
B p . « I'X .

RCilay u . 2 8

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Egyes szám ára: 1 forint 40 fillér 1933. JANUAR 4.

D czséry László pü sp ö k :

1 9 5 3 .  E V E Z Z  A  M E L Y R E
óév és újév fordultján Péter apos

tol csodálatos halfogásának _ történeté
ből erre a mondatra sz.cgcr.5dik i sze
mem. Bízva mondom; Isten _ 1953-ra 
■ezt á parancsot adta ki számunkra. 
Mélyre, mélyebbre hatolni a dolgaink
ban, a gondolkozásunkban, a felada
taink közé, elmélyedni a hitben. Eb
ben a mélyben, vagyis ebben az elmé
lyedésben ígéri Isten számunkra a cso
dálatom halfogást. A történet eleje nem 
Iliik ránk mindenestül.

Öntudatlan cs háládatlan evan
gélikusok volnánk, ha úgy állnánk 
most isten elé, mint akik eddig so
kat fáradoztak, de nem fogtak sem
mit. Nem így áll a dolog. Isten ke
gyelméből való ajándékainak 
gazdag élvezetében töltöttük el az 
elmúlt esztendőt. Illetet nyertünk 
és munkalehetőségeket. Eredmé
nyeket értünk el és megszilárdítot
tuk egyházunk helyzetét. Gyüleke
zeteink gyümölcsözően szolgáltak 
népünknek. Háztartásunkat Isten 
egyensúlyban tartotta. Gazdagod
tunk felismerésekben, tisztult a 
mondanivalónk és sok-sok evangé
likus tapasztalta meg egyházunk
ban azt, hogy a Jézus Krisztusban 
való megmaradás mely igen |ó 
neki. Mindez, azt mutatja, hogy 

nem üres a hálónk.
Isten azonban még gazdagabb Isten, 
mint ahogyan mi éltünk gazdagságá
ból. Isten még többet akar adni né
pünknek s ezért azt követeli, hogy 
menjünk^ még .mélyebbre,^ oda, ahol 
valóban Csodalatos halfogást tud túf- 
künk ígérni.

Nem kell bővebben indokolnunk azt, 
hogy Isten a tlreológiai munkában és 
az Igehirdetési-egyházi''tanításunk te
rületén követei tőlünk elmélyedést.' Ez 
a feladat következik, mert Isten meg
teremtette számunkra azokat a viszo
nyokat, amik között ezek a feladatok 
már megnyílhatnak számunkra.

Mai magyar hazánk viszonyaira 
rendezkedtünk be, egyetértöekké 
váltunk népünkkel az országépítés
ben, a béke védelmében s a ma
gyar nép számára a felszabadulás
ban megnyílott nagy történelmi 
alkalom kiaknázásában. Sorainkat 
átrendeztük. Elvileg és gyakorlati
lag számot vetettünk a múltúnkkal 
s egyházunk igen széles rétegeiben 
elfogadott az a megállapítás, hogy 
az egyházi belső megújulásnak 
kötelezései, lehetőségei és eredmé
nyei egyaránt nyiivánvalóakká te

heti 1952. végére.
1. Sokkal mélyebben kell elemeznünk 

ezt a
látóhatárt,

amire szemünket függeszteni kell. Min
den egyházi kérdést és minden egyházi 
mondanivalót úgy kell vizsgálnunk, 
hogyan fejlődhetik az az egyház szá
mára a jövőben. Célkitüzésienket, rém 
delkezéseiniket, tanításunkat a mánál 
messze előbbre kell céloznunk.

Az egyház haladó szellemű taní
tását és cietét elsősorban az mu
tatja, hogy beleillik-e minden moz
zanata abba a jövőbe, amit hatal
mas történelmi korszakunk a sze

münk elé rajzóit.
2. Sokkai mélyebbre kell mennünk 

az igehirdetés é s  az egyházi tanítás 3 
ennek előfeltételeképpen pedig a theo- 
iógiai munkálkodás közben az

értelmesség
felé. Gyakorlati beállítottságú, tiszta, 
világos, félreérthetetlen beszédű egy
házi tevékenységet kell folytatnunk, 
vagyis

értelmes vezetést kell adnunk 
azoknak az embereknek, akik a 
szószékeinkre figyelnek s akik lelki 
irányítást várnait vallásuktól és 

egyházuktól.
Messzemenően adósok vagyunk ab
ban, hogy vallásos hangulatok szitá- 

- sán és misztikus beállítások ködén 
átverekedve magunkat, józan és értel
mes prédikációval vezessük be a gya
korlati keresztyéné éget hivő életünkbe.'

3. Sokkal mélyebbre kell mennünk a 
magunk állandó vizsgálatában,

mindannak kritikai tanulmányozásában 
és elemzésében, amit hiszünk, val
lunk és cselekszünk.

4. Azon keli lennünk, bogy a nagy 
belső egyházi átalakulás ezen bé
kés és megnyugtató időszakában 
— amit élünk — megfogjuk a dol
gok végét olyan területeken, 
amikre az elmúlt esztendőben nem 
futotta a lélckzetünk, vagyis amik
ben sokkal határozottabb eredmé
nyeket kell elérnünk. Mik ezek a

területek?
a) Nagvon gondosan kell foglal

koznunk Theológiai Akadémiánkkal és 
lelkész nevelő Intézetünkkel, vagyis a 
jövő lelkészeinek nevelésével és a 
szolgáló lelkészek továbbképzésével. 
Tantárgyról tantárgyra kell elérnünk 
az egyházi tanítás tudományos szín
vonalát, a tanítás megbízhatóságát, 
alkalmazhatóságát mai életünkre.

b) Nagy lépést kell fenünk 1953-ban
törvényalkotó zsinatunk munká

jában.
Legalább el kell jutnunk az egyházi 
szervezet, a lelkészválasztás, az egy
házi törvénykezés, cs az egyház sze- 
retelmimkájára vonatkozó új egyházi 
törvények megalkotásáig és életbelép
tetéséig.

c) Teljes pontossággal fel kell dol
goznunk annak

— a> gyülekezel;-bi«ít*riáw>kuí---~ —
felülvizsgáló országos munkának ered
ményeit, mely most folyik egész egy
házunk területén. Őszinte, képet kell 
kapnunk gyülekezeteink anyagi helyze
téről s le kell vonnunk áz ájta'.ánös és 
a részletes következmények-e', azokból 
a megfigyelésekből, amikét ez a ház
tartási vizsgálat számunkra lehetővé 
tesz.

Az egyház egész gazdasági, ház
tartási életét tervszerűvé kell 
tenni, méltóan nemzeti életünk 
rendszeres, tervszerű, takarékos 

és előrelátó háztartásához.
Meg kell szüntetnünk az egyházban 
azt az elvet, hogy »annyit költünk, 
amennyi bevételünk lesz«, azt az elvet 
isj hogy »ennél jobban takarékoskodni 
már nem lehet«, de azt az elvet is. 
hogy »nálunk már ez így szokás*.

d) Az egyház szeretetmnnkáját
szervesen és mindenre kiterjedő figye
lemmel kell megszerveznünk, be’e- 
érlve ebbe szeretetintézményeinkat, 
1954-től kezdve önálló nyugdíjintéze
tünket, szegény gyülekezeteink, építő 
és renováló gyülekezeteink megsegíté
sét szolgáló gyámintézetiinket. Szele- 
sen ki keli építenünk, biztosítanunk, 
de egyben elviselhetővé tennünk az 
egyházi közteherviselést. Annak a, 
gyakorlatias keresztyénségnek, amit 
evangélikus egyházunkban Isten most 
célúi tűz, ezek legyenek a leghaíha- 
tósabb jele;.

e) Nemzetünknek vagyunk vele adó
sak, tehát sürgősen és igen lelkesen 
kell elvégeznünk

levéltáraink
kutatómunkáját.

Etö kell vénünk belőlük egyházunk 
minden haladó hagyományát, meg 
kell világítanunk nemzeti és egy
házi életünk összefüggéseit s fel 
keli tárnunk cgyháztörténelmünk 
összefüggéseit a magyar társa

dalomtörténettel.
Ez a munka erősen fogja segíteni el
mélyedésünket az egyházi élet egé.sz 
területén.

íj Egyházi sajtónkat
meg kell javítanunk. Gondoskodnunk 
keli egyházi sajtónk egyházi közvéle
ményt irányító szolgálatánál; sikeré
ről. A gyülekezetek életébe bele keli 
vinni az egyházi sajtó által felvetett 
kérdéseket és sokkai jobban kell ki

használnunk egyházi sajtónk irányító 
és liatástgyakorió erejét, mint azt ed
dig tettük.

g) Biztosítanunk kell 
egyházunk belső demokráciáját,

a felső egyházi vezetés hatékonyságát 
s ugyanakkor a gyülekezetek egyet
értését azzal az úttal, amit egyházunk 
számára Isten kijelölt. Az eddiginél 
sokkal mélyebbre kell mennünk abban 
a tekintetben, hogy egyházi állásfog- 
lásaink széles egyházi tömegeikre tá
maszkodhassanak és gyakoroljanak 
hatást.

h) Az eddiginél sokkal mélyebbre 
kell mennünk

magyar hazafiságunk
kifejezésében Ó6 gyakorlásában.

Meg kell találnunk a kapcsolatot 
nemzetünkkel az étet minden terü
letén. Őszintén keli beleilleszked
nünk minden nemzeti feladat 
végrehajtásába. Gyakorlatias haza- 
fiságunk elmélyítése útján meg 
kell találnunk mindazokat a mun
kákat és feladatokat, amikben mint 
egyház segíthetünk a magyar nép
nek és a magyar nép vezetőinek. 
Hazánk védelmének, felvirágozta
tásának és békéjének nemes céljait 
az egyházi tanítás és a Iclki- 
pásztorkodás minden megnyilvá
nulásával, mindig világosabban 
kell felrajzoimihk híveink szemei 

elé.
i f e -  a» -endjpsisáSttf'f niaas h. sgy.it-!en 
olyan hathatós eszköze sem á béke 
fenntartására, mlint amilyen a Béke 
Világtanács által vezetett- béke- 
vüágmozgaiöm. % tények világosságá
ban nincs siirgőieb-b és szükségesebb 
feladatunk, mint | az, hogy egyházunk 
szellemi, erkölcsi! és tömegerejét is a 
béke védelmére fordítsuk.

Isten döntő követelése mindezek 
szempontjából és mindezek feletti ve
lünk szemben az, hogy

elmélyüljünk a hitben.
Az élő Jézus Krisztusban való hitben, 
bizalomban és reménységben. Jézus 
Krisztus utánzásában s Jézus Krisztus 
nyomdokain az emberek . szeretettben 
és az emberek iránti jóakaratban.

üj esztendő hajnalán könyörögjünk 
hazánkat és egyházunkat felvirá
goztató boldog újesztendőért. Kö
nyörögjünk és dolgozzunk a békés 

1953-ért.

PAYR SÁNDOR:

Jézus, élő Isten fia
Jézus, élő isten fia,
Te népek nagy váltságdíja 
Tied a föld, tied az ég,
Neved örökké álda&sék.

Az ó-évből kivezetett 
Bennünket bű szereteted.
Kérünk, továbbra is te add 
Ez új évre áldásidat.

Add Abel ártatlanságát,
Rno-k jámbor tisztaságát.
Noé kedvelt igazságát,
Izsáknak üdvös áldását.

Add nekünk Abraham hitét,
Jákob kegyes szelídségét.
Mózesnek is kegyességét 
Es Józsua szerencséjét.

Termékenyítsd meg a mezőt,
Adj égből harmatot, esőt.
A szegényt is gazdagítsd meg,
A szíveket te lágyítsd meg.

Elménket tartsd meg épségben, 
Lelkünket szent kegyességben, 
Testünket friss egészségben, 
Életünket békességben.

Jézus add meg mind ezeket,
Hogy áldhassuk szent nevedet, 
Aidd meg az újév kezdetét,
És áldd meg kimenetelét.

A háború árnyékot ve}/valam ennyi bölcsőre
A n é p e k n e k  m ó d ju k b a n  á ll  m e g v á l ío x t a tn i  a z  
e s e m é n y e k  m e n e t é t  é s  v i s s z a a d n i  a z  e m b e r e k  

b i z a l m á t  a  n y u g o d t  h o ln a p b a n  —
m ondja a bécsi N épek B ékekon gresszu sán n k  felhívása

Befejeződött a bécsi Népek Béke- 
kongresszusa. A kongresszus utolsó 
napján a csaknem száz, nép küldötte 
(több mint kétezren) feszült figyelém- 
mel hallgatták a két beterjesztett ha
tározati javaslatot, majd leírhatatlan 
lelkesedés közben fogadták el azokat.

A N'cpek Békekongresszusa első fel
hívása az öt nagyhatalom kormányá
hoz szó! és így hanzgik:

»Napról napra sürgetőbbé válik, 
hogy lemondjanak az erőszakról 
mint a nemzetközi konfliktusok 
megoldásának eszközérőt. Hat
százmillió férfi és nő követelte a 
világon, hogy az öt nagyhatalom 
kezdjen tárgyalásokat és kössön 
békeegyezményt egymással. Ezek 
az emberek aláírásukkal erősítik 
meg ezt a követelésüket. A közvé
lemény legszámottevőbb áramla
tainak képviselői azt a kívánságu
kat nyilvánítják, hogy az erőszak 
alkalmazása helyett tárgyalások 
útján rendezzék a vitás kérdése
ket. A Népek Békekongresszusa, 
amely 1952. december 12-én ült 
össze Bécsiben, az emberiség aka
ratát fejezi ki, amikor ünnepélye
sen felhívja az Amerikai Egyesült 
Államok, a Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetsége, a Kí
nai Népköztársaság. Nagy-Britan- 
nia és Franciaország kormányát, 
kezdjék meg-a-tárgyalásokat, -*tpo»+— 
iyektől a béke sorsa függ. Az öt 
nagyhatalom közötti megegyezés, 
a békeegyezmény megkötése véget- 
vet a nemzetközi feszültségnek és 
a legnagyobb szerencsétlenségtől 

menti meg a világot.
Ezt követelik a népek.«

Az öt-nagyhatalomhoz intézett ezen 
felhívás hatásos rövidséggel 'ogiaija 
össze a világ minden népének és vala
mennyi'józan embernek azt a meggyő
ződését, bogy a világ népeinek békéje 
lényegében az öt nagyhatalom meg
egyezésétől függ és kifejezi a “épek 
azon közös akaratát, hogy ezek a nagy
hatalmak tartsák fenn a tárgyalások 
szellemét és rendezzék egymásközötli 
kérdéseiket békeegyezmén-nyel. Való
ban ezt követelik a népek.

A Népek Békekongrcsszusa másik 
felhívása a világ népeihez szól. Fel
öleli mindazokat a kérdéseket, amik al
kalmasak a nemzetek közötti feszült
ség mélyítésére és a háború okozói le
hetnek. De a felhívás megmondja azt 
is. miben látja e kérdések megoldá
sát.

A [elhívás hangsúlyozza, hogy
»A Béke-Világtanács a Népek 
Békekongresszusának összehívásá
val azt a szándékát juttatta kife
jezésre, hogy egyesítse azoknak a 
különböző mozgalmaknak, szerve
zeteknek és áramlatoknak nemes 
törekvéseit, amelyek ugyan sok 
kérdésben nincsenek azonos véle
ményen, de amelyek a néoek kö
zötti egyetértésre törekednek és 
együtt akarnak küzdeni a háború 
megakadályozásáért és a béke 

megteremtéséért.«

Hangsúlyozza a felhívás, liogy a 
szabadon lefolyt vita a csaknem száz, 
képviselők útján jelen volt nép egysé
gesen véget akar vetni az erőszak po
litikájának, amely már oly sok szeren
csétlenséget okozott.

»Itt a legfőbb ideje, hogy tárgyal
junk egymással! Itt a legfőbb 
ideje, hogy megegyezzünk egy

mással!«

A felhívás követeli az öt nagyhata
lom megegyezését, a koreai, a viet
nami ég malájföldi gyarmati háborúk 
beszüntetéséi s a jogos nemzeti függet
lenségi mozgalmak elfojtására alkal
mazott érőszak'megszüntetését pl. Ma-,, 
rokkóban és Tuniszban. ■

»A béke legfőbb alapja vala
mennyi állam nemzeti független

sége,

— mondja a felhívás.
Követeli a felhívás a német, japán és 

osztrák békeszerződés megkötését, egy
séges és demokratikus Németországot, 
fakót nem teke' helye ar Európát sze
rencsétlenségbe dön*ő nácizmusnak és 
mill!arizmusnak.< Követeli a felhívás 
a tömegpusztító fegyverek eltiltását, 
elítéli azok rövidlátását, akik azt állít- 
iák, hogy a fegyverkezési verseny al
kalmas az országok biztonságának 
megőrzésére. »Biztosak vagyunk ab
ban, hogv hathatós nemzetközi ellenőr
zés lehetővé teszi az általános, egy
idejű, fokozatos és arányos leszerelés 
megvalósítását.

A felhívás követeli a nemzetközi ke
reskedelem. a ludománv. az irodalom, 
a művészet eredményeinek kicserélé
sét. vagyis a nemzetközi kapcsolatok 
széleskörű fenntartását. Végül

kifejezi azt a véleményt, hogy az 
Egyesült Nemzetek Szervezete, 
melyben helyet kell foglalnia a 
Kínai Népköztársaságnak és az 
eddig fel nem vett 14 államnak is. , 

1 szavatolhatja a világ valamennyi 
államának biztonságát, ha alapok- 
mánváiiak szejtemét és betüit bár... 

tartják.

»A népeik — bármilyen rendszerben 
éljenek és bár-milyen eszmének hódol
janak'is, —• békében akarnak élni. A 
háborút- valamennyi nép gyűlöli, a há
ború árnyékot vet valamennyi böl
csőre.

A népeknek módjukban áil meg
változtam az események .menetét 
és visszaadni az emberek bizalmát ;* 
a nyugodt holnapban. Felhívjuk 
a világ népéit: harcoljanak a tár
gyalások és a megegyezés szelle
méért, az embereknek a békéhez 

való jogáért!«
— fejeződik be a népekhez intézett 
felhívás.

A Népek bécsi Békekongresszusán a 
magyar küldöttség három tagja szó
lalt fel: Jánosi István egyetemi tanár, 
atomfizikus, Máiké János veszprémi 
püspöki helynök és Méray Tibor a 
Szabad Nép koreai haditudósítója. 
Máthé János püspöki helynök 3500 ma
gyar katolikus pap egyként írott leve
leiből bekötött díszes albumot nyújtott 
át a Bákokongresszusnak, melyben a 
magyar katolikus papok békeakaratu- 
kát fejezik ki. A magyar katolikus pa
pok ezen ajándéka és a püspöki hely- 
nők felszólalása nagy hatással volt a 
kongresszusra és erősíti az egyházak 
békeszo'.gálatát szerte a világon.

A Békekongresszuson elhangzóig je
lentős egyházi megnyilatkozásdkból ké
sőbb ismertetünk egyeseket.

Dr. Bcreczky Albert református 
püspök cs dr. Vető Lajos evangé
likus püspök a magyar küldöttség 
tagjai hazatértek s beszámoltak 
egyházaikban a Békekongresz- 

szusról.

Milyen könyv a  Szentírás, mily 
csodákat és erőt re jt az m agában  
az em ber szám ára! M intha a v ilág  
és az ember az ő emberi karakteré
vel volna benne kifaragva. Egyszcrs- 
m indenkorra m eg van m ondva és 
m eg van m utatva benne minden.

Dosztojevszkij

Jónak nemcsak látszan i kell, 
hanem lenni is!

Aischylos

Aki hálával áldozik, az dicsőít engem; és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadltását (50f3f "



„Az egyház missziójához tartoziR 
felismerni azolíat a jótétemé*yeRet, 

amelyeRet a mai nemzedéR érdeRében 
el Rell végezni“

■— üzeni a magyar protestantizmus az Egyházak Világtanácsa 
lucknowi ülésének

Péter János református püspök képviseli a magyal 
protestáns egyházakat Indiában

Az Egyházak Világtanácsa száz
tagú központi bizottsága decem
ber végén és január elején az in
diai Lucknowban tartja gyűlését.
A magyar protestáns egyházakat 
ezen a tanácskozáson Péter János 
református püspök képviseli. Péter 
János református püspök üzenetet 
vitt magával, melyben a magyar 
protestáns egyházak hozzászólnak 
a Világtanács Központi Bizottsá
gának munkarendjéhez s teológiai 
értékű hozzájárulásukat közük a 
Központi Bizottsággal. Az üzene
tet a magyar református és evan
gélikus egyház teológiai bizottsági 
munkával készítette elő. hozzászól
va annak a tanácsadó bizottságnak 
előmunkálataihoz, amely a luck
nowi gyűlést előkészítette. A ma
gyar egyházak ezt a levelet Leslie 
Newbigin indiai püspökhöz, az. 
Egvházak Világtanácsa Tanácsadó 

Bizottsága elnökéhez intézte.
Az Egyházak Világtanácsa Központi 

Bizottsága I.uoknowban igen nagy 
munkarenddel kezdte meg ülésezését. 
Mindenek előtt 1952 nyarán tartóit két 
hatalmas nemzetközi és felekezetközi 
egyházi konferencia jelentését vitatják 
meg. A németországi VVillingenben 
tartott missziói világkonferencia és a 
svédországi Lundban tartott »Hit és 
Egyházszervezet!« konferencia jelenté
sei maguk alkalmasak arra, hogy az 
egész világkeresztyéineóget foglalkoz
tassák és alapos munka-feladatot jelent
senek a Központi Bizottságnak. A Köz
ponti Bizottság az előbbi két nagy ke
resztyén világkonferenciát már azért 
rendeztelte, hogy azok előkészületei le
gyenek az evanstonei 1954 ben tar
tandó egyházi világzsúialnak. Amster
dam után az Egyházak Világtanácsa 
teljes ülése 1954-ben , Evanstonoban, 
fog összeülni s ennek 

a világzsinatnak tárgyalásai ahya- 
gául az Egyházak Világtanácsa 
ama felismerésre szolgál, hogy az 
ökuméné mostani két fő problé
mája: a világmisszió és a keresz- 

tyénség egysége.
A misszió ügyeit Wii! in génben, az 
egyházak egységének kérdéseit Lund
ban vitatták meg. Már ezekből az elő
munkálatokból látszik, hogy a világ 
egyházai igen komolyan veszik ezt a 
kérdést s úgy tűnik, hogy erősödnek a 
világ keresztyén egyházaiban nzek n 
felismerések, amik reálissá és helyessé 
tehetik az egyházak világira kiterjedő 
együttműködését s ez együttműködés 
irányzatának és szellemének kialakítá
sát.

A misszió ügyében előtérbe került a 
gyarmati országok úgynevezett »halai 
egyházainak« (bennszülött egyházak) 
az az öntudata, mely már egyházi 
nagykorúságot mutat és világos felis
merését annak, iiogy a gyarmati és fél
gyarmati országokban élő egyházak 
tovább már nein lehetnek soniilyen 
vonatkozásban sem a gyarmati elnyo
más eszközei vagy segítői, hanem 
ezeknek mindenütt a nemzeti szabad
ságharcokhoz kell csatlakozniok és az 
evangélium ügyét nem szabad össze- 
koverniök a gyarmatosítók érdekeivel. 
Erre mulat az az irányzat, ami ezek
ben az egyházakban a nyugati misz- 
szióklól való elszakadást mutatja.

Az egyházak világegységéoe vonat
kozólag Lundban igen erőteljesen elő
térbe került azoknak az úgynevezett 
»nem-theológiai« tényezőknek vizsgá
lata, amelyek az egyházak szétszaka- 
dozottságát fenntartják vagy elmélyí
tik. E tényezők a különböző egyházak 
mögött álló politikai, kulturális, gazda
sági és egyéb olyan tényezők, amik a 
világ egyházainak nemzeti környezeté
ből származnak $ igen figyelemremél
tóak az egyházi egység muiikálása 
közben.

A magyar protestáns egyházak a 
hindi világkonferenciához nem 
hiába üzenték azt, hogy az egy
házi egység engedelmes szolgá
lata szorosan összefügg a világ 
egyházainak mindennapi engedel
mességével, annak az Urnák, aki 
az egyház Ura s egyben a történe
lem ura. A magyar egyházak ez
zel arra célozlak, hogy az egyházi 
egységet igazin csak akkor lehet 
szolgálni, ha a világ egyházai tör
ténelmi felelősségük tudatára éb
rednek és az egész emberiségért 
való felelősségre ébrednek. Ennek 
az egész emberiségért való fele
lősségnek tudatát hordozza a ma
gyar református és a magyar evan
gélikus egyház, amikor újra és 
újra hangsúlyozza a világ keresz- 
tyénsége fele, hogy a keres zlyéu- 
ségnek állást kell foglalnia a há
ború és béke kérdésében a béke 
mellett s az elnyomás és a szabad
ság kérdésében a gyarmati népek 

felszabadulása mbllett.
A magyar protestáns egyházaknak a 

lucknowi konferenciához intézett fel
hívásában is erőteljes az a hang, ami 
az öncélú egyház és az öncélú egyházi 
programul helyett az egcsz emberi
ségért felelősséget hordozó egyházi Pro
gramm mellett foglal állást. A többi 
között ezt írja üzenetünk:

»A keresztyén egyház bizonyság
tételének erőtlensége sokszor ab- 

, ban is megmutatkozott, hogy sza- 
I vunkkal nem járt együtt a hitből 

fakadt cselekedet. Az ige szó és 
tett egyben. A keresztyén bizony
ságtétel is szó és tett egyben. Az 
öncélú egyház helyett a missziója 
betöltésére igyekvő egyházat mun
káljuk. Ahogyan eljutottunk a 
nem-öncélú egyház feladatához, 
úgy kell eljutni mind I.ucknowra, 
mind Evanstoncra nézve a nem- 
öncélú egyházi összejövetelek ér
telméhez, vagyis ahhoz, hogy azért 
jő az atyafiak egyiitílalcozása, 
mert együtt közös szolgálatokat 
eredményesen végezhetnek el. Az 
egyház missziójához hozzátarto
zik felismerni azokat a jótétemé
nyeket, melyeket a mai nemzedék 
érdekében el kell végeznünk.«

A magyar protestáns egyházak el
várják, hogy az Egyházak Világta
nácsa Központi Bizottsága Lucknow
ban helyes [elismerésekre jut, fel tudja 
venni az egyházaknak az egész embe
riségért való jelelősségét és olyan pro- 
grammot tad kidolgozni Evanstonera 
az Egyházak Világtanácsa közelgő 
világzsinatára, ami valóban konkrét 
hozzájárulás tud lenni az emberiség 
nagy kérdéseinek megoldásához.
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RÁDIÓS ISTENTISZTELET
Január 4 én, vasárnap negyed .11 

órától evangélikus istentiszteletet köz
vetít a Petöfi-rádió. ígér hirdet De- 
zséry László püspök. Énekel a Luthe- 
ránia énekkar, Wcltler Jenő karnagy 
vezetésével. Énekek a Keresztyén 
Énekeskönyvböl: 158:1—7; 160.
ÉVFORDULÓ

Kovács János, a volt fasori gimná
zium magyar-latin szakos tanára az 
elmúlt napokban töltötte be 80-ik szü
letésnapját Szakonyban. Sok tanít
ványa hálás szeretettel gondol a hű
séges, evangéliumi szellemű tanárra.
PÉTERI

A gyülekezetben december 15—19-ig 
sorozatos igehirdetés volt, melynek 
szolgálatát Szende Ernő helyi lelkész 
és Pásztor Pál budapest-fasori lelkész 
Végezték,

GYÓN
A gyülekezetben advent három kedd
jén igehirdetés-sorozatot tartottak 
»Krisztus az ígéret«, »Krisztus a be
teljesülés« és »Krisztus a reménység« 
címmel. A szolgálatokat dr. Wiczián 
Dezső, dr. Karner Károly és dr. Só- 
lyom Jenő teológia« 'tanárok tartották.
HALÁLOZÁS

Dr. Ursziny Gyula orvos, a put- 
noki fiókegyházközség évtizedeken 
keresztül volt presbitere nov. 24-én 
87 éves korában elhunyd.

Plevniczky Zsuzsánna, a veresegy
házi gyülekezet áldozatkész, hűséges 
tagja 82 éves korában elhunyt.

Értesítés!
Értesítjük megrendelőinket, hogy 

az. Evangélikus Napiár 1953. január 
8—10-0 között kerül szétküldésre.

Kiadóhivatal

„A hannoveri, lundi, és lucknowi konferenciák egyaránt 
alkalmasak arra, hogy a magyar protestantizmust eszméltessék, 
megvilágítsák harci feladatainkat és lehetőségeinket, s közben 
építsék közös elmélyülésünket Isten igéjében és a testvériségben"

— mondotta Dezséry László püspök, a Magyar ökuménikus Bizottság ülésén
J . E ndicoit, kanadai le lkész ré s z t v e tt  a  M a g ya r  Ö kum énikus B izo ttsá g  ülésén

A Magyar Ökuménikus Bizottság 
ütést tartott, me'yen a református, 
evangélikus, methodista, baptista 
és szabadegyházak elnökségei és 
képviseletei gyűltek össze, hogy 
ez egyházak közös ügyeit ismét 

megvitassák.
Az ülést

Bercczky Albert
református püspök nyitotta meg, aki 
a népek bécsi béke világkongresszusá
ról számolt be, különösen kiemelve an
nak egyházi vonatkozásait. Kiemelte azt 
a jelenetet, amikor Kuo Mo Zso, a Irinái 
delegáció vezetője, szivére ölelte Bécs- 
ben azt a /. Endicoit kanadai lelkészt, 
aki húsz évig volt misszionárius Kíná
ban, most a távolkeleli népek felsza
badulásának bátor harcosa s aki a 
népek bécsi találkozóján beterjeszlette 
a kongresszusnak a gyarmati kérdés
ben elhangzott nyilatkozatát a beszéde 
óriási hatással volt a kongresszusra. 

Bcreczky Albert ebből a beszéd
be"! kiindulva és utalva Küo Mo 
Zso és Eudicott bécsi ölelkezésére, 
mély tanítást adott arról, hogy a 
keleti népek szívükre tudják ölel
ni a keresztyén missziót továbbra 
is, hogylia az cl tudja magát sza
kítani a gyarmatosítók érdekeitől.
A kelet) országoknak nem Kriszti« 
evangéliumával van bajuk, hanem 
a gyarmatosítók eszközeként dolgo
zó misszionáriusokkal. Ez az igaz
ság eligazít minket a magyar pro
testantizmus feladatai között is. A 
magyar protestáns egyházaknak 
az a dolguk, hogy folytassák nem
zetközi harcukat az emberiség 
békéjéért és a gyarmati népek fel- 
szabadulásáért elsősorban azzal, 
hogy  ̂ a vi'ág egyházait történelmi 
felelősségükre próbálják ébresz

teni.
J. Endfcott

kanadai lelkész, aki a bécsi korigresz- 
szus után Magyarországra látogatott 
s részt vett a magyar református lel
készek budapesti mi^ikaközösségi gyű
lésén, találkozott a': magyar evangé
likus egyház püspökeivel: Dr. Vető 
Lajossal és Dezséry Lászlóval s aki 
részt vett a Magyai ökuménikus Bi
zottság ülésén, Bereezky Albert püspök 
beszéde után igen jelentős felszólalást 
tett a bizottsági ülésen. A többi között 
a következőket mondta:

»Nem hiszem, hogy Krisztus azért 
hívott volna el minket, hogy min
dig újabb hibákat kövessünk el. Ö 
azért hívott minket, hogy tanítvá
nyai legyünk sok egyéb feladat 
között abban is, hogy segítsünk 
megszilárdítani az emberek béké
jét és jó barátságát szerte a vilá
gon. A világon mindenütt ismerik 
azt a  tényt, hogy a háború bűn. 
Ügy látszik, egyedül az amerikai 
külügyminisztérium nem ismeri a 
háborút bűnnek. Az a dolgunk, 
hogy a világ valamennyi keresz
tyén egyházát mozgósítsuk, hogy 
prédikáljon ez ellen a bűn ellen és 
megakadá'yozza, hogy lelkiisme
retlen emberek újra lángralobbant- 

sák a világot.«
Endicoit lelkész elismeréssel adózott 
a magyar protestáns egyházak nem
zetközi szolgálatában megmutatkozó 
teológiai Ó3 erkölcsi igazságnak.

Ezek után
Dezséry László

evangélikus püspök (ártott beszámolót 
a svédországi Lundban tartott »Hit 
és Egyházszervezet« világkonferenciá
ról. Hangsúlyozta a következőkéi: »A 
magyar protestáns egyházak alapvető 
akarata és meggyőződésre alapozott 
elszántsága továbbra is részt venni az 
ökuménikus munkában, őszintén aka
runk közreműködni a világ keresztyén 
egyházainak egységéért, tekintet nél
kül arra, hogy mi a viszony Kelet és 
Nyugat között. Ez a kifejezés azonban: 
»tekintet nélkül arra, hogy mi van 
Kelet és Nyugat között« nem a magyar 
egyházak felületességéből és nemtö
rődömségéből fakad, ami őket arra 
vezetné, hogy ügyet se vessenek a vi
lághelyzetre, hanem éppen keresztyén 
felelősségből fakad, és azt a hitet su
gározza, amelyben az egyház nem 
adja fel a küzdelmet a nemzetek meg
értéséért, az emberek közötti jóaka
ratért és az emberiség békéjéért. 
Annak ellenére, hogy mi van Kelet és 
Nyugat között és párhuzamosan azzal, 
ami van Kelet és Nyugat között, foly
tatjuk tovább hittel teli küzdelmünket 
Krisztus parancsa szerint, az- egyház 
egységéért. Készek vagyunk harcolni 
azok elten, akik a nyugati egyházak 
körében a Kelet és Nyugat közölli 
vitát az egyházak politikai vitájává 
is akarják tenni s azt kihasználni.

De készek vagyunk együttműködni 
■mindazokkal, akik azon erők között 
fáradoznak, akik a nemzetek egyet
értését, az egyházak és a népek 
barátságát keresik és munkálják.«

»A magyar protestáns egyházak 
nem politikus egyházak és nem 
politikamentes egyházak. A ma
gyar protestáns egyházak, prak
tikus egyházak, akik felelősséget 
hordoznak a népért amelyben szol
gálnak és minden népekért, ame
lyek között az egyház szolgál. A 
magyar protestáns egyházak ige- 
szerű szolgálatát erőteljesen jel
lemzi a nemzeti és nemzetközi 
helyzetért való felelősségérzet és 
a testvéri törődés az emberiség 
mai gondjaival. Ez onnan van, 
hogy igyekszünk járni abban a vi
lágosságban, amit adott nekünk az 

Isten.«
Dezséry püspök végül a kővetkező 

kijelentést tette: »Meggyőződésem, 
hogy a hannoveri, a lundi és a 'luck
nowi nemzetközi és felekezetközi kon
ferenciák negatívumaikban és pozití

vumaikban egyaránt alkalmasak most 
arra, hogy a magyar prolesiantizmust 
eszméllessék, harci feladatainkat és 
lehetőségeinket megvilágítsák s köz
ben építsék a magyar protestantizmus 
közös elmélyülését Isten igéjében és 
a testvériségben.

Ezekután
' Békcfi Benő

református esperes, a Magyar ökume
nikus Bizottság főtitkára bemutatta a 
magyar protestáns egyházak üzenetét 
a lucknowi konferenciához. A Magyar 
ökuménikus Bizottság ezt az üzenetet, 
amit a református és evangélikus egy
ház theoiógusai készítettek, teljes ter
jedelmében elfogadta é-s megbízta 
Péter János református püspököt, hogy 
azt Leslie Newbigin indiai püspökhöz, 
az Egyházak Világtanácsa Tanácsadó 
Bizottsága elnökéliez eljuttassa.

A magyar Ökuménikus Bizottság 
ezután pályatételeket tűzött ki a 
magyar protestáns ifjúság és a 
magyar protestáns Theológiai Aka

démiák hallgatói számára.

Százötven évvel ezelőtt — 1802-ben 
— (kibocsátott alapítólevelével Szé
chenyi Ferenc a magyar nemzetnek 
ajánlotta fel 25.000 kötetből és 2000 
kéziratból átló könyvtárát, gazdag 
érem- és képgyűjteményét, az 1796- 
tól kezdve rendszeresen vásárolt többi 
múzeuális értékeit; földrajzf mappa- és 
régiség-szerzeményeit, s ezzel megszü
letett a Magyar Nemzeti Múzeum, 
amely először a> régi pesti Pálos
kolostor épületében nyert elhelyezést. 
A Múzeum mai épületének megterve
zésére 1836-ban nyert megbízást Pol- 
lák Mihály; a gyűjtemények egy ré
szét tíz év múlva lehetett az új épü
letbe elhelyezni.

Egykorú feljegyzésekből tudjuk, 
hogy a Nemzeti Múzeum új palotája 
igen barátságtalan környezetben, ma
jorságok, kocsiállások, csárdaszerű 
lebujok szomszédságában a piac kel
lős közepén állt. Az országid felől 
(most Múzeumgyíiríí) a 'legközelebbi 
ház egy urasági kastély; ai múlt szá
zadban —- a XVIIl-ikban hatalmas, 
nagyhírű mágnáscsalád megszálló- 
helye, ezidőszerini lakatlan tanya, 
mert a tulajdonos főúr — gróf Belez- 
nay — apagyükosságért börtönben ült 
s kastélya udvara egy nagy pocsolya 
volt, annak latyakja kiterjedt az utcai 
gyalogjáróra. Ä közeli Nemzeti Szín
ház művészei, művésznői hiába kérték 
a magisztrátust, hogy tenne valamit a 
botrányos átlapolok megszüntetése ér
dekében. Végül is Réti nevezetű ak- 
tornak támadt az a gondolata, hogy a 
Rákospatakban összeszedett egy 
zsákra való eleven békát, azt behozta 
a városba és beeregelte ai kastéCyudvar 
posványába. Reggelre iszonyú kurutv- 
ivói ást kezdtek a békák s erre a szé
gyenre mégis megemberelte magát a 
házban lakó fiskális és hozatott egy
néhány szekér kavicsot, hogy feltöl- 
tcsse az udvart s a gyalogjárót.

Nemsokára azután a gyönyörű 
Múzeum-épület meg! el előbb környe
zetbe — szép park Iái, virágbokrai 
közé — került s a kertben felállítot
ták nz első magyar nyilvános em
lékművel, a »Hiinfy-lant«-ot 1848- 
ban s ugyanezen évben a Múzeum- 
kert dicső forradalmi események 
színtere volt, itt szavalta el a Mú
zeum lépcsőjéről Petőfi a Nemzeti 
dalt s a >Talpra magyar<r lelkesítő 
hatásának visszhangjaként ezer is  
ezer szabadságszerelő pesti Jiazafi 
— munkások, diákok, polgárok — 
dörögték — »Rabok tovább nem le
szünkt<c

A márciusi gyönyörű napokra kö
vetkezett gyászos időkben — 1867-:g 
nem sok történt a Múzeum gyarapí
tása érdekében, hiszen ha Magyar- 
ország területén értékes leletre buk
kantak, azt a magyarságot rabságban 
tartó osztrák császári ház elkoboz- 
tatta, mint ezt a »Nagyszentmiklósi 
telet* sorsa is bizonyítja. Ez a huszon
három különböző nagyságú arany- 
edényből álló lelet, amely a hazánk 
terűidén talált kincsek közül talán a 
legszebb és legérdekesebb, a bécsi ud
vari kincstárba került.

A Múzeum-kertben számos, érde
kes szobor ábrázolja múltúnk nagy
jait, a Széchemji-kőnyvtár bejáratá
val szemben a Múzeum alapítójá
énak, Széchenyi Ferencnek szobra 
áll, ez Istók János műve s a fák 
közt elrejtve találjuk Berzsenyi 
1850-bén, továbbá Kazinczy Ferenc

1860-ban emelt szobrát. Egy Apolló- 
szobor annak a Tomory Anasztáz- 
nak emlékét hirdeti, aki az első 
magyar teljes Shakespeare-kiadás 
költségeit jedezle. Garibaldi-, Monti* 
emlékművek mellett ott látjuk Her* 
man Ottónak, a nagy természet* 
tudósnak domborművű szobrát s ki
csit távolabb Römer Flóris, Pulszky 
Ferenc, Hampel József emlékművé
vel találkozunk, e három tudós a 
Nemzeti Múzeum jelvirágoztalása 
érdekében munkálkodott,

hogy kiállítások rendezésével a leg- 
szélesebb néprétegek műveltségi szín
vonalának emelését szolgálják, amit 
aztán a »kultúr-fölény«-es Klebels-1 
berg.politika oda züllqsztett, hogy volt 
idő, amikor a Nemzeti Múzeumot meg-i 
látogatni akaró munkásnak, paraszt* 
naik vagy értelmiségi dolgozónak be* 
lépli díjat kellett fizetni.

Népi demokráciánk rendkívül sokat 
áldozott, hogy a Nemzeti Múzeum 
megrongált. épületét teljesen rendbe* 
hozatta s az épület ma már újra tel* 
jes szépségében várja a látogatókat. 
Az épületben elhelyezett Országos 
Történeti Múzeum látogatottsága ma 
már tízszerese a felszabadulás, előtti
nek, mert amíg 1938-ban csupán 32.000 
látogatója volt, 1951-ben már 400.000 
ember kereste fel az Országos Törté
nelmi Múzeumnak és a Természetin do* 
mányi Múzeumnak ebben az épület* 
ben megrendezésre került kiállításait.

A múzeumlátogaiás ma már a 
dolgozók életének szerves része és 
a munkások, parasztok, értelmisé
giek szívesen keresik jel Budapest 
egyik legszebb épületét, hogy a 
be/vie kiállított múzeumi értékek 
megtekintésévet műveltségüket emel* 
jók és tudásukat gyarapítsák.
A Nemzeti Múzeum épületének tér* 

vezője Tollák Mihály, a> klasszikus 
irányú építőművészet legkiválóbb ma
gyarországi képviselője. A nagy pesti 
árvíz után telepedett le fővárosunk
ban, ahol az újjáépülő Pest építésé* 
ben igen nagy szerephez jutóit. Leg* 
szebb épülete a Nemzeti Múzeum, 
amelyet 1837. és 1840. között épftett. 
Ennek pompás külső megoldásához 
méltón csatlakoznak a belső megoldá* 
sok, főként az előcsarnoknak és ku* 
polacsarnoknak kiképzése, melyek h» 
nemesebb anyagból épülnek, múzeumi 
palotánkat Európa egyik legszebb és 
legértékesebb ilynemű épületévé tet
ték volna, a Nemzeti Múzeum így is 
Közép-Európa egyik legszebb építő
művészeti alkotása.

A Sándor-utcai régi képviselöháZ 
épületének elkészültéig a Nemzeti Mű* 
zeum palotájában tartották az ország
gyűléseket is. Ma már teljes egészé
ben a magyar nép kulturális felemel
kedésének szolgálatában áll és nem
csak a kiállítások, hanem — és első
sorban a hatalmas méretű Országos 
Széchenyi Könyvtár egyre emelkedő 
látogatottsága bizonyítja, hogy a 
kultúra ma már életszükséglete a ma
gyar dolgozóknak. Aki este keresi fel 
a könyvtár olvasótermeit, az meggyő
ződhetik, hogy egyetlen este sincsen 
üres hely az olvasóasztaloknál s ei 
a nagyarányú látogatottság a leg 
szebb ünneplése a százötven éves Ma
gyar Nemzeti Múzeumnak.

Borsi Darázs József

Százötven éves a Nemzeti Múzeum
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r 'Angyal nyelven áment jelent.
Még nem hallottam az angyalok 

hyelvén beszélni. Kisgyermek korom
ban azt hitiem, hogy az angyalok 
magyarul beszélnek. Magyarul mond
ták a pásztoroknak: — Született nek
tek ma a Megtartó! Később megtud
tam, hogy a zsidókhoz zsidó nyelven 
szóltak. Sőt görög nyelven is olvas
tam angyali üzenetet, amikor Fülö- 
pöt, az evangélistát küldte el az ü r  
angyala a szeressen íökomornyik 
megtérítésére.

— Vájjon milyen nyelven beszél
nek az angyalok? Meg kell_ tudnom, 
mert kiosi ’lányom néhány év múlva 
megkérdezheti és én mindenre sze
retnék neki válaszolni, ami az ü r  
.dolgaira vonatkozik.

Néhány nappal ezelőtt megtudtam, 
hogy milyen nyelven beszélnek az 
angyalok.

Halljátok csak.
Imádkozni tanítjuk. Ideje már, hi

fizen négyhónapos elméit.
Édesanyjával imádkozunk érto_ és 

helyette. Keresztelése óta bennünk 
ég az üdvösségért való felelősség- 
érzés. Az ige is szívünkre helyezte 
ezt az áldott gondot: — »Vájjon mi 
lesz a gyermekből? (Lk. 1,66.)

A gyülekezet is váltatta ezt a 
szolgálatot Imádkozunk érte.

Mi pedig néhány nap óta^ nemcsak 
érte, hanem vele együtt imádkozunk.

Csöpp klis kezét sokszor összekul
csolja. nézelődik a semmibe, aztán el
mosolyodik. — Angyalt lát — tartja 
a néphit. Isten igéje is engedi ezt 
hinnünk, mert Isten az 0  gyermekei

T O V Á B B !

A békem ozgalom  ugyanazt mondja a nyugati világnak, 
mint Jézus Krisztus a gazdag  ifjúnak, —

mondotta J. Endicott, kanadai protestáns lelkész

' Lent, a Földközi-tenger kapujában 
Van Gibraltár, Európa végállomása. 
Hatalmas sziklájára három szét vé
sett a középkor: »Non plus ultra.!« 
Nincs tovább! Azt gondolták, ott vege 
van minden útnak. A _ hata’.mas 
óceánra ki mert volna rászállni hosz- 
szú időn keresztül?... Pedig messze, 
az óceánon túl gazdagkinosü száraz
földek vártak gyémánt- • és arany- 
mezőkké!.

-----Kolumbus letörölte a »nincs«-et és
kereszttel kezében kiliajózott s meg
érkezett az akkor mesés földre. Isten 
népének is mindig volt útja tovább. 
Lett vizük a kősziklából cs az égből 
manna hullott, fürjek lepték él az 
éhesek táborát; aztán nem volt olyan 
ellenség, amelyik legyőzte volnaőket.

Istentől örömhír érkezett: »hűsége
sen szeretlek, nem hagylak feljebb 
kísértetni, csak annyi a teher, ameny- 
nyit elbírtok, — a próbával együtt a 
kimenekedést is megadom«. — Atya 
beszél így kisfiával, mikor kiskocsijai 
megrakta: ezt elbírod, fiam! Tovább!

Istennél mindig van további
Jézus Krisztus nem azt jelentette-e 

ezen a földön: van út tovább! Gyó
gyíthatatlan betegek kerültek elébe s 
volt út tovább egészségesen. Kopor
sót vittek sírva s  ö  joggal mondta 
azt a zokogónak: Ne sírj! Volt tovább 
a vak koldusnak és a latornak is egy 
egész elrontott élet után. Jézus Krisz
tus mindenütt azt jelenti: van tovább! 
Alikor a legsötétebb éjszaka volt, ak
kor lett karácsony. S így lett húsvét 
5s, a legnagyobb »tovább«.

Senki«© ülhet le az anyaszenfegy- 
ház vándorúján reménytelenül! Csa
ládi éleled nehézségei közt. hívó éle
ted megrekedted gében, gyötrő kétsé
gek közt. Isten ma ránéz tenheidre, 
próbáidra, bűneidre s  atyai szeretet
tel mondja: van tovább! Nem, azért, 
mert szépirodatmilag így jön ki »szé
pen«. hanem mert valóság volt kará
csony, nagypéntek és liúsvét. Hosszú, 
nehéz adventra megérkezett a »To
vább«. Hozzád is belép, ha elernyed
ten ülsz is le éppen mostani^ hitbeli 
útszakaszodon. Testileg, lelkileg, ide
gileg fáradt vagy a hit további har
cára, hogy valakit megtarts, hogy ki
mássz a mocsárból. Most éppen neked 
mondom, aki vacsorádat összeszorult 
torokkal erőlteted magadba, miköz
ben belefut szemed ezekbe a sorokba: 
Jézus ma pont neked jelenti azt, hogy 
ágenis, van tovább!

...Persze, volt akiknek nem , volt

.VENEZUELA
Ebben a túlnyomó részben kato

likus lakosságú államban most létesült 
az első evangélikus gyülekezet. A 
gyülekezet központja Caracasban van. 
A Lutheránus Világszövetség részé
ről Stewart W. Hermann üdvözölte 
az új gyülekezetei, amely istentisztele
teit lett, német és magyar nyelven 
tarjta.

mellé szolgáló lelkeket, angyalokat 
rendelt. (Zsid. I, 14.)

Ali kutatva hajolunk a szeme fölé 
hátha meglátjuk benne az angyal- 
világ tükörképét. Ö azonban már 
minket lát és ismét elmosolyodik. Ta
lán ugyanazt látja, a felülről jövő 
Szeretet visszfényét.

Imádkozunk vele: — Ez a nap is 
csendesen, Megint elmúlt Istenem. 
Semmi bajom nem esett, Szent karod 
védelmezett. . .

Csendben van. Kalimpáló kis kezei 
megnyugodtak, meleg, dióbarna 
szeme tágranyíit és csodálkozva fi
gyelt a valahonnét ismerős szavakra.

— Kérlek, édes jó Atyám, vigyázz 
éjjel is reám. Ha 'lehunyom szeme
met, Te őrizz meg engen vet. . .

Hirtelen felcsillant kis szemében 
a gyarmekérlelem bájos fénye. Hang
talan szájmozgások után egyszeresek 
megszólalt halkan, mint a madár
csipogás:

— E G  Ü .. .
Ez volt az ő amen-e. Angyalnyel

ven.
*

A Te gyermeked ki tudja-e már 
mondani isten felé az áment? Az 
ü r  Jézus mondotta: — Sohasem ol
vassátok-e? A gyermekek és cse
csemők szája által szereztél (Uram) 
dicsőséget. (MT. 21, 16.)

Dicsőítsd az Urat azzal, hogy 
gyermekedet korán imádkozni taní
tod. Akkor megtudod Te is, hogy mi
lyen nyelven beszélnek az angyalok.

A gyermeki léleknek hit által ért
hető nemzetközi angyalnyelvén.

Németh István

tovább. Nem lehel elhallgatnunk. Aki 
az I. Kor. 10-et kezdi olvasni, lát
hatja. Arcok néznek ránk, akik ha- 
lálraváltan suttogták: »Nincs további« 
A csodákat tevő, továbbvezető Isten
nel nem lehet játszani. Aranyból bál
ványt öntöttek s azt mondták: ez sza
badított ki Egyiptomból. Hánynak 
nem volt tovább! Démás a jelenvaló 
világhoz ragaszkodott, Anániás és 
Safira, akik neun akartak a »mindent 
odaadni« útjára lépni. Isten sokszor 
üt egy nemzedék asztalára: nincs 
tovább! Nem tűröm, hogy a magán
tulajdonod, a tested bálványod le
gyen, hogy a bűnödhöz görcsösen ra
gaszkodj s közben vigasztald maga
dat: hisz meg vagyok keresztelve, úr
vacsorával élek. Azok nem bírják to
vább! Százával maradnak te ma is.

De aki akar a keresztyén hit útján 
továbbmenni, aki nem akar a bűne 
mellett maradni, aki rátekint a mellé
érkező Jézusra, Isten kegyelmes »To- 
vább«-jára, — annak mindig van új 
kezdés.

Ezért vagyok Neki hálás mindig!
Görög Tibor

Blumhardt János Kristóf egyike 
volt a múlt század legáldottabb evan
gélikus lelkipásztorainak. Személyes 
lelk/gondozásán kívül nagyon sokan 
keresték fel levélben Is kérdéseikkel, s 
kérték tanácsát, eligazítását. Blum
hardt minden kérdésre levélben vá/a- 
szolt s ezek a levelek gazdag tárháza 
a lelkipásztori bölcseségnek, a vigasz
talásnak, a hívő keresztyén tanításnak. 
Nemrégen kötetben gyűjtötték össze 
ezeket az írásait. Az Evangélikus Elet 
sorozatosan közöl kővetkező számai
ban Blumhardt lelkipásztori írásaiból, 
hogy ez az igaz tanítás ma Is elvégez
hesse áldott szolgálatát közöttünk.

Jézusban maradni
Amikor Jézus arról beszél, hogy 5 

az igazi szülőtö (János 15.), a tanít
ványokról azt mondja, hogy azok pe
dig a szőlövesszők a tökén, vagyis 
Őrajta; bele vannak tehát mintegy 
nőve, úgy, hogy a töke életnedve be
léjük árad, az 0  lelke bennük is él. Ez 
pedig úgy történt, hogy beszédével, ki
váltképpen mikor arról beszélt nekik, 
hogy Ó az Üdvözítő, megtisztította 
őket. Az 0  beszéde eltávolította belő
lük a minden embernél egyformán 
megromlott »életnedvet« és megnyi
totta őket a töke éltető erejének befo
gadása számára. Figyeljük csak meg. 
mit mond Jézus: »Ha énbennem ma
radtok és az én beszédeim bennetek 
maradnak«, ebből kitűnik, hogy Jézus
ban maradni, vele össszejorrni annyit 
jelent, mint az ő igéjét befogadni és

GYÜLEKEZETI HÍREK
CEGLÉD

Adventben minden pénteken esti 
áhítat volt a gyülekezetben. Ezeken az 
alkalmakon Tóth Károly pilisi, ár. 
Molnár Rudolf monori és Lupták 
Gyula nyáregyházi lelkészek szolgál
tak igehirdetéssel.

December 7-én énekes, zenés áhítat 
volt, melyen Kökény Elek rákospalo
tai lelkész hirdette az Igét. Trajtter 
Gábor budapest-íasori segéd lelkész
orgonán játszott és a református 
»Sztáraye vegyeskar énekszámokat 
adott elő. Az énekkart Arany László 
református lelkész vezette.
BP. XVI. ÁRPÁDFÖLD

A budapest-cinkotai egyházhoz 
tartozó tlrpádföldi gyülekezetben de<-
21-én adventi vallásos est volt. A 
vallásos esten a gyermekbibliakö- 
tagjai ádventi, illetve karácsom" 
versekkel szerepeltek, az énekk?”  
pedig régi karácsonyi énekeket adott 
elő. Az igehirdetés szolgálatát Bánd” 
István végezte.
KAPOSVÁR —

Advent harmadik vasárnapján ad
venti gyermekűnnenélyt tartott a gyü
lekezet. Az ünnepélyt megelőzően a 
szülők számára volt összejövetel, a 
nagyobb leányok pedig az idióta gyer
mekik számára összegyűjtött játéko
kat javítgatták és készítettek úiakait. 
Az ünnepély végén a gyülekezet öröm
mel tekintette meg a két nagy asz
talt megtöltő játék- és ruha ajándéko
kat, melyeket a gyülekezet gondnoka 
személyesen vitt el a bonyhádi idióta 
gyermekek otthonába. A gyermekek 
megérezték valamit abból, hogy mi
lyen nagy öröm szeretettel adni.

KÜLFÖLDI HÍREK
latin  a lla m o k

Katolikus nézetek szerint lelkész- 
hiány van a katolikus egyházban. Egy 
németországi katolikus lap a kővet
kező adatokat közölte: Franciaország
ban 1430 létekre egy gyülekezett lel
kész esik. Ha a szerzeteseket is szá
mítjuk, 1000 lélek. Olaszországban 
820 leiekre jut egy világi, vagy szer
zetes nap. 1871-ben 176 lélekre jutott 
egy! Spanyolországban ,26 millió la
kosra 27.000 lelkész esik. Németország
ban 1937-ben 830 katolikusra jutott 
egy lelkész, 1950-ben 1120-rai. Auszt
riában 1937-ben 371 egyházi állás volt 
betöltetlen, 1951-ben már 785. Chilé
ben 1000, Costdricában 9000, Equa- 
dorban és Kolumbiában 8000, Mexl- 
cóban 105.000, Argentínában 120.000, 
Peruban 12.500,' Brazíliában 14.000 
katolikusra jut egy lelkész. Kínában 
3 millió katolikusnak 5000 lelkésze 
van, Japánban 131.000 katolikust 252 
lelkész pásztoroll
AUSZTRIA 1 !

A fennálló lélkészWány következ
tében dr. May, az osztrák evangélikus 
egyház püspöke az egyházak világ
tanácsához fordult segítségért. A dá
niai evangélikus egyház vállalta* hogy 
két évi időtartamra önkéntesen jelent
kező lelkészekkel segíti ki az ausztriai 
evangélikus egyházat.

hatni hagyni. Hiszen igéje hordozza 
Jézus lelkét s így igéjével Lelke is be
lénk árad. Aki viszont Jézus beszédét 
csak felületesen hallgatja úgy, hogy 
az nem irthatja ki belőle mindazt, ami 
bűnös, az persze nem is forrhat egybe 
vele, mint szőlüvessző a tökével. Hi
szen az ige meg sem tisztíthatta, sőt 
mégcsak bűnbánatra sem indíthatta s 
így még bocsánatot sem nyerhetett. 
Pedig Jézussal egyesülni nem egyebet 
jelent, mint azt, hogy az ő ítélő és vi
gasztaló, tanító és megvilágosító igéjét 
igazán szivünkre vesszük s azt állan
dóan magunkban tartjuk és elménk
ben forgatjuk, hogy így megtisztíthas
son bentiünket.

Ebből már ki is tűnik, mit is jelent 
Jézusban maradni. Az marad meg Jé
zussal való közösségben, amiben ál
landó marad az ige szerelcte s így az 
ige állandóan kifejtheti tisztító hatá
sát. Ha az ür azt mondja: iMáradja
tok énbennem«, ezzel azt akarja mon
dani: ne kényszerilsétek az Atyát ma
gatartástokkal arra, hogy lemetsszen 
benneteket. A megmaradást viszont az 
segítheti elő, ami Jézusba való bele- 
plántálásunkat is elvégezte: az igéhez 
való ragaszkodás. Ez az ige formálhat
ja át életünket és 'teremthet belőlünk 
egészen új embert. Minden azon múlik 
tehát, hogy miként viselkedünk Jézus 
beszédével szemben: közönyösen, res
tül, hidegen, vagy pedig befogadjuk 
azt. Csak így tudunk elszakadni a bűn
től és tudjuk naponta újra megvizs
gálni, hogy »ml az Istennek jó, kedves 
és tökéletes akarata«.

Az Országos Béketanács a Népek 
bécsi Békekongresszusa után sajtó, 
fogadást rendezett, melyen a többi 
között Bereczky Albert református 
püspök is beszámolót tartott a Béke- 
kongresszus egyházi megnyilatko
zásairól.

A sajtófogadáson /. Endicott a 
Budapesten időzött kanadai pro
testáns lelkész, az 1952. évi Nemzet
közi Sztálin-békedij kitüntetettje is 
nyilatkozatot tett. Idézte Jézus Krisz
tusnak a gazdag ifjúval való beszél
getését. A gazdag ifjú akkor lehetett 
volna igazzá, ha engedelmwskedlk 
Jézus Krisztusnak abban, hogy va
gyonát odaadja a szegényeknek. A 
gazdag ifjú azonban szomorúan el
hagyta Jézust. »A békemozgatom 
ugyan azt mondja a nyugati világ
nak, — mondotta Endicott lelkész — 
mint Jézus Krisztus a gazdag ifjú
nak. Azon kell lennünk, hogy a nyu
gati világ elfogadja ezt az igazságos 
felhívást. A békemozgalomnak erköl
csileg igaza van. Mi egyháziak gát

lás nélkül, lelkesedéssel dolgozha
tunk benne. Ez a mozgalom győzel
met fog aratni a jövőben.

Bízom benne, hogy kényszerít* 
hetjük a nagyhatalmakat arra, 
hogy ne háborúskodjanak, már 
csak azért Is, mert a háború 
készítői is tudják, hogy nincs 
Igazuk és a háború nem sztik- 

» séges.
Eleget láttam a keleti világot ah
hoz, hogy meggyőződhettem abban, 
hogy önök a békét akarják. De ele
get láttam a nyugati világot is ah
hoz, hogy kimondjam, hogy ott haj
lamosak arra, hogy a kérdéseket há
borúval oldják meg. A sürgősség ér
zése tölt el most bennünket. Sürgő
sen kell cselekednünk, hogy igaz 
ügyünkben győzzünk. Az egész vilá
gon mindenütt meg van már a bé- 
kemozgaiom szervezete. A népek ki 
fogják harcid ni a békét« — fejezte 
be nyilatkozatát Endicott lelkész.

Szombat esti közös imádságunk
ZENGJEN NEKI HALAÉNEK,

ÉZS. 63, 7—16.
Egy évnek a végén jó emlékezni »az ürnak kegyelmességeirö! és sok 

jóságáról« (7. v.) melyet az ő anyaszentegyházáva], annak tagjaival és 
magyar népünkkel cselekedett. Szerelmével és kegyelmével hordozott ben
nünket és Jézus Krisztusban minden körülmények között szabadító Ürnalf 
bizonyította meg magát. Egész évben hirdettette a bűnboosánat evangéliumát 
és kiszolgáltatta szentségeit, melyek által velünk közösségre lépett és végezte 
rajtuk a megszentelés munkájá. Egyházát a keresztutak előtt eligazította, az 
igazi szolgálat útjára vezettette, melyen az emberek üdvösségének munkálása 
mellett, azoknak e világban való életrendjében is segítségükre volt.

Igaz, hogy voltak »nehézségek« is. Egyéni és közösségi életekben 
egyaránt. De jó tudni, hogy ezek a »nehézségek« úgy viszonyulnak a meg nem 
érdemelt sok-sok ajándékhoz, segítséghez és szabadításhoz, mint a vakond
túrás a Himalájához. Jó tudni, hogy ezek a nehézségek is ajándékok voltak. 
Végül jó tudni, hogy éppen tizekben volt a legjobban szerelmével és kegyel
mével velünk;

Kegyelménél ós szerelménél csak a bűneink voltak nagyobbak. Az engedd-’ 
lenségünk. (10. v.). Bizony sokszor megszomoritottuk az elmúlt esztendőben 
is az ő »szentségének lelkét«. Hitetlenségünkkel, ebből folyó engedelmessé
günkkel sokszor kereszteztük az ö  útjait és zúdítottunk saját magunkra sok 
veszedelmet.

Csak akkor tudunk szívből hálát zengeni az év végén, hogy ha világosan 
kegyelem volt az egész esztendő, annak minden napja és órája a számunkra. 
meglátjuk: bűneink miatt ennyi jóhoz nem volt jogunk, amit kaptunk. Csupa 
Azért zengjen neki hálaének!

VALLJUK MEG, hogy bűneinkkel terheltük az Ural az elmúlt 
esztendőben. >

ADJUNK HALÁT, hogy igéjét és szentségeit mégsem vonta el 
tőlünk, hogy kegyelméből szolgálhattunk népünknek, hogy nehézsé
geinkben mellettünk volt, hogy minden napunkon tanácsoló ü r  volt.-

KÖNYÖRÖGJÜNK az egyház e világban való szolgálatának 
helyes felismeréséért, a múlt bűneiből való szabadulásunkért, az 
egyház szolgálatáért, Teológiánkért és annak ifjúságáért, szeretet- 
intézményeink szolgálatáért és anyagi megalapozottságukért, püspö
keinkért és lelkészeinkért. Isten áldása kísérjen az új esztendőben!

Káldy Zoltán ,

B I B L I A-O LVA S Ó
Január 4. Vasárnap. Ezs. 65:17. Rom. 5:2.

Isten nem pihen, sem nem nyugszik, hanem szüntelenül alkot, teremt, 
üjjáteremti az eget és a földet, de teremtő szeretetének középpontja az ember. 
Téged is új emberré akar tenni Jézus Krisztus által, hogy legyen élő remény
séged.

(Olvasd még: Józsué 1:1—9. Luk. 3:23—28. Rom. 5:2.)
Január 5. Hétfő, Zsolt H2:12. Kol. 4:2,

Ez az ige nagy biztatás akar lenni számodra. Sokszor hallott üzenet 
Bízd magad Istenre! Keresztjén múltad dacára megtetted-e? Nem tartozol 
a nyugtalan, csüggedt lelkek közé? Idegességednek levezetője lehetne bízó, 
az imádságban kitartó, hálaadó élet.

(Olvasd még: Kol. 4:13—17. Luk. 4:1—13. Ézs. 2:2—5.)
Január 6. Kedd. III. Alóz. 19:2. I. Ján. 4:14.

Annyira lehetünk szentek, amennyire Isten le tud minket foglalni. Ha 
engedünk hívó szavának, beleállít a világ medrébe tanúként. Azt akarja 
rajtunk keresztül elmondani, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Lefoglalhatott 
szolgálatra?

(Olvasd még: Zsolt. 72. Luk. 4:14—21.)
Január 7. Szerda. II. Móz. 12:13. 1. Tim. 3.16.

Hitünk nagy titka, hogy Jézus Krisztus emberként jött el hozzánk, életét 
adta értünk, mikor ellenségei voltunk, vére védő és befödöző vér Isten előtt. 
Uralkodó és dicsőségesen visszatérő Krisztus Urunk van. Nyilvánvaló-e 
számodra hitünknek ezen titka?

(Olvasd még: I. Ján. 2:7—11. Luk. 4:22—30.)
Január 8. Csütörtök. III. Móz. 26:12. Ef. 4:3.

Isten nem távollevő Isten. Népe között szüntelenül jelen van igéjében. 
Megkü6zönöd-e Istennek békét szerző életeddel, hogy igéjében oly hatalma
san munkálkodik, nem fordult el tölünk, hanem benne ma is jelen van?

(Olvasd még: I. Ján. 1:5—10. Luk. 4:31—37.)
Január 9. Péntek. Ézs. 57:14. Kol. 4:3.

Isten igéjében jelen van, de nem elégszik meg egyszerűen ennek tudomá
sulvételével. Azt akarja, hogy mi magunk is készítsünk utat közöttünk igéjé
nek továbbbterjedéséért, áldásaiért és annak hirdetőiért. Megteszed?

(Olvasd még: Ján. 3:16—21. Luk. 4:38—44.)
Január 10. Szombat. v. Mór. 32:39. I. Kor. 8:«.

Istentől nem függetleníthetjük . magunkat. Nem szakadhatunk el tőle. 
Vagy jelen van üdvösségünkre, vagy pedig még közönyünk ellenére is jelen 
van megítéltetésünkre. Mindenekben, mindent munkál. Meggondoltad?

(Olvasd még: I. Ján. 2:12—17. Luk. 5:1—11. Zsolt. 122.)
Krihllng Dániel

Blumhardt János Kristóf 
lelk ipásztori leveleiből

Kedves olvasóinknak békés, boldog újesztendőt kívánunk. Erősödjenek a hitben, 
emelkedjenek jólétben, gazdagodjanak jócselkedetekben!
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EGYETEMES IMAHÉT
Több mint 100 esztendeje annak, hogy a világ mirttten táján évenként 

egyszer ugyanannak a hétnek minden estéjén közös vezérfona'han összefoglalt' 
igék meghallgatására és azonos imatárgyakért könyörgésre, felekezeti különb
ségre való tekintet né'kü' találkoznak Isten színe előtt az imádkozó keresztyé
nek. Az egyetemes ima hétét az évtizedes szokás szerint január első te jes 
hetében tartjuk. 1953-ban a január 4—11-ig terjedő héten. O/yan esemény ez, 
melyben ténybeli kifejezésre jut a bűn megitéltetése következtében részekre 
szakadt egyház belső egysége, az imahét tehát ökumenikus cselekedet.

Az imaheti tervet ez alkalommal egy indiai lelkész állította össze s ezt 
egészítette ki az imahét magyarországi előkészítő bizottsága az Egyházak 
Világtanacsa 4fit és Egyháza kotmányi Bizottságának a keresztyénség egysé
géért meghirdetett imahetének tárgyaival.

A terv szerint az imaheti igehirdetésnek alapigéit az Isten országáról 
szóló példázatok adják.

A .magyar protestáns egyházakban he’yesnek tartjuk, ha már január 4-én, 
vasárnap kezdődő imahét jegyében tartjuk az Istentiszteletet.

Ajánljuk a gyülekezet figyelmébe a Hit és Egyházalkotmányi Bizottság 
turtdi világgyűlése által az egyházaknak ajánlott könyörgést:

Ur Jézus Krisztus, aki azt mondottad apostolaidnak.
Békét hagyok nektek, az én békességemet adom nektek.
Ne nézd bűneinket, de tekints egyházad hitére
és ajándékozz meg azzal a békével s azzal az egységgel, mely kedves a 

te akaratodnak,
Urunk, aki az Atyával és szentlélekkel egy istenként cisz és uralkodói 

t örökké
Ámen.

KÖNYÖRÖGJÜNK AZÉRT,
hogy az Ür adjon nekünk az ö  irgalmas szeretetéből, hogy tudjunk 
jobban örvendezni a kicsinyek, elesettek és szenvedők felemelkedésének; 
hogy Isién áldja meg gyülekezeteink és nz egyetemes egyház diakóniai 
munkáját: a szeretetszolgálatot; hogy a társadalmi igazság egyre jobban 
érvényesüljön mindenütt úgy, hogy egyre kevesebb éhes, munkanélküli 
és otthonnélküli ember szenvedjen ezen a gazdag világon.

Péntek: Család és otthon.
Mt. 25:14—30. A tálentumok példázata.
ADJUNK HALAT

a szolgálatnak azokért a különleges alkalmaiért, melyeket Isten csalá
dunk körében készített nekünk; azért, hogy drága isteni ígéretek báto
rítanak a szolgálatok hűséges végzésére. (Ap. Csel. 16:31.).

VALLJUK MEG BÜNBANATTAL,
hogy otthonaink nem sugároztak elég világosságot a világba; hogy 
gyakran menekültünk a gyülekezetben végezhető mutatósabb szolgála
tokba az otthon végzendő csöndesebb szolgálatok élői.

KÖNYÖRÖGJÜNK AZÉRT,
hogy szeretteink velünk egyenlő drága hitben járjanak; hogy otthonaink 
Jézus Krisztus 'békességét és örömét sugározzák és jól felkészült, ember
séges és békességes embereket boosássanak ki az életbe.

Szombat: Ébredés.
Lk. 15:11—32. A tékozló fiú példázata.
ADJUNK HALAT

S zázharm inc évvel ezelő tt
született a költő, itt az Alföld szívé' 
ben, a tenger síi*ágon, éppen az esz
tendő első napján. Benne s általa kí
ván boldog új évet a magyarnak aa 
Isten. Apja mészáros legény volt,
anyja az evangélikus lelkész kis cse
lédje. Az apa kutyabőrös régi nemesi 
famíliából származott ugyan, de époly 
szegény volt. mint a cselédke maga, 
akinek apja túród jobbágy volt s úgy 
került az Alföldre, hogy elindult egy 
jobb falat kenyér után. Az apa maga 
küzdötte fel magát jómódba, s jószívé
vel ismét az ágról szakadtak közé szál
lott. De közben jött a fiú. Aki hirtelen 
emelkedett fel, mintha mesebeli óriássá 
nőne, tű! a falu méretén, tű! az Alföld 
méretein, tú! Magyarországon s tű! 
Európán, bele a világba. Nincs hozzá 
hasonló pályafutás e világon. Költő 
volt, emberek vigasztalója és szó
szólója. Messzehangzó szóval emelke
dett fel a földről s  már kortársainak 
úgy tűnt fel, szava megrepeszti az ég 
kriptáját, szétveti a felhőket s a jobb 
sors fénykévéit gyűjti össze az embe
rek számára. Ma is, száz.év óta, ilyen- 
írek látjuk ő t S kutatjuk, honnan vette 
az erőt és bátorságot ehhez.

Az egyetemes imahét programmja:
Hétfő: Keresztyén örökségünk — Isten Igéje.
Lk. 8:4—15. A magvető példázata.
ADJUNK HALAT

a drága magért, amely az Isten Igéje: a magvetőkért, akik Isten Igéjé
nek igazságait hűségesen hirdetik szerte az egész világon; a szántó
földért — az emberi szívért —, amely képes az ige magvetését befogadni 
és képes bőséges termést hozni Isten dicsőségére és az egész emberiség 
javára.

VALLJUK MEG BÜNBANATTAL.
hogy hűtlenségünk és engedetlenségünk miatt életünk nem termett annyi 
jó gyümölcsöt, amennyit Isten az elvetett maghoz képest méltán elvár
hatott volna tőlünk; hogy gyakran elestünk a kísértések idején: meg
próbáltuk az Igét hozzáigazítani a magunk önzéséhez, ahelyett, hogy tes 
testől-lelkestől hozzáigazodtunk volna az Ige szavához, engedelmességre, 
szolgálatra, önfeláldozásra serkentő parancsához; hogy a gazdagság 
vágya, féltése, vagy a fölösleges aggodalmaskodás az egyházakban is, 
bennünk is sokszor megrontotta az Ige gyümölcsözését.

KÖNYÖRÖGJÜNK AZÉRT,
hogy a magvetők jó magot vessenek: a teljes Szentírás minden igazsága 
hirdeítessék, minden szószéken; hogy engedelmes szívvel hallgassuk az 
Igét akkor is, ha az megítéli eddigi életünket; hogy Isten Igéje a békes
ség útjára vezesse a keresztyéneket a világ minden országában; hogy 
engedelmességünkben erősödjék az egyház egysége.

Kedd: Az egyetemes egyház.
Mt. 22:1—13. A menyegzői vacsora példázata.

ADJUNK HALAT
Krisztus testtétételéért, szolgálatáért, az egész világ javára bemutatott 
áldozatáért, feltámadásáért és meJinybemenetéléértrilCn'szt'Usnak az egy
házban való szüntelen jelenlétéért és azért, hogy Igéje és Szent Lelke 
által hűségesen pásztorolja az ő népét; a szentek közösségéért, bűneink 
bocsánatáért, testünk feltámadásáért és az örök életért

VALLJUK MEG BÜNBANATTAL,
hogy nem vettük komolyan Krisztus szeretetteljes hívását és újra meg 
újra a magunik útjára tértünk; hogy a Krisztushoz hívogató szolgálatunk 
erőte'.en volt, mert életünk fogyatkozásai és bűnei megrontották szavaink 
erejét

KÖNYÖRÖGJÜNK AZÉRT,
hogy egyházunk Szentiéiekföl vezetett megújulásának eredményeiképpen 
szolgálatunkat örömmel betöitsük és áldássá legyünk mindenki számára; 
hogy az egyház szabaduljon meg önigazságától és lehessen alázatos az 
Ige hirdetésében és cselekvésében; hogy jobban megismerhessük a 
Krisztus titkát s az ő egyházának valóságát

Szerda; Nemzetek és kormányai.
Lk. 10:25—37. Az irgalmas samaritánus példázata.

azért, hogy Isten minket gyermekeivé fogadott; hogy az Ige külső és a 
a Szentlélek belső hívására sokan megtalálták az utat a mennyei 
Atyához; hogy Isten nemcsak egyeseket újít meg, hanem az Ö egész 
egyházát is új felismerésekre és új szolgálatokra vezeti el.

VALLJUK MEG BÜNBANATTAL,
hoey^ mindnyájan vétkeztünk és szűkölködtünk Isten dicsősége nélkül; 
nélkülözzük Isten hatalmas erejét egyházaink életében; hogy benn az 
egyházban, a gyülekezetekben is lehet messzire elszakadni Istentől; hogy 

, gőgösek, ítélkezők és könyörtelenek vagyunk azokkal szemben, akik 
mellé léten testvérekül állított.

KÖNYÖRÖGJÜNK AZÉRT,
hogy megtaláljuk önmagunkat, visszatérjünk az Atyához és ismét oda
szenteljük magunkat néki; hogy többé ne káromoitassék Isten neve 
miattunk a népek között; hogy megújuló egyházaink minden tekintetben 
jótéteménnyé legyenek a megújuló világ számára.

dr. Kiss Ferenc D. Bereczky Albert dr. Vető Lajos 
a Szabadegyházak református püspök, evangélikus püspök, 

Szövetségének elnöke. elnök. elnök.

K észülj a z  ig e  h a llgatására!
Az év első vasárnapja.

János 13, 16.

Ne akarjunk' különbek lenni Urunk
nál és Mesterünknél, Tőle különbö
zőek, Nála nagyobbak! Ez alapigénk 
veleje. ' |

Alapigénk hallgatására azonban ak
kor készülünk legjobban, ha elolvas
suk a 13. rész 1—2Ö.;versét. így meg
tudjuk, miért szorulunk rá érré az in
tésre, és mi végre hangzik hozzánk ez 
az ige. Azért szorulunk rá, mert meg
alázkodás nélkül lehetetlen cseleked
nünk, amit Jézus példája és tanítása 
szerint cselekednünk .kellene. Odaadás, 
önmegtagadás, önfeláldozás kell ah
hoz, hogy úgy szeressek egymást, aho
gyan Jézus szeretett minket. Egymást 
ugyanis így kell szeretnünk: cseleke
dettel, nem csupán szép szóval; itt, te
hát mindazokat, akik a látóhalárun
kon belül élnek, személyválogatás 
nélkül, semmiképpen sem úgy, hogy 
szeretetünkre érdemesekre és érdemte
lenekre osztjuk az embereket; most, te
hát még ma, még ebben az új évben, 
teliát nesn életsorsunk jobbra fordulása

vagy irigységünk kielégülése után.
Ha nem így akarjuk szeretni az em- 

bereket, akkor nagyobbak akarunk 
lenni, mint Jézus Krisztus. Ez a »kü
lönbség« pedig abban az alapbajban 
gyökerezik, hogy mi magunk nem fo
gadjuk el azt a szolgáló szeretetel, 
amellyel Szabadító Urunk sze/et min
ket. Ahogyan Péternek nem tetszett 
Mestere megalázkodása, nem tetszik 
nekünk sem, hogy Jézus megbotránkoz
tató módon: kereszthalállal és feltá
madással, megbotránkoztató céllal: 
bűneink bocsánatára, irgalmasságból 
szeret bennünket. Nem tetszik nekünk, 
hogy mi Jézus szemében bűnösök va
gyunk, és csak Érette vagyunk igazak 
Isten előtt. De alapigénk éppen avégre 
hirdeti nekünk Krisztust és bocsánatát, 
hogy mi is megbocsássunk egymásnak. 
Szerétéiből fakadó cselekedeteink szol
gálják embertársainkat mind a jeien- 
való élet bajai között, mind pedig az 
Isten előtti »boldogság« ban!

Sólyom Jenő

De ne kutassuk másutt, itt a föl
dön találjuk meg a magyarázatot 
A fiatal költő megszólaltatta azo
kat, akik szülték, akik ráhajoltak 
gyerekkorában s mesét mondtak 
neki. Megszólaltatta az embereket, 
akik végigkísérték s megnyitották 
előtte a szívüket. Megszólaltatta 
a földet, a tájat, a figyelemre sem 
méltatott síkságot, amely síkságra 
fényt eresztett s azóta is e fényben 
áll előttünk a magyar föld. Hangot 
adott az őszinte emberi fájdalom

nak, hangot a nép bánatának.

Szabadított a tiszta szóval, mint senki 
költőink közül. Bejárta az országot, 
tapasztalatból ismerte meg minden 
porcikáját, lakóinak minden rétegét. 
Megvizsgálta a magyarok teherbírá
sát. Mert erre a nemzetre építette fel 
ez- a költő a szabadság eszméjét s azt 
a gondolatot, hogy a nép, a dolgozó 
nép kormányozza önnön magát, érett 
már ehhez s nincs szüksége urainak 
tútorkodására. S józanul látott, mikor 
a vér filozófiáját, az egyetlen nép el
hivatottságának gondolatát mellőzte s 
a magyarok szabadságát a vitáig sza
badságával írta fel egy s bonthatatlan 
törvénybe. Nincs rejtelem e költő rop
pant . sikerében, mely nevéhez fűződik.- 
Fiatalon, 26 éves korában, maga is 
meghalt azért a szabadságért, ame
lyért. ugyanakkor ezer, meg ezer ma
gyart halt meg, fellázadva szolga- 
sorsa ellen s példát, tanítva az euró
paiknak. Könnyen mondhatjuk, hogy 
ez a költő a miénk. De Petőfi Sándor 
örökségét nem csupán versenként il
lik átvenni, hanem versenként is meg
valósítani. Hogy boldogok legyünk.

Szaiatnai Rezső

Kíváncsiságunk sokszor meg
akaszt a Szentírás olvasásában, 
mert érteni s vitatkozni akarunk ott, 
ahol egyszerű lélekkel tovább kel
lene olvasnunk.

ADJUNK HALAT
a népek és nemzetek egyre tisztuló összetartozástudatáért; minden — az 
emberiség felemelkedését és jólétét munkáló — jó szolgálatért és áldó- 
zaiért; azért, hogy világszerte egyre több jószándékú ember akarja, 
munkálja és védi a békét.

VALLJUK MEG BUNBANATTAU,
hogy az egyházak népe elmaradt a népek közötti békesség és jóakarat 
megvalósításának és ápolásának szolgálatában; nem imádkoztunk eleget 
nemzetünk és elöljáróinkért, továbbá azért, hogy a népek vezetői békés 
tárgyalások útján rendezzék a vitás nemzetközi kérdéseket.

KÖNYÖRÖGJÜNK AZÉRT,
hogy hallgasson el a fegyverek zaja ott, ahol most háború pusztít; 
szűnjék meg a népek és fajok közötti lealázó megkülönböztetés, szűnjék 
meg az elnyomás és kiszipolyozás; hogy a béke megőrzéséért folytatott 
küzdelmet áldja meg Isten jó eredménnyel.

Csütörtök: Evangélizáció.
Lk. 16:19—31. A gazdag és Lázár példázata.
ADJUNK HALAT AZÉRT,

hogy a jó bizonyságtételnek határtalan lehetőségei vannak; hogy a 
szívekben mélységes vágyakozás él az éiő Krisztus után; hogy Isten 
munkatársai lehetünk a felebarátaink javára végzett mindenféle jó szol
gálatban.

VALJUK MEG BÜNBANATTAL,
hogy az egyház sokszor volt könyörtelen és szeretetlen a szegények és 
elnyomottak iránt; hogy önzésünk és kényelemszeretetünk még mindig 
sokszor elhomályosítja feladatainkat; hogy a 6zemélyválogatás is rontja 
szolgálatunkat; vannak a gyülekezetünkben atyafiak, akikkel szívesen va
gyunk együtt és vannak, akikkel nem szívesen vagyunk együtt.

Hasznos é le t
A termékeny fügefáról szóló ige 

alapján senki közülünk nem menteget
heti magát azzal, hogy ha terméketlen 
is a keresztyén élele, csak a saját bő
rét viszi a vásárra A terméketlen 
fügefa példázata arról is beszél, hogy 
ez a fa hiába foglalja el, zsarolja a 
[öldet, ahová gyökereit ereszti. Az 
anyaföld kötelessége, hogy tápláló 
erejével gyümölcstermésre segítse a 
benne gyökerező fát: a terméketlen 
fügefa azonban a főidét is meddővé 
telte és gátolta a maga kötelességé
nek teljesítésében). Ugyanúgy van a 
keresztyén emberrel is: gyümölcs- 
télén, hamis élete másokat is aka
dályoz abban, hogy igaz keresz
tyén életet éljenek. Persze, fordítva is 
igaz a dolog: ha valaki keresztyén 
életében termi a jó gyümölcseit, az. 
másokat is igazabb életre és Isten di
csőítésére indít. Az ige ezért bennün
ket arra indít, hogy legyünk otthon, 
népünkben és az emberiség számára 
hasznos emberekké, akik nem foglal
juk hiába és tesszük haszontalanná a 
földet, ahol élűnk, hanem a magunk 
jó munkájával, keresztyén igazságá
val segítsük hozzá családunkat, né

pűnket és az egész emberiséget, hogy 
ki-ki a maga kötelességét jól elvégez
hesse és így legyen az életünk napról 
napra szebb és igazabb.

Zay László

A begyűjtés sikere
örömmel adunk hírt arról, hogy a 

begyűjtés terén az ország faival, 
községei közötti a Nógrád megyei 
Szügy község lett a hetedik. Szügyi 
Ili'testvérei nknek — csaknem az egész 
falu tiszta evangélikus — ez a köte
lességteljesítése példaszerű. Kiváló 
szorgalmukat dicséri, hogy a nagy 
aszály ellepére —, mely ezen a vidéken 
is jelentékeny károkat okozott, mégis 
példaszerűen tudták teljesíteni köte
lességüket az állammal szemben. Ez 
alkalommal az elismerésnek egy-egy 
fénysugara hull az ottani egyházra, s 
annak buzgó lelkipásztorára —. I-ábri 
Mihályra is, aki úgy szószéki igehir
detéseiben, mint magánbeszélgetések 
során állandóan serkenti, buzdítja hí
veit, hogy a keresztyén ember hű 
szorgalmával végezzék mindennapi 
munkájukat, s hű köteiességtoljesrtés- 
sel állják meg . helyüket az élet min
den területén. Szügyi hittestvéreink tel
jesítménye a begyűjtés terén jó példa.

KEMPIS TAMÁS

EV A N G ÉLIK U S ÉL ET
A magyarországi evangélikus egyete
mes egyház Sajtóosztályának lapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal; 
Budapest, VIII., Puskin-u. 12. 

Telefon: 142-074. 
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László szerkesztő. 
Budapest, IIL, Dévai Biró Mátyás-tér 1- 

Főmunkatársak:
Benczúr László, Gyimesi Károly <5r̂  
Korén Emil, Muncz Frigyes, Várady 

Lajos.
Az evangélizáció részéről Káldy Zoltán, 

Előfizetési árak:
Ft Ft

Fgy hóra 5.— Félévre 30.—J 
Negyedévre 15.— Egész évre 60.—1

Engedélyezési és terjesztési szám:
M. E. III. B. 70.336/1948.

10.000 példányban nyomatott.-
2-5210202. Athenaeum 

(F. v. Soproni Béla)

Somogyi szűc _  B andák átszabása*
Q  szőrm e b élések , 
a j  Javítások, sapkák
v  V., Kossuth Lajos-utca 5.

Ujj o r g o n á k  tfija’j a v l t á s á t
R ie g e r  O t tó  o r g o n a g y á r

B udapest, X IV ., F ü red i-u tca  41. Telefon : 297—023

Zongora, pianino javítás 
hangolás, értékbecslés . ol
csón Sasvárt zongorakészitö 
m esternél. Lenln-körút 21. 
Tel.: 426—819.

Zongora, pianino' harmónium 
javítás, hangolás, érték- 
becslés Tlpcld zongoraterem 
ben. Rákóczi-út hatvanegy. 
Tel.: 143—360.

Rekamlék, garn itúrák  ké
szen és m egrendelésre Bő
kor kárpitosnál (M ária Te
rézia) Horváth Mihály-tér 
13. - Templomnál.

E xpress automata kötő- 
készQtókkel gyorsan , szó- 
pen k ö th e t:-  D ebreceni. 
XIII.. Szent László-u. 53. 
d é lu tán  négytő l vagy XI.. 
K osztolányi D ezső-tér 12. 
fsz t. t .  D em eter.

B ekam lék. különfélék . Jő 
k is ip a rt m unka Olcsón 
Zichy Jenö-u toa harm inc
három . Kárpitosnál.

Vállalati Jogügyi o sz tá ly 
hoz B udapestre  e lm en , 
nék Badltz. Miskolc. Fö- 
posta. P ostán  m arad.

Szabásm intáját elkészítem, 
anyagát, a lakításait kisza
bom. Humay Rózsi, Somo
gyi Béla-út 7., II. 13.

Harmónium vétel. Zongora! 
pianínó Javítás Uhliknál, 
Rákóczi-út 82. Tel.: 221-138.

lUIKURUlUS p e c i á l i s  m u s i o p p o i o , -------------------
1 . '  Többszörösen k itü n te tv e  férfi, rtöi

M a k a n  János szabóm ester, THÖKÖLY-UT 59/A. 
Legtökéletesebb m űtöm és k iég e tt, m o ly rág o tt szöveten, 

és ruhákon . V idékre  p o stán  u tá n v é t

igorajavltés, hangolás
Hassal Szakszerű becs- 

Szávlts m ester. Ba- 
9-tér egy. T: 330-476

Zongorakészítőmesternél
zongora.' pianínó futáriyos 
árban. Orgonabarm ónium
klsebb-nagyobb eladó Da 
róczy mester. 342—662.
Aggteleki-utca 5.

vég L1pl Józseftől 
jcz utódától) IX., 
t 79. örökiraádás 
m m ellett.

Sezfont, m atracot, ven
dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenín-körút 55.

O r g o n á k ,  h a r m ó n i u m o k
készítése, ja v ítá sa . V illam os fúvóberendezések  ^ á ll í tá sa  

Fittler Sándor orgonaépítő mester
B u dapest, X IV ., M iskolci-ú t 7 6

Használt háló, kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamlé, fotelek székek, 
egész lakberendezés privát
nak olcsón eladó. Landler 
Jenő-u 14. (volt István-út) 
földszint.

Sodrony ágybetét, Össze*
csukható vaságy. Gyermek- 
ágyat. vasbűtort, csöbútort 
részit. Javítást vállal. Pro- 
hászka, VIM Zichy Jenben
tizenhat.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS:
Apróhirdetés szavanként 1 Ft, Kishlrdefés ram soronÜéa! 

1 F t  Szöveghlrdetés mm soronként 2 fo r in t
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Tervező gyülekezet
—  K észü ln ek  az  eg yh á zk ö zség i kö ltségvetések

Az induló új esztendő elején min
dén gyülekezetben nagyon meg kell 
szívlelni a gyülekezet vezetőinek, lel
késznek, felügyelőnek,- gondnoknak, 
presbiternek, amit Jézus Lukács evan
géliumának 14. részében a 28-tól 30-ig 
mond. »Mert ha iközülctek valaki tor
nyot akar építeni, nemde először le
ülvén, felszámítja a költséget, ha van-é 
mivel elvégezze? Nehogv, minekutána 
íundámentumot vetett' és elvégezni 
néni bírja, csúfolni kezdje öt min
denki, aki látja, ezt mondván: Ez az 
ember elkezdte az építést és nem 
bírta véghezvinni!«

Egyházi törvényeink is arra kötele
zik a gyülekezetek vezetőit, hogy az 
év elején vegyék számba mindazt, 
artiit az év folyamán a gyülekezetben 
el akarnak végezni, -mérjék fel tehát a 
munka területét, szabják meg a munka 
kereteit. Tervet kell készíteni a gyüle
kezetben arra, hogy milyennek akar
juk látni a ^gyülekezet következő 
munkaévét.

A TERV
egv nagy részét képezi a gyülekezet 
anyagi erejének a felmérése. Most ép
pen erről az oldalról akarjuk megvizs
gálni egy gyülekezet tervezését. Min
denütt előirányzatot kell készíteni 
pénzügyi vonatkozásban. A jó elő
irányzatnak első feltétele az, hogy nem 
szabad sablonosnak lennie. Nem' sza
bad az előirányzatot évekkel ezelőtti, 
vagy akárcsak a múlt évi tervezés után 
másolni. A legnehezebb egy ilyen elő- 
iránvzat elkészítésében éppen az, hogy 
a készítő képzelő erejét is erősen 
igénybe veszi. Olyanról kell gondol
kodnia,' ami még nincsen és'am i'm ég 
nem is volt. Az erről való gondol
kodásban nagy segítséget jelent a 
múlt tapasztalata, de ez még nem min
den. Nagy előny a terv készítőjénél' .a 
személyes bátorság, amellyel nehéz 
feladatához fog. Ha mindkettőt a gyű-, 
lekezel- iránt való szeretet hatja át, 
biztosítva van az a képzelőerő is, mely 
a terv elkészítéséhez feltétlenül szük
séges. A pénzügyi tervnek vagy elö- 
i-ránvzalnak

KÉT OLDALA VAN.
Az egyik oldalnak a neve: szükség

let. Ezen az oldalon ke'! felsorolni 
mindazokat a kiadásokat, amelyek az 
egyházközséget egy év folyamán ter
helik. A felsorolásban első helyen áll 
a gyülekezet munkásainak a járandó
sága. így elsősorban a lelkészek, az 
egyházfi, a kántor, esetleg más alkal
mazottak fizetését kell feltüntetni. 
Azokról gondoskodik itt a gyülekezel, 
akik közvetve vagy közvetlenül vesz
nek részt az igehirdetés munkájában. 
Régi kifejezéssel; akik az oltár körül 
forgolódnak, méltóak arra. hogy az ol
tárról éljenek. Ezt valósította meg j  
gyülekezet akkor, mikor meghívóit al
kalmazottai részére »hiványban* köte
lezte magát arra, hogv megélhetésük
ről gondoskodik. A hiványban kifejezett 
kötelezettség, amit a gyülekezet vál
lal, bizonyítja annak a munkának a 
fontosságát és szükségességét, ame
lyet ezek végeznek.

A költségek között második helyen 
áll a gyülekezet dologi szükséglete. 
A templom, gyülekezeti ház, a lelkészt 
iroda fenntartása. Ezek felszereléséről 
való gondoskodás. Ide tartoznak a 
fűtés, világítás és az állami adók költ 
ségei. Mindezeknek a tételeknek ösz- 
szegszerű pontos feltüntetésével azon 
ban a költségvetés még csupán a gyü
lekezet keretein bellii marad. A gyüle
kezet még csak önmagára gondolt. Az 
egyházközség vagy gyülekezet azonban 
nem él önmagában. Több más gyüleke
zettel egyházmegyébe tömörül s az 
egyházmegyék pedig az egyházkerüle
teket alkotják. Ezek a felsőbb egyház
kormányzati szervek. Egyházunknak ez 
a szervezete alulról épült ki. A hívek
nek, a gyülekezeteknek a szükség- 
érzete hozia létre e nagyobb szerve
zeteket. Éppen ezért felelősséggel kell 
a gyülekezeteknek ezek leié fordulnia 
nemcsak engedelmességével, hanem 
munkájuknak, az iiányítás, a kormány
zás munkájának anyagi vonalon való

támogatásával is. Ezért kell a pénz
ügyi tervben külön helyet biztosítani a 
felsőbb egyházkormányzati szervek
nek járó szükségletek fedezésére. A 
költségvetés a következő címeken 
tartja nyilván ilyen kötelezettségét: 
egyházmegyei járulék, egyházkerület: 
járulék vagy Katedralikum és a köz
alap. Az utóbbi az egyetemes egyház 
felé teljesítendő. Az alap rendeltetése, 
hogy belőle szegény gyülekezeteket 
támogasson a közegyház

A körülöttünk megváltozott világ
ban megváltozott' az egyháznak a sze
gényekről, betegekről', elesettekről, 
öregekről való gondoskodás is. Ez a 
munka egy szóval: szeretetmunka. 
Benne három ágat különböztetünk 
meg: szereteíiníézinényeinket, a Gyám- 
intézetet és az egyházi alkalmazottak 
Nyugdíjintézetét. A szeretetmunka 
ágairól való -gondoskodás Í6 gyüleke
zeti feladat és ezért szükséglet olda
lon, mint a gyülekezet szeretőiének 
megnyilvánulása c központi intézmé
nyek felé, feltétlenül szerepelnie kell.

Vannak még általános apróbb szük
ségleti tételek, mint például az egy
házi sajtótermékekre való előfizetés, a 
gyülekezeti iratterjesztés ügye, stb. 
Ezek után az általános, tehát minden 
gyülekezetben előforduló szükségleti 
tételek után következnek a gyülekezet 
sajátos .szükségletei. Minden gyüleke
zetnél kell, hogy akadjon ilyen, amely 
éppen azt fogja mulatni, hogy élő, 
működő gyülekezetben készült a terv.

A MÁSIK OLDAL
neve: fedezet. A kész terv átnézése 
meglepetést szerez annak, aki először 
vész kézbe ilyet és hóin ismerj gyüle
kezetét. Forrná, szerint a szükséglet 
oldal bosszú, sok tételből álló, bősé
ges, helyet foglal e l. ' A fedezet oldal 
azonban rövid, alig egy-két tétel- sze
repel .rajta. .Egy szóban is össze lehet 
foglalni azt, ami fedezfetet jelent a 
szükségletekre, kiadásokra: a gyüleke
zet. A gyülekezeti munka kereteihez 
szükséges anyagi erő benne Tejük a 
gyülekezetben. Különböző módon le
het 'felszínre hozni és működtetni ezt 
az erőt. Minden gyülekezetben meg 
Íveli találni a legtermészelesebb mó
dot arra, hogy ez az erő működésbe 
lépjen. Vannak gyülekezetek, ahol az 
áldozati vasárnapokon a gyülekezet

nagy szeretetadománya fedezi, sőt 
felül is múlja a szükségleteket. Ne
gyedévenként szoktak ilyen áldozati 
vasárnapot tartani. Más gyülekezetek
ben a híveknek az egyház iránt való 
szeretet" az év elején összegszerűen 
felvállalt és havonta rendszeresen fize
tett egyházfenntartási járulékokban 
nyilvánul nveg. Főleg a nagyobb gyü
lekezetekben meghonosodott szokás 
ez, ahol a rendszeresen jelentkező 
szükségleteket a rendszeresen, meg
határozott ütemben fizetett járulékok 
fedezik a 'legcélszerűbben.

A gyülekezetek 6zerctetének másik 
megnyilvánulása a vasárnapi cs ün
nepi offertórimn, áldozat.- A templomi 
gyülekezet az, ahol a gyülekezet- 
ügyeit meghirdetik.' Világossá lesznek 
a szükségletek, pontos célmeghatáro
zással és minden igchaUga'lótiak a 
szívére helyeződnek az egyházközség 
anyagi kérései. Nem szokott elma
radni a jó eredmény.

Gyülekezeteinkben olyan, eddig is- 
nveretlen érők rejlenek,, amelyék nem 
teszik indokolttá a teljes anyagi ön
állóságtól vadó félelmünket. Ezek je
lentősek azért is, mert az államsegé
lyek 25 százalékos csökkenése kezdő
dik. Isten megengedi azt, hogy az 
államsegély összegét még élvezhes
sük, de biztos felkészülést kíván tö
vünk az egyház és állam szétválasztá
sának idejére. A térv éppen ezért úgv 
készült, hogy minden szükségletünk 
terhét a gyülekezet vállain lássuk. 
Nagé -kegyelem és államunk jóindu
lata az, hogy ez a teher csak fokoza
tosan nehezedik gyülekezeteinkre s 
van idő .arra,, hogy. .egyre erősebb, 
izmosabb villákon nyugodjék' meg.

A régi költségvetések fedezetének, 
első tétele az, egyházközségi , vagyon 
és annak jövedelme volt. Ma .is .van á  
-gyülekezetnek 'vagyona. .Ésísok gyüle
kezetben csak az utqbbi időben vettéli 
észre ezt a vagyont. Ä vagyon: Isten 
Igéje. ..Ez . tehet.a. gyülekezetben fele
lőssé, egyházat szeretővé, adakozóvá, 
áldozatkészségessé. Isten igéje - nem 
képes értelemben, vett vagyon, hanem 
legreálisabb módon erő/ amely bizto
sítja azt, amire mi, a tervezők talán 
csak félve, bizonytalankodva gondo- 
ilunk: a gyülekezet következő évét.

Muiicz Frigyes

Ú jeszten dő  egyh ázu n kban
Üjesztcndő alkalmából egyházunk 

papsága köszöntötte egyházunk -veze
tőit

Dr. Vető Lajos,
az Északi Egyházkerület püspöke újév 
napján a Budavári templomban pré
dikált. Istentisztelet előtt Tomka 
Gyula egyházközségi felügyelő, az 
egyházközség -lelkészeinek és presbite
reinek élén meleg szavakkal fejezte k' 
újév: jókívánságait és áldást kívánt 
az újévben végzendő békemunkájára. 
Vetg püspök válaszában kérte az egy
házközség vezetőségét, vegyenek részt 
szívvel-'éiékkel egyházunk és népünk 
békés építő munkájában. '«

Dezscry Lászlót,
a Déli Egyházkerület prsnökót decem
ber 31-én hivatalában keresték fel 
munkatársai és többen a budapesti lel
készek közül. A püspöknek dolgozó
szobájában tolmácsolták az egyház
kerület, az evangélikus sajtóosztály, 
az evangélikus lelkészt kar és az egy
ház népe jókívánságait.

Az év- első napján egyházunk szere- 
telmunkájárói folytatott nagyjelentő
ségű, munkaülésen. tárgyalta az Egye
temes Egyház és a két .egyházkerület 
vezetősége az Egyetemes Egyház 
üllőiúti székhazában. Itt keresték fel 
Mihályfi Ernő egyetemes felügyelőt 
egyházunk lelkészei, esperesei és kü
lönféle 1 intézményeinek vezetői. A 
megjelentek száma mintegy, ötven volt

Az egybegyűltek újévi jókívánsá
gait dr. Vető Lajos egyházunk 
eliiökpüspöke tolmácsolta az egye
temes felügyelő felé. Hangsúlyozta, 
hogy az év fordulóján visszafelé 
ég előre kell tekintenünk, visszn- 

-tekjntve felmérte azt a sok Isten
től megáldott munkát, melyet egy- 

. házunk-az elmúlt esztendőben -si- 
■ kerrel elvégzett, sj apietynyk sike

réhez 3z elmúlt évben-mégválasz
tott egyetemes-felügyelő mindig 
kész ‘segítségével* bölcs .tanácsai
val és munkájával oly eredményé- - 
sen járult hozzá. ' Az a tény — 
mondotta —. hogy ez a köszöntés. 
oly nagyjelentőségű munkaülés 
közben történik, az is ■ mutatja, 
hogy egyházunk ezévi feladatait is 
a még odaadóbb munkában látja 
szolgálatának minden területén, kü
lönösképpen is a békeszolgálata 

területén.

Egyházak a Népek B ékekongresszusán
A Népek Békekongresszusán -részt 

vevő nagybriianniai lelkészek tájékoz
tatták a kongresszuson megjelent leg
különbözőbb egyházakhoz tartozó lel
késztársaikat arról a november 26-án 
kelt megrendítő üzenetről, melyet 64 
észak- és délkoreai lelkész és egyházi 
vezető írt alá. Ez az üzenet rettenetes 
adatokat tartalmaz a koreai nép elleni 
hadviselés embertelen és szinte min
den fantáziát felülmúló gonoszságá
ról,

Az üzenet a többi közölt hangsú
lyozza:

»Az igazság és a becsület kénysze
rít bennünket, Krisztus tanításának 
követőit, hogy a világ egyházi 
vezetői előtt szót emeljünk az 
amerikai beavatkozók által a koreai 
nép ellen elkövetett szörnyűségek 
ellen. Ma. amikor az új háború 
veszélyének elhárítása, a béke és 
szabadság megvédése, a tiszta 
lelkiismeret és józan ész meg
őrzése a legsürgősebb feladatként 
áll minden jóakaratú ember előtt, 
nem hallgathatjuk el az ameri
kaiak által elkövetett kegyetlensé
geket. Az amerikaiak durván meg
szegik a nemzetközi egyezménye
ket. a baktérium-háború eszközei
hez folyamodnak, nyíltan folytat
ják a békés lakosság tömeginészár- 
lását, kémiai fegyvereket, napalm- 
bombát és mérgesgázokat hasz
nálnak, dicsekszenek azzal, hogy 
78 koreai várost akarnak bombáik
kal elpusztítani, egyoldalúan be

szüntetik a fegyverszüneti tárgya
lásokat és nyíltan leleplezik magu
kat, hogy meg akarják hosszab
bítani, és ki akarják terjeszteni a 
háborút. Gaztetteiket Jézus Krisz
tus és a keresztyénsíg nevével 
próbálják leplezni, miközben iszo
nyatos cselekedeteket követnek el 
a koreai keresztyének ellen is. Mi
közben úgy tüntetik 'fel magukat, 
hogy ők a szabadság és a keresz- 
tyétiség védelmezői, minden csele
kedetük ellenkezik Krisztus tanítá
saival és bemocskolja a mi Urunk 
nevét. Azoknak a farizeusoknak a 
cselekedetei, akiket a mi Megvál
tónk annakidején oly nyíltan le
leplezett, elhalványulnak a keresz- 
tyenség e gonosz ellenségeinek 

bűne mellett.*
Az üzenet végül a világ keresz

tyénéihez fordul, hogy a világuralomra 
törő amerikai háborús érdekeltséggel! 
ßzemben szál Ijanak 6Íkra az új há
ború elhárításáért.

»Harcra hívunk benneteket az új 
háború ellen, hogy az amerikai 
bombázók ne rombolják le a ti 
templomatitokat is, ne fojtsák 
vérbe a ti zsoltárénckléselcket is, 

mint a mienket.«
Az üzenetet Stanley Evans anglikán 

lelkész olvasta fel a kongresszuson. 
Felhívására a -kongresszuson részt 
vevő lelkészek és vallási vezetők alá
írták a világkeresztyénséghcz szóló 
felhívást, abban a meggyőződésben.

‘ hogy nincs ma az egyházi szolgálat
nak sürgősebb és fontosabb feladata, 
mint a koreai háború azonnali meg
szüntetéséért sikraszállni.

Hitünk és szeretetünk kötelez annak 
követelésére, hogy a háború azonnal 
megszűnjék és minden kérdést tár
gyaljanak meg azután, ha a hadvise
lést megszüntették.

Dr. Vető Lajos püspök munkatár
sainak adott bécsi beszámolójában 
erősen hangsúlyozta, hogy. a koreai 
lelkészek nyilatkozatával kapcsolatos 
jelenet egyike volt a bécsi kongresszus 
legmozgósítóbb és leglelkesebb jele
neteinek. Leírhatatlanul lelkes és szép 
ünneplés következett Stanley Evans 
szavai után. A jelenlevő koreai ke
resztyén lelkész örömmámorában ölel
gette azokat a lelkészeket, akik a vi
lág minden tájáról spontán megmoz
dulással vonultak a kongresszusi 
emelvény felé, hogy csatlakozásukkal 
és aláírásukkal támogassák a koreai 
lelkészek drámai felhívását a világ 
keresztyénéihez a koreai háború azon
nali beszüntetése érdekében. Nem két
séges. hogy a kongresszus részvevőire 
az is mély benyomást gyakorolt, hogy 
az Északi és Déli Korea keresztyén 
lelkészei ebben a kérdésben tökéletes 
testvéri egyetértésben vannak. Dr. 
Vető Lajos püspök hansúlyozta, hogy a 
koreai lelkészek drámai felhívása és 
az arra következő leírhatatlanul lelkes 
fogadtatás, egyben az egyházak béke- 
harcának és a béke ügyében való 
hallatlan felelősségét is bizonyítja.

Mihályi! Ernő
egyetemes felügyelő meleg szavakkal 
köszönte meg egyházunknak a püspök 
szavaiból feiéje áramló 6zeretelét és 
bizalmát. Rámutatott arra, hogy 

az elmúlt Idők újévein a lezárt 
esztendő eredménytelen küzdelmek, 
nyomorúságok és baj bezárása, az 
induló esztendő pedig újabb bi
zonytalanságok, kétségek és kilá- 
tástalanságok fenyegetése volt. Ma 
az új esztendő más. Az elmúlt cv 
gazdag eredményeit, sikereit, gyö
nyörű építőmunkáját szemlélhet
jük hálaadással, az újesztendö pe
dig nem kilátástalanság, hanem 
még több és még szebb megvaló
sulást hozó feladat. Különös me
legséggel beszélt az egyházak és 
így a mi egyházunk fokozódó sze- , 
rcpéröl és éppen ezért fokozódó 
felelősségéről a békeszolgálat 
ügyében. Az újesztendőben kapcso
lódjék be minden evangélikus lel
kész és minden hivő evangélikus 
ember tevőlegesen a béke nagy 

ügyének szolgálatába 
— mondotta az egyetemes felügyelő.

Az egyetemes felügyelő az üdvözlé
sek után heeszasan elbeszélgetett a 
megjelentekkel.

Dezt-éry László püspök újév al
kalmából egyházunk üdvözletét a 
magyar rádión keresztül tolmá
csolta a magyar nép, az emberi
ség és az evangélikus egyház felé. 

Újévi köszöntéséből az alábbi részle
tet közöljük:

»A magyar evangélikus keresztyén, 
anya6zentegvház - újesztendei első rá
diós istentiszteletéből magyar hazám
nak mélyen 'lekötelezett szívvel -kívá-- 
ttok botdog újesztendőt az egész ma
gyar liépnek /s ä Jilagvaí nép minden 
felelős vezetőjének. Bizonyos vágyók- 
benne, hogy, a.-.nji Deák-téri evangéll-; 
kus; templomunk' most-itt, vetem 'együtt , 
temploinozörgyüíekezete .és a 'magvár. 
evangélikus egyház egész népe velem’ 
együtt*kívánja- ugyanezt. Adjon’ Isten 
hazánknak' és népünknek -boldog fel
virágzást, békés előrehaladást s emelje 
ni ind annyiunk jólétét.

Boldog újesztendőt kívánok a vi
lág minden táján élő jóakaratú, dol
gozó embereknek, akik ettől az új. esz
tendőtől, velünk együtt, őszintén a 
boldogságukat várják, békességet az 
emberek közölt, a nyomor, a fenyeget-" 
tetés, a jövőtől váló félelem' elosz

lásá t és felpirkadását annak az em
berséges világnak, amelyért küzdünk 
s amelyben'mindenki számára öröm'és 
nemes feladat az emberi élet. Adjon. 
Isten békés újesztendőt a háborútól 
rettegő embermilliöknak és hozza fel'a 
földön mindenütt az emberi igazság 
napját.'

Hálával a magyar nép rádió-' 
jának, hogy ezt számomra lehetővé 
teszi — szereletíel fordulok egész ma
gyar evangélikus egyházunkhoz is és 
kívánok minden evangélikus bittest: 
véremnek boldog új esztendőt. Kívá
nom, hogy

Isten töltse meg szívüket hála
adással az elmúlt esztendőért, 
amelyben őket és miudannyiunkat 
megőrzött a háborútól, a nyomor- . 
tói és a reménytelenségtől. Kívá
nom. hogy Isten békéje honoljon 
szíveinkben, a bíínbocsánat békéje, 
mellyel a karácsonykor földre 
szállott Isteníia megajándékozta 
a benne hívőket. Hadd érezzék és 
hadd érezzük mindannyian, hogy 
Jézus Krisztusban élni, mely igen 
jó nekünk, hadd erősödjenek a hit
ben és a keresztyén hitből folyó 
engedelmes életben. Kívánom, 
hogy Isten ez újesztendőben mu
tassa meg mindannyiunknak azt 
az örömet, ami a Krisztus követé
séből fakad, örömet azon, hogy 
szeretetben, igazságban, testvéri
ségben és békességben élütik. A j 
jóratörckvés öröme töltse be egész 
egyházunk népét s gazdagodjunk 
mindannyian magyar népünkkel 
együtt végzett munkánk eredmé

nyeiből.
Boldog újesztendőt keresztyén .'.Test

vérek, boldog újeszlendöt embertársak, 
szerte a világon. '<■

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne bízik í^ h. m :9.j



„Boldog újesztendőt azoknak az embereknek, 
akik készek minden, az emberek életét 

nyomorgató rossz ellen küzdeni“
(Részletek Dezséry László püspök Lukács evangéliuma 4. része 
14. verstől 21-ig textus alapján tartott újévi igehirdetéséből)

»Mi jogon lehet reálissá az újévi 
tol d ogs ágkívánás?

Keresztyén hi lünk szerint és az Ige 
alapján azon a jogon, hogy isten vég
telen szeretedéből és kegyelméből 
megvetette az alapját minden ember 
üdvösségének és boldogságának Jézus 
Krisztus által. A boldogság és üdvös
ség Jézus Krisztus életművéből kiío- 
iyólag minden embernek szóló ígéret 
és megnyílt lehetőség. Ha boldogsá
got kívánunk, nem Isten akaratával 
szemben kívánunk valami valószerűt
lent és lehetetlent az embereknek, 
hanem fordítva, isten akaratából kí
vánjuk és munkáljuk az emberek bol
dogságát a maga legteljesebb való- 
iszerüségében. Jézus Krisztus hirdeti 
Lukács evangéliuma szerint az ő 
legelső prédikációjában az Ürnak ked
ves esztendejét, amit a Messiás eljö
vetelének idejére már a próféták jö
vendöltek. Jézus Krisztus a Messiás, 
akire az emberiség várt s ő méltán 
mondhatta messiási fellépése első órá
jában, hogy »ma teljesedett be ez az 
irás, a ti ha'llástokra.« vagyis most 
kezdődik az, amit a próféták megjö
vendöltek, az Urnák kedves esztendeje 
nyitott meg és kedves esztendei nyílnak 
meg sorozatosan akkor, ha az embe
rek hitben elfogadják azt, amit ő ne
künk ajándékozni akar.«

Az »Urnák kedves esztendőről« 
szóivá:

»Az evangélikus keresztyéneknek 
tudniok kell, hogy a boldog esz
tendő: az ürnak kedves esztendő. 
Nem az esztendő boldog önmagá
ban, hanem azok a boldogok, akik 
az Ürnak kedvesen élnek. Boldog 
újesztendőt kívánni azt jelenti, 
hogy az ürnak kedves esztendőt 

' akarni és kívánni.«

»Ä mi Urunk ezt mondja: az ö dolga 
felsősorban az, hogy a szegényeknek az 
evangéliumot hirdesse, tehát a mi dol
gunk is ugyanez, ha az Urnák ked
vesen, boldogan akarunk élni. Krisz
tus ajkán a szegényeknek szóló evan
gélium, a szegényeknek szóló vigasz
talás és egyben a szegények felemelé
sének akarata. . .  Az álkeresztyének 
csak vigasztalni akarják a szegénye
ket, rábírni őket életviszonyaik, elfo
gadására és' biztatni őket a Lázárok 
mennyországával. Krisztus nem ezt 
tette. Egész prédikációja és egész élet
műve nem egyéb, mint az emberek 
egyenjogúságának hirdetése, egyenlő 
szeretet minden ember felé és az az 
akarat, hogy a földön mindenki egy
forma kiindulópontról, egyforma élet
iehetőségekkel jusson el a közös sors 
közös végéhez, az örökélethez. Krisztus 
nincs belenyugodva abba, ha a j em
berek között különbségek vannak, ha 
az emberek kis hányadának csupa re
mény és napsugár, hogy tömegének 
pedig csupa reménytelenség és vihar 
ju t osztályrészül.
, Jézus Krisztus felszólított minket 
j arra, hogy a szegényeknek reális 
; evangéliumot hirdessünk s ennek 
1 a reális evangéliumnak megvaló-

HÍRÜNK A VILÁGBAN
'A Service Ecumenical Press and In

formation közli Sztehló Gábornak, az 
evangélikus szeretetintézményekml a 
Hungarian Church Press számára 
adott nyilatkozatát. Továbbá Johannes 
Dickmann-nak, a Német Demokratikus 
Köztársaság -népi kamarája elnökének 
nyilatkozatát a magyar protestáns 
egyházak életéről.

A Bulletin Lutherien hosszabb cik
ket közöl a magyar evangélikus egy
ház intézményeiről.

A Bélhel—Bielefeldi Evangelischer 
Pressedienst »17 lutheránus diakóniai 
intézett Magyarországon« című cikke 
ugyancsak egyházunk szeretetinlézmé- 
nyeivel foglalkozik.

*
A Churchman »Lutheránus egyházi 

művészeti konferencia« cím alatt hírt 
ad a magyar evangélikus egyházzenei 
életről és egyházmüvószeti konferen
ciáról.

*
A La Vie Proleslante című svájci 

hetilap ugyancsak közli Johannes 
Dickmann nyilatkozatát és cikket kö
zöl a nyári lelkészkonferenciákról.-

*
Az amerikai »Magyar Szót »A ma

gyar protestáns egyházak a békéért« 
cimű cikkében közli egyházi vezetőink
nek a béke kérdésében mondott újabb 
beszédeit.

sulását nevezte az ü r  kedves esz
tendejének.«

*
»Krisztus a bűnben találta meg az 

emberek nyomorúságának szerzőjét és 
ezért a bűnt) ragadta torkon. . .  Ez a
mi dolgunk is: A töredelmes szívüeket 
meggyógyítani, vagyis az embereket 
a bűnből kiszabadítani, igaz életre 
vezetni az a szolgálat, amiben meg
nyílik az Urnák kedves esztendeje, 
vagyis a boldog újesztendő mind- 
annyiunk számára.

Mi egyéb ez, mint
lelki felszabadító háború az em
berekért, a bűn ellen és minden 
rossz ellen, ami az embereket nyo- 
morgatja. Hlgyjétek el testvérek, 
hogy csak azok számára boldog ez 
az újesztendő, akik az Ürnak ked
ves életét élik és az Ürnak kedves 
harcot harcolják. Vegyünk részt 
abban a lelki felszabadító harc
ban, amit Krisztus vitt győzelemre 
a maga életében és visz győze
lemre mindazok életében, akik 
benne hisznek. Ennek a lelki sza
badságharcnak a tévelygések, a 
babonák, a bűn, a lelki lenyiigö- 
zöttségek elleni harcnak eredmé
nyeiből születik számunkra a bol
dog újesztendő, mert ez az Ür
nak kedves szolgálat. Az evangé
likus keresztyének tehát legyenek 
ugyanabban a sisakban, ugyan
azzal a páncéllal, ugyanazzal a 
karddal a kézben, felölvezve 
ugyanúgy, mint volt Jézus Krisz

tus a rossz ellen.
Boldog újesztendőt tehát azoknak 

az embereknek, akik készek Vninden, 
az emberek életét nyomorgató rossz 
ellen küzdeni.«

Készülj az  Ige h a llg a tá s á ra !
.Vízkereszt u. 1. vasárnap 

Máté 5, 13—16.
Isten dicsőségének szolgálatában 

állunk. Nekünk, keresztyéneknek van 
egy különleges feladatunk az emberek 
felé, éppen abból kifolyóan, hogy Jé
zus Krisztus tanítványai vagyunk. Ez 
a különleges feladatunk: legyünk az 
emberekre olyan hatással, hogy di
csőítsék mennyei Atyánkat.

Alapigénk harc azért, hogy e fal
adatunkat teljesítsük: keresztyén éle
tünk ne romoljék meg, ne váljék az 
életünk haszontalanná, értéktelenné, 
értelmetlenné, sajátosság nélkülivé, 
céljavesztetté. Ezzé lesz az életünk, 
ha a Krisztus kegyelméből kapott 
»boldogságunkat« (Máté 5, 3—11) nem 
adjuk tovább embertársainknak.. Ke
resztyénnek lenni nemcsak azt jelenti, 
hogy bűneink bocsánatában megújult 
az életünk, hanem azt is, hogy az,em
berek felé fényiünk »mint csillagok a 
világon, életnek beszédét tartván eíé- 
öök.« (Fii. 2, 15 k.)

Jézus három képpel tanított min
ket, hogy az emberek felé híven tel
jesítsük .különleges feladatunkat. A 
só képe intés a restség, az elgyávulás, 
a megfáradás ellen. A hegyen 
épült város képe biztatás, hogy 
minden ember e'.őtt nyilván legyünk, 
egyszersmind bizonyossá is tesz a felől, 
hogy kapkodó, türelmetlen erőltetés 
nélkül is hatással vagyunk az embe
rekre. A fényforrás képe öv, hogy 
ne húzódjunk ki a jelenvaió világból, 
no essünk bele az üdvösségünkben 
gyönyörködés tétlenségének a hibá
jába.

Alapigénk harc, hogy valóban Isten 
dicsőségének a szolgálatában álljunk 
Ez a szolgálat tehát nincsen harc nél
kül. Mi önmagunkban nem vagyunk 
különbek másoknál; csak Jézus Krisz
tus ígéretéért vagyunk Istent dicsőít- 
tető hatással embertársainkra. De ép
pen azért, mert Isten ígéretéből va
gyunk, amik vagyunk, 6emmi sem 
veszi el tőlünk különleges keresztyén 
küldetésünket

Sólyom Jenő

GYÜLEKEZETI HÍREK
Következő .vasárnap: Január 11. Vízkereszt u. 1. vasárnap IgéK, 

d. e. Ef. 5:8—14, Máté 5:13— 16. d. u. II. Mózes 23:18—23. Liturgikus 
szín: zöld.

PAPNÉ GYŰLÉS
December 6-án délután 5 órakor ta r

tották a nagybudapesti szokásos havi 
összejövetelüket, a Déli egyházkerület 
székházában. Az igehirdetés szolgálatát 
Rajos János lelkész végezte.

ZUGLÓ
Zuglóban január 11-én, vasárnap dél

után 4 órakor szeretetvendégség lesz. 
Előadást tart Ferenczy Zoltán. •

KELENFÖLD
Kelenföldön január hó 10, szombat 

délután fél hat órakor szeretetvendóg- 
ség tesz a gyülekezet tanácstermében, 
melyen BeJohorszky Lajos egyház- 
községi felügyelő tart előadást.

ÓBUDA
Január hó 4-én, vasárnap délután 

hat órakor nagyon szépen sikerült sze
retetvendégség volt az óbudai gyüle
kezetben. Művészi ének- és zeneszá
mok kíséretében Bókay János író, a 
Deák-téri egyházközség gondnoka — 
aki zsoltárfordításaival különösen meg
szerezte az Evangélikus Élet olvasó
táborának szeretetét — olvasta fel két 
rövid novelláját. A tiszta humorú és 
szellemes írásokat a hallgatóság nagy 
tapssal fogadta.

IKLAD
Ez évben ünnepelte egészen szűk 

egyházi közösségben az egyházközség 
fennállásának 200 éves évfordulóját. 
Az év utolsó vasárnapján ünnepi köz
gyűlésen olvasta fel a Jelkész a pres
bitérium által elfogadott ’nyilatkozatot. 
Ebben vallást tesz a gyülekezet a két 
évszázad alatt megtapasztalt kegye
lemről, az evangéliumi hit áldásairól 
és az Ür kegyelmét kéri a következő 
időkre is.

K Ü L F Ö L D I  E G Y H Á Z I  H Í R E K
EGYESÜLT ÁLLAMOK

A Washington Post derived jelen
tése szerint a legnagyobb amerikai 
egyházi szervezet, »Krisztus egyhá
zainak nemzeti tanácsax denveri ülé
sén állást foglalt amellett, hogy xbe- 
csületes tárgyalások útján rendezzék 
a világpolitika vitás kérdéseit«.

A Tanács az amerikai keresztyé
nekhez intézett üzenetében hangsú
lyozza: el kell utasítani azt az el
méletet, hogy a harmadik .világ
háború elkerülhetetlen.

A tanács üzenete a továbbiakban 
megállapítja, hogy xa vallásszabad
ság korlátozása Spanyolországban 
és Columbiában, valamint a faji 
megkülönböztetés az Egyesült Álla
mokban és Dél-Amerikábcm az em
beri jogok bántó megsértését jelenti«.

A tanács harminc különböző fe- 
lekezetet képvisel, mintegy 35 millió 
taggal.

NÉMETORSZÁG
Dibélius püspök mondottá, hogy 

Nyugaton fiatal teológusok százai van
nak, akik készen lennének arra, hogy 
Keleten lelkészként tevékenykedjenek, 
de nyugati határozatok ebben meg
akadályozzák őket. — »Ha ebben _ a 
vonatkozásban nem történik változás, 
Brandenburgban a telki gondozást új 
alapokra kell fektetnünk és nem úgy, 
mint eddig, csupán nem-akadémikus 
erőket kell belevinni a lelkipásztori 
szolgálatba.« Az istentiszteletek láto
gatottsága, a püspök adatai szerint -az 
utóbbi időben emelkedtek, különös
képpen az ifjúság száma.

*
»A gyilkosság ott indul meg, ahol 

gyűlölködünk« mondotta a német- 
országi evangélikusság egyik-legjelenté
kenyebb vezetője, a westfáliai Wilm 
elnök, az ötödik parancsolatról tar
tott előadásában, Darmstadtban, az 
evangélikus diák-gyülekezet előtt. A 
béke és háború kérdésében Wilm azt- 
a véleményt képviselte, hogy nem sza
bad megállapítani azt, hogy a népek 
ma még háborút viselhetnek azért, 
hogy a békét biztosítsák. Az egyház
nak 6oha sincsen joga a háborút he
lyeselni.

sfí
A Teológiai Akadémia dékánja az 

alábbi levelet intézte a haliéi Lufher 
Márton Egyetem rektorához az egye
tem alapításának 450 éves évfor
dulója alkalmából.

»Igen tisztelt Rektor ür! Engedje 
meg, hogy a Halle-Witlenbergi Egye
tem alapításának 450 éves évfor
dulója alkalmából Önnek, az egye
tem vezetőjének az összes karok, el
sősorban mégis a teológiai kar pro
fesszorainak legszívélyesebb üdvöz
letünket tolmácsoljam.

Igen sok magyar egyetemi hall
gató, főleg evangélikus teológus és 
lelkész szívesen látott és becsült

vendég volt az önök egyetemén a z ' 
elmúlt évszázadokban. Örömmel te
szünk ezért eleget annak a kedves kö
telességünknek, hogy megemlékez
zünk Egyetemük mozgalmas és szép 
múltjáról s ilyen módon osztozzunk 
örömükben. Reméljük, hogy a leg
utolsó világháborúval megszakadt 
szoros baráti kapcsolatainkat hama
rosan fel tudjuk eleveníteni és né
peink és egyházaink javára tovább 
tudjuk azokat ápolni.

Ebben a reményben szívélyesen 
köszöntőm Önt, a budapesti (azelőtt 
soproni) evang. Teológiai Akadémia 
nevében: DR. PALFY, MIKLÓS, dékán.«

NORVÉGIA
Norvégiában 1945-bén előterjesztett 

egyházrend a régihez teljesen hason-ló 
lesz, egy-két jelentéktelen pontban 
való eltérést kivéve, ha az országgyű
lés többsége elfogadja azt, amit a 
parlament kulturális bizottsága most 
az egyházi körök nagy fájdalmára ér
vényre juttatott. Itt a tervezetnek ép
pen -azokat a határozatait érintik, ame
lyek -az állam-egyház kereteiben a 
gyülekezeteik erőteljesebb együttműkö
dését célozzák és az államhatalom be
folyását visszaszorítani akarják. így 
gondoskodni akartak arról, hogy a 
lelkipásztorok kinevezésénél az Egy
házi Tanács és -a Püspöki Tanács 
közreműködjék és a Püspöki Tanácsok 
négyévenként országos ülésre gyűlje-

A Bethesda Kórház napja
Kevés olyan közszeretetben álló 

egyházi intézményünk van, mint a 
Protestáns Egyházi Alkalmazottak 
Bethesda Kórháza. Híveink széles kör
ben ismerték, mint a református egyház 
kórházát s nagy örömmé! értesültek 
arról is, hogy 1950-ben ezt a kórházat 
a protestáns egyházak vezetőségei a 
protestáns egyházi alkalmazottak köz- 
kórházává tették. Azóta lelkészeink, 
fheológusaink s az egyház minden al
kalmazottja családjával együtt élvezi 
ennek a kórháznak gyógyító erejét. A 
szeretetet, amit a kórházban orvosok, 
ápolók, maguk az egyházak nyújtanak 
nekik. Különös öröm az, hogy ez a 
kórház közös protestáns intézmény és 
a magyar protestáns egyházak ez intéz
mény fenntartásával is bizonyítják test
véri együttműködésüket, s egyben 
egymásrautaltságukat. Püspökeink úgy 
rendelkeztek, hogy Vízkeresztutáni első 
vasárnap, vagyis január 11-én orszá
gos oífertóriumot ajánlunk fel a Pro
testáns Egyházi Alkalmazottak Be
thesda Kórházának költségeire. Ha
zánk valamennyi evangélikus templo
mában erre a célra adokoznak január 
11-én a hívek s egyházunk bízik benne, 
hogy ez az oífertóriuni hatalmai meg
mozdulása lesz a szíveknek. Bízunk 
benne, hogy az egyház beteg munká
saiért minden templomozó evangélikus 
hívőnek meg lesz a méltó áldozata.

-nek össze. Ezeket á határozatokat a 
kormányzó párt képviselőinek bizott
ságában visszautasították. Berggrav 
Eivind, rangidős püspök indíttatva 
érezte -magát arra, hogy egy oslói új
ságban arról a »legdurvább kísérletről« 
szóljon, amely az egyház népének száj
kosarat a-kar felrakni; ebben egészen 
világos antidemokratikus akarat nyi
latkozik meg, mellyel a gyülekezetek 
semmi esetre sem elégedhetnek meg.«

HOLLANDIA'
Hollandiában terjeszkedik á luthe

ránus egyház. Az utóbbi hónapokban 
a -hollandiai lutheránus egyház, ame
lyik nemrégen -találta meg ismét egy
ségét, 'képessé lett az országnak kü
lönböző részeire kiterjeszkedni, ahol 
eddig még sohasem volt evangélikus 
igehirdetés. Hogeweenben, Drenthe tar
tományban húsz holland, német és er
délyi száz telepes a szórvány gyüleke
zet nek a magja. Dél-Rotterdamban, 
ahol sohasem volt még lutheránus 
egyház, a múlt év októberében mo
dern egyházközséget létesítettek, mely
nek neve Erős Vár egyházközség. 
Máshol is, különösen -a nagy ipari 
központokban, Ovcrijase! megyében kis 
csoportok számára istentiszteleteket 
tartanak, így például Enschedeben egy 
korcsmában van az istentisztelet, ame
lyet a helységtől 50 .mérföldre lakó 
lelkész l-art.

KELET-NÉMETORSZÁG
A világ legrégibb lutheránus ének

kara ismét egyházi énekkar lett.
A keletberlini népnevelési minisz

térium elhatározta, az egyházi szer
vezetekkel egyetértésben, bogy a 
Johann-Walter kórust, amelyik eddig 
Torgauban városi kórus és énekisko'.a 
volt-, ezután visszaadja az egyháznak 
és ezentúl egyházi -karként fog mű
ködni. A kórusnak ilyenmódon a tor- 
guai -iskolával megszűnik a kapcso
lata, de továbbra is fiú- és férfikar 
marad, mint ennekelöttc. A lemondott 
karigazgató helyett az egyház a hal! 
Bayer kántort hívta meg, aki köz
ismerten kitűnő karmester.

A torgaui énekkar a -legrégibb luthe
ránus kar és kar-iskola a világon. 
Luther Márton segítségével alapítta- 
tott. Első .karmestere Johann Walter, 
Luthernek zenei tanácsadója és munka
társa volt. ismét lehetővé vált a kó
rusnak régi tradícióit követni és vasár
napról vasárnapra szolgálhat a torgaui 
Má-ria-templomban.

FINNORSZÁG
Finnországban a finn egyház se

gélycélokra 72 millió finn márkát 
gyűjtött a »közös felelősség« című 
felhívásra. A négy éve kiadóit fel
hívásra eddig összesen 200 millió finn 
márka érkezett be, az ezévivel együtt. 
Ehhez, járul még hozzá, hogy ezt az 
összeget a háborús jóvátétel mellett 
gyűjtötték a szükséget szenvedő és 
agg emberek részére.

SZEGED
December 214ől 26-ig Rejtő Mártái 

szolgált a gyülekezetben esti alkalma* 
kon.

KISKUNHALAS
A kis gyülekezet szeretetvendégséget 

tartott az ünnepek előtt a paróchiáíij 
Minden szobát megtöltöttek az örven* 
dező hivek. Fehér- és pi-rosm-asnis kis-’ 
lányok, simára fésült kisfiúk vered* 
gettek sorban. Az -asszonyok énekkara 
szerepelt, de volt női szólóének is. A' 
papnő vezette az éneklést zongorán s 
meghatottan csendült a »Csendes éj...« 
dallama a gyülekezet ajkán. Belényi 
Károly presbiter saját versét olvasta 
fel, »Mi is -a béke?« címmel. »A béke 
mag az é le t . . .  ezer ígére t... a szí-1 
vünkbe vésve, mint Isten rendelése.. .- 
Nem puszta szó, képmutató hazug 
ámítás, hanem áldás...«  Szentgyörgyi 
János kiskőrösi presbiter tartott írás - 
magyarázatot. Várady Lajos esperes 
pedig novelláiból olvasott fel. A sze- 
retetvendégs-éget megelőzte három
napos igehirdetéssorozatv amelyen a 
gyülekezet szép számmal vett részt

AMBRÓZFALVÁ
Karácsony első ünnepén a gyereke

ket sz-eret-etvendégségen látta vendégül 
a gyülekezet. December 31-én este 9-től 
sz-eretet-vendégségen volt együtt.-a.gyű* 
-lekezet.

MARCALGERGELYI
Az adventi vasárnapokon az anya-« 

gyülekezetben, valamint a szergényi és 
fcülsővati íiiliák templomaiban Í6 mu* 
soros adventi esteket tartottak. A' 
lelkész igehirdetésén kívül jó szolga* 
latot tett a mindhárom helyen meg
alakult énekkar. Ezeket részben a lel
kész felesége, részben pedig a gyűlés 
kezet kántor-képzőt végzett fiú-, illetve 
leánytagja vezette. Több ifjúsági tag 
szavalattal szolgált. A karácsonyesti 
gyülekezet áhítatát ugyancsak n agy* 
mértékben emelte a sikeres énekkari 
szolgálat.

NYUGALOMBAVONÜLAS
Bánszky György a'berti-i, Biíki Jenő 

mekényesi, Weigel Ádám mucsfal, /7or- 
váth Lajos gyékényesi és Klenneg 
Adolf bátaapáti-i lelkészek a Déli egy
házkerületből;

Kiss Samu nagyüaráti, Ihász László 
kisbabot!, Ihász Mihály kertai lelkészek 
az Északi egyházkerületből nyuga
lomba vonultak, 1953. január 1-i, ha
tállyal.

A nyugalomba vonult lelkészek to* 
vábbi életére Isten áldását kérjük.

HALÁLOZÁS
Dr. Mohácsy Lajos’ ny. lelkész, tb. 

esperes, a marcalgergelyi gyülekezet
nek 47 éven át volt fel-késze, Pápán 
meghalt. Temetésén régi gyülekezeté
ből is nagy számban megjelentek Ilivel.- 
A szertartást Bácsi Sándor pápai és' 
Sikos Lajos marcalgergelyi iclkésa 
végezte.

Lutheránus Világszövetség
A Lutheránus Világszövetség ‘ fótit* 

kára Carl E. Lund-Quist cikket irt a 
Lutherische Rundschau-ba,n »A Luther 
ránus Világszövetség ü j Utjai« cím*
mel. Ebben, többek közt a következő* 
két írja:

A Lutheránus Világszövetség főfel- 
adata az, hogy megteremtse egy halé* 
kony theológiai kicserélődés alapjait. 
A theológiai bizottság munkája és az 
alosztályok tapasztalatai Hannover*
ben nagyon világosan megmutatták a 
lutheránusságon belül a döntő theoló
giai kérdésekről való élénk viták szük
ségességét. Tanulmányozás, vita és 
eszmecsere nemcsak módszer és szer
vezet kérdése. Azon kell fáradoznunk, 
hogy a theológiai kutatás legjobb 
eredményeit mindenki számára hozzá
férhetővé tegyük, hogy fakultásaink
nak és professzorainknak új indításo
kat adjunk és az ifjak számára a leg
jobb képzés lehetőségét biztosítsuk a 
legjobb embereink között. Egyre vi
lágosabban ismerjük fel a laikusok 
megszólításának szükségességét. Az 
ifjú egyházak a népegyházak és a sza
bad egyházak tapasztalataiból is so
kat tanulunk. Istentől jövő felszólítás, 
hogy a mai konkrét helyzetben szol
gáljunk. A világszövetség lagsgyháznl 
ma készek arra, hogy ezt a munkát az 
egész világon közösen kezdjék el.
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ELŐ VÍZ
T I A D J A T O K !

Mk. 6, 32—34.
’ ^Adjatok' nekik ti onniök!« — A 
tanítványokhoz intézett ez a szó, az 
egész keresztyénséghez szól. Félreért
hetetlenül arra utal, hogy mindenütt, 
ahol az ember megértette, mi az Isten 
országa, ott őt a testi és anyagi szük
ségleteiben is szemügyre és pártfo
gásba kell venni. Vaskosan kifejezve: 
a mennyei Atya az embernek nemcsak 
a leikével, hanem a gyomrával is tö
rődik. A mennyei Atya jól tudja, mire 
van szükségünk. Mint az égi madár
nak és a mező liliomának, az ember
nek is szüksége van táplálékra, ott
honra és öltözetre. fis nektek, akik 
hisztek a mennyei Atyában és ez ö  
irgalmasságában, nektek, akik felis
mertétek, hogy a legfőbb parancs így 
hangzik: Szeresd az U ra t. . .  Mk. 12, 
30 és hogy Krisztus az első parancso
lat mellé egyenértékkel ezt állította: 
Szeresd felebarátodat, mint magadat: 
— nektek felelősséget kell éreznetek, 
hogy testvéreitek ne csak eléggé ke
gyesek legyenek, hanem elegendő 
ennivalójuk is legyen. Itt helyezi Jé
zus Krisztus a gyülekezet szívére az 
egész társadalmi kérdés fontosságát.

Bár vezetné e kérdés gyülekezetein
ket az evangélium középpontjába, ahol 
Isten és a felebarát elválaszthatatla
nul egymás melleit állanak. Jézus sza
va: »Adjatok nekik ti cnniök!« sokkal 
nagyobb horderejű, mintha csak alka
lomadtán való jótékonykodásra hívna 
fel bennünket. Jézus tanítványainak 
6okkal jobban meg kellett volna lát- 
niok, mint eddig, azokat a visszássá
gokat, amelyek épp azért támadtak, 
mivel a keresztyének nem vették elég 
komolyan, hogy betört a földre az 
Isten országa. A Jézus Krisztus gyü
lekezete nem elégedhet meg azzal, 
hogy alamizsnát adjon. Világosam és 
határozottan bizonyságot kell tennie 
ama hatalmakkal szemben, amelyek 
vétkesek abban, hogy folyton vannak 
az emberek között éhező, fázó és két
ségbeesett emberek: a Mammon szel
lemével szemben, aki szünet nélkül 
háborúra uszít, a Bachus szellemével 
szemben, aki feldúlja a férfiúi erőt és 
a családi boldogságot.

Mindazok számára, akik lehetetlen 
feladatnak látják ezt, következik a tör
ténetnek 6zinlío derült befejezése.

Jézus azt kérdezi tanítványaitól: ha 
nem áll rerrdelkezéstekre a szükséges 
összeg, hogy megvásároljátok a ke
nyeret, — hát mi van nálatok? - No 
nézzetek csak utánal S ők ö.t kenye
ret és két halat hoztak. Nem olvassuk, 
hogy. nem nyomták-e el mosolyukat, 
amikor a Mester hozzáfogott a siral
mas,.szerzemény kiosztásához. Ez bi
zony túlontúl kevés. Ebből nem futja! 
Qí, .ime .bekövetkezik a csoda: »Evé
nek azért mindnyájan és megelégedés 
nek.e

Az elbeszélésben nincs hangsúly
ozón, hogy Jézus az embereket ötve
nes és százas csoportokban telepíti Te 
a zöld fűre. En azonban nem tudom 
elnyomni azt az észrevételemet, hogy 
ez szinte szervezett valaminek látszik. 
Az asztali közösségekbe való beosz
tás nyilván helyesebb elosztást tesz 
lehetővé vagy könnyebbé. Mindennek

rendben kell végbementde. Jézus' a ke
nyereket és a halakat nem dobja csak 
ügy egyszerűen a sokaság közé, hogy 
marakodjanak azokon, mint a kutyák 
a csonton 1 Nem 1 ügy telepszenek le, 
mint asztal melleit s egyik után a má
sik kerül sorra. Tellát a helyes szerve
zettség egyáltalán nincs ellentétben, 
sőt együtt van az isteni get#tavat.

De, ha a csoda megtör|sjrik, ez bi
zonyára nemcsak a szervezésen mú
lik, hanem az ürort, aki ezt az elosz
tást végzi. Es Ö nem is magától cse- 
lekszi ezt. Mit is tesz? »0 pedig vette 
az öt kenyeret és a két halat, és az 
égre tekintvén hálákat ada; megszegő 
a kenyereket és adá a tanítványainak, 
hogy tegyék azok elé« Az égre tekin
tett és hálákat mondott. íme, a törté
net középpontja! Ez a pillantás az 
Atyára, a Teremtőre és Könyörülőre, 
aki megérni engedi a kenyeret a ka
lászokban és nem akarja, hogy a te
remtményei elpusztuljanak, aki a hol
lókat táplálja és a fiatal oroszlánnak 
a sivatagban táplálékot ad: ez a pil
lantás mindent elmond. O az égre te
kintett fel. Ismeri az örökké gazdag 
Istent, aki a bőségből ajándékoz, aki 
nem engedte, hogy a sarepiai özvegy
nek kjfogyjon a lisztje a vékából"és 
az olaja a korsóból, aki olyan eledelt 
ad, hogy Illés annak erejével 40 nap 
és 40 éjjel tudjon menni. Ez az örökké 
gazdag Isten megáldja a keveset. Ü 
a kevésből is meg tudja elégíteni a 
sokakat. Ki az, aki erre a végtelen és 
mindenható Atyára pillantva ezt 
mondja: Ez bizony nem fog sikerülni?

Es a hálaadás elsőbben is kevésért 
történik itt. Mert már a kevés is Isten 
adománya. Aki nem köszöni meg a 
keveset, az komisz ember. Jézus há
lát adott, megtörte a kenyeret és adá 
a tanítványoknak. Bs íme! .4 kevésből 
sok lesz, söl túlsók. Valamennyien 
ettek és megelégedtek. No lám: fu
totta!

íme, gyülekezet, halld! Ez ennek a 
történetnek a végső és legpiélyebb ér
telme. Ahol Jézus oszt ki, ott »futja«. 
Nem emberek mesterkedése és eszes
sége révén, hanem a mennyei Atya 
könyörületességének és mindenhatósá
gának csadája által. Itt egy új matema
tikai tudomány jelent meg, amelyik 
éles ellentétben áll a miénkkel. Mi 
azt mondjuk: »Nem futja!« De. ahol az 
ember az égre tekint és hálát ad, ott 
megtörténhet, hogy — futja. Jézus 
evangéliumában olyan erő rejlik, 
amellyel a földi szükségleteket is el 
lehet rendezni és le lehet csillapítani. 
Mert a földön mindenki számára van 
elég. Csak azután úgy bánjunk a 
készlettel, mint Jézus bánt a kenye
rekkel és halakkal. Ha mi a meglévő 
fölött az égre tekintünk, azért hálát 
adunk s azután Jézus szellemében fo
gunk a javak szétosztásához, ekkor 
egy szociális közösség rendjében és 
alakulatában »futja« is azokból. Az ős
gyülekezetekben senki sem szenvedett 
szükséget, mert senki sem mondotta 
a maga javairól, hogy azok nz övéi, 
hanem nekik mindenük közös vala.

Sámuel Dieterle

A negyedik esztendő
1953, a mi reményteljes újeszten- 

dönk a nemzeti életben az ötéves terv 
negyedik esztendejét jelend. Az elmúlt 
három, esztendő győzelmes tervtelje- 
s'dése egész nemzetünket tgényüevclte 
és egyben örömmel töltötte ci A terv
szerű, a győzelmes, a nemzet élet- 
szintjét mindig emelő munka öntuda
tával erősödött meg nemzed életünk. 
Az ötéves terv népünk köztulajdona. 
Nincs Magyarországon dolgozó, a h  
ne ismerné saját üzeme vagy hivatala 
tervét s ne tudná a legreálisabb mó
don megmagyarázni, hogy mit jelent 
az ő munkája üzemében, hivatalában, 
mit jelent üzemének, hivatalának 
munkája a nemzet egész háztartásá
ban. Soha ilyen átfogó gazdasági és 
politikai ismeretekkel, soha ilyen öntu
datosan nem dolgozott a magyar mun
kás. Az ötéves terv szervezi egybe pa
rasztságunkat az ipari munkássággal, 
mindkettőt az értelmiséggel. Soha any
agira nem ismerték a különböző f'Jg- 
lalokzású magyar emberek a munka- 
megosztásnak olyan törvényeit és 
olyan örömeit, mint ma és sohasem 
ismerték a magyar emberek annyira 
d foglalkozások egymásrautaltságát, 
mint ma. De azt a tapasztalatot sem 
ismerte « magyar nép mindeddig, hogy 
egy ország mozgósítható egészeit a 
legszerényebb és a köz szempontjából 
legkisebb jelentőségű munkavállalókig 
arra, hogy öntudatos és szervezett 
munkát folytasson az egész nemzet 
boldogulása érdekében. Legfőképpen 
pedig soha sem volt az ország népe 
előtt egy olyan biztos látóhatár, mint 
ma. A számok, az adatok, a munka 
látható eredményei a földböt kinövő új 
gyárak, üzemek, kulturális intézmé
nyek, az új utak, vasútól:, az új köz
lekedési járatok, a kis falukba is be
vezetett villany s a nemzet egész 
termelését forradalmasító új nagy erő
müvek bizonyítják népünk előtt azt, 
hogy a jövő számunkra olyan, amiben 
nincs helye a munkanélküliségnek, 
amiben a foglalkoztatottság, a női 
munkavállalók hónapról hónapra nö
vekedő seregére is kiterjed s amely
ben az ifjúságot éppolyan tervszerű
séggel nevelik jövendő foglalkozására, 
mint ahogyan az ötéves terv bármely 
részletét kidolgozták. Népünk ludja, 
hogy a haza mit kíván tőle. 
Üj év óta lelkes beszámolókkal 
vannak tele lapjaink arról, hogy hazánk 
népessége nekiindult a tervszerű 
munka új szakaszának. A tatabányai 
XIV-es akna bányászai fogalmazták 
meg legigazabban és legmozgósítób- 
ban az újésztendö feladatát. Jelsza
vunk ez; »Minden nap, minden mű
szakban teljesitfük a tervet.« Hazánk 
népe nem akarja 1953. utolsó hónap
jaira hagyni a nekigyürközést. Az 
egyenletes termelésért és a jól beosz 
tolt, tervszerű munkáért folyik orszá
gosan a harc. Lelkesítő ez a Harc, 
mert okos és hasznos célt tűzött sze
me elé. Biztosak vagyunk benne,-hogy 
hazánk egész népessége így látja 
mindezt. Nekünk, egyháznak az a dől 
gunk, hogy éppolyan öntudattal él
jünk, mint hazánk minden dolgozója. 
Legyenek az evangélikusok elöl a pu
ritán, okos és lelkes termelő munká
ban! Ez a mi hivő életünk becsülete. 
Es legyen egyházunk egész élete lel
kesítőerőben, szervezettségben és terv 
szerűségben méltó a magyar néphez.

BLBTlHARDT JÁNOS'KRISTÓF LELKIPÁSZTORI LEVELEIBŐL
~ A  gyermekkevesztségröl

'Amikor Jézus tanítványainak pa
rancsot adott a keresztelcsre, akkor 
meg nem voltak keresztyének. Ezért 
hát nem mondhatta: »Aki megkensz- 
tclkedik és hisz, üdvözöl«, hiszen ak
koriban felnőtteket kereszteltek s
ezeknek először hitre kellett jutniok 
s csak azután lehetett őket megke
resztelni. így kellett Nanduké király
kisasszony komornyikjának is elő
ször hitvallást lennie Jézusról, az 
Isten Piáról, s csak azután keresz
telhette meg őt Filep (Csel. 8, 37). 
Egyéb feltétele azonban nem volt 
a keresztségnek, csak ez az egyszerit 
vallásiétel. Ez volt a feltétele nz első 
Pünkösd ünnepén a 3000 megkeresz- 
telíetcsnek is; az, hogy Iliitek a meg
feszített Jézusban, akit Isten Úrrá
és Krisztussá tett (Csel. 2, 36—38). 
Otromba tévelygés tehát azt tanítani, 
hogy Jézus keresztelési parancsa ki
zárja a gycrmekkercszlségct. Ez nem 
egyéb, mint olyasminek belemagya- 
rázása a Bibliába, ami nincsen benne 
s ezzel az embereknek magukcsinálta 
törvényt akasztanánk a nyakukba. 
Hiszen ez ellen a tévedés eiten szól 
az is, hogy már az első gyülekezet
ben a felnőttekkel együtt minden bi
zonnyal azoknak gyermekeit is meg
keresztelték, amint azt a fitippi-i bör- 
lönör esete is mutatja (Csel. 16, 33): 
•Es megkeresztelkedék azonnal, ő 
is  az övéi, mindnyájan«. Ha az ür  
csakugyan megtiltotta volna a gyer

mekek megkeresztelését, akkor üt 
azt olvashatnák: » ...  mindnyájan, 
kivéve a kis gyermekeket«. Erről 
azonban szó sincsen.

S vájjon hogyan áll a helyzet a 
keresztség és az újjászületés kapcso
latával? Hiszen nem mindnyájan lát
szanak újjászületetteknek, akik meg 
vannak keresztelve. Nos, ennek elle
nére, mégis a gyermekkeresztségben 
történik meg az újjászületés. A ke- 
reszlségben ugyanis kiszakítjuk a 
gyermeket a világból és a Sátán ke
zéből és odahelyezzük az Üdvözítő 
kezébe, s ezzel végbemegy az első 
után a második születés. Most már 
a gyermek Jézusé. S ö bizony nagy 
szeretettel fogadja azt magához s 
éppen nem utasítja el, mint a tanít
ványok akarták anak idején (Márk. 
10, 13—14). így minden megkeresz
telt gyermek újjá is született. Persze 
később soknak az élete elfordul Jé
zustól, mint ahogyan ez az első idők
nek felnőtt megkeresztelljeivel is bi
zony gyakran megtörtént. Ennek el
lenére áll, hogy újjászülettek és eb
ből valami megmarad az életükben. 
Mert az üdvözítő hűséges és meg 
nem feledkezik azokról, akik az övéi 
leitek.

S ha valakinek kételyei támadná
nak e tekintetben, hogy csakugyan 
Isten gyermeke-e, annak azt felelhe
tem: bizonyára nem törődsz eléggé 
a keresztségeddel, mintha bizony az 
Üdvözítő semmit sem akart volna

tőled. Fontold csak meg, hogy éppen 
a kercsztségben tekintett kegyelme
sen redd, felvette ügyedet és Meg
váltóddá lett. Ezért• le az ő gyer
meke vagy, akármint álljon is egyéb
ként a dolog. Avagy talán nem a ke
gyelem lesz téged isten gyermekévé, 
hanem a saját jóságod7 S talán azt 
véled, akik újra megkereszteltetik 
magukat, azok bizonyosabbak a fe
löl, hogy Isten gyermekei? Akik így 
vélekednek, azoknak a magatartásá
ban van valami elbizakodott, kihívó 
és kemény másokkal szemben, ami 
felkelti bizalmatlanságomat. Ezek 
egyáltalában nem bíznak a kereszl- 
ségükben s nem hiszik, hogy az Üd
vözítő gyermekeket is magához fo
gad. Tőlünk ugyan elvárja Jézus, 
hogy befogadjuk a kis gyermekeket 
az Ö nevében, s ezek Róla magáról 
nem tételezik fel, hogy szívesen 
megteszi ugyanazt. Bizony az ilyen 
emberek távol vannak a Megváltó
tól; akik ennyire a maguk feje után 
járnak, s ellentmondanak az egész 
egykori és mostani keresztyénségnek, 
azok nem lehetnek közelebb Jézus
hoz, mint mások. — Ezért csak 
higyjél bátran a keresztséged erejé
ben, Irgyjél Jézus irgalmában s ak
kor eltölt az öröm a felett, hogy bi
zonyosan Isten gyermeke vagy.

Ezért hát csak bátran és vidáman 
vitézkedjél abban, amid van s úgy légy 
keresztyén, hogy másoknak szolgálj 
vele. S ezt meg is teheted abban a bi
zonyosságban, hogy Jézusé vagy 
immár gyermekséged óla a keresztség 
által.

„A k eresz tre  fe sz íte tt k a rja i k itáru lnak  Nyugat é s  Kelet fe lé“
— mondotta Niemöifer Svájcban

Egyik Bázel környéki gyülekezetnek, 
Bubendorfnak a lelkésze — Markus 
Barth, az ismert teológiai professzor 
fia — előadásra hívta meg Nie möllert 
nov. 21-én. A berni szövetség jog
ügyi és rendőrségi osztály először az
zal az indokolással utasította vissza az 
előadás engedélyezését, hogy »Niemöl
ler vallási bizonyságlevés formájá
ban a kommunizmus terjedését segíti 
elő.« Később a helyi és a zsinati egy
háztanács újabb fellépésére a szövet
ségi kormányzó tanács szótöbbséggel 
mégis engedélyezte az előadást, amely
nek híre minden előzetes propaganda 
nélkül, futótűzként terjedt el. A csen
des kis falut mindenünnen keresték fel, 
hogy az emberek nem fértek be a 
templomba és az este 8 órai előadást 
10 órakor meg kellelt ismételni.

»Jézus Krisztusért Isten bennünket, 
akik mindnyájan ellenségei vagyunk — 
mondotta Niemöller —■ a megbocsátás
sal ajándékoz meg. Isten szeret ben
nünket minden iránta tanúsított ellen
ségeskedésünk ellenére. Azért

van út a keresztyének számára a 
Kelet és Nyugat közötti feszült
ségben, mert Keleten és Nyugaton 
egyaránt emberek élnek, emberek, 
akikért Jézus Krisztus meghalt és 

akikért felelősek vagyunk.
Istennek tegyen hála azért, hogy a Jé
zus Krisztus nem a hazájáért halt meg, 
nem a haladásért és nem a keresztyén 
Nyugatért, hanem az emberekért, hogy 
azok az Isten bocsánatába vetett hittel 
emberfeletti emberekből (Ubermen-

schekből) és ezért embertelert errioe-' 
rekből ismét emberekké lehessenek; 
Nem vagyok képes felfogni azt, hogy 
fegyvereink bárkin is segíthetnének.

Nékünk, keresztyéneknek át kell 
vágnunk a szakadékot. Hiszen 
Kelet és Nyugat között ott áll 
Jézus Krisztus keresztje. A ke
resztre feszített karjai kitárulnak 
Nyugat és Kelet felé. Mert ö  a ml 

békességünk. (Efézus 2:14.)«
»Aki ezt a bizonyságtételt hallotta, 

.annak csak nevetnie kell a politikai 
propaganda hatása állá került hatósá
gok félelmén. Nevetnie kell annak 9 
rágalmazó iratnak az ostobaságán is, 
amelyet egy bizonyos »Nemzeti Hír
szolgálati Központ« küldött szét a lel
készeknek és a naipilapoknak« — írja a 
Kirchenblatt című 6vájci lap. »Annyi 
hazugsággal hemzseg és olyan közön
séges hangon írták, hogy egy svájci 
embernek csak szégyenieme kell magát 
azért a bárgyú szemtelenségért, ameiy- 
lyel egy külföldi vendéget így meggy a- 
láznak. Miért nem határolják el magu
kat hatóságaink — folytatja a svájci 
egyházi lap — világosabban az ilyen
féle machinációkkal szemben, amelyek 
a »nemzeti« jelszó zászlaja alatt * 
nép romlását készítik elő?

Nemcsak Kelet és Nyugat kő’ött 
áll a harc, hanem áll az nálunk, 
nyugaton is, a szabad Svájcban is, 
folyik a tisztaságért, a becsületes
ségért és az ember méltóságának 

tiszteletben tartásáért.«

Szombat esti közös imádságunk
ÜRÜL Ml SZIVÜNK-;.

Zsolt. 122.

A 122-ik zsoltárt az ótestámentom népé akkor énekelhette, amikor a ne
héz babiloni fogságból hazatérve újjáépítette Jeruzsálemet és nagy csapatok
ban vonul a »szépen épített« (3. v.) városba »az ü r  nevének tiszteletére«. 
(4. v.) Mennyi öröm lehetett a szívükben, amikor útközben is egymást biztat; 
gatták: »menjünk el az Ür házába«. (1. v.) A későbbi századokban is bizo
nyára énekelték ezt a zsoltárt a Jeruzsálembe tartó zarándokcsapatok, ame
lyekbe az idők teljességében bizonyára nem egyszer Jézus is ott volt először 
mint gyermek, később mint felnőtt. Ö is szívből énekelhette: »Örvendezek, 
miikor mondják nékem: menjünk el az Ür házába!«

Magyar földünkön egy rettenetes háború után száz és száz megrongáló
dott és rombadöntött templom újra felépülhetett, hogy azokba »feljárjanak a 
nemzetségek« (4. v.) az ü r  nevének imádására. Tisztában vagyunk-e azzal, 
hogy micsoda elmondhatatlanul nagy dolog az újjáépült templomok százat? 
Atmelegíti-e a hálás öröm a szívünket, hogy templomaink állanak, a harangok 
szólnak, az énekek hangzanak és ezekben a templomokban Isten az ö  igéje 
és Szentlelke által munkálhatja új életünket és üdvösségünket. Válóban fel
szabadult szívvel tudjuk-e templomainkban énekelni: »Örül mi szívünk, mikor, 
ezt halljuk, A templomba megyünk, Hol Úristennek Szent igéjét halljuk,«

Az ótestámentom, népe áldást mondott az újjáépült városra és templomra, 
amikor zarándoklás közben így énekelt: »Békesség legyen a te várfalaid kö
zött, csendesség a te palotáidban« (7. v.). Amikor ezekben a templomokban 
Isten munkálja bennünk a bűnbocsánatból fakadó békességet, nem felejthet
jük el, hogy ennek a békességnek nem szabad a templom falai között maradni, 
hanem ki keli onnét áradnia háztói házig, nemzettől nemzetig. Miközben 
ugyanis készítget Isten bennünket a mennyei Jeruzsálem templomába való beJ 
menetelre, arra is készlet, hogy itt a földön a béke hordozói és munkálói le*' 
gyünk. Csak így marahatnak meg felépített templomaink is.

ADJUNK HALAT újjáépült templomainkért és a benne hangzó
igéért.

VALLJUK MEG, hogy sokszor nem örvendező hálával lépjük át 
templomaink küszöbét.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy templomainkban a tiszta ige hangozzék, 
amely készítget bennünket a mennyei Jeruzsálembe, de ugyan- 

' akkor eligazít földi feladataink között is. Könyörögjünk a békéért, 
hogy templomaink, falvaink és városaink ne legyenek újra 
rommá.

, Káldy Zoltán

BIBLIA-OLVASÓ
Január II. Vasárnap II. Móz. 14:14. Efcz. 6:11.

< Nagy aktivitást kíván tőlünk az ü r. Legyünk felöltözötten és álljunk meg 
minden körülmények között.

(Olvasd még: Ezs. 42:1—8. és Lk. 5:12—16.)
Január 12. Hétfő. Jer. 42:6. I. Ján. 2:3,

Tudod-e, mit jelent: hallgatni az Ö szavára? Isten parancsolatait meg
tartani. Azokat a parancsolatokat kell cselekednünk, amelyekről ő maga mon-' 
dotta, hogy nem nehezek.

(Olvasd még: Márk 1:1-8. és Lk. 5:17—26.)
Január 13. Kedd. Jer. 5:3,'Ján. 3:36.

A hűség útja az élet útja. S az tud igazán hűséges lenni, akinek a szivé
ben hit van Jézus Krisztus iránt. Indulj el Vele együtt naponként az életre! 

(Olvasd még: Márk 1:9—15. és Lk. 5:27—32.)
Január 14. Szerda. Ezs. 34:30. I. Ján. 1:3.

Milyen boldog lehet az a lélek, aki bizonyságot lehet arról, hogy neki sok
sok keresztyén testvérével a Atyával és az Ö Fiával való közössége van! Ezt 
a közösséget már akkor létesítette az Isten, amikor így szólt: Én az ü r, az Ö 
Istenük, velük vagyok!

(Olvasd még: Ján. 1:35—42. és Lk. 5:33—39.)
Január 15. Csütörtök. Zsolt. 56:11. Ján. 6:63.

ígéretek boldog beteljesülése történt Krisztus földrejövetele, testbeöltözése 
által. Isten sok drága ígéretének valóságát láthatja meg az az ember, aki a ö  
szavát hallgatja, mert beszédei: lélek és élet.

(Olvasd még: Máté 4:12—17. és Lk. 6:1—11.)
Január 16. Péntek. , Mikeás 7:9. Jakab 1:2—4.

Aki a világosságban jár, az tudja, hogy mindent javára, üdvösségére cse
lekedett Isten. Engedjük, hogy ő maga szoktassa szemünket a folyton növekvő
világossághoz!. . .

(Olvasd még: Zsid. 2:14—18. és Lk. 6:12—19.)
Január 17. Szombat. V. Móz. 7:13, I, Ján, 8:1,

Isten szeretetének milyen sok, egymást követő ajándékát tapasztalhatjuk: 
megáld, megsokasít, fiaivá fogad. Maradjunk meg ebben az ö  szeretettben! 

(Olvasd még: Ján. 5:19—24. (Lk. 6:20—26.) Ezs. 61:1—6.)
Jásztor- Pál



* EVANGÉLIKUS E L E I

Az Egyházak Világtanácsa lucknowi Központi Bizottsági 
ülésén napirendre tűzték a m agyar protestáns egyházak

üzenetét
Az Egyházak Vjlágtanácsa Köz 

poirti. Bizottsága december 31-én az 
indiai Lucknowban kezdte meg ezévi 
ülésezését, mely január 9-éig tart. A 
•világ minden részéből többmin* 100 
Egyházi vezetőember gyűlt össze. Ez
úttal először tartják Ázsiai országban 
a Központi Bizottság ülését. Ennek 
tulajdonítható, hogy majdnem minden 
ázsiai ország elküldte egyházi képvi
selőit, köztük Burma, Ceylon, India, 
Japán, Korea, Malája, Pakisztán és a 
Fülöp-tszigelek. Az európai órszágok 
közül Hollandia, Dánia, Finnország, 
Németország, Norvégia, Svájc, Ma
gyarország, stb. képviselői jelentek 
meg. Az Egyesült Államokból és. Afri
kából is jöttek delegátusok. A magyar 
protestáns egyházat Péter János re
formátus püspök képviseli.

A Központi Bizottságnak 60 tagja 
van. Kívülük 25 tanácsadót is meg
hívtak az ázsiai és újzélasidi egyhá
zakból. Jelen vannak az Egyházak 
Világtanáosa állandó munkatársai is, 
köztük Viszer’t Hooft főtitkár.

A Bizottság üléseit George Kenedy 
Bell anglikán püspök vezeti. Mint he- 
iyetteseinök Franklin Clark Frey, az

Egyházunk Akadémiája életéből
.»Ha az Ür nem építi a házat, hiába 

dolgoznak azon annak építői.« (127. 
zs. 1. v.) Akadémiánk sokszorosan ta
pasztalta meg ezeknek az igéknek az 
igazát az elmúlt félévben. A kezdeti 
nehézségek leküzdése után tanárok és 
hallgatók egyre inkább otthonosan ér
zik magukat az új környezetben, az 
új feladatok meglátásában és válla
lásában.

Lelkészkonferenciák, teológus- 
napok, ökumenikus munka, peri- 
kóparend kidolgozása, bibliafordí
tás cs békeértekezletek, mind an
nak látható jelei, hogy akadémiánk 
él és dolgozik, mégpedig mindig 

küldetéséhez hűségesen.
De Vannak kifelé egyelőre még nem 
látható életmozdulatai is: a háborút 
követő évek zavaros »eszméinek« az 
eltüntetése, a tanulmányi rend kiala
kulása és megszilárdítása, tanárok és 
hallgatók viszonyának egészséges 
rendeződése a tanulás és előadás te
rén,. szigorúság a követelményeiénél, 
de baráti segítőkészség a személyes 
pásztorolás és bibliaórák alkalmain.

Hallgatók társadalmi munkával 
■ szép olvasót és vizsgatermet ren

deztek be maguknak.
Tanárok délutánjaikat a könyvtár ren
dezésére fordítják heteken át-, hogy 
azt a teológus- és lelkészképzés szol
gálatába állíthassák. Hetenként rend
szeresen találkoznak egymás lakásán 
és fesztelen »csevegés« közben nyila
doznak a szívek, hogy lassanként egy 
családdá forrjanak össze! S mindez 
azért, mert az Ür építette a »házat«, 
mi pedig »csak fáradoztunk« annak 
építésén.

Most az újesztendő küszöbén kö
szönetét mond akadémiánk mindazok
nak,, akik az elmúlt évben imádkoztak 
azért, hogy egyházunknak ez a leg-
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fontosabb intézménye egyré igaza-bban 
és hűségesebben lölthesse be íetadatát. 
Isten . adjon világos látást egyházunk 
vezetőségének és a tanároknak, hogy 
együtímunkálkodásuk nyomán még in
kább »egyházi« legyen akadémiánk, a 
be'őie kikerült ifjú lelkésznemzedék 
pedig hűséges és áldoz-atikész legyen 
gyülekezeteinknek' és népünknek.

Dr. Pálfy Miklós

P ETŐ FI SÁ N D O R :

AZ APOSTOL
(Részlet)

Es szól a lélék, az 
Os-szellem fényében fürödve.
Miként a hattyú fürdik 
.4 iának átlátszó vizében:
»Isten, légy üdvöz, légy imádva! 
Fölszáilolt hozzád egyik porszemed.

hogy
Előtted leboridjon,
S elmondja: hű fiad vagyok, Atyánil 
Kemény pályára utasítói,
De én nem zúgolódom.
Sőt áldalak; mert azt mutatja ez, hogy 
Szeretsz, hogy én választottad vagyok. 
A föld lakói elfajutianak,
Eltérlek tőled, rabszolgák levének...

Rabszolgaság, ez a bűnök szülője.
A többi ennek apró gyermeke.
Ember hajolj meg ember előtt!
Ki embertársának fejet hajt 
Az, Isten, tégedet csúfol!
Meg vágy csúfolva Isten cit a földön. 
De ez örökké nem mat adhat igy, 
Dicsőségednek helyreállni kell.
Egy éltet adtál énnekem atyám,.
S én azt szolgálatodra szentelem. .

Mi lesz a díj? vagy lesz-e díjam? . 
Nem kérdezem;
A legrosszabb rabszolga is kész 
Fáradni, ‘hogy ha megfizetik érte.
En díj kívánat,'díj reménye nélkül 
Fáradtam eddig, s ■ fáradok tovább is. 
De lesz jutalmam, s nagy jutalmam,

lesz.
Azt látni majd, hogy ember társaim 
Rabokból újra emberek levének.
Mert én őket, bár vétkesek 
Vétkökben , is fölötte szeretem,
Adj Isten, adj fényt és erőt nekem, 
Hogy munkálhassak embertársaimért!*

így szólt a létek.
Es visszaszállott a nagy égből 
A földre, a kicsiny szobába 
Hol elzsibbadva várta öt a, le s t . . .

H ÚSZON HATAN
Máté 21 * 28—32

A szeretetszolgálat hírei
BUDAPEST

Az idióta gyermekek otthonának 
nagy szobájában áll a karácsonyfa, A 
szent estén csodálkozó szemű kis se
reg vette körül. A járó gyermekek 
megbabonázva álldogáltak, a többiek 
ülnek a nővérek ölében vagy fekszenek 
a járókákban. Felcsendült a »Menny
ből az angyal,...« A megható ünnep
ség után számba • vettük az ajándéko
kat. Mind nagy-hagy örömet szerzitt 
a kis gyermekszíveknek. Éppen előző 
napon érkezett pénzadomány azzal a 
rendeltetéssel, hogy azon játékokat- 
vásároljanak az idiótáknak. Szépen 
kivasalva terülnek szét • a főiskolás 
bibliakör tagjai által készített kis kö
tények. Itt vannak azok a pullóver-ek, 
amelyeket a Szilágyi Dezső-léri biblia- 
óra közössége készített. Várják a gyer
mekeket a kis asztalok és székek, meg
felelő méretekben. De ezen kívül is sók 
adomány érkezett pénzben, anyagban, 
já tékban ..’. Száll.az'imádság azokért, 
akik megszépítették az idióták kará
csonyát önkéntes,- gazdagszívű ajándé
kokkal!

BONYHAD
Még az ünnepek előtt megérkezett a 

Télapó. Kaposvárról jö tt . . .  Hátán a 
zsák, karján hatalmas kosár. A kosár
ban babák, labdák, kicsiny bútorok,, a 
kaposvári gyülekezet gyermekeinek 
ezereíetadományai. A hátizsákban pe
dig liszt, cukor s más élelmiszerei-:. 
Télapót körülvették az idióták s meg
csodálták, kabátját fogták, csevegtek 
hozzá, dehogy akarták elengedni. . .  
A karácsonyi ünnepély felejthetetlenné 
váll. Az intézet egyik sarkában fel
állították a baba-szobát s ez a hely 

gyermekek számára az izgalmas él
mények helye lett. »Kórházat« já t
szanak, meg »intézetet«, »gyermek- 
otthont«, szóval lejátszók a saját éle
tüket az ajándékbabákkal. Van öröm

világon az elhagyottak, nyomorultak 
számára is

nyíreg y h á za

Az ELIM gyermekotthon karácsonya 
nem sokat ígért. Nagy volt . az anyagi 
-gond s emberileg sem mutatkozott 
megoldás. Az otthon vezetője így írt: 
»Napról -napra az ü r  kezéből, élünk s 
a szivünk hálás ezért, amit Ű ád ne

künk. Csak annyi pénzünk van, 
amennyi kenyérre elég, niásra nem. 
Most olyan . karácsonyt .ünnepelünk, 
amelynél tekintetünk nem a földieken 
lesz, hanem Istennek kimondhatatlan 
ajándékán, amely a mennyből adatott 
néiriink. A békesség a . fontos és a lelki 
öröm. Az a jó, hogy nem pincékben, 
vagy rejtekhelyeken kell ünnepelnünk, 
ágyúszó és bombák robbanása között. 
Lesz azért fenyőfa, rajta cukor is, 
keksz . is, de még gyertya is . . .«

A levél elküldése titán pedig meg
érkezett az adomány, babák és játé
kok a nyomorék leánykáknak. »Az ü r  
csodásán -működik. . .«

KISTARCSA
Az Özvegy Papnék.Otthonában bőrül

és derű .váltakoztak. Az ünnepek előtt 
sokat fáztak- a lakók, mert kévés volt 
a tüzelő. De karácsonyra megérkezett 
a fa, sőt a szükséges pénz is. Sőt el
készült az otthon vízvezetéke, amely 
jegy csapásra megváltoztatta .a belső 
életet és sok fáradtságtól, mentesítette 
az özvegyeket.

A budapesti öregek ott-honában is 
meghitt volt az ’ üimepséig. Akik csak 
tudtak járni, összegyűltek a nagy szo
bában, szívbéli hálaadásra. Sorra éne
kelgették a karácsonyi énekeket s alig 
akartak pihenőre térni.

A szeretetotthonokban -másutt is,. 
Pécsett, Győrben, Békéscsabán, Ba
lassagyarmaton is együtt voltak' a 
gondozottak és - csendes . hálaadással 
köszönték meg Istennek az örök evan
géliumot: Megtartó született!

— Pipafüstben sok jó gondolat szü 
letett már — mondta egyszer az én 
öreg barátom, Micu bácsi, aki a pipá- 
zás mesterségével először kísértett meg 
s közben olyan bodor karikákat indí
tott múlandó útjukra, hogy akár fonál 
ra lehetett volna fűzni valamennyit.

Azóta rájöttem, hogy jó gondolato
kat csak a való élet szül, nem a.pipa
füst. Mégis, amit most elmondok, pipa- 
füstben bomlott lel elém. Szeretném 
ágy fűzni ionéira ezt a történetei, hogy 
ne tűnjön^Ksetniniibe, mint a füstkari
kák abban^a kicsiny óhegyi lakásban, 
ahol a minap elüldögéltem, hívek láto
gatása során.

•Nem Micu bácsi .vol-t, aki a , füstöt 
erégefcte, hanem az öreg Lóczi János 
bácsi, aki maga mögé ■ taposott már 
több, mint nyolc 'évtizedet ebből a földi 
életből.' Egyeiíen szobájuk konyhai 
tűzhelye előtt üldögélt, a sámlin. Maga- 
Ma húzta' a lábát s  az ölében mennyei 
élvezettel pödörgette a doromboló 
macska hegyes farkát. Hol a t  tíz pat 
togotif, hot a pipa sszortyogoté s  arniní 
süket fülén át nagy-nehezen megértette, 
hogy a papja vágyak, felcsillant a sze
me s fogatlan szája széles mosolyra 
tágult.

— En is pap akartam valamikor len 
ni. — mondta .« akkor már nem .lehe
tett szavát vágni, legfeljebb a füstöt, 
amit közben buzgón eregetett

Félesége az asztalnál ült s harisnyát 
stoppolt. Úgy tűnt fel, mintha a füst 
aszalta volna oly kicsivé, ráncossá és 
töpörödötté. Pedig az idő tette ezt. 
vele. Párja mellett ő sém maradt fia
tal. Bárgyú mosolygáséi fiatal gyerkőc 
üit mefletté s téveteg mozdulatokkáI 
firkált' egy füzetbe. Olykor felnézett s 
a süket öreg fcárcosihangú elbeszéfésé- 
ba' belevágott különös mosollyal: griis3 
Gott!

— Fogyatékos szegény—  szólt von-' 
látott, szelíd szóval az asszony, s  még 
nem tudtam, fiúk, unokájuk, rokonuk 
vagy kiük ez a gyermek, akiből sok 
hiányzott, de a legdrágább — Isten kö
szöntése megmaradt. \

Az öreg pedig csak mondta, mondta. 
Bonyhádon nőtt fel. A templom ár

nyékában. Azok a papok, akiioet említ, 
rég porladnak már s ki tudja, hánya
dik generáció szolgálja ott az igét 
azóta. De 5 a múltba messze néző 
öregséggel élénken emlékezik arra, ho
gyan biztatták ó't papi pályára a 
régieké ■

-Akartaim  is menni! Belső hívást 
is éreztem — mondja bizonykodó, 
élénk szemmel.

Mégsem lett, az akarásból semmi. 
Nem állt be szolgálni az Ür sző1!öjéhe. 
Keltett a kenyér s a tanulás csak ké
sőn termett volna betevő falatot. Dol
gozni ment. Ipari pályára lépett korai 
árvaságában. Felkerült Pestre s hosszú 
évtizedeket töltőit egy hatalmas üzem 
alkalmazottjaként. Verejtéke bőven 
hullott, de a termés sovány vett na
gyon. Mire idő előtt megrokkant. írem 
maradt_ számára más, mint a zörejek 
és melódiák előtt bezárult füle, fogat
lan ínyei, a pipája, néhány rozzant 
bútordarab s égj*, mellette megvériült, 
töpörödött .asszony.

— Grüss. Gott! 1
Az öreget mintha elérte volna a 

hang. Pipájával a gyermek félé bö
kött:

— .Ez a huszonhatodik.
■— Hogyan? — bökkenek' meg.
Erre már az asszony válaszol. El

mondj a, hogy négy. gyermekük szüle
tett. . Mind a négy. csecsemő korában 
meghalt. Pedig nagyon szerették a i 
gyermeket.

Aztán.egyszer a férfi, munkából jö
vet, szöszke,' ijedt arcú csöppséggel 
jött haza

Nagybudapesti Lelkész-értekezlet
Január 14-én délelőtt 9 órakor a 

Theolögiai Akadémia, nagytermében 
közös értekezletet tart a pesti és a bu
dai egyházmegye lelkészi kara, vala
mint a Theolögiai Akadémia profesz 
szorai és hallgatói. Az értekezleten dr. 
Vető . Lajos püspök .beszámol a népei; 
bécsi .békekongresszusáról.

Ugyancsak ennek az értekezletnek 
a keretén belül sor terül a Theolögiai 
Akadémia és. a Lelkésznevelő Intézet 
időszerű kérdéseinek megvitatására. 
A kérdés napirendre tűzését — De
zséry László püspök újévi cikke nyo

mán —- maguk a theofógiai profesz- 
szórók kértél;. A- cikkben felvetett kér 
désekfe a Theolögiai Akadémiára vo
natkozóan . dr. Nagy Gyula és Proliié 
Károly theolögiai tanárok, a Lelkész; 
nevelő intézetre vonatkozólag pedig 
Veöreös, Imre felelnek. Az előadásokat 
szabad, vita követi.. A megbeszélés idő
pontjában már valamennyi theolögiai 
hallgató is Pesten'lesz és ők is részt 
vésznek'a megbeszélései!. Dr. Vető 
Lajos püspök azért halasztot-ta eddig z 
nyilvános beszámolót, hogy azon a 
íheoldgusók i-s részt vehessenek.

. — Nézd ezt a szegény kis fatáyöí.
Elverte magától az anyja.

Az asszony magához vonta, meg-si- 
mogatta. A gyermek az ölébe bujt s  el
sírta magát, ö  felnézett a férjére s már 
nem is beszéltek róla. Az asztalra,egy 
tányérral többet tettek s este ágyat ve
tettel; a díványra is. Néró voltak többé 
egyedül.'
, Később úgy esett, hogy többen is 

voltak. Aztán, ha szárnyra bocsátottak 
egvet-egyet, a lelenóházból kértek újat, 
de gyermek kellett. Különös szeretettel 
vették körül azokat, akiket az akkori 
társadalom farizeusi í-télettel nem fo
gadott.be. Ilyenek sorában a zárópont 
ez a szerencsétlen, a huszonhatodik.

—, Grüss Gott! — . mondja rá .. .az 
áment ő maga.

*
Nagy a sürgőlődés az angyalseregek 

körül. A feltámadás harsonái életre 
hívták á temelők porladó lakóit. A .tar
ka tömegben mindenki, remegve' várja, 
hogy az ü r  elé szálítiják ítéletre.

Az öreg is ott szorong egy sarokba 
húzódva, ahogyan megszokta , idelent. 
Fülei most hallásra nyílnak; Anniivá 
figyel az angyali kórusra s  a Bárány 
énekére. Szeme' repdesve nézi hol a 
fe-héiTuhás sereget, hol a gyötrelem 
útjára banidirkolókat Itt is vele szo
rong a .-kicsi asszony s a gyermek.,

— Grüss Gott! ,
— No, most az egyszer jó helyi 

mondtad, mégis hallgass — inti le az 
öreg.

Szeretne _ mind hátrébb ■ húzódni. 
Amott az Urnát folyik az ítélet a bib
liai két. fiú ..példázata szerint. Ki ho
gyan felelt az ü r  szőlőjébe hívó szóra: 
igennel vagy nemmel. Ment-e, vagy 
maradt.

Egyszer csak halija a nevét. Szólít
ják az ü r  elé. A tömegben-utat nyitnak 
neki s  ö félve megy.. Mint a v-iiiámiás, 
jut eszébe, a bonyhádi hívás s  mire az 
ü r  elé ér, fel sem mer nézni. Lesütött 
szemmel, remegve .vall:

— Bocsáss meg, Uram, én nem-ju
tottam e! a szőlődbe... — s -már indul 
is a gyöiiref.emre.baudukoiók útja felé.

— Erre menj! — szó! rá az ü r  s  
mulat a fehér-ruhás seregre.

— De Uram . . .
'A hang azonban a Bárány királyi 

szél«: felől szelíd és határozott:
— Te az én szőlőmben munkálkod

tál. Huszonhaían látták.
Koren Emil

Somogyi szűcs B an d ák  á ts z a b á sa ,
sz ő r m e  b é lé se k ,  
f&TÍtásek, sa p k á k
V., Kossuth Lajos-utca 5.
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mesternél. Lenin-körút 21.,ben, Rákóczi-út hatvanegy’. 
Te!.; 426—819______________ j Tel.: 143-360.
RekamléK, küIönréiCk. JC,Vállalati jogügyi osztáir- 
.kisipari munka olcsón, lioz Budapestre eLmen- 
Xtchy Janft»utoa harminc-joók. Bacütz, MtskolG. Fú- 
három. Kárpitosnál. Iposta. P ostás  marad.

Ű j  o r g o n á k  S i í a S ’ javítását
R ieg e r O ttó  o r g o n a g y á r

Budapest, X IV -, Füredi-utca 41. Telelőn : 297—023

Rckamiék, garnitúrák l;é- (Express automata kötő«
sz;eii és tnegrendeiésre B o .:készülék!kel gyorsan, szé-

kor, íárr;tosnf: ^iczia) Horvath Mihály-ter|tí(»Iután nfeg.yiöl. vagy XI., 
13. Templomnál. Kosztolányi D ezsö-lér 12.

Ifszt. 1. Demeter.

Speciális ratístoppolo, miiVőmö Elszakadt

Sczlont, ' matracot, ven
dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenin-körút 55.

jllasznált háló, kombinált 
! szekrény, kétszemélyes re-

_______________ _ bamié. • fotelek székek,
I ~ "  ;egész lakberendezés privát-
i Haraiőníum vétel. Zongora,inak olcsón eladó. Landler 
pianinó javítás Uhliknál, Jen6-u. ló. (volt Istvan-út) 

i Rákóc^I-út S2. Tel.: 221-^133. líöldezint.

Legtökéletesebb m ütöm és.kiégett, m olyrágott szöveten.! 
és ruhákon. Vidékre postán utánvét

Mohán János Te&***®*» M tS S ÍS tó  í f r ti- n6i' báífá»T”faT á t l á t  S Z Ó  k 3 u d t | d t  níS;avUj"BllV l  U.KLITI U U I I U Ö  szabóm ester, THÖKÖLY-UT 59 A. ....................... . T , r * If,7A,o • vr...................................................................* ZSADANVI esokopenykeszito, Telefon: 127-01o. \ f .  kér.
Rővay-ulea 10. II. ein cl ét 1.7.

Gyermekágyakat, konyha- Zongorakészílőniesternél
berendezéseket. szabályoz- zongora, pianínó jutányos 
ható etető gyermekszéket, járban. Orgonaharmónium 
{esteit bútorokat készítek, ikisebb-nagyobb eladó. Da- 
javítok, átaialrítok. Fizetési röczy mester. 342—662.
kedvezmény, asztalosmester. 
Zlchv J.-'j. 32.
Anticors a leghatásosabb 
tyu kszern irtó. B or kern ci i y c -

Aggteleki-utca 5.i

Középkorú, újságírói nyug
díjas ■ özvegyember. Xagy-

dést. szemölcsöt.-elmulasztja, budapest területen, protes- 
Ara 5.80 Ft és postaköltség, jtáns családnál csendes, bé- 
Salgó Lajos vegyivállalat.jkés ottliont keres: Arajánla- 
Bp., i^ajakovszki (KirályJ-u.ííokat »inuegjelöléssel« jel- 
2 .̂ sz.  j igére a kiadóhivatalba kér.

Karpiíosbúlor beszerzésével 
(forduljon bizalommá! Okíh 
í kárpitoshoz. Megrendelést, 
ijavítást vállalok.- Készáruk 
raktáron. József-xorút 6t> 
Telefon: 138-102. _  
Szem üveg U p l Józeeftó) 

-fKuapecz u tódától) IX., 
•öllöt-űt 79. óröklmádás 
lemplóiű melleit.

Sodrony ágybetét, össze
csukható vaságy.: Gyermek
ágyat.. vasbútort. csőbúlórt 
Készít, javítást vállal. Pro- 
hászka. VI.', Zichy Jen5-a, 
tizenhat.
Zongórojav itá*,” -7 "hangolát
jótállással Szakszerű becs
lés. Szávlts master. Ea- 
ross-iér egy. T: 3S0-47fl.

H IR D ETÉSI D ÍJSZ A B Á S:
Apróhirdetés szavanként 1 Ft, Kishirdetés min somjiÄÄBit 
' 1 Ft. Szöveghlrdeíé3 tmn soronként 2 forint

#

Egyesült Államok lutheránus egyhá
zainak elnöke vezeti atz üléseket.

A tárgysorozaton a többi között ezek 
a pontok'szerepeinek:

1. Az ázsiai helyzet, mint a keresz
tyének egyetemes ügye.

2. A keresztyén reménység a mi kői 
runkra nézve.

3. Az ökumenikus mozgalom két fő- 
feladata: a misszió és a kérsztyén 
egység..

A Központi Bizottság ülésének meg
kezdésé előtt, december 27-től 30-ig 
tanulmányi konferencia foglalkozott a 
napirendre tűzött ügyekkel. Utána az 
Egyházak Világtanácsá ülésezett. 
Mindezeken az üléseken részt vett Pé
ter János püspök is.

A tanulmányi konferencia, illetve a 
Végrehajtóbizotíság foglalkozott e ma
gyar református zsinat üzenetével, 
melyet az egyházak békeszolgálata ér
dekében az Egyházak Világtanáesához 
küldött, nemkülönben áz evangélikus'és 
református egyházak közös ökume
nikus tanulmányi bizottságának a ke
resztyén reménység kérdéseiről írt le
velével. A Végrehajtóbizottság a leve
leket kitűzte a Központi Bizottság 
napirendjére is.

ivrncn enni

Istentiszteleti rend
BUDAPESTEN

január hó 11-én, vasárnap
Deák-tér d. e. 9. (úrv.) Zav László, 

d. ti. it. •tu1. ATgy- Tryűíb . d. a: rr z á y
László. Fasor d. e. fél 10. (gyermek
istentisztelet) Gyöngyösi Vilmos, d. e.- 
11. Gyöngyösi Vilmos, d. u. 6, Trajtler 
Gábor. Dózsa Gy.-u. d. e. fél 10. Trajt
ler Gábor. U tász-u . d. e. negyed 12. 
Korén Emil. Ollői-út 24. d. e. fél 10., 
d. e. 11. R á kó c zijá t 57/b. d. e. 10. Szi- 
ládi Jenő. Óbuda d. e9. Komjáthy Lajos, 
d. e. 10. Komjáthy Lajos, d. u. 5. Kom
játhy Lajos. Bécsikapu-tér d. e. 9..Srá
tér Ferenc, d. e. 11. Gálát György, d. u. 
7. Sréter Ferenc. Toroczkö-tcr d. e. 8. 
Gálát György'. XII., Tárcsán V.-u. d.e. 
9._Rutlkay Elemer, d. e ,11. Uann'Süsér 
László, d. ti.' 7. (zeriésáhífat) Csepregi, 

Jkéla. SzSoáaságncjfy,1 utúna-u. d. e. 
1eT9.»Glatz József. Hűvösvölgy, Lel- 
késznevelö-intézet d. e. 10. Lehel László 
di:\Foti-u. 22: d. e‘. fél.10. ifi.' Riíiiár 
Jenő, d. c. TI. (úrV.)' id, Rím ár Jenő, 
d. u. 6. Rimár Jepő. Váci-u. d. e. 8. Ri
már Jenő, d. u. 4. ifj, Rimár Jqnö. 
Zugló d. e. 11. SclióJz: László, d .u l 6. 
Scholz László. Gyiannat-u. d. e. Feren- 
czy Zoltán. Rákos fúlva d. e.‘ fél 12. 
Benes Miklós dr. Thaly K.-tl. 28. d. e. 
11. Siile Károly, d: ti. 6. Sülé’ Károly. 
Kelenföld d. e.-8. (úrv.) Bottá István, 
d. e. TI. (úrv.) Bottá István d. u. Re
zessy'Zoltán dr. Kéinelvölgyt-u.d. e. 
9. Rezessy Zoltán d r .. Külső-Kelenföld 
d. e. 12. Rezessy Zoltán' dr. Kőbánya 
d. e. fél 10. I\oren Emii, d. üt 4 Korén' 
Emil, d. u. 5: Szereletvéndégség. Sí- 
nior-u. d. e. fél 12. Vető Béla.' Újpest 
d. c. 10. Blázy Lajos, d. u. 3. Szereíet- 
vendégspg (ifjúsági), d. u. fél 6 Far
kas József. Dunakeszi-Alag d. e. 9. Ba
nyai S ándor.V a s-u .-2 /c . d; e. l l .S z i-  
monidesz Lajos.
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SÜRGŐS ÉS ÉRDEMLEGES 
LÉPÉSEKET!

Az Indiai Lucknowban most tartotta 
gyűlését az Egyházak Világtanácsa 
hatvantagú központi bizottsága, ame
lyen a világ majdnem minden protes
táns egyházának képviselői, köztük 
Péter János, magyar református püs
pök is részt vettek. A központi bizott
ság január 7-i teljes ülése egyhangú 
határozattal az alábbi táviratot intézte 
Lester B. Pearsonhoz, az Egyesült 
Nemzetek Szervezete közgyűlésének 
elnökéhez:

Elnök ürl
Az Egyházak Világtanácsa Központi 

Bizottsága Lucknowban tartott ülé
sén engem, mint elnököt, megbízott 
azzal, hogy fejezzem ki önnek, mint 
az Egyesül' Nemzetek Szervezete 
közgyűlése etyőkének, mély aggodal
mait a hatabbak versengő csoporto
sulásainak viszonyában beállott nö
vekvő rosszabbodása felett, továbbá 
azzal, hogy felhívást intézzek az Egye
sült Nemzetekhez. A gyűlést mélysége
sen aggasztja a meddőségnek az a szé
leskörű érzése, amely a nagyhatalmak 
kapcsolatait érintő növekvő keserűség
ből támad.

Amikor önhöz fordulunk, abban á 
meggyőződésben tesszük ezt, 
hogy nemcsak sok ország egyhá
zainak delegátusai nevében szó
lunk, hanem az egész világ keresz
tyén közvéleményét fejezzük ki. Az 
Egyházak Világtanácsát mélyen 
érinti az a szenvedés és az a nyug
talanság, amelyet a ma pusztító 
háborúk támasztanak azokban a 
népekben, akiknek a földjén har
colnak és.akiket elsősorban érint a 
küzdelem. A gvüiés biztosítja Önt, 
Elnök Ür, afelől, hogy az általa 
képviselt emberek milliói vágya
koznak egy tisztességes béke után 

és imádkoznak azért.
A központi bizottság megbízott annak 
kifejezésével, hogy mennyire értékeli 
az Egyesült Nemzetek erőfeszítéseit, 
annak a kérdésnek megoldására, amely 
nyilván akadálya a koreai fegyverező 
net megkötésének. Fájlalja, hogv mind
eddig egyetlen terv sem bizonyult 
minden fél számára elfogadhatónak.
A legkomolyabban felhívja az Egyesült 
Nemzeteket, hogy tartsanak ki a kon
fliktusnak egy olyan szerződés útján 
való megoldása mellett, amely bizto
sítani fogja a hadifoglyokat a kény
szerű hazatérés, vagy a kényszerű 
visszamaradás ellen. A hazatelepítés 
kérdése esetleg nem az egyetlen aka
dálya a megegyezés létrehozásának a 
harc beszüntetésére és lehet, hogy más 
lépésekre is szükség van.

A központi bizottság ezért üdvözli 
bizonyos nagyhatalmak legmaga
sabb tekintélyeinek már kifejezett 
készségét az irányban, hogy sze
mélyes tárgyalásokat kezdjenek és 
bízik abban, hogy a sikeres meg
beszélések lényeges előfeltételeit 
meg lehet teremteni. Azt a köz
vetlen célt, amelyért az Egyesült 
Nemzetek közbeléptek, elérték. 
Fennmarad a koreai kérdés ren
dezése Korea egyesítése és füg

getlenségének biztosítása révén.
A k»z>ponti bizottság távolról sem 
látja jelentéktelennek a nehézségeket. 
De meg van győződve arról, hogy a 
koreai vérontás megszüntetésének és 
nemcsak a koreai, de a széiesebbkörű 
kérdések megoldásának is egyetlen 
útja: a tárgyalások útján kötött meg
állapodás.

Éppen ezért mély felelősségérzet 
késztet bennünket, hogy felhívjuk 
az Egyesült Nemzeteket: legyen 
résen a konfliktus kiterjesztésének 
veszélyével szemben és lendületien 
tartson ki a tárgyalások előmozdí
tásában mindaddig, amig csak 

eredményt nem érnek el.
Az Egyházak Világtanácsa központi 
bizottsága azzal is tisztában van, hogy 
a világ különböző részein, különösen 
Ázsiában, sok ország gazdasági nélkü
lözése hangosan követeli a figyelmet. 
Értékeljük a technikai ’ segélynyújtás 
és más humánus módszerek alkalma

zásával az Egyesült Nemzetek útján 
nyújtott segítséget és sürgetjük a nem
zeteket, hogy fogjanak össze és szán
ják oda erőiket a nélkülözés enyhíté
sére.

Hogy azonban a tágabb építő tevé
kenységhez hozzáfoghassunk, e 
súlyos és veszélyes órában sürgős 
és érdemleges lépéseket kell tenni 
a koreai holtponton való túljutás 

érdekében.
E szöveget másolatban megküldöm 

az Egyesült Nemzeteknél működő va
lamennyi delegáció vezetőjének és a 
főtitkárnak is. A központi bizottság 
mély tisztelettel küldi e felhívást az 
Egyesült Nemzetek Szervezete köz
gyűlésének. >

A felhívást az Egyházak Világ
tanácsa nevében George Bell chi- 
chesteri püspök, a központi bizott

ság elnöke írta aiá.

A z  esztendő első  egyházi értekezlete  
a szeretetin tézm ényekkel foglalkozott

Dezséry László püspök lapunk újévi 
számában »Evezz a mélyre« című 
cikkében tárta fel azokat a feladatokat, 
amelyek egyházunk előtt állanak az 
1953. évben. Ezek között jelölte meg 
a szeretetintézményekkel való törődés: 
is.

»Az egyház szeretetmunkáját szer
vesen és mindenre kiterjedő figye
lemmel kell megszerveznünk, bele
értve ebbe szeretetintézményein- 

ket«
— írta a püspök.

Már január 2-án nagyjelentőségű 
értekezletre ültek ößsze az egyetemes 
egyház irodájában dr.Vető  Lajos és 
Dezséry László püspökök, Csákó 
Gyula és Gádor András püspöki titká
rok, Grünvalszky Károly egyetemes lő- 
titkárhelyettes, Várady Lajos esperes és 
Sztehlo Gábor lelkész, a szeretetintéz- 
mények gondnokságának ügyvivője.

Az értekezlet, órákon át tartó ta 
nácskozásban, foglalkozott egyházunk

Készülj az ige hallgatására!
Vizkereszt u. 2. vasárnap 

Máté 5, 17—19.

Mi keresztyenek az Isten akaróidnak 
szolgálatában állunk. Mégpedig csele
kedettel és tanítással. De magunktól 
bizony nem szolgáljuk az Isten akara
tát. Sőt, hűtlenségünk mentségére Jé
zus nevével is visszaélünk; azt állít
juk róla; hogy eltörölte a törvényt, ‘és 
ezt úgy értjük, hogy nem szükségek 
cselekedetekkel teljesítenünk az Isten 
akaratát. , . . . .  .

Jézus azonban világosan tanítja, 
hogy ö  betölteni jött a törvényt és a 
prófétákat, vagyis az írást. Ezzel az 
igével visszaállít bennünket az Isten 
akaratának szolgálatába. Valósággal 
visszakerget minket az emberek közé, 
a hétköznapba: menjetek, cselekedjétek 
és tanítsátok az Isten akaratát! Erre 

visszatérítésre naponként rászoru
lunk, mert nagyszerűen ér.ünk hozzá, 
hogy cselekedeteink gonoszságát és jó 
cselekedeteink elmulasztását, az Isten 
akaratától való beszédünk hamisságát

egeszseges 
a kérdést, 
már erről

készeik kezdeményezésére, 
módon oldották meg ezt 
(Lapunk eddig is közölt 
szóló tudósításokat s a jövőben is ad 
rendszere tájéozktatást.)

Egyházunk népének áldozatkészsé
gére igen jellemző az 1952. offer
tórium. Előzetesen széleskörű sajtó
tájékoztatás indult meg az Evangéli
kus Élet hasábjain, majd püspökeink 
körlevéllel fordultak a 'lelkészekhez, 
hogy hirdetéseikben is hívják fel az 
oífertóriumra a figyelmet. Ennek kö
vetkeztében 22.600 forint folyt be, va
lamennyi offertórium között eddig a 
legnagyobb! Ez az összeg nem egy
szerű statisztika, vagy az előkészület 
természetes magyarázata, hanem egy 
megújuló egyház életének és áldoza
tának biztató bizonyítéka.

Kétségtelen az, hogy a kisebb gyüle
kezetek aránylag nagyobb adománnya‘1 
járultak az offertóriumhoz. Ha nem 
is tudunk részletes kimutatást közre
bocsátani, mégis hadd emeljünk ki né
hány gyüíekezetet biztatásul maguk 
és mások felé is. Nagymágócs 122 fo
rint, Főt 380 forint, Baja 68 forint, 
Eger 84 forint, Luofalva 230 forint, 
Nagybörzsöny 238 forint, Sur 188 fo
rint, Veszprém 219 forint, Sopron- 
bánfalvn 107 forint. Ajka 145 forint, 
Pusztaföldvár 155 forint. Csépa 20 fo
rint, Pécol 79 forint, Tá]5Íósz©le 67 
forint, Hernádvécse 47 forint oífertó- 
riumot küldöttek.

Az egyházmegyék közül aránylag a' 
Budai Egyházmegye áll első helyen, 
több mint 3000 forintos adakozással. 
Ugyanígy ért el kimagasló eredményt 
a Pesti Egyházmegye 3115 forinttal.

Megtörtént az offertórium 6zéíosz-. 
tása is. Kétharmadrész jutott az or
szágos intézményeknek, egyhafrtlad- 
rész pedig a békéscsabai, balassagyar
mati, nyíregyházi, győri, szarvasi, 
pécsi és budapest-zuglöi gyülekezeti 
otthonoknak.

Bizakodással és reménységgel te
kintünk egyházunk ez évi feladatai 
felé. Éppen • a szeretetszolgálat az, 
amely .ebben erősít bennünket.

Egyházunk tagjai örömmel álla
nak minden ügy mögé, amely a 
megújulást, az életet, a haladást 
szolgálja, mert ezzel engedelmes

kednek Istepnek.
Horváth András

Beszédes szobor

EGYHÁZAK A NÉPEK BÉKEKONGRESSZUSÁN
harcában mi, nyugati misszionáriu
sok legtöbbször az erőset és az el
nyomót támogatjuk és ezt fino
man »törvénynek és rendnek« 

nevezzük.«
Endicott mint szemtanú számolt be 

a brrktériumfegyverről. Felháborodás
sal utasította vissza minden jóérzésű 
amerikai nevében a baktériumfegyver 
használatát.

A gyarmati kérdésről a következőket 
mondotta:

»Szeretnénk a mostani ázsiai és af
rikai gyarmati rendszerek megszünte
tését látni. Reméljük, hogy ez a kon
gresszus felhívással fordul majd az 
emberek lelkiismeretéhez és a gyarma
tosító hatalmakhoz. Meg kell szűntet
nünk a »bizalom« szónak használatát 
olyan valamivel kapcsolatban, amit 
tankokkal és puskákkal keil támogatni.

Ne beszéljünk többet a gyarmati 
népek fejlődéséről. Elmaradottsá
guk megszüntetésének útján az 
első lépés legyen számunkra fel

szabadításuk.«
Endicott beszédét a következőkkel 

fejezte be: »Ha mi, népek kezünkbe 
vesszük a béke ügyét és megvédjük, 
mint ahogv azt most tesszük, nem lesz 
szükség újabb háborúra. Védjük meg a 
békét olyan hathatósan, hogy az új 
háború lehetlenné váljék.«

MATE JANOS
veszprémi püspöki helynök, a magyar 
nép küldötte is felszólalt a konferen
cián. Felszólalása előtt átnyújtotta 
tlépek kongresszusának azt az albu
mot, mely 3340 magyar katolikus pap 
békelevelét tartalmazta. Felszólalása 
ban a következőket mondotta:

»Mint a magyar delegáció egyik 
tagja és a veszprémi egyházmegye 
római katolikus püspöki helynöke, 3340 
római katolikus paptestvérem kérésé
nek teszek eleget, amikor az 8 aláírá
sukkal ezt a könyvet átadom.

Ebben püspökök, kanonokok, teoló
giai tanárok, plébánosok, hitokta
tók és káplánok határozottan állást 
foglalnak az egy és oszthatatlan 
világbéke szent ügye mellett. Mi, 
magyarországi katolikus papok 
ugyanis a mindennapi istentisztele
ten mondott imáinkon kívül állan

dóan tevékenykedünk a béke 
ügyéért.

Ezt az aláírásgyűjteményt azzal a 
szándékkal adjuk át a Béke Világ
tanácsnak, hogy ezzel is elősegítsük 
a békekongre66zus minél eredménye
sebb működését. Isten áldását kérjük 
a népek béketörekvéseire, hogy az mi- 
eiőbbdiadalmaskodjék a gonoszság, a 
háború felett!«

Thorvaldsen híres Krisztus-szobra 
áll az otthonomban. Nagyon jellegze
tes példány: . örökségképpen szállott 
rám, és a kezei sérültek. Szerencsé
re, nincsenek rajta nagyobb lubáf:; 
csak az ujjal, törlek te,, és azokat'is 
gondosan őrzöm. Egyszer időt kerítek 
rá és gondosan visszaragasztom a 
letört darabokat. Akkor aztán újra 
hibátlan lesz a gyönyörű mestermü.

Egy napon beszélni kezd a sérült 
szobor: Nem veszed észre, le sze
rencsétlen, hogy én a te keresztyéni 
séged példája vagyok. A te kegyes
séged is halott örökség csupán. Ne 
is áltasd magad azzal, hogy kicsi a 
sérülés és könnyen helyre lehet hozni! 
Gondolj csak arra, hogy az ujjak 
végében milyen fontos idegközpontok 
székelnek! Az embernek az ujjai a 
legérzékenyebb tapintószervek• A te 
heresztyénségedből is a legfontosabb 
hiányzik: a naponkénti kapcsolat a 
Megváltóddal, a Krisztus által Isten
ben elrejtett élet.

Később újra megszólalt a szobor: 
Tekints a karjaimra, ember! Még 
most is ugyanabban a helyzetben 
vannak, ki vannak tárva feléd — 
hogy téged is, így is keblemre zár. 
janak.

Kotimaan Joulu

„Az Úr ed erőt népének, az Ür megáldja népét békességgel“ (Zsolt. 29.1L)

A népek békekongresszusán részt 
vevő lelkészek közül J. Endicott kana
dai lelkésznek és Máté János veszprémi 
püspöki helynöknek a beszédeiből köz
lünk részleteket mai számunkban.

ENDICOTT
igen figyelemreméltó felszólalásában 
többek közt a következőket mondotta: 

»A világon élő különböző rendsze
rek békés együttmunkálkodásáról 
szeretnék beszélni. Az együttAunkál- 
rodásnak ez az alapelve olyan ész
szerű és annyira szükséges a világ- 
>éke megőrzése szempontjából, hogy 
levelesünkben központi helyet kell 
:1 foglalnia.«

A továbbiakban az állítólagos keleti 
i'.dözésekről szólt és a következőket 
nondotta:

»Ami a keleten tapasztalható val
lásszabadságot illeti, bizonyos ille
tékességei szólhatok. Húsz évig 
misszionárius voltam Kínában. 
Ott voltam a felszabadító háború 
idején is, és azután tértem vissza. 
Vallásszabadság van ott mindenki 
számára, aki a vallást nem hasz
nálja fel bizonyos politikai céllal. 
Teljes tisztelettel kell megállnunk 
ezelőtt a tény előtt. A nyugati 
misszionáriusok legtöbb nehézsége 
a gyarmati és félgyarmati orszá
gokban abból ered, hogy a gyar
mati népeknek szabadságért való

»igazoljuk«. Igen szépén tudunk be
szélni a hitről, a kegyelemről, az en
gedelmességről. Persze igaz, hogy nem 
a cselekedeteinkért kapjuk bűneink bo
csánatát és ebben az üdvösséget. De 
Jézus nem Is mondja azt, hogy az üd
vösségünk. végett eselekedjük és ia- 
sítsuk az Isten akaratát. Azért kell cse
lekednünk a parancsolatokat, hogy tel
jesüljön az Isten akarata. Ne válogas
sunk hát a parancsolatok közt! Se az 
emberek közt, úgy, hogy egyesek felé 
megtesszük, amit Isten akar, mások 
felé nem! Se az idők és alkalmak közt! 
Es.ne is kérkedjünk soha, hogy mi en
gedelmesen. teljesítjük az Isten aka
ratát. Az Isten akaratát kell hirdet
nünk, nem az engedelmességünket.

Egy a hirdetnivalónk! Jézus Krisz
tus, aki valóban engedelmes volt, és 
aki biztosíték, hogy nem múlik el az 
írás, amíg minden be nem teljesedik.

Sólyom Jenő

szeretetintézményeinek kérdésévé 
Már az a tény, hogy

az év első munkanapján a köz
egyházi kérdések közül elsőnek a 
szeretetintézmények ügye került 
sorra, mutatja a szeretetszolgálat 
országos jelentőségét. Egyházunk 
az elmúlt évben is csodálatos mó
don nyilatkozott meg az intézmé

nyek mellett.
Számtalan gyülekezet 1 és sokszá 

gyülekezeti tag felismerte, hogy az k 
ten iránt való szeretetet a felebaráto 
között kell megmutatni és ezért őrön 
mel hozott áldozatot mind a testileg 
szellemileg nyomorult gyermekek, min 
az egyház öregjei mellett.

Az értekezlet erre az áldozatra éni 
tette fel az intézmények 195,5. ev 
költségvetését. A várható bevételne 
nagy része csak egyházunk népétö 
várható. Ezt szolgálja az országo 
offertórium, amelyet ádvent első va 
sárnapján tartandó istentiszteletek a! 
halmával kell összegyűjteni. Számi 
tásba vette az értekezlet 3z egyén 
adományokat, amelyeket az orszás 
minden részéről önkéntes felajánlói 
küldenek mindig rendszeresen a gond 
nokságnak.

A döntő jelentőségű elhatározás 
azonban az, hogy minden gyüleke
zet vállaljon, anyagi képességei 
szerint, havi rendszeres adományt 

az intézmények javára.
Az értekezlet felhatalmazást adotl 
Sztehlo Gábor ügyvivőnek orra, hog} 
a gyülekezeti rendszeres hozzájárulá
sok tervét összegszerűen készítse elő 
amely tervezetet az esperesek értekez
letén, esétleg a lelkészi munkaközös
ségekben megvitatják életbeléptetés« 
előtti . ’ .

Az elhatározás kifejezése - gyakorla
tilag annak az elvnek, hogy. az evan
gélikus szeretetintézmények - z egész 
egyház tulajdona és így mindenki sze- 
retetének terhe.

Egyházunk vezetősége nem szán
dékozott közteherként kiróni a 
szükséges összegétemért az intéz
mények fenntartása eddig is az ön- - 

kéntesség által vált áldottá.
Sppen ezért azt ajánlja, hogy a gyúle- 
cezeti hozzájárulás előteremtéséhez 
ninden gyülekezet keresse -meg a leg- 
negfelelöbb megoldást, ami több tor
nában is lehetséges. Mégis vannak 
gyülekezeteink, amelyek, többnyire lel-
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»»A M agyar N épköztársaságban az  egyh áz virágzik  
és erősödik mindenütt, ahol az  igét tisztán hirdetik“ —

mondotta Vető Lajos püspök Budákégyvidéken
Éppen tíz esztendővel ezelőtt szer

vezték meg_ a történelmi múltú budai 
egyházközség új lelkész; körét, a buda- 
hegyvidékit. A lelkész; kör gyüleke
zeti élete a németvölgyiúti iskolából 
indult el. 1943-ban választották meg 
az első lelkészt, Danhauser Lászlót, s 
azóta a gyülekezeti élet szépen indult 
növekedésnek

Legnagyobb gondnak mutatkozott 
mindig a hiányzó istentiszteleti helyi
ség.

Nyolc különböző helyen tartották a 
tíz év alatt igehirdetéseiket.

Az istentiszteleti helyiség kérdése 
végül is most, mai formájában oldó
dott meg: emeletes épületben helyez
tek el mindent, kápolnát, lelkész!akást, 
irodát, egyházfi lakást, gyülekezeti 
termei

Az elmúlt év decemberében a bu
dai egyházközség közgyűlése ünne
pélyesen kimondotta a budahegy- 
vidékl lelkész! kör önállósulá
sát. Miután mind a Budai egyház
megye, mind az Északi egyház- 
kerület elnöksége megadta hozzá
járulását, január 11-én, vasárnap, 
alakuló közgyűlést tartott az új 

egyházközség.
Danhauser László lelkész, Igen szép
számú hivősereg előtt prédikált arról, 
hogy az egyház só és világosság a 
világban.

Nem vagyunk-e egy régi ügynek 
haszontalan képviselői? — tette fel a 
kérdést a lelkész. Erre Isten az igében 
ad kijelentést: ebben a világban kell 
sónak és világosságnak lenni, vagyis 
önzetlenül szolgálónak láthatónak, 
Istent dicsérő jócselekedetekben 
gazdagnak lenni. . .

Az ünnepi közgyűlésen dr. Kardos 
Ernő egyháziéi ügyelő adott hálát Is
ten vezetéséért az elmúlt évtized alatt, 
a lelkész ismertette az eddigi gyüle
kezet történetét, megválasztották az 
új tisztikart és presbitériumot, majd 
dr. Vető Lajos püspök köszöntötte a 
gyülekezetei. — Az egyház útja kes
keny út —- mondotta. — Ez az út a 
munka útja. Az egyháznak is meg kell 
tanulnia, hogy nem élhet az ősök mun
kájából, a másokéból, hanem csak 
a magáéból. A jövőt hitte! kell néznie 
s munkával kell elindulnia az új egy
házközösségnek is a szeretet és a 
békesség útján. Nyilvánvalóvá vált itt 
is, hogy a Magyar Népköziársaságb in 
az egyház virágzik és erősödik ott. 
ahol az igét tisztán hirdetik. Az egy
ház fejlődhet és fejlődik is. Az egyház 
fennmarad.

Dezséry László püspök örömének 
adott kifejezést azért, hogy ő szentel
hette fel annakidején az új kápolnát, 
a végleges hajlékot, majd arra buz
dította a gyülekezetei, hogy bátran 
nézzen jövendője felé.

Veöreös Imre, a Lclkésznevelő Inté
zet nevében, Várady Lajos esperes a 
Budai egyházmegye, dr. Szabolcska 
László a református teslvéregyház, 
Tamás László a hivek nevében köszön
tötték a gyülekezetét és jubileumát 
ünneplő lelkészét. A budai egyházköz
ség elnöksége, dr. Tomka Gyula fel
ügyelő és Sréter Ferenc lelkész meg
hatóan vett búcsút a budahegyvidéki 
testvérektől. Bizonyságot tettek arról, 
hogy a két Ielkészi kör milyen termé
szetes testvéri érzéssel intézte _ügyeit 
s azt kellett látniok, hogy az önálló
sulás Isten akarata volt,fannak fel
tételei »maguktól« teremtődtek meg-

É B R E D J FEL, A K I ALU SZO L!
L ez á ru lt az egyetem es im ah ét

Hét napon át a világ minden 
gyülekezetében, minden egyházi 
közösségében az Or Jézus Krisz
tus példázataiból ugyanazok az 
igék hangzottak el, melyek maguk
ban rejtik a világban soksok 
akolra szétbomlott egyház belső 
egységét. Az egyetemes tmaliét 
széles e világon az ébredés jegyé

ben zárult.
Magyarországon az egyetemes 
imahét ökumenikus jeliegű, össze
fogó záró ünnepséggel a budapesti 
szabadságtéri református templom
ban fejeződött be, a református, az 
evangélikus és a szabadegyházak 
részvételével és a templomok zsú
folásig megtöltő gyülekezeteik kö

zös gyülekezetében.
Dr. KISS FERENC

Kossuth-dijas orvosprofesszor, a sza
badegyházak elnöke »Ébredj fel, aki 
aiuezol« címen az Efezusi levél 5. ré
szének 14. igehelye alapján tartott elő
adást az ébredésről.

Előadásában a következőket fejtette 
ki:

Nem élne a keresztyénség, ha időről 
időre lelki ébredések nem leltek volna. 
Voltak-e a magyar keresztyénség éle
tében lelki ébredések? A Szent István 
korabeli térítés nem volt ébredés és 
nem volt krisztusi misszió. Erőszakos, 
kívülről jövő, véres térítés volt.

Az első ébredés volt Magyarorszá
gon a huszita ébredés. Ezt Marsigli 
Jakab pápai inquizitor vérbe fojtotta.

A második nagy ébredés volt a re
formáció. A nép ébredése volti ez az 
ébredés. Ebből élünk mo6tanig. A re
formációt a 16—17. és 18—20. Száza
dokban hihetetlen elnyomás és szen
vedés követte. A XIX. század elején 
nagy csendesség volt, míg a század 
második felében jelent meg Hornya 
Mihály, a gyalogjáró nagy úttörő 
apostol. Az 5 nyomán két ébredési 
mozgalom fejlődött ki. Szabó Aladár 
református lelkipásztor egyházi tala
jon indított egyesületi ébredési moz
galma és a baptista ébredési mozga
lom.

Az ! 920-as években indul meg ismét 
egy ébredési hullám.

Edvin Orr ir evangélizátor rámuta
tott itt jártában arra, hogy sehol sin
csen ébredés, ahol imában nincsen 
ö6szeforrás. A Stewart-féle ébredés is 
ezért torpant meg.

Korunk legnagyobb ébredési moz
galma a szovjetunióbeli ébredés. 
Ennek csodálatos oka az, hogy le
tették a felekezetieskedést és Bib
liát olvasva Imádkoztak. Csodála
tos hatalom van ebben, mely egy
ben a politikai lehetőségeknek 
nagy népi szabadságát is mutatja. 
Most, új reformációban van az 
egész világ protestantizmusa. Ez 
csendes reformáció, csendes ébre
dés. Tiszta evangéliumi eledelt és 
egymás közötti szeretetet és békét 
óhajt és követel a világ. A színes 
népeknek nem kell a fehérek ke- 
resztyénsége, mert nem kell nekik 
a fehérek feíekezetieskedésej nekik 
keresztyénség, ifjú egyház kell.

Isten mindig a népre önti ki az ö  
Lelkét. Ez az igazi ébredés. Meg kell 
tudnunk azt is, hogy ma különösen 
csak a samaritánusi keresztyénségben 
ragyoghat fel Krisztus.

Dr. Kiss Ferenc előadása után
Dr. GYIMESI KAROLY

evangélikus lelkész tartott igehirde
tést Lukács 15:11—32. alapján, a té
kozló fiúról szóló példázatáról. A két 
testvérben a meghasonlott emberiséget 
példázta az ige alapján, mely önössé- 
gének bűnében önmagában meghason
lott, egymástól is elszakadt, s akiket 
csak az Atya szeretete és egyetlen 
Fia, Jézus Krisztus békithet ki.

A gyülekezethez
FARKAS JÓZSEF

ref. lelkipásztor szólt még és imádko
zott. A gyülekezeti énekkar énekszá
mokkal szolgált.

A közgyűlés az Erős várunk és a 
Himnusz eléneklésével ért ̂  véget.

A délután folyamán keuT*« össze
jövetel keretében tettek bizonyságot 
gyülekezeti tagok arról, hogy milyen 
leiki emlékeik vannak a gyülekezeti 
életből, este pedig nagyszabású zenés 
áhítattal fejeződött bé az önállósulás 
első napja.

Az új egyházközség jövőjéhez, a 
békesség útján való haladáshoz és 
szolgálatához sok áldást kívánunk Is
tentől. H. A.

AZ ÚR NAGY KEGYESSÉGÉT..
Az ür nagy kegyeségét,
Olt hívek, áldjátok; 
lóságát, bölcsességét,
Jer, magasztaljátok.
O minden időben 
Velünk számtalan jót let:,
S atyaikép vezetett 
Az ó esztendőben.

Istenünk nagy kegyelmét 
ló i szivünkre vegyük,
Keze miként áld és véd,
Soha ne feledjük;
Mert csak 5 általa 
Örülhetünk létünknek,
Ha elfordul életünknek 
Elszakad fonala.

0  volt ki szent igéjét 
Köztünk megtartotta,
Ifjak, vének elméjét 
Világosította.
Táplált kicsinyt nagyot, 
Csapásoktól megvédett. 
Nyugalmat, békességet 
Hazánknak ő adott.

Nagy irgalommal is bánt 
Velünk jó Istenünk 
Midőn vétkeztünk, megszánt 
S megbocsátott nekünk. 
Megtartott hatalma,
Ha a bűnből megtérünk 
S nála kegyelmet kértünk, 
Készen volt irgalma.

Buzgó haladásunkat 
Ne vesd meg jó Atyánk,
Kedvelt áldozatunkat.
Melyet nyújt szívünk, szánk 
A Jézus nevébenI 
Velünk lováb is jól tégy. 
Életünknek gyámola /égy 
Minden ínségünkben.

Ez új évbén is minket,
Te támogass, szeress; 
gyógyítsd meg sebeinket, 
Szenílelkeddel vezess.
Hitben s szeretetben 
Adj álhatatosságot 
S  egykoron boldogságot 
Az örök éleiben.

KISS JANOS 
püspök.

GYÜLEKEZETI HiREK
Kővetkező vasárnap: Január 18. Vfzkereszt u. 2. vasárnap. !g€k( 

d. e. Zsld. 13:20-21 , Máté 5:17—«  A  u. V.Mözes 30:11—15. 
Liturgikus szín: zöld.

FELHÍVÁS
A LELKÉSZI HIVATALOKHOZ!

Az Evangélikus Napiár 1953-ból, kor
látozott mennyiségben még tudunk pót
lólag küldeni a lelkész! hivataloknak. 
Kérjük azokat a gylilekeze'eket, akiknek 
a küldött példányazám nem volt ele
gendő, postafordultával pótigénylést 
nyújtsanak be a kiadóhivatalnak.

Közöljük egyben azt is, hogy az Út
mutató, 1953. előreláthatólag január vé
gén jelenik csak meg. A késlekedésnek 
nyomdatechnikai okai vannak. Kérjük 
testvéreink szives elnézését ezért.

Evangélikus Elet 
Kiadóhivatal

RÁDIÓS FÉLÓRA
Január 18-án, vasárnap reggel há

romnegyed 10-től evangélikus vallá
sos félórát közvetít a Petőfi-rádiő. 
Igét hirdet dr. Pálji Miklós teológiai 
dékán. Énekel a Lulheránia énekkar, 
Weltler Jenő karnagy vezetésével. 
Ének: Kér. Enekeskönyv 15. sz. éneké
nek 1—4. verse.

DEAK-TÉR
Vasárnap, 18-án este fél 7 órakor 

szeretetvendégség lesz az egyházi 
épület dísztermében. Az előadást Ke
mény Lajos esperes, a gyülekezet lel
késze tartja.

FASOR
Január 18-án, vasárnap délután fél 

6 órakor szeretetvendégség lesz a temjT* 
lom melletti egyházi epület dísztermé
ben. Előadást tart Sréter Ferenc buda
vári lelkész. Költeményei Dől erőad T őr
mezei ErzsébTT. Magánének és az 
éneickar szamán egészítik ki a műsort. 
Fütött terem. Híveinket szeretettel hív
juk erre az alkadomra. Január 5—10-ig 
a fasori gyülekezet is megtartotta az 
egyetemes imahetet.

ANGYALFÖLD
Január 4-én szeretetvendégség volt 

Kajos János és ifj. Rlmár Jenő lelké
szek szolgálatával.

CSABACSOD
Január 6—11. között Józsa Márton 

szolgálatával sorozatos igehirdetést 
tartwtak.

EGYETEMES IMAHÉT
Orosháza, Szarvas, Gádoros ég Csor- 

vás a református testvéregyház hí
veivel együtt tartották meg az egye
temes imahetet. A lelkipásztorok fel
váltva szolgáltak.

RÁKOSPALOTA
Folyó hó 16—18-án sorozatos elő

adást tart Rejtő Mária. 18-án délután 
4 órakor szeretetvendégség lösz.

Teológiai tanáraink  készek a rra , hogy tudományos m unkásságukat 
az éld egyház és a  gyakorló lelkészek szükségleteihez igazítsák

Püspökeink és közvetlen munkatár
saik egésznapos értekezletet tartottak 
a Teológiai Akadémia tanáraival és 
megvitatták az Akadémia és Lelkész- 
nevelő Intézet 1953. évi feladatait és 
viszonyait.

Az értekezlet legjelentősebb rész
lete az volt, hogy a teológiai 
tanárok beszámoltak most folyó 
tudományos munkásságukról és 
vázolták tudományos munkatervü
ket. Ez igen jelentős újítás egy
házunk életében és összefügg 
Dezséry László püspök újévi ve
zércikkével, melyben a Teológiai 
Akadémia tudományos munkájára 
vonatkozólag ezt írta: »Tantárgy
ról tantárgyra kell elérni az egy
házi tanítás tudományos színvona
lát, a tanítás megbízhatóságát, al
kalmazhatóságát mai életünkre.«
A püspök az egyházi munka pro- 

grammtervének ezt a részletét egész 
egyházi vezetőségünk azon célkitűzé
sére alapozta, hogy egész ielkészi ka
runknak segítségére siet a korszerű 
tanítás kialakítása érdekében, melynek 
legfontosabb előfeltétele a Teológiai 
Akadémia tudományos munkássága. 
Egyházunk vezetőségének ez a terve 
viszont szoros összefüggésben van lel
készeink és gyülekezeteink követelé
sével, hogy országos közös fáradozás
sal alakítsuk ki egyházunk korszerű 
mondanivalóját és igehirdetésünk 
tisztaságát és igazságát az Ágostai 
Hitvallásnak megfelelően, mindenna
pos célkitűzésének tekintsük. Az evan
gélikus egyház, melynek Luther Már
ton volt legnagyobb tanítója s mely 
egész történelme folyamán arra hivat
kozhatott, hogy tanításának igeszerű- 
ségc cs tudományos színvonala a 
többi egyházakéhoz képest világitolt, 
elsőrendű fon las ságet kell tu'ajüonít- 
son Teológiai Akadémiájának.

A múltban teológiai tanáraink ína

guk keresték meg tudományos mun
kásságuk tárgyát s e munkásságuk 
eredménye sokszor nem volt össz
hangban azzal a szükséglettel, ami a 
lelkész! munka közben mutatkozott.

Lelkészeink és gyülekezeteink tag
jai mostanában meg tudják jelölni 
és meg Is jelölik a teológiának 
azokat a pontjait, ahol tudományos 
segítséget kérnek. Ezeken a ponto
kon ébrednek most felelősségre 
teológiai tanáraink és készek 
arra, hogy tudományos munkássá
gukat az élő egyház és a gyakorló 
lelkészek szükségelteihez igazít
sák. Egyházunk vezetősége azon 
van, hogy teológiai tanáraink tu
dományos munkaterve átgondolt 
legyen és minél hamarabb nyújt
son konkrét segítséget a gyakor

lati egyházi munkának.
Az értekezlet igen behatóan tanács

kozott a Teológiai Akadémia és a 
Lelkétszevelő Intézet kapcsolatáról s 
irányelvül szabta azt, hogy a Lelkész- 
nevelő Intézet a Teológiai Akadémia 
hatáskörébe tartozik s annak van alá
rendelve. Ennek az irányelvnek je
lentősége elsősorban abban mutatkoz
hatni meg, hogy a ielkésznevelés szol
gálatában álló két intézetünk tanitó- 
ég nevelőmunkáját a mainál sokkal 
jobban összehangolják s a Teológiai 
Akadémia minden tanárának szerepet 
juttassanak a Lclkésznevelő Intézet 
munkásságában.

Igen eredményes megbeszélés 
folyt egyházi helyzetünknek meg
felelő lelkészneveíésl célok megje
lölése érdekében. Püspökeink és 
teológiai tanáraink együtt keres
ték .népünk mai szolgálatára alkal
mas új lelkésztipus vonásait és 
konkrét nevelési célokat tűztek ki 
ennek a lclkésztípusnak kialakítása 

érdekében.

Az értekezlet egyházunk lelkész- 
utánpótfásának kérdését vizsgálva,

lelkészutánpótlásunkat megfelelő
nek találta, de megállapította, 
hogy bár az összlétszám elegendő, 
az évfolyamok közötti létszám
megoszlás igen egyenetlen. Ezért 
távolabbi célúi tűzte ki, hogy 
évről évre gondoskodik arról, hogy 
telkészutánpótlásunk az évfolya
mok létszámát tekintve is egyen

letesen alakuljon ki. 
Nyomatékkai nyilatkoztak arról, hogy 
egyházunk egész népének igen nagy 
áldozataiból fenntartott lelkésziképzé- 
sünk úgy folyjék, hogy az egyház 
anyagi áldozatai méltó fiatalemberek 
felnevelésére fordittassék.

Az értekezleten örvendetes beszá
moló volt arról, hogy

a teológiai tanárok mindig job
ban egybehangolják munkásságu
kat s a püspökök megállapították, 
hogy különösen a nagybudapesti 
és környéki egyházi életre, vala
mint a Ielkészi munkaközösségek 
életére igen jó hatással van az, 
hogy a teológiai tanárok oly sok 
gyülekezeti szolgálatot vállalnak. 

Teológiánk Budapestre helyezése eb
ből a szempontból igen üdvös hatás
sal volt egyházunkra cs már ma lát
ható, hogy evangélikus egyházunk és 
annak a Teológiai Akadémia máris 
sokkal életszerűbb kapcsolatban van, 
mint volt a soproni határszéli elhelye
zésben.

Nem kétséges, hogy az elmúlt esz
tendőben nagy lépéseket tettünk 
az igazi, egyházi Teolőgiai Aka

démia kialakítása felé.
Bizonyos, hogy Isten továbbra iß ezt 
kívánja tőlünk! Az értekezlet, pulit 
hasonló értekezletek sora követ majd, 
szintén jelentős határköve volt ennek 
a fejlődésnek.

CINKOTA
Az Iszákosmentő Misszió a dnkotal 

gyülekezetben tartotta csendes napját 
Frrenczy Zoltán és dr. Szalag Károly
szolgálatával.

BÉKÉSCSABA
Január 9-én Békéscsabán tartottá* á

megyei lelkésztalálkozót (ilmbcmuta- 
tással és előadásokkal. Előadók: Aranyi 
József esperes és Sallay Gergely refor-' 
mátus lelkipásztor.

AMBRÖZFALVA
Január 3-tól 5-ig Józsa Márton lél* 

kész szolgált a gyülekezetben esti 
összejöveteleken.

MEGHÍVÓ
Az Evangélikus Egyetemes Egyház 

»Jó Pásztor« szolgálata 1953. január
18-án, vasárnap este 6 órakor 6zeretet- 
vendégséget tart az Evangélikus Egyen 
femes Egyház Luther Márton Irttéze* 
tében. ( Budapest, VIII., ÜHői-út 24.,
I. emelet.) Előadást tart Groó Gyula 
lelkész, a Protestáns »Jó Pásztor« 
Alapítványok elnöke.

HAZASSAG
Ifj. Molnár Sándor és Molnár Elza

1952. december 20-án, Soboron há- 
zasságot kötöttek. A Ielkészi szolgála-1 
tot Ilülvely Sándor pécsi segédtelkész 
végezte.

3íi oatt ffiaice&cu?
Tanuljuk meg s ne feledjük el ezt 

a román nevet: Nicolae Balccscu. 
Petőfivel és Kossuthtal együtt jelenik 
meg előttünk az ő neve is, aminj for■> 
dúl a nemzet emlékező barázdája a  
Dunatáj nagy erőfeszítése, a sza
badságharc felé. Nemrég múlt száz 
éve annak, hogy Balcescu fiatalon, 
alig túl a harmincon, száműzetésben 
meghalt. Neve magyar és román hi
dat jelent, egy múltbéli szép barátság 
got. tehát hagyományt a jelen szá-. 
mára. Az ilyen hagyományokra ne
künk szükségünk van, dehogy feled- 
hetjük el őket. ■;

Balcescu azok közé tartozott száz 
esztendővel ezelőtt, akik mint romá-i 
nők az európai szabadság ügyének 
tartották a magyar szabadságharcot. 
Azért síkra szállott saját népe elfo
gult s vak nacionalistái eUen is, hogy 
az erdélyi románságot a magyarság
gal kibékítse. Balcescu volt az, aki 
Avram Jancu, a románok felkelő ve
zére és Kossuth Lajos között békét 
közvetített. Szegeden 1849 július 14-én 
szerződést kötött Balcescu a magyar, 
kormánnyal az erdélyi románok nem- 
zell s népi követeléseinek elismerése 
alapján. Szerződést kötött egy román 
légió felállítására nézve is. Ebben a 
szerződésben az ált, hogy »ügy a ma
gyar, mint a román nemzet helyzeté
nél, érdekei azonosságánál, de küld* 
nősen azon veszélynél fogva, mely 
mindkettőjüket fenyegeti«, a közös 
szabadság védelmére ragadja kezébe 
a fegyvert. Ha akkor sikerül a cár 
hadát megállítani, a Dunavölgyének 
történetében egyszázaddal korábban 
támad fel a nép s veszi kezébe dot-

fainak közvetlen intézését. A békítési 
isérlet azonban elkésett, Paskieaics 

csapatai már behatoltak Magyar- 
ország testébe.

A szabadságharc után Balcescu a 
száműzetésben, akárcsak Kossuth, ki
dolgozza egy dunai konföderáció terJ 
vezetet s együttműködik Kossuth 
emigrációs csoportjával, ügy hal 
meg, tüdőbajban, fiatalon, hogy a ma-, 
gyár-román barátságot és együvé- 
tartozást hagyta testámentomkéni ba* 
rátáira és népére.

Érdemes e kiváló s tLsztajellemü 
román politikussal és tudóssal köze
lebbről is megismerkedni. J. Tóth ZoU 
tán. kitűnő történetírónk tavaly 
könyvet írt róla s közötte benne mind
azokat a dokumentumokat, amelyek a 
szabadságharc legérdekesebb s leg-1 

sorsdöntőbb szakaszán születtek. Bal- 
cescu jól látta, hogy a nép felszaba
dítása s a földosztás nélkül nincs po
litikai szabadság s nincs szilárd bizj 
tonság a Duna völgyében. Száz év 
távolságából szikrázva jelenik meg 
Kossuth mellett a román Balcescu 
képe. Szavuk s hangjuk is eggyé vá
lik. Egyetlenegy hagyománnyá s üze
netté.

__________  (Sr.)

Aki nem akar látni, azon a na
gyító sem segít.

*

A* erkölcs erősebb a jognál.
Szólásmondás



EVANGÉLIKUS ÉLET S

ÉLŐ VÍZ Tahitié Simo János:
Csomó a  fa derekán

MINDENT ÜJJA TESZEK
Az Egyház népének a vizkerészt 

htáni időszakban különösképpen fel 
beli figyelnie Jézus Krisztus isteni di
csőségére. <3 a Világ Világossága, 
akinek ragyogó fényében ismerjük 
meg Istent, mint Atyát és a bűnt, 
mint az emberi élet legnagyobb nyo
morúságát.

De Jézus nemcsak ebben a megvl- 
lágosftó munkában mutatja meg 
Isteni dicsőségét, hanem az Atyá
nak megismert Isteli szeretetének 
közlésében, a bűn megbocsátásá
ban ér ezzel összefüggésben min
den emberi erőtlenség, elesettség, 
szegénység, betegség és rendezet
lenség meggyógyít'ásában és 
egyenesbehozataíában. Vagyis ab
ban, hogy »mindent újjá tesz«.

(Jel. 21,5.)
Sokszor nagyon hajlamos az Egyház 

népe arra, hogy Jézus Krisztus dicső
séges munkáját egyfelől elszeltemic- 
sítse, másfelől eleschatologizálja 
(kitolja az utolsó időkre). Akkor

szellémiesífjük
el Jézus munkáját, arrtikór például Jé
zusnak a názáreti istentiszteleten 
P.zsaiástól olvasott igéjét: »Az Ürnak 
Lelke vart énrájtam, mivel hogy felként 
engem, hogy a szegényeknek az evan
géliumot hirdessem, elküldött, liogv a 
töredelmes szivűeket meggyógyítsam, 
hogy a foglyoknak szabadulást hirdes
sek és a vakok szemeinek megnyílá
sát, hogy szabadon bocsássam a le- 
sújtoítakaf« —- úgy értelmezzük, hogy 
itt a lelki szegényekről, a lelkileg meg* 
törtekről, a lelki foglyokról és a lelki 
vakokról van szó. Azt hisszük, hogy 
elmaterializ-áljuk az igét, ha úgy ért
jük, hogy Jézus minden snyagi sze
génység megoldására is. minden testi
leg megtört meggyógyítására is jött.

Az
cleschatologizálás

pedig akkor áll fenn, amikor a keresz
tyén emberek csupa »majd« — okból 
élnek. Majd az utolsó napon minden 
jó lesz, mert Isten akkor mindent 
•rendbehoz, majd akkor lesz »új ég és

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF LELKIPÁSZTORI LEVELEIBŐL
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Az egész Hegyi Beszéd, amely any- 
nyit beszél arról, hogy milyen legyen 
a tanítvány élete, nem törvény jel
legű, mint a sinai parancsolatok, telve 
fenyegetéssel. Az újszövetségben nem 
a törvényé az elsőbbség, hanem a 
kegyelemé. Kegyelmet kínál Jézus a 
megter,beiteknek és megfáradtaknak, 
kegyelmet és szabadulást. Azzal a bi
zonysággal akarja az Üdvözítő meg
örvendeztetni a bűnösöket, hogy van 
Megváltójuk, aki kiszabadítja őket 
minden nyomorúságból. Ezért hívogat 
olyan szeretettel: »Boldogok a lelki 
szegények.« Először nem megengeszte- 
lődést követel a -bűnöstől, hogy azután 
kegyelmet adhasson, hanem fordítva: 
üdvösséget kínál, hogy így lehessünk 
szentek.

Ne gondoljuk azt: »Mivel nem va
gyak olyan, mint amilyennek lennem 
kellene, távol vagyok tőle,« hanem 
gondoljuk azt, hogy: »Mivel nem va
gyok olyan, tehát szükségem van Reá, 
s örömmel sietek Hozzá s ragadom 
meg kegyelmét, a kiengesztelést és a 
bűnbocsánatot, hiszen magamtól sem
mim sincs, ami Isten előtt igazzá te
hetne«. Minél keményebb tehát a bűn
nel való küzdelem, annál nagyobb 
örömmel töltsön el annak tudata, hogy 
van Szabadnánk, aki nem hagy cser
ben. Aki pedig harc közben azon aggó
dik, vájjon eleget tett e mindenben 
Jézus kívánságainak, az egészen hibá
san és nem evangéliumi módon gon
dolkodik.
- Ezért hát nem kell olyan sokat küz
deni, 6em aggodalmaskodni, hanem 
legyünk gyermeki bizodalommal. Csak 
tudatára kell jönnünk annak, hogyan 
is lehetünk voltaképpen Isten előtt 
igazak, s akkor hamarosan olyanok is 
leszünk. A kegyelemmel Isten lelke jő 
hozzánk és mindinkább belénk árad 
K mindent könnyűvé tesz. A -tanítvány 
azért örül, ha hallja Urát az*úgae út- 
ról beszélni és mitsem aggódik azon, 
hogy bűnös emberi természete meny
nyire képes kövein! azt. Bízzuk hát 
magunkat egészen a kegyelemre s ra
gaszkodjunk Jézushoz.

Tatán úgy véljük, hogy keresztyén
voltunk kevéssé észrevehető az

Pillér a folyóban
A Biblia Isten beszéde. Az örökké

valóságból ebbe a múlandó világba 
belecsendülő üzenet. Benne van min
den, amit csak tudnunk kell a bűntől 
való szabaduláshoz és az örök élet el
nyeréséhez. Az emberi igazság válto
zik együtt a világgal. Isten Igéje ma
rad. És ugyanaz marad örökké.

A nemzedékek, az egymást követő 
korszakok nagy mély folyamhoz hason
líthatók: mindig újabb és újabb víz
tömegek jönnek és hömpölyögnek tova. 
De mind e változás közepette úgy áll 
az Isten Igéje, mint hatalmas pillér 
a folyó árjában. A legerősebb hullám
mal és jégtáblával is dacol. Tajtékozva 
törik meg rajta az ár, vagy dübörögve 
zúdul rá a vízesés, de semmi le nem 
döntheti. Szét kell válniok a hullámok
nak és úgy hömpölyöghetnek tovább 
a. tenger felé. És a pillér körül újabb 
víztömegek örvcnylenek.

De folytassuk a hasonlatot, még ha 
nagyon szegény Is annak a kifejezésé
ben, amire alkalmaztuk. A pillér hidat 
hordoz, amelyen biztonságosan közle
kedhetünk a másik partra. Az Idő Vál
tozó áramlatában fgy áll változatlanul 
és elsodorhatatlanul Isten Igéje. Ha 
hallgatunk rá és élünk vele, biztonsá
gosan juthatunk át a másik partra.

VTSfc*FF FRFDRIK

emberek előtt és szeretnénk, ha 
felébredésünk óta bekövetkezett 
megváltozásunkat észrevennék. 
Nos, ezt a változást nem szabad 
olyan kézzelfoghatóan érezhető
nek elképzelnünk; vigyázzunk, 
hogy ne váljunk mesterkéltté s 
képmutatóvá, ami természetelle
nes és inkább visszataszító, mint 
vonzó. Hiszen azelőtt sem voltunk 
éppen kellemetlenebbek vagy bot- 
ránkoztatóbbak, mint a legtöbb 
ember, ezért hát csak éljünk nyu
godtan tovább s lassanként vet
kőzzük le a visszataszító tulajdon
ságokat, mint az önzést, önfejűsé
get, ingerlékenységet, érzékenysé
get, irigységet s efféléket, ami — 
ha saját nyomorúságunk tudatá
ban vagyunk — nem is fog nehe
zünkre esni. Persze, ,az emberek 
azért nem fogják mindjárt azt 
mondani: »Ejnye, mennyire meg
változott ez az ember!« Ilyen fel
tűnően nem megy a dolog. Azt 
azonban majd hamarosan tapasz
talni fogjuk, hogy az emberek szí
vesebben vannak a társaságunk
ban, szívesen érintkeznek velünk, 
mert éreznek valami jó hatást, 
ami belőlünk kiárad, anélkül, hogy 
ml magunk ezt akarnók. De ezen 
se sokat töprengjünk, a fő az, 
hogy ezt csakugyan mások érez
zék, anélkül, hogy ezek Is sokat 
összehasonlítgatnák múltúnkat a 
jelenünkkel. Bízzuk hát magunkat 
arra a világosságra, amit kap
tunk, hadd fényeljék mindazoknak, 
akik körülöttünk élnek; s annál fé
nyesebben ég, minél inkább a tu
datára ébredünk: »Ez nem én va
gyok, ez Jézus egyedül.« S ez a 
tűz kiéget belőlünk minden haszon
talant, kiváltképpen azt a balga
ságot, mintha bizony mi, talán 
éppen a kegyességünkkel, külön
bek lennénk a többi embernél.

Minden egyebet pedig, így azt is, 
hogy lesz bizonyságtételünknek gvü- 
mölcse, nyugodtan reábizhatunk az 
Urra és az Ö Leikére, aki talár, éppen 
általunk, már észrevétlenül munkál
kodik.

Az imádság ereje
Egy lelkésznek igen hálásan kö

szönték igehirdetésének áldott voltát 
s átütő erejét. Erre ő bölcsen így vá
laszolt: xNcm a beszédemnek köszön
hetem az áldást, hanem annak, hogy 
van a gyülekezetemben valaki, aki ige
hirdetésem alatt is állandóan könyö
rög érettem.«

Luther Márton egyszer sétálva ment 
végig Wittenberg utcáin. Egy paraszt- 
ház nyitott ablakán át meghallotta, 
amint egy anya imádkozni tanította 
gyermekét s az imádságba Luthert és 
a reformációt is belefoglalta■ A refor
mátor boldog örömmel tért hazafelé s 
bekopogott Melanchton ablakán: —
Fülöp! most áll még csak jól a mi 
ügyünk, már a gyermekek is imádkoz
nak értet

Moody, a neves igehirdetű, kezébe 
vette egyszer egy gyermek-misszióban 
szolgáló leány bibliáját s annak bel
sejében cédulát talált, amelyen !7 név 
volt {elírva. A missziói csoport tagjai
nak. nevei voltak azok, akikért a ve
zető állandóan imádkozott. Sok imád- 
sAg„ sok eró, sok áldás. -.

új föld,« majd »Ama napon« niégszű- 
nik Minden szegénység, betegség, 
könny, igazságtalanság, mert Isten ak
kor »mindent újjá tesz«.

E két látással szemben joggal te
hetjük fél áz Ige nyomán a kérdést: 
cs mi lesz addig? Erre az addigra 
az átlág-kcresztyérlek gyakran azt 
felélik, hogy addig a legjobb meg
oldás az, hogy lelkileg jussunk bé
kességre, és azután törődjünk bele 
mindenbe. Törődjünk belé abba, 
hogy az ember ember, a világ 
világ, vegyük tudomásul, hogy a 
világban mindig volt nyomófúság, 
igazságtalanság, megnemértés, há
ború és hordozzuk el mindezt, 
mint olyan dolgokat, amelyeket at 
Isten így végzett. Majd azon az 
utolsó napon Isten mindenért kár
pótol. Ezen állásponton túlmenő- 
leg még olyanok Is lehetnek, akik 
igent és áment mondanak a Sze
génységre, a bajokra, nehézsé
gekre, betegségekre és szinte he
lyeslik azokat, mert mint mond
ják »ezek elősegítik az emberek

nek Istenhez fordulását«.
Azonban mindazok, akik Jézus mun

káját akár ekzellemiesitik, akár el- 
esoiia-to'og:záIják, nyilvánvalóan kor
látok közé akarják szorítani hatalmát 
és ezzel csonkítani akarják az ö  is
teni dicsőségét. Igaz, hogy »azért jött 
az Embernek Fia, hogy megkeresse és 
megtartsa, ami elveszett«. (Luk. 19,
10.) Vagyis azért, hogy szegény bűnös 
embereknek áldozatos halála és dicső
séges feltámadása által bűnbocsána
tot, életet és üdvösséget szerezzen, 
hogy megbékéltesse a szent Istent té
kozló gyermekeivel, hogy megszaba
dítsa a bűn börtönében raboskodó em
bert és megnyissa a lelki vakok sze
meit. Es az is igaz, hogy majd »ama 
napon« teten teremt új eget és új föl
det, mert akkor mindent újjá tesz. 
Mégis látnunk keli, hogy dicsőségének 
megmutatását nemcsak az, utolsó 
napra tartogatja és nemcsak a bűn 
megbocsátásában teszi ma nyilván
valóvá, hanem dicsőségéből nagyon 
60kat megmutat már ma és a lelki 
vonalon túlmenőleg egészen materiális 
dolgokban is megmutatja hatalmának 
erejét.

Amikor Jézus kihirdette, hogy elérke
zett az Istennek országa és prédikációjá
ra 'mindenfelől sereglettek Hozzá a 
betegek, az erőtlenek, a kínokban síny
lődök, ördöngősek, holdkórosak, guta
ütöttek (Máté 4, 23—24.), akkor nem 
arra inti őket, hogy békességgel és tü
relemmel hordozzák el nyavalyájukat, 
mégC6ak nem is a túlvilággal vigasz
talja őket, hanem, könyörületességre 
indul irántuk és -meggyógyítja őket. 
Könyörületessége nemcsak a bűn meg
bocsátására vonatkozott, hanem egé
szen materiálisán a test meggyógyitá- 
sára is. Nemcsak együtt sóhajtozott 
velük, nemcsak vigasztalta őket sza
vakkal, hanem segített éspedig mind
egyiken azzal, amire éppen szüksége 
volt. Ezért üzenhette Keresztelő Já 
nosnak: »a vakok látnak, a sánták jár
nak, a poklosok megtisztulnak, a sü
ketek hallanak...«

És ez ma sincsen másképpen
ö  tegnap és ma és örökké ugyanaz. 

Segítségéi nemcsak a jövőben ígéri, és 
nemcsak lelki kérdéseket old meg. 
Ahol igéjében és szentségeiben jelen 
van, ott a Szentlélek által ma is

valóságos benyúiások történnek a 
dolgokba. Ott helyreigazítás, gyó
gyítás, kiűzés, megváltozás, újjá- 
teremtés történik. Az élet minden 
vonatkozásában. Lelki, testi, 
anyagi, társadalmi cs kulturális 
vonatkozásban egyaránt. Ott tá
voznia kell a bűnnek és a belőle 
származó minden szegénységnek, 
elnyomásnak, kizsákmányolásnak, 
Igazságtalanságnak, mindenféle 
megkülönböztetésnek fajok és nem
zetek között. Mert az Ü dicsőségét * 
ilyen széles skálában akarja fel- 

ragyogtatni már most.
Mindez azért lehet így, mert Jézus 

Krisztussal -— Aki minden nyomorú
ságot magával vitt a halálba és Aki
nek mint Feltámadottnak adatott min
den hatalom mennyben és földön ■—

betört ebbe a világba az Isten or
szága és ezzel megkezdődött ennek 
a világnak az újjiteremtése. 
Vagyis benne vagyunk az új te
remtésben már most. Ehhez az új 
világhoz pedig nem tartozik hozzá 
végzetszerűen a . szegénység, az 
elnyomás, a vérontás. Éppen ezért 
a keresztyéneknek az a feladatuk, 
hogy engedjék Istent magukon ke
resztül dolgozni, hogy általuk Is 
szebb legyen a világ és boldogabb 

az ember.
Ahol a keresztyének komolyan veszik 
a bünbocsánat evangéliumát, ott szi
ves örömest munkálkodnak a felebarát 
cs a nemzet ilyen boldogulásáért.

Káldy Zoltán

Sérdűtökórom érdekes látványa ele
venedik még előttem. Ragyogó nyári 
napon Láuttasaári erdeit jártam. Füz- 
fasípot vágtam és sétabotot faragtam. 
Nyírja, jávorja, nyárja és berkenye 
nőttek itt egymás mellett nagy békes
ségben és a madarak — az erdő ez,er- 
Háitgú zenekara — dalolták örök gond
talanságukat. Bóklászás közben külö
nös berkenyéjén akadt meg a szemem. 
Az is növésben volt, akárcsak én, per
sze jútral magasabb, pedig aligha idő
sebb nálam. A törzsére középen csomó 
volt kötve. Éppen olyan csomó, ami
lyet mi a zsebhc/tdőre kötünk, amikor 
valamit emlékezetben akarunk tartani 
A csomó felélt ágakra bomto i a törzs 
és dús lombozat kereste a napsugarat. 
Tágranyílt gyermeksZémekkel csodál
koztam, hogyan járt át az a tompos 
korona a hurkon, és hogy nem tört el 
a ja törzse a liajtításnáll Hiszen majd 
olyan Vastag volt a fa, mint az én de
rekam. Amikor odaszaladtam és kö
zelebbről szentügyre vettem, mindjárt 
láttam, hogy ez a csomó nem ennek 
a nyárnak a müve volt. Esztendőkkel 
ezelőtt bogozta rá valaki, amikor még 
csak hajlékony, nedvdús, sugáregyenes 
vessző voll a berkenyefa. De többet 
nem tudott szabadulni a törzsére kötőit 
csomóból. Erősödtek a gyökerei, nőtt 
a lombja, vastagodott a dereka, és 
vele együtt nőtt, kérgeseden a csomó 
is. Talán még ma is megtalálhatja 
akárki a sziget északi oldalán — ha 
ugyan azóta valaki ki nem vágta cso
móstul.

Már régen elfelejtettem volna ezt e>
képet, ha azóta az ember-erdőben nem 
láttam volna nagyon sok szomorú 
mását annak a különös berkenyefánnk. 
Ismerek nagyon sok embert, akik már 
régen belefáradtak a hazudozásbn, á 
mulatozásba, a hencegésbe, naplopásba, 
a mások javainak a megdézsmúlásába. 
Belefáradtak az örömbe, amely után 
mindig keserű üröm következik. Belei 
fáradtak a gyönyörökbe, amelyek a pír- 
kadó új nappal mindig undorrá válnak. 
Belefáradtak az eszményekbe, ame
lyek éppen akkor törnek össze, amikor 
építenünk kellene rájuk. . .  Belefárad
tak — de nem tudják abbahagyni. Mert 
rlyunck, mint a megesőmázott de-ekú 
berkenye. Es ha megfeszülnek, sr tud
nak szabadult:! a csomó szorításából. 
Rég letűnt múltjuk, hamvavesztett ifjúi 
ságuk csomójának a szorításából.

Az ifjúkor esztendei elhatározók le
hetnek az egész életre. Nem töltheted 
gondtalanságban és felelőtlenségben. 
Sok minden eltűnik az ifjúkoroddal, 
mint a felkelő nap hájnalpírfa, de múl
tunk olyan sebei, amelyek kitörölhetet
lenül vésődnek éleled fáidba és lehel
nek olyan elhajlásai, amelyek ölelésé
ből halálod napjáig nem tudsz szaba
dulni.

»Emlékezzél meg a te Teremtődről a 
te ifjúságodnak idejében, míg a vesze
delemnek napjai el nem Jönnek, és míg 
el nem jönnek az esztendők, amelyek
ről azt mondod: nem szeretem ezekette 
(Prédikátor 12:3.)

Szombat esti közös imádságunk
ÖRÖMRŐL — ÖRÖMRE 

ÉZS. 61, t—6.
Jézusban kezdődött el az Ür jókedvének esztendeje. Benne békék -meg i  

szent Isten a bűnös emberrel és Benne törölte el Isten az ellenünk szoló kéz
írást, megbocsájtván mindén bűnünket. Akik felöltözik Jézus Krisztust* 
vagyis hisznek bűneik bocsánatában, azok újra, meg^ újra találkozhatnak a 
jókedvű Istennel, aki nem az 5 bűneiket, hanem az ő egyszülött Fiat latja. 
Akiben a bűnös ember elrejtőzik. Rajtakívül nem a jókedvű, hanem a haragvo 
Isten áll az emberrel szemben.

Az Ür jókedvének esztendeje Jézus áldozatos halála és feltámadása óta 
állandóan tart. A jókedvű Isten hirdeti az örömhírt: az evangéliumot, mely 
által munkálja, hogy örömről örömre jussunk. Az evangélium meghajtása 
által a szegények meggazdagodnak, a fájószívűek meggyógyulnak, a meg- 
kötözöttek megszabadulnak, a gyászolók megvigasztaltatnak és a csüggedték 
•iábraállnak. A megbékélt Isten öröme tölti be az evangélium által a szive
ket, az otthonokat és az egész anyaszentegyházat.

Ez az öröm olyan nagy, hogy nem tud megmaradni az emberi szívben, 
hanem kicsordul onnét. Arra viszi az örvendező embert, hogy megossza jó
kedvét a felebarátaival. Sőt munkára serkenti az embereket. Ezért tudja 
Ézsaiás mondani az örvendező emberekről: »megépítik a régi romokat, az ősi 
pusztaságokat helyreállítják és a puszta városokat megújítják. Ott, ahol a 
bünbocsánat és ebből fakadó új élet öröme áthatja a keresztyén szíveket, ott 
serény kezek építik a házakat, gyárakat, utakat.

VALLJUK MEG, hogy sokszor úgy élünk, mintha nem az Ur jó
kedvének esztendejében élnénk, mintha nem volna miénk az 
öröm legnagyobb forrása, Jézus Krisztus.

ADJUNK HALAT, hogy hallhatjuk templomainkban az örömhírt? 
Isten Jézusban megbékélt velünk és hogy ezt az örömhírt mi is 
továbbadhatjuk bűnben veszteglőknek, csüggedteknek és gyá
szolóknak.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy naponként örömről örömre jussunk és így 
visszatükrőzői lehessünk Isten jókedvének, hogy lássuk meg 
azokat, akikhez az. evangéliumot el -kell vinnünk. Könyörögjünk 
magyar népünk örvendező munkájáért, az egész keresztyénség 
szolgálatáért. K. Z.

B I B L I A-O LVA S Ó
Január 18. Vasárnap. Es. 14:27, II. P é t 3:15.

Egy »elvégezett« és egy felfüggesztett ítélet. Előbbi a bűn érthető követ
kezménye. utóbbit (Péter szerint) halogatja Isten érthetetlen »hosszúíűrése«. 
A »felemelt kar« Isten ehvilgezett ítélete. Bármikor lesújthat. Viszont igondo- 
ihink-e arra. hogy a »hosszútűrése« kegyelem, melyből naponkénti élhetünk —• 
üdvösségünkre!
Január 19. Hétfő. Zsolt. 94:14, Gál. 1:4.

Az »elvettetcs« — Isten nélküli élet. A kárhozattal egyenlő. Isten csak 
akkor lép erre az útra, ha már »minden kötél szakad« és semmivel sem tud 
megállítani a bűnös úton. Ha szeretető is hiábavaló. De nem mond le egy
könnyen rólunk! Mutatja a kereszt, meddig hajlandó elmenni. Bűnbánatunk 

»az O népe soraiba állít. Aggodalmaskodásunk ( =  hitetlenségünk) eltaszit 
onnan.
Január 20. Kedd. J. Móz. 3:15, Gál. 5:1.

Átok és ígéret. Isten busulásában is áld. Szakadatlanul az ember meg
mentésén fáradozik. Nem a bűné az utolsó szó, hanem a kegyelemé! Krisztus, 
a »második Adám«, szabadságot szerzett az embernek. Megkeményedésünk 
azonban útját áilhatja a kegyelemből -kapott szabadságnak!
Január 21. Szerda. Zolt. 54:8, II. Kor. 7:5—6,

Isten előtt kedves áldozat: az engedelmes 6ziv. örvendezéssel áldja az 
ü r  nevét, »Mert jó!« (Pontosabban: »vigasztaló«.) Vigasztalás a hit harcai
ban. Felszabadít bénító félelmek alól.
Január 22. Csütörtök. Zsolt. 34:6, J á a  9:3L

Mi törli orcánkról a mosolyt? Miért kell pironkodnunk? A megnern- 
t>ocsátolt bűnök terhe miatt. Bűn nélkül nincs ember — mondanád! De Isten 
ímádságmeghallgató Isten. Miért ne nézhetnél Rá hittel? Nincs drágább 
megvldámulása az emberi szívnek, mint mikor hiheti, hogy bűnei meg- 
bocsáttattak.
Január 23. Péntek. Zak. 8:17, II. P ét 1:5—7.

A hitnek Játszania kell. A véka alá rejtett, gyertyát megfojtja levegőtlen- 
sége. Milyen »levegő« veszi körül a mi hitünket? Orrfacsaró, áporodott szagú, 
vagy életet jelentő jó illatú? Gonosz szívben meghal a h it A holt hitnek 
nincsenek cletjeleriségei.
Január 24. Szombat. £$. 42:10, Kot 1:17.

A kegyelmet és bűnbocsánatot nyert szív öröme közlékeny. Nem tud 
Hallgatni Isten ajándékairól. »Üj éneket énekel«, Isten naponként megújuló 
kegyelméről. Isten — csodálatosan — igényt is tart arra, hogy az ö  népe 
dicsérje ö t  szüntelen: szárazon és vizen, azaz: mindig és mindenütt, val*. 
merre jár.

Gyula
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LDI EGYHÁZI HÍREK
Mi __  ■■

K  U L F  0
KELET-NEM ETORSZAG

Nuschke Otto, a Németországi Ke
resztyén Demdkrata Unió elnöke, a 
Demokratikus Német Köztársaság mi- 
ni-sztere'nölohelyettese, Vető Lajos 
püspökhöz karácsony ünnepe és újév 
alkalmából a következő üdvözlő soro
kat intézte:

3 Engedje meg, hogy a Kérész yen 
Demokrata Unió politikai bizottsága 
nevében a küszöbön álló karácsonyi 
ünnepre és újévre a legszivélyesebb 
jókívánságaimat fejezzem ki abban a 
meggyőződésben és reménységben, 
hogy a békeszerető emberek és népek 
áz új évben a béke megmentéséért 
folytatott fe'elősséglcljes és lelkiisme
retes harcukban ismét nagy eredmé
nyeket fognak kivívni.

Szilárd a meggyőződésem, hogy a 
béke erői győzni fognak, mert mellet
tük Van nem csupán a népek remény
sége, hanem az igazság is. Mi, keresz
tyén békeharcosok, tudatában vagyunk 
különleges felelősségünknek, amelyet 
nem csupán a történelem, hanem a tör
ténelem Ura előtt is hordozunk, s azért 
a felebaráti szeretet szellemében a bé
kéért és a haladásért válla't munkán
kat egyre jobban erősíteni fogjuk.«

INDIA
A harmadik keresztyén ifjúsági vi

lágkonferenciát 1952. december 11-tői
25-ig tartották Kottayam-ban, az in
diai Trava'ncore tartományban. Az 
indiai kommunista ifjúság nyílt levélte! 
fordult a konferencia részvevőihez. 
A nyílt tevéiben szeretettel üdvözítik _a 
konferenciát, majd a iöbbi közt a kő
vetkezőket írják: »Reméljük, hogy 
konferenciátok a pekingi békekonfe
rencia nyilatkozatával is foglalkozni 
jog majd, melyben ismételten kifeje
zésre jutott az a meggyőződés, hogy 
különböző gazdasági rendszerek és 
életj élj opusok békésen élhetnek egy
más mellett és gyümölcsözőén együtt
működhetnek.« A továbbiakban a nyílt
levél annak a reményének ad kifeje
zést, hogy a konferencia komolyan fog 
foglalkozni a .nemzetközi kérdésekkel 
és határozottan állást foglal a béke. 
mellett. Reméli, hogy ezenkívül a gyar
mati kérdéssé! is foglalkoznak majd 
■— hiszem a konferencia részvevőinek 
nagy része gyarmati ország delegátusa 
és ebben a kérdésben is hallgatnak a 
keresztyén lelkiismeret szavára és ál
lást foglalnak mmidemfajta elnyomás 
6a! szemben az ember szabadsága 
mellett; A nyílt levél a következő sza
vakkal zárul: »Komolyan kívánjuk, 
hogy konferenciátok, mikor az egyház
nak á társadalomban való ilyen funk
cióját megállapítja, különös figyelmet 
fordítson ezekre a dolgokra. Akadá
lyozzátok meg ezzel az egyházat ab
ban, hogy egy párt, csoport, vagy klikk 
propagandaeszközévé váljék.«

A kommunista ifjúságnak erre a sz í
vélyes, 'komoly és becsületes nyílt levelé
re a konferencia vezetősége igen fele
lőtlen választ adott. A gyarmati kér
désre vonatkozólag azt írja, hogy az 
ember szabadságát »nagyobb veszély 
is fenyegetheti«, mint a gyarmati el
nyomás. A válasz szomorú bizonyítéka 
a farizeusi vallásosságnak, s nem 
méltó a keresztyén ifjúsághoz.

IFJÜ EGYHAZAK
Brennecke Jelkész, a németországi 

missziói egyesületek október folya
mán Berlin-S.pandauban tartott kon
ferenciáján »A tegnap és holnap misz- 
6ziója« címen tartott előadást. Előadá
sában a következő adatokra mutatott 
rá: 400 millió indiai közül 10 millió 
a keresztyének száma. A 450 milliós 
Kínában 4 millió keresztyén él. Indo
nézia 62 millió lakossága közül 3 
millió keresztyén, 24 millió koreai kö
zül 1 millió keresztyén. Afrika 85 
millió népességéből 20 millió keresz
tyén. Ezek a fiatal egyházak azonban
i— mondotta — valamennyien önálló
ságra törekszenek, felismerték a vi
lágban való helyüket és nem hajlan
dók életüket a régi egyházak mintájára 
Malakítani.

INDIA'
1900 évvel ezelőtt Tamás apostol 

alapított már Indiában gyülekezeteket. 
A most folyó régészeti kutatások nem 
régen találtak rá a hetedik, ebből az 
Időből származó templom romjaira.

FINNORSZÁG
Az öt évenként összeülő zsinat al

kalmából több előadás tartására hív
ták meg a bázeli egyetem kiváló új- 
szövetségi professzorát, dr. Oscar 
Cullman-l.
A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG
segélyszolgálatának tervkészítésére 
Hannover mellett, a Loccum Akadé
mián értekezletet tartottak. A konfe
rencián a Lutheránus Világszövetség 
nemzeti bizottságának európai és 
északamerikai képviselői gyűltek össze 
december 15. és 16-án. A konferencián 
a világsegély meghívott vezetője, 
Whitting amerikai lelkész is részt vett. 
Az értekezletet Lilje püspök a Világ- 
szövetség elnöke nyitotta meg. Többek 
között ezt mondta: »Csak annak van 
valami ötlete, aki valódi szeretettel 
közeledik a szükséghez.« A világ- 
segély feladata az állandóan változó 
és mégis megmaradó szükségben, ko
runkban ezt a szeretetet szervezetten 
kifejezésre juttatni.

Dr. Empie: A Világszövetség se
gélyszolgálatának a kormányok és a 
nemzetközi szervezetek által elismert 
nemzeteken felüt álló egyházi szerve
zetnek .kel! lennie és ilyen formában 
6©gélyző eszközül nyilvános állomá
sokat felállítani. A második napi érte
kezlet az egyházak egymás közötti 
munkájáról szóló tudósításnak volt 
szentelve. A gyűlésen többek között 
Gederberg lelkész is részt vett.
NORVÉGIA

A Föld legészakibb és legdélibb fek
vésű temploma a norvég evangélikus 
egyház tulajdonát képezi. A legésza
kibb Svalbard-ban van. Jelenleg hasz

nálhatatlan, mert a háború alatt tel
jesen tönkre ment. A gyülekezet azon
ban továbbra is fenn. á!I és rendsze
resen tart istentiszteleteket. A leg
délibb templom Dél-Georgia egy kis 
szigetén épült. Norvég bálnahalászok 
létesítették és ma is használják.

NÉMETORSZÁG
A keletnémétországi állami egyházi 

hivatal közzé tette azoknak a templo
moknak a jegyzékét, amelyeknek újjá
építését az 1953. évben kezdik meg. A 
jegyzék szerint 20 nagyobb és 19 ki
sebb műemléknek számító templom 
újjáépítésére kerül sor. A név szerint 
megjelölt templomok közül kiemeljük 
a berlin-brandenburgf templomot, a 
potsdami Szt. Miklós templomot, a 
meisseni dómot és a drezdai kereszt- 
templomot.
AZ EGYHÁZ INDIÁBAN

Egy Londonban tartott egyházi kon
ferencián Newbipgin délind'ai püspök 
kiielentettte, hogy az éhség India fej 
lődésében a legdöntőbb erkölcsi, lé- 
lektani és politikai tényező. Széles 
néprétegek életszínvonala mélyebben 
áll ma, mint 16 évvel ezelőtt. Az el 
következendő 50 esztendőben előre 
láthatólag 700 millióra növekszik a 
lakosság létszáma és ezzel az ország 
kimondhatatlan feladatok elé kerül. A 
kersztyén egyháznak az most a fel
adata,, hogy figyelmeztesse a népeket 
a megsegítés tervének kidolgozására. 
Az indiai választások arról tanuskod- 
tak, hogy a keresztyénség »szent elé. 
gedetlenséget« idézett elő, amely a 
társadalmi és állami rend sürgős 
megváltoztatását célozza.

A  KERESZTLÁNYOM
Mim hathetes, tehetetlen emberkét 

láttam meg először. Barnabőrü, barna- 
hajú, jó kis gyermek volt. Anyjával 
együtt órákig el tudtuk nézni hangta
lanul.. Hosszú diákévek beteljesedett 
álma ragyogott benne reánk. Gyer
mek! — Igazi, szuszogó, lelkes kis jó
szág! — Egy kicsit az enyém is, — 
ágaskodott bennem a nagy gyermek- 
szeretet, hiszen a keresztanyja leszek. 
De sokszor végiggondoltam, hogy is 
lesz? Mint is lesz? Keresztanya teszek! 
S most itt van, holnap odaállok vele az 
Isten elé s valami csodálatos, nagy 
dolog fog történni.

Álltam és hallgattam. A lelkész me
leg szavai halkan hullottak reánk és 
súlyos dolgokat mondtak. — Néztem 
a kicsi lányt és lüktetett bennem az 
Ige: »Vajha mi lesz e gyermekből?«

A kisleány nőtt, messze sodródtunk 
egymástól. Engem az ország egyik, 
öt a másik szélére vitte az élet. Csík 
karácsonykor, meg nyáron találkoztunk 
pár napra. Keresztlányom fölénnyel 
mondta ilyenkor a két kisebbiknek: 
3jön a keresztanyámI« A két kicsi ezt 
már többször hallotta, tavaly kará
csony előtt is napokig emtegetle neki':, 
hogy jön a keresztanyám! — Aztán 
jött a nyári vakáció. A kislány ugyan
azzal szaladt tesvérkéihez. S  most 
itt van újra a karácsony, Gyöngyike 
megint azt mondja, hogy az, övé. Ez 
már sok volt. A kisebbik türelme elfo
gyott, csöpp keze ökölbe szorult s 
öccsét segítségül híva, tehetetlen ha
raggal tört ki az elsőszülött ellen: »Ez 
már nem igazságI Karácsonykor is a 
te keresztanyád, nyáron is, mindig a 
te keresztanyád!?«

Mikor a gyermekek veszekedését el
mesélték nekem, megdöbbentem. Való
ban a keresztanyja voltam?

A gyermek nőtt, már sok mindent 
megtátott, mérlegelt. Édesapja, édes
anyja, nagyapó, nagyanya, világos 
alakjai voltak a családnak. A kereszt
anya fogalma, ha kissé homályosan 
is, de benne volt a körben. Közeledett 
a nyár s levelet hozo't nekem a posta. 
Nyomtatott betűs, düledező sorok hoz
ták hírül, hogy a keresztlányom vár. 
»Gyere el, keresztanyám, sok minden: 
akarok mondani. Nagyon vár Gyöngyi
kéd.«

Megmelegedett a szívem és készü
lődtem. Levelet írtam, hogy mikor ér
kezem, de közben megálltam pár_ napra 
a Balatonnál. Ekkor egy nem várt for
dulat megállított és haza kellett utaz
nom. Csak otthonról táviratoztam, 
hogy nem mehetek, talán majd kará
csonyra találkozunk. Ami ezután tör
tént, csak levélből tudom.

rÄ három kis testvér várt az állomá
son. A szivük tele volt várakozó sze
retettel, a kezükben virág pompázolt. 
Az utazó tömeg izgalma még jobban 
felcsigázta őket. A vonat bejutott, az 
emberek kitódultak s akit ők vártak 
— nem jött. A virág elhervadt. Gyön
gyikém hazáig hallgatott. A két kisebb 
már el is felejte'te a csalódást, n gon
dolkodott. Egyszer csak. átkiáltott any
jának a másik szobába: »Ki választotta 
az én keresztanyámat? Mert én nem! 
Legyen azé, aki akartat Nekem nem 
kell! Ezt meg is írhatják neki!«

Meg is irták s nekem voli miről gon
dolkoznom, —• Vádoltam magam: nem 
törődöm eléggé azzal a gyermekkel. 
Nekem tudnom kellett volna, mit jelent 
a csalódás egy kis gyermeknek stb., 
stb. — Míg az emberi kapcsolat meg- 
tazulásán keseregtem, mélyebbre fú
ródott a vád s a gyermek eltaszjtő sza
vai mögött Istent hallottam meg. Ke
resztanyja vagyok. Nem a gyermek 
választott és nem én akartam, Isten 
akarta. ígéretet tettem az ü r  színe 
előtt, hogy vigyázok reá, s még az em
beri kapcsolatot sem munkálom.

Sokat gondolkoztam s csak a keresz
telő napján bennem élő Ige folytatása 
tudott megnyugtatni. »Az Urnák kezp 
vala ö vele.« De jő uram, te hű 
maradsz. En mindent elrontok, ha te 
nem segítesz. — .Adj hitet, égető fe
lelősségérzetet a szivembe, túszén ke
resztanyja vagyok!

EVANGÉLIKUS ÉLET
A magyarországi evangélikus egyete
mes egyház Sajtóosztályának lapja. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VIII., Puskin-u. 12. 

Telefon: 142-074. 
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László szerkesztő. 
Budapest, III., Dévai Biró Mátyás-tér 1. 

Főmunkatársak:
Benczúr László, Gyimesi Károly dr., 
Koren Emil, Muncz Frigyes, Várady 

Lajos.
Az evangélizáció részéről Káldy Zoltán. 

Előfizetési árak:
* Ft Ft
Egy hóra 5.— Félévre 30.—
Negyedévre 15.— Egész évre 60.— 

Engedélyezési és terjesztési szám:
M É. HI. B 70.336/1948.

10.000 példányban nyomatott.-

2-530142. Athenaeum 
(F. v. Soproni Béla)

íg y  prédikált Olt Vilmos
(Gondolatok egy igehirdetés-sorozatból)

Ha egy lelkész arról beszél, hogy 
nehéz a hídon átmenni, vagyis nehéz 
Istennek engedelmeskedni, akkor az 
neki is nehéz.

Isten azt mondta: meghalsz, ha a 
kert középső fájáról eszelt A sátán 
azt mondja: nem halsz m e g ... Te 
pedig? Látod a sok temetést, de mégis 
a sátánnak hiszel. . .

Az ember kárhozata miatt áll kár- 
hoztatás alatt a teremtett világ. »Atko
zott a föld« — temiattad. Ezért van 
gaz is, nemcsak virág.

A keresztyén étet nem az imádság
nál kezdődik, hanem a szolgálatnál.

A Miatyánkot millió ember imád- 
kozza minden nap. Veszedelmes dolog 
hitetlen szívvel, felkészületlenül azt 
kérni: Jöjjön el a Te országod.

Isten országában csak dolgozók le
hetnek, nincs páhoty-keresztyénség. A

keresztyénségnek az a csődje, ha nem
lehet látni.

A kenyér íze nemcsak a kenyértől 
függ, hanem annak a lelkiállapotától
is, aki eszi.

Az az élet titka: mennyit tudok adni
másnak.

Jaj nékünk, ha csak addig szeretünk, 
amíg hasznunk van belőle .

Tisztázni kell, ha keresztyén vagy, 
hogy valóban Isten világához tarto
zol-e, vagy máshová? Nem lehet két 
helyen bejelentett lakásod, két állam- 
polgárságod, sőt »hontalan, emigrálté 
sem lehetsz.

Isten országa láíszódjék meg az aj
kadon, kezeden, szem eden...

Ha Istent így szólítod meg: Mi 
Atyánk, akkor Tőle szül ettél! De ezt 
csak te tudod? Isten is így tudja? Sőt 
mindenki így tudja? Mert ez a döntőt

V. L.

Közös tapasztalatokkal 
a jobb gyülekezeti háztartásért!

1952. végén mindkét kerület püs
pöke az összes egyházközségekben 
háztartási vizsgálatot rendelt el. A 
rendelkezést az egyházmegyékben már 
végre is hajtották. Január 19-én és
21-én a kerületi és országos esperes! 
értekezleten értékelik ki a jelentéseket. 
A vizsgálatokkal kapcsolatban és a 
várható eredményekről megkérdeztük 
Gádor András püspöki titkárt. Gádor 
András először az 1950. októberében 
a volt Bányai Egyházkerületben tartott 
vizsgálatok eredményeiről és tapasz
talatairól beszél.

— A volt bányai egyházkerület es
perest értekezlete — mondotta Gádor 
András —

1950. október 31-én határozati ja
vaslatot terjesztett a kerületi köz
gyűlés elé, mely az egyházköz
ségi határozatok megvizsgálását 
tartalmazta. A vizsgálatra való 
okot az a rendkívül égető kérdés 
adta, hogy vájjon egyházközsé
geink hogyan tudtak beleillesz
kedni az új gazdasági élet mene
tébe s hogyan folytatják új életü

ket.
A közgyűlés a javaslatot helyesnek 
tartotta és határozottá tette. így in
dultak mieg a volt Bányakerületben 
gyüle'kezetszerte a háztartási vizsgála
tok. A közgyűlés határozatának helyes
ségét a vizsgálatok

EREDMÉNYEI
mutatják. Első hasznos eredmény, 
hogy

az esperesek a vizsgálatkor elmé
lyedhettek gyülekezeteik anyagi 
helyzetének ismeretében, taníthat
tak ott, ahol szükség volt rá, 
helyreigazíthattak hibákat, amelye
ket különben nem fedezhettek 
volna fel. Az esperesek azonban 
tanulhattak is gyülekezeteik hely
zetéből. Tapasztalataikat, melyeket 
az egyik gyülekezetben szereztek 
a másikban gyümölcsöztethették.
— A vizsgálatok összesített és rész

letes jelentését a kerület esperesi ér
tekezletén értékelték ki. Itt az egyház- 
kerület püspöke szerezhetett pontos, 
kimerítő tájékoztatást gyülekezetei éle
téről. Ennek a kiértékelésnek fontos 
határozatok mutatják eredményessé
gét. Az életképesnek bizonyult rnisz- 
sziói egyházak közül például Sarkad 
és Szeghalom a jelentésekből annyira 
megerősödöttnek látszott, hogy önálló 
egyházközségekké szervezheti őket a 
kerületi közgyűlés.

Meglátszott, hogy melyik egyház- 
községben van hiba a gazdasági 
vezetésben, hol fenyeget anyagi le
hetetlenülés. Megbizonyosodtunk 
arról, hogy az egyházi adózás 
rendszerében a gyülekezetek ada
kozó lelkiiletének sokkal jobban 
felel meg az önkéntes megajánlás 
a kivetett adónál. Sok helyen a 
költségvetés észszerűbb megalapo
zására adhattunk tanácsot és ezzel 
segíthettünk a gyülekezet helyze
tén. A felsőbb egyházi közigazga
tás sokat nyert tapasztalatokban és 
így rendelkezéseiben a gyülekeze
tek számára életszerűbbé lehe
tett. Sok jó tanácsot tudtunk adni 
a föld-gondokkal és terhekkel küz- 

ködő egyházközségeknek is.

— Miért volt szükség ismét a vizs
gálatok elrendelésére?

— A vizsgálatok akkor csak a volt 
bányai egyházkerületre terjedtek ki 
és a jó eredmények és tapasztalatok a 
többi egyházközségek számára is hász- 
nosíthatókká lesznek az új vizsgálat 
alkalmával. Az 1950-es vizsgálat óta az
I. zsinati törvénycikkünk jelentős vál
tozásokat hozott. Ezt az új helyzetet 
is felméri az új háztartási vizsgálat. 
Másodszor:

Hasznos lesz megismerni, hogy az 
első vizsgálattal kapcsolatos taná
csok és intézkedések, milyen mér
tékben váltak gyülekezeteink ja
vára; s azok a segítségek, ame
lyeket a rászoruló gyülekezeteknek 
nyújtottunk, hogy használtattak fel.
— Mit vár a püspöki hivatal az új 

vizsgálat eredményétől?
— Reméljük, hogy fokozott mérték

ben mélyülhetünk el egyházközsé
geink életének ismeretében, több segít
séget nyújthatunk a rászoruló gyüle
kezeteknek, lelkészeknek. Hisszük'* 
hogy egész egyházunk egységes szelle
mét és az egymás iránt érzett felelős
séget ébresztjük és erősítjük a gyüle
kezetekben.

Muncz Frigyes

Istentiszteleti rend
\

január hó 18-án, vasárnap
BUDAPESTEN

Deák-tér: délelőtt 9 (úrv.) Rédei 
Pál, délelőtt 11 Zoltai Gyula, délután 
6 Zay László. Fasor: délelőtt fél 10 
Zoltai Gyula, délelőtt 11 Gyöngyösi 
Vilmos, délután 5 Pásztor Pál, dél
után fél 6 (szeretetv.) Sréter Ferenc. 
Dózsa György-üt: délelőtt tél iu Fász- 
tor Pál. Uilői-út 24: délelőtt fél 10 
Rákóczi-út 57/b.: délelőtt 10 Sziládv 
Jenő dr., délelőtt háromnegyed 12 
Karácsony S.-utca: délelőtt 10. Óbuda: 
d. e. 9, d. e. 10, délután 5 Komjáthy 
Lajos. Bécsikapu-tér: délelőtt 9 Gaiáti 
György!1 délelőtt 11 Sréter bérenc, tfef- 
ulán 7, Gálát György. Toroczkó-tér: 
délelőtt 8 Sréter Ferenc. X1L, Tarcsay 
V.-utca: délelőtt 9 Glatz József, dél
előtt 11 Zulauf Henrik, délután 7 Rut- 
kay Elemér. Hűvösvölgy, Lelkésznevelő 
Intézet: délelőtt 10 Danhauser László. 
Fóti-út 22: délelőtt fél 10 ifj. Rimát 
Jenő, délelőtt 11 Magassy Kálmán,, dél
után 6 ifj. Rjmár Jenő. Váci-út: dél
előtt 8, délután 4 ifj. Rimár Jenő. 
Zugló: délelőtt 11 (úrv.) cs délután 6 
Benes Miklós dr. Gyarmat-utca: dél
előtt fél 10 Scholz László. R’ákos- 
falva: délelőtt fél 12 Soholz László. 
Thaty K.-utca 28: délelőtt 11 és dél
után 6 Sülé Károly. Kelenföld: dél
előtt 8 és délelőtt 11 (úrv.) Rezessy 
Zoltán, délután 5 Muncz Frigyes. 
Németvölgyi-út: délelőtt 9 Muncz Fri
gyes. Külsö-Kelenföld: délelőtt 12 
(úrv.) Muncz Frigyes. Kőbánya: dél
előtt fél 10 és délután 4 Vető Béla. 
Simor-utca: délelőtt fél 12 Koren Emil. 
Utász-utca: délelőtt negyed 12 Vető 
Béla. Újpest: délelőtt 10 Bonyai Sán
dor, délután 6 Blázy Lajos. Dunakeszf- 
Alag: délelőtt 9 Blázy Lajos. Vas-utca 
2/c.: Szimonidesz Lajos.

Somogyi sz ű c s i__indák átszabása*
szőrm e bélések , 
javítások , sapkák
"  Kossuth Lajos-utca 5.

harangöntő álla
mosított vállalat 

R ák o sp alo ta , (Bpesl, XV.,) Zrinyi-út 28. Tel. 292-128
SZLEZAK RAFAEL
Zongora, pianino javítás 
hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvári zongorakészitö 
m esternél. Lenln-körút 21. 
T e l/ 426-819
Rekam lék. Különfélék, jó 
k isipari m unka olcsón. 
Zichy Jen ö -u tca  harm lno- 
Mrom. K árpitosnál.

Express kötőkészülék. Deb
receni XIII., Szt. László-u. 
53, vagy XI., Kosztolányi- 
tér 12. fsz. 1. Demeter. 
Rapid javítás.
Vállalati jogügyi osztá ly - 
hoz B udapestre  e lm en , 
nék. B adltz, Miskolc. F ö . 
posta. P ostán  m arad.

Ú j o r g o n á k  iavftását
R ie g e r  O t tó  o r g o n a g y á r

B udapest, X IV ., F ü red i-u tca  41. Telefon : 297—023

Rekamlék, garn itúrák  ké
szen és m egrendelésre Bo
kor kárpitosnál (Mária Te
rézia) H orváth Mihály-tér 
13. Templomnál.

Használt háló, kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kámié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Landler Jenő-u. 14. 
(volt István-út) fsz.

Sezlont, m atracot, ven
dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenln-körút 55.

Ladányi István, Bp., VIII., 
Práter-u. 63. (131-335.)
Rekamlé készítését, m in
dennemű kárpitosmunkát, 
jav ítást háznál, házon kí
vül vállal Váradi, Maja- 
kovszky-u. 32.

Harmónlum vétel. Zongora, 
pianínó jav ítás  Uhliknál, 
Rákóczl-űt 82. Tel.: 221—13a

, S p e c i á l i s  m ű s to p p o ló ,  m f í t i tm ő
A/fn h / í + i  Többszörösen k itü n te tv e  férfi, nőiIVlíWan J á n o s  szabóm ester, THÖKÖLY-UT 59 /A. 
L egtökéletesebb m űtöm és k iég e tt, m o ly rág o tt szöveten, 

és ruhákon . V idék re  postán  u tá n v é t

Gyermekekhez anyahelyei 
tesnek, háztartás vezetésére 
ajánlkozik fiatal ev. asz 
szony. Cím: Evang. Lelkész 
Gádoros.
Kárpitosbútor beszerzésével 
forduljon bizalommal Oláh 
kárpitoshoz. Jav ítást vá lla 
lok. Készáruk raktáron. 
József-körút 66. Tel: 138-102.
Zongora, pianino, harmóniutn 
jav ítás. hangolás. érték- 
becslés Tlpcld zongoraterem 
ben, Rákóczl-űt hatvanegy.

Zongorakészítőmesternél
zongora, pianínó jutányos 
árban. Orgonaharmónium 
kisebb-nagyobb eladó Da 
róczy mester. 342—662. 
Aggieleld-utca 5.

Középkorú, újságírói nyug
díjas özvegyember, Nagy- 
budapest területén protes
táns családnál csendes, bé
kés otthont keres. Arajánla-I 
tokát »ármegjelöléssel« Jel
igére a kiadóhivatalba kér.

O r g o n á k ,  h á r m á n i u n i ó k
készítése, ja v ítá sa . V illam os fúvóberendezések  szá llítása

Fittler Sándor orgonaépítő mester
B u dapest, X IV ., M isko lc i-ú t 76

Kárpltosbútor beszerzésével 
forduljon bizalommal Oláh 
kárpitoshoz Megrendelést, 
Javítást vállalok. Készáruk 
raktáron. József-xörűt 6ti 
Telefon: 138—102.
Szem üveg Llpl Józscrtö l 
(Knapecz u tó d á tó l) IX., 
üiiő i-ú t 79. öröklm ádás 
tem plom  m elle tt.

Sodrony ágybetét, össze
csukható vaságy Gyerrrick- 
ágyat. vasbútort, csőbútorf 
készít, javítást vállal Pro- 
hászka. VI., Zichy Jenö-u. 
tizenhat.
Zongorajav itás, hangotáa
jótállással Szakszerű oecs- 
lés. Szávlts m ester. Ba- 
ross-iér egy T: 330 47ó.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS:
Apróhirdetés szavanként I Ft, Klshlrdetés mm sofonfcétd 
I 1 Ft. Szöveghirdetés mm soronként 2 fo r in t



Egyházunk vezetősége február 25-26-ára tervezi 
törvényalkotó zsinatunk folytatását

A magyar protestáns egyházak részvétele 
az öimmétűhus eszmecserében

l ’élcr János református püspök Ustzaérkczelt I J ú l iá i t ó l

Péter. János röíormáíue püspök ja- 
uiár 18-áu hazaérkezőit Indiából, ahol 
•'.ucknov/ban részt vett az Egyházak 
Viiágianácsa központi bizottságának 
' •ritos ülésén. Az Egyházak Világ- 
tanácsa központi bizottsága azért ülé
sezett Lucknowban, iiogy előmozdítsa 
a keresztyén egyházak egységét és elő
készítse az 1954-ben Evaitstonebasi 
megrendezendő második nagy világ- 
zsinat anyagát. Hírt adtunk arról, 
hogy ez a iucknowi központi bizottsági 
ülés a mull évben a németországi 
Wilingenben tartott missziói világ
konferencia és a svédországi Lumlbsm 
ártott »Hit és Egyházszervezet«-! vi- 
.iglioníerencia anyagára támaszko

dott, és ezekből, valamint az. Egyhá
zak Világtanácsa tanulmányi osztályá
nak különböző értekezleteiből készíti 
■•lő az evanslónei második világzsina
tot.

A magyar protestáns egyházak 
püspökei és vezetői a múlt eszten
dőben több nagy keresztyén vi
lágkonferencián való részvételük
kel élénk kapcsolatot tartottak az 
Egyházak Világtanácsa tevékeny
ségével. De bekapcsolódott az 
ökumenikus tanulmányi munkába 
és teológiai eszmecserébe a ma
gyar református és evangélikus 
egyház sok tbeologiai tanára és a 
teológiai tudományokat művelő 

lelkésze is.
A két egyház közös ökumenikus tanút - 
mányi bizottságának egy nagyszabású 

— jelentése jutott cl a • hindi világkon
ferenciához. és ott érezhető benyomást 
gyakorolt. Ugyanígy a nicest Indiában. 
Lucknowban íezajiiott. központi bizott
sági ülés anyagához is hozzászóltak 
egyházaink ugyanennek a közös- tp- 
iuúnányi bizottságnak munkája re
vén. Az özönétét, amit ennek a gyű
lésnek küldtünk, Péter János reformá
tus püspök vitte magával. A iucknowi 
ülésről régebben adtuk azt a hin, iiogy 
us Egyházak Világtanácsa főtitkári 
értesítése szerint a magyar protestáns 
egyházak hozzászólását napirendre 
tűzték Lucknowbau..

Egy másik igen fontos magyar pro
testáns megnyilatkozás is foglalkoz
tatta másfél éven keresztül a világ 
protestáns egyházait.

Annak idején a kanadai Torontó
ban tartott végrehajtó bizottsági 
iilcs elhibázott nyilatkozatot tett 
közzé a mostani világhelyzetre 
vonatkozóan és különösen egész
ségtelen hangot ütött meg az 
amerikaiak koreai gyarmatosító 
háborújával kapcsolatban. A toron
tói nyilatkozatra először Bercczky 
Albert református püspök vála
szolt és kifejezte a magyar pro
testantizmus azon véleményét, 
hogy az egyházaknak szerte a vi
lágon össze kell fogniok a béke 
megmentése ügyében, a koreai há
ború azonnali megszüntetéséért, 
valamint azért, Iiogy Nyugnt- 
Németország újrafel tégy vérzése ne 
fenyegesse az emberiség békéjét 
és ugyanakkor a Kínai Népköztár
saság elismertetése az Egyesült 
Nemzetek Szervezetében hozzá
járuljon az emberiséig békéjének 

«. fenntartásához.
Ezeket <1 kérdéseket később az Egy

házak .Világtanác-sa végrehajtó bizott
ságának bievresi ülésén elhallgatták, 
noha Bereczky Albert püspök azon 
részt vett. Bievresi gyűlés előtt a ma

gyar protestáns egyházak ökumenikus 
bizottsága egyhangúlag fogadta el 
Bercczky Albert válaszát a torontói 
határozatra és azóta úgy a magyar 
református, mint a magyar evangéli
kus egyház minden nemzetközi meg
nyilatkozásában napirenden tartotta a 
közös hitbeli meggyőződésnek ezeket 
a tételeit a világhelyzetre vonatko- 
kozóau.

Legutóbb a magyar református 
egyház debreceni zsinata, októ
ber 30—november 2-a között ele
venítette fel ezeket a kérdéseket 
és az egész magyar protestantiz
mus helyeslése mellett, üzenetben 
hívta fel az Egyházak Viiágianácsa 
központját arra, hogy a világhely
zet mai égető kérdéseiben igazsá
gosan és a béke megvédésének 
nagy szempontját előtérbe . he

lyezve, nyilatkozzék meg.
A magyar raíormátus egyháznak ezen 

álláspontját :i református zsinat üze
nete alapján az Egyházak Világ- 
tanácsa központi bizottsága végre fi
gyelemre méltatta és az indiai Luck- 
nowban tartott központi bizottsági 
ülésén az eddigieknél sokkal felelős
ségteljesebben szólalt meg. Azt az 
üzenetet, amit az Egyházak Világ- 
tanácsa központi bizottsága ezekben a 
nemzetközi kérdésekben íiz Egyesült 
Nemzetek' Szervezetéhez .küldőit, la
punk midi számában közöttük. Azóta 
megérkezett égi' igen .fontos levél, 
amelyben az .Egyházak Világtanácsa 
központi bizoiiságáttti-k elnöke^ Georg* 
Chichester püspök és a vi'ágtanáes 
főtitkára: Vísscr't Hooft a következő
ket írják D, Bercczky Albert reformá
tus püspöknek: . .

•  Kedves Bereczky püspök.
Azt a levelet, amelyet a magyar re

formátus zsinat 1952. novemberében 
intézett az Egyházak Világtanácsá
hoz, a tanács végrehajtó bizottsága elé 
terjesztettük, annak Lucknowbau tar
tott ülésén. Meghívtuk Péter János 
püspököt, hogy fejtse ki a levét pontos 
tartalmát a bizottság előtt és segítse 
a bizottságot abban, hogy megértse 
annak célját és jelentését. A levelet 
ezután más nemzetközi vonatkozású 
javaslatokkal együtt közöltük a köz
ponti bizottság tagjaival. A központi 
bizottságban tartott megbeszélések 
eredményeképpen a bizottság elfogadta 
az Egyesült Nemzetek közgyűlésének 
elnökéhez intézett levelet. Ehhez a le
vélhez csatoltan küldjük araiak máso
latát.

Szeretnénk felhasználni ezt az alkal
mat. hogy Önnek is megköszönjük azt 
a nagyon alapos munkát, amellyel a 
magyar egyházak vizsgálat alá vették 
a tanácsadó bizottság második jelenté
sét a második nagygyűlés főtémájá
ról. A központi bizottság úgy hatá
rozott, hogy az. önök által nekünk 
megküldött közléseket ezzel a tárggyal 
kapcsolatban, további tanulmányozás 
céljából eljuttatja a tanácsadó bizott
ságnak.

Kifejezésre kívánjuk juttatni nagyon 
meleg elismerésünket azért a hozzá
járulásért, amelyet Péter püspök nyúj
tott számunkra Lucknowbau tartott 
gyíiléseinkcn. Őszinte tiszteletünk ki
fejezésével. maradtunk a központi bi
zottság nevében

George Chichester elnök, 
Vissert Hooft főtitkár.«

Hálásak vagyunk Isteninek, Iiogy a 
magyar protestáns egyházaknak az az 
állhatatos békeszolgálata, amiben lel
készeink és híveink keresztyén hitük 
alapján összeforrnak,

hozzájárulhatott ahhoz, hogy az 
Egyházak Világtanácsa legfonto
sabb szerve, a központi bizottság 
felelősségteljes hangot aiíott « mai 

világhelyzetben.
Örülünk annak is, hogy az. Egy
házak Világtanácsa központi bi- ■ 
zotfsága állást foglalt Iucknowi 
ülésén az ázsiai kérdésekben és 
különösen Dél-Aírikára vonatko
zóan a faji megkülönböztetés kér
désében, az ellene való tiltakozás 

formájában.
Ezeket a dokumentumokat később is
mertetjük.

Péter János református püspök In
diából hazatérve, január 18-án beszá
molt a magyar református és evan
gélikus egyház vezetőinek Iucknowi 
útjáról.

1 M Á D S Á  G
Nyisd meg szívemet, Uram; lépj 

be lázadó, bűnlakta szívembe. A 
bűn ott az úr; úgy lépj be, mint az 
erős házába. De kötözd meg előbb 
az erős és hatalm as ellenséget, a 
Itáz urát, és vedd •magadhoz a kin
cset.

Pascal

Készülj az ige hallgatására!
Vízkereszt a. 3. vas.

Lk. 9:51—56
Amikor Jézus megdorgálta két Iá

ját vány át, akkor voltaképpen »ördö
göt űzött belőlük«. Azok azt kérdez
lek Tőle: akarja-e, hogy mondják, 
hogy villám csapjon a szállásmcg- 
>apadó samarilánus jaluba. Tehát pusz
tító szándék volt bennük. Jézus azon
ban nemhogy engedett volna nekik, 
hanem a bennük levő gonosz elten 
[ordiill és dorgálásává! megtörte an
nak erejét. Azok úgy véllek, hogy erő
sek; egy szavukba kerül és villáin 
csap a faluba; »islencs« a gondola
tuk. mert Illés prójéta példája is a 
hátuk mögött van. De Jézus erősebb 
volt, mint a belőlük beszélő »erőse lé
lek; átvitte őket a maga szolgálatába. 
Együtt mentek »más jaluba« — Jeru
zsálem felét

Jézus korántsem azért dorgálta 
meg pusztító szándékú tanítványait, 
mert unnak a samarilánus falumik a 
lakói ártatlanok voltak és nem szol
gállak rá a pusztulásra. Bizony rá
szolgállak, hiszen gyűlölködtek, meg
tagadták a szállást a vándor Jézus
tól, útjába, álltak. Jézus azért nem 
akarta pusztulásukat, hogy reájuk is 
kiterjedjen jeruzsálemi halálának és 
feltámadásának jótéteménye. 0  nem 
azért jött, hogy emberek pusztulása 
árán építse meg egyházát. Az 0  mun
kája mindenki jelé az. hogy szaba
dító btínboesánalával éllel és üdvözít.

Alapigénkkel Jézus Krisztus ben
nünk is jölébe kerekedik a Gonosz
nak. Minket is kiszabadít az ember- 
gyilkos gyűlölködés lelkének a polip- 
karjaiból. És adja nekünk a szelídség, 
a békesség, a szeretet, a megbocsátás, 
a másnak több jót kívánás lelket. 
Megdorgál minket, hogy ne hivatkoz
zunk többé hamisan a prófétákra, ne 
akarjuk egy villámcsapással, pusztí
tással és »egy csapásra« nyilván
valóvá tenni a Krisztus dicsőség''1. 
Meginni/, hogy Jeruzsálembe, a Gol
gotára kell Neki mennie. Azzal szol
gáljuk az Isten dicsőségéi (v. ö. ysid. 
1, 3a), hogy hálásak vagyunk Jézus 
Krisztus éltető szeretetéérl.

Sólyom Jenő

Mihályi! Ernő egyetemes felügyelő, 
az evangélikus zsinat világi e'nöke, 
dr. Vető Lajos püspök, a zsinat lelké- 
szi elnöke, valamint Darvas József 
egyházkerii'cti felügyelő és Dezséry 
László püspök, a zsinat alclnökei, 
megbeszélést folytattak a törvényal
kotó zsinat továbbfoytatása tárgyá
ban és a legközelebbi ülést 1953. feb
ruár 25— 26-ára tűzték ki.

A zsinat elnöksége ügy látja, hogy a 
zsinati munka előkészületei úgy fejlőd
tek, hogy erre az időre be lehet terjesz
teni a zsinat elé az újabb törvényjavas
latokat. Terv szerint a zsinat legköze
lebbi napirendjén az egyházi munkáról 
és az egyház munkásairól szóló tör
vénycikk, ezen belül a leikészválasztás 
reformja, az egyház háztartásáról szóló 
törvénycikk és az egyház szeretetmun- 
kájáról szóló törvénycikk kerül előtér
be. Az egyház szerctehnunkájárói szóló 
törvénycikkben alkotja meg egyházunk 
új diakóniai trövényét s alkotja meg azt 
a törvényt, ami a gyülekezetek egymást 
támogató munkájának, az ú. n. Gyám- 
intézeti munkát szabályozza, valamint

azt a (örvényt, ami megalapozza az 
önálló új egyházi nyugdíjintézetet.

Tudvalevő, hogy a Gyámintézet ed
dig egyesületi formában élt. Az új tör
vény a gyülekezetek tevékenységévé és 
szorosan vett egyházszervezett üggyé 
fogja tenni a gyámiritézeti munkát.

Tudvalevő az is,, hogy a Magyar 
Népköztársaság a lelkészek, lelkész- 
özvegyek és árvák nyugellátását az 
1948-i zsinat határozata alapján meg
kötött állam és egyház közötti meg
egyezés szerbi; vattaija úgy, hogy az 
1953. december 31-éig nyugalomba- 
vonuló lelkészeink, lelkészözvegyeink 
és lárváink állami nyugdíjban részesül
nek és az' az új egyházi törvénytől füg
getlenül életfogytiglan az államtól kap
ják. 1954. január 1-től kezdve egyhá
zunknak önálló nyugdíjintézetet kell 
szerveznie, megteremtve hozzá a Nyug
díjintézet anyagi alapjait is. Az egy
ház szerctc'mcmkájáróí szóló törvény
cikk fogja szabályozni az új egyházi 
Nyugdíjintézet működését.

Csakhamar összehívják a zsinati bi
zottságokat az új törvénycikkek szöve
gének megállapítása érdekében.

Százhaivancgy protestáns lelkész követeli Trnmsiitól, 
hogy bocsássa szabadon a Kommunista Párt vezetőit

Százhaivanegy protestáns lelkész — 
köztük hét püspök — nyilatkozatot tett 
közzé a sajtóban. A lelkészek a nyilat
kozatban közük, hogy együttesen kér
ték Truman elnököt, bocsássa szabadon 
a Kommunista Párt vezetőit.

A Trumanhoz intézett felhívás rá
mutat: a lelkészeket nyugtalanítja,

hogy börtönben tartanak olyan embe
reket, akiknek az az egyellcn bűnük, 
hogy felháborítja őket a társadalmi 
igazságtalanság, hogy harcolnak olyan 
társadalmi változásokért, amelyek véle
ményük szerint mindenkinek nagy hasz
nára válnak.

tr
&ó£iníí fiitéköí új élet, jó munka a ináOatt
Megújuló egyházunk újra megtalálta 

és' életének középpontjába állította re
formátort őseinek alapvető hitét, azt, 
hogy a h ü !i bocs án a Inak és az új élet
nek egyedüli, útja az Istennek Krisztus
ban- -megjelent' -'kegyelmébe- vetett- hit. 
Ez a meggyőződésünk eleven erővé 
lett, amely megmozdította egyházun
kat és hiyeinik szívét,-mozgalmassá tette 
egyházunk életét és megtermékenyítette 
megújulásunkat. •

Amikor ez a hit' Luther idején eleven 
erővel áradt szét a keresztyén, szívek
be, az egyház életében akkor is mélyre 
Ható változásokat hozott. A régi egy
ház az eíkü’önütés egyháza volt. Azok 
a cselekedetek, amelyekre hitét és éle
tét építette, idegenek voltak az embe
rek között és ezért idegen maradt az 
egyház is. A koloslor. a böjt, az élet- 
tormák aprólékos megkülönböztetése 
Icpten-nyomon szakadékot ásott vagy 
válaszfalat emelt nemcsak az egyház 
és az emberek közé, de egyben Isten 
cs az emberek közé is. A reformáció 
lerombolta a válaszfalat és a hit által 
Való megigazulás hídjával létrejött a 
kapcsolat a kegyelmes Isten cs az Is
ten szereletébe fogadott ember, között 
éppen úgy, mint a hívő keresztyének és 
a mindennapi emberek között.

Megújuló egyházunk nem akar ide
gen test lenni azok között az em
berek között, akik között, otthon volt 
a testté lett Ige. Feladatunkként is
mertük fel, hogy megmutassuk és 
prédikáljuk népünknek Istennek 
azt a kegyelmét, amellyel magához 
ölelte az egész embervilágot és az 
életet újra értékessé tette. Istennek1 
ebbe a cselekedetébe vetjük bizal 
munkát és innen veszi az indítást 
egyházunk mindennapos és minden 
nap új lendületet vevő földi szolgá
latához, amit szcretetből végez az 

emberek között.

Egyházunk tagjai számára ez a hit

a megújulásnak és a példamutató em
beri életnek a forrása. A hit által való 
megigazulás ősi hite ugyanis úgy mu
tatja meg nekünk Istent, mint aki ke
gyelmes és jóakaratú irántunk és az 
egész embervilág iránt.-Kiért; «-»- -v*-

aki hisz a bűnöst kegyelemből 
megigazító Istenben; az vidáman 
és bizakodóan él a világban és bi
zakodásából fakad jövőbe vetett re
ménysége cs törhetetlen munka
kedve. Az a szív, amely .teli . vau • 
ezzel a hittel, széttárni az emberi
ség felé és mint testvért ölel ma
gához minden embert közel vagy 
távol. Az i*lyen szív nem is lehet 
közömbös és nem szakadhat cl at
tól az élettől, amelyben velünk 
együtt járnak a többi emberek. így 
ébred beóne felelősség a másik em
ber sorsa, öröme és jövője iránt és 
így lesz megigazító hite az ember
társakért való fáradozás kiapad

hatatlan erejévé.

Magyarországon az egyház akkor 
lett először igazán a nép az egyszerű 
emberek egyházéivá és akkor lett elő
ször igazán az Isten egyházává, ami
kor a reformációban "az egyház embe
rei szivükbe zárták a kegyelmes Isten
be vetett hitet.

Ma elevenen éled újra egyházunk
ban ez a Int. Valahányan csak va
gyunk, nyitott szemmel és nyitott 
szívvel lássuk meg Krisztusban a 
kegyelmes, bennünket magához 
ölelő és- az eletet megáldó Istent és 

higyjünk Benne.
Legyen ez a hitünk erős és őseink hi
téből fakadjon új élei, jó munka a má
ban!

Zay László

E M B E R E K
. Uram, a Te kerted telve emberekkel, 
mind a Te gyermekid, hisz Te teremtened, 
mégis mily mély árok választja el őket.
Irigység, gyűlölség, féltékenység, önzés 
és más tulajdonság, — rettcrUö betegség.
Jöjj gyógyítsd meg őket, szívükbe plántáljad 
n megértés magját, mely ha szárba szökken, 
más lesz a termés, — a Te tetszésedre ■ 
élnek békességben, — egymás örömére.

Sólyom János

„ A zt rendeltük  n ektek , hogy ha v a la k i n em  a k a r  do lgozn i ne is <?gyéfe.“(n.Tiiess.3:io)



2 EVARCEL3KUS ELE ’S

Lelkipászícri látogatásaim azt a  tap asz ta la to t hozták, 
hogy híveink, magyar családjaink létkérdése és igaz a k a ra ta  a  béke

— mondta Keren Emil kőbányai lelkész
• A budapesti Theotógia! Akadémia dísztermének irányt mutató jelképei a 

Luther-rózsa, a bekehrtem!» és a Magyar Nípl.özíársarágl címer alatt nem 
először gyűltek coszc Budapest lelkészei, Iheolőgiai tanárai és hallgatói közös 
lelkcszlríck'-zletre. Január 14-ín a budai és pesti egyházmegyék lelkészéi, a 
Thcclógiai Akadémia tanárai és hallgatói ismét nagyszabású értekezletet tar- 
to'tak, melynek két nagy f ít 'm á’a veit. Az c rte':cz!?-cn dr. Vető Lajos püspök 
számolt be a népek bécsi világkcngrcsszu-áre1, amit a lelkészek hozz.'szálá- 
lásai követtek, maki ankét volt Dezséry László püspök újévi vezércikkének a 
Thcológiai Akadémiára von-tko-ó mcgiegyzésel fe'ett. Az ankétet dr. Sólyom 
Jenő és Piöhle Kár ly theológia! tanáré!-, valami-t Vcöreps Imre Lelkésznevelö 
Intézeti igazg-tó felszólalásai nyifetták meg, a.!;lk az Akadémia, Illetve a Lei- 
késznevcl’j Intézet részér"! n-il-tkc-la!; m-g a vezírc’kk mon-Univalójával 
kapcsolatban. E ni egnyi 1 átkozó sok után is vita folyt a lelkészek között.

A gazdag tartalmú értekezletet 
Dr. PALFI AtlKLÖS,

a theológ’a d-kárra nyitotta-meg. ki
emelve az értekezlet kettős iern'ősé- 
gét. Rámutatott egyházunk bőkeszol- 
gálatáriak további feladataira és arra, 
hogy jelentőséget fteK tuVd-iniiaoi 
annak a ténynek, hogy egyházunk fi
gyelme a lelk-érzneve'.cere, a Tkio’ógifli 
Akadémia tudományos munkásságára 
terelődik.

Dr. VETŐ LAJOS PÜSPÖK
nagyszabású, a szemtanú szemlóletes- 
ségével előadóit beszámolót tartott a 
nagy bécsi békekongresszusról. Ki
emelte, hogy »Becsben azok is megje
lentek és képviseltették magukat, akik
nek a kummunista-szoch’.fst* politiká
hoz nemcsak hogy semmi közök lim
esen, h■'nem eltérnek tö'e, sőt özem
ben állanak vele s csupán annyiban 
értenek vele egyet, hogv ők is a világ- 
béke megmentésén és biztosításán fá
radoznak.«

»Bécsb-i csak azok a kevesek 
nem vottak képviselve, akik az em
beriséget ismét a legnagyobb 
szenvedésbe és nyomorúságba 
akarták belescdop-i s akiket mél
tán háborús uszltóknak nevezünk.«
Velő püspök előadása el'őso.'bnn a 

Becsben megjelent egyházi és va'lási 
személyiségek szereocnek széniéit fi
gyelmet, hiszen egyházunk o-ikelciiz- 
de'.mét ezek megnyilatkozásai t nítják 
legjobban, s clsőiorbau azt mutatta 
meg, hogy »a vallások s különösen a' 
keresztyén va’iások képviselői mit tet
tek ezen a történelmünk folyamán ed
dig páratlan világevülésen a béke 
ügyéért.« A püspök hangsúlyozta, 
hogy

az egyházi és vallásos emherck 
béhemunkája természetesen kibon- 
•takozlk ott, ahol »a népek gyüle
keznek össze tanácskozni, hiszen a 
vallás és a nép a legszorosabb 
kapcsolatban van egymással ős

idők óta világszerte.«
Kiemelte a püspök, hogy a bécsi nagy 
világkongresszus az osztrák bókemoz- 
galom nevében éopen egy evangélikus 
lelkész: Ervin Kock köszöntötte, aki 
rámutatott- arra, hogy a tárgyalásra 
kerülő kérdések mennyire egelő kérdé
sek Ausztria jelene és jövője szem
pontjából. Kiemelte, hogy az elnökség 
tagjai közt szop számmal voltak val
lások képviselői. Ausztráliából Brand, 
az Egyesült Államokból John Darr,
Kanadából Endicott lelkészek, Német
országból Herz jénai, Csehszlovákiá
ból Hromadka prágai, Lengyelország
ból Lempardi varsói theológiai tanáj,
Belgiumból Van Laer abbé, Angliából 
Hewlett Johnson Canterbury'! dékán.
Alexander Ried lelkész', Norvégiából 
Ragnar Forbeck lelkész, Iránból H?\a 
Tóulhah kamarei mohamedán főpap, 
ami azt mutatja, hogy

ezen a békekotVgrcsszuson a vattá
sok képviselői ismét nagy meg
becsüléssel iidvözöltettek a béke 
ügyéért való szent küzdelem 

százmilliós tömegei részéről.
Velő püspök beszámolt Niemoiler 

Mártonnak, a német evangélikus egy
ház elnökének a kongresszusnak 
dött üzenetéről, melyben többek közt 
a következőket mondja:

»Nem akarunk tudni semmiféle iz
gatásról, ellenben mindent meg 
akarunk tenni az igazi megbékélés 

érdekében.«
A hallgatóság nagy figyelme mellett 
számolt be Velő püspök a bákekon- 
gresszus többi papi felszólalójának be
szédérőt s azokról az érvekről. amiket 
ezek az egyházi emberek a béke meg
mentése érdekében felsorakoztattak.

Kiemelte, hogy Máté János magyar 
püspöki helynök milyen nagy sikert 
aratott több mint háromezer ma
gyar katolikus pap leveleinek át- 
nyújtásával és kifejezte azt a meg
győződését, hogy minden vallásos 
szónok nagy figyelmet kapott a 
békevilágkongresszus részvevői ré

széről.
Előadását így fejezte be:

»Nem kétséges, hogy magyar pro
testáns egyházaink idében való és 
határozott állásfoglalása a béke 
ügye mellett, szintén hozzájárult a 
békéért folyó küzdelem sikeréhez. 
Az elért eredmények köteleznek

berniünké4. Köt-’cznek arra, ho^y 
a lelkek l-els'i béké’e nHle t m:g 
f~'-o~oMrtb erővel küzdőink a vi
lág Itü's” békédéért. Fhbez adjon 
nekünk Isten további bátorítást és 

erőt.«
Vető I.,ros püspök előadása után 

számos felszólalás hangzott el.
Dr. OTTLYK ERNŐ

thectógiai előadó többek közt a követ
kezőket mondta: »Amikor mi, mii 
evangélikus lelkészek egyek vagyunk 
népünk békeszándékával, hatalmas ha- 
'adó hagyományok állnak mögöttünk. 
Volt idő. amikor a néphez és a hazá
hoz való hűség azt k'ván‘a, hogy az el
nyomott nép szabadságáért folytatott 
küzdelmében nyújtsanak segítséget a 
papok.« Törléne'mi példák fellprclása 
ulán Így folytatta: »A magyar egyház- 
tőr'.-Jr.-elem néphez hű papjainak a sok 
évszázados tani'ása minket arra köte
lez, hogy úgy éljük keresztyén életün
ket, és úgv szeressük népünket, mint 
ök, egvház'örténeíünk nagyjai. Nekünk 
rr-j aránytalanul könnyebb a helyze
tünk.

Ma nem sújthat le a népellcnes 
erők keze a néphez híl lelkészekre, 
hazánkban törvény védi a béke 
ügyet és elsöpörné a közvélemény 
azt, aki azzal szcmbeszállna. Ma a 
béke híveinek Icgyfzhe'etlcn világ
ereje ál! minden békeharcos mö
gött. Éppen ezért úgy érzem, hogy 
lehetőségeinkhez és haladó hagyo
mányainkhoz képest minden eddigi 
eredményünk, elismerésünk mel
lett is többet kell tennünk a béke 

- megvédése érdekében.«

GYÖNGYÖSI VILMOS
fasori lelkész kifejezte a lelkészek 
meggyőződését abban a tekintetben, 
hogy Vető püspök megállapí'ása alap- 
ián, .hogy a nép és egyház összetar
toznak, az evangél-kus egyháznak szi
lárdan kell állni a nép érdeke: a béke 
mellett.

GÁDOR ANDRAS
nüspöki titkár ugyanezt tovíbbfejtve 
hangsú’yozta, hogy a nép és a béke 
is összetartoznak s az e^vház nem le- 
he*ne igazán a- ttén mellett, ha nem 
volna a béke mellett.

SRÉTER FERENC
budavári lelkész erősen hangsúlyozta, 
hogy

evangéliumi bit alap’án álló em
ber nem dönthet másként, mint a 
béke szolgálat mellett. Hangsú
lyozta, hogy az evarg:"umi hit 
és annak alapján kibontakozó 
evangéliumi élet a béke szerelté
nek és a békéért való küzdelem

nek gazdag termőföldje.

DR. GYIMESI KAROLY
és

RÉDEI PÁL
lelkészek felszólalása: után f 

KOREN EMIL
kőbányai lelkész boldogan számolt be 
arról, hogy családlátogató lelkipász
tori munkája közben milyen természe
tesen bontakozik ki a keresztyén be
szélgetés mindazokon a helyeken, ahol 
a béke megvédésének ügye szóba- 
kerül.

»Éppen híveim lelkipásztori látoga- . 
tása közepette erősödtem meg a 
békéért való küzdelem igazságá
ban, mivel ezek a látogatások azt 
a tapasztalatot hozták, hogy hí
veink, magyar családjaink létkér

dése és igaz akarata a béke.«

A nagy fontosságú lelkészértekezlet 
más’k nagy témá:ával kapcsolatos vi
táról lapunk legközelebbi számában 
számolunk be.

Hét évtized a szeretet szolgálatában . . .
Egyházunk szeretet-inlézményci kö

zött a győri Szereltt-Ollhonnak van 
legnagyobb múltja, mert az 1953. esz
tendőben lesz 70 éve annak, hogy 
benne a szeretetszolgálat megindult 
Sok lervezgelés, sok küzdelem, még 
több áldozat jelzi a fejlődés álját és 
a gazdag erdményeket. S mivel a sze
retet terjeszkedni akar, állandóan fo
lyik a tusakodás olyan irányban, hogy 
mielőbb létesülhessen egy otthon idió
ták számára i s . . .

A Gusztáv Adolf Szeretetotthonban
32 nö és 2 férfi talált meleg hajlé

kot. Az épület folyosóin hatalmas pál
mák, kedves futók zöldéinek. Minden 
r,,gH°g a tisztaságtól. . .  A lelki rend 
és anyai gondoskodás, a szeretet fe
gyelme mutatkozik szerte s ez már 
bensőségessé teszi azt a hangulatot, 
amely megejti a belépői. Ajtó nem csa
pódik, a lépések halkak, a csend és 
nyugalom muzsikát. Kató nővérrel, az 
Otthon vezetőjével sétáltunk végig és 
beköszöntöt’.ünk néhány szobába.

Ida néni 79 éves, sajnos nemrégen 
'libát törte, ágyban jekszik. Harminc
hat évig volt óvónő. Eleiének em'ékeit 
mutatják a falon a fényképek. Bájos 
kedvességgel beszél, mintha ma ts 
gyermekek között lenne, de a szavak 
szövésében e’-ct akad, amint kutat egy
esit cégi név után M:ca néni is fekszik, 
megfázott az esős időben, de jókedvé
nek ez sem vet-gátat. Agya mellett a 
széken rokoni látogatás nyomai árul
kodnak, egy karcsú bejöttesüveg és né
hány anró csomag. Lakótársa Sturm 
néni. akiiek szép ősz hajára fényt vet 
a lámpa. Arra a kérdésre, hogyan ér
zik magukat az otthonban. Mica nétr. 
felelt: — Nagyon boldogok vagyunk...

s hallani lehet a válaszból a belső 
megelégedést, a lelki békességet. A be
szélgetés közben kiderül, hogy ezek a 
50—80 éves asszonyok is t alibink 
munkát maguknak, napjaik nem tétlen
ségben folynak, kő'.ögetnek, kézimun
káznak s igy egészítik kt nyugdíjukat

Demetrov:cs Mariska néni szobája 
kis múzeum. Az asztalokon térítők 
kedveskedjen, párnák sokasága tieve- 
részik a dtvanon s a bútorok [ormn/a 
egy régi korról mesél. K'derül, hogy 
még szüleitől kapta. Mariska néni 
majdnem 40 évig tanított Győrben. 
Homlokán lmom ráncok húzódnak, de 
az arca derűs. A második világháború 
egyik hatalmas bomba'.ámadisa alkal
mával kegyelemből menekült meg s 
azútn él a Szeretet Otthonban. — A tér

dem már nem hajlik — mondja —, 
ezért csak gondolatban térdelek le. 
hogy hálát adjak Istennek ezért az 
otthonért.

Hőfer Vilmos is itt Iákik feleségével 
s őket ts a háború űzte ki hajlékukból. 
Az egyház szolgálatában 51 évet töl
tött s ebből 21 éven keresztül volt a 
tüjőri gyülekezet felügyelője. A bölis 
hivő ember tapasztalatával ismerteti a 
győri szeretelmunka történeiét s igy 
fejezi be: — Ha szerctetmunka az. amit 
az egyház végez, akkor nem lehet üz
let. Ebben a szolgálatban a deficitet 
nem lehet elkerülni s ez az anyagi kü
lönbözet mindig az egyházra esik. Ez 
az egyhizszeretet élteti az egyház sze
retetotthonát . . .  Jól érezzük itt ma
gunkat immár nyolcadik éve. mert 
megelégszünk az adott lehetőségekkel.

Menyhár István másodlelkész, az 
otthon igazgatója, arról az erőfeszítés
ről számot be, amelyet a gyülekezet 
kifejt intézményéért. A dologi kiadások 
súlyosak s ez idő szerint a pénztár 
havonta 1500—2000 forintot áldoz. Az 
egyházmegye lelkészt munkaközössége 
elé kíván terjeszteni Menyhár István 
lelkész egy olyan tervet, amely szerint 
minden gtiü'ekezet telkenként vállaljon 
évi 30 fillért az ország evangélikus 
szeretetintézményeinek fenntartására. 
»Senki máson nem múlik — szól az 
előterjesztés —. csak a lelkészeken és 
a gyülekezeteken, hogy legyen szerelet- 
mttnka Az adakozás a hit gyümölcse. 
Ha lesz hitünk, lesz testvéri közössé
günk, intézményeink és azokban ke
resztyén' munka A győri gyülekezet is 
kéri és várja a magyar evangélikus 
egyház támogatását.«

Budapest, Bonyhád, Pécs és Győr 
szeretetintézményeit mutattuk be eddig 
lapunk olvasóinak s egyházunk népé
nek. (Mindenütt van gond, nehézség 
és kérés, de) Mindenütt ég a teljes 
odaadás tüze Az az áldozat, amely 
előttünk bontakozik ki, kell, hogy hála
adásra indítson bennünket Isten sze
reidének gazdagságáért.. Eddig is lát
hattuk, hogy az intézmények vezetése 
áldott kezekben van s az az áldozat, 
amellyel egyházunk az intézmények 
felé fordul, csodálatos gyümölcsöké: 
terem. Bízunk abban, hogy karácsony
kor,, a szer elet ünnepének napjaiban is 
lesznek sokan, akik nem feledkeznek 
meg gyermekekről és öregekről, akiket 
Isten a szivünkre helyezett.

’ Várady Lajos

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
Következő vasárnap: Január 25. Vizkereszt u. 3. vasárnap. Igék: 

d. e. I. János 3:2—9., Lukács 9:51— 56., d. u. Zsoltár 97. Liturgikus 
szín: zöld.

RÁDIÓS ISTENTISZTELET
Január 25 én, vasárnap délelőtt 

j i e ^ e d l l ó r á t ó l  evangélikus isten- 
tiszteíeiet közvetít a Petőfi-rádió a 
kelenföldi templomból. Igét hirdet 
Aranyi József , orosházi esperes lej- 
kés^. Énekel a kelenföldi énekkar. 
Sulyok lmre_ vezetésével Énekek a 
Keresztyén Énekeskönyvböl a 24. 
ének I—2 verse, valamint a 425. ének 
1—2. verse.

BUDA-VAR
A budai (vári) egyházközség január 

18-án tartotta rendes évi számadó köz
gyűlését, amelyen az egyházközség 
nevét budavári-ra változtatta és Durst 
László mérnök presbiterét másod
felügyelőjévé választotta.

DEAK-TÉR
A gyülekezet tagjai nagy számmal 

vettek részt a január 18 i szerelet- 
vendégségen. Feszült figyelemmel 
hallgatott volt Kemény Lajos espe
res előadása az imádkozásról. A mű
sorban két gyönyörű hárfa szám és 
négy művészi énekszám gyönyörköd
tette a hallgatókat.
BUDAPEST

A budapesti lelkészeik rendszeres 
teológiai munkaközössége január 
29-én, csütörtök délelőtt 9 órakor az 
evangélikus Teológiai Akadémián 
összejövetelt tart. A munkaközösség 
új jelentkező tagokat is szívesen lát. 
FERENCVÁROS

Január 25-én délután 6 órakor sze- 
retetvendégség lesz. Január 26-tól 
egy héten át minden este 7 órakor 
sorozatos igehirdetést tart Csepregi 
Béla lelkész.
LELKÉSZ-SZENTELÉS

Január 15 én, csütörtök délelőtt 
11 órakor szentelte lelkésszé dr. Velő 
Lajos püspök ifj. Benkóczi Dániel 
most végzett teológust, id. Benkóczi 
Dániel szegedi lelkész, volt esperes 
fiát, a budavári templomban. A püspök 
az új segédlelikészt az olcsvai fiókegy
házközségbe rendelte szolgálatra.
SOMOGY-Za LAI e g y h á z m e g y e

A somogy-zalai egyházmegye gyü
lekezetei teljes egyhangúsággal Kutas 
Elek zalaistvándi lelkészt választoltak 
meg az egyházmegye új esperesévé. 
Egyházmegyei felügyelővé pedig 
ugyancsak teljes egyhangúsággal 
Trimtnel Henrik kötéséi másodíelügye- 
lőt választották.

CELLDÖMÖLK
A gyülekezet január 5—IO-ig min

den este 6 órai kezdettel megtartotta 
az egyetemes imahét alkalmait, me 
lyen szép számmal vettek részt a 
hívek.

GYŐR SOPRONI EGYHÁZMEGYE
A győr-soproni egyházmeegye lelké- 

szi munkaközössége január 14-én 
Győrött ülést tartott. Az öreg temp
lomban tattolt úrvacsora! istentiszte
leten Kovács Géza győri igazgató- 
lelkész szolgált. Lukácst/ Dezső téti 
lelkész »Presbiterek és világi vezetők 
nevelése« címen előadást tartolt. 
Utána a munkaközösség Németh Ká
roly esperes vezetésével megbeszélte 
a Lelkipásztor legutóbbi számának 
cikkeit

VESZPRÉM
Az anyagyülekezet nyilvántartott 

tagia'nak száma (mindig változik) 
körülbelül 560. Egyliázíenntartó (adó
fizető) hivek száma: 214 Ez a kis 
sereg, a körülbelül 30.000 lakosú vá
rosban maga is szórványgyülekezet. 
De hozzátartozik még 16 szórvány
község. Ezeknek lelkigondozása igen 
nehéz, megfelelő közlekedési lehetősé
gek és idő hiánya miatt. Több szór
ványban hétköznapokon kel! istentisz
teletet tartani. Az anyagyülekezetben 
minden vasárnap délelőtt három isten- 
tisztelet van, a vasárnap délután, a 
szórványoké, e’sősorban a balaton
almádi fiókgyülekezeté, ahol 1944-ben 
80 férőhelyes kis templom énült. A 
szórványok lélekszáma körülbelül 400. 
A ba'.atonaimádi fiókgvü'ekczelben 
karácsony előtt Jözsa Márton lelkész 
szolgált. Az egész egyházközség te
rületén 1952-ben körülbelül ezren vet- 
teik Úrvacsorát A temnlomlátogatás 
ál'a'ában kielégítő. Adventben (a 
böjti időszakban is) minden kedden 
és péntek este istentiszte'et van. A 
Reformáció ünnepének hetében is 
minden este istentisztelet volt, a 
Reformáció em'ékünnenén délelőtt a 
presbiterek, régi szokás szerint, testü
letileg járultak az Ur Asztalához. 
November 2-án Halász Béla esperes 
volt az igehirdető, ugyanezen a na
pon, a református temnlomban le
folyt közös esti Reformációi Emlék
ünnepen is Halász Béla esoeres hir
dette az igét. Január első hetében meg
tartották az egyetemes imahetet is, 
évtizedes szokás szerint a református 
testvérekkel közösen, az evangélikus 
temp'omban, felváltva evangélikus , és 
református igehirdetőlkke!. A záró 
imaheti eslén az evangélikus és refor
mátus lelkészek közösen osztották ki 
az Úrvacsorát az evangélikus és refor
mátus híveknek, a végén egymásnak 
is. Az Országos Evangélikus iSzereiet- 
intézmények támogatására 295 forint, 
a Bethesda-kórház javára 148 forint 
oerseiypénz gyűlt össze. 1952-ben 32 
keresztelés (köztük hármas ikrek!), 
konfirmandus azonban csak öt.

NYUGALOMBAVONULASOK
Id. Endreffy János mágoosl evan

gélikus lelkész, Hanzmann Károly 
soproni evangélikus telikész, volt 
esperes, Kakas József dabronyi evan
gélikus lelkész. Magyar Géza száki 
evangélikus lelkész, Grosz János kis- 
tormási evangélikus lelkész nyuga
lomba vonultak. Hálásan egyházunk
ban végzett hosszú és buzgó szolgá
latukért békességet és . Isten segítő 
kegyelmét kívánunk mindannyiuk to
vábbi életéhez.

j j l d J R I M Á R  J E I \ Ö

»Hány óra van?« kérdezte utoljára 
szeretteitől a Belhesda-kórházban. — 
Háromnegyed öt — volt a válasz. 
»Most van otthon a bibliaóra« szólt és 
még egy nagyot sóhajtott és megállt 
a fáradt szív verése.
• Karácsony után, házilátogatás köz
ben, az est sötétjében elesett. Felsér- 
tet-t lábbal is tovább szolgált az ünne
pek alatt és ebből keletkezett tüdő- 
trombózis (»kozta közvetlen halálát. 
Ezékiel 34:30—31. verseket hallgatta 
utoljára és azokban megbékélve, szere
tettéitől körülvéve, imádságos szívvel 
ment haza az ö  Urához.

Dezséry László püspök így jellemezte 
őt a gyászbeszédben:- Ritllár Jenő ázol: 
közé a csendes lelkészek közé tartó
zott, aki Jézus nagy parancsolatát pró
bálta megvalósítani itt a földön: Sze
resd a te Uradat Istenedet. . .  és sze
resd a te felebarátodat! Azok közé tar 
tozotl, akik tudlak csendben, minden 
hű-hó nélkül dolgozni. A kicsiben o.t 
igen hűséges. A kicsiben volt igazán 
nagy.

1885. november 15-én született Buda
pesten. A Lónyai-utcai gimnáziumból 
Sopronba megy teológiára. Sopron 
után egy esztendőt Erlangenben tanul, 
1909-ben szenteli lelkésszé Scholtz 
Gusztáv bányakerületi püspök. Egy évet

ségédlelkészkedik Rákoskeresztúron és' 
egy évet Szentesen. 1911—1919-ig 

‘RagyszeiiTdfikios 'megválasztott rendes 
lelkésze. Gyülekezet szervezés, temp- * 61
ioiiiépités ~fe.rlcjiizi az illeni munkáiali 
is. Ií)l,'j-ban szentelik fel a sok fáradt
sággal megépített nagyszentmikiósi 
templomot. 1919-ben dr. Raífay Sándor 
püspök megbízta Angyalföld szervező- 

jsével^ Vallástanár es Ángyallóld s* r-  
vezo lelkésze. Családjával együtt en
nek a munkának él. uibiiaórak, köz
ismert szeretetvendégségek, a Váci-út
61. alatt tartott istentiszteletei és a hü- 
séges családlátogatásai összegyűjtik a1“ 
szétszórt nyajat,. míg’ 1938-ban valóra 
válik Angyalföld álma: templom épült 
1941-ben választják meg angyalföldi 
lelkészi kör rendes lelkészévé. 
megszervezett gyülekezet, két fclépf  
lett1 templom beszel, id. kimar Jénő 
csendes muffkajáról. Antit vállalt azb 
csendben és hűségesen végezte. Rimáé 
Jenő megmutatta, hogy a fővárosban is 
lehet lelkész hű pásztora a nyájnak.
1953. január 14-én húnyt el. Temetése 
17-én volt a Farkasréti temetőben. 
Temetésén nemcsak a lelkészek hosszú 
sora kiséric el utolsó útjára, hanem az 
ő nagyon szeretett, kedves angyalföldi 
gyülekezete is. Áldott legyen emléke 
közöttünk!

Danhauser László
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ÉLŐ VÍZ
-  ŐSZINTE BESZÉD

A beszélő Is'en az embert is meg- j 
szólította, ezzel különböztette m eg, 
minden más teremtményétől. Az emberi 
szónak is van hatása, nem csupán le
vegőrezgés, több: tud örömet nyújtani 
és vihart korbácsolni az emberi élet
ben. Nemrégen egy rövid mondat 
szállt szájról szájra a gyülekezetünk
ben: Gizi néni meghalt. Csak három 
szó, de mennyi mindent je'entett . . . 
egy hosszú élet minden ajándékát, si
mogató szereidét, kedves szavát, égő 
hitét vesztettük el. »Édesanyád meg
halt«, csak két szó és mit jeleni? Mi
csoda vihart támaszt a telkedben. De 
örömet is tud ajándékozni a szó: 
»Fia született« mondják az ideges, 
fiatal apának — micsoda örömet, büsz
keséget jelent. . .  »Nyertünk a béke
kölcsön húzásán!« — jön haza a. jó
hírrel a férj és egyszerre a családban 
mindenki örül. Tudta Jézus, hogy mi
lyen hatalom a beszéd, amikor tan't- 
ványaira ilvenmódon bízta országá
nak terjesztését: szájukba adta igéjét, 
mondanivalóját és azó*a hangzik az 
igehirdetés. Azóta világosabban ért- 

-jük a Példabeszédekben o'.vasha'ó 
igét, »Mind a hálálj mind az élet a nyelv 
hatalmában van.« (18, 21.) A szó, ha 
eseményt hirdet — hatalom, képes 
megmozdítani az emberi lelket. Ezért 
hatalom az evangéliumhirdetés.

Nemcsak az őszinte beszéd hata
lom, hanem a hazug is, mert meg 
lehet vele téveszteni, félre lehet 
vele vezetni, romlásba lehet vele 
dönteni emberi életeket. A ha
zug beszédbfen a bűn cgvik formá

ját kelt felismernünk,
fsten szava igaz. Zsolt 33, 4. . . .  A 

Te igéd igazság ...’ (Jn. 17, 17)
mondja az Isten Fia, a testétől lőtt is
teni szó, aki Maga az Igazság. Jézus 
Önmagáról, az emberről, a bűiről és 
a kegyelemről igazat mond. Ö valóban 
az, akinek mutatja és mondja magát. 
Pilátus szájával szólva: íme az Em
ber, az igaz ember, aki igazán ember. 
János szavaival: 0  az igaz Isten és 
az örök élet. (t. Ján. 5, 20.)

A hazugság sokféle. Van, aki füllen- 
bésnek nevezi, van, aki ügyességnek, 
van, aki éic*revalóságnak, 6zemfüles- 
sőgnek, van, atki szükségnek. Még olyan 
furcsaság is előfordul, hogy emberek 
»szeretetböl« hazudnak: például gyer- 

•' inekeknek (gólvamese stb.), persze 
ilyenkor is következik a bűnre a bünte
tés. Hányszor bosszulta ez már meg 
magát, mikor a gyermek rájött arra, 
hogy a szülei nem mondanak neki iga
zat, de a cimborák »igazat« beszélnek. 
Haldoklónak is szoktak így »szeretet
böl« hazüdni: nem fogsz meghalni, 
meggyógyulsz még stb. Hányán nem 
tudnak felkészülni a halálra, mert ci- 
hazud'ák előlük a halálnak a valósá
gát. Lehet hazudni rágalmazás,

j pletyka formájában, lőhet nyájas be 
• svéddel is, sőt még udvariasság formá
jában is. Mindegy milyen a formáin 
n hintő?érrpnk, T«*en szénné a hazúg- 
f -s ,  buzit-nAi. A hnntosé.cr vés ’ é1 ''o
Art a hnzup"™k és ért pn"nk. ff'•* M l.rrnf iq í) v e'rnlb-°r urp’foocHsi ét T̂ o-Ifi.'in/ h:p7n’i sza” .'’ M vp/ '1 %?t félro

Vr»őr.c«|lrii . . .  57U*: én 0^
a l^m P7 "l'vnVnu-opvá véMk
J*v. V*J H'17;ít'rT pnYhíy11 köny

»‘oVr-ü. mVit n sá*’** !'UÍvét . . .
tudta ezt m!Pr̂ TT \'r'7W áfyrf\%
a’éri Fp7Úd:,< újra. A b” úrrtá'zn,vk
mv p1'ncs vő"?. n ,lír«rfl • szert
te—j f>c—e. Hánv és h*—v em^-er vnn, 
rtc't a sért mm veszmk komolyan az 
tfjjbo-ok. mert »m’'.s"'ő--nek i-mevk 
o^et. Már az igaz szavát sem hisz’k 
ei.

A hiz'Vsí'T k^zössénet rontó té
nyező, a bizn*m»*V.rrí.sf !é'y!,örét te
remt-' men. ez pedf*» tönkreteszi az éé- 
tet csaHdbu. íru’nkiheiyen, gyüleke
zeten , társadalomban.

A bJ*zö#Tsé'T te— zfTvrbb vészéivé 
ez. bony é'lpvúó sz»mbe’’»iy?zt-e-
d?st íetzof az io-a- fs'enml. Ami
kor h-’z'-'öik ez emb"r. a'-kor iTi'g- 
tenad'n az Urat. Mt«v*pp b"zúg- 
sVurMjsn Pc*°r w nn-
Heti »nem ismerem ezt az em
bert . . .« A bizú'-ságbrn lsfn a -  
donv-bogy ismerem az Igazságot.
Az nsziti'e szőnek, az ■ Tiazságban 

va’ó p'etpzk az á’dísa az mázán sza
bid elit. A" r—azrág cz-b-lókká tesz 
titeket. Jn. 8. 32. Nyuicdt lelk'ismeretd 
ad. fé|i'emmfnles él°'et biztosít. A 
kö'csönős b'zi'.om ’ légkörét teremti 
men, ahol lehet alkotni, egymást segí
teni.

Az igazs'á-r a reális étet talajára 
helyez, ahol n"~> érhetnek csaló

dások.
Őszinte beszéd. F.l lehelne ezt mon

dani rftinden szavadról? Tudom, kikér
néd'magadnak, ha valaki hazugnak 
nevezne, de Isten előtt nem lehet a 
sértődöttet látszani. Beszéljünk most is 
őszintén. Üjulás mindig osak ott kö
vetkezhet be, ahol valaki valamit el
ismer magáról. . .  Hol a kiút a hazug
ságból? írhatnék ilyeneket: Vigyázz 
a nyelvedre, beszelj kevesebbel, iegvel- 
mezd m agadat... Mindez azonban 
még nem megoldás. Régi rossz fától 
nem lehet várni jó gyümölcsöt. Régi, 
bűnös szívtől nem lehet várni őszinte 
beszédet. Üj szivet kérj! Es az új 
szív  teljességéiből szól a száj. Térj 
meg hazugságaidból! Isten megtisztítja 
á szádat is! így lehet őszinte a beszé
ded, ezt az Ö igéjével csel-ekszi: »Le
gyen a ti beszédetek, úgy, úgy, nem, 
nem, ami ezeken felül van, a gonosz
tól van.« Mt. 5, 37.

Hafenscher Károly

Anyanyelvűnk és az ígeliírdetők
Ügy szeretem ezt a nyelvet. Gyö

nyörűséggel ejtem ki minden szavát, 
c§ak előbb még megforgatom a szám
ban, mert náluk semmi sem édesebb 
nekem, ^rany Jánossal mondom-:

»Nekem áldott az a bölcső,
Melii magyarrá ringatott...«
Es ezerszer áldott az a régen holt 

kis parasztasszony, akinek az egész
napi robot után is volt ereje, kedve 
dúdolgatni bölcsöm felett, majd jiliogy 
növekedtem a meséivel gyönyörköd
tetni és megtanítani_. arra a csodála
tosan zengő, színes, Ízes, kedves ma
gyar beszédre, melyet bizonyára ná
lánál szebben is szóltak, de kedve
sebben aligha.

Minden tőle tanult szó kimondásá
nál ö jut eszembe, és sokszor látom 
lehunyt szemmel is, nemcsak' szava- 
beszéde voli szép: ö maga is
.»..Sokszor eltűnődtem, a tőle tanult 
szavak közül melyik is a. legszebb: 
Isten, haza, nap, virág, kenyér? O.yaú 
jó emlékezni rájuk, és áhítattal ismé
telgetni a tőle tanult szavakat, me
lyek férfikoromban dalokká alakultak, 
igazodtak össze lelkem legmélyén, és 
úgy buggyannak fel, mint valami cso
dálatos zene — versekként!

Ö te édes anyanyelv, makulátlanul 
ragyogsz ha költőink: Balassi, Csoko
nai, Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi, 
Arany stb. sorain át zengsz elém. 
Érzem szavaik íönséges szárnyalását, 
amint elsuhannak, zengnek felettem s 
áhítattal hajtok térdet, midőn Bor
nemissza Péterek, Károji Gáspárok 
ódon nyelvezetében Dózsa népének 
hite, akarása: zsoltárok, zsolozsmák, 
harciriadók hangzanak felém. Édes
anyák, ifjú leányok, bátor apák, legé
nyek szava, éneke, kisgyermekek bol
dog gügyögése, ■ épülő katedrálisökon 
rég elhangzott szavak, új épületek 
égre törő falain felcsengő vidám be
szélgetések, operáló orvosok száján 
kelt bíztató, vigasztaló szavak, fensé
ges ódák, énekek, rivalgó hozsannák.

Is millióm meg millióm hangja, sza
va a boldogságnak s néha a szomorú
ságnak — egyiit’esen ti vagytok az 
az éltető, csodálatos erő, igéze'.es 
szépség, mely nemzetté tesz bennün
ket; egy testté és egy lélekké, test- 
vérr-l

De mily keserves nekem, ha az 
ellened vé kezűk száján kerékbetörik a 
szép magyar szó, mint pl. az igehirde
tőknél is. Hánv és hány alkalommal 
kedvetl ened'em ei egy bibliaórán is, 
lelkészek és nem lelkészek bizony- 
ságíevésén, amikor az evangélium 
ódon zengésű, meggyőző, megnyug 
tató szavai helyet valami magyar 
szavakkal elmondott, merőben ideger 
és erőtlen mondat-ár riasztott.

Elkeserítő dolog ez és nem egyszer 
már megpróbáltam és most újra meg
kísérlem, hogy a magyar nyelv tiszta
ságáért és a helyes magyarságért fo
lyó szünlelen harcból kivegyem a ré
szemet. És azokat, akiknek mód ada
tolt, hogy embertársaikhoz, magyar 
emberekhez szószékről szólhatnak 
kérem, hogy irtsák és gyomlálják a 
dudvát a magyar nyelv kertjéből.

Nekünk, magyaroknak bizony meg 
kell tanulni sokféle nyelven, hogy ez
által is közelebb kerüljünk más né
pekhez. De legelsősorban mégis csak 
a magunk nyelvét kellene és illenék 
minél tökéletesebben megtanulnunk. 
A múltban, ha történt is ennek érde
kében valamelyes kezdeményezés^ az 
csak néhány lelkes hazafi próbálko
zása maradt, most már intézményesen 
munkálkodnak pedagógusaink, tudó
saink. hogy a nép, a nemzet nyelve 
igazán magyarokká ,  tegyen bennün
ket. Legyük hát mi szülők is, legye
nek az igelűrdetök, egyházunk Írás
tudói is az édes anyanyelvnek ne csak 
szerelmesei, hanem bálor pallérozol.

Az édes, szép, gazdag magyar 
nyelvben úgy el lehet gyönyörködni, 
ha szépen beszéli valaki, tárjátok llát 
ki igazi szépségét ti igehirdetők azok 
előtt, akik hallgatnak titeket.

Borsi Darázs Józsel

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF. LELKIPÁSZTORI LEVELEIBŐL

»Imádságfokban és könyörgés- 
lekben minden alkalommal hála
adással' tárjátok jel kívánságaito
kat az Isten előtt. (Fii. 4, 6.)

Ebben az igében olyasmit helyez az 
apostol a szívünkre, amit á legtöbb 
ember, sőt a keresztjének egy részé 
sem gyakorol kellő szorgalommal és 
jó kedvvel, t. i. az imádsága'. A 
legtöbben imádkoznak ugyan naponta 
de ez bizony sok embernél nemi igazi 
imádság, csak szavak mormolása, — 
a belső ember nem vesz részt bennük, 
csak a száj, mégha úgynevezett »szív
ből mondott« imádság is. Vannak em
berek, akik azt vélik, hony a szabni 
imdáság jobb, mintha könyvöl imád
kozunk, én azonban nem vagyok eb
ben olyan bizon"os. Sokszor a sza
bad imúdsá" mé'* gémesebb, mint a 
könyvből monda't. A könyv sokszor 
jobban hozzásegít az e’mélyedéshez, 
mintha könyv nélkül próbálkozom, ha 
a gondolataim nem kalandoznak el, 
egészen belemenülhetek az imád
ságba. míg a szabadon mondott imád
ság gyakran csak fecsegés. Persze itt 
is .vannak kivétetek és sokszor a 
kön'ívből mondott imádság is csak 
száj jártalása: v""eredm''n- ’en m n ■ 
den azon múlik, hony szívből imádko
zunk-e. A. ki igazán imádkozik, nem 
csók színből, vagy forma szerint, az 
egész való'óva’ az Isten színe előtt 
tudia manót. Ezt az imádságot meg 
kell tanulni, hon,, azt tudjuk mon
dani: F.n Istenem! S közben maga’ az 
élő Istent tudjam magam előtt s úgy 
szóltak hozzá, mintha látka'ónn is 
előttem állna. Az igaztalan bíróról és 
az özvenifről szó'ó példázatban (Luk. 
lő. í—8 ) mulatja men nekünk a 
Megváltó, hogyan imádkozzunk. Unit 
kell tennünk, amint az özvegyasszony 
tett: Imbozva lépett a bíró házába s 
tudta, hogn kopogtatnia kell, mielőtt 
bebocsá'anák s men kell várnia, amíg 
azt hallja: »tessékI« Azt is tudja, 
hogy nany úrral van dolga, ezért Sze
rénáén és talán reszketve áll men 
elő'le, de mégis abban a szdárd 
tudatban: Te vaay az. akitől segít sá
vot várhatokI Magunk elé kell öt 
képzelnünk, amint ott áll, alázatosan 
és szorongva: vájjon meghallgat-e 
agyút i"'óban? Megteszi-e amire ké
rem? Talán 'sokain kell várnia s elő
ször elutasítják kérésével, ám ö áll
hatatosan állva mnrad és alázatosan 
várakozik, mert tudja, hogy csak ez a 
bíró segíthet rajta.

Látjuk már ebből, hogyan kell 
imádkozni? Aki így járu' Isten színe 
elé, amint az özvegy a bíró elé, az 
imádkozik. Az egészen természetes, 
hogy Szoronvás tölt el bennünket, ha 
meggondoljuk: kicsoda az. Akit most 
megszólnunk, Aki elé odalépünk s 
még inkább ha meggondoljuk: ki va- 
ayok én, hogyan merészelek odabilor- 
kodnl az Isten szeme elé? 5 ha el
utasít tat lünk, az ’ sqjn igazságtalan
ság, hanem éppen igazság, hiszen 
Isten nem igaztalan, hanem igazsti- 
vos bíró, aki teljes iovgal mondhatná: 
Pusztulj előlemI Szóba sem állítatok 
veled, amíg nem leszel más emberré! 
— Ebből is kitűnik, hogy mit is je
lent imádkozni, azt jelenti, hogy az 
ivaz bíró. Isten színe elé kell lépnünk, 
aki megvizsgálja a szivünket és a ve
sénket, akinek szentsége előtt nem 
áühatok mev bizalm"tlanul, vaay 
duzzogva, e'égedetlenkedve és sopán
kodva, arcátlanul - és tiszt eteti épül.
mintha bizony elvárhatnám, hogy 
azonnal kiszo’vn! innak. Ha miit dere
ket meggondoljuk, akkor való-

G y ü l e k e z e t e i n k  
s z e r e t i k  e g y m á s t

Az első zsinati törvénnyel megalko
tó t két új egyházkerület egyházkerü- 
le'i élete mindig gazdagabban mu'atia 
e kerületek egységét, a gyülekezetek 
összetartozásának érzését és ezer jelle! 
bizonyítja, hogy gyülekezeteink szere
tik egymást, támogatják egymást és 
felveszik egymás gondját.

Igen szép példa erre az, hogy a Déli 
Egyházkerületben a volt bányai egy
házkerületi gyülekezetek hogyan fi
gyeltek fel a hozzájuk csatolt dé!-du- 
riántúli gyülekezetek problémáira. A 
Pécs melletti vasast. templomépí'és 
ügye például, amiről lapunkban már 
többször írtunk, igen megmozgatta a 
budapesti és pestmegyei gyülekezeteket. 
Az elmúlt félesztendőben egész sor it
teni gyülekezet hívta meg a vasas! gyü
lekezet fia'al lelkészét: Zoltai Gyulát 
különböző szolgálatokra, hogy ezeken 
be'ül számoljon be a vasasl templom- 
építésről. Zoltai Gyula beszámolóit 
mindenütt gyü'ekezeti megmozdulás 
követte. Azc'mú’tfé  év alatt budapesti 
és pcs'megyci gyülekezetek több mint 
11 ezer forintot küldtek Vasasra azért, 
hogy a tcmplomépítés legutóbbi szaka
szán előállott gyülekeze'i tartozásokat 
fedezhessék. A lelkész azóta visszavá
sárolhatta azt a motorkerékpárját is, 
aminek eladásából továbbépítették a 
templomot. Ezek a példák is mu'atják, 
hogy gyülekezeteink cgymásiránli sze- 
retete gazdagon termi gyümölcseit.

Az imádságról
mennyiünknek azt kell mondanunk; 
bizony, ezek szerint én még nem so
kat imádkoztam éltemben, az én ed
digi imádkozásom nem sokat ért.

Az apostol azonban azt mondia. 
hogy minden alkatommá! tárjuk fel 
kívánságainkat Isten előtt. M!t jelent
sen ez? Talán naphosszét im 'ikoz  
nőnk kelt? Sokan így értik, húszén 
m m  van tr v :  S znn ‘eten imádkozzn- 
'obi s  ez t - ’ón az' jelenti, hegy sok 
sióval imádkozzon'', va"., énaea a 
Miatyánkot mondtuk el minél több
ször: Jézus "topban n~:n akar üres 
íccspvést. Mindenkor imádhatni és 
kőnuö'övni, egyszerien azt jelen'i• 
mind'g van á"ani Isten előtt, min' aki 
imádkozik é'íet és naenni, újítómban- 
'"•■lomban, üdtömben febiemben. mun
kában, núuaod"lomban, szóval m<n- 
dje és m '■■ bm ma"é' ólér tetőd ~ m  
kelt rz  Úrhoz fordulnom. ma"'.vnnt 
ne vdvöz'tő sz’ne elé gondolnom s 
Öt ean ni!'"r,"trn sem szabad szemem 
elől tévesztenem s mindent az 0  
szeme dött kell K'é"kez v'nnen és 
szűnt"!"" reá néznem ezzel a gondo
lattal: Jlzttzncs m"". r—dfs meg.' így 
ke’t r>Trt'" " e i'" ''" ,'n"".í.

A 'ovábhi"kbrn azu'rn ez* olvas
suk: bd’- v ’d^gaf fn-: -'nk fel ktf'ánsú- 
gaitokat Isten előtt. Vannak emberek,

akik ugyan imádkoznak, mintha a fő
Isten úgysem törődne velőik sokat, 
mintha cserbenhagyná őket és így 
nem is igen mernek semmit kérni, 
még kevésbbé hálát adni. Ez persze 
nem jól van így. Az üdvözítőnek nem 
tetszik az, ha megfeledkezünk Isten 
jótéteményeiről a sok panasz és si
ránkozás közepette. Ez éppen olyan 
dolog, mintha valaki, akinek már so
kat segite'tem, o'yan kétségbeesetten 
könyörög hozzám, mintha bizony még 
soha meg nem hallgattam volna. Csak 
az tud igazán kérni, aki megtanult 
előbb hálát adni. Az egyszerű embe
rektől, kivá'thép a gyermekektől lehet 
■'annini a helyeß kérést és hálaadást, 
ü kis g""-rv"t'"b pvibor imádhazvak, 
bizonyosabbak bepne, hogn az Üdvö
zítő már i t is van hallja ők"*, amint 
kérik: Tedd meg ezt/ és — boldogok.

S a gyermek belenyugszik, ha vala
mi! nem kaphat meg s azért máskor 
:s blza’ommal fordul Altijához kéré
seivel. A felnőttek ezzel szemben nem 
á'ianab imádságu''bnn ianzán Isten 
sz!ne elé. mert Jxa nem i"y tenne, 
aki’Or m:ndjá't az elején n'ninatom- 
mal töt'eni ei őket az a gondolni: én 
most ió kehien vagyok ió h i-hr te*, 
lem le ü"""me*. az Üdvözítő majd 
gondoskodik rólam.

Szombat osH höz"s imádságunk
Lecrtöbb pmbe' WfcflAitünJc ű*rv gondoFi, Istennel csak »történelmi pilla- 

raío''« lüktető zabéban lehet t- ’á!Vn7r :. Ott,, ahol az élet »nagv« eseményei 
formálódnak, v e ’k fob's merni Is'eni Mások meo úgy é'z'k, az istentisztelet
nek egy-ony órája az -Isfen-ne! való fatá'kozás a'krlma. Egy harmadik csoport 
ember pedig nrndon soroséiba magyarázza be'e Isient. Lázasan kutatía, mit 
miért ad az Isten. AkáSfrieMk csoporthoz sorolnád éleledet: egyiknek sincsen 
igaza. Isten rém »csupán« történelmi pillanatokban, nem is »csupán« kedves, 
meghitt istentiszteleti alkalmakkor, sem apró-cseprő dolgaidban mutatkozik 
meg. hanem mindig és mindenütt.

Ügy »nyá’ö-zés« közben. Szürke munkanap közenetfe. váratlanul. »Puszta« 
helyen, amerre Mózesek élete elv'etődik. Isten a te é!e*edbin is megmutatko
zik Otf, ahol nyájat, talán cgv gvü'ekezetet bízott'rád. Kisebb nyáj m'el'.ett 
ts, családodban. Mimkíd közben, talán éppen kint a mezőn, vagy munkapad 
mei'ett. Dolgozószobádban vagy konyhádban. Világégésektől csipkebokor égé
sekig leírhatatlan hosszú láncotatú az életed, ahol szemtőt-szemben vagy Vele!

Mózesnek van 6zeme Isten csodája meglátásához. Fülével hallja Isten 
szavát. »Oldd le saruidat lába'dról«, mert minden lépéseddel szent földön 
jársz.

ADJUNK HALAT Istennel való találkozásunk sok alkalmáért. Hoz
zánk való lehajlásáért. Irántunk tanúsított szeretetéért.

VALLJUK MEG, hogy sokszor másra Volt hyitva fülünk, csak nem az
Ö szavára.

KÖNYÖRÖGJÜNK látó szemért és hattó fülért. Hálaadó szívért, hogy 
Isten bűnünk ellenére is hajlandó szemtől szembe lenni velünk. 
Bátor hittel Reá néző tekinletért, Békességért, ö  áldja meg a 
békességre törekvő embereket szerte a világon.

Alllnger János

B I B L l A-O LVASÓ
Január 25 Vasárnap. És. 48: 9, II. Pét. 3:9.

Isten pedagógiája ott kezdődik, ahol az emberi nevelő munka csődöt mond. 
Az ember pedagógiájában néha helyet kap a fenyegetés, a megszorítások alkal
mazása. Isten bölcs nevelő munkáját előbb — hallgatás előzi meg. »Fékezi 
magát!« Menny: szeretet van ebben is!

(Olvasd még: Habakuk 3:4, 11, 18—19, Luk. 7:36—50.)
- *

Január 26. Hétfő. I. Krón. 29:13, Ef. 5:20.’
Isten-dicsőítés csak hálás szívből fakadhat. Olyan ember szivéből, aki meg 

tudia látni Isién a:ándékiit. Meglátjuk-e, csodálkozunk-e rajta, hogy Ister.i 
»ajándék-raktára« kifogyhatatlan? É'demtelon voltuk tudatában, megnyílik-e 
ajkunk val.'ástéteJre? A hálátlan szív mindent természetesnek talál.

(Olvasd még: II. Móz. 34:29—33, Luk. 8:1—3, 19—21.)

Január 27 Kedd. V. Móz. 4:S0, II. Pét. 3:10.
Nincs olyan mélység, ahová utánunk ne nyúlhatna az Isten, o'.yan ma- 

gunk-okozta nyomorúság, ahonnan r.e kereshetnők meg Öt! De ehhez az kell, 
hogy megérinthesse szívünket az Ö megbocsátó szeretetének a melege.

(Olvasd még: II. Kor. 4:3-12, Luk. 8:4—15.)

Január 28. Szerda. Jer. 23:5—6, I. Kor. 1:30.
Valaki elindult egykor mennyei dicsősségéböl, hogy nekünk »Igazságunk« 

legyen. Azzá tett minket, am!ik mi nem voltunk: Isten gyermekeivé; és azzá 
let* érettünk, amivé nekünk kellett volna lennünk, ha meg nem könyörül raj
tunk: kárhozat fiává! így lett Krisztus a mi »Igazságunk«. Érette Isten »igaz
nak* fogadja el a bűnös embert. . .

(Olvasd még: II. Kor. 4:13—18, Luk. 8:16—18.)

Január 29 Csü'örtök. Jer. 31:18, Rom. 7:8.
Az a kegyelem, hogy megtérhetünk Istenhez! Mi '.enne, ha az ajtót, ame

lyet mi isméielten becsuktunk Előtte, zárt ajtóként kezelné egyszer és. min- 
denkorraP »Zörget Jézus szíved ajtaján« — mondja egy ének. »Zörgetés« 
ciőzi meg ezt az imádságot: »Téríts meg engem és megtérek!«

(Olvasd még: Gál. 1:11—24, Luk. 8:22—25.)

Január 30. Péntek. Zsolt. 8:3, Ef. 5:19.
A magabiztosság önelégültség — lehet férfias jellemvonás. De egyszer 

mindenki rászorul és ráhagyatkozik valakire. Még pedig bizalommal és ragasz
kodással. E nélkül a bizaiomteljes ráhagyatkazás nélkül nem juthatunk Isten 
közelségébe. »A csecsemők szája álla!«, azaz: gyermeki hittel állhatunk csak 
eléje. . .

(Olvasd még; Máté 16:24—28, Luk. 8:26—39.)

Január 31. Szombat. Zsolt. 71:23, Ef. 1:&
Sokat beszél az Ige arról, hogy életünknek örvendező életté kell lennie. 

Gondbarázdált homlok hitetlenséget, néma ajak belső békétlenséget árul el. 
»A szívnek teljességéből szól a száj.« Ha szívedben békesség van, túlárad 
ajkad, és örvendező lesz keresztyén életed...

(Olvasd még: Fit. 3:20—4:1, Luk. 8:40—56.)
Zoltai Gyük 1



EVANGÉLIKUS ELET

1732-ben üldözés szüntette m eg,
1948 óta újra építik a  nádasdi egyh ázk özséget

AZ ÉNEKESKÖNYVÜNK 413-as 
éneke »A mi szívünk Téged óhajt, Jé
zus, Isten báránya . . .« valószínűleg 
itt született Nádasdon, mert az, aki írta, 
Aátíhs Ferenc, 1732-ig nádasdi lelkész 
volt. A rendelkezésünkre álló szűkszavú 
adatok csak annyit mondanak Nádasé
ról, hogy a 18. században négy faluból 
álló nagy gyülekezet volt. A temp
lomdombon a kelet-nyugati irányban 
fekvő templom kapui négy ía'u evan
gélikusai előtt tárultak ki. Ma kato
likus templom áll ott. Eleven egyházi 
élet pezseghetett itt, ami magéra vonta 
az akkori katolikus papság figyelmét. 
Három e'ődíe u'án Aáfchs Fr-enc hir
dette az írét Nádasdcm. Az -í idejében 
mindene meg volt a' gyülekezetnek. 
Lelkésze ia olyan ^olt, aki melyen 
merített az ige élő vizéből — ennek 
bizonysága a . fenti ének !s —, bátor 
bizonyságtevéssel hirdette !*> az*.

A katolikus papság és az akkori ha
talmasok azonban nem nézncttek jő 
szemmel, hogy Nádasdon az evangé
lium népe zavartalanul ‘lallgathatía 
az igét. Mivel az övék volt a hata
lom, a rendelkezésükre álló leggyökere
sebb eszközt ragadták meg, hogy gá
tat vessenek a gyülekezet fejlődése 
elé. A vármegye főispánját uszílot.ák 
rá a gyülekezetre és annan papjára. 
Karhatalommal olfoglalták a temo’.o- 
mot, ennek emlékét a mai katolikus 
templomban elhelyezett mirványUbla 
őrzi, amelyen az áll, hogy Batthyányi 
Fffiöp akkori körmendi unság  idejében 
adták vissza a templomot a katolikus 
egyháznak. Hogy azután az se legyen, 
aki a templom nélkül má’-aót gyüle
kezetei összetartsa az írjévé!, Aíchr 
Ferencet, a lelkészt is elüldözték a 
gyülekezetből. Ügy látszik o’v.Ti nagy- 
volt a vétke Aáchs Fér menők, hogy 
többé te’készi állást sem vállalhatott, 
mert 1740-ben, mint Karakószörcsökön 
la;kó magánemberről emlékeznek meg.

Ettől kezdve a virágzó anyagyii'e- 
kezet leánygyüiekezetté lőtt és a kör
mendi anyagyüiekezethez csatolták

NADASD örökké vásárló és épít
kező gyülekezet. Először sün gondol
tak, hogy 6aiát harangokat vásárol
nak. Az iskola is nagyon kicsi volt, 
az is másik kellett. 1892-ben megvá
sárolták a falu közepén levő erdész
házat iskolának és tanítói l.-kásnak. 
1900-ban, amikor a püsnök meg'áto- 
gstía a gyülekezetét, a tanító; lakás 
mellé tornyot építettek, és belé két ha
rangot öntettek. A kanonika vizitációt 
tartó Gyurátz Ferenc püspök szen
telte fel a tornyot és a harangokat. 
Később ezt a házat átépítette a gyü
lekezet. Ez a nagyon kevés adat is 
azt bizonyítja, hogy nagy éiniakarás 
volt a gyülekezetben. Sokszor telietet- 
ieimek látszó akadályokkal tudott 
szembenézni. Kétszáz ,.©ve kifosztot
ták a gyülekezetét és a mögöttük tevő 
200 év alatt el akarták felejteni, hogy 
valaha is anyagyülekezet volt.

Az önálló gyülekezeti élet utáni 
vágy azonban oly erős volt a gyüleke
zetben, hogy mindenen keresztül utat 
tört magának. Pedig a közelmúltban, 
amikor ez a vágy valamiképpen ki
fejezésre jutott, mindig elnyomták 
vagy a tekintély szavával, vagy azzal, 
hogy agyonhallagatták. Ezzel szemben 
az egyházmegye életképtelen missziói
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köröket szervezett, ahol néhány té
tekre pazarolták el egy ember munká
ját és a 600 lelkes Nádasénak meg 
kellett elégednie azzal, hogy a lelkész: 
díjlevél által előírt hat alkalommal 
kiszállt a lelkész igét hirdetni. Egyéb
ként elvárták a nádasdiaktól, hogy a 
fiat kilométerre levő Körmendre gya

logoljanak, téli dermesztő hidegben 
éppen úgy, mint nyári t:kkasz‘ó me
legben, ha igét akarnak hallgatni.

Akik csak szemlélői voltak a dolog-, 
nak, még is hatódtak azon, hogy egv- 
egy nagy ünnepen miiven nagy csa
tiatokban húztak a nádasdi evangéliku
sok Körmend felé.

,A mi szivünk téged óhajt, Jézus Isten báránya...'
ez az epedő óhaj kért utat magának 
a gyülekezet leikéből akkor, amikor 
odaá'tlt püspöke elé és azt kérte, hosry 
küldjön számukra lelkészt. A küldöt
tet nagv örömmel fogadták és, azzal a 
várakozással néztek e.lé, hogy majd 
szószóló'uk lesz és óhajukat odaviszi 
az illetékes hivatalosok elé. Isten cso
dálatosan munkálta ennek a gyüleke
zetnek életét, mert megenged'e azt, 
hogy 1949-ben elinduljon önálló éle*© 
útján. A gyülekezet önálló életét ott 
kezdte, ahol 1732-ben megszakadt. 
Akkor szegénnyé lett a gyülekezet, 
most is szegényen indult el útján.

Az önállósodás pillanatában nem 
volt a gyülekezetnek egyebe, m in t két 
harangja, de ez a két harang elég volt 
arra, hogy az Ür elé hívogassa a gyü
lekezetét, hogy üzenetét meghall
gassa. Amikor teljesült a gyülekezet 
vágya és önállóvá lett, az a nagy só
haj szakadt fel, hogy legyen helye a 
gyülekezetnek, ahová lelkészét elhe
lyezi,- azután legyen hely, -ahol össze
jön az Urat imádni és az ő igéjét hall
gatni. A gyülekezet első óhaját hamar 
meghallgatta Isten és megvásárolhatta 
azt a házat, amelyikre titkos óhajtás
sal nézett a gyülekezet sok tagja. Ez 
arra késztette a gyülekezetei, hogy a 
hit merészségével újabb dolgot kezd
jen. Múlt évi számadó közgyűlése al
kalmával azj^határozta, hogy a meg
vásárolt ház mellé Istentiszteleti he
lyiséget épít. A házvé el azonban 
anyagilag úgy megpróbált mindenkit,

hogy arra gondolt a gyülekezet, meg
keresi a testvérszíveket azzal a ké
réssel, nyújtsátok ki felénk segltőkeze- 
teke*. Ti, ak'k ékes templomokban di
cséritek az Urat, akik vasárnapról va
sárnapra ott ülhetlek a szószékek ata*t, 
ahonnan az E'et Vize árad felétek, ti, 
akik bo'dog örömmel víhetitek kicsi
nyeiteket megkeresztelni a templomba, 
akik dőlt kitárul a templomajtó, ami
kor boldog vágyakozással egymást 
vezetitek az Ür oltára elé, ti akik oda- 
ál’hattak o'táraitok elé és részesül
hettek az Ür szent vacsorájában, gon
doljatok arra, hogy van valahol egy 
régen sokat küzdött, sokat szenvedett, 
otthontalan gyülekezet, amelyiknek 
nincs hailéka, ahol kitárja szivét a ke
gyelem Atyja elé. A ti édes testvére
tek kér benneteket, hogy segítsetek 
rajta.

TESTVÉREM, ha sziveden hordod 
azt, hogy az Isten igéjére szomjas 
emberek Nádasdon is meríthessenek az 
élet vizéből, ha tudod szeretni azokat 
a testvéreket, akik ezután vágyakoz
nak, hallgass a szívedre. Küldj, az épí
tendő nádasdi imaházra adományt. A 
nádasdi imaházra adományokat lehet 
küldeni az Evangélikus Elet szerkesz
tőségébe és közvetlenül a gyülekezet 
címére. Legyen áldott minden ben
nünket szerető cs segítő testvéri szív!

Mátis István
nádasdi evangélikus lelkész

Halljuk a szép szót!
N emrég meghallgattam egy prédi

kációt egyik templomunkban, itt 
a fővárosban. Ép az év utolsó estjein, 
a számve'ések óráján, midőn min
den szó duplán érvényesül. Eszembe 
jutott Petőfi Szilveszter-verse:

Ha valaha szépen szóltál,
Most legyen szép éneked;
Légy méltó neved híréhez.
Tedd még ünnepiébbekké ez 
Ünnepélyes perceket.

A gyülekezet érzelemmel énekelt, de 
a másik ének, a 6zószéki szó, aligha 
váltott ki ünnepies, mély érzelmeket 
bárkiből is közülünk. Csak elrepült, 
mint egy könnyű felhő, nem maradt 
nyoma a lelkekben. A protestantizmus 
az értelem világosságát jelenti négy 
század óta, magyarázatot, útbaigazí
tást, tehát gondolatokat, az együtt
gondolkodás lehetőségét. Am ilyen 
gondolatokról ezúttal nem. esett 6zó. 
A prédikáló sajátos hangsúllyal több
ször említette ugyan mindnyájunk 
bűnösségét s a megtérés szükségét, de 
adós maradt azzal a fejtegetéssel, 
amely feltétlenül szükséges abhoz, 
hogy egyetértsünk vele. Pedig ez a 
lényeges. Az erkölcsi lót s a hitbeli 
érték fogalmai az e világi életre vo
natkoznak. Kinek-kinek s a_ népnek, 
az emberiségnek ebben a földi élet
ben kell megváltoznia, hogy az igaz 
élet valósággá váljék. Ha a lelkek 
pásztora is megelégszik azzal a szok
ványos és elvont képpel, mely a túl
világról szól, bizony szétszéled a 
nyája. Az emberek igényesek, velük 
igényesen illik szólni. ’

inden beszéd alkalom arra, hogy 
éljünk anyanyelvűnk szépségével 

és erejével, mint egy győzelemre vivő 
fegyverrel. Az volt a benyomásom, a 
prédikáló e fegyver nélkül indult a 
szolgálatába^. Az élmény az élet ritka 
ajándékai közé tartozik. Könnyű 
volna azt mondani, csak az beszél
jen, aki é'.ményszerüen, ékesen szóló. 
Nem szeretném, ha félreértenének. 
Azt akarom csupán itt közölni, hogy 
aki szót ejt, szót akar értetni. Ha ez 
így van, akkor érvekkel, példákkal, 
hasonlatokkal kell élnie. S ezek az 
érvek és példák és hasonlatok annál 
megrázóbbak s hitelesebbek, minél in
kább valóságosak s összefüggnek an
nak a népnek, nemzetnek mélysége
sen mély hagyományaival, észjárásá
val s jövőt alakító hallatlan erőfeszí
téseivel, amely néphez a nyáj és pász

tora egyformán tartozik. Aki a ma
gyar lelkek pasztorálásánál kihagyja 
a magyar műveltség anyagát s nem 
él a szép magyar szó erejével, alig 
számíthat a pásztor hivatására. A 
reformáció az anyanyelv szabad és 
teljes érvényesülésével győzött. A nép 
megérezte a szabadság illatát s azzal 
táplálta, amivel különbözött a latin 
szótól s minden mástól: forró szavai
val. Nem véletlen, hogy a Károíi Bib
liával égyszeríe jelenik meg az első 
nagy költő Magyarországon: Balassi 
Bálint 6 elsőnek szólal meg egy kö
zépeurópai nemzet sohse hallott nyel
vén a görög író tragédiája, a Bor
nemissza Péter fordította szépséges 
Elektra. Irodalmunk párhuzamosan 
fejlődik a telkeknek azzal ä forradal
mas fejlődésével, ami a reformáció 
volt. Holott a törők-német századok 
nem tartoztak a nyugodalmas és kel- 
lemetes korok közé ebben ai hazában.
A nép győzelmének korában élünk 
** s elhanyagoljuk azt, amivel a nép 
éltető erőnk volt: a nyelvet és annak 
dallamát. Szemünk, fülünk, telkünk 
szenved miatta. Figyeljék meg, sok 
ember képtelen közömbösséggel be
szél anyanyelvén. Ha pedig ezt ki 
akarjuk küszöbölni, ki kell osztani a 
megfelelő porciót § szószéknek is. A 
szószéknek, mely az anyanyelvi ne
velésnek, a szép szónak mindig első
rangú katedrája volt. Nyelvünkön be- 
1 ül kelt élnünk. A színtelen-izetlen 
nyelv édes anyanyelvűnk elszegénye
dését jelenti. Holott gazdagok va
gyunk, pazarló bőséggel élhetünk 
mindennel, ami szóval kifejezhető. 
József Attila, a költő mondotta: »A 
szép szó nem föicicomázott kifejezést, 
hanem testet öltött érvet jelent. • A 
szép szó nemcsak eszközünk, hanem 
célunk is. Célunk az a társadalmi 
és állami életforma, amelyben a szép 
szó, a meggyőzés, az emberi érdekeik 
kölcsönös elismerése, megvitatása, az 
egymásrautaltság eszmélete érvé
nyesül.« Ez tökéletes meghatározása 
annak, amiről itt szót akarunk érteni.

Hallani szeretnénk széo magyar
sága, reformációs erejű, élményt adó 
prédikációkat. Prédikációkat, amelyek 
magyar írókat is idéznek, magjlar 
művészi alkotás példájával is vilá
gítják meg a valláserkölcsi gondola
tot, hozzák közel a Bibliát, erőt és 
biztonságot adnak hozzá a lét más 
erőihez és biztonságaihoz.

Szaiatnai Rezső

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
NÉMETORSZÁG

Dibelius püspök amerikai látogatá
sából hazaérkezve, a maga mentsé
gére- kijelentette, hogy nyilatkozatait 
az amerikai sajtó eltúlozva közölte, 
sőt fel nem olvasott kéziratokból is 
vettek át híranyagot. Nem mondott 
amerikai hallgatósága előtt sem mást, 
mint amit egyébként mondani szokott, 
legfeljebb nagyobb tartózkodással be
szélt, mint ahogy odahaza szokott nyi
latkozni. Újévi prédikációjában kü
lönben kiemelte, hogy az új év nagy 
feladata, a német nép egységének 
megvalósítása. Ebben a célban egyek 
vagyunk Keleten és Nyugaton — mon
dotta. Azt is tudjuk, hogy az újra
egyesülést nem hűl atják idegen kezek 
ölünkbe. Azzal kell kiharcolnunk a 
magunk számára, hogy megmaradunk 
azoknak, akiknek Isten teremtett ben
nünket, olyan németeknek, akik nem 
hiába hallották meg Jézus KNszíéu 
hívó szavát. "

NORVÉGIA
A norvég evangélikus egyház öku

menikus intézete nevében Berggrav 
volt érsek és Smemo jelenlegi érsek 
tevéiben fordult az egyházak világ
tanácsához, hogy emeljenek szót a 
Kolumbiában élő protestánsok ügyé
ben, akik fokozódó zaklatásokat szen
vednek el az ottani katolikus hatósá
gok vallási türelmetlensége következ
tében.

SVÉDORSZÁG

Az uppsalai egyetem, hittudományi 
fakultása állást foglalt a nők lelkészi 
szolgálatra való felszentelése kérdé
sében. Arra a megállapításra jutot
tak, hogy nem lehet elvi kifogást 
emelni bibliai alapon állva az ellen, 
hogy gyülekezeti lelkészi szolgálatot 
nők is végezhessenek. Érdekes ezzel 
egybevetni Bajorország evangélikus 
egyházának zsinati döntését, amely 
nagy szótöbbséggel úgy döntött, hogy 
nők nem jelölhetők zsinati tagságra.

\

DÉLAFRIKA
A szaporodó új gyárak tömegével 

vonzzák a négereket a városok felé. 
Egész falvak néptelenednek el. Uj vá
rosnegyedek keletkeznek. A régi kör
nyezetükből és közösségi életükből ki
szakított négerek lakásínséggel és sú- 
. yos erkölcsi kérdésekkel küzdenek. A 
házasságok 60 százaléka bomlik szét. A 
haszonra dolgozó tőkés termelés nem 
tud megküzdeni a felvetődő nehézsé
gekkel Az új lakónegyedek bérmun
kássá vált négerei között ís él az egy
ház. Johannesburgban, az aranyásók 
fővárosában, Salomo Luvhengo néger 
kersztyénnek a "lakása menedékhellyé 
változott. A városba munkát kereső 
négerek nála szálltak megi tőle kér
tek tanácsot. Hét néger keresztyénnel 
összefogva, rövid idő alatt 1700 lelket 
számláló néger gyülekezetét gyűjtött 
össze. Azonban a néger gyülekezetek
nek a létrejötte nemcsak segítséget 
nyújt a tanácstalan helyzetbe került 
városi bérmunkássá vált négernek, ha
nem egy újabb problémát is vetnek tel 
ezek a gyülekezetek, Dél-Afrika mü. 
legégetőbb kérdését — a faji kérdést. 
Ezen a ponton ismét döntővé válik az 
európai származású keresztyéneknek a 
magatartása, hiszen nagy számú fehé
rekből álló keresztyén gyülekezetek is 
élnek ugyanabban a varosban. »Ami
kor egy búr család otthonából egy an
gol családéba léptem, vagy egy bantu 
néger házából egy hindu család meg
látogatására indultam, sokszor az volt 
a benyomásom — írja az egyházaik vi- 
lágtarj^csa nevében 1952 végén láto
gatást tevő Visser’t Hooft főti'kár —, 
hogy szinte egy-egy más ország hatá
rát léptem át s a határokon belül kü
lön életfelfogás és ezzel együtt külön 
előítélet uralkodik. A tapasz'alat meg
döbbentő lenne. ha nem találkoznék az 
ember lépten-nyomon keresztyénekkel, 
akik ebben a szétdarabolt világban ke
reszt ycnségiíket mindenfeléit valónak 
tekintik. Délajrika jövője azon fordul 
meg, hogy az egyház milyen feleletet 
ad saját életkoré i be'ül és a társadalmi 
éleiben egyaránt a faji kérdésre.«

BERLIN
Stengel professzor egy 1542-ből 

származó Luther-biblia átlapozása 
közben három eredeti beragasztott 
kézi rajzot talált. A rajzokat a híres 
középkorvégi Grünewald Mátyás 
fos‘5 mű vész készítette. Ezzel a fel
fedezéssel az eredeti Grünewa'd- 
rajzok száma 33-ról 36-ra emelkedett.

DANIA
Schweitzer Albert, a nagyhírű 

orvos-misszionárius és orgonamüoész 
egy dán lapban közölt intervjú szerint 
kijelentette, hogy eredeti szándékától 
ettérően magas' kora ellenére úira 
visszatért Lambarene-be, missziói ál
lomására,. mert az ottani kórházban 
nagyon sok munka vár rá még.

KANADA
A kanadai Lutheránus Szövetség de

cember 4 én alakúit meg. Hat egyház- 
testből áll, közel 8000 tagot számlál. 
A szövetség az Egyesült Államok 
■nemzeti Lutheránus Szövetségének 
(NLC) mintájára aíakuit meg. Elnöke 
dr. Dale Mars, az evangélikus luthe
ránus egyház kanadai kerületének el
nöke lett. Végrehajtó titkára Mehlen- 
baclier lelkész, a liamiltoni Szenthá
romság egyházközség lelkésze.

NÉMETORSZÁG ,
A Würtenberg tartományi zsidó 

hitközség Rexingenben levő zsinagó
gáját felajánlotta az ottani evangé
likus gyülekezet részére, ameiy a be
telepedett menkültek következtében 
erősen megnövekedőt. A zsinagógát 
az 1938-as tűzvész alkalmával a köz- 
,ség lakossága mentette meg a teljes • 
pusztulástól.

NORVÉGIA
A háború alatt számtalan norvég 

templom sérült meg. A sérült temolo- 
mok újjáépítése most befejeződik. 
1953-ban végzik be az utolsó sérült 
evangélikus templom újjáépítését. A 
háború utáni népességszaporulat kü
lönösen az ország északi vidékein 
olyan jelentősnek mutatkozott, hogy a 
norvég evangélikus egyház északi 
egyházkerületét két iészre osztják. .

Valid be bűnödet, hogy megsza
badulj tőle. Ez nem fáradság, nem 
kincspazarlás. Mondd ki, ne ke
gyelmezz a bűnnek, mondd ki: Vét
keztem.

CHRISOSTOMUS JANOS

*
Csodálatos a kereső Istennek ke

gyessége, nagy az így keresett em
bernek méltósága!

CLAIRVÁUXI BERNAT

Istentiszteleti rend
j a n u á r  h ó  2 5 - é n ,  v a s á r n a p

Deák-tér: délelőtt 9 (úrv.) Rédei 
Pál délelőtt II Dezséry László, dél? 
után 6 Zay László. Fasor: délelőtt fél
10 Pásztor Pál, délelőtt 11 Pásztor 
Pál, délután 6 Pásztor Pál. Dózsa 
György-út: délelőtt fél 10 Trajtter Gá
bor. Ollői-út 24: délelőtt fél 10, délelőtt
11. Rákóczi-út 57/b: délelőtt 10 Sziíády 
Jenő dr., délelőtt háromnegyed 12. 
Karácsony S.-utca: délelőtt 10. Óbuda: 
délelőtt .9 Komjáthy Lajos, délelőtt 10 
Komjáthy Lajos, délután 5 Komjáthy 
Lajos. Bécsikapu-tér: délelőtt 9 Gálát 
Gvörgy, délelőtt 11 Vető Lajos, dél
után 7 Gálát György. Toroczkó-tér: 
délelőtt 8 Gálát György. XII., Tarcsay 
V.-utca: délelőtt 9 Ruttkay Elemér, 
délelőtt 11 Ruttkav Elemér, délután 7 
Danhauser László. Szabadsághegy, 
Diana-utca: délelőtt fél 9 Danhauser 
László. Hűvösvölgy, Lelkésznevelő In
tézet: délelőtt 10 Veöreös Imre. Fóti-út 
22: déelött fél 10 Rimár Jenő, délelőtt
11 Rimár Jenő, délután 6 Rimár Jenő. 
Váci-út,129: délelőtt 8 Gsepregi Béla, 
délután 4 Rimár Jenő. Zugló: délelőtt 
11 Scholz László, délután 6 Danhauser 
László. Gyarmat-utca; délelőtt fél 10 
Fcrenczy Zoltán. Rákosfalva: délelőtt 
fél 12 Fcrenczy Zoltán: Thaly K.-utca 
28: délelőtt 11 Gyöngyösi Vilmos, dél
után 6 Csepregi Béla. Kelenföld; d. e. 8 
(úrv.) Muficz Fr:gvesr*clcieioit negyed 
11 (rádió) Aranyi Józsét. délelőtt Tt 
(urv.J Muncz frigyes, délután 5 (úrv.) 
Bottá István. Németvölgyi-utca: dél
előtt 9 (úrv.) Bottá István. Kőbánya: 
délelőtt fél 10 Koren Emil, délután 4 
Vető Béla. Simor-utca: délelőtt negyed
12, Vető Béla. lltász-utca: délelőtt ne
gyed 12 Korén Emil. Újpest: délelőtt
10 Blázy Lajos, délután 6 Bonnyai 
Sándor. Dunakeszi-Alag: délelőtt 9 
Bonnyai Sándor. Vas-utca 2/c: délelőtti
11 Szimonidesz Lajos.

Somoijyiíszí ! _  Ä  Bandák á tszab ása , 
1 * 0  szőrm e bélések ,
U U  í» v itá so k , sapkák
w  v  V., Kossuth ioios-utca 5.

Zongora, pianino javítás 
hangolás, értékbecslés o l
csón Sasvári zongorakészítö 
mesternél. Lenin-körút 21. 
Tel.* 426- 819

Express kötőkészölék. Deb
receni XIII., Szt. László-u. 
53, vagy XL, Kosztoldnyi- 
tér 12 fsz. 1. Demeter. 
Rapid javítás.

Gyermekekhez anyahelyet
tesnek, háztartás vezetésébe 
ajánlkozik fiatal ev. osz- 
szony. Cim: Evang. Lelkész 
Gádoros.

Vállalati JogrOnyt osztá ly 
hoz Budapestre elmen, 
neu Badtiz, Miskolc. Fő- 
posta. Postán marad.

U j o r g o n á k  Sfíjj’|avl,Mt
Riecjsr O l tó  o r g o n a n y á r

Budapest, XIV-, Füredi-utca 41. Telefon : 2 9 7 -0 2 3

Középkorú, újságírói nyug
díjas özvegyember, Nagy- 
budapest területén protes
táns családnál csendes, bé
kés otthont keres. Á rajánla
tokat »ármegjelöléssel« je l
igére a kiadóhivatalba kér

H asznált háló, kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamlé, fotel, szék. lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Landler Jenö-u. 14. 
(volt István-út) fsz.

S n e c f á l i s  m ü s t o r p o í ó ,  n i t i t ö m ő
M n h n t i  T/inr\o  Többszörösen lejtüntetve férfi, női 
l V l O R a n  J C l t lO S  szabóm ester, THÖKÖLY-LT 59/A. 
Legtökéletesebb m űtöm és k iég e tt, m o ly rág e tt szöveten, 

és ruhákon . V idékre postán  titán v é t

Sezlont, matracot, ven 
dégágya! készít: Kárpi
tos, Lenin-körút 55.

Rekamték. különfélék ló  
| K i-ipan m unka oifcon 
I Zichy Jen ő -u tca  harm inc
három. K árpitosnál.

Rekamió készítését, m in
dennemű kárpitosmunkát, 
jav ítást háznál, házon kí
vül vállal Várad!, Maja- 
kovszky-u. 82.

Sodrony ágybetét, össze 
csukható ' vasagy Gyermek 
ágyat, vasbútort, csőbútort 
Készít lavítást vállal Pro 
hászka VI., Zichy Jenő-u 
tizenhat.

(Zongora készítömcsternél
(zongora pianínó jutányos 
.árban. Orgonaharmónium
kisebb nagyobb eladó Da 
róczv mester 342—662.
Agg»e!cki-utca 5

Kezdőket három hónap alatt 
(megtanítok rnagyarnótát 
zongorázni, Pauiay Ede-u. 
[56., fsz. 4.

Gyermekágyakat, konyha- 
berendezéseket, szab« lyoz- 
ható etető gyermelcszéket, 
festett bútorokat készítek, 
javítok, átalakítok. Fizetési 
kedvezmény, asztalosmester. 
Zichy J.-u. 32.

Rekamiék. garnitúrák ké
szen és m egrendelésre Bo. 
kor kárpitosnál (Mária Te
rézia) Horváth Mihály tér 
13. Templomnál

Zongora, pianino, harmonium 
javítás. hangolás, érték
becslés Tipcld zongoraterem 
ben. Rákóczi-út hatvanegy. 
Z ongorajav itás , hangolás 
jótáHn^H ' Szakszerű becs
lés Száv its  m ester, Fa- 
ro s9 -té r epy T- 330 476.
Szem üveg Llpl Józseftő l 
f Knnpecz u tó d á tó l)*  IX., 
ü llő i-út 79. őrOkim ádás 

i tem plom  m elle it.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS:
Apróhirdetés szavanként 1 Ft. Kishlrdetés mm soronfcéa) 

1 Ft. Szöveghlrdetés mm soronként 2 forint
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Az országos esperest értekezlet tárgyalta 
a zsinati anyagot

Január 20-án és 27-én az Északi és 
Déli Egyházkerület esperesi értekézletet 
tartott. A kétnapos értekezlet végén a 
két kerület esperesei országos értekez
letre jöttek össze. Az országos értekez
leten a február 25-én megnyíló zsinat 
anyagát tárgyalták. A kerületi esperesi

értekezleteken az 1952 december 31-ig 
befejezett egyházközségi háztartási 
vizsgálatok eredményeit elemezték. Az 
esperesek feladata, hogy a kővetkező 
hetekben a lelkészi munkaközösséggek- 
kel újra megtárgyalják a zsinat követ
kező szakaszának anyagát.

Az Egyházak Világtanácsa az ázsiai népek halaszthatatlan kérdéseiről
N e h r u  in d ia i  m in i s z t e r e l n ö k  is r é s z t v e t t  a  lu ck n o w i g y ű lé s e n

Az Egyházak Világtanácsa indiai 
üléseinek napirendjére kitűzték »Az 
áasiai kérdés« című tárgyat is. A köz
ponti bizottság, hosszabb határozatot 
fogadott el ebben a kérdésben, amelyet 
minden tagegyháznak megküldenek. A 
határozat a többi között ezeket mondja: 

»Az Egyházak Világtanácsáiiak Köz-

Teológiai tanárok és lelkészek vitája a lelkészképzésről 
és a teológiai tudomány műveléséről

A Teológiai Akadémián a teológia 
tanárainak, ifjúságának,-' valamint a 
budai és pesti egyházmegyék lelké
szeinek közös értekezletén jelentős 
eszmecsere folyt a Teológiai Akadémia 
lelkész-nevelő, leikésztovábbképzö és 
teológiai, tudományok munkája felett.. 
A vitát a teológiai tanári kar kezde
ményezte az Evangélikus Elet- újévi 
vezércikke alapján, melyben Dezséry 
László püspök utalt a Teológiai Aka
démia munkájával kapcsolatos egyházi 
feladatokra 1953-ban. Az itteni meg
jegyzésekhez elsőnek

Dr. SÓLYOM JENŐ,
a magyar egyháztörténet tariára szólt, 
hozzá: Elsősorban azt állapította meg, 
hogy az Evangélikus Élet újévi vezér
cikkében a lefkésznevelés iránti figyel
met látja megnyilatkozni, s ezen túl 
feladat-megjelölést az egész teológia 
számára. Ez a fel adatmegjelölés azon
ban egyben igény, ip, a-mi -az egyház 

' részéről jön. - • "r
»Ennek az igénynek pedig az a 
nevezetessége, hogy átfogó, vilá
gos, határozott... Nem tudok ar- • 
ról. hogy valaha is ilyen megmar- 
kolőan, összemarkolóan: fogta 
volna meg az egyház a lelkészképp 
zést. Az igény régen rendszerint 
kifejezetien, határozatlan, sőt lep
lezett maradt. Ugyancsak neveze
tesség ennek a mostani igénynek, 
hogy összekapcsolódik benne a 
lelkésznevelés és a lelkésztovább

képzés.«
Sólyom Jenő tanár ezután arról beszélt, 
-hogy' egyet éft abban, Rogy a lelkész- 
nevelés és a lei késztovábbképzés 
együttes feladata -a teológiának. »Csak 
a legutóbbi időben sikerült hitelt ta- 

, látnia annak a tételnek, hogy nincsen 
külön elméleti és külön gyakorlati 
lelkészképzés... Az utóbbi években 
már tápot nem kapott többé az a té
ves gondolkodás, hogy elválasztható 
egymástól az úgynevezett elméleti és 
egy úgynevezett ' gyakorlati lelkész
képzés. Ebből következően nyilván
való lelt, hogy a lelkészlovábbképzés 
•seSm egyszerűen gyakorlati kérdés, 
■vagy visszatérés az elméleti kérdés
hez.' Dezséry László idevágó szavát 
úgy tekinthetjük, mint egy pecsétet 
azon a tételen, hogy a leikészképzés és 
a lelkésztovábbképzés voltaképpen egy 
és ugyanazon ügy, mégpedig egy és 
ugyanazon teológiai munka. Az aka
démia tanárai köszönik ezt a szót.«

Ezek után Sólyom Jenő a követke
zőket emelte ki: »Legyen teológia a 
tanításunk.« »Ma már nem kel] bi
zonygatni a teológia egységét, mert 
aki szó! róla, legalább annyit tud, 
hagy az nem egyes stúdiumok össze
dobott halmaza, hanem egy tudomány, 
amelynek művelése csupán a munka- 
megosztás elve alapján oszlik szak
emberekre.

Egyházi tanításunknak legyen tu
dományos színvonala. En. ezt a ; kon
krét szituációban biztatásnak érzem, 
hogy magunk tanulásában legyünk 
szorgalmasak, tegyük rugalmassá a 
szemünket. Legyen tág a látóhatá
runk.«

.Sólyom Jenő dr. tanár ezután egy' 
egyháztörténeti tanulmányi példán 
mutatta be, hogyan gondolja érvénye
síthetőnek az egyházi vezetőség álfa) 
felvétett szempontokat a maga tudo
mányában.

Az érdekes és gyakorlatias hozzászó
lás után

PROHLE KAROLY,
a gyakorlati teológia, tanára . értékes 
fejtegetést tartott arról, hogv mi a 
teológia értelme és a Teológiai Akadé
mia feladata-egyházunkban. Majd a 
következőket mondta:

»Ki végezze, egyházunkban a teoló
giai munkát? Az előbb kifejteit első 
tételünkre visszagondolva nem nehéz 
erre a kérdésre megtalálni a helyes 
választ. A Teológiai Akadémia taná
rait egész' különös értelemben. terheli 
a teológiai munka kötelezettsége, de 
nem kizárólagosan. Minden igehirde
tőnek úgy kell Tekintenie a teológiai 
munkára, mint igeszolgálata elenged
hetetlen részére és ezért köteles élet
fogytiglan teológiai munkát végezni. 
Az akadémiának p-edig ebben támo: 
gata-ia kell a lelkészeket. E Végből 
nemcsak a sajtó munkáját kell igénybe 
venni, fiaton fokozott mértékben a" 
személyes érintkezés lehetőségeit is . '

• Elsősorban a teológiai konferen
ciákat kell az eddigieknél jobban 
kiépíteni és kihasználni,-s- kiilönü- 

' sen is fontos, hogy az ilyen alkal
mak adjanak módot a.’ kölcsönös ' 

ismeretcserére.
Különös hangsúly esik az Akadémia 

teológiai munkájának a gyakorlattal 
való kapcsolatára. Ez'is, mint láttuk, 
helyesen értelmezett teológiai munká
ból következik: a teológia igazi kér
dései' az egyház gyakorlatából szület
nek; A lelkészeknek tehát a tekintet
ben is felelősséget kell érezniük a 
teológiai munka iránt,'hogy a-gyakor
latuk .kérdéseit adják-át teológiái fel
dolgozásra. Ma , az egyházi munka 
körülményei sokszor olyan1 gyorsan 
változnak, hogy némely kérdéshez-egy 
évvel ezelőtti tapasztalat alapján sem 
lehet szakszerűen hozzászólni. A ta
nárok munkáját segítik a lelkészek, 
ha a felmerülő kérdéseket és a tapasz
talati anyagot összegyűjtik és közük. 
Másfelől utalok arra is, amit előbb a 
teológia aíkahnazandóságáról mond
tam. A teológia művelőinek, azt mond
hatnám agresszívebbeknek kell lenniök 
a gyakorlat felé, úgy tudniillik, hogy 
az eddiginél határozottabban követel
jék és igényeljék a gyakorlatnak a he
lyes teológiai felismerésekhez való 
alkalmazását. .

Egészen nagyjelentőségűnek, de jó
részt megoldatlannak látom azt a fel
adatunkat, amelyet_ előbb a teológia 
»fordító« munkájának mondottam. 
Minden igebirdető tudja, milyen nehéz 
feladat a ma embere számára meg
szólaltatni az evangéliumot — egysze
rűen azért, mert az a világ, amelyben 
élünk, nagy változáson megy át.

Feladatunk it mindenek előtt az, 
hogy megismerjük a ma emberét, 
sőt hogy szolidaritást vállaljunk 
vele, szolidaritást a célratörőkkel 
és a tétovázókkal, azokkal, akik 
naponként nagy erőfeszítéseket 
tesznek céljaik megvalósítására és 
azokkal is, akik erre képtelenek. 
Eggyé kell lennünk azzal a mai 
emberrel, aki az egész világon 
megoldásra váró kérdések töme
gével küzd reménnyel vagy remény 
nélkül —, hogy el tudjuk végezni 
a reánk bízott feladatot, hagy meg
szólaltassuk számára az evan
géliumot tisztán és életet formá- 

lóan.

Ne értsük félre: ahogyan Pál görög
nek göröggé lett, de nem pogány hi
fiivé, úgy a -teológusnak iá úgy kell 
szolidaritást vállalnia á ma emberé
vel, hogy komolyan veszi, de nem kö
veti a keresztyénséggel nem egyeztet
hető nézeteit s így. a vele való szoli
daritásban szólaltatjuk meg Isten igé
jét. A magyar evangélikus teológia 
ezen a téren jelentős, de még alig 
elkezdett munkát végezhet, amelyben 
alig támaszkodhat, a külföld teológiai 
munkájára, de éppen ezért nagy szol
gálatára lehet vele-az egész világ- ke- 
resztyénségének. S ez egyszerűen ab
ból adódik, hogy a mi egyházunk túl
jutott azon a helyzeten, amelyben a 
nyugati keresztvénség van, -s igy töb
bet -és mélyebben láthat, mint amaz.

Hogy ezt az előző pontban leírt 
feladatunkat elvégezhessük, szükség 
van a teológia tudományos színvona
lának fenntartására, sőt emelésére.«

Pröhte Károly- -  - - -  re— -■ "-V---y  -*•
tanár felszólalása -Titán ; a lelkészek 
élénk eszmecseréje indult, -melyben 
elsőnek , ■

Dezséry László '
püspök szólalt fel és-kifejezte az egy
háznak, azt a háláját, hogy a teológia 
tanárai, különösen-a budapesti és. kör
nyéki, gyülekezeti életben erősen- részt 
vesznek, ugyanígy részt vesznek a lei* 
készi munkaközösségek munkájában is. 
Aláhúzta azt, a tanári nyilatkozató*, 
hogy a jó teológiának nem keli meg
keresnie a kapcsolatot külön a gyákor- 
lattal.j Fejtegetései után

Gyöngyösi Vilmos
fasori lelkész beszéli, aki a teológiai 
tanároktól azt kérte, hogy a konkrét 
ilelkészi-gyülekezeti munkához nyújt
sanak tudományos Segítséget.

Hafenscher Károly
pesterzsébeti segéd-lelkész is a teoló
giai tanárok gyakorlatias tudományos 
eredményeit követelte, amikké! a 
konkrét gyülekezeti munkát tudják tá 
mogatni.

Bodrog Miklós
teológus, - a teológusok nevében szó
lott.

Blázy Lajos
espereshelyeltes,

Nagy Gyula dr.
teológiai tanár és mások felszólalásai 
gazdagították a vitát.

Egészében véve ezen a munka
közösségi gyűlésen az volt az ör
vendetes, hogy lelkészek és teoló
giai tanárok közösen, szorosan az 
egyházra tekintettek; mégpedig a 
mai egyházra, amelynek nagy fel
adatai vannak a mai emberekkel 
való érintkezés közben. Egyházunk 
egész inunkásserege vívódik azzal 
az Istentől kapott nagy feladattal, 
hogy az emberiség történelmének 

. mai izgalmas szakaszán Isten igé
jének hű tolmácsolása közben 
megtalálja a mai emberek szívé
nek visszhangját. Hisszük, hogy a 
teológiai tanároknak ezen a gyű
lésén kifejtett tudományos hitval
lása egyfelől s a budapesti lelké
szek őszinte igénybejelentése a 
teológia felé, másfelől hasznosan 
fogja befolyásolni és irányítani az 
evangélikus teológia lelkésznevelö, 
lelkésztovábbképző és teológiai 

tudományos munkáját.

ponti Bizottsága most tartotta meg 
elßö ülését Ázsia földjén. Bár tudatá
ban vagyunk a bajoknak á világ sók 
más'részén is, itt .Lucknowban Ázsia 
jelenlegi életének életbevágóan ' fontos 
problémáival kerültünk szemtől 
szembe. Egyrészt az állam és az egy
ház vezetőivel történt megbeszélések, 
másrészt a Keletázsiai Tanulmányi 
Konferencia jelentései révén — ezt a 
(konferenciát a Viiágtanács szervezte 
meg, közvetlenül a mi gyűlésünk meg
tartása előtt- —, továbbá az egymás 
-között tartott megbeszélések alapján 
bizonyos megfontolások halaszthatat
lanul sürgős voltát tapasztaltuk meg. 
Ezeket a meggondolásokat szeretnénk 
a Világtanács tagegyházaival közölni, 
hogy ily-módon a tagegyházak is foko
zottabb mértékben osztozzanak abban 
a felelősségben, amelyet az egyháznak 
éreznie keit, mind Ázsiában, mind 
-másutt.

Hálásak vasrvunk az ökumenikus
mozgalom létezésének lényéért, mert 
ez -maga is segít bennünket abban, 
hogy az egész világra -kiterjedő keresz
tyén testvéri közösségben nézzünk 
szemtől szembe a helyzetté!. Az a tény, 
hogy egymás tagjai vagyunk és a ne
hézségekké-! együttesen állunk szem
ben. iti kötelezettségeket jelent mind
nyájunk számára.

Mint Annak szolgái,' aki szól hoz
zánk a pohár vízről és a minden
napi kenyérről, tisztán, kell lát
nunk, hogy Ázsiában egész népek 
vannak, amelyek élelem, ruházat 
és lakóhely szörnyei hiányában 
szenvednek. Támogatnunk kell 
mindazoknak erőfeszítéseit, akik 
az anyagi és szociális jólét meg
teremtésén munkálkodnak. Ugyan
akkor Ázsia népei a ’ maguk szá-. 
mára jólrendezett politikai viszo
nyok és az'igazi-emberi közösség 

megteremtését óhajtják.«
A levél’ ezután , az ázsiai forradalmi 

célokat igy sorolja fél:
»A nemzeti függetlenségért való 

küzdelem és annak,megszerzése; a régi 
falusi társadalmi berendezkedés kere
teinek széttörése és arra való kísérlet; 
hogy az ipari technika segítségével -új 
társadalmat Tehessen felépíteni; a régi 
szokások és hagyományok ellen meg
indított küzdelem az. alapvető emberi 
jogoknak.új megfogalmazása által; áz 
asszonyok helyzetének gyökeres meg
változása és hasonló.változások a 'csa
ládi viszonyokban.« ,

»Gyűlésünk — folytatja a- levél t— 
segített bennünket annak megértésé
ben, hogy

az ázsiai népek milyen szegény
ségben és szükségben élnek, de 
ugyanakkor teljes megértéssel vet
tük tudomásul azokat az erőfeszí
téseket is, amelyeket problémáik 
megoldása érdekében kifejtenek. 
Ázsia népei olyan szociális viszo
nyokat követelnek maguknak, ame
lyek méltóak emberi lényekhez. 
Az egyházaknak mindenütt a vilá
gon módot keli találniok arra,\ 
hogy segítsék Ázsia népeit abban 
az erőfeszítésben, hogy olyan élet- 
színvonalat teremtsenek maguknak, 
amely képes kielégíteni az alap
vető emberi szükségleteket. Ugyan
akkor segíteniük kell őket igaz
ságosabb társadalmi és gazda
sági rend megteremtése érdeké

ben folytatott küzdelmükben.
A döntő feladat Ázsiában az egyház 

számára az, hogy segédkezet nyújtson 
a népeknek igazi erkölcsi- és szellemi 
erőforrások megnyitására és abban a 
vágyakozásukban, hogy megteremtsék 
a -maguk számára a szociális igazsá
got és a békét.

Keresztyén közösségeknek gazdasági- 
tag fejletlen országokban teljes támo
gatásukkal oda kell állniok a kormá
nyoknak és a népeknek a mögé ' az 
igyekezete mögé, hogy megoldják sa
ját gazdasági problémáikat, éppen 
ezeknek a szükségleteknek a kielégí
tése céljából. Az egyházaknak gazda
ságilag fejletlen országokban azt kell 
sürgetőleg ajánlania!; népeiknek és 
kormányaiknak, hogy. tegyenek meg

lehetőleg mindent a technikai Támoga
tás programmjának megerősítésé ér
dekében. meri hiszen éneikül ilyen 
erőfeszítések néni járhatnak • sik-er̂ eü 
Ázsiában. .

Az ilyeti támogatás csak akkor ér
heti el célját és úgy válhat kívá
natossá. ha abban valóban meg
nyilvánul az ember és az ember 
szükségletei iránt érzett törődés a 
föld bármely részén, továbbá, ha 
megnyilatkozik benne az emberi 
szolidaritás érzése is. Éppen ezért. 
ezt a támogatást csak azok és 
olyanok nyújthatják, akik átérzik, 
hogy melyek Ázsia népeinek ' 
gazdasági, politikai és szociális 

célkitűzései.
A gazdasági fejlődés érdekében ren

delkezésre álló erőforrásokat Ázsiában 
-az' újrafelfegyverzés és a katonai fe
szültség komoly mértékben csökkenti. 
Ugyanakkor olyan magatartás kifej
lődéséhez is vezet a nemzeti és nem
zetközi politikában, amely hajlamos 
arra, hogy elhanyagolja a szociális 
építés pozitív programmját.«

A továbbiakban kifejti a Tevéi, hogy 
az egyház helyi gyülekezeteinek pó
tolhatatlan szerep juthat az ázsiai 
népek között a közösségi élet, a test
véri szolgálat és a tnegbékülés ápolá
sában. Rámutat az egyház missziói 
hivatásának jelentőségére az éhező 
népek között. »Sajnos — írja a levél 
— bizonyságtételünkkel szemben áll 
az a lény, hogy még alig-alig néztünk 
szemtől szembe és értettük meg Ázsia 
inás nagy vallásait saját földjükön.«

»A missziói feladatok elvégzése : 
folytatja egészen egyedülálló' fele
lősséget jelent az. egyházakra . Ázsiá
ban- it- r 1 : -í,
' ,hlr: t ■' 1:. *■ .'•* / ’• . *
.Az egyházakra az a; feladat' vár, 
hogy saját életük szolgáljon - bi- 
‘zonyságtevésül. a szociális igazság 
és a politikai szabadság mellett.- 

* Egyesegyedül csak ezen a módon 
találhatják meg az egyházak az 
utat-Ázsia népeinek a szívéhez.«'• T. i.; ' ’ . ’ t *

.'A levél végül az egyház egységének 
a fontosságát' .hangsúlyozza Ázsiában 
és így fejezi be:- ■ . . ,  t

»Ki kell-jelentenünk azt.is, hogy a 
nyugati egyházaknak nagy megértési 
és készséget kell- mutatniők, hogy tel
jes szabadságot és fennakadás nélküli 
támogatást nyújtsanak, Keléten ■ levő 
testvéreiknek, mert hiszen a keleti 
egyházak is" arra törekednek, hogy 
megtalálják Isten számukra, rendelt 
célját a -maguk idejében és a maguk 
helyén. Készítsétek az Úrnak útját és 
egyengessétek az Ö ösvényeit!« (

A Központ- Bizottság január 3-i ülé
sén vendégként részt-vett Nlhru indiai' 
miniszterelnök is. , ,

• -ü •

'‘M. ?• •

Gyorsan fo ly ó  időm et
üyorsan folyó időmet 
Az Or nem adta hiába,
De azért, hogy erőmet, 
Gyakoroljam jó munkában; ■ 
Hogy 'nőtt drága vagyonnal,
Éljek bele haszonnal. •

Nem szabad könnyelműen 
Elhenyélnem élelemet,
De szükség, hogy serényen 
Tegyem kötelességemet 
S  elvégezvén dolgomat,
Reád bízzam utamat.

Hivatásom ösvényén 
Adj erői tovább haladnom 
S minden esete őszintén 
Tetteimről számot adnom.
Ha igaz és hű leszek,
Lelki nyugtot úgy lelek.

Uram, minden munkámat.
Add, kedvedre folytathassam,. 
Hogy e földi pályámat 
Elvégezvén, elmondhassam:
Időm hasznosan tele.
Mint bölcs, úgy éltem vele.

Kiss János püspök (1770—1844)

Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok .(« w * » * *
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Minémű lé lek van bennetek
Dezaéry László püsp&k pfédikációja fan. 25-én, a Deák-téren. Lk. 9:51—56.

Keresztyén Gyüjötezet!
.Testvérek: ez U r Jézus Krisztusiban!.

Ahogy járom  a gyülekezeteket, ügy ta lá l
kozom m indig ú jra  azzal az emberrel, aki 
m egragadja az alkalm at, megfogja a keze
met -és ezt m ondja: »Psüpök ur, m3 még 
evangélikusok vagyunk, úgy  mit régen. Mi 
a régi setyvel ragaszkodunk vallásunMioz.« 
Van, aki ezt így m ondja: »Mi m egm arad
tunk az egyházunkban és készek vagyunk 
a 5 ■egyházat tám ogatn i, azért, hogy az egy
ház erősödjön és megm aradjon.« Legtöbb
ször hozzáteszik* hogy ök befizetik az adó
jukat é s  Járnak a templomba ~  ha más 
'dolguk nincs, de ez nem túl lényeges, a 
lényeges az, hogy ».belül a szívükben őrzik 
a iceresztyénséget«. Legutóbb m ár megkér
deztem egy ilyen testvértől, hogy az egy* 
házban m aradt-e meg vagy az ü r  Jézus 
Krisztusban? Ezt nem valami pietista kü
lönbségtétel okából kérdeztem meg, hanem 
azért, mert • m indig jobban látom, hogy 
ezeknek a testvériknek a szívében nem 
ugyanaz ez a kettő; megm aradni az egy
házban és megm aradni Krisztusban. Azt 
akartam  kérdezni, hogy az egyház tám oga
tása  az ö részük-roj azt jelenti-e, hogy ké
szek Jézus Krisztusban megmaradni. Jézus 
Krisztust követni, vagy inkább valami egé
szen m ást jelent-e ez?

A rra a kérdésemre, hogy vájjon ez a 
testvér Jézus Krisztusban m aradt-e meg, 
homályos választ kaptam, de a kézszorítás 
erősödött s  az a hangulat is, amelyből az 
látszott, hogy ö nem annyira Krisztushoz 
van kötve, mint inkább azt ta r tja  fontos
nak, hogy az egyház valamilyen általa m eg
jelölt cél érdekében megm aradjon. A z  lá t
szott, hogy ő nem tudja  egészen pontosan, 
hogy kicsoda Jézus Krisztus, de azt pon
tosan tudni vélt, hogy micsoda az egyház, 
s úgy gondolja, hogy az a valam i, amit 
ő egyháznak vél. fontos, hogy m egm arad
jon  »mindenek ellenére«. Mondjuk ki egy
szer. hogy ez: »régi szívvel megmaradni 
az egyházban«, egyáltalában nem jeJ-enti 
azt, hogy keresztyénnek lenni és m egm a
radni a  hitben — Jézus Krisztusban.

Azt hiszem, igen közel van hozzánk 
az a  lehetőség, hogy ilyen kifejezéseket, 
hogy »hiszek úgy mint régen«, bizo
nyos evangélikusok túlságosan sokká 
értékeljenek és azt hiszem, közel van az 
a feladat Is, hogy az ilyen kifejezéseket, 
»úgy m int régen«, vagy a »régi szív
vel« felülvizsgálat tá rgyává tegyünk, 
Sok a szentiinentűlizmus, tehát az á t
gondolatlanság az Ilyen vallom ásokban.
Az atyáinktól «>rökölt szent h itre  esik 
ezekben a mondatokban ez u ta lás  s 
benne nem egy olyan önelégült és é r 
zelgős gondolat is, Jhogy »ml, vagyis 
én, a családom és a  gyülekezetem ezI- 

\ lárdati állunk oia is a  vallásunkban, az  
egyházunkban«. Ma is  éppen úgy m int 
régen. Aki így Részéi, az $em a rra  nem 
gondol, hogy m it jelent ina .»a régi 
szívvel« keresztyénnek lenni, sem arra , 
hogy m it je len t »úgy m int régen« ke
resztyénnek lenni, m ert természetesen 
a rra  sem  gondol, hogy milyen volt a z  a  - 
keresztyénség akkor, amikor az a b izo
nyos »úgy, m in t régen« volt. tizek a 
jóindulatú bejelentések «z t a  kérdést ve
tik föl bennem , hogy milyen is  volt az 
a  keresztyénség, abban a bizonyos m últ
ban, am ire itt hangsúly esik. Nagyon 
jó volna megvizsgálni «zt a  bizonyos 
»régi szivet«. Abban nz időben, amikor 
a Kereszténységgel m ég dicsekedni volt 
szokás, abban a  bizonyos »régenben«, 
hogy festett az ilyen evangélikusok kc- 
resztyénsége? A családjuk keresztyén 
élete, a gyülekezetük keresztyén h ite 
abban a környezetben és azok között a  
viszonyok között, amelyekre ő gondol.
Ml yolt akkor ’a ^keresztyén bizonyság
tétel ereje, mi volt a  keresztyénség 
küldetése és mennyi vplt tíz engedel
messége Krisztusnak? Jó volna mindezt 
m egvizsgálni. Lehet, hogy gondos vizs
gá já t u tán  nem Is nagyon hasonlíthat- . 
fiánk a  m ai egyházhűségünket tárhoz a  
bizonyos »úgy mint régen«-!iez. Talán 
éppen szégyen len íink kellene azt a  
»régi szivet«, am ire hivatkoznak azt 
a régi m agatartás t, amiben -való m eg
m aradásról m pst a hűség jeleként nyi

latkoznak.
De íic ta rtsunk  most kortörténeti v itát é s  

főleg ne  hasonlítsuk össze a korokat. Az a 
kérdés, hogy m it mondunk és mit cselek
szünk ma. M ég inkább az a kérdés, . hogy 
mit követel Jézus Krisztus ma. Röviden 
összefoglalva: m eg vagyok róla  ̂ győződve, 
hogy Jézus Krisztus nem a íni régi szívün
ket, hanem a mi m egújult szívünket kéri 
é s  általában az a meggyőződésem, hogy 
Jézus Krisztust csak megváltozott szívvel, 
megújult szívvel követhetjük ée semmi 
esetre sem »úgy, m int régen«.

A mai igénkből fény esik e rre  a  kérdésre. 
Az bizonyos; hogy a tanítványok egész 
szivüket odaadták  Krisztusnak, amikor el 
kezdték őt követni. Egész szívvel álltak  oda 
Krisztus mellé, amikor egy szavára elindul, 
lak követni őt. A döntés úgy történt ben
nük, hogy különbséget teltek Jézus Krisztus 
személye ős a m aguk személye^ között. 
Krisztus személyét, életét és beszédét szép
nek és igaznak találták . De különbséget 
lettek egyrészt Jézus Krisztus és m ásrészt a 
farizeusok, az írástudók, Merodes és a 
gazdagok között, s  mindezekkel szemben 
adták a pálm át Krisztusnak. A z  volt a vi
lágosságuk, hogy Krisztus «számukra az élei 
a jó  példakép s minden egyebekkel szem 
ben fogadták el K risztus elsőbbségét.

De úgylátszik a Bibliából, hogy egy
általában nem volt elég odaadni Krisz
tusnak az »egész szívüket*. Az egész 
szív sein é r semmit, lia az a  »régi 
szív«. Azt hiszem, hogy Jézus Krisztus 
követésében (eltöltött harm adik évükben 

m ár ez világossá lett.
Amikor Jézus Krisztus m ár az 5 »Fel- 

r í tetőséről« prédikál közöttük, akkor már 
három év telik el a Krisztus követésben 
és úgylátszik, hogy a tanítványok is  ilyen 
szemtimentális á tgondolatlansággal beszél
lek erről az igen rövid, három esztendős 
Krisztus-hívő m últjukról. Követünk téged, 
bárm erre mégy, úgy m int régen, amikor 
első szavadra felfigyeltünk $ neked adtuk 
rgész szívünket. Most azonban három 
esztendő után egym ásután jönnek a bot
rányok, a nagy megütközései-:, amelyek mé
retükben éppen most kulm inálnak,  ̂ amikor 
Krisztus m ár a közelgő szenvedéséről és 
haláláról beszél, amiben egyik sem vállalja 
vele együtt a szenvedést. M egtorpannak és 
megrettennek Krisztus messiási tevékenysé
gének végső 'nagy  csattanója előtt, a halál 
és a lezárt sír ténye előtt. Sohse felejtsük 
el, hogy Krisztust egyetlen tanítványa sem 
kísérte el a kálváriára. Az utolsó éjszakán 
Péter m ár olyanok közölt óJáJkodik nklknek 
Krisztus semmit sem Jelent, s  boldog, hogy 
kélszer.három szpr ** is elhiszik neki. hogy 
semmi köze nincs Krisztushoz. A most fel
olvasott ige  körül a Lukács evangélium a Ü. 
részében döbbenetes világossá % vetődik a 
tanítványok igazi belső helyzetére, arra, 
hogy a Krisztus egész szívvel való követése 
bizony azt jelentette, hogy követik őt a régi 
szívvel, s  a szentim entális K risztus-rajon
gás bizony m eg nem újult és meg nem 
tisztított szívet takar. Akárcsak a mi mos
tani egész, keresziyénségünk lelkivilágában»

amelyben meg nem tisztított szívvel v a 
gyunk »készek arra , hogy az egyházat tá- 
mogassttí;«. Lukács evangélium ának *9. fe je
zetében a felolvasott ige e lő tt beszámolót 
ta lá lunk  a tanítványce< rangvitájáró l. Kii 
•nagyobb közöttük? S K risztus akkor, ezt az 
egész v itá t átvágva, a gyakorlati, tevékeny 
h ite t követeli tőlük, amivel ».befogadják az  Ő 
kicsinyeit.« Még előbb esik s z ó 'a r ró l ,  hogy , 
a közelgő szenvedéseiről beszélt, s keserű 
beszámoló van az evangélium ban arról, 
hogy nem értették «  m ondást: »E l vala^ 
rejtve előlük«, sőt m ég az is itt van, »fél-" 
tek  őt megkérdezni e m ondás felől.« Rög
tön  a felolvasott történet u tán  az <$ követé
sére h ív ja  a tanítványokat, ezek pedig sor
ban arról beszélnek, hogy ml m indent kell 
nekik itt még, most gyorsan elintézniük, 
mielőtt követnék Jézust. Régi szívüket cipelő 
emberek Krisztus körül. A felolvasott igé
ben pedig a m aga legmeztelénebb valóságá
ban  áll előttünk ez a kérdés.

A Jézus Krisztus tám ogatására é s  vé
delmére kész tanítványok leplezödriek itt 
le olyanoknak, akik maguk , sem tudják, 
hogy m ég m indig »micsoda lélek van 
bennük«. Jézus Krisztus szavaiban velük 
szemben az Istenfiának egész csalódása 
tükröződik. Mintha mindezt egyszerre 
m ondaná: Igen, ti velem vagytok há- 
rpm esztendeje, együtt tapossátok velem 
az evangélium  útjá t, de szörnyű, hogy 
milyen lélek van bennetek. Szörnyű 
mégis, hogy nem Js tudjátok, Jiogy m i
lyen lélek van bennetek. I tt  m ondja ki 
Krisztus azt, hogy m it sem ér ez a  
nagy lelkesedés, amelyben ők egész 
szívvel tám ogatják K risztust, hogyha ez 
a nagy segftűkészség a  régi szívvel tö r

ténik.
De mi is történt a tanítványokkal Sa

m áriában? Jézus Krisztus tanítványaival 
együtt menetel a  samárvai országú  ton. 
Együtt van velük egy idegen világban. 
Sam áriában tő! üli idegen, eőt ellensége« 
nép lakik. A sam aritánus kiköpött, ha 
zsidót lá tott és fordítva. Sam áriában nem 
tértek be a zsidók a sam ária iák házába, é s  
a határon leverték a po rt a lábukról. A 
két nép vetélkedett és vitatkozott egym ás
sal. Hitbeli vitájuk volt. Az a bizonyos 
sam áriai asszony is ezt a kérdést vetette 
fel: »Hol leéli Isten t imádna?« Ezen a hc- 
gyen-e, vagy pedig a Sio.n hegyén?« Krisz
tus azonban éppen ezzel az asszonnyal kap. 
csolatban m utatta meg, hogy kell a »samá- 
riai kérdéshez« nyúlni. Ö nem tekintette .azt 
az asszonyt idegennek és nem folytatta a 
légi vitát, ö  az élet kérdéseit vetette íel a 
sam áriai asszony felé. Feltárta  előtte a 
bűnét s a  gyónásban és {eloldozásban te 
rem tette meg a közösséget közte é s  m aga 
között. A tanítványokban m ég a régi léleik 
dolgozik. Pedig  /é zu s  Krisztus azért volt 
közöttük, hogy bennük fény áradjon  m in
den előítéletre, m inden gyvílöiségre és  azért, 
hogy feltáruljon bennük elszigetelt, nya
valyás életük alapvető bűne, hogy össze
ütközésben vann ak ein berekkel. Azért, hogy 
szám ukra vannak »idegenek«.

Az történt, hogy a tan ítványok régi sz í
vükkel készek voltak arra , hogy Krisztust 
tám ogassák  egy idegen világban s készek 
voltak arra . hogy m eghivassák Krisztust a 
sam áriai Tahiba vendégnek. A z  volt a fe l
fogásuk, .hogy K risztus ide is való. a  &a- 
m árjalaknak is kötelességük Krisztusban fe l
ismerni a Mestert? s  kifejezést adni annak, 
hogy elfogadták ő t . . Ok azonban nem sflzal 
az  új szívvel k ínálják Krisztust &z em 
bereknek, amellyel «élniük kellene, nem a 
szeretet cs ,a bŰnfelettl isteni győzelemnek 
az eníbenek felé fordult Irgalm as és -Jó
akarat ú szívével, hanem a  régi szívvel. Ez
zel a  régi szívvel Játják ők S a m a rá t -s .ro 
hannak végig a i f»Hin m indig idegesebben 
zörgetve végig az ajtókon, Jiogy hebocsát- 
la íá s t ta lá ljanak  ftam áriiba , Az ajtók azon
ban becsapódnak előttük: »Nincsenek itt
hon,« A z -« g y ík  ablakon valaki lenéz és 
közli, hogy képtelen a vendéglátásra. A 
másik u d v aria san . ki-tér az idegenek kérése 
elől. A harm adik egyszerűen kim ondja: 
»idegen nép vagytok, nincs helyetek a há
zam ban.« Ez történt végig az  egész fa lu 
ban. Egyik házból kidobták őket, a m ásik
ban udvariasan  kitértek előlük, vagy ked
ves szóvá! elhárították a vendéglátást. A 
tanítványok azonban rég i szívükkel azt gon
dolták, hogy a samáriaíalc ta rtják  őket Ide
geneknek.

Pedig ők (ártották régi szívükkel ide
geneknek a  sam árlaiakat s magukból 
vetítették az ellenségeskedést. A falu
ban való szálláskeresés az Idegeikre 
ment. Képzeljük el. Ezek olyan emberek 
voltak, akik felbuzdult lélekkel rohantak  
a faluba és feltétlenül segíteni akartak 
Krisztusnak. Tám ogatni a z  ü ügyét, ti* 
ezek az emberek m indenütt visszautast* 
tá sra  találnak . Ez a gondolatuk van; 
Iiogy lehet Krisztust fgy kezelni, aho
gyan ezek? Végül idegesen cs csalódva 
visszafutnak Jézushoz. Megbeszélik vele 
a  dolgot. Nagy a felháborodásuk és 
nagy sértődöttség van a  szívükben. A 
dologba belelovalják m agukat és végül 
kimondják azt a szót, am it a  régi szív
vel egy »igazi« »Krisztus-tám ogatónak« 
ki is kell m ondania. Tudják, hogy Jézus 
Krisztus hata lm as ú r és a mennyből 
kérhet tüzet a  földekre. Ezzel a  kér
déssel akarják  Krisztust belevonni a m a 
guk felháborodásába; »Uram, akarod-é 
hogy mondjuk, hogy fűz szálljon a lá  az 
égből és eméssze m eg ezeket, m int 

Illés Is cselekedett?«
Ez volna a legegyszerűbb megoldás, 
ami tisztázhatná a helyzetet köztük és 
a  «am áriaiak között. ** Pusztuljon az 
egész falu, ha  Istentejen. Krisztus azon
ban nem veszi á t az idegességüket és 
nem Igyekszik sem m it sem cselekedni 
annak érdekében, hogy ebben a faluban 

a  sokaság felé forduljon.
- Az Illésre való u ta lás  Illés próféta éle
téből két ugyancsak igen Jellemző eset arra 
a tém ára, amit most feszegetünk. így  kért 
Illés tűzet kétszer is ötven-őtven em berre, 
akiket a király küldött Illéshez és a 
begyre, az a király, aki nem akarta e l
fogadni Illés tekintélyét. (II. Klr. 1:10—12.)

Krisztus azonban a  sam áriai falu h a tá 
rában egyáltalában nem ta lá lja  helyén
valónak ezeket az «»testamentum! idéze
teket és Illés emlegetését. Egyáltalá
ban nincs felháborodva a  sam áriai kö
zönyön és idegenkedésen s  meg sem 

mozdul, hogy bosszút álljon a  falun. 
Nincs idegesítőbb dolog, mint mikor 
Jézus tanítványai olyan valam it kémek 
Jézustól, am it ő nem akar m egcsele
kedni. i t t  ez történt. Krisztus szelíden 
rá juk  néz és ezt m ondja: »Nem tud
játok, minémű lélek van tlbenneteb. 
Mert az Embernek íla nem azért jö tt, 
hogy elveszítse az emberek lelkét, h a 
nem hogy m egtartsa.«  Ezek u tán  a ta 
nítványok nem tehetnek egyebet, m int
hogy elhallgatnak s tudomásul veszik, 
hogy nem sok érdemet szereztek Krisz
tus előtt, a  régi szívükkel « a  Krisztus 
tám ogatására  való nagy lelkesedésükkel.

Gondoljuk át tehát most azt. mit je len t
het m anapság IJyanféle tanítványnak lenni, 
ilyen lelkes Krisztus-tám ogatónak lenni s 
így »teljes szívvel«, de sajnos, a »régi 
szívvel« követni Krisztust. Jgy festhet az

egész keresztyénség. am-ilcor a régi szív
ve l toézi a  világot. így  festhet pl. a nyugati 
keresztyénség, amikor úgy gondolja, hogy 
az  égből veit tűzzel kellene tisztáznia a 
nagy világnézeti kérdést, pontosan azt,! 
hogy kinek van igaza, a keresztyéneknek, 
vagy a nemkeresztyéneknek. Jézus K risztusj 
.előtt most is  o tt idegeskedik egy nagy .tö-i 
m eg a világban, azokból, akik készek 1el-; 
kesedéssét tám ogatni az egyházat. Ezí& 
újabb és^ újabb és m indig feltűnőbb izg a 
lommal szám olnak be Urunknak arró l, arai 
velük Sam áriában történik. Készek volnának 
arra, am ire  valaha a  keresztes vitézek vo l
tak  készen, Bouillon 'Gottfried idegén. Csukj 
éppen arra  nem gondolnak, hogy »minémű 
lélek« lakozik bennük, hogy »minóraü Jelek, 
kel« nézik az embert, akinek I-sten nem  a 
lelkét akarja elvenni, hanem  m egtartani -azt 
— qz embert, akihez Isten fia eljött. Krisz
tus egészen más indulattal van az emberek 
felé, m int ahogyan m i vagyunk,

Krisztust nem izgatják  az  egyházért ag- 
fíódók Iiadijelentései afelől, hogy ho
gyan is áll a z  egyház az  elvilágiaso- 
dott világban. Krisztus m egőrizte ezek
ben a  kérdésekben a  fölényét. A fölé
nyét az egyház  felett, ami az ő  kegyel
méből él, ment nem ő él az egyház ke
gyelméből é s  tám ogatásából. Krisztus 
m a is azt m ondja: Ez a ml fő dolgunk, 

hogy szeressük az embert.

Szeress ük az embert, ahogyan Krisztus 
mondta & ahogy ezt János -evangélista ki
fejezte: »Nem úgy  mint Kain, aki a  g o 
nosztól vala és meggyilkoló az 6  testvérét.'« 
A legfőbb parancsolat ina is a z : »Szeresd 
n te Uradat. Istenedet, teljes szivedből, lel- 
jes lclkedböl és teljes elmédből s szeresd 
felebarátodat, mint önm agádat.« 

így  állunk tehát azzal, amikor azt 
ondjuk, hogy a régi szívvel vagyunk az 

egyházban. Az nem elég é s  az végikép nem 
jó, ha ú gy  szeretitek az egyházat és Jézus 
Krisztust »mint régen«. M edináit szívvel 
kell benne m aradnunk az egyházban, a m eg
újult szív pedig azt jelenti, hogy Krisztus
nak az emberek félé való indulatával kel! 
szeretnünk az emberi Sam áriában.

E napokban, testvéreim,
jelentős dolog történt a világ kercsz- 

tyénségének éleiében.

Tatám éppen ebben a tekintetben történt 
fordulat a vHágkeresztyénség életében. A  
messzi Indiában. Lucknowban gyűlésedéit 
az Egyházak Világtanács-a Központi Bizott
sága. Az a hatalm as keresztyén szervezet, 
melynek központja Géniben van s mely 
m acában foglalja a nem római katolikus 
fe'e kezetek minden valam irevaló egyházát. 
Anglikánokat, lutheránusodat, orthodox oik at, 
reformátusokat, m ethodístákat .és baptistákat 
és m ég sok feJekezefet szerte a világon. Az 
Egyházak V ilágtanácsának ezt a központ, 
iát a m agyar pro testáns egyházak, de in fö  
egyházak is három -négy esztendeje ostro 
mon áik abból a célból, hogy az Egyházak 
V ilágtanácsának Genf ben székelő vezetősége 
ejtsen 6zót a világ emberiségének mai köz
ponti kérdéseiről és  szóljon az em beriség
hez K risztus indulatával .és Krisztus nyel
vén. Három esztendeje folytattuk ezt .az 
ostromot, hogy z z  Egyházak Vilá-glanácsa 
vezetősége vegye rá  a többi egyházakat is  
erre a felelősségteljes m egszólalásra. E h á . 
rom esztendőn keresztül csak e lhárította  ez 
a központ a m agunkfajta egyázak felszóla
lásait és próbáit Jiülönps .»tárgyilagosság
gal« fogalm azott FVilafkbzatckat termi 3 
világ em beriségének ü g y ire  nézve, ezeávbeq 
azonban nem  volt benne a K risztus lelke.

Az Egyházak V ilágtanácsa központi ve
zetősége m ost leuiazott Indiába és ott 
gytíiésezett. O tt akarta  m egm utatni m a
gát az egész világnak és kétségtelenül 
úgy  gondolta, hogy ő  o tt »teljes szívvel 
fogja tám ogat»!« Krisztii« ügyét a föl
dön. A teljes szív és a  Krisztus-tám o
gató készség azonban m egbfráltalo tt ab
ban a  konkrét helyzetben, am ibe a  kon
ferencia került. A konkrét helyzet India 
lakosságának, százezreinek és százmil
lióinak képtelen nyom orát m u tatta  meg 
a m agabiztos nyugatiaknak és felvetette 
a  forrongó Ázsia minden konkrét kérdé
sét. Felvetődött a  keresztyénség világ- 
m issziójának egész problem atikája. Krisz
tus befogadásának problem atikája. De 
egészen m ás volt erről itt beszélni, 
m int ahogy azf Genfben gondolták. Ki
bontakozott előttük a gyarm ati világ 
s a keresztyénség vUágmisszlójának vi
szonya a gyarm ati kérdéshez. Mindez 
á llásfoglalásra Jtényszerítette a  köz

ponti vezetőséget.
Három  olyan nyilatkozat született meg, 

ami forradalm i természetű, m ert szinte előz- 
ményeknélktili. Nyilatkozat az ázsiai népek 
kérdésében, egész népeknek, m int fajoknak 
elnyom ása ellen és a béke ügyének k é rd i 
sében. Ezeket a nyilatkozatokat nem a 
m agunkfajta egyházak többsége erőszakolta 
ki, mert hihetetlen kisebbségben voltak ott 
a m agunkfajta egyházak. Mit gondoltok mi 
történt ott?

Nekem az  a meggyőződésem, hogy 
nem egy irányzat a ra to tt o tt politikai 
sikert, hanem  Jézus Krisztusnak egyszer 
sikerült végre, hogy szemébe nézzen 
ennek a  Sam áriában futkározó tan ítvá
ny! seregnek és m egkérdezze tőlük, igen 
konkrét helyzetben azt, hogy  »minémű 
lélek van bennetek?« m ert az embernek 
Flát nem azért küldte Isten a világba, 
hogy elveszítse az emberek lelkét, h a 

nem hogy m egtartsa  azt.«
Mindez nem könnyű helyzetben történt.

Nem rózsás viszonyok között. A te szíved
ben mindez sokkal könnyebben mehet. Jézus 
Krisztus indulatainak kell meggyökereznie a 
szívedben. A Sam áriában szállástkereső ta 
ni ványoknafe mondóit krisztusi szó nyisson 
benned világosságot arranézve, hogyan néz- 
eél a nem keresztyénekre, hogyan nézzél a 
többi emberre. Az egész keresztyénség lé
nyege ez: szeresd a te  felebarátodat, m int 
önm agadat.

Jézus Krisztus ezekben a napokban a rra  
int jnJnket. hogy hangulatainkat, egyház- 
tám ogató lelkesedésünket m élyítsük el yz ő 
igazságán. A rra Int. hogy meggyőződésein
ket az ö kinyilalkoztatásához mérjük. Arra, 
hogy egész egyházi tevékenységünket az ő 
leikéből folytassuk. Ráíüggesszük a ml sze
meinket és engedjük, hogy dolgozzék ben 
nünk az  ő Szentlelke, a békét teremtő Szent
lélek.

Akik azt m ondják ina, hogy »m egm a
radtunk az evangélikus egyházban a 
régi szívvel«, azok gyorsan hallgassa  
nak cl. Beszéljenek azok, akik úgy be
szélnek, hogy élünk az evangélikus egy
házban m egújult szívvel « a Krisztus 
indulatából származó lelkesedéssel. Az a  
dolgunk, hogy könyörögjünk az  egész 
keresztyén cégért, adjon Isten nekünk új 
szivet, hogy ne mondjuk azt többé: 
»Követlek Uram, úgy m in t régen.« Ha
nem m ondjuk ezt így: követlek Uram, 
úgy am int most akarod. No mondjuk 
azt többé, m egm aradtam  az egyházban 
és tám ogatom  az egyházat a rég i szív
vel, hanem  mondjuk azt; új szivet adj 
nekünk Urunk, am it a  Te Szentlelkeddel 
szentelsz meg a  ml új keresztyén é!e- 

% lünkre és új feladatainkra,
* Amen,

A Déli Egyházkerület presbHérnina .
január 29-én gyűlést tartott, melyen 
a többi között a pesti egyházközségeik 
SBÖtaá; aszlásáaak ügye, az egyház- 
községi háztartási vizsgálatok ered
ménye és más íolyóügyek szerepeltek.
RADIOS ISTENTISZTELET

Február 1-én, vasárnap reggel há
romnegyed 10 órától evangélikus val
lásos félórát közvetít a fMöíi-rádió. 
Igét hirdet Koren Emil kőbányai lel
kész. Énekel a Lutheran;,-, Énekkar, 
Weltler fenő karnagy vezetéseve!. Éne
kek a Dunántúli Enekeskönyvből; 24. 
1—3. vers.
ANGYALFÖLD

X  gyülekezet február 8-árí tartja 
szokásos havi ezeretetvendégségét.

RÁKOSPALOTA
A gyülekezetben ifjúsági szeretet

vén elégségen vendégül látták a kőbá
nyai és újpesti ifjúsági Wbiiaórák 
részvevőit, frásmagyarázatot ’Kökény 
Elek, előadást Korén Emil lelkész 
tartott.

PAPNÉ-GYÜLÉS
A tiagybudapesii papnek február 

3-án, délután 5 órakor tartják szoká
sos összejövetelüket a Puskin-utcai 
püspöki székházban. Igét liirdet Csep- 
regi Béta lei-kész. Kérjük a minél na
gyobb számban vaió részvételt.

C1NKOTA
A cinkofa i templomban . február 

5-—8-ig esténként sorozatos igehirde
tés fesz, Józsa Márton lelkész szol
gálatával.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Következő' vasárnap: Február 1. Hetvened vasárnapja, tgékí 

d. e. K d . 1:15—19., Máté 14:22—23., d. u. Ezs. 45:18—25. Liturgikus 
szín: zöld.

KAPOSVÁR ; ■*!
A gyülekezet'január 18-áu müsöíce? 

gyülekezeti est keretében megtartott 
ünnepi közgyűlésen beszélte meg az 
1952. évről szóló ielikészi jelentést, va
lamint a.zárszámadást,és. a költeég- 
vetést. -,

ÖBUDÁ
-Mezősi György mezőtúri ségédfeb 

készt, akit Dezséry László püspök a 
déli evangélikus egyházkerület köte
lékéből az északi evangélikus egyház
kerület kötelékébe átengedett, dr. Vető 
Lajos püspök február 1-i hatállyal 
Óbudára helyezte segédlel vésznek.
KELET-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE

A kelet-békési evangélikus egyház
megye lelkészi munkaközössége január,
9-én ülést tartott. Az ülésen megvita
tásra ikerüit az ülést megelőzően be
mutatott béke-film, valamint-az*egy-- 
ház sajtószolgálata is,
LELKÉSZCSERE

Alföldi nagy gyülekezet lelkészé cse
rélne elsősorban Pest környékére vagy 
Nógrád vidékére. Tót tudás szüksé
ges. Cím a Déli Egyházkerület püspöki 
hivatalában.
HALÁLOZÁS

Jéger József ny. békéscsabai-, gimná»' 
ziumi tanár életének 83. évében meg« 
tért Istenhez. — Üzv. Borbély Béláné, 
néhai Takács Gyula rábca-kapi-i evangé« 
likus lelkész leánya, január 16-án, éle« 
tének 75. évében csendesen elhunyt Az 
elhunytban Borbély Sándor, a bezi 
egyház felügyelője édesanyját gyá
szolja.

Gazdag eredm ények
Elkészült a Központi Statisztikai Hi

vatalnak az egész 1952. év eredmé
nyeit összegező mérlege. Hogy mit 
végeztünk, mennyit fejlődött nép
gazdaságunk, hogyan emelkedett  ̂ a 
dolgozók anyagi és kulturális _ szín
vonala; azt csak a azámadatokból lát
hatjuk meg tisztán! A ’ gyáripar 1952. 
évi teljes termelési tervét 100.7 száza
lékra 'teljesítette s  ezzel 23.6 százalék
kal termelt többet, mint az 1951. év
ben. Az alapanyagiparok termelési 
eredménye az 1951. évihez képest a 
következő: szén 122.8, viliamosenergia 
1Í9.3, -acél 113.1, vasőntvény 126.7 
százalék.

De ezekbő I az a datokbó! még nem 
vonj ük le  a végső következtetést. A ne
hézipar fejlesztésétől nem választható 
et a könnyűipar s a mezőgazdaság 
fejlődése — megnézzük ezeket is. 
1952-ben üzembe helyezték a Diós-

fyőri Nagyolvasztót, a Sztálinvárosl 
űzálióiéglagyárat, a Tíszamesiti 

Vegyiműveket, a Mályi Téglagyárat, a 
Hajdúsági Gyógyszergyárat, a Szol
noki Tejüzemet, é» még számtalan új 
üzemet. Ugyancsak hatalmisan fejlő
dött a mezőgazdaság is; 1952-ben a

I géppel aratott terület az -1951. évinek 
kétszeresére emelkedett.

A fejlődésnek ugyanez n törvénye 
vonatkozik a kultúra területére, is: 
1.1 millióra növekedett az operaláto
gatók száma, 8500 tömegkönyvtár 4.3 
millió kötet könyvvel áll az olvasók 
r.éítdétkezésére, pt 'uj rádióadó létesült 
és -a rádióelöfizetők ■ száma 26 száza
lékkal növekedett.

Mindezekből az : adatokból«k&vetke« 
zik az, amit a íervjelertté* < zárómon- 
data fogtál össze, legjobban 

1932-ben a nemzeti jövedelem, 
mely 47 százalékkal meghaladta 
az 1951. évit, mintegy három- 
negyedrésze a lakosság személyes 
szükségleteinek kielégítésére, szo
ciális és kulturális juttatások fede
zésére, egynegyedrésze a termelés 

bővítésére szolgált. 
Bennünket, evangélikus híveket bol« 

dog örömmel tőit él -az a tapasztalat, 
hogy mi is ennek a hatalma« mérték
ben fejlődő népgazdaságnak építői le* 
hetünk és élhetjük annak boldog éle
tét. Kérjük Isten áldását a tovább! 
fejlődésre, hogy alkotó munkánkkal, mi 
is valamennyien a békét erősítsük.

BECSÜLD MEG A HELYEDET !
örök kísértésünk, hogy nem becsűI- 

j'ük meg a helyünket. Talán a másik 
jobb, kényelmesebb, szebb, Izgalma
sabb, hozzánk illőbb, csak ez nem, 
ahol vagyok, ahol élek. .  .1 Különösen 
akkor nagy a kísértés, ha bajok ér
nek minket. Szemrehányások, vádak 
és gondok súgják a fülünkbe; máshol 
bizonyára jobb lenne. De nem is kell 
hozzá baj, elég az is, ha önmagunk
ról téves véleményt alkotunk és be
képzeljük, hogy míreánk más helyütt 
nagyobb szükség van. Mi mindent 
tudtunk volna alkotni más környezet
ben, más munkahelyen. Mennyire vit
tük volna más családban és milyen 
hitünk lenne más gyülekezetben — 
mondják sokan. Valijuk meg őszintén, 
mennyi nyugtalanság jár ezzel a kí
sértéssel, mennyi elkeseredés, elége
detlenség, örömveszlctt napok, lelas
sult munka, elrontott évek és alkotá
sok jelzik ezt a vergődést. Sok a fe
lesleges álmodozás, sok a csalfa re
ménység. Meg kell tanulni megbe
csülni a helyünket. Hányszor jöttünk 
már rá, hogy mily jó, hogy olt vol
tunk, mert ott isten különös kegyelmi 
ajándékkal ajándékozott meg. Másutt 
nem tanulhattuk volna meg, ezt ai 
leckét, csak itt, ezen a helyen. Az élet 
egyik titka ez Is; megtudni, mit bí
zott rám az Isten ezen a helyen, ahol 
most élele És ne akarjak erről a Hely
ről előbb elmenni, mielőtt erre Isten 
nem indít.

Kinek van jobb helye? Erről beszél
getett egyszer négy gyertyaszil. Az 
én helyem az oltár és ai keresztre vi
lágítok — szólt a vastag oltár! gyer
tya-—,- -nálam, fontosabb helye nincsen

senkinek. Dehogynem — feleselt visz* 
sza a kis karácsonyiagyerlya. — Nem 
láttatok még sohasem karácsony 
este ragyogó gyermekszemeket? Én 
varázsolom ezt az örömet az ő sze-: 
műkbe — szólt büszkén a fehér fás 
gyertya. — No az én hivatásom sem 
az utolsó — szólt az a vastagabb 
gyertyaszál, mely az orgonán a kán
tornak világított akkortájt. — Ha én 
nem egek, nem énekelhettek. Nincsen 
gyülekezeti ének és hozsanna. Mit év 
az élet énekszó nélkül? Emellett való
ban eltörpült a kis mécses, mely be* 
tegszobákba-n vkrasztott, míg feljött- 
a reggel. Én csak virrasztók — mon* 
dotta ~ ,  hogy ne legyen oly sötét a 
betegszoba, többet én nem tudok cs 
nem tehetek.;.

És egy nagy kéz összecserélte ege* 
szer a gyertyák helyéi A nehéz oltárt 
gyertyát a karácsonyfára helyezte. És 
lehúzta az ágét. A kis mécsest az ol
tárra tette, de nem látszott belőle 
6emirii. A karácsonyfagyertyát az or
gonára helyezte, de nem ment az ének 
és az orgona fényes gyertyáját a be* 
tegszobába vitte. »Vigyétek Innen ezt 
az erős fényi! Art. Nem tudok szuny* 
nyaidni — sóhajtott fel a beteg. —-» 
Hozzátok vissza a kis mécsest ne
kem . . .« És megtanulta mindegyik 
gyertya, iiogy az a hely az övé, ahová 
állíttatott, mert csak ott tölti be jóba  
maga hivatását.

Becsüljük meg helyünket! Fogadjuk 
el Isten kezéből és csal; arra vigyáz* 
zunk, hogy ahbl élünk, abban a »gyér* 
tyatartóbanc fényt, világosságot ter
jesszünk mások üdvösségére, Isten- 
dicsőségére.

Danhauser - László
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ELŐ VIZ
Meghiúsult imádságaink oka

TStócrnyaíao sokan tapasztalták inár 
Sí; leletükben, hogy olykor erőtlenné 
lesz az imádságuk. Szinte úgy érzik, 
Hogy szárnVaszcgetten hull vissza éle* 

! tükre, szívükre, mintha ólom súlyok ne- 
j íiezednének rá. Máskor azt tapasztai- 
í jak, hogy érthetetlenül, mintha anel- 
I lék-vágányra futna az imá'lságuk, bi- 
j  zronytalanná tesz, csak a szavak pereg- 

■ nek, megszokott iáfejezések s a végén 
ámen. fizik  és tudják azonban utána, 
-hogy ez nem volt az Atyánkkal való 
■beszélgetés, hanem meghiúsult az 
imádság. Olykor nyugtalanul keresik 
time!; az okát.

Most szeretném megkísérelni, hogy 
az ilycn meghiúsult imádságok néhány 
/.»kára rámutassak. Természetesen nem 
teljességére törekszem, hanem csak'a 
Miagam és néhány, a hit harcát harcoló 
teresztVén testvérem tapasztalatairól 
íieszétek.

Márk 11:25-ben ezt olvassuk: 
V;.. mikor imádkozva megállótok, bo- 
■cáássatak meg ...h o g y , a ti mennyei 
‘Atyátok is megbocsássa nektek a ti 
vétkeiteket.« Ugyanez azŰ rtő l tanult 
imádságunk soraiban így mutatkozik 
meg: »bocsásd meg a mi vétkeinket, 
janiiképpen.mi-is megbocsátunk az elie- 
ciiink vétőknek-.« Ez a szó »amiképpen« 
kölcsönhatásba kapcsolja Isten bfin- 
ibocsánatát cs a mi embertársaink felé 
való bocsánatadásunkat.

Amikor tehát azt látja valaki, 
meghiúsultán hull vissza imád
sága, vizsgálja meg szívét. Gyak
ran fogja megtalálni benne a ha
ragnak, vagy bosszúnak azt a 
magvetését, ami meghiúsítja imád
ságait. De ez a harag nemcsak a 
kívülállók, irtás emberek felé irá
nyuló, hanem nagyon sokszor 
benne van a családban. Egy-egy 
keserű szívvel hordott szó is lehet 

ilyen akadály,

Azért gondoljatok sokszor erre a 
szócskára: amiképpen. Ezeknek az 
igazságát az ellentétük is igazolja. 
Egy asszony mondotta el, milyen 
ujjongó örömmel tudott imádkozni, 
hogvan szárnyalt a hála a szívből, 
amikor sokéves haragtartáa után ki
békült a testvérével.

Bgy másik oka imádságaink rneg- 
fiiüsulásának, amire I. Péter 3:7 utal. 
»Férfiak hasonlóképpen együtt lakja
nak értelmes módon feleségükkel, az 
asszony i nemnek, mint gyengébb 
edénynek tisztességet tévén, mint akik 
örökös társaik az élet kegyelmében, 
hogy a tj  imádságaitok tneg no hiú
suljanak.« Ez az ige. a családi életünk 
belső" rendetlenségét nevezi meg, mint 
az imádságaink meghiúsulásának okát.

Ha valaki figyelmesen vizsgálja
életét, meglátja mennyire igaz ez 

az ige.

A családi élet belső rejtett repedései, 
a családi közösség lazulása, a testi 
közösség bűnös rendetlensége, az eb
ben a tekintetben is megmutatkozó 
önzése a házasfeleknek, a meg nem 
született éietek elleni büntettek »ered
ménye« sok meghiúsult imádság. Ahol 
nem értelmes módon folyik a család 
élete, ott nem tesznek tisztességet a 
gyengébb edénynek. Ide kapcsolódik 
még i. Kor. 7:5 és f. Péter 4:7 igéje is. 
Érdemes ezeken alaposan elgondol
kozni és figyelni a belőlük hangzó 
üzenetére istennek. Isten sok erőte- 
ieonó vált és meghiúsult imádság árán 
mutatja meg sokszor, hogv fel kelt 
számolnia ezt vagy azt a bűnt. Olyan 
ícegyelmes a mi mennyei Atyánk, 
hogy a kezében még a meghiúsult 
imádságaink is nevelő eszközzé lesz
nek, inert így is munkálni akarja 
üdvösségünkéi. Ezért mutat rá például
I. Mózes 4:7-ben és Lukács 22:31-32- 
ben is az ajtó elölt leselkedő bűneinkre.

Isten azonban nemcsak abban ke
gyelmes, hogy imádságainkat jó peda
gógiából hiúsítja meg, hanem irán- 
zurfk, bűnösök iránti szeretetét abban 
mutatta meg még inkább, hogy adta 
és megíratta a számunkra Róm. 8:26. 
verséi Meghiúsult imádságaid között 
figyelj erre az igére: »Hasonlatos
képpen pedig a Lélek is segítségére 
van a mi erőtlenségeinknek. Mert azt, 
amit kémünk kellene, nem tudjuk; de 
maga a Lélek esedezik érettünk ki
mondhatatlan fohászk&dásokfcal.« Ez 
a mi reménységünk.

Sólyom Károly

I m á d s á g
e z  v ilá g i b é k e s s é g é r t
Magasságban lakd mindenható és 

Irgalmas Isten, inl mennyei szent 
Atyánk, ki vagy seregeknek Ura, bé
kességnek Istene és annak szerzője, 
kitől reánk száll minden békesség és 
egyenességl

Teneked alázatosan könyörgünk, 
hogy a te kegyelmességedből felvegyed 
ügyét a te szent keresztyéni gyüleke. 
zetednek és azt bírjad és igazságaid 
a te igédben és kedves akaratodban, 
és megoltalmazzad műiden ellenségek 
ellen.

Es adjad, hogy jó és nyugodalmas 
békességben megmaradhassunk és sza
bad akarattal és víg kedvvel a te Igaz 
tudományodban, igaz lelkiismeretben, 
tiszta hitben és keresztyéni szeretet- 
ben cs szentséges éleiben minden, 
koron téged szolgálhassunk.

Kegyelmes Cristen, adjad a te 
Szentlelkedet minden világi {elsőbb
ségnek, akik hivatalban vannak a vi
lág népei felett és engedjed a te ke
gyelmes voltodból, hogy az alattók 
valók telhetetlenségéböl avagy hlvsá- 
gos tisztesség-kívánásból háborúra ne 
induljanak, avagy viszontag irigység
ből vagy gyűlölségből vagy valami 
egyéb okokból a mi országunkban és 
hazánkban, avagy a szomszéd orszá. 
gokban és tartományokban vagy bár
hol a világon egybeveszések, hadak, 
dűlások és kóborlások ne támadjanak.

Oltalmazz meg minket, kegyelmes 
Ülisten, háborúságoktól, támadásoktól 
és vérontásoktól. Ellene állj minden 
veszedelemes tanácsnak, minden go
nosz akaratnak, mellyel igyekeznek az 
Istentelen gonosz emberek minden go
noszságra és veszedelemre.

Szégyenítsd meg őket, ó bölcs Cris
ten, az ö igyekezetükben és gonosz 
gondolatukban, hogy meghátráljanak 
és lelki rettegéssel megszégyenüljenek.

Nyújtsad ki a te szent túrodat a mi 
mentségünkre, kik a te áldott szent 
neved után neveztetünk, hogy meg ne 
bontassék és el ne pusztuljon a te 
örökséged.

Légy segítségül a te híveidnek, kik 
tebenned vetették bizodalmukat és kik 
segítségül híják a te áldot* szent ne
vedet. Hallgass meg minket, kegyel
mes Atyaúristen, a mi nagy szüksé
günkben és mind ezeket, és mind az 
egyéb jókat adjad minekünk a te áldott 
szent Fiad által.

Amen.
Mihálykó János evangélikus 
lelkész. 1630. előtt.<1 '

KÜLFÖLDI  EGYHÁZI HÍREK
NÉMETORSZÁG

A ! berlini Márk-múzeunj igazgatója, 
idr- Stengel közölte, hogy Grünewaid- 
itak eddig ismeretlen rajzait fedezték 
fel. Egy 1542-ből származó Luther 
bibliában, mely a múzeumban van, 
Grüne waldnak három beragasztott
rajzát találta meg. Ezzel azoknak a 
Gninewald -ra jzoknak a száma, me
lyeknek valódisága bizonyos, váratla
nul 33-ról: 36-ra emelkedett.

Am er ik a

Az Itteni egyházak összefogó szer
vezete, a Jézus Krisztus egyházainak 
nemzeti tanácsa 1952. év végén ülést 
tartott Dertverben. A gyülekezetekhez 
küldött üzenetben arra figyelmeztette 
a nagy egyház) gyűlés az amerikai né
pet, hogy senkit se csaljon meg az 
amerikai államépítmény külsőleg ke
resztyén homlokzata, mert az egész 
amerikai kultúrát az a veszedelem 
környékezi, hogy elpogányosodik. — 
Sókat foglalkoztak azzal a missziói 
feladattal is, amely abból származik, 
hogy az utóbbi tíz cv leforgása 
alatt az ország lakosságának fele 
megváltoztatta eredeti lakóhelyét.

JKOLUMBIA
.4 »British Weekly« c angol hetilap 

közli egy skót misszionáriusnak a 
kolumbiai hatóságok evangéliku
sók ellen folytatott kegyetlenkedései- 

* röl szóló tudósítását. A misszionáriust 
a marlyuita-i evangélikus templomban 
evangélikus diákokkal együtt elfogták, 
rugdalták, verték és vérrel bontottan 
börtönbe vetették, ahol a kínzások 
folytatódlak. Kővetkező reggel a misz- 
szionáríust azzal a feltétellel engedték 
szabadon, hogy a törtéiiiekről sem a 
városban, sem a környéken nem  beszél 
el -semmit. (EPD)

■ .
Palmirában (Kolumbia Valle del 

Cälca) két protestáns templomot éj
szaka bombával megtámadtak. Az 
egyik templom elején hatalmas nyílás 
támadt. A gyülekezet missziót folytat, 
van egy bibliaiskolája, egy 30 ágyas 
kórháza és három misszionárius la
kása. Abban az időben, amikor a 
templomot megrongálták, éppen a kör
nyező protestáns iskolák tanítói tar
tottak összejövetelt.

NORVÉGIA
Az oslói kormány elfogadta azt a fel

háborító javaslatot, hogy helyezzék ha
tályon kívül azt a törvényt, mely sze
rint a jezsuitáknak tilos volt Norvégia 
területére lépni.

FRANCIAORSZÁG
Az elzász-lotharingial lutheránus 

egyház vezetősége újévi körlevelében 
felhívja a hívek figyelmét a lelkészek
nek és egyházi munkásoknak egyre 
jobban megmutatkozó hiányára. A kör
iévé) kifejezi azt a meggyőződést, hogy 
ha az egyház világosabban hirdetné 
Isten szavát a jelenben, akkor sokkál 
több fiatalember iratkoznék be a teo
lógiára, vagy jelentkeznék egyéb egy
házi szolgálatra.
KELET-NÉMETORSZAG

A Német Demokratikus Köztársaság 
területén levő evangélikus tagegyhá
zak püspökei dr. Dibelíus püspök el
nöklete alatt értekezletet tartottak A
konferencia az alapvető egyházi kér
dések megtárgyalásán kívül foglalko
zott az evangélikus irodalommal, kü
lönös tekintette! a sajtóra.

K észü lj az  ig e  h a l lg a tá s á r a !
Hetvened vasárnap 

M áié evang. 9, 9 —13,

Jézus nem a »kegyesekei«, a magu
kat igazaknak, igazán »vallásosának, 
tökéletesnek tartókat hívta és gyűj
tötte maga köré, hanem a megvetett 
bűnösöket, a nép alját. Tanítványait, 
apostolait is ezek közül válogatta ki: 
egyszerű, szegény halászok közül, sőt 
még a gyűlölt vámszedők közül is. 
Hiszen ezek a nép nyúzói voltak, s 
bizony, sokszor csalással szereztek 
maguknak vagyont (Zakeust).

Jézus ma is a bűnösök orvosa és 
barátja. Azoké, akiket a saját kegyes
ségükre büszkék, gyakran kirekeszte
ttek a maguk szent közösségéből és 
ki akarnak rekeszteni a mennyek or
szágából is. Az ilyennek, a »remény
telen« bűnösnek kimondhatatlan vi
gasztalás az, hogy valaki egyszer 
csak lehajol hozzá, megszólítja, ma
gához hívja, azt mondja neki: ■ ne 
félj, bűneid meg vannak bocsátva — 
sőt mindezen jelül még szolgálatába 
is állítja, apostolává leszi Olyan 
csoda ez, amit emberi mesterkedéssel 
elérni, meglenni nem lehet. Néni' ér
heti el ezt sem kemény »egyházi je
gelem«, sem pedig holmi színlelt 
ünbánat. Olyasvalaminek kell történ

nie a megszólítottban, ami Péter lel
kében történt, aki Jézus hatalmát és 
szentségét látva, így kiáltott jel: 
Eredj el éniölem. Uram, mert én bű
nös ember vagyok! Csak az a kérdés, 
melyik lesz erősebb: a hivő szó-e, 
avagy a bűnhöz való ragaszkodás?

Wiczián Dezső

INDIA SZAMOKBAN
Indiának mintegy 350 millió lakosa 

van. Ezeknek 2 százaléka keresztyén, 
mintegy 10 millió. Az indiai' egyház 
a : legnagyobb Ázsiában.

*

Évenként mintegy 170 ezer hindut 
keresztelnek meg.

*
Indiában 2 millió vak .é! és főbb 

mint egymillió leprás. Évente nyolc- 
százezer csecsemő életének első heté
ben meghal. Több mint egymillió pe
dig életének első hónapjában.

*
Halezerkáromszáz indiaira ju t egy 

orvos, 43 ezerre egy belegápolőnö. 
1949-ben a lakosság S3 százaléka volt 
analfabéta. A keresztyéneknél azonban 
sokliat több, mint 18 százalék tud írni- 
olvasni.

KELET-NÉMETORSZAG
Dibelíus püspök, a Keresztyén De

mokrata Párt (CDU) hozzá intézett 
kérdésére válaszolva töbek közt a kö
vetkezőket jelentette ki: »Az evangé
likus egyháznak napjaink politikai 
eseményeire vonatkozólag két fontos 
követelménye van: a liépek békés 
egyetértése és Németország sürgős 
egyesítése. Mindkettő olyan követel
mény, ami alapjaiban érinti az emberi 
lélet.«

INDIA
D. Niemöllert a delhi-i egyetem dísz- 

doktorává avatták. A kitüntetést maga 
az indiai elnök nyújtotta át.

NÉMETORSZÁG
»Minden keresztyénnek nagy jelentő

séget kell tulajdonítania a béke meg
tartásáért folytatott harcban Sztálin 
szavainak. A keresztyéneknek harcol
niuk kell a békéért, mert a bókéért 
folyó harc 'jó  és igaz ügy«, — jelen
tette ft« Streiye engeln-i (Magdeburg) 
lelkész Sztálinnak a New-York Times 
tudósítója részére adott válaszáról.
»Valamennyi hívőhöz fordulok jelszó-; 
másommal: foglaljatok állást a béke
szerződés megkötése mellett is  a ke
retszerződés ratifikálása ellen. A ke
retszerződés háborút jelent.«

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF LELKIPÁSZTORI LEVELEIBŐL
Jézus nevében

Ennek a kifejezésnek, »Jézus nevé
ben«, kétféle jelentése van: először azt 
jelenti, hogy öérette, másrészt azt je
lenti, hogy helyette. Egyedül öérette, 
vagyis kiengesztelő áldozati haláláért 
hallgatja meg imádságainkat Isten. 
Hiszen mi mindnyájan születésünktől 
fogva bűnösök vagyunk, s  ezért nem 
remélhetjük, hogy Isten meghallgassa 
kéréseinket: ezt kizárja az 0  igazsá
gossága és szentsége. Történnie kell 
valaminek ahhoz, hogy imádságaink 
meghallgathatók légynek. Az ószövet
ségben Izrael fiai Abrahám, Izsák és 
Jákob Istenének nevében imádkoztak 
az Őrhöz, abban a tudatban, hogy 
Isién Abrahámért szövetségébe fo-, 
gadla őket s ezért fordulhatnak 
Őhozzá minden dolgukban bizalom
mal. Ezek a kérések persze javarészt 
az élet külső dolgaira vonatkoztak: s 
mivel Abrahám nem szerezhetett 
igazi kiengesztelést, a bűnök bocsá
natáért való esedezisek is inkább azt 
kérték, hogy Isten engedje el azok 
földi büntetését. Mindenesetre, aki
Izrael Istenének nevében imádkozott, 
remélhette a meglmllgaltalást.

A z újszövetség közbenjárója azon
ban egyedül Jézus, aki kiengesztelésül 
adatott az egész világ számára: s
aki a keresztség szövetségében a
Krisztusban való hit állal egyesült 
Istennel, Krisztusért, vagyis Jézus ne
vében mindent kérhet Istentől s
meghaUgattatást is talál az Atya jó- 
tetszése szerint. Amikor tehát azt 
halljuk, hogy imádkozzon a Jézus ne
vében, akkor ehhez az is hozzátarto
zik, hogy legyünk tudatában teljesen 
érdemtelen voltunknak: továbbá an

nak, hogy bűnösök vagyunk, eJH&dt 
Isten teljes joggal elutasíthatna ma
gától s ezért csak azt kérhetjük, hogy 
Jézusért, aki eleget lett bűneinkért, 
mégis hallgasson meg minket. Az a 
felhívás tellát, hogy imádkozzunk a 
Jézus nevében, mindig emlékeztessen 
bennünket arra, hogy mint érdemtelen 
bűnösök, csak nagy alázatossággal kö
nyöröghetünk s nem oly arcátlanul, 
mintha bizony Isten tartoznék nekünk 
valamivet és mi zokon vehetnek Tőle, 
ha nem hallgat meg minket. Oh, 
vajha eszünkbe vennénk, hogy mit 
nyertünk Jézusban, hiszen csak Őál
tala találhatunk meghallgatást Isten 
előliI A Szentlélek kitöltetésének ide
jén sokkal nyilvánvalóbb volt az 
imádságok meghallgatása, mint nap
jainkban, amikor még a Jézus nevében 
mondott imádságainlt meghatlgatsását 
sem követelhetjük és nem szabad zú
golódnunk, ha Isten még ezeket az 
imádságainkat sem hajlandó meg
hallgatni. Bizony, nagyon visszaestünk 
az apostolok korához képest: és sok
szor egyáltalában nem vagyunk tuda
tában helyzetünknek, amit éppen az 
is jellemez, hogy csak Jézus nevében 
remélhetünk meghattgatlatástl Jézus 
nélkül — ezt sohase feledjük — sem
mit sem érhetünk el, hiszen ö  az, aki 
büntetésünket magára vette, nekünk 
bünbocsánalot szerzett és az Atya 
előtt minket kedvessé telt. S  ha mind
ennek ellenére sokszor úgy lots zik is, 
hogy üres kézzel kell távoznunk, ne 
csüggedjünk, sőt bízzunk rendületlen; 
meghalt gat az Or, csak másképpen 
teljesíti, mint ahogyan mi elképzeltük 
magunkban.

Szombat esti közös imádságunk ,
NE DICSEKEDJ 
Jeremiás 9,23—24.

Né dicsekedj magaddal! Hisz* bölcseséged előtt sok a titok. Tudod 
Iialálod óráját? Fel tudod fogni a csillagok járását? Ne dicsekedj, mert aki 
az eget »kiméri«, az Ur az ,

Dicsekedj Istennel, »kit a bölcs lángesze fel nem ér« tudva, hogy min
den bölcsesség Isten félelménél kezdődik. Annyiban van jogod dicsekedni, 
amennyire ismered Istent. De ha sugárzó arccal, látod, hogy az az Isten 
a te Urad, Aki kegyelemmel jött el Fiában ebbe a világba es judod, hogy 
Övé az' utolsó szó az ítéletben is, akkor bátran dicsekedj vele minden ember 
előtt. Dicsekedj Istennel, aki igazsággá telte a kereszt »igazságtalanságát« 
jókedvéből.

ADJUNK HALÁT Istennek figyelmeztető szaváért, amellyel bű
nünkre akar ébreszteni és megtéréshez akar vinni. Hogy ítélete 
előtt szót kegyelmének evangéliuma.

VALLJUK MEG. hogy a  magunk erejére.támaszkodtunk és csak ak
kor fordultunk Hozzá, amikor zsákutcába jutottunk." Hogy sok
szor nem ismertük el Urunknak életünk felett.

KÖNYÖRÖGJÜNK Benne való igaz böl esés égért. Tőié nyert erőért, 
Hogy jobban megismerjük Ot. Kegyelmének világos meglátá
sáért. Könyörögjünk az igehirdetésekért, egyházunk szeretetszol
gálatáért, sajtójáért.

Allingcr János

B I B L I A - O L V A S Ó
Február I. Vasárnap Zsolt. 62:11, I. Kor. 9:’24

A földi élet olyan, mint egy nagy olimpiai stadion. A kér. élet is. Van
nak benne olimpikonok, akik Küzdenek a békéért és vannak passzív szem
lélők. Vannak »tusakodó« versenyzők és van hálás vagy hálátlan nézőközön
ség. Utóbbiak nem ismerik a verseny lázát, ütemét, mit sem tudnak .annak 
önmérséklő előkészületeiről. »Páholy-keresztyének«. Nem gondo1nak_ arra, 
hogy a »porond hősei« közöl még az is elismerést érdemel, aki raégcsak 
nem is második, de — utolsó lett a versenyben!

(Olvasd még: Zsolt. 18:2—7, 17—20, 33—36, 47, Luk. 9:1—9)

Február 2. Hétfő. Jer. 31:7, Róm. 8:31
A küzdőtér egy kísértése: kevesen vagyunké Kevesen a szórványban,; a 

bibliaórán és a templomban!, Néha elrebegjük a Római levélbe!! idézetet: 
»Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?« Hadd kérdezzem meg: kit féltesz? 
önmagadat vagy Isten ügyét? Mert Isten — nem félti az elenyészően keve
set. Sőt: ezek számára van ígéretei

(Olvasd még: I. Kor. 1:26—31, Luk. 9:10—17) «

Február 3. Kedd Zsolt. 48:10, Ef. 3:Ä)—21
A küzdés egy másik kísértése: a csendesség hiánya! Néha sok az emberi 

erőfeszítés, és kevés az Istenre-figyelés. Ne nezz Rá csodaváróan az utolsó 
néhány méteren, ha nem startoltál Vele! Igaz, hogy »0 az, aki mindeneket 
megcselekedhet, feljebb, mint kérjük, vagy elgondoljuk«, de néha a templomi 
csendet is elvárja tőled, hogy erőforrásod lehessen...

(Olvasd még: FiL 1:27-30, Luk. 9:18-27)

Február 4. Szerda Ruth 1:21, L P ét 3:8
A porondnak áldása is van: az Isten szerint való megkeseredésl Ebből 

csak életújulás származhat! Naómi (■= a »kedves«, az »örvendező«) még 
a nevét is meg akarta változtatni a porond egy nagy fordulóján Marára 
( =  »keserű«). De, mikor meg iudott alázkodm, űjboí felemeltetett. 

(Olvasd még: Luk. 9:28—36)

Február 5. Csütörtök Zsolt 118:5, II. Kor. 1:3—4
A versfenypályának néha »terep-nehézségei« is vannak, isten szaka

dékba enged, hogy kijózanítson »favoriU-mivoltodbÖl, öntetszelgésedből. Mi
helyt segítségül nívód, »meghallgat, és tágas térre tesz« ismét, melynek üde 
pázsitja megvigasztal, versenyképessé tesz. (Olvasd még: I. Kor. 3:5—9, 
Luk. 9:37—45) ;'l

Február 6. Péntek Zsolt 32:2, I. Ján. 3:19—20
A legjobb versenyzőt is kikezdheti egy bűne, mellyel még nem számolt 

le, mely miatt még »vádolja a szív«. Felszínre kell hozni! Minél mélyebben 
gyökerezik, annál előbb. Néha »multon-merengésc, máskor »légvárak épí
tése« a neve. Aki beledől a versenybe, egyikre se pazarolja erejét és ide
jét. Engedi, hogy Isten helyreigazítsa az öntudatos »edzés« szabályai sze
rint . . .

(Olvasd még: Máté 10:40—42, Luk. 9:46—50)

Február 7. Szombat II. Móz. 4:11, EL ftM
A versenypálya »finis«-e: megismerni és megismertetni az »evangélium 

titkát«. Azt, hogy »nem beszédben áll az Isten országa, hanem eróbenl« 
Azt, hogy »azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami 
elveszett«, önmagától' ki képes erre? Csak, aki engedelmes eszközként simul 
Isten kezébe a verseny egész tartama a la t t .. .

(Olvasd még: Luk. 9:51—56, A mos 5:11, 12)'.
Zoltai Gyula.



*

Babits Mihály azt írta érdekes iro
dalomtörténet ében, hogy o vii ágiroda - 
lom -.’arisztokratikus fogalom, e maga 
aa'irodalom ás az.

Az a világforradalom, amelyet szel
lemi téren is . átélünk, s velünk 
népenként az emberiség, az irodal
mat demokratikus fogalomként ma
gyarázza. S nem csak magyarázza, 
hanem úgy végzi a nevelés és ta
nítás roppant munkáját milliók 
közt, hoey elolvastatja s ■ íelmon- ; 
datja velük mindazt, ami a világ 
irodalmi értékei közt igazi rangot 

. , képvisel. Ha szétnézünk, magunk 
is észrevesszük, mint válik egy 
vers, egy-egy ragyogó prózai' sor 
száz meg száz ember élményévé. 
Olyan emberek élményévé, kik 
most jönnek rá az olvasás gönyö- 
rére, szinte egyidőben magával az 
olvasás képességével. Olyan ez, 
szakasztott olyan, mint a reformá
ció. Kinyílnak a zárt és festett 
csúcsíves ablakok s betűdül a nap
fény. A reformáció első pillanatá
tól kezdve újjászületett az Iroda
lom s az irodalom fogalma. Elet, 
milliók élete és igazsága és joga 
ömlött el rajta is. Szóhoz jutott a 

. szótalan nép, születtek a nagy köl.
, tők s jött a-szabad és szépséges 

szó, mint valamely eső.
Mindez, egy könyv olvasása közben jut 

/ az ‘eszembe. Üj gyűjtemények jelennék 
meg nálunk' is a, világirodalom alko
tásaiból.

Rendkívül érdekes és lebilincselő 
épp az a kötet (Világirodalmi an
tológia, 2. kötet, szerkesztette Hor
váth János és Kardos Tibor), 
amelyik a középkor, á renaissance 
és a reformáció korát szólaltatja 

• * i meg.
Hatalmas korszakok lükre. 7 Olvasás 
közben (630 oldalas, nagyalakú könyv
ről van szó) érezzük, amint á nevekkel 
s  címekkel együtt Európa és Ázsia 
nagy századai dübörögnek át idegein
ken. Nagyra értékeljük a magyar mű
veltség szempontjából az ilyen kez-de- 
•ményezéseket, mélyek hiteles közel
ségbe hozzák, mindnyájunk számára a 
inéit emberét és szellemét. Ebben a 
könyvben itt van előttünk Augustr- 
nusíó! Húsz Jánosig az első ezer év az 
emberiség történetéből, irodalmi sze
melvényekben, úgy, hogy oda tudjuk 
élni magunkat olvastukban. Arról a 
korról van szó, amelyben még nem 
volt magyar irodalom, vagy csak n4" 
hány'éve írnak magyarul,, a 'nép nyel
vén, az. irásíudák, de ott a- bizonyság: 
a le nem írt irodalom,' a nép szava, 
eBak ki kell teregetsii a nyelvemlékeket. 
Hadd lássuk, mivel járultunk hozzá mi 
az európai kórushoz. Aliol a magyar 
is részt , vesz a világirodalomban, az 
nyilván a következő kör antológiájá
ban tesz meg. Ebben itt mj csal: any- 
íiyiban vagyunk jelen, amennyire köl
tőink és íróink a latin középkort s a 
forradalommal születő nemzeti irodal
makat nekünk tolmácsolták.

örömmel ismertük fel a nagy 
fordító-gárdában klasszikusaink 
müveit, Szenczi Molnár Albert,
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•' 2-530614 Athenaeum 
(F. v. Soproni .Béla)

Győri Vilmos, Arany János, Babits 
Mihály, Tóth Árpád fordításait. De 
a klasszikus tökéletesség ott van 
az élők művében is, Illyés Gyula, 
Szabó Lőrinc fordításaira gondo
lunk. S ott-található Vas István,; 
Weöres Sándor, Gáspár Endre, 
Képes Géza, Rónai Mihály András, 
és Kardós Tibor gondosságában 

is.
A szerkesztők egész sor szakembert és 
fordítót vontak beste ebbe a mun
kába, melyek kritikai vizsgálata ön
magában -is- érdekes és csábító feladat.

Itt csupán ismertetni szeretném, 
mily hatalmas munkáról van szó.

Az - ismert' írók mellett — s ez a 
könyv egyik nagy értéke egyúttal —- 
ilt vannak a kevésbbó ismertek, itt ol
vasható a korra nézve jellemző^ névte
lenek verse és prózája, az európai és 
ázsiai- népdalok és népmesék, a köz
mondások és szólások, melyek egy-fífy 
nemzet irodalmában is'eltűntek, úgy 
jönnek most a napfényre. S maguk a 
népek is így vonulnak fel: a jólismér- 
tek 'közt a .homályban élők. A 'közép- 
kori'íatin'irodalom^ a keresziyénség 
nagy' értelmező!, Hieronymus, Ambro
sius • és Augustinus mellett a barbár 
Jordanes. aki megírta a gótok történe
tét. s utána a kelták dalai és verses 
történetei, majd' a germán Edda. Aztán 
a középkori francia irodalom kerül 
sorra: fonodái és 'lovagi líra. Abaelar- 
dus* vallomása és húávéti himnusz, _ lo
vagi regény és párbeszédek, gúnyira- 
tok' és,foliászok a békéről, s végül Vil
lonnal a nagy líra’. Aztán jönnek a né
metek. A két Ekkehard, a Nibetung- 
ének,- az udvari ének esek. a Carmina 
Burana . víg, kópérhaiigú rigmusai, 
továbbá népdalok, passiók, farsangi 
játékok. Majd az" orosz byiinák és az 
Igor seregéről szóló költemény követ
kezik.' Aztán az angotok és a skótok, 
a balladák és John Wicliíf prédikációi, 
majd a spanyolok fűzik tovább a sort. 
Hozzájuk' tüstént az olasz irodalom 
csatlakozik: Jacopone da Tocli, Mafco 
Polo, a : kalandos utazó és Assisi Fe
renc és mindenek közt, az egész 
könyvben a legnagyobb helyet elfog
laló, egyetemes középkori summázó 
szeljem: Dante. Dantei öten tolmá
csolják s az antológia szerkesztői' az 
Isteni' Színjáték szemelvényeit nem
csak Babitsbói válogatták, hanem, új 
fordítót is mutattak be. Rónai Mihály 
Andrást, aki a Purgaíoriuni és a Para
dicsom né!lány részletének fordításá
vá! a Bybitsénál hivebb . fizövegkoz- 
lépfe törekszik.

De a középkor , nemcsak' Európa, 
hanem egyidejűén' a Kelet is. Most 
első ízben van alkalmunk olyan ke
resztmetszetei Játni, amelyben benne 
van a régi kínai irodalom, olyan kor
ból, a 7. századból, .amikor nálunk 
Európában még nincs is nemzeti iro
dalom 6 nincs lírai-hang sem. A régi 
Kína ezidötájt nagy klasszikus költő
ket nevel fél, 'kápráztató lírikusokat, 
•kemény, társadalmi szatírát író bátor 
költőkéi S a 'kínaiak mellett ott van
nak az arabok meséikkel, a híres per
zsák & a grúz Rusztavéli.

Az olasz renaissance Petrarcával 
kezdődik és Giordano Brúnóval vég
ződik e kötetben.- Ez az olasz rész az 
antológia legszervesebb,’ legjobban 
összeválogatott része. A középkori 
reszten a szerkesztő Hóivá fii Jánosla- 
tin • prózából fordított, szemelvényei 
tűntek ki, emitt pedig Kardos Tiboréit 
élveztük. Különösen Machiavellinek és 
Leonardo da Vincinek szerencsés válo
gatása és kifejező szépségű tolmácso
lása kapta meg az olvasót. Franciáik 
következnek az olaszok után, majd 
angolok, spanyolok, portugálok folytat
ják a sört, régi spanyol románcok és 
népdalok és Cervantes! A nemet re
naissance Sebastian Brant szatírájá
val, a Narrenőchiffel , indul s

a reformáció hangjával zúg fel á 
legmagasabbra. Itt közük a szer
kesztők Luther »Erős várának* 
József Attilától származó gyö

nyörű teljességű fordítását.' ;

De Münzer »Levele a mansfeldi bányá
szokhoz« és a reformáció századának 
német népdalai épúgv számöttartanak 
érdeklődésünkre, mint Ulrich von'Hut
ten vágy a Faust-népkönyv részletei. 
Kitűnő az . utána következő . Erasmus 
válogatása is.s szép a fordítása. Meg
lepetésként hat. s egyúttal igazolásként

is á szomszédos nemzeti' irodalmaik
felvétele.'.' .  ' " ‘ •

A cseh irodalomból Rabenstein, 
Húsz, egy. huszita, harci induló és 
ChelcsJcky meg Hasistejnsky van-, 
nak itt. A lengyelek' közül Kocha- 
nowski tűnik ki. De megismerke
dünk a régi horvát és. szerb köl
tőkkel is, valamint a legrégibb 
délszláv népi költészettel isv Kár, 
hogy a magyar társadalmi és szel
lemi életet oly mélyen érintő cseh 
huszitizmus nem kapott több teret 

, az antológiában.
A válogatás mindenütt] a hiteles 

korbeili hangot, a reális mértéket, az 
igaz és őszinte szót kereste. Ezért ka
punk ebbén a könyvben megbízhatóbb 
•képet a középkorról és a renaissancé- 
ről," mint akárhol előbb.
• . Szalatnai Rezső

A SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI
Egyházunk szerctetintézményeinek 

vezetői, közel húszán, háromnapos ér
tekezletet tartottak Budapesten, a 
gondnokság irodájában. Az értekezle
ten a vezetők megismerték egymást, 
kicserélték' tapasztalataikat. Mind a 
gyülekezeti intézmények, mind az egye
temes egyházi intézmények egymás 
közötti kapcsolata mélyült és erősö
dött. A részvevők megtekintették a 
Bethesda-körházban működő gyógyít-

Ktaílan betegek otthonát és a zuglói 
ülekezetf szeretetotthont.
Január hónapban az intézmények Ja . 

vára kerek számmal 3000 forint ado
mány érkezett. Az adományok nagy 
részét, 2115 forintot gyülekezeti tagok 
küldötték csekklapon. Ehhez járult 
még az Evangélikus Elet kiadóhivatala 
útján befolyt 540. forint. Ez az összeg 
az áldozatkészség növekedését mu
tatja. '

A pesterzsébeti gyülekezet szeretet- 
vendégségén. Szlehlo Gábor lelkész 
előadást tartott és vetített képeken 
mutatta be az idióta-otthon életét. 
A gyülekezet ez alkatommal 400 forin
tos adománnyal támogatta az otthon 
munkáját. A gyülekezet tagjai közül 
többen két alkalommal is látogatást 
tettek az otthonban.

A nemeskéri gyülekezet gyermek- 
missziója is. szívén viseli a bonyhádi 
idióta-otthon sorsát. Legutóbb 85 forint 
adományt juttattak el az otthon cél
jaira.

Az idióta-otthonok számára .igen 
szükséges használt ágynemük, lepedők, 
huzatok, amelyeket átalakítva, kötény
nek, munkaruhának tudnának felhasz
nálni. Tudvalevő, hogy a gyermekek 
Ilyen ruházata gyorsan romlik, ' mert 
tépdesik. Aki ilyen ruhaneműt tudna 
küldeni, juttassa el Budapest, XII., 
Vörös Hadsercg-útja-193. szám alá.

E világnak fényessége
E világnak fényessége,
És szenteknek idvessége.
Krisztus Jézus; egy-. reménye, 
Mennynek, földnek teremtöjel

Kegyetlen halált meggyőzöd, 
‘ördög hatalmát etvevéd., ... 
Pokol torkát bérekesztéd,
Bűnünket rólunk elvevéd.

Te általad megváltanunk.
Te általad szabadultunk,
Te általad igazultunk.
Te általad megtartattunk.

' Alázatosan könyörgünk,
Buzgó szívből esedezünk:
Légy minekünk segítségünk,
Ment jól látod, mely sok bűnünk.

'Add Szerúlelked ajándékát, 
örök életnek jutalmát,
Engeszteld Atyád haragját, 
Láthassuk ő szent irgalmát.

Te vagy a mennyország kapuja,
És idvességriék ’ ajtaja,
Bűnösöknek szószólója,
És csak egy közbenjárója.

Dicsőség légyen Atyának, 
Teneked, ö szent Piának,
És a mi Vigasztalónknak,
A teljes Szentháromságnak.

Balthyáuy-kődex, 1550. körül.

Szavunk tiszta légyén
A z emberi szóról u z  Írás alapján 

gyakran beszélünk úgy, mint- erőtlen 
és ezért kissé értéktelen dolognál ' és 
szembeállítva vele a tetieket, arra 
buzdítunk, hogy ne szóval szeressünk 
és . éljünk, hanem, cselekedettel és va
lósággal. így is van ez helyesen, meri 
egyetlen helyes pselekeilet többet. ér 
kocsirakomúnynyi szószátyár súgnál.
Amikor : .azonban ezl az igazságot 
magunkévá tesszük, nem szabad szem 
elől .lévesztenünk átüt > hogy az emberi 
szónak mégis lehet és. van'is ereje cs 
eredménye. , - -. .

Mindennapos és emberi tapasztala
tunk, hogy a hangzó szó nemcsak agy 
fogalom kifejeződése, - hangok hal
maza, amint az. emberi beszédet sem 
lehel egyszerűen szavak és mondatok 
egymást követő sorának mondanunk. 
Vannak emberi szavak és mondatok, 
amelyek, néni maradnak hatástalanok, 
hanem véghez is visznek valamit olt, 
ahová elérnek. Némelyik összeszorítja 
vagy megdobogtatja a szívet, másik 
mosolyt fakaszt, az ajkon vagy köny- 
ttyessé nedvesíti a szemet. Az emberi 
szónak van ereje arra, hogy elaltas
son éber letkiismeretet vagy felriassza 
az alvót, hogy megmozgassa a tunyát 
és elszánásra vagy cselekvésre inge
relje. A célba találó szó■ munkálhat 
gonoszt vagy jól,- de mindenképpen 
megvan az ereje-., ahhoz, hogy vala
milyen' eredményt elérjen. • >

Amikör Isten prédikáló egyháznak 
rendelte egyházát, akkor ilyen halé-, 
kony fegyvert adott egyházának ke
zébe. Az igét adta, amely formája 
szerint emberi szó, de ugyanakkor va
lóságosan életüjitö és áldó hatalom is. 
Ebben a szóban vagy igében ugyanis 
a bűnbocsánat és az .élet '.megigazít- 
lása lüktet benne, mert a Szentlélek 
magáévá teszi és megáldja hangzásai. 
A Szentlélek munkája történik tehát, 
áíltala azokban, akiket ez az ige meg
szólít. Egyházunk megújulásának, ezért 
első feladata, hogy .igehirdetésében és 
prédikúlásában legyen igaz és jó lelki
ismeretű. A prédikálásbqn é l áz egy
ház. és ebben - a cselekedetében írsz 
igazán egyházzá. Ezért fordítunk gon
dot .arra, hogy a szavunk tiszta, vilá
gos és érthető legyén. Ügy tolmá
csolja Isten üdvösséges szavát a mi

' prétUkálásunk, hogy amikor eljut.; utó 
embert szivekhez, azokban felébressze 
a hitet és így megigazulást és clet-
új ulást munkáljon; .
• A prédikálás- az egyház legsajáto
sabb feladata és munkája. Ennek o 
szónak — akár ;szószéken hangozzék, 
akár az egyes keresztyének ajkán — 
szét kell tárulnia az emberi élét egész 
területére. Nekünk észre, kell vennünk 
azt, hogy, a hangzó szónak milyen 
gazdag hatalma cs ereje vart az élet 
műiden vonatkozásában. Betáthalat- 
lanul nagy a taré és lehetősége murái, 
hogy emberi szavunkat hasznosán és 
eredményesen használjuk fel az em
berek egymás közötti és az emberi
ség egész életében. Észre kell ven
nünk'és nem szabiul szem elől tévesz
tenünk, hogy ezt a fegyvert,' e z t: a 
munkaeszközt maga Isten adja . aj
kunkra és Ö akarja azt, hogy, legyen 
ereje a jóra cs hasznosra.. Szavunk 
ezért képes tehet arra, hogy meggyőz
zön emberekét és cselekvésre indítsa 
a jő érdekében. - Ügy kell beszélnünk, 
mini akik tudják, hogy az emberi sió  
képes jő eredményt elérni.

Ezért kell tisztán cs érthetően vé
leményt mondanunk cs irányítási, in
dítást adnunk az emberi élet minden 
kérdésében. Szavunkkal segítsük 
előbbre az embere élet csendes nyu
galmát; békességéi és örömét Tuda
tosan alkdhnaziuk beszédünket esz
közként az emberek — legszűkebb 
családunktól a nagy. emberiségig ; — 
boldog és üdvösséges -élete érdekében. 
Biztosan és felelősen kell . szólítunk az 
emberek és a világ .[elé niind.cn .em
beri kérdésben, hogy az élet eg y e  
igazabb és érdemesebb, legyen.1 Étért 
intsünk felelősségre, és ösztönözzünk 
hasznos ■ életre minden szavunkkal, 
mert ezek által az emberek jó gyü
mölcstermését segíthetjük elő a főlui 
éleiben. ■; •■■-•' , ■

•Szavunk így nem marad üres és Tár
tál inatlan, hanem ' cselekedetté 'formá
lódik, meri •, hasznos ’ ■cselekedétéket 
ittlét. } Ragadjuk' üteg- üz ' ombert 'siő 
erejében adóit- tehetőséget és éljünk 
vele minden nap hasznosan; azaz em
bertársaink jávúra és Isten  ' dicsősé
gére. . • . ■• • - ' '  ;

Zay László

M ások és én
Ha más valaki megmarad az elhatá

rozása mellett, azt . mondod:_ makacs, 
önfejű. Ha te nem engedsz a nézeted
ből; azt-mondod: ez jellem, "

Ha . más valaki, nem kedveli a ború• 
tódat, azt mondod:'ítétget. Ha te nem 
szeretsz valakit, emberismereledre hi
vatkozol; • 1 •' ' t  ■ ■

Ha valaki mindenkihez barátságos, 
azt mondod: dörgölözik. Ha te vagy 
ilyen, az udvariasság.

Ha . valaki inasnak hosszá idő kelj 
egy munka elvégzéséhez, .az lassú. Ha 
neked megy lassan, az^gondosság..

■ Ha irtás valaki könnyen-adja -H... a 
pénzét, az könnyelmű. Ha rólad van 
szó, ez adakozás.

Ha más valaki hibái ialát benned, 
az piszkátódó. Ha le 'találsz másban, 
az-jóakarata figyelmeztetés. ‘

Ha valaki más visszavonult és hall
gatag természetű, az felszeg. Ha i» 
vagy ilyen, az a bölcsesség csöndes- 
Sége. r t t V:' / V '  ’

„ L e g y e i m eg a t e  ak aratad !“
Egyszer Luther Mártont felkereste 

egyik barátja és elárasztotta pana
szaival: t .1

— Az életem-csupa kudarc. Egyet
len reménységem nem teljesül, sem
mi se megy kedvemre. Minden ter
vem dugába, dől. ,

— Ennek egyedül1 le vagy' az oka 
— válaszolta a reformatory

— -Hogyhogy? — kérdezte el
képedve a másik.

— Hát néni imádkozol mindennap 
2 Legyen meg a te akaratod/« És az 
Isién nyugodtan végbeviszi a maga 
akaratát az életedben. Ila  ez neked 
nem tetszik, ezután úgy imádkozzál: 
»Legyen meg az én akaratomte Ad
dig. amíg le . változtatás nélkül 
imádkozod a Miatyánkot, addig meg 
kell elégedned Isién akaratának a 
teljesedésbe menésével. Mert ha te 
azt . kéred, bizonyára Isten azt is 
valósítja meg. .

Istentiszteleti rend
Budapesten,

, február hó 1-én, vasárnap
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Gy.-út d. é. fél 10, Pásztor Pál. Üllői
ül d. e .fé lIO d . e. 11. Rákóczí-óí 57/b. 
d. c. Í0. Szitády Jenő dr. !d. e. három
negyed 12. Karácsony S.-u.: d. ,e: 10. 
Óbuda d e. 9. Komjáthy Lajos. d. e. 
l’ö.'' (úrv)~ Komjáthy Lajos. d. u. 5 / 
Komjáthy Lajos, d, n, 6, (szeretetv) 
Dc-zséry László. Bécsikapu-tér d. c. 9. 
Gálát György, d.1 e. ti .  isráter Ferenc.
d . . u. ’I. Óréter Ferenc. Toroczkő-tér d.
e. 8. Sréter Ferenc. XII. Tárcsay V.-u. 
d. e. 9. Danhauser ? László, d. e. í l .  
Danhauser László, d. u. 7. Ruttkay Ele
mér. Budakeszi d.- e.- fél 10. Glaíz Jó
zsef. Hüvösvölgy-Lelkésznevelöintézet 
d. e . ; 10. Ruttkay Elemér. Fóji-út d. e. 
féí 10. Riroár Jenő. d. e. 11. Dezséry 
László. .* d. u. 6. < Rimár Jenő. Väci-u. 
d. e. 8. Rimár" Jenő. d. u. 4: Rhfiár 
Jenő. Zugló d. e. 11.' Benes Miklós dr,
d. -ti. 6. Scholz László. Gyarmat-u. d.
e. fél 10.: Benes Miklós dr. .Rákösfalva 
d. e. fél 12. Scholz László. Th«ty K.-u.
d. e. 11. Sülé Károly, d. u. 6, Sük. Károly. 
Kelenföld d .e .8 Rezessy Zoltán dr. - d.
e. tél 10, Bottá István, d. e.-l 1. (úrv.) 
Rezessy Zoltán, dr. d. u; 5. Muncz Fri
gyes. Néinetvölgyi-út d. o. 9. Muncz 
Frigyes. Külsö-Kelertföld d. e. .12. 
Muncz Frigyes. Kőbánya 'd .: c. fél •' 10, 
Koren.Emil. d. u. 4. Kórén' Emil. d: u.
5. Szeretetvendégség. Simor-u. <j. e. 
hegyed 12. Korén Emil. Utász-úi ne
gyed 121 Vető Béla. Újpest d^e.-lO , 
Blázy Lajos. d. u. 6. .Blázy Lajos. 
Dunakeszi-Alag d. e. 9. Bonnyai Sándor, 
d. u. C. Szeretetvendégség. Ferenczy 
Zoltán. Vas-u. 2/c. d. e. 11.'Szimoni- 
desz L a j o s . .

Somogyi szűcs B an d ák  á tsz a b á s« »  
szB rtno b é lé se k ,  
{« v itá so k , s a p k á k
V., Kossuth tajos*utca 5.

SZLEZAK RAFAEL mositott vé
R ák o sp alo ta , (Bpesl, XV.,) Zrínyi-ál 28. Tel. 292-128

álla-
vállalat

Zongora, planlno javítás 
hangolás, értékbecslés o l
csón Sasvári zongorakészítö 
raesterncl. . Lenin-körút , 21. 
Tel.: 426—819.

Express kötőkészülék. Deb
receni XIII., Szt. László-u. 
53, vagy ’XI., Kosztolányi- 
tőr 12. . fsz. I. Demeter. 
Rapid Javítás.

Győri Éhekeskönyv (8 drb) 
jó  állapotban . Tomcsányl 
Láscló ovang. lelkésznél 
Kiepeston, mcsgvásárolltató.

Váitatstj jogügyi osztá ly 
hoz BuúaDestro eLmon. 
u e t. Baditz, Miskolc. Fó- 
Dosta. T*ost4a marad.

Ű j  o r g o n á k  S l J S g * ja v ltá s á t
R i a g e r  O t t ó  o r g o n a g y á r

Budapest, X lv . , '  Füredi-utca 41. Telefon : 297—023

S p e c i á l i s  m ü s t o n p o l ó .  m f i t ü m ö
M n h / t n  I r i n  n o  Többszörösen k itüntetve férfi, női 
í v i u r m n  d á n o s  szabóm ester, THÖKÖLV-UT E9/A.
Legtökéletesebb mű töm és k iégett, m olyrágott szöveten. 

,és ruhákon. V idékre postán utánvét
Nagybudapesten, lehetőleg 
Budán, protestáns család
nál nyugodt, csendes otthont 
keres értelmiségi nyugdíjas 
Özvegyember; »Békés otthon« 
jeligére a kiadóba.

Használt háló. kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Landler Jenő-m 14. 
(volt István-út) fsz.

Rekamlék, kfllönfélék. júlllarmúnium vélel. Zoncora. 
Kisipari munka Olcsón, 'planinó javítás Uhliknál, 
Zichy JenB-utoa bárminő- Rákóczi-út R2. Tel.: 221 —I3S.
három. Karpitosn&l. ■ | m >

Sodrony ágybetét, össze-zongora, pianínó Jutányos 
csukható Vaságy. Gyermek-'árban. Orgonaharmónium 
ágyat, vasbútort, csőbútortjkisebb-nagyobb eladó Da- 
készít, javítást : vállal Pro-.róczy mester. 842-—6G2. 
hászka VI., Zichy Jeno-alAggtelekl-utca 5.

Sezlonfj matracot, ven 
degágyat készít: Kárpl 
tos, ’Lenin-körút 55.'

Haláláig gondoznék nyugdí
jast. ha gazdaságomban 
dolgozgatna. »Nyugodt ott
hon« jeliprére a kiadóba.

»Merldor« kötőkészülékot ké
szítek. Alföldi-utca .12. Mű
hely. Tel.: 141—161. Rekamié készítését, min- iKárpitosbúlor . beszerzésevei 

írógépszalagjait olcsón, forduljon bizalomrtiaT. Qláh 
szakszerűen- átfesti: Hidas!,jkárpitoshoz. Javítást válla- 
Páva-utca 35. Telefon: 139— Jók. Készáruk raktáron. 
655. ' IJózsef-körüt 66. Tél: J3S-102.

Nyugdíjas. özvegyasszony 
vállalná 4—G éves gyermek 
gondozását. Cfm a kiadóban.

Javitást' háznál, - házon kí
vül ! vállal Varadi, Maja- 
kovszíry-R- S2.

O rg o n á k , h a rm ó n iu m o k
készítése, javítása. Villamos fúvóberendezések: szállítás^ 

F ittle r  Sándor orgonaépíto  m ester
Budapest, XIV., Miskolci-út 76

Gyermekílgyakat, konylia- 
bérendezéseket, szabályoz
ható etető gycrmekszéket, 
iestett bútorokat készítek, 
Javítok, átalakítok. Fizetési 
kedvezmény, asztalosmester. 
Zichy :J.*u. 32.

Rekamiék. garnitúrák ké
szen é3 megrendelésre Bo
kor kárpltosn.ál (Mária' Tc-l 
rézia) . Horváti) ' Mihály-lér' 
13. Templomnál

Zongora, pianino, harmonium 
Javítás, hangolás; : érték- 
becslés Tlpcld zongoraterem- 
ben. Rákóczi-út batvánégy.
ZongoraJavíUs, hangolá*
Jótállással Szakszerű becs
lés. 8závlts meeter. Ba- 
ross-tér egy, T: 330-476.
8z«mflv«g LipJ Íózse ítö l 
(Knapecz utódától) IX., 
ütlö i-út 7 9 ., WöklmädÄd.
templom uielleu.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS: »
Apróhlrdéfós szavanként I Pt,:WshIrdetd9 mm • RaroatíüH í Vt. SzBveglilrdetés- mm -soronként- 9 laríöt T

A  k ö z é p k o r 9 a  re n a issa n ce  és a  re fo r tn á c ió
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A DéBS EgySiázkerüSetbeo ta r to tt  
háztartási vizsgásatok eredm énye

A déli egyházkerület esperesi gyűlé
sén, mélyen Dezséry László püspök 
elnöklétével mind a nyolc esperes 
részt vett, végig tárgyalták az egy
házkerület egész területén lefolyt gyü
lekezeti és egyházmegyei háztartások 

, eredményejt. A tárgyalás eredményei 
. kapcsán az egyházkerületi presbité

rium elé terjesztették, ameiy azt újra 
megvitatta. , . .........................

Bfztató' kép tárult az egyházkerü
let hivatalos vezetői elé. Egyház
megyéink és gyülekezeteink élet
képesek, természetesen, úgy, hogy 
mindenüít lényeges szerepet ját

szik az államsegély.

Számottevő visszaesés legfeljebb 
egyházmegyénként két-három gyüle
kezetben észlelhető, de ezekben is fenn 
tudott állni az egyházközség az el
múlt két esztendő alatt és teljesíteni 
tudta a szerény költségvetést.

Az elmúlt két esztendő eredményei 
nyertek most összehasonlítást, mivel 
az egyházkerületben 1950-ben is volt 
hasonló vizsgálat, s nagy megelége
dést jelentett az egyházkerületi veze 
tők 'szám ára az, hogy ennek a két
évenként megismétlődő s 1950-ben 
elkezdett háztartási ellenőrzésnek 
ilyen jó hatásai mutatkoznak a gyüle
kezetek és az egyházmegyék életé
ben.

Elsősorban az volt örvendetes, hogy 
azokat a megjegyzéseket, amelye
ket az l9S0-bcn tartott vizsgálat 
után ugyancsak esperesi értekezr 
let alapján az egyházkerületi ve
zetőség tett, mindazokon a ponto
kon, ahol megjegyezni .valója volt, 
mindenütt figyelembe vették s a hi
bák kijavításán odaadóan fáradoz
tak. Bebizonyosodott, hogy az egy
házmegyék és az egyházközségek 
háztartásának ez az elvj irányítása 
s a segítség, amit a közös tapaszta
latokból tudtak nyerni kisebb egy

házi testületeink, igen áldásos.
A Déli egyházkerület elhatározta, 

hogy az egyházmegyéik közül a legki
sebb lehetőségekkel dolgozó Cson- 
grád-Szolnoki egyházmegyét továbbra 
is" egvháikéruleti támogatásban része
sítik s ugyanezt kilátásba Helyezték a 
Somogy-Zaiai egyházmegye részére 
is, ahol még az anyagi lehetőségek 
nem tisztázódtak, hiszén összetételé
ben ez a legfiatalabb, egyházmegye.

Az esperesi értekezlet és az egyház
kerületi presbitérium a háztartási 
vizsgálatokkal kapcsolatos hafáröza- 
tában többek között nyomatékosan ál
lapítja meg, hogy

a legközelebbi feladat az egyház- 
.■ megyék körén belül a gyülekeze

tek és a lelkészek egymást támo
gató szeretetének és testvériségé

nek kiépítése.
Elrendelték, hogy mindenütt töre

kedni keli arra, hogy az egyházköz
ségekben ne csak a presbitérium, ha
nem a közgyűlés is ternplomozó, 
házzal törődő gyülekezet is értesüljön 
az epdiáz háztartási kérdéseiről s vé

lem ényét nyíl várathass a azokban.

A gyülekezetek népének részvé
tele a* egyházmegye háztartási 
ban necsak adakozásban és hoz
zájárulásban. hanem a gyüleke
zeti háztartás ismeretében Is mu

tatkozzék még.
Általános megállapítássá lett, hogy 
azok a gyülekezetek maradtak 
el, gyengültek meg, vagy, estek 
vissza, amelyekben automatiku
san és minden újítás nélkül alkal
maznák a régi egyházi adó kiveté
sének elavult rendszerei éi viszont 
azokban a gyülekezetekben tud
nak lépést tartani évről-évre a kö
vetelményekkel, amelyekben rugal
masan és az egyház életét jói 
ismerve újítanak az egyházlcnn- 

tartás rendszerén.
Néhol csodálatos eredményeket ér

tek el azzal, hogy az egyházfenntar
tó hívek hozzájárulásait a templomi 
istentiszteletre központosították és az 
offertóriumok a felajánlásos vasárna
poknak az önkéntes adakozásnak út
jára tértek.

Megállapították, hogy a nagyi gyü
lekezetek, különösen a fővárosi és 
délalföldi nagy városokban, termé
szetes visszaesést mutatnak, ami ab
ból folyik, hogy ezeken a helyeken ér
vényesülnek a legvilágosabban a bele- 
születéses népegyházi rendszeriül elve 
életmód felbomlásának jelei. Ezen 
nagy gyülekezetek közül azonban 
mindenütt helyt tudnak állni a gyüle
kezetek, ahol felismerték a társadalmi 
változásokból következő új egyházi 
fejlődést és az önkéntesség alapjára 
helyezték az egyházi háztartást.

Bizonyos, hogy a háztartási vizsgá
latok eredményei, amiket a fenti két 
gyűlésen hozott határozatok alapján 
a gyülekezetekkel a közeljövőben 
megismertetnek, ismét okulásul fog

nak szolgálni és irányadóak lesznek 
a következő két esztendőre.

Az evangélikus híveknek egyházsze- 
retetén és áldozatkészségén épül fel 
egyházi életünk s bizonyos, hogy hí
veink egyházfenntartó öntudata a ma
gyar evangélikus egyház egyik leg
fontosabb kérdése.

Tudatában kell lennünk azoilban 
annak is, hogy egyházunkat nem 
az anyagiak, hanem Isten igéjé
nek tiszta hirdetése és taní'ása 
biztosítják. A gyü'ekezetet az ige 
teremti, az ige hallgató és az igé
re hallgató hívek fogják biztosí
tani egyházunk jövőjét. A háztar
tási vizsgá'atok legfőbb eredmé
nye az, hogy az egyházkerület ve
zetősége hálaadással állott meg 
Isten előtt az elért eredmények 
felett és háaadásra buzdítja a 
gyülekezeteket mindenütt azért, 
hogy Isten a magyar evangélikus 
egyháznak ma is olyan gazdag 

életlehetőségeket biztosít.

A NÉPEK BÉKÉT AKARNAK!
A népek bécsi kongresszusának ered

ményeként a békemozgalom egyre 
erősebbé válik szerte a világon. A jó- 
érzésű és becsületes emberek minde
nütt tiltakoznak az újabb háborút ki
robbantani akaró intézkedések ellen. 
Ez a tiltakozás most már szervezett ós 
ezért egvne eredményesebb is.

Nyugat-Európában a békeharc köz
vetlen oólja a Nyugat-Németországgal 
kötendő keretszerződés' megakadályo
zása.

A német és a francia baloldali 
pártok egységes felhívással fordul
tak a német és a francia néphez 
és harcra szólítottak fel minden be
csületesen gondolkozó embert, 
hogy akadályozzák meg ennek a 
háborús szerződésnek a ratifikálá

sát.
A keretszerződés célja az, hogy fel
élessze a német m-ilitarizmust és a né
met népet ágy útölte! ékként szolgál
tassa az amerikaiak kezébe.

Ez ellen a terv elten elsősorban ma 
guk a németek tiltakoznak.

A jószándékú, becsületes németek 
maguk látták be azt, hogy a német

A lelkészválasztás szabályozásának kérdése 
a zsinat III. ülésszakán

Zsinatunk harmadik ülésszakának 
egyik legjelentősebb feladata lesz a 
lelkészválasztás szabályozásának kér
dése. Az új törvénynek meg- kell ol
dania sok olyan nehézséget, amelyet 
a jelenlegi lelkészválasztási rendszer 
alapján megoldani csak nagy nehéz
ségekkel lehet.

A nehézségek a gyülekezet szem- ' 
pontjából akkor mutatkoznak, 
amikor a gyülekezet és a lelkész^ 
viszonya valamilyen ’ Okból meg
romlott és új lelkész munkába ál

lítása oídhan á meg , a helyzetet.
Az eddigi rendszer csak igen bonyo

lult lelkészcsere útján biztosított le
hetőséget megoldásra............................

A lelkészek szempontjából azzal 
nehezíti meg a mostani rendszer a 
helyzetet, hogy a továbbjutás le- 

. , hetőségét erősen hátráltatja.

A jelenlegi rend következtében sok 
lelkész idősebb korában is kénytelen 
volt azon a helyen tovább szolgálni, 
ahol egész fiatal korában megválasz
tották. Sok lelkész szolgál idősebb 
korában is nehéz szórványterületen, 
ahol fiatalabb munkaerő beállítása 
lenne szükséges az erős fizikai mun
kát igénylő szolgálatok miatt.

A jelenlegi törvény történelmi gyö
kerei talán még azokra az időkre 
nyúlnak vissza, mikor a lelkész sze
mélyileg teljesen alá volt rendelve a 
gyülekezetnek, amikor a gyülekezet 
évről-évre döntött abban a kérdésben, 
hogy meg akarja-e tartani lelkészet 
következő évre is alkalmazásában, 
vagy sem.

Ez volt az úgytfevezet »papma- 
rasztás« gyakorlata. Az egyházi 
törvényhozásnak ebben az időben 
ezzel a gyakorlattal szemben, 
mely az Igehirdető szolgálatot 
az állandó változással bizonyta
lan helyzetbe hozta, az volt a fel
adata, hogy egy bizonyos stabili
tást, mozdítliatalanságot biztosít
son a lelkészek számára. A ml 
időnkben viszont már ezt a moz
dulatlanságot biztosítani szándé
kozó egyházi törvény sokszor aka-_ 
dályozza az igehirdetői szolgálat 
egészséges kibontakozását és fo
lyamatos biztosítását a gyülekeze
tekben, beteg helyzeteket rögzít, 
kevés alkalmat nyújt az orvos

lásra.

A készülő új ielkészválasztási törvény 
tervezete két szempontot tart szem 
előtt, amikor a megoldás útját keresi. 
Az egyik szempont

az a régi protestáns egyházkor
mányzati elv, amely szerint a gyü
lekezetek maguk döntenek az ige- 
hlrdefől 8 t0 ig 5 fS ^ n ^ y F T Ä fd F  . 

selben.

A másik szempont, hogy a gyülekeze
tek' közös' érdeke, az < egyházkerületen 
belüli zavartalan élet rendje biztosít
ható legyen, vagyis, hogy a gyülekezeti 
és á közegyházi érdek egybehangolód
jék. Ezt a célt az evangélikus egyház
ban ........ ..

a püspöki egyházkormányzat ha-

K észü lj a z  ig e  h a l lg a tá s á r a !
H atvanad vasárnap 

M áté  tv . 13, 1 0 -17 .

Jézus példázatait úgy szoktuk ér
tékelni, hogy ezekkel jézus közelebb 
akarta hozni s érthetőbbé, világosab
bá lenni számunkra Isten királyságá
nak a titkait. Pedik nem egészen igy 
van. A példázatokat és Istennek min
den igéjét csak az hallja meg és érti 
meg igazán, akinek ez megadatott. 
Különben még Istennek legvilágosabb 
beszéde is süket fülekbe ütközik; aki 
pedig süket füllel hallja Isten beszé
dét, annak ez nem üdvösséget, ha
nem ítéletet, kárhozatot szerez. Szinte 
még megdöbbentőbb az az állítás, 
hogy »akinek van, annak adatik és 
bővölködik; de akinek nincs, az is el- 
vélelik tőle, amije van«. Ez nyilván
valóan Isten ajándékaira értendő: aki 
híven sáfárkodik velük, annak számá
ra megsokszorozódjak; aki ellenben 
nem becsüli meg, .elássa, az el is 
veszti. így vagyunk Isten titkai lá
tásának és hallásának ajándékával is.

Mi abban a kiváltságos helyzetben 
vagyunk, hogy Isten beszéde, igéje 
szól hozzánk, hogy feltárja Istennek 
azokat a csodálatos dolgait, amelyek 
a mi üdvösségünkre valók. Vájjon 
mennyit hallunk és látunk meg mi 
ezekből? Avagy Istennek az emberi 
szó rejtettségében megszólaló‘ igéje 
minket is megbotránkozásra indít, 
hogy fülünket bedugjuk és szemünket 
behunyjak és úgy rohanjunk a vesz
tünkbe? Már a böjti idő közeledte is 
arra készlet, hogy bünbánatot tart
unk, és könyörögjünk azért, hogy 

meghalljuk és megértsük Istennek be
szédét (Luk. 11, 28.).

Wiczián De&ö

gyományos gyakorlata szolgálja. 
Ennek a két szempontnak a figye
lembevételével a zsinati terv bizto
sítja az egyházközségek meghí
vás! jogát. Abban az esetben vi
szont, ha a gyülekezet nem jut 

F egyetértésre a lelkészmeghívás te- 
Tklnteíében, a püspök feladata,‘ ' 
* hogy kinevezéssel töltse be az 

üresén maradt lelkész! állást. , i
% t '■ ■. t • •'' ' *•. . ' .

A .tervezet szerint továbbá minden 
egyházkerületben letkészjelölö bizott
ságot kell szervezni, amely a püspök
kel' együtt dolgozik. Azok a lei Készek, 
akik gyülekezetükből más gyülekezetbe 
kívánnak kerülni és alelkészi oklevelet 
elnyert segédlelkészek a kerületi lel
készjelölő bizottsághoz adják be álta
lános pályázatukat, a gyülekezetükből 
való távozás indokolásával és feltün
tetve azt, hogy milyen típusú gyüleke
zetbe szenein ének kerülni. A bizottság 
ezen általános pályázatokat veszi figye
lembe, de más személyeket is tekintetbe 
vehet kinevezések .esetén.

A lelkészmeghívás! eljárást és 
szabályzatot jelenlegi formájában 

tartják fenn.
A lelkészek pályázatukat bármelyik 
egyházkerület lelkészjelölő bizottságá
nál benyújthatják, de csak saját püs
pökükön keresztül.

A tervezet a református egyház 1951. 
október, 21-én megnyitott, zsinata által 
hozott törvényéhez hasonlóan, a le! 
készek egyházig közérdekből való át-" 
helyezései is rendez?. Er'szerínl birói er- 
Járás során az áthelyezés egyházi köz
érdekből akkor is kimondható, ha a 
bíróság sem a lelkész, sem a presbi
térium, illetőleg az egyházközség hiba 
jat nem állapítja meg. Ilyen esetben 
az eljárás és áthelyezés költségeit az 
egyházkerület viseli.

A tervezet alkalmasnak mutatkozik 
arra, hogy a gyülekezetekben a h o s 
szasan elhúzódó választási küzdelme
ket, amelyek a gyülekezet egységét 
nem egyszer hosszú időre megbontot
ták, a rendszeres igeszolgálatot meg
zavarták, megszüntesse.

A lelkészek áthelyezésére és a 
lelkészválasztás rendjére vonat
kozó két törvény kombinálva oe- 
dig megoldhat minden kérdést, 
ami a gyülekezetek és a lelké
szek érdekeit szolgálja, többek kö
zött azt a problémát is, hogy a lel
készek előrejutását gyengébb hely

ről jobb helyek felé elősegítsük.

militarizmus és nacionalizmus mi
lyen szörnyű veszélyt jelent egész 
Európára, de elsősorban magára a 

német népre.
A két világháború borzalmai megmu
tatták, hogy ezen az úton csak a pusz
tulás felé lehet haladni. Ezért tiltakoz
nak a keretszerződés ellen.

De tiltakoznak a keretszerződés ellen 
mindazok az államok, melyek a saját 
bőrükön tapasztalták a militarizmus 
hódítását. Elsősorban Franciaország. A 
íránciák okultak á kél világháború ta
pasztalataiból ésf nem akarják még 
egyszer békés otthonaikat egy újabb 
háborúinak kitenni.

A német és francia nép most nagy 
’közös mozgalomban tiltakozik a keret- 
szerződés ellen. Ez a tiltakozás sztráj
kok, gyűlések, cikkek és tömegtünte
tések formájában nyilvánul meg.' 
Nyilvánvalóvá teszi a két nép béke- 
akaratát és testvériségét is.

A béke erőinek ezzel az összefogá
sával szemben ált a háborús gyújtoga
tok alattomos aknamunkája. Nem 
mernek nyíltan állást fogfalni a béka 
ellen és a háború mellett, hanem tetsze
tős jelszavakba igyekeznek burkolni, 
szándékaikat. Azonban lépten-nyomon 
leleplezik őket. Múlt év őszén nyl'vá- 
nosságra került a nyugatnémet fasiszta' 
ifjúsági szövetség egy halállistája, 
melyen azok a német hazafiak szere
pelnek, akik a béke melletti harcban 
vezetik a német népet.

Köztudomású az is, hogy ezen a 
halál-listán két lelkész is szerepel: 
Nicmöller Márton és Mochalski.

Most ennek az ügynek újabb részletei 
kerültek napvilágra és kiderült, hogy, 
nemcsak néhány vezető szerepelt á 
halál-listán, hanem többszáz becsüle
tes. hazafi.. A papokban elhangzott cgy . 
Interpelláció á bonni parlamentben, 
amely világot vetett arra, hogy sok tíz
ezer nyugatnémet ifjú t-szed tek ,cjsszft 
a francia idegenlégióba! Ezeket áz> if i 
lakat Afrikába és Vietnamba • vájszík,'. 
hogy a francia gyarmatosítók érdekeit, 
védjék. 1950 ■ óta mintegy harminc
ezer nyugatnémet ifjú esett el 'Viet
námban.

A két szembenálló tábor között . 
olyan éles a különbség, hogy. min- , 
den jóérzésö embernek csak a 
béke oldalára lehet állni. A mi egy; 
Házunk is a béke oldalán áll és 
büszkék vagyunk arra, hogy a né
met evangélikus testvérek közü! is 
egyre többen Ismerik fel é.s köve
tik Isten békeakaratát. Tudjuk és 
hisszük, hogy Istennek ez a béke- 

akarata győzedelmeskedik.

I M Á D S Á G
Szerető mennyei Atyánk a Jéztis 

Krisztusban! Köszönjük Neked mind
azt, amivel az elmúlt héten érdemtele
nül Is megajándékoztál bennünket. 
Köszönjük, hogy meleg otthonunk van, 
ahol az elmúlt hét fáradalmait kipi
henhetjük. Köszönjük, hogy családunk 
van és egészséges gyermekeink, akik
ben örömünket lelhetjük és akinek a 
jövőjéért olyan jó dolgozni. Köszönjük 
a munkaalkalmakat és az erőt és 
egészséget annak elvégzéséhez. Kö
szönjük, hogy békességünk van az 
otthonunkban, munkahelyünkön, ha
zánkban. Köszönjük, hogy annyi em
ber szívében ébreszted és táplálod 
ennek a békességnek a kívánását és az 
azért végzett lankadatlan fáradozást. 
— De legfőképpen köszönjük, hogy 
Veled is békességünk van a Jézus 
Krisztus által, akinek a követésére és 
szolgálatára elhívtál bennünket. Ké
rünk is Téged, hogy látogass meg 
bennünket a te szeretcteddel, hogy mi 
Is tudjuk embertársainkat úgy sze
retni, mint Te minket. Szzntlelkeddel 
világosítsd meg az utat. amelyen egy
házunknak, felelős vezetőinknek és 
híveinknek, hazánknak, népünknek és 
vezetőinknek biztos járása lehet. Áldd 
meg igéd hirdetését és hallgatását és 
hallgasd meg kegyelmesen imádságun
kat Szent Fiad, a Jézus Krisztus nevé
ben. Amen. . .

Pálfy Miklós dr. 
(Rádióban elmondott imádság.)

„VEZESS ENGEM A TE IGAZSÁGODBAN ÉS TANÍTS ENGEM“ (Z solt. 2 5 : 5 ) ]
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Készül egyházunk szeretettörvénye
A zsinat februári ülésszakán sorra 

kerül a VJII. törvénycikk szövegezése 
is. Szemben a régi egyesületi mozga
lom és magánvállalkozásos diakónia 
rendszertelenségével kimondja majd a 
törvény, hogy az egyház a maga szere- 
tetmunkáját a gyülekezetben végzi. A 
gyülekezet szeretetmunkája segítő szol
gálat a gyülekezet tagjai felé. Ennek 
munkása a gyülekezet hivatalos mun
kása, tehát a lelkész, anyagi fedezete 
pedig a gyülekezet hivatalos háztartá
sából és háztartásában van..

Ez azt jelenti, hogy
az egyház szeretetintézményei a 
gyülekezetek szeretetintézményei, 
tehát a gyülekezetek felelősek az 

intézményekért.

SzeméTy szerint elsősorban a lel
kész felelős. Kell, hogy a lelkész lelki
pásztori szolgálatnak tekintse ezt a tör
vény által reá kirótt feladatot, de kell, 
hogy a gyülekezet szeretettel támo

gassa ebben. Lapunk január 18-i szá
mában írtunk már arról, hogy püspö
keink vezetésével tartott értekezlet 
arra a döntő elhatározásra jutott, hogy 
a gyülekezetek vállaljanak havi rend
szeres adományt az intézmények ja 
vára. Itt vetődik fel az a kérdés, hogy 
ez hogyan történjék és még imikabb, 
mit tehet a gyülekezet ennek érdeké
ben?

Egyik vidéki gyülekezetünk lelkésze 
például következőképpen találta meg a 
megoldást. Harminc körzeti presbitere 
van, akiknek felesége vállalja a szere- 
tetmunkát. Körzetükben felkeresnek 
4—5 családot s ott elmondják, hogy 
milyen szolgálatról van szó. Erre a 
szolgálatra havi felajánlást kérnek, 
amely nem lehet több 2 forintnál. Min
den hónap első napjaiban összeszedik 
a felajánlásokat és eljuttatják a lelké
szt hivatalba. Az első hónapban 136 
forint volt az eredmény. Ebből 61 fo
rint jutott az országos intézményeknek, 
a felajánlások más részét pedig fel

használták a gyülekezet betegeinek és 
öregeinek támogatására.

A lelkész szerint kis fáradsággal 
elérhető az, hogy az intézmények
nek évente mintegy 600 forintot 
juttathatnak. A megoldást a lel
kész az egyházmegyei lelkész! 
munkaközösség elé terjeszti, hogy 
mások is próbálkozzanak vele. A 
felajánlások lényege az önkéntes

ség.
Egyik szórványlelkészünk az 1952. 

évben a Lelkésznevelő Intézet javára 
226 forintot, a szeretetintézmények ja 
vára 132 forintot juttatott el. A szere- 
tetintézményeknek 4 szórványban ada
koztak, amelyek léleikszáma mintegy 
száz. Havonta egyszer van Istentiszte
let, de minden alkatommal szóba kerül 
ez a kérdés s mindig van valaki, aki 
áldozatot hoz. Az adományokat össze
gyűjti s egy összegben juttatja el a 
gondnokságnak.

Lehetne más példákat is felsorolni. 
Lapunk több alkalommal közölte, hogy 
gyermekek is megható módon gondol
nak olyan gyermekekre, akik testi
szellemi nyomorúságuk miatt nem 
örülhetnek úgy az éleinek, mint az 
egészségesek.

Nyilvánvaló tehát, hogy a lelkészek 
számára tág lehetőség nyílik arra, hogy 
a törvénynek, szeretetből, eleget tegye
nek. Első feladatuk az, hogy a törvényt, 
annak elvi mondanivalójával együtt, 
bevlgyék a gyülekezetbe, közklnccsé te
gyék, ismertessék, még pedig nemcsak 
a szokásos’ szószéki hirdetésekben, ha
nem a szószéki igehirdetésekben is, hi
szen a szeretetszolgálat az igének való 
gyakorlati engedelmesség. A második 
feladat ennek az engedelmességnek, 
az áldozatnak a megszervezése, hogy 
az intézmények támogatása rendszeres 
legyen és ennél fogva hatékony. Ennek 
az áldozatnak visszafelé, a gyülekezet 
felé való hatása is van abban az öröm
ben. amely minden hitből fakadó áldo
zattal együtt jár.

Végül lényeges az is, hogy a szere- 
tet-szolgálat életképessége az egy
ház életképességének is legjobb 

bizonyítéka.
Legyen a zsinat tervbevett VIII. tör

vénycikke egyházunk szeretet-törvénye!
Várady Lajos

A z  irgalm as sam ária i
Óvatosan megy vele a jószág, 
mintha hóban lépkedne a jóság.
Mintha nyugodt, fehér jóbarát: 
hó fogná fel a sebek sóhaját.

Elernyedt, véres, vad vastól álfúrt 
teste mély, fájó álomba ájult.

Mellette megy a másik szaporán, 
virágok nyílnak lépése nyomán.

Gustav Schiller után: 
Bodrog Miklós.

A protestánsok helyzete 
egyre nehezebbé válik Spanyolországban

1. D. Hughey baptista szeminá
riumi tanár cikket írt a »Christian Cen 
tury« című folyóiratban a protestán
sok spanyolországi helyzetéről. Ebben 
a cikkben beszámol arról, hogy az 
utolsó hónapokban különösen rom
lott a protestánsok helyzete.

A Baptista Szövetség engedélyt kért 
a kormánytól arra, hogy A'cante-ban 
konferenciát tarthasson. Az AÜcante-i 
babtista lelkész személyesen járt el 
ebben az ügyben Madridban. Azt vá
laszolták neki, hogy az ügyet a mi
nisztertanácsban megbeszélik. Válasz 
azonban sohasem érkezett.

1952. április 2-án Valencia tarto
mányban két embert elítéltek 10.000 
peseta büntetésre, mert olyan dolgot 
műveltek »ami a nyilvános rend meg
bontásához vezethetett volna«. Azzal 
vádolták őket, hogy egy 11 éves lány 
temetésére hívtak embereket. A meg
büntetettek egyike maga az apa volt. 
A protestánsoknak az a joga, hogy 
halottaikat a maguk szokása szerint 
és zárt halotti menetben temessék el, 
Spanyolországban ismételten táma
dásnak van kitéve, azonban bizonyára 
ez az első eset, hogy

egy protestánst azért büntettek 
meg, mert eltemettette egyik sze- 

rettét.
A cikk írója 1952 májusában Mad

ridban a barcelonai baptisták részére 
meg akart vásárolni egy telket. Ilyen 
vásárlást a spanyol protestáns gyü
lekezetek nevében nem lehet eszközöl
ni, mert nem ismerik el őket jogi 
személyeiknek. Minden külföldi ingat
lan vásárlásnál az »Idegen pénzek in
tézetéhez« kell kérvényt benyújtani. 
A benyújtott kérvényre nein érkezőit 
válasz.

Nagy nehézséget támaszt o spa
nyol kormánynak az a rendelete, mely 
— egy 1848-ból származó pápai iratra 
támaszkodva — elrendeli!, hogy

csak azok köthetnek nem-katoli
kus templomban házasságot, akik 
nem-katolikus templomban lettek 
megkeresztelve. Ezzel — egész 
kevés kivételtől eltekintve — le
hetetlenné vált a spanyol protes
tánsok törvényesen is érvényes 

házasságkötése.

Néhány protestáhs lelkész megkí
sérelte ugyan helyenként azt, hogy 
vallásos ünnepély keretében meges
ketett olyan párokat, akik katolikus 
keresztséget nyertek, de az evangéli
kus vallást követik. De az ilyen há
zasságokat a törvény nem ismeri el 
és a gyerekeket törvénytelennek mi
nősíti. Az egyik fiatal baptista prédi
kátor nemrégen a következőket írta: 
»Elmehetnénk a katolikus templomba, 
hogy megesküdjünk — de ezt nem 
tesszük meg; esküvel bizonyíthatnánk 
egy bíró előtt, hogy nem kereszteltek 
meg katolikusoknak —■ de nem aka
runk hazudni; megesküdhetnénk egy 
protestáns templomban, de ebben az 
esetben személyünket és gyülekeze
tünket is rossz hírbe kevernék. így 
elhatároztuk, hogy várunk addig, amíg 
a helyzet megváltozik.*

Hughey szerint a spanyol protes
tánsok helyzetének a romlása elsősor
ban a katolikus hierarchiának a kor
mányra gyakorolt nyomásából szár
mazik. De rámutat arra is, hogy az 
Egyesült Államok új spanyolországi 
nagykövete, McVeagh is vonakodik, 
hogy ebben a kérdésben határozottan 
állást foglaljon.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Február 8. Sexagesima. Hatvanad vasárnapja.
Igék: d. e. Zsid. 12:25—29., Máté 13:10— 17., d. u. Zsoltár »5. 
Liturgikus szfn: zöld.

RADIOS ISTENTISZTELET
Február 8-án, vasárnap délelőtt ne

gyed 11 órától evangélikus istentiszte
letet közvetít a Petőfirádió a fasori 
evangélikus templomból. Igét hirdet 
Káldy Zoltán pécsi lelkész. Énekel a fa
sori énekkar Peskó Zoltán karnagy ve
zetésével. Énekek a Keresztyén Énekes- 
könyvből: a 296. ének 1—4, valamint a 
437. ének 1—2. verse.

ÁTHELYEZÉSEK
Dezsért/ László püspök Sülé Károly 

segédlelkészt a ferencvárosi egyház- 
községben betöltött adminisztrátori 
szolgálat alól felmentette és a pesti 
egyházmegye esperese mellé rendelte ki 
egyházmegyei segédlelkészként.

Rédey Pál Deák-téri segédlelkészt a 
ferencvárosi egyházközségbe helyez
tette át adminisztrátori minőségben.

Zay László, pesti egyházmegyei se
gédlelkészt a Deák-téri egyházközségbe 
rendelte ki segédlel,kész! minőségben.

FASOR
A fasori gyülekezet szokásos havi 

szeretetvén,diégségét február 8-án tartja 
fél 6 órai kezdettel a templom melletti 
épület dísztermében. Előadást tart gaz
dag műsor keretében Káldy Zoltán pé
csi lelkész. Mindenkit szeretettel vá
runk. Fűtött terem.
DEAK-TÉR

Február 15-én este fél hétikor lesz 
a gyülekezet szeretetvendégsége a
volt iskolaépület egyházi dísztermében. 
Előadást tart - dr. Pálfy Miklós teoló
giai dékán,, László Margit operaéne
kesnő énekel.
ZUGLÓ

A Pesti Egyház több lelkészköré
nek önálló anyaegyházközségekké való 
átalakulása során a zuglói evangélikus 
egyháziközség február hó 8-án, vasár
nap délelőtt 11 órakor tartja a bosnyák- 
íéri templomban alakuló közgyűlését. 
Előtte kivételesen 10 órai kezdettel 
tartja ünnepi istentiszteletét. - Délután 
4 órakor szeretetvendégség is lesz. 
Előadást tant dr. Nagy Gyula teológiai 
tanár. Vendégszerepei a Lutheránia 
vegyeskara.

BATTONYA
Február 15—17-ién a gyülekezetben 

sorozatos igehirdetést tartanak. A szol
gálatot Ponicsán Imre kiskőrösi lelkész 
végzi,
BÉKÉSCSABA

A gyülekezetben a reformátusokkal 
együtt megtartották az egyetemes ima
hetet. Alin den este 7 órakor összejövetel 
volt a gyülekezet tanácstermében. 
Mindkét egyház hívei nagy számmal 
vettek részt a közös alkalmakon.

NADASD
Január 25-én tartotta a gyülekezet 
zárszámadó közgyűlését. A közgyűlés 
alkalmával a gyülekezet visszatekintett 
a múltba és a gyülekezet történetéből 
eddig ismeretiéin adatok kerültek a 
hívek elé. Szükség volt erre a vissza
tekintésre, mert most is nagy feladatok 
előtt áll a gyülekezet. Számadás azt 
mutatja, hogy a gyülekezet a hit me
részségével néz a feladatok elé. Érde
kes adatok a számadásból: egyházi 
adóként befolyt: 3029.05 forint, áldo
zati vasárnapokon a körbehordozott 
perselyekbe 3290.50 forintot adakoztak, 
a persely jövedelme 1333.86 forint, az 
Imaterem építésére adakoztak: 3339.70 
forintot, segélyként kapott a gyüleke
zet 8760 forintot, a lelkész gyűjtő- 
kőrútjain összejött 12,280.92 forint 
összes bevétel volt: 34.460.79 forint, 
összes kiadás 30.469.91 forint.

Istentiszteleti ren d
február hó 8-án, vasárnap

Deák-tér d. e. 9. Zay László, d. e. II. 
Kémény Lajos, d. u. 6. Zay László. Fa
sor d. e. negyed 11 (rádió) Káldy Zol
tán, d. e. negyed 12. Gyöngyösi Vilmos, 
d. u. 5. Pásztor. Pál, d. u. tél 6. (szere
tetvendégség) Káldy Zoltán. Dózsa 
Gy.-u. d. e. fél 10. Trajtler Gábor. Ül- 
löi-u. 24. d. e. fél 10, d c. 11. Rákóczi
iét 57/b. d. e 10. Szilády Jenő dr., d. e. 
háromnegyed 12. Karácsony S.-u. d. e. 
10. Óbuda d. e. 9. Mezősi György d._e. 
10. 'Mezősi György, d. u. 5. Mezősi 
György. Bécsikapu-tér d. e. 9. Zsig
mondi Árpád, d. e. 11. Veöreös Imre, 
d. u. 7 Evangel izáció. Toroczkó-tér
d. e. 8. Madocsai Miklós. XII., Tarcsay 
V.-u. d. e, 9. Ruttkay Elemér, d. e. 11. 
Zutauf Henrik, d. u. 7. Danhauser 
László. Szabadsághegy, Diana-u. d. e. 
fél 9. Kajos János. Hűvösvölgy, Lel- 
késznevelőintézet d. e. 10. Glatz József. 
Fóli-u. 22. d. e. fél 10, Gádor András, 
d. e. 11. (úrv.) Gádor András, d u. 5. 
Szeretetvendégség. Sréter Ferenc. Váci- 
út. d. e. 8. Gádor András, d. u. 4. Rimár 
Jenő. Zugló d. e. 10. Scholz László, d. 
u. 6. Szeretetvendégség. Dr. Nagy Gy. 
Gyarmat-u. d. e. fél 10. Ferenczy Zol
tán. Rákosfalva d. e. fél 12. dr. Benes 
Miklós. Thaly K -u. d. e. 11. Rédey Pál, 
d. u. 6. Rédey Pál. Kelenföld 
d. e. 8. (úrv.) Bottá István, d. e. l t .  
(úrv.) Bottá István, d. u. 5. Re
zessy Zoltán dr. Németvöigyi-u. d. e.
9. Rezessy Zoltán. Külsö-Kelenföld d. e. 
12. Rezessy Zoltán. Kőbánya d. e. fél
10. Vető Béla, d. u. 4. Vető Béla. Sí- 
mor-u. d- e. negyed 12. Vető Béla. 
Utász-u. negyed 12. Pásztor Pál. Új
pest d. e. 10. Bonyai Sándor, d. u. 5. 
(szeretetvendégség) Blázy Lajos. Du- 
nakeszl-Atag d. e. 9. Blázy Lajos. Vas
utca 2jc. d. e. 11. SzfmonJdesz Lajos.

Egy délelőtt Sztregován
írta: Szalatnai Rezső

ADAM: Hiú káprázat voll: ez nyugalomI
LUCIFER; S te dóré asszony mondd, mit kérkedel? 

Fiad Edenben is bűnnel fogamzott.
A z hoz jöldedre mindent bűnt s nyomort.

ÉVA: Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik
Más a nyomorban, aki eltörüli, 
Testvériséget •hozván a világra.

Madách Imre születésének száz- 
hanmincadik évfordulójára.

p ’ löbb Losoncon néztünk körül, 
^  ahová Madáchék úgy jártak "be, 
mint a fótiak Pestre. A szelíd zsivajai 
losonci piacon a református templom 
romok karcsú tornya úgy emelkedik a 
balovány kékbe, mint egy strázsa 
lándzsája. Magyar városiasság és 
szlovák falusiasság keveredik itt 
egybe, mint egymásba ömlő 'két patak. 
Itt még nincsenek nagy hegyek, nem 
érződnek a balladák, tág és világos 
minden, ha széttekintesz. Minő él
ményt vitt magával száz esztendőkkel 
ezelőtt a családi határon járókelő 
költő, akinek legnagyobb eseménye a 
pozsonyi és pesti börtön volt, meg a 
csöpp asszonyka, aki hozzászegődött 
feleségül. Keveset élt meg Madách 
Imre, de minden roppant érzékeny
séggel érte, mélyen felkavarta lelki 
életét. Ez a környezet szabadította fej 
a legegyetemesebb látomásra, ammö 
valaha is magyar írónak _ megjelent. 
Mondják, Lucifernek Szontágh Pál, a 
pöttöm, állandóan gúnyoros s  rosszul 
gazdálkodó pajtás volt a modellje. S 
Évát természetesen a saját asszonyá
ról mintázta, a boldogtalan s köny- 
nyelmű Fráter Erzsiről, aki messzire 
szaladt innen, vigabb ütemű tájra, 
mint a sztregovai.

A ború állandó felhő volt Madáchék 
felett. A szabadságtaaircban megöljék 
a költő öccsét és feleségét, s Madách 
Imre vasraverve vonult a börtönbe. 
1849-ben Pasklevics hadai felgyújtot 
iák Losoncot s porig égették a várost, 
amely Beniczky Lajos ids csapata élén 
merészen szembeszállt az osztrákkal. 
Madách Imre megtanulta, mi a lényeg 
s mi a valóság, akárha felülről nézné 
a világot. Nagyapja volt a Martino- 
vics-p'v vádlottjainak védője, ami egy
magában is majdnem akkora vakme

rőség volt, mint a magyar jakobinu
soké. Az eszmék a családban a refor
mációval kaptak szállást s átütöttek a 
friss katolikus mázon, mint egy ódon 
falkép etkop'hatatlam színei. S a szelíd, 
szinte ijedi őz-szemü Madách Imre, 
aki szívbajos is volt, bizonytalan moz
dulattal küldi Pestre Az ember tragé
diájának kéziratát, de féleleim nélkül 
nézi a világot. »Mindig ts jobb, ha az 
ember egy kardvágáson ontja vérét, 
mintha az embernek vérét szívják« — 
írja egyik levelében. Ez ai felvidékiek 
hangja, a felkelő magyar értelmiségé, 
amely a Felvidék déii sávjin tisztán 
látott s  ítélt, s  a lois sztregovai kas
télyból ellátott a történelem és a világ 
széléig.

Amíg mentünk Sztregova felé, ilye
nek jutottak eszembe. December volt, 
de a hónak semmi nyoma. Csak víz 
gyűlt és fodrozódott köröskörül. Kiön
tött az Ipoly s elárasztotta a szelíd 
dimbes-dornbos nógrádi tájat. Néha 
úgy tűnt fel, egy nagy tóban siikltmk 
tova s  partot se látni. Esőben $ felhők 
alatt kászálódtunk ki a gépkocsiból, 
be a költő házába. Varjúcsapat szál
lóit. keringett a fehér falaknál, mint 
egy mesében.
A kastély, mdyben Madách Imre 

születőit és meghalt, ott áll a ka
tolikus templom mellett. Az út egye
nest oda vezet, a földesúr házához. Fe
hér falak, egyszerű, de finom barokk 
vonások, minden dísz nélkül. Ilyet 
csak protestánsok csináltak. A főbejá
rat felett dupla címer: a Mádáchok 
koronás griff je és a Maj'tényiak med
véje. Köröskörül pedig egy jókora 
park, amelybe átszfvárog az áradás 
vize. Nedvesség, köd, borongás ül 
mindenütt, a telkeken is. Azelőtt is 
ilyen volt itt minden? Ilyen nedves 
falak láttán nem csodálkozik az em
ber, hogy a felvidékiek betegsége, a 
köszvény, otthonos volt Sztregován is.

A szobákban minden úgy van, 
ahogy nagyjában az író hagyta. Csak 
az első nagyobb helyiségben nagy a 
fordulat: Madách hatalmas tölgyfa- 
ebédlöasztialán dohányt vágnak s ren
deznek a sztregovai lányok, közben 
felváltva énekelnek szlovák és magyar 
nótákat. Ezekkel vigasztalták nagy
anyáik a költőt, amikor egyedül ma
radt. A dohány sárgái pora beborítja 
a falaikat, bútorokat, a zongorát, ame
lyen még ő is játszott, az író. Itt az 
ajtón nézett ki, a belevágott k:6 abla
kon utasításokat adott a kasanárnak, 
szólogattta béreseit. A boltíves kapu 
mögött hepehupás gazdasági udvar te
rül el, tárva-nyitva álló istállóval. 
Emitt elüt, a gyepen, valaha rózsák 
nőttek. Madách Imre ebben a ma
gányban dolgozott.

Ajtót ajtóra nyitunk ki a deszka- 
padlás szobákban. Több, mint tíz éve 
már, hogy kihullott aiz ivadékok kezé
ből a földi vagyon. Múzeumot kellene 
Itt berendezni. Amit még láttam, meg
menthető érték. A köpcös kandalló, 
bőrbekötött könyvek a magas, falba - 
épített polcon, latin, magvar, német és 
francia könyvek, az ő könyvei, köztük 
megyei és országos tudósítások gondo
san bekötve és megszámozva. Aztán 
régi térképeik, kártyák, néhány olajkép 
is. Egy másik helyiségben feketére lak
kozott kínai bútorok, tekergő veres 
sárkányokkal, régi metszetek a falon. 
Az ablakon át a kertet látni, ahol sé
tált és meg-megálilt. Zúg a szél s rá
csapja az esőt az ablakokra.

Babits jól érezte meg: Madáchból
a puritán lutheránus beszél__A zt
mondja,'hogy »költeményé ä pún tán 
templomra emlékeztet, nemes formák
kal, de minden dísz nélkül.« Madách 
eUklei ezekben a szobákban írtak val
lásos verseket s orgonaszóra nyíló 
énekeket. Egv emberben nem egy em
beri élet tapasztalatai szólalnak meg, 
ha olyat mond, mint Madách. Abban 
benne van egy család egész hőmérsék
lete, nemzedékek üzenete s magatar
tása. Madáchnak nem a nyugalom ju-

Ez a forró emberi vallomás az, ame
lyet az Ür szava Is hitelesít, nincs más 
s jobb megoldás létünk értelme szá
mára.

A kastélyból aztán kimentünk a 
kertbe. Egy domborulaton, ahonnan 
ellátni az Ipoly völgyére, ál! Madách 
Imre stria. A sír felett a pozsonyi Ri- 
gele Alajos nagyszerű férfi-géniusza 
emelkedik, bronzból, mintha fel akarna 
szállni, a test minden izma megfeszül 
a roppant vágytól. Itt alussza örök ál
mát a tragédia írója. A felhők tisztelet- 
adóan egy pillanatra széthúzódtak, 
előbújt a nap s arany kezével gyengé
den megcirógatta a repfllnlvágyót ott 
a sir felett. Koszorút tettünk Madách 
sírjára s megilletődve mentünk vissza- 
a pocsolyái kerten át a kastélyba. A 
köd- és felhökárplt ahelyt összehúzó- 
dot't mögöttünk.
A sztrefeoval földesúr száz évvel ez-

előtt nem az osztálya, a birtokos 
osztály felé fordult, nem is a nem

zethez: a világhoz apellált. Az Ember 
tragédiája a történelmet faggatja az
zal a hittel, mely ott, az északi tájon, 
gyökeret vert s lelkekel mozgatott a 
haladásért. Az emberiség előre megy! 
— nem kétséges, az Ember tragédiájá
nak ez 's válasza a végső. S annál 
erősebb s tisztább ez a válasz, minél 
inkább előzőleg kétségbeejtenek a tör
ténelmi színek. Madách az emberiség
ről szól, de számunkra nem vitás, 
hogy a magyarra, sa|át nemzetére is 
gondol, amelyik magyar halálos ko
molyan, szent áhítattal fogadta be Eu
rópa eszméit s Európa hagyta, hogy 
elvérezzen általuk. Madách csak Hu
nyadit említi művében, de Marttno- 
vicsékra s a szabadságharcra gon
dolt. Az egész mű ebben a gondolat
körben fogant s kelt kf. választ keresve 
a török hódoltság óta nehezen ocsúdó 
magyarság legfőbb kérdéséire.

A kastély kapujában álltunk, amikor 
megkondult a déli harangszó.

Ezt egy költeményében mondja, a Dal
forrásban. De ez az ő szemléié'«, ebből 
született az Ember tragédiája. Nem 
minden kétségbeesés egyforma jelen
tőségű. A rossz útról jó útra olyan 
kétségbeeséssel kell átkelni, hogy fél- 
számoljuk múltunk minden bűnét és 
hibáját. Ez a termékeny kétségbeesés 
rázza meg az olvasót az Ember tragé
diájában. Az emberi fejlődés »hiába
valóságának« történelmi látképei után, 
bárminő hosszúak is, ott van a nagy

és útmutató befejezés a drámai költe
mény végén. Adám már mindent lá
tott, megpillantotta a jövőt, készen 
áll a megsemmisülésre. S ekkor Éva 
áll melléje, megmondja, anyának érzi 
magát. A fejlődés és haladás hitét e 
pillanatban kapja meg Adám. Ez az a 
megrázó lelki átalakulás, amikor meg
nyílik előttiünk az, emberi nem egész 
értelme e földön.^Hiába szól Lucifer, 
Adám érzi már a biztonságot:

tolt osztályrészül, az ő »dalforrása« az mája. Adámot és Lucifert együtt és 
emberi lét kínzó-kiegyenlítő problé- egyszerre élte át.

Nem is tudom már, lelkem hol végződik,
Hol kezdődik a csendes éjszaka.
Csak azt tudom, hogy kétség és nyugatom közi 
Kelt' mindkettőnek hullámoznia.
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ELŐ VIZ
Isten megújító kegyelme

K Ü L F Ö L D I  E G Y H Á Z I

Isten megújító kegyelme elsősorban 
azt jelenti, hogy Isten maga őrökké 
új. Lényegében nem változik, mégis 
mindig új és új formában jelenik meg 
előttünk. Mivel pedig Isten lénye 
sziintelnül új, azért az a cselekedete 
is, állandóan új. Megújító kegyelme 
az elveszett embert megkeresi é9 magá
hoz vonja. Ez az Istenhez visszavitt 
ember visszanyeri — megújult formá
ban — a bűnbeeséskor elvesztett 
istenképűséget, mellyel arca, lénye, 
személye Isten dicsőségétől övezett 
személyéből tükröz vissza egy-egy 
fénysugarat.

Isten megújuló kegyelme tehát 
megújító, az emberi személyisé
get alapjaiban és egészében újjá

teremtő kegyelem.

Az ilyen ember tud az Isten új és 
új útjairól. Isten új cselekedeteinek 
eszközéül engedelmesen oda tudja 
adni életét. Nem ragaszkodik görcsö
sen a megszokotthoz, a régihez. 
Tudja, hogy Istennek nem egyetlen 
eszköze az egyszeri megvilágosítás, 
hanem a fokozatos, állandó hívás, az 
állandó igehallgatás, a magános 
csendes óra imádsága, az egyház bi
zonyságtételéről való benső, elmé
lyedt elmélkedés, keresztyén szolgá
latot teljesítő élet tapasztalatai, nem 
utolsó sorban pedig a büntető kemény 
kéz, mind-mind Istennek életújító, 
embereiket magához vonó eszközei, sőt 
még ezen felül is végtelenül sok esz
közzel rendelkezik, hiszen »kicsoda

ismerte meg az ür értelmét? vagy ki
csoda volt néki tanácsosa?« (Róm. 
11. 34.)

Ami érvényes az egyes ember életé
ben, ugyanaz az egész egyház életé
ben is szemlélhető.

Az öröké új Istent dicsőítő meg
újult ember új és új felebarát! sze
retettel szereti az embertársait. Ön
zetlen, odaadó magatartásában 
nem az alázatoskcdás a célja, ha
nem az igei üzenetnek közvetí

tése minden módon.
Hálátlanság, meg nem értés, ellen

ségeskedő indulatok nem okoznak a 
szívében keserűséget. Sőt túláradó 
módon győzi le azokat, mint a kohó 
tüze kivonja a hasznavehetetlen ércből 
a hasznos fémet. Nem válik hasonló
vá a talajhoz, hanem azt magába 
fölszíva, magához- hasonlóvá formálja. 
Hiszen élete van. Az életnek a tulaj
donsága a megújulás. Minden ami él, 
megújul. Megújul a testi értelemben 
vett emberi élet is, és ez is Istennek 
megújító kegyelme. Meg-megújuíó 
testi és lelki életben, új és új hittel 
Isten felé, új és új jellemmel az em
berek felé, így haladhatunk egyre 
előbbre és előbbre a gyülekezetben, 
ahol új és új éneket énekelnek (Zsolt. 
96. I.) az Istennek, ö  újít meg min
dent úgy, b°Sy a régiek még csak 
nem is említtetnek (Ézs. 43. 18—19) 
mert Krisztusban a régiek elmúltak és 
újjá lett minden. (II. Kor. 5, 17.)

Bácskai Gusztáv

CSEHSZLOVÁKIA
Húsz János híres templomát, az egy- 

kori prágai Betlehem-kápolnát, amely
ben a cseh reformátor prédikált, most 
visszaállították régi formájába. A ká
polna eredeti rajzai alapján történt épí
tészeti restaurációért az építész 1952- 
ben megkapta a legnagyobb csehszlo
vák kitüntetést, az állami laureátumot. 
A megújult Betlehem-kápolna hónapok 
óta Prága egyik építészeti látványos
sága és a cseh protestánsok zarándok
helye lett. A morvaországi Fulnekben, 
ahol egykor J. A. Comenius, a nagy 
nevelő mííkodőW, most adták"át Come
nius kápolnáját az ottani 'csehtestvér 
ev. egyháznak. Ezt az épületet is a mű
emlékvédő hivatal restaurállatta. A ká
polnával egybeépített lelkészt hivatal
ból, ahol 1618-tól 1621-ig Comenius la
kott, most múzeumot alakítottak. Po^_ 
zsonyban^jíz Apácapályán lévő evan
gélikus kistemplomban, a magyar evan
gélikus istentiszteleteket most, Prőhle 
és Rácz lelkészek halála után, Francisci 
Mihály, volt békéscsabai ev. lelkész 
látja el, aki 1946-ban települt át Békés- 
csabáról PozsonybaT

e g y e s ü l t  a lla m o k

Korn, beelitzi lelkész az Egyesült 
Államok elnökéhez intézett levelében a 
következőket írja: »Mint evangélikus 
lelkész és községem lelkipásztora, eré
lyesen tiltakozom Ethel és Julius Ro
senberg tervezett kivégzése ellen. Ké
rem önt, éljen kegyelmi jogával és 
mentse meg ennek a két ártatlanul el
ítélt embernek az életét.« Wagner ra
bén! lelkész és Bluhm lukenwaldei 
lelkész Eisenhowerhez intézett levelé
ben csatlakozik beelitzi társa kéréséhez, 
abban a meggyőződésben, hogy ezzel 

-az összes keresztyének felfogását fe-. 
jezi ki.

Az AFP arról ad hírt, hogy Angliá
ban a thaxtedj (Essex) plébániatemp
lomban egész vasárnap a Rosenberg- 
házasp'ár megmentéséért imádkoztak. 
A plébánia káplánja kijelentette: »Azért 
imádkozunk, hogy Eisenhower elnök 
első hivatalos cselekedete a Rosenberg- 
házaspár szabadonbocsátása legyen.«

SVÁJC
A béke útja címmel újévi vezércikket 

közöl a »Kirchcnblatt für die reformierte 
Schweiz« című svájci egyházi hetilap. 
Az alábbiakban részleteket közlünk 
%bbői a vezércikkből, mely egyben az 
egész évre szóló programmot is meg
jelöli:

»A Megváltó műve az, hogy »lábun
kat a béke útjára fordítja«. Hát nem 
csodálatos szabadítás-e ez az újesz
tendő számára? Az a Krisztus, akinek 
a jövetelét hirdette ismét a karácsony, 
min.dnyájunik lábát a béke útjára 
akarja fordítani. Jól értettük: lábain
kat, nemcsak fejeinket a gondolatokkal, 
hogy a békéről beszéljünk, és megvaló
sítására terveket szöjjünk. Sokkal in
kább olyan útra kerültünk, amelyen 
lépésről lépésre tovább kell haladnunk. 
Nem tudjuk hova vezet az út és mi 
minden vár ránk köz-ben. De ismerjük 
Azt, aki az utat a békéhez megjelölte 
és mindig velünk van. Ezért tudunk 
lépésről lépésre előrehaladni. így az 
út az újévbe a béke útja lehet Jézus 
Krisztus által.

A háborús évek mindazzal, ami hoz
zájuk tartozott, olyan mélyen vezettek 
bennünket az embertelenségbe, hogy 
hovatovább egy általán nem tudunk 
egymással emberi módon érintkezni és 
elveszítettük az emberi mértéket. A 
béke felé vezető utat Isten emberré 
létével megnyitotta, ezen kell ismét 
emberekké lennünk.

Hogy ez minden részleiében mit je
lent, azt nem lehet itt kifejteni. De 
egyáltalán nem is lehet előre megter
vezni, hanem mindig lépésről lépésre 
kell megvalósítani.

Bizonyára mindnyájunknak van 
ilyen lépésre alkalmunk: egy olyan 
lépésre, ami a jelszavaktól, a té
nyek bátor megítéléséhez vezet, 
egy olyan lépésre, mely az ellen
ségeinkkel szembehi vak gyűlölet 
helyett a viszonyok tárgyszerű 
mérlegeléséhez vezet, egy olyan 
lépésre, ami a bunkerekből kivezet 
a nyílt mezőre, ahol emberek ta
lálkoznak egymással és végül első
sorban egy olyan lépésre, mely a 

félelemből a hitre vezet.
Bármennyire tökéletlen Is ez az 

írás, mégis van egy meghatározott 
iránya: a jelszavak ködéből a tények 
világába akar -vezetni. Bizonnyal nem 
állunk a pártok fölött és nenn akar
juk a pártatlan bíró szerepét látszani. 
Teljesen az egyik oldalon állunk és 
ezzel egy olyan harcba kerültünk, 
amiből nem vonhatjuk kJ magunkat. 
A döntő ugyanis az, hogy mint keresz
tyének magunk fölött tudjuk az Urat. 
ö  általa megszabadulunk a félelemtől 
és attól az elképzeléstől, hogy m-i ment
jük meg a világot. Bizonyára tudunk 
egymásnak segíteni és kölcsönös meg
beszélésekkel megmaradhatunk a béke 
útján és haladhatunk előre azon.«

KOLUMBIA
A kolumbiai protestáns üldözések 

ügyében konferenciát hívnak össze, 
melyen az evangélikus egyház képvi
selője, a kolumbiai kormány és a ko
lumbiai római katolikus egyház 3—3 
képvisedlője vesz részt. A kolumbiai 
evangéliumi szövetség kijelentette, 
hogy a protestánsok készek a kérdést 
a kormánnyal, az Egyesült Nemzetek-i 
kel és a katolikus egyházzal való be
szélgetésekkel megoldani. »Több mint 
három évi üldöztetés és küzdelem után 
ez a legkevesebb, ami történhetik a 
helyzet megoldására« — jelenti ki a 
szövetség.

NÉMETORSZÁG
A würitembergi lelkészi munkaközös

ség nyilatkozatot bocsátott ki, mely
ben a jelen helyzettel foglalkozik. A 
nyilatkozatban íöbbek közt orról van 
szó, hogy az európai emberek eleget 
szenvedtek és ezért nem eza-bad a 
nacionalista és militarista szellemnek 
visszatérnie. Isten békéjéről bizony
ságot kell -tenni a világ előtt. »Ez azt 
jelenti, hogy mindenfajta fegyverke
zést ellenzőnk és minden embert test
vérünknek tekintünk, nem nézzük tét
lenül a gyülőlséget szító propagan
dát, hanem mindent megteszünk, hogy 
a népeket egymással kibékítsük. A 
szegényeknek fegyver helyett kenyeret 
kell a kezükbe adni.«

NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG

Dr. Erich Hertzsch jénai professzor 
■levelet írt dr. Vétő Lajos püspöknek. 
A tevéi így hangzik:
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H Í R E K
»Egy idő óla kapom a magyar egy

házi hírszolgálat példányait. Ezért na
gyon hálás vagyok, mert így alkalmam 
van a magyar testvérek egyházi és 
teológiai éleiében belsőleg részt venni, 
örülök annak, hogy Isién az ö Ígére
ten önök között is megvalósítja. Örü
lök annak, hogy önök a felen probléi 
máját komolyan átgondolják, a hely
zetüket teológiailag elemzik és min
dent a tiszta evangélium világossá
gába állítanak.

A mi jénai-thüringiai egyetemünk 
teológiai fakultásáról tudathatom, 
hogy a hallgatók száma örvendetesen 
emelkedett. A z állam nagylelkűen tá
mogat bentiünket. A z egyházi vezetői 
seggel, amelynek mint jöegyháztaná- 
csos, korábban tagja voltam, különö
sen a mi tartományi püspökünkkel, dr. 
Mitzenheimmet, a fakultás testvériesen 
együtt dolgozik. (A thüringiai evangé
likus-lutheránus egyház tartományi 
egyháztanácsának a székhelye, amint 
ismeretes, Eisenach, a szép lutheri 
város.) A mi feladatunk, hogy a régi, 
tiszteletreméltó fakultásnak igazi lut
heri veretét megtartsuk és egyben 
nyitva legyünk a mi időnk kérdései 
számára és a nagy üzemekben és a mi 
földjeinken dolgozó testvéreink ügye 
számára.

Isten áldja meg önt, Fötiszitelendő 
Püspök Or, szolgálatában, ö  őrköd
jék az önök egyházán, valamint a re
formátus testvérek gyülekezetein az 
1953-as kegyelmi évben. Csak Ö te
remtheti meg köztünk a hit. a szerei 
tét és reménység igazi közösségét, ö  
tartsa meg irgalomból a népeknek és 
a világnak a békét! Testvéri készség
gel, Erich Hertzsch.

A Pesti Egyház önállósítja öt lelkészkörét
„Egyhangúlag és nyugodt lelkiismeretid hoztuk meg 

döntésünket“ — mondta dr. Gaudy László igazgató-lelkész
A főváros evangélikus népének több mint 20.000 léleknyi része eddig 

egyetlen hatalmas egyházközséget alkotott: a Pesti Evangélikus Egyházközsé
get. Természetesen, ez a nagy szervezet már eddig is több lelkész munkáját 
vette igénybe és élete nemcsak Deák-téri központjában, hanem még hat lel
készi hivatalban folyt. Az egyes lelkészi hivatalok köré tömörülő gyülekeze
tek azonban olyan mértékben fejlődtek és izmosodtak, hogy a nagy egyház- 
község életében egyre erősödött az önálló egyházközségekre tagolódás gondo
lata. Hosszú vajúdás után a terv végre a megvalósulás állapotába jutott. Az 
egyházközség illetékes szervei ilyen irányban hoztak határozatot és ez a hatá
rozat az egyházi törvények szerint jelenleg felsőbb egyházi hatóságok előtt 
van jóváhagyás cé’jából.

Lapunk munkatársa ebből az alkalomból beszélgetést folytatott a Pesti 
Egyház néhány lelkészével. Elsőinek a központi igazgatás vezetőjét: dr. Gaudy 
László igazgató-lelkészt kereste fel.

Mindenekelőtt arra kértük meg Gaudy Lászlót, mondja el röviden, hogyan 
született meg a Pesti Egyháznak ez a nagyjelentőségű határozata.

. — Amikor 1941-ben a Pesti Egyház a zsinati törvényeknek engedelmes- 
kedve a meglévő három lelkészkör mellé megszervezte az angyalföldi és 
zuglói lelkészkört is, mindjobban erősödőit a gondolat, hogy az anyagi tehe
tőségek szerint és a lélekszámnak megfelelően még több lelkészkörre van 
szükség. A lelkészek hetenként megismétlődő megbeszélésein mind inkább bi- 
fejzésre jutott az a kívánság, hogy ez a megkezdett folyamat folytatódott: dol
gozzák át az 1911-ből származó szabályrendeletet és induljon meg a lelkész- 
körök önálló élete. A felszabadulás után a gyülekezet felügyelője és presbi
terei is megbarátkoztak a gondolattal olyan formán, hogy anyagi ügyekben 
és adminisztrációs dolgokban maradjon meg a központ. Néhány évi szünet 
után az l9$0-es évek kezdetén a Pesti Egyház elnöksége engedve a kívánsá- 

; goknak, próbaképpen megbízást adott a józsefvárosi lelkészkörnek, hogy ön
álló gyülekezeti élete kialakítása érdekében kísérleteit végezze el és az ered
ményről számoljon be a többi lelkészköröknek. A kísérlet a lehető legszeren
csésebb volt. A próba bebizonyította, hogy a józsefvárosi lelkészkörnek mint 
gyülekezetnek az élete biztosítottnak tekinthető. A többi lelkészkörök a múlt 
évben részben önálló gazdasági életet kezdtek és amikor a múlt év végén az 
egyházközség elnöksége, presbitériuma és képviselőtestülete foglalkozott a 
kérdéssel, egyhangúlag és nyugodt lelkiismereltet hozták meg a döntést, hogy
1953. január 1-én kezdje meg önálló gyülekezeti életét Angyalföld, Zugló. 
FéréhcvárosjÍKőBan'ya es Józsefváros.

Ezután Angyalföld azóta elhunyt lelkészét: Rimár Jenőt' kérdeztük meg, 
hogyan fogadta a gyülekezet 8z önállósulást? Súlyos betegen, közvetlenül 
kórházba szállítása előtt adta meg a feleletet a gyülekezetnek több mint két 
évtizeden át hűséges szervező lelkésze, aki az önállósulás felé elindíthatta 
gyülekezetét, de már nem haladhatott tovább vele::

— A gyülekezet az önállósulást örömmel fogadta. A presbitérium ülésein 
ismételten foglalkoztatta szervezés kérdéseivel és számolt azzal a körülmény
nyel, hogy a gyülekezetnek önállóan kell élnie és megállapította, hogy Ön
magában meg is tud élni.

Scholz László, zuglói lelkész így válaszolt kérdésünkre:
— A gyülekezet örömmel és bizakodva fogadta a változást. Zugló éveken 

át kétségtelenül sokat kapott a központtól. Mindig többet, mint amennyit be
fizetett. Az önállósulás komoly anyagi problémát hozott magával. Számveté
sünk szerint minden erőnk megfeszítésével meg fogunk élni. Takarékosan és 
gazdaságosan rendezzük be háztartásunkat. Kellő időben megtettük a szüksé
ges előmunkálatokat, éspedig sikerrel. Ebben a munkában nemcsak a lelkész 
maga vett részt, hanem sokan segítették mint munkatársak. Lelki téren eddig 
is, mindenkor meg volt az önállóságunk.

A ferencvárosi gyülekezet helyettes lelkésze: Sülé Károly a lelkészi mun
kában változást vár. Azt mondja:

— A lelkész feladata nagyon megnövekszik majd, de a gyülekezetben tel
jes a készség, hogy közös munkával jó eredményre jussanak.

Ezután arról beszélt Sülé Károly, hogy a ferencvárosi gyülekezet dologi 
kiadásai a pestek között a legalacsonyabbak, ezért a költségvetés reális és a 
gyülekezet életképes. Befejezésül még elmondja a gyülekezet egy tervéi:

— A presbitérium megválasztása elé nagy reménnyel néz a gyülekezet. 
Az a terv, hogy olyan emberek tegyenek presbiterek, akik valóban benne élnek 
a gyülekezetben és akik nem dísznek tartják a presbiterséget, hanem munká
nak és ezért nemcsak viselik, de élik is.

A pesti egyházmegye presbitériuma és a Déli Egyházkerület presbitériuma 
azóta egybehangzó döntést Hozott, Mindkét felsőbb egyházi fórum tudomásul 
vette az önállósulás folyamatának megindítását. A kibocsátott öt lelkészi kör 
gyülekezetté alakulása február—március hónapban lefolyik, megválasztják a 
presbitériumokat s ünnepélyesen kimondjk önállóságukat. Ezután ismét az 
egyházmegye és az egyházkerület közgyűlése elé kerül a kérdés, ahol ismét 
mérlegelik az új gyülekezetek életképességét s ennek megfelelően jóváhagy- 

- ják a döntést. A pesti evangélikusság életében ez kétségtelenül nagy fordulat, 
nem történt azonban egyéb, mint az, hogy egy nehezen mozgó, nagy test 
felbomlott s helyébe kisebb testületek létesültek, melyek végre igazi gyüleke
zeti- életet élhetnek,- , Zay László

Szombat esti közös imádságunk
ELKÉSVE 

Amós 8, 11—12.
Nem volna jó számot vetni Istennek egyik legdrágább ajándékával: az 

idővel? Számtalan igei alkalom szabad lehetősége kínálkozik »ingyen, kegye- 
 ̂ lemből«, csak éppen meg kell ragadni. Csak éppen ma keltene komolyan venni. 

* Pató Pál úr — aki könnyelműen elodázta dolgait »hej ráérünk arra még« — 
ideje lejárt. Isten igéje megdöbbentő komolysággal »tálcán« hozza Isten sza
vát. Baj, ha süket fülekre talál.

Ma kegyelme szól, holnap ítélete..
ADJUNK HALAT Istennek hangzó igéjéért. Eligazító szaváért. K 

békesség evangéliumáért.. Jövőt, utat mutató prédikációjáért 
VALLJUK MEG, hogy nem használtunk fel minden alkalmat, ahol 

nekünk volt mondanivalója. Hogy egészen mást értettünk szaván, 
mint amit mondani akart.

KÖNYÖRÖGJÜNK a kegyelmi idő ki-terjesztéséért. Tiszta igéért, 
amely életre visz -embereket. Az igehirdetések áldásáért.

Allinger János

B I B L I A-O LVA S Ó
Február 8. Vasárnap Zsolt. 63:8, Róm. 8:38—39

Isten vezeti az ö  népét. Ezért tud az ö  népe erőről-erőre jutva, napon-' 
ként bizonyságot tenni Róla. Nem kényszeredetten, hanem — védő »szárnyat-- 
nak árnyékát« tapasztalva — leplezetlen örömmel. A niagábaroskadt kérész-' 
tyénség nem építő’ keresztyénség.

(Olvasd még: Ésaiás 55:6—11, Luk. 9:57—62.)
Február 9. Hétfő Zsolt. 33:11, 1. Kor. 13:12

Isten vezetése mögött ott van az ö  »tanácsa« (=terve). Semmi sem tör
ténhet tervszerütlenül az ö  viiágkormányzásában. Csak gyarló emberi sze-i 
műnknek tűnik néha úgy, hogy Isten útjait »homály« fedi. Boldog az a nép,- 
amely engedelmesen beáll Isten tervének szolgálatába.

(Olvasd még: Máté 13:10—17, Luk. 10:1—4.)
Február 10. Kedd Zsolt. 34:11, II. Kor. 9:10—1L

Az Istien által vezetett élet, bövölködő élet. »Nem nélkülöz semmi jót!« 
Ha zökkenő áll be, az nem azt jelenti, hogy Isten keze megrövidült volna.- 
Csupán — törölt néhány tételt emberi számításainkban! Úgy ítélt, hogy nincs 
rá szükségünk.

(Olvasd még: Márk 11:15—19, 27—33, Luk. 10:5—16.);
Február 11. Szerda És. 60:2, Ján. 1:18

Isten üdv-tervének kibontakozása: megjelent a sötétséget oszlató világos- 
ság Krisztusban! Q jelenti ki nékünk Isten ember-mentő tervét. Karácsony—> 
húsvét—pünkösd, — jászolbölcső, kereszt, Létek által munkált gyülekezet, —i 
a kibontakozás fejlődési iránya.

(Olvasd még: Márk 6 :1-6 , Luk. 10:17—20.)

Február 12. Csütörtök Zsolt 4:4, Ján. 10:28
Aki Így tud énekelni: »kedveltjévé választott az Uí!«, a pásztarfiúból lett 

államfő, Dávid, éppen élete egy nagy csalódásánál énekli ezt. Csalódott fiá
ban, barátaiban. Mégsem csügged. Bízik Isten vezető kezében.. Abban a Pász
torban, Akinek a juhok ismerik a hangját. . .«

(Olvasd még: Márk 4:26-29, Luk. 10:21-24.)
Február 13. Péntek Zsolt. 103:15—16, I. Ján. 2:15

Ugyanaz a Dávid ebben a zsoltárban az emberi életet vihartépte mezei 
virágként látja, mely eltűnik az ismeretlenségben. De ez sem lehangoló, sőt 
felemelő tény, hogy Isten tervében ismeretlen kis virág-életek is helyet kap
nak. Hogynel Hiszen összességük adja a mező tarka színpompáját és a dia
dalmas élet jó illa tá t...

(Olvasd még: I. Kor. 2:1—5, Luk. 10:25-37.)

Február 14, Szombat Dán. 9:18, EL 2:18
A népéhez hű próféta. Dániel, minden idők egyik legevangéliumibb mély

ségű imádságát mondja. Nincs benne hivalkodás. Kizár minden önigazságot 
és képzelt érdemet. Isten vezető irgalma a döntő, mely mélységekbe engedte 
népével együtt, hogy bünbánatra juttassa. Az ilyen imádság elől sohasem 
zárja el magát az Isteni

(Olvasd még: Zsid. 6:1—8, Luk, 10:38—42, Jer. 8:4—9)
Zoltal Gyula
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Péter «János református püspök luc! nowi beszámolója 
a magyar ökaménikus bizottság ülésén

, A magyar ökumenikus bizottság- ki
bővített népes ülést tartott, melyen 
■Péter János református püspök beszá
molóját hallgatták m ég'a református, 
evangélikus, methodlsta ' és_ baptista 
'ögyHáz képviselői. Péter János püspök 
nemrég érkezett vissza Indiából, ahol 
Lucknowban riszt vett az Egyházak 
•Yilágtanácsa Központi Bizottsága ülé
sén. A hatalmas beszámolóból néhány 
részletet közlünk.
■ >Ha komolyan meg akarjuk érteni 
-az Egyházak Világtanácsa lucknowi 
gyűléseit, akkor bevezetőben felelnünk 
•kell arra a kérdésre, hogy Amsterdam 
után az Egyházak Világtanácsa má
sodik nagygyűlését miért tartják 1951- 
-ben és nem 1953-ban. Ismeretes,_ hogy 
az Egyházak Világtanácsa második 
nagygyűlése 1953-ra lenne esedékes és 
a korábbi határozatok emellett szóltak. 
Ennek a második gyűlésnek^ egy év
vel (későbbre való elhalasztása azért 
történt, mert szükségesnek tartották 
az Egyházak Viliágtanácsa vezetői, 
hogy az Amerikában, Evanstonban 
tartandó második nagygyűlés előtt a 
Központi Bizottság Kelet-Ázsiában 
ülésezzék. . Ez az így megválaszolt 
kérdés felvet egy második kérdést.^ Mi 
tette szükségessé azt, hogy az Egy
házaik Világtanácsa második _ nagy
gyűlése előtt a központi b:zottsá_g 
Kelet-Ázsiában ü’ésezzék? A különbö- 
ző lényeges ok közül, amely az evan- 
stopi nagygyűlés előtt ezt a kelet- 
ázsiai központi bizottsági ülést az 
Ökuimené vezetői számára szükségessé 
tette, egyetlen egyet emelek ki, így 
megfogalmazva:

az evanstoni nagygyűlés munká
ja érdekében szükséges volt a ke
letázsiai egyházak vezetőinek egy
séges beavatása az Evanstonban 
megbeszélésre kerülő kérdésekbe.
1953-ról 1954-re maradt tehát az 

Egyházak Világtanácsának második 
nagygyűlése azért, hogy a központi 
bizottságnak és a vele összefüggő gyű
léseknek alkalmuk legyen keletazsiai 
konferenciára.
. Az evanstoni nagygyűlésnek egy 
évvel későbbre halasztásában tükröző
dik a bizonyos mértékben mégis csak 
Génire koncentrált Egyházak VH ágta- 
nácsa nem jelentéktelen problémája, a 
tagegyházaikkai való szoros érintkezés 
fenntartása. Ez a sokrétű probléma 
világviszonylatban számos hányban 
érezhető.«

»Amikor Saroe Chakko, a lucknowi 
Izabella Thoburn College igazgatója 
az Egyházak VHágtanáfcSáhak egyik 
elnöke, a végrehajtóbizottságban ja
vaslatot tett arra vonatkozólag, hogy 
az Egyházak Világtanácsa központi 
bizottságának keletázsiai gyűlését 
tartsák Indiában, ott éppen Luoknow- 
ba,n az Izabella Thoburn ColJege-ben, 
akkor a végrehajtó bizottság egyik 
tagja — amint ezt Lucknowban némi 
bumorra! elmondták — megkérdezte 
Saroe Chakko kisasszonyt, hogy kit 
akar nevelni ezzel a lueknowi gyűlés
sel. A központi bizottság iucknowi 
záróülésén Saroe Chakko erre a jele
netre utalva elmondta, hogy ők — 
már mint az indiaiak — sokat tanultak 
ezektől az indiai ökumenikus konfe
renciáktól. Nem részletezte, hogy mit. 
Ugyanezen a zárógyülésen az ame
rikai methodisták képviselője Oxrtan 
püspök, az Egyházak Világtanácsá
nak egyik elnöke,’ a vendégek nevé
ben fejezte ki, hogy sóikat tanultak.

Tanultak megérteni valamit a 
keletázsiai országok belső problé
máiból és ezek iránt az egyház 
felelősségéből. Megrendültén és 
meghatottan beszélt Oxnan püspök 
az embertelen indiai nyomorról. A 
falvakban és városokban sínylő
dő tömegekről, a nézőre is meg
alázó látványt nyújtó riksa kulik
ról, a súlyos csomagokat cipelő 
vézna emberekről, az emberi 
életnek ezekről az anyagi kérdé
seiről, mint »legsajátosabb hit 

kérdésekről.«
Valóban kérdés, hogy ki i kit akart 

nevelni azzal, hogy az Ökuméne köz
ponti ' bizottságát Lncknowba hívták 
össze. Az mindenesetre bizonyos, 
hogy az Ökumene lucknowi és ezj 
•utáni szolgálataiban hasznos hatású 
lesz az Indiával, Kelet-Azsiával és 
az ott jelentkező problémákkal való

találkozás. Hálás vagyok, hogy en
nek a találkozásinak tanúja és ré
szese lehettem.

Az indiai ökumenikus gyűlések kö
zül szolgálatom révén három gvíí’és- 
sel kerültünk közvetlen kapcsolatba. 
Az Ökuménikus Tanulmányi Konfe
renciával (1952. XII. 27—30.), az 
Egyházak Világtanácsa végrehajtó- 
bizotttsága gyűlésével (1952. dec. 
29—30.) és a központi bizottság gyű
lésével (1952. dec. 31—1933. január 
8.)«

»A tanulmányi konferencián Vis- 
ser’t Hofft előadásában arról kap
tak a részvevők képet, hogy milyen 
tárgyalások során vált a keresetvén 
reménység az evanstoni nagygyűlés
re javasolt főtémává. Devanandan 
előadása pedig arra, irányította a 
figyelmet, hogy a keletázsiai vallá
sok reneszánszát, a hinduizmust és 
az iszlámot az evanstoni főtéma tár
gyalásának körébe be kell vonni. Az 
előadások után kialakult vita főként 
a keresztyén reménység értelmezésé
re összpontosult. Ezzel kapcsolatban 
az eschatologia megvilágítását sür
gették a konferencia résztvevői.

Szembenállt egymással a keresz
tyén reménység el vonatkoztatot
tan, cschatologikus értelmezése és 
a konferencia résztvevőinek az az 
igénye, hogy a népek konkrét 
helyzetére nézve kell kifejezésre 
juttatni a keresztyén reménység 

tartalmát.
A vita anyaga bizonyára új ösz

tönzést ad az evanstoni főtéma meg
fogalmazására kiküldött tanácsadó 
'bizottságának, »tekintetben, hogy a 
keresztyén reménység kettős értel
mét jövőbe néző és egyúttal a jelen 
helyzetet megvilágító jellegét az 
evanstoni gyűlés elé kerülő végleges 
szövegben még világosabban kife
jezze.

A mi egyházainknak mind a két 
megnyilatkozása és ebben az össze
függésben az én szolgálatom is elseje 
sorban ezzel ai témával volt kapcso
latban. Ezzel a témával azért, mert 
a theológiai közös bizottságunk ne
vében Newbigin püspökhöz, a ta-

»Vajjon helyes az, ha egy csomó 
asszzony és leány összejön és könyv 
nélkül együtt imádkozik, néha nagyon 
sokáig? Biblikus és józan dolog ez? 
Sokszor arra kell gondolnom közben, 
hogy én is csak szép szavakat kere
sek, vagy pedig másokat bírálgatok«, 
— ezt kérdezték egyszer tőlem.

Természetesen magam is hallottam 
arról, hogy a komolyan igyekvő ke
resztyének többféle imaközösségeket 
alakítanak és imaórákat tartanak, 
ahol egymást felváltva imádkoznak, 
még pedig könyv nélkül. Abból a 
gondolatból indulnak ki, hogy az 
imádság szükséges dolog és Urunk 
parancsolta. En azonban mindig azon 
a véleményen voltam, főként amióta 
ifjúkoromban vagy 50 évvel ezelőtt 
ilyen alkalmakon magam is többször 
részi vettem, hogy az Ur nem ilyes
mire gondolt, amikor a szüntelen 
imádkozásra buzdított. Egyfelől már- 
csak azért sem, mert ö azt mondotta, 
hogy amikor imádkozol, menj be a le 
belső kamrádba, vagyis maradj egye
dül, másfelől mert tiltotta a sok be
széddel való imádkozást. Ezeken az 
imaórákon azonban nem vagyunk 
magunkban, sőt. éppen az emberek 
szeme előtt vagyunk, amitől pedig az 
Üdvözítő óvni akart. S ha egyik a 
másik után imádkozik, bizony sok szó 
esik, nagyon is az ür intelme ellené- 
re. Ilyenkor azután számtalanszor is
métlik ugyanazt vagy mesterségesen 
váltogatják a hasonló gondolatokat és 
közben igyekeznek magukat minél 
szebb és buzgóbb szavakkal kifejez
ni. Aki engem megkérdezett, elég 
őszinte volt ahhoz, hogy ezt magáról 
is bevallja. Ha azt hozzák fel, hogy 
hiszen szívből imádkoznak, akkor ez 
mindeneseire megfelel az ür igéjé
nek: »Amik a szájból jönek ki, a szív

nácsadó bizottság második ülése el
nökéhez intézett levelünk az Evan
stonban tárgyalásra kei ülő szöveg 
tartalmával foglalkozik. A magyar 
református egyház zsinatának az 
Egyházak Világtanácsához intézett 
üzenete pedig kifejezni és munkálni 
akarta a keresztyén reménység ér
telmét és hatását a jelenlegi világ- 
helyzetben.

A központi bizottság számos je
lentős tagja juttatta kifejezésre 
azt az igényét, hogy a mai nem
zetközi helyzet vitás kérdéseinek 
békés megoldása érdekében a 
központi bizottságnak nyilatkoznia 
kell, mert az általuk képviselt 
egyházak tagjai ezt a megnyilat
kozást várják is a lucknowi gyű

léstől.
így jött létre a keresztyén re

ménység összefüggésében két külön 
határozat. Egyfelől a központi bi
zottság gondos tárgyalás után leve
let intézett az Egyesült Nemzetek 
Szervezetéhez, . sürgetve ai koreai 
fegyverszünetet, a nagyhatalmak köz
vetlen tárgyalását és e tárgyalások 
során a vitákat okozó általános és 
részletkérdések békés megoldását.«

A továbbiakban Péter János püs
pök a következő alcímek alatt szá
molt be az Egyházak Világtanácsa 
lucknowi ülésének anyagáról: »4 
felelős társadalom Kelet-Azsiában a 
világhelyzet fényében.« »Az ökumé
nikus mozgalom két fő célja: az 
eSUfég és a misszió«, »Az Egyházak 
Világtanácsa főtitkárának délafrikai 
útjáról szóló jelentés«, »Az Egyhá
zak Világtanácsa alkotmányának mó
dosítása«, »Az evanstoni nagygyűlés 
előkészítése«. A beszámolónak ezekre 
a részleteire lapunk következő szá
mában visszatérünk. Péter János így 
fejezte be beszámolóját:

»Azt hiszem, azzal tudom a leghite
lesebben összegezni az Egyházak Vi- 
lá'gtanácsa lucknowi gyűlését, hogy 
idézem a zárógyűlés egyik megnyilat
kozását. A központi bizottság tagjai

bői származnak« (Ml 15, 18); mikor 
azonban hozzáteszi: »és azok fertöz- 
tetik meg az embert«, mert »a szív
ből származnak a gonosz gondola
tok . . .  kevélység, bolondság« (Márk 
7, 22), akkor bizony az imádkozoknak 
nagyon meg kell fontolni, vájjon csu
pa jót hoznak-e elő az ő szívükből? 
Bizony attól kell félni, hogy gonosz 
szívünkből mindenféle előtör, ami csak 
megfertözleti ‘az embert, néha még 
csipkelődés is, miközben pedig sza
vaink tiszta szívért könyörögnek.
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zömének a meggyőződését fejezte ki 
Marc Boegner, azt hangsúlyozva, 
hogy

jobb határozatot hozott, most az 
Egyházak Világtanácsa Lucknow
ban, mint amilyet hozott 1951 ben 
Torontóban és a mostani határo
zatban több örömük lesz a tag
egyházaknak, mint akkor. Hadd 
húzzuk ezt itt Is hálás szívvel 

alá.
Egyúttal mondjuk el, hogy az a 

lelki ismeretfelf ázó munka, amely a 
béke érdekében az egész világon fo
lyik és amelynek új nagy győzelme 
volt a népeik bécsi békekongresszusa, 
jól tükrözte eredményeit a lucknowi 
konferencia résztvevőin és határoza
tain is.

Ismerve a sajtóban már közölt és 
az itt elmondottakat, azt hiszem, 
nem túlzunk annak megállapításával, 
hogy az Egyházak Világtanácsának 
lucknowi központi bizottsági ülése 
nem jelentéktelen mértékben adott 
hangot annak, hogy amit az egyhá
zaknak ma hitből el kell mondaniok. 
Ez pedig a hálaadás komoly alkalma 
az egyházban. De nem is az az iga
zán jelentős, amit a központi bizott
ság Lucknowban ki tudott mondani, 
hanem az a reménység, arfielyet luck- 
novi határozataival a tagegvházakban 
ébresztett az Egyházak Világtaná
csának további jó szolgálatai iránt. 
Ebben a felismerésben adunk hálát 
és ebben a felismerésben kérjük az 
egyház Urának áldását az Egyházak 
Világtanácsának további jó szolgála
taira.«

A beszámolóhoz elsőnek 
DR. VETŐ LAJOS

evangélikus püspök szólt hozzá. Töb
bek között a következőket mondta: 

»Mi magyar protestánsok hozzá 
vagyunk szokva ahhoz, hogy ökumé
nikus kapcsolataikat egyházaink 
képviselőinek kiküldésével, azoknak 
nevezetesebb alkalmakon való sze
mélyes részvételével is ápolják, és 
fenntartsák. Különösen így van ez a

Ezért a könyv nélkül való imádkozás 
más emberek előtt mindenesetre nem 
veszélytelen vállalkozás.

Mindezt megfontolásul ajánlom. 
Aki úgy érzi, hogy az ilyen módon 
való imádkozással csakugyan megfer
tőzi magát, az inkább hallgason, és 
hagyja ezt másokra, akik úgy tudják 
csinálni, hogy nem ártanak vele. 
Egyébként van más mód is a közös 
imádkozásra. Ha például Isten igéjét 
olvassuk együtt, vagy egyéb lelki ol
vasmányt s arról beszélgetünk, a 
hallottakat épülésünkre és megjobbí- 
lásunkra vonatkoztatva, akkor ez a 
legigazibb imádkozás, ami áltat Isten 
megajándékozhat m in k e t s  közben mi 
is segítő kezet nyújtunk egymásnak. 
Ha az ember csak imádkozik, akkor 
csak kiad magából, de nem vesz 
semmit be. így az ember néha nagyon 
kimerül és üressé válik, úgy hogy 
imádság után szegényebb mini az
előtt. S  a lobbiéit se nyernek vele 
semmit, mert mindegyik csak adni 
akar és kapni is. Üdvözítőnk így nem 
adhat nekünk semmit, márcsak azért 
sem, mert ö nem így tanított minket 
imádkozni. Ha azt olvassuk, hogy a 
Szentlélek kitöltése előtt az apostolok 
egyértelemmel imádkozva együtt vol
tak (Csel. 1, 14), akkor ezt ne úgy 
képzeljük el, hogy felváltva imádkoz
tak. A hangsúly azon van, hogy egy
értelemmel voltak együtt, (Csel. 12, 
1). Az Orról és az Ö telteiről és sza
vairól beszélgettek s közben egyik
másik egy-egy fohászt is mondott. Es 
ez mind együtt imádság volt az ür 
előtt. Oh bárcsak mi is tudnánk így 
együtt imádkozni, hogy amint sza
vaink úgy szíveink is egymásba kapcso
lódnának a Szentlélek által, anélkül, 
hogy tulajdonképpen imádság sza
vait mondanák!

felszabadulás óta. Hiszen voltáé pél
da ebben az évszázadban olyan élénk 
személyes kapcsolatra más országok
ban élő keresztyén testvéreinkkel, 
mint éppen ezekben az esztendőkben, 
éppen a felszabadulás után? Es 
volt-e annyi külföld: látogatóhoz sze
rencsénk, mint éppen a felszabadulás 
óta?

Az a körülmény, hogy a Központi 
Bizottság éppen Indiában ülése
zett, valóban kitűnő környezet 
volt ahhoz, hogy az Egyházak 
Világtanácsának vezetőemberei 
ne elefántcsont toronyba zárkózva, 
a való élettől és a történelemtől 
elvonatkozva végezzenek valami
féle elvont és értéktelen munkát,, 
aminek semmi értelme és jelentő
sége nincsen, hanem hogy végre 
egyszer már mélyebben belenéz
zenek az emberi élet, a mai élét 

problematikájába.
Ez a látszólag mellékes körülmény, 

tehát a lucknowi Konferencia szin
tere bizonyára nem kis mértékben já
rult hozzá ahhoz a szerencsés fordu
lathoz, mely Péter János jelentésé
ből, de a hivatalos külföldi egyházi 
tájékoztatókból is kitűnik. nevezete
sen, hogy a való élethez s annak pro
blémáihoz közelebb jöttek s lényege
sen kedvezőbb határozatokat hoztak, 
mint amilyenek pl. a hamis perspek
tíva alapján létrejött torontói hatá
rozatok.

Indiában, ahol naponta leplezetle
nül tárult szemük elé a nagy és 
szörnyű emberi nyomorúság, nyil
vánvalóan jobban meglátták azo
kat a feladatokat is, amire az ige 
kötelezi és indítja a keresztény
séget az emberszeretet jézusi pa

rancsának vonalán.
Péter János tájékoztatójában mél

tán hangsúlyozta, hogy magyar pro
testáns egyházainkra és különösen 
ökuménikus bizottságunkra további 
komoly munka hárul. Amikor az öku
menikus bizottság evangélikus tagjai 
és ai magam nevében köszönetét mon
dok Péter Jánosnak nemcsak az ér
tékes és nagyon tanulságos tájékoz
tatóért, hanem a jó munkáért is, 
melyet Indiában végzett, egyúttal 
ígérem azt is, hogy felismerve annak 
nagy jelentőségét, evangélikus egy
házunk a református festvéregyhá« 
zat s annak vezetőségét abban a 
munkában még nagyobb odaadással' 
fogja segíteni, mint eddig tette* 
hogy Evanstonban is, de az előli is, 
a magyar protestantizmus mindent el 
fog követni, hogy segítségére legyen az 
Egyházak Világtanácsának az ügyek 
igaz hit útján való járásban.«

D. BERECZKY ALBERT
református püspök, a magyar öku
menikus bizottság lelkészi elnöke elvi 
jelentőségű összeioglalót adott, mely
ben különösen 3zt hangsúlyozta: 
hogy a lucknowi gyűlés az Egyhá
zak Világtanácsai életében kétségte
lenül előrehaladást jelentett abban a 
tekintetben, hogy nem a világhelyzet 
feszültségeinek súlyosbításához, ha
nem azok enyhítéséhez járult hozzá. 
A gyűlésen egyébként igen sok felszó
lalás hangzott el és rendkívül érdekes 
javaslatokat tettek a magyar ökumé
nikus bizottság tanulmányi munkájá
nak folytatására nézve.

A vödör és az imádság
Moody evangélista utazott a Csen

des-óceánon át, amikor tűz ütőit ki a 
hajón. A legénység és az utasok egy 
része gyorsan vödörláncot alkotott, 
hogy a víz minél gyorsabban jusson 
a veszélyeztetelt pontra.

Az evangélistát hívta egyik ba
rátja’. »Menjünk gyorsan a fedélzet 
más részére imádkozni!«

»Most semmieselre sem - -  vála
szolta Moody —, itt maradunk és se
gítünk mi is a vödörláncban, s köz
ben pedig imádkozunk, amennyire 
csak bírunk.«

Moody úgy látta, hogy az imádság 
és a munka olyan viszonyban vannak 
egymással, mint az ember két kézé. 
Nem szabad elszakítani egyikei a 
másiktól. .!',)■
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Kisipari munka o lcsón ,’vennék. Bártfay, Lenln-krt. 
Zichy Jenö-utoa harm lno-02. — (122—355.)

Jóhangú, márkás gitár eladó. 
Cím: a kiadóhivatalban. 
Börcsizma 44-es eladó. iff. 
Sí BDjn-ssci ‘ojô sjw ‘zppeg

Kvarclámpa javítás: Zsellér, 
VIII.. Szigony-u. 19.

Nyugdíjas f özvegyasszony 
vállalná 4—6 éves gyermek 
gondozását. Cím a kiadóban.

három, kárpitosnál. I1 ZnnpnralcésTltőmesternél
Sodrony ágybetét, ö s ^ e .‘zongora, pianínó lutányos 
csukható vaságy. Gyermek-Iárban- Orgonaharmónium 
ágyat, vasbútort, csőbútort kisebb-nagyobb eladó Da- 
készít, javítást vállal Pro.|r<5czy mester. 842—662. 
bászka. VI., Zichy JenS-u. Aggteleki-utca S.

Rekanilék, garnitúrák ké
szen és megrendelésre Bo. 
kor kárpitosnál (Mária Te
rézia) Horváth Mihály-tér 
13. Templomnál.

Szem üveg Llpl Józsertöl 
(Knapecz utódától) IX.t 
üilö i-út 79. öröklmádás 
templom m ellett.

Szlezák László aranykoszo- forduljon bizalommal Oláh 
rűs harangöntőmester. Bu-'ká-pitoshoz. Javítást válla- 
dapest, XIII., Penteházy-1 lók. Készáruk raktáron, 
utca 78, l^ózsef-körút 66. Tel: 138-102.

H IR D E T É S I D ÍJ S Z A B Á S :
Apróhirdetés szavanként 1 Ft. Klshlrdetés mm soronként 

1 Ft. Szöveghlrdetés mm soronként 2 forint
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Amerikai „BiáEa“ Lőhe Vilmos irántf f
A németországi napi sajtó hírt adott 

arról, hogy Neuem!ette!sauban, ahol az 
egyik legjelentősebb es legvirágzóbb 
bajorországi evangélikus szeretetintéz- 
meny él, az amerikai megszálló kato
nai hatóságok egy lőszergyárat akar
nak felállítani és üzembe helyezni.

Ebbő! az alkalomból hasznos vissza
emlékezni arra, hogy 1937-ben egv 29 
éves nagytehetsógű. lelkész — Lőhe 
Vilmos — nyerte el Neuendettelsauban 
a lelkészi állást. Munkája nyomán a 
jelentéktelen püspökség hamarosan he
gyen épített várossá változott. Gyüle
kezetében küzdött mindennemű lazaság 
elten és gyakorlattá tette az evangé
likus gyülekezeti fegyelmet. A' litur
gia megüresedett formáitól szabaddá 
vált éss megelevenedett a neuendetlel- 
saul templomban, mert Lőhet nem for
malista törekvések vezették, hanem a 
lutheri hagyományok útmutatása nyo
mán a középpontból, az igével és az 
úrvácsorávai rendszeresen élő gyüteks-- 
zet háládalos életéből bontakoztatta tó 
istentiszteleti reformját.

A liturgia, a gyülekezeti istentiszte
let, a szeretetbeín tevékeny hit közép
pontjává vált. 1854-ben szeretetotthont 
létesített. Először hülyék és epileptikus 
betegek számára nyitják meg az otthon 
kapuját. Azután gyors ütemben épül 
fel a kórház, a leánynevelőintézet, 
menhely, női ipariskola, a gondozás- 
nélküli leányok otthona, a templomi 
felszereléseket készítő műhely. Munká
sokat képez ki az egyház: szeretetszol
gálat számára. Mindez az akkori bel- 
missziói törekvések irányvonalába esik.

(Az újszerű, és jelentős munkáján 
ban az, hogy a szeretetmunkát tu
datosan kiemelte a gyülekezetektől 
független egyesületi keretből, gyü- 
lekezetivé és hitvallásossá tette. Az

intézményeiben kiképzett munká
sokat is elsősorban a gyülekezetek 
szeretetszolgálata számára készí

tette fel.

Az első kiképzett munkások — két ifjú 
— az északamerikai Ohio államban 
kaptak szolgálatra megbízást. Az ott 
szétszórtságban é',ő evangélikusokat 
gyűjtötték Ö6sze. Mikor a segítséget 
kérő Ilángok egyre erősödtek, Japot in
dított az amerikai hittestvérek érde
kében, mely 8000 példányban forgott 
közkézen. Az általa kiképzett és kikül
dött lelkészek és laikus munkások fá
radozása nyomán gyülekezetek kelet
keztek, melyek később külön zsinat
ban egyesüllek.

Az amerikai megszálló hatóságok 
most azzal hálálják meg mind azt, 
amit a neucndettelsaui lelkész tett 
annakidején az amerikaiak érdeké
ben, hogy egy lőszergyárat létesíte

nek a gyülekezet területén.
A német evangélikus sajtószolgálat 

jelentése szerint D. Hans Meiser, a 
bajorországi evangélikus egyház püs
pöke levelet intézett ebben az ügyben 
a kormányzathoz. Szenvedélyeshangú 
levelében arra mutatott rá, hogy a ba
jor evangélikus egyháznak Neuendet- 
lelsauban vannak ma is legnagyobb 
szeretet intézményei, közöttük egy dia
konissza intézet, missziói otthon és az 
Augustana főiskola.

»A nemzctiszocialista állam men
talitásának és galádságának felei 
meg — írja Meiser püspök —, 
amikor Neuendetteisauban lőszer
gyárat akarnak létesíteni, hogy bi
zonyos mértékig áz egyház védő 1 

. szárnya alatt ilyen módón készít
sék elő a háborút.«-

B. L. i

„Ha az egyház he akarja tölteni szerepét a társadalomban9 
bünbánatot kell tartania és belső életét át kell rendeznie 

Isten igéjének megfelelően66 —

m o n d ja  a z  E g y h á z a k  V i l á g f a n á c s a  e g y i k  lu c k n o w i  h a t á r o z a t a
Lapunk multheti számában meg

írtuk. hogy Péter János református 
püspök, aki részt vett az Egyházak Vi
la, gtanácsa központi bizottságának 
lucknowi ülésén, nagy beszámolót tar
tott indiai útjáról a Magvar Ökumeni
kus Bizottságban. Beszámolójának 
6gyik további részletét közöljük most. 
A beszámolónak ebben a részében Pé
ter János püspök arra tért ki, hogyan 
foglalkozott az Egyházak Világtanácsa 
központi bizottsága az ázsiai kérdé
sekkel. A központi bizottság ülése ezt 
a kérdést ilyen cím aiatt tárgyalta: 
»A felelős társadalom Kelet-Azsiában 
a világhelyzet fényében.«

Péter János püspök a következőket 
mondotta:

»Erről a témáról három előadás 
hangzott el Lucknowban, kettő a ta
nulmányi konferencia keretében, egy 
pedig a központi bizottság gyűlésén. 
A tanulmányi konferencián dr. T. T. 
Uwoky japán teológiai tanár és dr. 
Kenneth G. Grubb, az egyházak nem
zetközi bizottságának elnöke tartott 
előadást. A központi bizottságban pe
dig az indiai anglikán egyház világi 
képviselője, Rajah Mahacaj Singh. 
Uwoky előadása tükrözte a japán tár
sadalom mély válságát-, Grubb jel'e- 
-mezte a ke'.etázsiai események főbb 
tényeit. Maharaj Slngh pedig kérte az 
Egyházak Világtanácsának támogatá 
sát az ázsiai népek szabadságmozgal
mai számára.

A gyűlések indiai részvevői éft- 
hetö módón innék .a témának a ufeg- 
feeszéiésében voltak a leptevékenyeb
bek. Ehhez hasonlóan Csak még ögy

HÉTKÖZNAPJAINK
Luther Márton beszél egy alkalom

mal arról, hogy nem az egyház te
remti az igét, hanem az ige az egy
házat és ezért nem beszélhetünk arról, 
hegy Isten igéje ott van, ahol az egy
ház van, hanem éppen fordítva: az 
egyház él és van Isten igéjében és 
igéje által. Erről egyházunk a múlt
ban gyakran megfeledkezett. Életének 
az igehirdetés nem kizárólagos alapja 
volt, hanem csak egy része. Nyílban 
be nem vallottam de a valóságban 
igen gyakran és nagy mértékben az 
egyház gyülekezeti élete mellett vele 
szinte egyenrangú társa volt az egye
sületekben vagy többé-kevésbbé füg
getlen közösségekben folyó munka is. 
Az igehirdetöi munka sem állott a lel
készi szolgálattal abban a természe
tes kapcsolatban, ami az Ágostai Hit- 

.vallás szerint szükséges lett volna. 
Az ige hivatásos hirdetői mellett 
nagy tevékenységet fejtettek ki olya
nok is, akiknek munkájára ráillik Lu
thernak az a szava, hogy

az ő egyházukat nem az ige te
remtette, hanem ők az igéL

Természetes, hogy az egyház népe 
az ilyen egyházi életet nem tartotta 
elégségesnek.

Sok ember volt és van, aki azért 
maradt távol egyházunk életétől, 
mert ott nem az igehirdetést látta 
uralkodónak, hanem az egyesüle
tek különálló életét vagy a saját 
gondolatok szerint formált és nem 

biblikus kegyességet.
Amikor ma az egyház életében a 
gyülekezel ek népe egyre erősebben 
vesz és kíván magának részt, akkor 

'egyre erősebb az a kívánság is, hogy 
az egyház éljen Isten igéjéből és le
gyen ennek az igének hűséges és he
lyes hirdetője. Ezért egyházunk felelős 
vezelői is aira' kell, hogy törekedje
nek, hogy a gyülekezetek népének ez 
a he'ves, biblikus és hitvallásainknak 
megfelelő kívánsága érvényesüljön is 
egyházunk életében. Megújulásunk 
során egyre erősödik az a meggyőző
dés. r.ogy munkánk és életünk legfon
tosabb alapjának és megnyilvánulásá

nak az ige helyes és az egész életben 
hatásos hirdetését tartsuk. A zsinat 
elé kerülő törvénytervezetek egyiká_- 
ben, a tervezett és tárgyalásra kerülő 
szöveg élére ezért készül ez a hivat
kozás: »Az Ágostai. Hit vall ás az egy
házi-hivatalról azt vallja, hogy az az 
evangélium hirdetésére és a szentsé
gek kiszolgáltatására azért alapítha
tott külön hivatal, hogy a Krisztusban 
való megigazító hitre eljussunk. Ezt 
a külön egyházi hivatalt tölti be a lel
kész. így van ez és így legyen ez a 
Magyarországi Evangélikus Egyház- 
-oan.«

Az egyház életének a gyülekezet a 
helye. Nem Isten igéje szerint való, 
ha a gyülekezet mellett,, vagy akár 
benne is különálló és természetesen 
magát igazabb keresztyénségnek ítélő 
közösségek is vannak. Evangelikussá- 
gunk zöme helyes vallásos meggyőző
déssé! idegenkedik az ilyen különleges 
és tfennhéjázó, valójában hamis kte- 
resztyénségíöl. Fp.'eg falusi hiveink, 
de városon lakó evangélikusaink is 
ezért vonzódnak elsősorban az egy
ház istentiszteleti élete felé. Hiszen 
Isten igéje a gyülekezet istentiszteletén 
hangzik és ezért tömörül és épül maga 
a gyülekezet a hangzó igehirdetés és 
az istentiszteletben kiszolgáltatott 
szentségek köré. A gyülekezeteknek 
ebben az önkéntelen Vonzódásában 
pedig Isten akaratát ismerjük fel, 
amint egyházát visszavezeti ahhoz a 
Szentírásban adott egyetlen alaphoz, 
amit az Ágostai Hitvallás egyházunk 
hitévé tett.

Az egyszerű emberek azt várják az 
egyház igehirdelésétöl, hogy benne fel
ismerhessék és meghallhassák Isten 
hangját és üdvözítő szavát. Ezért az 
igehirdetés nem támaszkodhatik 
másra, csak Isten igéjére, amint az a 
Szentírásban kezünkben van. Isten ki
nyilatkoztatott igazsága töltse be tel
jesen az igehirdetést és viszont a tel
jes isteni kinyilatkoztatás hangozzék a 
gyülekezetben az egyház emberi sza
ván át. De a gyülekezet számára ak
kor lesz ez az igehirdetés hasznos és 
eredményes, ha úgy hangzik, amint 
Isten adta.

...Ugyanakkor a gyülekezet azt is
helyesen kívánja meg, hogy az 
igehirdetés mondjon véleményt és 
nyújtsa Isten eligazítását az élet 

.minden területére nézve. . Az 
egyéni életfolytatásra adjon irá
nyítást éppen úgy, minthogy vilá- 

■ gosan és érthetően foglaljon ál
lást, az egész emberiség életében,. 
jelentős kérdésekben is. ■ Népünk 
és . az egyszerű emberek szerte a 
világon küzdenek a békességért, 
a szép és értelmes életért, a re
ményteljes holnapért és az egy
háztól • várják, hogy Isten igéié
nek megfelelően erősítse meg őket 
. , , ebben a törekvésben.

Amikor az ige köré épül fel a gyüleke
zet élete; akkor'az egyház egyszerű 
népe az igére akarja felépíteni ném- 
csak azt az'életét, amit vasárnap él, 
hanem a hétköznapit is. Azt akarja, 
hogy az igehirdetés adjon neki erőt és 
segítséget hétköznapi munkájához.

Ez a feladat nemcsak a lelkészek 
feladata. A gyülekezetek nagy részé
ben megvan a vágyódás az egészséges 
ige után. de légyen ez egyházunk min
den tagjának a kívánsága. Legyen 
meg minden evangélikus keresztyén 
szívében az a vágy. 'hogy Isten igéje 
ne hamisan és mellékesen, hanem az 
éleire és az üdvösségre hatékonyan 
szóljon hozzá. Síeresse a gyülekezet 
az igét és az ige szolgálatának he
lyét: az igehirdetést, az istentisztele
tet és a templomot

Zay László

• -»Ha ismernéd bűneidet, ször
nyen megrettennél.« — Megrette
nek, Uram, látom őket, mert te 
mondod. — »Ne félj, mert Bennem 
ismerted meg őket és Bennem ta 
lálsz gyógyulást is. És hogy’ szó
lok hozzád, m utatja már, hogy meg 
akarlak gyógyítani. Mcgbűnhödöf 
értük és megismered őket, mert 
mondatott néked: »íme megbocsát
tatnak a te bűneid.«

Pascal

tóma foglalkoztatta indiai atyánkfiáit, a 
főtitkár délafrikai utazásáról szóló 
jelentés.

A témakörre vonatkozó megbeszélé
sekben három kérdés tükröződött jel
legzetesen. Először, India belső gazda
sági ■társadalmi és kulturális helyzete, 
másodszor a gyarmatosító tendenciák
kal szemben való magatartás, harmad
szor, az úgynevezett fiatal egyházak 
és a missziói mozgalmak viszonya.

Idői terjedelemben az éhínséggel 
küzködő nép társadalmi és gazdasági 
problémáival foglalkoztak a legtöbbet 
a résztvevők, a koníerenfcia indiai tag
jait az útkeresés jellemezte, 1 ugyan
akkor az, hogy kérdéseik bonyolult 
összefüggésében nehezen tudnak el
igazodni. De vannak már sokan közöt
tük, akik látják vagy sejtik, hogy a 
kínai nép új élete nyújt biztató példá
kat az indiai népnek is.

Az indiai részvevők hangja akkor 
vált a legszenvedélyesebbé, ami
kor a gyarmatosítás kérdéseit 
érintették. A konferencia egyik va
sárnapi igehirdetője, dr. Ra.la Ram, 
az cszakindiaj keresztyén tanács 
végrehajtóbizottságának titkára, 
igehirdetésében az imperializmus 
bűneiről is beszélt. A gyűlés egy 
másik tagja arra utalt, hogy India 
függetlenségi küzdelmeiben hátán 
viseli az angol rendőrbotok nyo
mát. Magánbeszélgetésben mondta 
«I, hogy bátyja börtönben őrült 
meg, anyját.hasonló szenvedések, 
vitték idő előtt; sírba. Keletázsiai 
részvevői a konferenciának az in- 

.diaiakkal együtt, egyöntetűen az 
ottani népek szabadságigényét szó- 

 ̂ ' ' (altatták meg. ■ • \
Indiában és a többi déli- és kelét- 

ázsiai országokban növekszik az. az 
egyházi igény, hogy a gyámság min
den formája alól, felszabadultan, ön
állóan gyakorolják egyházi életükét az 
úgynevezett missziói és fiatal egyhá
zak. Az ebben rejlő problémák élét', az 
önuralomra törekvés sokszor eltakarja 
ugyan,! de időnként hangzottak; el • lü- 
relmeitien, megnyilatkozások is. Azt hi
szem nem tévedek,, ha azt mondom, a 
helyzet jellemzéséhez e -tekintetben a 
következő tünet is hozzátartozik. • El
mondtam számos indiai atyámfiának, 
hogy itthon, nálunk, 'lelkipásztoraink 
körében' komoly érdeklődés fenne az 
indiai éis a többi fiatal egyházak .benn
szülött lelkipásztorainak igehirdetése

iránt. Kértem, hogy ennek irodalmából 
kaphassak szemelvényeké'. Az volt 
egész Kelet-Azsiára nézve az egyöntetű 
válasz, hogy ilyen irodalom nincsen.
A folyóiratok és egyéb kiadványok 

elsősorban a misszionáriusok tanú'. 
Hiányait és igehirdetéseit közlik.

Erre a témakörre vonatkozóan két 
határozat jött létre Lucknowban. Az 
egyiket a tanulmányi konferencia, a 
másikat a központi bizottság hozta. A 
tanulmányi konferencia határozata 
elsősorban Indiával foglalkozik, de a 
többi keletázsiai nép ügyével is. An
nak megállapításával kezdődik a hatá
rozat, hogy

társadalmi forradalom megy végbe 
Kelet-Azsiában. Ez magával hozza 
a társadalmi élet minden vonatko
zásának és szerkezetének gyökeres 
megváltozását. Ilyen bevezetéssel 
szól ez a határozat az indiai föld
reformról, kimondva ellenszolgál
tatás nélkül a nagybirtokrendszer 
eltörlését. Szól az életszínvonal 
emeléséről, az egyház társadalmi 
felelősségéről. S erről a felelősség
ről szólva ezt állapítja meg: »Ha 
az egyház be akarja tölteni szere
pét a társadalomban, bünbánatot 
kell tartania és belső életét át keli 
rendeznie Isten igéjének meg

felelően.«
A központi bizottság pedig levelet 

intézett a tagegyházakhoz és ebben a 
keresztyének felelősségét így mondja?
»Mint Tinnafb szolgái, ‘Aki hozzánk------
a pohár vízről, á 'mindennapi kenyér
ről, fel kell ismernünk, hogy Azsiábarf 
egész'népek vannak, amelyek éiel'-m, 
ruházat és lakóhely kétségbeejtő " hiá
nyában szenvednek. Nekünk támogat
nunk ke!!' mindazok erőfeszítését; akik 
az anyagi és szociális jólét megterem
tésén munkálkodnak.« • '  *

Bár a központi bizottság ezt a leve
let az Egyházak VÜágtanácsa minden 
tagegyházához megküldi, mint ielkii 
ismeretet felrázó helyzetjelentés: a 
kelet ázsiai népek nagy nyomoráról, 
ugyanakkor számot kell ií* arról is 
adnom, hogy a konferencia indiai rész
vevői öntudatosan utasítottak'el min
den romantikus szánakozást maguk és 
népük sorsa felöl, reménységgé! han
goztatva, hogy problémáikat ők maguk 
oldják meg;«

Péter János református püspök be-< 
számolóját következő számunkban foly
tatjuk.

Az anya és gyermekvédelem továbbfejlesztése hazánkban
Magyar népünkben tisztelet övezi 

az édesanyát és féltő szeretet veszi kö
rül a gyermeket. Népünk tehát öröm
mel köszönti a minisztertanács anyát 
és gyermeket védő újabb határozatait. 
* A terhes nők és anyák fokozottabb 
védelme életgyakorlattá teszi azt — a 
ma már népünk tudatává lett igazsá
got —, hogy nálunk legfőbb érték az 
ember. Államunk megbecsüli az em
beri életet és már a leendő életet is 
védi, mikor ingyenes orvosi vizsgálato
kat biztosit a terhes anyáknak. Az 
anya és gyermek egészségét, a boldog 
anyákat és az életerős, egészséges fel
növekvő Ifjúságot tartja szem előtt a 
határozat, mikor megjelölteti azokat a 
munkaköröket, melyek a nők egészsé
gére ártalmasak, s kimondja, hogy 
ezekben nőket foglalkoztatni nem sza
bad.

Különösen mutatja államunknak 
megbecsülését az anyák és gyermekek 
iránt, hogy a gondoskodást róluk a le
hető legszélesebb határokig kiterjeszti 
foglalkozási területek szerint is. és a 
gondoskodásba belevonja azokat Is, 
akik egyébként nem részesülnek SZTK 
juttatásban. Mély emberi igazságokat 
látunk abban, hogy fokozott gondosko. 
dás történik az egyedülálló nőkről és 
anyákról.

A határozat igazságossága megmu

tatkozik abban az intézkedésben is, 
mely a családi pótlék juttatás új rend
jében nyilvánul meg. Az kap nagyobb 
segítséget, aki több felelőséget hordoz, 
s aki nem hordoz semmit, az segítse 
adójával mások felelősséghordozását.

Fokozottabban veszi tel államunk a 
harcot a gyermekek egészségéért is. 
Növeli a gyermekkórházi ágyak szá
mát, erősíti a küzdelmet a gyermek- 
betegségek ellen, biztosítja az egész
séges fejlődéshez szükséges táplálékot, 
emeli a bölcsődék, óvodák, napközi ott
honok és gyermeküdülők férőhelyeit.

Népünk és egyházunk benső meg
győződését fejezi ki a minisztertanács 
határozatának a magzatelhajtás elleni 
rendelkezése, mely szigorú büntetést 
kér nemcsak a magzatelhajlást végző 
orvosra, szülésznőre, stb., hanem bün
tetésre rászolgálnak mondja ki azt a 
lelkiismeretlen anyát is, aki leendő 
gyermeket megöleti, illetve megöli.

' Egyházunk megbecsüli az anyát és 
Isten áldásának vallja a gyermeket. 
Keresztyén ianífásunk cs keresztyén er
kölcsünk alapján adunk hálát Istennek, 
hogy Népköztársaságunk miniszter- 
tanácsának határozata az anyák és 
gyermekek fokozottabb védelméről im
már nagy lépést jelent ebben a kér
désben.

„Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel."



2 EVANGÉLIKUS ÉLET

j,Az engedelmes egyház nem hunyja be a szemét 
és nem zárja be a fülét Isten világos parancsolatai 

előtt a maga nemzedéKében“
—  m ondotta  Scholz L á sz ló  zugló i le lkész

A pesti egyházközség kibocsátotta öt lelkész! köret s engedélyt adott ezek 
önálló gyülekezí tté való szervezkedéséhez. A pesti egyházmegye és a déli 
egyházkerület jóváhagyták a pesti egyháznak ezt a határozatát s mgst az öt 
lelkész! körben megindult az átszerveződés. Tulajdonképpen csiak egyházjogi 
formális kérdéséül van szó, hiszen ezek a lelkész! körök már csaknem minden 
vonatkozásban önállóak voltak eddig is. A zuglói lelkész! kör vett az első, 
amely végrehajtotta az előírásoknak megfelelő aktust s kimondta önálló gyü
lekezetté szervezkedéséit.

A zuglói 1-elkészi körnek hosszú idő 
óta építik a templomát s az még ma 
sincs készen. A második világháború 
visszavetette az építkezést, majd a 
pesti egyháznak a felszabadulás utáni 
négy évi belső politikája megakadá
lyozta, hogy ez a templom befejeződ
jék. Rosszul gazdálkodtak az egvaáz- 
község pénzével, a központban sokat 
költöttek és nem jutott erő a zuglói 
leikészi kör megfelelő támogatására. 
Isten útjai mégis világosak. A zug
lói temp lomép íiés tervét a zuglói hí
vek vetették fel 1935 ben, amikor »a 
zuglói evangélikus temp lomépítő egye
sület« címen mozgalmat indítottak 

' SzucJjovszky Gyula, az Evangélikus 
E!et munkatársa, akkori zuglói vallás- 
tanitó-Aelkész vezetésével. Ezután pe
dig az önálló zuglói gyülekezet fogja 
befejezni a templomépitést. A templom 
külső és belső vakolása, belső mennye
zete, a berendezés hiányzik még. Isten 
azokkal fejezteti be a templomot, akik
nek szívében ennek a templomnak 
építési tervét felkeltette.

A zuglói leikészi körnek egyébként 
igen szép paróchiája van, nagy gyüle
kezeti teremmel, ahol rendszeresen 
tartanak istentiszteletet s a templom 
és a paróchia telkén áll a pesti egy
házközség Kakas Lídia szeretetotthona. 
A különálló és egyenesen erre a célra 
Kakas Lidia hagyatékából épített s 
igen szépen berendezett szeretetotthon 
38 idős evangélikus nőtestvért gondoz. 
A pesti egyház továbbra is támogatja 
a zuglói gyülekezetét ennek a szeretet
otthonnak fenntartásában. Az itt folyó 
igen széip szeretetmunka azonban lé
nyegében a zuglói evangélikusokra 
hárul majd.

Kevés olyan gyülekezet van Buda
pesten, amelynek ily nagy feladatok
kal kell birkóznia a következő eszten
dőkben. Annál örvendetesebb Volt, 
hogy a gyülekezet önállósulási közgyű
lését megelőző istentiszteleten olyan 
.szépen mutatkoztak a hívek, bensősé
ges egyházszeretete és testvéri össze
tartása. Az istentisztelet alkalmával a 
hívek több mint 700 forintot adtak az 
oífertóriumba. Ezt az összeget a gyü
lekezet a legutóbbi szélvihar idején 
megrongált tető javítására szánták.

Az istentiszteleten Scholz László 
zuglói Jelkész prédikált az előírt tex
tus, Máté 13:10—17. alapján. A látván 
nem látók és a hallván nem hallók 
állanak ebben az igében Krisztus íté
lete alatt. Sdholz László .lel,kész így 
vetette fel a kérdést: »Miképpen áll ez 
a kérdés a lelki Izraelben, a 'keresztyén 
a-nyaszentegyházban s  legfőképpen mi 
közöttünk ma? Egy cseppet sem várha
tunk írni nagyobb kíméletet Krisztus
tól, hiszen mi még inkább megajándé- 
koztattunk a Krisztus Jézus által.

Ott válhatik a legveszélyesebbé a
bűn, ott legrémesebbé az ítélet,
ahol legnagyobb az Isten ajándéka.
Vagyis köztünk, keresztyének kö-
közölt, kiváltképpen Is köztünk:
igehallgatói, templomos hívek kö

zött
Ez a mai vasárnap minket ünnep,15 
zuglói evangélikus gyülekezetét is az 
igehaJlgatás roppant fele'össégére int. 
Ónálló gyülekezeti életünk középpont
jában ezután sem az anyagi javak elő
teremtésének, hanem az .ige hirdetésé
nek kell állania. Az ige a végett hrdet- 
tetik, hogy előtte meghajoljanak.«

»Tart Isten történelmi ítéleteket a 
vakká és süketté lett embervilág 
felett a végíté'et előtt is. S ha va
lami ezt feltartóztathatja, akkor bi
zonyára az engedelmes egyház az 
a világban. Az engedelmes egyház, 
mely nem hunyja be a szemét és 
nem járja be a fülét Isten vilá
gos parancsolatai előtt a maga 

nemzedékében.«

Az ünnepi közgyűlésen a lelkész 
felolvasta a gyülekezet történetét. A 
pesti evangélikus egyház 1787. őszén 
aJaku.lt, a zuglói lelkész! kör azonban 
csak 1941. őszén kapott önálló lelkészt. 
Zuglóban 1933. óta van területi lelkész- 
gondozás, amit vallástanítók végeztek. 
Szudhovszky Gyula, Virág Jenő, Grüti- 
valßzky Károly akkori vallástanltók 
szervezték a gyüiekezetet, mielőtt 
Scholz Lászlót, az első lelkészt ki
küldte ide a pesti egyházközség _ lel
készkor! lelkészként. A történeti 
visszapillantás Hank Józsefet, Kör- 
möczy Ottót, Kiss Kálmánt, Ktemier 
Károlyt és Pósch Jánost említi a gyü
lekezet régi szervezkedése legbuzgobb 
világi munkásaiként. Beszámolt a 
tempiomcpltés történetéről s arról, 
hogy 1949-ben és 1950-ben á hívek 
szeretete mennyi önkéntes munkával 
és áldozattal építette tovább a gyüle
kezetét. A lelkész i-gy fejezte be a tör
téneti visszaemlékezést:

»Nagyon megáldott bennünket a 
mi Istenünk. Adott egységet és bé
kességet belül a gyülekezetben. 
Évek óta, mind a mai napig adja 
a klilsü békességet is, úgy, hogy 
zavartalanul hirdethetjük e város
részben az Isten evangéiumit, 
építhetjük a lelki templomot Is. 
Változatlanul a reménység gyüle

kezete akarunk lenni.«
Az istentisztelet után közgyűlés kö

vetkezett, amelyen Dezséry László püs
pök üdvözölte elsőnek a gyülekezetei. 
Azt hangsúlyozta, hogy egy gyüleke
zet önáilósága mindig viszonylagos. 
Kötve van Istennek való engedelmes
séghez ée kapcsolatba kell lennie az 
egész egyházzal. Arra intette a gyüie
kezetet, hogy

éppen önállósulása idején vegye 
igen komolyan azt, hogy részt 
kell vállalnia az: egész magyar 
evangélikus egyház közös felelős
ségéből, ez a közös felelősség azt 
írja elő, hogy nagy korszakunk 
méltó részvevője legyen az evan
gélikus egyház Is, s különösen azt, 
hogy az emberiség békéjének meg
védéséből egyházunk is kivegye a 

részét.
A pesti egyházmegye nevében dr. 
Göttche Ervin egyhámogyel felügyelő, 
a pesti egyházközség nevében dr. 
Gandy László Igazgató-lelkész, a szom
szédos gyülekezetek nevében Grün- 
valszky Károly és Rimár Jenő, vala
mint a budahegyvidókl gyülekezet ne
vében Kardos Tibor üdvözölték a gyü
lekezetét.

Az egyházközség a közgyűlésen 
Kárpáthv Sándort választotta íel- 
ügyelőjévé.

BUDA HEGYVIDÉK
Budahegyvidéki evangélikus gyüle

kezet (XII., Tarcsay V.-u. 11.) ló én, 
vasárnap délután 7 órai kezdetei ze.- 
nés-áhitatot tart melyen igét hirdet 
Zászkaliczky Pál, fóti lelkész. Közre
működik a budavári evangélikus gyű 
lekezet énekkara.
NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE

A nyugat-békési egyházmegye lei
készi munkaközössége február 3-án 
tartotta rendes havi összejövetelét. Az 
•igében való elmélyülés után Aranyi 
József esperes beszámolt a legutóbbi 
esperesi értekezletről. Sztehló Gábor, a 
szere te (intézményekről tartott elő
adást. Ezzel kapcsolatban az egyház
megye gyülekezetei vállalták a szarvasi 
árvaház segítését állandó havi ado
mányok felajánlásával.

HALÁLOZÁS
Komjáthy Lajosné, született Nemes- 

Stmonyák Terézia, rövid betegség után 
január 27-én, Sopronban váratlanul el
hunyt. Az elhúnytban Komjáthy Lajos 
óbudai lelkész édesanyját gyászolja.

ALBERTI
A nyugdíjazás folyamán megürese

dett leikészi állásba folyó hó 15-én, 
vasárnap délelőtt iktatják be Roszik 
Mihály lelkészt. Az iktatást Válint Já 
nos Pest megyei esperes végzi.

Nyugdíjas lelkészeink figyelmét fel
hívjuk arra, hogy aki vál'alná a fehér
várcsurgói leánygyülekezet íelkigon dó- 
zását, a feltételek megbeszélése vé
gett lépjen érintkezésbe a várpalotai 
evangélikus leikészi hivatallal.

Jézus Krisztus olyan Isten, aki
hez gőg nélkül közeledünk, s aki 
előtt kétségbeesés nélkül hajolunk 
meg.

Pascal

M É R T ?
Méri hajt az ember embert igába? 
Mért lesz a testvér sokszor Káinná? 
Nem volna földünk szebb, jobb,

boldogabb,
Ha Ábeloknak vérét nem inná?

Nincs itt emberibb, méltóbb feladat? 
Nincs itt elég hely, munkatér, kenyér? 
Nem szörnyű átok: testvérek volnánk 
Mégis örökké omlik iti a vér?

Hajtsuk igába a természetet,
De még áltat se nyögjön miattunk. 
Erdőt, virágot se irtsunk vakon 
S plántáljunk újra, ahol arattunk.

Ha harcra tüzet feszülő kedvünk: 
Hívjon tusára föld, viz, levegő, 
itt legyünk hősök. Itt tegyünk csodát 
Itt legyen szolgánk a sok vad erő.

SZALAY MIHÁLY

A g y ám m téze í m u n k á ja  
h a rc  a  fe le lő tlen  lé le k  e llen

»Támada Kam Ábelre az 6 aty
jafiára, és megölő öt. Es monda 
az ür Káinnak: Hol van Abel, a 
te atyádfia? ö  pedig mondá: 
Nem tudom, avagy őrizője va
gyok-e én az én atyámfiának?« 
(1. Móz. 4, 8 -9 .)

Ez a Kain-lélek: a testvérgyilkos
ságnak és az érte való felelősség el
hárításának a lelke. Ez a lélek” kísérti 
ai föld fiait Kain óta mind máig. Nem'- 
csak az egyházon kívül, hanem azon 
belül is; nemcsak az Isten oltárától 
távol élőket, hanem az oltár felé siető- 
ket is. Káint is az oltár körül forgo
lódva szállta meg ez ai lélek. Nem is 
csak személyből személyre, hanem 
éppen úgy gyülekezetből gyülekezetre 
törő gyilkos és felelőtlen lélek ez. 
»Csak az öngyilkos és a gyilkos 
Kain-lélek mondhatja: Mit bánt en
gem a távoli evangélikus eklézsiák 
sorsa? En készséggel odavetem válla- 
mat a magunk gyülekezetének terhe 
alá imádságomban könyörgök érte 
—, oltártüzét felszítom —, múltját 
megbecsülöm —, jövendőjét imádsá
gomban Isten elé viszem —, a többire 
azonban legyen másnak gondja, azok
nak, akik ámellé a másik oltár mellé 
tömörülnek. Magunknak is éppen elég 
a bajunk, még mások terhét is nem 
vehetjük magunkra . . .  Hányszor be
szélünk mi is így és nem vesszük 
eszünkbe, hogy ezzel az okoskodással 
mennyire Kain mellé állunk...«  Az 
Egyetemes Gyá|mintézet elnökének 
19t>2. évi jelentéséből vettük ezt az 
idézetet.

Nos, ez ellen a felelőtlen lélek el
len vette fel a harcot egyházunkban 
a Gyámintézet. Nem ma, már közel 
100 évvel ezelőtt. Az Úristen szünte
lenül megújuló kegyelmére mutat, 
hogy ebben a harcban Gyámintéze

tünket mind máig győzelemről győ
zelemre segíti. Ennek a harcnak a 
keménységétől és az Isten kegyelmé
ből kapott győzelmek örömétől vissz
hangzott az a jelentés, amely Gyám- 
intézetünk legutóbbi közgyűlésén az 
elnök ajakéról elhangzott. Olvasóin
kat ennek a győzelemnek az örömébe 
hívjuk azzal a reménységgel, hogy a 
győzelem örömének megosztása után 
rányílik a szemük a Kain-lélek elleni 
harc szent komolyságára és részt kér
nek az újabb győzelem kivívásából. 
Mondanunk sem kell, hogy e harc 
egyetlen fegyvere a Jézus Krisztus 
iránti szeretet szolgáló és segítő kész
sége. Lássuk, mit művelt ez a fegy
ver az elmúlt évbenl

I.
A Gyámlntézet mindenekelőtt ösz- 

szogyűjtötte, a testvéri segítés erőit. 
A múlt év folyamán a magyarországi 
evangélikusok kereken 169.000 Ft sze- 
retetadománynak a súlyát vetették la t
ba. Nemcsak az tetszetős, hogy ez az 
összeg mily tekintélyes, hanem az is, 
hogy milyen jó reménységre jogosító 
emelkedést jelent az 1951. évi gyám
intézeti gyűjtéssel szemben: csaknem
40,000 forintot. Az emelkedés o23.2 
százalék.

Honnan került elő a testvéri segítő 
szeretetnek ez az adománya?

Közvetlenül a négy egyházkerület
ből. A múlt évben a Gyámintézet 
még a régi egyházi szervezet keretei 
között munkálkodott. A »honnan« 
kérdésére valamennyire is helyes tá 
jékozódást akkor nyerünk, ha az egy
házkerületek népességi arányát és a 
gyámintézetl erőkifejtés arányát 
együtt szemléljük. így az alábbi ké
pet nyerjük.

Az egyházkerület neve A gyűjtés összege Gyűjtés */,-ban 
kifejezve

Bányai egyházkerület 51,040 Ft 30.7 %
Dunánlnneni „ 12,543 „ 7.4 %>
Dunántúli ,, 81,741 „ 48.4 %
Tiszai „ 22,773 „ 13.5 %

168,997 Ft 100 .-%

Legközelebb az egyházmegyék és 1—2 kiváló eredményt elért gyülekezet 
gyámintézeti erőkifejtéséről adunk példaadásul a fentiekhez hasonló képet.

A  magyarországi görög keleti egyház
életéből

A magyarországi görög-keleti egy
ház híveit az utóbbi időben újra élén
ken foglalkoztatja egyházuk elneve
zése. A »gorög-keleli« elnevezés az 
1888. évi IX. t. c. óta vtan érvényben. 
Az említett t. c. tárgyalásánál nagy 
vita volt azon, hogy »keleti orthodox« 
elnevezést használjanak inkább a gö
rög keleti helyett. Az előbbi elnevezés 
sokkal inkább felelt volna meg ez egy
ház öntudatának, mint az utóbbi. A 
»görög-keleti« helytelen meghatározás 
és alapjában véve éippen úgy vonatkoz
hat a keleti orthodox epyházra, mint 
az urnáit görög katolikus egyházra is. 
A »görög« jelző használata azért sem 
helyes, mert a keleti egyház sohasem 
használta a nyugati egyháztól való 
megkülönböztetés céljából a régebben 
még pogány csengésű »görög« jelzőt, 
mint ahogy a nyugati egyház sem 
használta a »latint«. Annakidején az 
állam katolikus nyomásra nem enge
délyezte nekik az »orthodox«, (igaz
hitű) elnevezést.

KA magyarországi keleti orthodoxok 
fokozatos öntudatosodása, — írja az 
»Egyházi Krónika« c. görögkeleti egy
házi haviíap —, valamint az a törté

nelmi jelentőségű esemény, hogy a 
Magyar Népköztársaság Alkotmánya 
szétválasztotta az egyházat az állam
tól, és ezzel megteremtette a szó iga
zi értelmében vett vallásszabadságot, 
azt is eredményezte, hogy mi, keleti 
orthodoxok is saját nevünkön nevez
hetjük magunkat, nem pedig egy min
denható államvallás képviselői által 
ránk kényszerített néven. Az »ortho
dox« elnevezés ma már közkeletű lett 
a mindennapi nyelv használatában és 
így vallásunkat és Egyházunkat ma 
már mi is úgy nevezhetjük, ahogyan a 
világon élő összes hittestvéreink: azzal 
az elnevezéssel, amely a legjobban fe
lel meg Egyházunk ősi hagyományai
n a k A magyarországi görögkeleti 
egyház tehát a jövőben az orthodox 
egyház kifejezését akarja használni, 
mint a világ minden más táján lakó 
hittestvéreik.

*
A budapesti orosz pravoszláv egy

házközségnek nagy ünnepe volt ja 
nuár 4-én. Ezen a napon szentelte fel 
Kopolovics Iván adminisztrátor az 
egyháziközség Lendway-utea 26. sz. 
alatt berendezett új kápolnáját. A ká-

ÉLET ÉS HÁLÁLV alahol messze, fent a hegyek közt, 
egy ódon kis városban, meghalt 

egy öreg asszony. Olyan egyedül 
volt, mint egy magányos fenyő az er
dei tisztáson. A jó szomszédok el
temették, a pap szépen búcsúztatta. 
Másnap hó esett s az új sír a fehér 
bundába takarózva oJyan lett. mint a 
többi köröskörül. Mert a sírok fel - 
dudorodnak és elsüppednek. A temető 
meg se moccan, olyan egykedvűen 
végzi ezt a munkát.

De ennek az öreg asszonynak gyer
meke él itt lent, távol a régi hegyek
től. Jó gyermeke, aki nagyon szerette 
édesanyját. El sem vált volna tőle 
soha, de a földi létben vannak kiszá
míthatatlan események s azok úgy 
hozták magukkal, hogy ennek a válás
nak meg kellett történnie. Ismerem a 
halott anya leányát s mikor meg
jött a halál híre, megfogtam a kezét 
és próbáltam vigasztalni. Ilyenkor 
derül ki, milyen nehéz feladat ez. 
Holott ismerősöm volt a halott is, sze
rettem s becsültem jellemét, egyetlen 
vagyonát, amely vagyonban osztoz
kodott minden vendége is. Egy tiszta 
emberről nem nehéz jó szót mondani. 
A vigasztalás átment az emlékezésbe

s eszünkbe jutottak a kedves nyári 
napok, amikor ott fent, a hegyek 
feledhetetlen völgyeiben, a nevezetes 
városban, vendégei voltunk ennek az 
ányának.

A halál mind hasonlít egymáshoz, 
miként a születések is mind egyfor
mák. Abban a pillanatban, midőn va
laki meghal, másutt valaki a világra 
jő. Valahol a háttérbeni, ahol az erők 
és a 6Zámok egybeömlenek, kiegyen
lítődik a halál az élet eseményével. 
Egyik sem szűnik meg, a két sorako
zik folyvást tart s közben épül a vi
lág. Es az emberi lét megtelik érte
lemmel. Egymásnak adjuk át az éle
tet és a halált. Az élet azért szép, 
mert mögötte áll a halál. A halál 
azért nagy, mert mellette nő az élet. 
Szomorúak vagyunk, mert a halál ne
künk töri le az élet egy darabját, egy 
emberit, akit szerettünk s akinek szfve 
értünk dobogott, ahogyan csak az 
anyai szív dobog. De megvigasz
talódunk, mert az élet tovább folyta
tódik ezernyi ezer szálon. S a halál 
sem végleges.

Elődeink voltak e utódaink előre

mennek. Az öreg asszony, miikor élt, 
egyszerű volt és őszinte. Úgy tűnt 
fel, nem volt Irigy és nem volt hiú. Ez 
a szerencsés ember a földön. A vilá- 
got_ kevélység nélkül fogadta s köny- 
nyü szívvel vált meg tőle, amikor be
leltek évei. Érzem, hoigy tiltakozna, 
ha többet frnék róla, mint ami igaz. 
Vékony vonóval egyetlen húron kell 
megszólaltatni azt a hegedüszót, 
amely az élet és- halál e sség é t 
mondja. Ml, élők, akik még hátra va
gyunk, nem a halálnak vagyunk itt, 
hanem az életnek. Hogy építsünk és 
iavítsunk-azon a helyen, ahol állunk. 
Az öreg asszony nagyon szerette a 
szülőföldjét. Nem akart megválni 
tőle, azért maradt ott. A föld: a ma- 
g o ^  földje, a gyökerek földje, a vetés 
földje. Az ember is ott marad vetés
nek. Hűséges szivektől susognak oly 
édesen a fák a régi városban, ahol 
r linden foronv és fal úgy áll a szél
ijén, megbontnatatlanul, mint az emlé
kezet. Minő kishitűség kellene ahhoz, 
hogy ne bízzunk hazánkban, a föld
ben, mely dajkált és a múlandót be
lőlünk magába fogadja, hogy újból

ringasson s elsúgja egy jövendő kis
fiúnak, amikor lehajlik a fűszálért: 
Milyen szép az élet!

Élet és halál. Ezeregy neved van, 
fnégis a legiigazibb az, hogy haza. 
Merre vegyük az utat? Szülőföldem, 
te egyaránt a völgyekbe hajiasz és. 
felfutsz a hegytetőkre. Az emberi szív 
rögeid közt porlik röggé. Jó volt itt 
élni vagy méltatlan dolog, nem mind
egy. Ládd, az élet nem áll meg egy 
percre sem' a halál előtt. Egy nemzet 
szíve szüntelen dobog, amíg van ha
zája. Haldoklók és szülő asszonyok 
ágyai közt megszaklthata.tlan lánc 
egy nép élete. Nem vagyunk egyedül. 
Együtt kell élnünk, együtt kell gondol
kodnunk, egymás kezét kell fognunk. 
A béke nem csupán a halottaké ai föld
ben, az élőké is. Tedd azzá te is, ti 
Is, mindnyájan. Minket a cselekvő 
szeretet ereje emel fel, mint ahogyan 
a gyermeket az anyai szeretet emléke 
tartja hasonló szeretetben mások 
iránt. A haza egyszerre mindenkié,, 
halottaké, élőké és eljövendöké. A sze
retet ereje épít és szépít a múltba 
nőve s a jövőt hordozva. Szeretet és 
béke. Az anyák szere'ete s az  alkotó 
népele békéje. Szalatnal RezsS

polnaszentelés után Szent Lithurgla 
következett, melynek végén az admi
nisztrátor melegen üdvözölte a híve
ket az új kápolna felszentelése alkal
mából. Azzal adta át az egyházköz
ségnek a felszentelt új kápolnát, hogy 
az abban végzendő istentiszteletek se
gítsék a híveket az üdvözülés útján. 
Alexlj moszkvai pátriárka áldását 
adta az új budapesti ortodox kápol
nára és a benne folyó egyházi életre.

*
Múlt év december 22-én nagy meg

tiszteltetésben volt része aj magyar 
ortodox egyházaknak. Átutazott Bu
dapesten Nyikoláj metropolis, a 
Béke Világtanács tagja, aki a népek 
bécsi kongresszusára küldött szovjet 
delegáció tagjaként tért vissza Moszk
vába. A Keleti pályaudvaron Kopolö- 
vics Iván adminisztrátor fogadta a 
budapesti orthodox lelkészek és más 
funkcionáriusok társaságában.

A fogadás alkalmával — amelyet 
a szovjet küldöttség tiszteletére a 
pályaudvar dísztermében rendeztek 
meg a magyar orthodox egyház 
adminisztrátora ismertette Nyikoláj 
inetropolitával a magyarországi ma
gyar és orosz orthodox egyházközsé
gek életét és szükségleteit.

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
Február 15. Quinquagesima. ötvened vasárnapja.
Igék: d. e. Jak. 3:13—17., Máté 23:23—39., d. u. Zsoltár 12. 
Liturgikus szín: zöld.
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ÉLŐ VÍZ KÜLFÖLDI  EGYHÁZI HÍREK
A kegyes bálványokról

Megfigyelhető az egész vilagkeresz- 
tyéraség életében, hogy a gyülekezetek 
figyelme egyre nagyobb mértékben 
fordul az alapvető keresztyén igazsá
gok megértése felé. Egyre több tanul
mány, előadás, igehirdetés foglalko
zik mindenütt a Tiz Parancsolat, az 
Aposteli Hitvallás, a Miatyánk kér
déseivel. Egymás után jelennek meg 
könyvek, amelyek a Káté alapvető kér
déseivel foglalkoznak. Nem véletlen, 
hogy a mi egyházunkban is újra intéz
ményes gyakorlattá vált a családi is
tentiszteletek keretében tartott káté
prédikáció. Ez tuljadonképpen termé
szetes és egészséges folyamat. Luther 
a Nagy Káté előszavában jelentette 
ki, hogy a maga részéről egész életé
ben a Káté taoítorénya szeretne ma
radni.

A némelwrzági Darmstadt evangé
likus főiskolásainak gyülekezetében a 
múlt év novemberében előadássoroza
tot indítottak a Tíz Parancsolatról. Az 
első előadás megtartása, mely a pa
rancsolatok bevezető mondataival fog
lalkozik: Én az Ür vagyok, a te Istened
— Niemöller Mártont kérték fel, aki 
többek között a következőket mondta:

»Vannak kegyes bálványok«.
Itt van mindjárt az igazságos Isten

— ez is kegyes bálvány. Kérdés, hogy 
féljük-e igazán ezt az igazságos Is
tent? Azt az Igazságos Istent, akiről 
egv szép énekünkben, mely erősen di
vatban volt akkor, mikor az első vi
lágháború idején magam is katonás
kodtam, ezt énekeltük: »Nem engedi 
meg, hogy a jókat bánthassák a rosz- 
6zak.« Ez az amit senki sem hisz el, 
amit nem is bizonyíthat be senki.

Ez az igazságos Isten emberi ki
találás, vallásos konstrukció. Az 
ember úgy tesz, mintha félne tőle, 
a valóságban azonban nem fél; in
kább abban reménykedik, hogy a 
másik ember fél majd tőle. Ez az 
Igazságos Isten tulajdonképpen éj
féli kísértés, amelyet szomszédunk 

számára tartogatunk.
Vegyük sorra a kegyes bálványok 

második típusát: ez a jóisten. Azért 
szeretjük, mert úgy látjuk, hogy —• 
Nietzsche szavaival fejezve ki'magun
kat — nincs' más feladata, mint ami
vel mi bíztuk meg, az ugyanis, hogy 
bűneinket megbocsássa. Ez is kitalálás, 
valójában mi bocsátjuk meg önma
gunknak azokat a bűnöket, amelyek 
megbocsátását reáruháztuk a »jó
istenre«. Az ilyen jóisten még min
dig ott kísért a világtörténelemben és 
az egyháztörténetben és nemcsak a

múltban, hanem bizony a jelenben is. 
Szinten csak konstrukció. Jól tudjuk, 
milyen kevés állhatosságot mutatnak 
az ilyen kitalálások. Meglehetősen sok 
ember hisz állítólag ebben a »jóisten
ben«, de

éppen ezek az emberek azok, akik 
azzal a kérdéssel jönnek, ha egy 
kis zavar és nyomorúság támad: 
»Hogyan engedheti meg ezt Isten! 
Én eddig azt gondoltam, hogy Is

ten szeretet?«
Bizony a Biblia szavaiból is lehet bál
ványokat konstruálni.

Itt van végül a túlviiági Isten! Róla 
szól az az ének, amelyet jól ismerünk, 
s amelyet ha énekelni hallunk, való
ban szépen hangzik. »Fenn a csillag 
távolba, kell, hogy éljen a ló Atya.« 
A túlviiági Isten, lehetőleg olyan távol 
van, hogy majd csak az égben lesz Vele 
dolgunk. Bízunk benne, de nem ma, 
hanem csak talán abban az órában, 
amikor elhagy lélekzetünk, amikor egy 
olyan útra térünk, amelyről nem tud
juk pontosan, hová vezet. Nem hiszem, 
hogy az Iránta való bizalom valódi 
•bizalom lenne.

Azt Íriszem, hogy amikor a hitval
lás tételét: »Istent féljük és szeressük 
és őbenne bizzunk, erre az igazságos 
Istenre, vagy inkább igazságos bál
ványra, erre a »jóistenre«, vagy inkább 
jó kis bálványkára és erre a túlviiági 
Istenre, vagy inkább túlviiági bál
ványra vonatkoztatjuk, nem sok se
gítséget nyújt az né künk,

Ezeket a bálványokat mi magunk 
teremtjük. A rabszolgaság, amelyre 
ezek a kegyes bálványok vezetnek 
bennünket, nagyon kényelmes rab
szolgaság. Abban a pillanatban 
megszűnik, amikor a jóistennek, 
vagy az Igaz Istennek, vagy a túl
világ! Istennek felmondjuk a szol
gálatot. Ezeknek a bálványoknak 

nincs felettünk hatalmuk.
A mai ember nem is foglalkozik so

káig velük. Tulajdonképpen a polgári 
korszak alkotásai. De talán mégis jó 
tesz, ha most egy kicsit elgondolko
zunk felettük, mert szellemük még na
gyon is körülöttünk lebeg. Fontos ese
tekben sem az igazságos, sem a jó, 
sem a túlviiági Istent nem lehet elő
venni a ládafiából.

Azt hiszem, minél alaposabban 
zárjuk be őket oda, ahová valók, a 
ládafiába, és minél mélyebbre vetjük a 
kulcsot a tenger fenekébe, annál na
gyobb szolgája lot teszünk magunk
nak is, meg az emberiségnek is.«

hoznak. Ha rászántad egyszer magad, 
hogy imádkozzál, akkor persze mind
járt Isten összes angyalainak arra ketl 
vigyázniok, hogy ilyen nagy imádkozó- 
nak baja ne essék.«

A kérdező abban is téved, hogy Isten 
a szenvedő emberiségnek az imádság 
meghallgatásának ígéretével egy olyan 
kiváltságot adott, ami megszabadíthat 
minden nyomorúságtól, s hogy ez az 
ígéret az egész emberiségnek egye
temlegesen szól. Egyszer persze az 
egész teremtett világ megszabadul a 
gonoszlól. A z ígéret azonban nem 
erre vonatkozik. Az Üdvözítő azf 
mondja ián. 14, 13—14): »Akármit
kértek majd az én nevemben, megcse

lekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya 
a Fiúban. Ha valamit kértek az én 
nevemben> én megcselekszem azt.« So
kán kiáltanak Istenhez, akik lélekben 
egész távol állanak Jézustól, jóllehet 
az ö nevében imádkoznak, vagyis reá 
hivatkoznak, mert úgy vélik, hogy ez a 
helyes. Arra persze nem gondolnak, 
hogy ez mit is jelent igazában: azt, 
hogy önmagukért Isten meg nem hall
gatná őket, hanem csak Jézusért A 
meghallgattaiás ígérete tehát feltéte
lezi a Jézushoz való benső viszonyt, 
azt, hogy az imádkozó felismerte benne 
a Közbenjárót, aki elhárítja a meghall- 
gaítatás akadályát, a bűnt. Sőt a meg- 
hallgattalás éppen azt is bizonyítja, 
hogy bűneink csakugyan megbocsáttat
tak. De persze a legtöbb imádkozó erre 
nem is gondol s nem veszi eszébe, 
hogy legelőbb ,is meg kellene hajolnia 
az Ür elölt: e helyett egyéb se jár a 
fejükben, mint a saját kívánságaik és 
a baj, amiben vannak.

A meghallgattatás ígérete tehát több
féle feltételhez van kötve s erről az 
írás világosan beszél. Az sem mellé
kes, hogy mit kérünk. Vadnak kéré
seink, amiknek teljesítéséhez valósá
gos csoda kell s erbe aligha van jo
gunk. Pedig éppen elég dolog van, 
amit egyszerűen csak 'kérnünk kell az 
intés értelmében: »kérjetek és kaptok«. 
S milyen gyakran meghallgat Isten, 
amikor a mindennapi kenyeret, egész
séget és efélőket kérünk tőle!

Nem ismerhetjük jól Istent, ha 
bűneinket nem ismerjük.

Pascal

HOLLANDIA
Még nem tapasztalt katasztrófa zú

dult Angliára és Hollandiára az árvíz- 
veszedelem következtében. A halottak 
száma a 2000-et, a hajléktalanná vál
také az egymilliót haladja meg, Hol
landia földjének több, mint egyhatoda 
került víz alá. Hollandia árvízsújtottjai
nak megsegítése érdekében a rajna- 
vidéki és westphaliai egyház elnökei, 
D. Held, D. Wilm táviratilag keresték 
meg a hollandiai református egyház
nak zsinati elnökét, javaslatot kérlek a 
praktikus segítségnyújtás módjára vo
natkozóan. 10.000 márka segélyt folyó
sítottak azonnal és bejelentették, hogy 
a további segítségnyújtás érdekében 
gyűjtést indítanak.

NÉMETORSZÁG
D. Theophil Wurm, volt württenbergi 

püspök és az egységes németországi 
evangéliumi egyház első püspöke, 84 
éves korában, január 28-án meghalt. 
Temetésén az igehirdetést Dibélius, a 
németországi evangéliumi egyház je
lenlegi elnöke mondotta. Beszédében a 
következőket hangsúlyozta: »Wurm 
püspök egyházunk nagy harcainak ide
jén mindnyájunk atyjának bizonyult. 
Amikor az egyházat északon a nácik 
elnémították, a fiatal lelkészjelöltek 
számára Württembergben adott lehe
tőségeti felszentelésre. Nála mindig 
tanácshoz és segítséghez jutottak az 
elkeseredés és a szórón,gatások között. 
Ha már segíteni nem tudott, akkor is 
volt mindig vigasztalása. A nemzeti
szocialista állaim hatalmasaihoz intézett 
levelei a német nép emlékezetében to
vább fognak élni az irgalmasság, az 
emberiesség, a jog és a szabadság 
hangjaként, ö  lett az atyja az egy
séges németországi evangéliumi egy
házunknak. Ez az egység egy megt 
levő egység és fenn is fog állatig min
dig, mert egy az Ura és egy az alapja.
A mi egész német népünk mindinkább I 
megtapasztalja, hogy a mi evangéli
kus egyházunkat, egy Lélek és az ig e ' 
hangja élteti, még akkor is, hogy ha 
ezt az egységet szűkkeblű nézetek 
megbontani igyekeznek.«

BULGARIA
A bulgáriai orthodox egyház Szent 

Szinodusa a stoby-1 püspököt: Piment 
Választotta meg nevrokopl metropolitá. 
nak. A szófiai rádió Jelentette, hogy 
Plmen metropolltát a szófiai Szent 
Szlnodus kápolnában beiktatták új hi
vatalába. Plmen vezette a Szent Szl
nodus ökuménlkus alosztályát egészen 
1947. végéig.

KANADA
Kanada 14 millió lakosának vallás- 

felekezeti megoszlása a következő: 6.1 
millió római katolikus; 2.9 millió Egye
sült Kanadai Egyház (protestáns); 
2.1 millió anglikán; 800.000 presbiteriá- 
nus; 500.000 babtista; 450.000 lutherá
nus. Az Egyesült Kanadai Egyház és 
az anglikán egyház között tárgyalá
sok vannak folyamatban, melyeknek az 
a célja, hogy úrvaosorai közösséget 
hozzanak létre.

KOLUMBIA
A kolumbiai kormány hivatalos lapja 

arról tudósit, hogy nemrégiben az or
szág különböző városaiban kilenc 
evangélikus iskolát bezártak. A lap 
»célszerűnek, igazságosnak és egész
ségesnek« tartja az Intézkedést. Az 
Iskolák »sértették Kolumbia erkölcsét 
és nemzeti érzését« és »az Isteni ka- 
thollkus intézmények kigúnyolását je
lentették«.
INDIA

A Lutheránus Világszövetség hanno. 
veri ütésén különböző nemzetiségű 
asszonyok beszélgettek a gyülekezeti 
szegénygondozásról. Elpanaszolták 
egymásnak keserveiket. Ekkor Lakra 
asszony, Indiából, így szólt; »Ez egé
szen egyszerűi Ha ml otthon főzünk, a 
tűzhelyen egy Iádikó ál!. Egy marék 
rizst teszünk abba, egy marewkal a lá
basba. A ládikót vasárnap a templom
ban beleszórjuk egy zsákba és a gyü
lekezet szegényeit ebből segítjük.« 
Semmi sem komplikált, ha ember
szerető szívvel közeledünk hozzá.

NORVÉGIA
Norvégiában ma kb. 3550 lélekre jut 

egy lelkész. Norvégia lakossága 1900 
óta 40 százalékkal nőtt, a lelkészek 
száma azonban csak IS százalékkal. A 
norvég egyház legutóbb megjelent év
könyve az egyházi élet ' legnagyobb 
veszélyének azt a közömbösséget te
kinti, ami az egyházi összejöveteleken 
urrá lett. Az egyházi munka számára 
új utakat kell keresni.
OLASZORSZÁG

A Vatikán hivatalos lapja, az 
»Osservatore Romano« fogj ailxozik a 
nem katolikus lelkészek jogi helyzeté
vel. A cikk írója abból indul ki, hogy 
az úgynevezett 1 a tér ami egyezmény ér
telmében a katolikus egyháznak Olasz
országban államegyház.! jogai van
nak. Az új a!asz alkotmánynak vallás- 
szabadságra vonatkozó részeiből sem 
ehet a nem-katolikus egyházak 

egyenjogúsítását kiolvasni. A nam-

BLUMI1ARDT JÁNOS KRISTÓF LELKI PÁSZTORI LEVELEIBŐL
Ha nincs meghallgatás

rA  mi Urunk sokszor meg
ígérte, hogy »amit csak kér
tek az Atyától az én nevem
ben, megadja néktek« (Ián.
14, 14). Hogyan áll azon
ban ez a valóságban? Már 
sok hívő. Istent mindenek- 
felelt félő és szerető szív vált 
kételkedővé az ígéret s a 
valóság ellentmondásán.

Ilyen aggodalmak gyakran felbuk
kannak s ezért szívesen válaszolok 
erre a kérdésre. Persze azt a nézetet 
nem oszthatom, hogy »már sok hívő és 
az Urat miadenekfelett jélő és szerető 
szív vált emiatt kételkedővé. Mert aki 
emiatt válik kételkedővé, az bizonyára 
nem féli és nem szereti az Urat min- 
denekfetett. Aki csakugyan féli és sze
reti öt mindénekjeleit, az megbékél a 
látszólagos ellentmondásokkal és meg
hajol Isten felsége és bölcsesége előtt, 
áki bizonyára jót tudja, miért nem teszi 
meg néha. amit kérünk s aki igazában 
nem is lenne Isten, ha mindenben kész
ségesen szolgálatunkra állana. Igazán 
hívő teliseknek nem jut eszébe Isten 
szavahihetőségében kételkedni, hanem 
belenyugosznak abba, ha Isién valamit 
nem ad meg. Aki kételkedik, az jobban 
szereti saját kívánságait és önmagát, 
mint Istent, s nem is tiszteli őt.

Az persze már magában is hiba, 
hogy Isten mintegy olyan helyzetben 
lenni látszik, amikor szavahihetősége 
kétséges. Arra is joggal lehet gon
dolni — amint az Ötestamentom ezt 
többször kifejezésre is juttatja —, hogy 
Istennek magának is rosszul esik, ha 
keménynek kell lennie és mintegy a 
saját szavához hütelennek. Egyébként 
úgylátszik az ellenségnek is az a szán
déka, hogy hitelét vegye az istennek.

Az emberek éppen elég okot adnak az 
ellenségnek arra, hogy gyötörje őket 
s az persze annál szívesebben teszt, 
mivel tudja, hogy a bűnökkel megter
helt emberek nehezen találnak Irittt&il 
segedelmet. Mikor azután nagy szük
ségben vannak, Istenhez kezdenek kiál
tani, jóllehet egyébként ugyancsak ha
nyagok áz imádkozásban, s nem tudják, 
milyen az igazi hívő imádság. Ezért 
összeférhetetlen tenne Isten dicsőségé
vel az, hogy azonnal teljesítse minden 
kívánságukat, amit önző módon elő

katolikus lelkésznek csak az állami 
hatóságok beleegyezése esetén szabad 
hivatalát elfoglalnia.

Ezzel a nyilatkozattad ellentétben 
az Olaszországi Evangéliumi Egyhá
zak Szövetsége kijelentette hogy az 
utóbbi időben a kormánykörök és a 
rendőrség magatartása az evangélikus 
kisebbséggel szemben szöges ellen
tétben ári a vallásszabadság garanciá
jával, melyet az új olasz alkotmány 
biztosit.

Noha a hivaitados pápai la.p csak 
egyházjogi fejtegetésekbe bocsátkozik, 
a milánói érseknek: Schusternek leg
utóbbi körlevele messze túl megy 
ezeken a kereteken. Az érsek kijelenti, 
hogy hivatali területéről erős protes
táns tevékenységet jelentettek. Azt ál
lítja, hogy a »protestáns propaganda« 
a_ katolikus hierarchiát szidja é/s gya- 
íázza. Az érsek nyilatkozata abban ért 
el tetőpontját, hogy követeit a kor
mánytól: »magasabb vallást és poli
tikai okokból« (egyen lépéseket a pro
testánsok tevékenységének korlátozá
sára.

NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG

A Wartburg! várkápolnát most épí
tik újjá. Az újjáépítés befejezése után' 
új orgonát is kap a kápolna.t

*

Az új Bach-társaság 30. Bcch-ünnep- 
ségét július 3 és 6 között tartja Lipcsé
ben dr. Günther Ramin professzor ve
zetésével. Többek között előadják a 
János-paesiót és Bach Magnlficat-ját 
is, eredeti formában. — Lipcsében be
rendeztek egy Bach-archivumot, mely 
a Bach-kutatás középpontjává fejlő
dött. Az archívumba különösen a Szov
jetunióból, Lengyelországból, Magyar- 
országból és Hollandiából futott be sok 
anyag. Számos eredeti szöveg, Bach 
55 művének eredeti kézirata és 25.000 
fotókópiája, működésének áttekintését

nyújtják. Az archívumban ezen kfvüí 
bel- ée külföldi szakirodalom, kép
anyag, emlékirat, ünnepi programit!1 és 
plakát található.

AUSZTRIA
Innltzer ausztriai bíboros, hercegprí

más megfenyegette és szigorúan meg
intette azokat az osztrák katolikus lel
készeket, akik részt vetlek a népek 
bécsi békekongresszusán. Ezzel kap
csolatban az egyik külföldi lap meg
jegyzi: Innitzer 1938. március 18-iih, 
amikor a német fasiszta csapatok meg
szállták Ausztriát, egy nyilatkozatban 
sietve gratulált Hitlernek és Isten ál
dását kérte a »nemzeti szocialista« né
met egyházra. Az atáfris mellől nem 
hiányzott a »Heil Hitleri« náci köszön
tés sem.

CSEHSZLOVÁKIA
A cseh testvér evangélikus egyház 

átszerveződött. Az átszervezés az Or
szágos közigazgatási újjászervezést 
követi. Az volt a cél, hogy az új be
osztás révén könnyebb és célszerűbb 
legyen a szeniorok és a szeniorétól 
tanácsok érintkezése a népi önkor
mányzattal. Az új szervezet azonban 
az egyházi adminisztrác'óí Is egyszerű, 
siti és megkönnyíti. A cseh testvér 
evangélikus egyház Csehországban, 
most tizenhárom széniorltusra oszlik. 
Néhány széniorátus neve is megválto
zott most. Teljesen új a volt német 
nemzetiségű területen szervezett übe« 
reci (reichenbergi) széniorátus. A leg
nagyobb a prágai széniorátus, amelybe 
összesen 31 egyházközség tartozik. A 
többi szénlorátusban elég arányos az 
egyházközségek száma, atiag 20——25. 
Az új területi beosztás személyi váltói 
zásokat is hozott az egyes szeniorátu- 
sok élén. Az egyház legfőbb szerve, a 
szinodális tanács, az átszervezést jóvá
hagyta s azt a kormány is elfogadta.! 
Az új beosztás 1953. január elsején lé
pett érvénybe.

Szombat esti közös imádságunk
KIMERÍTHETETLEN k eg y e l e m  

Jer. 8., 4—9.
Ezek 0 sorok nagyon szomorú képet festenek Isten népéről. Keserű össze

hasonlításokra és fájdalmas ítéletre kényszerül az Isten. Azt mondja, hogy 
Jeruzsálem népe, Izrael, olyan mint a vesztébe rohanó, megbokrosodott Jó, 
messze mögötte marad bölcsességben a vándormadaraknak, gólyának, fecské
nek, geriic«iek és daruknak, amelyek mindig felismerik a rendelt időt, amikor 
útra kell indulniok.

Mégis! Ennek a népnek a számára nem fogyott ef a kegyelem. Mégiá 
lehetséges a felállás, erre a megátalkodott bűnre is van bocsánat.

A mi Istenünk a bűnbocsánat Istene. Nála kegyelem van bőségben. Élhe
tünk vele! Ez az Ige is azt kínálta.

ADJUNK HALAT ezért Istennek: az el nem fogyó türelméért, a fárad
hatatlan hivogatásáért, a keresztfán szerzett kegyelemért.

VALLJUK MEG konokságunkat, a kegyelem iránti hitetlenségünket és 
a teljes visszafordulásra való gyávaságunkat.

KÖNYÖRÖGJÜNK Isten kegyelme gyümölcsének a mi életünkben 
való meglátszásáért. j

Csepregi Béla

B I B L I A-0 LVA S Ó
Febiuár 15. Vasárnap. Péld. 1:8,. Jn. 11:18.

A hitben gyenge nem hallgat az Atya szavára és az édesanya (egyház) 
oktatását már régen elfeledte. Még az Urat szerető ember is (Tamás) válságos 
pillanatokban elveszíthet! reménységét. — Szorongattatásban, háborúságban, 
halálban mindig »Tebenned bizzunk Uram«, ki kősziklánk, várunk vagy, kinok 
éltünk ideje is kezedben van. Kezére bízhatjuk magunkat, ki megváltott ben
nünket Krisztusban.

(Olvasd még: Zsolt. 31.; Lk. 13:1—9.)
Február 18. Hétfő. ' Jer. sir. 3:25., Jn. 11:5:)

Az Ür váráea nem tétlenség, passzivitás, hanem az ő utalnak szüntelen 
keresése. Szeretet, hit, az ü r  szavára figyelés jellemzői ennek. Abrahárri 
is így hitt és ezért engedelmeskedett mindenkor az Urnák. Jézus ezért sze
rette a három betbániai testvért.

(Olvasd még: I. Móz. 13:7-18., Lk. 13:10-17.)
Február 17. Kedd. I. Móz. 1:31., Róm. 16:27v

Mennyiszer száll az ember szembe teremtő Urával, véli azt, hogy tőle 
független az élete, lázad ellene. Hányszor akarja az ember Isten helyett a 
dicsőséget megadatni magának. A hivő embernek, ki Isten képmása — van 
tisztessége. A hitetlenség oka, hogy az ember kevesebbre vágyik, mint ami 
Isten által tehetne. KI Krisztusban hisz, az nem a harag, hanem a könyörüiet 
edénye. Adassák Istennek — általunk is — dicsőség Krisztusért!

(Olvasd még: Róm. 9:18—23.; Lk. 13:18—21.)
Február 18. Szerda Zsolt. 51:15., II. Kor. 5:15.

Sokszor mondjuk: Hol a mi Istenünk? Mi is szívesebben áldozunk az Ur
nák külsőlegesen, ahelyett, hogy a szívünket szaggatnánk meg és megtérnénk 
az Ür útjára. Krisztusban minden vétkező meghalt a bűn szamára, hogy ne 
magának, hanem Krisztusnak éljen. ( Kői. 3:3.)

(Olvasd még: Joel. 2:12—19.; Lk. 13—22—30.)
Február 19.*Csütörtök. Zsolt. 89:35., I. Ján. 4:18.

Isten nem töri meg szövetségét, szavát meg nem változtatja. (Abrahám.)' 
Amit mondott arra építeni lehet — földi és örökkévaló életet. — Szövetsége 
szeretetszövetség Krisztusban. Aki ezt megismeri és elhiszi, az megmarad 
ebben s az Isten is őbenne.

(Olvasd még: I. Móz. 15:16.; Lk. 13:31—35.)
Február 20. Péntek. Zsolt. 136:3—4. II, Kor, 5:18.

^örökkévaló az Ur kegyelme. Kegyelme által békéltetett meg a Krisztusban 
önmagával. Nekünk adta a békéltetés szolgálatát: éhezőknek enni adni stb. 
(Ezs. 58:7. kk.; ML 25:36.) de ezt sem mi végezzük, hanem egyedül Isten 
végzi bennünk a Krisztus által.

(Olvasd még: Ezs. 58:5—12.; Lk. 14:1—6.)
Február 21. Szombat. Zsolt. 103:22., Róm. Jt:38.

Legyen életünk mindenkor az Urnák való hálaadás, mert egyedül őtöie 
(teremietteég); ő általa (Krisztusban): őreánézve adatott minden. Tükrözze 
életem is az Isten dicsőségét, hogy így egyedül övé lehessen a dicsőség. 

(Olvasd még: Róm. 9:14—29.; Lk. 14:7—14.)
Betiltó Irtván



4 EVANGÉLIKUS ÉLET

„C éltudatos lelkésznek évekre te rjedő  munkaterve van 
a bibliaórákra“ —  állap ítja  m eg  D ezséry  László püspök
Evangélikus egyházunk népe min

dig tevékenyen részt vett az egyház 
figyelnek intézésében, ismerte az egy
ház életének megnyilvánulásaik Ez 
ma még inkább így van és ennek ma 
még nagyobb a jelentősége. Egyházi 
vezetőségiünk és evangélikus sajtónk 
is naigy gondot fordít arra, hogy 
evangélikus népünk az egyház életé
nek'/ninden megnyilvánulását meg
ismerje. Bármi történik az egyház
ban, akár belföldön, akár külföldön, 
azonnal beszámol róla lapunk. Lel
kész! munka. Teológiai Akadémia, 
Szeretetiintézmények, konferenciák, kül
földi egyházi gyűlések és hírek, a zsi
nat előkészületei, az egyház hitélete, 
az egyes gyülekezetek hírei, mind sze
repelnek újságunkban, de nemkülön
ben népünk életének eseményei, nagy 
alkotásaink, az egész emberiséget 
érintő kérdések és ezek között is első
sorban a béke ügye.

E hűséges tájékoztatók és beszá
molók bő sorozatában vessünk' néhány 
pillantást a bibliaórákra.

Dezséry László püspök, a Lelkész! 
Munkaközösség országos vezetője, dr. 
Vető Lajos püspökkel egyetértésben 
minden egyházmegyei lelkészt munka
közösség kötelességévé■ tette a biblia- 
óra kérdésének a megvitatását. A 
lelkészek megvizsgálják annak for
máját, alkalmazhatóságát, mai hasz
nálhatóságát, milyen újítások volná
nak szükségesek, hogy betöltse hiva
tását és szolgálatát egyházunkban.

A lelkészek szakfolyóirata a »Lelki- 
pásztor« januári számában a biblia
órára vonatkozó első megnyilatkozá
sokat hozzá. Az Egyetemes Sajtó- 
osztály belső munkatársai közül meg
nyilatkoztak Benczúr László. Dezséry 
László, dr. Gyimessy Károly, Gyön
gyösi Vilmos, Koren Emil, Muncz Fri
gyes. Azonkívül néhány fővárosi lel
készt is kértem nyilatkozattételre, kik 
közül Danhauser László és Veöreös 
Imre nyilatkoztak.

A Lelkipásztor szerkesztője, dr. 
Vető Lajos püspök, gazdag tapaszta
lattal rendelkező emberek véleményét 
gyűjtötte egybe. Hadd számoljunk be 
a fontosabb megállapításokról.

Az egyházi élet központja a 
templom és az istentiszteleti élet. A 
bibliaórák a hétköznapi- kegyesség!, 
ájtaitossági lelki szükségletek kielégí
tésére szolgálnak. A bibliaóra az ige
hirdetés egyik speciális formája. Az 
egyik hozzászóló a legtarkább és leg-

megfoghatatlanabb igehirdetési forrná-’ 
mák tartja. Van, ahol nagy jelentő
sége van, másutt gépiessé vált. A 
korcsoportok, nemek, műveltségi ágak 
és foglalkozások szerinti formája ide
jét múlta és felszámolandó. Meg kell 
szabni viszont a formáját, hogy biblia
óra, bibliakör vagy bibliatanulmány 
legyen-e és melyik formája mikor al
kalmasabb? Egyetértenek a hozzá
szólók abban, hogy a bibliaóra lehe
tővé teszi a hívek számára, a Bibliá
val való beható foglalkozást és meg
ismertet a Biblia fogalmaival. Alkal
mat nyújt a Bibliában való helyes tá
jékozódásra. A lelkész szakképzett 
vezetése mellett megóvja a híveket a 
szektásodostól, mer-t a helytelen értel
mezés mindig elhajlásra, szekláso- 
dásra és meghasonlásra vezet. Épp 
ezért döntő fontosságú, hogy a, lelkész 
is komolyan vegye a maga feladatát, 
alapos munkával készüljön minden 
egyes összejövetelre. »Céltudatos és 
igazi lelkipásztort lelkésznek évekre 
terjedő munkaterve van a gyülekezet- 
építés és a. gyűlekezeftitanítás céljára, 
amit ezeken az úgynevezett belmisz- 
sziói alkalmakor! hajt végre«, álla
pítja meg Dezséry László püspök 
hozzászólásában.

így szolgálja a bibliáéra azt, hogy 
a hallgatók otthonasabbak legyenek a 
Bibliában és egyedül is helyesen tud
janak eligazodni benne. Épp ezért 
nem lehet a bibliádra személytelen, 
tendencianélküli, csak pusztán, lexi
kális ismeretgyarapítás, hanem el kell 
érkeznie a gyakorlati üzenetig. Teiiát 
gyakorlatinak. gyülekezetszerünek, 
életközeinek kell lennie. Nyújtson el
igazítást a híveknek.

Ezáltal válik a bibliaóra a gyüle
kezeti élet egyik jól felhasználható 
igehirdetési alkalmává, melyhez ra
gaszkodnak mihd a lel tó,pásztorok, 
mind a hívek. •

Néhány gondolat a gazdagtartalmü 
hozzászólásokból, de »még rengeteg 
megfigyelés, tapasztalat és látás ke
rülhet napfényre,, hogyha lelkésztest- 
véreink egyrészt a munkaközösségek
ben, másrészt a témába való egyéni 
munka révért elmélyednek« — írja 
dr. Vető Lajos püspök a Lelkipásztor 
hasábjain. Az újabb megállapításokról 
is szándékunkban van majd beszá
molni híveinknek, de érdeklődésre tart
hatna számot az is, ha maguk az egy
háztagok is hozzászólnának e -kérdés
hez.

UTAZÁS Ä
Régi ismerősökkél * találkoztam a 

minap. Sírogoff Mihály, a Tizenöt éves 
kapitány, Grant kapitány gyermekei, 
Sándor Mátyás és a többi öreg cim
bora Integetett felém egy könyvesbolt 
kirakatából. Uj kiadásban Verne Gyula 
válogatott művei a magyar ifjúság 
számára. Ebben az esztendőben van 
Verne születésének 125. évfordulója.

Hogyan lehetséges, 'hogy Verne re
gényei nem avultak el, s a menetrend- 

.szerű . óceánrepülők korában változat
lan izgalommal olvassuk Fergusson 
doktor ötheti léghajózását s a kél 
világháború minden tengeralattjáró 
kalandja sem tudta elhomályosítani 

. Némó kapitány Naulilusának nimbu- 
, szát? Roch Miklós fuigurátora aligha 
versenyezhet az atomfegyverekkel s 
az Indiát bejáró Gőzház bizony 
gyenge kísérlet a modern terepjárók 
mellett, mégis szinte jobbam érdekel
nek minket korunk csodáiról beszá
moló képeslapok tudósításainál. Fel
nőtt fejjel is szívesen merülünk a ver
ne! világ kalandjai közé.

Ennek elsősorban talán az a ma
gyarázata, hogy Verne Gyula pompás 
mesélő, s a mesét, az izgalmas törté
netet minden ember szereti. Az em
beriség mindig szívesen telepedett le 
egy-egy nagy mesélő lábaihoz. Az
után az ember örök vándorösztönét 
is kielégíti azzal, hogy hősei mindig 
úton vannak. Utaznak föld alatt és 
föld fölött, teveháton és vasúton, a 
holdba, vagy a föld középpontja felé. 
Mint valami modem Lucifer szünte
len új tájakra, új kalandra visz s mi 
szívesen szegődünk utitársul. Verne 
müveinek,színtere nem kisebb, mint 
az egész világ, az egy oszthatatlan 
világ s ebben van nagyságának titka, 
ezzel látott messze túl korán. Regényei 
hoi a »legsötétebb« Afrikában, hol az 
orosz pusztákon,, hol a végtelen Óceá
non, hol a nagyvárosok .forgatagában 
vagv tudósok laboratóriumában, majd 
ismét valami ismeretlen szigeten, sőt 
nem egyszer a világűrben játszódnak. 
S arai a világ egyik sarkában történik, 
arról a távíró szárnyán, a vaspálva és 
a gőzösök révén mihamar értesül az 
egész földteke. A felfedezések nagy 
századában Verne ujjongva fedezi fel 
és járja be emberi nemünk lakóhelyét

Istentiszteleti rend
B udapesten,

február hó 15-én, vasárnap
Deák-tér: délelőtt’ 9 (úrV;) Zay 

László, délelőtt 11 Kemény Lajos, dél
után 6 Zay László, délután fél 7 (sze- 
retetvendégség) Pálíy Miklós dr. Fa
sor: délelőtt fél 10 Gyöngyösi Vilmos, 
dól-előtt 11 Havasi Kálmán teol., dél
után 6 Pásztor Pál. Dózsa György-út: 
délelőtt fél 10 Pásztor Pál. Ullői-út 24: 
délelőtt fél 10, délelőtt 11. Rákóczi-út 
57/b: délelőtt 10 Szilády Jenő dr., dél
előtt háromnegyed 12, délután 5 (sze- 
retetvendégség) Komjáthy Lajos. Ka
rácsony S.-utca: délelőtt 10. Óbuda: 
délelőtt 9 Komjáthy Lajos, délelőtt _10 
Komjáthy Lajos, délután 5 Mezősi 
György. Ráesik apu .téri dnlolótt- 4>—
■lor Fogewc. űe.ie.ott l |  Gaiat György, 
délután 7 Evangélizáció. Toroczkó-tér: 
délelőtt 8 Gálát György. XII., Tarcsay 
V.-utca: délelőtt 9 Danhauser László, 
délelőtt 11 Csákó Gyula, délután 7 Jze
nés áhitat) Zászkaliczky Pál. Hűvös
völgy, Leíkésznevelö Intézet: délelőtt 
10 Vető Lajos dr. Fóti-út; délelőtt fél 
10 Rimár Jenő, délelőtt ti (úrv.) Gá
dor András, délután 6 Gádor András. 
Váci-út: délelőtti 8 Rimár Jenő, délután 
4 Rimár Jenő. Zugló: délelőtt 11 (úrv,) 
Szuchovszkv (Jvula,. délután 6 Benes 
Mí-klos dr. Gyarmat-utca: délelőtt fél 
10 Scholz László. Rákosfalva: dé.le'őtt 
fél 12 Ben.es Miklós dr. Thalv K.-utca 
28: délelőtt 11 Rédei Pál, délután 6 
Récfei Pál. Kelenföld: délelőtt 8 Muncz 
Frigyes, délelőtt 11 (úrv.) Muncz Fri
gyes, délután 5 Bottá István. Német- 
völgyi-út: délelőtt 9 Bottá István. 
Külső-Kelenföld: délelőtt 12 Bottá Ist
ván. Kőbánya: délelőtt fél 10 Benczúr 
László, délután 4 Vető Béla. Simor- 
utca: délelőtt, negyed 12 Benczúr 
László. Utász-utca: délelőtt negyed 12 
Vető Béla. Újpest: délelőtt 10 teológus, 
délután 6 Blázy Lajos. Dunakeszi- 
Alag: déle'őtt 9 Bónyai Sándor. Vas- 
utca 2/c: délelőtt 11 Szimonidesz La
jos.

FÖLD KÖRÜL
a földet s az egy világot. Képzelete 
átrepül országok s földrészek hatá
rain, szemlélete globális, sőt univer
zális és kozmikus: az egész mindensé- 
get átölelő.

Az oszthatatlan világban az egye
temes emberiség: ez a verne! re
gény színtere és szereposztása. 
Hősei között vannak oroszok, an
golok, kínaiak, magyarok, ameri
kaiak és ausztráliaiak. Nemzeti 
szűkkeblüség, soviniszta naciona

lizmus nem köti meg kezét.
Pedig francia volt és termésének de- 
rekas része az 1871-es háború utánra 
esik, amikor a reváns gondolata fű
tötte a francia kebleket, ám ennek alig 
találjuk nyomát műveiben, legfeljebb 
abban, hogy németet nem igen szere
peltet. Egyetlen könyvében, a Bégum 
ötszáz milliójában, festi csak meg a 
német militarizmust s olyan döbbene
tes látomást ad a német hadigépezet- 
rö', ami kísértetiesen emlékeztet arra, 
amit a szomorú valóságban átéltünk.

Amint az ember megtalálja helyét 
ez emberiség nagy közösségében, 
úgy találja meg szerepét a termé
szetben is. Verne hó'sei nagy dol
gokkal vívódnak, de kezükben 
tartják alkotásaikat. A kultúrának 
s a humánumnak útja ez: úrrá 
lenni a természeten (beleértve az 
emberi természetet is) igaz és jó 
célok érdekében. Ezért tud úgy 
lelkesíteni nagy és szép eszmé
kért, a szabadságért s az igazsá
gért. Verne világában egy nemes 
humánum levegője csap meg ben
nünket. Ezért van ott a helye ma 

is ifjúságunk kezében.
Jó előttük megnyitni egy olyan vilá
got, ahol Brannicanné asszonyság egy 
elveszett hajó legénységének megmen
tésére, szervez milliókat emésztő ex
pedíciót, Fergusson doktor tudomá
nyos kutatása sikerét veti kockára egy 
haldokló misszionárius megmentéséért 
s Grant kapitány gyermekeiért meg
kerülik a földet. Ez a világ az ön
magáért való erkölcs világa, amiben 
elviselhetetlen a rabszolgatartás, ahol 
minden ember egyforma érték s ahol 
a Senki fia a maga emberségéből 
küzdi fel magát a szegénység, elnyo
más, közöny és rosszindulat akadály- 
versenyén Valakivé, igaz emberré.

S a vernei világ írott s íratlan er
kölcsi törvényeivel, az emberiség kö
zösségének nagy családjával nem le
het tartósan büntetlenül szembeszái- 
lani. A hódító Roburt elragadja a 
hatalom őrülete, a Világ Urának kép
zeli magát, ezért pusztulnia kell rej 
télyes találmányaival együtt. A fulgu- 
rátor — az atomfegyver őse — bitorlói 
rettentő véget érnek: elsöpri őket az 
egyesült népek haragja — és egy fel
ébredt lelkiismeretű ember önfeláldo
zása. Titánok és zsarnokok számára 
nincs hely Verne mélyen emberi vilá
gában. Érdekes ezen a ponton leg 
alább egy futólagos összehasonlítás 
May Károllyal, a másik közismert if
júsági íróval, Sok egyéb mellett döntő 
különbség közöttük az is, hogy May 
Old Shatterhand-ja a romantika min
dig győztes lovagja, akinek minden 
s'kcrül, akinek világa éppen ezért ha
zug és talmi, míg Verne minden fan
tasztikuma mellett is realista: hősei 
küzdenek és gyakran el is buknak, 
nem csodalények, hanem valóságos 
emberek a valóságos világban.

Fogg Phileas útja a Föld körül 80 
nap alatt: jelkép. A sors keserű iró
niája. hogy ezt az utat ma, a rakéca- 
repülőgépek korában sokkal nehezebb 
volna megcsinálni; a népeket egymás
tól mesterségesen elválasztó akadá
lyok kínai falába a nagy világutazó
nak is beletörne a bicskája.

A megértés, a béke, a kölcsönös 
bizalom és megbecsülés, egyszó
val a humánum szelleme azonban 
bizonnyal útban van már a Föld 
körül, hogy megküzdjön a bizal
matlansággal, a rosszindulattal, a 
tudatlansággal és önzéssel. S eb
ben a küzdelemben s ebben az uta
zásban ma is jó fegyver és jó ve

zető Verne Gyula.
(1.

LUTHER MÁRTON:

ERŐS VÁR A Ml ISTENÜNK
(A nemrég megjelent Vi

lágirodalmi antológia máso
dik kötete, amelyről . lapunk
ban részletesen beszámoltunk, 
közli József Attilának ezt a 
nevezetes, szép Luther-fordí- 
tását.)

1. Erős vár a mi\Istenünk, . 
Kemény vasunk és vériünk. fof.fJA , 
ínségben együtt van velünk, 
megvált és harcol értünk
Kél az ősi rossz 
Bajvető gonosz.
Csel vad fegyvere.
Erőszak övele.
A földön ő az első.

2. Önnön-erőnk csak délibáb 
Es bizony esnénk esten.
De harcba küldte Egy Fiát 
Értünk maga az Isten.
Kérded-é, ki az?
Jézus, az igaz.
Sok had. Egy a fő.
Nincs Isten, más, csak ö,
Krisztus, a győzedelmes.

3. Ha a földön ördög nyüzsgene 
És elnyelni akarna,
Meg nem riadnánk — ellene 
Győz hitünk diadalma.
A világi úr
Tombolhat vadul, .
Semmit sem tehet, . ' 7  
ö  megítéltetett. J - -  t i  i
Megrendül egy szavunkra.

t •
4. El, áll az ige igazul.

Akárki vesse-hányja, I 
Táborainkra száll az Or 
Szent Lelke, adománya.
Jóhtr, nő, család.
Jószág, test, világ 
Veszhet, vihetik .
Veszendő kincseink, —
Miénk marad az ország.

Ford.: Józsdf Attila.

K észü lj az  ig e  h a l lg a tá s á r a !
Ötvened vasárnap 

M áté tv. 23, 23 -3 9 .

Jézusnak ez a legkeményebb vád
beszéde a farizeusok ellen. Az ismét
lődő »jaj«-ok a visszavonhatatlan kár
hoztató ítéletet jelentik. A farizeusok 
vallásossága azért »képmutatón, mert 
a külső látszatra van beállítva. Cse
lekedetek halmozása ez, a törvény 

aprólékos, de csak könnyebb követel« 
menyeinek kínosan pontos teljesítése, 
a próféták és mártírok emlékének kül
sőleges ápolása és megbecsülése. De 
ez a sok »kegyes« cselekedet hamis, 
csalóka képet mutat: mögötte megbú- 
vik a legdurvább gonoszság, irigység, 
telhetetlenség, haszonlesés, érzékiség, 
gyilkos erőszakosság. Utalás van itt 
arra is, hogy Jézust is meg fogják 
ölni: a törvény tiszteletének és védel
mének az ürügyével.

A farizeusi képmutató vallásosság 
a keresztyénséjnek, a mi kereszjyén- 
ségünknek is megrontó rákfenéje. E 
miatt nincs hitele a mi melldöngető, 

»öntudatost keresztyénségünknek, sőt 
prédikálásunknak sem — kifelé, mert a 
»világ« kritikus szeme hamar észre
veszi, hogy más az, amit mondunk, és 
más a szavak mögött rejlő valóság. S 
mindehhez Jézus kárhoztató ítélete 
megfellebbezhetetlen. — Es kik ezek a 

farizeusok? Mi mindig csak másokra 
gondolunk; valóban: olyan sok fari
zeust ismerünk fel magunk , körül. Es 
mi magunk? Talán így fohászkodunk 
fel: Hátát adok neked, Uram, hogy én 
nem vagyok olyan, mint eb vagy az a 

farizeusi Hát ez nem farizeusság? Sőt, 
a legveszedelmesebb!

Akkor hát nincs reménység? A fari- 
zeussággal együtt Jézus a mi egész 
keresztyénségünket is elítéli? Mégis 
van valami reménység alapigénkben is: 
Jézus össze akarta gyűjteni Jeruzsá
lem fiait, és nyilván még most is 
gyűjtögetni akarja azokat, akik meg
hallják és nem utasítják el meg

átalkodotton hívó szavát. A farizeusok
nak is szükségük van megváltásra, ke
gyelemre és Jézus a farizeusoknak is 
Megváltója. akar lenni. Amíg el nem 
hangzik utolsó kárhoztató szava, addig 
van reménység a farizeusok szá
mára is. Wiczián Dezső

BESZÉL A KERESZT
1. A bűnről beszél. Csak, ha elis

meri az ember, hogy bűneivel Isten
nel került ellentétbe és haragba, jut
hat el a kereszthez.

2. Átokról beszél. Isten ítélete a bűn 
ellen zúdul s mindadotg, amíg el nem 
ismeri az ember, hogy ez az ítélet 
jogos, nem juthat békességre.

3. Szenvedésről beszél. Csak a 
szenvedés útját megfutott ember tud
ja egészen átadni akaratát Istennek.

4. Halálról beszél. Az embernek 
meg kell halnia. Ezt nem lehet meg
spórolni, ha meg akarjuk ismerni az 
Isten szerinti élet örömeit.

SOHASEM FOGSZ CSALÓDNI
ha az igazság oldatán harcolsz,
— ha tévedéseidet belátod és bo

csánatot kérsz,

— ha magadtól mindig többet köve
telsz, mint másoktól.

— ha az első lépést a nélkül teszed 
meg, hogy körülnéznél, vájjon ki lép 
veled?

— ha inkább gyakran beszélsz ba
rátságosan, mint ritkán.

' Istent csak Jézus Krisztuson ke
resztül ismerjük. E közvetítő nél
kül semmi kapcsolatunk nem lenne 
vele; Jézus Krisztuson keresztül 
ismerjük Istent. Mindazok, akifi azt 
állítják, hogy Jézus Krisztus nélkül 
ismerik Istent, és Jézus Krisztus 
nélkül bizonyították létezését, gyen
ge, erőtlen érvekkel álltak elő.

Pascaf

EVANGÉLIKUS ÉLET
A magyarországi evangélikus egyete
mes egyház Sajtóosztályának lapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, Vili., Puskin-u. 12.

* Telefon: 142-074.
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László szerkesztő. 
Budapest, 1ÍL, Dévai Biró Mátyás-lér I.

Főmunkatársak:
Benczúr László, Gyiniesi Károly dr.; 

Koren Emil, Várady Lajos.
Az evangélizáció részéről Káldy Zoltán. 

Előfizetési árak:
Ft Ft

Fgy hóra 5.— Félévre 30.—
Negyedévre 15.— Egész évre 60.—

Engedélvezési és terjesztési szám:
M E. III. B 70.336/1948.

10.000 példányban nyomatott.

2-531049. Affaenaeum 
(F. v. Soproni Béla)

Somogyi szil_ -  B a n d ik  á la z n b á a s i
" ö  *7.örme b é lések ,

J  | J  ja v ítá so k , s e p k á k
V., Kossuth Lajos-utca 5 ,

ZongoraJavltAs, hangolás
Jótállásnál Szakszerű becs 
lés  Szávlt-a m ester. Fa- 
ross-tér  egy. T: 330-476

Blumhardt teljes életrajzát 
vagy annak első kötetét 
keresem. »Vétel« jeligére a 
kiadóhivatalba.

Zongora, pianino, harmóniun 
Javítás. hangolás, érték 
becslés Tlpcld zongoraterem 
ben, Rákóczl-űt hatvanegy

Express kötökészülék. Deb
receni XIII.. Szt. László-u. 
53, vagy XI., Kosztolányl- 
tér 12. fsz. 1. Demeter. 
Rapid Javítás.

Zongora, pianino javltá 
hangolás, értékbecslés ol 
csón Sasvári zongorakészítt 
mesternél. Lenin-körút 21 
Tel.: 426-819.

Vállalati Jogügyi o sz tá ly , 
hoz B udapestre  e lm en , 
nék. Badltz, Miskolc. Fö- 
posta. Postán  m arad.

Nyugdíjas özvegyasszon: 
vállalná 4—6 éves gyermel 
gondozását. Cfm-aJeladóban

Kézlkötőkészüléket készítek 
XV., Rákospalota, Bethlen 
Gábor-u. 77.

Ű j o r g o n á k  vállalja*javítását
R ieg e r  O t tó  o r g o n a g y á r

B udapest, X IV ., F ü red i-u tca  41. Telefon : 297—023

Győri Énckeskőnyv (8 drb) 
Jó állapotban Tomcsányi 
László evang. lelkésznél 
Kispesten, megvásárolható.

Használt háló, kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Landler Jenő-u. 14. 
(volt István-űt) fsz.Sezlont, m atracot, ven

dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenin-körút 55. Rekamlé készítését, min

dennemű kárpitosmunkát. 
Javítást háznál, házon kí
vül vállal Váradi, Maja- 
kovszky-u. 32.

Gyermekágyakat, konyha - 
berendezéseket, szabályoz
ható etető gyermekszéket, 
javítok, átalakítok. Fizetési 
festett bútorokat készítek, 
kedvezmény, asztalosm ester, 
Zichy J.-utca 32.

Szem üveg L1p! Józseftő l 
(K napecz u tó d á tó l)  IX., 
O liöl-út 79 . örök im ádás 
tem plom  m elle tt.

B^rcslzma 44-es eladó. Ifj. 
Baditz. Miskolc. Tass-utca 15.

lóhangú, m árkás gitár eladó. 
Cím: a kiadóhivatalban.

S p e c iá l i s  m t i s to p p o ló .  m ű tö r n ő  I ( i r d o i s ú k .  h n r m f i n i n m n k
Makán János Szabóm ester? THÖk OUT-UTm " ^ 1 jfv l tá s a .  ViTlamos fúvóberendezések szá llítása
L egtökéletesebb m űtöm és k iég e tt, m o ly rág o tt szöveten, 

és ruhákon . V idékre  postán  u tá n v é t

Refcamiék, különfélék . Jó 
k isipari m unka olcsón. 
Zichy Jenö-utca harminc
három. K árpitosnál.

Sodrony ágybetét, össze 
csukható vaságy Gyermek 
ágyat, vasbútort, csőbútort 
készít. Javítást vállal Pro- 
hászka. VI., Zichy Jenő-u. 
tizenhat.

Zongorakészítőmesternél
zongora.- pfanlnó jutányos 
árban. Orgonaharrnónium

jkisebb-nagyobb eladó Da- 
'róczy m ester 342—662.
Aggteleki-utca 6.

Kétszemélyes rekamíé. fote
lek, favításos porvédöhuzat 
készítés. Henenfeld, Veres 
Pálné-utca 33.

Kvarclámpa javítás: Zsellér, 
VIII., Szigony-u. 19.

Kárpitosbútor beszerzésével 
forduljon bizalommal Oláh 
ká-pltoshoz. Jav ítást válla 
lók. Készáruk raktáron. 
József-körút 66. Tel: 138-102.

Rekamlék. garn itúrák  ké
szen és m egrendelésre Bo
kor kárpitosnál (Mária Te
rézia) Horváth M ihály-tér 
13. Templomnál.

F ittler  Sándor or£onaépítő m ester
B udapest, X IV ., M isko lci-ú t 7 6

SZLEZAK RAFAEL mositott vállalat
Rákospalota, [Bpest, XV.,) Zrinyl-út 28. Tel. 292-128
Otthonra ta lá lna  evekre: le
informálható. gyerm ekszere
tő nő. Vidéki is lehet, kf 
ért a háztartás önálló veze
téséhez. »Különszobac jel 
igére a kiadóba.
Ikersportkocslt vennék (jó 
karban levőt). P intér Mi
hály, Pilis, Petőfi-u. 4.

Játékok, dísztárgyak Javítá
sát, készítését - vállalom. 
Műhely: Kürt-utca 14. Zene- 
akadémiánál. 222-190. 
Harmonium, 18 regiszteres. 
4 és '/a sípsoros, keveset 
használt, eladó. Csővári 
Györgyné, Soltvadkert, P e 
tőfim. 11.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS:
Apróhirdetés szavanként 1 Ft, Kishlrdetés mm soronként 

1 Ft. Szöveglilrdetés mm soronként 2 forint.



„Böjtölésekkel és  imádkozásokkal 
szolgál vala éjjel és nappal“

Első szövegében elkészült három új zsinati törvény
Beszélgetés püspökein kkel a z  ú j zs in a ti törvényről

E st'a  .mondatot Lukács evangélista 
írja evangéliumában arról az Anna 
nevű .profét^asszonyról, aki Jézus felöl 
prófétáit', amikor mint kis gyermeket 
bemutatták a jeruzsátérni templomban. 
A mai keresztyén embernek — köztük 
első sorban nekünk evangélikusaknak
— egészen szokatlan és divatjamúlt 
kép az, amelyet Lukács ezzel a mon
datta!, énről a kegyes prófétaasszony- 
ró: rajzol. Idegenszeríí az, hogy Isten
nek azzal akarjunk kedveskedni és 
szolgálni, hogy böjtölünk.

Hogy mi ma a bötjről anás véle
ménnyel vagyunk, arra maga Jézus és 
azután az ő nyomán a reformátorok 
tanítottak meg bennünket. Melyik 
bibliaoivasó testvérünk ne gondolna 
ózonnal Jézus szavaira, amikor a böj
töt halija emlegetni? »Mikor pedig 
büjtöltök. ne legyen komor a nézéstek, 
mint a képmutatóké, akik eltorzítja !c 
arcukat, hogy lássák az emberek, hogy 
ők böjtölnek. Bizony, mondom nektek, 
hogy elvették jutalmukat. Te pedig, 
mikor böjtölsz, kend meg a fejedet és 
a te orcádat mosd meg, hogy ne az 
emberek lássák böjtölésedet, hanem a 
te Atyád, akik titkon van; és a te 
Atyád, aki titkon néz, megfizet néked 
nyúlván.« (Mát. 6, 16—18.)

Jézus nem mondja tanítványainak:- 
»Ne böjtöljetek!« Ismeri a böjtölést, 
mint kegyes vallásos szokást — Íri
szen adott esetben maga is gyakorolta 
(Mát. 4, 2). De Jézus számára a hit
— és vei© együtt mindaz, amit mt 
»va11ás«-nak szoktunk mondani — 
olyan szent volt, hogy nem szolgál
hatott alkálimul az embereit eiőtli di- 
csokedésre, még kevésbbé arra, hogy 
magunkat mutogassuk mások előtt, 
vagy hogy vele embertársaink közt 
akarjunk— magunknak "megbecsülést 
vagy éppenséggel előnyt szerezni.
, Az évszázadok folyamán a keresz
tyének közt is részben szokásban ma
radt, részben pedig még .inkább elter
jedt a böjtölés: kialakultak a rendsze
res heti böjtnapok és egyházi: böjti 
időszakok.

Annak, akinek volt hozzá módja, 
a böjt már nem jelentett testi ön
sanyargatást — hiszen a böjtölő 
válogathatott oly ételek közt, 
amelyek nem estek a tilalom alá: 
böjtölhetett valaki úgy is, fogy 
nemcsak nem szenvedett éhséget, 
hanem jói és bőségesen élt. Ez el
len a vallásos képnuitatás ellen 
emelt szót első sorban Luther 

Márton,
amikor rámutatott arra, hogy böjtö
léssel senki sem lesz »szentté« Isten 
színe előtt. De — s ezt azért ne feled
jük el —, a reformátorok sem vetet
ték el és szüntették meg a böjtölést, 
mint kegyes szokást. Csak a képmu
tatóvá lett kegyességet ítélték el és 
igyekeztek megszüntetni. Az életkörül
ményeik gyökeres megváltozása — és 
ebbe belejátszott az emberi kényelem

szeretet is — vezettek azután oda, 
hogy a jjöjtölés nálunk szintén telje
sen divatjamúlt kegyesség lett.

Van-c értelnie annak, hogv ez
után is beszéljünk böjtről?

Csak akkor, ha nem feledkezünk meg 
Jézus szaváról s ha gondolunk arra, 
hogy Isten előtt semmiféle kegyes 
szokás megtartása sem tesz bennün
ket kedvesekké, ha hiányzik belőlünk 
az igazi hit. Ezt viszont nekünk . is 
tudnunk ikeii, és ezt szükséges meg
mondani a mai embernek, kiváltkép
pen a mai keresztyéneknek is.

Jézus szava felszabadít bennün
ket hamis megkölözöttségek bi
lincseiből: újból és újból megmu
tatja nekünk, hogy igazi keresz
tyének néni akkor vagyunk, ha 
akármiféle megszokott vallásos 
szokáshoz ragaszkodunk vagv ha 
külső magatartásunkban érvénye
sül az a hagyományos életforma, 
amely lehet tisztára látszat is. Ke
resztyének csak akkor vagyunk, ha 
tiszta és engedelmes hittel szol
gálunk Istennek. Ez a hit felsza
badít bennünket és erőt ád ah
hoz, hogy új bizodaiommal éljük 
életünket, kivegyük részünket kö
zösségünknek, népünknek a szol
gálatából. Ez a Ilit képessé tesz 
arra, hogy felszabadult erőkkel 
dolgozzunk hivatásunkban és épít
sük mindazt, ami felebarátunknak 
— népünknek — a javát szolgálja. 
Erre éppen Jézus szavai is figyel

meztetnek bennünket.
De ment szabad megfeledkeznünk 

arról sem, hogy van Jézus igéjének 
egy másik mondanivalója is. Jézus 
nem szüntette meg a böjtölést — ía- 
aiítványai körében sern: hangsúlyozta, 
hogy eljönnek a .napok, amikor a tanít
ványok is böjt ölni fognak (Mát. 8, 
)Ő). Mert a felszabadult, keresztyén 
Ilit, amelyre Jézus' tanítványait ne
velni akarja, nem zárul .be a szív tit
kos rejfekébe, hanem 'utat tör magá
nak az életbe:

az egész életünket formáló erő.
Ez a hit nem tudna szolgálni ebben 
a világban, ha nem formálná az egész 
életünket. Ezért ez a hit láthatóvá vá
lik egész magatartásunkban, óletszo- 
■kásainkban is.

Az életszokások változnak koron
ként. A testi böjtölés számunkra 
már nem döntő jele a kegyesség
nek. De a mi hitünknek is vannak 
jelei. Olyan jelek, amelyekről a 
világ ránk ismer, sőt mi több: 
ezek valiástétellé válnak. Erre a 
valiástételrc is figyelmeztet ben

nünket Jézus (Mát. 10, 32).
Jézus igéjének ez a kettős üzenete 

legyen előttünk most, amikor az egy
házi esztenő ismét elérkezik a böjti 
időszakhoz. Karner Károly

A SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI
AZ EVANGÉLIKUS ÉLET több cik- j 

kéből közismertté vált, hogy a szgre- 
tetintézmények fenntartásához a gyü
lekezetek állandó havi támogatása 
szükséges. Mielőtt ennek a tervnek 
szervezése elindult volna, máris jelent
keztek gyülekezetek, amelyek ezt az 
áldozatot vállalják és a havi felaján
lást költségvetésükben biztosítják. így 
töbek között a kecskeméti, fóti, buda
vári és kelenföldi egyházközségek

A SZARVASI ARVAHAZ bővítés 
előtt áll, amelynek, mértéke a közegy 
házi támogatástól függ. Maga a gyü
lekezet minden vasárnap és csütörtök 
esti istentiszteletének offertóriumát 
erre a célra adja. Az Arvaház fenn
tartásának fedezetéül szolgál még a 
hívek adománya és az egyházközség 
segélye. így a szarvasi gyülekezet ha
vonta átlag 1000 forint terhet vállal. 
Az Árvaház patronál ásíát az egyház
megye lelkészi kara vállalta s az ön

kéntes adományokon kívül havi 260 
forint támogatást biztosít

A BÉKÉSCSABAI ÁRVAHAZBAN 
az Orosház^-i gyülekezet négy lárva 
teljes eltartását vállalta.

A HERNÁDVÉCSEI GYÜLEKEZET, 
amely a múltban is szép példát nyújtott 
a keresztyén jócselekedetekre, elhatá
rozta, hogy íveli egy bibliaórai affér- 
tóriumot a nyíregyházi Élim nyomo
rékotthonnak, heti egy offertóriumot 
pedig a bonyhádi idióta otthonnak jut
tat.

SZTEHLÓ GABOR ügyvivő lelkész 
országos körútja során a szeretet- 
intézmények helyzetét és feladatát is
mertette az egyházmegyei lelkészi 
munkaközösség előtt. Részt vett a Fe 
jér-Komáromi, a Győr-Soproni és a 
Vasi egyházmegyék munkaközösségei 
ülésén. Az intézmények ügyét minde
nütt szeretettel karolják fel.

Lapunk munkatársa felkereste püs
pökeinket, hogy nyilatkozzanak az 
előkészítés alatt álló zsinati illésekről 
s azokról a törvénycikkekről, amiket 
most napirendre tűznek.

Dr. VETO LAJOS
püspök a következő tájékoztatást adta: 

—. Hála Istennek, igen jól haladtak 
•az. előkészítő munkák. A munkabizott
ság, mely három új zsinati törvény- 
előkészítésével foglalkozott, idejében 
végrehajtotta feladatát. A mátraszent- 
fetváni tetkészüdülöbén zavartalan 
csendben folyt a .munkaibizottságnak 
ez a munkája, amit azután Budapesten 
tovább folytattunk s az előkészített, 
törvények szövegét azóta is állandóan 
javítjuk.

Ma már ezek a törvénycikkek 
olyan állapotban vannak, hogy 
összehívhattuk a megfelelő zsinati 
bizottságokat azok letárgyaiására.
A zsinati bizottságok által elfoga
dott szöveget visszük azután a 

zsinat elé.
Elkészült az új egyházi törvénykönyv 
V.J törvénycikke: Az egyházi hivatal
ról es az egyház munkásáéiról. Ezt a 
törvénycikket a II. számú zsinati 
szakbizottság tárgyalja február. 20-án 
kezdődő ülésén. Ennek a zsinati szak
bizottságnak elnöke Németh Károly, a 
győr-soproni egyházmegye esperese, 
az Északi Egyházkerület püspöklielyet- 
tese. Elkészült ezenkívül a VII. tör
vénycikk: Az egyház háztartásáról es 
a Vili, törvénycikk: Az egyház szere- 
tetmiHiikájáról. Ezt a két törvénycik
keit a III. számú zsinati szakbizottság 
tárgyalja, ugyancsak február 20-á.n. E 
szakbizottságnak magam vagyok az 
elnöke. A két szakbizottság párhuza
mosan ülésezik majd a Déli Egyház- 
kerület és az Északi Egyházkerület 
tanácstermében Budapesten s külön 
végzett mimikájuk beíejezfekor a két 
bizottság összeül a szövegek egyez
tetésére. Ezen a közös: szakbizottsági 
ülésen tárgyalják át azokat a lény©gei 
sebb módosításokat, amik esetleg' a 
szakbizottsági üléseken az első szö
vegre vonatkozóan javasottatnak.

A zsinati szakbizottságok ülése 
után az ezek által elfogadott szö
veget sokszorosítjuk és megküld
jük a zsinati tagoknak és az egy

házmegyéknek.
A zsinat elnöksége egyébként úgy 
döntött, hogy a február 25—26-'ára 
tervezett zsinatot március 4— 
5-ére halasztja, elsősorban azért, 
hogy a zsinati tagok a megkül
dött szöveget gondosan tanulmá

nyozhassák.«
. Megkérdeztük dr. Velő Lajos püs

pököt, mi a véleménye az előkészített 
törvénycikkek eddigi szövegéről?

A püspök így válaszait:
— Az a meggyőződésem, hogy
ez a három törvénycikk hatalmas 
lépés az eddigi magyarországi 
egyházi törvényhozás terén. Első
sorban a tekintetben hatalmas lé
pés, hogy jól megalapozott teo
lógus munka. Valamennyi előké
szített törvénycikk elvi állásfogla
lásokkal kezdődik, melyek a Szent
írásra és az Ágostai Hitvallásra tá
maszkodnak. Igen szépnek és 
példaadónak tartom mindhárom 

törvénycikk bevezetését.
Másodsorban azérf?*jeleinten©k ezek a 

törvénycikkek nagy előrehaladást, 
mert

minden eddiginél jobban alkalmaz
kodnak egyházunk életgyakorlatá
hoz s valóban egyházunk testére 
szabott törvények, egyszerűek, 
gyakorlatiasak és jól átgondoltak.

Ez a zsinati munka semmiképpen nem 
lesz hasonló az 1934—37-es zsinati 
törvényekhez, amelyeket fiskálisok 
agyafúrt eszével, az egyesületi alap
szabályok fondorlatos , gondolkodás
módjával szerkesztettek. Az 1931— 
37-es zsinati törvény képtelen eseteket

tételez fe! s ezért olyan végtelenül 
komplikált és egyháziatlan, mer; ezen 
képtelen, feltételezett esetek,:; igyek
szik előre biztosítani vagy elhárítani. 
A mi mostani törvényeink tiszta szán
dékú, józan törvényeik lesznek« 

Megkérdeztük
DEZSÉRY LÁSZLÓ 

püspököt is az előkészítés alatt álló 
törvénycikkek felől.

— Ügy találom — mondta Dezséry 
püspök —, hogy hatalmas lépés ez a 
három törvénycikk abban a tekintet
ben is, ahogyan a kérdéseket felvéti.

Nem hiszem, hogy túlsók olyan 
evangélikus egyház volna szerte a 
világon, amelynek ilyen átgondolt 
és igazán egyházi, diakóniai tör
vénye volna, mint amit mi most 
készítünk. Diakóniai törvényünk
— meggyőződésünk szerint —, 
példaképpen állhat a világ lutlie-

ránussága előtt.

Külön igen jól esik az, hogy egyhá
zunk a maga szeretettörvényét éppen 
a mi mai magyar hazában alkotja 
meg, példájául annak, hogv miiyen 
-mély az a belső egyházi megújulás, 
amit hazánk felszabadulása óta meg
érhettünk. Hasonlóképpen Igen , mo
dern és egyházunk leikéből fakadó az 
előkészített V. törvénycikk is, mely az 
egyházi hivatalról és az egyház mun
kásairól. szól. A törvénycikk elvi része

igen nagy öröme tesz egyházunk népé-' 
nek. A háztartási törvényre vonatko
zólag kiemelem azt a nagyértékű 
munkát, amit a munkabizottság vég
zett abban a tekintetben, hogy bizto
sítsa egyházunk háztartásának termé
szetes átmenetéi a belesz,ületéses nép
egyházi formából az önkéntes egyház- 
tagság formái felé, s ugyanakkor a hí
vek önkéntes adományaiból és az ál
lamsegélyből egyszerre élő egyházunk 
háztartásának e két fókusza körül ki
egyensúlyozottan alakítja ki egyhá
zunk háztartási rendjét.

Megjegyezzük a püspökök előtt, 
hogy híreink szerint igen jó vélemé
nyek terjedlek el az egyházban a tör
vénycikkek fogalmazása, nyelve tekin
tetében. Aki eddig beletekintett ezekbe 
a törvényekbe, azonnal a zamatos tör
ténelmi magyar nyelv . szépségeit 
emelte ki a törvénycikkekből.

— Igen — válaszol Dezséry püs
pök —

ezek a törvények nem cikornyás 
ügyvédnyelvnek és nem száraz bü
rokrata nyelvnek fogalmazásában 
kerülnek egyházi törvényünkbe, 
hanem a legjobb magyar protes
táns hagyományoknak megfelelő 
fogalmazásban. Egyházi törvé
nyeinket most valóban az egyház 

alkotja
— fejezte be nyilatkozatát Dezséry 
püspök.

&t éouei ezeí&tt
1948 február 18-án kötöttük meg a 

szovjet-magyar barátsági, együttmű
ködési és kölcsönös segélynyújtási 
szerződést. Ebben az elmúlt öt esz
tendőben gazdagon mutatkozott meg 
a hazánkat felszabadító szovjet nép 
cs a magyar nép barátságának értéke. 
A' Szovjetunió segítette hazánkat a 
háború utáni talp ráállásban s igen 
nagy segítséget nyújtott abban, hogy 
gazdasági életünk megerősödjék, 
megoldódjanak évszázados társa
dalmi kérdéseink, népünk leszámol
hasson elnyomóival és a maga érde
kei szerint' építhesse fel az országot. 
A* Szovjetunió gazdasági, technikai 
segítsége s az a végtelen sok ta
pasztalat, amit a szovjet nép az Ok
tóberi Szocialista Forradalom óta a 
szocializmus építésében szerzett s 
nekünk átadott, de nem utolsó sorban 
a Szovjetunió kultúrájának, irodal
mának, művészetének'' és tudományá
nak hatása, ami a felszabadulás óta 
hazánkban visszhangra talált és se
gített önálló nemzeti kultúránk új, 
eszmei alapjainak lerakásához, mind 
a szovjet-magyar barátság értékét bi- 
zonyíli'-

A szovjet-magyar barátság ápolá
sát s ennek a barátságnak népünk 
felemelkedése érdekében való hasz
nosítását munkálja a Magyar-Szovjet 
Társaság, amelynek ma már egy- 
millióháromszázezer tagja van s 
hazánk egyik legnagyobb párton- 
kívüli társadalmi szervezete. A Szov
jet-Magyar Társaság második kon
gresszusát február 14—15-én tartot
ták Budapesten. A nagy ünnepélyes
séggel megrendezett kongresszuson 
tizenegy nemzet küldöttsége veit 
részt, élükön a Szovjetunió küldött
ségével. Államélelünk vezetői, tár
sadalmi életünk kimagasló személyi
ségei s a Magyar-Szovjet Társaság 
jelenleg működő 8243 szervezetének 
kiküldöttei, munkások, parasztok és 
értelmiségiek jelentek meg a kon
gresszuson. Egyházi részről dr. 
Bereczky Albert református püspök. 
Dezséry László evangélikus püspök 
és Szabó Imre római katolikus érseki 
helpnök vettek részt a kongresszuson. 
A kongresszust Erdei Ferenc föld
művelésügyi miniszter nyitotta meg,, 
aki a Magyar-Szovjet Társaság el
nöke. »A magyar-szovjet barátság ki
apadhatatlan forrása szocializmust 
építő hazánk fejlődésének, erősödésé

nek és népünk becsületének a béka
tábor nagy - családjában« —. mc-n- 
dotta Erdei Ferenc miniszter.

Révai József miniszter, a főtitkári 
beszámolóhoz való felszólalásában a 
magyar-szovjet barátság elemzése 
közben többek között a következőket' 
mondta: , »Az imperialista háborús 
uszítok azt kiabálják útón-útfélen,- 
hogy a szocializmus építése nem ma
gyar ügy,, hanem orosz ügy, hogy az 
iparosítás nem 'olyan cél, amit mi 
tűztünk ki és ml valósítunk meg a 
magunk érdekében, hanem a Szovjet
unió erőszakon a ránk, hogy az öt- 
éves terv nem magyar érdek, hanem 
szovjet érdek. Nos, elvtársak, ezek
nek az állításoknak egyik felével 
egyet leket érteni. Azzal a felével 
ugyanis, hogy mindaz, amiért mi 
küzdünk és fáradozunk, szovjet érdek 
is. Az ostobák nein veszik észre, hogy 
rágalmaikkal önmagukat cáfolják 
meg. Ha a Sztálinvárosi Vasmű, a 
Budapesti Földalatti Vasút, ha Tiszá
tok és Inola, ha a veszprémi és a 
miskolci műegyetem, ha a négyszer 
több egyetemi hallgató és ötször löbb 
középiskolás Magyarországon: szov
jet érdek, ha az anyák védelme, a 
gyermekek támogatása: szovjet é-delt, 
akkor ebből az következik, hogy szov
jet érdek és magyar érdek egy is  
ugyanaz! A Szovjetuniónak valóban 
érdeke, hogy a magyar nép erős, 
egészséges, boldog nép legyen, ura 
legyen saját sorsának. Mint ahogy a 
magyar népnek is érdeke, hogy a 
Szovjetunió viruljon, erősödjék, még 
hatalmasabb támasza tegyen a népek 
szabadságának és békéjének.«

Druzin főszerkesztő, a Szovjetunió 
küldöttségének vezetője üdvözlő be
szédében a következőket mondta: 
»Vidámabban és eredményesebben 
folyik a munka, ha az emberek meg
értik egymást, őszintén igyekeznek 
segíteni egymásnak, boldog és jó
módú életet akarnak élni. A szovjet 
emberek szívből kívánják a magyar 
dolgozóknak, hogy továbbra is bizto
san haladjanak a szocializmus építé
sének megkezdése útján. Közös 
óhajunk és törekvésünk, hogy erő
sítsük a világbékét és biztosítsuk 
magunk, gyermekeink és a jövő nem
zedék számára a békés, boldog életet.«

Ez az a közös cél, amiben a szov
jet-magyar barátság nagyranött és 
egész: népünk szemében értékessé lett.
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„Hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek fiaim! 
Mert nem jó hír az, melyet hallok; vétkessé teszitek az Úrnak népét“ a. Sámuel2.231b, 24,j
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ÜJ LELKÉSZT IKTATTAK TESSEDIK SZÜLŐFALUJÁBAN G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
A Cegléd felé vivő országúinak 

szinte a széléhez tép ki a környező 
falusi házaik sorából Alberti <|yangé- 
iikus temploma. A mellette lévő hosz- 
szan elnyúló régi papiak falán emlék
tábla' hirdeti: itt született Tessed'k 
Sámuel, a későbbi szarvasi evangé
likus lelkész, aki ígehírdetői munká
jává!, a főid helyesebb megnövelése 
érdekében kifejtett szívós küzdelmével 
az Alföld népének nagy jótevője voit, 
munkájának jelentősége hazánk hatá
rait is túllépte. Most a szarvasi gyü
lekezet adott lelkészt Tessedik szülő
falujának Roszik Mihály lelkész sze
mélyében, akit február 15-én iktaltak 
be az alberti gyülekezet lelkészi tisz
tébe.

»Légy olyan, mint a földműves! A 
törvény kemény beszédével, mint vas- 
ekével szántsd fel a gyülekezel szivét, 
hogy aztán az evangélium termésthozó 
magvait jó földbe hinthesd. Odaadás 
sál végezd a munkádat és béketurésse! 
várd az eredményt«, — mondta a beik
tatást végző Válint János esperes a 
zsúfolásig megtöltött fehérbo'tozat'i 
tágas templomban az oltár előtt álló 
új lelkésznek.

Roszik Mihály Róma 1 :16. alap
ján hirdette az igét. »Jézus evangéliu
mának igénylője a hivő bűnös. A hívő 
és bűnös feszültségében igazit újra 
meg újra a helyes útra az evangélium. 
Az a kérdésem hozzátok: igényt tarto
tok-e erre az evangéliumra?« A továb
biakban arról beszélt, hogy az evangé
liumnak külső magatartásunkban és

életfolytatásunkban is meg kell nyi
latkoznia. »Itt különösen két dologra 
gondolok: ez a világ különös örömmel 
fogadja azt, ha becsületes komolyság
gal végezzük napi feladatainkat és ha 
egyek vagyunk velük akkor, mikor az 
evangélium egy hatalmas darabjának a 
megvalósításáról van szó: a békéről 
Az evangélium szerzője a békesség fe
jedelme is egyúttal. Minden emberi és 
minden Istennel való békesség feje
delme. Keresztje, mely felfelé és felénk 
mutal, azt mondja: legyen békesség, 
ember közötted és az Isten közölt, de 
világosan mutalja: ember, legyen kö
zötted és a másik ember között is bé
kesség.«

Az istentiszteletet kővető közgyűlé
sen elsőnek Dezséry László püspök üd
vözölte az újonnan beiktatott lelkészt 
Üdvözlő szavaiban arra mutatott rá, 
hogy

nem közömbös az egész egyház 
szempontjából, hogy kik végzik a 
munkát a gyülekezetben és hogyan 
töltik be szolgálatukat. Három 
dolgot kért az új lekésztől: Le
gyen az evangéliumnak minden
kor lelkes hirdetője. Legyen a nép 
lelkésze. Ne felejtse el, hogy az az 
egyház, amelyben szolgál, már nem 
népegyház, vagyis nem olyan egy
ház, amely egyszerűen a születés 
jogán igényt tarthat emberekre, 
hogy ilyen módon biztosítsa hatal
mát a nép között. Egyházunk a 
nép egyháza, amely együtt érez a 
nép minden jó ügyével és kiveszi

részét annak erőfeszítéseiből. Le
gyen az egész emberiség nagy 
szükségleteit mindig szem előtt 
tartó ember, ami ma azt jelenti, 
hogy a világbéke fenntartása ér
dekében tegye meg a maga helyen 

azt, ami reá vár.
A püspök után dr. Jugovits Lajos 

egyházközségi felügyelő üdvözölte Ro
szik Mihályt, majd lelkésztestvérei az 
egyházmegyei lelkészi munkaközösség, 
a szomszédos gyülekezetek, a helyi re
formátus és baptista gyülekezet nevé
ben.

A beiktatás alkalmával a püspök a 
gyülekezet nyugalomba vonult régi lel
késze, Bánszkti György és az új lel
kész között ült. A régi papiakon ezen
túl két papi család folytatja életét. 
Most, mikor több idős lelkész vonul 
nyugalomba egyházunkban, az alberti 
példa sok mindent je'.ent.

A nemzedékváltás az egyházban 
több, mint a munkahelynek és 
munkaeszköznek átadása. Allnden 
nemzedékváltásban, akár a lelkészi 
karban, akár a presbitériumban, 
akár a családban történik az, az 
evangélium továbbadásáról van 
szó, ez'pedig nem természetes, gé
piesen, magától értetődő dolog.

Csak hitből hitbe történhetik.
Az evangélium és az aiihoz való hű
ség biztosítja azt, amit mi evangéliku
sok hitvallásunk ősi szavaival vallunk: 
az anyaszentegyház pedig mindvégig 
megmarad.

Készítsük elő a Passio-oIvasást
A PASSIÓ általában szenvedést je

lent, de különlegesen a mi Urunk 
JézU6 Krisztus szenvedését szoktuk 
ezzel a szóval jelölni. Azt az egyedü-i- 
v-aió szenvedést, mely nemcsak küiső 
formái, hanem tartalma és jelentősége 
szerint is páratlan volt. Azt a szenve
dést, amelyet Isten Bárányának az 
Atya akaratából magára kellett vál
lalnia, hogy kiengesztelje szent harag
ját és eleget tegyen a bűnökért, mint 
igaz a nem igazakért. A szenvedés, 
a Passió volt a megváltás- egyedüli 
útja, mert »amennyiben szenvedett, 
ő maga is megkísértetvén, segíthet 
azokon, akik megkísértetnek«. (Zsid. 
2:18.)

Jézus szenvedéseiben lép hozzánk 
legközelebb, Jézusban látjuk meg leg
inkább az embert, aki mindenestői ha
sonlatos lett az atyafiakhoz. (Zsid. 
2:17.) Ugyanakkor azonban a szen
vedésekben magasztosul fel isteni 
magasságokig, mert önkéntesen; tuda
tosan veäzi fei vállára a keresztet, 
megvetve a gyalázatot, ö maga teszi 
le az éleiét, engedelmes lévén az 
Atyának halálig, mégpedig a kereszt
fának haláláig.

A küszöbön álló bőjii időszak a 
Passió szent ideje.

Az Egyház a böjti időszakban 
Krisztus szenvedéseit idézi és alkal
makat teremt arra, hogy a gyülekezet 
szinte lépésről lépésre elkísérhesse 
Urát a szenvedés útján attól kezdve, 
hogy bejelenti tanítványainak, hogy 
fel kei! mennie Jeruzsálembe, aho! 
minden beteljesedik az embernek 
Fián, amint a próféták megírták, egé
szen az utolsó szóig, mely a kereszt
fán elhangzott.

Az Urához hű keresztyén vágyik 
az után, hogy Vele együtt szenved
jen s ez a vágyakozás alakította ki 
az Egyházban azokat a szent alkal
makat, amikor a szenvedést szinte 
drámai módón megjelenítve tárja 
Böjt idején a hívek elé. Így keletkez
tek a passiójátékok és itt gyökerez
nek a világhírű zeneszerzők Passiói 
is. Evangélikus egyházunk azonban 
ugyanakkor, amikor ezeket nem veti

meg és nem kárhoztatja, mint az Ige 
egyháza, többre tartja és előbbre he
lyezi náluk magának az Igének hűsé
ges lés meg nem változtatott beszá
molóját a Passióról. Ezért ősi szo
kásként és kiváltságos istentisztelet
ként él egyházunkban a böjti Passió- 
olvasás, amikor az ü r  szenvedése tör
ténetéről beszámoló Igét szólaltatjuk 
meg, csupán az Igét, annyira,' hogy 
ez alkalommal az igehirdetést, az ige
magyarázatot is elhagyjuk, hadd han
gozzék a tiszta, a megmagyarázha
tatlan és felülmúlhatatlan erejű Ige 
a Bárány szenvedéseiről.

A PASSIÖ-OLVASAS ősi formája 
szerint Krisztus Urunk szenvedéstör
ténetét folytatólagosan olvassuk fel s 
azt csak a gyülekezet hitvalló éneke 
szakítja meg helyenként. Ismerünk 
külön e célra kiadott passeós köny
vecskéket, melyek a Passió anyagát 
összefüggően, vagy Máté, vagy János 
evangéliumából veszik, mások viszont 
a szeiivedéstörténetct a négy evangé
lium idevonatkozó részéből össze
állítva közük. Régi örökség az is, 
hogy a Passiót Virágvasárnapon és 
Nagypénteken olvassák, külön dél-, 
utáni istentisztelet keretében. Néhány 
évtizeddel ezelőtt a Paissió-olvasásra 
a gyülekezet nagy tömegei gyűltek 
össze és tényleg kiváltságos isten- 
tiszteleti alkalomnak tartották a 
nagyhét elején és csúcspontján Krisz
tus szenvedéseinek felolvasását. •

Ila annak az okát keressük, hogy 
az egyébként nem lanyhuló, sőt emel
kedő templomlátogatás mellett az 
utóbbi években miért fogyott meg a 
passió-olvasások közönsége, csak 
arra gondolhatunk, hogy a megfelelő 
passlós könyvecskék hiánya miatt. A 
Passió-olvasáshoz ugyanis elenged
hetetlenül szükséges, hogy a gyüleke
zeti tagok kezében is ott legyen a 
szenvedéstörténetet tartalmazó köny
vecske, hiszen a közbeiktatott énekek 
helyét és szövegét csak abból követ
hetik figyelemmel. S mivel évtizedek 
óta nem jelent meg használható pas- 
siós könyv, utánpótlás nem volt s a

különben is elavult feldolgozásokhoz 
nem juthattak hozzá híveink.

A A1ULT ÉVBEN azonban az Evan
gélikus Egyetemes Sajtóosztály ennek 
a nagy hiánynak a pótlásáról gondos
kodott.

Az új Passiós-könyvecske a négy 
evangéliumból veszi az anyagát és 
Urunk szenvedéstörténetét megfelelő 
időrendben dolgozza öásze. Eltér at
tól a régi formától, mely Virágvasár
napra Máté, Nagypéntekre János sze
rint közli a Passiót. Ehelyett az egész 
történetet egyvégbe állítja, mégis úgy, 
hogy két alkalomra való részt közöl. 
A Virágvasárnapra szánt rész a szen
vedést közvetlenül megelőző, de attól 
elválaszthatatlan evangéliumi szöve
get foglalja össze egészen Jézus el- 
fogatásáig, a nagypénteki pedig ma
gát a nagypénteki eseménysorozatot, 
Jézus sírbatételéig. A virágvasárnapi 
történetrész feltételezi és igényli a 
nagypéntekit is, de a nagypénteki 
Passió magában is megáll. így ott, 
ahol eddig nem volt Virágvasárnapon 
Passió-olvasás, vagy nem akarják a 
jövőben bevezetni, vagy fenntartani, a 
nagypénteki történetet az előzőtől 
függetlenül is olvashatják. De kár 
volna elhagyni az egész szenvedést 
előkészítő és megvilágosító eseménye
ket és jézusi tanításokat!

A szenvedéstörténet egyes részei 
közé iktatott énekeket a dunántúli és 
szarvasi gyülekezeti énekeskönyvek, 
valamint az Evangéliumi Énekek leg
szebb énekeiből, általában a leg
ismertebb dallamokra válogatták ösz- 
sze, úgyhogy a könyvecske bevezetése 
semmiféle nagyobb előkészítést nem 
igényel.

Éljünk liát a Tehet őséggel, és ne 
hagyjuk kiesni a Passió-olvasás drága 
alkalmát gyülekezeteink istentiszteleti 
életéből.

Gondoskodjunk arról, hogy a köny
vecskék híveink kezébe is kerüljenek, 
mert amellett, hogy vsak ez biztosítja 
a híveknek a Passió-olvasáson való 
aktív részvételét, a szenvedéstörténet 
a család otthoni nagyheti olvasmá
nyává is csak így válhatik.

COPERNICUS
TV! őst februárban van négyszáz és 

nyolcvan esztendeje, hogy meg
született, s négyszázfiz éve éppen, 
hogy meghalt. A világ emlékezik s 
emlékeztet a csillagászról, aki első
nek tudta biztosan, mily pari-nyok 
vagyunk. A középkori ember a Földet 
hitte a világ közepének, a mindenség 
tengelyének. l!lcne-é más felfogás az 
ember számára, aki meghódította az 
elemeket sorra s az adatokat mind 
és a természet látható és láthatatlan 
erőit? A csillagok csak úgy gyúltak 
ki az ember számára, esti pihenő
ben, mint valamely színpadi látvány.
5 a Hold sápadt vonásaiban Dávid 
királyt vélték felismerni, tudván, hogy 
a többi király nem sértődik meg 
emiatt, mert hárfán játszó uralkodó
6 énekelő a zsidók királya óta nem 
volt. S most jön ez a lengyel pap s 
kimondja, hogy az igazság s  a vajó
ság éppen ellenkezője annak, amit 
hisznek. A Föld forog a Nap körül, 
nem megfordítva. Copernicus egy éle
ten át tudta ezt, de nem merte nyil
vánosságra hozni. Az inkvizício- 
gyújtotfa máglyák pernyéje s az égő 
emberi hús szaga érezhető volt Len

gyei hon ban is. Copernicus ál lítólag 
már 1507-ben, számításai alapján 
megállapította, hogy a Föld csupán 
egyike ama számos gömbölyű bolygó
nak, melyek a Nap körül keringe
nek egy köralakú pályán. Csak így 
lehetséges: a Nap a világegyetem 
középpontja, állandó, nyugvó, biztos, 
fényt sugárzó óriás.

L 1 'lövészein a könyvet s elnézem 
^  Copernicus Miklós arcát Sabinus 
Kauffmann fametszetén. Óvatos, 
gyanakvó arcvonások, csak a homlok 
hirdeti a roppant nyugalmat s biz
tonságot. Krakkóban láttam a szobát, 
ahol lakott, képeit s  műszereit is 
megérintettem, mint mindenki, aki 
odaférközött. Meggyőződését, az igaz
ságot, megírta nevezetes könyvében. 
Mondják, halála előtt még végig
lapozta, megajmogatta a könyv fede
lét, aztán falnak fordult. A mü, a 
»De revolution! bus«, a halál után vált 
ismeretessé. Igazi forradalom lett i’z 
égi dolgokból a földiek közölt. Az 
igazság akkor lépett az útra, amikor 
az ember meghalt Támadták, támad
hatták. Még az Ószövetségből is pró
báltak érvelni ellene. Aliképp állít
hatta meg Jözsué a Napot, ha az nem 
mozgott? A halotti nem állt /disputába,

nem mondta, hogy ez napfogyatko
zás volt nyilván, semmi más. A 
haíott hallgatott, nem perelt.

De az igazság, Copernicus igaza, a 
törvények és tekintélyek, elképzelések 
és szokások, az ostobaság és ál
szenteskedés sziklahegyeit ledöntötte 
s porrá törte. Amitől a pöffeszkedő 
kis lelkek annyira féltek: hogy a vi
lág rendjének eme forradalmi magya
rázata a feje tetejére állítja az uni
verzumot s vele a földiek hitét a 
teremtő és fenntartó Istenben, nem 
következett be. Copernicus magyará
zata nem fejtetőre, hanem a talpára 
állította a világ rendjét és a ke
resztyén hitet is. S attól egyetlen 
költői figura, egyetlen szem búza s 
egyetlen emberi érzelem sem szegé
nyedéit e], hogy megtudtuk a nagy 
titkot s függőségűn kral a végtelen űr
ben. Az emberi fejlődésnek nem áll
hat útjába a tudományos felfedezés, 
azt csak méiyjti és szélesíti. S szét
szórja az egész kerek világon. Madách 
errőí mondja Adámmal Kepler szere
pébe!:

Majd jő ttfő, óh bejr itt tenne már,
Midőn utcákon fogják azt beszélni,
De ükigr a nßy s e n  tesz kiskorú. . .

1. Vasárnapja.
1. Ján. 3:5—8., Máté 16:21—27., d. u. Zak. 3:1—5.

Február 22. Invocabit. Böjt
Igék: d. e.
Liturgikus szín: lila.

PESTI EGYHÁZMEGYE.
BUDAI EGYHÁZMEGYE

A két budapesti egyházmegye lelké
szei február 16-án ismét együttes 
munkaközösségi gyűlést tartottak. A 
két esperes, Kemény Lajos és Vá-r.idy 
Lajos elnökletével vezetett gyűlés reg
geli áhítattal kezdődött, melyben 
Bencze Imre pesterzsébeti lelkész pré
dikált lelkésztársainak. A zsinati 
anyagot tárgyalták ezután Budaoest 
lelkészei, akik rendkívül nagy szám
ban gyűltek össze erre a munkaközös
ségi gyűlésre. Kemény Lajos ismer
tette az előkészített három törvény
cikk első szövegéinek alapján a készülő 
új egyházi törvényeket. A lelkészek 
rendkívül sok hozzászólásíban -méltat
ták a törvény újításait és tettek újabb 
javaslatokat, módosításra és kiegészí
tésre. A budapesti lelkészek <gy ismét 
igen aktívan bekapcsolódtak országos 
egyházunk közéletébe és jelentős tá
mogatást nyújtottak zsinatunknak. Ja
vaslataik a zsinati bizottságok elé 
kerülnek.
JÓZSEFVÁROS

1953. február 15-én délelőtt Ii óra
kor a Budapest, VIII. Üllői-út 24. szám 
alatti i-materemben tartotta meg- ala
kuló közgyűlését a budapest-józsefvá- 
rosi evangélikus egyházközség. Ebből 
az alkalomból a Déli evangélikus 
'egyházkerület és a pesti evangélikus 
egyházmegye nevében Kemény Lajos 
esperes, a pesti evangélikus egyház 
község nevében Dr. H. Gaudy László, 
a zuglói evangélikus egyházközség 
nevében Scholz László', írásban pedig 
az angyalföldi evangélikus lelkészkor 
köszöntötték az új egyházközséget. A 
gyülekezet kialakulásának történetét 
Gaudy László igazgató-lelkész ismer
tette. A közgyűlés megerősítette a gyü
lekezeti lelkészi állásban Gfünvalszky 
Károly lelkészt, s megválasztotta az 
új egyházközség presbitériumát és 
tisztikarát, valamint a kiküldötteket az 
egyházmegyei közgyűlésre. A közgyű
lés az Erős várunkkal kezdődött és a 
Himnusszal ért véget.

*
Parochus lelkész cserélne. Cím a 

kiadóhivalalban.

RADIOS FÉLÓRA
Február 22-ón, reggel háromnegyed 

10 órától evangélikus vallásos félórát 
közvetít a Petőfi -rádió. Igét hirdet 
Gádor András lelkész. Énekel a pest- 
erzsébeti énekkar, Bencze István kar
nagy vezetésével. Énekek a Keresztyén 
Énekes-könyvből.

CSONGRAD-SZOLNOKI
EGYHÁZMEGYE

A Csongrád-Szolnoki egyházmegye 
'lelkészi munkaközössége január 29-én 
Hódmezővásárhelyen értekezletet tar
tott. Mattheidesz Gyula űrvacsora osz
tása után Gabányi Géza a szórvány- 
gondozásró! tartott előadást, melyet 
élénk eszmeosero követett. Zalán Pál a 
lu-ndi konferencia anyagáról számolt 
be, majd Virányi Lajos a 'lelkészvá- 
lasztásrói tartott előadást. Szlovák Pál 
esperes beszámolót tartott a kerületi 
és az országos esperesi értekezletről. 
Megbeszélés tárgyát képezte a leg
utóbbi békegyűlés és az egyházi sajtó
szolgálat is.
GYÖR-SOPRONI EGYHÁZMEGYE

A györ-soproni egyházmegye leiké- 
szí munkaközössége február 1 Lén 
Győrött, Németh Károly esperes elnök
lete alatt ülést tartott. Az öregtemp
lomban tartott úrvacsorái istentisztele
ten Lukács István győri leikész szol
gált. Megtárgyalta -a munkaközösség 
a február végén újra összeülő zsinat 
elé 'kerülő törvényjavaslatokat. Sztehlö 
Gábor lelkész az országos evangélikus 
szeretetintézmények munkáját ismer, 
tette és azoknak támogatására hívta fel 
a -lelkészeket, valamint a gyülekezete
ket.
PITVAROS

Február 6-án Pitvaroson egész na
pos presbiteri konferencia volt, melyen 
részt vettek a csanádalberti és a 
ambróziaivai presbiterek -is. A nap 
összefoglaló címe ez volt: A presbiter 
a biblia megvilágításában. Az előadá
sokat Jeszenszky Tibor ambrózfelvai, 
Mattheidesz Gyula pitvarosi, Zalán 
Pál csanádalberti lelkészek és Szlo
vák Pál makói esperes-lelkész tartot
ták.

POSTALÁDA
Tisztelt Szerkesztőség!
Az EVANGÉLIKUS ELET, ha jól 

emlékszem, alig foglalkozott meg a 
magyar evangélikus szószék nyelvi 
lazaságával s követelményeivel. Es 
most ime, a 4. számban egyszerre 
két pompás cikk is hangoztatja, sür
geti, clkiáltja a magyar evangélikus 
ember ilyjajta igényeit. S ugyebár, 
épp, — civil, hogy úgy mondjam, 
személyes érdekeltségű, világi szer
zőit megszólalásával. Ilyen, teljesség
gel időszerű házunktáji gondolat ,ré
gen bukkant fel az egyházi sajtóban. 
Magain már nem egyszer akartam 
megírni ezt az ügyet, — örülök, hogy 
mások is észrevették és alaposan 
nekifeküdtek a megmunkálásának.

Mert úgy látszik, annyira közhellyé 
lett, hogy végképp meguntuk a pro
testantizmus létparancsát ismerni fel 
a népi-nemzeti nyelv hű gondozásá
ban. Hogy a Dévai Bíró Mátyások, 
a Sztárai Miltályok, a Balassa Bá
lintok a magyar nyelv törő llépett ere
detiségével, lélekmozdíló, gyökeres 
szépségeivel ragadták magukhoz s 
vezették protestáns módra Istenhez 
koruk magyarját. Es most is ugyan 
ki lehetne, kötelesebb sáfárja ennek a 
mi legnagyobb földi kincsünknek, 
hogyha nem az Ige szószólójaV

('' opernicus igazsága -körül azóta 
4 elhamvadt az inkvizíció s el min

den gát s visszatartás. Nyilvánvaló, 
mondják ma az egész világon, az 
emberek, természetes ez/a magya
rázat, mint a léldkzetvéiel. Azóta sok 
minden lelt ilyen természetes és ért
hető és elfogadható. Nemcsak a táv
csövek tökéletesedésével tágult a 
világűr titkainak kifürkészése, hanem 
tágult a szabadság által a földön. 
Szabadság az előfeltétele minden ku
tatásnak, tehát a haladásnak is. Ha
ladás, ez nem más, mint a világ 
bírásának általános érzete. Enyém, 
tiéd, mindnyájunké. S a fény, a tel
jes világosság hozzá. Copernicus nem 
egy ember emlékezetének felszított 
szene, hanem zászlóhajtás az emberi 
haladás és szabadság örök — egy 
ügye előtt. A Copemicusok nem csu
pán a világűr rendjét szabályozták 
s tették érthetővé számunkra. Mellé
kesen talpra állították az embert s 
tanítani kezdték, hogyan kell jól gon
dolkodni. S erősítették, hogy e szoká. 
sukról az európaiak ne feledkezzenek 
meg soha.

SzaUdtmi Rezió

Mindazok, akik az Isten magyar igé
jével gazdálkodnak, maguk s arájuk- 
bízottak üdvéreI A nemzeti nyelv — 
testi értelemben, ahogyan í^oszio- 
lányi mondta: erős várunk — csak- 
ugyan el-nem orozható örökség: 
persze csak akkor, ha mi magunk le 
nem mondunk róla, csákiszaJmájának 
nem tekintjük.

Tisztelet az eléggé ritka kivételek
nek, bizony beválthatjuk, szörnyűsé
gesen megromlott a szószék (minden 
szószék) magyar nyelve. Nem kevés 
bünbánat, vezektés, önrevízió kell, 
hogy ebben fölébredjünk. Bennünket, 
evangélikusokat, úgyis általában »vá
rosi egyház«-nakr »nemzetiségi«-nek 
tartanak sokhelyütt Es mintha mi 
magunk is végképp belenyugodtunk 
volna abba, hogy ezek a »díszítő jel
zők« elsősorban reánk illenek.

A, . múltkoriban néhány estén át 
szolgált a mi gyülekezetünkben va
laki, igazán ragyogó képességű 
evangelizátor, s amikor utólag sze
líd, testvéri-baráti levélben megkér- 
leltem öt, vigyázzon kissé jobban a 
magyar beszédjére, valami olyassal 
válaszolt, hogyliát ő »nem nyelvmes
ternek« jött közibénb... Nos, pedig 
éppen erről van szX  Az igehirdet'ó 
— nyelvmesterünk Is legyen. Mert 
ugyan hová, milyen mocsárba ziillik, 
annak d  szegény templomjárónak a 
magyar beszédje, ha olyasmiket hall, 
hogy: »szók«, »szokik«, »minnél«, 
»megújhodás«, »a közgyűlés idejében 
meg lett hirdetve«, »a jövőheti bibliá
éra rendes időben meg lesz tartva« 
s t b s t b .  Mert efféléket már nem 
egyszer hallottunk szószékeinkről. 
Olyan lelkészek szájából is, akik 
egyebek között még az aranyjánosi 
magyarságú, néhai való Kovács Sán
dor keveretlen, paraszti nyelvén 
gazdagíthatják stílusukat.

Ez bizony szomorú helyzet s ezerí 
javítani, változtatni kell. Éspedig a 
lehető legsürgősebben. Kitűnő teoló
gia’. tanáraink vegyék jel munkater
vükbe (s ha szabad kérnünk: nem is 
túlságosan mellékes, elhanyagolható 
kollégium gyanánt) a jó, tiszta, 
szeplőtlen magyar beszéd művelésé
nek s megtanításának dolgát. Gya
korló lelkészeink pedig maguk között 
és országosan indítsanak mielőbb 
valóban nemes versenyt a szép ma
gyar beszéd: a mentői szebb, izesebb 
■magyar ige céljával. Ezen a vonalon 
csakis a legmagasabb szempontok 
irányíthatják őket, tligyjék meg, ez 
is egyik — s meglátják, nem a leg
gyarlóbb — eszköze az egyházéoités- 
hek, a gyülekezetek olyigeh várt meg’ 
ájulásának. " «

VARKAS SÁNDOR
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ÉLŐ VÍZ
AZ ÖNZÉS ELLENTÉTE A BÖJT

Krisztus Urunk nem volt jó véle
ménnyel a böjtölésnek arról a formá
járól, ami a vallásos emberek sorai
ban olyan gyakran kedvelt dolog. 
Vele együtt Isten választott emberei 
mindig kimondták elutasító vélemé
nyüket a külső, hangzatos böjtölés 
felett. Ez a módszer mindig csak ott 
tudott létezni, ahol az Istennel való 
kapcsolat meggyengült. Az elvonuló, 
tagadó böjtölés mindig takar valamit: 
a próféták korában így takarta a ha
mis bálványok előtt való szolgálatot, 
az újtes amentum korában pedig a 
farizeusok életmódjában a kiszikkadt, 
értelmét veszített, lényegétől megfosz
tott vallásosságot.

Amikor a keresztyén egyház törté
netében az ilyen külsőleges, tartóz
kodó böjtölés erőre kapott, mindig az 
igazi keresztyén hit és élőt meggyen
gülésével járt együtt. így van ez az 
tegyes keresztyén ember életében is. 
Ha valaki a szavak formázásában, az 
öltözködésben vagy az arckifejezésben, 
a vallásos életforma kegyes megnyil
vánulásaiban ölti magára a keresz
tyén látszatot, emögöít rendszerint 
hiányzik az élő hit és a hivő élet.

Az ilyen böjtölés Krisztus Urunk 
előtt soha nem volt kedves vagy ér
tékes dolog, noha a böjtöt Ö is is
merte. Az evangéliumok két alkalom
mal is beszélnek arról, hogy Jézus 
ilyen böjti magatartást tanúsított. 
Helyes dolog, ha alaposan megfigyel
jük, milyen voU 'Jézus böjtje és_ így 
megtanuljuk Tőle a helyes böjtölést.

Az Ö számára a böjt mindig az 
Istennel való meghittebb egyiitt- 
létet jelentette. Bátran mondhat
juk ezt a megkísértését megelőző 
böjtölésére is, de egészen világo
san látszik a getsemáné-kertbeli 
visszavonulásán. Mindkét alka
lommal Isten akaratát és közös

ségét kereste,

és mi úgy tekinthetünk ezekre az al
kalmakra, mint amikor Krisztus kü
lönösképpen is belekapcsolódott Is'en 
közösségébe és egységébe,, hogy el
végezhesse azt a munkát, amire Ö 
maga mondta, hogy azt cselekszi, 
amit Isten mutat és ad neki.

Másrészt azt is látjuk, hogy ezek a 
böjtölések Jézus életében nem voltak 
értelmetlenek vagy önmagukért valók.

Ilyenkor 0  mindig erőt gyűjtött és 
felkészült egy-egy nagy munkára: 
az egyik alkalommal nagy gyó
gyító és prédikáló kőrútjára, a 
másik a'kalommal pedig a kereszt 
útjára. Mind a keltő' a szeretet és 
az üdvösség cselekvése volt: ér

tünk való cselekvés.

Amikor egyházunk újra keresi a hit- 
benjárás útját, akkor böjt első nap
ján át kell gondolnunk azt is, hogy 
milyen legyen a mi böjtölésünk. A 
megválaszolásban pedig egyetlen út
mutatónk van, aki az egyház életének 
kézbentartója és irányítója: Jézus.

Az ő nyomdokában legyen a mi 
böjtölésünk is elsó'sorban az Isten
nel való közösség szorosabbra 

vonása.

Másrészt pedig legyen ez a böjt és 
ez az Istennel való böjti közösség
építés erőforrás és indulás a cselekvő, 
szorgalmas keresztyén életre, a má
sokért való becsületes fáradozásra. 
Mi nem visszavonulással, magunkba- 
zárkózással, nem is kegyes formákkal 
és látszatokkal, hanem erőnk meg
feszítésével másokért dolgozva böjtö
lünk. Ez tehát nem »koplalás«, hanem 
önúldozás ■ másokért, mint ahogy ezt 
Jézus Krisztus tette. Önmegtartóztatás 
az Istennel való közösségben. Miért 
ez az önmegtartóztatás? Hogy hiába
valóvá ne legyünk az önzés útján. 
Az önzés ellentéte a böjt!

Zay László

K észülj a z  ig e  h a l lg a tá s á r a !
B ő/f 1. vasárnapja (InvocaM ) 

M áté ev. 1 6 :2 1 -2 7 .

Ezzel a vasárnappal elkezdődik a 
böjti idő. Arra van szükségünk, hogy 
Isten megértesse vetünk újra ebben 
az időben azt, amit Péter nem tudott 
megérteni cs aminek megértésére ma
gunktól mi sem vagyunk képesek: 
miért k e l l  Jézusnak feímennie Je
ruzsálembe? Mi mindig készek va
gyunk arra — akár csak Péter —, 
hogy érzelgősen, kissé alaposan gon
dolkozzunk Isten szerzetéről. Meg
feledkezünk arról, hogy Isten irán
tunk való szeretete mentő szeretet és 
csak így és csak ezért igazi szere
tet. Megfeledkezünk arról, hogy Is
tennek minket szeretni nem szórako
zás, nem időtöltés, hanem szenvedés, 
passió. Éppen azért, mert Isten sze
ret bennünket, éppen azért k e l l  Jé
zusnak Jeruzsálembe mennie. így le
szünk mi is, nem sejtve mi lakozik 
jószéndékunk mögött, sokszor a 
kísértő eszközévé.' Nem kell nékiink, 
hogy Isten í g y  szeresse a világot. 
Nem olyan komoly a dolog. Mi akar
juk előírni Istennek, hogy hogyan 
szeressen minket, mert nem ismerjük 
magunkat. Milyen jó, hogy Jézus 
ismeri az 'Atya akaratát és ismer 
bennünket is és ezért tudja, hogy 
nincs tnás megoldás: fel k e l l 
mennie Jeruzsálembe, engedelmesnek 
kell lennie egészen a halálig, a ke
resztfa haláláig. Jézus leleplezi az 
ellenséget, a ml ellenségünket is és 
nem engedi magát eltéríteni az enge
delmesség útjáról.

A böjt ezért Isten szeretetének 
újramegértése. Szabadulás attól, 
hogy bagatellizáljuk Isten szereidé
nek méreteit. A böjt megtagadása a 
hamis kegyességnek, tapos elgondo
lásainknak. A böjt a kereszt felvétele, 
az igen, az ámen kimondása Isten 
bünfeleúi Ítéletére és az engedelmes
ség általa megmutatott útjának elfo
gadására. Hiábavaló belefeledkezni 
saját szépnek tetsző ábrándjainkba. 
De nem hiábavaló Isten szereidét 
úgy megérteni, ahogyan azt Ö érti és 
attól szorongatva beszélni és tenni.

!3. E.

Mi van egyházunk új, készülő szeretettörvényében?
A készülő három zsinati törvénycikk 

közül lapunk olvasóival elsősorban a 
diakóniai törvényt szeretnénk meg
ismertetni,

A Vili. Törvénycikk: Az egyház 
szeretetszolgálatáról, báróin nagy 
részből áll. Első cím: Gyülekezeti 
szeretetmunkä egyesek felé. Második 
cím: Gyülekezeti szeretetmunkä gyü
lekezetek felé. Harmadik cím: Gyüle
kezeti szeretetmunkä az egyház al
kalmazottai felé.

A törvénytervezet első címe 1. §-a 
hitvallásos egyházi meggyőződést fe
jez ki:

»A diakóma az egyház szeretel- 
munkája, mely a keresztyén hit 
gyümölcseként Krisztus felebaráti 
szeretetre intő parancsa alapján, 
a jóttevö Krisztus példája nyomán 

a gyülekezetben jelentkezik.«
A 2. § felelőssé teszi az egyházköz

ségek lelkészeit, felügyelőit cs pres
bitériumait, hogy

ezt a szereletmtmkát okossá és jó 
rendben folyóvá tegyék, hogy 
tiszta igehirdetéssel és keresztyén 
magatartással neveljék a gyüleke
zetét. egymás terheit hordozó 
szeretetközösségekké, hogy ébresz- 
szék és ápolják n felebaráti szere
tetek a békességet, a társadalmi 
felelősségérzetet s az egész gyü
lekezetét indítsák az emberek 
iránti jóakaratra s hogy a hívek 
adakozásából a gyülekezeti ház
tartás rendjében biztosítsák a gyü
lekezet körén belüli és a gyüleke
zetből kiáradó szeretetmunkä 

anyagi alapjait.
A törvény további paragrafusai ki

mondják, hogy a gyülekezeti szeretet- 
munka hordozója maga az egész egy
házközség. A gyülekezeti szeretet- 
rnunka feladatait a lelkész a presbi
tériummal együtt jelöli ki a helyi 
viszonyoknak és szükségleteknek 
megfelelően. A szeretetadománvok 
hovafordítása és rendeltetésszerű fel- 
használása tekintetében a lelkész és a 
presbitérium egyetemlegesen felelős.

A továbbiakban az új diakóniai 
törvény az összes meglevő evan
gélikus egyházi szeretetintézmé- 
nyeket a helyi gyülekezet felelős
sege alá helyezi, és ugyanakkor 
ugyanezeket az Egyházegyetem 
Diakóniai Osztálya ellenőrzése 

alá vonja.

A? Egyhá?egyetem Diakóniai Osztálya 
egyébként nerpcaak 3 ezoretétintézmér 
nyék munkájának ellenőrzésével fog» 
lalkozlk piajd, liánéul ez a szerv biz, 
hasítja az evangélikus szeretetjntézrnér 
nyék háztartási g t a p é s  háztartási 
egységét is. A? Egyházegyetem Diako- 
niai Osztálya’ a ' két egyházkerüjet 
íyszpemük’ödésévei biztosítja az intéz
mények anyagi alapjait és dönt a szé- 
wstóintósi!i«hy*di- ’támogatására szol

gáló országos offertórium és a támo
gató gyülekezetek,, adományainak 
hovafordításárói. A törvény egyébként 
kimondja, hogy

az ország minden evangélikus 
egyházközségének támogatnia kell 
az egyházi intézmények szeretet- 
immkáját. Ez a támogatás a tör
vény szerint nem a kötelező kive
tés és kényszerítés módszereivel 
biztosittatik, de biztosíttatik egy
házunk szelleméből és a gyiileke-

Keresziyénség — skól módra
Egy skót gyülekezetben élt egy ém- 

ber, aki sokat beszélt keresztyehségé- 
ről, de magánéletében nem élt asze
rint. Egyik nap közölte ez az ember 
lelkészével, hogy —• a súlyos költsé
gek ellenére — elutazik a Szentföldre. 
»Es mikor megérkezem oda, felmegyek 
a Sinai hegyre és ott fent olvasom cl 
a tízparancsolatot« — jelentette ki 
pátosszal.

»En olcsóbb és jobb dolgot tanácso
lok Ütmek« — mosolygott a lelkész. 
»Maradjon itthon — és tartsa meg a 
tízparancsolatot.«

Egész évre szóló keresztyén tanácsok
1. Temesd el a dühöt és a haragot, 

melyek szivedet terhelik! Menj el 
azokhoz, akikre haragszol vagy akik 
rád haragusznak és őszinte szívvel 
szólj így: »Bocsáss meg! Én is meg
bocsátok!«

2. Temesd ei azt a seminirekelöt, aki 
kezedet, lábadat megbénítja és szíve
det szomorúvá teszi, aki házadból ki
rekeszti a napsugarat, az egyetértést 
és a békességet! Ezt a semmirekeló’t 
slendrián úrnak hívják.

3. Ha az előrelátható bevételeidet és 
kiadásaidat rendezed, necsak a szoká
sos régi rovatokat vedd figyelembe: 
lakbér, élelem, tüzelő, ruha stb., hanem 
néhány újat is: a szegények céljaira, 
keresztyén intézményeknek, a temp
lom újjáépítésére stb.

4. Olvass naponta reggel és este 
tieiddel együtt egy rövid szakaszt a 
Bibliából és imádkozzál. Ez áldás a 
házra és szükséges magad és tieid 
számára.

5. Ünnepeld meg a vasárnapot Isten 
akarata szerint tieiddel együtt! Járj 
rendszeresen templomba! Ha a vasár
napokat igazán megtartod, akkor min
den hét vasárnap-hét lesz cs az egész 
év vasárnap-év.

6. Néz<j át magad és gyermekeid 
ruháit és vizsgáld meg, hogy njnes-e 
köztük olyan, amit nélkülözni tudná
tok, ami haszontalanul fekszik a szek
rényben vagy a fiókban! És azután 
nézz körül és keresd meg azt, akin se
gíthetnél. Tedd még ezt szeretettel.

7. Légy hűsége^" föfdi és mennyei 
hivatásodban! Ne felelejtsd el, hogy 
evangélikus vu&y!

zetek együvétartozásának elveiből 
és gyakorlatából.

A diakóniai törvény Második Címe a 
gyülekezeti ezeretetmunkát a rászo
ruló gyülekezetek felé irányítja. A tör
vénynek ez a szakasza nem egyéb, 
mint az eddigi gyámintézeti munka 
törvénybe iktatása. A gyámintézeb .éle
tét az eddigi egyesületi formájú önkén
tes munkából szervesen egyházivá 
teszi.

Ez a törvény lesz a jövendő egyik 
nagy bázisa arra, hogy az egyházi 
épületeket renováló vagy építő 
egyházközségek a sajátmaguk 
által alig bírható anyagi terhek 
tekintetében segítséget kapjanak 

. a többiektől.
A diakóniai törvény Harmadik Címe. 

az egyház 'alkalmazottai felé mindnyá
junkat kötelező szociális gondoskodás 
szabályozza. Szól az egyházi alkalma
zottak üdültetéséről, a lelkészek ön- 
segélyezésérő! és az egyház kezébe 
adja az új lelkészi nyugdíjtörvényt.

1954. január 1-től kezdve ugyanis 
egyházunk önálló nyugdíjosztályt 
épít ki. Erre egyházunk valamennyi 
gyülekezetét és testületét kötelezi 
az egyház lelkészei iránti keresz
tyén hitből folyó szeretet és a 

munkaadó! felelősség.
A nyugdíjtörvény megfelel államunk 
nyugdíjtörvényeinek és azokat az egy
ház szükségleteire alkalmazza. Min
den lelkész nyugdíjazási eljá-rás alá 
kerül, ha elérte a 60 éves korhatárt, 
szolgáilatibanhagyásáró!, illetve nyug
díjaztatásáról azonban évenként újra 
dönti a püspökök javaslata alapján az 
Egyházegyetem Nvugdíjosztálya. Az 
Bgyházegyetem Nyugdíjosztálya a lel
készek további szolgálatbantartása, 
vagy nyugdíjazása 'kérdésében a gyü
lekezeti és egyházi közérdekét, a lel
kész családi és anyagi helyzetét, vala
mint a nyugdíjosztály teherbíróképes- 
ségét vizsgálja meg. A nyugdíjtörvény 
gondoskodik a lel készözvegyekről és 
árváikról is. A nyugdíjosztály háztar
tását a lelkészek munkaadóinak, az 
egyházközségeknek, illetve egyházi 
testületeknek nyugdíj járulékaiból biz
tosítják. A lelkészek nem fizetnek 
nvugdijjárulékot, mint ahogy az or
szág minden dolgozójának nyugdíj- 
járulékát a munkaadó fizeti.

Külön gondoskodik a törvény arról, 
hogy az eddigi Egyetemes Egyházi 
Nyugdíjintézet kintlevőségeit 1953. 
év folyamán hogyan kell behajtani s 
ez az egyházi k'özületeknél, illetve ieh 
késieknél találgató hátralék, ijletve 
nyugdíjtartozás adja az: Egyházegye, 
tem Nyugdjjosztájyának júrvo működé
sét!«* a Wwdtffé

Egészében véve egyházunk s?cre- 
teí-törvénye Uié|tó egyházunk szel
leméhez és mintfen esetben óriási 

haladást jelent.

BlUMHARDT JÁNOS KRISTÓF LELKIPÁSZTORI LEVELEIBŐL
A  keresztszü lőkrő l

Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, 
hogy a Szentirásban sehol sincsen 
szó a keresztszülői intézményről, 
óvakodnunk kell tehát áltól, hogy az 
atyák rendeléseit az isteni parancso
latokkal egyenértékűnek vegyük. Az 
üjtestámentumban kezdetben nem 
volt szükség keresztelési tanukra, 
mivel a megkereszteltekkel a Szent
lélek azonnal közöltetelt, s ez valami 
módon nyilvánvalóvá is vált. Később 
ez megváltozott és kétségessé vált, 
hogy aki megkereszteltnek mondotta 
magát, csakugyan az is volt-e? Ké
sőbb szokássá vált ezért, hogy senkit 
sem kereszteltek meg tanuk nélkül, 
akik szükség esetén tanúskodhattak 
annak megtörténtéről. Ilyenekre a 
megkeresztelteknek is szükségük volt, 
nevezetesen, ha elárvtdtak. Ekkoriban 
ugyanis még aligha voltak any öltöny- 
vek, hiszen igen köimyen el is pusz
tulhattak. Kezdetben tehát arra valók 
voltak a keresztség tanúi, hogy — a 
pogányok előtt — senki le ne tagad
hassa keresztségét, s viszont a gyü
lekezetben meg ne adhassa ki magát 
jogtalanul keresztyénnek.

Érthető, hogy a tanuk és megke
reszteltek között, akár felnőttek vol
tak ezek, akár gyermekek, benső kap
csolat alakult ki. A tanuk, kereszt- 
szülők nyilván együtt imádkoztak és 
együtt mondottak áldást a kereszt-

ségnél a többi jelenlevőkkel. AzuSán 
azt is ellenőrizniök kellett, hogy a 
keresztelést helyesen, Krisztus ren
delése szerint végezték-e el? A fel
nőttek maguk tettek vattást hitükről, 
a gyermekek helyett azonban a ke
resztszülök mondottal: hitvallást és 
tettek fogadalmat. Ebből következett, 
hogy a keresztszülök rajta voltak, 
hogy keresztgyermekeik mielőbb meg
ismerjék azt a hitet, amelyért helyet
tük a keresztszülök felelősséget vál
laltak. Sőt, maguk is egész sztaveí 
tanították keresztgyermekeiket arra, 
hogy mit nyertek a keresztségbert. 
Jézus Krisztusban; egyáltalában az 
evangéliumra tanították őket s hű
ségre buzdították Megváltójuk iránt 

Magától értetődő ebből, hogy mind
azok, akik a keresztelésnél jelen van
nak, de persze főleg a keresztszülök, 
jól kelt tudják, miről is van szó a 
keresztségben, mi is történik ott? S 
az is nyilvánvaló, hogy Istennek a 
keresztségbeií adott áldásai csak még 
bőségesebben kiáradnak a gyermekre, 
ha a keresztszülők hívő emberek s. 
maguk is bizonyságot tesznek a gyer
mek előtt arról, hogy mit jelent ke
resztyénnek tenni. Boldogok azok a 
gyermekek, akiknek érettük imádkozó 
és felelősséget érző keres ziszüleik 
vannak, mintegy második szülök 
gyanánt.

Szombat esti közös imádságunk
AZ ENGEDELMESSÉG JUTALMA 

I. Móz. 22:1—14.
Bibliának sok szivreható története között ez a kijelölt rész a  íegmegha- 

tóbbak közé tartozik. Kis tanítványaim rendesen sírva hallgatták, amikor ma
gyaráztam nekik, hogy Ábrahámnak Isten akaratából egyetlen fiát: az okos, 
a szófogadó Izsákot kellett égő áldozatul Istennek adnia. Ilyenkor a kérdé
sek sokaságát tették fel: miért? Próbára tevésből. Isten sokszor próbáit ben
nünket is. Próbál az élet is: az igazság és gonoszság, a hűség és halál. Sok
szor kel! erősnek IIennünk, hogy tudhassuk, melyiknek engedelmeskedünk! Az 
engedelmesség a bibliai részben életet jelentett.

Isten jól tudta, hogy könyörülni fog elsősorban Abrahámon, azután Izsó
kon, de a történetből megtanulhatjuk, hogy mindnyájunkon könyörül, akik 
tudunk Istennek engedelmeskedni.

A holnapi nappal böjtre virradunk. Gondolatainkban máris Jézusra gon
dolunk. Rút keresztihalálra adta magát érettünk, bűnös embereikért. Érettünk 
kiáltott szenvedéseiben a szeretet nagyságát csodáljuk. Engedelmessége 
példanélküli előttünk. Üdvösségre való jutásunknak egyetlen fundamentuma: 
Krisztus engedelmessége. így lehetett szószólónkká Isten előtt, hagy bűnein- 
kérrt ne legyünk megbüntetve, hogy felnyílhasson előttünk a mennyország 
kapuja, hogy életet adjon az ö halála áital.

Amikor éz estén letettük munkaeszközeinket, hogy holnap ünneplő szív
vel hallgathassuk Isten igéjét, megbékélve, minden próba tévé sürrkben vált
hassuk: velünk az Isten, gondviselését nem tagadja meg tőlünk.

ADJUNK HALAT ezért Istennek: a türelemért, hogy sok bűnünk
ellenére szeret minket. .■.... .

VALLJUK MEG, hogy engedetlenségünk miatt már a prőbáhatevés
kezdetén is erőtlenek vagyunk és csak a kegyelem tart meg 
minket.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy a Jelekből fakadó igehirdetések vezessenek 
bennünket Krisztushoz s  ő általa az Atyához. Könyörögjünk, 
hogy földi vezetőink is Istennek tetsző módon mutassák az 
utat, mely békére, boldogulásra, igazi testvériességre vezeti

Szuchovszky Gyula*

B I B L I A-O LVA S Ó
Február 22. Vasárnap. I. Sám. 2 :7 . Róm: 8 j 28:

Anna hitének, imádságának jutalma meghallgattatáisa. Ezt a minden
ható Urat keresi és benne bízik a zsoltáros is. Benne minden fcömtmények 
lcözött bíznunk lehet, mert ő nemcsak a madarász tőréből, hanem bűneink 
tőréből is szabadító a Krisztusban.

(Olvasd még: Zoli 91; Lk. 14:15—24.)

Február 23. Hétfő. Zak. 14. 9, I. Kor. 15:28.
Az ü r  az egész föld királya. A Hiú is aíárendelteteU néki. Mindhalálig 

való engedelmessége révén ő is fe’magasztaltatott és részese lett Isten dicső
ségének. E király örök dicsőségében részesülhetsz te is, ha a Krisztusban 
adott kegyelemmel élsz.

(Olvasd még: Jak. 4 :1—10; Lk. 14: 25—35.)

Február 24. Kedd. Jer. 18:6; Ef. 2:10.
Isten teremtményei, az ő alkotásai vagyunk, ö formáit bennünket, de ezt 

az Istentől formáltságunkat a bűn eltorzította. Á bűn útja nem Istentől való, 
az igazság igéje — Krisztus — Istentől adatott. Mi vagyunk az ő teremt
ményeinek zsengéi a Krisztusban való újjászületés révén.

(Olvasd még: Jak. 1 : 13—18; Lk, 15 : 1—10.)

Február 25. Szerda. Jer. 30 :17.; Ján. 10:15.
A bűntől való szabadulásra az orvosságot az Ür adja a Krisztus véré

ben. ö  jól ismer bennünket, mert nem béres, hanem pásztorunk, főpapunk, ki 
megindult gyarlóságainkon és életét adta érettünk. Járuljunk a kegyelem e 
királyi székéhez naponként. >

(Olvasd még: Zsid. 4 :14—16.; Lk. 15 :11—32.)

Február 26. Csütörtök. Dán. 10:1!).; H. Tlm. 2 :1 .
Leiki békétlenségünkben a mindenben hozzánk hasonló emberré lett, 

bűntelen Krisztusban való hit adhat erőt, békességet. Eleiünk szakadatlan 
küzdelem a bűn ellen s hogy végig ellentállhassunk, naponta növekednünk 
kell a Jézus Krisztusban való kegyelemben.

, (Olvasd még: Zsolt. 91; Lk. 14 : 15—24.)
Február 27. Péntek. Ézs. 48: 17.; Róm. 13:1:

A kegyelem útja nem mindig könnyű, de az ü r  vezetése alatt élhetni fel
tétlenül hasznos és ezt az utat járni kell engedő! me sen a világban is, mint 
ahogy Krisztus is az isteni »keil« alapján indult el Jeruzsálembe és vette fel 
érettünk a megváltói keresztjét. Böjt kapuján át kövessük őt ezen az úton. 

(Olvasd niég: Mi. 16:21—28.; Lk. iß : 14*-!81)
Február 26- Szombat. Ézs. 48: 18.; Ján. 8:51.

Békétlenségünk oíg az Dr szavára való figyelésünk hiánya. Megigazglat- 
lanságunk kováikéiménye halálfélelmünk,’ örökös jejkívánásunk. Igazság, bé- 
!;es?ég, órökélet abbau a Krisztusban van, ki Isten kegyelmének örökké cso
dálatos 'jele közöttünk.

(Olvasd még: Mt. 12:3S-*42.; Lk. 16:19—31.)
Be»kö Jstwán. ,
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KÜLFÖLDI  EGYHÁZI HÍREK
egyesült allamok

A »Time Magazin« közölte, hogy 
Eisenhower elnöki eskütételénél gon
dosan kiválasztotta az igehelyet. A még 
Washingtontól származó nagv biblia a 
127. Zsoltár I. versénél volt kinyitva.

A vi:ág keresztyénéi jogos kételkedés
sel tekintenek az amerikai elnök »bib- 
licizmusa« felé. Arra nézve, hogy az 
amerikai kormány magyarázza és hasz
nálja a bibliát, egy rövid hírt idézünk, 
mely a Kirche und Mann című nyugat
német egyházi lapban jelent meg: 
»Mikor tavaly a haladó emberiség a 
napalm-bomba koreai és vietnami 
használata ellen tiltakozott, az ellen a 
bomba ellen, mely hatalmas tüzhatá- 
sával nagy körzetben minden élőlényt 
porrá és hamuvá éget, az amerikai 
honvédelmi minisztérium kijelentette, 
hogy a napalm-bomba nagyon is meg
engedett fegyver. A napalm semmi 
más. mint a tűznek egv modern vál
tozata — és már a biblia ideiében is 
tűzzel viseltek háborút... (!!)«

NÉMETORSZÁG
Januárban Westíáliában több teoló

giai akadémia és lelkészképző intézet 
vezetője tanácskozásra jött össze, hegy 
megbeszéléseket folytasson egy gyö
keres teológiai reJorm végrehajtására. 
A megbeszélés eredményeképpen sok 
gyakorlati határozatot hoztak a lei- 
készutánpótlás képzésének megjavítá
sára. Különösen fontosnak tartották 
azt, hogy az- egyházi vezetőségek és 
a teológiák között szoros kapcsolat 
jöjjön létre. A vizsgákra vonatkozó
lag is lényeges újításokat vezettek be, 
különösen azok gyakorlati jellegét 
domborítva ki.

PORTUGÁLIA
Most tartotta első zsinatát a portu

gáliai evangélikus-református egyház. 
Ez az egyház nemrégen alakult. Kez
dete ötveu évvel ezelőttre nyúlik 
vissza. Ekkor kezdték meg az ameri
kai és brazíliai presbiteriánusok misz- 
sziójukat Portugáliában. Az új egyház
hoz mintegy tucatnyi gyülekezet tarto
zik Portugáliában és az Azori szigete
ken; egy olyan országban, amelynek 
í> milliónyi lakosságából mintegy 7—8 
ezren protestánsok.

NORVÉGIA
A norvég lutheránus egyház ökume 

nikus intézete Berggrav és Smemo 
püspökök által aláírt beadvánnyal for
dult az Egyházak Világtanácsához.
A beadvány rámutat arra, hogy a ko
lumbiai evangélikusok üldöztetéséről 
szóló jelentések egyre növekvő nyug 
tál a ns ággal töltik el az evangélikuso
kat szerte a világon. Az aláírók kérik, 
hogy mindent tegyenek meg a kolum
biai evangélikus.egyházak helyzetének 
megkönnyítésére. Mérlegelnie kellene 
az Egyházak Világtanácsának azt is, 
liogy nem kel!ene-e ebben a kérdésben 
a Vatikánnal felvenni a kapcsolatot.

Ezzel a beadvánnyal egyidőben — 
lapunkban már közöltük a hírt — a 
norvég kormány ismét megengedte a 
jeuzsita rend működését Norvégia te
rületén. Az amerikai News Bureau 
című egyházi könyomatos a következő 
mondatot fűzi ehhez a hírhez: »A je
zsuiták leginkább missziói buzgalmuk
ról ismeretesek.«

ANGLIA
Az egyik angol légügyi szaklap 

kommentárt fűz a repülőgép-balesetek
hez. a következőképpen: »Gazdasági 
szempontból sokkal jobb, ha a repülő
gép utasai egy esetleges repülőgép 
szerencsétlenségnél meghalnak, mintha 
súlyosan sebesült állapotban megma
radnak és azután tovább élnek. Egy 
súlyosan sebesült utas sokkal jobban 
árt az üzletnek, mint esetleges halál
híre, mert negatív hatása saját élmé
nyéből kifolyólag tovább él.«

ARANYPART (AFRIKA)
Owusa Korantang aranyparti sze

mináriumi igazgató nemrégiben a 
következő nyilatkozatot bocsátotta 
közre: »A legtöbb diák, aki Európába 
megy, nyomban kiábrándul. Csalódik 
az üres templomokban, és a vallásos 
nemtörődömségben. Üjra és újra meg
kérdezzük: ezek azok az emberk, akik 
hozzánk misszionáriusokat küldtek és 
még ma is küldenek? Sok afrikai diák 
Európában meginog Krisztusba vetett 
hitében.«

NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG

Wittenberg közelében nemrégiben 
egymásután három temp,lo:not szentelt 
fel Müller püspök. Wildgrube-ban 
templomot a polgármester rendeletére 
állami hozzájárulással építették újjá. 
Ezenkívül még Remharzban és Pies- 
teritzben építettek újjá templomot.

DÉL-AMERIKA
Dél-Amerika 152 millió lakosa kö

zül egymillió protestáns. A protestáns 
egyházak igen tevékenyek és tagjaik 
főleg a munkásosztályból kerülnek ki. 
Az egyházak nagyon összetartanak, 
főleg a közös irodalom megteremtésére 
vonatkozólag. Számuk egyre inkább 
növekszik. Különösen Braziliára vo
natkozik ez, ahol a protestánsok száma 
gyorsabban emelkedik, mint a világ 
bármely más országában.

LENGYELORSZÁG
Varsóban katolikus lelkészek gyűlést 

■tartottak. A gyűlésen hozott határo
zatban követelték, hogy a koreai és a 
vietnami háborút azonnal szüntessék 
be, valamint azt, hogy kössenek békét 
Németorsággal. Állást foglaltak a lel
készek a fegyverkezési verseny ellen 
is. Kéréssel fordultak a nagyliatáilmak- 
boz, hogy kössenek tartós békeszerző
dést egymással.

HOLLANDIA
A »Den Haag« című holland lap 

közli a következő esetet: Az egyik hol
land gyülekezetnek felajánlotta egy 
amerikai rágógumigyár. hogy lerom
bolt templomukat újjáépítik, ha az 
újjáépítés tartalmára a toronyra fel
szerelhet a cég egy világító rágógumi
reklámot. A gyülekezet természetesen 
visszautasította ezt a »segítséget«.

CSEHSZLOVÁKIA
A prágai »Golosz Pravoszlávba« 

1952 novemberi számában hírt közöl 
arról, hogy a Csehszlovák Autokephál 
Orthodox Egyház múlt év október 
havában tartotta meg Prjásevóban 
(Eperjes) első helyi zsinatát. Jelev- 
frerij metropolita elnöklete alatt. A 
régi helyi zsinatok példájára a Cseh
szlovák Egyház helyi zsinata sem szo
rítkozott csupán egyházjogi és szerve
zeti kérdések megtárgyalására, hanem 
állást foglalt azokban a kérdésekben 
is, amelyek az egész emberiséget fog
lalkoztatják.

JAPAN
1952. decemberében a japáni »Krisz

tus Egyesült Egyháza« a következő 
nyilatkozatot Tette közzé:

»Mint keresztyének hiszünk .abban 
hogy a végleges béke csak Isten ereje 
által valósulhat meg. és hogy mindi 
nekelött imádkozni kell a békéért és 
hirdetni kell a béke evangéliumit. Ab' 
ban a hitben, hogy lehetséges egy bé
kés világ megvalósulása és ennek a. 
hirdetésére teljesen oda kell adnunk 
magunkat, ebben az évben különösen 
kell imádkozni Istenhez a békéér 
Ezenkívül havonként rendszeresen kel
lene imádkoznunk a békéért. Az a mi 
őszinte vágyunk, hogy a szembenálló 
világi hatalmakat egymással kibékít 
sük. Ebben a hitben, mint a világ egy
házának ggy élő tagja felhívással for 
dúlunk a világ többi egyházaihoz.«

ANGLIA
Oxíordban a quükerek’ nemzetközi 

összejövetelt tartottak. A konferencián 
részt vettek a világ minden tájáról a 
quaker-szövetséghez tartozó csoportok 
delegátusai. A konferencia táviratban 
fordult a koreai konfliktusban érdekelt 
nemzetek államférfiamoz, valamint az 
Egyesült Nemzetekhez, azzal a sürgető 
kéréssel, hogy minél előbb kössék meg 
a fegyverszünetet. Ezenkívül felhívás
sal fordultaik valamennyi hivő felé. A 
felhívás többek között ígv szól: 
»A kbresztyén hit. ,— forradalmi hit. A 
belső meggyőződésben gyökerezik; — 
ahol azonban igazi, olt radikális vál
tozásokat hoz létre, az emberek életé
ben és cselekvésében. Örülünk a föld 
különböző részein egyidőben fellépő 
mozgalmaknak, melyek a szociális 
igazság és a fajok egyenjogúsítása 
utáni vágyból erednek. Háború nem 
oldhatja meg ezeket a kérdéseket, de 

ni is v.kadályozhalja meg azok meg
oldását. A háború csak gyűlölethez, 
elnyomáshoz ájrafelfegyvcrzéshez és 
hazugságokhoz vezet. Üjrafelfegyver- 
zéssel még soha sem sikerült a békét, 
a szabadságot és a biztonságot el
érni.«

SVÉDORSZÁG
Az ismert svéd teológus, Gustav 

Aulén püspök, korára való tekintettel 
lemondott a 6trängnäsi püspökségről. 
Az új strängnäsi püspök Diclc Helan- 
der lett, aki eddig az upsalai teológia 
gyakorlati professzora volt.

MEGSZOKTAM MÁR...

A Z  IRGALMAS SAMARITÁNUS NYOMÁBAN
A PÉLDAZATBELI ’ott barmán a 

poros országúton. Elindult valahonnan 
Samáriából és csak maga tudta mi
lyen céllal, hová? Utas volt. Annyit 
még tudunk róla, hogy könyörülő sze
retet volt szívében, mert hiszen lehet, 
hogy nagyon sürgős volt a dolga, 
mégis megállt a félholtra vert, kifosz
tott ember mellett és lehajolt hozzá, 
hogy megmentse az élet számára. Le
hajolt hozzá nagy szeretettel, meg
vizsgálta sebeit és minden tőle telhe
tőt megtett, olajat és bort töltött a 
sebekre, azután nagy üggyel-bajjal 
barmára tette a beteget és szapora 
léptekkel indult a vendégfogadó felé. 
Ezzel megmentette életéti

A szombathelyi kórház alagsorának 
■ragyogóan fehér helyiségében, magas 
fekhelyen fekszem. Jobbra tőlem üveg
fal. Előttem még két fekhelyen feküsz- 
nek. Mindegyikőnkön fehér köpeny, szá
junk fehér kötővel bekötve és az üvegfal 
felhúzott ablakán benyújtjuk karunkat. 
Az üvegfalon túl egy orvos és egy 
nővér, mindegyik éppen úgy öltözve, 
mint mi, nesztelen léptekkel járnak. 
Az orvos az egyik fekhely felé tart, a 
nővér gumicsöves üveget ad az orvos
nak és már kallóm haik szavát: mar
koljon néhányat! Tartsa kezét be
markolva! Az orvos tűje a viszérbe 
talált és már csorog is a vér az 
üvegbe. A nővér hozzám jön és a kö
nyök hajlásában bekeni karomat há
romféle folyadékkal, a szorító gumi
csövet karom alá illeszti. . .  Csend 
v an . . .

..VÉRT ADUNK! Tudom, lio^v 
valahol sápadt, vérszegény valaki 
várja a vért. Szervezete az életért 
küzd, de kevés a vére!. . .  A kórház 
valamelyik műtőjében talán éppen most

fejeznek be egy súlyos, műtétet és az 
orvos azt mondja: vérre van szük
sége, mert sokai veszített!... Valahol 
a mentőautó szirénája sivit és a mo
tor türelmetlenül zúgva nyeli a kilo
métereket. Benne sok vért veszített, 
baleset áldozata mellett aggódva szá
molja a perceket az orvos: a beteg
nek sürgősen vérre van szükségei. . .

...GONDOLATAIMBÓL az riaszt 
fel, hogy a nővér megszorítja karomon 
a gumicsövet és önkéntelenül markolok 
néhányat. Érzem mint az orvos ki
tapintja a vénámat: Gyenge tűszúrást 
érzek és csurog a vérem. Nem tudom 
■ki kapja. Most adok hatodszor, de még 
nem kérdeztem soha, kik kapták az 
én véremet. Most is hallom, amint 
kérdezi az orvos hová kértek vért? 
Egyik fekhelyről most lép le a felesé
gem, most adott hetedszer vért. Az ő 
vérét mindig a gyermekosztályra vi
szik. Tudom, hogy ahova vérünket vi
szik, nagy szükség van rá: életeket 
mentenek meg vele!. . .  Talán azért, 
hogy egy édesanya tovább tudja ma
gához szorítani gyermekeit. . .  Talán 
azért, hogy egy dolgozó édesapa 
visszanyerje egészségét, hogy kenyeret 
tehessen családja asztalára... Talán 
azért, hogy egy gyermek megújult 
egészséggel eljátszhassa gyermeksége 
játékait és nagy reményekkel neki
indulhasson az életnek... Talán első
sorban azért, hogy az 'gv életben ma
radottak kegyelmi ideje meghosz- 
6zabbodjék és alkalma legyen a megté
résre, azutáii odamehessen az örök élet 
üdvösségére megmentő vére alá az 
Ür Jézus Krisztusnak.

»Erodj el, és te is aképen csele
kedjél!« (Lk. 10, 37.)

Mátis István

Azt a képességünket, hogy valamit 
meg tudunk szokni Teremtő Istenünk 
bizonyára ajándékképpen adta nekünk. 
Ha ez 'a  képességünk hiányoznék, úgy. 
nem tudnánk pl. megtanulni írni-ol- 
vasni, vagy valamilyen hangszeren 
játszani, nem sajátíthatnánk el egy 
idegen nyelvet, sőt saját anyanyelvűn
ket sem tanultuk volna meg soha. Min
dennap mindent újra kellene kezdenünk. 
Valóban áldása megszokás, amíg a Te
remtő akaratával' egyirányban élűnk 
vele. Csodálatosan rugalmasnak te
remtette Isten az embert. Meg tudjuk 
szokni a hideget, meleget, kóránkelést, 
étkezési időpontokat stb. Igen meg
könnyíti életünket ez a képességünk. 
De a megszokás rabszolgái is lehe
tünk. Egész életünk fakó szürkévé 
válik, ha nem vigyázunk megszoká
sainkra. »Mindent megszoktam már, 
semmi sem éidekl, már nem tudok sem
min sem csodálkozni...« mondja a 
megfásult ember. Vigyázzunk: hivő 
és hitetlen embert egyaránt fenyeget 
a megszokás veszélye! Meg lehet 
szokni például a bibliaolvasást, az 
igehirdetést, az imádkozást, a biblia
órákat, istentiszteleteket. Istennek 
nagy tetteit is. De meg lehet szokni 
mindennek az ellenkezőjét is: azt, 
hogy nem olvasok bibliát, nem imád
kozom, nem járok istentiszteletre, 
vagyis az Isten-nélküli életet is meg 
lehet szokni. A bűnöket is meg ‘lehet 
szokni: a hazugságot, haragot, gyű
löletet, paráznaságot, tolvajlást, két
színűséget... eljuthat az ember olyan 
állapotba, amikor mindezek nem iz
gatják, amikor természetesnek tartja 
a bukásokat és nem érez lelkiismeret- 
íurdalást ezek miatt a vétkek miatt. 
A szenvedélyek sem mások, mint meg
szokott bűnök: alkoholizmus, szeren
csejátékok, stb. Nézz végig ismerőseid 
arcán: hányán élnek szokásaik pórá
zán? Bűnös szokásaik rabjaként? — 
A megszokás meg tudja kövesíteni az 
életet, az ember lelkét. Ami zöldelő 
erdőkkel csak hosszú évezredek alatt 
és egy természeti katasztrófa eredmé
nyeképpen következhet be t. i., hogy 
kőszénné merevedik egy erdő, az az 
ember életében sokkal hamarabb és 
csendesebben játszódhat le: szinte 
észrevétlenül kövesedünk bele egy 
szokásunkba, úgy, hogy már azon 
szinte változtatni sem lehet. . .

Urunknak általában két módszere 
van ahhoz, hogy kilendítsen hitbeli 
holtpontunkról: 1. Radikálisan bele
nyúl életünkbe. Érhet valami úgy, 
mint az alvót a nyaka közé öntött po
hár hideg víz. Vállon ragadhat és ala
posan rázhat, mint Jónást a nagy al
vót a tengerészek. 2. Máskor csende
sebbet», csak szóval ébreszt, nevün
kön szólít, mint Jézus a Getsemáné 
kertjében az utolsó éjszakán is alvó 
tanítványait szelíd szóval. Ilyenkor

igéjével ébreszt, új fénybe állítja meg^ 
szokott szentírásiunkat.. Leikével lel
kűnkbe világosságot vetít úgy, hogy 
ismét tudunk csodálkozni jólismert 
tettein. De szava lehet olyan mint a 
sziklazúzó pöröly, még1 ebben az eset
ben is, a szokásokba megkövesedett 
szikla sziveket is megporlaszthatja. 
Aki keresztyén létére most úgy látja, 
hogy a megszokás lett úrrá az életén, 
az hallgason az ürra, aki így szól 
hozzá: »az u mondásom ellened, hogy 
az első szerctetedet elhagytad« és így 
folytatja komoly figyelmeztetéssel: 
»emlékezzél meg azért, honnan estél 
ki és térj meg!« (Jel. kv. 2, 4-5.) Aki 
hisz, azt nem keit félteni a inegszo- 
kottság rabságától. H. K,

istentiszteleti rend
B udapesten,

február hó 22-én, vasárnap
Deák-tér: délelőtt 9 Zay László, dél

előtt 11 (úrv.) Dezséry László, délután 
6 Zay László. Fasor: délelőtt fél 10 
Pásztor Pál, délelőtt 11 Gyöngyösi 
Vilmos, délután 6 Pásztor Pál. Dózsa 
György-út: délelőtt fél 10 Trajtler Gá
bor. Üllői-út: délelőtt fél 10, délelőtt 

ff 11. Rákóczi-űt 57/b: délelőtt 10 Szi
lád)’ Jenő dr. délelőtt háromnegyed 
12. Karácsony S.-utca: délelőtt 10. 
Óbuda: délelőtti 9 Mezősi György, dél
előtt 10 (úrv.) Mezősi György, délután 
5 Mezősi György. Bccsikapu-tér: dél
előtt 9 Gálát György, délelőtt ll Gálát 
György, délután 7 Srcter Ferenc. To- 
roczkó-tér: délelőtt 8 Sréler Ferenc. 
XII., Tarcsay V.-utca: délelőtt 9 Glala 
József, délelőtt 11 Danhauser László, 
délután 7 Ruttkay Elemér. Szabadság
hegy, Diana-utca: délelőtt fél 9 Rult- 
kay Elemér. Hűvösvölgy, Lelkész- 
nevelő Intézet: délelőtt 10 Srétcr Fe
renc. Fóti-út 22: délelőtt fél 10 Sze- 
pesváry Tamás, délelőtt 11 Rimár 
Jenő, délután ó Rimár Jenő. Váci-út: 
délelőtt 8 Rimár Jenő, délután 4 Gádor 
András. Zugló: délelőtt 11 Sehol z 
László, (presb. iktatás) délután 6 Be
nes Miklós dr. Gyarmat-utca: délelőtt 
fél 10 Benes Miklós dr. Rákosfalva: 
délelőtt fél 12 Franki Tibor. Thaly 
K.-utca 28: délelőtt It Kemény 
Lajos, délután 6 Rédei Pál. Kelen
föld: délelőtt 8 (úrv.) Muncz -Fri
gyes, délelőtt 11 (úrv.) Muncz Fri
gyes, délután 6 Rezessy Zoltán dr. 
Németvölgyi-út: délelőtt 9 (úrv.) Re
zessy Zoltán dr. Külső-Kelenföld: dél
előtt 12 Rezessy Zoltán dr. Kőbánya: 
délelőtt fél 10 Koren Emil, délután 4 
Koren Emil. Simor-utca: délelőtt ne
gyed 12 Koren Emil. Utász-utca: dél
előtt negyed 12 Vető Béla. Újpest: 
délelőtt 10 Btázy Lajos, délután 6 Bo- 
nyai Sándor. Dunakcszi-AIag: délelőtt 
9 Bonyai Sándor. Vas-utca 2/c: dél
előtt 11 Szimanidesz Lajos.

M eghalt B alogh  J en ő , 
a re fo rm á tu s e g y h á z  v o lt  v ilá g i e ln ö k e

Jellegzetes, markáns arc tűnik el a 
magyarországi református egyház éle
téből. A 89 esztendőt megért és egy
házát mindvégig hűségesen és lelke
sen szolgáló aggastyán: Balogh Jenő, 
a református egyház volt konventi vi
lági elnöke s a dunántúli református 
egyházkerület főgondnoka meghalt. 
Balogh Jenő, a Veszprém megyei De- 
vecserben született 1864. május 12-cn. 
1900-tól 1910-ig egyetemi tanár, ké
sőbb kultuszminiszter! államtitkár, 
majd igazságügyminiszter. 1920—35-ig 
a Magyar Tudományos Akadémia fő
titkára. 1912-től a Tudományos Aka
démia rendes, majd tiszteletbeli tagja. 
1921-től a dunántúli református egy
házkerület főgondnoka, 1917 óta refor
mátus zsinati tag. 1933-tól 1951-ig a 
református zsinat világi elnöke, azóta 
hálájáig a zsinat világi alelnöke. Köz
ben 1933-tól 1950-ig a református
egyetemes konvent világi elnöke Volt. 
Balogh Jenő magas kora ellenére éleu- 
árt a református egyházban abban a 
;ekintet)ben, hogy a magyar református 
egyház a felszabadulás után megta
lálja új útját és kialakítsa szolgálatát 
az újjáépülő Magarországban. Igazi 
ökumenikus lélek volt, aki egyben hí
ven őrizte a legjobb magyar kálvinista 
hagyományokat. Evangélikus egyhá
zunk osztozik a magyar református

egyház mély gyászában. Balogh Jenőt 
19§3. február 17-én búcsúztatta D. 
Bereczky Albert református püspök, a 
konvent lelkészelnöke a farkasréti te
metőből, ahonnan családja vidéki sír
boltjába szállították. A temetésen egy
házunkat dr. Vető Lajos és Dezséry 
László püspökök képviselték.

Áldott közöttünk emlékei

EVANGÉLIKUS ELET
A magyarországi evangélikus egyete
mes egyház Sajtóosztályának lapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. VIII., Puskin-u. 12. 

Telefon: 142-074. 
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László szerkesztő. 
Budapest, III., Dévai Biró Mátyás-tér 1. 

Előfizetési árak:
Ft Ft

Egy hóra 5.— Félévre 30.—
Negyedévre 15.— Egész évre 60.—

Engedélyezési és terjesztési szám:
M E. III. B. 70.336/1948.

10.000 példányban nyomatott.-

2-531188. Athenaeum 
(F. v. Soproni Béla)

Somogyi szűcs |B u n d á k  á t s z a b á s a ,  
s z ő rm e  b é lé s e k ,  

iT ltá so k , s a p k á k
Kossuth Lajos-utca 5 .

Z ongorajavftás, hangold*
Jótállással Szakszerű bccs- 
lós, Szávlt# m ester. Pa- 
ross-tór egy. Ts 330-476.

Blumhardt teljes életrajzát 
vagy annak első kötetét 
keresem. »Vétel« jeligére a 
kiadóhivatalba.

Zongora, pianino, harmónium 
javítás, hangolás, érték- 
becslés Tipcld zongoraterem
ben, RákóczI-út hatvanegy.

Rekamié, két- és. egysze
mélyes, fotelágy, ' barokk- 
garnitúra eladó. Porjesz. 
M ajakovszkij-utca 89.

Zongora, pianino Javítás 
hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvári zougorakészítő

Vállalati Jogügyi o sz tá ly 
hoz B udapestre  e lm en . 
nGK Baditz. Miskolc. Fö- 
UOSta. Postán  m arad.

m esternél. Lenln-kijrút 21.jJóhangú, m árkás gitár eladó. 
425—819. Icíoj: a  kiadóhivatalban.

Ú j o r g o n á k  ffi/a’javItását
R ie g e r  O t tó  o r g o n a g y á r

Budapest, X IV ., Fűredi-utca 41. Telefon : 297—023

Egyházi felszerelési tárgyak 
jav ítását és felújítását vál
lalom. Ledo Béla ötvösm, 
Budapest, V., Semmelweis- 
utca M. udvarban.

Sezlont, m atracot, ven
dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenln-körút 55.

Templom, o ltár, szószék 
festés, jav ítás, aranyozása 
laparannyal. garanciával, 
művészi kivitelben. Falu
hegyi Konrád aranyozó m. 
Budapest, József-körút 49. 
Telefon; 141-947.

H asznált háló, kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón e l
adó. Landler Jenö-u. 14. 
(volt István-út) fsz.

Rekamié készítését, min
dennemű kárpitosmunkát, 
jav ítást háznál, házon kí
vül vállal Váradi, Maja-
kovszky-u. 32.

Szem üveg Llpl Józse ttö l 
(K napecz u tó d á tó l)  IX., 
üllői—út 79 . örüklmádás 
templom m ello lt.

S p e c iá l is  m tís to p p o ló ,  m tttö m ő
A A n U A n  Többszörösen k itü n te tv e  férfi, nőilVlU Ratl d á n o s  szabóm ester, THÖKÖLY-UT 59/A. 
L egtökéletesebb m űtöm és k iég e tt, m o ly rág o tt szöveten 

és r u h á k  on. V idékre  postán  u tá n v é t

Rekamlék, különfélék. Jó 
kisipari munka olcsón, 
Zichy Jenö-utca harminc
három. Kárpitosnál.

Sodrony ágybetét, össze
csukható vaságy. Gyermek
ágyat, vasbútort, csőbútort 
készít, Javítást vállal. Pro- 
hászka. VI., Zichy Jenö-u. 
tizenhat.

Zongorakészílőmcslernél
zongora, pianínó Jutányos 
árban. Orgonaharinónimn 
kisebb-nagyobb eladó. Da- 
róczy mester. 342—662. 
Aggteleki-utca 5.

Kárpitosbútor beszerzésével 
forduljon bizalommal Oláh 
kárpitoshoz. Jav ítást válla 
lók. Készáruk raktáron.! 
József-körút 66. Tel: 138-102.!

Otthonra ta lá lna  évekre: le-! Kétszemélyes rckamiét szé*

tő nő. Vidéki is lehet, ki 
ért a háztartás  önálló veze
téséhez. »Különszoba« jel 
igére a kiadóba.
Ikersportkocsit vennék (jó
karban levőt). P intér Mi
hály, Pilis, Petöfi-u. 4.

írógép-, számozógépjavítás: 
Vass műszerész. Molnár- 
utca öt. Erzsébet hídfőnél.

Kézikötőkészüléket
XV., Rákospalota, 
Gábor-u. 77.

készítek
Bethlen

ban készít: 
kóczi-tér 11.

Kárpitos,
sz.

Rá-

Szlczák László aranykoszo- 
rús harangöntőm ester, Bu
dapest. XIII., Penteházy- 
utca 78.

Bőrcsizma 44-es eladó. ifj. 
Baditz, Miskolc, Tass-utca 15

Rekamlék, garnitúrák ké
szen és m egrendelésre Bo
kor kárpitosnál (M ária Te
rézia) Horváth M ihály-tér 
13. Templomnál.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁSKaróraszij készítő, hozott j_ 
anyagból is készíi: Házi-; 
iparos. Gönczy Pál-utca 6. jKvarclámpa javítás: Zsellér, Apróhirdetés szavanként 1 Ft, Kisliirdetés mm soronként 
Mitnyik. 1 V ili., Szigony-u. 19. I 1 F t  Szöveghirdetés mm soronként 2 fo r in t
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Egy városi gyülekezet EMBEREK KÖZÖTT
V Megújuló egyházunkban min
denütt serényen folyik a munka, 
hogy megalapozzuk új életkörül
ményeink között egyházi éle
tünket. Lapunk munkatársa be
szélgetést folytatott egy városi 
gyülekezet lelkészével, hogy be
számolhasson arról: hogyan fo
lyik ebben a gyülekezetben ez n 
munka. Lényegtelen azonban, 
melyik volt ez a gyülekezet, — 
annyik a jellemzőek és tipikusak a 
viszonyai, életkörülményéi, jó ol
dalai és a hibái is. hogy amit. el
mondunk róla, az bármelyik városi 
gyülekezetről elmondható.•

Nagy terület«!, elszórtan és mégis 
egy tömbben él a gyülekezet, amint 
lelkésze mondja: igazi városi szór
ványban. A gyülekezet területén 6 km 
hosszan és 4 km szélességben él mint
egy 3000 evangélikus. Vannak utcák, 
ahól egy sem, másutt meg1 alig egy- 
kettő. Közlekedési eszköz alig akid, a 
legtöbbjéhez csak gyalog jut el a lel
kész és ők is így jönnek a templomba.

Három helyen is tartanak isten
tiszteleteket, de mégis leglátogatot
tabb a központi helyen fekvő temp
lom. Vasárnaponként mintegy 200 
—250 evangélikus fordul itt meg 
az igehirdetéseken. Ez a szám elég 
kicsiny a nyilvántartásba vett 
evangélikusok között. Már sokkal 
jobban áll a dolog, ha azt figyel
jük meg, hogy hány egyháztag áll 
tényleges kapcsolatban a gyüleke

zettel.
Az összes lélekszámnak több, mint 
egyharroadát teszi ki ezeknek a szá
ma: mintegy 1200-ra tehető. A nép
egyház laza kereteiből átalakuló egy
ház' egyre jobban gazdagszik olyan 
egyháztágokkal. akjk a Jelkiismeréti 
szabadság alapján, önként és öntuda
tosan csatlakoznak az egyházhoz és 
ragaszkodnak hitükhöz. *

Jobbára kisebb beosztású dolgozó 
emberek. Mindegyik benne él az 
élet lüktető iramában és részt 
vesz abban a munkában, amiben 
ma egész népünk tevékeny. Mun
kájuk me'lett vesznek részt az egy
ház élétében is. Szívük mindig nyi
tott az evangéliumra, de öntudato
san magukra vállalják az egyház 
háztartásának gondját is. Jellemző, 
hogy ebben a legnagyobb és leg
megbízhatóbb részt éppen azok ve
szik ki, akik beosztással élnek csa
ládjukkal együtt munkájuk jöve

delméből.

A GYÜLEKEZETI HÁZTARTÁS
mégis reális és szilárd. Megszűntet
ték az adószedést, és a presbiterek a 
lelkésszel együtt bejárták a gyü'exe- 
zeti tagokat, hogy' összeszedjék az ön
kéntes felajánlásokat. Az elmúlt esz
tendőben ezen a módon a megelőző, 
évi adónak 180 százalékát ajánlották 
fél az egyháztagok, és ugyanehhez vi
szonyítva mintegy 170 százalékban a 
felajánlások tényleg be is folytak. Ez 
a példa is mutatja, hogy

ha a gyülekezet bátran és hittel 
vállalja magára a gyülekezet fenn
tartásának ügyét, akkor ez nem 
maradhat eredménytelen, hanem 
sokkal biztosabban ráépíthető a 
gyülekezet élete, mint a régi. el
avult és lélektelen adószedési mód

szerre.
Persze, nagy része van ebben a jó 
eredményben a

lelkész
jó munkájának is. Igehirdetésében az 
egészséges, lutheránus tanítást igyek
szik nyújtani. Szorgalmasan dolgozik 
és kapcsolatban áll állandóan a gyü
lekezettel.

Egy panasza van csak: rövidnek 
tatái ja a napot ahhoz a sok munká
hoz, ami minden nap eléje tornyo

sul.
A gyülekezet szereti lelkészét és neki 
öröme telik munkájában. A gyülekezet 
életét azonban nem egyedül vezeti, 
hűséges és jó segítőtársa ebben a

presbitérium

is. Csupa elevenhítü és az egyházban 
munkára kész emberből áll. Ha valaki 
nem válik be. vagy ‘alkalmatlan, akkor 
munkáját alkalmasabb presbiter veszi 
át. A templomban mind ott varinak és 
mindenkor készek arra, hogy a rájuk 
eső egyházi munkát el is végezzék.

A személyi kérdésen bizony sok 
múlik egy-egy gyülekezet életében.
És sajnos, amilyen ' örömmel ta
pasztalhattuk, hogy ebben a gyü
lekezetben önkéntes, jó munkások 
a presbiterek, annyira hjba és ká
ros még mindig sok gyülekezet
ben, hogy a presbiterek csak tiszt
séget viselnek, de a vele járó fel

adatokat már nem vállalják.
Ennek’ a jól megalapozott munkának 
lehet tulajdonítarü, hogy ebben a gyü
lekezetben helyes és egészséges a 
gyülekezet

vallásos élete cs kegyessége
is. . ,

Régi lutheránus kegyesség ez, 
nagyrészt persze a hagyományokra 
támaszkodó és bennünk élő, de so
kakban eleven és szívből jövő. 
Ezért van az Is, hogy a gyülekezet 
életének középpontja ma is a temp
lom és az istentisztelet. A biblia
órák, közösségi összejövetelek hát
térbe szorulnak, csak kevesek által 
látogattak: Az istentisztelet azon
ban eleven és az ott részt vevő 
gyülekezet nem változik, hűsége
sen él benne az istentiszteletben.

LEGYÜNK EGY CSALADDA
ez a szempont uralkodik a gyüleke
zet életén. Ezért tartanak nagyon 
gyakran szeretet vendégségeket, ahol 
igazán családias együttléten vesz 
részt a gyülekezet számos tagja. A 
központban tartott rendszeres havi 
szeretet vén elégsége ken kívül egy-egy 
kisebb korzót részére is szoktak sze
retet vendégségeket rendezni, mégpedig 
nagy sikerrel. A meghívottaknak har
mada vesz ezeken részt, nagyrés/.ben 
olyáriok, akik először kapcsolódnak 
bele a gyülekezet életébe.

Lapunk munkatársa megkérdezett 
három zsinati szakbizottsági tagot, 
akik közül

KÉMÉNY LAJOS,
a pesti egyházmegye esperese így nyi
latkozóit a most folyó zsinati munká
ról:

»Egyházunk törvényalkotó zsinatá
nak most folyó előkészítő munkájával 
kapcsolatban örömmel tapasztaltam 
azt a friss lendületet, mely az összes 
tanácskozásra oly jellemző.

Nemcsak a zsinat hivatalos bizott
sága, hanem a klsebb-nagyobb lel
kész! munkaközösségek, sőt több 
helyen a presbitériumban folyó 
megbeszélésekben olyan nagy ér
deklődés, olyan nagy fellendülés és 
annyi jószándék nyilatkozik meg, 
hogy abból együttvéve jó munká

nak kell születnie.
Bár természetesen egymással szem
benálló felfogások is megütköznek, a 
viták is a közös megegyezés elérésé
nek szándékával folynak és ez ered
ményezi azt, hogy igen nehéz kérdé
sekben sokszor meglepő gyorsan jön 
létre az egyetértés.

Akár a bizottsági tárgyalás elé ke
rülő szövegben, amely még olyan gyö
keres változásokon szokott átmenni, 
hogy alig marad benne néhány mondat 
érintetlenül, feltűnő az, hogy egészen 
egyszerű és könnyű stílusban beszél, 
mintha soha nem lett volna a törvény- 
alkotás nyelvezete nehézkes és gyak
ran érthetetlen. Az egyes törvénycikkek 
bevezető szakaszai, amelyek teológiai 
alapvetést tartalmaznak, még az egy
házi törvénykezésben is dicséretre 
méltóak.«

Dr. H. GAUDY LÁSZLÓ,
a pesti egyház igazgató-lelkésze ösz- 

szehasonliíoüa 1934—37-es zsinati

Az egy családdá összeforrás célját 
Szolgálja az időnként megrendezett 
gyülekezeti együttléí. amely ' egy 
egész vasárnap délutánt igénybe vesz. 
Közvetlen hangú előadásokban kap 
hangot ilyenkor a keresztyén életnek 
©gy^gy gyakorlati kérdése. Mint egy 
nagy család, úgy tanul ilyenkor a 
gyülekezet.

A KERESZTYÉN ÉLET 
A HÉTKÖZNAPOKBAN

a gyülekezeti életnek megfelelően 
folyik. Sokan' vannak, akik jó mun
kájukkal. a béke, mellett való vi
lágos állásfoglalásukkal és meleg 
emberi magatartásukká! megbecsü
lést szereztek már maguknak a 
munkahelyükön. A gyülekezet 
zöme azzal az igénnyel fordul lel
készéhez, hogy mutasson helyes 
utat neki, amelyiken keresztyénsé- 
gével belcilleszkcdhetik a minden
napos elet sodrába. Sajnos, az 
egyébként olyan nagyon élen járó 
lelkész! munka ezen a ponton nem 
ál! az élen. Pedig a gyülekezet 
egyházától várja, hogy segítséget 
nyújtson neki ebben a nagyfontos
ságú kérdésben. A le'készeké a 
feladat, hogy félreérthetetlenül 
megmondják: Isten akarata az,
hogy az ő keresztyén« jó inunkat 
végezzenek hétköznap is. Ezért 
meg kell mutatni azt az utat, ame
lyik egész népünkkel együtt vezet 
a béke és a boldogabb élet építé
séhez. Rá kellene mutatni óira és 
újra arra, hogy keresztyén köteles
ségünk a békéért való megfeszített 
erejű küzdelem. Keresztyén köte
lességünk, hogy embertársaink és 
munkatársaink fe'é mindenkor se
gítésre készen álljunk, és velük 
együtt osztozzunk terveikben, örö

meikben, munkájukban.
Egy várösi gyülekezet ~  az, egyház 

építésének útján. Tanulhatunk az 
életéből, és veié együtt mindnyájan 
küzdünk azért, hogy egyházunk meg
találja és hűségesen élje megújult 
életét népünk és az emberiség meg
újuló soraiban. Zay László

munkát a mostani zsinati előkészüle
tekkel.

»Az 1934—1937. évi zsinaton, mint 
annak' jegyzője, mindent jól szemmel 
tarthattam.

A mai és az 1934—37. zsinat között 
vannak feltűnő különbségek. Az 
előbbin állandóan megvolt az egy
háziak és a világiak egyensúly-küz
delme. Ma ez nincs meg. Rengeteg 
vita s kötetlen szövegekben elmon
dott felszólalás jellemezte amazt s a 
zsinati napló ezért sok felesleges 
anyagot tartalmazott. Ma a plenáris 
ülésig kisebb munkabizottságok, majd 
a zsinati szakbizottság működése az 
igazán jelentős. Ezekben a kisebb 
körökben folyik a zsinati anyag elő
készítése, s a hónapokig tartó munka 
eredményeit a lelkészek, a lelkészi 
munkaközösségek s a sajtón keresztül 
az egyház egész' közvéleménye elé 
tárják. A plenáris ülésre már jól elő
készített és a közvéleményre támasz
kodó zsinati anyag kerül.

Akkor nagy harc volt a küriarchia 
és a hierarchia között. Az »I« 
pontocskákon nagy vita folyt s 
az alkotandó törvénykönyv jogi 
egységére való tekintettel történt 
minden. Ma valamennyi kérdést 
theológlal szempontból mérlegei 
minden bizottság s maga a ple

náris ülés is.

Alckor nem kevés vaskaiaposság volt 
észrevehéfő s a ran,gkérdés bosszantó 
megnyilatkozásai, a tekintély súlya 
nehezedett rá , egy-egy érthetetlen 
mondatra — akár teológiai, akár 
jogi fogalmazásról volt szó. '— Ma 
teljesen demokratikus szellemben 
folyik minden s gregárius papok vé
leménye győzhet püspökök és profesz- 
szorok vélemény© fölött.

A mi elgondolásunk szerint Isten
nek nem volt szüksége rá és nem is 
tartozott hozzá az Ö istenségéhez, 
hogy ’az emberek közé jöjjön. A leg
több ember úgy képzoli el Cl. mint 
hatalmas trónuson, elérhetetlen mesz- 
szesegben ■ uralkodó nagy Urat, aki 
fogadja angyalseregeinek hódolatát' A 
biblia viszont egészem más képet raj
zol Istenről, Azit mondja ugyanis 
Róla, hogy ő  szeretet. Mi, keresz
tyének ebben . a vonásban Isten leg
alapvetőbb és legátfogóbb tulajdon
ságát ismerjük még, még akkor is, 
ha a Szeníírás beszel Isten felségéről, 
uralkodásáról. és hatalmáról is. Átért

Jézus Krisztusban mi úgy Ismer
tük meg Istent, mint aki éppen 
abban mutatta meg Istenségét, 
hatalmát és nagyságát, hogy sze
rette és szereti az embert, eljött 
az emberek közé és jót cselekedett 

érettük és velük.
Az Isten uralkodását is ezért egé

szen másképpen kell néznünk, mint 
ahogyan emberi módon szoktuk. 
Krisztus Urunk gyakran szólt arról, 
hogy az Ö országa a kegyelmes sze
retetnek a gyakorlása,: a segítés és 
az. üdvösség országa. Amikor Krisz
tus Urunk hatalmat kapott Istentől, 
akkor ezt azért kapta,

hogy megtartson mindenkit, akit 
rábízott az Atya, és hatalmát nem 
elérhetetlen messzeségben gyako
rolta, hanem az emberek közé 
jött, felvette a testüket, a szavu
kat, a sorsukat és ve'ük együtt, 
közöttük élt, hogy megtartsa őket.
Ezért van az, hogy Isten legsajá

tosabb útja a kereszt útja. Éppen 
abban mutatta meg Jézus Krisztus, 
Hogy 0  valóságos Isten, hogy ezt az 
Utat vállalta és végig is járta Mert 
ez az út volt a legteljesebb közösség- 
vállalás az emberekkel. Semmi gőgös 
elvonulás, .. semmi hattlmasködáe, 
semmi elriasztó fenségesség —. egy
szerűen a kereszt álja az, . ami Isten 
igazi nagyságát mutatja meg. Ebben 
a keresztben benne van az Isten alá- 
zatossáiga,' és 'benne van a győzelém 
is. Mert amikor ö  vállalta a közössé-

Olyan ez a zsinat, mely fe'tunoen 
emlékeztet az őskeresztyén zsina
tokra. Egyszerű emberek igazhlt- 
ből jövő szava kormányozza a 
mai zsinatot is g úgy érezzük, 
hogy ez a zsinat az egész egyház 

számára végez jó munkát.«

GYÖNGYÖSI VILMOS
bttdapest-fasori lelkész örömének adó t 
kifejezést a bizottságok egyetértő 
munkájára vonatkozóan,

»Nagyon örülök annak, hogy mind 
a zsinati munkabizottság, mind a zsi- 
.nati szakbizottságok megbeszéléseinél 
az egyes bizottsági tagok nagyon ko
moly és alapos felkészülést mutattak. 
Ebből is az látszik, hogy valamennyien 
komolyan veszik a most folyó zsinati 
munkákat. Az a bizottság, -amelyikben 
én is benne' vagyok, különböző korú 
és teológiai felfogású zsinati tagokból 
áll.-Ennek ellenére

a megbeszéléseken senki sem a 
maga Igazságát kereste, hanem 
mindenki az egyház és a gyüleke
zet érdekét tartotta szem előtt. S 
ezért igazi testvéri együttérzésben 
(consensus) születtek meg a dönté

sek.
Különösen sokait foglalkozót- a bi
zottság a gyülekezeti lelkészi állás be
töltésével. Ezt a kérdést igen be
hatóan tárgyalta. A bizottság ielkész- 
küldésre vonatkozó paragrafusainak a 
megfogalmazását igen jónak tartom.

Mint a bizottság egyik tagjának is, 
igen jól esett látnom, hogy püspö
keink ezt a várható új feladatukat 
milyen lelkiismeretesen és jól gon
dolják ellátni, hogy mennyire a 
gyülekezet békéje és fejlődése áll 

a szemük előtt.«

get az emberekkel, akkor egyrészt 
átvette az ember bűnét, minden go
noszt és rosszat, a halált és az élet 
megrómlottságát a saját éle1«'»; és 
önmagára vállalta őket, de ugyan
akkor az embervilágnak ajándékozta 
az Ö szeretetét, megbocsátását, élel- 
i gazságát és igaz életét.

Isten ma is az emberek között 
, cselekszik. Ma sem akar az elér

hetetlen távolságok, a »meny- 
ország« Istene lenni, hanem ma is 
a Szeretet és az Üdvösség Istene. 
Ma is közösséget vállal minden 
emberrel és ma is eljön közénk, 

emberek közé.
Itt van közöttünk elsősorban is az 

igehirdetésben és a szentségekben, 
amelyek nagyon is világosan mutat
ják és hirdetik mind emberi formába 
és emberek közé aiázkodását, mind 
pedig élet-újító segítését.

Do ezen felül tőlünk, keresztyének
től várja, liogy neki képviselői le
gyünk áz emberek között. Azt kí
vánja, hogy vegyük fel — kiki. a 
magáét — a keresztet, ás vállaljuk 
és öntudatosan éljük a segítő közös
séget embertársainkkal. Isten ma úgy 
van az emberek között, hogy oda
teszi egyházát és keresztyénen, hogy 
rajtuk keresztül és bennük végezze 
az ö  munkáját. Az egyháznak &  az 
egyház tagjainak szent és megtisz
telő kötelessége és egyben ajándéka 
is az, hogy ilyenformán Isten képvi
selői lehetnek.

Nem keresztyén magatartás tehát 
a »mennyekbe« emelkedő hamis 
áhítatosság. Az igazi keresztyén 
magatartás a kereszt útja: közös
ség az emberekkel, önmagunk 
belevetése az emberiség érdeké
ben való munkába, a  f&radhatat- „ 
lan és erőteljes szeretet és szol

gálat a hétköznapokban.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy jtz 

az r émberek közé' való cselekvő el- 
vegyülés ugyanakkor, amikor segítség 
és szolgálat, az emberek felé. Isten
nek dicsőítése is. Ölabbari múlatta 
meg istenséget, hogy' emberré lett 
és végig járta a kereszt üdvözítő 
útját, í '

nekünk is úgy kell •" megmutat
nunk Istent a világnak, amint Ö 

megmutatta m agát
Ezért örömmel és lelkes bittel vál

laljuk ezt a keresztutat: a minden
napos közösséget az emberekkel, 
amint Krisztus Urunk is mondta: Ügy 
fénylik a ti világosságotok az embe
rek között, hogy lássák jó cseleke
deteiteket és dicsőítsék a Mennyei 
Atyátokat!

HÍRÜNK A VILÁGBAN
Közli az Evangelischer Nachrichten 

Ost és az Evangelischer Pressedienst 
és a zürichi La Vie Proslestantc art 
a levelét, amelyben az Egyházak 
Világtanácsa megköszöni a Magyar 
Protestáns Egyháznak és Péter János 
püspöknek a lucknowi szolgálatait 
és közli, hogy a Magyar Ökumenikus 
Bizottság keresztyén reménységéről 
szóló tanulmányát a Tanácsadóig Bi
zottság fel fogja dolgozni. Közük 
ezek a lapok azt is, hogy 3z egy
házak Világtanácsa válaszleveléhez 
mellékelte az ein öleség az_ Egyesült 
Nemzetek Szervezetéhez intézett üze
netét is, a koreai vérontás megszün
tetése és. a nagyhatalmak vezetőinek 
személyes találkozása érdekében.

*
Az Evangelischer Nachrichten Ost 

részletesen ismerteti a magyarországi 
tempiomújjáépítéseket, statisztikát kö
zöl a Magyar Népköztársaság által 
a templomok újjáépítéséhez adott se
gélyekről és a gyülekezetek áldoza
tairól.

*
A Bekennende Kirche auf dam \P‘eg 

csaknem teljes egészében közli 
Bereczky Albertnek, a bécsi kongresz- 
szusról irt beszámolóját és a Mi atyánk 
című prédikációját, amely ugyan
csak a népek bécsi békekongresszusá- 
va! foglalkozik.

JMikor pedig bőjtöltöK, ne legyen Komor a nézéseteK, mint a Képmutatóké“

Három zsinati szakbizottsági tag nyilatkozata



EVANGÉLIKUS ÉLET

Mi van az új, készülő lelkészválasztási törvényben ?
! Zsinatunk legközelebbi ülésszakán 
az egyik legjelentősebb törvénycikk a 
V. t  c.: »Az egyházi hivatalról és 
az egyház munkásairól« címen kerül 
tárgyalásra.

A törvénycikk bevezető elvi része 
az egyházi hivatalról szól és ennek 
hordozójáról, a lelkészről. A t. c. 1. 
§-a a  II. sz. Zsinati Szakbizottság fo
galmazásában így hangzik:

»Az Ágostai Hitvallás az Egyházi 
hivatalról azt vallja, hogy az 
evangélium hirdetésére, a szentsé
gek kiszolgáltatására Jézus Krisz
tus külön egyházi szolgálatot 
(ministerium verb! divini) ren
delt, hogy a Benne való megiga
zító hitre eljussunk. Ezt a külön 
egyházi hivatalt tölti be a lelkész.«

A t. c. ezután megszabja, hogy ki le
het a Magyarországi Evangélikus 
Egyház lelkésze, majd nagyjelentő
ségű elvi kijelentést tesz, mely sze
rint »a lelkészek mivolta és a ke
gyelmi eszközökkel való szolgálata — 
tekintet nélkül alkalmazásuk helyére 
és egyházigazgatási hatáskörűiére — 
azonos. Bármilyen egyházi alkalma
zásban levő minden lelkész jogosult 
és köteles az ige hirdetésére és a 
szentségek kiszolgáltatására.«

A törvényjavaslat nem 6zól a kü
lönböző egyházi beosztásban levő lel
készek egyházigazgatási, képviseleti 
és kormányzási teendőiről, mert özek
ről az Egyházi Törvény II. t. c.-e in
tézkedik. De feltárja a különböző szol
gálati beosztású lelkészek igeszolgá
latának, gyülekezetszolgálatának, egy- 
házszolgálaíának egész területét.

A t. c. megszünteti azt a régebbi 
törvényt, mely a lelkészek házasságát 
püspöki engedélyhez kötötte és ehe
lyett bejelentési kötelezettséget ír elő 
a lelkész számára.

Az egyházközség vezető lelkészét 
a t .  c. »gyülekezeti lelkésznek« 
nevezi. A törvényjavaslat szerint 5 
felelős az egyházközségben folyó 
minden egyházi tevékenységért, az 
Igchirdetői és gyülekezeti lelkészi 
munka tervezéséért, tartalmáért és 
folyamatos végzéséért. Felelős egy
házunk biblikus és hitvallásos ta
nításának érvényesüléséért, a lel
készi hivatalért és az egyházköz
ség háztartásáért is. A törvény- 
javaslat a lelkész felelősségét az 
eddigiekhez mérten messzemenően 
kiterjeszti. A lelkész! szolgálat ko
molysága, felelősségteljessége s az 
egyházi fegyelem alá helyezése 
ezeknek a rendelkezéseknek legfőbb 

irányelve.
A t. c. számos olyan rendelkezése 

mellett, mely újítást jelent az eddigi 
törvénnyel szemben, legjelentősebb uz 
a reform, amit a gyülekezeti lelkész 
alkalmazása tekintetében hoz.

A t. c. 13. § szerint: »A gyüleke
zeti lelkész alkalmazása úgy törté
nik, hogy vagy az egyházközség 
hívja meg, vagy a püspök küldi az 
egyházközségbe. Küldésre akkor 
kerül sor, ha a meghívásl eljárás 

eredménytelen volt.«
Gyülekezeti lelkész alkalmazása te

hát elsősorban úgy történhetik, hogy 
az egyházközség gyakorolja lelkász- 
rneghívási jogát. A lelkész meghívá
sára vonatkozó eddigi rendszert a 
törvényjavaslat teljességében átveszi. 
A gyülekezet legfel jobb három lelkészt 
hívhat meg próbaszolgiáiatra s azok 
közül elsősorban az egyháztanács 
(presbitérium), másodsorban a köz
gyűlés választ lelkészt az egyházköz
ségnek.

Az egyházközség kétszer ismétel
heti meg lelkészmeghívó jogának 

érvényesítését.
Hs kétszeres eljárás után sem alakul 
ki a gyülekezet többségének vélemé
nye egy Jelkész felé. vagyis ha a 
gyülekezet kétszeres eljárásban sem

tud magának lelkészt meghívni, —- 
úgy életbe lép a püspök , joga arra., 
hogy az egyházkőzségbe*lelkészt'küld- 
jön.

A törvény igen részletesen és gon
dosan szabályozza a püspök lelkész
küldési jogát. Megnevezi azokat, aki
ijét a püspöknek meg kell hallgatnia, 
mielőtt gyakorolja ezt a:jógát. Ezek 
közül

a püspök mellett a legnagyobb fe
lelősséget az esperes és a lelkészt 
választó egyházközség felügyelője
hordozza. Ok a felelősek ugyanis a 
püspök helyes tájékoztatásáért, a 
ielkészküidés előtt. Az ő dolguk, 
hogy a püspök megfelelően értesül
jön a gyülekezeti helyzetről, a hí
vek hangulatáról s azokról a körül
ményekről, melyek a lelkészmeghí
vás eredményességében megaka
dályozták a gyü’ekezetet. Őnekik 
ajánlja fel a püsoök azokat a sze
mélyeket, akik ízül lelkészt küld 
a gyülekezetbe s így ők azok a leg
fontosabb személyek, akiken ke
resztül a püspök érintkezik az egy
házközséggel. A püspöknek elő
írja a törvény, hogy igen gondosan 
mérlegelje döntését, amivel lelkészt 

küld a gyülekezetbe.
A püspök lelkészküldő iratát, azután 
az esperes ismerteti az egyházközség 
tanácsával (presbitérium) s  miután 
az kiállította a küldött le!kész nevére 
a már előzőleg egyházfoha tősági! ag 
jóváhagyott dijlevelet, az esperes be
vezeti az új lelkészt ai gyülekezetbe.

Az új tel kész,alkalmazási eljárás 
azon a ponton hoz lényeges változást, 
ahol az • egyházközségekben a legtöbb 
baj, visszavonás és békétlenség tá
madt.

A választási korteskedést, a gyüle
kezetek részekre szakadását akadá
lyozza meg. Igen szomorú volt 
az, hogy az egyházközségek éppen 
a lelkeszválasztósok Idején, vagyis 
a legsajátosabb egyházközségi jog 
érvényesítése közben váltak sok
szor feldúlt csatamezőkké. Ez az 
új törvény életbelépése után nem 

történhetik meg.
Viszont az új törvény éppen abban 
segíti a  gyülekezeteket, amire már 
régóta törekedtek. Segíti őket abban, 
hogy békésen és valóban a gyüleke
zet érdekeit nézve döntsenek új lel
készük személye tekintetében.

Az utóbbi idők általános egyházi 
tapasztalata az volt, hogy a gyüle
kezetek az esetek 90 százalékában 
egyhangú meghívás formájában 
döntöttek lelkészalkalmazás tekin
tetében. Ezzel mutatkozott meg az 
az igen jóirányú közegyházi szel
lem, mely a liberalizmus korából 
ránk maradt korteskedéses lelkész
választások hátrányait a maga ere

jéből próbálta kiküszöbölni.
Az új törvénynek az a célja, hogy 
a lelkészalkalmazás döntő módon 
s az esetek túlnyomó többségében 

meghívás formájában történjék.
A készülő t. c. a továbbiakban rész

letesen szabályozza az
esperes

működését. Az esperes a püspök mun
katársa az egyházmegyében s egy
házmegyéjében ő őrködik a lelkészi 
szolgálat felett.

Az ő tiszte a lelkészalkalmazási 
eljárások lefolytatása s elsősorban 
5 felelős azért, hogy ezek az el
járások a gyülekezetek javára 

épületesen történjenek.
O az egyházmegye lelkészeinek 
pásztora, az egyházmegye lelkészi 
munkaközösségének vezetője. A lelké
szek tudományos továbbképzését és 
testvéri szeretetben együttműködését 
szolgálja.

Az esperes felelősségét az új tör

vény a régihez képest messzemenően 
kiterjeszti.
j . A t, c. a továbbiakban megszabja a 

püspöki tiszttel
járó jogokat és kötelezettségeket te. O 
őrködik azon, hogy atz egyházkerület
ben minden egyházi tevékenység az 
anyaszéntegyház javára épületesen 
történjék, s hogy egyházunk betölt
hesse hivatását az emberek között. E 
t. c. gazdagon fejti ki a püspök tisz
tét, mely elsősorban a lelkészi szol
gálat rendjét biztosítja az egyház 
szolgálata érdekében. A püspök ha
táskörébe utalja a törvény egyházunk 
lelkészeinek és templomainak felszen
telését és az istentisztelet, rendjének 
megállapítását.

Külön szakasz rendelkezik a külön
leges munkaikörben levő lelkészek 
szolgálatáról, mint amilyen a teoló
giai tanárok s a különböző adminisz
tratív és szakmunkát végző lelkészek 
szolgálata.

Az V. t. c._ a lelkészi szolgálatnak 
mindenestől új összefoglalásai egyhá
zunkban. Egyházunknak nagy öröme 
lesz benne. A törvényjavaslat átgon
doltsága, teológiai megalapozottsága 
és rendkívül sok gyakorlati újítása 
előre viszi majd egyházunk életét 
egyházunk megújulásának szellemé
ben.

ÓBUDA
Március hó I-én, vasárnap délután 

6 órakor szeretetvendégség lesz az 
óbudai gyülekezet alagsorában, melyen 
a pestszentlőrinci gyülekezet műked
velő csoportja adja elő Móricz Zsig- 
tnortd »Légy jó mindhalálig« c. szín
müvének legszebb jelenetét. Sokoray 
Károly pestszentlőrinci lelkész 'böjti 
előadást tart, Záhony János énekel, 
Heller Anna zohgorázik. Komjáthy La
jos, a gyülekezet lelkésze írásmagyará
zatot tart. A belépés ingyenes.

FERENCVÁROS
Az első böjti vasárnapon K e m é n y  

Lajos esperes igehirdetését hallgatta 
nagy figyelemmel a gyülekezet. Dél
után böjti szeretet vendégs ég volt,
nagy számmal vettek részt rajta a 
hívek. Szép műsor keretében Bonnijai 
Sándor lelkész tartott előadást, aki 
Joel próféta könyve alapján meg
térésre hívó böjti igét hirdetett a gyü
lekezetnek.
MAGYARBOLY

A tnagyarbölyi egyházközség Aliin- 
ger Jánost eddigi helyettes lelkészét 
választotta meg lelkészének.

PAPNÉGYOLES
Á nagybudapesti papnék márciuS

3-án, kedden délután 5 órakor tartják 
szokásos összejövetelüket a Puskin- 
utcai. püspöki székházban.

RADIÚS-FÉLÖRA
Március elsején, vasárnap vallásos 

félórát közvetít a Petöíi-rádió negyed
11 -tői háromnegyed 11-ig. Igét hirdet 
Várady Lajos esperes-lelkész. Énekel 
a Lutheran! a énekkar \Veitler Jenő 
karnagy vezetésével.

MAJOS
A majosi egyházközség Kari Bétát 

választotta meg lelkésznek,

SOPRON
A soproni egyházközség Budakor 

Oszkár lelkész elhalálozása folytán 
megüresedett lelkészi állásba február 
15-én egyhangúlag Weltler Rezső 
hegyeshalmi felkészt, volt esperest 
választotta meg. Beiktatása előrelát
hatólag március 8-án lesz a 6oproni 
templomiban.

A fóti kántorképző-tanfolyam hallgatóinak vizsgája
A Fóti Belmissziói Otthon körül 

csupaszon merednek a magasba a je
genyefák. A nyári konferenciák alkal
mával népes kert most csendesen pi
hen.

Antikor belépünk az otthonba, még
sem a természet téli álmának han
gulata csap meg. Harmónlumjáték 
hangja hallatszik már a lépcsőházban. 
A háromhórtapos kántori tanfolyam 
hallgatói gyakorolnak. Mindössze ha
tan vannak. Négy férfi, két nő. Nagyi 
szorgalommal készülnek azonban. 
Sámsonházán, Apostagon, Páhiban és 
Szákon vár már rájuk az orgona és 
a gyülekezet. Kemény munkával ké
szülnek szolgálatukra.

A három hónap nem hosszú idő; 
minden pillanatot ki kell használ
ni. Akik az evangélium szellemé
ben élnek, azoknak mindig eleven 
a munkakedvük és van készségük 

a munkafegyelemre. ’ ‘
Reggel 5 órakor ébresztő, 6 órakor 

reggeli áhítat, melyet a hallgatók fel
váltva tartanák, utána 8 óráig, a 
reggeli idejéig gyakorlás. 12 óráig ta
nulás és gyakorlás, 1 órakor ebéd, 
3—6-ig ének, zeneelmélet, barmó-

Lnther M árton:
Imádság bekéért

Kegyelmedből, Utam Isten, 
teremts napjainkban békét, 
mert kívüled senki Sincsen, 
aki megóvhatná népét, 
csak Te, Urunk, egyedül.

Adj szerencsét, békét itl lenn 
mindenkinek, Uránt Isten. 

i
Úristen, mennyei Atyánk, aki szent 

bizakodást, jó tanácsot és igaz cse
lekedeteket kellesz életre, add meg 
szolgáidnak azt a békességet, amelyet 
a világ nleg nem adhat, hogy szi
vünk parancsaidhoz ragaszkodjék s 
eleiünkben oltalmad alatt ellenségtől 
háborítatlanul és biztonságosan él
jünk, Fiad, Jézus Krisztus, a mi 
Urunk által, ámen. (1529.)

Fordította:
BODROG MIKLÓS

■niumora, fél 7-ig tanulás, ismétlés, 
utána vacsora, majd a lefekvés idejéig 
9 óráig ismét gyakorlás, esti áhítat. 
Ennek a sütített napi programtanok 
pontos betartása tette lehetővé a vizs
ga szép eredményét.

A vizsga napja Budapesten február 
19én délután volt a Luther Márton In
tézetben.

A hosszú asztal mellett, ahol más
kor a Luther Intézet kántorképzősei 
szoktak ülni, most a fótiak helyezked
tek el. Mögöttük a budapesti tanfo
lyam 15 növendéke várta érdeklődés
sel a vizsga megkezdését.

Dezséry László
püspök imádság után a következő sza
vakkal nyitotta meg a vizsgát: »Egy
házunk most készül zsinatának újabb 
ülésszakára. Az előkészítő munkát 
néhány percre megszakítva jöttem el 
közétek.

Fontosnak tartom, hogy alkotmá
nyában is megújhodó egyházunk
ban, t megújhodó gondolkodású 
emberek szolgáljanak. Mindez 
vonatkozik a kántorokra is. Vé
gezzük a vizsga munkáját jó 
kedvvel, de a reánk váró felada
tokhoz illő komolysággal és 

szigorúsággal is.«
Először a harmóniumjáték bemuta 

tására került sor. Szép zökkenőmen
tes játékban szólaltak meg egymás
u tán  kedves koráljaink.

A tanfolyam résztvevői, kettő ki
vételével, még a hangjegyeket 
sem ismerték azelőtt, hiszen még 
abban az időben jártak iskolába, 
mikor nem állt olyan magas szín
vonalon a zene! oktatás, már a 
gyermekek között is, mint napja

inkban.

Kis János,
aki kitűnő pedagógiai érzékkel, a da
rabos, nehezen mozduló falusi ujjak 
»meglágyításán«. nyugodtan és a  jól- 
V'égzett munka örömével áll a harmo
nium mellett. Az elméleti tárgyakból

Benczúr László, Mnrjlag Andor
■tesznek fel kérdéseket. Közben a pihe
nés szünetét a Luther Intézet nő-

A meggyőződés hősének emléke
IV cm élt oly régen, mint a régi 

mártírok, akikre ’dónként emlé
kezteitek minket. Julius Fucsikot, a 
cseh írót és publicistát — most van 
ötven éve, hogy megszületett — so
kan ismertük, - jól emlékszünk még 
reá. A ma korunk olyan korszaknak 
sorakozott fel a történelem szakaszai 
közé, amelynek egyszer ilyen nevet 
is lehet adni: mártírok kora. Fucsik 
nevét a békemozgalom sokmilliós tö
megeiből mindenki Ismert a kérők 
világon. Prágában volt újságíró,szer
kesztő, kitűnő tanulmányokat írt a 
cseh realizmus nagy íróiról. Tollával, 
szavával harcolt Masaryk és Benes 
Ijöztgrsaságában az emberek egyenlő 
jogaiért s igazságos eloszlásáért a 
földi javaknak. Nekünk magyaroknak 
néni szabad említés nélkül hagynunk 
azt s tényt, hogy barátja volt nemze
tünknek s bátran kiállót! 1931-ben a 
csehszlovákiai magyar kisebbségért.

»Önök a nemzeti felszabadításért
küzdenek, a nemzetiségi elnyomás .
ellen harcolnak. A helyet útra

tóit, hogy ki volt a munkatársa s  
tó, merre lakik. 1943 szeptember 8-án 
a németek Julius Fucsikot Berlinben 
lefejezték.

Fucsik a prágai börtönben egy 
esdi származású börtönó'rének, aki 
papirost és ceruzát adott neki, 
még Berlinbe hurcolása előtt át
adta börtön-naplóját. Ezt a naplót 
Fucsik felesége 1946-ban kiadta.

Azóta a világ minden nyelvén meg
jelent fordításban a cseh forradalmár 
író nevezetes vallomása. Megvan ma
gyarul is »Üzenet az élőknek« elmen, 
Peéry Rezső fordításában. A napló
ból drámái Is írtak, azt is ismeri a 
magyar közönség.

Fucsik mindig víg s kedélyes fiatal
ember volt, a legfélelősebb írói és 
szerkesztői miunkát is könnyedén, 
mosolyogva végezte. Rettenetes szen
vedéseiről tárgyilagosan és röv'den 
számol be 6 üzenete forró emberi üd
vözlet az élők, az építő folytatók szá
mára.

»Az örömért éltünk, azért indul
tunk csatába, érte halunk meg.

találtak rá, ha tudják, hogy ez iá 
felszabadító harc a forradalmi 
proletariátus ügye. De tudniok 
kell, hogy az önök oldalán »m a
gyar munkások és dolgozó pa
rasztok oldalán, ott állanak a 
cseh munkások és dolgozó pa
rasztok is. önök ismerik a cseh 
csendőröket és a cseh végrehaj
tókat, az elnyomásnak eme esz
közeit. Nos, szükséges, hogy
megismerkedjenek azokkal is, akik 
tudják, hogy kötelességük önök
kel együtt küzdeni« — mondotta 
Fucsik a fiatal magyar szocialista 
értelmiségiek, a sarlósok, pozsonyi 
kongresszusán 1931 szeptember 

28-án.
Mikor Hitler hadai előzőn lőtték

Csehországot, ottaarádt Fuceík a 
német várossá kikiáltott Prágában s 
szerkesztette a titokban megjelenő 
cseh ellenállási .. újságot. Elárulták, 
börtönbe került, iszonyú szenvedése
ken ment keresztül, de egyetlen szó
val sem tájékoztatta dühöngő rabtar-

Ezért szomorúság sohase fűződjék 
nevünkhöz.«

Ez egy részlet a híres naplóból. 
De olvassunk el egy másik részletet 
is hozzá. Azt. amelyben búcsúzik a 
szüleitől. Ez így szol:

»Szüleimnek szeretetiikért cs egy
szerű nemességükért napos őszt 
szerettem volna biztosítani a nem
csak őket szolgáié munkámmal. 
Ezt nem zavarhatja meg az, hogy 
nem vagyok velük. A munkás 
halandó, a munka halhalatlan. A 
melegben és fényben, ami körül
veszi őket, mindig velük leszek. 
Két nővéremet kérem, hogy dalaik
kal felejtessék el apámmal és 
anyámmal a családunkban kelet

kező űrt.«
Nem véletlen tehát, hogy ez a ki

vételes tartalmú börtön-napló a har
cos humanizmus egyik irodalmi al
kotása lett. S nem véletlen, hogy 
ezzel az alkotással emelte magasra a 
mai világbéke-mozgalom Julius Fucsik 
nevét. Olyan magasra, hogy min
denünnen látható s hallható legyen a 
tiszta szó, az élőknek szóló üzenet.

(Sz.)

vendékei arra használják fel, hogy né
hány karénekszámot mutassanak be.

Weltler Jenő
karnagy, a püspök által megbízott 
zenei vizsgálóbiztos, a budapesti tan* 
folyam vezetője, szc;reneilátliatóan 
örül annak, hogy

a vizsga egyben a két kántori tan
folyam találkozójává is vált.

Az utolsó feleletek is elhangzottak. 
Az óramutató már hét felé közeledik- 
Ä jó eredménnyel végzett új kántorok 
csomagjai a sarokban várnak az in
dulásra. Készülnek hazafelé. Fülükben 
még ott cseng a vizsgát berekeszti) 
igehirdetés hangja: Sok mindent is
mertünk meg az utóbbi időben ml ke
resztyének. Sok mulasztásunkat, bű
nünket, hitetlenségünket és engedet
lenségünket. Ezeket mind szemünk 
elé tárta Isten. De megismertük Is
tennek hozzánk való szeretetét is, 
mindabból, ami körülöttünk és ve
lünk történt ős mindabból, amit hoz
zánk szóló, szavából, újra megnyílt 
bibliánkból, megértettünk.

Ez az Irántunk való szeretet 
adott erőt a tanfolyam munkájá
hoz; ez adjon erőt a magunk to
vábbképzéséhez, hogy gyülekeze
teinkben épüljön az élő Jézus 
Krisztus teste, — a kántori szol

gálat által Is.

K észülj a z  ig e  h a l lg a tá s á r a !
B ö jt 2. vasárnapja
M áté  20, 2 0 -  28.

Böjt idején mindig nyomatékosan 
szólal meg az evangélium központi 
üzenete: Krisztus önmagát, a saját 
életét adta oda váltságul »sokakén«, 
azaz a gyülekezetért s benne éret
tünk is. Váltságul adta magát úgy, 
hogy áldozati halálával újból meg
nyitotta számunkra az utat Isten 
atyai szívéhez, amikor bűnbocsánatot 
szerzett nekünk.

Ez az ige Krisztus szolgáló enge
delmességét úgy mutatja meg tanít
ványainak, hogy azt ellentétként 
állítja oda a tanítványok önző dicsö- 
ségvágyával szemben. Nemcsak az 
első tanítványok közt voltak olyanok, 
akik előnyt és halaimat akartak biz
tosítani maguknak a hitükből és 
abból, hogy Jézusért áldozatokat vál
laltak: nem egyszer előfordult ez az 
egyháztörténelem folyamán is. A 
kísértés pedig mindig ott lappajig a 
saját szivünk mélyén. Ha Krisztus 
szeretete, a hozzá és az evangélium
hoz, az egyházhoz való ragaszko
dás lemondást követel tőlünk, vagy 
éppenséggel előnytelennek látszik, 
mert »csábíts a világ »öröme«, — 
akkor sokszor titkon olt ég a szivünk
ben a reménység — némelykor nyíl
tan jel is tör —, hogy Istennek »kár
pótolniai« kelt bennünket lemondá
sunk »áldozataiért«. Uc Jézus eluta
sítja ezt a nagyon is emberi gondol
kodást. Az az áldozat, az igazi áldo- 

at, amely a társunk és felebará
tunk javát szolgáló önfeláldozás.

Ezt kelt megtanulnunk ebből az 
igéből. így kell átmenni életünkbe és 
vérünkbe ennek az üzenetnek: fogad
juk Krisztus ajándékát, érettünk ho
zott áldozatát ágy, hogy magunk s 
a szeretet ajándékával szolgálunk és 
adjuk magunkat áldozatul.

Ennek az áldozat-szolgálatnak ott 
kell égnie életünkben: családunkban, 
gyülekezeti szolgálatunkban, a hét
köznapi élet munkájában, a népűnk 
javát kereső és építő önfeláldozá
sunkban. KARNER KAROLY,

GYÜLEKEZETI HÍREK
Március 1. Reminiscere. Böjt 2. Vasárnapja. ,
Igék: d. e. Fii, 2:6—8., Máté 20:20—28., d. u. Esaiás 50:4—8. 
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ÉLŐ VÍZ
Csúcspont és fordulat

Mk. 8. 27-88.
A z  evangélista Urunkat munkálko

dásának csúcspontján mutatja, vagyis 
ott, ahol valódi jelentőségében, mint 
Krisztust, először ismerik tel. Ez a 
csúcspont egyszersmind fordulat — 
tudatos fordulás az áldozati halát, a 
kereszt felé. fis végül a legteljesebb 
világossággal hangzik el itt, mire kell 
felkészülve lenni annak, aki mint ta
nítvány merészkedik a Mester mögé 
állni.

Jézus a tanítványaival átment a 
haláron s velük meghitt beszélgetést 
folytat. S most itt történik meg, hogy 
a tanítványa ezt mondja neki: »Te 
vagy a Krisztusi« Kiváltságos pilla
nat czl Oly megismerés tör itt fel, 
amely csak hitből támadliatott. Máté 
evangélista szerint Jézus valóban 
mondta is Péternek: »Nem test és vér 
jelentették meg neked, bánom az én 
mennyei Atyáin!« Ez ugyanis Jé2US  ̂
nak az Istenhez való teljes, sajátságos 
viszonyát fejezi ki. Ez a név: Krisztus, 
azt a tényt állapítja meg, hogy Jézus 
valóban nem azonos síkon áll az Isten 
amaz embereivel, akikre a nép gondol, 
amikor Jézusról beszél. Keresztelő Já
noshoz hasonlították. Illésre is gon
doltak, egy másik prófétát láttak Jé
zusban.

Péter vallomása: »Te vagy a 
Krisztus!«, teljesen elhagyja ezt az 
emberi, történeti síkot. Péter val
lomásában oly megítélés jelenik 
meg, amelyik felülről származik s  
átmetsz minden emberi megítélést.
Te vagy a Krisztust — azaz: Te 
felülről való vagy. Te egyenesen 
az Atyától jössz. Te vagy az az 
Istenember, akit földünk csak egy
szer kap ajándékul. Te vagy az új 
kezdet, az új teremtés csodája — 
a másik Ádárnt Vagy ahogy János 

„kifejezi: »Nem vérből, sem a test 
~ akaratából, sem a férfiúnak indu

latából, hanem Istentől született!«
Ez a vallomás a karácsony tényé
nek elismerése, az az elismerés, 
hogy ez a Jézus »az Ige«. Krisz- ■ 
tus: íme, ez a pont az, ahol az em
beri vízszintes vonalat az isteni 
merőleges vonal metszi. Ö az a 
metszőpont, amelyik épp úgy hoz
zátartozik a merőleges vonalhoz, 
tehát valóságos ember és valósá

gos Isten egyben.
Mert éppen most, ezen a csúcspon

ton. szól Jézus talányos szóval az 0  
elkövetkező haláláról: »Az ember Fiá
nak sokat kell szenvednie és inegvet- 
telnie a vénektől és főpapoktól és 
írástudóktól és megöletnie és har
madnapra feltámadnia.«

Éppen most, amikor azt hiszik, 
hogy látni fogják: az Atya meg
világosítja a Fiú dicsőségét, épp 
most nyilatkoztatja ki Jézus a ta
nítványoknak, hogy az Ö útja 
nem a kŐFóriához, hanem a ke
reszthez vezet. Ezért semmi sem 
természetesebb, minthogy Péter 
félrevonja Öt s arra akarja rábír
ni, hogy ily sors ellen feltétlenül 

védekeznie kell.
Mért mindeddig az volt a látszat,

hogy Jézus közvetlenül /ura törekszik, 
hegy felállítsa az Isten országát látha
tóan. Nekünk is azt kell gondolnunk, 
hogy Jézus igéjének teljhatalmával és 
tetteinek erejével minden ellenálláson 
átgázol s végül is diadalmasan fog be
vonulni Jeruzsálembe, a szent vá
rosba.

1:3 most tekintetét valóban Jeruzsá
lem felé fordítja, de nem azért, hogy 
ott trónra lépjen, hanem hogy ott O 
elvettessék és keresztre feszíttossék. 
Péternek nyíltan is megmondja: ez az 
isteni út, amelyet meg kell járnom. És 
a menekülésnek az az útja, amelyet 
Péter nyíltan tanácsol neki, emberileg 
nagyon is megérthető, sőt emberileg 
az egyetlen értelmes dolog a végből, 
hogy az ember ameddig csak lehetsé
ges, kitérjen a szenvedés és a halál 
elől. De aki Jézusnak ezt a kivezető 
utat tanácsolja, az a kísértő, aki el
akarja édesgetni ö t az Isten számára 
kiszabott feladattól. Innen ered Jézus 
éles visszautasítása ugyanazzal a ta
nítvánnyal szemben, aki az imént cso
dálatos vallomást tett róla.

Itt, roppant fontos felismerés előtt 
állunk.

Az Isten országának felállítása 
nem közvetlenül valami ragyogó 
győzelem útján következik be s 
nem Is valami Isteni államcsíny
nyel. Az bizony ítélet áltat követ
kezik be. Isten szeretet« egyálta
lán nem abban áll, hogy Ö egy
szerijén kiterjeszti karját és embe
rek hirtelen bűnbánati rohamban 
karjaiba vetik magukat s aztán 
minden, minden helyreigazodik. 
Azt a bűnt, amelyet az emberek 
mérhetetlenül felhalmoztak, meg 

kell 1 telni.
Isten szerctete magában foglalja azt 
az igazságot, amely a gonoszra hatá
rozott nemet mond. Az embernek azt, 
amit az Istentől való elpártolásával 
okozott, egész félelmetcsségbcn meg 
kel! tapasztalnia. Az amber lábbal 
tiporta Isten szeretetét. Maga torla
szolta el az Is'enliez vezető utat. Be
csapta és elzárta az Istenhez vezető 
ajtót. Ezért az Isten és az ember csak 
akkor találkozhat össze, ha kettőjük 
között megtörténik a békéltetés és ki
engesztelés. Minthogy pedig az em
ber — ember ezer év múlva — ezt a 
kiengesztelést nem tudja megvalósíta
ni, ezért Isten a világ iránti szerétéi
ből odaadta az O egyszülött Fiát. S 
e Fiúnak ki kell szolgáltatnia magát 
az emberiségnek, mint aki ennek egy 
tagja. Nem az lesz a dolgq, hogy az 
emberek feletti ítéletnek szabad folyást 
adjon, hanem azt magára kell vennie 
és engednie, hogy azt rajta hajtsák 
végre. Magára veszi a büntetést, hogy 
békességet nyerjünk és a sebei által 
meggyógyuljunk.

Jézus nem tér ki az ítéletnek ez 
óljából, hanem aláveti magát an
nak. Véghez viszi ezt a művet. Ez 
az a nagy fordulat, amely előtt 
valamennyien csak megítélődötten 
és szégyenkezve állhatunk meg. 
»Nagy adósságát — im — a bű

nös szolga Urára rótta.«
Samué! Dieterie

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF LELKI PÁSZTORI LEVELEIBŐL 
Am ikor nem ízlik a Biblia

Nehéz dolog arra nézve tanácsot 
adni, hogy a nagy szorongaltatások 
idején hogyan viselkedjünk, mivel itt 
titokzatos hatalmakkal van dolgunk, 
amikkel szemben nehéz eltalálni a 
helyes magatartást. Sajnos sokszor 
úgy látszik, mintha a sötét hatalmak 
kezükbe kerítettek volna egy-egy em
bert. Sokakról tudunk, akik nemcsak 
időnként, hanem állandóan ellen
szenvet éreznek a Szentírással szem
ben. Némelyek annyira jutottak, hogy 
ez az ellenszenv beleette magát a ter
mészetükbe és ők egyáltalában nem 
is akarnak tőle szabadulni. Mások 
szenvednek alatta és szerelnék ki
vetni magukból, hiszen szeretik az 
Üdvözítőt. Mások ismét csak időn
ként vannak így megkötözve. 
Ameddig lehet, meg kell kísérelni 
akaratunk megfeszítésével legyőzni a 
Bibliával szemben bennünk feltámadt 
idegenkedést. Néha azonban ez túlsá
gosan nehéz, s ilyenkor jobb csend
ben maradni, mint erőszakoskodni. 
Aki kisértésben van, attól úgy sem 
lehet sokat várni s követelni. Ilyenkor 
az erőszakosság többet árt, mint 
használ.

Továbbá azt tanácsolom, ne véld, 
hogy kemény kisértések között feltét
lenül a Bibliát, vagy más hasonló

ELADÓ kétmanuálos, nyomólégrend- 
szerü 12 játékos kisebb templomok ré
szére alkalmas márkás orgonaharnvó- 
nium, fújtatómotorrai Cím a kiadó- 
hivatalban.

könyvet kell a kezedve venned épü
lésedre. S ha azt tapasztalod, hogy 
leperegnek rólad a szavak, akkor na
gyon is jól megértelek “es ismerem 
ezt az állapotot; ha ugyanis az ide
gen hatalom kerekedett felül benned, 
akkor hiába olvasol akármit, úgy 
sem lesz áldás rajta. így van ez 
akkor is, ha nincs kedved az imád
sághoz. Mit ér, ha reákényszeríted 
magadat? Ilyenkor azt tanácsolom: 
hagyd most. Miért kell éppen úgy 
imádkoznod, ahogyan általában szok
tál? Lehet egészen egyszerűen is és 
úgy, hogy a Gonosz nem is tartja 
érdemesnek akadályozni. Gondold 
csak meg: a Miatyánkban ott van az 
egész Bibliát Benne van Isten neve, 
országa, akarata, ,gondoskodó jósága, 
bűnbocsátó szeretete, a te megbocsátó 
készséged, oltalom a kísértés ellen s 
szabadulás minden gonosztól is végül, 
hogy az Űré minden hatalom és di
csőség. S  ha eszedbe veszed, hogy 
az Atya a Jézus Krisztusnak Atyja, 
akkor az 0  nevének említésekor a 
Fiú is veled van s így igazán benne 
van a Miatyánkban az egész Biblia. 
Mond el hát ezt az imádságot csen
desen és mivel maga az Üdvözítő 
tanít, hogy »igy imádkozzatok«, ezt 
az ördög sem akadályozhatja meg.

így hát jegyezd meg: aki sokra 
nem képes, elégedjék meg a kevéssel. 
»Az ige porba dönti«, mondja Luther. 
(Az eredeti szószerinti fordítása sze
rint: Egy szócska megdöntheti!) S  
vcgiil megjön a segítség, ne félj, 
talán már közel is van. Bízzál és ne 
csüggedjI

KÜLFÖLDI  EGYHÁZI HÍREK
VATIKAN

XII. Pius pápa végre engedett a 
becsületes keresztyén milliók sürgető 
kérésének éj kéréssel fordult az Eisen- 
hower-korminyhoz, hogy a Rosen
berg házaspárnak kegyelmezzenek 
meg. A római katolikus egyház fejé
hez az utóbbi Időben egyre több levél 
érkezett, melyben magasrangú egy
házi tisztviselők és laikusok egyaránt 
kérték a pápát, hogy járjon közben a 
Rosenberg házaspár ügyében. A pápa 
közbenjárását szerte a világon öröm
mel fogadják a keresztyének.

NÉMETORSZÁG
A pfalzi egyház lelkészei felhívással 

fordultak a pfaizl protestáns egyház 
minden tagjához. A felhívás többek 
között a következőket mondja:

»A nyugati hatalmak és Nyugat-
Németország között IxtcndŐ keret- 
szerződés kérdésiben döntés elé ke
rültünk. Alulírottak emlékezünk az 
1934-es barmeni hitvallásra és az 
1946-ös stuttgarti bűnvallásra és éppen 
ezért valljuk azt, hogy a mostani
helyzetben sem mehetünk cl szó és 
megjegyzés nélkül az események mel
lett. Nyilvánosan kell beszelnünk,
kérnünk és figyelmeztetnünk, amíg 
erre időnk van. Mint evangélikus ke
resztyének és németek tiltakozunk 
ennek a szerződésnek a megvalósí
tása ellen. Elutasítunk minden német 
újrafelfegyverzést. Mikor ezt kijelent- 
lük, nem politikai eszmék Vezetnek 
bennünket. Az embert tartjuk szem 
előtt. Eleget szenvedett az emberi
ség. Azt akarjuk — amennyiben ez 
rajtunk áll —, hogy az emberek él
fenek. Imádkozunk értük. Erre szó
lítunk fel minden evangélikus ke
resztyént.«

INDIA
Lilje püspök, az Egyházak Világ- 

tanáosának lucknowi ülése után visz- 
szátérve Németországba, nyíl atkozott 
az indiai vallási helyzetről. Nyilatko
zatában többek közt a kővetkezőket 
mondotta: »A közéletnek majdnem 
minden kérdésében a hinduizmus által 
kialakított indiai gondolkodásmód a 
döntő. A hindu zmus, melyhez a la
kosság nagyobbik része tartozik, 
Ázsiának majdnem időtlen nyugal
mát és csendjét testesíti mag. Mivel 
ebben a vallásban az igazság és a 
hazugság, a valóság és a képzelgés 
közti határok elmosódtak, a po’hikai 
döntésekre val ó készség is csekély. . .  
A kommunizmus tanítja meg az 
indiaiakat arra, hogy nem minden 
mindegy, hánem az igaz és a ham s 
út között határozottan dönteni Kell.«

CL 6 ö j t  iá. (Lejtőién.
A böjt az egyházi évben az ü r  

Jézus Krisztust, mint főpapot mu
tatja be, aki megtisztítja lelkiismere
tűnket a holt cselekedetektől, s hogy 
szolgáljunk az élő Istennek. (Zsid, 9. 
rész.)

Az egyházi év böjti időszaka ép
pen azt jelenti, hogy Jézus Krisztus 
mit telt érettünk, azért, hogy a holt 
cselekedetektől megszabadulva, az Ö 
cselekedeteiből ismerjük fel a vált- 
ságot.

Aiuiak ellenére, hogy az egyházi 
esztendő böjti időszaka ezt periköpai 
rendjében, az igéből világosan és 
hangsúlyozottan mutatja, mégis éppen 
a map,át hívőnek tudó ember, meg
próbál mesterséges módon részt kér
ni Krisztus szenvedéséből: a bőjtö- 
léssel, amit az ü r  Jézus Krisztus te
kintettel az ószövetségi törvényre és 
az ember fegyelmező jellegére, nem 
tiltott meg, de éppen érdemi szerző 
voltát kifejezetten elítélte és elve
tette.

A böjtölés az ember cselekvése, 
mely jő az embernek, mint önfegyel
mezés, de Isten előtt nem érdemszer
ző. Böjtöt csak Isten adhat az ember
nek kereszthordozásban, megpróbál
tatásban.

A »foltozás« nem ér semmit. Az 
óembert az új ember kell, hogy fel
váltsa. Az új bort új tömlőkbe kell 
tölteni. Belső mivoltában és egész 
magatartásában kell megújulnia az 
embernek. Ezt nyilatkoztatja ki Jé
zus, amikor a böjtölés érdemszerzö 
jellegét elveti és megítéli. (Máté 9:16- 
17.)

Jézus a böjtölésnek önjegyelmező 
és önmegtartóztató lelki hatását 
hagyta meg, de eltörölte isten előtti 
érdemszerzö jellegét. Az imádságnak 
sincsen érdemszerző jellege, de az Is
tennel való eleven összeköttetés fenn
tartására elengedhetetlen. A böjtölés 
az imádság előkészítője. Isten éppen 
azért mér reánk keresztet és próba
tételt, mert ez a böjt Istentől való és 
ez elveszi kedvünket a bűnös és ön
magunk hajszolta örömöktől és nyil
vánvalóvá teszi Isten kegyelmét. 
Ilyen állapotban önként adódik a lelki 
böjtölés, melyre eleve figyelmeztet az 
Ige: »tartóztassátok meg magatokat a 
testi kívánságoktól, amelyek a lélek 
ellen vitézkednek.« (I. P.éter 2:11.)

Dr. Gyimesy Károly

HOLLANDIA
Az Egyházak Világtanácsának tá

jékoztató kőnyomatosa az Ökume
nischer Pressed cost legutóbbi jszá- 
mában részletes tudósítást közöl a 
hollandiai és angliai szörnyű áradás
ról.

»A táj repülőről nézve szörnyű 
képet mutat. Összeomlott házak, ili- 
ott egy-két fa. vízben úszkáló ron
csok és állalletemek mindenütt a 
pusztulást mutatják. Az egyik város
ba. amelyet még nem öntött el az ár, 
repülőgépről dobatják le az élelmi
szeri. Helikopterekkel kutatják a vi
dékei, hogy hot várnak még megmen
tésre emberek.«

A tudósítás a továbbiakban az ár
vízkárosultak megsegítésével foglal
kozik.

»Egész Hollandiából érkeznek az 
adományok: ruházat, pénz és sze
mélyes segítség. Minden épkézláb 
férfi az összes rendelkezésre álló 
eszközzel a gátak helyreállításán fá
radozik.«

Borzalmas kép tárul elénk az 
egyes családok sorsát szemlélve. 
Majdnem minden családból vannak 
halálos áldozatok és helyenként egész 
családok nyomtalanul eltűntek, A lel
készek mindenütt együtt vannak 
súlyosan megpróbált híveikkel.

»Angi dban is nagyon sok halálos 
áldozata volt a hatalmas áradásnak. 
A megmentettek az ideiglenesen ősz- 
szeállitott táborokban kétségbeesetten 
imádkoznak a még hiányzó hozzátar
tozók ételéért. Lowestoftból jelentet
ték, hogy mikor a hullámok áttörlek 
a frissiben felállított szükség-gátat 
éppen negyven gyermek volt együtt a 
gyülekezeti teremben. Mikor a víz

emelkedni kezdett, a gyerekeked be» 
vitték a templomba. A kántor orgo
náit, hogy a gyerekek figyelmét el
terelje. Mikor a segítség megérke
zett, a víz már olyan magasan állt, 
hogy a gyerekeket csak csónakokon 
lehetett a templomból kivinni. A 
kisebb gyerekek az oltáron (alMlék 
menedéket.«

»Az egyház mindent megtesz, hogy 
segítsen« — fejezi be a tudósítás,

A 1 toll and és az angol kormány 
azonban a fegyverkezési hajszában 
m'ndent elmulasztott a gátak erősíté
sére és a tiép védelmére. Fegyvereket 
gyártanak amerikai parancsra az Or
szág és a nép érdekeinek figyelme« 
kívül hagyásával.

INDONÉZIA
Celebes szigetének északi részét 

Minahasanak hívják. Ezen a terüle
ten majdnem minden falunak van 
protestáns temploma. A minaVnsai 
zsinatnak 335 ezer keresztyén tagja 
van. A háború alatt az egyes Váro
sokban általában 90 százalékos kár 
esett. A templomok majdnem mind 
romba dől tdk. Így Indonézia legna
gyobb protestáns temploma is: a 
tondanoi. Most ezeket is újjáépítik. 
Ezenkívül kórházakat, iskolákat és 
árvaházakat is építene!'.

NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG

Nuschke Ottó miniszterelnőkhetyet- 
tes, a Keresztyén Demokratikus Unió 
elnöke, most ünnepelte hetvenedik 
születésnapját. Dr. Vető Lajos püspök 
táviratban üdvözölte ez alkalombál 1 
kiváló keresztyén békehafeöst.

Szombat esti közös imádságunk
A SZERETŐ ISTEN 
II. Móz. 33, 17—23.

a  Isten iszent Isten, aki előtt a bűnös ember nem állhat meg. Ezért ntm 
mutatta meg Isten »orcáját« Móz esnek. Szentsége emésztő füzében el

veszett volna Mózes.
I 2  | A szent Isten Jézus Krisztusban a mi számunkra láthatóvá tette magát. 
I— 1 Maga Jézus mondotta: »aki engem lát, látja az Atyát«. Jézus Krisztus
ban könyörült meg a bűnt gyűlölő Isten az emberen és fordította reá atyai 
arcát. Ott, ahol az evangélium hírdettetik, a szerető mennyei Atya fordítja 
kegyelmes arcát a bűnös ember felé, hogy eljöjjenek számára a bűnbocsátót, 
az élet és üdvösség napjai. Ahol az ember meghallja az evangéliumot, ott 
átéli az Isten atyai arcának feléje fordulását. Ennek nyomán békesség, 
öröm és reménység támad.
í ^ iA z  evangélium hallgatása ellenére nem mindig látjuk tisztán Isten atyai
I----tárcát. Sokszor úgy tapasztaljuk, mintha Isten arcát felhő takarná el
előlünk. Nem értjük, hogy Isten miért cselekszik velünk úgy, ahogyan 

... cselekszik és miért vezet azon az úton, amely«) járnunk kell. Ilyenkor nem 
marad más hátra, mint hinni azt, hogy Isten most is szerető mennyei Atya. 
Talán hetek, hónapok vagy évek múltán »hátulról* meglátjuk azt, hogy Isten 
akkor mutatta meg legjobban szeretetét és hűségét, amikor mi azt hittük, 
hogy nem jár velünk és nem fordítja reánk atyai arcát. Azért mindig bátran 
álljunk az evangéliumra.

VALLJUK MEG, hogy Isten útjait és cselekedeteit sokszor elhamar
kodottan ítéltük meg.
ADJUNK HALAT, hogy Isten Jézus Krisztusban felénk fordította 
atyai arcát.
KÖNYÖRÖGJÜNK ráhagyatkozó hitért, útjait elfogadó engedelmes
ségért, bizodalmas hitből való békességért, nemzetünk békés fejlő
déséért, népünk cs az egész világ békéjéért.

_______________________________________  K. Z.

B I B L I A-O LVA S Ó
Március 1, vasárnap. Jer. 29:11, lt. Tini. 2:11—12.

Az ü r  felölünk való gondolata nem a háborúságé, hanem a békességé. 
Hitetlenkedésünk, tagadásunk ellenére is ő hű marad. Ütaink gonoszságában 
szüntelen mutatja a szabadulás útját Krisztusban (kiben megbékítette 
magát e világgal!. Velük való békessége csak a zsoltáros bűnbánatához 
hasonló magatartásunk útján lehetséges.

(Olvasd még: Zsolt. 25; Lk. 17:1—10.)
Március 2, hétfő. Zsolt. 5:12, II. Tim. 4:16, 17.

A hivő ember sohasem csügged el, mert nehéz helyzetében is mindig érzi, 
hogy az ü r  vele van, mellette áll és megoltalmazza őt s hogy nem magunk
tól, hanem Isten által van a szabadulás. Legyen életünk ilyen Istentől és 
Istenről való igehirdetés az örvendezés bizonyosságában, — mint Krisztusé 
volt.

(Olvasd még: Ján. 7:14—18; Lk. 17:11—19.)
Március 3, kedd. J. Sám. 2:10, Ján. 5:27.

Az Urnák mindenre van hatalma — a rontásra éppúgy, mint a feleme
lésre. Ezt a hatalmát Krisztusnak is átadta. Ö szabadító annak, ki ebben a 
névben él és tanít s az Istennek enged, hogyneni az embernek.

(Olvasd még; Csel. 5:17—29; Lk. 17:20—25.)
Március 4, szerda. I. Móz. 49:26, Ef. 1:3.

Mennyiszer halljuk, mégsem értjük az Ür hívó szavát. A földi édesatya 
utolsó áldása nagy dolog, de mennyivel nagyobb az az áldás, amit Mennyei 
Atyánk ád nem egy kiválasztottnak, hanem mindannyiunknak Krisztusban. 
Általa szólt az Ür; vájjon halljuk mi szolgái is szavát?

(Olvasd még: I. S.ám. 3:1—10; Lk. 17:26—37.)
Március 5, csütörtök. Es. 54:17, II. Kor. 2.-14.

Az ü r  ellen hiábavaló a bűn minden fegyverkovácsolása, az ő szolgáinak 
elvehetetlen hite, igazsága. Kit az Ür megragadott, rávett, annak sokszor 
drága tapasztalata ez a Krisztusban nyert szabadításból. Legyen életünk 
naponként Krisztus »ismerétjének illatáról« való bizonyságtevés.

(Olvasd még: Jer. 20:7—13; Lk. 18:1—8.)
Március 6, péntek. Préd. 3:14, Rom. 11:29.

Isten öröktől fogva munkálja megtérésünket. Amit Krisztusban tett éret
tünk, az a legnagyobb ajándék. Ezt nem lehet sem túllicitálni, sem megcson
kítani. Krisztus is ennek az akaratnak engedelmeskedett mindhalálig és lett 
örök üdvösség szervezője azoknak, akik az istenfiúságban néki engedelmes
kednek.

(Olvasd még: Zsid. 5:4—10; Lk. 18:9—14.)
Március 7, szombat. Ján. 11:40, Zsolt. 2:12.

A hitetlenséghez sok ártatlan próféta vére lapadt. Ez ölte meg a prófétá
nál is nagyobbat — az Isten fiát —, Krisztust. Ha hiszünk benne, ő nieg- 
láttatja vélünk az Isten dicsőségét még a halálban is. Mily »boldogok mind
azok, akik őbenne bíznak«.

(Olvasd még. Mt. 21;33—46; Lk. 18:15—17.). Benkő István
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A  „ l e l k é s z v á l a s z t á s i  n é v j e g y z é k “  ú j  s z e r e p e  e g y h á z u n k b a n

A most készülő és zsinatunk «lé ke
rülő V. te. rendkívül érdekes új ren
delkezéseket tartalmaz az ú. n. »let- 
készválasztási névjegyzék« tekinteté
ben.

Nemrég megírtuk, bogy püspökeink 
rendelkezést adtak ki arra nézve, 
hogy valamennyi egyházközség min
den év január hónapjában készítse el 
és állítsa össze az ú. n. lelkészválasz- 
tási névjegyzéket. Ez a rendelkezés 
már előjele volt az erre vonatkozó 
új egyházi törvénynek.

Ezt a névjegyzéket azelőtt mindig 
csak akkor állították össze, áruikor, 
egy gyülekezetben lelkész választás
ról volt szó. Sok szidalomnak és per
patvarnak a forrása volt.

Ebbe a névjegyzékbe az »adózó
kat« állították be s összeállítása 
közben folytatták azokat a prak
tikákat, amelyekkel igyekeztek 
kiszorítani a lelkészválasztási 
eljárásból mindazokat, akik a 
Horthy-rendszer lelkészválasztási 
eljárásaiban kényelmet'enek vol
tak az egyházi vezetőség számá
ra. E'sősorban a gyülekezet sze
gényeit, a falust fö dctleneket, az 
ipari munkásokat és nőket súj

totta ez a rendszer. ,
Az egyház megélt a jómódűakbót, 

az egyházi földből és más ingatlanok
ból. Nem ment azok után. akik a gyü
lekezet »perifériáin« éltek. Ezek egy
házi hozzájárulásait nem gyűjtötte be, 
sokszor még akkor se, ha azok készsé
gesek lettek volna; — majd azon a 
címen, hogy nem járultak hozzá az 
egyház fenntartásához, kihagyta 
őket a lelkészválasztási névjegyzék
ből, következőleg kiszorította őket a 
lelkészválasztásból.

Megújuló és új tájékozódású 
egyházunk másképen tekinti az 
embert s nem a társadalmi kire
kesztés, a vagyoni előjogok, ha
nem a gyű ekezeti testvérközös
ség á'l a szeme előtt, amikor er

re a névjegyzékre gondol
Az új egyházíenntartó névjegyzék 

tartalma és jelentősége szempontjából

azért is megváltozott, mert a felsza
badulás óta letértünk a kötelező egy
házi adózás rendszeréről s az önkén
tes cgyliázfenntartási hozzájárulások 
legkülönbözőbb rendszereit építették 
ki a gyülekezetek. Kétségtelen, hogy 
ma az egyházíenntartó hívók lajstrom
ba vétele nem kizárólag, vagy néni 
elsősorban a hagyományos egyházi 
adózás alapján kelt történjék, hanem 
tekintetbe kell vennünk mindenkit, aki 
valamilyen formában benne él a gyü
lekezetben és hozzájárul annak ház
tartásához. így lesz a régi. kellemet
len zöngéjű »lelkészválasztási név
jegyzék« új formája egyévenként, a 
lelkész és a presbitérium által lelki- 
ismeretesen összeállított nagyjelentő
ségű névjegyzékké, amely az egyház- 
fenntartó felelős egyháztagok éven
kénti számbavételét biztosítja. A belc- 
születéses népegybázi rendszerből az 
önkéntes egybáztagságra épített rend
szerbe való áttérésünk egyik legfon
tosabb eszközévé válik.

Mit tar lat máz erre vonatkozólag a 
készülő V. te.?

A törvény szerint ezt a névjegy
zéket az egyházközség tanácsa 
köteles minden év január 31-ig 
összeálltam. A lelkészmeghívó 
névsort ügy kell összeállítani, 
hogy abba az egyház fenntartá
sában résztvevő m i n d e n  egy
háztag felvétessék, nemre va’ó 
tekintet nélkül; azok is, akik az 
előző év előtti évben járu tak 
hozzá utoljára az egyb.ázfenntar- 
táshoz. Az egyházfemüartási 
hozzájárulás tényét aszerint kell 
megállapítani, amilyen rendszer 
az egyházközségben az egyház
fenntartó hozzájáru ásókra vonat
kozólag érvényben van. Minden 
templomlátog'ató egyháztagot 
egyházfenntartónak kelt tekinteni, 
hiszen minden temp'omlátogató 
részt vesz a perselyes adakozás
ban, s éppen az offertórlumban, 
ami pedig legősibb és legszentebb 
módja az egyházfenntariásnak.
A lemploml offertórium, t. i. az 

istentisztelet szerves résre.

Az ■ egyházfernntartó egyházhivek 
évenkinti összeírása fogja gyülekeze
teinket arra tanítani, hogy híveiket 
gondosan lel ki pásztorai jak, hogy 
évenként megvizsgálják azt a valósá
gos gyülekezeti erőt, ami az egyház- 
fenntartás céljából számításba jöhet.

Ha a presbitériumok és a lelkészek 
felelőséggel végzik el a munkájukat 
ezen a téren, úgy ez az évenkénti 
egyházközségi nyilvántartás az egész 
gyülekezeti élet nevelőjévé és biztosító
jává válbatik. Fontos eszközzé a gyü
lekezetek öntudatának emelésére.

De biztosítja az új törvény azt is 
hogy ezután következő lelkész
választásoknál az egyházfenntartó, 
egyházszerető és templombajáró 
hívek kivétel nélkül és ténylegesen 
résztvehessenek a lelkészválasz
tás megtisztelő jogának gyakor

lásában.

RUTTKAY—MtKLlAN GÉZA:

PASSIÓ
A mi Urunk Jézus Krisztus 
szenvedésének és halálának 

szent története.
I. Virágvasámapra 

II. Nagypéntekre

*

Készítsük elő a nagyheti passió
olvasást a könyv csoportos meg
rendelésével. Ára 6.— Ft. Meg
rendelhető az Evangélikus Egye

temes Sajtóosztálynál,
Bp., VIII., Puskin u. 12. 
Csekkszámla:, 220.278.

A gyülekezeti iratterjesztések
nek 10%-ös engedményt bizto

sítunk.

CZAZ ESZTENDEJE LESZ, hogy 
1853. március 3-án, a régi ferenc

városi temetőben — a mai Haller-piac 
helyén — vértanúhalált halt a Dunán
túl felszabadítását célzó 1849-i nép
mozgalmak lengedáshíríí, fiatal Nosz- 
lopy Gáspár, a szabadságharc partizán- 
vezére, evangélikus egyházunk fia.

A múlt történelemírása alig és ak
kor is lekicsinylőén emlékezett meg 
róla, pedig jelentőségében, ha nem is 
akkora, mint például Bem, de Dunán
túl szabadságharc alatti sorsában ép
pen olyan dicsőséges és eredményes 
mint voll Bem apó Erdélyben,

Amikor Jellasics a Dráván átkelt, 
hogy elfoglalja Magyarország fővá
rosát, s ezzel vérbe fojtsa a magyar 
szabadságküzdelmet, a liivatalos kato
nai parancsnok, Csányi László aka
rata ellenére, figyelemre sem méltatva 
az olaszországi garnizonból hazaszö- 
kött huszárok harcolni akarását, foly
tonos visszavonulásban volt, csak a 
huszonnégy esztendős, fiatal marcali 
főbíró, Noszlopy Gáspár késleltette a 
horvát hadak vonulását, azok utánpót
lási menetének feltartóztatásával, és 
cselekedte ezt Noszlopy gyakorlatlan, 
hadakozásltoz nem szokott, heve
nyészve hadrendbe állított paraszt 
nemzetőrökkel. Jellasics kötelet ígért 
Nosziopynak, amiért oldalvédjét szét
verte, az arisztokrácia kigyót-bókát 
kiáltott, de a fiatat szabadságharcos 
rendületlenül küzdött népe, nemzete 
függetlenségéért, szabadságáért. _ Ko
rán megismerkedett a francia utópisz
tikus szocialista tanokkal és Berzsenyi 
fia, Berzsenyi Farkas barátsága réven 
a nagy költő könyvtárát is látogatva, 
otthon is apja könyveit sokat olvasva, 
tett szert kortársai által is nagym
értékeit műveltségre.

Pákozd és Ozora eredményeinek el
múltával Noszlopy helyzete is tartha
tatlanná vált, hát Debrecenbe indult 
Kossuthhoz, hogy tőle felhatalmazás! 
nyerjen szülőföldje, Somogy és az 
egész Dunántúl felszabadításához. 
Kossuth megbízó levelével és har
mincötöd magával indult ei azután, 
hogy 1849. április 29-én már több-

ezred magával — C6upa szegénypa- 
raszttai, iparosemberrel rohammal fog
lalja vissza az ellenségtől Kaposvárt, 
majd felszabadítsa Sziget 'árt és ke
zébe tartsa az egész Dunántúl', még 
akkor is, amikor már nyilvánvalóvá 
lett Görgei árulása. Serege sohasem 
adta meg magát, hanem az ellenség 
kellős közepében átkeltek a Balato
non; huszársággal, tüzérséggel, köz
ben még ahhoz :s volt erejük, hogy 
megsarcolják az ellensége! és tömén
telen zsákmányt küldjenek Komá
romba, ahová maguk is igyekeztek és 
meg is érkeztek, miután Noszlopynak 
az a gyönyörű törekvése, hogy a Ba- 
konyra támaszkodva, hazája felszaba
dítására 80.000 főnyi sereget szervez
zen — nem sikerül;. Nosziopy harcos 
társait bemenekítette Komárom vá
rába, maga azonban kívülroaradt és 
dacolva minden üldöztetéssel — tejére 
1000 forint vérdíjat tüz'e.k ki —, még 
Világos után is szervezkedett, agitált, 
konspirált, hogy. végül is árulás követ
keztében, azon a bitón haljon meg, 
amelyen Bogár Imrét és betyártánsait 
is 'kivégezték.

Noszlopyról csak Vasvárv — a csá
szárfogási összeeskiivésaen társa — 
emlékezik; Abaft »Hazánk« című kö
tete egy-egy fejezetében, elmondja, 
mint készülte.'; elfogni a Kecskemétre 
utazó fiatal Ferencz Józsefet, hogy vé
gül is az összeesküvés részvevőit áru
lás következtében elfogják és röviddel 
utána kivégezzék. Noszlopynak vak
merőséggel határos módon, rendkívüli 
ügyességet és testi erőt jelentő kitar
tással sikerült Kecskemétről még e l
menekülni, később őt 's beárulták, s 
most már nem sikerül; megszöknie 
fogságából, mint egyszer a ludovi- 
ceumbeli őrizetből elmenekült. Sorsa 
beteljesedett, meghal* a népért,
A HADITÖRVÉNYSZÉK 1853-ban 

hozta meg 'téletét, mely halálra 
szólt — kötéláltal* halálra.

Körmendy Sándor, a kormánybiztos 
becsének, Nosziopy Titusznak volt osz

tálytársa a mostani Múzeum-kőrúton 
lakott, s szállásadójának ablakából 
nézte, amikor Noszlopyt a vesztő
helyre vitték. Roppant sok katona kí
sérte — talán 20.000-t iendeltek ki —, 
mert attól féltek, hogy a nép meg
menti őt- Agyúkkal és égő kanóccal 
kísérték a kocsit, amelyen utolsó út
jára vitték.

Nosziopy Gáspár mellé Soltra La
jos református segédlelkészt *endel- 
ték ki, Nosziopy azonban kijelentette, 
hogy ő ágostai evangélikus vallásé, s 
így Soltra megmenekült a számára 
nagyon fájdalmas feladat — a halálra 
előkészítés feladatától. Ez néki azért 
volt igen kínos, mert Csurgón osztály
társa volt Noszlopynak.

Székács Józ6ef pesti evangélikus 
lelkész kísérte útjára s  neki mondotta 
Noßzlopy:

— Az osztrák házon teljesüljön be 
az az átok, mely Dávid egyik zsoltá
rában olvasható! (109.)

A haditörvényszék' ítéletének fel
olvasásaikor bűnéül sorolták fel, hogy;

»— A felségsértö Kossuth Lajos ál
tal 1849. március 18-án ráruházott 
kormánybiztosi állást elfogadta s műit 
ilyen, ugyanaz év március 30-án az 
aldunai vidéken népfelkelés rendezé
sére is meghatalmazást kapott s amely 
kormánybiztosi állásit »a forradalom 
elnyomásáig« oly módon vitte, hogy a 
népfelkelést Somogy, Tolna és Bara
nya megyékben rendezvén, azokat fel- 
fegyverezte és mint ilyeneket a cs. kir. 
hadsereg ellen vezérelte: továbbá a 
magyar felkelősereg számára újonco
kat toborzott,, a nemzetőrséget moz
góvá tette, guerillacsapatokat állított, 
akik előtt »Magyarország Jelségsértö' 
függetlenségi nyilatkozatát« több íz
ben kihirdette.«

Nosziopy megjegyezte:
— Igenis tettem és az ausztriai ház 

tó! való elszakadást akartam!
Az ítélet felolvasása után beszélni 

kezdett a néphez:

D IC SŐ ÍTÉ S
Már az ószövetségben is dicsérték 

az Urat. Isten szentjei már az 
Ószövetségben is . igen előre jutottak 
Isten dicsőítésének művészetében- Ez 
különösen a zsoltárokban tűnik ki. 
Ezekhez nem kis része magasztaló 
ének. Isten dicsőítése. A többi zsoltár 
nagyrészében meg azt látjuk, hogy a 
zsoltárnak vagy a kezdetén, vagy a 
végén magasztalás van.

A dicséret és hálaadás közeli ro
konságban van egymással. A kettő 
között nagyon nehéz világos külső 
elválaszó vonalat venni. Mindkettő az 
ü r  dicsérete. — A kettő között ős
időktől kezdve próbálgattak megkü
lönböztetést tenni, azt mondván, hogy 
amikor köszönünk, azért dicsőítjük 
Istent, amit cselekedett érettünk, ami
kor meg imádjuk és magasztaljuk 
ö t, azért dicsőítjük; ami ö  önmagá
ban. — A dicsőítés mégis magasabb 
síkban van, mint a hálaadás. Amikor 
hálát adok, bizonyos mértékben ön
magam körül keringenek a gondola
taim. A dicsőítésben azonban a lélek 
magáról megfeledkezve imád. csak 
az Isten fönségét és hatalmát látja 
és magasztalja az ő kegyelmét és 
megváltását.

Jézus ajkáról két alkalommal hal
lunk dicsőítő szavakat. Az egyik al
kalommal azt halljuk, hogy az ö  
Lelke által mgasztalja az Atyát: »Há
lákat adok néked, Atyám, mennynek 
és földnek Ura, hogy elrejtetted eze
ket a bölcsek és értelmesek elől, és 
a kisdedeknek megjelentetted. Igen, 
Aityám. mert ígv volt kedves Te előt
ted.« A második alkalommal arra ta
nított, hogy imáinkat e szavakkal fe
jezzük be: »Mert tied az ország cs a 
hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Amen!«

Az újszövetségben a magasztaló 
énekek Isten legnagyobb kegyelmi 
kinyilatkoztatására vonatkoznak, 
arra, hogy 0  tulajdon Fiát adta, hogy 
szenvedjen és meghaljon a mi bű* 
neinkért: »Az Istennek legyen hála 
az O kimondhatalan ajándékáért.« 
(II. Kor. 9. 15.).

János »Jelenésekében látjuk, hogy 
magasztaló énekek fognak hangozni a

— El fog pusztulni Ausztria s csá
szárai földönfutókká lesznek. A lőtté
nél em kereke forog és az utókor ítél
kezik azok felett, akik most felettünk 
ítélkeznek. Feldől az osztrák császá
rok bűnös trónja s az utolsó Habs- 
burg-császár számkivetésben leheli ki 
le lkét... — Itt a dobpergés elnémí
totta.

Budapesten, a ke perest termüöben 
van egy márvány síremlék, amelyen 
Noszlopy Gáspár neve is olvasható, 
az emlékoszlopra a költő eme sorait
vésték:

»Csatájuk a védelmezett
Népjog csatája voltU

TV OSZLOPY ÉDESANYJA sohasem
’ tudta meg Gáspár fia kivégzését, 

s abban a hitben halt meg, hogy fia 
Nagyiörökországba bujdosott ki. Sír
kövére van vésve, hogy:

»Küzdeni szent jogokért
két Grachust adtam a Ilonnak.

Bú kísért síromig,
s egy óhaj: Légy Haza boldogle

Elárvult a vrácsiki — újvárialvai — 
ház, elmaradtak a Noszlopyt kereső 
zsandárok is, de emlékeztetőül meg
cselekedtek még utolsó látogatásuk 
alkalmával, hogy a kitűzött vérdijtól 
elesvén, bosszúból az udvarra hordták 
Noszlopyék kutyabőrbe kötött »rebel
lis* könyveit. Előbb karddal össze
hasogatták, aztán máglyát készítettek 
belőle, és durva, németszövegű dalo
kat énekelve elvonultak.

Elhamvadtak, az újvárialvai ház 
gyakori vendége1: Kis János költő, 
evangélikus püspök, Berzsenyi Dániel, 
a nagy evangélikus ódaköltönk s Du- 
kai Takács Judit, a helikoni ünnepek 
jeles szereplője által is annyiszor for
gatott könyvek, köztük számos jeles 
forradalmi mü. amelyből Noszlopy 
Gáspár a honszeretet s a nép szabad
ságjogaiért izzó érzületét merhette, 
de nem hamvadtak el az eszmék s né
pünk szivében ma is él Noszlopy hősi 
emléke, tetteinek dicső híre.

Borsi Darázs József

mennyekben, örökké. És etv.áek ar 
örökkétartó magasztaló éneknek tár
gya röviden .az V. fej. 13. versben vari 
kifejezve. A menonyben tökéletes lesz 
a magasztaló ének. Isten megkapja 
az ö t megillető tiszteletet. Micjdanütl 
fog hangozni a magasztaló énék, és 
mindenki Visszhangozza azt. Zertgö 
hárfák leszünk, amelyek egyéni_ sa
játossággal és mégis tökéletes ossz* 
hangban zengenek Neki.

Azonban senki nem lehet a meny- 
nyei kar tagja, aki már itt alant meg 
nem tanulta az O dicséretét: »Üj éne
ket adok szájamba a mi Istenünknek 
dicséretét« (40. zsplt. 4:). És ö  meg
tanít minket, hogy minél inkább meg
tapasztaljuk kimondhatatlan ajándé
kát.'annál tisztább hangon és annál 
gyakrabban énekeljük ezt- az éneket.

Ha összegyülekezünk — s kezdjük 
iö el gyakorolni e szokást — gyak
rabban zendítsük meg azokat a ha
talmas magasztaló énekeket, amelye
ket elődeink énekeltek. Ezért fe! fog
ják emelni szíveinket az örök magas
latok felé. S miután egy ideig mások 
szavával énekeltünk dicséretet, meg
tanuljuk a magunk ézaváva! is ma
gasztalni Istent. Megtanulunk »éne. 
kelni szivünkben az Úrnak«.

Olé Hallesby

Istentiszteleti ren d
március hó 1-én, vasárnap  

B udapesten
Deák-tér: délelőtt 9 Zay.László, dél

előtt 11 (úrv.) Kemény Lajos, délután 
6 Zay László. Fasor: délelőtt V2IÖ 
Pásztor Pál, délelőtt 11 Gyöngyösi 
Vilmos, délután 6 Gyöngyösi Vil
mos. Dózsa György-út: délelőtt Ve 10 
Trajtler Gábor, üllöi-út 24: délelőtt 
Ve 10, délelőtt 11. RákócZi-út 57/b.: dél
előtt 10 Szilády Jenő dr., délelőtt 3/,\2. 
Karácsony S.-utca: délelőtt 10. Óbuda: 
délelőtt 9 Komjáthy Lajos, délelőtt *10 
(úrv.) Komjáthy Lajos, délután 5 
Mezősi György. Béesihapu tér; dótalött 
P.Srétor Kwnc.'üeleiott 11 dreier 
renc, délután^" 7 Gálát György. To- 
roczkó-tér: délelőtt 8 Gálát György. 
XII., Tarcsay V.-u.: délelőtt 9 Danhau
ser László, délelőtt II Danhauser 
László, délután 7 Ruttkay Elemér. 
Budakeszi: délelőtt 10 Glatz József. 
Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet: dél
előtt 10 Ruttkay Elemér. Fóti-u. 22.: 
délelőtt '/jtO Rimár Jenő, délelőtt 11 
(úrv.) Gádor András, délután 6 Gádor 
András. Váci-út: délelőtt 8 Rimár Jenő, 
délután 4 Rimár Jenő. Zugló: délelőtt 
11 Vértesi Rudolf teol. —- Scholz 
László, délután 6 Benes Miklós dr. 
G y a r m a t - u délelőtt '/: 10 Scholz 
László. Rákosfalva: déleliőtt 7 jl2  Be
nes Miklós dr. Thaty K,-u. 28.: délelőtt 
11 Rédei Pál, délután 6 Rédet Pál 
Kelenföld: délelőtt 8 Rezessy Zoltán, 
délelőtt y210 (gyerm.) Muncz Frigyes, 
délelőtt II (úrv.) Rezessy Zoltán, dél
után 5 Bottá István. Németvötgyi-u.: 
délelőtt 9 Bottá István. Külsö-Kelen- 
föld: délelőtt 12 Bottá István. Köbáni/a: 
délelőtt '/UW Kören Emu,“ " délután 4 
Vető Béla. Simor-u.: délelőtt '/211 Vető 
Béla. Utász-u.: délelőtt V« 12 Koren 
Emil. Újpest: délelőtt 10 (úrv.) Btázy 
Lajos, délután 6 Bonyai Sándor.' 
Dunakeszi-Alag: délelőtt 9 Banya!
Sándor, délután 6 Blázy Lajos. 
Vas-u. 2/c.: Szimonidesz Lajos

EVANGÉLIKUS ÉLET
A magyarországi evangélikus egyete
mes egyház Sajtóosztályának lapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VIII., Puskin-u. 12. 

Telefon: 142-074.
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László szerkesztő. 
Budapest, HL, Dévai Biró Mátyás-tér !. 

Előfizetési árak:
Ft Ft

Egy Íróra 5.— Félévre 30.—
Negyedévre 15.— Egész évre 60.—

Engedélyezési és terjesztési szám:' 1 
M E. III. B 70.336/1948,

10.000 példányban nyomatott.

2-531189. Athenaeum 
(F. v. Soproni Béla)

A  _ ■ — ÉT _ _ Bandák Átszabása,Somogyi szűcs IJj o r g o n á k  táííli/a ’ jav,tását
R ieqer O ttó  o rg o n a g y ö r

Budapest, X ÍV ., Füredi-utca 41. Telefon : 297 - 0 2 3

SZLEZÁK RAFAEL Ä Ä
R ák o sp alo ta , (Bpesl, XV.,) Zrinyi-át 28, Tel. 292-128

Háztartási-, üzleti-létrák, 
íregoli készítés. javítás, 
rozsdás ru h a s z á r í tódrót j á t 
kicseréli. Fizetés könnyítés! 
Csáki. Nefelejts-u. 17. Tel.: 
425-567.

Gyermekágyakat, konyha-, 
berendezéseket. szabályoz
ható etető gyermekszéket, 
javítok, átalakítok. Fizetési 
festett bútorokat készítek, 
kedvezmény, asztalosmester, 
Zichy J.-trtca 32.

Zongorajavltáa, hangolás
Jótállással Szakszerű becs
lés. Száríts mester, Pa- 
ross-tér  egy. T: 330-478.

Vállalati Jogügyi osztá ly 
hoz Budapestre elm en
nék, Baditz, Miskolc. Fö- 
posta. Postán marad.

Sezlont, matracot, ven
dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenln-körút 55. Rekamfé készítését, min

dennemű kárpitosmunkát, 
javítást háznál, házon kí
vül vállal Várad!, Maja- 
kovszky-u. 32.

Zongora, pianino, harmónium 
Javíts«. hangolás, érték- 
becslés Tipcld zongoraterem
ben, Rákóczi-út hatvanegy

Használt háló, kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Landler Jenő-u. 14. 
(volt István-út) fsz.

Kétszemélyes rekamlét szé
kekkel. fotelekkel olcsó ár
ban készít: Kárpitos, Rá* 
kóczi-tér 11. sz.

Zongora. pianino javítás 
hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvári zongorakészítő 
mesternél. Lenin-körút 21. 
TeL: 42&-819.

óraj a vitást, óra üveg behe
lyezést gyorsan és pontosan 
végez Belházy órásmester 
Szabads*ajtó-út t. (Erzsébet 
hídfőnél).

8z»m 0veg Llpl Jőisertöl 
(Knapec* u tódától) IX., 
Oliöl-dt 78. óróUm ádás 
templom m ellett.

Rádiót, használtat, jót ven
nék. Bártfaf, Lenin-krt. 92. 
Tel.: 122-355.

S p e c i á l i s  m t i s t o p n o l ó ,  m ü t l ím íi  I
A/fn U A + i  Í /Í m a «  Többszörösen k itüntetve férfi, női:i v ia n a n  J a n o s  szabóm ester, t h o k ö l y - u t  59 /A.

O r g o n á k ,  h a rm ó n in m o f c
szabóm ester, THÖKÖLY-ÜT 59/A. kész~£*«.Javításji. V illam os fúvóberendezések száítitáM  

Legtökéletesebb m űtöm és k iégett, m olyrágott szöveten , 
é sru h ák  on. Vidékre postán utánvét

ftokAmlák, különfélék, ló 
kisipari munka olC9ón, 
Zichy Jenö-utca bárminő- 
három. Kárpitosnál.

Sodrony ágybetét, össze 
csukható vaságy. Gyermek
ágyat. vasbútort, csőbútort 
készít. Javítást vállal. Pro 
hászka, VI., Zichy Jenő-«, 
negyvenhat.

ZongorakészítŐmestemél
zongora, pianinó jutányos 
árban. Orgonabarmónlum 
kfsebb-nagyobb eladó. Da- 
róczy mester. 342—662. 
Aggteleki-utca 5.

Megbízható protestáns nőt 
50-íg, háztartás minden 
munkájára, négytagú (fel
nőttek) családhoz alkalmaz 
nánk Pápán. Lelkész! Híva

F ittle r  Sándor orgonaépítS  m ester
Budapest. X IV ., M iskolci-ót 76

Kézikötőkészüléket
XV., Rákospalota. 
Gábor-u. 77. -

készítek
Bethlen

Bőrcslzma 44-es eladó. 
Badítz, Miskolc. Tass-ute;

Irhabunda alakítást. Javítást 
vállal: Rosenfeld szűcs,
Majakovszkij-u. 26.

Kárpitosbútor beszerzésével 
forduljon bizalommal Oláh 
kárpitoshoz. Javítást válla 
!ok. Készáruk raktáron. 
József-kőrút 66. Tel: 138-102.

Szlezák László aranykoszo- 
rús harangöntőmester. Bu
dapest. XIII., Penteházy- 
utca 78.

Rekamfék, garnitúrák té-  
szén és megrendelésre Bo
kor kárpitosnál (Mária Te- 
rézla) Horváth Mihály« fér 
13. TemplomnáL

Vízvezetékszerelés, WC für
dőkályha javítás, Nagy 
Károly, Izabella-u. 90._Tel.: 
126—566.

tál Bakonytamásí.

Kvarclámpa Javítás: Zsellér, 
VIII., Szigony-«. 19.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Aprdhlrdeté, stavsnkínt - 1 Ft, Kbhlrdetéa u*m inrawfcáO 
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JÉZUS SZENVEDÉSEDRŐL... Zsinatunk vendégeként Ján Chabada egyetemes püspök vezetésével 
négytagú szlovák evangélikus küldöttség érkezett Budapestre

Február 25-én megérkezett Budapestre a szlovák evangélikus egyház kül
döttsége, hogy tíznapos tartózkodásban ismerje meg a testvér magyar evan
gélikus egyház életét s hogy részt vegyen a március 4—5-én törvényalkotó 
zsinatunk ülésein. A küldöttségnek két püspök tagja van. Ján Chabada, a 
szlovák evangélikus egyház egyetemes püspöke és Andrej Ludovit Katina, a 
szlovák evangélikus egyház nyugati egyházkerületének püspöke. A küldöttség
ben van dr. Ján Michalko, a bratislavai evangélikus Teológiai Faku tas 
dékánja és Cyril Hlavác, a szlovák evangélikus egyház sajótosz'ályának 
titkára.

»Jézus, szenvedésedről mostan el
mélkednem . . .« — így kezdődik egyik 
szép böjti énekünk. A böjt valóban a 
Jézus szenvedéséről való megemléke
zésnek az ideje. Minél jobban elmé
lyedünk a mi Urunk szenvedésének 
szemléletében, annál áldotlabb szá
munkra a böjt időszaka. Persze nem 
mindegy, hogy ezt hogyan tesszük. 
1519 márciusában írt Luther egy kis 
traktátust »Krisztus szent szenvedésé
nek szemléletéről«. A reformátornak 
ez az Írása ma is jó segítség szá
munkra a böjti elmélyedésben.

Vantwk emberek — mondja Luther 
—. akik mikor Jézus szenvedéseire 
gondolnak, eltelnek haraggal ludas, 
a főpapok, Pilátus szóval mindazok 
iránt, akik szerintük Jézus szenvedé
sének okozói voltak. Pedig ez hely
iden, hiszen így nem Jézus szenvedé
séről elmélkednek, hanem Judásnak, 
meg a többieknek a gonoszságáról.

Az is eltévesztett dolog, ha valaki 
részvéttel cs sajnálkozással gondol 
»szegénye Jézus ártatlan szenvedé
sére, mint azok az asszonyok, akik a 
keresziúton Jézust megsiratták (Luk. 
2.1, 27), s akiket Jézus arra intett, 
hogy inkább magukon sajnálkozza
nak

Mindezekkel szemben azok emlékez
nek meg Jézus szenvedéséről helye
sen, akik lelkiismeretűkben megretten
nek. s felismerik, hogy Jézus szenve
désében Isten haragja lesz nyilván
való a mi bűneink jelelt. »Bűneink 
büntetése rajta van . . .« (Esaiás 53). 
Ha Isten ily keményen bánt egyszü
lött szerelmes Fiával, akkor mit ér
demelnénk ml, haszontalan bűnösök?

Továbbá gondoljuk meg azt is, 
hogy Isten Fia miattunk szenved oly 
kegyetlenül. Pünkösdi beszédében Pé
ter is ezt a vádat szegezte hallgatói
nak: Ti feszítettétek meg öt! S ez 
most nekünk szól. Jézus testében a 
szegek a mi gonosz tetteink, tövis
kor onájaa mi bűnös gondolataink.

S ha így elmélkedünk Jézus szenve
déséről és óbban elmélyedünk, akkor 
az megtermi bennünk áldott gyümöl
csét: megöldökti óemberiirkel és meg
foszt minden önmagunftban való bi
zakodástól, felfuvalkodáslúl, kérkedés-

Múlt hét csütörtökén hatalmas em
beráradat seregiéit össze Budapesten 
a Sportcsarnokban. A Magyar-Szovjet 
Társaság és az Országos 'Béketanács 
tartotta nagygyűlését. A nagygyűlésen 
részt vettek az egyházunk meglátogatá. 
sara érkezett csehszlovákiai evangé
likus egyházi vezetők is.

A nagygyűlés első felszólalója Iván 
Pavlovics Bargyin, kétszeres Sztáiin- 
díjas akadémikus, a Szovjetunió Tudo
mányos Akadémiájának alelnöke, a 
Szovjetunió Legfelső Tanácsának tagja 
volt. aki 1950-ben már járt egyszer ha
zánkban. Szovjet tudósok nevében üd
vözölte a nagygyűlést. Hangsúlyozta, 
hogy ez a békegyülés különösen jelen
tős azért, mert a magyar-szovjet ba
rátság hónapja idejére esik. Ez a hó
nap pedig, amely erősiti és fejleszti 
a szovjet és magyar nép barátságát és 
együttműködését, egyben elősegíti a 
világból« megszilárdulását.

Ezután Komjáthy László, kohászati 
miniszterhelyettes szólalt fel. Rámu
tatott azokra a nagyjelentőségű taná
csokra, amelyekkel Bargyin akadémi
kus 1950-ben. mikor először járt ha
zánkban, segítette első ötéves népgaz
dasági tervünk megvalósulásál. Hang
súlyozta, . hogy a magyar ' kohászat 
munkája a béke megerősítését szol
gálja. Egy idős cseh olvasztár példá
jára utait, aki a békeivek aláírásakor a 
következőket mondotta: »Az éri tinta- 
tartóm a martinkemence és tintám a 
terven felüti folyékony acél.«

A szovjet írók nevében Valerij Pav
lovié« Druzin szólalt fel.

»A kultúra, a tudomány cs a mű
vészet további felvirágzásához —

tői. Ne feledjük azonban: magunktól 
kéjüelcnck vagyunk a Jézus szenvedé
séről való helyes elmélkedésre, arra 
csak Isten vezethet el bennünket. 
Ezért ezt tőle kitartóan és buzgón kér
nünk kell.

Ha azután így eljutottunk az igaz 
bünbánatru. akkor megérik számunkra 
Jézus szenvedésének másik gyümölcse: 
a m e g v i g a s z l a l ó d á s .  Mert 
semmiképpen sem szabad a bűneink 
jelelt való kétségbeesésben megma
radni, hanem el kell jutni a diadal
mas hitre. Ez a hit bizodalmasan 
Krisztusra veti bűneit, hiszen »Az ür 
mindnyájunk vé két örcá veié« (Esaiás 
53. 0) és ö »a mi bűneinket maga vitte 
fel testében a fára« (I. Pét. 2. 24). 
Higyjük tehát csak egészen bátran, 
hogy Jézus feltámadásában győzött a 
bún felett. Ilyen értelemben mondja 
Pál apostol, hogy Krisztus meghalt a 
mi bűneinkért s feltámadott megiga- 
zulásunkérl (Róma 4, 25).

Ha ugyanis Jézus szenvedésének 
szemlélete elvégezte benned munká
ját s igaz bűnbánótól ébresztett, akkor 
tele van az Atya szive irániad való 
jósággal, bűnbocsátó irgalommal. Ha 
ezt eszedbe veszed, a te szived is 
megtelik iránta való hajlandósággal, 
szeretettel és hálával. Felragyog elöl
ted az evangélium veleje: ügy sze
rette Isten a világot, hogy az 0  egy
szülött Fiát a dia érette. S akkor ör
vendezni fogsz és megerősödsz hited
ben, úgy, hogy szinte újjászületsz.

Ha azután így meggyökerezett szi
ved a Krisztus szereteiében s ellene 
fordultál bűneidnek, . akkor Krisztus 
szenvedése példakép lesz a számodra 
és még egészen másképpen is hasz
nát veszed, mint eddig. Erős fegy
vert nyersz ugyanis benne a kísérté
sekkel szemben. Szenvedés, betegség 
lm gyötör, megvigasztal a fájdalmuk 
férfiú. Kevélység, liszlátalanság. gyű
lölködés megszégyenül Jézys alázatos 
szenvedésének láttára. •

így lősz 'Jézus szenvedése, egész éle'- 
tünk számára gyümölcsözővé, így le
szünk igaz keresztyénekké — tanítja 
Luther. Es ezt a böjti tanítást mind- 
annyiunknak érdemes megfogadni.

mondotta — békére van szükség. 
Újra meg újra kell magyaráznunk 
az egyszerű emberek millióinak és 
százmillióinak minden országban, 
miben rejlik az új világháború ve
szélye. mityen eszközökkel lehet 

elhárítani ezt a veszélyt.«

Dr. János György, aki a magyar or
vosegészségügyi csoporttal kilenc hó
napot töltött- a harcoló Korea földjén és 
a Rákosi Mátyás hadikórházban dol
gozott, arról a mély benyomásról szá
molt be, amelyet rájuk a harcoló koreai 
nép és a segítségükre siető kínai ön
kéntesek elszánt hősiessége tett. »For
rón megszerettük Korea népét — mon
dotta. — Második hazánknak váltottuk 
Korea földjét. Fájdalmas volt a búcsú 
a kórházban, amikor átadtuk munkán
kat a következő orvoscsoportnak. Az
zal a -tudattal léptük át- az Annogan 
lűdját, hogy Kim ír Szén népe, Mao 
Ce-tung örikéniesei biztosan haladnak 
a béke igaz ügyének győzelme felé.«

Andies Erzsébet, a Magyar Béke- 
tanács elnöke zárószavaiban azt han
goztatta, hogy a békéért küzdők tá
bora a dolgos emberek tábora, akik 
tudják, hogy a szavaknak a teltek ad
nak erőt.

A szovjet nép példája nemcsak 
arra int bennünket, hogy fáradha
tatlan munkával gyarapítsuk a 
békefront erejét, hanem arra is, 
hogy a legnagyobb mértékben ébe
rek tegyünk. A zárószavak után a 
teremben mindenki felállva együtt 
énekelte: » .. .  ha összetartunk ren
dületlen. legyőzzük végre a Hábo

rút.«

A szlovák evangélikus egyház veze
tőinek ez a megtisztelő látogatása 
örömmel tölti el egész egyházunkat és 
jcíe népköztársaságaink baráti jó
viszonyának éppen úgy, mint egyhá
zaink testvériségének. Egyházaink 
életében ez a látogatás történelmi je
lentőségű s egy egész új és baráti 
egyházi kapcsolat és együttműködés 
kezdete.

A szlovák egyház itt tartózkodó ve
zetői a magyar evangélikus egyház 
vendégeiként legelőször az egyetemes 
egyházat keresték fel, ahol tlr. Vető 
Lajos, egyházunk elnöklő püspöke 
üdvözölte őket. A'fogadáson egyhá
zunk vezetői közül 'Igen sokan jelen
tek meg. Jelen volt Dezséry Lász'ó 
püspök. Grünvalszky Károly egyete
mes főtitkárhelyettes, dr. Pálfi Miklós 
teológiai dékán, Kemény Lajos és 
Várady Lajos budapesti esperesek s a 
központi egyházi hivatalok munkatár
sai, valamint a budapesti lelkészek kö
zül többen. Megjelent a fogadáson 
Szimonidesz Lajos protestáns tábori 
püspök is.

DR. VETŐ LAJOS
püspök meleg szeretettel köszön
tötte a szlovák evangélikus egyház 
magasállású kiküldötteit. »Nagy öröm  
és boldogság számunkra, hogy együtt 
lehetünk a szlovákiai evangélikus egy
ház vezetőségével, kedves testvéreink
kel és barátainkkal, akik zsinatunkra, 
minit meghívott vendégek, megérkez
tek. Nagy öröm ez azért, mert mint 
tudjuk, a két evangélikus egyházat kö
zös történelmi múlt fűzi össze Isten 
igéjén kívül.

Fájdalmas volt számunkra is és 
bizonyára az ő számukra is, hogy 
évtizedeken keresztül úgyszólván 
semmi pozitív és komoly kapcso
lat nem állott fenn egyházaink ve

zetősége között.
Boldogok vagyunk, hogy Chabada 
püspököt és a delegáció többi tagjait 
hazánkban és egyházunkban köszönt
hetjük. Közöttünk való tartózkodá
sukra sok áldást kívánok.«

Az üdvözlésre
JAN CHABADA

szlovák evangélikus egyetemes püspök 
válaszolt. Többek között a következőket 
mondta: »Ürülök, hogy 1918. óta elő
ször nyílt alkalom arra, hogy hivata
losan eljöhettünk a magyar lutherá
nus egyház meglátogatására. Hálát 
adok istennek, aki ezt lehetővé telte, 
de bizonyára hozzájárult ehhez az új 
egyházvezetés, amely reményre jogo
sít fel bennünket a jövőre nézve.

Meg vagyok győződve arról, hogy 
nem a két baráti nép volt. aki eze
ket a kapcsolatokat lehetetlenné 
tette, hanem bizonyos vezető kö
rök voltak azok, amelyek a zava
rokat okozták és a baráti kapcso

latokat lehetetlenné tették.
Ennek az egyházaink között levő 

együttműködésnek a lehetőségét tu
lajdonképpen a mi két demokratikus 
népünk, a szlovák és aj magyar nép 
győzelme tette lehetővé.

Ezeket a kapcsolatokat akarjuk el
mélyíteni a két nép és a két egy
ház között és szeretnénk elmélyí
teni továbbra is, hogy tudjunk 
nemcsak az egyházaink, hanem a 
népeink életére nézve is eredmé- 

nyetis előrehaladást tenni.
Tudatában vagyok annak a felelős

ségnek az Isten és a világ előtt is, 
amit hordozok, mint egyházi vezető,

de tudom azt is, hogy mindaz, amit 
teszünk, egyházunk jövője érdekében 
történik. Meg vagyok győződve arról, 
hogy ez az időszak az, amikor Isten 
Szentlelke még szorosabbra fűzheti a 
mi egyházainkat.

Minden fontosabb döntés előtt kér
jük Istennek, a Szcntléleknek ál
dását, hogy tegye lehetővé azt, 
hogy a mi egyházaink között a 
Szentlélek áldásainak a gyümöl
cseit élvezhessük. Mind a két 
egyház részéről ezt a hitünket fe

jezzük ki.«

Ezután Chabada püspök az egyház 
vezetőinek felelősségéről beszélt, majd 
így folytatta:

»Sok minden változik az egyház
ban, mint ahogyan változik a folyó 
árja is, de számunkra a lényeg 
mindig ugyanaz marad, éspedig a 

Jézus Krisztusban való hit.
A legszivélyesebben szeretnénk 

együttműködni a Ti egyházatokkal és 
teljes szívünkkel azon leszünk, hogy 
mindazt a sok mulasztást, ami a múlt
ban fennállt, kiküszöbölhessük.

Szivünkből kívánjuk Isten áldását a 
■fi egyházatokra, a Magyar Népköz
társaságra és kifejezem azon remény
ségemet cs óhajtásomat, hogy testvéri 
módon tudjunk együtt dolgozni egy
házaink felvirágoztatásán és a népeink 
kapcsolatainak ápolásán.

A szeretetnek és ■ békességnek Istene 
legyen Tivcletek, az ő áldásaival.«

Ján Chabada püspök beszéde után

DEZSBRY LÁSZLÓ
püspök ernollkedett szólásra.

»Hálás vagyok, hogy Chabada 
püspök emlékeztet a Iuhacovicei első 
találkozásunkra, mert elhatároztam, 
hogy ezen a napon alkalmat veszek, 
hogy én visszaemlékezzem erre az 
alkalomra.

1950 nyerőn, amikor néhánynapos 
püspökként kikerültem a nagy cseh
szlovák egyházi békekonferenciára, 
döntő felismeréseket tettem Csehszlo
vákiában a mi történelmi utunkra 
nézve is.

A leghatározottabb első benyomá
som az volt, hogy a csehszlovákiai 
lutheránus egyház, de az összes 
egyházak is a legvilágosabban ér
tik a béke jelentőségét a maguk 
egyháza szempontjából is. Egészen 
általános volt ott az a meggyőző
dés, hogy mint egyház állnak ott 

a békéért való küzdelemben.
Akkor éreztem, hogy a szlovák evan
gélikus egyházban ez a kérdés hama
rabb és világosabban eldőlt, mint a 
mi egyházunkban idehaza.

A másik hatalmas vonása volt az 
ottani benyomásaimnak az. liögy a 
szlovák evangélikus egyház, de a 
többi csehszlovák egyházak is lel
kűkből lelkedzett módon tudnak 
hazafiak lenni a Csehszlovák Nép- 
köztársaságban. Ez a békéért 
való küzdelem és ez a megnyilatko
zott hazafiasság azt jelezte, hogy 
a csehszlovák egyházakban, tehát 
a szlovák lutheránus egyházban is 
döntően megtörtént az az elhatá
rozás, hogy a szocializmust építő 
haza keretében helyezik el és épí

tik egyházunkat.
Ezek a döntések tehát azj a mienk

hez hasonló hitbeli döntést mulatták, 
hogy a mi egyházunk egyház marad,

egyház akar lenni cs mint egyház meg 
fog maradni a szocializmust építő or
szágban.

Nem ta áltam nyomát két nagyon 
fontos kísértésnek.

A szlovák egyház hazafias maga
tartásában mar nem találtam meg 
a régi sovinizmust. Megmondom 
őszintén, hogy nagyon figyeltem 
erre a kérdésre. Mi magunkat bű
nösként elmarasztaltuk a magyar 
részről való sovinizmusért, ami a 
Horthy-rezsim ideje alatt nálunk 
erős volt. És nagyon figyeltem 
arra, hogy mit tettek a maguk so
vinizmusával a szlovák testvérek. 
Éppen Chabada püspök úr volt az 
egyik és talán a leghatározottabb 
ebben a kérdésban. Hitben talál
koztunk ebben a kérdésben és ez az 
alapja egész közös jövendőnknek.
A másik kísértés, amire gondolok, 

szintén hiányzott. Semmit nem talál
tam az ő beszédében és más evangé
likus lelkészek beszédében sem ab
ból, hogy össze akarnák keverni a ke
resztyén bizonyságtételt az ideológiai 
kérdésekkel. Éz egy másik döntő hit
beli felismerése a mi egyházainknak.

Az a mi történelmi felismerésünk, 
hogy lehetséges keresztyéneknek 
maradnunk és kell egyháznak 
maradnunk úgy, hogy a népeink 
országépítő feladataiban teljes 
erőnkből részt veszünk. Ebben az 
országépitésben nemcsak azono
sítjuk magunkát á néppel, hanem 
aktívan, lelkesítve veszünk benne: 
részt, mint egyház.' De ugyan-' 
akkor tisztában vagyunk azzal, . 
hogy ez a keresztyénektől nem, 
kíván ideológiai kompromisszumot.
Ez a mi új és igazi krisztusi sza
badságunk a népi demokráciák

ban.

Ez nem volt meg a felszaba
dulás előtt sem Csehszlovákiában, 
sein Magyarországon. Az uralkodó 
lendszert az egyháznak nemcsak, hogy 
támogatni kellett abban a régi világ
ban, hanem át kellett vennie az ideoló
giáját is. De Isten győzelme éppen ez 
a mi egyházunkban, hogy azokat, 
akik a mi népi demokráciánkban . ezt 
az egyházi életet vezetik, amiről szól
tam, azok közül az embe-ek közűi 
valók, akik abban a barman nőttek 
fel, amit a felszabadulás előtti rezsi- 
mekkel ideológiailag megbarcoltak.

Végül még csak egyet. Az a közös 
tapasztalatunk és ezen épül a jövendő 
cgyüttmködésönk, hogy a mi álla
maink elfogadják azt a becsületes 
szolgálatunkat, amit a békéért vállal
tunk. A mi áilaniunk, mint erkölcsi 
testületet tart minket számon a béke 
védelmében. Népünk pedig, felismerve 
a mi új hazafiságunkat is, ami nálunk 
keresztyéni leiekkel fejeződik ki, el
fogadja az általunk hirdetett igét. 
Isten áldása van a tni új utunkon. 
Ez az én meggyőződésem és ezért az 
áldásért kell nekünk minden nap dol
goznunk és imádkoznunk!«

Ezután Szimonidesz Lajos protes
táns tábori püspök üdvözölte szívé
lyes szavakkal a szlovák vendégeket 
s a saját tudományos munkájából bi
zonyította azt, hogy a magyar és szlo
vák evangélikus egyház teológiai és 
tudományos együttműködése mily 
nagyjelentőségű s hogy ebben, a kö
zös múltra való tekintettel a két egy
ház szétszakíthataflainnl egymásra 
van utalva.

A szlovák evangélikus küldöttség 
meleg baráti együttlétben töltötte a 
délelőttöt egyházunk vezetőivel ős 
munkásai vaj.

A szlovák evangélikus egyház küldöttsége 
részt vett a budapesti nagy békegyűlésen

Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok 
és tulajdon kezeitekkel munkálkodiatck, amiként rendeltük néktek. r/. 7w.



2 EVANGÉLIKUS ELET

Hogyan él a szlovák evangélikus egyház ?
Rendkívül örvendetes számunkra* 

hogy erre a kérdésre olyan valóságos 
tényekkel válaszolhatok, melyek ezt az 
egyházat Isten és ember előtt élőnek 
mutatják be. Ezek a tények mutatják 
azt is, hogy ez az egyház a mában 
is megtalálja helyét.

A második világháború utáni válto
zott étet az egyházat is 6ok komc'y 
probléma elé állította. Már maga az a 
tény is hamar megteremtette gyümöl
csét, hogy lelki téren új 'lehetőségek és 
munkaformáik mutatkoztak a mi szá
munkra.

Az egyház az örökkévalóság és Is
ten igéje, szemszögéből tekintett a 
■máira, különösen a mi dolgozó népünk 
nagy újjáépítési erőfeszítésére és a 
világ békéért folyó küzdelemre. Ezt az 
egyház nem mint problémát tekinti, 
hanem mint olyan világos valóságot, 
amelyben az Isten, mint a világ fenn
tartója által, maga is munkára van 
hivatva. Ezt az Isten igéjének hirdeté
sével, az egyházi sajtó által és lelké
szeinek, illetőleg híveinek valóságos 
munkáján keresztül végzi. Az egyház, 
hogy náiunl; is áldásosán végezhesse 
munkáját, mind belső, mind külső éle
tében változásokat hajtott végre. Az 
elsők közé tartozik az Egyetemes Püs
pöki Hivatal fölállítása és Ján Chabada 
egyetemes püspök megválasztása. A 
múltban az egyetemes püspöki tisztet a 
rangidős kerületi püspök töltötte be.

Elismeréssel kell megemlíteni a mi 
munkánk további nagy sikerét, a.:t, 
hogy már 1931-től fogva új egyházi 
alkotmányunk van, amelynek keretei 
között folyik a csehszlovákiai szlovák 
ágostai hitvallású evangélikus egyház 
egész élete. Ebben világosan körvona
lazva van az, hogy az egyház 1 hivő 
emberi Krisztus széliemében neveli a 
mában fennálló feladatok becsületes 
teljesítésére. A másik oldalon viszont 
az állam biztosítja az egyház lelki 
munkájának és fejlődésének a lehetősé
gét. A népi demokráciában az egyház 
a maga munkájával egyrészt Isten or
szága építésén dolgozik, másrészt a 
dolgozó embernek a földön való ö'öm- 
teijes és boldog életéért. Senki sent 
kételkedhetik abban, hogy ez a körül
mény az egyház munkáját Kokkal élet
szerűbbé teszi, mint) volt a múltban. 
Az Isten nagy alkalmat ad az egyház
nak arra, hogy végezhesse a maga 
nagy és felelősségteljes feladata’’.

Az egyház élén ma három püspök 
áll: az egyetemes püspök, a ks'eti ke
rület püspöke és a nyugati kenhet 
püspöke. Orajtuk nyugszik a (clelösség 
az egyház vezetéséért, melyet világi 
elöljárók, az egyetemes felügyelő, és a 
kerületi telügyelök segítségével vé
geznek.

Figyelemreméltó újítási esemény a 
mi egyházunkban az csperosségek 
újjászervezése. Egyházunkban 15 espe- 
resség van: A nyugati kerületben 9. a 
keleti kerületben G. Ezeknek a változá
soknak következtéiben végrehajtottuk 
az esperességi elnökségek választását 
is (egyházi és világi elnökök választá
sát egyaránt!, amit nyomban követ 
majd az espercsségi presbitériumok vá
lasztása, valamint az egyes gyülekeze
tekben végrehajtandó választások is. 
Ezekhez a változásokhoz'az egyháznak 
a múltban nem volt meg a bátorsága.

Az egyház nem maradhatott tétle
nül (csorogva a korváltozások ke
resztútjáig hanem el kellett indul
nia a helyes úton és a helyes irány
ban, hogy a jelenben is betii'thesse 
hivatását. F.zzel van összefüggés
ben az egyház rendszeres alkal

mankénti sajtótevékenységének 
újjászervezése is.

Azl) mondhatjuk, hogy az egyházban 
minden tisztuláson és változáson megy 
keresztül, hogy a hivő ember számára 
továbbra is az üdvösség munkálója ma
radhasson. Jói megfontolja itt Istennek 
igéjét, mely szerint »Az é!ö Isten van 
közöttünk« (Józsué 3:t0). Ü tanácsol 
bennünket, ö  segít minket, int, figyel
meztet és biinlct is. ha ebben a mun
kában méltatlanoknak találtatnánk.

A szlovák evangélikus Teológiai Fa
kultas, mely Pozsonyban működik, ne
veli a letkészi utánpótlást. Felállítot
tunk egy e'őkéiszítő tanfolyamot azok 
számára, akik az érettségi bizonyít
ványt mind ez ideig nem szerezték 
meg. Ez a tanfolyam ez. idő szerint 
Prágában a Coménius teológiai fakul

A Hungarian Church Press
legújabb száma hírt ad az evangélikus 
egyház készülő zsinatáról. Hírt ad ezen 
kívül a külföldet tájékoztató protestáns 
könyomatos dr. Vető Lajos és Dezséry 
László püspököknek a teológiai pro
fesszorokkal folytatott megbeszélésé
ről, a budahegyvidéki egyházközség 
önállósulásáról és ä nádasdi gyülekezet 
lervbevett tcmplomépitéséröl. Részle
tesen foglalkozik a magyarországi Öku- 
inénikus Bizottság ülésével, melyen 
Péter János református püspök beszá
molt a lucknowi tanácskozásokról. Be
számol az Egyetemes lmahét egyes ki
emelkedőbb eseményeiről. Végül közti 
Hertzsch jénai professzornak dr. Vető 
Lajos püspökhöz intézett levelét.

táson működik. A gyülekezeti lelki gon
dozás tervszerű vezetése az egyetemes 
püspöki hivatal beímissziói osztályá
nak gondja.

Gyülekezeteink külső változáson is 
mennek keresztül. tljjáépülnek 
templomok, imaházak, gyülekezeti 
házak és lelkész! lakások. A máso
dik világháború pusztításai után 
ez is az egyház elsőrendű feladatai 
közé tartozott. Itt talán még nem 
vagyunk mindenhol készen, de az 
állami és egyházi vezetés kölcsö
nös megértése ezen a téren is szép 
eredményekhez vezethet, hogy az 
Isten igéjének tiszta hirdetése meg

felelő helyen is történhessék.
A mi 400.0Ö0 hivőt számláló egy
házunk 330 gyű ékezetével és en
nek megfelelő számú rendes- és 
séd édl cl készével ezekben az egész 
világ számára oly rendkívül ko
moly pillanatokban közre akar mű

ködni a békés és boldog élet meg
teremtésében.

A mi Számunkra, szlovák evangé
likusok számira igen örvendetes, 
hogy ta'átkozhattunk a magyarhoni 
evangélikus egyházzal, mely az 
egyház, küldetéséről, a haza és a 
világbéke építéséről hozzánk ha
sonlóan gondolkozik és ennek 
tnunkálásában a református egy
házzal oly áldásosán dolgozik 
együtt. Szerétette! üdvözöljük a 
magyar honi evangélikus egyház 
zsinatát és kívánjuk, hogy tárgya
lásain és egész munkáján nyugod

jék meg az Isten bőséges áldása.
A jóságos Isten álja meg a mi mun

kánkat, melyet Isten országáért, a hasa 
felvirágoztatásáért és a világbékéért 
végzünk.

L. A. Katina
püspök

Szlovák vendégeink istentiszteleteken szolgáltak
A zsinatunkra érkezett szlovák papi 

küldöttség tagjai március 1-én isten- 
tiszteleti szolgálatokat vállaltak. Gyü
lekezeteink készséges ■ szeretettel aján
lották fel szószékeiket az ö számukra.

Ján Cliabada szlovák evangélikus 
egyetemes püspök és dr. Ján Michalko 
bratistavai teológiai dékán Dezséry 
László püspök kíséretében Békéscsa
bára utazott. A csabai lelkészek szere
tettel fogadtál; ökot. Vasárnap reggel 
a szlovák nyelvű istentiszteleten Mi
chalko dékán prédikált igen nagyszá
mú hallgatóság előtt. Istentisztelet vé
geztével egybegyűlt a békéscsabai egy
házközség hatalmas képviselőtestülete, 
mely színültig megtöltötte a gyüleke
zeti tanácstermet. Mekis Adátn békés
csabai lelkész, kelet-békési esperes üd
vözölte a szlovák vendégeket, majd 
Ján Chabada egyetemes püspök szólt 
a képviselőtestületi tagokhoz.

A magyar és a szlovák egyház 
testvériségét hangoztatta s rámu
tatott arra a történelmi jelentőségű 
tényre, hogy ök most Békéscsabán 

hirdetik Isten igéjét.
Mekis János, a Kelet-békési egyház
megye felügyelőjének üdvözlő szavai 
után Dezséry László püspök, a Déli 
egyházkerület nevében köszöntötte a 
püspököt és a dékánt abból az alka
lomból, hogy az egyházkerület területén 
először szolgálnak. A képviselőtestületi 
tagok népes menete kísérte ezután a 
püspököket a nagytemplomba, ahol a 
magyarnyelvű istentiszteleten Chabada 
püspök prédikált. A prédikációt Mekis 
Ádátn esperes tolmácsolta a magyar 
gyülekezetnek, mely nagy érdeklődés
sel hallgatta a szlovákiai evangélikus 
egyház egyetemes püspökének szavait.'

Az istentiszteletet a békéscsabai presbi
térium díszebédje követte.

Ján Chabada püspök meglátogatta a 
békéscsabai öregek szereleto'.thonát és 
látogatást tett a békéscsabai Városi 
Tanács Vb. elnökasszonyánál, aki a 
szlovák vendégekkel szívélyesen elbe
szélgetett.

Andrej Ludovit Katina szlovák püs
pök vasárnap délelőtt Csömörre láto
gatott el. Útjára dr. Vető Lajos püs
pök kísérte. Megérkezésikor Solymár Já
nos leikész és a csömöri Községi Ta
nács Vb. elnökhelyettese üdvözölték a 
szlovák püspököt. Az istentiszteleten 
Katina püspök prédikált. A templomot 
zsúfolásig megtöltő hívek közöli jelen 
volt a kÖ7,ségi Bókebizottság elnöke is. 
A szlovák és a magyar püspök tiszte
letére a csömöri presbitérium adott 
díszebédet.

Délután a püspök Irsára utazott, 
ahol Válint János, a pestmegyei egy
házmegye esperese fogadta őket üd
vözlő szavakkal. A délutáni istentisz
teleten hatalmas gyülekezet előtt pré
dikált ismét Katina püspök.

Cyril Hlavác, a szlovák evangélikus 
egyház egyetemes sajtóosztályának tit
kára vasárnap Albertiben prédikált. Ide 
Benczúr László püspöki titkár és Sze- 
berényi Tahiás, az Evangélikus Elet 
segédszerkesztője kísérte el. A szlovák 
vendégeket az evangélikus paróchia 
falára elhelyezett Tessedik Sámuel etíT- 
léktábla alatt (itt született Tessedik 
Sámuel) üdvözölte Váltat János espe* 
res. Cyril Hlavác titkár prédikációját 
ugyancsak Váltat János esperes tol
mácsolta, a szlovák és magyar nyelvű 
vegyes gyülekezetnek. Az Istentisztelet 
liturgiáját Roszik Mihály helyi lelkész 
végezte.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Március 8. Oculi. Böjt 3. vasárnapja.
Igék: d. e. Péter 1:17—20., János 1:20—30.,* d. u. H l. Mózes 

16:15—22.

RADIOS ISTENTISZTELET
Március 8-án, vasárnap délelőtt ne

gyed 11 órától evangélikus istentiszte
letet közvetít a Petőíi.rádió a Bécsi- 
kapu-téri templomból. Igét hirdet dr. 
Otllvk Ernő lelkész.

PAPNÉ-tíYULES
A Puskin-utcaf püspöki székházban

a budapesti papnék március 3-án meg
tartották szokásos havi találkozójukat.

ÓBUDA
A gyülekezetben március hó 2—7-ig, 

hétfőtől szombatiig csendeshét volt, 
melynek keretében minden este 7 óra
kor böjti esti istentiszteletet tartottak 
az alagsorban. Az igehirdetesi szolgá
latokat Komjáthy Lajos lelkész és Me
zősi György s. lelkész végezték.

KELENFÖLD
Március hó 7-én délután fél 6 óra

kor szeretet vendégség lesz a gyüleke
zeti 'teremben, melyen Szomolánka: 
Kováoh István tanár tart előadást.

BUDAPEST-FASOR
Március 8-án, vasárnap délután fél

6 órai kezdettel szeretetvendégséget 
rendez a templom melletti épület dísz
termében, melyen előadást Veöreös 
Imre 'lelkész, a Lelkésznevelő Intézet 
Igazgatója tart. A gazdag műsor többi 
számát teológusain« adják. Minden ér
deklődőt szeretettel hívnak és várnak. 
A terem fütve lesz.

BUDAHE0YV1DÉK
Budahegyvidóken márcisu 15-én este

7 órai kezdettel zenés áhitat lesz, me
lyen a pesterzsébeti gyülekezet ének
kara énekel. Igét hirdet Beneze Imre 
■lelkész. Az énekkart Beneze István kar
nagy vezeti

NYUGAT-BEKESI EGYHÁZMEGYE
A nyugat-békési egyházmegye lelké

szei az esperes indítványára közösen 
elhatározták, hogy a böjti vasárnapo
kon szdszékcsenékkel szolgálnak a 
gyülekezetekben. A szószékcserét 
örömmel fogadják és buzgó szeretet
tel várják a gyülekezetek hívei.

KERTA
A kerlai gyülekezet a nyugaiomba- 

voinuitt Ihász Mihály lelkész örökébe 
Sárkány András őriszentpéterl lelkészt 
vála6ztota meg, egyhangú meghívás
sal.

B Ö J T I  L E V É L
AZT KÉRI TŐLEM

kedves Testvérem, hogy ebben a leve
lemben írjam meg a böjtöl. Azt olva
som nékem írott levelében, hogy 
»...ugye, a böjt a keresztyén ember 
életében olyan időszak, amikor néhány 
hétre nagyon elkomolyodik és na
gyon elkomorodik az embernek az 
arca. Ilyenkor sokkal jobban, kell vi
gyázni magunkra, mint máskor. Ilyen
kor sok mindent nem szabad enni és 
sok mindent nem szabad tenni a ke
resztyén embernek. Ilyenkor hátatjor- 
ditunk az élet vidám és boldog nap
sugarának és bevonulunk a templomok 
árnyai közé. Ügy csinálunk, mint a 
hegedűművész, aki a vidám muzsika 
közben egyszer csak felteszi a hang
fogót a hegedűre, mert most a csend 
ölében valami nagyon komolyat akar 
muzsikálni. Mi is erre az időszakra, a 
böjt idejére feltesszük a szívünkre, a 
megszokott, a mindennapi életünkre a 
böjt hangfogóját, hogy a vad és szi
laj életünkből ne hallatszék ki más, 
mint a megfékezett élet halk sóhaj
tása . . .«

Nem, kedves Testvér, a böjt valami 
egészen ir.ús.

A böjt egyáltalán nem függ állói, 
hogy valaki mit eszik, vagy mit nem 
eszik. Laktam egyszer egy úgyneve
zett nagyon »vallásos« családnál. 
Volt egy nap az életükben, amikor 
semmit sem eltek. Másnap viszont be
tegre ették magukat. Nem hiszem, 
hogy ebben kedve tellett volna Isten
nek, vagy az embereknek. Hallottam 
embereket a böjti ebéd után csúnya 
szavakkal káromkodni és láttam em
bere net a nem böjti ebéd után sírni 
a Bibiiájuk fölött. Nem, a böjt valami 
egészen más!

A böjt egyáltalán nem függ attól, 
hogy halkabban, vagy hangosabban 
szól a hegedű. Mert nem a hegedű
vel, hanem a dallal van a baj. Akik 
csak a böjtben hallgatnak el, csende
sednek el, azok később annál hango
sabban fogják fújni a régi nótájukat.

Egy családban esküvőre készülődlek. 
»Nem lehet most megtartani az eskü
vőt — mondották sokan —, mert most 
böjt van.« Amikor húsvét után meg
tartották az esküvőt, halálra szúrtak 
egy vendéget. — Oh nem, a böjt va
lami egészen más.

A böjt nem »vigyázás« önmagunkra. 
Ki az. aki azt mariié mondani, hogy ö 
tud magára vigyázni. Hogy meg tudja 
magát őrizni a bűntől, vagy a kárho
zattól. Oh, ez csak a sátán hiteledé, 
pokoli illúzió. Egy régi könyvben ot-, 
vasiam egyszer ezt a szomorú einjier- 
sorsot. Akiről az írás szólt, rút volt, 
púpos és törpe. De mindenki sajnálta 
és mindenki másnak, nagynak, szép
nek, delinek mondta. 0  maga is ilyen
nek álmodta magát. Egyszer vélet
lenül betévedt egy hatalmas tiikör- 
lerembe. Megállt a középen és min
den falról tükrök tartották eléje a 
borzalmas valóságot: minden rútsá
gát. Néhány pillanatig csak nézte, 
nézte ezt a furcsa, idegen arcoi. Az
tán a könnyeiről magára ismert és 
megszakadt a szive. Holtan találtuk 
rá a tükörteremben. — Sokan álmod
juk magunkat így jónak, szépnek, 
igaznak, keresztyénnek. De egyszer 
mindnyájan megállunk Isten lükör- 
iermében és letörölhetetlcn könnyek
ben magunkra ismerünk és kárhozatra 
szakadhat a szivünk. ■— Oh nem, a 
böjt valami egészen más.

Tudja, Testvér, hogy micsoda? — 
Egy lálás! Vagy ha jobban tetszik: 
egy találkozás. — Hosszú éveken át 
együtt laktam az édesanyámmal. Ki
csi szobánk volt, ez volt az egész la
kásunk. Az édesanyám ágya mellett 
volt a »dolgozószobám«, egy íróasz
talnak kinevezett deszkalap. Egyik 
este, amikor hazamentem, fáradt vol
tam és »ideges«. Nagyon megbántot
tam. Nagyon rossz voltam hozzá. 
Hosszabb beszélgetés útán haraggal 
vonultam be a »dolgozószobámba«. 
Késő éjszaka volt és pihenőt tartot
tam a munkában. Felálltam. Tekinte
tem az alvó édesanyám ágyára tévedt, 
ügy tartotta karjaiban az álom, ahogy

elaludt. A keze imádságra volt kul
csolva, az arcán ott volt még _ egy 
könnycsepp. Néztem rá sokáig elfénye- 
sedö szemmel. Akkor láttam meg Öl 
az életemben először igazán. Akkor 
ludtam meg, kicsoda az én anyám. Hi
szen cn érettem sírt, én érettem imád
kozott, én érettem élt, dolgozott és én 
érettem fog meghalni az. anyám. Oda
léptem az ágyához. Fölébe hajoltam. 
Olyan boldog voltam: még ver ' a 
szive, még él. Milyen *jó, hogy él, 
holnap elébe állhalok, holnap meg
mondhatom még, hogy én nagyon 
szerelem öt és hogy bocsásson meg 
nékem. — ügy gondolom, ez a böjti 
Odalépni a kereszthez és meglátni 
rajta a Kriszlus-arcol. Azt az arcot. 
Akit én soha sem láttam még igazán, 
Akit megbántottam. Altit semmibe 
sem vettem és Aki most énéreltem 
szenved cs meg fog halni cnéretlem a 
kereszten. Látja, Testvér, ez a böjt. 
Megrendültén meglátni Ot: a Fájdal
mak emberét és találkozni Vele: n 
Csodálatos Szeretettel, Aki sem köny- 
nyet, sem vérét, sem éleiét nem saj
nálja azért, hogy engem megmentsen, 
hogy nekem örök életem legyen. — 
A kJ még nem »sírt« a Krisztus-arc 
elölt, az nem jog örülni Isten arca 
elölt sem.

Hadd kérdezzem meg, volt-e Testvé
rem templomban vasárnap? Ha igen, 
akkor hallotta, hogy egy gyermekeiért 
aggódó édesanya, a Zcbedeus-fiak 
anyja ezt az egyet kérte Jézustól: 
P ,í,mi engedd meg, hogy a gyerme
keim örökké Melletted legyenek. Látja, 
Kedves Testvérem, mi ezért járunk a 
templomba, ezért hajolunk csöndes 
estéken a Bibliánk fölé, ezért imád
kozunk, ezért az egyért, hogy Jézus 
mellett maradhassunk életünkben is  
halálunkban.
"Ez a mi böjti imádságunk, böjti hi

tünk cs boldog böjti reménységünk.
Imádkozom azért, hogy Testvérem

nek is, aki ezeket a sorokat most ol
vassa, legyen ilyen böjtje, ilyen bol
dog találkozása — Krisztussal.

Friedrich Lajos

CSEPEL
Az 1952. I. t. c. Csepel szigetet az 

északi egyházkerülethez, a budai eg; - 
házmegyéhez és a csepeli egyházköz
séghez csatolta. A hónapokon át tartó 
előkészítő munkák befejezést nyertek s 
a csepeli egyházközség átvett nyolc 
szórványt mintegy 230 lélekkel. Ezzel 
a csepeli gyülekezet a budai egyház
megye legnagyobb területű gyülekeze
tévé lett, amelynek tíz szórványa kö
zül öt helyen van rendszeres igehirdeíő: 
szolgálata.

A csepeli egyházközség böjt hetei
ben, minden csütörtökön este 6 órai 
kezdettel böjti estet tart, amelynek ige
hirdetés! szolgálatát Brcbovszky Gyula, 
Várady Lajos. Danhauser László, Ha
fenscher Károly és Feienczy Zoltán lel
készek látják el.
CEGLÉD

A ceglédi gyülekezetben a böjt első 
hetében a helybeli reiorinutás lelkészek 
tartanak estéről estére igehirdetést a 
32. zsoltár alapján. Böjt további folya
mán minden pénteken istentiszteletet 
tartanak Jónás könyve alapján Váltat 
János esperes, Friedrich Lajos kecs
keméti, Roszik Mihály alberti lelké
szek és Juhász Géza esperességi 6. 
lelkész szolgálatával!.

VÁC
A váci egy h á zkö zsógl i e z tartozó 

leányegyházközségben, Radon f. hó 
26-tól március 1-ig Csepregi Béla, ke
rületi missziói lelkész végez böjt) ige
hirdetés-sorozatot.

OROSHÁZA RAKOCZI-TELEP
Orosháza-Rákőczi-telep hívei február 

22-én szépen sikerült böjti szeretetven- 
dógséget tartottak. Az igével Vancső 
József, orosházi esperességi segédlet
kész szolgált. A gyülekezet asszonyai 
buzgó munkával és hűséges áldozat- 
vállalással tették felejthetetlenné e na
pot.

CSANADAPACA
Csanádapácán február 23—24—25-én 

böjt; előadássorozatot tartott Zátonyi 
Pál, csabacsüdi lelkész. A gyülekezet 
ige után vágyódó tagjai estéről-estéro 
megtöltötték az iniatarinet.

VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE
A veszprémi egyházmegye két fél

kész! köre február 17-én Veszprémben 
és február 18-án Pápán tartotta munka- 
közösségi ütéseit, Halász Béla esperes 
elnöklete mellett. Mindkét értekezlet 
részletesen foglalkozott a zsinati 
anyaggal és részletesen megvitatta a 
készülő törvóny te r vezeteket. Sztebló 
Gábor a szeretetintézméryek iigyét; is
mertette és előadása után az értekez
letek egyhangúlag állást foglaltak á 
gyen esdi ás i Kapernaum rendszeres tá 
mogatása melleit.

HÁZASSÁG

Szuh József leányál, Szüli Klára 
Idát, február 14-én vezette oltár elé 
a vönöoki evangélikus templomban 
Töke Imre.

HALÁLOZÁS
Id. Farkas Lajosné. sz. Vájnái Jusz

tina élete 72.. házassága 53. évében. 
Hódmezővásárhelyen az Urban meg
pihent. Benne Farkas Lajos Orosháza, 
Rákóczi-telepi félkész és családja édes
anyjukat gyászolják. »Szerette az, 
övéit, mindvégig szerette. (Jn. 13, 1 )

Krisztus a legegyszerűbben beszcií, 
mégis 6 maga volt az ékesszólás. A 
próféták se .túlmagasak, mégis sokkai 
nehezebbek. Azért a legjobb és leg
szebb ékesszólás az egyszerű beszéd.

Luther

RUTTKAY—MIKLIAN GÉZA:

PASSIÓ
A mi Urunk Jézus Krisztus 
szenvedésének és halálának 

szent története.

I. Virágvasámapra 
II. Nagypéntekre

*

Készítsük elő a nagyheti passió
olvasást a könvv csoportos meg
rendelésével. Ara 6.— FI. Meg
rendelhető az Evangélikus Egye

temes Sajtóosztálynál,
Bp., VIII., Puski.n-u. 12. 
Csekkszámla: 220.278.

A gyülekezeti iratterjesztések- 
nek !0%-os engedményt bizto

sítunk.
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*  i t  *ELŐ V I Z
Felszabadultan szolgálni

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF LELKIPÁSZTORI LEVELEIBŐL

S Z E N T E K  É S  T Ö K É L E T E S E K
»Mert az embernek fia sem azért 

jött, hogy néki szolgáljanak, ha
nem, hogy ő szolgáljon és adja az 
ö életét váltságul sokakért.«

Márk. 10, 45.
A l'egtöbb ember azt gondolja, hogy 

»felszabadultan szolgálni« nem egyéb, 
mint fából vaskarika. Átért vagy sí el
szabadult« az ember és akkor többé nem 
szolga —  következésképpen nem is 
szolgál —, vagypcdig »szolga« és ak
kor még nem szabadult íel s így nem 
szolgálhat felszabadultan. Csak egy
szerre nem lehet a kettő..

A »felszabadultan való szolgá'at« 
lehetőségét Jézus éppen olyan úton 
magyarázta meg tanítványainak, ame
lyen részéről minden lépés a {elszaba
dult szolgálat gyakorlása és ólése volt. 
T. i. a Jeruzsálembe vezető úton, tellát 
azon, melynek végigjárása után »le
tette az ő életét«, hogy engesztelési 
szerezzen a bűnös embernek. Életének 
a kereszten való odaáldozásával a leg
nagyobb szolgálatot végezte el: elvette 
az útból azt a sok felhalmozott vétket, 
amely elzárta az embernek az Istenhez 
vezető útját. Mindezt pedig nagy, belső 
felszabadulisággal tette, vagyis önként, 
kényszer nélkül, szabadon. Hiszen Ö 
maga mondotta elíogatása pillanatá
ban a Gecsemáné kertben a kardos
kodó Péternek: »Avagy azt gctndolod-é, 
hogy nem kérhetném most az Atyámat, 
hogy adjon ide mellém többet tizenkét 
sereg ángy álnál?« (Mt. 26, 53.). De nem 
leértő Jézus ezt a tizenkét sereg angyalt, 
akik megszabadították volna öt, mert 
felszabadultan váltatta azt a szolgála
tot, melynek gyümölcse a bünbocsánat, 
az élet és az üdvösség és a felszaba
dultan való szolgálat lehetősége lett.

A keresztyén ember e világban 
való életének, magatartásának és 
forgolódásának alig lehetne jel
lemzőbb megjelölést adni, mint 
ezt: a keresztyén ember Jézus 
Krisztus erejével felszabadultan 
szolgái a csatádban, a gyülekezet
ben, a társadalomban, a nemzet
ben, a világban. Ez, a felszabadult, 
ság a bünbocsánat öröméből fa
kad, a szolgálat pedig a bíínbocsá- 
natot ajándékozó Isten iránti há

lából.
Sokszor ezen a vonalon a gyülekeze
ten belül egészen hamis magalartású 
embereket Táthatunk. Varrnak »■keresz
tyének«, akik se fel nem szabadultaik, 
se nem szolgálnak. Csak önmaguknak 
élnek. Maguk kőiül forognak. Jónak 
véli céljaik elérését hajszolják. — Vari
nak aztán olyanok is, akik szolgáinak 
ugyan, de nem felszabadultan, hanem 
megkeseredetten, hosszú arccal a mar- 
tirség levegőjét lehelve maguk köré. 
Jogos mégkeseiedettségfől beszélnek, 
de rr- mint mondják — ami rajluk áll a 
gyülekezőt cs a nemzet érdekében, meg
teszik. — Végül vannak olyanok is, 
akik azt vallják magukról, hogy 3k 
Jézus Krisztus által felszabadult em
berek leltek, mert bűneik megbocsáttat
tak és bilincseik megoldattak. Ugyan
akkor azonban csak önélvezők, csak 
fogyasztók Isién országában és csak a 
maguk belső világával foglalkoznak és

Az ismertetés után dr. Finta István, 
2 konvent elnöki osztályának vezetője 
is hozzászólt a kérdéshez s miután 
hangsúlyozta, hogy az evangélikus tör
vényalkotással kapcsolatban a refor
mátus egyház hivatalosan is kifejezi 
majd a zsinaton a maga állásfoglalá
sát, mégis ő most' ismerteti a reformá
tus egyház vezetőinek a törvényjavas
latokról szerzett eddigi benyomásait.

»Szeretném, ha nem hóiknak és 1 el
kendőzésnek vennék az evangélikus 
testvérek azt a megállapításunkat, 
hogy

a magyar evangélikus egyház ki- 
teljesedését jelenti mindaz, ami 
most az evangélikus zsinat elé 
kerül. Ürömünk a törvényjavaslat
tal kapcsolatban, hogy azokban 
konkréten kifejeződik a tiszta 
evangélikus tanítás és élctgyakor- 

lat.
Felületes benyomás alapján ezek a tör
vények szigorúbbnak tűnnek fel, mint 
az előző törvény. Az alvó népegyház 
megengedhette magának a liberalizmus 
luxusát A ma élő magyarországi

nem érdekli őket a külső világ folyása, 
mondván, hogy az nem tartozik reájuk, 
nem szolgálnak a másiknak, ogyház- 
nak, társadalomnak. Vagyha szolgál
nak, úgy gondolják, hogy szolgálatuk 
a Krisztustól szóló bizonyságtétel (per
sze ezen .legtöbbször a szóval való bi
zonyságtételt értik), nem pedig a tár
sadalmi, a kulturális kérdések, vagy 
éppen a világ békéjének a kéidése, il
letve ezek szolgálata. Itt tűnik ki, hogy 
felszabadultságuk az életnek csak bi
zonyos területre, de néni egész terü
letére vonatkozik. Nem szabadultak fel 
igazán a teljes szolgálatra.

Jézus Krisztus bűnből, halálból, ör
dögnek hatalmából megszabadított né
pe pedig boldog örömmel szolgál a 
másik embernek az élet egész területén 
és az élet minden kétdésében. Ez a 
»másik ember« pedig neiri^feltétlenül a 
gyülekezetben keresendő, neun okvetle
nül a másik »hívő testvér«, hanem 'ta
lán éppen olyan valaki, akinek semmi 
köze sincsen a hithez s következéskép
pen a gyülekezethez. Dehát Jézus sem 
a hívő embereknek szolgált, amikor 
odaadta az életét a kereszten, hanem 
az egész világnak.

Azért, aki Jézus Krisztus követője, 
az nem vonhatja a szolgálata körét 
nyomorúságosán szűkre, ahhoz 
kell, hogy következetesen töreked
jék arra, hogy a lehető legtöbb 
embernek szogáljon éspedig felsza
badultan, örömmel. Bizonyos az, 
hogy minél inkább felszabadult va
laki, annál nagyobb körben és an. 

nál örvendezőbben szolgál.
Olt, ahol a keresztről való beszédét 

komolyan veszik az emberek, ott már 
csak arról lehet szó, hogy ki készebb 
arra, hogy a löbbiekért legyen. Ott 
csak a nál tehet szó, hogy kegyes szó
lamok helyett és szép »Uram, Uramo- 
zás« helyett az emberek elindulnak 
azon az útón, amelyen Jézus Jeruzsá
lembe ment, vagyis a másik ember 
konkrét szolgálatának útján, egészen 
az élet odaáldozásáig. * „

Éppen ez a felszabadultan való 
szolgálat nyitja meg az ajtót a má

sik ember felé.
akinél minden szóval való bizonyság- 
tétel talán csak egyre nagyobb meg
merevedést és elzárkózást idézett volna 
elő. Jól mondotta valaki: »Ha valaki
nek szolgálatot teszek, hacsak annyit 
is, hogy a leejtett kesztyűt felveszem, 
vagy *  kis kocsit segítem feltolni i a 
domboldalon, .a bizalmatlan tekintet 
egyszeriben csodálkozó és barátságos 
mosolilyá olvad át.« Jézus Krisztus 
csak-a felszabadultan szolgáló emberek 
szivén keresztül érkezhetek meg a má
sik emberhez.

Amikor Jézus szolgai formát vévén 
föl, a legnagyobb szolgálatot tette ér
tünk a golgotái kei észtén, akkor azért 
tette, hogy ez 5 szolgálata által, fe1- 
szabaduljunk a bűnből, de fölszabadul
junk a másik ember szolgálatára, hív
ják azt, aikár társadalmi szolgálatnak, 
vagy szeretetszolgálatnak, vagy béke- 
szolgálatnak.

Káldy Zoltán

evangélikus egyháznak hitből jövő el
veit kel! kifejeznie törvénycikkek for
májában. Őszintén örülünk annak, 
hogy ez sikerült a törvényjavaslatban. 
A törvények az evangélikus egyház 
éleiében rendet és tervszerűséget fog
nak szolgálni és megmutatják azt a 
nagy előrehaladást, ami ezen a téren az 
evangélikus egyházban történt.

Érthető, hogy a legnagyobb örömünk 
az, ami a szívünkhöz legközelebb áll, a 
diakóniai törvényjavaslat, őszintén 
örülünk annak is —- és ez testvéri vi
szonyunkra jellemző —, hogy ebben a 
kérdésben az evangélikus egyház mesz- 
sze megelőzött bentiünkét, amikor tör. 
vényjavaslatban kívánja evangéliumi 
alapon rendezni egész szeretetszolgála
tát.«

A továbbiakban Finta István dr. 
hangsúlyozta a magyar református 
és evangélikus egyház tesitvér! jóviszo
nyát és örömét fejezte ki afelett, hogy 
»a mi közös szlovák evangélikus test
véreinknek és egyháznak az imádságai 
egybefonódnak a mi imádságainkkal és 
szolgálata egybefonódik a mi szotgála- 
lunkkal.*

»Mint engedelmes gyermekek, 
ne szabjátok magatokat a ti 
előbbi kívánságaitokhoz, amelyek 
tudatlanságotok alatt voltak ben
netek; hanem amiképpen szent 
az, aki elhívott titeket, ti is szen
telt legyetek . . .« (I. Pét. 1, 14— 
16.).

Itt mindenekelőtt azt kell meggon
dolnunk, hogy minden megkereszteli 
keresztyént szentnek nevez az Írás, 
azért, mert meg vannak keresztelve 
és ezáltal tiszták a bűntől. Szenteknek 
neveztetnek tehát, mint akik már 
most azok s nem akiknek még csak 
ezután kell azzá lenniök. Ebből is lát
szik, hogy az írás mást ért a »szent« 
kifejezés alatt, mint amit a későbbi 
keresztyén szóhasználat érteit. Jól
lehet ezt sem akarom egészen el
vetni, mégis az írás helyes megérté
séből kell kiindulnunk, ha a megter
helt lelkiismereteken segíteni akarunk. 
Szent a Bibliában mindaz, ami a 
világból kiválasztott, amit Isten ma
gának foglalt le és elkülönített a 
többitől (l. Kor. II, 32). Aki Krisz
tusé, az szent, ha Krisztus véréért 'Is
tennel kiengeszteltetelt. Köztudo
mású, hogy az apostoli levelekben a 
keresztyének neveztetnek szenteknek, 
jóllehet éppen ezekben sok szemre

A szlovák egyházi sajtóról
Lapunk munkatársa felkereste a Ma

gyarországon tartózkodó szlovák 
evangélikus küldöttség egyik tagját, 
Cyril Hlavác sajtóosztályt titkárt, 
aki a következőket mondotta a szlovák 
evangélikus sajtóról:

»Az egyházi 6ajtó, aikár újságról van 
szó, akár nem, különbözik minden más 
sajtótól, és ezt a különbözőséget sajá
tos feladatai magyarázzák: - 

Mindenekelőtt az egyházi sajtó egy
házi-vallási problémákkal foglalkozik, 
melyek éppen az utóbbi időben nagy 
számban vetődtek fel, éspedig azért, 
mert az egyház felülvizsgálja a maga 
múltját és mimten tekintetben újjá
alakítja mondanivalóját és szerveze
tét.

Minden sajtó, így tehát az egyházi 
sajtó is, alakítja olvasóinak gondolko
dását és felkészíti Őket az egyházban 
szükséges változásokra.

Híreket közöl az egyházi életről, az 
egyházi vezetők és egyházi munkások 
munkájáról és így tájékoztatja olva
sóit az egyház felelősségteljes mun
kájáról.

A legelső helyen áll az egyházi 
sajtónak az a ma különösen fontos 
küldetése, hogy minden lehető al
kalmat megragadjon, ahol az egy
ház és annak munkása] segíthet
nek a nemzetközi békeharc sikeres 

megvívásában.
A csehszlovákiai ágostai hitvallású 

evangélikus egyháznak két rendszere
sen megjelenő újságja van: egy folyó
irat, különösképpen a lelkészek szá
mára és egy kéthetenként megjelenő 
lap. Utóbbi, melynek címe »Evan- 
jeiicky Posol zpod Tatier« (A Tátra 
evangélikus követe), az egyházi élet
tel foglalkozik.

Folyóiratunkat a »Girkevmé Ustyc-t 
(Egyházi levélek) felelős szerkesztő 
vezetése alatt egy szerkesztőbizottság 
szerkeszti. A szerkesztőbizottság tag
jai nagyobbrészt a teológiai, fakultás 
munkásai. Az Evanjellcky Posol főszer
kesztője Katina püspök. Elegendő 
munkatársa van, okik vele együtt már 
régebb időtől fogva dolgoznak a szer
kesztők i zottságba n.

Bár eltérő módon és tartalommal, 
mind a két újság aktuális problémák
ká! foglalkozik. A lapok törekszenek 
arra, hogy híveiknek segítsenek meg
érteni és vallásilag átgondolni mind
azt, ami a mi hazánk polgárai javára, 
a nemzetközi béke elérésére és az egész 
emberiség érdekében helyesen történik.

A nem rendszeres sajtó keretében 
mindenekelőtt az istentiszteleti könyv- 
szükségletet igyekszünk kielégíteni: 
étiekeskönyveket, passiókat, imádsagos- 
könyveket és bibliákat adunk ki. Ezek- 
után következnek a vallástankönyvek, 
amelyek a vallásos nevelés terén fel
tétlenül szükségesek. Ezért a múlt év
ben konfirmációi segédkönyvet adtunk 
ki, ebben az esztendőben pedig az ál
talános iskolák első és második osz
tálya számára adtunk ki vallástan
könyv eket.

Nemrégen jelent meg szlovák nyel
ven először a >Labyrint_ sveta a ráj 
srdea« gyönyörű illusztrált kiadásban. 
Ez a nemzetek tanítójának, Comménius 
Ámos Jánosnak világhírű műve.

A múlt évben fejeződött be az új 
Agenda szerkesztésének müve. Az 
Agenda már ki van nyomtatva_és most 
dolgoznak a korrektúrán. Végül azt 
mondhatjuk, hogy a mi egyházi sajtónk 
a vallási élet fokmérője, mely a munká
nak egészen más, új formáit találta 
meg. Egyben alakítója a vallási élet
nek, a vallási élet életrevalóságának és 
azoknak a jó igyekezeteknek, melyek
nek célja Isten országának építése az 
egyházban és az ■építő munka segítése 

1 népi demokráciánkban.«

hányással illették őket az apostolok és 
keményen intették az igaz életre, annak 
jeléül, hogy szent voltuk csak abban 
áll, hogy kegyelemből az örök életre 
elhivattak, s a Krisztusban való hit 
által élő reménységre újonnan szüléi
tek. Vigyázni kell tehát arra, hogy a 
»szent« szó ne indítson szertelen el
képzelésekre s a követelés: szentek 
legyetek, ne rémilsen meg bentiünket, 
s főleg ne ingasson meg abban a 
meggyőződésünkben, hogy egyedül 
kegyelemből üdvözülünk.

Persze, ha Isten tulajdona s így 
szent nép vagyunk, akkor egész éle
tünk ennek megfelelő kell legyen.

Hogy a »szent« és »megszentelt« 
szavak az írásban azt jelentik, hogy 
Isten számára kiválasztott, az Ornak 
odaszánt s az ő tulajdona, ez kitűnik 
Judás lev. I. verséből is: »az elhívot- 
laknak, akik az Atya Istentől meg
szentelteitek és Jézus Krisztustól meg
tartanak«. A megtartás is, mint a 
megszentelés is, nem az ember dolga, 
hanem Istené. Ezt mondja Pál is 
Kot. 3, 12-ben: »öltözzetek fel azért, 
mint Istennek választottal, szentek és 
szeretettek könyörületes szívet« s/b. 
Mielőtt még ezeket felöltözhetnék, már 
Isten szentjei és szeretettjei, kegye
lemből, hit által megigazultak s nem 
azért, mintha valami erkölcsi teljesít
ményt értek volna el; hanem miután 
így Isten elfogadta őket, engedjék, 
hogy mindinkább megújítsa és átala
kítsa életüket. Ez kitűnik Ef. 1, 4-ből 
is: »kiválasztott minket a világ terem
tése előtt, hogy legyünk mi szentek 
és feddhetetlenek 0  elölte szerelet ál
tal«, vagyis szentnek és feddhetetlen
nek lenni — mint azt a következő
5—8 versek is mutatják —, az Atya 
szeretelének kegyelmi ajándéka, s nem 
olyasmi, amit mi szerezhetnénk meg 
igyekezetünkkel, jóllehet persze abban 
azután meg kell maradnunk megfelelő 
magaviselettel, vigyázván, hogy ki ne 
essünk belőle. Hit által leszünk tehát 
szentek és feddhetetlenek, ha Isten ve

lünk van s így semmi sem lehet elle
nünk, senki sem vádolhat bennünket, 
mert isten az, aki megigazít, senki 
sem kárhoztathat, mert Krisztus esede
zik érettünk (Rám. 8, 29 —34). Hasonló
képpen mcgiisztíttatunk »a víznek fe- 
redőjével az ige által, hogy önmaga 
elébe állítsa dicsőségben az egyházat, 
úgy, hogy azon ne legyen szenlő, vagy 
sömörgözés vagy valami efféle: ha
nem hogy legyen szent és feddhetet
len« (Ef. 0, 26—27).

Látjuk tehát, hogy a »megszentelést 
kifejezést sehol sem használja az 
írás abban az értelemben, hogy az 
erkölcsi tökéletességet jelentene. Ha 
az Írás erről akar beszélni, azt egé
szen máskép fejezi ki. így a Hegyi 
Beszédben azt mondja Jézus, hogy a 
ml igazságunknak többnek kell lerml 
a farizeusok és írástudások igazságá
nál. Nem azt mondja, hogy szenteb- 
bek legyünk, mint ezek, hanem, hogy 
igazabbak. Annát az igazságnál, amit 
a Hegyi Beszédben megmutat, nem ts 
kíván többet tőlünk Jézus; s ha meg
szívleljük, amit ott mond, biztosabban 
célhoz érünk, mint ha valami olyan 
megszentelödésre törekszünk, amiről 
senki sem tudja, hogy voltaképpen 
miben ü l, s ezért könnyen azt véli, 
hogy már birtokában is van, ha sen
kiről nem mond rosszat, nem civako
dik, s általában visszahúzódó életet 
él.

Furcsa, hogy mostanában az evan
gélium közepévé a megszentelést te
szik a megigazitás helyeit, s a szent
séget egykettőre olyannyira elsajátít
ják, hogy szinte bűntelennek képze
lik magukat. Vájjon nem arról van-e 
itt szó, hogy nem akarnak megelé
gedni azzal a békességgel, amit a 
Krisztusért való megigazulás nyújt, mi
vel ez a lelki szegénység mélységébe 
vezet s ehelyett egy más békességet 
keresnek a megszentelésben, ami a 
magasba emel? S l;i ne szeretne felül
kerekedni?

Szombat esti közös imádságunk
BONBANATTAL A KERESZT FELÉ 

JER. 26:1-15.

Sokan vannak igehaiigató gyülekezeteinkben, akik Isten megtérésre 
hívó igéjét elhárítják maguktól. Ezek az önmagukkal megelégedett keresztvé
nek. Ha azonban egyáltalán nem tudnak kitérni Isten büntteleptező igéje elől, 
akkor ahelyett, hogy bűnbánatot tartanának, Isten szolgáját helyezik ítélet alá.

Jeremiás úgy szólja az igét, amint azt Istentől kapta. Nyilvánvaló, hogy 3 
is látta Isten népének bűnét. De a nép, amikor leleplezve érzi magát, nem az 
Isten igéjét hirdető prófétát látja, hanem Jeremiást, az embert. Csak akkor 
látja Jeremiásban a* prófétát, amikor nekik kedvezőt mond.

így látja sokszor a mai gyüleze' is az Isten szolgáját.
E böjti időszakban előttünk áll Isin legnagyobb szolgája, Jézus Krisztus 

hogy megtérést hirdessen az 6 népének.
VALLJUK MEG: Hogy Isién igéjét sokszor hárítottuk el magunktól, 

ahelyett, hogy Himbán a tot tartottunk volna.
ADJUNK HALAT: hogy a Jézus Krisztusért, minden bűnünkre bocsá

natot kapunk,

KÖNYÖRÖGJÜNK: hogy az Isten szolgái állal nekünk hirdetett Igét 
okulva tudjuk fogadni.

Hülvely S'indor

B I B L I A-O LVA S Ó
Március 8. Vasárnap. Józs. 1:9. Ef. 6:16. 17.

Az a bajunk igen sokszor, hogy nem félünk vétkezri és elpártolni Isten
től. Az igaz élethez az Ürral egyli't juthatunk, ki az írott és tetté 'lett Igében 
adta a legnagyobb fegyvert kezünkbe a benne való megmaradás biztosítékául. 
Szemünk ezt az Urat 'keresse.

(Olvad még: Zsolt. 25. Luk. 18:18—30.)
Március 9 Hétfő. Es. 43:16. Fii. 1:28.

Hivő ember soha sem hátrál meg a próbatételek elől. Az üdvösségét mun
kálja féléimmel és rettegéssel, h'szen ezt minden veszendő holminál drágább 
áron szerezte Isten a szeplőtelen bárány-Krisztus-vérében. ’

(Olvasd még: I. Pét. 1:13-21. Luk. 18:31/43.)
Március 10. Kedd. ♦ Zsolt. 65:4. I. Kor. 15:8.

Naponta érezhetjük, hogy bűneink mennyire erőt vesznek rajtunk. Eleset!- 
ségünkDen megnyugvást az adhat, hogy Krisztus az ő halálában erőt és dtadal- 
niat vett a mi bűneink fölött is.

(Olvasd még: Márk. 6:7—13. I.uk. 19:1—10.)
Március 11. Szerda. Es. 35:6. II. Theas. 3:1.

Sok meghallgatott imádság hirdeti az Ür beszédének diadalmas erejét. 
Sok kietlenben és pusztaságban fnkopztott már az Ür kegyelme bővizű pata
kot. Sok vak szemet nyitott már meg, akik nem voltak érzéketlenek annak 
észlelésére, hogy Krte-ztus őérettük is letette az életét, hogy az Ür beszéde álta
luk is dicsőittessék.

(Olvasd még: Ján. 10:17—25. Luk. 19:11—28.)
Március 12. Csütörtök. Es. 49:13, Rom. 5:8—9.

Nincs nagyobb öröm annál a vigasztalásnál és könyörületnél, mik bűnös 
voltunkban Krisztus halálában az ő szegényeinek nyújt az Isten. Az ö vére 
által velünk v<m az Isten, hogy az ö népe legyünk ebben a városban.

(Olvasd még: Csel. 18:1—11. Luk. 19:29—40.) ’
Március 13. Péntek. Péld. 21:2. Fii. 1:10, II.

Milyen jó, hogy utaink igaz — nem igaz voltát az Ür dönti el. Előtte 
bűneinkben nem aiakoskodhatunk. Nekünk a világ igazság gyümölcsével ékes 
látványosságává kell lennünk (Pál), amivé csak Krisztus tereinthet bennünket 
Isten dicsőségére és magasztaiására.

(Olvasd még I. Kor. 4:9—16. Luk. 19:41—48.)
Március 14. Szombat. Zsolt. 34:15. El. 2:14.

Mily 6zép a zsoltáros örömmondása, békesség, szabadulás hirdetése, de 
naponkénti gyakori elbukásunk a bizonysága, hogy mily nehéz azt követni. 
F.ppem ezért mily öröm e telki sivárságban az a világosság, békesség, üdvös
ség, mely Krisztusból árad.

(Olvasd még: Es. 49:1—6. Luk. 20:1—8, 41—44.)
Benkő Istváa

Az evangélikus z s in a t e lé  kerülő  tö rvény javasla tok  a  tisz ta  
evangélikus ta n ítá s  m egvalósítása i az egyházi tö rvényalko tásban
—  mondta FIN TA IST V Á N , a Református Egyetemes Konvent 

elnöki osztályának vezetője
A szlovák vendégek látogatást tettek a Déli egyházkerület püspöki 

székhazában* ahol Dezséry László püspök fogadta őket. Jelen volt dr. Velő 
Lajos püspök cs a református egyház részéről megjelent dr. Kiss Roland, a 
konvent világi elnöke, dr. Finta István, a konvent elnöki osztályának veze
tője Fekete Sándor esperes és dr. Kádár Imre, a konvent sajtóosztályának 
vezetője. Ez alkalommal hosszabb tanácskozáson vitatták meg a szlovák és 
magyar egyházi férfiak egyházaik közös kérdéseit. Püspökeink ismertették a 
szlovák vendégekkel törvényalkotó zsinatunk programmját.



4 EVANGÉLIKUS ELET

JJr. Ján Michulko, a bratislavui Evangélikus Teológiai Fakultás dékánját

AZ É L E T S Z E R Ű  T E O L Ó G I A
Első pillanatra azt gondolhatnánk, 

hogy a felvetett téma ellentmond önma
gának. A laikus nem teológus is a teo
lógián«'minden mást élt, csak életsze
rűséget nemi. Hasonlóképpen a libera
lizmus és a tizenkilencedik századi or
todoxia emlőin nevelkedett sok lelkész 
és teológus sem tudja elképzelni, ho
gyan lehet összekapcsolni a teológiát 
— a legclvoníabb tudományt — az 
élettel anélkül, hogy a teológia lénye
gében ne rendülne meg. Es ezek a né
zetek mégis a teológia felületes, tehát 
helvteion felfogásán alapulnak. A teoló
gia 'története arról tanúskodik, hogy a 
teológia akikor távolodott cl leginkább 
önmaga lényegétől, amikor az élettől 
volt távol. A középkori skolasztika, a 
lutheránus ortodoxia skolasztikája is vi
lágos bizonyságai ennek az állításnak. 
A száraz doktrinizinus, a megcsontoso
dott és merev dogmatizmus káros, de 
természetes következményei voltak an
nak, hogy a teológia nem jái.t együtt 
az élettel,, hogy ,nem figyelte_ az élet 
pulzusát és nem törődött problémáival. 
Amikor a teológia eltávolodott az élet
től, az élet is eltávolodott a teológiá
tól. Ennek a fejlődésinek áldatlan kö
vetkezményeit érezzük ma is. Éppen 
ezért magának a teológiának az érde
kében nemcsak el kell gondolkodnunk 
e tényeken, de mindent meg kell ten
nünk, bogy a teológiának új 'Mányi 
szabjunk és olyan utat mutassunk, 
amely éle.közösségbe vezetné.

Hogy minden félreértést elkerül
jünk, már jóelőre hangsúlyoznunk 
kell, hogy az az igyekezetünk, 
mely szerint a teológiát életközös
ségbe kell hoznunk, semmiképpen 
sem jelenti azt, hogy itt a teológia 
megiiresttéséről van szó. Éppen el
lenkezőleg: ennek a témának a fel
vetése: Eletközel teológia azt jelen
ti, hogy minden igyekezetünkkel 
azon vagyunk, hogy a teológia 
visszatérjen önmaga lényegéhez és 

váljon valóságos teológiává.

Mi a teológia? Eredetileg a teológia 
fogalma nem jelent egyebet, mint a z . 
Istenről szóló tant. Azonban ha a mi 
hitünk értelmében minden, ami a vilá
gon van, Istentől származik és ha Ö 
ajándékozója a Krisztusban való üd
vösségünknek is, akkor a teológiát 
semmiképpen sem foghatjuk fel csak 
mint Istenről szóló tant, mert ez a 
teológia fogalmának megszűkitését je
lentené. A teológián azt a tudományt 
kell értenünk, amely a keresztyén hit 
tartalmát, értelmezését, teljességét és 
célját foglalja magában. Ha így fogjuk 
fel a teológiát, fel kell ismernünk szük
ségességét és cletküzelségét.

1. A teológia tárgya a keresztyén 
vallás. Amíg a keresztyén vallás léte
zik, addig szükség lesz teológiára is. 
A teológiának a tudományhoz való vi
szonya teljesen a legikorrektebb. Rö
vidlátás volna, ha a teológia nem szí
vesen látná a tudomány gazdagodását. 
Sokra értékeljük a tudomány minden 
ágának sikerét, csodáljuk a technikai 
találmányokat — különösen az utóbbi 
időben — és meg vagyunk győződve a 
tudományok további hatalmas fejlődé
séről. Mindez az emberi elme csodálatos 
képességeiről beszél. A teológia nem 
áll szemben a tudománnyal, mert tuda. 
tóban van annak, hogy a tudomány 
nem pótolhatja. Viszont miután a tudo
mánynak más a munkaterülete, mint a 
teológiának, a hittudomány a tudomá
nyok minden fejlődése mellett is meg 
van győződve a maga jogosultságáról 
és a mában való küldetéséről is. A tu
dományos kutatás ugyanis pusztán ér. 
/.ékelő képességeinkre van korlátozva. 
A Teológia az érzékfeletti világba nyit 
illat, amely a hit számára éppen olyan 
reális, mint a látható világ. A teológia 
értéke éppen abban van#hogy a végső 
realitáshoz, azaz Istenhez vezet ben
nünket.

A teológia a világ feletti bölcses
ség kijelentésére támaszkodik, 
mert a középpontja az élő Isten 
Igéje, mely Krisztus Jézusban 
testté lett. Ö minden bölcsesség 
összessége, a legnagyobb igazság, 
és a vallás mezején minden megis
merés forrása és indokolása. Jézus 
Krisztusban lett testté Isten böl
csességének teljessége, mert »Ö

lett a mi szamunkra igazság, böl
csesség. szentség és váltság.« Az 
életszerű és a ma történéseivel 
kapcsolatos teológia nemcsak, hogy 
nem kicsinyli le az egyes tudomá
nyok eredményeit, de örül is neki 
s csak annyi feltételt szab neki, 
hogy az emberiség javát szolgál

ják. ;
A teológia épp úgy nem akadálya 
a tudományos fejlődésnek és hala
dásnak, mint ahogy nem akadálya 
a kegyességnek sem. A komoly és 
helyes kegyesség a finom és hatü 
rozott gondolkodás híve. Azok a 
teológusok vagy egyszerű hívek, 
akik azt gondolják, hogy a vallásos 
élet homályos és hangulatszerű ér
zelmekből áll: tévednek. A kegyes 
ember komoly gondot fordít a vilá

gos és helyes kifejezésekre.
A kegyesség formákat és fogalmakat 
teremt a maga számára, hogy el ne 
vesszen és szét ne folyjék. A homályos
ság. gondolati határozatlanság, fogalmi 
sekélyesség és zűrzavar a vallás gyen
geségének és kisebbrendűségének ve
szedelmes jele volna.

A korrekt és pontos vallásos gon
dolkodás elégtelensége — tehát a 
teológia elégtelensége — éppen 
mindennapi vallási kifejezéseink 
homályosságában, kifejezési töké
letlenségeinkben nyilatkozik meg. 
Bizony nem tudjuk helyesen és vi
lágosan meghatározni programun
kat és egyértelműen, kifejezéstel- 
jesen megmondani, mi a mi egy

házi munkánknak a célja.
Gyakran csak egy helyben topogunk és 
rögtönziink. Önámítók vagyunk! Pil
lantásunk a végtelenbe mered, míg az 
élet elhalad mellettünk. Kegyességünk 
hamis, mert gyakran csak múló érzelmi

Isten tiszteleti rend
március hó 8-án, vasárnap 

Budapesten
Deák-tér: délelőtt 9 Zay László, dél

előtt 11 (úrv.) Dezséry László, délután 
6 Zay László. Fasor: délelőtt fél 10 
Pásztor Pál, délelőtt 11 Pásztor Pál, 
délután 5 Trajtier Gábor, délután fél 6 
(szeretetvendégség) Veöreös Imre. 
Dózsa György-út: délelőtt fél 10 Gyön
gyösi Vilmos. Üllői-út 24: délelőtt fél 
10, délelőtt 11. Rákóczi-út 57/b: Szilády 
Jenő dr. délelőtt háromnegyed 12. Ka
rácsony S.-utca: délelőtt 10. Óbuda: 
délelőtt 9 Mezősi György, délelőtt 10 
(úrv.) Mezősi György, délután 5 Me
zősi György. Bécsikapu-tér: délelőtt 9 
Völgyéé Pál tool., délelőtt 11 Gálát 
György, délután 7 Tomka Gyula. To- 
roczkó-tér: délelőtt 8 Sréter Ferenc. 
XII., Tarcsay V.-utca: délelőtt 9 Ru'tt- 
kay Elemér, délelőtt 11 Ruttkay Ele
mér. délután 7 Danhauser László. 
Szabadsághegy, Diana-utca: délelőtt 
fél 9 Danhauser László. Fóti-út: dél
előtt 10 (alakuló közgy.) Gádor And
rás, délután 5 Gádor András. Váci-úl: 
délelőtt 8 Rímár Jenő, délután 4 Rímár 
Jenő. Zugló: délelőtt 9 (gyermek isD 
Benes Miklós dr. délelőtt 11 (úrv.) 
Benes Miklós dr. délután 6 Scholz 
László. Gyamat-utca: délelőtt fél 10 
Ferenczy Zoltán. R'ákosfalva: délelőtt 
fél 12. Scholz László. Thaly K.-u.-utca: 
délelőtt 11 Rédei Pál. délután 6 Rédei 
Pál. Kelenföld: délelőtt 8 (úrv.) Bottá 
István, délelőtt 11 (úrv.) Bottá István, 
délután 5 evangélizáció. Németvölgyi
ül: délelőtt 9 Rezessy Zoltán dr. Kfilsö- 
Kelenföld: délelőtt 12 Rezessy Zoltán 
dr. Kőbánya: délelőtt fél 10. Koren 
Emil délután 4 Korén Emil. Simor-utca: 
délelőtt negyed 12. Vető Béla. lltász- 
utca: délelőtt negyed 12 Gyöngyösi 
Vilmos. Újpest: délelőtt 10 (úrv.l 
Blázy Lajos, délután 6 Bonnvai Sándor. 
Dunakeszi-Alag; délelőtt 9 Bonnvii 
Sándor. Vas-utca 2/c: délelőtt 11. S i 
moni desz Lajos.

Semmi sincs jobban istennek elle
nére. mint az, ha az ember nem akarja 
elismerni, hogy bűnös.

Luther
*

Az egyház helyzete akkor a legrosz- 
szabb. ha tunya nyugalomban él.

Luther

rezdülés. Igazi, mély életközei teoló
giára van szükségünk!

A keresztyénség sohasem volt teológia 
nélkül. A teológiai gondolkodás a 'leg
régibb időktől kezdve a vallásos élet 
gerince.

A keresztyénség ma sem élhet meg 
teológia, a vallási igazságok pon
tos megfogalmazása és fogalmi ki 

értékelése nélkül.
A kereszténység történetének kezdetén 
ott állt Pál, a teológus. Es éppen Pál 
teológiája adott a keresztyén egyház
nak liatározott bizonyosságot a zsidó
sággal és.a pogánysággal szemben és 
határozta meg a keresztyén élet gya
korlatát ,is az élet minden _ területén, 
így teliát az igazi kegyesség érdeké
ben van szükségünk teológiára.

A teológia védelmezi a kegyessé
get minden felületességgel és se

kélyességgel szemben.
2. Természetesen csak igazi teoló

giára van szükségünk. Ezt a teplógiát 
így jelöljük meg: életszerű teológia. A 
teológiára nem önmagáért, hanem_ az 
életért van szükségünk! Az a körül
mény, hogy az Isten Jézus Krisztus
ban leereszkedett hozzánk, elegendő 
érv ahhoz, hogy a teológia is szálljon 
le a földre és közeledjen az élethez, 
valamint annak szükségleteihez. _ Jé
zus tanítása éppen azért volt  ̂ olyan 
érthető, mert közel áldott az élethez. 
Pál minden magas műveltsége mellett 
is arra törekedett, hogy kapcsolatban 
maradjon az élettel és annak problé
máival, mint ahogy erről a faülönböző 
gyülekezetekhez küldött levelei tanús
kodnak, melyekben az egyes gyüleke
zetek legégetőbb konkrét problémáival 
foglalkozik. Hasonlóképpen Jakab 
apostol is hangsúlyozza a teológia 
gyakorlati voltának szükségességét, 
amikor azt mondja: »A felülről való 
bölcseség pedig először is tiszta, az
után beleszerető, méltányos, enge
delmes, irgalmassággal és jó gyümöl
csökkel teljes, nem kételkedő és nem 
képmutató« (Jakab 3:17).

Luther elveti a skolasztikus teo
lógiát, mint »spekuláló teológiát«. 
Ez szerinte nem egyéb, mint üres 
gondolatok foglalata és hiábavaló
ság. Attól a pillanattól fogva, 
hogy a Szentírás alapján eljutott 
a Krisztusban való üdvösség meg
ismerésére, olyan teológiát igye
kezett teremteni, amely nem a sza
vak, hanem az élet —, nem az 
ész, hanem a hit teológiája. Lu
ther nem szereti az elvont módon 
elmélkedő’, filozofikus, skolasz
tikus teológiát, hanem azt, amely 
az írásból és a hitből fakad, tehát 
az életszerű és az életre irányuló 

teológiát.
Ennek a teológiának az alapja 

Krisztus, a bűnösök üdvözítője. Luther 
a maga teológiájában nem spekulál 
Istenről, lényegéről és személyéről, ha
nem arra törekszik, hogy közösségbe 
lépjen Istennel. Ha arra gondolunk, 
milyen reménytelen, sőt- kétségbeejtő 
helyzetben élt a középkori ember, meg
értjük, milyen áldásosán halott Luther 
teológiája a középkori ember életéhez 
olyan közeli teológia, mely a Krisz
tusban való megváltásról szóló üzene
tet tolmácsolta.

» A Szen.tirás és a reformáció Is
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azt kívánják tőlünk, frogy teoló
giánk legyen életszerű. A mának 
is ez a követelménye. Ma mind
annyiunk előtt világos, hogy csak 
azt a teológiát lehet megalapo
zott teológiának mondani, amely

nek igazságát a gyakorlat is 
igazolja.

Ma kétszeresen szükségünk van az 
élet szerint tájékozódó teológiára. Ilyen 
teológia megteremtésén fáradoznak a 
külföldi. keresztyén egyházak is. így a 
Német Demokratikus Köztársaságban 
létrejött a Keresztyén-Demokrata Unió, 
amely a maga progranvmját 22 pontba 
foglalta »A keresztyén realizmus té
telei« cím alatt. A mi egyházunknak 
is ilyen életszerű teológiára kell töre
kednie.

Unnék a teológiának a következő 
jellegzetes vonásai vannak:

a) realizmus:
a teológia ma nem menekülhet 
ki ebbői a világból, nem húzód
hat meg az érzékfeletti világban,

nem merülhet ki metafizikai spekulá
ciókban, nagyszerű gondolatrendsze
rek felépítésében. Nyitott szemmel 
keK látnia mindazt, ami ezen a vilá
gon történik.

b) felelősség:
a teológia tudatában van annak, 
hogy felelős és együtt felelős 
mindazért, ami a világban történik.
Ezért nem vetheti fe! a kaini kér

dést: avagy őrizöje vagyok-é én az én 
atyámfiának?

Mindennel szemben állást kell fog
lalnia, az evangélium kovászával 
az egész életet át kell hatnia és 
minden problémát az Isten Igéjé

nek világításába kell állítania.

A SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI
Sztchlo Gábar, ügyvivő-lelkész és 

munkatársa, Ruzicska László lelkész az 
-elmúlt hetekben 12 egyházmegyét láto
gattak meg és fontos megbeszéléseket 
tartottak a szeretetintézmények támo
gatásának rendszeres kiépítéséről. Az 
új zsinati törvény minden intézményt 
gyülekezeti intézménynek minősít. A 
legtöbb intézmény fenntartó testületé 
tehát az a gyülekezet lesz, amelynek 
területén fekszik, de, mint patronáló 
lelki közösség mögéjük all egy-egy 
egyházmegye mindén gyülekezete. ‘

A kelet-békési egyházmegye támogatj a 
a békéscsabai intézményt, amelyben 
most 58 személyt tartanak el.

A nyugat-békési egyházmegye a 
szarvasi intézmény mögé áll, amely 
jelenleg még nagy nehézségekkel küzd. 
Itt 16 személyi gondoznak, de van le
hetőség a bővítésre.

A győr-soproni és a vasi esperesség 
a győri otthonokat patronálja. Győrben 
48 eltartott van s a két esperesség 
mintegy havi 1000 forint adománnyal 
készül rendszeres segítséget nyújtani.

A veszprémi és somogy-zalai egy
házmegyék gyenesdinási intézménye
ket támogatják. Ez az öregek, illetve 
nyugdíjas lelkészek otthona, még 
férőhellyel rendelkezik s  a jövőben 22 
személy számára bővíthető.

A totna-baranyai és á‘ somogy-zalai 
esperességek a pécsi Ba'dauf Gusztáv 
öregek otthona mögé áll, amely most 
28 személyes.

A bonyhádi egyházközség minden 
erőt 6aját otthonára használ fel, ami 
igen nagyszabású vállalkozást és ko
moly áldozatkészséget kíván.

A Pest megyei egyházmegye az »!- 
bert-irsai öregek otthonát erősíti.

A borsod-hevesi egyházmegye a két 
nyíregyházi ottliont támogatja, a Bács- 
Kiskun egyházmegye pedig a központi 
intézményeket.

A még fel nem sorolt egyházmegyék 
és intézmények kérdésében további 
tárgyalások szükségesek, amelyekre 
liamarosan sor kerül. Meg kell állapí
tani, hogy mindenütt n.af^ lelkesedés
sel állottak az országos terv mögé. 
Amire a zsinat elkészíti az új szeretet- 
törvényt, addigra a szervezés már meg 
is valósítja az előzetes munkálatokat, 
örvendetes, hogy a törvénynek gyaEbr- 
lati végrehajtása ilyen nagyarányú, 
megértő fogadtatásra talált.

c) szabadsági
a teológiának a társadalmi étet 
minden régi formájától szabadnak 
kell lennie. Kutatásait és követ
keztetéseit semmiféle előítéletnek 

nem szabad gátolnia vagy be
folyásolnia

és az emberi társadalom semmiféle 
csoportjának az érdekeire, való tekin
tetnek nem szabad akadályoznia.

d) bátorság:
a teológiának i’.eni szabad félnie 
semmiféle megrendüléstől, válto
zástól, vagy forradalom; ól. Üze
nete ne altasson el. hanem inkább 
ébreszthesse az ember lelkiismc- 
retét. A teológia vegyen részt 
mindazokban a kísérletekben, ame
lyeknek célja a régi rend és régi 
dolgok megbuktatása és új, jobb, 
erkölcsösebb és igazságosabb rend 

megteremtése.
Az a teológia, amely rémületet ter

jeszt és gyávaságot szül, nem méltó 
a létre, mert erkölcstelen, vallástalan, 
mert elveszítette létezésének alapját, 
azaz a mindenható Istenbe vetett 
hitet.

c) optimizmus:
a teológia minden erejével az 
élet megerősítésén és megsegíté

sén dolgozik.
Ezért minden olyan jó igyekezetei 

támogat, amelynek célja az ember 
életszínvonalának emelése. Megindo
kolja, megvilágítja és megesegíti azo
kat a törekvéseket, amelyek a nemze
teknek a béke elérésére irányuló 
együttműködését szolgálják. 

f) egyháziasság:
a teológiának, ha életközei kíván 
lenni, a legszorosabb kapcsolat

ban kell lennie az egyházzal.
Nincs egyháza a ti an teológia. Az 

életszerű teológia mindenekelőtt a 
konkrét egyházban igyekszik a felme
rülő problémák megoldására. A teoló
giának ez az egyházi jellege azt je- 
,lenti, hogy a teológia, rámutatva a 
konkrét egyház hibáira és fogyatékos
ságaira, ezt az egyházat bürrbánatra 
és önmaga megjavítására vezeti.

A teológiára ma is szükség van. 
Csak arról van szó, hogy a teoló
gia ismerje meg a maga feladatát, 
azaz jusson életközelségbe. Ez az 
életközelség nem kárára, hanem 

csak javára van.
Ha a teológia é ’etközelségbe kerül, 

megvan á reményünk, hogy az élet is 
közelébe kerül a teológiának.

*

(Dr. Ján Michalko dékán (tmulmcí- 
nyát Magyarországon tartózkodása 
alkalmából adjuk olvasóink kezébe. 
(— Szerkesztő.).

K észü lj az  ig e  h a l lg a tá s á r a !
B öjt 3. vasárnapja 

Ján. 1, 2 9 -3 0 .
Keresztelő János az 1 ádvenf prófé

tája, de ez ű bizonyságtétele Krisztus
ról böjti prédikáció: az Isten bárá
nyának a titokzatos képe a Golgotára 
mutat.

Ebben az igében először is az a 
csodálatos, hogy azt mondja: Jézus 
Isten báránya, azaz hogy Jézus Iste
né. Teljesen, végkép és minden jeans 
tartás nélkül egyedül Istené.

Istené lenni annyit jeleni; mint 
egészen Isten hatalmában és oltalmá
ban, az ö vezetése alatt, az ő örömé
ben és boldogságában élni. így volt 
Jézus Istené. Ezért tudta teljesíteni azt 
a küldetést, amelyet az Atya reábizoit: 
így lett Isten »báránya«. Nem olyan 
bárány, akit emberek ajánlanak jel ol
csó és kényelmes áldozatul maguk he
lyett. Mint bárány is Istené volt és 
istené maradt, mert — ahogyan Pál. 
apostol mondja — »engedelmes vált 
mind halálig, még pedig a keresztfa 
haláláig«. Ezért halálában is mindvé
gig Istené maradt. így veszi el'a vi
lág bűneit és nyílja meg az utat az 
Atyához nekünk is, akik elszakadtunk 
Istentől.

Karner Károly

Somogyi szűcs B a n d á k  á U z a b i a a ,  
s z ő rm e  b é lé s e k ,  
ja v í tá s o k ,  s a p k á k
V., Kossuth Lajos-utca 5 .

Zongorajavltás, hangolás
Jótállással Szakszerű becs
lés, Szávits m ester. Da- 
ro s s - té r  epy. T: 330-476. 
Zongora, pianino, harmonium 
javítás. hangolás, érték- 
becslés Tipcld zongoraterem- 
ben. _R ákóczi-út hatvanegy 
Zongora, ptanino jav ítás 
hangolás, értékbecslés o l
csón Sasvári zongorakcszitő 
m esternél. Lenin-körút 21.
Tel.: 426—819______________
Helyesírást, szám tant, szép 
írást, zsinórírást tan ít egyé 
nileg. Korrepetál tanárnő. 
Perenc-körút 21 II. 2. (É rte
kezés egcsz nap).

Vállalati jogügy i osztá ly - 
hoz B udapestre  e lm en , 
nék. B adltz, M iskolc. Fő- 
posta. P ostán  m arad.
Rekam iék. klHónreiek. jó 
Kisipari m unka Olcsón, 
Zichy Jen ö -u tca  harm ino- 
három . Kárpitosnál. 

jGyerinckágyakat, konyha- 
berendezéseket. szabályoz
ható  etető gyermekszéket, 
j festett bátorokat készítek, 
•javítok, átalakítok. Fizetési 
'.kedvezmény, asztalosm ester, 
Zichy J.-utca 32.___ ; __
Kvarclámpa javítás: Zsellér, 
V ili., Szigony-u. 19.

Ü | o r g o n á k  tSííSS'javftását
R ie g e r  O ttó  o r g o n a g y á r

B udapest, X IV ., F ü red i-u tca  41. Telefon : 297—023

Két gyermek mellé keres 
dolgozó házaspár nyugdíjas 
nőt családtagnak azonnalra. 
Budapest. _ IX., Gubacsi-út 
14. Tőkésné.

Sezlont, m atracot, ven
dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenin-körút' 55.

Gyermekágyakat, konyha- 
berendezéseket, szabályoz
ható etető gyermekszéket, 
festett bútorokat készítek, 
javítok, átalakítok. Fizetési 
kedvezmény, asztalosm ester, 
Zichy J.-ulca 32.

Kétszemélyes rekarniét szé
kekkel. fotelekkel olcsó á r
ban készít: Kárpitos, Rá
kóczi-tér II. sz.

| Szlczák László aranykoszo- 
| rús harangöntőm esler. Bu

dapest. XIII., Penteházy- 
1 utca 78.

S p e c i á l i s  m í i s t o n p o l ó .  m t t t ö m ö
A/fnhnn TAnrw Többszörösen k itü n te tv e  férfi, női 
I V i a n a n  J a n o s  szabóm ester, THÖKÖLY-UT59/A. 
Legtökéletesebb m űtöm és k ié g e tt,  m o ly rág o tt szöveten . 

v i í inkákon . V idékre  p o s tán  u tá n v é t

Használt háló, kom binált'Zongorakészítöm eslernél
szekrény, kétszemélyes re-zongora , pianinó Jutányos
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Landler Jenő-u. 14. 
(volt István-út) fsz.

Keresek m egvételre 8—16
regiszteres, jókarban levő 
használt liarnióniumot Nagy- 
Btidapesl területén. Guth
Vilmos, Fót, Mária-u. 3.

Sodrony ágybetét, össze
csukható vaságy. Gyermek
ágyat. vasbútort, csőbútorl 
készít. Javítást vállal. Pro- 
hászka VI., Zichy Jenő-u. 
negyvenhat.

Szem üveg Llpl Józseftő l : 
(K napecz u tó d á tó l)  IX., ! Oirai-út 79. O röklm ádás 
tem plom  m elle tt.

Rossz nadrág tartó já t olcsón 
m egjavítja háziiparos. Érle 
megyek. Nyerges. Lóczy 
Lajos-u. 15. Tel.: 365-132.

árban. Orgonaharm óníum  
kisebb-nagyobb eladó Da- 
róczy mester 342—B62.
Aggteleki-utca 5.

M egbízható protestáns nőt 
50-ig, háztartás minden 
m unkájára, négytagú (fel
nőttek) családhoz alkalm az
nánk Pápán. Lelkészi H iva
tal Bakonytamási.

Elszakadt o f l £ l f C 7 H  I f o h o t l O f *  nyom talanul 
ballon és d l l d l o £ U  I t d U d l J d t  megjavítja 
ZSADANYI esőköpenykészítő. Telefon: 127-013. VI. kér. 

Révay-utca 10. II. emelet 17.

C sináltassa nadrág ját spe
cialista nadrágszabónál. 
Női-, sí-, bricsesz- és á t
szabás garanciával. Varga 
János, nadrágspecialisla, 
Majakovszkij-u. 56. III. 4.

Ó rajavítást, óra üveg behe
lyezést gyorsan és pontosan 
végez Belházy órásm ester 
Szabadsajtó-út 6. (Erzsébet 
hídfőnél).

Kárpitosbútor beszerzésével 
forduljon bizalommal Oláh 
ká-pitoshoz. Javítást válla
lok. Készáruk raktáron. 
József-körút 66. Tel: 138-102.

Táskaírógépera bérbe ad 
nám. Ifj. Baditz, Miskolc, 
Tass, 15.

Rekamiék, garnitúrák 
szén és megrendelésre;- 
kar kárpitosnál (Mária 
ré^ia) Horváth Mihály 
13. Templomnál.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
jApróhirdetés szavanként 1 Ft, Klslilrdetés mm

1 Ft. Szöveghlrdelés mm soronként t  forint
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JOSZIF VISSZÁRIONOVICS SZTÁLIN,
*  S z o v je tu n ió  M in is z te r ta n á c s á n a k  e ln ö k e , 

a  b é k e tá b o r  n a g y  v e z é r e  m e g h a lt

A Szovjetunió népei, a  Szovjetunióval baráti országok, köztük .a  
mi hazánk  népe s mindazok az emberek, akik .szerte a  világon az embe
riség  felemelkedéséért s a  béke m egőrzéséért harcolnak, m egrendítő  h ír 
h a tá sa  a la tt borultak m élységes gyászba. M eghalt Joszif V isszárionovics 
Sztálin , a  Szovjetunió M inisztertanácsának  elnöke, a  Szovjetunió Kom
m unista  P ártjának  titkára . Neve. történelm i szerepe, ha ta lm as egyéni
sége befolyással volt az  egész v ilág ra . A mi nem zedékünk tőle tanu lta  
elnyom ott emberek és népek felemelkedésének harcát, a  béke szeretetét 
s a  lángoló lelkesedést kinek-kinek sa já t h azá ja  és az em beriség közös 
nagy  ügye szo lgálatában . A m agyar nép soha el nem múló h á lá ja  övezi 
nevét, a  fasizm us igájából való felszabadításért, azért az áldozatért, 
am it hazánk fe lszabad ítása  érdekében a  Szovjetunió népei és katonái 
hoztak s azért a példátlanu l nagy segítségért, am it a  Szovjetunió népei 
J. V. Sztálinnak hazánk  irán ti szeretetéböl nyújto ttak  hazánk  ú jjáép í
téséhez, ipari o rszág g á  fejlesztéséhez s szab ad ság án ak  m egvédéséhez 
Sztálin volt a  lelkesítője, szervezője és legfőbb vezetője annak  a  v ilág ra  
kiterjedő békckúzdelemnek, am ely m a m ár nyolcszázm illiós béketábor 
hata lm as erejét jelenti s am ely d iadalm asan  fékezte m eg a  háborús 
uszítok és a  háború gonosz előkészítőinek erőit. Sztálin  békeakarata, 
végtelen nyugalm a és h ig g ad tság a  á  közvetlenül m ögöttünk álló  esz
tendők leghatalm asabb biztosítéka volt s h a lá la  u tán  is a  jövő legbiz
tosabb záloga. Őneki köszönheti az em beriség a békéjét, azt, hogy a 
háború pokla el nem szabadu lt közöttünk. J. V. Sztálin t a  haladó  és 
békére vágyó em beriség v ilágot átfogó részvétével tem ették el Moszk
vában. A m agyar nem zet részvéte a  nem zeti gyász form ájában fejező
dött ki. E gyházunk Vezetősége és  népe osztozott ebben a  részvétben. 
Rákosi M átyáshoz, a  M agyar N épköztársaság M in isztertanácsa elnö
kéhez intézett részvét-táv iratban  fejeztük ki egyházunk vezetőségének 

,és népének fájdalm át: »Elnök ü r !  A M agyarországi Evangélikus Egy
ház  vezetősége és népe fájdalom m al vette  tudom ásul Joszif V isszário
novics Sztálinnak, a  békéért küzdő em beriség bölcs vezérének és lelke
sítőjének halálh írét. T udatában vagyunk  annak, hogy az ő halá lával 
a  békére vágyó és békéért küzdő em beriséget m érhetetlen veszteség 
érte. M eg vagyunk győződve, hogy m indazok az emberek, akik öreá, 
m int te világbéke őrére tekintettek, lankada tlanu l tovább küzdenek a 
békéért. Mi is továbbra is ' hazánkhoz "való teljes hűségben folytatjuk 
lankada tlan  b izonyságtételünket a béke m ellett és küzdelm ünket a 
békéért. Kérjük Elnök U rat, hogy am ikor a  m agyar nép fá jdalm át a 
Szovjetunió népe felé kifejezésre ju tta tja , legyen meggyőződve arró l is, 
hogy' a  M agyarországi Evangélikus Egyház népe osztozik ebben a 
részvétben.«

J . V. Sztálin , a  béketábor iánglelkű, bölcs vezére m eghalt, de egész 
műve, szellemi és erkölcsi hagyatéka itt m arad t, hogy világítson és h as
son m indannyiunk és a v ilág  életére. Á m agyar nép m ég szorosabbra 
zá rja  so rait és m ég odaadóbban küzd tovább a  v ilág  békéjéért együtt a 
Szovjetunió népeivel, a  baráti o rszágok népeivel s a  v ilág  m inden jó
akara té  emberével. A v iiág  jóakara tú  embereinek csak m ég erősebb lett 
az e lszán tsága  a rra , hogy m egvédjük a  békét!

Zsinatunk levelet intézett Rákosi Mátyáshoz,
a M agyar N épköztársaság M inisztertanácsa elnökéhez

Rákosi Mátyás úrnak,
a Magyar Népköztársaság minisztertanácsa elnökének,

Budapest.
* Elnök Ür!

A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának negyedik ülésszaka 
a mai napon elkezdte törvényalkotó munkáját. Ebből az alkalomból igaz 
tisztelettel és őszinte nagyrabecsüléssel küldjük az evangélikus egyház, 
zsinatának s egyházunk népének köszöntését. Ebben a köszöntésben benne 
van egyházunk népének és vezetőségének köszöneté is mindazért, amivei 
Elnök Ür hazánk újjáépítése során lehetővé tette, hogy zsinatunk békében 
végezheti fontos munkáját.

Erős a birodalmunk, hogy azok az új törvények, amelyeket zsinatunk
nak ezen az ülésszakán alkotni fogunk, nagy mértékben hozzá fognak 
járatni ahhoz, hogy magyarországi evangélikus egyházunk a szebb jövő 
Télé haladó magyar hazánkban feladatát hathatósan betöltse. A zsinat 
tagjait mélységes öröm tölti el, amikor arra gondolnak, hogy a Magyar 
Népköztársaságban evangélikus egyházunk zsinatán is építő munkál vé
gezhetnek, s így összhangban lehetnek azzal, ami szeretett hazánkban s 
egész népünk körében történik.

Mivel fontos egyházi munkával vagyunk elfoglalva, egy pillanatig 
sem feledkezünk el arról, ami a nagy világon történik. Mindenek előtt 
örömmel gondolunk arra, hogy a velünk baráti államokban, mindenek előtt 
a hatalmas Szovjetunióban békés, a népek javát szem eiéit tartó, soha nem  
látott méretű és ütemű munka folyik, mely hivatva van a természet nyers 
erőit és adottságait az emberiség jólétének és felemelkedésének szol
gálatára fordítani és a világ dolgozói által hőn óhajtott békét megvédeni. 
Ez a hatalmas munka egyházunk híveit is itthon való feladatainak hűséges 
végzésére lelkesíti. Ugyanakkor azonban mélységes aggodalommal, elkese
redéssel gondolunk arra, hogy a világ másik fele, Amerika imperialista 
arainak vezetése alatt háborús készülődéstől és propagandától hangos, s 
szítják és fokozzák a háborús hisztériát és a hadi készülődést. Még na
gyobb fájdalommal tölt el bennünket, ha arra gondolunk, ami a hős 
koreai nép hazájában, vagy Vietnámban, avagy Malájföldön s a föld-

(Folytatás a 2. oldalon)

1948-ban megnyílt zsinatunk 1953. 
március 4—5-én negyedik ülésszakát 
tartotta Budapesten az egyetemes egy
ház székhazának nagytermében.

Előző este, március 3-án a késő éj
szakai órákig tartó zsinati előéríekezlet 
volt, melyen Mihályt i Emő, a zsinat 
világi elnöke, Dr. Vető Lajos, a zsinat 
egyházi elnöke s a zsinati aleltlökök 
közül Dezséry László püspök, Mar
gócsy Emil egyházkerületi felügyelő és 
Németh Károly püspökhelyettes "elnö
költek. A zsinati atyáik csaknem tel
jes számbaji részt vettek ezen az eiö- 
értekezlet-en ie és még számos módosí
tást javasoltak a másnapi zsinat elé 
kerülő három törvénytervezethez. A 
törvénytervezetek szövegét a zsinati 
atyák már jóval hamarabb kézhezkap- 
lák s a zsinati előértikezleten e szöve«- 
gck gondos előzetes vizsgálata alapján 
szóltak hozzá a törvényeikhez. Az 
előértekezleteken elfogadott módosítá
sokat még a zsinati előadók vették be 
saját javaslataikba s így ezzel a zsi
nati tárgyalás megrövidült. A módosí
tások, illetve kiegészítések között Vi
rányi Lajos, a csontgrád—szolnoki egy
házmegye zsinati képviselője jelentős 
javaslatot terjesztett elő a lelkészek 
fizetéses szabadságára vonatkozóan. 
E javaslatot egyházmegyéje nevében 
tette s azt a zsinati elnökség a Vili 
törvénycikk keretébe illesztette be. Lé
nyeges módosításokat javasoltak még 
különösen a lelkészailkalmazásra vonat
kozó ' törvényhez és igen nagy vita 
volt az egyházközségi zárszámadások 
és . költségelőirányzatokra vonatkozó 
szakaszokkal kapcsolatban, bár a zsi
nati atyák végül az eredeti fogalma
zást fogadták el.

Március 4-én, reggel 8 órakor kez
dődött a zsinat ünnepélyes istentiszte
lettel, melyen

Dezséry László
püspök tartott • igehirdetést f. Tliess. 
5:f i—’28. versei ‘"alapján: Az igehirde
tést lapunk későbbi- számában, ismer
tetjük. Reggel 9 órakor • nyílt meg a 
zsinat. A zsinati atyák háromnegyed 
része volt jelen s az egész termet az 
ünnepélyesség és a- történelmi felelős
ségtudat hatotta át. A karzat zsúfolá
sig tele volt lelkészekkel, presbiterek
kel, teológusokkal és hívekkel.

A vendégek között crtt volt az Állatni 
Egyházügyi Hivatal képviseletében 
Varga József osztályvezető, Nagy 
László oszítá'.yvezetö, Veres Pál főelő
adó és Vágó Ernő tisztviselő. Jelen 
voltak a szlovák evangélikus egyház 
négyt. gú küldöttsége: Ján Chabada 
egyetemes püspök, Andrej Ludovit Ka
tina nyugati egyházkerületi püspök, 
Ján Michalko teológiai dékán és Cyril 
Hlavác sajtótitkár. A református egy
házat Kiss Roland, a református zsi
nat világi elnöke és Győry Elemér 
püspök képviselték. Jelen volt Szlmo- 
nidesz Lajos tábori püspök, Cslky 
Gábor unitárius püspöki helynök, 
Szabó László, a baptista egyház el
nöke és Szécsey János, a metliodista 
egyház szuperintendense. Jelen voltak 
a protestáns egyházi sajtó képviselői, 
élükön Dr. Kádár Imre szerkesztővel, 
a Református Egyetemes Konvent 
Sajtóosztályának vezetőjével.

A zsinatot Mihályfi Ernő egyetemes 
felügyelő, a zsinat világi elnöke nyi
totta meg, majd két elnöki megnyitó- 
beszéd következett:

Mlh'ályíi Ernő
zsinati világi elnök és

Dr. Vető Lajos ‘
zsinati egyházi dlnök beszédei. A 
megnyitóbeszédeket lapunk más . he
lyén részleteiben közöljük.

A megnyitóbeszédek után a zsinat 
egyhangú határozattal levelet intézett

Rákosi Mátyáshoz.
o Magyar Népköztársaság Miniszterta
nácsa elnökéhez és

• Dobi Istvánhoz,
a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csa elnökéhez.

Ezután elsőinek
Varga József

osztályvezető az Atomi Egyházügyi

X
Hivatai, a Magyar Népköztársaság 
képviseletében üdvözölte egyházunk 
zsinatát.

A református egyház és a többi pro
testáns egyházak képviseletében

Győry Elemér
dunántüli. református püspök üdvö
zölte zsinatunkat. Nagyhatású beszédét 
később ismertetjük olvasóinkkal.

Zsinatunkat ezután nagyszabású be
szédben üdvözölte

Ján Chabada
szlovák evangélikus egyetemes püspök, 
akinek magyarra fordított beszédét 
Gyöngyösi Vilmos zsinati jegyző.-ol
vasta tel. A beszéd mély benyomást 
tett a zsinatra s a zsinati tagok hosszú 
tapssá I ünnepelték a szlovák egynáz 
püspökét és küldöttségét s rajtuk ke
resztül magát a szlovák egyházat. A 
zsinat meghatódott figyelemmel nézte, 
amint a szlovák egyház két püspöke 
egv-egy modem szlovák nyelvű díszes 
újszövetséget nyújtott át egyházunk 
püspökeinek apostoli csók kíséretében. 
Sokaknak szemében könnyek ültek a 
két egyház testvéri egymásra találá
sának e nagy pillanatában.

A megnyilóülés formaságai követ
keztek ezután, felolvasták a zsinati ta 
gok névsorát s megállapították a zsi
nat napirendjét.

A zsinat következő munkaülésén az 
1953. évi V: törvénycikket, »Az egy- 
liázi hivatalról és az egyház munká
sairól« szóló törvényt tárgyalta és ta
gadta el. A törvénycikket r

Gyöngyösi Vilmos.
a II. számú zsinati szakbizottság .nb 
előadója terjesztette elő s ahhoz az ál-

K észu ij a z  ig e  h a l lg a tá s á r a  1
B öjt 4. vasárnapja  

Ján . 6, 30- 40.

Azok a galiteai zsidók, akik a nagy 
kenyércsoda után Jézussal a kaper- 
naumí zsinagógában > beszélgettek és 
vitatkoztak, az örök emberi vágyódást 
szólaltatták meg, amikor arról a 
malmáról beszéltek, melyet atyáik et
tek egykor a pusztában s amelyet ők 
is vártak a messiásból. Örök emberi 
vágyódás az, hogy szeretnénk valami 
oly ah csodaszert, amely — munka 
nélkül — biztosítja a napi »kenye
ret« és pedig nem is csak a »száraz« 
kenyeret, hanem mindazt,, amit hozzá 
szoktunk gondolni így szeretnénk 
»jólétet« és kényelmes, gondtalan 
életet.

Jézus erre a vágyódásra ezesetben 
nem azzal jelel, hogy tanítást ad a 
munka erkölcsi értékéről és arról, 
hogy csak szorgalmas munkával ér
demeljük meg kenyerünket és építhet
jük azt a közösséget, amelytől saját 
életünk jóléte is függ. Ez természetes 
erkölcsi rend, amely benne foglalta
tik Isten akaratában,, abban, hogy Is
ten munkára hívta el az embert. A 
munkát Jézus is elismerte, sőt meg- 
dicsöitette, amikor azt mondta: »Az én 
Atyáin mindezideig munkálkodik (azaz: 
dolgozik), én is munkálkodom (azaz: 
dolgozom)*. De most Jézus ezen túl 
megy és képiesen ezt mondja: »En va
gyok az étel kenyere*. Az »étel« több, 
mint a napi szükségletek kielégítése, s 
az »örök életet« kínálja Jézus ekkor, 
amikor azt mondja: »En vagyok az élet 
kenyere«. Jézus ajándékában életújulás 
van, ezért mondja: »Ak: hozzám jö, 
semmiképpen meg nem éhezik, és aki 
hisz bennem, meg nem szomjúhozik 
soha«. Ez az életújulás gazdagítja földi 
életünket. Tartalmasabbá teszi nemcsak 
az ünnepeinket, hanem a hétköznap
jainkat .is. Isten, életébe' kapcsplja bele 
életünket. Isten mannát adott népének 
a pusztában, Jézus kenyeret adott az 
embernek, mert ismerte és megszentelte 
az ember kenyérszükségletét. Most pe
dig kínálja nekünk Jézus önrhagában 
az élet kenyerét is, ráadásul kegyelem
ből, üdvösségünkre.

(alános villánál Dr. Göttdie Ervin és 
Kemény Lajos zsinati atyák, részletes 
vitájánál Dr. Pálfi Miklós, Dezséry 
László. Horváth Károly, Dr. Sólyom 
Jenő, Dr. Schulek Tibor, Bácsi $ándor, 
Kemény Lajos, Margócsy Emil, Dr. 
Csengődy Lajos, Molitorisz János és 
Joób Olivér zsinati atyák Szóltak hozzá. 
A zsinat módosításokat 'hajtott végre ez 
előadó á lta l, beterjesztett szövegem, s 
az 1953. évi V. törvénycikket; paragra
fusról paragrafusra történő szavazás
sal elfogadta.

A következő zsinati ülés délután 
folyt te s ázom . .

Joób Olivér
zsinati atya, a .111. számú zsinati szak- 
bizottság előadója terjesztette elő ez 
1953. évi VII. törvénycikkel: »Az egyház 
háztartásáról szóló« törvényt. Az elő
adói beszéd után Margócsy Emil zsi
nati atya szólalt fel az általános vitá
ban. a részletes vita pedig felszólalás 
nélküi záródott s a zsinat a törvényt 
az eredeti fogalmazásban szakaszról 
szakaszra történő szavazással egyhan
gúan elfogadta.

A zsinat március 5-én reggel 8 óra 
30 perckor folytatódott. Megnyitó is
tentiszteleten prédikált

Dr. Pálfi Miklós

Teológiai Akadémiai dékán Fillppf 
2:1—4. alapján. Igehirdetését később 
ismertetjük. 9 órakor nyitották mag a 
zsinat kővetkező ülését, melyen

Joób Olivér,
zsinati atya, a III. számú zsinati szak
bizottság előadója beterjesztett# ée 
1953. évi VIII. törvénycikket, »Az egy
ház sz«retotszolg állatáról«- "szóló tör
vény ti Az általános vita során Dr. 
Schlltt Gyula, Dr. Göttche Ervin és Dfv 
Horváth Károly zsinátí atyák, a ,réó*- 
lctes vita során Dr. Schulek Tibor, Dr. 
Vető Lajos," Dr. - Göttche Ervin. Cser
regi Bé.a, Kemény Lajos, Bácsi Sándor, 
Gyöngyösi Vilmos, Németh Károly, 
Joób Olivér, Proliié Károly, Dr. Sólyom 
Jenő, Dr. Csengődy Lajos, Dr. Mihály 
Dezső, Nagy Miklós, -Margócsy Emil 
zsinati atyák-szólaltak fel. A rendkívül 
élénk részletes vita után a zsinat mó
dosításokat hajtott végre^az^eiot erjesz
tett törvénytervezeten, ma]cf*ázf parag
rafusról paragrafusra történő szava
zással elfogadta.

A tzsinafi elnökség bej Jelien tettei 
hogy a zsinaton holott három új tör
vényt' jóváhagyásra beterjeszti az-áJ- 
lamm&k.

Március 5-én, délután 5 órakor zsi
natunk ünnepélyes záróülést tartott, 
melyen

Dezséry László

püspök, a zsinat egyházi alelnölce 
nagyjelentőségű, történelmi átlekintésű 
beszédben terjesztette elő a Lutherá
nus Világszövetséghez, valamint az 
Egyházak Világtanácsához intézendő 
zsinati üzeneteket. Miután - Gyöngyösi 
Vilmos zsinati atva, a zsinat jegyzője 
ünnepélyesen felolvasta a két.minzst 
közi vonatkozású egyházi,. özönétét, az 
elnökség szavazásra tette fel azokat. 
A zsinat ünnepélyes hangulatban egy
hangúlag fogadta d  a külföldi keresz
tyén egyházakhoz, ii tetve ökumenikus 
világszervezetekhez- küldendő üzene
teket.

Ezen az ünnepélyes zárógvülésen 
valóban történelmi hangulat" uralko
dott. Az elnöki emelvényen Mihályfl 
Ernő és Dr. Vető Lajos, a zsinat el
nökei, valamint Dezséry László, Né
meth Károly, Darvas József és Mar
gócsy Emil, a zsinat egyházi, iltetve 
világi »[elnökei foglaltak helyet. A 
zsinati atyák feszült figyelemmel hall
gatták az előterjesztéseket s a zsúfolá
sig megtelt karzat lelkesedéssel á t  
együtt a zsinattal. A zsinatot Dr. Vető 
t-ajos . zárőszavai után Mihályfi Ernő 
világi elnök rekesztette be s a zsinat 
részvevői lelkesültén : énekelték sB 
»Erős vár a mi Istenünk* fenséges 
himnuszát. >'

„ K e r e s d  a b é k e s s é g e t . é s  kö-ve-sd- a z t “ -

Zsinatunk három úí törvényt alkotott



2 EVANGÉLIKUS ELET

(Folytatás az 1. oldatról)
kerekség több más pontján történik, ahol a hidegháborút az amerikai 
tőkések melcgháborúvá változtatták s leírhatatlanul sok szenvedést és 
nyomorúságot zúdítottak napról napra jobb sorsra érdemes emberek 
millióira.

Zsinatunk és evangélikus egyházunk népe tudatában van annak, hogy 
emberek és nemzetek elnyomása, s a háborús agresszió olyan bűn, amely 
ellenkezik az Isteni és az emberi erkölcs legmélyebb törvényeivel és igaz
ságaival egyaránt. Éppen ezért ez alkalomból kifejezésre juttatjuk Elnök 
Ur előtt zsinatunknak és evangélikus egyházunk népének az elszánt aka
ratát arra, hogy a békéért folyó nagy küzdelemben Istenben s a békét 
akaró emberek összefogásának erejében bízva, folytatjuk a békéért való 
szent küzdelmet. Ebben a küzdelemben a Népek Bécsi Vllágbckc-Kon- 
gresszusának határozatai vezetnek bennünket, amelyeknek meghozatalá
ban Magyarország! Evangélikus Egyházunk Is örömmel vett részt azon 
a réven, hogy zsinatának egyházi elnökét a Harmadik Magyar Békekon
gresszus delegátusaként küldte ki jelenkori történelmünknek erre a nagy 
eseményére. A Népek Bécsi Világkongresszusának a határozatait mi ma
gunk is szíwcl-lélekkel magunkévá tesszük s csatlakozunk azokhoz, mint 
a magyar evangélikus egyház legfőbb szerve, akik követelik Koreában 
a harcok azonnali beszüntetését s a Nagyhatalmak tárgyalását a hideg
háború és a feszültségek megszüntetése érdekében.

Hatalmas feladatok ezek, melyeknek megoldása sok erőt, bölcseséget, 
jóakaratot igényel népünk minden tagjától, de különösen vezetőitől. Elnök 
Ur a legjobb példát mutatja népünknek mindebben s mi igyekszünk nem
zetünk élen járó példamutatásához híven munkálni népünk és a népek 
javát. Elnök Urnák pedig kívánjuk, hogy adjon Isten jó erőt, egészséget 
munkája folytatásához, hogy sokáig és egyre több öröme lehessen magyar 
hazánk és népünk felvirágzásában.

Fogadja igaz tiszteletünk s nagyrabecsülésünk őszinte kifejezését, 
amellyel vagyunk,

a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata nevében:
MIHAUYFI ERNŐ Dr. VETŐ LAJOS

egyetemes felügyelő, püspök,
világi elnök. egyházi elnök.

Zsinatunk levele Dobi Istvánhoz, 
a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökéhez

Dobi István úrnak,
a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke,

B u d a p e s t
Elnök Ür!

A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának negyedik ülésszaka 
megnyitása alkalmából igaz tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük s tol
mácsoljuk mind a zűnatnak, mind evangélikus egyházunk népének jókívánsá
gait. Magyarországi Evangélikus Egyházunk Zsinata munkáját ilyan idő
ben végzi, amikor változó érzések töltenek el bennünket. Igaz örömmel^ lelke
sedünk a békének azért a nagy áldásáért, amelyet Magyar Népköztársasá
gunkban élvezhetünk s amelynek birtokában hazánk építésén kívül s azzal 
együtt egyházépítő munkát is végezhetünk. Ez az egyházépítő munka a béke 
szolgálatában ál! s erősíteni akarja azt a tábort, amelyben népünk a békéért 
s a népek jólétéért erői cs képessége! teljes, latbaveíésével áll helyt. Aggo
dalommal gondolunk azokra a veszélyekre, amelyek bűnös emberek gonosz
sága következtében fenyegetik a népek s közöttük magyar népünk békés életét 
és munkáját. Egyházunk nagy felelősséget érez és hordoz abban a tekintetben, 
bogy a protestantizmus s általában véve a keresztyénség szerte az egész 
világon eltávolodjék azoktól, akik háborús terveket kovácsolnak s közeledjenek 
szívvel és tettel ahhoz a táborhoz, amely békés építő munkával fáradozik a 
népek és az egész emberiség boldog életén és jövendőjén. Ennek a felelősség
nek megfelelően, mint eddig, úgy ezután Is igyekszik egyházunk népe és veze
tősége a békéért való küzdelemben a maga feladatait a Ieg|obban mígoldani.

Amikor Elnök Urat bizalmunkról és ragaszkodásunkról biztosítjuk, egy
ben munkájában jó eredményeket s munkájához jó egészséget kívánunk s 
vagyunk

a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata neveben:
Dr. Vető Lajos 

püspök,
Mihátyíi Ernö^ 

egyetemes felügyelő,
világi elnök. egyházi elnök.

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
Laetare. Böjt 4. vasárnapja.

I. Kol íőrTö—17., János 6:30—40., d. u. II. Mózes
Március 15.
Igék: d. e.

16:13—15.
Liturgikus szín: lila.

BUDAPEST— DEÁK-TÉR
Március 15-én gyülekezeti szerejet- 

vendégsíg lesz az iskolaépület dísz
termében este l'él 7 órai kezdettel.

PESTÚJHELY
Március 15-én este 6 órai kezdettel 

műsoros böjti est lesz a templomban. 
Az igehirdetői szolgálatot Veöreös 
Imre, a Letkésznevelő Intézet igazga
tója végzi, a műsorban közreműköd
nek az Intézet hallgatói.

CSONGRAD-SZOLNOKI EGYHÁZ
MEGYE

A Csongrád—Szolnoki evang. egy
házmegye márc. 8-án tartotta érlekez- 
Jetét Hódmezővásárhelyen. Povázsal 
Mihály esporesi s. lelkész úrvacsora
osztása után egész nap a zsinat elé 
kerülő három törvénytervezettel fog
lalkozott az értekezlet.

LEIKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉG
A budapesti lelkészek cxegetikai 

munkaközössége március 20-án, pénte
ken d. e. 9 órakor a Deák-téren tartja 
összejövetelét.

SZEND
Szakáts László szendl lelkész ez 

év február 14-én házasságot kötött 
Adorján Karolinával Szendén. Az es- 
ketési szolgálatot dr. Schulek Tibor 
esperes végezte.

FEJÉR-KOMÁROMI EGYHÁZ
MEGYE

Az egyházmegye lelkész! munkakö
zössége február 19-én Budapesten a 
Budanegyvidéki Egyházközség Tárcsái 
Vilmos-utcai alagsorában ülést tar
tott.

ARANYLAKODALOM
A pá'hi—kaskantyúi egyházközség 

hosszú idő óta gondnoka Pecznyik 
György és felesége Szőgyi Mária 
februárban tartották 50 éves házas 
sági évfordulójukat. Háziistentisztele- 
ten Isten igéjét hirdette Szentpéteri 
Péter lelkész és köszöntötte őket Üd
vözlések során Lukács egyházközségi 
felügyelő, a presbiterek nevében 
Roho&ka István és mások köszöntötték 
őket és a gyülekezet megbízásából 
Bibliát ajándékoztak. Az arinylako- 
dalrroat ünneplő házaspárnak nyolc 
élő gyermeke, 14 unokája és 1 ded 
unokája van.

HALÁLOZÁS
Selymér (Scheuer) Károly áldásos 

életének 57. évében rövid ideig tartó 
betegeekedés után Budapesten meg
halt.

Regős .Béta, ny. tanító tobruár 19-én 
74 éves korában Szarvason elhunyt.

B ach: János passió-ja  a Deák-téri templomban
I. rész: március 29-én, virágvasárnap este 8 órakor 

II. rész: április 3-án, nagypénteken este 8 órakor
Közreműködnek:
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„Zsinatunkon együtt vannak mindazok, 
akiknek egységes meggyőződése ad erét egyházunk vezetőinek, 

hogy feSadEtaikat az egyház és a nép érdekében 
jól és eredménnyel végezhessék“

mondotta Mihályfi Ernő a zsinat világi elnöke zsinati megnyitó beszédében
1953. március 4-én a zsinatot megnyitó ünnepélyes istentisztelet után 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő, a zsinat világi elnöke megnyitó beszédével 
kezdődött 1948-ban megnyílott zsinatunk negyedük ülésszaka. A zsinati atyák 
és a zsúfolásig megtelt karzat, valamint zsinatunk kiváló vendégel feszült 
figyelme mellett az elnök nagyszabású beszédet mondott. Beszédében üdvö
zölte a zsinat vendégeit, az Állami Egyházügyi Hivatal kiküldötteit, a szlo
vák egyház! küldöttséget, a refom|átus és a többi protestáns egyházak kül
döttségeit, majd a következőket mondotta:

»Engedjék meg, hogy amikor flz 
evangélikus egyház törvényalkotó 
zsinatának negyedik ülésszakát meg
nyitom, röviden összefoglaljam az egy
házunk életét is érintő legfontosabb 
eseményeit annak a közel egy eszten
dőnek, amely a zs'nat utolsó ülésszaka 
óta a mai napig eltelt.

Ez alatt az időszak alatt lépett életbe 
az új egyházi törvénvkönvv első tör
vénye »A Magyarországi Evangélikus 
Egvház területi beosztásának újjáran- 
dezéséről.« Teljes mértékben végrehaj
tottuk ennek a törvénynek rendelkezé
seit s ma már megállapíthatjuk, hogy 
ezek a rendelkezések egyházunk életét 
egységessé és harmonikussá tették.

Hfrr” .zsinatunk első törvény© új tár
sadalmunk éle'ébe épí'ően kapcsolta 
be egyházunkat, azt különös örömmel 
állapítom meg a zsinat elnöki székéből 
azért, mert most lesz öt éve annak, 
hogy mint az egyház egyszerű tagia, az 
egyházi közvélemény többsébe állás- 
foglalásának hangot adva, követeltem 
és javasoltam az evangélikus zsinat 
sürgős összehívását, hogy végrehajtsa 
azokat a feladatokat, amelyeket tovább 
már nem volt 6zabad halasztani.

»Ez-a zsinat — mondottam ak
kor — az állammal kötött meg
egyezés után teremtse meg az új 
formákat, amely az egyházat be- 

1 illeszti népi demokráciánk rendsze
rébe s megteremti az együttes 
épitőmunka lehetőségeit. Mert a 
megkötött Egyezménynek is egyet
len és legfőbb biztorí'éka a har
monikus és folyamatos együtt- 

működés.«
Hangoztattam akkor, milyen fon
tos, hogy a történelmi zsinat ösz- 

szetctele demokratikus legyen.
Ugyanebben az időben, szintén köze! 

öt éve, irta Dezséry László emlékeze
tes Nyilt Levelében, hogy »ezen a zsi
naton együtt kell lennie az _ egyház 
egész megújulása minden munkásának, 
minden hívének s mindenkinek, aki érzi, 
hogy löten olyan időt nyitott most szá
munkra, amikor régi, igaz törekvése
ket kell, tehát lehet megvalósítani.«

S ha most itt körülnézünk, öröm
mel látjuk és örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy ezen a zsinaton való
ban együtt vannak mind, akiket 
akkor hívtunk, akiket akkor jdéz- 
tünk, akiknek a meggyőződése 
ad erőt azóto is és most Is egyhá
zunk vezetőinek, hogy feladatai
kat az egyház és a nép érdekében 
jói és eredménnyel végezhessék.
A zsinat legutolsó ülésszaka óta el

telt közel egy esztendő eseményei kö
zül én azokról szeretnék beszélni, ame
lyekben evangélikus egyházunk egye
temesen vett részt — az egyház rész
letes belső életének gazdag esemé
nyeiről einöktánsani: Vető Lajos 
püspök úr fog 6zólni. — Egyházunk 
egyetemes, nagy feladatai közül nem 
említhetek elsőnek mást, mint rész
vételünket az emberiség békéjének biz
tosításáért folyó, döntő, nagy küzde
lemben. A békéért folyó harc legjelen
tősebb mozzanata ebben az idöszakoan 
a népek bécsi békefalálkozója volt. 
Az a megtiszteltetés érte egyházunkat, 
tiogy az Országos Magyar Békekon
gresszus a magyar nép 22 képviselője 
közé választotta Vető Lajos püspökün
ket s így ő a népek százmillióinak kül
döttei előtt, küldötteivel együtt, köz
vetlenül tehetett bizonyságot arról is, 
hogy egyházunk kiveszi részét abból 
a küzdelemből, amelyet a népek a 
béke megvédéséért indítottak.

Együtt volt ezen a bécsi Világkon
gresszuson, a népek nagy találkozóján,

a világ sok egyházának 6ok általunk 
is jól ismert és sok ismeretlen képvi
selője.

Hja Erenburg, a nagy szovjet fró 
s a világ bekell arcának egyik kima
gasló kéoviselőie gyönyörű cikket írt 
erről a bécsi békekongresszusról. Arról 
ír — többek között —, hogy

a bécsi kongresszuson képviselve 
volt mindenki, aki bármilyen úton 
is eljutott odáig, hogy e'lenz) 
háborút, akarja a békét. A legkü
lönbözőbb politikai, világnézeti, 
vallás! meggyőződést követ" mil
liók és százmilliók egységes béke
akaratának megnyilatkozása volt 

ez a világkongresszus.
Es azt hangsúlyozza cikkében Ilja 
Erenburg, hogy senkinek nern keljeit 
feladnia elveit, meggyőződését azért, 
hogy a kongresszus egységes állásfog- 
lalácában részt vegyen.

»Azok az emberek, akik Bécsbe jöt
tek — írja Erenburg — nemcsak, 
hogy elveket nem adtak fel, ellenkező
leg önmagukba, a világról alkotott 
elképzelésükbe, rokonszenveikbe és 
hagyományaikba vetett hitük vezette 
őket oda. Ahhoz, hogy az olasz Nitti 
részt vegyen a népek eme kongresszu
sának munkáiban, nem kellett lemon
dania liberális felfogásáról, ellenkező
leg, éppen mert ezt látta veszélyben, 
vette semmibe előítéleteit és a rendőr
ségi zaklatásokat, Nitti azért ment 
Bécsbe. mert Nitti akart maradni 

Azután az epziszfencialista Sartre- 
ről mondja a következőket Erenburg: 
»5 és én különböző dolgokat szeretünk, 
de mindazt, amit ő szeret és mindaz', 
amit én szeretek, ugyanaz a háborús 
veszély fenyegeti. Sartre azért jót* 
Bécsbe, mert iSartre akart maradni.«

Folytassuk tovább Erenburg gondo
latmenetét és

állapítsuk meg, hogy Vető Lajos 
azért ment el Bécsbe, mert keresz
tyén akar maradni, llawlett John
son. a canterburl érseki helynök 
azért iár a világ békemoígalma- 
nak élén, mert keresztyén akar 
maradni. És ugyanez vezzti azt a 
kínai lelkészt, akivel Budapestén 
találkoztunk a bécsi kongresszusra 
való átutaztában és azt a vietnami 
keresztyén lelkészt, aki szintén 
Budapesten keresztül utazott a 
népek bécsi találkozójára és aki 
azt mondotta nekem, hogy azért 
vesz részt népe szabadságharcá
ban, mert csak szabad országban 

lehet szabad az egyház.
Es mindezek nemcsak azért vesz
nek részt a  békéért való harcban, 
hogy ők maguk keresztyének ma
radhassanak. Mi szintén úgy érez
zük, hogy nemcsak magunkért._ ma
gyarországi evangélikus egyházun
kért veszünk részt a békemozga
lomban, hanem azokért is, akik a 
világ túlsó felén még nem ismerték 
fel a parancsoló kötelességet, hogy 
ennek a mozgalomnak a zászlói 

alatt felsorakozzanak.
Amikor egyházunk bizalmából az 

egyetemes felügyelői széket elfoglal
tam, többek között ezeket mondottam: 
»Legyünk tudatában annak, hogy ben
nünket a példa felelőssége kötelez a 
nyugati országokban élő egyházak 
felé. Tegyünk meg mindent, hogy a 
békéért való munkánkkal és harcunk
kal felébresszük a világ protestantiz
musának telkiismeretét. mert a mi 
lelki6meretünk sem bírhatná el. ha egy
házak. amelyek nem egvszer áldásu
kat adták imperialista háborúk fegyve
reire, most ezt az áldást a baktérium- 
(háborúra is kiterjesztenék.«

Azóta sajnos bebizonyosodott, hogy 
aggodalmunk nem volt hiábava.'ó, hogy 
szóról szóra bekövetkezett a keresz- 
tvénségnek ez n rettenetes árulása is. 
Akadt keresztyén főpapi tisztet viselő 
ember, aki a baktérium-háború szín
helyére ment. hogy visszaélve az em
berek lelkiismerete fölött tisztjéből 
tolyó hatalmával, »ha d i lek i gya kor la - 
tokon« edzze a baktérium-háború lelki- 
ismeretm-ilkoló parancsait yégrehajtó 
amerikai katonákat.

Az amerikai kormány, amelynek 
szolgálatában ez is történt, egyre nyíl
tabban és nvensebben kísérletezik az
zal, hogv imperialista háborús uszító 
politikájának szekerébe fogja a pro
testáns egyházakat is.

Ennek következtében az utóbbi hó- 
‘ napokban egyre súlyosabb vá's'ág 

fenyegeti a világ-protestantizmust 
és szervezeteit. Pontosan úgy, 
ahogy a nvugateurópai államokat 
nemzetközi szervezetekbe — At
lanti szövetségbe, Európai Egye
sült Államokba, egységes európai 
hadseregbe igyekszik szervezni az 
amerikai kormány, hogy így köny- 
m’ebben át'Rs* őket háborúd cél
jai szolgálatába, hogy kikap
csolta a nemzeti parlamentek el
lenállását is, ugyanígy a protes
táns egyházak nemzetközi össze
fogó szervein keresztül próbálták 
az egyházakat is a háborús célok 
szolgáivá tenni. Megkísérlik kilát
szani a nemzeti egyházak ellen

állását.«
A továbbiakban az egyetemes fel

ügyelő, a zsinat világi elnöke megdöb
bentő részieteket mondott el arról, ho
gyan igyekszenek a nyugati egyháza
kat bevonni a háborús előkészületekbe, 
majd beszédét így folytatta:

»Meg vagyok győződve, hogy a nyu
gati egyházak is észreveszik ezt a ve
szedelmet és vissza fogják utasítani 
azt a kísérletet, hogy ilyen útra vezes
sék őket.

A mi egyházunk az egész magyar 
protestantizmus részeként kötelességé
nek érzi, hogy ezekben a kérdésekben 
is a világ-protesta ntizmus lelki ismere
tének ébresztője és erősítője legyen. 
S ha nemzetközi kapcsolatainkat term- 
tartjuk és ápoljuk, nem azért tesszük, 
mert nekünk van szükségünk, rá, ha
nem mart szolgálatot akarunk termi a 
nyuvaii egyházaknak, figyelmeztetni 
és óvni akarjuk .őket, hogy le ne térje
nek a keresztyénség igazi útjáról, ha
nem éppen tegyenek meg mindent, 
hogy keresztyének maradhassanak.«

A zsinat világi elnöke végül 9 
német egység kérdésével: és a német 
evangélikus egvház helyzetével fog
lalkozott, kifejezve egyházunknak azt a 
meggyőződését, hogy a Nagyhatalmak
nak Németországgal békeszerződést 
keli kötniük és helyre kell állítaniok a 
német egységet, majd beszédét így 
fejezte be:

»Hisszük, hogy nem lesz olyan egy
ház és olvan egvházi vezető, aki támo
gassa _ Nyugat-Németország amerikai 
megszállóinak azt az ördögi téréit, 
hogy németeket fegyverezzen Tel német 
testvéreik ellen.

Ez a zsinatunk, amelynek negyedik 
ülésszaka most megkezdi munkáját,* a 
bókét akarja szolgálni. Szívből jövő 
őszinte köszönetét mondunk államunk
nak, hogy munkánk nyugalmát és bé
kéjét biztosította. Köszönetét mondunk 
Népköztársaságunknak és néoün.'k nagy 
vezetőiének, a minisztertanács elnöké
nek: Rákosi Mátyásnak mindazért a 
támogatásért, amelyet egyházunk az 
állammal kötött megállapodás értelmé
ben kaoott és megkap.

Üdvözöljük szabad magvar hazánk 
építésének nagyszerű eredményeit és 
kiemelve külön köszönjük azt a család- 
védelmi törvényt, melvet az anyák és 
gyermekek fokozottabb védelme érde
kében Népközt ársasá c»unk Kormánya 
nemrég életbeléptetett.

A zsinat tanácskozását megnyitom, 
jó munkát kívánok!«

„Szabadon, kizárólag teológiai alapon, 
tehát Isten igéje alapján alkothatjuk meg egyházi törvényeinket“

— mondotta dr. Vető Lajos püspök, a zsinat egyházi elnöke zsinati megnyitó beszédében
Mihályfi Ernő egyetemes fe’ügyelö, 

a zsinat világ! elnöke nagy beszéde 
után zsinatunk egyházi elnöke: dr. 
Vető Lajos püspök mondotta el meg
nyitó beszédét A beszéd egyházunk 
belső életét s annak jelentős mozzana
tait tette vizsgálat tárgyává s bőven 
foglalkozott a zsinat elé terjesztenuö 
három új egyházi törvénnyel. Beszédé
ből a következőket emeljük ki:

»Istennek legyen elsősorban hála 
azért, hogy mi ,szíwel-lé!ekkel részt 
vehetünk a békéért' folyó kü .delemben. 
Valóban: szívvel-létek kel, mivel ke
resztyén hitünknek s Istel igéjének,

melyből hitünk ered és táplálkozik, 
egyedül ez a magatartás fele! meg, 6 
el sem képzelhető, hogy valaki igazi ke
resztyén létére jó lelkiismerettel ne a 
békéért, hanem a háborúért fáradozzon.

De küzdünk a békéért azért is, 
mivel tulajdonképpen így védjük 
emberileg szólva magát egyházun
kat Is, védjük az egyház becsüle
tét, s védjük Magyarországi Evan
gélikus Egyházunkat, m ey a máso
dik világháború pusztításai után 
nemcsak hogy talpraállt, hanem 
bízvást mondhatjuk, megifjodott, s 

virágzó életet folytat.

Engedje meg a Főtisztelendő Zsinat, 
hogy most először is egyházunknak 
erre a belső életére vessek pillantást, 
mely az elmúlt nyolc esztendő alatt 
nálunk kialakult. Nyolc esztendői Bi
zony ennyi idő telt el a második vi
lágháború vége óta, s  az ember köny- 
nyen hajlik feledésre még az oly nagy 
eseményekkel és élményekkel kapcso
latban is, mint amilyenek a második 
világháború során mindnyájunknak, ki
jutottak. Nem árt azért, ha újra még 
újra emlékezünk, « átgondoljuk, hogyan 
is vélt annak idején a háború végén,

(Folytatás a 3. oldalon)



EVANGÉLIKUS ÉLET a

ÉLŐ VÍZ
BŰN ÉS SZENVEDÉS

(Folytatás a 2. oldalról)
emikor hazánk a hátrálva is pusztító 
fasizmus esztelen rombolásai s a har
cok lezajlása után először tárult a szö
münk elé! Hogyan is volt az, amikor 
talán egy-egy bunkerból többhetes 
meghúzódás után előbátorkodtunk s 
először vettük szemügyre, mit hagyott 
meg hazánkból s értékeinkből emberi 
történelmünknek eleddig ez a legna
gyobb háborúja?! És mi is volt az egy
házzal, templomainkkal, paplakjaink
kal, amelyeket népünk oly sok szeretet
tel s áldozattal emelt? Azután

ml volt a gyülekezeteinkkel, ami
dőn először tartottunk a harcok 
lezajlása után templomunkban Is
tentiszteletet, ha ugyan egyáltalán 
fenná lőtt a templomunk olyan 
mértékig, hogy istentiszteletet le
hetett benne tartani? És mi volt a 
véleményűnk akkor, amikor láttuk 
a szörnyű pusztulást s a rengeteg 
romot? Nem az-e, hogy évtizedek 
alatt se bírjuk, felépíteni se hazán

kat, se templomainkat?
Valóban nehéz idők voltak. De éppen 

azért bámulatos az a gyorsaság, 
amellyel mini a hazában általában, 
úgy egyházunkban iö elkezdődött a szó 
szoros értelmében vett épitőmunka. A 
háború alatt majdnem valamennyi 
templomunk, paplakunk megrongáló
dott, igen sok nagyon súlyosan. Szegé
nyek voltunk, szegény volt egyházunk 
is, mint mindig. De mégis elindult a 
romok eltakarítása, templomaink, ima
házaink, paróchiáink kijavítása, s a 
munka egyházunkban oly erőteljes 
volt, hogy csakhamar új templomok 
építésére is gondoltak egyes gyülekeze
téi nk. Ennek következtében például

1951-ben 10, nagyrészt új templo
mot és imaházat szentelhettünk fel, 
Igen tekintélyes részben 'ál'aml tá
mogatással, de nagyrészt a hívek 

adományaiból.
Egyházi épületeink rendbehozatala 
s újak létesítése azonban csupán 
egyházunk külső élctrekelésének a 
jele. A külső épüléssel együttjárt 
az egyház belső é'ctrekeltése. A 
megrongált templomok buzgó ada
kozásra bírták a híveket, sok he
lyen maguk a hívek kezdték el a 
temp'om rendbehozatalának mun
káját. Igv nevelődött új életre és 
űl odaadásra, úi áldozatkészségre, 
tehát öl belső életre Is magyar 

evangélikus egyházunk.

»Kegyelem és békesség néktak az 
Űrtől, a ml Atyánktól s az Űr 

Jézus Krisztustól. Amen.
Kedves testvérek az Űr Jézus 

Krisztus hitében!
Szeretettel s elmondhatatlan öröm
mel érkeztünk közétek, hogy az 
apostoli köszöntéssel üdvözöl lünk 
benneteket a Szlovák Ag. Hitv. 
Evangélikus Egyház nevében a 
Csehszlovák köztársaságban, amely 
ott több mint 400 000 hívet kép- 
vise'. Megbízatásunk értelmében 
ezt az egyházat képviseljük Itt az 

a ti zsinati gyűléseteken.«
Ezután Chabada püspök részletesen 

és igen épületesen számolt be egyháza 
életerői, arról a széleskörű egyházi 
épitőmumkáról, amit a szlovák evangé
likusok a felszabadulás óta folytattak, 
majd beszédét így folytatta:

»Ez az egyházi építőmunka egy ré
sze a mi egész népidemokratikus ha
zánk felépítésének. Ebben az építő len
dületben, mely népünket jellemzi,_ ki
veszi részét egyházunk is. különösen 
azzal, hogy

hozzájárul annak az erkölcsi jclle- 
mes embertípusnak a felnevelésé
hez. aki tele van felelősséggel a 
közösség javára, úgy ahogy erre 
egyházai kotmányunk is kötelez 
minket. Arra kérjük híveinket, hogy 
Jézus Krisztusba vetett hitükön 
kívül s egyházunkhoz való hűsé
gükön kívül pé'dás életükkel Is vi
lágítsanak s odaadó munkájukkal 
és becsületességükkel váljanak ki 

környezetükből.
Egyházunk és hazánk felépítésének 
üteme gyorsabb volna s nagyobb lehe
tőséget adna a Virágzásnak, ha nem 
kellene küzdenünk a béke frontján az 
esetleges úi háború ellen. Ilyen okból 
mi is most történelmünk ama korsza
kát étjük, miként Izrael népe Neliémiás

Maguk a lelkészeik is nagy iskolát tár
tak ki, s így munkájuk, elsősorban ige
hirdetésük, sokkal közoebb jött az élet
hez, mint azelőtt. A konkrétabb, a 
való élet valóságos problémáihoz iga
zodó lelkészi munka, de főleg az ige
hirdetés csakhamar meghozta gyümöl
cseit. Templomaink megteltek hivekkej, 
s az adokozás is igen nagymérvű lett. 
Megindult a szeretetmunka is. Es 
mindez lassanként, de aránylag igen 
gyorsan egészen egyházi jellegű mun
kává, egészen egyházi hitéletté lett-. 
Nem egy gyülekezetünk ettől fogva élte 
és éli talán lennéIIásásának legszebb 
toejét.

Persze egyházi életünknek ez a fej
lődése nem volt probtémamenteß. Igen 
nagy munkát igényelt például, amíg 
Kegyelemből, de Isten megtartó igéjé
nek hirdetése nyomán hajlandók vol
tunk hitte! fogadni az egyháznak éppen 
a romok felett és a romok eltakarítása 
közi*.i bűnbánatra intő szavát. Álta
lában azonban egyházunk tagjai nagy 
töredeJemroel keresték bűneik bocsána
tát 6 az ige utáni éhség hatalmasan 
felfokozta mind a templom szeretőiét, 
mind a templom látogatottságát, s 
éppúgy az áldozatkészséget is. Egyszó
val igazi új élet kezdődött ekkor, éppen 
ekkor, a romok között, nem másért, mint 
Isten meg nem érdemelt kegyelméért, 
összefoglalóan elmondhatjuk, hogy 
óriási munkával, áldozatkészséggel, 
igen tekintélyes állami segítséggel a 
háborúban megrongált egyházi épüle
teinket rendbehoztuk, számos új temp
lomot és imaházat emeltünk. S ezzel 
párhuzamosan kibontakozott az az új 
egyházi élet, amelyet a felszabadulás 
előtt alig ismertünk és tulajdonképpen 
alig is ismerhettünk. Üj egyházi éle
tünk legjellemzőbb sajátsága, hogy 
egészen egyházi élet.

Kibontakozó egyházi életünkben 
ugyanis Isten Igéje s annak tisztán 
és igazán való hirdetése a lényeg, 
az alap és a cél. Minden más ebből 
van és ezért van. é s  mert egyhá
zunknak elsősorban a lelkész! kara 
a felszabadulás után erős teológiai 
elmélyedéssel az Ige tisztán való 
hirdetésére koncentrálta munkaere
jét, ennek eredményeképpen min
denfelé jelentkeznek az Igeszolgá
lat gyümölcsei, lelki és anyagi té
ren egyaránt. TörvtovalVotó zsinati 
munkánkat ez a körülmény szintén 
könnyűvé teszi, tulaidonkénpen 
a'ig kell mást tennünk ahhoz, 
hogy teológiailag helyes egyházi

próféta korában, amikor » ...Egyik 
kezükkel, amely a munkát végező, 
rakodának, másik kezök pedig a fegy
vert tartja vala.« (4,17). így nemcsak 
építői vagyunk 6aját házunknak, ha
nem egyúttal annak őrzői ős védelme
ZŐi Í6.

E^vházi életünk terén adódó közös 
feladatainkat tekintve, elsősorban egy
ségünk ügye ált előttünk. Dogmatikai 
tekintetben erről az egységről nem 
kel! külön beszélnünk.

Hiszen egyazon alapon állunk s ez 
az alap Jézus Krisztus és az ő evan
géliuma, úgy ahogy hitvallás! irataink 
magyarázzák. így tehát ama kérdések 
és eljárások egységéről van szó, me
lyek szorosan összefüggnek az élettel 
Ezek között az első hej ven ez a kérdés 
áll: háború, va?v béke? Ennek a kér
désnek a megoldása v-agv egy új bol
dog lét kezdetét jelenti minden embet 
számára a világon, vagy meg néni ol
dása elhozza minden élő és élettelen 
pusztulását. Ennek nagyon jól tudatá
ban vagyunk mi is, a mi egyházunk
ban. Azért egy

alapos hittudományi s bibliai indo
kolás után valóban őszinte a viszo
nyunk és hozzátartozásunk ahhoz 
az óriási békemozgalomhoz, ame
lyet ma a Világbéke Tanácsa kép
visel. Éltnek a testületnek a mű
ködésében korszakalkotó isteni be
avatkozást látunk az emberiség tör
ténetébe. Ezért imádsággá' és üd
vözlettel köszöntötték gyülekeze
teink a népek békekongre^szusának 
ülését Becsben. Nem volt niég az 
emberiség történetében elvan moz
galom, amely ehhez hason'ó együtt
érzéssel és Sikerrel hatna. Néhány 
év alatt az emberiségnek egyhar- 
mada sorakozott fel zászlaja alá. 
Az Isten minden eddig élő nemze
dékek közül nagy szeretette! és 
bizalommal, egyúttal azonban fe
lelősséggel is tüntetett ki minket

törvényeket alkossunk, minthogy 
lerögzítsük, ami megvan s szabá
lyozzuk és rendezzük, ami egyházi 
életünk egész területén, mint az 
igehirdetés s a vele kapcsolatos 
hit gyümölcseként természetsze

rűleg jelentkezik.
De zsinatunk jó munkavégzését meg

könnyíti az a külső körülmény Is, ’hogy 
népköztársaságunkban egyházunk iga
zán egyház lehet Azelőtt az egyház 
törvényalkotását áthatotta az az ideo
lógia, amely a kort s a benne élő társa
dalmat jel'emezíe. Most viszont szaba
don, kizárólag teológiai alapon, tehát 
Isten igéje alapján alkothatjuk meg 
egyházi törvényeinket.«

Dr. Vető Lajos püspök, a zsinat egy
házi elnöke ezekután az 1953. évi V , 
VII. és VIII. törvénycikket ismertette, 
különösen kiemelve azok elvi alapveté
sét, majd így fejezete be beszédét: 

»Fötisztelendő Zsinat! Ezek a kiraga
dott példák is világosan feltárják azt 
a teológiai alapvetést, amelyre törvény- 
javaslataink épülnek.

Hadd emeljem még ki ezeknek a 
törvénycikkeknek világos megszö
vegezését, érthetőségét, egyszerű 
és természetes logikáját, amivel 
protestáns hagyományainknak 
megfelelő egyházi szempontot jut

tatunk kifejezésre.
Hiszen az egyház nem agyafúrt jo

gászoknak, hanem a híveknek a közös
sége. Az egyház törvényeinek az isme
rete egyaránt kívánatos és megkívá
nandó az egyház minden tagjánál. Ha
sonló szempont érvényesül akkor is, 
amikor

törvényjavaslatainkat úgy szer
kesztettük meg, hogy necsak a 
részben az Egyházi Alkotmányból, 
részben az Egyházi Törvényekből 
kombinált törvénykönyvet, hanem 
a sokféle szabályrendelet is nélkü
lözni tudiuk egyházi életünk min
den pontján, mivel a törvények
ben minden idevágó és szükséges 
rendelkezést összefoglaltunk. Ez a 
világosság, a komplikálts'ágnak ez 
a hiánya, az egyszerűség és a ter
mészetesség megint csak megújho- 
dott egyházi életünk sajátsága, de 

természetesen az Ige alapján.
Hiszen az egyház kötelessége, hogy 

világosságban járion s faglai azokká 
legyenek, akikről Megváltónk azt mon
dotta: »Ti vagytok a világ világos
sága.« .

<gt . ,
A vegytan, a fizika és a műszaki tudo
mányok által oly jelentős titkokba ava
tott, amilyeneket eddigelé néni ismert 
senki. Elmondhatjuk, hogy a titkok 
feltárásával az történt, amit a zsoltár- 
iró mond (8,7): »Orrá tetted őt kezeid 
munkám, mindent lábai alá vetettét.« 
E titkok közül csak azokat említjük 
meg, amelyek napjainkban nagy szere
pet játszanak.

Ismerjük már az atomerőt. Ennek 
magva ott Volt az Isten természetében 
a világ kezdetétől fogva, de mi csak 
most jöttünk rá. Miként a bibliai tör
ténet szerint a Teremtő a paradicsom
ban az eiső embert odaállította a ' jó 
és rossz tudásának fájához, azonképpen 
minket most a földön az atomerő elé 
állít, amelvet ugyancsak minden jó és 
rossz forrásának nevezhetünk. Is
merkedünk ennek az erőnek a hatal
mával és 6egitő készségével is, ha az 
ember jóra használja fel. De könnyen 
tudnék megízlelni a rossz tulajdonsá
gait is, ha hagynék magunkat a bűn 
útjára csábítani és az atomenergia be
vetésével elvégezni az emberiség el
pusztítását. Hasonlóképpen ismerte 
meg a világ az utóbbi években a bak
tériumokat is, melyeik ugyancsak időt
len idők óta léteznek, figyelemre se 
•méltatva. Az egyik oldalon kitűnő 
gyógyszerként hatnak eddig gyógyít
hatatlannak vélt betegségeknél, a má
sikon azonban halált hozna s pusztítást, 
ha az enfber arra használja őket, 
amire most Koreában és részben Kíná
ban használták s könnyen megtör
ténhetik, hogy másutt is igv jelennek 
meg, ha a nemzetek nem lesznek 
eléggé éberek.

Nem azért szólunk itt korunk e két 
tényezőjéről, mert szüntelenül szólnak 
és imáik róla, hanem azért, mivel Krisz
tus egyházának tagjai vagyunk, aki ne
künk örökül hagyta a szeretet nagy pa
rancsát és hangsúlyozta felebarátunk 
szolgálatát és megmentését. Mi pedig 
ma látjuk, hogyan élnek vissza azokkal 
az ajándékokkal, amelyeket az Űr át
adott az embernek, hogy többé már ne 
orcája verejtékével, hanem örömben 
fogyassza el a kenyerét.

Nem akarjuk, hogy újból felénk 
szóljon az Űr kérdése, melyet 
Káinhoz intézett: »Hol van Ábel, a 
te atyádfia?« (Mózes I. 4,9). Ez a 
kérdés már egyszer elhangzott a 
mi nemzedékünk felé, az első és a 
második világháború után, midőn 
mindnyájunkat, de különösen min
ket, az egyházak felelős vezetőit

Beteg öregasszonyt látogattam meg 
a minap. Hosszú évek óta beteg és 
fájdalmai az utóbbi időben egyre ne 
hozebbek lettek. Hívő, bibliás, templo
mos lélek, egyik leglelkesebb tagip 
volt a kis gyülekezetnek míg a be
tegség le nem verte a lábáról. S most. 
végül összeroppant a lkte is. Könnyel« 
között mondotta: »Miért kelt éppen 
nekem ennyit szenvednem? Mivel ér
demeltem ki, hogy Isten így büntet?«

Ez a kérdés, kimondottan, vagy el
hallgatva, ott ég 6ok szenvedő hívő 
embernek a szívében. Érzik, hogy 
a bűn és a szenvedés között mélységes 
összefüggés van. Sokan úgy vélik, 
hogy a szenvedés bűneink büntetése. 
S mivel úgy gondo'ják, hogy ők sem 
bűnösebbek, mint a leg'öbh ember, 
kitör belőlük a panasz: Miért éppen 
én? Miért büntet Isten ilyen kémé 
nyen?

Minden idők kegyesei számára 
nagy kísértés volt a szenvedés. 

i Nem az volt a legnehezebb, hogy 
testileg, vagy lelkileg szenvedni 
kell, hanem az az érzés, hogy Isten 
hagyta el őket. Isten fordu t el 
tőlük, átengedte őket sorsuknak, 
igazságtalanul nehéz sorsuknak.
A zsoltárok könyvében talán a 73 
zsoltár a legmegrend.tllbb kifeje
zése ennek a lelki küzdelemnek, 
amelyben a zsoltáríró végül is e'- 
jut a hit diadalmas bizonyossá
gára. Meglátja azt, hogy a szenve
dés nem egyszerűen az elkövetett 
vétkek gépies büntetése. Hiszen 
sok gonosz ember szenvedés nél
kül éli le életét és viszont sok 
kegyes úttá fájdalmakkal van ki
kövezve. Éppen ezért el ke l jut
nunk a szenvedés mélyebb meg

értésére.
A szenvedés a bűnbeesés bibliai, 

történeke szerint (I. Mózes 3. r ) a 
bán miatt van. Annak következménye, 
keserű gyümölcse, hogy az ember le
szakította magát Terémtője kezéből, 
fellázadt ellene és elpártolt tőle Az
óta gyötri az ezerféle testi szenve
dés, a fájdalom. Fájdalmak között pil
lantja meg a napvilágot s kínok kö 
zött búcsúzik tőle. S a megszületés 
és halál két állomása között ott van 
a betegségek légiója, a fájdalmak ten
gerének forrása.

Gyötri az embert a lelki szenvedés 
Is. Á bánat, szomorúság, szorongás, 
sokszor megmagyarázhatatlan, aggo
dalom. Nemosak a halál'ól fél áz em
ber, hanem az élettől is, munkája 
verejtékes, fáradtságos, és a föld sok
szor terem neki »bogáncsot«: kudarc, 
sikertelenség keseríti, tehetetlenség 
érzete bénítja.

S azután ott van a sok szenvedés, 
amit egymásnak okozunk. Isten segi-

vád alá helyezte az Űr: »A te 
atyádfiának vére kiált én hozzám a 
főidről (Mózes I. 4,10.). Sajnálat
tal és bűntudattal valljuk meg, 
hogy máig sem tudunk megnyug
tató választ adni az Ürnak erre a 

kérdésére: »Mit cselekedtél?«
Amikor értékeljük eddigi munkássá
gunkat a világ békéjéért, megváltjuk, 
hogy nem vöt tünk eléggé éberek a két 
világháború előtt, nem vettünk igénybe 
elég erőt ellenük, minthogy nem is 
tehettük meg, szorosan össze lévén 
kötve ama uralkodó körökkel, amelyek 
a háborút nem az emberi szenvedés s 
az anyagi kár szempontjából ítélték 
meg, nem a dolgozó nép kárát nézték, 
hanem csupán a saját anyagi és ha
talmi érdeküket.

A mi Szlovák Evangélikus Egy
házunk történetében 1918 óta ez 
az első eset, hogy vezetői meglá
togatják a Magyar Evangélikus 
Egyházat. Beva'ijuk, hogy keres
tünk összeköttetést a testvér-egy
házakkal nyugaton, de megfeled
keztünk a hozzánk legközelebb 
esőkről, közvetlen szomszédaink
ról. Ennek oka az volt, hogy mind 
a mi oldalunkon, mind az önök 
oldalán elburjánzott a nemzetek 
együttélésének legnehezebb bűne, 
amelyet nemzeti gyűlölködésnek 
szokás nevezni. Ezt a bűnt egyhá
zainkban is komolyabb tényező
nek vettük, mint Krisztus szerete- 
tének, irgalmasságának szellemét, 
valamint azt, hogy mindnyájan Is
tennek gyermekei vagyunk. A nem
zeti gyűlölködésnek előnyt bizto
sítottunk nemcsak politikánkban, 
műveltségi és gazdasági életünk
ben, hanem még az egyháziban Is. 
Ezzel a gyűlölettel, mint komoly 
tényezővel, számoltak a második 
világháborúnak megszervezői is. 
Minthogy egyházainkban és egyhá
zainkkal a nemzeti sovinizmus ő r 
lésében vergődtünk, képtelenek 
voltunk arra, hogy bűnbánó szív
vel Krisztus lábaihoz hajoljunk, 
képtelenek voltunk felépü'ni azzá a 
lelki házzá, szent papsággá, hogy 
lelki áldozatokkal áldozzunk, ame
lyek kedvesek Istennek a Jézus 
Krisztus által. (Péter I. 2,5). fgy 
történt, hogy nem tudtunk kölcsö
nös bizalommal találkozni s a

tőtársául adta egyik embert a másik
nak, közösségre teremtette s mégis 
ember az embernek farkasa lett. Még 
a legközelebb átlók, a «zsatád ‘ag;ai 
is mennyi fájdalmat okoznak egymás
nak.

A bűn miatt van a szenvedés s ezért 
orvossága is csak a bűnből való sza
badulásban lehet. A bűntől szabadító 
Jézus Krisztus hadat üzent a szenve
dés hatalmasságainak, ö  jött, hogy 
hirdesse a szegényeknek az evrsigé- 
Iiumot, a megtörtekneV a gyógyulást, 
a vakoknak a világosságot (Lukács 
4,18). Gyógyító hatalmat már most 
megmutatja: amerre járt, jött cseleke
dett, érintésére tűnt a betegség, éledt 
az élet, megújult a test és a lélek, és 
feltámadlak a halottak. S ezt a halal
mát most is odaadja azoknak, akik 
benne bíznak. A benne megújult szlvü 
emberek életéből sem hiányzik ugyan 
a szenvedés, de megtörik annak le* 
teperő hatalma.

S ami még fontosabb: az 6 tanít
ványai maguk is harcot Indítanak 
a Szenvedés ellen az Irgalmas 
szeretet szolgálatával. Az evangé
liumi keresztyénség nem esik a kö
zépkori egyház tévedésébe, amely 
a szenvedésben önmagában való 
jót látott és kultuszt csinált az Sn- 
sanvargatásből. Éppen a szenve
dés és bűn mélyebb összefüggé
sének ismerete óv meg ettől a téve
déstől. Mivel a bűn következménye 
a szenvedés, azért harcolnunk kelt 
e lene: könnyeket törölni, testi ’ és 
lelki sebeket bekötözni, megköny- 
nyítenl az élet terheinek hordo
zását minden embernek. A hívő 
ember nem nyugszik bele tfirhetet*. 
len, emberhez méltatlan állapo
tokba, hanem harcol az emberibb 
életért, minden emberi szenvedés 

enyhítéséért.
A szenvedés fölött va’ó végső és 

teljes győzelmet is meghozza maid a 
vissza'érö diadalmas Krisztus. Akkor 
válik majd nyilvánvalóvá a megváltás 
műve, »amikor Isten eltöröl minden 
könnyet és' nem lesz sem kiáltás, sem 
fájdalom.« És ez azért lesz így, mert 
nem lesz többé bűn, helyreáll a kö
zösség a tékozló gyermek és az Atya 
között: »Az Isten sátora az emberek
kel van és velők lakozik... és maga 
az Isten lesz velők, az ő Istenük.« 
(Jelenések 21,3—4.)

Krisztusnak ez a végső győzelme 
a_ bűn és szenvedés felett kisugár
zik már ebbe az életbe Is. Ennek 
fényébert és reménységében hor
dozza a hívő békésen és bátran a 
maga szenvedését és küzd e'szán- 
tan a szenvedés ellen a felebarátja 

életében.

testvéri szeretet szellemében és 
békességben megbeszélni egyhá
zunk a.apvető kértíéseit és felada

tait
_Ma már, Istennek hála, más szelek 

fújnak a Dunától északra és délre, 
mint amilyenek fújtak még a közel
múltban. Boldog vagyok, hogy itt önök 
előtt nemcsak saját nevemben, hanem 
Csehszlovákia dolgozó népének nevé
ben is elmondhatom, hogy

megáldom a magyar otthonokat, 
miként a mieinket, szívből üd
vözlöm nagy építő sikercikkel 
egyetemben a magyar munkásokat, 
a parasztokat s azokat, akik szel
lemi munkájukkal ezeknek az olda

lán állanak.
Hallom a születő új magyar élet mély
ségesen mély dallamát az önök gyárai
nak gépeiből, a szántóföldek trakto
raiból s örölük mindennek úgy, hlint 
saját hazám sokoldalú fejlődésének, j 
S ezután arra kérem önöket mind, 
hogy kiiki a maga munkahelyén úgv 
éljen és úgy dolgozzék, hogy a régi 
dolgok már egyszer s mindenkorra 
Végikép elmúljanak, hogy

a vén Duna örök időkre sodorja el 
körünkből mindazt, ami a múltban 
ellentétet és gyűlölséget támasz
tott közöttünk. A Duna kössön ősz- 
sze minket s roppant erejét állítsa 
nemzeteink szolgálatába, amikor 
boldog és örömmé! teli békés éle
tet építünk jelenünkben a jövőnek.

Ennek a mi közös erőfeszítésünknek 
adjon az Isten bőségesen szeretetet é9 
békességet. »Az én szeretetem a Jézus 
Krisztusban maradjon mindnyájatok
kal« — fejezte be beszédét Chabada 
püspök.

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő, 
a zsinat világi elnöke megköszönte az 
üdvözléseket s többek között válaszolt 
Jan Chabada szlovák evangélikus 
egyetemes püspök üdvözlő szavaira is.* 

»Köszönöm Chabada püspök dr 
nagyjelentőségű szavait, amelyekkel 
teljes szívvel értünk egyet Hisszük, 
érezzük, hogy ez a találkozás Cseh
szlovákia evangélikus egyházának ve
zetőivel, erősíti Magyarország és 
Csehszlovákia népeinek örök barátsá
gát, közös munkáját és harcát a 
Szovjetunió-vezette béketáborban.«

„A vén Duna örök időkre sodorja el körünkből mindazt,
am i a múltban ellentétet és gyűlölséget támasztott közöttünki( 

—  m o n d o t ta  J á n  C h a b a d a  s z lo v á k  e g y e te m e s  p ü sp tik  z s in a tu n k  m e g n y itó  ü lé s é n
Már megírtuk, hogy a szlovák evangélikus egyház négytagú kü’döttséget 

küldött zsinatunkra. A küldöttség vezetője Ján Chabada evangélikus egyete
mes püspök veit. Ján Chabada püspök rendkívül jelentős beszédet mondott 
zsinatunkon, mely mély visszhangot keltett zsinatunkban. A szlovák és a 
magyar evangélikus egyház országaink felszabadulása óta nagy utat telt meg 
népeinkhez hasonlóan a barátság és testvéri együttműködés felé. Ján Chabada 
püspök szaval azt a mély egyetértést tükrözték, mely egyházaink között meg
van s mely záloga a szlovák és magyar evangélikusok közös testvéri jöven
dőjének. Chabada püspök erőtelejesen kiemelte, hogy 1918 óta ez az első eset, 
hogy egyháza vezetői hivatalos látogatáson vannak Magyarországon. Jelentő
ségteljes kijelentéseket tett arról, hogy mindkét részről véglegesen felszámol
ták a múltbeli gyűlölködéseket és visszavonásokat a két nép s így a két egy
ház között Is. Beszédében többek között a következőket mondotta:
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A népek közeledése a népi demokráciák vezérelve
Ján Chabada szlovák egyetemes püspök budapesti nyilatkozata

Lapunk munkatársa kérdéseket in
tézett Ján Chabada, a csehszlovákiai 
szlovák evangélikus egyház egyetemes 
püspökéhez egyháza otthoni viszo
nyaira nézve. Chabada püspök a kö
vetkezőket válaszolta:

»A.második világháború után meg
született a népi demokrácia, mint 
államrendünk új típusa. Az egyház 
pedig továbbra is a világban él, hogy 
mindig és minden törd '.menyek között 
teljesítse az Üdvözítő Jézus állal 
meghatározott hivatását.

Ez a körülmény az egyház számára 
is egészen új, a múltétól eltérő hely
zetet teremtett. Egyházunk a maga új 
helyzetét úgy vette tudomásul, hogy a 
■népi demokráciával szemben igenlő 
álláspontot foglalt el.

Allásíogl ai ásunk kialakításánál 
számbavettük, milyen értékeket nyújt 
a népi demokrácia az emberiségnek, 
konkrété az embernek. Látva a népi 
demokráciától kapott valóságos érté 
keket, a múlttal szemben aránytalanul 
nagy haladást kellett észlelnünk.

Teológiai szempontból nem lehet 
számunkra közömbös a népi de
mokrácia erőfeszítése az osztály
nélküli társadalomnak a meg

teremtésére.
Csak örülhetünk annak, hogy az em
ber nem puszta eszköz többé néhány 
telhetetlen egyén, vagy egész társa
dalmi csoport meggazdagodásának 
szolgálatában, mert a természeti kin
csek és erőforrások épp úgy, mint az 
elvégzett munka eredményei teljes 
mértékben a dolgozó emberéi lettek. 
Hogy még nem valósíthattuk meg 
minden tervünket, csak azért vari, 
mert kezdetén vagyunk annak a szü
lető új életnek, arriely a zsoltáríró 
vallomását juttatja eszünkbe: »Úrrá 
tetted őt kezeid munkája felett és min
dent lábai alá vetet'él.« (Értsd: lábai 
alá, tellát birtokába!),

A népek közeledése egymáshoz 
ugyancsak egyik vezérelve a népi 
demokráciának. Az egyház itt sem 
húzódhat a munkától. Egyengetnie 
kell a népek kölcsönös megértésé

nek az útját.
Ez azonban nem történhet meg az 
erőszak eszközével. A dolgozó nép 
megkeresve és megtalálva a közele
dés lehetlőségének alapjait, magától 
Is megérti, hogy nem volt és soha 
nem is lehet érdekében a többi népek
kel való ellenségeskedés. Magyar- 
országi tartózkodásunk megerősít 
bennünket ebben a meggyőződésünk
ben. Tapasztaljuk, hogy a nép nem 
kívánja a kölcsönös gyűlölet szítását. 
Ellenkezőleg: örömmel üdvözöl min- 
den lépést és minden alkalmat a köze
ledésre és baráti kapcsolatok létesíté
sére. Csak áldására szolgálhat, ha 
olyan államrendben él, amely ebben 
az igyekezetében támogatja. Mint 
evangélikus keresztyének a népek kö
zeledési mozgalmait is osak örömmel 
vehetjük tudomásul.

A népi demokráciává) szembeni 
igenlő állásfoglalásunkat magya
rázza a tartós viiágbékéért folyó 
küzdelem is, mely a népi demokrá

cia elvi lényegéből folyik.
Ma már nem képezheti vita tárgy’át, 
ki van a béke mellett és ki eíene. 
A Béke Világtanácsa ma a legna
gyobb. erkölcsi értékkel bíró intéz
mény a világon.
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Egyházunk is hozzátartozónak 
érzi magát, sajátjának fogadja el 
programmját és a világbéke meg
őrzésének és megerősítésének ér
dekében megvalósítja határozatait. 
Bókeni unkánk máris nagyértékű 

eredményeket mutat fel.
A mi egyházunk kezdeményezte az 
egyház keretei közölt lebonyolított 
első gyűjtést a harcoló Koreáért. En
nek eredménye büszkeséggel tölt el 
bennünket. A nemzetek békekongresz- 
ezusát nemcsak Bécsben nyitották 
meg, liaonem egyházunkban is min
den gyülekezetben az advent máso

dik vasárnapján tartott istentiszteletek 
során. A békemunkát ugyanis Isten 
parancsolja nekünk. De Isten áldása 
is kíséri, mert ilyen rövid idő alatt 
még soha semmiféle mozgalom sem 
mutatott fel hozzá hasonló eredmé
nyeket.

A felvetett problémákat a Szentírás 
és egyházunk hitvallási iratai alapján 
állva, Isten és a történelem előtti tel
jes felelősségünk tudatában látjuk és 
intézzük ilyeténképpen. Ezt az alkal
mat használjuk fel arra is, hogy a ma
gunk és a magyarországi evangélikus' 
egyház munkájára Isten gazdag ál
dását kérjük.«

T íz n a p o s  m a g y a ro r s z á g i  t a r tó z k o d á s  u tá n  h a z a u ta z o t t  
a  s z lo v á k  e v a n g é lik u s  e g y h á z  k ü ld ö t ts é g e

Szlovák testvéreink tíz napot töl
töttek Magyarországon, amit gazda
gon kitöltött az a programra, amit 
egyházunk számukra készített. Alkal
muk volt megismerni egyházunk éle
tét, megbeszéléseket folytatni egyhá
zunk vezetőivel, látták 6ok templo
munkat és intézményünket.

Minden nap jobban megerősödött 
egyházunk és a szlovák küldöttség 
is abban a meggyőződésben, hogy 
egyházaink számára a testvéri 
együttműködésben kibontakozó 

barátság pecsételődött meg.
Már hírt adtunk szlovák vendégeink 

fogadtatásáról az egyetemes egyház 
székhazából, azokról a templomi szol
gálatokról, amelyeket közöttünk vál
laltak. Budapesten megtekintették a 
legfontosabb templomainkat és egy
házi intézményeinket. Többek között 
látogatást tettek a Deák-téri templom 
ban, melynek Ján Kollár is papja volt. 
amikor még a Deák-téri templom a 
magyar, a szlovák és a német evangé
likusoknak egyaránt szolgált. Ján Kol
lár evangélikus lelkész a szolvák 
evangélikus egyház és a szlovák nem
zeti élet egyik fontos eszméltetöje 
volt a XIX. században. Hosszabb időt

töltöttek a budapesti Rákóczi-űti szlo
vák egyházközségben is.

Február 28-án, délelőtt a Déli egy
házkerület püspöki székházának ta
nácstermében jelentős megbeszélést 
folytattak a magyar evangélikus és 
református egyház vezetőivel.

Félnapot töltöttek a budapesti Evan
gélikus Teológiai Akadémián, melyen 
ellőadásokat és beszélgetéseket tartot
tak az ifjúságnak is s hosszabb esz
mecserét folytattak a professzorokkal.

Március 4—5-én résztvettek az 
evangélikus zsina'on és látogatást 
tettek a magyarországi református 
egyház konventjén, ahol Kiss Roland 
világi elnök fogadta őket, majd a 
budapesti református Teológián, ahol 
a református teológusokkal és teo'ó 
gía: tanárokkal találkoztak. Megte
kintették a szlovák vendégek az evan
gélikus és református egyetemes 
könyv- és levéltárakat is.

Hazánkat is megismerték annyira, 
ahogyan az a rövid itt-tartózkodás 
alatt lehe‘séges volt. Voltak a buda 
pesti Operában és más színházakban, 
képzőművészeti tárlatokon 6 rendkí
vül.! örömükre szolgált, hogy láthat
ták az épülő Sztálinvárost. Szlovák 
vendégeink március 7-én, reggel utaz
tak el a prágai gyorssal hazájukba.

B I B L I A-O LVA S Ó
Március 15. Vasárnap. Mai. 3:10. Gál. 6:9.

Egyének, népek, nemzetek sokszor és sokféleképpen állnak próba 
alatt. Némelyek diadalmaskodnak, m ások azonban elesnek. A próféta az 
éhségpróbáiaról beszél. Az éhség sokszor, sokféle bűnnek kerítője lehet. 
Erősíteni akarja népét. Szeressük mi is népünket, ne hátráljunk meg áldo
zatok hozatalától sem, bizonyos, hogy gazdagon aratunk majd.

(Olvasd még: Gál. 4:22—5:1. Luk. 20:9—19.)
Március 16. Héfrő. Zsolt. 34:7. I. Kor. 1:2, 3.

Szegények kérésének meghallgatásaként mindig megérkezik Isten 
segítsége. Az igaz ügy miatt bajbajutottak bízhatnak, hogy kiemelkednek 
a szenvedésből és igazságuk diadalt arat. Az Ür Jézus Krisztus élete, ha
lála, feltámadása erre a legnagyobb biztosíték.

(Olvasd még: Jón. 6:22—29. Luk. 20:20—26.)

Március 17. Kedd. V. Móz. 8:18. Gál. 6 3.
Emlékezés a tudomány fokmérője. Művelt emberek sok mindenre 

emlékeznek, műveletlenek csak kevésre. Az emlékezés a vallásosságnak Is 
fokmérője. A hívő emlékezik a jótéteményekre, amit Isten vele tett. Emlé
keink által is szolgálhatjuk üdvösségünket.

(Olvasd még: I. Kir. 19:1—8. Luk. 20:27—44.)
Március 18. Szerda. Es. 25:9. I. Ján. Iá , 4.

Dicsérjük és magasztaljuk Istent, hogy nem hágy nyomorúságban. 
Örülünk annak a kegyelemnek, hogy Isten méltóknak talált a Krisztus 
közösségébe való behelyezésre. Célja ezzel is csupán az, hogy bűneinktől 
megtisztítson. Bűn nélkül élni, valóban gazdag örömök forrása.

(Olvasd még: Márk 12:28—34. Luk. 20:45—21:4.)
Március 19. Csütörtök. Es. 57ál.. L Pét. Iá .

Nyugalmuk csak az igazaknak van, akik hiszik és ismerik Isten  jó
ságát. Isten mindenkit engedelmességre választott ki, a maga engedelmes
ségére. Legyünk Isten jelszavának: a békességnek zászlóhordozói.

(Olvasd még: Ján. 6:47—59. Luk. 21:5—19.)
Március 20. Péntek. Zsolt. 18:36. L Kor. 11:32.

Isten naponként reánkárasztja jóságát, melyet átérezve nemcsak a 
zsoltórírót készteti magasztalásra, de minket is, hitben gyengéket. Ne 
merüljünk ki a mindennapi élet szürkeségében, hanem ítéltetésünkben is 
úgy járjunk, mint Krisztus hűséges tanítványai.

(Olvasd még: Ján. 12:20—26. Luk. 21:20—38.)
Március 21. Szombat. Ruth. 2:12. II. Thess. 3:16.

Pál apostol a békesség kívánásával zárja levelét. A hála és szeretet 
készteti erre. Tudatában vagyunk mi is, hogy külső és belső zaklatás nél
küli élet a legfőbb kincse az embernek és ezért a békességért m erjünk és 
tudjunk harcolni és imádkozni.

(Olvasd még: Ján. 8:21—30. Luk. 221:1—6.)
Szuchovszky Gyula

Március idusára
emlékezünk e vasárnapon. Arra a már
cius 15-ére, amikor ifjúságunk úgy 
képviselte a nemzetet, ahogy emberi 
képzelet szerint az ifjúságnak képvisel
nie kell apáit, anyáit, testvéreit mind 
a munka és építés roppant összefogásá
ban. Amint a márciusi napfény meg
cirógatja a szemünkét, úgy érezzük, 
megrázkódnak a régen halottak s szo
borból, sírkőből, emléktáblából, vers
ből, történelmi tanulmányokból, régi 
metszetekből és ódon bútorokból fel
emelkednek s megindulnak felénk, ke
zet adnak nekünk. Március tizenötödike 
élő hagyományunk, olyan élő, mint 
Petőfi minden verse, Kossuth Lajos 
minden szava. Vasvári Pál minden 
mozdulata. Magyarországon a török ki
űzése után zűrzavar és gyengeség ural
kodott. A bécsi császárnak nem kelleti 
egy virágzó, művelt és boldog ország, 
neki csak a gabonát, ökröt, gyümölcsöt 
és katonát szállító gyarmat kellett

kincseivel együtt, semmi más. S 
amint a magyar lelkek összegyűltek, 
hogy a szabadság és emberi élet dol
gait meghányják-vessék, rajtukütött a 
gyáva zsarnok. Börtön és vérmező lett 
menten az ország. Ügy tűnt fel, nincs 
menekvés ebből a gyalázatból. De a 
szellem, mely az élet dolgaiban véghe- 
tetlenül ott feszüt, tarfósabb erővel táp
lálta a magyart, mint amennyi erőt 
adott a császár trombitája a katonák
nak. A szellem ereje s a föld ereje, a 
nyelv ereje s az együttérzés ereje. A 
pesti március idusa 1848-ban ilyen esők 
kitörése volt. Gondolhatta valamely 
kelekótya polgár, hogy a bomlás ereje 
jár-kél a pesti utcán. Egy század óta 
tudjuk, hogy az építés és a nagy rend 
ereje volt ez, egy nemzet ügyelnek ren
dezéséé, amely ma folytatódik s nő új 
lendülettel, a nemzetek testvériségé
ben bízva s a béke szándékával építve.

(S .J

N A P K Ö Z E L B E N . . .
J á n o s  e v . IX : 5 5 —43

Böjt van és Jézus erre já r . . .  A 
szived is küld téged. A kegyelem is 
csak egy lépés — Jézushoz. »Egy ke
vés ideig veletek vagyok<c — mondja 
Jézus a tanítványoknak és nekünk. 
Siessetek, jöjjetek hozzám.

Ne gondolja senki, hogy hinni, Jé
zust látni és Vele járni mindig egy
formán lehet. Úgy vagyunk Jézussal, 
mint a nap a földdel. Van olyan idő
szak, amit napközeinek hívnak a tu
dósok. Ez a nappal és ez a nyár. 
Ilyenkor olyan közel van hozzánk a 
fény, a meleg cs az élet, hogy csak ki 
kell lépnünk a házunk elé, csak rá 
kell nyitnunk az ablakot a betegágyra 
és máris megfürödhe tünk a földet 
simogató nap mosolygó mámorában. 
Megfagyott téli álmából ilyenkor éb
red fel a föld. Ilyenkor érik az aratás 
és ilyenkor pirosodik a szüret. Ilyen
kor virágok illata vár és ilyenkor 
dallal telik meg a határ.

A lelkünket is sokszor megérinti ez 
n napközei. Amikor olyan közel van 
hozzánk Jézus, hogy a távolság nem 
több, mint a pillanat porszeme, mint 
a leheltet tündöklő távlata. Ilyen nap
közei a kereszlség. Amikor egy kis
gyermeket megkeresztelnek, amikor a 
kicsi testvér nevét a kegyelem köny
vébe beírják az angyalok, sokszor az 
az érzésem, hogy á keresztvíz nem 
más. mint a Jézus örömkönnyekre tö
rött boldog mosolya. Ilyen napközei 
egy istentisztelet, egy boldog ünnepi 
óra. amikor Jézus leül mellénk és 
közénk tiszta lemplompadokba, hogy 
elcsöndesitse a telkünket. Ilyen nap
közei egy úrvacsora, amikor a Jézus 
vendégei vagyunk, aki a bocsánat ke
nyerével és italával vendégel meg 
minket. Ilyen napközei a böjt, ami
kor a keresztjével megáll előttünk, 
hogy megvátoztasson, hogy magához 
hívjon, hogy életet és üdvösséget ad
jon.

isten azért adta ajándékba nékem 
ezt a mostani böjtöt, hogy megint 
napközeiben legyek. Azért adta ezt a

RUTTKAY—MIKL1AN GÉZA:

PASSIÓ
A mi Urunk Jézus Krisztus 
szenvedésének és halálának 

szent története.

I. Virágvasámapra 
II. Nagypéntekre

*

Készítsük elő a nagyheti passió
olvasást a könyv csoportos meg
rendelésével. Ára 6.— Ft. Meg
rendelhető az Evangélikus Egye

temes Sajtóosztálynál,
Bp., VIII., Pustón-u 12. 
Csekkszámla: 220.278.

A gyülekezeti iratterjesztések
nek 10%-os engedményt bizto

sítunk.

néhány percet is, amíg e sorok fölé 
hajolsz, hogy ebben a böjti órában 
megint nagyon közel kerülj Jézushoz. 
Azt akarja, hogy többé el ne enged
tem magamtól, mint azt a sok nap
közeit, amit meg nem becsültem. Le
hel, hogy ha ezt is elengedem, azzal 
büntet, hogy soha többé nem fogok 
visszajönni és visszatalálni Hozzá. 
Hiszen minden hamuba hüllőit hitet
len szia ott dobogott egyszer utoljára 
a templomban. Minden kárhozatba 
rohanónak volt egy utolsó találkozása 
Jézussal. Nem becsülte meg, nem vette 
komolyan. Elment és többé nem lehet 
visszahívni.

Aki kilép a világosságból, sötétbe 
kerül. /I sötétben pedig Jézus szerint 
senki nem tudja, hova megy. Ezért 
kell a napközei: a böjti gyülekezet, a 
Jézussal való találkozás — Miért 
mégy a gyülkezetbe — kérdezték va
lakitől, aki a Jézus tanítványává lett. 
Válaszul a tanítvány kivett a tüzböl 
egy parazsat és a földre tette: »Látod 
— fekete lesz és hideg/« — Majd 
újra visszatette a tűzbe: aLátod —• 
újra izzó és meleg lesz/« — Testvér, 
megfagyott a szived, az arcod árnyé
kos és kihűlt a hitcd?t Jöjj a gyüle
kezetbe, jöjj Jézushoz. Hiszen böjt 
van, a le számodra is áldott nap
közei.

Friedrich Lajos

Isten tiszteleti rend
március hó 15-én, vasárnap 

Budapesten
Deák-tér d. e. 9. Zay László d. e. 11 

(úrv.) Kemény Lajos, <1. u. 6. Zay 
László, d. u. ‘/27. Szeretetvendégség. 
Fasor d. e. >/210. Pásztor Pál, d. e. 11. 
Gyöngyösi Vilmos, d.u. 6. Trajller Gábor 
Dózsea Gy.-út d. e. '/"10. Trajtler Gábor. 
Üllői ú. d. e. >/210. d. e. 11. Rákóczi u. 
57/b. d. e. 10. Szilády Jenő dr. d. e. 
3/4l2. Karácsony S. u. d. e. 10. Óbuda
d. e. 9. Komjáthy Lajos, d, e, 10. Kom
játhy Lajos. d. u. 5. Komjáthy Lajos. 
Bécsikapu-tér d. e. 9. Sréter Ferenc, d,
e. 11. Várady Lajos, d, u, 7. Gálát 
György. Torockó-tér d. e. 8. (úrv.) Gá
lát György. XII. Tarcsav V. u. d. e j). 
Káldy Zoltán, d. c. ll. Kálriy Zoltán. 
d. u. t . (zenesáhitat) Bcncze Imre, 
Hűvösvölgy—Lelkésznevelőintézet d. e. 
10. Sólyom Jenő. Fóti u. d. e. VjlO. 
Rimár Jenő. d. e. 11. (prc.sb. eskütétel) 
Gádor András, d. u. 6. Gádor András. 
Váci u. d. e. 8. Rimár Jenő. d. u. 4. 
Rimár Jenő. Zugló d. e. 11. Scholz 
László, délután 6. Scholz László. 
Gyarmat-utca délelőtt fél 10. Benes 
Miklós dr. Rákosfalva d. e. */s 12. Be
nes Miklós dr. Thaly K. u. 28. d. e. II. 
Rédei Pál. d. u. 6. Rédei Pál. Kelen
föld d. e. 8. Muncz Frigyes, d. e. íl .  
(úrv.) Muncz Frigyes, d. u. 5. Evan- 
gélizáció. Németvölgyi u. d. e. 9. Bottá 
István. Kiilső-Kelenföld d. e. 12. Bottá 
István. Kőbánya, d. e. '/slO. Vető Béla. 
d. u. 4. Vető Béla. Simor u. d. e. 7*12. 
Koren Emil. Utász u. d. eV* 12. Vető 
Béla. üjpest d. e. 10. (úrv.) Bonyái 
Sándor, d. u. 3. Benczúr László—Ko
ren Emil. d. u. 6. Blázy Lajos. Duna
keszi—Alag d. e. 9. Blázy Lajos. Vas 
u. 2/c. d. e. 11. Szimonidesz Lajos.

Somogyi szűcs £B u n d á k  á ts s ia b á * * , 
ö rm e  b é lé s e k ,  
v i tá s o k ,  s a p k á k

Kossuth Lajos-utca 5.

SZLEZÁK RAFAEL másított vállalat
R ák osp a lo ta , (Bpest, XV.,) Zrínyi-« 28. Tel. 292-128

ngora, pianino javítás 
ngoHs, értékbecslés ó l
án Sasvári zongorakészítő 
ssternél. Lenln-kőrút 21. 
l.i 426-819

Helyesírást, szám tant, szép
írást, zsinórírást tanít egyé
nileg. Korrepetál tanárnő. 
Ferenc-körút 24. II. 2. (Érte
kezés egész nap)._______
Kvarclámpa Javítás: Zsellér, 
V ili.. Szigony-«. 19.

Vállalati jogügyi o sz tá ly 
hoz B udapestre  e lm en, 
oek. Badltz, Miskolc. Fő
posta. Postán  m arad.

Rekam lék, Különfélék. Jő 
Kisipari m unka olcsón, 
Zichy Jenö -u tca  harm ino- 
három . Kárpitosnál.

Szlezák László aranykoszo
rús harangöntőm ester, Bu
dapest, XIII., Penteházy- 
utca 78.

Ú j  o r g o n á k  í f f i j i * j a v í t á s á t
R i e g e r  O t t ó  o r g o n a g y á r

B udapest, X IV ., Füred i-u tca  41. Telefon : 297 — 023

I Zongora, pianino, harmónitim 
I javítás, hangolás. érték

becslés Tipcld zongoraterem 
ben, Rákóczi-út hatvanegy.

Z ongorajav ltás , hangoláa
Jótállással Szakszerű becs
lés. Szávit* m ester. Ba- 
ro s s - té r  egy. T: 330-478.

Sczlont, m atracot, ven
dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenln-kőrút 55.

Keresek m egvételre 8—16 
regiszteres. Jókarban levő 
használt harmóniumot Nagy-

Kétszemélyes rekamiét szé
kekkel, fotelekkel olcsó á r
ban készít: Kárpitos, Rá- 
kóczl-tér 11. sz.

Vilmos,. Fót, M ária-a. 3.

Okleveles mükertész, szőlész 
vállalja gyümölcsösök, sző
lők, lugasok metszését, szak
szerű renoválását. Id. Diós 
Ferenc, áll. képesített ker
tész, szőlész, Bpest, XXI., 
(Csepel) Bajáid Ferenc-u. 54.

I SzemOveg Ltpi Józseftő l 
(Knapecz u tódá tó l) IX., 
UÚAl-út 79. ö rök lroád is  

1 tem plom  m elle tt.

S p e c iá l i s  m ü s to p p o ló , m ü tö n iö
M nhrtrt Inrtnc  Többszörösen k itü n te tv e  férfi, női 
, * 7 s zabómes t er ,  THÜKÖLY-TJT 59/A. 
Legtökéletesebb m útöm és k iég e tt, m o ly rág o tt szöveten , 

ésruhákon. V idékre  p o s tán  u tá n v é t

O r g o n á k ,  h a r m á n i u m o k
k é s z í t s e ,  jav ítá sa . Villam os fúvóberendezések szá llítása  

F ittler  Sándor orgonaépítS m ester
B u d ap est, X IV ., M isko lc l-ú t 76

Használt háló, kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak .olcsón el
adó. Landler Jenő-u. 14. 
(volt István-út) fsz.

Zongorakészítőmesterné?
zongora, pianínó Jutányos 
árban. Orgonaharniónium 
kisebb-nagyobb eladó. Da- 
róczy mester. 342—662. 
Aggteleki-utca 5,

Sodrony ágybetét, Össze
csukható vaságy. Gyermek- 
ágyat, vasbútort, csőbútorl 
készít. Javítást vállal Pro- 
hászka. VI., Zichy JenŐ-a 
negyvenhat.

Órajavitást, óraflveg behe
lyezést gyorsan és pontosan 
végez Belházy órásm ester 
Szabadsajtó-út 6. (Erzsébet 
hídfőnél).

Kétszemélyes rokamfé- 
különlegesség. diófa és 
cseresznye színben, első
rendű minőségben, ol
csón készítek. Szent Ist- 
ván-krt. 26. Kárpitosnál.

Megbízható protestáns nőt 
50-ig, háztartás minden 
m unkájára, négytagú (fel
nőttek) családhoz alkalm az
nánk Pápán. Lelkész! H iva
tal Bakonytamásl.

Kárpitosbútor beszerzésével 
forduljon bizalommal Oláh 
ká-pitoshoz. Javítást válla
lok. Készáruk raktáron. 
József-körút 66. Tel: 138-102.

Rekamlék, garn itúrád  
szén és m egrendelésre Bo
kor kárpitosnál (M ária Te
rézia) Horváth Mttáiy-tár 
13. Tem plom nál

Táskaírógépem bérbe ad
nám. Ifj. Baditz, Miskolc, 
Taas, 15.

Szőnyeg] avítást, átalakítást, 
tisz títást tökéletesen. Hoff- 
manné, Ráday-utca egy. — 
189-387.

H IR D ETÉSI D ÍJSZA BÁ S
Apróhirdetés szavanként 1 Ff, Klshlrdrtéa men sorMffete 

t F t Szóveghlrdetés mm Boronként * forint.
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Zsinatunk üzenete a Lutheránus Világszövetséghez
A Lutheránus Világszövetség 
Elnökségének
Lund-Quist főtitkár úr kezeihez 

Genf
Route de Malagnou 17.

Testvérek a Jézus Krisztusban!
A Magyarországi Evangélikus Egy

ház 1948-ban összehívott törvényalkotó 
Zsinatának Negyedik ülésszakáról for
dulunk önökhöz. Zsinatunknak az 
előző és a mostani ülésszaka között 
gyűltek össze a Lutheránus Világszö
vetség tagegyházai a hannoveri Világ- 
gyűlésre. Zsinatunkon Istennek való 
hálával emlékeztünk meg arról, hogy 
ezen a hannoveri Világgyűlésen püspö
keink vezetésével hattagú magyar 
evangélikus delegáció vehetett részt, és 
ezzel kifejezhettük a Lutheránus Egy
házak közé tartozásunkat és testvéri 
érdeklődésünket. Élénk figyelemmel kí
sértük a Lutheránus Világszövetség ta
nácskozásait Hannoverben.

örömmel osztoztunk mindazokban a 
megnyilatkozásokban, amelyek a mind
annyiunk számára zsinórmértékül szol
gáló Szentírás és mindannyiunk drága 
hitvallása, az Ágostai Hitvallás szel
lemét tükrözték. De tanúja voltunk 
egy, az egész Világgyűlésen végighú
zódó olyan törekvésnek is, mely a Lu
theránus Világszövetség egész tevé
kenységét és szellemét befolyásolná az 
egyház feladataitól idegen, a nemzet
közi feszültségeket nem enyhítő, hanem 
inkább a harmadik világháború előké
szítésére szolgáló ideológiával.

Hannoverben félreérthetetlenül ál- 
lástfoglaltunk azokban a kérdésekben, 
amelyek a világ emberiségét ma első
sorban érintik. Mindenekfelett pedig ál- 
lástfoglaltunk egész magyar evangéli
kus egyházunk nevében a tartós béke 
mellett. Bizonyosak vagyunk, abban, 
hogy a hannoveri Világgyülés sok rész
vevője osztozott velünk a második vi
lágháborúban szerzett szörnyű tapasz
talatokban s abban a felfogásunkban, 
hogy az emberiség nem engedheti meg, 
de különösen az egyházak sohase nyu
godhatnak bele abba, hogy az emberi
ségre egy újabb pusztító háborút zú
dítsanak olyanok, akik a népek akara
tát és békevágyát nem akarják felis
merni. Biztosak vagyunk benne, hogy 
a lutheránus emberek és luthe
ránus egyházak szerte a világon a ke
resztyén felelősség alapján küzdenek a 
világbéke fenntartásáért.

A Lutheránus Világgyülés után egy
házunk vezetősége magyarországi lá
togatásra hívta dr. Hans Lilje hanno
veri püspököt, a Lutheránus Világszö
vetség elnökét. Tette ezt azzal a re
ménységgel, hogy az ő magyarországi 
látogatása még természetesebbé teszi a 
Lutheránus Világszövetségnek egyhá
zunkhoz való viszonyát, és elősegíti a 
megértést Kelet és Nyugat között. Há
lásak vagyunk, hogy Lilje püspök ezt 
a meghívásunkat elfogadta és várjuk, 
hogy azt realizálja.

Zsinatunk kötelességének érzi, hogy 
az emberiség történelmének ezekben a 
mostani válságos napjaiban ismét bi
zonyságot tegyen a világ lutheránusai 
előtt a maga hitéről. E zsinatunk is 
Isten iránti hálára indító jele volt egy
házunk gazdagon megáldott életének. 
Alkalmat adott nékünk arra, hogy bé
kés egyházi fejló'désünk biztonságával 
tekintsünk jövőnk elé. Bizonyságot te
szünk arról, hogy egyházunk gyüleke
zeteinek Isten erős hitet adott arra vo
natkozóan, hogy az egyház betöltheti 
a maga hivatását a mi nemzedékünk
ben is mindenütt a világon. E remény
ségből adatik a mi számunkra az a 
felelősség, amit egyházainkért, népein
kért és az egész emberiségért hordo
zunk. Ebből a felelősségből kísérjük 
élénk figyelemmel a világ keresztyén 
egyházainak együttműködését, nemcsak 
a Lutheránus Világszövetségben, ha
nem az Egyházak Világtanácsában is. 
Megállapítjuk, hogy az Egyházak Vi- 
iágtanácsa Központi Bizottságának 
lucknowi ülése több olyan határozatot 
hozott, mely alkalmas arra, hogy a vi
lág keresztyén egyházainak felelőssé
gét helyesen juttassa kifejezésre s olyan 
további egyházi eszmecsere alapjává 
legyen, melyet tovább kell folytatni s 
egyházaink minden erkölcsi erejével 
kell támogatni. Gondolunk itt elsősor
ban a lucknowi gyűlés határozatára a 
fájj megkülönböztetés ellen, továbbá az 
ázsiai kérdésekben és mindenek fölött

arra az üzenetre, amit a Központi Bi
zottság megbízásából az elnök az 
Egyesült Nemzetek Szervezetéhez in
tézett. Ez utóbbi határozat az egyhá
zak felelős megnyilatkozásaként tilta
kozik a koreai háborús konfliktus ki- 
terjesztése ellen és — örömünkre — 
üdvözli »bizonyos Nagyhatalmak leg
magasabb tekintélyeinek már kifejezett 
készségét, az irányban, hogy személyes 
tárgyalásokat kezdjenek«, továbbá he
lyesen bízik abban, hogy »a sikeres 
megbeszélések lényeges előfeltételeit 
meg lehet teremteni«. E tárgyalások 
egyik legfontosabb kérdésének mi a né
met egység kérdését tartjuk.

Zsinatunkon évszázados történelmi 
hagyományaink alapján különös szere
tettel gondoltunk a kettészakított né
met népre s a német evangélikus egy
házra. A német egyház vezető férfiainak 
világosan kifejezett állásfoglalása a né
met egység kérdésében minket mélyen 
megrendít és foglalkoztat. Megemlékez
tünk D. Mitzenheim thüringiai evangé
likus püspökről, aki a Lutheránus Vi
lágszövetség elnökeihez intézett felhí
vásában sürgette a lutheránus egyhá
zakat a német kérdésben való sürgős 
és határozott állásfoglalásra. Mitzen
heim püspök mondta: »A német i'ép 
majdnem hét év óta szenved amiatt, 
hogy a zónahatárok önkényesen elvá
lasztják, nemcsak gazdaságilag és kul
turálisan, hanem egyházi vonatkozás
ban is.« »Eljött az idő, amikor a né
met kérdés határozott állásfoglalást 
kíván az egyháztól. Nem szabad elfá
radni abban a követelésben, hogy ami 
szétválasztatott, az ismét egybeszer- 
kesztessék és hogy a béke uralkodjék.«

Természetesnek tartjuk, hogy ,dr. 
Hans Lilje hannoveri püspök, a Lu
theránus Világszövetség elnöke erre az 
üzenetre egyetértőleg válaszolt: »Leve
lének alapszándéka nálam teljes meg
értésre talált.« »Jó viszony legyen a 
népek közö tt... hogy Németország 
mindkét fele ügy találkozhassék egy
mással. hogy a béke és az egység mi
nél gyorsabban és minél nagyobb mér
tékben helyreállhasson.« A Magyaror
szági Evangélikus Egyház hálásan em
lékezve a német evangélikus egyház
zal közös történelmi hagyományaira, 
egyetért ez igen jelentős német vezető 
egyházi férfiak törekvésével, akik 
nyilvánvalóan népük gondolatait fejez
ték ki. Kérjük a Lutheránus Világszö
vetséget, nyújtson hathatós segítséget 
a német egyháznak abban, hogy az 
egész világbékére nézve oly veszélyes 
német kérdésben hathatósan foglalhas
son állást, s hogy a német nép elérhes
se egységét és békéjét.

Hálával állapítjuk meg, hogy a luck
nowi határozatok meghozatalánál a 
Lutheránus Világszövetség vezető sze
mélyiségei jelen voltak s azokat ma
gukévá teszik. Bízunk abban, hogy a Lu
theránus Világszövetség és a világ 
lutheránus egyházai, mint amelyeknek 
nagyrésze az Egyházak Világtanácsá
nak tagja is, támogatja ezeket a hatá
rozatokat. Sőt bízunk abban, hogy 
nemcsak támogatja az Egyházak Vi
lágtanácsa Központi Bizottságának a 
világbéke fenntartásáért való olyan erő
feszítését, hanem segít a határozatot 
továbbfejleszteni, annak következmé
nyeit levonni és segít az egész világon 
megteremteni olyan közfelfogást, mely 
elutasítja a háború elkerülhetetlensé
géről vallott nézeteket, reménységet 
önt "a népekbe és segít előkészíteni azt 
az egész világon óhajtott alkalmat, 
melyen a nagyhatalmak vezetői a nem
zetközi feszültségek feloldására s a 
tartós béke megteremtése céljából ta
lálkoznak.

A Magyarországi Evengélikus Egy
ház Zsinata, mint a Magyarországi 
Evangélikus Egyház legfőbb^ szerve és 
felelős képviselete, testvéri bizalommal 
kéri a Lutheránus Világszövetség Veze
tőségét és a Lutheránus Világszövetség 
tagegyházait arra, hogy tegyenek meg 
mindent azért, hogy Jézus Krisztus 
nak, a Békesség Fejedelmének uralma 
alatt álló egyházaink és híveink az 
emberiség válságos napjain Istentől 
kapott küldetésüknek megfeleljenek, 
segítvén elhárítani az emberiség feje

felől a leghatalmasabb veszélyt, az 
újabb világháborút. , -1’ V

A Magyarországi Evengélikus Egy
ház fenntartja azt a reménységét, hogy 
a Lutheránus Világszövetség hathatós 
szervezet a világ lutheránus egyházai 
lelkiismeretének felkeltésére s ezen egy
házak szolgálatának és feladatainak 
felismerésére. V

Ebből a reménységből szólva s test-, 
véri szavunk meghallgatásában bízva, 
tovább könyörgünk jóságos Mennyei 
Atyánkhoz, mindannyiunk Teremtőjé
hez és Felséges Urához az emberiség 
békéjéért és egyhazaink békés fejlődé
séért.

A Békesség Istene szentelfe meg a mi 
szíveinket a Jézus Krisztusban!

A Magyarországi Evangélikus Egy
ház Zsinatának Negyedik ülésszaka ha
tározatából:

Mihályfl Ernő 
egyetemes felügyelő, 

a zsinat világi elnöke

Dr. Vető Lajos 
püspök,

a zsinat egyházi elnöke
Darvas József 

egyházkerületi felügyelő, 
a zsinat világi alelnöke

Dezséry László 
püspök,

a zsinat egyházi alelnöke
.1

Margócsy Emil 
egyházkerületi felügyelő, 

a zsinat világi alelnöke
Németfi Karoly

püspökhelyettes, ^ 
a zsinat egyházi aíeínöke

TERMO ELET
Ismét kiosztották a Kossut li-dijakat. 

Ez évben tizenöt Kossuth-díjjal többet 
oszlottak ki, mint tavaly és hu
szonkettővel többet, mint tavalyelőtt. 
A dijak összege a múlt esztendő
ben egymillió tízezer forint volt. Ez- 
évben egymillió ötszáztízezer forint. 
Ezek a számok maguk mutatják, 
hogy országunk, népgazdaságunk, 
kultúránk milyen ütemben fejlődik, 
hogy népünk alkotó ereje mindig 
hatalmasabban bontakozik ki A 
Kossuth-díj egyike a legszebb átta
nít cselekedeteknek a felszabadulás 
óta. Hatalmas mozgató erő népünk tu
dományos, kulturális, művészeti életé
ben, de a termelőmunka tekintetében 
is. Egyedül a szocializmus országaiban 
ismerik azt a Szellemet, amely a Kos- 
suth-dij kiosztásánál megmutatkozik. 
Nemcsak az értelmiségi, tudományos, 
művészeti, irodalmi alkotásokat, hanem 
a termelőmunkában elért kimagasló 
eredményeket is, az előbbiekkel egyen
lő megítélés szerint jutalmazza. Mun
kások és parasztok, új típusú és új er
kölcsű dolgozók, hazát építő tevékeny
ségét jutalmazza a Koss.uth-dij. Olyan 
dolgozók erőfeszítéseit és eredményeit, 
akik bátran, hazaszeretetből és a mun
ka szeretetéből hatalmas eredményeket 
érnek el, régi, elavult munkamódszerek 
helyett megtalált új munkamódszerek 
alkalmazásával. A mi hazánkban értel
me van és jelentősége van minden 
olyan próbálkozásnak és minden olyan 
eredménynek, amelu népgazdaságun
kat erősíti, tehát hazánkat erősíti s 
ezzel egyben népünk felemelkedését 
mozdítja elő. A z idei Kossulh-dijak ki
osztásakor elsősorban azok előtt a dol
gozók előtt adunk tiszteletet, akik a 
haladó értelmiséggel szorosan együtt
működve kimagasló eredményeket ér
tek el megbecsült munkájukkal.

Bizonyos, hogy a Kossuth-díj nem
csak a kitüntetteket, a legjobbakat lel
kesíti, hanem velük együtt mindazo
kat a tízezreket és százezreket, akik
nek soraiból a legjobbak kinőnek. Ki
váló teljesítményekre és gyorsabb elő
rehaladásra lelkesíti a Kossuth-díj ha
zánk egész dolgozó lakosságát.

A korszerű tudomány, az elméleti 
kutatómunka s a tudományos felfede
zés terén elért hatalmas eredmények, 
melyeket a Kossuth-díj most megjutal
mazott, azt mutatják, hogy hazánkban 
nemcsak szabad és óriási területe van 
a tudományos munkálkodásnak, de azt 
is, hogy tudósaink, kutatóink és felfede
zőink az állam és a nép lelkesítő er
kölcsi és anyagi támogatását élvezik 
munkájuk közben. A magyar tudomány 
virágzásának korszaka ez. Tiszteletet 
adunk tehát a szellemnek, népünk szel
lemi erejének s azoknak, akik hazánk 
jóhírét és előmenetelét a tudomány te
rületén növelték és növelik.

Az irodalom és művészet virágzásá
ra nézve is nagy bizonyíték az idei 
Kossuth-díj kiosztás, hói alkotások, 
regények, színdarabok, zeneművek, 
operák, balettek és film, színjátszás és 
képzőművészet terén osztottak ki Kos- 
suth-díjakat, s  ez azt jelenti, hogy a 
művészet és irodalom gazdag területin 
virágzik és gyümölcsözik a magyar- 
szellem. Tiszteletet adunk tehát azok
nak, akik a magyar nép gyönyörköd
tetésén, élete boldogításán új eredmé
nyekkel fáradoztak és fáradoznak.

A Kossuth-díj idei kioszlása is né
pünk alkotóerejét igazolja s azt, hogy 
olyan országban élünk, amelyben az 
alkotást minden elősegíti és mindenki 
megbecsüli. Mindez örömöt szerez az 
egyház népének és hálára indítja az 
egyház népét is.

i í„Az evangélikus egyház jól felhasználta az időt
— mondotta Győry Elemér református püspök a Magyarországi Református 

Egyház nevében zsinatunkon elhangzott üdvözlő beszédében
Győry Elemér dunántúli református 

püspök zsinatunkon elmondott és egy
háza nevében tartott üdvözlő beszéde 
így hangzott: y

»Főtisztelendő Zsinat! Atyák és 
Testvérek!

Nem szokásból, vagy illendőségből, 
hanem a Lélek indítására és szivünk 
legbelsőbb érzéseit követve jöttünk a 
református egyház képviseletében, 
hogy tisztességet tegyünk az Atyák és 
Testvérek gyülekezete előtt és hogy 
együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás 
hite által, a tiétek, meg a miénk által. 
»Akár szenved egy tag, vele együtt 
szenvednek 'a  tagok mind, akár tisz
tességgel illettetik egy tag, vele együtt 
örülnek a tagok mind.« Bizonyságot 
teszünk arról, hogy évszázadok folya
mán az evangélikus egyház minden 
megpróbáltatása és szenvedése a 
mienk is volt: s az a megújulás, me
lyen m.a az evangélikus egyház át
megy és az a megbecsülés, mely ezért 
őt éri, a mi örömünk is, mert testvé
rek, a Krisztus teste vagyunk és tagjai 
rész szerint.

Ami ezen a zsinaton történik, nem 
az evangélikus egyháa beliigye 
csupán, hanem az egész test ügye, 
tehát a mienk is. Éppen ezért jö
vünk örömmel, hogy itt együtt fel
buzduljunk egymás hite által és 
együtt imádkozzunk a Szentlélek 

ajándékáért.
Mi magyar protestánsok az »ecclesia 

semper reformari debet« igazságát 
sohasem éreztük olyan elevenen és 
olyan mélyen, mint a felszabadulás, 
azaz népünk megújulása óta. Az első 
pillanattól fogva tisztán láttuk, hogy 
az egyháznak is meg kell újulnia, 
hogy hivatását betölthesse és tényező 
lehessen az új világban. Ez önként 
következik reformátoraink tanításából 
és a protestáns egyházfogalombdl. 

Protestáns egyházaink lényegük
ből folyóan évszázadokon keresz
tül többször revízió alá vetették 
az egyház szervezetét és reformál
ták a reformálandókat. Most az 
evangélikus egyház azt teszi éspe

dig példaaóó módon, gyökeres re
formokkal, mert kétségtelenül áll 
előtte, hogy a megújuló egyház a 
régi keretek között nem tudná be
tölteni evangéliumi, Isten dicsősé
gét és a népet szolgáló küldetését. 
Atyák és Testvérek!
Ennek a zsinatnak a tárgysorozata 
kétségtelenné teszi a mi szá
munkra, a többi protestáns egyház 
számára is, hogy a magyarhoni 
evangélikus'egyház hű Urához, a 
Jézus Krisztushoz, nagy reformá
torunk, Luther Márton tanításához 
és az Ágostai Hit vall áshoz, álta
lunk is nagyon szeretett Hitvallás
hoz és következetes önmagához. 
Reorganizálja belső erőit és az új 

élethez átdolgozza törvényeit.
Dezséry László kedves testvérem 
és püspök társam az elmúlt esz
tendő őszén Debrecenben tartott 
zsinatunkon a református egyhá- 

. zat példaadónak mondotta a többi 
egyházaik számára. Meg lehet, 
hogy így volt éveken át, de mi 
úgy látjuk és örömmel látjuk, 
hogy az evangélikus egyház jól 
felhasználta a közben eltelt időt 
és a tárgyalásra kerülő törvény- 
javaslatokkal az élre került és lett 
a mi számunkra példaadóvá ab
ban, hogy az egyház hogyan ren- 
dezikedhétik be a felszabadult, a 
szocializmust építő Magyarország 
viszonyaira, hogy gátlás nélkül és 
sikeresen tölthesse be szolgálatát 
Isten dicsőségére, népünk és az 
egész emberiség javát szolgáló 
küldetését és hogyan lehet az egy
ház is tényező azoknak a nagy 
problémáknak megoldásában, ame
lyek a mai nemzetközi feszült 
helyzetben homloktérben állanak, 
gondolunk elsősorban a béke meg
védésére, a vitás kérdéseknek tár
gyalások útján való megoldására, 
örömmel olvastuk az Evangélikus 

Elet legutóbbi számaiban és igen bol
dogan hallottuk Vető Lajos püspök úr 
nagyon világos és a zsinat elé odatárt 
teológiai megvilágításban való beszá

molójában azft, hogy a szakbizottsá
gok az összes kérdéseket teológiai 
szempontból mérlegelték és arra töre
kedtek, hogy ezek a törvények a mai 
evangélikus egyháznak és egyházi , 
életnek legyen a zsinórmértéke és 
szabályozója. Évszázadokon keresztül 
az vollt a mi magyarországi protestáns 
egyházainknak a legnagyobb baja, 
hogy jogi szervezetekké, gyülekeze
teink egyházközségekké, egyház
megyéink és egyházkerületeink admi
nisztratív testületekké váltak. Ennek, 
elháriíhatatlanul az lett a következmé
nye, hogy az egyház eltért az egyház 
bibliai fogalmától és rendeltetésétől.

A bibliában az egyház ősképe Noé 
bárkája, amelyben biztosan halad
nák az örök cél felé az özönvíztől 
megmentett hullámokon. Azt is. 
tudjuk azonban a Szentírásbói, 
hogy a bárkát az Isten vezeti az 
általa kijelölt cél: az Ararát hegye 
felé. Ez a kép nemcsak az egy
ház bibliai ősképe és nemcsak az 
egyház lényegének a szimbóluma, 
hanem az cgyliázkormányziás bib
liai elvének is a kifejezése. Isten 
mérte ki a hajó útját és határozta 
meg a célt, amely felé a hajónak 
törekedni kell. A hajó kormányosa 
Jézus Krisztus, emberi kormányo
sainak, az egyház munkásainak 
nincs más feladatuk, mint hogy 
engedelmeskedjenek a Főnek és 
haladjanak abban az irányban, 
amerre a kedvező szél. a Szent
lélek fú. Ez a két tényező: a Szent
lélek és a hitben való engedelmes
ség viszi az egyház hajóját az 
Isten adta örök cél felé.

Mi nemcsak azért jöttünk, hogy tiszt
séget tegyünk az élen haladó hajónak, 
hanem azért is, hogy együtt imádkoz
zunk a kedvező szélért: legyen ez a 
zsinat igazi zsinat, amelyen a főhelyet 
a kormányos: Jézus Krisztus foglalja 
el: tanácskozásait ihlesse, vezesse és 
hajóját vigye, az örökkévaló révpart 
felé a Szentlélek.

Jövet Szentlélek Úristen!
fejezte be beszédét a püspök.

„Ne tegyétek az én Atyám házát kalmárság házává“ (János 2 : 16jb j
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A törvényalkotó zsinat a karzatról nézve G Y Ü L E K E Z E T I  HÍREK
Március 22. Jutlica. Böjt 5. vasárnapja.
Igék: d. e. Zsid. 2:17—28., János 2:13-22., d. u. 1. Mózes

14:17—20.
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A zsinat első -napjának reggelén az 
üliöiútí tma‘terem első emeleti ajtaja 
előtt hullámzó forgásban talüÜkozitaSc 
egymással az ország evangélikusságát 
képviselők. Nemcsak zsinati atyák van
nak itt, hanem olyan érdeklődők is, 
akik szeretik a történdmii órák esemé
nyeit szemtől-szemlbe látni. Vannak, 
akik teaipa óhatatlan kedéllyel ölelik 
meg régen látott barátaikat, mások a 
helyzethez illő komolysággal fognak 
kezei. Lassan azonban kialakul a hely
zet: a zsinati atyák az első emeleten 
maradnak s bevonulnak az imaterembe, 
a többiek pedig sietnek a második 
emeleti karzatra, mert sokan vannak s 
aránylag kevés a hely. A karzat színes 
csoport. A teológiai akadémia hallga
tóinak fiatal arca mellett őszhajú papi 
fejek villannak s imitt-amott egy-egy 
pspné mosolyog. A karzat zsúfolásig 
megtelik.

Lenn, az 5 materemben kis asztalok 
fehér papirossal leterítve. A zsinati 
atyák lassan elfoglalják helyüket. A 
szavak zúgását váratlanul lecsende- 
siti a szlovák egyház képviselőinek be
vonulása. Elől Jan Chabada egyetemes 
püspök s vele Ludovit Katina püspök. 
Az első »meglepetés«: ugyanolyan 
Luther köntösben vannak, mint a 
mieink, nyakukban ragyog a püspöki 
aranykereszt. Dr. Jan. Michalko tel 
akad. dékánon fekete professzori ta
lár, elől. középen lila csík húzódott szé
lesen. Rajta a dékáni méltóság jel
vénye, aranyos nyaklánc. Velük jön 
Cyrill Hlavács sajtótitkár, ugyancsak 
Luther-kabátban. Csakhamar megér
keznek a testvéregyházak és az Állami 
Egyházügyi Hivatal képviselői, meg
szólal az orgona: a Magyarországi 
Evangélikus Egyház zsinatának IV. 
ülésszaka kezdetét veszi. . .

A döntés törteiéi mi jelentőségű — 
formája maga az egyszerűség. Semmi 
különös hivalkodás a díszben, a puri
tánság győzelme ez, amely hatással 
Van a felszólalókra is. A megszólítás 
hivatalosan így hangzik: »Főtisztelendő 
Zsinat!«, de egészen természetesen 
buggyan ki az ajkakon e .mellé: »Ked
ves testvéreim. . .« Igv fejeződik ki a 
legfőbb egyházi törvényhozó testület 
tagjainak érzése egymás felé és az 
egyház felé. Köze! kerültünk egymás
hoz! Ez a megszólítás öleli magához 
a karzaton ülőket, az otthon maradot
takat, a falusi kis közösségeket, a sok
ezres gyülekezeteket, mert róluk van 
szó, amikor egy-egy törvény tetárgva- 
lása után az elnök kimondja: »elfoga
dottnak jelentem ki!. . .« Ez az egy
mást összetartó érzés, a szeretet, nem 
kerül bele a törvénvbe, mert ez szöve- 
gezi a tőrvényt. Sőt, erre épül a tör
vény!

Valami más is világossá vált: elma
radlak a nagy jogi viták . . .  Aki csak 
belelapozott az előző zsinat vaskos 
naplóiéba és felkapott néhány sort, 
már az is láthatta, hogy olykor mi
csoda szörnyűséges, számunkra ma 
már érthetetlen és elképzelhetetlen já
ték folyt a szavakkal. Mennyi pénzbe 
kerülhetett az a felszólalás áradat, 
amelv elöntötte a zsinati tárgyalóter
met és az idő. amelyet erre keltett for
dítani. Dr. Göttchc Ervin, zsinati

jegyző az első felszólalók között hívta 
tel a figyelmet arra, hogy:

»Szükséges az új törvény, mert 
megváltozott viszonyokra a régi 
jogszabályokat alkalmazni nem le
het. Elvi szempontból azért, mert 
az érvényben levő jogszabályok 
nem alkalmasak arra, hogy a jog 
az egyház társadalmában maradék 
nélkül érvényesüljön s még kc- 
vésbbé alkalmasak arra, hogy a. 
fejlődésnek, a jog érvényesülésé
nek irányt mutassanak. Gyakorlati 
szempontból pedig annyira kiöre
gedtek, hogy egyenesen használ
hatatlanok. A különböző időkben, 
más társadalmi rendszerben ke
letkezett különböző törvényekbe, 
igen sok egyetemes, kerületi és 
egyházközségi szabályrendeletbe 
szétszórt, sokszor módosított jog
szabályok még a jogászok szá
mára is nehezen áttekinthető, de 
szinte áttekinthetetlenek a Lelkesnek, 
a hívek és azok számára, akik meg 

akarják tanulni az egyházjogot.
A zsinat lelkész-tagjai elsősorban a 

teológiai megalapozottságot hangsú
lyozták, mégis váratlanul pom pásjog
érzékről tettek bizonyságot'. Nyilván
valóvá vált. hogy egyházunk ma nein 
a formális jog alapján áll. amelyet ki 
lehet játszani, hanem a közigazgatási 
jog alapján, amelytől inkább lehet a 
valóságos étet szolgálatát várni.

A zsinat tagjai, életkoruk szerint, 
inkább a 35—50 évesek közül kerül
nék ki. Egyházunkat a középgeneráció 
uralja most s ennélfogva reájuk esik a 
legnagyobb felelősség’. A világi tagok 
között mintha még több tenne a csiz
más parasztember, akiket az előző zsi
naton, ha akadt közülük egy is egyál
talán, nem is tudtunk volna másként 
elképzelni, mint »méitóságos« címmel.

A karzaton levő érdeklődők közül 
három akadémiai hallgatót kérdeztünk 
mag véleményűkről.

Bolla Árpád
negyedéves teológus, senior így tekint 
vissza a zsinatra, amelyen eleitől vé
gig részt vett.

— Tulajdonképpen a zsinat azt 
rögzítette, ami egyházunk életében 
ma már kialakulóban van. De új 
törvényeink nem egyszerűen csak 
a jelenre épülnek. Felhasználva a 
múlt tapasztalatait, hittel és reális 
érzékkel számolnak a jövővel. A 
zsinat nyomán még világosabban 
látom, hogy egyházunknak olyan 
teológusokra van szüksége, akik 
szilárd hittel és belső meggyőző
déssel készülnek népünk körében
végzendő egyházi szolgálatukra.

Bödecs Barnabás
harmadik évfolyamos teológus, pro- 
senior a következőket mondotta:

— Gyülekezeteink nagy része Isten 
kegyelméből biztosan jár mai út
ján. A továbblépésben nagy feladat 
vár a gyülekezetek vezetőire. Ha 
a most hozott egyházi törvényeink 
alapján szolgálnak, akkor jó viszik 
előre az evangélium ügyét gyüle

kezeteinkben. Többek között ennek 
hangsúlyozása jelentett számomra 

sokat a zsinaton.

Magassy Sándor
harmadik évfolyam hallgató, a másik 
pro-senior így nyilatkozott:

— Amikor a zsinat az egyház 
legfontosabb funkcióját, a lelkész! 
szolgálatot átfogóan és teológiai 
indokolással szabályozta, amikor 
az egyház háztartását Isten igéjé
nek hatalmára alapozta és amikor 
az egyház szeretetszolgálatát or
szágosan újjászervezte, akkor 
mindezzel derülátó jövőbenézésről 
tett tanúságot. Ez a reményteljes 
látás számomra úgy válik való
sággá, hogy az Úr Jézus Krisz
tusba vetett bittel tekintek előre 
egyházunk útjára és eljövendő 

szolgálatomra.
A szeretetszolgálatról szóló törvény 

megszavazásában

Sztehló Gábor,
a szereletwrtézmények ügyvivő lelkésze, 
ugyancsak »érdekeli«. A következőket
.mondotta:

— A törvény olyan mederré vált a 
lelkészek és a gyülekezeti tagok 
számára, amelyen keresztül a már 
megtapasztalt szeretet eljut a reá- 
szorulókboz, nagyszerű lehetősé
get nyújt arra, hogy az irgalmas
ság cselekedeteit végezzük. A tör
vény a gyülekezetek híveinek hi

tére épült.
A Nyugdíjintézet teljes átalakításá

nak munkájában

dr. Lehel László
ügyvivő lelkész tevőlegesen vett részt. 
Ö így nyilatkozott:

— 1954. január elsejével kezdi 
meg az Egyetemes Nyugdíjintézet 
helyébe lépő Nyugdíjosztály a mű
ködését. Legfőbb feladata, hogy et
től az időponttól kezdve a nyug
állományba kerülő lelkészeket, lel
kész-özvegyeket és árvákat a kor
szerű szociális szempontok szem

előtt tartásával gondozza.
— Ennek a Nyugdíjosztálynak 
minden evangélikus lelkész kötele
zett tagja lesz. A nyugdíjjárulékot 
kizárólag a fenntartó egyházi kö- 
zületek viselik. Ezáltal | s kifeje
zésre jut, hogy az állam által kez
deményezett szociális irányelvek 
érvényesülnek az egyházi szere
tetszolgálatnak ezen ágában is.

Egyházunk zsinatának új ülésszaka 
olyan eredményeket mutatott fel, ame
lyek az egyházi közvéleménnyel talál
koznak, amelyek egyházunk életében 
döntő változásokat hoznak létre s ezek
kel szolgálják azt az egyházi megúju
lást, amelynek egyházunk minden 
tagja szemtanúja és részvevője. A 
törvények állapján még több bizako
dással tekinthetünk egyházunk jövendő 
élete felé.

Várady Lajos

BUDAPEST—DEAK-Té R
Vasárnap, március 15-én volt a gyü

lekezet szeretetvendégsége. Szép szám
mal vettek részt a konfirmandusok szü
leikkel együtt. Az előadást Kemény La
jos esperes tartotta.

FERENCVÁROS
Március 22-én, vasárnap délelőtt 11 

óraikor ünnepi istentisztelet lesz, majd 
ezt követőieg, háromnegyed 12 órakor 
alakuló közgyűlésen önállósul! Ferenc
városi Egyházközséggé az eddigi Fe
rencvárosi Lelkészt Kör. Az ünnepi 
istentiszteletre és közgyűlésre a gyü
lekezet vezetői ezúton is meghívják az 
érdeklődőket.

CSEPEL
Március 22-én, vasárnap gyülekezeti 

nap lesz, amelynek során reggel 8 és 
9 órakor az ifjúság számára, délelőtt 10 
órakor a felnőttek számára hangzanak 
el előadások. A 11 órai istentiszteleten 
igét hirdet Várady Lajos esperes, dél
után 6 órakor a református gyülekezeti 
teremben szere tel vendégség keretében 
előadást tart dr. Vető Lajos püspök 
Énekszámokkal közreműködik Záhony 
János. ,

BUDAI EGYHÁZMEGYE
A lelkészt munkaközösség a kelen

földi gyülekezetben tartotta meg leg
utóbbi összejövetelét. Muncz Frigyes 
kelenföldi lelkész áhítata után Dan
hauser László budahegyvidéki lelkész 
tartott előadást a bibliáéra és a biblia
kör kérdéséről, amelyet élénk eszme
csere követett. A munkaközösség be
hatóan foglalkozott a mai igehirdetés 
kérdéseivel és az egyházmegye gyüle
kezeteit érdeklő problémákkal is.

LELKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉG
A budapesti lelkészek rendszeres teo

lógiai munkaközössége március 26-án, 
csütörtököm délelőtt 9 órakor az evan
gélikus Teológiai Akadémián munka
közösségi összejövetelt tart.

SALGÓTARJÁN
Március 8-án a délelőtti istentisztelet 

igehirdetését dr. Lehel László nvugd. 
int. ügyvivő végezte, aki az esti böjti 
vallásos estén a Szenvedés értelméről 
tartott előadásával is végzett szolgála
tot a gyülekezetben.

NYUGALOMBAVONULASOK
Frank Károly, csikóstöttösi, Honé- 

czy Pál bakönycsernyei, Kirchner 
Rezső sámsonházai, Nagy Gyula
rábcakapi, Somogyi Károly somló- 
szöllősi, Fábián Imre sárszentlőrinci, 
Kutas Kálmán szombathelyi, Sokoray 
Bálint hántai, Zeman Mihály tótkom- 
lósi, Görög Ernő nagyvelegi lelkészek 
február 1-i hatállyal nyugalomba vo
nultak. Hálásan egyházunkban vég
zett hosszú és buzgó szolgálatukért 
békességet és Isten segítő kegyelmét 
kívánjuk mindnyájuk további életére.

Ravasz László református püspök 
71 éves kotában, 49 évi letkészi szol
gálat után nyugalomba vonult.

HALÁLOZÁS
Kiss Kálmán felsőpetényi lelkész éle

tének 58. évében március 8-án agyvér
zésben meghalt. Március 10-én volt a 
temetése, melyen hívei és barátai 
nagy száma bizonyságot tett az iránta 
érzett szeretetről. Harmati Béla ős
agárdi lelkész oltárt szolgálata után 
dr. Csengödy Lajos esperes méltatta 
a szelidlelkű, egyházunk hűséges lelki* 
pásztorának éidemeit, a sírnál Oitmár 
Béla legéndi lelkész búcsúztatta. Le
gyen emlékezete közöttünk á’.Sottl

Sárkány Ferenc nyug. MÁV fel
ügyelő. a körmendi gyülekezet örökös 
tb. felügyelője életének 80. évében 
folyó hó 10-én Körmenden csendesen 
elhunyt.

Juhász Gáborné, lapunk hűséges ol
vasója életének 76 évében Hatvanban 
elhúinyt.

Felhők
Megkérdezték egyszer ejjy mosoly

gós hívő asszonytól:
— Mondja csak, életének egén soha

sem volt felhő?
— Hogyne lett volna? — fetelt az. 

— Miből hüllőit volna az áldás esője, 
ha nem telt volna felhő?

A legszebb dicséret
Egy javakorbeli falusi nénike zsör

tölődve vetette istentisztelet után a 
lelkész szemére:

— Tisztelendő űr, ma nem hagyott 
szundikálni!

Bach: János p assió-ja  a Deák-téri templomban
I. rész: március 29-én, virágvasárnap este 8 órakor 

II. rész: április 3-án, nagypénteken este 8 órakor
Közreműködnek:

Tiszai Magda — Sándor Judit — László Margit 
Miklós — Melis György — Kristófcsák Ernő 
A Lulheránia énekkart Weltler Jenő karnagy vezeti.

Szabó

Jó szó a szép szóért
Lapunk január 25-5 számában cik

ket írtam »Halljuk a szép szól« 
címmel s ugyanakkor, mintha meg
beszéltük volna, Borsi Darázs József 
is »Anyanyelvűnk és az igehirdetők« 
címmel közölte ott a mondanivalóját. 
Mindketten ugyanarról a szép ma- 
gyarságú, reformációs erejű, élményt 
adó lelkipásztori prédikációról szól
tunk, ami ma nincsen s aminek itt 
kell lennie, ha magyarok közt magya
rul s mi több, haladó fejlődéssel óhajt
juk folytatni apáink hitét. Édes anyai- 
nyelvünk szépségére és erejére hív
tuk fel a figyelmet. Jómagam egy fui- 
doklásig ható, bűnösen rossz szilvesz
teri prédikáció hatása alatt voltam. 
Borsi Darázs József nyilván évek ta
pasztalatáról 6zóllott, igaz keserűség
gel mindazok ellen, akik »kerékbe- 
törik a szép magyar szót«. Megérthette 
mindenki, miről beszélünk.

Meg is értette. Egy hónapja levele
ket hoz a posta, távbeszélőn keresnek 
tel, találkozáskor mondják el ismerő
sök s ismeretlenek, igazam van, Itt 
az ideje, hogy e kérdést {elvetettük az 
Evangélikus Életben. Farkas Sándor
nak, az egyik levélírónak, hozzászólá
sát közzé is tettük lapunkban (a feb
ruár 22. számban), mert oly tartalmas 
volt, hogy egy gondolattal tovább- 
vi-tte a dolgot. Farkas Sándor nyíltan 
az »evangélikus szószék nyelvi laza
ságáról« szól s helyesen idézi Kosz
tolányi Dezsőt, hogy tudniillik »Erős 
várunk a nyelv«. Valóban erős várunk 
a magyar nyelv, nekünk, reformáció
ból származóknak, akik egy forra
dalmi cselekedettel biztosítottuk a tág 
és nagy levegőt a nép nyelve számára. 
Ennek a nyelvnek a levegőjét léiek- 
zette akkor Luther és Kálvin százada, 
a Károli Gáspár, Bornemissza Péter, 
Balassi Bálint százada, ez a nyelv 
vált fegyverré az érvhez Berzsenyi 
Dánielünk, Kossuth Lajosunk s Petőfi 
Sándorunk számára, ez Ady Endre,-

ez Móricz Zsigmond nyelve, négy
százéves élő örökségünk. Hol vannak 
ma azok, akik a nagy alkalmat nyújtó 
vasárnapi órán, ezer meg ezer ember 
előtt, úgy élnek e nyelv ereiével, a 
szép szóval, hogy az mindenkit erő
vel és szépséggel töltsön el? A szó
székről olyan silány mondatok hang
zanak — tisztelet a kivételnek —, 
hogy az ember túlzás nélkül rosszul 
érzi magát.

arkas Sándor elmondja, hogy a 
- gyülekezetünkben járt evangelizá

tor-lelkészt levélben kérte meg, vi
gyázzon kissé jobban a magyar be
szédre, ne szóljon hányavetin, pon
gyolán, amikor egyébként oly fontos 
és jő gondolatokat kíván közölni a 
hallgatósággal. A lelkész megsértő
dött s azt válaszolta a levélírónak, 
hogy ő »igehírdető, nem pedig nyelv
mester«. Nagyon téved, aki azt hisz!, 
hegy e két fogalom s két szerep közt 
különbség van. Jaj annak az igehir- 
detönek, aki nem mestere a nyelv
nek. Nyelvi szegénységgel képtelenség 
erkölcsi vagy hitbeli bőséghez és for
ráshoz s belátáshoz hozzásegíteni az 
embert. A nyelvi szegénység: rokkant
ságra, bénaságra mutat s a hallgatót 
csak részvétre s szánalomra késztet!. 
Ilyen érzelmekből pedig aligha tá
madhat megújulás s megerősödés bár
kiben. A gondolkodó ember azt kí
vánja, hogy meggyőzzék. A protes
tantizmusnak ötödfélszázad óta ez a 
fegyvere. Mi a világosság, a tény, az 
érv cs meggyőzés tételével váltunk 
ki s a> vasárnapi templomi órának ezt 
az örökséget kell s illik ápolnia. Be
tegség jele, ha nem ezt cselekszi a 
lelkész. M>i lett volna a reformációból, 
ha a Bibliát 6ilány fordításban kapja 
a nyelve szerint tájékozódó nép?

A hozzászóló Farkas Sándor a pro
bléma elevenére tapint, amikor azt írja, 
hogy ez a betegség nagyban és egész
ben ds megvan egyházunkban, mely

nek ép a népi nyelvi forrása hiányzik, 
mint mondják »városi egyház« s 
»nemzetiségi egyház«. Itt már nem Is 
erről vagy arról a lelkipásztorról van 
szó. Nekünk tehát nagyon is komoly 
hivatásunk van édes anyanyelvűnk
kel. Minden evangélikusnak meg kell 
értenie, hogy nem élhet a magyar 
nyelven kívül. Tehát együtt kell élnie 
azzal a nagy magyar irodalommal, 
amely kultúránk legnagyobb s el- 
apadhatatlan forrása és folyama. 
Amely folyamnak végig kell áradnia 
a lelkeken s meg kell termékenyítenie 
minden ízével és zamatéval minden 
ékesen szóló ajkat s minden hallga
tóét is. Az anyanyelv szolgálatában 
mindnyájan diákok vagyunk s tanulni 
nem szégyen, hanem dicsőség és erő. 
Feltámadt a nép s nem támad fel a 
nyelve?

A kérdés nemcsak pedagógiai 6 ha 
az, a pedagógiát nem szükséges 

csak az iskolára érteni. Nevelő hely 
mindenütt van, ahol élő szó hallatszik 
s ahol olvasnak és hallgatnak az em
berek. Itt kapcsolódunk bele mi is a 
nyelvi erőért szóló népi-nemzeti kul
turális harcbai
A hozzászólók mind nem győzik 

eléggé hangsúlyozni, hogy helye
sen határoztam meg a kérdés lénye
gét: halljuk a szép szót s e szép szó 
egyúttal jó gondolat is. Egy levélíró 
azt írja, hogy az ő lelkipásztora úgy 
beszól, »mintha a magyar nyelv csak 
háromszáz szóból állana«. Tehát nem 
eléggé választékos, kevés a szava. De 
megnyugtatjuk a panaszkodót, hogy 
ez néni baj, s nem éppen ez ellen 
emeltük fel szavunkat. Háromszáz 
szóval is szolgálni lehet a hit, erkölcs 
és nemzeti műveltség ügyét, de 
az a háromszáz szó mindig a helyén 
legyen! Kevés és ismétlődő szóval is 
lehet erőt adui s szárnyalni, ha hibát
lan művű mondatokbah jelenik meg ai 
háromszáz szó. S ha lélekbe ivódik e 
szavak elmondása minden hallgató
ban. »A szép szóhoz jó  szónok is kell«

— írja ugyanaz ai hozzászóló. Terrné- 
szetes, a közlés formáján múlik a kö
zölnivaló sikere vagy bukása. Rossz 
6zónok, aki eldadogja mondanivaló
ját, nein ér el vele semmit, bármily 
gondos, megfésült volt a beszéde. Fel 
kell tenni a kérdést, hogyan válhat 
igehiidetővé az, aki nem ért az ige 
hirdetéséhez? Ha valaki hibát követ 
el munkájában, s minden tanfolyamok 
és tanítások után is képtelen szer
számai helyes kezelésére, azt el kell 
bocsátani arról a munkahelyről, mert 
nem odavaló. Lehet, más helyen jó 
munkásnak bizonyul.

Jfe jén  találta a 6zöget az a hozzá- 
szólóm, aki ezt írja: levelében: 

»Ha a templomban az orgona s az 
énekszó is olyan silány lenne, mint 
az igehirdetés, ott kellene hagyni az 
istentiszteletet.« Nem akarjuk közzé
tenni e levél egyes passzusait a pré
dikációról, eoy tavalyi budapesti nagy
pénteki prédikációról van szó benne, 
csak _ közöljük, hogy evangélikus kö
zönségünk igényét tudomásul kell ven
nie mindenkinek, aki egyszer is a 
szószékre lép s magyarul beszél onnan. 
Annak ai közönségnek, amely ismeri s 
olvassa igaz rezdülésekkel Balassi és 
Vörösmarty, Csokonai és Berzsenyi, 
Arany és Petőfi, Vajda és Ady, József 
Attila és Illyés Gyula költészetét, an
nak, aki Jókain, Mikszáthon, Gárdo
nyin, Mórán, Móricz Zsigmondon nő 
fel, nem lehet ennek az irodalomnak 
és ennek a magyar stílusnak a meg
kerülésével, semmibevevésével nem
ismerésével prédikálni. Mivel 'akarja 
eÉty 'gaz. komoly lelkipásztor meg
nyerni és megtartani például a mai 
fiatalságot? Azzal az ízetlen, szagta
lan, elvont s poros beszéddel, amely
ben nemcsak az állítmány áll ferdén, 
hanem a gondolat is? Ifjúságomból 
emlékszem a lelkészre, aki nyolc éven 
•át, amikor gimnazista koromban hall
gattam, minden ünnepkor ugyanazt a 
prédikációt olvasta fel, bármi tör
tént közben a világban s körülötte is.

Jó ember volt, de amikor előresúgíuk, 
milyen mondat jön most 6 milyen ár
talmatlan szóvirág, mindnyájan ne
vettünk. Mert ez komikus, nem pedig 
felemelő, holott a lelkész tel akart 
emelni minket.

Ehhez azonban, kedves olvasóm, 
ugyebár, készülni is illik. Liszt Ferenc 
mondotta, ha egyszer nem játszik, 
már érzi a keze, két nap múlva már 
a füle is, de három nap múlva már a 
közönség is érzi, hogy nem készült. 
Hát a prédikátorral ugyanúgy van a 
hallgatósága. Azonnal megérzi, az első 
mondatokból, megbecsülte-e s ké
szült-e, vagy csak elmondja a begya
korolt szófutamokat s hazaereszti a 
mindig bizalommal jövő híveket. Egy 
vidéki levélíró — rajzoló egy özem
ben — azt Írja nekem, mennyire he
lyes, hogy azt kérem, idézzenek pré
dikátoraink a Biblia mellett magyar 
költők s írók alkotásaiból is, »szoljai
nak hozzánk a magyar regények hő
seivel, a magyar múlt nagyjainak ne
vével, említsék meg nagy festőink al
kotásait, hogy hallgatás közben nem
zeti műveltségünk légkörében erez
hessük magunkat«. Teljesen igaza 
van, igen, ezt kívánjuk mindnyájan.

S nagyon-nagyon igaza van annak 
az asszonytársunknak, aki a kérdés
hez hozzászólva, ezt írja: »Már a 
teológián kellene gondoskodni róla, 
hogy lelkésznek csak az menjen, aki 
rátermett erre, aki jó szónok, jó meg
jelenésű ember s foglalkozását hiva
tásnak tekinti. A magyarság problé
máival, a magyar irodalommal szün
telen együttélő s ezek megoldásában 
is_ részt vevő lelkészekre van szüksé
günk.« így tesz élmény egy istentisz
telet, »így válunk cselekvő protestáns
keresztyénekké«.

Igen, igen, igen. őszintén és nyíl
tan feltárjuk itt a kérdést. Jó szót
6zó!unk a szép szóért, hogy szót ért
sünk mindanyájan létünk s jövőnk 
egyik legfontosabb kérdésében.

Szalatnai Rezső
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ÉLŐ VÍZ
AZ UR ASZTALÁNÁL

Nagypéntek, húshét ünnepei közeled
nek. Az ünneplésre sereg-.ő gyüleke
zetét {elterítve várja templomainkban 
az Ur asztala. Nagyünnepeink az Ur 
szent vacsorájával való élésnek kivált
képpen való alkalmai. Hadd használ
juk fel most ezt az alkalmat arra is, 
hogy emlékezetbe idézzük egyházunk 
tanítását az Úrvacsora szentségéről.

Vájjon mi szükség van egyáltalában 
az ige mellett a szentségekre? Miért 
áll ott templomainkban a szószék mel
lett az oltár és a keresztelőkét, a pré
dikáció hallgatása mellett miért élünk 
a szent vacsorával is? »A szentsé
g ek ... azért rendeltettek, hogy jelei 
és bizonyságai legyenek Isten irántunk 
való akaratának, hogy azokban, akik 
velük élnek, a hitet ébresszék és erő
sítsék«, tanítja az Ágostai Hitvallás 
XIII. cikke. Isten rendelte tehát a 
szentségeket, Ö szól bennük hozzánk, 
amint az igében is. De amíg az ige a 
fülnek szól, addig a szentségek lát
ható jelek ékesen szóló beszéde, jel- 
beszéd. Isten tudja, hogy kételkedő 
szivünknek, szorongó leltósmerelünk- 
nek szüksége van ezekre az erősítő 
jelekre, amikben ö  maga jelen is van 
és — akárcsak az igében — hatalma
san cselekszik velünk. Mert Isten min
denütt jelen van ugyan, de csak ott 
található meg, ahol magát nekünk 
megmutatja. Az ige reá mutat a ke
nyérre és a borra; íme ott van Krisz
tus. Ott keressük ö t és meg fogjuk 
találni, mert ő maga mondotta; »Az 
én testem bizony étel és az én vérem 
bizony ital« (János 6, 55). Isten Fia 
egészen mélyre le akart ereszkedni 
hozzánk, oda ahol mi vagyunk: a 
testbe.

A szentségben is egészen közel 
akar jönni: nem aranyban, vagy 
drágakövekben közeleg felénk, ha
nem a mindennapi élet legközön
ségesebb elemeiben: kenyérben és 
borban adja magát nekünk. Amint
hogy földi életében sem volt elő
kelő fejedelem, hanem csak az 

ács fia.
De háf miért adja nekünk kenyér' 

ben és borban az ő testét és vérét? 
Nem elég az, hogy igéjében Szent

lelke vélünk van? »Ezt cselekedjetek 
az én emlékezetemre«, mondia a ke
resztre induló Jézus. Az Úrvacsora 
arra emlékeztet: az Ö teste éretted 
töretett meg, az 5 vére éretted ontatott 
ki a keresztfa oltárán. »Ez az én tes
tem, amely érettetek adatik. . .  e po
hár amaz új szövetség az én vérem
ben, amely ti érettetek laontatikc 
(Lukács 22, 19—20). »Ez a kenyér 
pedig, amelyet én adok, az én testem, 
amelyet én adok a világ életéért« 
(János 6, 51). Azért rendelte Jézus 
az Úrvacsora szentségét, hogy egé
szen bizonyosan tudhassam: a 2000 év 
előtt kihullott vér, az én bűneimet is 
lemosta.

Személy szerint is nekem szól az 
üzenet: »érettetek és sokakért ki- 
ontatík...« Nekem szól az ige, 
enyém a bünbocsánat és az élet. 
Mert az űrvacsorában Jézus nem
csak jelzi, hanem adja is a bíinno- 
csánatot. Persze azt kérdezhetné 
valaki: »kenyér és bor hogyan 
tudná megbocsátani a bűnt?« 
(Luther). Nem Is kenyér és bor 
bocsátja meg, hanem Krisztus 
teste és vére szerez bíínbocsánatot,

amely az úrvacsorában valósággal 
jelen van. »Aki eszi az én teste
met és issza az én véremet, örök 
élete van annak és én feltámasz
tom azt az utolsó napon« (János

6. 54—56).

Közösséget szerez velünk Urunk az 
űrvacsorában. Földi életében magára 
vette a mi testünket, az úrvacsorában 
nekünk adja az ő testét, hogy egykor 
felöltöztessen bennünket az O ronioi- 
üiatatlanságába. Az érettünk megfe
szített és feltámadott Ur a mi testvé
rünk Isti) (János 20, 17). Jézus él, vele 
együtt én is életet Ezt a húsvéti öröm 
üzenetet hirdeti a megtérített Urasz 
tala. Igazi húsvéti szentség ezért az 
úrvacsora: az élő Krisztus valóságos 
jelenlétének bizonyosságát adja.

Már ebből a rövid összefoglalásból 
is kitűnik, hogy milyen dTága kin
cse egyházunknak az űrvacsora. 
Indokolt tehát a kérdés: »ki él ez
zel a szentséggel méltóképpen?«

(Luther), hogyan éljünk vele? 
Mindenekelőtt: ismerjük meg ala
posan egyházunknak az úrvacso
ráról való tanítását. Csak így tud
juk megbecsülni a benne nyújtott 
ajándékot. Az úrvacsorái előkészü
lethez hozzátartozik az, ha meg
tanuljuk és tudjuk, hogy mit je
lent az Ur megterített asztala a 

számunkra.

A méltó előkészülethez hasznos és 
ajánlatos a gyónás. Egyházunk úrva
csora! rendtartásában benne van a 
közös gyónás, amelyben vallást le
szünk bűneinkről és fetoldozást ka
punk. Sok áldást tartogathat azonban 
a magános gyónás is, amikor egyedül 
keressük fel lelkipásztorunkat. »Mikor 
gyónásra buzdítlak, nem teszek mást, 
mint arra buzdítlak, hogy légy keresz
tyén. Ebben rejlik az igazi keresztyén 
vallásosság, hogy magunkat bűnösnek 
tudjuk és kegyelmet kérünk«, mondja 
Luther.

Amikor azonban az oltárhoz té
pünk, ne legyen más szívünkben 
csupán a hit. »Igazán méltó és 
kellőképpen előkészült csak az, aki 
hisz ebben az igében: érettetek 
adatott és kiontatott bűnök bocsá
natára« (Luther). Ne töprengjünk 
tehát azon, hogy méltó vendégei 
vagyunfc-c az Úr asztalának. Hi
szen éppen azért van szükségünk 
a bűnbocsánatra, mert méltatlanok 
és bűnösök vagyunk. A betegek
nek van szükségük orvosra (Máté 
9, 12), »vagyis azoknak, akik el 
vannak gyötörve s megterhelve 
bűnökkel, halálfélelemmel« (Lu
ther). A hit azért Isten igéjén és 
Ígéretén csüng cs nem magára 

tekint.
Ezért örömünnep az úrvacsora. Uj

jongó szívvel örvendező lélekkel járul
junk tehát az Ur asztalához, mint 
ahogy ezt az első keresztyének is tet
ték. Az úrvacsora ősegyházi neve is 
erre mutat: eucharisztia, vagyis ör
vendező hálaadás.

Ünnepek jönnek, megtérítve vár 
az Ür asztala. Hittel, örvendező 
hálaadással legyünk annak minél 

gyakrabban méltó vendégel.

Két zsinat szempontjai
Egyházunk törvényalkotó zsinata 

most ülésezett és ezen az ülésen is 
nagyjelentőségű törvényeket hozott. 
Ebbői az alkalomból — összehasonlí
tásképpen — közlünk néhány rövid 
részletet az 1934—1937. években tar
tott evangélikus zsinat naplójából.

Mostani zsinatunk törvényalkotó 
munkájában 6zem előtt tartotta az 
egyház életének azokat a belső szük
ségleteit, melyek mai életünkben meg
vannak és minden törvényét hitbeli, 
theoiógiaí alapokra építjük. Az akkori 
zsinat nem az egyház igényeit elégí
tette ki, nem alapozódott rá a tényle
ges és belső egyházi helyzetre és a 
hitbeli, theoiógiai alapok érvényesíté
sétől eltért.

Az akikori zsinaton ez volt a vezető 
szempont:

»... az egyház fogalma kettős: Van 
ú. n. lelki oldal és van egy ú. n. tem- 
porális, közjogi oldal. Ha ezen az ala
pon tárgyalunk, hogyan merülhetnek 
fel aggályok, hogy az indítványban 
foglalt szabályok vonatkozhatnak a 
spirituális és temporalis egyházra is. 
Amit mi itt végzünk, az mitid az egy
ház temporcHis oldalára vonatkozik. 
Ezért emeltük ki a preambulumot (hit- 
vallásos nyilatkozatot, szerk.) a tör
vények elé, mert senki sem gondolt 
arra, hogy a hitbeli dolgokat ■.. tör
vénybe lehetne iktatni. Ezért mondom, 
hogy felesleges az aggály, mert mi az 
egyház temporális életét akarjuk sza
bályozni és az egyház világi szerve
zetét akarjuk felépíteni.« (III. ülés
szak, 1936, nov, 11.)

A tévedés annyira nyilvánvaló voit, 
hogy az egyik püspök nyomban figyel
meztetett is rá, habár hiába:

» ... Nem tartom szerencsésnek azt, 
hogyha ilyen éles különbség tétetik a 
jogi és a lelki egyház közölt. Mert jól
lehet ez az alkotmány a külső, a iogi 
egyház szervezetét adja, mégsem sza
bad elfelejteni, hogy a jogi egyház a 
lelki egyházért van. Óriási nagy baj 
lenne az, ha a zsinat nem lenne annak 
tudatában, hogy nem elégedhetik meg 
a jogi egyház külső formálásával, éke- 
sitésével, ennek az edénynek külső vo
nalainak a megrajzolásával, hanem 
ezt alkalmas edénnyé kell tenni arra, 
hogy benne az örökkévaló, a lelki egy
ház szolgálatát elvégezhesse.« (111. 
ülésszak, 1936. nov. 11.)

Éppen ezért a zsinaton gyakran nem 
az egyházi élethez méltó javaslatok is 
szóbakerültek, főleg világiak részéről, 
akik gyakran az egyházi gondolkodás 
helyett a jogi gondolkodást részesítet
ték előnyben. így hangozhatott cl ez a 
felszólalás is:

» .. .  Mi karhatalmat is igénybe ve
szünk. PL az egyházi adók behajtásá
nál végrehajtói segédkezésre is szük
ségünk van.« (111. ülésszak, 1936. nov. 
11.)

A zsinat (alán nem vette akkor ész
re, hogy az efféle javaslatokkal nem az 
egyház javát szolgálta, hanem mérhe
tetlen kárt okozott egyházunknak. Mos
tani törvényeink a megújuló egyház 
hitre alapozott törvényei akarnak 
lenni.

Egyházunk életében 
a kultusz és a közigazgatás 

összefonódik
Vasárnap tartotta istentisztelethez 

csatlakozóan alakuló közgyűlését 1 

Pesti Egyházközségből kivált két lel
készkor: a kőbányai és az angyalföldi. 
Mindkét lelkészkörnél, így

K ő b á n y á n
is meleg gyülekezeti légkör tartotta 
össze a híveket s  kapcsolta egybeío- 
iyóvá az istentiszteletet, úrvacsora 
oszlást és közgyűlést.

A gyülekezet magatartásában 
egyre jobban kidomborodott, hogy 
Istentisztelet és közgyűlés, kul
tusz és közigazgatás nem válik 
oly élesen kelté, mint a múltban.
A gyülekezet mindkettőből Jézus 
Krisztus felé néz, hiszen — mint 
arról Koren Emil lelkész igehirde
tése szólott — ott van gyülekezet, 
ahol keresztyén emberek Jézus 

Krisztus felé néznek.
Dr. Gaudy László, mint a régi anya

gyülekezet igazgató'elkésze történeti 
visszapillantásban emlékezett meg a 
lelkészkörré szerveződés több évtize
des múltjából s a két kőbányai temp
lom építéséről. A megválasztott fel
ügyelő pedig a jövő felé pillantott.' 
»Ami a múltban eddig évtizedeken ke-' 
resztül csak reménység lehetett — 
mondotta többek közölt —, az mai ma
gyar államunkban és egyházunk ve
zetése mellett kiteljesedhetett és meg
valósulhatott.

összeforrott, egységes gyüleke
zetté, fejlődő, tudatosan felelőssé
get hordozó egyházközséggé szer
veződhettünk. Gondjaink a magunk 
gondjaivá váltak s felelősségteljes 
munkálkodásra érlelnek. Hitünk és 
munkálkodásunk immár a magunk 
gyülekezetének fejlődését és hala
dását virágozzák és egyre több 
örömünk a magunk békességet 

termi.
Erre az ige által erősödünk: egymás 

terhét hordozzátok és úgy töltsétek be 
a Krisztus törvényét.«

Az angyalföldi
gyülekezet közgyűlését

az a szomorúság árnyékozta be, 
hogy érette évtizedeken át mun
kálkodó lelkipásztora. Id. Rlmár 
Jenő nem érhette meg ezt a napot, 
noha ezért az útért Isten után a 
hívek serege neki mondhatott vol
na köszönetét. Kemény Lajos es
peres emlékezett róla és munkájá

ról meleg üdvözlő szavaiban,
valamint Gádor András, aki a lelkész
kor történetére tekintett vissza. A gyü
lekezet múltjában is Isten kegyelmének 
és szeretetének csodái tűntek fel — 
szólott az istentiszteleten az igehirdetö 
adminisztrátor-lelkész — s ugyanaz az 
ige, amely erre rámutat, vezet a jövő 
felé is, amely a gyülekezet számára a 
Krisztusra mutató és hozzá vezető 
szolgálatban rejlik.

Mindkét gyülekezet közgyűlése ün
nepélyes deklarációban mondotta k,i aZ 
önállósulást, választotta meg a tiszti
kart és presbitériumot s a még szüksé
ges közigazgatási határozatok után 
testvéri üdvözlések sorában tűnt ki, 
hogy az elbocsátó kezet nem kell el
engedni, de máris kinyúlnak a kör
nyező gyülekezetek felől a segítő, test
véri kezek s a jövő útját hálaadás és 
reménység mutatják.

Legyen időd
Legyen időd az imádkozásra reggel. 

Minél sürgetőbb lesz a napi munkád, 
annál frissebb lendületet fog ez adni.

Legyen időd Jézusra figyelni. Az ő 
jelenléte mindennél drágább neked.

RUTTKAY—MIKLIAN GÉZA: 
S ’

A ml Urunk Jézus Krisztus 
szenvedésének és halálának 

szent története.

I. Virágvasárnapra 
II. Nagypéntekre

*

Készítsük elő a nagyheti passió
olvasást a könyv csoportos meg
rendelésével. Ara 6.— Ft. Meg
rendelhető az Evangélikus Egye

temes Sajtóosztálynál,
Bp., VIII., Puskin-u. 12. 
Csekkszámla: 220.278.

A gyülekezeti iratterjesztések
nek 10%-os engedményt bizto

sítunk.

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF LELKIPÁSZTORI LEVELEIBŐL
Gyónás

»Eleinte arra gondoltam, hogy 
régi bűneimet férjemnek fogom 
meggyónni, de nem voltam abban 
biztos, hogy meg jog-e érteni en
gem. Vájjon mi az ön tanácsa eb
ben a dologban?«

Miután nekem már teljes Öszinte- 
ségget megírta, hogy mi nyomja szí
vét, nem szükséges, hogy ezzel még a 
fériét is terhelje. Ez még abban az 
esetben sem volttá tanácsos, ha megér
tésre találna, mert megzavarhatná a 
hitvesi szeretet gyöngédségét. Elég, ha 
feltárja szívét valaki elölt, aki papi lé
lekkel hordozza ügyét az Ur előtt és 
segítségért könyörög számára. Ezt fo
gom tenni én is: az Üdvözítő ugyanis 
tudja, hogy ön kicsoda, ha én nem is 
tudom, mert levele alá nem merte oda
írni a nevét. Kérni fogom az Üdvözí
tőt, hogy ne csak bocsássa meg önnek 
vétkeit, de segítse meg a bűnre csá
bító hatalmak befolyása ellen. Ahol 
őszinteség és gyermeki hit van, ott az 
Ur szívesen segít.

Ezt az alkalmat felhasználom arra 
is, hogy általában szóljak a felvételt 
kérdésről. Ritkán végződik jót az, ha 
a házastársak egymásnak gyónják meg 
régi vétkeiket, főképpen azért, mert 
ezáltal meginog az egymás iránti meg
becsülésük. Csak szerencsétlenné te
szik egymást azzal, ha kínos és ellen
szenves dolgok így váratlanul napvi
lágra kerülnek. Ezért az egymás iránti 
szeretet is azt parancsolja, hogy in
kább hallgassanak és ne szomorítsák 
egymást: csak abban az esetben be
széljenek, ha valamelyikben már fel
ötlőit a sejtés vagy gyanakvás, ebben 
ugyanis az igazság teljes tudata hoz
hat csak megnyugvást, a hallgatás 
vagy titkolózás viszont ront a helyze
ten. Azt tapasztaltam, hogy sok há
zasságot megzavart, sőt egészen fel is 
bontott az, ha a házastársak ifjúkori 
vétkeiket s más efféléket egymásnak 
meggyóntak. Minden komolyan meg
gondolandó tehát, hogy a régi vétket 
vájjon merjük-e egy ujjal tetézni, t. i. 
azzal, hogy megzavarjuk a másik nyu
galmát.

Néha az is baj, hogy a bünvallás

egyoldalú, pedig a másik félnek is vol
na mit meggyóni. Ilyenkor azután az 
egyik vétkesebbnek tűnik fel, mint a 
másik, s ha ezt éreztetik is egymással, 
akkor a házasság adja meg az árát. A 
gyónás egyébként is csak akkor Isten 
szerint való, ha papi lelkületű ember 
előtt történik, s ez az érdekelteknél 
aligha ált fenn. Pedig Isten a gyón
tató állat akar bünbocsánatot és se
gítséget adni. S ha ezt egyszer már 
Isten a gyóntató által megadta, akkor 
teljesen felesleges még egyszer más
valaki előtt is bűnvallást tenni. Leg
alkalmasabb gyóntatok a papi lelkü
letű telkipásztorok; s ha vétkeinket Is
ten színe előtt valakinek meggyóntuk, 
akkor ezt nem kell többé megismételni, 
mert az elnyert lelki békességet köny- 
nyen elveszíthetjük a friss sebek fel
lépésével és a Jézus bűnbocsátó ke
gyelmében vetett hitünk is meginog
hat.

Azt is tapasztaltam, hogy az igazi 
hitvesi szeretet olyannyira kedves az 
ür előtt, hogy a régebbi vétkek tekin
tetében — persze csak a házasságra 
nézve — kiengesztelő ereje van. Isten 
különös kegyelme az, hogy az isten
félő szívvel kötött tiszta házasságok
nak olyan illatot ajándékoz, mintha 
azelőtt is minden rendben lett volna. 
Isten ezt az ajándékát hiúsítja meg 
az, aki oly módon tárja fel magát a 
másik előtt, ami reá árnyékot vet. 
Mindnyájunknak vari okunk reá, hogy 
ne kívánjunk teljesen lelepleztetni. így 
hát sok minden, ami a múlté, elfedve 
marad és Isten ajándéka, amivet a 
házastársak útját egyengetni akarta, 
nem megy veszendőbe.

Arról azonban nem szabad elfeled
kezni, hogy bármennyire kedves is egy 
házasság az Ur előtt, a bűn ételrontó 
hatalma megmarad. Az ür előtt a bű
nös továbbra is bűnös és történnie 
kell valaminek, hogy a lelkiismeretére 
nehezedő teher könnyebbüljön. Ez az 
oka annak, hogy némely ember éleiére 
sötét árnyékként borul a lelkifurdalás 
és megkeseríti mindazt az örömet, amit 
a boldog házasság nyújthatna. Ilyen
kor sokszor segít a gyónás valamely 
lelkipásztor előtt.

Szombat esti közös imádságunk
IV. MÓZES 21:4—9.

Az üdvösség útja mindig a kereszthez vezet. Nem kell megkerülni a föl
det, vagy térden csúszva menni feléje. Isten csak egyet kiván, hogy nézz hit
tel a keresztre, ez jelenti néked a szabadulást, ügy nézz Krisztusra, hogy 
szíved húrjai megszólaljanak. Ügy nézz, hogy abban a tekintetben erezd meg 
az G megmentő hatalmát és kegyelmét.

VALLJUK MEG: hogy sokszor zúgolódunk.
ADJUNK HALAT: hogy Isten az ellene zúgolódó népet szereti.
KÖNYÖRÖGJÜNK: hogy adjon Isten nekünk olyan hitet, mely- 

lyel el tudjuk fogadni az ő megmentő hatalmát és kegyelmes 
szeretetét.

Hülvely Sándor

B I B L I A-O LVA S Ó
Március 22. Vasárnap. Zsolt. 77, 13. 1. Kor. I, 17

Többről van itt szó merengésnél, szemlélődésnél az ü r  tettei felől: meg
emlékezik, beszél, tanúskodik róla. — És Te? Tudnál hallgatni az Ür veled 
való tettéről, hogy Krisztust adta érted s  Vele együtt — mindent?! Tanúskod
jék hát az életed erről az Örömhírről; evangéliumról!

(Olvasd még: Zsolt. 43. Luk. 22, 7—23.)
Március 23. Hétfő. Zsolt. 26, 14. II. Kor. 5, 18—19.

Közlékeny az ü r, nem zárkózott cl, sőt szövetségébe fogadott Krisztus
ban: békességet adott neked s a világnak, mert nem tekintett bűneinkre, hanem 
arra, hogy Krisztus megfizetett azokért. Jó neked, ha ezt hiszed, elfogadtad. 
De nem hiszik, hogy igazán a tied, ha nem vállalod a békéltetés szolgálatát! 
Teljesítsd tehát isteni megbízatásodat!

(Olvasd még: Zsid. 7, 23—27. Luk. 22, 24—30.)
Március 24. Kedd. Zsolt. 32, 5. Gál. 2, 20.

Nehezen szánjuk rá magunkat a bűnvallásra, de lásd: így lekerül a teher, 
mert megbocsáttatik bűnünk. Csak meg ne állj itt! A bocsánat nem öncélú. 
Az a célja, hogy élj! S élhetsz, hiszen Krisztus neked adta az ö  életét. Ez 
életed erőforrása, ne hagyd kihasználatlanul! Meríts belőle Hit által!

(Olvasd még: Ján. 7, 1—13. Luk. 22, 31—38.)
Március 25. Szerda. És. 61, 6. I. Thess. 5, 12—13.

Az ü r  papjai! Nem az benne a nagy, hogy pap, hanem, hogy az Űré! 
Szolga; nem emberek szolgaleikíí lakája, — Isten rendelte embereik érdeké
ben, hogy végezze közöttük az Ö munkáját. — Fogadjátok szeretettel és 
készséggel kezükbőt Isten ajándékát, legyetek békességben velük az Urban! 

(Olvasd még: Ján. 13, 31—35. Luk. 22, 39—46.)
Március 26. Csütörtök. Zsolt. 96, 1—2. Rom. 5, 11.

A bűntől felszabadult szív — új szív, új élet, boldogság, öröm! Felsza
badult szívből énék csendül az ajkon! Énekünlk, örömünk szerzője: Jézus 
Krisztus, békességünk gazdája és gazdag ajándékozója.

(Olvasd még: Zsid. 10, 1—10. Luk. 22, 47—53.)
Március 27. Péntek. Zsolt. 130, 8. Róin. 11, 25—26.

Hallod, milyen biztató Ígéret? S az ü r  Ígéretei megbánhataianokl 
S nem személyválogtók! Engem s téged is belefoglalt bűnföl szabadító ke
gyelmes szándéka. S Izraelt is! Magasztald érte nagy nevét!

(Olvasd még: Ján. 11, 47—55. Luk. 22, 54—62.)
Március 28. Szombat. Zsolt. 29, 11. Ján. 12, 7—8.

Nem gyönyörködik Isten elesettségünkben, nem telik kedve viszályban, 
békétlenségben, háborúságban! Erőt és békességet ád, számíthatsz rá. Fia ha
lálában és feltámasztásában gyönyörködött: ez a záloga ereje és békessége 
áldásának. Jézus nevében kérd s használd fel építésre, háborúskodók békés* 
ségre-vezetésére!

(Oivesd még: II. Móz. 32, 30—34. Luk. 22, 63—71. Zak. 9, 8—12.)
FogarasI Árpád
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A szlovák egyházi küldöttség látogatása a Teológiai Akadémián
A szlovák evangélikus egyházi kül

döttség meglátogatta Akadémiánk ta
nárad és hallgatóit is. Az elnöki emel
vényen Dt. Pálfi Miklós dékán ineéiett 
lilaszegélyű talárjában, széles dékáni 
láncát hordva dr. Ján Michalko profesz- 
szor, a pozsonyi evangélikus Teoló
giai Fakultás dékánja foglalt helyet. 
Méllettük a küldöttség többi tagjai: 
Ján Chabada egyetemes püspök, And
rej Ludovit Katina, a nyugati egyház- 
kerület püspöke és Cyril Hlavác, a 
sajtóosztály titkára foglaltak helyet.

»Istennek adunk hálát azért, hogy 
önöket itt köszönthetem a magyar 
evangélikus egyház Teológiai Akadé
miáján,— mondotta üdvözlő szavaiban

Dr. Pálfi Miklós
dékán, — bemutathatom hallgatóinkat 
és kicserélhetjük gondolatainkat és ta
pasztalatainkat.

Olyan egyház akarunk lenni, amely 
mindig aktívan hű önmagához és 
a jövőjét építő néphez. Csak az 
ilyen egyháznak nevelődhetnek jó 
papjai és csak az ilyen, egyháznak 
érdemes és öröm lelkészeket ne- 
velnümk. Ha Önök hazatérnek, a 
sok-sok tapasztalat mellé tegyék 
oda szerényen annak a megemlí
tését is, hogy ez a Teológiai Aka
démia is egyik bizonysága annak, 
hogy a magyar evangélikus egy
ház hitből cselekvő és ezért élő 

egyház.«
A dékán üdvözlő szavai után 

Gémes István
hallgató üdvözölte a vendégeket: 
»örömmel és várakozással vártuk Ono- 
keit. Minden igaz tanítást örömmel fo

gadunk, készek vagyunk a tanulásra. 
Így várjuk most Dékán Ur előadását 
is. Reméljük, hogy nem ez az utolsó 
alkalma együttmunkálkodásunknak.«

Ján Michalko
dékán válaszában szintén az öröm 
hangja jutott kifejezésre. »Nagy örö
mömre szolgál és kitüntetés számomra, 
hogy mint a pozsonyi Teológiai Fakul
tás vezetője, itt állhatok önök^ előtt. 
Hozom az egész tanári karnak és a 65 
főnyi teológus ifjúságnak üdvözletéi. 
Már előadásom elején _ szeretném ki
emelni, hogy ezt a üdvözlésemet ne te- 
ikántséik pusztán udvariassági aktusnak, 
hanem szeretném, ha úgy fogadnák, 
mint őszinte szereltünknek és jövendő 
egyíif timunká lkod ásónknak szavait.« 
Ezután arra utalt, hogy a múlt hagyo

mányai, a jelen feladatai és a jövő 
ígéretei egyaránt arra köteleznek, hogy 
egyházaink együtt működjenek. Majd 
így folytatta: »Saj.nálatraméltó körül
mény az, hogy ehhez az együitmunkál- 
fcodáshoz ilyen megkésve nyújtjuk ke
zünket. Be keli vallanunk, hogy sokat 
mulasztottunk. Különösképpen nekünk, 
teológusoknak, akiknek az lett volna a 
feladata, hogy a közeledést előkészít
sük, bűnbámattal -kell ntegva liánunk, 
mea culpa. Bünbánatunknak nem sza
bad azonban a (kétségbeesésnél vég
ződnie. Ne veszítsünk el egyetlen pil
lanatot sem és ragadjunk meg minden 
alkalmat, hogy mint közelállók, mint 
Krisztusban testvérek, megkeressük 
azokat a területeket, amelyeken egy
más segítségére lehetünk. Hogy milyen 
komolyam gondolkodnak ebben a tekin
tetben teológiai hallgatóink, annak bi
zonysága, az a levél, amelyet ebből az 
alkatomból intéztek hozzátok.«

A levél felolvasása után a pozso
nyi teológusok ajándékaképpen köny
veket nyújtott át Michalko dékán. »Sok 
sikert kívánok az Akadémiának, pro
fesszornak és hallgatónak: Vivat Aka
démia! Vivant Professzoréi! Vivanl
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Utolsó, viharos tapssal fogadott sza

vait magyar nyelven mondotta: »Eljön 
az Evangélikus Teológiai Akadómii!« 

Ezután
Katina pöspök

emelkedett szólásra. A közelgő tavaszra 
gondolva, a magvetés példáján mutatta 
be az egyház legfőbb feladatának, az 
igehirdetésnek szép munkáját. »Jézus 
Krisztusnak az a szava, hogy «Én tive- 
letek vagyok» teljes megnyugvással és 
éberséggel tölt el. Arra biztat, hogy 
mindent úgy tudjunk végezni, ahogyan 
Isten kívánja.

Lelkész! munkánk tartalma: egy
idejűleg hirdetni a törvényt és az 
evangéliumot. Isten belenyúlt a 
történelembe és úgy tett velünk, 
mint a vihar a fával, amelyről a 
szél fúvósára lehull mindaz, ami 
megszáradt és nem életképes. Isten 
azonban nem szűnt meg szólni 
hozzánk jelenlegi korunkban sem. 
Azon a hangon szól hozzánk, 
amelynek kapcsolata van minden
napi életünkkel. Úgy szól hozzánk,

mint édesatya a gyermekéhez és 
csak arról beszél, amire a jelenben 
van szükségünk. Ezt az isteni be
szédet meghallani, teljesíteni és 
továbbterjeszteni lelkész! szolgála

tunk lényege és rendeltetése.
Nagy jelentőségűnek tartom, hogy 

mind több egyház és egyházi vezető 
értette már meg, hogy Isten atyai sza
va ma a világbéke építéséről és az em
berek, nemzetek tartós békességének 
megmunkálásáról szól hozzánk. Legye
tek boldogok, hogy ti tehettek az a teo
lógus generáció, amely hirdethet az 
egész világnak békét és nyugalmat, 
mart ez a szó szoros érteimében az 
öröm forrása.«

Az üdvözlések után Miohalko dékán 
megtartotta: »A teológia az egyház és 
az élet szolgálatában« című előadását, 
melyet az Evangélikus Élet 10. számá- 

.ban közöltünk. Előadását a hallgatóság 
kérdései követték. Elénk beszélgetés 
alakult ki, melyben a szlovák egyházi 
•férfiak rendkívül érdekes tájékozta
tást adtak egyházuk életéről. A gyűlés 
után teológiánk professzorai tanács- 

■ koztak a szlovák vendégekkel.

Megújuló egyház —  megújuló presbiterek
Az egész félkész! hivatal akkora 

csak, mint egy nagyobbacska kamra, 
ahol összejöttek a presbiterek, hogy 
megbeszéljék a -l-ölkészi kör önálló 
egyházközséggé alakulásának kérdé
seit. A látszat az, mintha ez a válto
zás csak külső, szervezetbeli lenne, és 
csak a gyülekezet egyházközigazigatási 
helyzetét érintené. A valóságban itt 
sóikkal többről van szó.

Most, az újonnan alakulással 
együtt lelki újjáépítésre is sor ke
rül. A cél az, hogy az új egyház- 
község új élete igazi egyházi élet 
legyen, egészséges és erős, való

ban megújult gyülekezet.
Ebben a munkában _ a helyettes 

lelkész lendülete feilleikesítette az egy
háziközség jövendő felelős embereit: a 
presbitereket. Szívükben buzgóság van 
és eltökélt szándékuk, hogy mindent 
-megtesznek az új egyházközség meg
újult érdekébein.

Azon a megbeszélésen, ahová lapunk 
munkatársa betoppant, a jövendő egy
házközség vezetőit kerestek éppen. Al
kalmas embereket a gyülekezetből, 
akik méltók arra, hogy az egyházköz
ség tanácsában tisztséget viseljenek. 
Nevek hangzanak és minden nevet 
részletesen megbeszélnek. A lelkész is, 
a jelenlegi presbiterek is, előveszik a 
jelölteket, hogy megbeszéljék veäük: 
vállai’.ják-e az egyházközség élete irá
nyításának feladatát. Megkérdezzük, 
milyen szempontok vezetik őket a vá
lasztásban?

lőzködni kezdenének, a fiatat lelkész 
elmondja még, hogy mit vár a gyü
lekezet új életétől. Hisszük, hogy igazi 
keresztyén közösség alakul majd ki 
ebben a templomban az ige körül és 
hisszük, hogy innen igazi keresztyén 
szeretet tölti majd be egyháztagjaink 
életét — mondja.

Azt akarjuk, hogy a biblia meg
nyíljon az otthonokban is és meg
termékenyítse egyháztagjaink mun
káját is. Szeretnénk, ha minden 
egyháztagunk jó munkaerő lenne, 
aki a maga helyén megteszi emberi 
kötelességét. Gyülekezetünk Isten
től várja a békét is. Ezért minden 
istentiszteleten a lelkésszel együtt 
imádkozik az egész gyülekezet, 
hogy Isten őrizze meg a világ bé
kéjét. A gyülekezet minden tagjá
nak fáj, hogy van olyan része a vi
lágnak, ahol egyszerű, becsületes 
és ártatlan embereket gyilkol le a 

háború bűne.
A presbiterek élénken figyelnek és 

szemükkel intenek, hogy az ő szívük
ből szóltak ezek a szavak. A megújuló 
egyház megújuló

presbitereinek szívében felelősség 
él az egyház és gyülekezetük 
iránt, de felelősnek érzik magukat 
az emberiség és a világ dolgaiban 
is. És ezért dolgoznak a gyüleke
zetben, hogy ebben a felelősségtel
jes munkában maguk mellé állítsák 
a megújuló presbiterek a megújult 

gyülekezetét.
Elsősorban olyan embereket kere
sünk, akik hűségesen állnak egy
házunk mellett és ezt a templom
ban, az Istentiszteleten való rész
vétellel is bizonyítják — feleli az 
egyik presbiter. Egy másik meg
toldja: Olyanokat keresünk, akik
nek az élete példa lehet a gyüleke
zet előtt. Lassan alakul a névsor. 
Készül a munkatársak listája^ — 
mert ezek az emberok valóban 
munkatársakat és nem tisztség
társakat keresnek. Ök maguk nem 
sajnálják idejüket és dolgoznak a 
gyülekezet érdekében. Az újaktól is 
azt kívánják, hogy az egyház
tanácsban viselt tisztséget mun

kára használják fel.
Közben afelől tájékozódunk a helyet

tes lelkésznél, hogy az alakuló, terve
zett egyháztanács hogyan felel meg a 
gyülekezet képének? Megtudjuk, hogy 
a keresgélésnél mindenekelőtt arra van
nak tekintettel, hogy hivő és egész 
szívvel keresztyén embereket keresse
nek, de mellette van gondjuk arra is, 
hogy az új presbiterek az egósz^ egy
házközség területéről jöjjenek össze. 
Nemcsak a kis kápolna környékéről, a 
perifériákról is keresnek egyháztaná- 
csoisokat. Ehhez a gyülekezethez tarto
zik a város szélének nem egy nagy 
•munkáslakótelepe. Innen is hívnak be 
presbitereket. Arra is vigyáznak, hogy 
a presbiterek társadalmi helyzete meg
feleljen a gyülekezet társadalmi képé
nek. Mivel az egyházfagok nagy rész
ben üzemi dolgozók, kisebb részben 
értelmiségiek, az új peresbitérium 'eg; 
több tagja ugyancsak üzemi dolgozó 
lesz.

Amikor megbeszélték a legközelebbi 
értekezlet idejét — mostanában heten
ként összejönnek — és mielőtt szede-

Isten tiszteleti rend
Március hó 22-én, vasárnap.
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„Tudjuk, hogy csak élő egyház 
tudja küldetését betölteni“

A pozsonyi evangélikus teológiai hallgatók üzenetei 
a budapesti evangélikus teológusokhoz

Kedves Teológusok! Kedves Testvéreink!
Fogadjátok egyházatok zsinata összeillése alkalmából szívélyes üdvözle- 

tünket, amelyet mint az ifjúsági munkaközösségbe tömörült pozsonyi szlovák, 
teológiai hallgatók küldünk.

Már régen óhajtottunk volna levélbeli érintkezésbe lépni veletek. A ‘.ni 
munkaközösségünk programmpontjai között más protestáns fakultásokkal 
való hasonló kapcsolatok felvétele is szerepel, hogy kölcsönösen közelebbről 
is megismerkedjünk. Érintkezésbe léptünk a lipcsei fakultással, amikor az 
elmúlt évben a lipcsei Fuchs professzor meglátogatott bennünket és elhozta 
a német hallgatók üdvözletét.

Biztosítunk benneteket afelöl, hogy egyházatok és akadémiátok munkáját 
szeretettel figyeljük, élénken érdeklődünk: hogyan fogja fel egyházatok és 
aliodémiátok az új helyzetet, hogyan teljesíti küldetését a világbéke megvédé
sének harcában. Tudjuk, hogy csak élő egyház tudja küldetését betölteni. Ha 
élő egyház akarunk lenni és teljesíteni a szeretet szolgálatának küldetését 
azokkal szemben, akiket Isten felebarátainkul adott, mindnyájunknak mély
séges bűnbánatot kell tartanunk, megváltanunk a hibákat, amelyeket mint 
egyház követtünk el. Kérnünk kell az Urat, hogy kegyelmezzen meg nekünk, 
s mint megkegyelmezettekcl küldjön az evangélium szolgálatának végzésére. 
Ez mindnyájunk közös útja. Csak mint megkegyelmezetteknek van reményünk 

arra, hogy itt mint Isten gyermekei a jóért és a minden ember boldogulásáért 
cselekedjünk. Csak mint megkegyelmezettek tehetünk itt bármit is.

Nagyon örülnédk,_ ha tájékoztatnátok bennünket akadémiátok életéről, 
hogyan dolgoztok, nuk n problémátok, stb. Munkátokról azután szeretnénk 
tájékoztatni híveink szélesebb rétegeit egyházi sajtónkban.

»Munka a világbékéért« c. szabad tárgyunkban, ahol a béke problemati
kájával ismerkedünk, szívesen katlan ánk akadémiátoknak a béke mai har
cához való hozzájárulásáról.

Békesség Nektek!

(E 1 evéül cl együtt könyvajándékot küldtek a pozsonyi teológusok a mi 
teológusainknak. Szcrk.)

TEMPLOMTISZTÍTÁS
Nem lehet azt mondani, hogy az a 

templom azelőtt üres és használatlan 
volt. Voltak benne emberek és foglal
koztak benne az Isten dolgaival. Aki
ket kiűzött Jézus, azok is ebben a mun
kában voltak foglalatosak. Egyik ré
szük készen nyújtotta a vallás gyakor
lásához szükséges árut, az áldozati ál
latot, másik részük pedig a templom 
jövőjét biztosító adó beszedését köny- 
uyítette meg. Jézus megbontotta ezt a 
gondosan megszervezett rendet, ezt a 
kényelmes biztonságot, mert így, ahogy 
csinálták, nem találta méltónak az 
Isten házához. Az Isten háza — imád
ság háza.

Egyházunk és a magunk megújulásá
ban világosan kell látnunk Jézus egy
háztisztító kezét és iránymutatását. 'Le 
kell vetnünk minden élettelen keretet, 
minden kényelmes sémát, amelyek nem 
kívánnak lelkes odaadást és öntudatos 
részvételt, csak a keretek és sablonok 
gépies megtöltését. Egyházi életünknek 
és hitünknek le kell hántolni magáról 
a gondos biztonságérzetet, és helyette 
napról napra, állandóan és folyamato
san megújulva, hitben kell kapcsolat
ban lennünk Istennel. Az egyházi élet 
az imádság élete, mégpedig szívből fa
kadó és biztos hittel hangzó imádságé. 
A ma egyházát tisztító Jézus ostora 
lezárta azt az időt, amikor az egyház 
élete szokásból és illemből ternplomba- 
járás, társadalmi esemény, egyesület, 
intézmény volt. Egyházunknak hívő és 
meggyőződéses egyháztagokra van 
szüksége, akik nemcsak az áldozatsze- 
rűen • véghezvitt nagyünnepi templom- 
járással és érdemnek- vélt adózással 
tesznek eleget egyházhoz tartozásukkal 
járó kötelezettségeiknek. Ml a lélek és 
a szív egyháza akarunk lenni és nem 
a lélektelen megszokásé.

Kétségtelen, hogy Jézus ostora sokak 
előtt bezárta a templom ajtaját, akik a 
vallással visszaéltek, de ugyanakkor 
tágra nyitotta az ajtót még sakkal töb
bek előtt. A megtisztított templomban 
idegenül érezték magukat a farizeusok, 
az álszent főpapok, az előkelők, akik 
vallásosságukban úgy gondolták, hogy 
törvényeskedő külsőségekkel nemcsak 
hogy bőven megtették a magukét, de 
a régi templomok cgyeduraivá is let
tek. Az a templom már az ő házuk 
volt. A Jézus által megtisztított temp
lom az Isten háza, és Ö azoknak adja, 
akik az Ö házanépe. Jézus egyszer 

szerte mutatott azokra, akik szomjasan 
figyeltek az Ö szavára: ezek az én csa
ládom! Őket várja és viszi be most 
is a templomba: az egyszerű, bűnös 
embereket.

Egyházunk feladata, hogy ma is az 
Isten házanépének egyháza legyen. Ma 
Is a gyülekezetek egyszerű népe, a min
dennapi életben becsületesen élő, küzdő, 
hétköznapi emberek az Isten házanépe, 
akik azt várják egyházunktól, hogy áll
jon melléje Isten igéjével ebben az éle
tükben, segítse őket gondjaikban, mun
kájukban és azt kívánják, hogy az egy
ház valóban imádság háza legyen, te

hát az a hely, ahol valóságos kapcso
latba lép az Isten velük. Ezeknek az 
embereknek a szívében imádság van, 
és ez az imádság élet és őszinteség, 
nem a vallás«,kodással való vissza
élés.

Alihoz, hogy a mi egyházunk igazán 
Isten háza legyen, mindnyájunknak 
teljes szívvel ott kell állnunk a temp- 
lomtisztító Jézus inellett, Aki mind
nyájunktól várja, hogy szívvcl-lélekke! 
éljünk benne az Ö házanépének közös
ségében. Egycneslelkűség a mai leg
fontosabb követelmény, amit Isten tá
maszt egyházával szemben.

Zay László

K észü lj a z  ig e  h a l lg a tá s á r a !
Böjt 5. vasárnapja.

Ján. 2. 13—22.
Igen sok alkalom adódott a kcgyeS 

zsidó számára, amikor áldozatot mu
tatott be Istennek. Ezeket az áldozás 
tokát a törvény irta elő és a törvény 
megmondta azt is, hogy az áldozatot 
milyen állattal kell bemutatni. Az a 
kegyes zsidó, aki vidékről, valamelyik 
faluból ment fet a templomba, hogy ott 
áldozatát bemutassa, sokszor nem is 
tudta, hogy milyen áldozati állatra 
lesz neki szüksége, még kevésbbé :u- 
dott esetleg olyan hibátlan és a tör
vény előírásainak megfelelő áldozati 
állatot magával vinni, amelyet áldo
zatként el lehetett fogadni. Éppen a ke
gyeseknek volt tehát az érdeke, hogy 
a templomban, az oltárok tövében sze
rezhessék be az áldozathoz szükséges 
áldozati állatot. Vájjon nem volt-e 
»szolgálat« a templom vezetősége ré
széről, hogy a kegyes hivő a templom 
előcsarnokában kaphassa meg, amire 
kegyessége gyakorlásához szüksége 
volt? Sokan talán úgy gondolták, hogy 
dicséretet és elismerést érdemelnek 
azok, akik így is segítik a kegyeseket 
kegyességükben. "

De Jézus ostort formál kötelekből cs 
kiűzi a templomból az árusokat és 
önző nyerészkedésnek, kalmárkodásnak 
mondja ezt a »szolgálatot«. Mert Jé
zus meglátja azt, ami Isteni ke-eső 
szolgálatunkat már a gyökerében meg- 
rontja: az érdekünket leső önzést, 
amely a »szolgálat« puritán köntösé
be öltözik. A jeruzsálemi templom ve
zetői úgy segítették a kegyes hívőknek 
a törvény betöltését és megtartását, 
hogy maguk hasznot húztak belőle. A 
kegyesség látszatát keltő önzés ásta 
alá az ólestámentomi gyülekezetét.

Mindig újból megkísérti a kegyese
ket is, az egyházat is, hogy a »szolgá
lat« és a kegyesség látszattá, érdekün
ket kereső és igazoló takaróvá vál
jék. Csak ha Krisztus szeretete »emészt 
meg« bennünket a szó szoros értelmé
ben, akkor építi meg Krisztus köztünk 
is a saját testének templomát.

Karner Károly

Somogyi szűcs B a n d á k  é t a r a b á s a .  
B é lé s e k  h a s z n á l t ,  
s z ő rm é k  v é te le
V., Kossuth Lajos-utca 5.

Zongora, pianino Javítás 
hangolás, értékbecslés o l
csón Sasvári zongorakészítő 
m esternél. Lenin-körút 21. 
Tel.: 426-819

Gyümölcsfák egész évi ke
zelését vállalom lakásért. 
Fazekas méhész, Rákóczi- 
ú t 42.
Kézikötőkészüléket készítek 
KV., Rákospalota, Bethlen 
Gábof'U. 77.

Vállalati jogügyi o sz tá ly , 
hoz B udapestre  e lm en . 
nCk. Badltz, Miskolc. Fö- 
posta. Postán  m arad.

Rekamlék, különfélék. Jó 
k isipari m unka olcsón. 
Zichy Jenö-utca harmlno-
három. K árpitosnál.

Töltőtollát szakszerűen m eg
javítom. VII., Rákóczi-út 30. 
Kapu alatt. (Rókussal szem
ben.)

Ú j o r g o n á k  K j'-)ml,isát
Rieger Ottó orgonagyár

B u d ap est, X IV ., F ü red i-u tca  41. Telefon : 297—023

Zongora, pianino, harmonium 
javítás. hangolás, érték- 
becslés Tipcld zongoraterem 
ben, Rákóczi-út hatvanegy.

Zongorajavítás, hangolás
jótállással Szakszerű becs
les. Szávlts m ester. Ba- 
ro ss - tö r  egy. T: 330-476.

Sezlont, m atracot, ven
dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenín-körút 55.

Rádióját lakásában garan
ciával megjavítom. Hajnal, 
Fáik Mlksa-tt. 18/20. 310-417.

Kétszemélyes rekamiét szé
kekkel, fotelekkel olcsó á r
ban készít: Kárpitos, Rá- 
kóczl-tér 11. sz.

»Fauna« v irágtápsót' készí
tőnél, Tolbuchin (Vámház) - 
k rt. 11. — Házfelügyelőnél 
lerakat.

S p e c i á l i s  m f f s to p p o ló ,  m ű tö m ü
AAnhnn JA*inc Többszörösen k itü n te tv e  férfi, nőj 
Í V I U K U T I  c / a n O S  szabóm ester, THÖKÜLY-UT 59/A. 
L egtökéletesebb m űtöm és k iége tt, m o ly rág o tt szöveten 

ésru h ák o n . V idék re  p o stán  u tá n v é t

Kárpitosbútor beszerzésével 
forduljon bizalommal Oláh 
ká-pitoshoz. Jav ítást válla
lok. Készáruk raktáron. 
József-körút 66. Tel: 138-102.

Zongorakészítőmesternél 
zongora, pianinó Jutányos 
1rban. Orgonaharmónium 
kisebb-nagyobb eladó Da- 
<-óczy mester. 342—662. 
Aggteleki-utca 5.Szem üveg Llpl Józsertö l 

(K napecz u tó d á tó l)  IX., 
ü llö l-ú t 79. örök lm ádás 
tem plom  m elle tt. Fotelokat székeket, legújabb 

rendszerű rdkamiékat készí
tek: Kárpitos, Horváth Mi- 
hály-tér (volt M ária Terézia) 
tizennégy. — Templomnál.

Táskaírógépem bérbe ad
nám. Ifj. Baditz, Miskolc, 
Tass, 15.

Sodrony ágybetét, össze 
csukható vaságy. Gyermek 
ágyat, vasbútort, csőbútorf 
készít. Javítást vállal Pro- 
hászka. VI., Zichy Jenő-u. 
negyvenhat.

Használt háló, kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Péterffy Sándor-u. 17. 
Gombos.

Ó rajavítást, óraüveg behe
lyezést gyorsan és pontosan 
végez Belházy órásm ester 
Szabads-ajtó-út 6. (Erzsébet 
hídfőnél).

Elhelyezkedne 16 éves öz
vegyasszony könnyebb m un
kára pestkörnyéki kisebb 
családnál, csekély fizetésért. 
Cím: Evangélikus Lelkész! 
Hivatal, Pilis.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
hirdetés szavanként 1 Ft, Klshirdetés mm sorol 

1 Ft. Szöveghírdetés mm soronként 2 forint.



O R  S Z fl G O S  E V a N G É L I H U  S H E  M  I B P
XVIII. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Egyes szám ára: I forint 40 fillér 1953. MÁRCIUS 29.

Budapesten ülésezik a Béke Világtanács
.4 Béke Világtanács titkársága köz

leményt adóit ki, amelyben összegezi 
azokat az eredményeket, amelyeket a 
békemozgalom a népek békekongresz- 
szusa óla elért. A közlemény többek 
között a következőket mondja:

,4 népek békekongresszusa világ
szerte óriási visszhangra talált■ A kon
gresszus munkájának eredményeit szé
leskörben tanulmányozzák. A küldöttsé
gek minden országban hűen .teljesítik 
azokat a feladatokat, amelyeket rájuk 
bíztak.

,4 kongresszusnak azok a ha'ároza- 
tai, amelyek arra utalnak, bogy a 
béke fenntartásának legfőbb feltétele 
a nemzeti függetlenség, különösen a 
gyarmati és függő országok népeinél 
találnak nagy visszhangra.

Annak tudatában, hogy a Bonnban 
és Párizsban megkötött egyezmények 
komolyan veszélyeztetik az érdekelt 
országok ’ függetlenségét és biztonsá
gát, a német nép és a Németország
gal szomszédos országok egységes

mozgalmat indítottak az egyezmények 
életbeléptetésének megakadályozására.

Február 27-én az indiai társadalom 
támogatásával egész Indiában meg
tartották a rtbékeharc ázsiai napját«. 
Hasonló napot rendezlek febtuág 28-án 
Kanadában. A hárommillió munkást 
képviselő japán szakszervezetek főtaná
csa mozgalmat indított az ellenséges
kedés megszüntetéséért Koreában. A 
koreai konfliktus kiszélesítése ellen fog
lalt állást az Egyesült Államokban a 
művészek, tudósok és szabadfoglalko
zású amerikaiak országos tanácsa.

A népek békeharcát újabb lelkesedés 
hatja át. Tekintettel az egység lehető
ségeire és az akciókra, amelyek a né
pek békekongresszusa idején megnyil
vánultak, a Béke Világlaiiács április
10-én, Budapesten ülést tart, hogy hat
hatósan hozzájáru'jon a kongresszus 
határozatainak megvalósításához.

Egyházunk népe reménységgel tekint 
a Béke Világlanács munkájára és 
imádságával és szolgálatával a béke 
nagy ügyének megőrzésén fáradozik.

11»,Sok újat kezdtünk  
és m ég sok újra fogunk vállalkozni“

mondta zsinatunk megnyitó prédikációjában Dezséry László püspök
Zsinatunk negyedik ülésszakát műre.

4-én ünnepi istentisztelet nyitotta meg, 
melyen Dezséry László püspök prédi
kált. Igehirdetésének alapja I. Thess. 
5:11—28 volt, anieluböl a bennük 
foglalt apostoli intelmek és üdvözle
tek spóltak egyházunk népéhez,. A 
püspök prédikációjából néhány részle
tet közlünk:

. ' *
A mi nemzedékünk felelőssége ab

ban .van, hogy készíti el jövendő költ
ségelőirányzatát. Meg tudja-e terem
teni az egyház jövendő reális alap
jait, abban a bitben, ami az . egyház 
háztartásában oly alapvető. Bátor hit 
és reális érzék az, amit Isten a mi 
nemzedékünkben akar megtalálni s a 
bátor hitnek és a reális érzéknek gyö
nyörű felelősségét tette az egyház 
elöljáróinak vállára- Azt mondja Isten 
a mi ■ egyházunk népének: becsüljétek

Zsinatunk üzenete az Egyházak Világtanácsához
Zsinatunk negyedik ülésszakának 

ünnepélyes zárógyűlése március 5-én 
délután 5 órakor kezdődött. Dezséry 
László püspök nagyjelentőségű beszéde 
után, — melyben történelmi áttekin
tést nyújtott cs egyházunk nemzetközi 
helyzetét tárgyalta — a zsinat üzene
tet küldött a Lutheránus Világszövet
séghez és az Egyházak Világtanácsá
hoz. Az előbbit az Evangélikus Elet 
múlt heti számában ismertettük, az 
utóbbit pedig az alábbiakban k iv o n a 
tosan  közöljük.

Az Egyházak Világtanácsa 
Elnökségének 

• •• • Genf ,
Route de Malagnou 17. 

Dr. Visser't Hooft főtitkár úr kezeihez
A Magyarországi Evangélikus 

Egyház 1948-ban összehívott törvény- 
alkotó zsinata negyedik ülésszakát 
tartottuk Budapesten. E zsinat is 
Isten iránti hálára indító jele volt 
egyházunk gazdagon megáldott életé
nek.

Egyházi életünk sokoldalúsága és 
belső fejlődése láttán áz a buzgó 
kívánságunk, hogy egyházi éle
tünket továbbra is békében foly
tathassuk és fejleszthessük. Böjt 
idején szeretettel gondolunk a vi
lág valamennyi keresztyén egy
házára és imádkozunk azért, 
hogy hűségesen elvégezhessék 

szolgálatukat a földön. 
Egyházunk nemzetközi kapcsolatait 

áttekintve örömmel állapítottuk meg. 
hogy az Egyházak Világtanácsa, 
melynek munkáját meg nem sziinő 
figyelemmel kísérjük s melynek mun
kájában minden tőlünk telhető erővel 
résziveszünk. Központi Bizottságá
nak lucknowi ülésén olyan alapokat 
teremtett, amelyek alkalmasak arra, 
hogy további igaz egyházi állásfog
lalások kiinduló pontjaivá váljanak.

Különös örömmel üdvözöljük az 
Egyházak Világtanácsa Központi Bi
zottságának Lucknowban hozott ha
tározatai; a faji megkülönböztetés 
elutasítása tekintetében. az ázsiai 
helyzet vizsgálatára vonatkozóan és 
azt az üzenetet, amit a Központi Bi
zottság megbízatásából annak elnöke 
az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez 
küldött.

Hálával állapítjuk meg, hogy To
rontótól Lucknowlg az Egyházak 
Világtanácsa hosszú, de egyházi 
utat tett meg s Magyarországi 
Evangélikus Egyházunk kész arra. 
hogy továbbra is támogassa az 
Egyházak világtanácsa erőfeszíté
seit az egyház nemzetközi felelős
ségének szellemében s a lucknowi 
határozatok továbbfejlesztése irá

nyában.
A Magyarországi Evangélikus 

Egyház Zsinata és gyülekezetei osz
toznak a Központi Bizottságnak azon 
aggodalmában. hogy a Nagyhatal

mak viszonyában további rosszabbo
dás következett be. Á mi egyházunk 
nem akar háborút és továbbra is 
hűségesen halad az Isten parancsá
nak való engedelmesség útján, imád
kozva és dolgozva a tartós békéért.

A mi hitünk szerint a nemzeti egy
házaknak szerte a világon az a dol
guk, hogy ■ a saját hazájukban a 
nemzetközi feszültségek enyhítésén 
és a nemzetközi kérdések tárgyalá
sok útján való megoldásán fáradoz
zanak s kényszerítsék kormányaikat 
erre az útra. Ennek szükségét mélyén 
átérezve, örömmel üdvözöljük az 
Egyházak Világtanácsá Központi Bi
zottságának azt. a lucknowi határo
zatát, mely helyesen üdvözölte »bizo
nyos Nagyhatalmak legmagasabb te
kintélyeinek már kifejezett .készségét 
azirányban, hogy személyes tárgyalá
sokat kezdjenek« és ’ helyesen bízik 
abban, »hogy a sikeres megbeszélé
sek lényeges előfeltételeit meg lehet 
teremteni.« Ezek azok a nyilatkoza
tok s ez az az irány, amelyben a 
Magyarországi Evangélikus . Egyház 
meggyőződése szerint, tovább kell 
folytatni az ökumenikus munkát, tá
maszkodva az eddigi egyetértésünkre. 
Bízunk benne, hogy az Egyházak 
Világtanácsa többi tagegyházai test
véri szívvel osztoznak a Központi Bi
zottság ilyen felfogásában.

A Magyarországi Evangélikus Egy
ház örömmel osztozik az Egyházak Vi- 
íágtanácsa Központi Bizottságának 
ama nyilatkozatában is, melyben fel
hívta »az Egyesült Nemzetekei: legyen 
résen« (a koreai) »konfliktus ‘kiterjesz
tésének veszélyével szemben és rendü
letlenül tartson ki a (fegyverszüneti) 
tárgyalások előmozdításában mindad. 
dig. amíg csak eredményt nem érnek 
el.« Az Egyházak Világtanácsa Elnök
sége, Önök mind, akik Lucknowban 
együtt voltak, — * az Egyházak Világ
tanácsa tagegyházai — Keleten és 
Nyugaton mind — tudják, hogy a 
lucknowi határozat ótn egyes nyugati 
államférfiak beutaztál-; a nyugat-euró
pai országokat s azokban továbbío- 
kozták a háborús hisztériát. A háború 
előkészítésének ez a lelkiismeretlen és 
agresszív propagálása.ezen személyek 
részéről a nyugateurópai államokban, 
mindazokat, akik a lucknowi határoza
tot hozták és azzal egyetértenek, a 
lucknowi határozatok szellemében to
vábbi tevékenységre kell hogy ser
kentse.

Évszázados történelmi hagyomá
nyaink alapján különös szeretettel 
gondoltunk a kettészakított német nép
re s a német evangélikus egyházra.

Az a meggyőződésünk, hogy Né
metország kegyetlen kettészakítottsá
gának erőszakos fenntartása valóban a 
világbeliét veszélyezteti, 'mert elősegíti 
Németország militarizalását es a fasiz
mus feléledését Európa szivében.

Kérjük az Egyházak Világlatiá-

csát, nyújtson további hathatós 
segítséget a német egyháznak ab
ban, hogy az egész vi'ágbékére 
nézve oly veszélyes kérdésben 
hathatósan fogla'hasson á iást s 
hogy a német nép elérhesse egy

ségét és békéjét.
A Magyarországi Evangélikus Egy

ház öröme az, hogy az Egyházak Vi
lágtanácsa mindeddig, elhatárolta ma- 

.gát az ú. n. Európai Együttműködés 
Ökumenikus Bizottsága munkásságától. 
E Bizottság legutóbbi párizsi értekezlete 
olyan témákat tárgyált, amelyekhez az 
egyháznak, igen kevés, köze van. A mi 
egyházunk - éfcsen tiltakozik- minden 
olyan kísérlet ellep, amellyel a szép 
keresztyén.'nevet s  a keresztyén egy
házak becsületét csúfolnák meg.

Történelmi felelősségünk tudatá
ban kérjük az Egyházak Világ
tanácsa Elnökségét és az Egyhá
zak Világtanácsa i tagegyházait 
arra, hogy magukat továbbra is 
félreérthetetlenül határolják ei 
ezektől a politikai törekvésektől 
és minden olyan kísérlettől, amejy 
az emberiséget pusztító háború 

előkészítését szolgálja.
A Magyarországi Evangélikus Egy

ház Zsinata nem akarja kioltatni azt a 
reménységet, hogy az Egyházak Világ- 
tanácsa hathatós szervezet a világ 
egyházainak lelkiismerete felkeltésére 
s a világ egyházai szolgálatának és 
feladatainak felismertetésére; Ebből a 
reménységből 6zólva terjesztettük eiő 
mindezeket és bízván bízunk a test
véri keresztyen szó meghallgatásában. 
Alihoz pedig, aki a szívek imádságait 
biztosain meghallgatja, a mi jóságos 
Mennyei Atyánkhoz, mindannyiunk 
Teremtőjéhez és Felséges Urához áll
hatatosan tovább könyörgünk az em
beriség békéjének fenntartásáért.

A Békesség Istene szentelje meg a 
mi szíveinket a Jézus Krisztusban.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 

Zsinatának Negyedik Ülésszaka
határozatából:
Mihályfi Ernő 

egyetemes felügyelő, 
a zsinat világi elnöke.

Dr. Vető Lajos 
püspök,

a zsinat egyházi elnöke.
Darvas József 

egyházkerület! felügyelő, 
a zsinat világi alelnöke.

Dezséry László 
püspök,

a zsinat egyházi alelnöke
Margócsy Emil 

egyházkerületi felügyelő, 
a zsinat világi alelnöke.

Németh Károly
püspökhelyettes, 

a zsinat egyházi alelnöke.

azokat, akik fáradoznak közö'tetek és 
elöljáróitok az Urban. Is'ennek ezt oz 
intését egyházunk népének meg kel
lett hallania. Csodálatos az, ahogyan 
népűnk az Cinült esztendőkben'megfo
gadta ezt. Mindenütt hallgatóit elöl
járóinak szavára 6 mindinkább olyan 
Közösséggé lesz, mely nagyra értékeli 
lelkészeinek és világi elöljáróinak tör
ténelmi felelősségét s mindez! úgy, 
hogy' köziben 5 maga nem hárította el 
a maga felelősségét s nem lett a fele
lőtlen vezetettek elvtelen tömegévé.

Protestánsok maradtunk, de min
den liberalizmus nélkül. Protes
tánsok maradtunk, de szakadár- 
ság nélkül. Protestánsok marad
tunk, de önfejűség és szektásság 
nélkül. A nép egyháza maradiunk, 
az egyház népének az egyház cfoi- 
gaiban való buzgó részvételével, 
de olyan egyháza lettünk a nép
nek, mely fegyelmezett vonulásban, 
illő rendben építette ki a vezetők 
felelősségét és a Hívek, egyházi 

engedelmességét.
Ennek a tisztult és gyümölcsöző belső 
egyházi fejlődésnek a kifejeződése és 
eredménye a zsinatunk elé mos' be'er- 
jesztendő három új egyházi If-vény, 
melyeknek élén kétségtelenül az egy
házi hivatalról: és az egyház munká
sairól szóló törvénycikk áll. Ez két
ségtelenül a múltúnkból való szám
vetésen s a reális érzókü és bátor 
hitű. egyházi előirányzaton épül. Ha 
Isten megengedi, hogy ezek a törvény
javaslatok egyházunk törvényeivé vál- 
anak. úgy ezek által is inti majd egy
ezünk  népét arra, amire igénk in

telme vonatkozik.
Ugyanakkor azonban ez az intelem 

egyben üdvözlése is a magyarországi 
evangélikus egyház - hivő ’ népének. 
Isten, á szerető mennyei atya, iósá-gos 
arcával feiénkforduivar köszönt, min
ket abban a" hálára Judité élethelyzét- 
bon, amiben vagyunk: A reíórmáíió 
óta fennálló és sok-sok vihart 'megál
ló« ; ■ • - ,

evangélikus egyházunkban szilár
dan áll az egyházi hivatal, síi- ' 
Járdán 'állanak a presbitériumok s 
megkaptuk Istentől a ml nemze
dékünkben is egyházunknak azo
kat a lelkész! és világi munká
sait és elöljáróit, akikre szüksé
günk van. Isten igéje szabadon 
és erővel hlrdeltetik az országban, 
újjáépítettük és szaporítottuk temp
lomainkat s a gyülekezetek élnek 
és virágoznak mindenfelé. Amrkor 
Isten egyházunk népét ebben az 
igében az elöljárók iránti szere- 
tetre és megbecsülésre inti s ez
által egyházunk fegyelmezett földi 
vándorlását biztosítja, nem egye
bet tesz. mint azt, amit egy másik- 
ige mond: »Tartsd meg. ami nálad 

vanl*

Bátorítsátok a félelmes szivüeket 
— int minket tovább Isten. Az egyház 
élete nem egyéb, mint a bűnökkel vias
kodó emberek bátorítása a megigazító 
élet felé, a jóra fordított élet felé s 
az emberekkel való boldog szolgálat 
szabadsága felé. Bátorítsátok a féléi- 
mes szfvüekel, akik a bűneik elleni 
harcban jobban félnek a kísértéseiktől, 
mint ahogy hisznek az Ur Jézus Krisz
tusban. A mi mai nemzedékünkben 
nincs nagyobb jelentőségű emberszol- 
gálat. amit az egyház elvégezhet, 
mint éppen ez.

A bűneikkel, önzéseikkel és ön
fejűségükkel győzelmesen küzdő 
szabad emberek talpraállítása és 
cletréállítása a dolgunk. A világ 
sóvárogva várja a bűn ellen győ
zelmesen harcoló isteníiak meg

jelenését!
*

Ugyanennek az intelemnek másik 
változata ebben az igében így szól: 
»Gyámo!hsatok az erőtleneket«. Majd 
később »mindenkor jóra törekedjetek 
úgy egymás iránt, mint' mindenki 
iránt.« A bűneikkel, önzéseikkel és

önfejűségükkel győzelmesen küzdő em
berek kaphatják ezt az utasítást. Gyá-
mol.itsátok az erőtleneket és jóra tőre-' 
kedjefek mindenki iránt. Ez a kérész* 
tyénck közösségi és társadalmi szol
gálatának, motorja. vagy üzemanyaga.'- 
Jóindulat és segítőkészség, szeretet és 
irgalmasság mindenki iránt, kivált
képpen az erőtlenek iránt, Jézus 
Krisztus, gyönyörű életének ez az egyik 
legviiágítóbh jelensége. így tettunk 
mi olyan, keresztyének,, akiknek nemi 
közömbös az emberek sorsa és gondja;

Eo-vérrnkcnt és mint egyház azt 1 
az utat választottuk, amely az 

emberekhez vezet.
Állást foglaltunk szab.d hazánk 
mellett, mely a keveseknek a sokak 
elleni igazságát kétségbevonta és 
elismerte a sokak igazságát min
denki érdekében. Tevékenyen szol
gálunk szabad hazánkban, mely 
azt a békét, amellyel egyedül vé
delmezhető áz cinberek sokaságá
nak boldogulása. biztosítani 

akarja.
Széles és messze külföldi egyházak
hoz is elható békeprédikációba kezd
tünk s ez a békoigehirdeiés hitet tá
lriaszt mindenfelé. A béke fenntartá
sának lehetőségéire és a bélié áldá
saiba vetett Iliiét támaszt. Fetindult 
lelki ismére'ünk az elnyomott népek 
szabadságharca ügyében is. A mi dia- 
kóniánk nem elégedhetik meg a »házi 
jótékonykodássá!« azokon a pontokon, 
amelyeken a magyar népnek szük
sége van a mi áldozatunkra is. Érde
keltek vagyunk, ahogy az ige mondja 
nemcsak, egymás között, liánom min
denki iránt. Gazdag tartalmú, meg
fogható és az emberiségnek végtelen 
sokat jelentő prédikációt adott szárdeba 
az. isten, holo't É-zsaiáskémt •ezekben, á 
dolgokban nagyon tisztátalan ajkúak 
voltunk- , • ;

Isten szeráfai az oltárról fogóval 
felvett eleven szénnel illetik a mi 
ajkunkat, hogy elfedeztessék ha
misságunk, megbocsáttassék min
den e téren elkövetett bűnünk és 
prédikálhassunk a nép ügyében, 
az embereknek és az egyházaknak 

is Isten intelme alapján.

A világnak, ma semmire sincs na
gyobb szüksége, mint arra az emberek 
iránti jóakaratra, amit Isten kará
csony hajnalán megkövetelt • tötünk. 
Ebben az intelemben ismét el van 'He
lyezve Isten drág3 üdvözlete is a mi 
egyházunk felé. Bizony az történi!:, 
hogy ebben az emberek létkérdései felé 
kitárult igehirdetésünkben adja meg 
egyházunk létjogosultságát és becsü
letét a mi nemzedékünknek. Isten üd
vözlete köszönti a mi egyházunkat, 
mely megtalálta életét és a szolgálatát 
a •mában:

d:
Isten további intelme hozzánk az, 

hogy »a lelket meg ne oltsátok, a pró- 
íétáiást meg ne vessétek.« Azt jelenti 
ez az intetem, hogy amit Isten a maga 
Lelke által egyházunk belső megeie- 
venítése terén győzelmesen végrehaj
tott mind a mai napig, tartsuk drágá
nak, szeressük, éljünk vele és meg 
ne oltsuk. Megelevenedő egyház va
gyunk. Kötelességeire ébredő, mon
danivalóit megtalált olyan egyház va
gyunk, mely az emberiségre áldást 
hozhat. Sok újat kezdtünk és még 
sok újra fogunk vátlaltrozni. Messze 
látóhatár nyílt előttünk s egyházi pro- 
grammunk ebhez a látóhatárhoz alkal
mazkodik. Jövőbenéző, perspektivikus 
egyházi, életre kötelez tettünk s táji ne
künk, ha megvetjük a prófétálást? 
isten drága intelme drága üdvözlet ie 
hozzánk a felől, hogy szemét a jövőre 
vető egyházunk meg is kapja a jö
vendőjét .

'A-
A békességnek Istene szentelje meg 

egyházi életünket a magyar hazában! 
Amen.

I»Mily siépak a begyek®» as öröm mondónak lábai* aki békességet hirdet“ (Ezs. S3;fc)
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„Üj egyházmegyénk szükségszerű 
és történelmi alapokon nyugvó újjárendezés ére tt gyümölcse“

■ mondotta Kutas Elek, a Somogy-zalai egyházmegye esperese beiktatási beszédében

G Y Ü L E K E Z E T I  HÍ REK
Március 29. Palmarum. Virág vasárnap. Bojt 6. vasárnapja.
Igék: d. t .  Zsld. 7:1—2., János 13:1—17., d. u. Sofoniás 3:14— 17* 
Liturgikus szín: lila.

Az 1952. évi I. te. alapján újonnan 
alakított Somogy-zalai egyházmegye 
gyülekezetei egyhangúlag megválasz
tották Horváth Lajos esperes nyuga- 
iombavonulása után Kutas Etek zala- 
istvándi lelkészt esperesükké. Ugyan
akkor új egyházmegye1 felügyelőt is 
választottak Trimmel Henrik szemé
lyében.

Az egyházmegye új vezetőségét 
március 10-én ünnepi közgyűlés és 
istentisztelet keretében iktatta be hi
vatalába Dezséry László püspök Za- 
laistvándon. A közgyűlésen jelen volt 
a Somogy-zalai egyházmegye régi és 
új elnöksége, az egyházmegye gyü
lekezeteinek küldöttei, valamint ven
dégként az Állami Egyházügyi Hiva
tal Somogy vármegyei és Zala vár
megyei főelőadói, Vörös Lajos refor
mátus esperes és Bertha Ferenc re
formátus lelkész.

A »lövet Szentlélek Úristen« kez
detű ének eléneklése után Horváth 
Lajos nyugalombavonuló esperes 
imádsággal nyitotta meg a közgyű
lést. Az úrvacsoravétel és eskütétel 
után az új elnökség ünnepélyesen el
foglalta helyét.

Elsőnek Trimmel Henrik felügyelő 
mondotta el székfoglaló beszédét. 
Szavaiban a hűséges és felelősség- 
teljes egyházi munkás bizonyságt&c 
le hangzott el:

*A változott körülményeket, mein
ten a mai magyar hazánkén kiizár- 
niink kell, Istentől kaptuk. Isten keze 
szövi az időt, a kort. Tőle erednek a 
hagy kérdések. Hitben, engedelmes 
ségben és önzetlen szolgálóiban kell 
fenntartanunk és erősítenünk Krisztus 
anyaszent egyházának egyik élő ágát: 
a magyar evangélikus egyházat.«

Ezután került sör Kutas Eleknek, 
az újonnan megválasztott esperesnek 
székfoglaló beszédére.

»Az a célunk, hogy a négy régi 
egyházmegye gyülekezeteiből össze
kovácsolt új, egységes és életképes 
egyházmegyénket: a Somogy-zalai'
egyházmegyét szilárd egységgé te
gyük. Tudom jól, hogy ez nem lesz 
könnyű feladat. Hiszen két nagy vár
megye területén szétszórt huszonnégy 
evangélikus gyülekezet összefogásá
ról van szó. Ezek egy olyan háromszög
ben vannak, melynek oldalai több 
mint száz kilométer hosszúak. Sokan 
kérdezték azt, mikor ez a mi új egy
házmegyénk megszületett: »vájjon 
tud-e majd együtt dolgozni?« Meg
vallom, hogy én magam is sokáig 
hajlamos voltam az ilyen kérdésre. 
De tanulmányoztam az egyházmegye 
régi történetét és

a hiteles történelmi adatok vilá
gosan meggyőztek arról, hogy a 
mi új egyházmegyénk szükség
szerű és történelmi alapokon 
nyugvó újjárendezés érett gyü
mölcse. Megerősödött bennem az 
a hit, hogy nem történt itt tulaj
donképpen más, csak az, hogy az 
anyaszentegyház élő Urának vé
delmező és pásztoroló keze ismét 
összeterelt bennünket egy egy

házmegyébe, úgy, ahogyan azt a 
történelem folyamán többször 

megcselekedte.«
Kutas Elek ezután a zsinat leg

utóbbi ülésszakával feglalkozott.
»Egyházunk zsinata a múlt héten 

megtartott negyedik ülésszakán újabb 
három kérdésben végzett alapvető 
újjárendezést: az egyházi hivatal, az 
egyház háztartása, és az egyház sze
retetszolgálatának fontos kérdései
ben. Mit szóljunk ezekhez a törvé
nyekhez? Azt, hogy

maga Isten akarja evangélikus 
anyaszentegyházurtkat átrendezni, 
a mai idők követelményeinek 
megfelelően, hogy korszerűtlenség 
vádja ne érhesse és munkáját ne 
akadályozza. Ennek a tételnek 
üzenete számunkra pedig ez: ha 
Isten akarja, nekem is akarnom 

kell!
Ez jelentse a gyakorlatban azt, 

hogy aki zsinati atya, igyekezzék 
Isten akarata szerint való jó törvé- 

,nveket szerkeszteni; aki a törvény 
végrehajtója, az evangéliumi szel
lemben szerezzen érvényt annak; egy
házunk népe pedig fogadja szeretettel 
az új lí'irvéilvdket és éije azok keretei
ben megújult éleiét.«

Az esperes a mindennapi keresz
tyén életre.! szóivá ezeket mondotta: 

»Az Istenbe* való bizodaltnas-en- 
gedehnes odaíorduiást kérem tőletek, 
kedves testvéreim és rajtatok keresz
tül egyházmegyénk népétől Is- Annál 
is inkább kérem, mert ez egyáltalán 
mm jelent szükségszerű elfordulás? 
attól a .világtól, amiben élűnk és 
azoktól az embertársairikíó), akik kö
rülöttünk élnek.

Nem akarunk kitérni kőte'essége- 
ink elől! Észre akarjuk venni, meg 
fogjuk keresni és egylől-egyig tel
jesítjük is azokat a kőtc'esscgein- 
ket. amik népünkhöz való ragasz
kodásunkból, hazánk szeretetéből 
és a béke nagy ügyének megvé- 

dehnezéséből reánk hárulnak.
Őrködni fogok, hogy ezeket a köte

lességeinket, mint Istentől kapott pa
rancsokat teljesítsük.«

Kutas Elek esperes köszöntésekkel 
fejezte be székfoglaló beszédét.

Az új esperest elsőnek Dezséry 
László püspök üdvözölte.

»Kutas Elek hívő evangélikus pap. 
Életét egyházunk szolgálatára és fel
virágoztatására szentelte.

Azok közül való, akiknek van 
szemük és fülük az új meglátá
sára, amely a szemük előtt bonta
kozik ki és nem rémíti, hanem lel
kesíti őket és megtalálják benne 
a helyüket. Ilyen emberekre van 
most szükség, akik a hitüket be

csülettel élik.
Egyházunk kötelessége, hogy ilyen 
papokat neveljen, népünkkel együtt 
tartó, hazánkat építő és népünket 
szerető evangélikus .papokat.«

A református egyház köszöntését

Szlovák-magyar testvériség
TTárom hőt óta lapunk minden száma 

árad a Szlovák-magyar evangé
likus testvériség híreitől. Itt járt a Szlo
vákiai Evangélikus Egyház küldöttsége, 
megjelent a mi zsinatunkon, megláto
gatta Hittudományi Akadémiánkat, 
megtekintette nevezetes templomain
kat, megszemlélte intézményeinket s 
elvegyült a Tranoseiust éneklő ma
gyarországi szlovák lutheránusok 
közt. Ez az utóbbi esemény külön is 
nevezetes: négy szlovák lelkipásztor, 
köztük két püspök, az egyház vezetői, 
szabadon prédikáltak a mi templo
mainkban, úgy ahogy odahaza hirde
tik az igét a templomaikban, me
lyek közül nem egy már a reformáció 
óta meleg fészke a Luthert követő ke- 
keresztyéns égnek. A szlovák küldött
ség tagjai itt is, ott is felszólallak, 
eszmét és tapasztalatot cserélek a mi 
lelkipászorainkkal, létrehoztak egy le
vélváltást a pozsonyi és budapesti teo
lógusok közit. Ha nem tartozik a láto
gatás tervei közé, akkor is logikusan 
létrejött volna az együttműködés le
hetőségeinek megbeszélése.

Ez a megbeszélés s a belőle nyíló 
távlatok történelmi jelentőségűek. 

A szlovák lutheránus egyház vezetői 
testvéri békejobbot nyújtottak a ma
gyaroknak. Mi mindannyian őszinte 
megilletődéssel néztük a magyar és 
szlovák püspökök csókját. E csókban 
jelképet kell látnunk. Messzire eltűnt, 
hegyek, szakadékok, bozótok által el
választott 'testvérek találkoznak így a 
legendákban. De mi a valóság legen
dáit járjuk ® hozzá kell szoknunk, 
hogy .a csodák az . elkerülhetetlen és 
természetes valóságból születnek a mi 
nemzedékünk körül. íme: a béke s a< 
barátság éppoly valóság lehet, mint a 
gyűlölködés és párviadal. Késve, de

nem későn történt e találkozás. Kö
rülöttünk óriásit fordult a vilá^j. A 
szlovák evangélikusok békejobbja 
előtt egy átfogóbb kézszorítás történt 
a Dunánál. Ez Csehszlovákia és Ma
gyarország népének egymásra talá
lása. megértése és barátsága. Az egy 
házai; találkozása a népek közös út
jának egy részlete, sőt folyománya. 
Ma már nem a nacionalizmus szelle
me az úr, hanem a szocializmusé, 
ügy  tűnik fel, ez szabadította fel a 
mély nyomás alól az egyházakat is, 
hogy a jó szomszédság s egy régi 
testvériség hangjait hallassák.
A szlovák és magyar lutheránusok 

ezt a hangot bárkinél könnyebben 
és hitelesebben tudják megütni s pro
dukálni a világnak. Ez a két egyház 
még a most élő s vezető nemzedék if
júságában egyetlen egy egyházat al
kotott. A magyar evangélikusok törté
nelmi hites helyei éppúgy ott fenn 
vannak Pozsonyban, Kassán, Eperje
sen, Késmárkon, mint a szlovákoknak 
is. A megpróbáltatás és ellenállás 
közös erkölcsi és emberi példáit a fel
vidéki protestantizmus olyan fokon 
mutatta meg, amelyhez ’hasonlót nem 
sokat találunk Európában. Magyarok 
és szlovákok ‘századokon keresztül 
megértették egymást, amíg erős kéz
zel tartották a reformáció géniuszá
nak karját. Nekünk most égy példa 
jut eszünkbe. Krnian Dániel szuper
intendens, a szlovák író, aki Zsolnán 
megáldotta Rákóczi Ferenc zászlait. 
Nem véletlen, hogy a hit szabadsá
gáért harcoló szlovák fró maga is ka
tonája lett annak a szabadságharc
nak, amely Magyarország minden né
pének felszabadítását tűzte ki céljául 
s a néppel 'egyetemben a vallás és 
nyelv szabadságát is. Amíg a refor
máció géniuszához ragaszkodtunk.

Vörös Lajos, öriszentpéteri reformá
tus esperes tolmácsolta. Ezután Ja- 
kus Imre tabi lelkész a lelkész! 
munkaközösség. Szende Sándor lelkész, 
a kötéséi egyházközség, Teke Zsigmond 
lelkész, az esperes szülőfalujának: 
Sandnak nevében köszöntötte az új 
egyházmegyei vezetőséget.

Az új esperes és a felügyelő meg
köszönte az üdvözléseket. Utána a köz
közgyűlés megválasztotta a Somogy- 
zalai evangélikus egyházmegye tiszt
viselőit. Egyházmegyei egyházi fő
jegyző: Fónyad Pál lelkész, egyház
megyei egyházi jegyző: Szerdahelyi 
Pál lekész, egyházmegyei világi fő
jegyző: Hegyi István, egyházmegyei 
világi jegyző: Gerencsér lózsef, egy
házmegyei ügyész: Dr. Gáspár Jó
zsef. Pénztáros: Lakatos György.

Várakozással és reménységgel te
kintünk az új egyházmegyei vezető
ségre és munkájukra az Egyház Urá
nak áldását kérjük!

K észü lj az  ig e  h a l lg a tá s á r a !
Virágvasámap
Ján. 13, 1-17.

A 1emzsáJembc szamárháton bevo
nuló Messiás, az utolsó vacsorán ta- 
ní'vánuni elé térdelő és lábaikat meg
mosó Krisztus: »tinókét virágvasárnapi 
ige. a megszokott és a mai, ugyan
arról beszélnek. Isten érthetetlen, cso
dálatos. mélységesen megalázkodó 
megváltó szereietérőt. A lábmosás ( I— 
5. a.) a nagypénteki, esemény képe. 
A kg ezt nem érti; meg, Péterrel együtt 
először-, mélyen megbotránkozik rajta. 
Aki megérti, tudja: így szeret és ezt 
csrlekszi megtiszitásunkra Krisztus.

Ennek a megtisztulásnak csak azok 
tesznek a részesei, akik szükségesnek 
érzik, hogy Jézus »megmossa őket«. A 
bűnösök. Jézusnak Péter tiltakozására 
adott válaszából világos, hogy aki nem 
megtisztulás' és megújulást keres 
önála, annak semmi köze sincs Hozzá.

A tanítványok már tiszták. Jézus 
beszéde, a Jézussal való közösség által 
megtisztultak (Ján. 15, 3). Mégis szük
ségük van az új megmosásra és teljes 
megtisztulásra Krisztus keresztjében- 
A keresztfán és a keresztsén fürdőjé
ben mi is egyszérsmindenkorra bűn
bocsánatot nyertünk, megtisztultunk. 
De ez a bocsánat és tisztaság csak a 
hilhék tiapohként Krisztussal való ta
lálkozáséiban, az igében, az imádság
ban, az úrvacsorában, a gyülekezet kö
zösségében egészen a mienk.

Jézus bűnbocsátó szeretete minket is 
szerétéire indít (12—17. t>.). Aki na
ponként i megtisztul ésm egú ju l Krisz
tus ■ szeretetében, maga ■ is szolgál má
soknak, kenyérrel és igével. Akit pe
dig nem ez a mindenkinek szolgáló 
szeretet hajt, nem ismeri Jézust és nem 
az Ö tanítványa. A mai ige a tanít
vány és az egyház helyét nem főhelye
ken, hanem, a szolgálatban jelöli ki.

Nagy Gyula

Felhívás előfizetőinkhez!
Ehhez a számhoz csekklapot mellé

kelünk. Kérjük kedves előfizetőinket, 
hogy fizessék be hátralékaikat és ren
dezzék előfizetésüket. Egyházunk 
egyetlen hetilapja, az Evangélikus 
Élet, méltán számít olvasóinak hűsé
gére. Egyetemes Sajtóosztályunk 
egész évi sajtóterve, könyvkiadása 
függ az Evangélikus Élet olvasóinak 
hűségétől. Kérjük előfizetőinket, fo
gadják szeretettel felhívásunkat és 
teljesítsék egyházi sajtónk iránti kö
telezettségüket.

Azokat a kedves előfizetőinket pe
dig, akik előfizetésüket már rendez
ték, arra kérjük, hogy tegyék el a 
csekklapot és használják fel azt a 
legközelebbi fizetéskor.

Az Evangélikus Élet kiadóhivatala

BUDAPEST-DEAK-TÉR
Virágvasárnaptól kezdődően nagy

héten minden este 6 órakor nagyheti 
igehirdetések lesznek. A szolgálato
kat a gyülekezet lelkészei végzik:

FASOR
Virágvasárnapjától, március 29-től, 

Nagypéntekig, április 3-ig, jgehirde- 
tési sorozat lesz a fasori templom
ban »Ez Jézus, a galileai Názáretböl 
való próféta« címen, vasárnap 6 órai, 
a többi napon 7 órai kezdettel. Az 
igehirdetések témája: Ez Jézus: a Ná- 
záretből való próféta, Mát. 21, 9—11; 
az Isten fia. Mát. 27, 54; a Krisztus: 
Márk 15, 31—32; Ap. Cse). 2, 36; az 
életnek kenyere (ürv.), Ján. 6, 48— 
55; a fájdalmak férfia, Ezs. 53, 1-—7. 
(Orv.)

FERENCVÁROS
Március 22-én, a gyülekezet önálló

sulási napján délután nagysikerű 
szeretetvendégséget rendezett a gyü
lekezet, amelyen Rimár Jenő angyal
földi másodlelkész hirdette az igét. 
Böjti énekeket énekelt Herendi Judit 
és Reményik-verseket szavalt nagy 
hatással Somoskövy Jenőné A gyüle
kezetnek e napra és egész jövőjére 
útravalóul Rédcy Pál helyettes lelkész 
I. Kor. 13. fejezetét olvasta feL

BÉKEGYÜLÉS ' '• i
A Teológiai Akadémia és a nagy

budapesti lelkészek március 24+én 
kultúrműsorral és filmbemutatóval 
egybekötött békegyülést tartottak a 
Teológiai Akadémián.

PESTERZSÉBET
Március 29-én, virágvasárnap d. ti. 

5 órakor zenés áhítat lesz . a temp
lomban. Az igehirdetést Várady La
jos esperes végzi. Bemutatásra ke
rülnek Bach- és Schütz-müvek, a 
többi között a Máté-passió záró- 
kórusa. Közreműködik Nagy Gyula 
(hegedű), Trajtler Gábor (orgona) 
és a gyülekezet vegyeskara, Bencze 
István vezénylésével.

mint egy erős apához, aki védőszár
nyai alá von s okos szóval oktat a lét 
útjaira, addig nem is volt baj közöt
tünk. A baj akkor támadt, amikor az 
erős kezet elengedtük s a hatalom va
rázsában á reformáció lényegéhez 
nyúltunk bűnös kézzel. Ez a lényegi 
az anyanyelv elvétele s az uralkodó 
nemzetben a felolvadás előkészítése. 
A magyar liberalizmus a 19. század
ban olyan erényt akart gyakorolni a 
szlováksággal, amely akkor már bűn
nek számított: iskoláitól fosztotta meg 
a szlovákságot. De a bűnnek játékos 
kedve volt, mert utóbb ismét erény 
formájában jelent meg a szlovákok
nál, amikor ők kerültek egy kisebbségi 
létbe jutott magyarság fölé.

Jussal gondolunk tehát a keserű s  
szörnyűséges tapasztalatok után 

a béke és barátság szent csókjára a 
budapesti magyar evangélikus zsinat 
színe előtt. Nagyra értékeljük ezt a 
találkozást & hisszük, valljuk: meg
teremtődött most a béke közöttünk. Es 
ez oly hatalmas s tökéletes lehet, mint 
Rákóczi és Knnan békéje volt, mint 
Comenius és Lorántffy Zsuzsánna bé- 

‘ kéje volt, mint aminő Késmárk és 
Eperjes mártírjaié volt, vagy a közös 
gályaraboké, vagy ...so k a«  voltak. 
Nem. folytatjuk a sort, egész múltunk 
ott áll mögöttünk, a háborúság s gyű
lölet legutóbbi évtizedeit leszámítva. 
Olt áll mögöttünk a hősi múlt, amely 
két nép s két egyház egészséges s  
igaz együttműködését jelenti. Szlovák 
vendégeink meggyőződhettek róla, 
hogy Magyarországon őszintén és 
mélységes hitből formálódik a testvéri 
érzés és barátság irántuk: Nem szá
mításból, nem más .gondolatból, nein 
várakozás gyanánt. A történelem meg- 
gaZdagrtott mindkettőnket olyan ta 
pasztalatokkal, melyeket nem feled, 
hetünk el s kell, hogy utánunk: 
is megmaradjanak intő példaként.

Szabadságra és békére értünk a Duna 
partjain. Építeni, alkotni, szebb és 
boldogabb életet készíteni: ez a mi 
vágyunk. S e  vágyban és napi mun
kánkban ott fénylik és világot a szlo
vák és magyar ember egyik legszebb 
hagyománya és erkölcsi, mértéke: a 
reformáció szelleme.
■JUteg vagyunk róla győződve, hogy 

a közeledés együttműködéssé 
válik. Meg vagyunk róla . győződve, 
hogy ez az együttműködés feléleszti 
a szlovákiai magyar evangélikusokat 
is. Meg vagyunk róla győződve, hogy 
sajtónk közvetlen cseréje, számontar
tása jó hatással lesz híveinkre. Meg! 
vagyunk győződve róla, hogy teoló
gusaink nem állanak meg egy ünne
plés levélváltásnál, hanem megindul a 
levelezés és könyvcsere s a kölcsö
nösség szálainak összefűzése közöt
tük, az új lelkipásztori generáció 
közt. Meg vagyunk róla győződve, 
hogy a viszályt és féltékenységei, a 
sátáni súgás minden fellépését ők is, 
mi is azonmód csírájában fojtjuk el, 
ha jelentkeznek. Teret aidunk a múlt 
hősi eseményeinek és szereplőinek is
mertetésére s közös útjaink tudatosí
tására. Meg vagyunk róla győződve, 
hogy a két egyház barátsága két nép 
barátságát mélyíti el s a népek együtt
működésének és békéjének szép pél
dája lesz.

(Sz.)

PESTÚJHELY
Március 29-én, virágvasámap <L n. 

6 órakor böjti estet tart a gyülekezet. 
Pásztor Pál fasori lelkész hirdeti 
az igét, közreműködik az evangélikus 
és a református gyülekezet énekkara.

PESTLŐRINC
A pestszentlőrinci gyülekezetben 

a presbiterek és családjaik részére 
március 22-én szeretetvendégség volt. 
Scholz László zuglói lelkész »Az egy
ház megújulása« címen tartott elő
adási

KONDOROS
Kondoroson márc. 15-éri este böjti 

istentisztelet keretében Szlovák Mik
lós gyámintézeti szolgálatot vég
zett. Közreműködött a helyi énekkar 
a lelkész feleségének vezetésével.^ A 
csereszolgálattal kapcsolatban márc. 
26-án Zátonyi Pál szolgál Kondoro
son. ,

SZARVAS
Szarvason böjt első vasárnapjától 

ötnapos sorozatos igehirdetést végzett 
Kalavszky Kálmán »Böjtbe indul 
Isten népe« címmel. Az eddigi egy 
igazgatás alatt álló gyülekezet két ön
álló lelkész! körré alakult az ótemp
lomi és az újtemplomi gyülekezet cí
mén. A lelkészek munkaközössége 
minden hét szerdáján közösen be
széli meg az egész hét igehirdetési 
szolgálatát.

OROSHAZA-RAKÖCZt-TELEP
Orosháza-Rákóczi-ieiepen a virág

vasárnapi szeretetvendégség kereté
ben Huszák József hirdeti az igét

B a c h :  J á n o s  p a s s ió ja  
a  D e á k - té r i  te m p lo m b an

Mintegy 30 éve annak, hogy a 
Budapesti Eltek- és Zencegycsület elő
adásában Magyarországon először fel
hangzóit Bach J. S. csodálatos műve, 
a János passió. Hatalmas úttörő munka 
Volt az, melyet a Lichtenberg Emil 
állal vezetett együttes végzett ezen a 
téren: ínegismertetni és megszerettetni 
a hangversenyküzönséggel á klassziku
sok oratóriumát.

A  János passió csaknem három órát 
kitöltő mű, mely az előadóművészei
nek és hallgatóközönségének részéről 
egyaránt megerőltető munkát, illetve 
figyelmet igényel. Különösen a tenor 
szólistának van nehéz és fárasztó sze
repe, aki az áriák melleit az evangé
lista szerepét is énekli. Az...előadás 
megkönnyítésére szolgált az a meg
oldás, hogy a passió egyes részeinek 
— különösen a recitativók és nehezebb 
áriák — elhagyásával hang zoll el a 
mű. így a passió kőrútjai és áriái ke
rüllek előtérbe Jézus kínszenvedésének 
történetével szemben.

1950-ben, a nagy mester halálának 
200. 1 évfordulóján határozta el a 
Lutheránia, hogy a János' passiót elő
adja. Zalánfi Aladár 'útmutatásai alap
ján Welller Jenő vezetésével a Luthe
ránia célkitűzése az volt, hogy az egy
házi művet annak megfelelő milliöben 
adja elő, vagyis a hangversenyterem
ből az Isten házába helyezze át. Egy 
másik célkitűzése volt az, hogy olyan 
előadást nyújtson — most már nem 
a hangversenyközönségnek, hanem a 
gyülekezetnek —, mely a nagy kántor 
Bach J. S. elképzelését leghívebben 
adja vissza: a csonkítatlan. ' teljes Já
nos passiót. Ilyen előadásban a János 
írása szerint való evangéliumnak (mé
lyet a recitativók és lurbae karok 
hirdetnek) van elsőrendű szerepe és 
az evangélium hallgatóinak áhitását. 
annak átérzését és megértését mélyítik 
a korátok és áriák.

János evangéliumának 18. és 19. fe
jezeteiben leirt széiwcáéstörténet alap
ján irt zenei prédikáció 1950 óta idén 
negyedízben hangzik el a Deák-téri 
templomban március 29-én, virág- 
vasárnapon és április 3-án nagypénte
ken este 8 órakor.

Gryllus Vilmos

A gyóni evangélikus lelkészi hiva
tal keres megvételre (esetleg huza
mosabb kölcsön használatra) Kapi: 
Koráikönyvet és Gömbös: Liturgikus 
istentiszteleti rend kottáját. Mielőbbi 
értesítést kér az ár megjelölésével 
a lelkészi hivatal.

B a c h : J á n o s  p a s s ió - ja  a D e á k -té ri te m p lo m b a n
I. rész: március 29-én, virágvasámap este 8 órakor 

II; rész: április 3-án, nagypénteken este 8 órakor 
Közreműködnek:

Tiszai Magda — Sándor Judit — László, Margit — Szabó 
Miklós — Melis György — Kristófcsák Ernő 
A Lutheránia énekkart Weltler Jenő karnagy vezeti.
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ÉL Ő  V Í Z
Hozsánna — segíts meg!

*A főpapot és írástudók pedig 
Tálcán a csodákat, amelyeket cse
lekedett vala, és a gyermekeket, 
akik kiáltottak a templomban és 
ezt mondták: Hozsánna a Dávid 
fiának; haragra gerjedének, és 
mondanák neki: Hallod, mit mon
danak ezek? Jézus pedig monda 
nékik: Hallom. Sohasem olvastá- 
tok-é? A gyermekek és a csecse, 
mák szája által szereztél dicsősé
get?* Máté 21,15—16.

Bőnek e  hatalmas történésnek a kö
zéppontjában Jézus haragja ált!, amely 
viharként söpri ki a templomból az 
árusokat és uzsorásokat, — & ott álla
nak a középpontban az írástudók is, a 
theológusok, a felháborodott kis oko
sok, — s  ott állanak a vakok és bé
nák, akik koldulva ültek a templom 
küszöbén, mígnem eljött Jézus és ki
vette a koldusbotot kezükből, mert 
»meiggyógyítá őket « De ott áll az a 
pár gyermek és szegény is, akiknek 
szája megnyílik és túlcsordult szívé
ből etnémíthaitatlanu! feltör a kiáltás: 
»Hozsánna a Dávid1 fiának«!

A gyermekeknek ez a kiáltása a 
templomban, az ellenség fellegvárá
ban, ez a legmegragadóbb és a felejt
hetetlen ebben a történetben. Jézus el
indult már a szenvedés útján, egyene
sen a keresztfa felé tart. Népe kive
tette őt, gyalázat, kín és halál vár 
reá. S akkor, ott a tizenkettedik órá
ban, gyermekek és együgyűek szájá
ból feltör az Isten dicsérete. Csak a 
gyermekek kicsiny csapata kiáltott 
hozsannát. Talán maguk sem tudták, 
hogy mit kiáltanak: Hozsánna, Dávid 
fia, segíts meg! Az utcagyerekeknek ez 
a kiáltozása ott a templom pitvarában 
mit sem változtatott m ár: a • dolgokon;

Jézus folytatta útját a kereszt felé. Es 
mégis, ez a kiáltás, mivel Jézus el
fogadta, vállalta és megvédelmezte, 
mivel kedves volt előtte, Isten igaz 
dicséretévé vált abban az órában.

S ez a kiáltás azóta sem neműit el 
solia egészen az egyházban.

Egy ilyen kicsiny és gyenge ki
áltó volt egykor Luther Márton is 
a szürke barát, aki magányosan 
O'vasta Bibliáját, mígnem fel kel
lett állnia és belekiáltani a vi

lágba, amit olvasott.
És hiába akarták ezerszer elnémítani, 
Isten meghallotta szavát és rajta ke
resztül hatalmasan belenyúlt az egy
ház történetébe. Es ilyen kicsiny szol
gája volt istennek Blumhardt Kristóf 
a XIX. század derekán, egy elhagyott 
sváb 'falucskában,- aki meglátott vala
mit Jézus dicsőségéből 6 ezt kikiáltotta.

Ennek a kiáltásnak fel kell tönnié 
a mi szívünkből is- 

Ilyenkor mindig akadnak írástudók 
és farizeusok, akik ezt a hangot el 
szeretnék nétnítani. Talán hozzánk 
közelálló emberek, akik nem értik, 
honnan egyszerre szájúikban Isten di
csérete, honnan vesszük a békességet 
és a bizonyosságot a felől. Aki szeret 
bennünket? Jézus Krisztus megtörte a 
bűn haltaimét, amikor emberré lett és 
benne végre valóra vált egy emberi 
étet, egészen és hiánytalanul az Isten 
dicsőségére élt emberi élet. Ez az élet 
kedveséget talált Isten előtt és Gérette 
kiáradt Isten szíve mireánk is. S mert 
lilén szivének napja megolvasztja 
szívünk jegét, megnyílik végre a mi 
szánk is és feltör bennünk a dicséret: 
Hozsánna, Hozsánna a Dávid fiának, 
dicsőség Istennek!

Eduard Thumeysen

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF LELKIPÁSZTORI LEVELEIBŐL
Egyszerűség

»Szerelnék olyan keresztyén 
lenni, aki valóban kutat az' írás
ban. Naponta olvasom ugyan a 
Bibliát s azt is, amit mások írtak 
róla, érdeklődéssel olvasom, de 
nem támadnak saját gondolataim. 
S  ha megpróbálom, hogy elgon
dolkozzam felette, gondolataim 
mindjárt szétszóródnak; s  nem is 
értem, hogyan kell voltaképpen az 
írásban kutatni. Átlói tartok, 
hogy lelki életem sekelyes; nin
csenek küzdelmeim, mit sem tu
dok a Sátán kísértéseiről s ha 
esténként imádságomban Isten 
bocsánatát kérem, gyakran nem 
találok magamban egyéb bűnt, 
mint hogy gondolataimmal nem 
éltem eléggé őbenne. Mindez na
gyon 'nyugtalanít.* ..... - ..................

■Kedves gyermekem, nyugodj meg 
és ne gyötörd magad szükségtelenül. 
Nem feltétlen szükséges, hogy a ke
resztyének olyanok legyenek,.....mint
áirUlyé'nhek' némelyek magukat mond
ják. Hogy az igaz keresztyénséghez 
hozzátartoznék a magunk feletti óbé- 
gatás, ez a kevésbbé becsületes ke
resztyének találmánya. Ha úgy érzed, 
hogy mi sem. választ el Jézustól, fo
gadd ezt hálaadással és. élvezd Isten 
félelmével és örvendezéssel. Az Üdvö
zítő azt akarja, hogy legyenek meg
elégedett és vidám gyermekei és ne 
csak panaszkodók.
i Kutatni szeretnél az írásban és ügy 
véled, hogy nem érlesz ehhez. Nos, 
hagyd a kutatást és olvasd csak szor
galmasait a Bibliádat, úgy, hogy meg 
is érlsed. Olvasd el ugyanazt többször 
is, amíg csak a (ártalma szívedbe vé
sődik. így folytasd és a Biblia lelke 
át fog járni. Akkor azután magától 
rájössz a kutatásra és önálló gondo
lataid is jönnek. A saját gondolataid 
azonban ekkor nem lesznek egyebek, 
mint az írás gondolatai, amiket te 
elsajátítasz. Manapság sokan töre
kednek a Bibliában való kutatásra és 
arra, hogy valami különöset találja
nak, anélkül, hogy igazában ismer
nek a Biblia tar latinát és szellemét. 
Semmiből pedig nem lesz semmi. Ha 
vinni akarod valamire, akkor előbb 
valamivel el kell kezdened, s még 
hozzá nem is kevéssel. S ha meg
gazdagodsz az ige ismeretében, akkor 
majd a z . Üdvözítő is ad neked vala
mit Szentlelke által. Ne akarj liát 
addig kutatni, amíg ez magától meg 
nem jön a Lélek által; különbéig csak 
okoskodás lesz belőle.
1 'Az is nyugtalanít léged, hogy nin
csenek küzdelmeid, nem kísért a Sá
tán s úgy véled, hogy az igazi ke
resztyénnél ezek nem hiányozhatnak. 
Hát igen. a többrétű keresztyéneknél, 
de nem az egyszerűeknél. Az egy
szerű hivő csak egyre ügyel: 
Jézusra és az ö kegyelmére. Itt azon.- 
ban nincsen küzdelem, sem kísértés. 
Aki persze ezzel nem elégszik meg. az

a háborúság és kísértés álját egyen
geti, pedig ennek nem kellene így 
lenni. Ezért hát ne aggódjál. En sok
kal jobban kedvelem azokat a keresz
tyéneket, akik nem éreznek magukban 
küzködést, mivel ezek csak az egy 
szükséges dologgal törődnek és így a 
a Sátán sem férhet hozzájuk. Bizo
nyára Jézus is jobban kedveli őket, 
mint azokat, akikről sohasem lehet 
tudni, mit forgatnak a fejükben.

Azt is véled, hogy baj, ha estére 
kelve nem jut eszedbe semmi buti. 
Vájjon csakugyan bűnökkel kell a 
napot bevégeznünk? Nem, a bűnök el
maradnak s ha nem érzesz önvádat, 
érd be ezzel. Ne töprengj azonban 
rajta s . főként nehogy beképzelt légy, 
hanem fogadd el egyszerűségben és 
háladalossággal.azl, ha az Üdvözítő 
sem vádol téged, mert le sem vádolod 
magadal. Az Ur kegyelme ez bi
zonnyal. S  ugyan miért keltene a 
napot mindig rossz lelkiismerettel be
fejezni? Vannak keresztyének, akik 
úgy vélik, hogy ez a helyes. Az evan
gélium azonban nem így lanti. Vagy 
talán inkább vétkezni akarsz egy ke
véssé; csakhogy este legyen m it■ Urad
nak bevallanoa? Isten mentsen ettől!

KÜLFÖLDI  EGYHÁZI HÍREK
CSEHSZLOVÁKIA

A szlovák evangélikus egyház folyó
irata, a most Pozsonyban megjelenő 
»Cirkevné listy« 1953. február 25., ez- 
idei 2. számában írja Ctibor J. Handzo 
szenior a lap vezetőhelyén: »Egyszer 
már el kéne hangzania a bűnbánó szó
nak Sión bástyáin: Támogattuk ml is 
a setétedést tévedéseinkkel, bürokra
tizmusunkkal, olyan programokért is 
•kiállva, amely programok a dolgozó 
népet anyagi nyomorban hagyták s 
szellemi nyomorban is egyúttal. Mikor 
fogják önként beismerni a mi funkcio
náriusaink. hogy a mi ülésezéseink, 
statisztikáink, számláink s fennkött je
lentéseink a valóság átfestett képei 
voltak s nem volt mindenütt és min
denben csupán tiszta napfény. Mily 
nehéz lesz egykor a történetíró szere
pe, aki lapozván nemzedékünk emlék
irataiban, tálát olt az utolsó 80— 100 
év történetében 75 százalékban vallási 
ellentétet, túlhajtott nacionalizmust, 
politikai hercehurcákat, de siralmasan 
kevés férfias kiegyenlítődést a társa
dalmi kérdésekben. Hogyan értékeltük 
majd azokat az embereket, akik állan
dóan csak Csernovát (régi magyar ha
talmi túlkapás egy szlovák katolikus 
templomszentelésen) emlegették, de 
sohse jutott eszükbe, sohse látták meg 
a sortüzet Korompán , Nemes- 
kosúton, .Potomkán. az éhségtüntetést 
Podbrezován (csehszlovák'polgári kor
mányzati túlkapások) s a munkanél
küliekéi. Volt olyan vezetőnk is, aki 
egyházi fórumon elmondott jelentésben 
sirvafitkadt egy szívtelen ügyvéd-kapi
talista és milliomos bebörtönzése miatt, 
de sem Istennek szava, sem önnön tel
kiismerete nem szólalt meg benne, 
midőn mint meggyözödéses antialko
holista egyetértett azzal, hogy az ősz- 
szegyüjtöll egyházi offertóriumokbSl és 
egyházi alapok pénzéből nagybirtokot 
és szeszgyárat vásároltunk. Ml ma a 
februári csehszlovák rendszerváltozás- 
évfordulóján szükségszerűen azt lát
juk; hogy a munkásosztály kemény és 
szilárd kezében eljött az isteni igaz
ságszolgáltatás mindazokra, akik tud
lak másokai kizsákmányolni, tudtak 
élni anélkül, hogy dolgoztak volna, 
gyakorlott szivük voll a fösvénység
ben, a képmutatásban, a gyűlölködés
ben, s a háborús borzalmak előidézé
sében.*
GRÖNLAND

A világ legészakibb templomát, — 
a etorapaluki gyülekezetét (Grönland) 
— nemrégen szentelték fel. A gyüleke
zet ötven eszkimóból ál) és egy dán 
lelkész látja el a lelkészi szolgálatot. 
Az eszkimók misszionálását 1721-ben 
kezdte meg Hans Egede norvég lel
kész. A 18. század vége felé a heron- 
íiuti misszió is tevékenykedett már 
Grönlandon. Minden helységben van 
keresztyén gyülekezet. Nemcsak dán 
és norvég, lelkészek működnek már, 
hanem varrnak . grönlandi kátechéták 
is. Az • eszkimók szívesen énekelnek. 
Egyházi énekeik szövegét gyakran ma
guk költik, minden nagyabb egyházi 
ünnepre pedig újra költik azokat
SVÁJC

Az ökumenikus történelem teljes 
szövegének zárórésze elkészült és már
cius 7-én 'átadták az Egyházak Világ
tanácsa genfi titkársága kiadójának. 
Számítani lehet arra, hogy a mii még

A  szeretetszolgálat hírei
AZ ORSZÁG minden részéből ér

keznek adományok a csekklapokon. 
Lgy-egy csekklap hátán megható so
rokat olvashatunk arról, hogy miért 
támogatják az adakozók a gyermek
otthonokat. Egy gépkocsivezető, aki 
árvagyermekként járta élete útját és 
fiatal korától kezdve nehéz körülmé
nyek között élt, havi 100 forintot aján
lott fel, mert szeretné, hogy a mai 
gyermekeknek jobb legyen a soruk. Ha
sonlóan írt egy dolgozóinő, aki ugyan
csak havi 100 forint támogatást küld. 
Egy erdész felesége leveléből: »Még 
a szülőágyamban megfogadtam, ha a 
jo Isten szerencsésen átsegít, akkor, 
amennyiben tőlem telik, szeretnék 
minden hónapban egy évig pár forin
tot küldeni, mert tudom, hogy sok 
kicsi sokra megy.« — Van egy asz- 
szonytestvérünk, akinek volt idióta
gyermeke. s aki a halott emlékére ál
doz szeretetből. — De lehetne írni a 
kis elsőosztályos havi 1 forintjáról, 
amellyel az árvák ügye mellé áll, vagy 
egy ágyhoz kötött nőteslvérünk 35 fo
rintos adományáról is, amelynek az a 
tanúsága, hogy a szenvedő mindig kö
zelebb áll a szenvedőkhöz.

CSOMAGOK is érkeztek legutóbb, 
így Kerekegyházáról ruhát, foltokat, 
bútorszövetet küldtek, amelyeket az 
ágynemű javításhoz lehet jól felhasz
nálni. A sziki asszonyok párnába való 
tollat gyűjtögettek össze, Budapestről 
pedig Játékokkal kedveskedtek a kis 
nyomorékoknak- A kelenföldi beteg lá

togatók munkaközössége megláto
gatta az otthont s ajándékképen cuk
rot, gyümölcsöt, a falakra meseképe
ket, az ablakokra pedig s2ínes függö
nyöket hozott.

BŐVÍTÉS előtt üli a bonyhádi 
idióta-otthon, amely ezentúl 4 gyer
mekkel többet és a budapesti otthon, 
amely majd 12 gyermekkel többet fo
gad gondozásba. A bővítés a gondok
ban is bővítést jelent, mert ehhez nagy 
szükség lesz főképen lepedőkre és 
szalmazsákokra. Bármilyen anyag, 
.amely szalmazsák készítéshez alkal
mas, vagy szakadt lepedő igen hasz
nos, mert mind feldolgozható.

A SZARVASI GYERMEKOTTHON 
is nehéz feladat előtt áll. Tizennégy 
olyan evangélikus leányka talált he
lyet az otthonban, akiknek eltartását 
teljesen szeretetintézményeinknek kell 
vállalni. Újabban 3 gyermeket kellene 
még felvenni, de ez csak akkor lehet
séges, ha az otthon gazdasági alapját 
biztosítani lehet. A gyermekeknek el
sősorban ruhácskára és cipőre van 
szüksége. A szarvasi gyülekezet igen 
nagy áldozatot vállalt,' de ez megha
ladja erejét s ezért országos viszony
latban kell támogatókat toboroznunk 
az ügy mellé. A szarvasi otthon ja
vára vagy az Evangélikus Élet útján, 
vagy a szeretetintézmények gondnok
sága útján, esetleg közvetlenül is lehet 
adakozni Kovács Erzsébet otthőnve- 
zetö. Szarvas, Evang. Leányotthon 
címre.

1933-ban megjelenik. A mintegy 800 ol
dalból álló kötet áttekintést nyújt az 
ökumenikus eseményekről a reformá
ciótól napjainkig. Az 1910 előtti időt 
csak nagyvonalakban vázolják, a kö
zelmúlt eseményeit (1910—1948) pe
dig részletesen ismertetik. A könyv
ben ezenkívül van egy bevezetés az 
egyházszakadások és az egyházi egye
sülések problematikájába, éspedig az 
újtestamentunrtól egészen a reformá
cióig.

KOLUMBIA
A Schweizerische Ev. Pressedienst 

részletes összefoglaló cikkel közöl a 
kolumbiai protestánsüldözésekről. A 
cikk írója a kolumbiai protestáns egy
ház által kiadott két jelentésre támasz
kodik, melyekben a kolumbiai protes
tánsok felsorolják az _ összes rajtuk 
esett sérelmeket. A svájci kőnyomatos 
ezután ismerteti azokat a tiltakozáso
kat, melyek a világ minden részéről 
elhangzottak a kolumbiai helyzettel 
kapcsolatosan: Berggrav norvég Püs
pök tiltakozó írást juttatott el az Egy
házak Világi apacsához, az Egyházak 
Világtanácsa és a Nemzetközi Missziói 
Szövetség részletesen foglalkozott ez
zel a kérdéssel, a Református Világ- 
szövetség írásban fordult a kolumbiai 
protestáns egyházakhoz és kifejezte 
együttérzését.

Vájjon eredményre vezetnek-e ezek a 
fáradozások — teszi fel a kérdést a 
svájci kőnyomatos. Majd hozzáteszi a 
•kolumbiai protestánsok jelentését 
idézve, hogy a Vatikán és a kolumbiai 
hierarchia^ ismételten tagadták a_vallás
üldözés tényét. A pápa azonban az 
utóbbi időben két kolumbiai magas

rangú egyházi vezetőnek adott kitünte
tést és Kolumbia új elnökének, dr 
Laureano Gomeznek is — »a pápa és 
a szentszék érdekében végzett szolgá
latokért«. A jelentés a következő sza
vakkal zárul: »Az üldözés tovább fo
lyik . . .«

EGYESÜLT ÁLLAMOK
James A. Pike, a newyorfci Szent 

János protestáns episkopalis székes- 
egyház vezető lelkésze elutasította a 
teológiai díszdoktorátust, melyet a* 
»University of the South« (Sewanee) 
adományozott neki. Nem tudja és nem 
akarja elfogadni ezt a kitüntetést, mert 
a déli egyetem ragaszkodik a faji meg
különböztetés politikájához. Dr. Pike 
ez év júniusától egyébként bakkalau- 
reátusságáról is lemond.

A déli egyetemet, melyhez 28 
déli protestáns episkopális kerület 
tartozik, már a múlt év tavasza 
óta támadják, mióta a szenátus elve
tette azt a javaslatot, hogy négereket 
is fel lehessen venni a teológiai fakul
tásra. Ennek a döntésnek a következ
ménye az volt, hogy a fakultás 8 tagja, 
— köztük a dékán is — lemondott til
takozásul az akadémián visel tisztsé
géről. (Az Evangélikus Élet ezt a hírt 
már közölte.)

Az egyetem rektorátusa most nyil
vánosságra hozta egy dékánnak és 
négy professzornak kinevezését, akik 
lemondott kollegáik helyébe lépnek.

Dr. Pike kijelentette, hogy akkor 
döntött, mikor az új professzorok nevel 
ismertekké váltak és ezzel bebizonyo
sodott, hogy az egyetem nem kíván a 
felháborító faji megkülönböztetésen 
változtatni.

E g y k á zh ü sé g b ő l k ü ld d  e l n eg yed év i e lő f ize té se d e t)  r e n d e zd  h á tra  lé k a id a t!

Szom bat esti közös imádságunk
ÖRVENDEZÉS JÉZUS ÉRKEZÉSEKOR 

Zak. 9:9.
A próféták hirdették Isten kijelentéseit, hogy népüket Isten választott, 

igaz népévé nevelhessék. Nagyon komoly hivatásukat úgy igyekeztek betöl
teni, hogy népüket közelebb vigyék Istenhez. A jövő boldogságát úgy akar
ták biztosítani, hogy a népek egymással békességben éljenek.

_ Áldott szombatest étik, hogy együttes», sokezer evangélikus testvér 
szólhatja Isten jóságos dolgait és hálájwxlhat kegyességéért. Fennhangon 
kiálthatjuk mi is, Zakariással: Örülj, ürvSTdezz, ime jön néked a te királyxxi; 
szegény és szarná,rháton ülő.

Mintha glória ragyogna homloka körül, mikor látja népének szeretetben 
Való megnyilatkozását. Megváltozott minden, örcá úgy tekintenek, mint a 
várva-várt Messiásra. Harsonás hírnökök nem jártak előtte, a meggyötört 
és megalázott tiép_ is csak a maga szegénységéből adhatott: ruházatukat és 
az úton lévő pálmák ágait. A virágvasárnapi bevonulás pompája mégis fenn- 
6éges.

Jézus már akkor tudta, hogy a hozsannázó ajkak néhány nap múlva 
feszítsd meg-et kiáltanak. Tisztában volt azzal, hogy az Ő útja a kereszt,

VALLJUK MEG, hogy sokszor mi is csak külsőségekben járu
lunk Krisztusunk elé.

ADJUNK HALAT, hogy Krisztus mégis elfogad követőjének és 
adja a bátorítás szavát: bízzatok énbennem.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Krisztus legyen a mi megváltónk és 
ő általa élhessenek minden népek békességben. így váljon valóra a 
mi virágvasárnapi örvendezésünk.

Szuchovszky Gyula

B I B L I A-O LVA S Ó
Március 29. Vasárnap. Jer. 17, 5. 7. Jáu. 12, 12—13.

Az »önbizalom« elbizakodottságra vezet, ez pedig sok bajt zúdít ránk. 
Az Üfban való bizodalomnak nagy jutalma van: igaz nyereség és bőséges 
áldás árad ránk Jézus Krisztusban, kit azért áldott meg Isten, hogy nekünk 
áldássá legyen. — Feléd közelít ez az Áldás: menj elébe hozsannázássall 

(Olvasd még: Ján. 17. — Zsolt 22, 1—22. Zsid. 5, 7—9.)
Március 30. Hétfő. És. 17, 7. Ján. 10, 17.

Isten orcája nem nyílik meg teljességgel rejtottségéböl. Bűneink lehetet
tem é teszik, hogy lássuk. Krisztus azonban az életét adta, hogy ama nap 
ajándéka — az Ür arcának örökkévaló látása — miénk legyen. Látni akarod 
Istent? Lásd be: csak Krisztus érdeméből lehetséges!

(Olvasd még: És. 50, 5—10. — Zsolt. 22, 23—32. Fii. 2, 8—11.)
Március 31. Kedd. És. 45, 24. I. Kor. t, 18.

Alci haragszik, nincsen igaza! Aki az Ürra haragszik, nincs igazsága: 
bíínbocsánat, élet és üdvösség nélkül szűkölködik. Ez pedig kész veszedelem: 
kárhozat! Csak a Krisztus keresztje tartóztathatja fel,, hogy belé ne vessz. 
Higyj a keresztről szóló evangéliumnak: Isten ereje ez — üdvösségedre! 

(Olvasd még: Zsid. 9, 16—28. — Luk. 23, 1—12.)
Április I. Szerda. V. Móz. 13, 4. Ján. 5, 30.

A magam akaratát követve gyakran kudarcot vallók. Isten akarata azonban 
megbízható, mert üdvösséges. »Szava meg nem csal soha!« Légy engedelmes 
Uradhqz.

(Olvasd még: Zsid. 4, 15—5, 9. — Luk. 23, 13—25. Zsolt 111.)
Április 2. Nagycsütörtök. Ez. 36. 11. Ján. 6, 54.

Isten szeretete bővölködik— Fia is többet ad szavánál, erejénél, segít
ségénél, vigasztalásánál, »lelked üdífésénél«: önmagát, testét és vérét adja. 
Élj vele s örök életed van és részed a feltámadásban!

(Olvasd még: I. Móz. 14, 17—20. Luk. 23, 26—32. Zsolt. 22, 2—20. I. Kor. 
11, 23—32. t. Kor. 10, 16—17. Ján. 13, 1—15. Luk. 22. 14—20.)
Április 3i Nagypéntek. Zsolt. 50. 2. Kol. 1, 13 — 14.

A Kereszt megrendítő látványa Isten cselekedetének dicsőségét ragyog- 
tatja felénk: Atyánk Fiát bűneinkért martalékul adta, Jézus Krisztus vére 
bűneink bocsánatért kiáltott az égrel Ö, gondold meg: a Bűntelen a kereszten 
a halál foglya, mi pedig vére alatt megtisztulva — szabadok!

(Olvasd még: És. 53. II. Kor. 5, 14—21. Ján. 18, 1—40. 19, I—42. I. Móz. 
22, 1—18a. Luk. 2». 33—49.)
Április 4. Nagyszombat. Zsolt. 31, 6. Kol. I, 18.

Azért mégsem'hányta oda Fiátl Csak, mig bennünket megnyert. Halálá
ban is az Atya hűséges keze tartotta. A magát oddáldozó Fiát feltámasztotta 
nékünk; hogy aki halálunkból kivezetett, megváltott életünkben is ö  járjon 
előttünk! — Te pedig kövesd!

(Olvasd még: Zsid. 9, 11—12. 24—28. Zsid. 10, 11—23. Luk. 23, 50—58. 
Zolt. 118, 14—24.)

Fog a ra «I J. Árpád
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AZ EGYSÉG ÉS A HIT JEGYÉBEN
B erecsky A lb ert és P é te r  János reform átu s püspökök u p á r iz s i konferencián

Az úgynevezett Európai Együttmű
ködés Ökumenikus Bizottsága Párizs
ban február 28-án és március 1-én 
ülést tartott. A bizottság tagjai közül 
jelen voltak: Andre Philip professzor, 
elnök (Franciaország), C. L. Patijn 
alésnök (Hollandia),. H. Ehlers, a 
bonni parlament elnöke, G. Heinemann 
volt bonni belügyminiszter, Niemöller 
munkatársa, H. Kopf tartományi mi
niszterelnök, von Thadden, a Német 
Protestáns Napok elnöke és mások, 
Angliából. Amerikából, Svédországból 
és egyéb országokból.

Meghívást kaptak az összejövetelre: 
Marc Boegner és Pierre Maury, a fran
cia református egyház vezetői. A ma
gyar protestantizmus.! Dereczky Albert 
és Péter János református püspökök 
képviselték.

Az Egyházak Világtanácsa központi 
irodája részéről W. A. Vis ser’t Hoof t 
főtitkár, /V. Elirenström, a tanulmá
nyi osztály igazgatója és másók voltak 
jelen.

Az időszerű európai problémák tár
gyalásával kapcsolatban Dereczky Al
bert püspök előadást tartott a konfe
rencián. Bevezetésében kiemelte, hogy 
az Európai Együttműködés Ökumeni
kus Bizottsága egész eddigi anyagát a 
Magyarországi Ökumenikus Bizottság 
vezetőségi ülésén — az evangélikus és 
református egyházak püspökeinek és 
világi elöljáróinak részvételével — 
ökumenikus lelkiismeretességgel átta
nulmányozták.

— Az Európai Együttműködés Bi
zottsága — folytatta a püspök — már 
első' ülésén, 1951. januárjában megál
lapította, hogy »mindenekelőtt egy új 
ökumenikus beszélgetésre van szüksé
günk.« Ugyanezen az ülésen kifejezték, 
hogy? »különösképpen fáradozniok kell 
azon, hogy a Keleten élő egyhá
zakkal való összes lehetséges lelki kap
csolatokat fenntartsák és erősítsék.« A 
bizottság minden ülésén súlyt helye
zett arra, hogy az egyházakhoz szóljon. 
Bár tudjuk, hogy ez a bizottság több 
jellel adta bizonyságát annak, hogy az 
Egyházak Vit ágtanácsa munkájában 
akar segítséget nyújtani. Örülünk an
nak, amiben egyetérthetünk.

A német kérdésben tartott ülésük 
megállapítása bizonyára nemcsak 
Németországra, nemcsak Európá
ra, hanem az egész világon élő 
egyházra érvényes: oAz egyház
nak az egyházak között cselek
vésben kell meglátnia őrállól hi

vatását.«
A közös cselekvés ilyen készségében 

szolgálatot akarunk tenni azzal is, 
hogy elmondjuk, amit aggályosnak, 
vagy éppen veszedelmesnek látunk.

Á püspök ezután rámutatott, hogy a 
Bizottság egyik-másik megnyilatkozása 
inkább veszélyeztette; semmint szol
gálta a tagegyházaik közti együttműkö
dést és a világbéke ügyét. Majd így 
folytatta;

— Nyomatékosan lel kell hívnom 
figyelmüket arra is, hogyan fog
lalt állást a jelenlegi nemzetközi 
helyzet békés megoldására való 
törekvésben és az újraf el fegyver
zés ellen az Egyházak Világtaná
csa tagegyházainak egész sora, s 
magának az Egyházak Világtaná
csának a legutóbbi központi bi

zottsági ülései is.
A püspök ezután ismertette az ame

rikai methodista egyház, a francia re
formátus zsinat, a német evangéliumi 
egyház és a magyarországi reformá
tus egyház zsinatának az állásíogla- 
iásái

— A tagegyiiázaknaik ilyen és ehhez 
hasonló kívánságaira — folytatta Be- 
recziky Albert — jó visszhangot adott 
az Egyházak Világtanácsa köz]xmti 
bizottsága legutóbbi ülésén hozott ha
tározataiban,

főleg az Egyesült Nemzetek 
Szervezetéhez intézett levelében, 
amely sürgeti a koreai vérontás 
befejezését, a nagyhatalmak veze
tőinek közvetlen tárgyalását, 
mindannyiunk szívéből szóló in
dokolással. Bizonyságot kell ten
nünk arról, hogy jogosan írta a 
ciüchesteri püspök a központi bi
zottság levelében, hogy ;>az egész 
világ keresztyén közvéleményét 

fejezzük ki.c

— Az Egyházaik Világtanáósa köz
ponti bizottsága által az ENSZ-hezi 
intézett üzenetre igen sok visszhang 
érkezeit már a világ legkülönbözőbb 
részeiből. Ezekből máris megállapít-, 
haljuk, hogy

a Világtanács valamennyi eddigi 
megnyi atkozása közül ta án még 
egy sem talált olyan egyértelmű 
helyeslésre, mint a lucknowi hatá

rozatok.
A püspök ezután .ismertette a »Bri

tish Weekly« c. angol hetilapnak és a 
magyarországi református egyház zsi
nati tanácsának a határozatokkal kap
csolatos megnyilatkozásait.

— Az a tény, hogy az Egyházak 
Vítágtanácsa központi bizottsága 
a mai világfeszültség kérdéseiben 
úgy tudott megnyilatkozni, hogy 
a vi’ág különböző pontjain csinyi- 
re egyező visszhangot keltett, már 
önmagában is jelentős ökumeni

kus és békészolgátat.
Az a meggyőződésem, hogy
az Európai Együttműködés Öku
menikus Bizottsága Is ezekben a 
lucknowi határozatokban talál
hatja meg azt a keresztyén út
mutatást, amely jó Irányítást ad 
európai és ökumenikus szolgála

tunkhoz.
Nyugati éis keleti egyházak az igyi 

megmutatott úton úgy haladhatnak

együtt, mint Krisztus egy testéneik 
tagjai, akik »egymás kezét erősítik a 
jóra«.. Azokból a nyomasztó ■ problé
mákból, amelyekkel Önök'is vívódtak' 
ennek a Bizottságnak eddigi ülésein, az 
egyetlen kivezető utat az Egyházak 
Viíágtanácsa központi bizottsága luck
nowi levelének szellemében lehet csak 
megtalálni — fejezte be beszédét Be- 
recziky Albert püspök.

A Bizottság sajtóközleménye a 
többi között ezeket mondja:

»Őszinte megbeszélés után, melynek 
során a megértés és keresztyén sza
badság szellemében kifejezésre jutot
tak a különféle álláspontok, a Bizott
ság elha'úrozta, hogy ezután is gon
dos figyelemmel kíséri az európai 
problémák további fejlődését, ügy ter
vezik, hogy ezzel, kapcsolatban még 
egy gyűlést ' tartanak Londonban. 
»Európai problémák« címmel kiadandó 
közlöny tovább fogja folytatni ezeket 
a tanulmányokat és vizsgálat alá veszi 
a különböző szempontokat.« Kimondot
ta továbbá a Bizottság, hogy elnevezé
séből törli az »ökumenikus« jelzőt. 
»Abból a célból — mondja a jelentés 
—, hogy egészen világossá tegye, 
hogy sem az egyházaknak, sem az 
ökumenikus mozgalomnak nem hivata
los testületé, a B izotság elhatározta, 
hogy' nevét a, következőképpen vá'toz- 
tatja meg: »A 'Keresztyén Felelősség 
Csoportja az Európai Együttműködés 
Szolgálatában.«

„Az érettség gyümölcstermés ■!“
A csepeli gyütökiezet március 22-én, 

vasárnap este tartotta a református 
gyülekezeti teremben tavaszi szeretet- 
vendégségét, amely iránt igen .nagy
volt az érdeklődés más gyülekezetek 
részéről' is. A szeretetvendégségen 
megjelent dr. Vető Lajos püspök., akit 
Krasznai Péter másodfelügyelő a tel
jes presbitérium élén fogadott.

Az evangéliumi és művészi műsor 
keretében dr. Vető Lajos püspök elő
adást. tartott »A keresztyén élet fejlő
dése« címmel. Először arról az öröm
ről szólt, amely a hitrejutással jár s 
amely leírhatatlan és kibeszélhetet- 
len. Sokan ezt az örömöt úgy akar
ják megtartani, hogy1 elfordulnak a 
világtól, az emberektől.

— A keresztyén életnek az érettség 
felé kell haladnia —  folytatta a püs
pök. Nem szabad megtorpannunk, 
csak magunkkal foglalkoznunk, mert 
akkor nem kerülünk közelebb az ű r 
höz. Az érettség gyümölcstermés! A 
kezdet öröme idején befelé fordul a 
keresztyén ember, de amikor ezen 
túljutott, kifelé kell fordulnia és ke
resnie kell: hol is vagyok én? Kik kö
zött vagyok?

— Az ember nagy feladatok teljesí
tése elő! szívesen menekül az idillikus 
életbe, holott

a keresztyénnek a valóság teljes
elfogadásával kell vállalnia az 

életet.
Adódnak munkák a gyülekezetben

RUTTKAY—MIKLIAN GÉZA:

PASSIÓ
A mi Urunk Jézus Krisztus 
szenvedésének és halálának 

szent története.
1. Virágvasárnapra 

II. Nagypéntekre

'*

Készítsük elő a nagyheti passió
olvasást a könyv csoportos meg
rendelésével. Ára 6.— Ft. Meg
rendelhető az Evangélikus Egye

temes Sajtóosztálynál.
Bp.. VIII., Puskin-u. 12. 
Csekkszámla: 220.278.

A gyülekezeti iratlerjesztések- 
nek 10%-os engedményt bizto

sítunk.

és a mi magyar hazánkban is. A ke
resztyén ember, aki a szeretet és em
bertestvériség ' igéit hallja újra' meg 
újra, ki kell vegye részét abból, hogy 
jövendőt biztosítsunk a népnek. Test
vérünk ' min'dén "ép és így nem lehet 
közömbös az, hogy, amikor mi szere- 
lelvendégségben- vagyunk, akkor a 
föld más részein tízmilliók szenved
nek a háború nyomorúsága alatt.

Isten felelősségre von és megkér
dezi: mit tettünk a világ minden 
népének békéjéért! A nagykorú, 
érett, gyümölcstermő keresztyén 
embernek nem kell minduntalan 
felsorolni a feladatokat, mert maga 
is meglátja azokat. A szeretet- 
vendégség célja: közelebb az Úr
hoz, és ezt másként úgy lehet ki

fejezni: közelebb az emberhez!
— fejezte be nagyhatású beszédét a 
püspöké

A szereteíyendégség után dr. Vető 
Lajos püspök hosszan beszélgetett a 
presbitérium tagjaival.

Várady Lajos

Istentiszteleti ren d
március hő 29-én, vasárnap

Budapesten
Deák-tér d. e. 9 Zay László d. e. 11 (űrv.) 

Kemény-Lajos, d. u. 6 Zay László. Fasor 
d. e. Yj IO Gyöngyösi Vilmos, d. e. 11 (űrv.) 
Pásztor Pál, d. ti. 6 Gyöngyösi Vilmos. 
Dózsa Gy.-út d. e. yjlO Trajtler Gábor. 
Üllől-út d. e. VelO, d. e. 11. Rákóczl-út 57/b 
d. e. 10 Szilády Jenő dr.. d. c. %I2. Kará
csony S.-n. d. e. 10. Óbuda d. e. 9 Mezősi 
György, d. e. 10 (űrv.) Mezősi György, d. u. 
5. Mezősi György. Bécsíkapu-tér d. e. 9 
Gálát György, d. e. 11. Sréter Ferenc, d. u. 
7 Evamgélizáció. Töroczkö-tér d. e. 8 Dan
hauser László. XII., Tarcsay V.-u. d. e. 9 
Ruttkay Elemér, d. e. 11 Zulauf Henrik, d. u. 
7 Danhauser László. Hűvösvölgy, Lelkész- 
nevelőintézet d. e. 10 Danhauser László. 
Fótl-u. d. e. y310 Gádor András, d. e. II 
(űrv.) Rirnár Jenő, d. u. 6 Gádor András. 
Václ-u. d. e. 8. Rlmár Jenő. d. u. 4 RImár 
Jenő. Zugló d. e. 9. d. e. II Benes Miklós, 
d. u. 6 Sólyom Jenő. Gyarmat-u. d. e. VtlO 
Ferenczy Zoltán. Rákosfalva d. e. ^12 Fe- 
renczy Zóltám Thaly K.-u. 28. d. e. 11 Rédei 
Pál, d. u. 6 Rédei Pál. Kelenföld d. e. 8 
Muncz Frigyes, d. e. I! (űrv.) Mtincz Fri
gyes, d. u. 5 Evangélizáció dr. Karner Ká
roly. Nérnetvölgyl-út d. e. 9 Rezessy Zoltán 
dr. Külső-Kelenföld 12 Rezessy Zoltán dr. 
Kőbánya d. e Yi\0 Körén Emil, d. u. 4 
Gyülekezeti nap. Slmor-u. d. e. */«12 Koren 
Emil Utász-u. d. o. '/«12 Vető Béla. Újpest 
d. c. 10 Botmyal Sándor, d. u. 6 Blázy 
Lajos. Danakeszi-Alag d. e. 9 Blázy Lajos, 
d. u. Yí 7 (passió) Bonnyai Sándor. Vas-u. 
2/c d. e. 11 Szimonidesz Lajos.

Ha isten az ő javait áruba bocsá- 
taná. Igen sokat kapna értük. De mivél 
ingyen, ajándékul adja, alig becsüli 
őket az ember valamire.

Luther

Az egyház együtt küzd a néppel a békés jotőérf
Március 22-én tartotta alakuló köz

gyűléséi a ferencvárosi íelkészköfből 
önállósult. Ferencvárost Evangélikus 
Egyházközség. Ä kis templom' zsúfo
lásig -megtelt hívekkel. Lelkes han
gulatban. a jelenlevők eleven rész
vételével folyt le az ünnepélyes meg
alakulás.

Rédey Pál helyetteslelkész prédi
kált az ünnepi istentiszteleten. 
Jn 2,13—22 alapján arról beszélt, 
hogy amikor az igében Jézus beteszi 
lábát 'ebbe az egyházközségbe,' akkor 
itt is cselekszik'valamit.' Ez a cse
lekedet© pedig az lesz, hogy a gyü
lekezet tagjainak szívében felkelti azt 
a féltő szeretetet az Isten háza iránt, 
ami Jézus Krisztust a kereszthalálig 
emésztette.

Az alakuló közgyűlést Kajtár Lajos 
eddigi lelkészköri presbitériumi elnök 
nyitotta meg. Bevezető szavaiban a 
gyülekezet elhatározásálról tett hitet:

hűségesek akarunk lenni az anya- 
szentegyházhoz, amelynek közös
ségében tudjuk magunkat és né
pünkhöz, amelyel együtt küz

dünk a békés jövőért.

A megalakulás- ünnepélyes kimon
dása és az új tisztikar megválasztása 
után Hódos Andor felügyelő sZÖlt az 
új presbiterek nevében: minden erőnk
kel-azon leszünk; hogy ez -a. gyüle
kezet és ennek rpindén, tagja • > mint 
igazi egyházéljen a -gyülekezetben 
és .megtalálja helyét ebben; a -hazá
ban. ■ \ :

Az újonnan alakult gyülekezetét 
Dezséry László', püspök • levéjberi üd
vözölte. Köszöntés} mondtak a . köz
gyűlésen: Kemény Lajos, esperes,
Gaudy László, a rég i; anyaegyház 
igázgató.-lelkésze, ’ és Kárpáti' Sándor, 
a zuglói egyházközség;, felügyelője,.

Az egész gyülekezetei -áthatotta 
az a szilárd elhatározás, hogy az 
újonnan szervezett egyházköz
ségben igazi egyházi élet alakul
jon ki. Mindenki érezte és vál
lalta a fele'ősséget a gyü'ekeze- 
tért és a jelenlevőkben megerő
södött a hit, hogy Jézus valóban 
felébresztette az ö  házáért 
emésztő szeretetet gyülekezeté

ben

A z Úr asztalánál
Egyik fővárosi gyülekezetünkben fel

ütöm az iktatókönyvet. Vájjon milyen 
ügyek', akták és iratok futnak át a 'le l
kész! hivatalon? 34-es a legutolsó 
szám. Nem adminisztrálnak hát túl 
sokat, de nem ez a fontos most, ha
nem a levél, az »akta«, amit ez a 
szám rejt. Körlevél -a  gyülekezet 
presbitereihez. Nem száraz .adatokat, 
jogi- ténykedéseket olvasunk benne, 
hanem többek között ezt:

»A megtérített oltárhoz presbitériu
munk nagyünnepek alkalmával évek 
óta együtt járul. Ezzel is példát igyek
szik mutatni. Húsvéti ünnepkörünkben 
idén nogycsütörtök estét használjuk 
fel erre. Kérem; készüljön érre család
jával együtt helyes önvizsgálattal, 
bűnbánattal és reménységgel.' A lehe
tőséghez képest vegyen részt a közös 
előkészületi alkalmakon, de ezek. ne 
pótolják az egyéni előkészületet. Csen
des elmélkedésre ajánlom Ej. 5:1—10, 
I. Thess. 5:5—25. és V. Móz. 5:6—21.

fogja zárni majd azt a statisztikai ki
mutatást is, amelyből megtudjuk, 
hány úrvacsorázó volt a gyülekezet
ben az. ünnepek alatt. Jézus Krisztus 
azonban azokat fogja a szívébe zárni,- 
akik igaz ca mély készüléssel térdel
tek oda, ahol a legnagyobb ■ keresztyén 
csoda:.á-bünbocsánát s Jézus Krisztus 
közössége válik'válóra azoknak, akik 
hisznek őbenne.

Te bizonyára benne, leszel az úr* 
vacsorázok számában. De. vájjon 
benne'leszel-e. abban a boldog sereg
ben, amelyikét Jézus a szívébe zár? 
Mert:, '... .. . . .
' »Próbálja meg .az ember magát és 
úgy egyék abból' a .kenyérből és'úgy  
igyék ■ abból a ..pohárból,l. mért., ákj.. mél
tatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik 
és iszik magának, mivel nem becsüli 
meg az Ur testét.« (I, Kor. 11:28—29) 

Koren Emil

bibliai helyeket, valamint Luther Kis
kátéjának a tízparancsolathoz fűzött 
magyarázatait. Ezek alapján tartson 
helyes önvizsgálatot,, ismerje fel bű
neit, bánja meg, békái jön meg hara
gosaival és bízzék Jézus krisztus bűn- 
bocsánatában. En Is ezt igyekszem 
tenni.«

A lejkésztől megtudjuk, hogy min
den nagy ünnep előtt felkeresi levél
ben presbitereit. Nem mintha gyak
rabban nem találkozna velük, hiszen 
benne élnek a gyülekezetben s ha
vonta rendszeresen tartanak presbi
teri gyűléseket is. De ezeket. a levele
ket maguk a presbiterek elvárják. A le
vél nélkül is megtörténne a közös úr
vacsoravétel, de a közös ige melletti 
külön előkészület melegebb,és. mélyebb 
lelki kapcsolatot teremt s nem engedi, 
hogy puszta szokássá váljék az oltár 
melletti közösség.

Mi egy pesti lelkészi hivatal iktató
könyvében láttuk ezt. Isten azonban 
azokba a szívekbe néz. ahová megér
keztek ezek a levelek. De belenéz 
minden szívbe,' ahol csak készülnek 
arra, hogy. az ünnepek alatt oltár elé 
térdeljenek. Az iktatókönyv magába 
zárj« a pásztorotó t levelet. Magába

A Hungarian Church Presa
legújabb kettős számában részletes 
tudósítást közöl az evangélikus-egy- 
bá? március 4-én és 5-én megtartott 
zsinatáról. Közli Dezséry László püspök 
megnyitó Igehirdetését dr. Mihályit 
Ernő egyeteme« íejügyelönek és dr. 
Vető Lajos püspöknek megnyitó be
szédeit; a zsinat vendégel ne k_ üdvözlé
seit, a tárgyalások lefolyását és a 
zsinatnak a Lutheránus Világszövet
séghez és az Egyházak Világtanácsá
hoz intézett üzenetét. Hírt ad további 
a küllőidét . ta-jékoztkíó magyar egy
házi könyomatos a szlovák evangélikus 
egyház küldöttségének magyarországi 
látogatásáról, és részleteket közöl Ján 
Ghabada szlovák egyetemes püspök
nek á zsinaton elhangzott beszédéből. 
Közli ezenkívül Bereczky Albert re
formátus püspök rádiópfédikációját. 
dr. Balogh Jenőnek, a Református 
Egyetemes Konvent volt világi elnö
kének halálhírét, és ú) református lel
készek beiktatását. Végül hírt ad az 
evangélikus1 egyház szeretetmirnikájá- 
ról és a Luther Márton Intézetben tar
tott kántor-vizsgáról.

EVANGÉLIKUS ÉLET
A magyarországi evangélikus egyete
mes egyház Sajtóosztályának lapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, VIIL, Puskiri-u. 12. 

Telefon: 142-Ó74
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László szerkesztő. 
Budapest, III.. Dévai Biró Mátyás-tér 1.

' Előfizetési árak:
Ft Ft

Egy hóra 5.— Félévre 30.—
Negyedévre 15.— Egészévre 60.—

Engedélyezési és terjesztési szám: 
M. E. III. B 70.336/1948.

10000 példányban nyomatott.

2-531630. Athenaeum 
(F. v. Soproni Béla)

F é k e z «
a nyelvedet, ha bántó vagy kelle

metlen szdvak tolulnak a szá.dra;
a kezedet, ha tossz cselekedetre 

mozdul. . ., .
a lábadat, ha a .békétlenség s: a vét

kek. útjára indul. V .
a 'szivedet, ha könnyű barátaid csá

bítanak s te rhár' vágyódsz 1 hozzájuk 
csatlakozni. ' ..'<•■

A soha nem váltazá
Bármikor jöhet Hozzád a z  erűt 

bármilyen korban, a . nap bárme 
kában, bármilyen körülYnények , ...A / 
—, ha becsületes vágyódással'jön, a 
te sz'eretetedet, egyre . forróbbnak és 
téged, egyre• hűségesebbnek talál, ,  ie
soha tiétn változó Isiéit! .........

■ ’ Kierk'egaaid

Somogyi szűcs I s s L . Ú j o rg o n á k  &%*■iav,,ás4'
R i e g e r  O t t ó  o r g o n a g y á r

Budapest, X IV ., Füredi-utca 41. Telefon : 2 9 7 -0 2 3

SZLEZÁK RAFAEL IS ffU S
RAkospaJota, (Bpest, XV.,) Zríoyi-61 28. Tel. 292-128

O r g o n á k ,  h a r m ó n i u m o k
készítése, javítása. Villam os fúvóberendezések szállítása

F ittie r  Sándor orgonacpítő  m ester
Budapest, X IV ., ÍMiskolci-út 7 6

ZengoraJarlU*. hangoláj vailatat! Jogögyi osztály- 
tótállással Szakszerű becs- hoz Budapestre elm en
tés . Szávlts meat«p. Ba-|néK. Badlt?,, Miskolc. F6- 
ross-tér  egy. T: 330-17«. jPOSta. Postán marsa.

Zougx>ra, pianino, liarniónium 
javítás, hangolás,' érték- 
becslés Tipcld zongoraterem
ben. Rákóczí-üt hatvanegy.

Zongora, pianino Javítás 
hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvárl zongorakésrítő 
mesternél. Lenln-körút 21. 
Tel.: 426-819.Kézikötőkészüléket készítckl . .

XV.. Rákospalota, BethleIl!Zon20^‘ikés1trt6JT’®stc^Tíé, nóűrsr ti 77 .zongora, plarinó jutányos 
oaoor-u. // .  járbari. Orgonábarmóniur?/ 
Xalítkát készítek, javítokiklsebb-nagyobb eladó Da- 
bozott anyagból is. V.Jrócz? mester. 542—G&2. 
Irányi !5. !Aggtelefd-ntca 6.

Bőrkesztyűk javítását,
- tisztítását, készítését, ho

zott anyagból is vál
lal: Gyimesi. Cllöi-űt 
52^b. Tel.: - 143—5S6.

.Fotelokat székeket, legújabb 
Ircndsze-Ű rekamiékat készf- 
:tek: Kárpitos. Horváth Mi- 
jhá!y-tér Mária Terézia)
1 tizennégy. — Teznplomnál.

Speciális m tistoppoló, mfitömő
f t / f T ö b b s z ö r ö s e n  k itüntetve férfi, női IVlaRan Janos szabóm ester, THŐKÖLY-UT 59/A 
Legtökéletesebb m ütöm és kiégett, n iolyrágott 62öveten ’ 

és ruhákon. Vidékre postán utánvét.

Kárpltosbútor beszerzésével 
forduljon bizalommal Oláh 
ká-pltoshoz. Javítást válla
lok. Készáruk raktárón. 
József-körút 66. Tel: IS8-102.

Sr*friüve$ LlpJ Józseftől 
(Kn8pecz utódától) IX., 
O tw -ú t 7®. öröWmádfta 
templom meDeír^

Sezlont, rrtatracöt. ven
dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenln-kőrüt 55.

Rafcamiék. kUlónrélék. jó 
Kisipari munKa oicson, 
Zichy Jenó-utca harmino- 
három. Kárpitosnál.

Sodrony á g y á é t .  Össze
csukható vaságy. Gyermek- 
ágyat. vasbútort., csőbúlcrl 
készít, javítást vállal Pro- 
hászka. VL, Zichy JenÖ-o. 
negyvenhat. .

Órajavítást, óraüveg behe
lyezést gyorsan é3 pontosan 
végez Belházy órásmester 
Szubadsajtó-űt - 6. (Erzsébet 
hídfőnél). . , t

Zfppzárjavítás, táska, őv 
rlngllzés megvárható. Lejwn 
krt. 83. I.. Í6. sz.

Használt .háló, kombinált 
szekrény, kétszerpélyes re- 
kamlé, Iptel, szék. lakberen
dezés privátnak olcsón el

őadó. Pétertíy ^Sándor-u. 17. 
Gombos. ! ^

Gyöngyfűzést, díszműáru- 
javítást szakszerűen készít: 
GalNdíz Károljmé házi- 
iparos. V., Párísf-u, 7. 1. 6 
Kétszemélyes rekamlét szé
kekkel. fotelekkel olcsó ár
ban készít: Kárpitos. Rá- 
kóczl-tér 1,1. sz.

Táskairógépem bérbe ad
nám: IfJ. -Baditz. Miskolc, 
Tass. 15.

Elhelyezkedne 48 éves öz
vegyasszony könnyebb mun
kára pestkörnyéld kisebb 
családnál, csekély lizetésérl- 
Cíiti: Evangélikus Lelkészi 
Hivatal, Pilis.

KugHgolyót, Uimzörómát, 
stb. késeit faesztergályos; 
VII., Ketész-utca 8.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
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Április 4-éu magyar népünk immár 
nyolcadszor ünnepli felszabadulása 

. ünnepét. Nyolc esztendővel ezelőtt kö
vetkezett be a magyar nép történeté
nek legnagyobb fordulata, ekkor való
sult meg az, ami után a névtelen nép- 
tömegek milliói évszázadokon keresz
tül vágyakoztak, amiért szabadsághar
cokban. forradalmakban harcoltak, 
szenvedtek és véreztek. Elnyomóitól 
megszabadult, hogy megalkossa a sa
ját államát, a népállaniot, amelyben ő, 
a nép, kormányozza önmagát. Ekkor 
lett a magyar nép függetlenné és sza
baddá.

Függetlenségének és szabadságának 
birtokában, felszabadult roppant erejé
vel a második világháború szörnyű 
romjainak eltakarítana után népűnk 
csakhamar hozzálátott az új haza fel
építéséhez. Nemcsak gazdasági életé
nek régi, de elpusztított értékeit épí
tette újjá, nemcsak felrobbantott híd
jait állította helyre, nemcsak romos 
városait hozta rendbe, hanem tervszerű 
munkával gyönyörű új hidakat, új vá
rosokat emelt s hazánkat elmaradott 
mezőgazdasági államból ipari ál
lammá formálta.

A külső országépitéssel együtt járt 
népünk kulturális színvonalának eme
lése. Akik azelőtt nem is álmodhattak 
magasabb iskolákról, most szert te
hetnek a Icgmagartlbbrendü tudomá
nyos műveltségre, 6 népünk egészen 
azon az úton van, hogy a korszerű 
tudomány titkaival megismerkedve, 
müveit néppé legyen. Az azeiött elnyo
mott magyar nép minden dolgozó fia 
és leánya előtt megnyílt az út, hogy 
akár a legmagasabb vezető állásokban 
is érvényesülhessenek népünk előmene
telének szolgálatában. ~ ---- •••••-•-- —

Magyar népünk egyre tudatosabban 
végzi munkáját. Az idei felszabadulási 
ünnepre készülődve, miután tisztában 
van azzal, hogy új, virágzó országot 
csak odaadó munkával lehet építeni, a 
»Felszabadulási Hét«-en mind a 
mezőgazdaság terén, mind a gyárak
ban, mind a bányákban eddig alig ta-

K észülj az  ig e  h a l lg a tá s á r a !
Husiiét vasárnapja 

Ján. 20, 1—10.'

A húsúéinak az a lényege, világot 
átjáró nagy örömhíre, amiről ez a 
szentige beszél: üres a sir! Legyőző
iéit a halál!

Hogyan fogadták az első tanúk, az 
üres sír■ szemtanúi, a feltámadás haj
nalán ezt a hallatlan csodát? Mária 
Magdaléna nem meri hinni. Péter is 
csak a puszta tényeket látja: a leple
ket és az üres sirkamrát. Egyedül a 
névtelen tanítványról, magáról János 
evangélistáról van megírva, hogy »lá
tott és hitt«. Később, a Feltámadott 
megjelenései után, amazok is hittek. 
De ekkor még fogvatartja a szivüket 
a bizonytalanság, a kételkedés, a két
ségbeesés.

Mi is ilyenformán vagyunk a hús
véti üres sírral. Túlságosan az orrunk
ban érezzük a holtlest, az enyészet 
szagát, semhogy könnyű legyen el
fogadnunk az első tanúk bizonyság
tételét. Átformálni próbáljuk az ige 
hallatlan híradását allergiává a ter
mészet ébredéséről, qz igazság és az 
eszme diadaláról és hasonlókról. Job
ban hiszünk a szemünknek és az értel
münknek, mint Isten beszédének, a 
húsvéti evangéliumnak. Pedig végered
ményben azon dől el hit vagy hitetlen
ség, hogy milyen szívvel állunk ■ meg 
u húsvéti üres sír előtti /. Kor. 15, 14. 
Ha nincs feltámadás, akkor bizony 
bűn, halál és enyészet rabjai vagyunk, 
valamennyien. Kérlelhetetlenül és ki
kerülhetetlenül fut az életünk a sötét, 
hideg sírüreg felé! Kiáltson azért bele 
Isten igéje a halát reménytelenségébe, 
gyászába,, szivek félelmébe: leg./öze
iéit a halál, hitünké a húsvéti győze
lem! Ébressze fel és erősítse meg ben
nünk húsvét evangéliuma a rendít
hetetlen bizonyságot, békességet és 
örömöt: akár éljünk, akár haljunk, az 
űréi vagyunk! Aki őbenne hisz, ha 
meghál is, él. NAGY GYULA

pasztáit lendülettel és lelkesedéssel 
óriási eredményeket ért el.

Nem kétséges ma már népünk ön
tudatos tagjai előtt az sem, hogy sza
badságát és felemelkedését veszedelem 
fenyegeti azok részéről, akik a nép el
nyomása árán igyekeznek maguknak 
kivételes jólétet biztosítani. A nép 
ellenségei mint mindig, akár véres 
háború árán is szeretnék elvesztett 
uralmukat visszaszerezni. Az ország
építés nagy feladata ennélfogva szük
ségessé teszi a honvédelem erőteljes 
kiépítését minden ellenséggel szem
ben. Minden gonoszságra és bűnre kész 
ellenségeikkel kapcsolatban a felsza
badult népek ma mlár nem ringatják 
magukat hamis elképzelésekben. Tuda
tában vannak annak, hogy eredményei
ket, békés munkájukat és életüket csak 
erős honvédelem biztosíthatja. Hazánk 
függetlenségének, békéjének védeime 
ilyenformán a világbékéért folyó tör
ténelmi méretű békemozgalom felada
tainak egyik fontos részévé lett. Ezért 
felszabadulásunk nyolcadik évforduló- 
ián magyar népünk a bibliai Nehe- 
miáshoz hasonlóan mint valami óriás 
áll . a történelem porondján, egyik ke
zében munkaeszközt, a másik kezében 
a béke védelmének fegyvereit tartva, 
s bízva abban, hogy az »ős ellenség« 
látva népünk erejét, elriad attól, hogy 
békés építőmunkájában megzavarja.

Egyházunk népe, mint a felsza
badult magyar nép egy része, ezen a 
napon együtt ünnepel minden dolgozó 
magyarral. Hálás Istennek azért, hogy 
az országépítéssel egyidejűleg lerom
bolt templomait is felépíthette s hit
életének megújulásával szolgálhatja 
az egész magyar nép s az egész ha
ladó emberiség ügyét. Hálája elsősor
ban ném szavakban nyilvánul, hanem 
a jövőbe vétett hitnek a munka meze
jén reléid eredményeiben. Ezzel a jö
vőbe Jvpteté hittel nézi mindennapi fel
adatait s; végzi'azokat teljes odaadás
sal és'hűséggel mindenütt, ahová né
pének bizalma állította, mert tudja, 
hogy a szabadság ' kötelezettségekkel 
jár s csak az az ember s az a' nép 
maradhat szabad, aki szabadságért 
teljes, erejével, soha meg. nem .szűnik 
dolgozni és'harcolni.

A mi hitünk örvendetes cikke
Nem elég csupán a történetet tudni: 

azt is meg kell tanulni, mit használ az 
nekünk, és hogyan kell vele élnünk. 
Mert ha egy éven át naponta is pré
dikálnánk erről, akkor sem merítenők 
ki, és nem tanulnánk eleget belőle, 
olyan gazdag anyag ez. Ha Krisztus 
Urunk feltámadását helyesen akarjuk 
megragadni, két különböző képet kell 
magunk elé festenünk. Az egyik kép 
szomorú, nyomorúságos, szégyenteljes, 
megindító, véres, amiről nagypénteken 
hallottunk, hogy Krisztus Ott függ a 
gyilkosok között és nagy fájdalmak közt 
hal meg. Ezt a képet, amint hallottátok, 
kételkedés nélküli szívvel kell nézni, 
hogy mindez a ml bűneink miatt tör
tént, hogy Ö, az igaz és örök főpap ál
dozatul adta magát bűneinkért és ha
lálával megfizetett érettük. Minden em
ber tudja meg, hogy az ő bűnei sebez
ték meg így Krisztust és szereztek neki 
ilyen nyomorúságot.

De a hitvallásban szorosan egymás
hoz tartozik ez a két cikk: Krisztus 
megfeszíttetett, meghalt, eltemettetett, 
pokolra szállott, — és a harmadik na
pon feltámadt a halálból; így ez a szo
morú kép még sem marad meg sokáig. 
Mert mielőtt a három egész nap ‘ el
múlnék, a mi drága Urunk Krisztus egy 
másik, szép, egészséges, barátságos, 
vidám képet hoz élénk: hogy bizonyo
san megragadjuk' a vigasztalást, hogy 
Krisztus halála nemcsak a mi bűnünket 
törölte el és fojtotta meg, hanem hogy 
feltámadása által igazak és örök üdvös
ség részesei leszünk. . . .  Mert amikép
pen előbb a bűnt a nyakába akasztot
ták, Üt pedig a keresztre feszítették, 
most ezen a másik képen azt látod, 
hogy nincs többé bűn rajta, hanem csu
pa igazság, semmi fájdalom és szomo
rúság, hanem csupa öröm, nincs halál, 
hanem csak élet, még pedig örök élet, 
amely messze-incsszo fölötte van ennek 
az ideig tartó életnek. Ennek a képnek 
joggal örülhetünk. Mert itt azt látod, 
hogy Isten bűnödet, amely olyan súlyos 
volt, hogy'alatta össze kellett volna ros- 
kadnod, levette “rólad és saját Fiára 
rakta, aki örök Isten és elég erős, hogy 
a bűnnel szemben helyt álljon. •

Ez tehát a mi hitünknek a nagyszerű, 
örvendetes cikke, ez tesz egyedül 
keresztyénné.

Luther Márton egyik húsvéti prédi
kációjából. (Máté ev. 28, 1 —10. alapján.)

Dezséry László püspök:

Most így cselekszenek az evangélikusok
A Nagyhélnek régen kialakult nagy

szerű rendje van. Az egész egyházi 
esztendő szíveközepe. Sűrűsödnek Is
ten kérdései a hívők felé, nyiladoznak 
a szivek az ismerős kinyilatkoztatásra 
s hozzáigazodik az élet az ünnepek
hez. Népünk élete tele. van húsvéti nép
szokásokkal, a tavasz hangjai és le
helteié erősítik a húsvéti evangéliu
mot, párolognak a mélyen fel hasított, 
gazdag magyar földek, repedeznek a 
rügyek az ágakon s nyílnak a szivek 
arra a mindig új örömre, amit ’ Isten 
húsvét által hirdetett ki az emberek 
között. Mert a húsvétot a tavaszba 
helyezte el Isten, a húsvéti történet 
természete szerint s abból a mély is
teni szeretetböl, mely öt arra vitte, 
hogy az emberiség megváltását úgy 
adja hírül az embereknek, hogy köz
ben ennek az örömhírnek terjedését, 
az új élet hajnalhasadását s az örök- 
élet biztos reménységét minden se
gítse az ember életében, az ember szí
vében. Miként a fák, füvek és virágok, 
miként az állatvilág, miként az egész 
nyiladozó természet, nyíljék ki az em
berek szíve s tudjon hinni a bűnbocsá
natban, feltámadásban és örökéleiben 
mindenkor.

Most azt cselekszik az evangéliku
sok. hogy belehelyezkednek Isten 
világot és emberiséget megváltó szent 
akaratának, csodálatos szerelmének és 
áldozatos cselekvésének árjába s vite
tik magukat az igével és az oltári 
szentséggel az üdvösség felé.

Most azt cselekszik az evangéliku
sok, hogy mindennél elmélyültebben 
hallgatják a megváltás életre indító 
igéit, a nagyheti böjti igehirdetö soro
zatokon s minden nap újra felerősöd
nek hűlni Krisztust, akit isten érettünk 
áldozott fel és érettünk támasztott fel, 
hogy örökéletünk legyen. Nappal dol
goznak''künn a mezőkön, a házak kö
rül, a fiatal állatok körül,-reménység
gel vetik a magot, csinosítják' a portál, 
SiUtcvelik az állataikat, este pedig hall
gatják Isten igéjét, aki őket remény
ségre, életre és munkára _biztatja. 
Most azt cselekszik az evangélikusok, 
hogy verőfényes tavaszi napokon in
dulnak a gyárakba s a hivatalokba 
megtelve o munka szeretetétől, az

Az emberiség lelkiismerete
A népek bécsi békeviiágkongresz- 
szusa határozatainak erőteljes ér
vényesítése céljából tartja a Béke- 
Világtanács negyedik ülésszakát 
hazánk fővárosában, Budapesten 
1953. április 10—14-ig. Büszkék 
vagyunk, hogy a békeszerető 
Magyarországból hangzik ezekben 
a napokban a világ minden népe 
felé az emberiség lel ki isme rété
nek tiszta szava a béke megmen
tése és megtartása ügyében. Ün
nepi érzésekkel várjuk hazánkba a 
békemozgalom világszerte ismert- 
nevű élenjáró vezetőit, akik a leg
főbb földi jóért, a békéért küzde
nek. Várjuk a Béke-Világtariács 
papi tagjait, akik keresztyén meg
győződésük és hitük kötelezése 
alapján állottak számunkra is 
példamutatóan a béke ügye mellé. 
Bizonyságai ők annak, liogy a ke

resztyén ember lelkiismerete Kanadá
ban és az Egyesült Államokban csak
úgy, mint Németországban és Auszt
riában, Angliában csakúgy, mint 
Csehszlovákiában vagy Magyarorszá
gon nem szólalhat meg külön hangon 
a béke szent ügyében- , Magyar né
pünk munkával. lelkesedéssel és 
büszkeséggel és bizalommal köszönti 
hazájában a Béke-Világtanácsot. A 
magyar kérészi yénséget is erre in
dítja hite és Krisztustól a béke nagy 
ügyéért nyert eikötelezése és indítja 
szerte e hazában minden templomá
ban buzgó imádságra is, hogy áldja 
meg gazdagon Isten a Béke-Világ
tanács tagjainak köztünk időzését, 
minden tanácskozását és munkáját. 
Jusson diadalra a háború fölött a 
béke. a-háborút akarók ielkiismeret- 
lensége felett diadalmaskodjék a 
Béke-Világtanács lelkűidé, az em
beriség lelkiismerete.

élet reménységétől, a haza szereteti- 
töl, a béke örömétől s a mindezeket 
összefoglaló drága evangélikus hittől, 
melyben őket a meghalt és feltáma
dott Krisztus üdvözíti. Mindez igen 
széppé teszi az életet. Boldog evangé
likusok vagyunk, akik élünk apáink 
hitéből s hittel élünk mai nemzedé
künkben azzal a biztos tudattal, hogy 
Isten minket gazdagon elfoglal né
pünkkel együtt és népünk körében. El
foglal és áldásként tud használni az 
emberek között.

Az evangélikusok most azt cselek
szik, hogy felkészülnek az Ur szent 
vacsorájára. Gyönyörű hagyomány, 
hogy Nagypénteken a ritkán tempto- 
mozók is az Ur asztalát látják a sze
mük előtt s készülnek a nagy térdhaj
tásra, hogy megtisztuljanak bűneiktől 
s új erővel kezdjék a z- életet. Nagy- 
csütörtök délutánja az úrvacsora- 
szerzésének ideje s szép, hogy gyüle
kezeteink mindenütt megtérítik az Ur 
asztalát. Igazi gyülekezeti ünnep ez!

Az evangélikusok most azt cselek
szik, hogy Nagypénteken megtartják a 
családi böjtöt, templomba mennek s 
beszélnek otthon a gyermekeiknek a 
kereszt csodájáról. Mindezt természe
tesen, mindezt vallásos hivalkodás 
nélkül, mindezt beleillesztve a min
dennapi munkába, a mindennapi élet
be, amelyben oly közös a sorsunk, á 
dolgunk és a jövőnk egész magyar, 
népünkkel.

A húsvét-vasárriap talán legszebb 
ünnepünk. Igazi tavaszi ünnep, tele a 
család örömével, a gazdagon terített 
magyar asztalok és otthonok örömé
vel. A nagyhét koronája. Az Ur feltá
madott! Bizonnyal feltámadottt Jézus 
él, mi is élünk!

Közben pedig ez esztendőben, őí agy - 
péhtek és húsvét közé esik Magyar 
hazánk felszabadulásának felemelő. 
ünnepé, április 4. Nemzetünk' új életre
való felszabadulásának, ti] építkezé
sének, szabadságának és függetlensé
gének ünnepe. Minden évben gazda
gabb ünnep, mert minden évbeli 
gazdagabb tapasztalatokkal és meg
győződéssel. Az evangélikusoknak ma 
az a dolguk és azt ‘ cselekszik, hogy 
együtt ünnepelnek egész népünkkel és 
egész élelüket arra adják, hogy a ma
gyar haza felemelkedése, becsülete, 
függetlensége és szabadsága, népének 
jóléte izmosodjék.

Csupa tavaszi ünnep. Az evangé
likusok ma azt cselekszik, hogy bol
dogan élvezik ezt a tavaszt s egész 
életükkel azon vannak, hogy ez a ta
vasz magyar hazánkban és evangé
likus egyházunkban örök maradjon.

H ű svétra  va ló  is te n i  d ic s é r e t
E világnak fényessége 
Es szeneiknek idvössége,
KRISZTUS JÉZUS egy reménye. 
Mennynek, földnek teremlöje.

Kegyetlen halált meggyőzvén, • 
ördög hatalmát elvévén.
Pokol torkát bérekesztvén, 
Bűnünket rólunk elvevén.

Te Általad megváltattunk,
Te Általad szabadultunk,
Te Általad igazultunk,
Te Általad idvezültünk.

•
Alázatosan könyörgünk,
Buzgó szívből esedezünk,
Légy minekünk segítségünk.
Mert jól látod, mely sok bűnünk.

Add Szent Lelked ajándékát,
Örök éleinek jutalmát,
Engeszteld Atyád haragját, 
Láthassuk 0  szent irgalmát.

Dicsőség légyen Atyának,
Teneked Ö szent Fiának 
És a mi Vigasztalónknak,
A teljes Szentháromságnak.

(A Magyar Lelki Öra első részéből, 
1730.)

„Igaz szolgám  sokakat m egigazít és vétkeiket ő  viseli“ (Ezs. 53:111 bj
, . . I  A

Dr. Vető Lajos püspök:

F e lsza b ad u lá su n k  ünnepe

Az.evangéliumok híradása szerint a 
hálál bó> harmadnapon feltámadott 
Jézus első köszöntése tanítványaihoz 
'ejt volt: »Békesség nektek.« A békéi 
Isten és ember, ember és ember kö
zött az evangéliumok és az apostoli, 
lévelek, ső-t az egész szent írás tanú-' 
sága szerint olyan kincs, kötelezés és 
feladat, mely.-az ember boldogulásá
nak egyik alapfeltétele. Jézus boldo
goknak mondja a békeosinálókat, a 
Dékessógszerzőket.

A béke szerelete és a békéért való1 
buzgóikodás a keresztyén ember lelki- 
ismereti. kérdése- Keresztyén lelki
ismeretűnk parancsának ismerjük és 
Valljuk a békeíá-borbán való részvé
telünket. Boldogok vagyunk, hogy a 
békéért keresztvén emberek módján, hi
tünkkel és eikölelezésünkkel mi is 
megtehetjük a magunkét.

A magyar protestánsok és a ma
gyar keresztyénség számára fölöl- 
tébb nagy nap azért április 10-e, 
mikor a Béke-Világtanács hazánk 

fővárosában tartja ülését.
A Béke-Világtanács 1950. novem

berében alakult a második Béke- 
Világkongresszuson. Varsóban. A 

, Kongresszus üzenetet intézett az: 
ENSZ-hez, s ebben az üzenetében 
többek között ezt mondta: » . . .  létre
hozzuk a Béke-Vi! ágtanácsot. Ez 

; olyan szerv lesz,-melynek tagjai vala
mennyi. nemzet és ország képviselői
ből tevődnek össze. Olyan országok 
képviselőiből, melyek tagjai az ENSZ- 
nek és Olyanokéból, amelyek még nPin 
tagjai a Iszervezetnek, beleértve a 
gyarmati és függő, országokat is 

[ E szerv jeladata lesz, hogy ' inegfi-. 
’ gyűlje és ellenőrizze: uajjon az ENSZ 
s teljesíti-e kötelességét az emberiség■ 
l iránt. I

A Béke-Világtanáos az emberiség 
lelkiismerte lett a háború és béke vi- 
lágíesZü'ltségénék nagy kérdésében és 
ezt. az egyenrangú népek függetlensé
gének cive alapján akarja megoldani-

A Béké-Világtanács első ülésén, 
1951 februárjában, Berlinben köve
telte az öt nagyhatalom közötti 
békeegyezmény megkötését. Hogy 
éz mennyire a népek lelkiismereté
nek hangja volt, bizonyítja a több 
mint hatszázmillió aláírás. Hat- 
százmilliónál több ember írta alá 
a békeegyezmánv megkötését köve

telő felhívást.
Még az 1951. év novemberében 

megtartotta a Béke-Világtanács má
sodik ülészakát Bécsben. Ezen az 
ülésszakán az előbbinél is álütőbb 
erővel szállt síkra- a világbéke meg
mentéséért.

Különös jelentőségű volt a har
madik — rendkívüli — ülésszak 
Berlinben, 1952 júliusában. Német
ország, Japán és Korea kérdése 
volt ennek a rendkívüli ülésszak
nak tárgyalási középpontiában.
De ezen az ülésszakon tiltakozott 
a Béke Világtanács a baktérium
fegyver alkalmazása ellen is. Ja
vasolta a népek békevilágkon- 
gresszusának összehívását Bécsbe.
1952. decemberében a népek bécsi 

békevilágkongresszusán a világ min
den részéből, minden országából ösz- 
szesereglettek a jóindulatú emberek. 
Nemcsak a béketábor tagja-i, de mind
azok, akikben a Béke-Világtanács, az 
emberiség lelkiismerete felébresztette 
a felelősséget a világ sorsáért és hol
napjáért. Ennek a kongresszusnak 
egy szent célja volt: a béke,
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Igazgató-lelkeszi jelentés 165 évről
tápunk hasábjain már beszámol- 

'tunk arról, hogy a nagynevű pesti' 
Egyházközség 1952. november 24-én 
elhatározta lelkészt köreinek önállósí
tását. Ezt az intézkedést jóváhagyta 
mind a pesti egyházmegye, mind a 
déli egyházkerület presbitériuma. így 
egymás után alakultak meg az új 
gyülekezetek- 1953. február 8-án 
Zugló, február 15-én Józsefváros, 
március 8-án. Kőbánya, valamint An
gyalföld, és március 22-én Ferenc
város. Deák-tér és Fasor pedig — mint 
tátsegyházak — viszik tovább a régi 
egyház nevét, feladatát és szolgálatát.

A lelkészi körök megtörtént önálló
sulása után 1953. március 23-án tar
totta nagyjelentőségű utolsó számadó 
képviselőtestületi ülését a pesti egy
házközség. Dr. H. Gaudy László, az 
egyházközség igazgató-lelkésze a tör
ténelmi eseményeknek megfelelően 
történelmi jellegű jelentésben tekin
tette át nemcsak az 1952. esztendőt, 
hanem az egyháziközség egész múlt
ját, Visszapillantása nemcsak az új 
gyülekezetek szempontjából bír jelen
tőséggel. ha.nem egyházunk egész 
népe érdeklődéssel olvashatja a pesti 
egyház múltjának fontosabb adatait. 
Jelenlése elején Mikeás próféta igé
jét állította: »Az Ornak szava kiált a 
városnak.« (Mik. 6:9/a.) »Az ü r  
rákiáltott Budapestre 1557-ben: Le
jgyen templom ebben a városban az 
új hit hívőinek! 1705-ben már az új 
hit üldözött híveinek kiált e szavak
kal: Merjetek házi istentiszteleteket 
tartarr:! 1787-ben rákiált az ü r  az 
alig párszáz evangélikus hivőre: 
Hegy immár gyülekezel I 1792-ben ezt 
Múltja Molnár Jánosnak, a pesti 
evangélikus egyház első lelkészének: 
Menj fel a királyhoz és kérj telket 
és engedélyt a templom építésére, 8 
1799- október 31-én a Deák-téri temp
lom a lapkőletét éli ünnepén angyalok 
mondanak Ament mindezekre a szent 
kezdetekre.« Meg is épül a templom, 
s 1811 pünkösdién megtörténik a fel
szentelése. Wächter János bécsi 
superintendents, Szimonidesz János 
békési esperes és Kolozsvári István 
szirálki lelkipásztor hirdették ez alka
lommal Isten igéjét.

S z é k á c s ,  G y ő r y ,  H o rv á th
A gyülekezet első nagy felvirág

zása Székács József, Győry Vilmos és 
Horváth Sándor nevéhez fűződik. 
Székács József megválasztása Bajza 
József, a költő érdeme, »A költő is
mert egy Berlinben tanuló fiatal teo
lógust, aki a később világhírűvé vált 
Barabás Miklóssal lakott egy szobá
ban, s akit Székács Józsefnek hívtak, 
s őt ajánlotta a gyülekezet lelkészé
nek.

így hívta az Ür Székács Józsefet 
Pestre, hogy olyan papja legyen 
egyházközségünknek, aki testvér
ként élt a reformátusokkal, mint 
magyar lelkész, aki barátja lett 
Kossuth Lajosnak, aki papja lett az 
országnak, s aki tudott harcolni 
bátran és hősiesen a pátens ellen.*

»Utána olyan lelkészt hívott az ü r  
Győry Vilmos személyében a pesti 
egyházközségbe, aki mint korának híres 
irodalmára, igehirdetésével megbabo
názta egész Pestet. És az ő idejé
ben annyi költő és író volt minden 
vasárnap az istentiszteleteinken, mint 
a száz évvel későbbi időben egy iro
dalmi társasági ülésen* — olvassuk az 
igazgató-lelkész beszámolójában. Hor
váth Sándor volt dunántúli egyház- 
kerületi főjegyző 1866-ban került 
Pestre. Nagysága abban van, hogy 
lelki szemeivel látta az új gyülekeze
tek és templomok szükégességét. 
Munkatársait útnak indította, hogy a 
város minden részében, kültelkein is 
prédikálják az evangéliumot.

Évtizedek munkájának első gyü
mölcse, Deák-tér után az első temp

lom és lelkészi kör: Fasor. 1905-ben 
aliaikul meg a fasori lelkészi kör és 
szenteli fel templomát. Horváth készí
tette elő Kőbánya megalakulását is. 
Nagysága abban is megmutatkozott, 
hogy amikor erői. gyöngültek, nyug
díjba inenl, »de ott ült mindig a 
Deák-téri templomban, mikor utódai 
bemutatkoztak próbaprédikációikkal: 
Geduly Henrik, Kapi Béla, Kovács 
Sándor, Rafíay Sándor. S talán az ő 
szemei láttáik meg egyedül, hogy 
mind a négy pályázó püspöke lesz 
egyszer egyházunknak.«

K ét v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t
A pesti egyház második nagy virág

kora a tót világháború között volt. 
Hadd idézzünk e résznél te egy sza
kaszt az igazgató-lelkész: jelentésből! 
»Nagy gyülekezetek, külföldi egyhá
zak lelkészei látogatták meg egyház- 
községünket, és csodálkoztak annak 
szépségén. Mindegyik látogató azt 
állította, hogy olyan lelkes gyülekezet 
sehol a világon nincs, mint ez. De 
nemcsak mutatós volt ez a gyülekezet, 
hanem hadd mondjuk el egyszer és 
e'őször azt, hogy

ez a nagy pesti egyházközség a 
maga hihetetlen gazdagságából 
szórt és adott a szegényeknek. 
Nincs gyülekezet Magyarországon, 
amelyben templom épült, vagy or
gona készült, amelyhez ne adta 
volna oda nagy segítségét. Nincs 
egyházközség az országban, amely 
valamilyen címen offertóriumot ne 
kért volna egyházközségünktől. 
Nincs szeretetintézmény hazánk
ban, amelyekbe ne falakat épített 
volna bele egyházközségünk.«

J e le n  é s  jő v ő
Hitünk szerint most éH új virág
korát a pesti egyház, amikor üj 

egyházközségekre oszlott.
Minden leflkészi állás rendezése

Az elmúlt héten kántorvizsgán vol
tunk az Egyetmes Egyház _ Luther 
Márton Intézetében, Teológiai Akadé
miánk hallgatónöi ® egy hallgatója 
jelentkeztek több hónapi előkészület 
utón 'vizsgára. Az előkészület az 
Intézet kántorképző tanfolyamainak 
keretében Peskó Zoltán vezetésével 
folyt.

A néhány jelöltnek több óráig tartó 
vizsgája élményszámba ment azok 
szántára, akik hallgatták. Mintha ze
nei esten lettünk volna, ahol karének, 
zongora, harmonium és orgonaszámok 
váltogatják egymást. Chopintől 
Bachig s régi magyar istenes énekek
től Luther Koraijaiig széles skálán 
hallhattunk egyházi és világi darabo
kat s mintegy változatosságképpen 
zeneelméletből is kaptunk ízelítőt. 
A jelöltek valamennyien becsülettel 
megálltak helyüket. Komoly haladás
ról tettek bizonyságot, azok, akik 
már több éves zongoratanulás elő
képzettségével fogtak a tanfolyamnak 
s külön élményt jelentett hallani an
nak a hallgatónönek kidolgozott já
tékát, biztos pedálozását, aki minden 
zenei előképzettség nélkül indult a 
tanfolyamon.

A vizsgán egyházunk vezetői közül 
jelen voltak többen, élükön

Vető Lajos püspökkel, aki meleg 
szavakkal adott kifejezést megelé
gedésének. »Lényeges tartozéka a 
kántor munkája egyházi életünk
nek — mondotta a püspök. Az 
istentisztelet épületessége, áhítata 
nagymértékben befolyásolja a lel
készt is s ha rossz a kántor, a lel
kész felszántatlan, szikkadt talaj

után jó reménységgel látott hozzá az 
egyházközség az önállósítás végrehaj
tásához.

Megemlékezett Gaudy László jelen
tésében a Deák-téri Lutheránia immár 
országos jelentőségű szolgálatáról is- 
Felhívta a figyelmet az új zsinati tör
vények fontosságára, majd e szavak
kal fejezte be a pesti egyház 47. s 
egyben utolsó igazgató-lelkész) jelen
tését: »Hiszünk abban, hogy a pesti 
egyházközségnek csak keretei változ
tak meg, de maga a pesti evangéli
kussá g az új''keretek között a régi hű
séges hívők áldozatos egyházi életét 
fogja élni, és minden időiben fogja 
hallani az Urnák kiáltó szavát, de 
fogja hallani életében é® halálában 
Megváltójának is kiáltó szavát.«

Az új gyülekezetek nevében Kárpáti 
Sándor zuglói felügyelő arról szólt, 
hogy örömmel fogadták az önállósu
lást, annak terhét és felelősségét. Hittel 
indulnak el az önállóság útján és 
méltóik akarnak lenni a magymultú 
amyaegyházközséghez.

Bókay János, a pesti egyház gond
noka hangsúlyozta, hogy az egymillió 
240 ezer forintos zárszámadás egy
szerű számai mögött a valóságos élet 
és sok küzdelem van. Hit, az elnök
ség bölcsesége, a pénztári tisztviselők 
leleményessége és szaktudása kellett, 
hogy a gondokkal hónapról hónapra, 
s hétről hétre meg tudjanak küzdeni.

165 évi fennállás után az egyház
község felügyelője, dr. Fekete Zoltán 
bocsátotta útjára az új gyülekezeteket. 
Rámutatott arra, hogy ütünk ezentúl 
is egy.

Önállóan, saját erőnkből kell gon
doskodni a gyülekezetek lelki és 
anyagi életéről, de szeretetben és 
egyetértésben indulunk, gyüleke
zet gyülekezetnek kezet nyújtva.
A gyülekezet képviselői meghatódva, 

testvéri szeretetben, hivő blzodalom- 
mal indultak az új útra, hogy hűség
gel szolgálják egyházunkat és népün
ket.

nak érzi a gyülekezetek Májusi eső 
a jó kántorizálás a gyülekezet 
szíve talaján s a Jó kántor orgona- 

játéka maga is imádság.«
A' kántorjelölték nevében, akik a 

vizsga eredményeképpen valamennyien 
kántori oklevelet nyertek, Károlyi Er
zsébet köszönte meg Pestó Zoltán 
fáradozásait a 147-tik zsoltár szavával: 
Istenünkről énekelni jó.

Szépfalusi István pedig arról 
szólott, hogy miképpen lépnek 
kántori tudásukkal az egyházi 
megújhodás táborába. »Az ébredés 
énekanyaga nélkül s az énekművé-' 
szét és zenei képzettség nélkül 

, nem lehet megoldani az egvházi 
megújhodást« — mondotta. Az el
sőt a teológusok még ennekelőtte 
Fasang Árpádtól kapták világos 
kritikai tanítássá1 és útmutatással, 
az utóbbit Peskó Zoltántól, aki a 
művész erejével vezette be őket 
az egyházi muzsikába. Az az óhaj
tásuk. hogy minden hibáért bűn
bánati ének, minden jóért Jézust 

dicsérő ének fakadjon ajkukon.
Peskó Zoltán

meghatottad mondott köszönetét a há
lás szavakért s kiemelte, hogy aki sze
relmese az egyházi muzsikának, <z 
■tudni fogja, hogyan szolgáljon Isten
nek a muzsikán át 

Az ünnepélyes vizsgát az elnöklő
- Kemény Lajos

esperes zárta be és bocsátotta el a 
'legújabb kántorokat a 117. zsoltárral!: 
dicsérjétek az Urat!

A m ikor a kakas m eg sa ó la lt. . .
Körülbelül három óra lehetett éj

fél után, amikor a katonák megérkez
tek Jézussal a főpap palotájába. Ez a 
kastély a déli hegy lejtőjén épült, nem 
messze az utolsó vacsora házától. 
Amint a kapukat kinyitották, u római 
zsoldosok tovább masíroztak az Antó
nia erősség felé é3 Jézust otthagyták 
a főpap embereinek kezében. Átvitték 
a külső csarnokon s  egy ajtón át a 
belső udvarba vezették, amelyen er
kély futott körül. Ez a belső szobákba: 
nyílt.
' Judea magasabb begyem mindig 
hideg van éjszaka, Nizan hónapjában. 
Vaskosárbari szénparázs égett hát az 
erkélyen és fénye beragyogta a köve
zett udvart. A szolgák, akik most éb
redtek álmukból és azok Is, akik a 
katonákkal együtt a Getsemáni _ kert
ben jártak, a Názáreti elfogatásiról 
beszélgettek, odanyújtva kezüket és 
arcukat melegedni ai vörös tényhez.

A két tanítvány, aki követte a Mes
tert, elszakadt egymástól. János is
merte a háziakat s a szolgákkal 
együtt utat nyitott magának a belső 
udvarba Amint ott állt « tűznél a 
többiek között, kereste szemével Pé
tert. de nem találta sehol. Odament 
a zárt,.belső kapuhoz és a rácson ke

resztül meglátta »odakint állni«. Meg
kérte a szol gfíííót, hogy nyissa id neki 
a kaput és Péter is bejött csöndesen 
az udvarba, ahol ai karzatot körül- 
ragyogta rőt vibrálással a tűzféay. 
Fázott. Közelebb jött a melegedőhöz.

Az éjszaka sötétje fakóbb lett. Az 
ég elvesztette sötétkék színét. Az 
Olajfák hegye fölött a hajnali szürkü
let első bizonytalan derengése já t
szott.

A palota tárgyalótermében olt állt 
Jézus Kaifás és a Szanhedrln más 
néhány tagja előtt, akiket fölkeltettek 
ágyukból, hogy vegyenek részt a kü
lön kihallgatáson. Hamis tanúk jöt
tek, kémek, akik állandóan követték a 
Mestert a templomban, sugdosódva 
Júdással, fülelve a kulcslyukaknál.

De még ezek a nyomorultak sem 
tudtak semmi gonosztettet rábizonyí
tani. Jézus pedig némán állt és nézte 
őket.

— Semmit sem felelsz? — kiáltott 
reá Kaifás.

Jézus még akkor is csak hallgatott.
Ekkor Kaifás látta már. hogyan 

csalhatná tőrbe és ünnepélyes eskü
vel kényszeríti:

— Mondd meg. te vagy-e Krisztus, 
az élő Istennek fia?.

Parancs volt ez. És Jézus felelt 
neki:

— Te mondád.
Ekkor a főpap, íölállván, mint 

ahogy a törvény parancsolja, vala
hányszor istenkáromlás történt; meg
fogta ruháit a nyakánál és elszakí
totta felső és alsó ruháját úgy, hogy 
nem is lehetett többé megvarrni. ' A 
halál csöndje feküdt a szobán.

— H a llo ttá to k  a k á r o m k o d á s t? .. .  
H o g y a n  íté ljek?

A többiek felől pedig jött a válasz:
— M éltó  a halálra.

Lent a belső udvarban. Péter csön
desen melengette kezét a parázsíurtó 
mellett. Most már majdnem hajnal 
volt. A galamb szárnya olyan szürke 
színű, mint amilyen az ég volt akkor. 
Nem vetett árnyékot semmi. A csilla
gok egyenként kialudtak. Amint Pé
ter a tűz fölé hajolt, a szolgáló, aki 
beengedte őt és a többiek, akik kezü
ket melengették vele 'együtt, meglök- 
dösték egymást; aztán odasúgtak 
neki:

— U gy-e, le  is  a g a lilea i J é zu ssa l  
vo ltá t?

Péter elkapta a kezét és gyorsan
felelt:
I ' —i Ntnuíudom. mirbl besf.élszl. ■

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
Április 2. Nagycsütörtök, Az Úrvacsora szereztetésének estje.
Igék: az Úrvacsora szereztetésének és történetének igéi és az úr

vacsorái Intelem Igéi. (Szabadon választva.)
Liturgikus szín: fehér.
Április 3. Nagypéntek
Igék: d. e. Zsid, 0:24—28., János 19:1—7., d. u. Zsolt 22:17-20. 
Liturgikus szín: fekete.
Április 5. Húsvétvasérnap.
Igék: d. e. Jel. 1:17— 18., János 20:1—10., d. u. Zsoltár 

118— 14—24,
Liturgikus szín: fehér.
Április 0. Húsvéthétfő.
Igék: d. e. I, Kor. 15:21—23., János 11:21—26., d. u. Zsoltár. 

116:8-10 a,
Liturgikus szín: fehér.

RADIOS FÉLÓRA
Április 5-én, Húsvét vasárnap reg- 

kus vallásos félórát közvetít a Petőfi 
rádió. Igét hirdet Dr. Vető Lajos püs
pök.
SZEGHALOM

Márius 29-én, virágvasárnapon ik
tatta be Mekis Adám a kelet-békési 
egyházmegye esperese hivatalába az 
újonnan megalakult szeghalmi egyház
község elnökségét: Szeberényi Károly 
felügyelőt és Fodor Ottmár lelkészt. A 
beiktatás Dévaványán, az unitárius 
gyülekezet imaházában volt.
BUDAI EGYHÁZMEGYE

A budai egyházmegye április 12-én, 
vasárnap a hűvösvölgyi Lelkésznevelő 
Intézetben felnőttek számára gyüleke
zeti napot tart, amely a d. e. 10 órai 
istentisztelettel kezdődik és d. u. 6 
órakor tartandó záróáhitattal és úr- 
vacsoraosztással fejeződik be.
CSENGŐD

Március 13-a és 16-a között Csep- 
regi Béla lelkész végzett szolgálato
kat a gyülekezetben és a leányegy
házközségben; Döbrögeczben.

LELKESZViZSGA
A Magyarországi Evangélikus Egy

házegyetem Lelkészképesítő Bizott
sága Északi Kerületi Osztálya, Buda
pesten, 1953. március hó 25-én ülést 
tartott. Vető Lajos dr. püspök elnök
lete mellett. A lelkészképesítő vizsga 
letételére jelentkeztek: Bohus Imre 
ászári, Benkő Béla celldöinölki. Csiz- 
mazia Sándor celldömöiki, Gyekiczky 
János bakonycsernyei, Ifj. Lábossá 
Lajos ózdi és Záborszky Csaba eszter
gomi segédlelkészek. A vizsgázók a 
vizsgát megállották és lelkészi ok
levelet nyertek. •
SZARVAS

Virágvasárnap iktatta be hivatalába 
mindkét szarvasi gyülekezet az egy
hangú lelkesedéssel megválasztott új 
egyháztanácsát. Az újtemplomi egy
házközségben Aranyi József a nyugat
békési egyházmegyei esperes végezte a 
szolgálatot.

SEGÉDLELKÉSZl ÁTHELYEZÉSEK
Dr. Vető Lajos püspök ifj. Lábossá 

Lajos ózdi segédlelkészt Komáromba, 
Záborszky Csaba esztergomi segédlel
készt Özdra helyezte.

NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE ’
A nyugat békési egyházmegye lel

kész! munkaközössége márc. 16-án 
tartotta rendes havi munkaülését. A 
kijelölt textus megbeszélése után Bo
ros Károly és Pálfi István a biblia
órák kérdéséhez szólt hozzá rövid 
előadással, melyet megbeszélés köve-1 
•tett.

MAGLÓD
Március 22. és 27. között nagyheti 

előkészítő igehirdetések voltak a gyü
lekezetben. »Krisztus Pilátus előtt« 
összefoglaló címmel. Az igehirdetése
ket Pásztor Pál lelkész végezte.

KERTA
Március 22-én iktatta be hivatalába 

Halász Béla esperes a gyülekezet egy
hangúlag meghívott lelkészét, Sárkány 
Andrást, Ugyanakkor búcsúztatta a 
gyülekezet 43 éven át hűségesen mun
kálkodó és most nyugalomba vonuló 
lelkészét, Ihász Mihályt. Mind a nyuga- 
lombavonult, mind a beiktatott lelkészt 
szeretettel köszöntötte a gyülekezet.

HALÁLOZÁS
Dr. Kirschner János ügy.véd, a béri 

egyházközség felügyelője, a nógrádi 
■egyházmegye ügyésze, zsinati képvi
selő, hosszú szenvedés után a balassa
gyarmati kórházban elhúnyt.

Dr. Ruzsinszky György ügyvéd, az 
oroszlányi gyülekezet felügyelője, a fe- 
jérkomáromij egyházmegye felügyelője, 
egyetemes presbiter'váratlanul elhúnyt. 
Temetésén Dr. Vető Lajos püspök"w 
részt vett és kifejezte meleg részvétét 
*az elárvult családnak.

Mindketten hosszú évtizedeken át 
hűségesen szolgálták egyházukat, né
püket. ök az egyházi tisztséget nem 
dísznek tekintették, hanem szolgálati 
alkalomnak. Emlékezetük legyen ál
dott, Feltámadunk!

A háztartási vizsgálatoh eredménye 
az Észahi Egyházkerületben

Az Északi Egyházkerület presbité
riuma dr. Vető Lajos püspök és Aíar- 
gápsy Emil egyházikerületí felügyelő 
elnöklésével március 24-én, kedden, 
ülést tartott az egyetemes egyház 
székházában.

Csekey Zoltán irodaigazgató, egy
házkerületi pénztáros ismertette az 
Északi Egyházkerület gyülekezetei
ben éis egyházmegyéiben végzett ház
tartási vizsgálatok eredményeit. Az 
egyházmegyékre vonatkozóan meg- 
C ipítható, hogy azok háztartásának 
vitele mindenütt törvényes, gazdasági

Zavartan, haragosan, ijedten ment 
el az udvar másik oldala felé. De ott 
másik leánycseléd látta meg őt:

— Ez az ember is a Názáreti Jézus
sal járt — mondta.

— Nem is ismerem azt az embert
— kiáltotta Péter.

— Pedig te is közülük való vagy — 
bizonygatták azok, akik ai fűz körül 
álltak —, beszéded is elárul téged.

— Nem ismerem, ki azt — kiáltotta 
Péter haragosan harmadszor is.

Ebben a pillanatban megszólaltak a 
kakasok. A hajnal csöndjében ez volt 
az első n e sz ...  Az Olajfák hegyének 
kertjei felől jött. Az éles hang mintha 
kés lett volna Péter szívében. Amint 
pedig önmagát megvetve, fájdalmas 
gyötrődésében megfordult, valami von
zotta a szemét. . .  föltekintett a kar
zatra és ott állt egy alak az utolsó 
vacsora feliér köntösében, kát csuk
lója kötéllel összekötve. Az Üdvözítő 
is megfordult és csöndesen Péterre 
nézett. •

Péter pedig kiment ai hideg szélbe, 
amely ilyenkor hajnaliéiban véglg- 
süvít a hegyek fölött és látta, hogy a 
világ visszakapja színeit és az Olaj
fák hegye mögött az égen az új nap 
ígérete ragyog.

fis keagrjgfcseji.sirJ,;. -=r Motion

helyzetük biztosított, volt s mindenütt 
■alkalmazkodtak a gazdasági és társa
dalmi átalakuláshoz. Az egyházkcrületi 
presbitérium az egyházmegyék háztar
tásának felülvizsgálatáról szóló jelen
tést megnyugvással vette tudomásul és 
megállapította, hogy a zsinat jó mun
kát végzett az egyházmegyék átcsopor
tosításával. Az egyházmegyék jelenlegi 
összetétele elősegíti azok életképes
ségét.

Csekey Zoltán jelentésénél« máso
dik részében a gyülekezetekben vég
zett háztartási vizsgálatról szólott. 
A beérkezett jelentésekből nyilván
valóvá vált, hogy nemcsak az espe
resek és munkatársaik, hanem a gyű-' 
lekezelek is helyesnek és szükséges
nek látták a vizsgálatok megejtésát- 
Az egyházközségek gazdasági életé
nek elvi irányítása ás igen hasznos
nak bizonyult s  ezt a jövő,ben Is fenn 
keli tartani. A gyülekezetek szinte 
mind áttértek az önkéntes adakozásra 
s ez a jelentős fordulat nem veszé
lyeztette a háztartásokat, sőt rugal
massá tette. Áldásosnak bizonyult a 
siáfárságl (áldozati) vasárnapok be
vezetése is. Ahol a lelkipásztorok az 
étet igéjét hirdették, ott a gyülekeze
tek nemcsak lelkiekben, hanem anya
giakban is megújultak, mivel szük
séges, hogy a hitnek gyümölcsei is 
legyenek. De megáliaoátható az is, 
hogy a gyülekezetek életképességéhez 
az államsegélyek nagyban hozzá
járulták.

Az egyházkerület! nrcsbiter'uni el
fogadta az 1952. csonka évi zárszám
adást, az 1953. évi költségvetést, el
határozta, hogy — mivel a közalap 
megszűnik — az egyházkerület: járu
lékot lélékszámonként 40 fillérben álla
pítja meg, de a befolyt összegnek 
mintegy 25%-át gyülekezetek támoga
tására fordítja.

A presbitérium ülésén számos 
hozzászólás hangzott el s valamennyi 
ló szolgálatot tett a kerület és az 
egyházi élet mai kérdéseinek tisztá
zásában.

Istenünkről énekelni jó!



EVANGÉLIKUS ÉLET *

ÉLŐ V ÍZ
Uralkodni vagy szolgálni ?

Jézus halála előtti estén valami egé
szen nagy dolog történt egy jeruzsá- 
lemi házban. Együtt volt a tizenkét 
tanítvány Jézussal. Vacsora közben 
Jézus felállt, levette felsőruháját, ken
dőt kötött maga elé, aztán vizet öntött 
a (medencébe és sorba megmosta a ta
nítványok fáradt, poros lábait.

Jézus ezen az estén megvetett, rab
szolga-munkát végzett. A lábmosás 
ugyanis kortársai szemében olyannyiba 
megvetett munka volt, hogy arra csak 
pogány rabszolgákat lehetett kötelezni. 
Ks ezt a megvetett munkát végezte el 
Jézus, mintegy kiábrázolva ezt az igét: 
»En tiköztetek olyan vagyok, mint aki 
szolgál.« Majd a rabszolgamunka be
végzése után nyomatékosan mondotta 
tanítványainak: »Azért, ha én az ü r  
és Mester, megmosom a ti lábaitokat, 
nektek is meg kel! mosnotok egymás 
lábait«, mert »a szolga nem nagyobb 
az ő Uránál«.

Ugyanaz a Jézus Krisztus szolgál itt 
a tanítványoknak, aki az első virág
vasárnapon, ugyancsak szolgálatból, 
alázatosan szamárhátra ült, hogy be
teljesedjen az írás: »íme, jön néked a 
te királyod, igaz és szabadító ö, sze
gény és szamárháton ülő.« (Zak. 9, 9.)

Addig is, amíg elérkezett a virág- 
vasárnapi bevonulásig, és az utol
só vacsora közben végzett lábmo
sásig, minden szava és cselekede
te szeretetből való szolgálat volt, 
nem különben a kereszt vállalása 
is. Valóban minden szava és tette 
bizonyította, hogy Ö nem azért 
jött, hogy neki szolgáljanak, ha
nem Ö szolgáljon másoknak. 
Jézus Krisztus népe nem azért kül
detett erre a világra, hogy virág- 
vasárnapján megcsodálja alázatos 
Urát, Aki belealázkodik egy rab
szolga munkájába, hanem azért, 
hogy rajta keresztül tovább foly
jék az az alázatos szolgálat, ame
lyet Jézus Krisztus végzett el.
Igen sok keresztyén ember boldog

talansága ered abból, hogy nem 'tanul
taik a lábmosás jelenetéből és úgy kép
zelik el ma is a keresztyén ség elhe
lyezkedését ebben a világban, mint 
amelyik arra hivatott, hogv nékkozol- 
gáijanak és nem megfordítva- Tele 
vannak érzékenykedéssel, minden 
olyan alkalommal, amelyben úgy ér
zik, hogy a keresztyénség »elsőségét«

sérelem érte, vagyis olyan esetekben, 
amelyekben kitűnik, hogy a világ nem 
szolgál a keresz!yéruségnek. Ha jobban 
megtanulták volna, hogy a keresztyén- 
ség arra hivatott, hogy szolgáljon és 
maguk is vállalnák ezt a szolgálatot', 
akkor beteljesülne Jézus ígérete, amit 
a lábmosás után mondott: »Ha tudjá
tok ezeket, boldogok lesztek, ha cse- 
lekszitek ezeket.«

Sajnos mindig voltak olyanok a 
keresztyénségen belül, akik tilta
koztak ugyan az ellen, mintha ők 
a keresztyénség uralkodásáról be
szélnének, vagy azt akarnák, de 
valójában cselekedeteik, vagy ép
pen megkeseredett szívük azt mu
tatta, hogy fái nékik tudomásul 
venni: a keresztyénség bizony szol
gálatra van ebben a világban. Lu
kács evangéliuma szerint még az 
utolsó vacsorán is viszály támadt 
a tanítványok között amiatt, »hogy 
ki tekinthető köztük nagyobbnak«.
A tanítványoknak ez az elsőségre 
Vágyó lelkülete igen sokszor meg
szállja a inai keresztyénséget is és 
hozza magával azt a boldogtalan
ságot, amely itt is, o<t is megüli a 

szíveket és az arcokat.
Az első pünkösd után az üjtestá- 

mentom emberei már semmit sem tud
nak a keresztyénség abszolút voltáról, 
sem arról, mintha annak uralkodnia 
kellene bármilyen vonatkozásban eb
ben a világban, ellenben sokkal többet 
tudnak arról, hogy

Jézus Krisztus népe szolgálatra hi
vatott erre a világra, hogy ra
gyogjanak, mint a csillagok a vi
lágban, hogy rajtuk keresztül bol
dogabb legyen az élet, több legyen 
az öröm és nagyobb Isten dicső

sége.
Éppen az alázatos szolgálat által 

növekszik Isten dicsősége ebben a vi
lágban. Mert az alázatos szolgálat ál
tal, az evangélium hirdetése és élése 
által megy végbe ebben a világban 
Jézus Krisztus által szerzett váltság. 
így a saját dicsőségünk helyett Isten 
dicsőségét szolgáljuk és a legkisebb 
hitből való szolgálatunkból is felra
gyog valami Jézus Krisztus szolgála
tából.

Káldy Zoltán

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF LELKIPÁSZTORI LEVELEIBŐL 

A beteg Jézus
Jézus beleg? Hogyan lehetséges ez? 

kérdezed. Bizony, Jézus beteg, senki 
nem annyira, mint Ö. Hiszen maga 
mondotta: »Beteg voltam és meglá
togattatok« (Máté 25,36). S magya
rázatul hozzáteszi: »Amit eggyel az 
én legkisebb atyámfiái közül megcse
lekedtetek, velem cselekedetek«. Va- 
laki tehát,csak beteg volt a föld ke
rekségén. az mind 0  volt. már 
amennyiben hit áltat az Övé lett- 
tízért lehet a beteg Jézusról beszélni. 
Gondolkodj csak el ezen egy kissé. 
Sok mindent lehet belőle tanulni.

Először: Ha Jézusé vagy, ne szá
míts arra, hogy mindig egészséges le
hetsz. Sokan vélik; azzal, hogy ők 
Isten gyermekei, nehezen fér össze, 
hogy időnként betegek, esetleg éle
tük végéig betegnek is kell marad- 
niok. Ezért kézzel-lábbal kapálóznak 
a betegség ellen. Persze, az egészség 
érdekében meg is kell tennünk) minden 
tehetségeset. Imádkoznunk kelt gyó
gyulásunkért és erre másokat is meg
kérhetünk. Jakab apostol így int: 
»Beteg-é valaki? hívja magához a 
gyülekezet véneit és imádkozzanak, 
felette« (Jakab 5.14). Közben azon
ban ne feledkezzék arról sem el, hogy 
Pál apostolnak, miután háromszor is 
kérte gyógyulását, végül is meg kel
lett elégednie az ür kegyelmével és 
nem vétetett el tőle a betegség. Azt 
is meg kell fontolnunk, hogy az 
Üdvözítő rendes körülmények között 
nem segít közvetlenül, liariem a ter
mészet útján, tehát orvosok által, 
akik az Isten által adott gyógyszere
ket alkalmazzák. Ebben is azonban 
nem szabad magunkat azzal gyötörni, 
hogy mindenáron meg kell gyógyít
sanak, kerüljön bármibe- Sokan fo
lyamodtak már ilyen esetben vétkes 
babonasághoz. A türelem és a hit segít 
legtöbbet.

Msodszor: ha beteg vagy, az ném 
annak a jele, hogy Isten haragudnék 
reád, vagy hogy kiestél volna kegyel
méből, elveszítetted volna a bünbocsá- 
natot, vagy hogy nem hallgatja meg 
kéréseidet. Hiszen Jézus a betegek
ről, tehát rólad is, mondotta azt a ko
moly szót. Azt akarja, hogy alkilmal 
adjál másoknak a szolgálatra, a sze
retet gyakorlására. Láthatod hát, 
mennyire megbecsül betegségedben 
az Üdvözítő.

Harmadszor: ha beteg leszel, kö
zösségbe kerülsz Jézussal, mert róla 
meg van írva, hogy betegségeinket 
Ő hordozd és sebeivel gyógyultunk 
meg. A z egész világ bűnben veszte

gel s ennek következtében kell a be
tegségeket is clhordoznunk: nem 
mindegy, hogy türelemmel és alázat
tal viseljük-e el, vagy lázadozva. így 
hordozza Jézus ma is betegségein
ket, hogy erőt ad és segít azok hitben 
való elviselésére.

Negyedszer: ha az Üdvözítőt ben
ned kell másoknak meglátni, akkor 
bizony éppen nem szabad türelmet
lennek, érzékenynek, panaszkodónak, 
ingerlékejiyneh, önzőnek és igényes
nek lenned a szenvedésben, nem sza
bad úgy tenned, mintha minden körü
lötted forogna. Hiszen a beteg Jézus 
nem akar az egészséges emberek 
réme lenni. S ha le ilyen vagy, akkor 
nem tartozol az ő kicsinyei közé, Ak
kor inkább »királyt« csinálsz magad
ból és az Üdvözítő fejére szégyent ho
zol. hogy ilyen képviselője van neki-

S végül, ha a beteg ember a beteg 
Üdvözítőre emlékeztet, ezt az egész
ségesek hamar észreveszik. Persze, ha 
Ő maga személyesen feküdne ott, 
akkor ugyancsak lódulnának hozzá 
az emberek; mivel azonban csak ez 
vagy csak az  ̂beteg, úgy vélik, hogy 
nem érdemes'érte áldozatot hozni, 
ápolni, vigasztalni. S nem veszik 
észre, hogy mit veszítenek, hiszen a 
beteg Jézust hagyják cserben.

RUTTKAY—MIKLIAN GÉZA:

PASSIÓ
A mi Urunk Jézus Krisztus 
szenvedésének és halálának 

szent története.

T. Virágvasárnapra 
II, Nagypéntekre

*
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KERESZT ÉS ÜJ ÉLET
Cur Deus homo? Miért lett Isten 

emberré? Azért, hogy helyettünk és ér
tünk önként meghaljon, szeretetből 
csodálatos engesztelési szerezzen, a 
kárhozatból és vesztünkből kiragadjon 
és üdvösségre vigyen. Krisztus halála 
hathatós és foganatos. Az Isten-em
ber önkéntes, szeretetből eredő és Is
tent dicsőítő áldozata szükségképpen 
gyümölcsöt terem. Krisztus megsze
rezte a kegyelmet, közelebbről a bű
nök bocsánatát. Ebből él a hivő, elete 
minden pillanatában. A váltság művét 
véghez vitte Isten a kereszten és most 
folytatódik munkája. A váltság meg
szerzését nyomonköveti a váltság 
szétosztása és közlése.

Gyümölcse van tehát a Megváltó 
halálának. Uj közösség kezdődik a 
szent Isten és a bűnös einoer között. 
Hogyan következik Krisztus áldozatá
ból halálának legcsodálatosabb gyü
mölcse: a bűnbocsánatból fakadó új 
élet? Mi mozgatja és alakítja a keresz
tyén életet? Egyszerű - Anseimus bi
zonyságtétele: Krisztus példája! Az 
Üdvözítő önmagát ajándékozza ne
künk, a hívő ővele kerül boldogító kö
zösségbe. Nekünk adja halálának 
gyümölcsét, a bünboosánafot. De ezen
felül nekünk adja példáját is. Szinte 
úgy mondhatnánk, hogy Krisztus 
példaképül is nekünk adja magát. 
Nem gondolkodását, érzületét vagy 
életmódját kell másolnunk és utánoz
nunk, hogy hozzáidomuljunk, hanem 
hozzá kell csatlakoznunk, személyes vi
szonyban kell vele élnünk. Az Újszö
vetség szavaival: követnünk kell öt. 
Kettő lejelent Anseimus számára Krisz
tus példája. Egyrészt ő az Elöljárónk 
és Urunk, aki váltsága alapján számot 
tart és uralmát kiterjeszti reánk. De 
ennél is fontosabb tanításának másik 
vonása: Krisztus az Életformáid. A 
legszorosabb közünk van hozzá, rne-t 
életünket kezébe veséi és tetszése sze-

KÜLFÖLDI HÍREK
NORVÉGIA

Eivind Berggrav, a norvég evangé
likus egyház érseke, az Egyházak vi- 
1 ágtan áosa hat elnökének egyike elő
adást tartott a berni rádió nagytermé
ben ezen a címen: »Az ökuménikus 
beszélgetés ma-«

Az előadás abból indult ki, hogy az 
utóbbi évtizedekben nagymérvű vál
tozás állott be az egyházak egymás
sal való kapcsolata tekintetében. Öt
ven évvel ezelőtt a különböző egy
házak elszigetelt életet éltek. Nem 
folytattak egymással lieszélgetést és 
ha folytattak, az inkább civódás volt. 
Ez a beszélgetés - ma megkezdődött.’

»Az egyházakban sok olyan nagy
jelentőségű meggyőződés mutatkozik 
meg, amely a nép életében igen nagy 
hatást válthat ki. mindez különösen az 
utolsó világháború alatt és után volt 
megfigyelhető. Az a mód, ahogy az 
egyházak gondolkodnak, nagymérték
ben járulhat hozzá különböző népek 
közötti békés viszony fenntartásához. 
A békének Itt még olyan erőtartaiékai 
rejtőznek, amelyeket főleg az egyház 
bűnei miatt eddig kevéssé használtak 
fel. A világ jelenlegi megosztottságá
ban nem szabad figyelmen kívül hagy
nunk. hogy az egyházak között a köl
csönös megéttés légköre kezd kiala
kulni.

Mindez nem lehet hatástalan a vi
lágra és a nemzetközi politikában sem 
játszhat kis szerepet. Az egyházak öku
menikus beszélgetése ezért egyetemes 
érdekű dolog.«

Egy k é tsz á z  é v e s  b ib liao lv asó
Ilyen m eg jegy zések e t t e t t  egy  k é tsz á z  éves

magyar b ibliaferditás a húsvéti Igékhez

»A húsvéti evangélium haszonra for
dítása«

Az Uj-Testánientom 1754-beli 
fordításában

Márk evangéliomának 16. részéhez: 
t. v. Törödelmesség, hit és engedel

messég által kell a Jézust megkennünk 
és ugyan korán, nem kell azt öregségre 
halasztani. Ez Illeti mind a férfiakat s 
mind az asszonyokat. 4. v. Sokszor ,az 
ember haszontalan gondot forral ma
gában, mert mikor észre sem veszi, már 
az Isten megsegít. 6. v. Ha a mi kopor
sónkba a Krisztus koporsóján nézünk 
által, annak félelmes ábrázatja eltűnik. 
9. v. A legnagyobb bűnöshöz a Krisz
tus legközelebb vagyon, nem ha a bűn
ben megmarad, hanem ha őtet keresi 
és szereti. 12. v. A Krisztus az erőtele- 
neket és megszomorodottakat nem veti 
meg, hanem erősíti, oktatja és vldá- 
mítja. 14. v. Oh a Krisztusnak csuda 
szereimet Az eltévelyedetteket és hitet
leneket keresi ő, mint a pásztor a juho
kat, hogy el ne vesszenek. Örülj ezen, 
oh bűnös! De hagyjad magadat általa 
meggyógyíttatni, és szárnyal alá gyüj- 
tetnl. 20. v. Légy hű és szorgalmas a 
te hivatalodban, mert az Isten ahhoz 
áldást ad. Ha testi szemeiddel nem 
láthatod a Jézust, de annak erejét ma
gadban erezheted és arról benned való 
lakozását tapasztalhatod.

rint alakítja, míg csak új embert nem 
farag belőlünk. Krisztus cselekvése, 
példájának rajtunk való kiábrázoló- 
dásp az új élet. Ez az új étet a végső 
célja a megváltás munkájának. Krisz
tus cselekvése azonban minket sem 
hagy tétlennek, hanem mozgósít a cse
lekvésre, szolgálatra indít; követnünk 
kell őt! A Krisztussal való közösség 
nem marad rejtve, hanem engedel
mességünkben és szolgálatunkban 
megmutatkozik. Példájának követése 
teszi láthatóvá az új, megváltott, em
beriséget. A bűnbocsánatból új élet 
fakad. Emberi szivek is elkezdik szol
gálni Isten dicsőségét. Egyszóval, Is

ten üdvözítő terve és akarata beleljea 
sedőben van.

A Krisztusban mienk minden bű
nünk bocsánata, mienk az új élet, sőt 
már most mienk az örök életi Csoda 
az, hogy Isten embert teremtett, de 
még sokkalta nagyobb csoda, hogy a 
bűnöst bűne ellenére minden érdeme 
nélkül újjáteremli! Ezért a minden el
képzelést felülmúló szerétéiért, a kraj 
reszt titkáért egyedül a Szenthárom-> 
Ságé a dicsőség!

(Részletek Urbán Ernőnek a kö-) 
zépkor legnagyobb teológusáról, 
Anselmusról szóló »Krisztus ke
resztje« című könyvéből)

Nagyszombat prédikációja
Nagyszombat nem evangélikus ün

nep. Ezen a napon, Nagypéntek és 
Húsvét között, nem történt semmi. Az 
emberek nyugodtak, hiszen szombat 
volt, a pihenés napja (Luk. 23, 57). A 
bosszú befejezte művét, a Názáreti Jé- 
’zus, a zsidók királya, a botránykő, elta- 
karíttatott az útból. Lepecsételt sírja 
előtt lábhoz tett fegyverrel áll az őr
ség. S nyugodnak a tanítványok is. 
Szívüket félelem bénítja: mindennek 
vége van . •. »pedig mi azt hittük, hogy 
ő az, aki meg fogja váltani Izraelt. . .« 
S nyugszik az Isten is. Elvégeztetett 
a nagy mű; már csak a győzelem s 
dicsőség kijelentése van hátra, a hús
véti ragyogás. »Csendes a sír, Jézus 
alszik...«  mondja az egyik nagypén
teki énékünk. Mintha minden léiekzet- 
visszafojtva várná az elkövetkezendő
ket. Ez a csend, ez a némaság, ez a 
várakozás, ez a feszültség: ez Nagy
szombat hangulata.

Mégis van Nagyszombatnak prédi
kációja. Van mondanivalója Jézus 
sírbatett testének is. Az egyház hitval
lása így tanít róla: » . • . meghalt és el- 
temettetett, alászállt a poklokra. . . «

Egészen miénk volt, egészen ve
lünk volt, leszállt a sír mélyébe, a 
holtak sötét birodalmába, hogy ott 
is velünk legyen. Nem azért, hogy 
örökie ott velünk maradjon, meg
osztva keserű sorsunkat, hanem 
hogy felnyissa a sír és halál 
zárait s kihozzon onnan bennünket 
örök életre: hogy amiképpen ő egé
szen és mindenben velünk volt s 
a miénk volt, úgy ml is egészen 
és mindenben vele és az övé 

legyünk.
»Alászállt a poklokra«..., az ősi 

hitvallásnak ezek a szavai a sírba- 
szállt Jézusnak egy titokzatos müvére 
mutatnak reá. Egyházunk tanítása 
szerint Jézus eltemettetése, a holtak bi
rodalmába való alászállésa, már hús
véti diadalának még elrejtett, de való
ságos része. Isten Fia emberi testbe 
öltözve aratott diadalt az emberi életet 
megrontó hatalmak, a bűn, halál fe
lett. Saját fészkében kereste fel az el
lenséget és ott vívta ki a győzelmet. 
S erre nem neki volt szüksége, hanem 
nekünk. Érettünk feküdt sírba, hogy mi 
ezentúl ott se legyünk nélküle, félelme
tes él-hagyatottságban, hanem ott is 
velünk legyen. Nem véletlen, hogy Pál 
apostol, amikor a feltámadásról szóló

hatalmas bizonyságtevését írja, hang
súlyozottan rámutat arra, hogy Jézus 
eltemetfetett (I. Kor. 15, 4). Nem mel
lékes valami ez, hanem hozzáíartozik 
a megváltás művéhez. Jézus Krisztus 
az élőknek és a holtaknak is ura. 
»Azért halt meg és támadott fel a 
Krisztus, hogy mind az élőkön, mind aj 
holtakon uralkodjék.« (Róma 14, 9.)

Ez a Nagyszombat prédikációja< 
Nagypéntek felmutat a keresztre: elvé-' 
gezlefett, egyszer és mindenkorra, 
megtöretett és kiontatotf; kettéhasadt 
a templom kárpitja, szabad az út aüj 
Atya szívéhez.

Nagyszombat pedig azt hirdeti: 
már most Jézus Krisztusban alusz
nak el a holtak, akik benne hisz
nek. Már most vele lehetnek, sze
retteinket az Ö kezébe tehetjük le. 
Már most oszlik a sír sötétje, már 
most behatol oda a<Hűsvét hajnal- 
sugara, már most miénk a diadal. 
Húsvét után, megváltott világban 
élünk, mégis a bUn kísértése s a 
halál szorongattatása között. Jézus 
ott ül az Atya jobbján s uralkodik 
a mindenség felett, — de láthatat

lanul
Nagypéntek és Húsvét között Nagy

szombat a feszült várakozás, a »már 
igen és még nem« titkokkal teljes 
ideje. Minden elvégeztetett, de még 
semmi sem lett nyilvánvalóvá. Olyan 
ez a nagyszombai idő, mint az egy
ház ideje: Jézus mennybemenetele és 
visszajövetele között.

Már most van békességünk, már 
most nyugodtan nézünk a halál 
szemébe már most harcolunk a 
bűnnel és annak minden követ
kezményével, már most megtelik 
a szívünk örvendezéssel, már 
most Urunk kezében tudjuk ma
gunkat, már most, Wt által, 
miénk Krisztus egész müve, s ml 
is egészen az övé, és egész szív
vel állunk a Néki való szolgálat
ban, a szeretet cselekedeteiben, ér
leljük a hitnek gyümölcseit s ter
jesztjük Krisztus jó Illatát az em

berek között.
Már most, Ez Nagyszombat prédiká

ciója. Már most. Ez a hit bizonyság- 
tevése. Nagypéntek és Húsvét között, 
— Krisztus mennybemenetelétől vissza
jövök léig.

— g —

B I B U  A-O LVA S Ó
Április 5. Húsvétvasárnap. Józs. I, 13. KoL 2, 12.

Nincs többé félelem bűn, halál, kárhozat miatt, Isten diadalmat aratott 
rajtuk Krisztus feltámasztása által. Tiéd is ez a megváltás, ragadd meg tehát 
hiteddel és magasztald Istent, hogy mindnyájunkat belefoglalt a Krisztus 
feltámadásába. Felmérhetetlenül drága ajándék ez!

(Olvasd még: I. Kor. 5, 6b—8. I. Kor. 15, 12—20. ML 28, 1—10. Kol. 
3, 1—4. Luk. 24, 1—12, Zsolt. 16, 8—11.)
Április 6. Húsvéthétfő. Sof. 3, 15. II. Tim. 1—10.

Urunk feltámadása azt jelenti, hogy Ö él, közöttünk van: _ megőrizhet 
tehát a bűntől. Életünk újságának Ö a záloga és további munkáló ja, önmagá
ban nyújtja nékünk az életet. Vajha naponként felismerhetővé válna ez a 
mi életünkben! Ha az evangéliumból élsz, meg is kell tennie!

(Olvasd még: Csel. 10, 34—41. — I. Kor. 15, 54—58. — Ján, 20, 11—18. 
Csel. 2, 22—32. — Luk. 24, 13—36.)
Április 7 Kedd. És. 38, 17. R o m . 6. 22.

Nincs annál nagyobb szeretet és áldás, mint az, hogy bűneinket Isten 
a háta mögé vetette! ö  sem látja, mi sem, csak kiengesztelődött orcáját. 
Csakhogy ezután nem a nagy semmittevés következik, hanem boldog szol
gálat Istennek, szent élet az üdvösség bizonyosságában.

(Olvasd még: Zsolt. 105, 1—8, 42—45. — Luk. 24, 36—43.)
Április 8. Szerda. , Hós. 6, 6. Ján. 11. 26.

Nem fizetheted meg Istennek, amit Krisztusban érted tett, de szereteted 
elmaradht-é? Mi tarthat még vtesza, hogy ólő hitben megelevenedj az Isten 
igaz ismeretére, ki Fiát éretted odaadta és feltámasztotta?!!

(Olvasd még: Zsolt. 96. — Luk. 24, 44—49.)
Április 9. Csütörtök. Amos 5, 0. I. Ján. 6, 11.

Nem kell bizonytalanul tapogatóznunk, hiábavalóan kísérleteznünk: 
Istennél van az élet. Ezt pedig nemcsak látnunk, tudmuk lehet, hiszen 
nékün'k adta az Isten: Krisztusban. Mostmár minden azon fordul meg: 
elfogadjuk-e?

(Olvasd még: Zsolt. 98- Luk. 24, 50—53.)
Április 10. Péntek. És, 64, 1. Ef. 2, 6 -7 .

Nem szál! le az Isten és nem vállalkozik beavatkozásra a mi elgondolá
sunk szerint, de nékünk van menetelünk Hozzá! Krisztus az a|tó! (Jn. 10, 9.) 
Kegyelme gazdagságát és jóságát megismerheted a Krisztusban,

(Olvasd még: I. Pét. 3, 18-22. Zsolt. 97. Jel. 1, 17b-18.)
Április 11. Szombat. És. S3, 10. Ján, 5, 28—29.

Bizonyos a feltámadás! — Krisztus az üdvösségedért áldozattá lett! 
(Olvasd még: I. Pét. 2, 1—10. — Zsolt. 30. — I. Kor. 15, 19-20. -  I. 

Mót. 32, 22—31.) Fog ara s i J. Árpid
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XTollonics Leopold:« fenn vadászott 
J v  a dévényi hegyeikben, estére az er
dész házába tért meg, kitűnő hangulat
ban. Hosszúszárii csizmájában, bőr- 
nadrágban, .kis baltával a kezében úgy 
•festett, mint egy vadász. A szoljában 
a kandalló világított, egész íaderekak 
égtek ott hatalmas lánggal. Ko!Ionics 
elbűvölő önérzettéi, tekintett kíséretére 
s ételeket kért. Amint befordult az ajtón 
az erdész felesége, szép szál, bronz
szőke asszony, a püspök csak úgy 
ültében átkarolta.

— A lelkem téged .kíván az éjszaká
ban, mondja Bsaiás próféta — fújta 
a püspök tűzze! s kacagva.

Abban a pillanatban egy kamarai 
tisztviselő lépett be a házba, Kői Ionics 
kíséretéből való s jelenti. Itogy lovas 
hírvivő érkezett sürgős üzenettel Po
zsonyból. A püspök tüstént fogadta. 
Alacsony, kerekfejű ember sunyított be 
nagy ijedelemmel a szemében- Fáklyát 
gyújtottak szaporán s Kollonics rá
ismeri. Páter Gerardus volt a hábor
gató, a jezsuita rendházból, legügye
sebb' embereinek egyike, aki magyarul 
is tudott s járatos volt minden prakti
kákban, A páter gyorsan forgatta a 
szót.

— Nagy*ágod megérti, minő baj 
szakadt ránk. A hitehagyottak, meg
kapván a kardinális úr levelét, hogy 
adják át mind a magyar, mind a német 
templomokat, erős esküvésse! esküd
tek meg, hogy bizony nem adják, mert 
az övék, ők építették s a lutheristákat 
védik a régi törvények s  az erdeiyi 
fejedelmek egykori békeszerződései a 
császár őfelségével. Az a végzett taná
csuk van, hogy mennek fel Bécsbe dr- 
ptitációba őfelségéhez. Megfigyeltük, 
mint gyülekeznek s indulnak .szekéren 
és lóháton a bécsi útra. Pálffy gróf 
azt tanácsolná, nem szabad a császár 
színe e!é enged#i őket. A várbeliekből 
egv szakasz lovast küldött utánuk, ké
sőbb gyalogasokat is. állítsák meg s 
hozzák vissza őket. ügy is történ*. A 
katonák saját szemükkel látták s be
széltek velük, ki legyen a foto hajto
gató köztük. Bizonyos Vitnyédi J á 
nos vala ez, akit a városba érkezve 
magukkal akartak vinni a várba, fo
golyként- De természetesen mindez 
•nem maradhatott titokban. A deputáció 
elindulását is látták s a katonaság 
kivonulását is megfigyelték az eretne
kek. Hej, nagyságod tudja, hogy Po
zsonyban ők vannak többségben, néni; 
csak a polgárság közt, hanem a köznép 
körében is. Ha ez nincs, akkor most
nem. fáj a fejünk. Futótűzként terjedt 
e! a híre. hogy katonáink hozzák vissza 
a deputáció*.. A lutheristák megrémítik 
az egész várost, a nép kivonul az ut
cákra s amint Vitnyédi! vinni akarják, 
rátámad a katonákra s kiszabadítja azt 
a veszedelmes embert. A köznép, köz
tük a mészárosok, fuvarosok s gomb
kötők, akik mind lutheristák s rebellis 
magyarok, foglyul ejtik a katonákat s 
visz’k a városházára Vitnyédivel egye
temben, hogy Pozsonyban nincs joga 
inásnak dönteni a személyi szabadság 
ügyében, csak a városbírónak s ígv 
tovább. Nagy baj volt, a tábornok 
azonnal katonáit küldé a várból, majd
nem lázadás tört ki. Ez a Vitnyédi ar
cában és szavaiban lázadó apjára 
ütött teljesen s úgy beszélt a tömeghez, 
mint ama Bónis Ferenc, akit most egy 
éve fejeztetett le Nagyságod a Roland- 
kűtnál sub nola infidelitaíis . . .

Kollonics arca e beszéd alatt szinte 
kővé dermedt, ragyogó sasszeme át
fúrta az -alázatoskodó, izzadtorcájú s 
porlepte barátot. Könyökére eresztette 
magát s úgy nézett Gerardusra. Az
tán megszólalt lassan s hidegen:

— Vitnyédi, a Zrínyi fiskálisának 
fia. Hát nem hal ki az apákkal a pá.rt- 
ütÖ fajzati Szét kell aprítani a lutlie- 
rizmust, mint a kandallóra való iát. S 
szétvágni apróra a magyarokat, csa
ládonként, beojtani német vérrel, hogy 
a nyugtalanságra s lázadásra hajló 
magyar vér megnyugodjon-

Mire megvirradt. Kollonios emberei 
írott parncsokka! vágtatva s ló

hatóiában futottak- le Pozsonyba s 
Bécsbe s Nagyszombatba. A nagy szer
vező, a magyar kamara prezidense s 
Gvőr püspöke egy pillanatra sem vesz
tette el a fejét. "Köröskörül .nyugtalan 
a magyar világ, keleten, nyugaton, dé
len s északon. Hiába veszett el Zrínyi 
Miklós, hiába fejeztették le Wesselényi 
barátait, mind a lázadókat s  ékesen 
szóló papjaikat, az ország nyughatat
lan. Ha még ez a koronázó s császár
hűnek mondott Pozsony is lázadozik s 
ilyesmire képes, mit várhat akkor a 
császár az egész Dunamentétől, mit a 
tiszai vidéktől s .Erdélytől? Holott 
erre az országra szüksége van Bécs- 
nek, Magyarország nélkül elpusztul 
Ausztria s  minden koronatartom,anya.

HÚSVÉT POZSONYBA
Irta : Szalatnai Rezső

Ezt az országot kell okosan átszer
vezni. Árkust vett elő s ott a hegyen 
írásba vette magának, mitévő legyen ö, 
a mindenható császári kegyenc, a meg- 
Itódolf s biliuosbevert lázadó ország
gal s eretnek szellemével.
ITo'lonics összefogalta Pozsony mtn- 

den evangélikus polgárát s négy
száz ember a köznépből 9 kergette 
őket lovas vértesek kíséretében Nagy
szombatba külön bíróság elé, Vitnyé
dit az élükön s vasraverve valameny- 
nyit. Szép tavaszi idő volt. Pozsony 
sárga házain úgy ömlött végig a nap
fény, mint a csurgatott méz.

Kollonics Leopoidus akkor nagy se
reg katonát hozatott Pozsonyba, lova
sokat s gyalogosokat. Alegszáiiatía' a 
város négy kapuját, őrséget rakott a 
városháza elé. Pozsonyban el állott az 
emberek lélekzete is.

A három lutherista lelkipásztort etó- 
vezették a Fő-térre, a városháza tő
szomszédságában levő evangélikus 
templomhoz- A vértesek, négyszöget 
képeztek a templom, előtt, fegyverrel 
laszigálva a falakhoz a tömeget. Ko!Io
nics püspöki ruhában jelent meg, mö
götte a dóm apátja, a magyar kamara 
tisztviselői s mintegy hói lócsapat, 
jobbról a fürkészőszemű jezsuita pá
terek. Nagy esemény lesz, Koilonics 
megkapta a császár beleegyezését, 
hogy viheti, már az eretnekek templo
mait, nincs pardon.

Kollonics kimér! léptekkel a templom 
első lépcsőjére állított prédikátorokhoz 
lépett:

— Adjátok ki a templom kulcsait, 
amely templom mai naptól fogva meg
szűnik a hitehagyottak gyülekezőhe
lyévé válni. Itt a császár rendelete. A 
császár nevében ide a kuksolta!!

A három pap meg nem rendült.
— Ide a kulcsokat, kutyák! — ri

val! .magából kikelve a gróf s püspök.
Ekkor előlépett Titius, a magyar 

lutheránusok lelkipásztora s latinul 
mondta:

— A templom nem miénk, hanem a 
népé. A nép magához vette a templom 
kulcsait.

Kolionics erre néhány szóval a je
zsuiták szuperiorjához fordult. Kisvár
tatva katonák léptek fejszékkel és fe
szítővasakkal a hatalmas, • vassal ki
vert tölgyfakapuhoz. E pillanatban 
megmozdult a három lelkész közül 
Reisen, a német pap s könyörgő szó

val kéri a 'püspököt, ne bántsa Isten- 
nek ezt a házát, amelyben jóra és er
kölcsös életre tanítják , a népet. De a 
néniét szó szemméllálhatólag nein eny
hítette a nagy úf dühét- Megragadta 
Reiser jobbját s az öreg iélkészí magá
vá! vonszolta a-.lépősökre. Ott a kato
nák mér akkor .befejezték a munkáju
kat. A templom kapuja fel volt fe
szítve, a nyilason át látni lehetett, a 
tavaszi napfény ott rezeg a fehér fala
kon. Kollonics a templomba lépett. E 
pillanatban valaki a tömegből «fordítja 
magái:

—- A kaput az .eretnekek aláaknázták, 
aki rálép, halálfia!

— Te mégy előre — Idáit most Rei- 
serre Kolionics — s én veled, kutya, 
ha a puskapor a levegőbe repít, akkor 
én megtalálom az utat a mn-nyország- 
ba, de ti a pokolba kerültök "minden
képpen!

S ment délcegen, mint mindig, előre, 
az oltárig laszigálva az evangélikus 
lelkészt. Semmi sem robbant. Kolio- 
nios keresztet vetett az oltárnál s le
térdelt.
A lutheránus lelkészeket egy óra 

rnéiy-a a vár setét pincéibe zárták, 
az úgynevezett o-roszlánbariangba.

Pozsonyból pedig kiűzték a német 
katonák az »eretnek« nép jórészét.

Éppen iiúsvéti ünnepek előtt állott 
a város. Kollonics úgy intézkedett, a 
feltámadás körmeneiét a Fő-téré.: kel! 
megtartani, a lutheránusoktól elvett 
templom előtt, s kondílsák meg a vá
rosháza méiyhangú harangját, amely
nek szava csak királyok koronázásánál 
s  nagy ünnepségek alkalmával hall
ható.

Maga Koilonics a városháza erké- 
iyes ablakából nézte végig a körmetie- 
tét. ügy érezte, innen fogja megmozdí
tani az országot saját tervei szerint s 
új vallást és új népet hoz Magyaror
szágra, a császári korona legszebb ék
kövére- Mag-atbízó nyugalommal tekin
tett szét az elítélt városon.

Nem messze a várostól, a somorjai 
Duna-révnél, összegyűltek a kiűzött 
eretnekek. Voltak ott magyarok s né
metek s tótok is, kézmívesek és polgá
rok, favágók és fuvarosok s gombkötők. 
Mikor megbeszélték, melyik család 
merre fordul, hogy életét"mentse, a 
férfiak felemelték a fejüket, s nem sír
tak. Szorosan mind egymás mellé hú
zódtak s énekelni kezdtek:

— Erős vár a mi Istenünk. . .

Ä Húsvét a művészetben
A híres isenheimi oltár karácsonyi 

képének közepén egy fügefa áll. Emlé
keztető a bűnbeesés fájára. Alatta Má
ria tartja karjában a gyermek Jézust, 
aki eljött az elesett világba. De Grüne
wald, az oltárkép festője, Krisztus meg
váltó cselekedetéről is szól: a fügefa 
pontosan azon a helyen áll, ahol a be
hajtott oltárképen a kereszt fája. A ke
resztfa így eltakarja a bűnbeesés fáját 
és megszünteti annak átkos hatását. A 
Gonosz, aki a bűnbeesés fájánál győ
zött, a kereszt fáján legyőzetetf!

*  '

Az isenheimi oltár feltámadási képe 
érzékelteti velünk a húsvéti történet ha
talmas erejét. Négy fegyveres őriző van 
a sír körűi, dárda és kard a kezükben. 
A képen a nehéz kőlap pehelyként 
félrelökődik. Az őrzők szétszórt fegy
verek és lehullott sisakok közt hevernek 
a gvepen. Láthatatlan erőktől hordozva 
száll fel Krisztus a sírból, mmt a fel
kelő nap. Feje és felsőteste szinte el
vesznek a vakító fényben, csak szemei 
és a sebek helyei látszanak. Körülötte 
pedig ragyognak az éjszakai égboltozat 
csillagjai. A feltámadás az új élet haj 
nala!

Hans Thoma a hűsvét képét a pokol 
és a paradicsom között helyezte el. Há
romrészes festményének egyik szárnya 
a pokolba enged bepillantást: az ottlé- 
vök botokkal és öklükkel verik és fo|- 
togatják egymást, a pokolbeli szörny 
is önmagát marja. Egy kis Amor a Ha
láltól akarja elragadni koronáját — a 
szerelem még a kárhozatban is az örök* 
kévalóságof keresi —, a Halál azonban 
Ámor szárnyát fogja és halálos csa
pásra lendíti feléje éles kaszáját. A 
triptichon másik szárnya a békétlenség 
és gyötrelem e pokolbeli képével ellen
tétben a feltámadottakat mutatja, akik 
virágos hegyoldalon énekelnek és igy 
haladnak a csúcson épült templom 
felé. A kép közepén pedig a kulcsvirá- 
gok és anemonák között a földön hevei 
a Halál szürke csontváza, felette Krisz
tus győzelmi lobogót lenget. Kárhozat
ból a paradicsomba: ez a Krisztus fel
támadásának gyümölcse!

Rembrandt többször is megfestette az 
onunausi tanítványok történetét. De míg 
régebbi képein Krisztust barátságos

F L O R A  P A S S I O N  ATA
Az antwerpeni katedrálisban van 

R.ubensnek egy festménye, amely a 
kereszt felállítását ábrázolja A leg
különbözőbb foglalkozású ' emberek, 
köztük Herkulest erővel rendelkező 
férfiak erejük teljes megfeszítésével 
fáradoznak, hogy felállítsák a kérész,
tel. Feltűnő a képen e munkát végző 
emberek sokasága. Aki a képet figyel
mesen szemléli, természetesen rögtön 
észreveszi, hogy ez az erőkifejtés seho. 
gyan sem viszonylik ahhoz a puinkú- 
hoz, amit ezek az emberek véghez 
akarnak vinni• Egy fakereszt felállí
tását egy rajta függő emberrel né
hány római katona is elvégezhette 
volna és néhány erős marok nekilen
dülésével egy kettőre állhatott volna 
a kereszt. Talán hiba csúszott a 
képbe? Korántsem. A festő a szem
lélőnek értésére akarja hozni, hogy 
a kereszt, amelyen a Megváltó ür 
Krisztus függött, azért volt oly ne
héz, mert ráia nehezedett az egész 
világ bűne. Krisztus halálába démoni 
erők nyúlnak bele; az ü r olyan régió
kat lép át, amelyekben sötét hatal
mak védik sötét birodalmukat. Az 
ür láthatatlan hatalmasságokkal vias
kodik. F.z természetesen túllépi em
beri gondolkodásunk, értelmünk és 
megismerésünk határait. Megfogha- 
lattan, ami a Golgotán történik, ki
fürkészhetetlen a kereszt misztériuma. 
De ha nem is foghatjuk fel emberi 
ésszel és értelemmel, hittel mégis el
fogadhatjuk. megragadhatjuk és sa
játunkká tehetjük. Es azért bizton 
hihetjük, hogy Istenünk és Atyánk 
úgy szeretett bennünket, hogy »tulai- 
d.on Fiának nem kedvezett, hanem Öt 
mindnyájunkért odaadta«, úgyhogy 
ennek a lenyűgöző, porba- és térdre- 
kényszerítő szeretetnek láttára, oda- 
borulhatiuik hálával és imádattal a 
mi Urunk elé e vallomással: £u 
Uram és én Istenem!

*
Nagy, forradalmi időkben történt.

hogy egy fiatal férfit . bebörtönöztek 
és fejvesztésre ítéltek. Igen sokan 
szerelték, de a sok közölt volt valaki, 
uki jobban szerette, mint a többi 
együttvéve. Saját édesapja volt ez az 
ember, aki fia iránti szeretetéröl oly- 
kép tett tanúbizonyságot, hogy akkor, 
amikor felolvasták azok nevét; akiket 
a vesztőhelyre kisérnek, egyforma 
nevük lévén, az atya jelentkezett és 
állott elő fia helyeit, felült a kor- 
délyra, amelyen elvitték az elítélteket 
a vesztőhelyre és fejét odatette a hó. 
liérbárd alá■ íme a mérhetetlen nagy 
szeretet ragyogó példája!

Fs ez Krisztusnak, a bűnösök meg
váltójának és az ő szeretetének pél
dája. Igy halt meg Krisztus is, Isten 
ama Báránya miértünk, bűnösökért!

*
Elmessiah assaliib — Az Üdvözítő 

a kereszten•
.4 szír árvaház vakotthonában — 

írja E. Schneller igazgató — érdekes 
feszület látható, amelynek külön tör
ténete van. Valakinek az ajándéka, 
mégpedig éppen a vakok részére. Az 
ajándékozó azt irta egyszer, hogy na
gyon sajnálja, hogy ép vak védencei 
nem láthatják a kereszten függő 
Üdvözítő képét, amilyeneket nagy ke
resztyén festők nagy mennyiségben 
teremtettek. Nem önthetné-e a ke
resztre feszített Ürnak egyik általa 
igen kedvelt képét ércbe, hogy a va
kok legalább az tijiaikkal érinthessék 
az Üdvözítő alakját? Azonnal vála
szoltam erre a kérdésre és meg'rtain, 
hogy a képpel éppen a vakoknak sze
rezne nagy örömöt. Es ekkor a va
koknak ez a barátja tényleg ércbe 
önlölle a képet és elküldte nekünk 
Jeruzalembc. Épp karácsony elölt ér
kezett meg. Karácsony estjén az egész 
intézeti gyülekezet összescrcgleti 
templomunkban. A karácsonyfa mellé 
helyeztük el a lefátyolozott képet.

Mikor a karácsonyi ünnepély befejező
dött, lehullott a képről a (epet, meg
ható kép tárult elénk: a megfeszített 
Krisztus képe 0. karácsonyi gyertyák 
fényében. Mindenki látta a képet, 
csak a vakok nem, akik valahol össze
csoportosulva álltak a templomban. 
Ekkor a lelkész közölte a gyülekezet
tel, hogy ez a karácsonyi ajindék 
elsősorban a vakoké. Felszólította a 
legidősebb vakot, lépjen e’ö és vizs
gálja meg a képet. A vak előállott- 
Vizsgálódva csúsztatta végig ujjait a 
sima, hideg ércfelületen. Arcläfeje- 
zése feszült, várakozó, kérdő, <zinte 
csalódott volt, mintha nem tudta 
volna, hogy mitévő legyen ezzel a 
hideg, rideg valamivel.' Tovább tapo
gatózod, mig 800 szePipár hangtala
nul és meghatott an figyelte. Egy
szerre elragadtatással karolta át a 
képet és örömmel kiáltotta. ->Eímes- 
siah assaliib«! — Az üdvözítő q ke
reszten! Es ekkor odaseregiett a többi 
vak is és mind körülvették a képet, 
tapogatták, cirógatták és kimondha
tatlan volt az örömük! Es azóta ez 
az ércbe öntött kép ott ál! a cakói: 
otthonában és naponként prédikál a 
mi vakjainknak és adja nekik azt az 
üzenetet: Ne féljetek, ti is t:z Ür 
megvállottjai vagytok!

JÉZUS KRISZTUS  —  KI Ö?
Nem valaki, aki világít — hanem 

a világosság.
Nem mu-tató —- hanem az út.
Nem az igazságos — hanem maga 

az igazság. ,
Nem csupán az élő — hanem maga 

az élet.
ö  az egyetlen hely — ahol az Isteni 

láthatjuk, hogy milyen.
Ö az egyetlen hely — ahol saját ma

gunkat szemlélhetjük, hogy milye
nek vagyunk.

vendégként ábrázolja, aki betér övéihez,- 
addig utoi.tó vázlata sokkal mélyebb lá
tást árul el. Megkísérli megfesteni azt 
a pillanatot, amelyről az van megírva: 
»0 pedig eltűnt előlük«. Azon a helyen, 
altot Krisztus ült, nagy fényfolt Van. 
amelyből minden irányban fénysugarak 
törnek elő. A ragyogó Nap maga tört 
be a tanítványok komor, gyászos szo
bájába. Ezek pedig lenyűgözve tekinte
nek a csodálatos ragyogásba.
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április hó 3-án, Nagypénteken 

Budapesten
Deák-tér d. e. I I  (ú rv .) ,  d. u. 6 (ú rv .)*  

Fasor d. e. 7 (ú r v .) ,  d. e. II  (ú rv .) ,  d. u .
5 (D assió), d. u. 7 (ú rv .) .  üllői-út d. e.
*/*10 d. e. I I .  Rákóczl-út 57 b d. c. U>. 
cl. c. 1 I. Karácsony S .-u . d. e. 10. Óbuda 
cl. c. 10 (ú rv .) ,  cl.u. 7 (ú rv .) .  Bécsikapu- 
tér cl. e. 0 (ú rv .) .  d. e. 11 (ú rv .) .  d. ti, 
7 (ú rv .) .  Toroozkó-tér d. e. Vs8 (ú rv .) ,  
cl. u. 7 (ú rv .) .  XII., Tarcsay V.-u. cl. e. 0, 
cl. e. I I ,  d. u. 7. Szabadsághegy-Diana-u. 
cl. e. V*9. Hűvösvölgy, Lelkésznevelölntézet 
cl. c. 10. Budakeszi d. e. 10. Fóti-u. d. e. 
VI» 10, d. c. 11 (ú r v .) ,  d. u. 7 (ú rv .) .  
Váci-u. d. e. 8 (ú rv .) .  Zugló d. e. H  
(ú rv .) .  Thaly K.-u. d. e. II  (ú rv .) ,  d. n.
6. Kelenföld d. e. 8 (ú rv .) ,  d. c. 11 
(ú rv .) ,  cl. u. C (D as s ió ) .  Ném etvölgyi-u, 
cl. u. 6 (ú rv .) .  Kőbánya d. e. *&I0 (ú r v .) .  
d. ti. 7 (ú rv .) .  Sim or-u. d. e. VslO
(ú rv .) ,  «d. ii. G (ú rv .) .  ütász-u . d. e. 
U 1 2 . d- u. C. Újpest d. e. 10 (ú rv .) .  d. u. 
7 (ú rv .) .  DunakészLAlag d. u . ’6 (ú rv .) .  
Vas-u. 2 /0  d. e. 11.

április 5-én, Husvét vasárnap
Deák-tér (I. e. 9 Zay I.á3zlú d. e. 1 1 

( ű r t . )  D ezséry László, d. u. 4 (ném et) 
(iyOneyosl Vilmos, d. u . 6 Sülé Károly. 
F a .o r d. e. 9 (ú rv .)  P á sz to r Pál, d. e. 
■ iio  P á sz to r Pál, d. e. 11 (ú rv .)  Gyön
gyösi Vilmos, W. u. 6 T ra jtle r  Gábor. 
Ddzaa Gv.-üt <1. e. Ji 10. T ra j t le r  Gábor. 
Ullől-út d. e. >.• 10, d. e. 11. Rákóozi-út 
57/b  d. e. 10 Szilády Jenő tlr. cl. e. % 1 ? . 
Karácsony S.-u . d. e. 10. Óbuda d. c. 10 
Kom játhy Lajos, d. e. II  (ú rv .)  K om játhy 
Lajos, d. ii. 5 Kom játhy Lajos. Béosikanu- 
tér d. e. 0 Gálát György, d. c. II (ú rv .)  
Velő Lajos d r„  d. u. 7 (ú rv .)  S ré te r  F e 
renc. Toroozkó-tér d. e. VrS (ú rv .)  f r e 
ie: Ferenc. XII., Tarosay V.-u. d. e. 9 
D anhauser László, d. e. IT D anhauser 
László, d. ti. 7 D anhauser László. Sza- 
badsághegy-Diana-u. d. e. V,9. H lltlkav 
Kleméi’. Hűvösvölgy, Lelkésznevelölntézet 
d. c. 10 R u ttkay  Lleniér. Budskeszl d. e. 
lü  Ulálz Józser. Fóti-u . d. e. VslO Rim áé 
Jenő, d. e. l l  (ú rv .)  Gádor A ndrás, d. u .
6 R ím ár Jenő. Váoi-u. d. e. 8 (ú rv .); 
Gádor András, d. u. 1 Gádor András. 
Zugló d. c. 11 (ú rv .)  Scholz László, d. ti. 
6 Benes Miklós d r. Qvarmat-u. d. e. VslO 
(ú rv .)  Ferenczy Zoltán. Rékosfalva d. u . 
5 (ú rv .)  Scholz László. Thaly K.-u. d. e. 
VslO (ú rv .)  Rédei Pál, d. e. 11 (ú rv .) 
Rédei l 'á l, d. u. 6 Rédei Pál. Kelenföld 
d. e. 8 (ú rv .)  M uncz F rigyes, d. e. II  
(ú rv .)  Muncz F rigyes, d. u. 5 Rczessy, 
Zoltán d r. Ném etvölgyl-űt d. e. '/s9 (ú rv .)  
R ézessy Zoltán d r. Kőbánya d. e. VslO 
(ú rv .)  Korén Em il, d. u. 4 Koren Emil. 
Slm or-u. d. e. % 19  (ú rv .)  Koren Emil. 
U tész-u . d. e. >412 P ász to r Pál. Újpest 
d. e. 10 (ú rv .)  Blázy Lajos, d. ú. 7 Bo
llyal Sándor. Dunakeszl-Alag d. e. (ú rv .); 
Bonyal Sándor. Vas-u. 2/0  d. e . 11 S z i- 
m onidesz Lajos.

április hó 6-án, Husvét hétfőn
Deák-tér d. e. I I ,  d. u. 6. Fator d. e„ 

VslO, d. e. I I  (ú rv .) ,  d. u. 6. ülló i-út d. e. 
VslO, d. e. 11. Rákóozi-út d. e. % 12 . 
Karácsony S .-u . d. e. 10. Óbuda d. e. 10 
( ú rv .) ,  d. u. 7 ( ú r v .) .  XII., Tarosay 
V.-u. d. e. 9, d. e. 11,' d. ú. 7. Hüvötvölgy, 
Lelkásznevelöintázet d. e. '/s 10. F ótl-út 
d. c. V»I0, d. e. I I ,  d. u. 6.Váol-u. d. c, 
8, d. o. 4. Zugló d. e. I I  (ú rv .) ,  d. u. 7. 
Gyarmat-u, d. e. 3,&I0. Bécslkapu-tér  
d. e. II  (ú rv .) ,  d. ll. 7. Toroozkó-tér
d. é . 8, cl. u. 7. Thaly K.-u. d. e. 1 1
(ú r v .) ,  d. u. 0. Kelenföld d. c. I 1 ( ú r v .) .
cl. u. 6 (ú rv .) . Ném etvölgyi-út d. u. 6.
Kőbánya d. e. 1Yz 10. Sim or-u, d. e. \ í 12.
u tá sz -u . d. e. 12. Újpest d. e. 10
(ú rv ) ,  d. u. 7 . Dunakeszl-Alag d. c. 0.
Vas-u. 2 /o  d. e. 11.

EVANGÉLIKUS ELET
A magyarországi evangélikus egyete
mes egyház Sajtóosztályának lapja. 

Szerkesztőség é9 kiadóhivatal: 
Budapest, VIII.. Puskin-u. 12. 

Telefon: 142-074. 
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László szerkesztő. 
Budapest, Ili., Dévai Biró Mátyás-tér !. 

Előfizetési árak:
Ft Ft

Egy hóra 5.— Félévre 30.—
Negyedévre 15.— Egész évre 60.—

Engedélvezési és terjesztési szám:
M E. III. B‘ 70.336/1948.

10 000 példányban nyomatott.-
2-531948. A th e n a e u m  
(F. v. Soproni Béla)

Somogyi szűcs B u n d á k  á t s z a b á s « .  
B é lé s o k , h a s z n á l t  
s z ő rm é k  v é te le
V., Kossuth Lajos-utca 5 .

Z o n g o rá já v á « , hangolás iVállalati Jogügyi osztá ly -
{ótáll.i«*>ai Szakszerű becs- hoz B udapestre  e lm en . 
U s  Szávlts m ester. Pa-|neK . Badtlz. Miskolc. Fó- 
ro s s - tá r  egy. T? 3 3 0 -4 7 6 .iposta. P ostán  m arad.

Fotelokat székeket, legújabb 
rendszerű rekamlékat készí
tek: Kárpitos, Horváth Mi* 
hály-tér (volt Mária Terézia) 
tizennégy. — Templomnál.
Bundák alakítását, javítását, 
tisztítását, valam int irha
bundák átalakítását jutányo-i 
*an vállalja: Lóránt szűcs. 
November. 7-tér (Oktogon) 
3. 1. em.

Zongorakészítőmcsternél
zongora, planinó jutányos 
árban. Orgonaharmónium 
kisebb-nagyobb eladó Da* 
róczy mester. 342—662. 
Aggielekf-utca 5.___________
óra jav ítást, óraöveg behe
lyezést gyorsan és pontosan 
végez Belházy órásm ester 
Szabadsajtó-út 6. (Erzsébet 
hídfőnél).

Új o r g o n á k  HS/a’javítását
Rleger Ottó orgonagyár

Budapest, X IV ., Füredi-utca 41, Telefon : 2 9 7 -0 2 3

Zongora eladó. Rövid ke- 
reszthúros, körpáncclos. jó 
bőrözéssel, príma állapot
ban. Másé nem volt, csak 
az eladóé. Wien! gyártm ány. 
Orosháza, Postaitok: 55. 
Tapétázó • műhelyem helyi
sége Rudas László-u. 15, 
kétóráig nyitva. Tapéták 
kis mennyiségben feldolgo
zással kaphatók. Südfeld 
Gyula tapétázó mester kis
iparos._____________________
Táskaírógépem bérbe ad 
nám. Ifj. Baditz, Miskolc, 
Tass, 15.

Zippzár jav ítást, ringlizés 
bármibe és zsilett penge 
élesftést vállalok. Ó-utca 
negyven.

Ikerablakok, ajtók kaphatók. 
Építésből visszamoradtak.
Méretre megrendelhetők:
Asztalosnál, Almássy-utca 3.

Eladók vallásos könyvek, 
füzetek, összesen 70 darab. 
Orosháza, Postafiók: 55.

, Kézikötőkészüléket készítek 
XV.. Rákospalota, Bethlen 

! Gábor-u. 77.

S p e c i á l i s  m tís to p p o ló *  m t í tö r a ő
A/T/tU A n  Többszörösen k itüntetve férfi, nőj
lVlQRan J a n o s  szabómester, THÖKÖLY- JT 59/A. 
Legtökéletesebb m ütöm és kiégett, m olvrágott szöveten 

és ruhákon. Vidékre postán u tánvét.

Kárpitosbútor bcszerzésével Rokamlék, különfélék . Jó 
forduljon bizalommal Oláh k isipari m unka olcsón,
ká-pitoshoz. Jav ítást válla
lok. Készáruk raktáron. 
József-körút 66. Tel: 138-102.

Szem üveg L1pl Józseftől 
(Knapecz utódától) IX., 
ültöl-út 79. öröklmádás 
templom m ellett.

Sezlont, m atracot, ven
dégágyat készít: Kárpi
tos, l.enin-körút 55.

Zichy Jenő-utoa harminc
három. K árpitosnál.

Mííbűtorok készítését.- á t
alakítását. jav ításá t jó tá llá s
sal vállalja: Kürtny mű- 
asztalos, Ferenc-tér í. Tel.: 
331-023.

Sodrony ágybetét, össze (Zongora, planlno javítás 
csukható vaságy Gyermek- hangolás, értékbecslés ol- 
ágyat. vasbútort, csfíbúforl csón Sasvári zongorakészítő 
készít. Javítást vállal Pro lm esteméi, Lenin-körút 21. 
Iiászka VI., Zichy Jenfl-u Tel.: 426-810. 
negyvenhat.

A gyón! evangélikus lelkész! 
Használt háló, kombinált WvataJ_ l<eres megvételre
szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Péterffy Sándor-u. 17. 
Gombos.

(esetleg huzamosabb kölcsön 
használatra) Kapi: Korál- 
könyvet és Gömbös: Litur
gikus istentiszteleti rend 
kottáját. Mielőbbi értesítést 
kér az ár megjelölésével a 
lelkészi hivatal.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS1 Kétszemélyes rekamiét  ̂ szé-
^ban^készh^^ ^ ^á rp ito s ,^  Rá-Apróhirdetés szavanként 1 Ft, Klshirdetés mm soronkénl 
koczi-tér 11. sz. ' 1 Ft. Szöveghirdetcs mm sörönként 2 forint.
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LUTHER MONDTA
Semmiképpen nem lehet helyes, hogy háborút kezdjenek bár

mely úrnak a bolond feje szerint. Mert azt mindenekelőtt ki akarom 
mondani, hogy aki háborút kezd, annak nincs igazsága és méltá
nyos, hogy az szenvedjen vereséget, vagy legalább végtére az 
bűnhődjék, aki először ránt kardot. így történi az közönségesen 
minden háborúban, hogy azok lettek vesztesek, akik a háborút 
kezdték, és hogy ritkán verték meg azokat, akiknek védekez
niük kellett. A világi hatóságot ugyanis az Isten nem arra ren
delte, hogy a békét megszegje és háborúságot kezdjen, hanem 
arra, hogy a békét őrizze és a háborút megakadályozza.

Magas állam i kitüntetést kaptak 
vezető egyházi szem élyiségek

J á j °

James Endicott kanadai lelkész nagy beszéde 
Moszkvában a béke ügyében

James Endicott kanadai lelkésznek, 
a kanadai békebízottság elnökének 
március 28-án adták át Moszkvában a 
»Népek közötti béke megszilárdítá
sáért« elnevezésű nemzetközi Sztálin- 
díjat. James Endicott teológiai doktor
nak Dmitrij Szkobelejn akadémikus, a 
nemzetközi Sztálin-bék-ed-íjat odaítélő 
bizottság elnöke adta* át a kitüntetést. 
Jelen volt az ünnepségen Nyiko'.aj Tvi- 
honov, hires szovjet író és Nyikoiaj 
metropo'ita is, aki nagy szeretettel üd
vözölte a kanadai 'lelkészt ebből az al
kalomból. James Endicott lelkész a ki
tüntetést átvevő beszédében a Szovjet
unió népeinek hősi küzdelmét méltatta 
a második világháborúban a nácizmus 
leverése, az ország háború utáni újjá
építése és a tartós béke megőrzése ér
dekében. Visszaemlékezett arra, hogv
VI. György angol király a Sztálingrád
ban, a Sztálingrád a'aít aratott ra
gyogó győzelem emlékére 'díszkardot 
küldött. Megerősítette, hogy a nyugati 
országokban azok az emberek »ak'k 
nem hunynak szemet az élő valóság 
előtt, teljesen tisztában vannak azzal, 
hogy a népet, - amely meg tudta " vé
deni Leningrádot és Sztálingrádot, k! 
tudta űzni a náci terüielrablókat és ,e- 
nvügözp .gyorsasággal helyre tudta 
állítani minden lerombolt városát.« 
ezt a népet csak a Szovjetunió -társa
dalmi rendszere nevelhette.

James Endicott kijelentette:' "
.»Nyugaton az embereknek csak 
kis csoportja hirdeti a háborút, 
igaz, hogy ez a csoport igen nagy 
befolyással rendelkezik s ez a cso
port megpróbálja mindenkivel el
hitetni, hogy a háború elkerülhe- 

tetleac
A nyugati emberek többsége azonban 
őszintén óhajtja a békét s  ezeket erő
síti az egész világot átfogó béke- 
mozgalom. James Endicott lelkész 
ezután a koreai fegyverszünetet és a 
nagyhatalmak közötti ibéketárgyaiást 
sürgette, majd így fejezte be beszédét:

- »A béketárgyalásóknak az egész

Húsvéti istentisztelet Moszkvában
Aíekszij pátriárka április 4-én a 

Bogojavlenszkij pátriárkái székesegy
házban ünnepi istentiszteletet tarlóit. A 
székesegyházban nem fértek ei mind
azok, akik az istentiszteleten részi 
akartak venni. Imádkozok álltak a szé
kesegyház: kertiében és azon kívül. .4 
pátriárka az ünnep alkalmával üdvöz
letét intézett az orosz pravoszláv egy
ház híveihez és lelkészeihez. Ezt az üd
vözletét valamennyi templomban fel
olvassák.

h ír ü n k  a  VILÁGBAN
/I Lutheránus Világszövetség hiva

talos sajtótájékoztatója foglalkozik a 
Szlovákiai Evangélikus Egyház kül
döttségének magyarországi látogatá
sával. Kiemeli, hogy 1918 óla ez az 
első hivatalos összeköttetés a szlovák 
és magyar evangélikus egyházak kö
zött. Foglalkozik a szlovák vendégek
nek a magyarországi szlovák nyelvű 
gyülekezetekben tett látogatásaival és 
az itt tartott igehirdetéseivel. Hang
súlyozza a tájékoztató, hogy ennek a 
látogatásnak ökumenikus vonatkozás
ban is igen nagy jelentősége van.

Ugyancsak e tájékoztató teljes egé
szében közölte zsinatunknak <t Luihe- 
lánus Világszövetséghez intézett üze
netét.

emberiség szeme előtt kell megtör
ténniük. A koreai háború oiyan 
tragédia, amely máris az emberek 
tömeges elpusztításához vezetett.
A koreai háborút be kell szüntetni!
A békeharc számomra folytatása an

nak a munkának, amelyet iiosszú esz
tendőkön át végeztem Kínában misz- 
szionáriusként. Akkor is, mint most 
is, alapot akartam találni az egész vi
lágon élő emberek testvériségének 
megteremtéséhez.

Hitem és a krisztus! vallás erede
tére vonatkozó felfogásom azt a 
meggyőződést kelti bennem, hogy 

. a keresztyén misszionáriusoknak 
széles körben képviselve kell len- 
niök a békéért harcoló emberek so

raiban.
Az a munka, amelyet a béke híveinek 

körében végzek, hitemnek elengedhe
tetlen és fontos része. Arra a következ
tetésre jutottam, hogy

a békemozgalom a legszélesebb 
népi mozgatom, amely a történe
lem folyamán valaha is létezett. A 
békemozgatom ledönt minden 
nemzeti határt és olyan szervezett, 
hogy döntő tényező lehet egy új 
háború fenyegető veszélye ellen ví

vott harcban. >’
Napjainkban e mozgalom az egész em
beriséget magával ragadó legneme
sebb törekvések kifejezése.«

Hazánk felszabadulásának nyolca
dik évfordulója alkalmából a Népköz- 
társaság Elnöki Tanácsa a magyar 
békemozgalomban kifejtett munkásá
gukért a Muilka Érdemrendet adomá
nyozta bzaBo" Tinré eszFérgotni rk .. 
püspök, ’budapesti általános érseki 
helynöknek, Máté János veszprémi rk. 
püspöki helynöknek, FeterJáiios refor
mátus püspöknek ar. Ve tő 
evangélikus püspöknek. '"T"r ‘ ...

A kitüntetéseket az. Állami Egyház
ügyi Hivatalban adták át. Péter János 
református és dr. Vető Lajos evangé
likus püspöknek Horváth János, az 
Állami Egyházügyi Hivatal elnöke ün
nepélyes fogadás keretében adta át a 
magas akarni kitüntetést. A fogadá
son jelen voltak az elnök munkatársai, 
élükön Vargha József és Nagy László 
osztályvezetőkkel. A református egy
ház részéről megjelent Erdei Ferenc

földművelésügyi miniszter, a tiszántúli 
református egyházkerület főgondnoka, 
Kiss Roland, a református egyház zsi
natának világi elnöke, Bereczky Albert 
püspök, Gy'órtj Elemér püspök, s töb
ben a református egyetemes -konvent 
és a református egyház vezető szemé
lyiségei közül. Evangélikus részről a 
fogadáson megjelent Mihályfi Ernő 
miniszterhelyettes, egyetemes felügye
lő, Darvas József közoktatásügyi mi
niszter, a Déli Egyházkerület fel ügy e- 
■lője, Dezséry László püspök, Griin- 
valszky Károly egyetemes főtitkár- 
helyettes, dr. Pálfy Miklós, a Teológiai 
Akadémia dékánja, Gyöngyösi Vilmos 
budapesti lelkész.

Horváth János
az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, 
a kitüntetések átadásával kapcsolatban 
hangsúlyozta a két kitüntetett protes

táns püspök kimagasló munkáját a 
békemozgalomban, további eredmé
nyes szolgálatot kívánt nekik és egy
házaiknak. .

A kitüntetést elsőnek -

dr. Vető Lajos
püspök köszönte meg s hangsúlyozta, 
hogy a kitüntetésben az egész evan
gélikus egyház megbecsülését látja, 
annak az evangélikus egyháznak meg
becsülését, mely a magyar nép hűsé
ges szolgálatában van elfoglalva.

Péter János
református püspök a kitüntetést meg
köszönő beszédében kiemelte, hogy ő 
és a'm agyar református lelkészek ki
tüntetésnek érzik már azt a szolgála
tot magát, amit a magyar nép érdeké
ben és a béke védelmé küzdelmében 
folytathatnak.

Az evangélikus egyház üdvözli dr. Vető Lajos püspököt
k i tü n te té s e  a lk a lm á b ó l

Hósvét hétfőjén reggel az ünnepi 
istentiszteletek miatt korai órában 
gyülekezett össze az egyetemes egy
házi tanácstermében egyházunk vezető
sége és a budapesti papság dr. Vető 
Lajos püspök üdvözlésére. Elsőnek az 
egész evangélikus egyház nevében 

Dezséry László
püspök üdvözölte dr. Vető Lajos püs
pököt magas állami kitüntetése alkal
mából.

»Ezt a mi idei húsvétunkat az a kü
lönös öröm hatja át, hogy ünneplé
sünkben egészen összefonódik az egy
ház ünnepe és nemzetünk ünnepe: - a 
felszabádulás ünnepe.

A mi evangélikus egyházunk ün
neplését, ezen belül külön, mélyen 
és igazán áthatja az a , hatalmas 
esemény, amely Püspök űr magas 
állami kitüntetésével . kapcsolatos. 
Püspök úr Munka Érdemrendet 
kapott a magyar nép államától,

Az állam jóváhagyta és  m egerősíte tte , 
az egyházegyetem  elnöksége hatályba 

lép te tte  a három új zsinati törvényt
Mint már közöltük a Magyarországi 

Evangélikus Egyház Zsinata 1953. 
március 4—5-én tartott negyedik ülés
szakán három új törvényt alkotott. Kö
zöttük azt is. hogy a három új tör
vényt- a zsinat elnöksége felterjesztette 
jóváhagyásra az államhoz. Üj egyházi 
törvényeink állami záradékolása 1953. 
március 15-én érkezett vissza az egy
házegyetem elnökségéhez. Az állam a 
következő szöveggel hagyta jóvá és 
erősítette meg az új egyházi törvénye
ket:

»A Magvországi Evangélikus Egy
háznak a Atagyar Népköztársaság kor
mányának engedélyével 1948. évben 
Budapesten összehívott zsinatának 1953. 
március 4—5-én tartott negyedik ülés
szakán alkotott, az Evengélikus 
Egyház zsinatának elnöksége által 
elémterjesztett 1953. évi V., VII. és 
Vili. egyházi törvénycikkeket ezennel 
jóváhagyom és megerősítem.

Budapest, 1953. március 13.
Horváth János s. k„ 

az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke*

A Magyarországi Evangélikus Egy
házegyetem közgyűlésének elnöksége a 
következő záradékkal 1953. márc.us 
29-én, Virágvasárnapján hatályba lép
tette az új egyházi törvényeket. Az 
egyházegvetem elnökségének hatá’yb.i- 
téntető záradéka a következőképpen 
hangzik:

»Az egyházi hivatalról cs az egyház 
munkásairól« szóló 1953. évi V. tör
vénycikket, »Az egyház háztartásáról« 
szóló 1953. évi VII. törvénycikket és 
»Az egyház szeretetszolgálatáról« 
szóló 1953. évi VIII. törvénycikket

1953. március 29-én, Virágvasárnapján 
hatályba léptetjük. ,

Budapesten, 1953. március 25-én.
Dr. Vető Lajos 

püspök,
az egyetemes közgyűlés egyházi 

elnöke
Mihályfi Ernő 

egyetemes felügyelő, 
az egyetemes közgyűlés világi 

elnöke

A hatályba léptetett új egyházi tör
vények a kihirdetéssel lépnek életbe. 
A kihirdetés az új törvények szövegei
nek a Magyarországi Evangélikus 
Egyház egyházközségeinek és központi 
hivatalaihoz való megküldésével tör
ténik. A napokban küldi szét az Egye
temes Egyház irodája a kinyomtatott 
törvényt.

Mint ismeretes, a most hatályba lép
tetett törvények készülő új egyházi 
.törvénykönyvünk részei, melyből '1952 
Pünkösdjén hatályba -lépett az I. tör
vénycikk, 1953 Virágva6árnapján pedig 
az V., a VII. és a VIII. törvénycikk.

Üj egyházi törvénykönyvünk össze
sen tíz törvénycikkre terveztetett. A 
még. kidolgozandó törvénycikkek elő
munkálatai a zsinati elnökség intéz
kedése alapján tovább folynak. A zsi
nat elnöksége tűzi ki zsinatunk követ
kező ülésszakát akkor, amikor az újabb 
törvénycikkek törvényjavaslatai már 
elkészültek. A jelenleg érvényben levő 
egyházi törvények az, eddig alkotott új 
törvenycikksk-ben hatálytalanított tör
vénycikkek,. .illetőleg paragrafusok ki
vételével' továbbra is. érvényben van
nak.

attól az államtól, amelyet a mi 
magyar evangélikus egyházunk 
történelmi hagyományaihoz híven, 
a magyar néphez való hűségben, 
a mai történelmi fejlődést helye

selve szolgál.
Mi tudjuk és érezzük, hogy ez a kitün
tetés méltóan és érdemei szerint esett 
arra. aki mindannyiunk előtt járt a 
békéért folytatott szolgálatban. Püs
pök úr volt az, a'ki mint első evangé
likus püspök kapcsolódott bele a béke
mozgalomba, a párizsi békekonferen
ciától kezdve. A magyar evangélikus 
egyház papsága, tisztelettel és a béke 
megőrzéséért folytatott szent küzdelem* 
helyességébe vetett hittel őszinte szív
vel gratulál Püspök úrnak ehhez a ki
tüntetésébe?. • . , ,

.Tudatában vagyunk annak, hogy 
•mit jelent ez 'a  kitüntetés és úgy 
• gondoljuk, hogy a mi egyházunk 
egész népe, büszkeséggel fog tekin
teni püspökére és hitet tesz ebből • 
az alkalomból amellett, hogy még 
igazabban, történelmi hagyomá
nyaihoz hívebben benne akar élni 
a mi magyar népünkben, annak sor
sában, hogy nem akar elszigetelt 
szektás különállást a magyar nép 
életében, hanem részt akar venni 
a nagy feladatokban, elsősorban a 

béke megvédésében.«
Ezután

Gritnvalszky Károly
egyetemes íőtitkártielyettes az egy
házegyetem nevében üdvözölte a 
püspököt. Többek között a következő
ket mondta:

»Kívánjuk, hogy Püspök úr hordja 
a Munka Érdemrendet azzal a meg
győződéssel, hogy a békéért való küz
delemben mi Püspök úrral mindnyájan 
egyetértünk és egyek vagyunk. Amikor 
hangsúlyozom,. hogy mindnyájan 
egyetértünk és egyek vagyunk, ezt 
nem azért teszem, hogy Püspök úr ér
demeit csökkentsem.

Szükségesnek tartom hangsúlyozni 
azt, hogy mindnyájunkat maga 
mögött tudhat ebben a küzdelem
ben. Ez pedig végtelenül fontos, 
mert a békéért való küzdelem nem 
egyesek, hanem a tömegek küzdel
me.”’ Azoknak a jelentéseknek bir
tokában, amelyek egyetemes egy
házunkhoz lelkészi és egyházi bé
kegyűlésekről befutottak, bátran 

vallhatjuk ezt.«

Várady Lajos
budai esperes, az Északi Egyházkerü
let nevében többek között a következő
ket mondotta:

»Püspök úr magas állami kitüntetése 
az Északi Evangélikus Egyházkerület 
lelkészei számára is igen. nagy örömet 
szerzett! Minden jelentős lépésénél, 
amit a béke szolgálatában tett hatá
rainkon túl és határainkon belül, maga 
mögött tudhatja az egyházkerület lel

készeinek együttérzését, jóakaratát és 
állandó imádságát.

Püspök úr kitüntetése számunkra 
etkötetezést jelent, hogy azt lát
hatatlanul mi is viseljük, sőt 
láthatóvá és hallhatóvá tegyük 
gyülekezeteinkben, bizonyságtéte
lünk, igehirdetésünk formájában 
népünk között. Ha van valami 
egység, amelyben egyek vagyunk, 
akkor az a jézus Krisztus evan
géliumához való engedelmesség, 
és a béke szolgálatára való teljes 

odaadás.«
• ’ ■ i. . .  "S/iinonidcsz Lajos

protestáns tábori püspök üdvözlő sza
vaiban azt hangsúlyozta, hogy egész 
papi; szolgálatunk a dolgozó magyar 
nép szolgálatává váljék.

Dr. Pálfy Miklós,, ^
a Teológiai Akadémia dékánja üdvözlő 
bfis2édében arra utalt, hogy a lelkész- 
nevelés munkája közben felemelő tuJ 
dat az egyház elnöklő püspökének ki
tüntetése-s ez arra ösztönzi a Teoló*’ 
giát, hogy a magyar néphez hűséges 
ifjú lelkésznemzedéket neveljen:

Mihályfi Ernő
egyetemes felügyelő . nemcsak egyházi 
tisztében, hanem az Országos Béke- 
tanács nevében is üdvözölte a kitünte
tett püspököt. Az egyetemes felügyelő, 
mint az Országos Béketanács alelnöke 
is hangsúlyozta, hogy ez a kitüntetés 
is bizonyítja azt, hogy a magyar evan
gélikus egyház része annak az erőnek, 
amely Magyarországot hatalmas bás
tyává építette a béke frontján^

Dr. Vető Lajos
püspök az üdvözlésekre válaszolva, 
többek közt a következőket mondta: 

»Meg vagyok győződve arról és 
valóban úgy van, ahogyan azt vala
mennyi felszólaló kifejezésre juttatta.- 

1 Ez a kitüntetés nemcsak nek'em, ha
nem evangélikus egyházunknak, lelké
szeinknek és híveinknek is szól,, akik a 
béke megvédésének komoly munkájá
ban és küzdelmében állanak.

A békemozgalmat én igaznak, he
lyesnek és jónak tartom. Tapasz
talataim alapján abban fejezem ki 
a békemozgalom értékét, hogy a 
béke világmozgalomnak igaza volt, 

igaza van és igaza lesz.
A béke világmozgaiom első konferen» ’ 
ciáján Párizsban észre kellett vennem, 
hogy a nyugati egyházi férfiak felve
tették azt. a kérdést, miért van szük
ség béke világmozgalomra, ki akar itt 
háborút. Néhány év múlva nyilvánvaló 
lett az egész földkerekségén, hogy az 
emberiséget igenis háborús veszedelem 
fenyegeti.

A békemozgalotnnak igaza volt.
De igaza van és igaza lesz abban 
is, hogy a békét meg lehet védeni.

A békét meg fogjuk védeni.

ffTökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített“ {1L Tim. 3:17.)

*



e v a n g é l i k u s  é l e t

„Ezt a törvényt a szeretet szentelje törvénnyé“
—  mondotta dr. Schlitt Gyula bonyhádi lelkész zsinatqnkon^

• a Vili, törvénycikk tárgyalásánál

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
Április 12. Quasimodogenltl. Fehérvasárnap. In Albjs vasárnapján 

HUsvét után 1. vasárnap.
Igék: d. e. II. Kor. .4:10—13.," Ján. 5:24—25., d. u. Ezékiel 

11:19—21.
Liturgikus szín: fehér.

Zsinatunk negyedik ülésszakán tár
gyalta is emelte törvényerőre az evan
gélikus egyház törvényalkotó zsinata a 
Vili, törvénycikket »Az egyház szere
tetszolgálatáról«. A törvényjavaslat 
vitájában többek között felszólalt dr. 
Sthllti Gyula bonyhádi lelkész, zsinati 
atya ts, A törvényjavaslatot elemző 
nagyhatású beszédét most közzétesz- 
sziik. Tükrözöd k benne zsinatunknak 
emelkedett szelleme s egyházunk sze
retetszolgálata iránti nagy lelkesedése. 
Lelkesítse ez a beszéd egyházunk egész 
közvéleményét arra, hogy az evangé
likus diakónia, egyházunk szeretetmun- 
kájü gazdagon bontakozzék ki gyüle
kezeteinkben és országos egyházunk- 
búrt. ., .

Dr. Schlitt Gyula beszéde így hang
zott:

: Főtlsztelendö Zsinat!
, Az egyház szeretetszolgálatáról szóló 

törvényjavaslat egyházi életünkben a 
legelső kísérlet arra, hogy harmonikus 
egységbe foglalja a fontos kérdéssel 
kapcsolatosan három irányba terjedő 
gyülekezeti kötelességeknek compo- 
n^nseit; s olyan kísérlet, mely ha meg
valósul nagy eredményeknek s az egy
házi életnek minden viszonylatában 
megmutalkozó haszonnak lesz kútfor- 
rásává.

A javaslat nélkülözi a jogi formák 
bilincseit, melyek megmerevítik az el
veket, s lezárják a zsilipeket, melye
kén keresztül valósággá, lényekké kel
lene lenniük. Ez a törvényjavaslat 
maga az élet. Elgondoltságában, fel- 
éplfettségében egyszerű, megszövege
zésé világos. Mindenki megérti. Téte
lei önmagukat magyarázzák, s hiányoz
nak belőle az üres jogi vitákat kivált
ható homályos, beteg góíok. Gondola
tain, szavain, minden rendelkezésén 
meglátszik, hogy

nem a jogagynak kiépült struktú
rája, hanem az evangéliumnak a 
szíven keresztül a szolgálat terén 
való megjelenése. Ez a javaslat, 
ha a zsinat törvénnyé emeli, élő 
hitté lesz, s általa a gyülekezetek
ben elrejtett hit engedelmességgé 
válik. A szolgálatba kristályoso
dott engedelmesség pedig a reali
zált hitnek szemmel látható mun
kája a gyülekezetben. S ez a mun
kálkodás szolgálja az államnak s 
az egyháznak hasznát egyaránt,

Ezék a javaslat általános értékei. ' ’ '' 
Azt mondtam,. töjyenyjayaslat 

maga az élet. Van szeme, van szíve, 
lába és keze. Látja a szükséget és a 
magáévá teszi;, siet oda, hol kezek 
nyúlnák feléje és segít. A javaslat or
ganizmusa három felé küldi munka
erejét: egyesek felé, a gyülekezetek 
felé, s az egyház alkalmazottai felé. 
Hármas szent egységbe foglalja a já- 
vaslat gyönyörűen az egyház szeretet
szolgálatának feladatait.

1. Először is egyesek felé irányítja a 
gyülekezetek segítő erejét. A gyüleke
zetekben található, s a szeretetintéz- 
ményekben e célra összegyűjtött rá
szorultak felé.

E munkatéren hat a legmesszebbre 
és a legegyetemlegescbben a sze
retetszolgálat. A diakónia szemét 
a legtávolabbi látásra állítja be. 
Minden szenvedő embertársunkra. 
Meg kell látnia az árvát, az özve
gyet, kik mellett oly könnyen szo
kott elmenni az ember. Eléje állítja 
áz öregeket, az elhagyottakat, ki
ket kézlegyintéssel szeretünk elin
tézni. s ráfordítja szemét a nyo
morékokra, az idiótákra, akiktől az 

' Utálat fintorával fordul cl minden-

Régi, régi történet, —- tanulságát, 
büntetését még ma is magamban hor
dom,

Apró fjőeska voltam, talán mindössze 
ötévé«. Húsvét előtt megkérdezett 
apám és anyám:

—1 Milyen ajándékot szeretnél?
• <— Gyémánt nyúl at — vágtáim rá 

gondolkozás nélkül, mert szeretem a 
csodálatos, elérhetetlen dolgokat, amik
csak képzeletemben éltek.

—- Micsoda nyúl at? — nevetett apám- 
wh Gyémánt nyulat!

Ilyen nyúl nincs. Van mezei 
nyúl és házi nyúl, van barna nyúl és 
fehér nyúl, de gyémánt nyúl nincs.

—- Do vanl -— mondtam én szívós 
gyérekkonoksággal. —- Én gyémánt 
nyyl at kérek, szikrázó, szép gyémánt 
nyúl at!

£■5 hús vét vasárnapján megkaptam 
la • nyulat, az eleven kis fehér házi 
nyulat. Rózsaszínű szalag volt a nya
kán, fonott kosárkában ült, zöld ká
posztalevelek között. Elragadó állat 
volt, ahpgy szorgalmas, komoly szak
értelemmel majszolta a káposztát, 
ahogy orrát finiorgatta, ahogy bohókás 
vidámsággal végigszökdécseit a  6zo-

j<i. Van szíve a javaslatnak, s a 
szerencsétlenek felé indítja el lá
bunkat, s az élet kivetettjeinek 
megsegítésére mozdítja meg ke
zünket. Napsugarat visz a javas
lat oda, hol a szerencsétlen feleba
rátunk örökös árnyékban él, s a bá-„. 
natba szabott arcra Igyekszik mo>* 

solyt hinteni.
Oh Testvér, ha látnád ezt a szolgá- 

la'.oü A Krisztusnak lábra kelt élő 
szeretefét látnád munkában! Felho
zom ezt pedig azért, mert láttam. így 
folyik e munka szemem előtt a bony
hádi szerelelintézményünknek nyomo
rék és idióta gyermekei körül. Ha lát
nád, mint »nyúlnak feléd« azok a béna 
kis karok, azok a mozdulatlanságba 
merevedett kis kezek, ha látnád egy
szer azokat a vak szemeket, melyek
kel oly könyörgő.n »rád néz« a kts sze
rencsétlen. s érezned csak egyszer is, 
hogy szemed könnyes nézésére, kezed 
simo'gatására, mily hálás örvendezés
sel fordul feléd az az idétlen örökké 
beteg test, akkor bezárulna rajtad 
minden, ami szükkeblüség, ami önzés, 
és megnyílna benned minden, ami 
szeret, ad és szolgál. Akkor nem lát
nád tehernek azt a kiadástöbbletet, ami 
ez intézményekkel kapcsolatban á 
gyülekezetre hárul, hanem átéreztiéd 
az ü r  szavát: Amit eggyel cselekesztek, 
az én kicsinyeim közűt, azt én velem 
cselekszitek, s az örvendezés leikével 
töltene el az ez irányú segítségnyúj
tásnak minden lehetősége. Nem mon
dom, hogy nem teher, de Krisztus 
küldi gyülekezetét a vállalására, s az 
iránta való engedelmességben gyö
nyörűséges igává lesz a teher 1 Meg- 
áilapftomjazt is, és örömmel állapítom 
meg, hogy e teherhordozásban ne n 
áll magáira hagyatva az egyház. Népi 
demokratikus államunk segítségünkre 
van és a rendelkezésűinkre áll, hogy 
megkönnyilse a diakónia nehéz szol
gálatát. Tapasztaltam ezt magam is 
bonyhádi intézményünknél; az állam 
tudja, és gyakorolja Is szervei útján 
ez irányú kötelességét.

A törvényjavaslat lábra állítja 
az egyházat s útnak indítja kifelé. 
Nemcsak önmagának él, hanem , 
keresi és felkutatja az irgalmas 
szamaritánus szívével a helyet, 
ahol bal van, és segít az irgalmas 
szamaritánus mozdultaival ott, hol 
segítség nincsen. Az evangélium 
üzenetei ép Ilyen helyekre külde
nek, és ép a gyülekezeteket küldik. 
Vigyétek azért haza, zsinati atyák, 
az üzenetet, hogy a más, a szenve
dők irányában kifejtendő szolgálat 
a gyülekezetnek Krisztustól nyert 
megbízatása, és eme kötelességtcl- 
jesítés nélkül nincsen gyülekezet.

.. .2. Másodszor szegény. gyütókezeleink 
felé irányítja a javaslat a szemünket. 
Gyülekezeti Segély néven veszi át és 
folytatja azt a munkát, melyet sunyi 
áldáseal eddig a Gvámintézet végzett. 
Nem mint autonom testület, hanem 
mint az összes gyülekezetek kölcsönös 
felelősségébe épített szeretetnumkárnk 
szerves része működik. Motorja a ne
hézségekkel küszködő testvérgyüleke
zetek felé utaló szeretet. Ez az evangé
lium mélységeiből táplálkozó szeretet 
alkotta a javaslatot. S akik megfogal
mazták, szivü'ket-lelkiiket helyezték be
léje. Minden szavából Krisztusnak Pál 
apostol állal üzent parancsa szól: se
gítsétek a testvéreket, segítsétek a gyü
lekezeteket! A javaslat itt szüikehb 
körre vonja a gyülekezet kötelezettsé
geit, a. szegény evangélikus gyülekeze
teknek megsegítésére tereli a figyel
met. Abból indul, hogy a gyülekezetek 
egy testnek, a Krisztusnak tagjai, év

bán és felágaskodott két hosszú lá
bára, hogv megtapasztaljon, klfürkész- 
szen mindent ebben a számára isme
retlen világban. Persze megszerettem 
rögtön, örültem neki, boldog yoltam 
vele, de valamilyen gonoszkodó dac
ból eltitkoltam ezt a szüleim előtt, 
megjátszottam elöltük a kedvetlent, a 
csalódottat, hadd higyjék, hogy még 
mindig a gyémánt nyúl miatt 6zomor- 
kodom.

c— Nem örülsz neki? Nem szereted?
i-~ kérdezték.

—- Néni-
Csak akkor játszottam a nyulammal, 

amikor egyedül maradtam vele. Meg- 
rtmogattam selymesen lágy szőrét, 
magamhoz szorítottam virgonc, lan
gyos testét, s éreztem a szivét, úgy 
vert, mint egy megrémült kis óra. Mar 
nem adtam voljia semmiért, — a leg
kedvesebb nyúl volt az egész világon, 
szebb minden gyémánt nyúlnál..

Este szüleim vendégségbe mentek; 
anyám lefektetett szépen, betakart, 
megcsókolt, megigazította « párnámat,- 
aztan eloltotta a lámpát és lábujjhe
gyen kiment. A nyulamat persze ma
gával vitte nehogy megzavarja álmo-

életüket az egymásrautaltságban gyö
kerező kölcsönös felelősség biztosítja.

A csak magának élő gyülekezet 
nem él, a kifelé siket és béna gyü
lekezet haldoklik, s a gyülekezet, 
amely szeretetének szolgálatában 
más gyülekezetek felé nem.tud ki
gyulladni, nem gyülekezet. Gyü
lekezetté az egyházközséget az 
teszi, hogy Istentől nyert képessé
geit átadja más közületeknek, és 
így szolgálja az egész testet: 

Krisztust.
A javaslat kitárja a gyülekezet szívé

nek kapuját, s átömleszt! rajta ereje 
segítségét, támogatását, életét, más, 
az erre rászoruló gyülekezetnek. Nagy 
és szent ügy. Az ügyek msgvalósitá- 
savai szemben vagy közömbös az em
ber vagy lelkesen támogatja. A közöm
bösség maga a halál, s a lelkesedés a 
klhunvás e'öfutárja. A Gyülekezeti Se
gélyről szóló Javaslatnál?, megszavazá
sánál ne ezek jussanak bennünk szó
hoz, de ragadja meg szivünket az a 
szeretet, amely , a?t formába öniotte. 
Ez a szejjetet szénkíi« törvénnyé, hogv 
mindig ez a szerétét áradjon rajta ke- 
reíztűl a segítséget kérő gyülekeze
tekbe,

3. Harmadszor az egyház alkalma
zottai felé irányítja a javaslat a gyü
lekezetek szemét. Itt még szőkébbre 
6Zorul .a szeretet munkájának tore. Ki
zárólagosan a magunk portájára ju
tottunk a javaslatnak harmadik címé
vel. Az egyház alkalmazottal munka- 
képességének fenntartásáról, anyagi 
megsegítéséről, s a megfáradt munká
sok nyugellátásáról kíván gondoskodni. 
Ugyanaz a szellem hatja át ezt a ja 
vaslatrészt is, mint a két. elöbbe.iU. 
Szeretetben fogant, szeretet formálja 
és szeretetet nvüjt.

Van a javaslatnak egy pontja, mely 
gondolkodóba ejthet, s itt-ott talán 
nemtetszést vált ki. Az egyház alkal
mazottai felé irányuló szeretetszolgá
lat anyagi szükségleteit, nagyrészt a 
gyülekezetek költségvetésének fedezeti 
rovatába utalja, s a nyugdíjhátralékot 
éppenséggel a maga egészében a gyü
lekezet tértiévé feszi.

Aki minden életerejével hosszú 
Időn át a gyülekezetét szolgálta, 
attól nem tagadhatja meg az utolsó 
szeretetszolgálatot. Nem is fogja 
megtagadni, erről légy meggyő
ződve. A szeretet csodálatos hata
lom. Ezzel kopogtass, s mcgnyil- 

• nak a szívek.
Tedd szeretettel kezedet a kilincsre, s 
megnyílnak az ajtók. Szeretettel a zse
bekbe nyúlnak, s adnak örvendezés
sel. A szeretetszolgálatot csak a sze- 
retet tudja szolgálni. Ezf soha ne 
feledd.

S ha voltak • eddig nehézségek, és 
hibák a ny.ugdfjjárulékok befizetése 
körül, ne'ép <j' gyülékézefbéh' kérései á 
vétkest. Egy kicsit ml is hozzájárul
tunk. A könnyelműségünk és a mi ha-, 
nyagságunk. Talán sokszor az, hogy 
keveset szerettünk. A javaslat egy 
nagy. egyszeri kötelességet ró a gyüle
kezetre és lelkészre. Ez év december 
31-ig be kell fizetni minden fennálló 
nyugdíjhátralékot. Uj nyugdíjintéze
tünk, az egyházegyetem nyugdíjosztá- 
ilyának egzisztenciális követelése ■ ez, 
mely megfeHobezhetetlenül parancsol. 
Teljesítsd!

Bocsássátok meg, hogy beszédemben 
itt-ott érzelmesebb húrokba nyúltam, 
de legyetek biztosak felőle, amit mond
tam, az meggyőződésem. A hármas ja
vaslat életet teremtő élet, s mint tör
vény, evangéliumi egyházunknak egyik 
legszentebb ügyét fogja szolgálni. 
Ajánlom azért, fogadják el a javaslatot 
és emeljék törvénnyé.

mat. Fülelve lestem, mikor csapódik a 
nagyajtó odakint, mikor leszek egye
dül. Mert a nyulamról én magam 
akartam gondoskodni éjszakára, ez az 
én jogom és kötelességem, hiszen az 
enyém. Kibújtam az ágyból és keres
gélni kezdtem szerte a lakásban. 
Végre megtaláltam a fáskamrában, 
ügy ült ott apró kosarában, össze- 
guobaszkodva reménytelen magányá
ban, mint a legszomorúbb rab. Meg
fogtam két hosszú, rózsaszínű fülé
nél fogva — két lábával rémülten ka
szálta a levegőt —, úgy vittem be a 
szobába, másik kezemben a káposzta
levelekkel kibélett kosarat cipeltem. 
Most hova fektessem, ahol jól érzi 
magát és védve van az éjszaka sötét 
veszélyei ellen? Az ablakra esett a te- 
kintetem. Felmásztam egy székre, ki
nyitottam a belső ablakot és odatettem 
a kosarat a kéf ablak közé, éppen1 
belefért. A nyulat pedig a kosár köze
pébe ültettem.

Gondos akartam lenni, mint aki «'S- 
szőr felelős egy parányi kis életért, 
törtem a fejemet, mit kellene még ten
nem a nyutam javára. A káposztáiévá* 
lek szárazak voltak, élfonnyadtak, meg
bámulták, Rohantam egy kaucióért ée 
ügyetlen kis kezemmel' jól meglocsol
tam mindent, leveleket, kosarat ne 
szomjazzon a nyulam. ha éjjel íel-

Flgyelmeztetés lelkészeknek!
Egyházunk püspökei a lelkészek fi

gyelmét ezúton hívják fel arra, hogy az 
országos perikópa-rend keretén belül 
az április 19-1 sajtóvasárnapra tekin
tettel, az előírt perikópát megváltoztat
lak. A főistentiszteleten az Igehirdetés 
alapjául szolgáló evangéliumi ige nem 
az eddig közölt, hanem a következő:

János 21:24—25.

FERENCVÁROS

Március 29-én iktatta be a ferenc
városi egyházközség Hódos Andor 
felügyelőt, Jarács Miklós gondnokot 
és Szabó Mihály ellenőrt. Rédey Pál 
helyettes lelkész beiktatási beszédé
ben kiemelte, Jn 13-ból, hogy Krisz
tus kivétel nélkül, mindenkinek szol
gált, amikor a tanítványok lábait 
megmosta, Júdás is közöttük volt. 
Az új presbitériumnak és tisztikarnak 
is'ugyanilyen kivétel nélküli szeretet
tel kell mindenki felé fordulnia.

b u p a p e s t -k a l v in -ter

A Budapest-Kálvin-téri református 
gyülekezet presbitériuma március 8-án 
tartott gyűlésén egyhangúlag úgy ha
tározott, hogy a gyülekezet megüre
sedett első lelkipásztori állására Be- 
reczky Albert dunamelléki püspököt, 
a biidapcst-pozsonylútj gyülekezet 
lelkipásztorát, a zsinat és az egyete
mes konvent lelkész) elnökét hívja 
meg. A határozathozatal után, a szinte 
teljes számban megjelent presbitérium 
Muraközy Gyula lelkipásztor vezeté
sével, testületileg kereste fel Bercczky 
Albertet s felkérte, hegy a meghívást 
fogadja el. Bercczky Albert püspök 
a meghívást elfogadta.

A gyülekezet választói március
22-én megerősítették a presbitérium 
meghívó határozatát.

Bercczky Albert református püspök 
ünnepélyes beiktatása a Budapcst- 
Kál vin-téri gyii'ckezct Isi ki pásztori
állásába április 19-én, vasárnap, a dél
előtt 10 órai istentiszteleten lesz.

Püspökeink ez évben Is Sajtóvasár
napot és sajtooííertórimnot rendeltek 
el egyházi sajtónk és egyházi könyvki
adásunk támogatására. A Sajtóvasár- 
napot evangélikus egyházunk' vala
mennyi gyülekezetében arra fordít
ják,- hogy a - prédikncióban -az egyházi 
sajtó jelentőségéről adnak tanítást, 
imádkoznak egyliázi sajtónk szolgála
táért és mindenütt megtartják a sajtó- 
offertóriumot.

A budapesti gyülekezetek lelkészei 
szószékcserére készülnek ezen a napon. 
Ezzel is ki akarják emelni egyházi saj
tónk iránti szeretetüket és azt, hogy
egyházi sajtónkat nagyjelentőségűnek 
tartják. Hisszük, hogy gyülekezeteink 
máshol is méltó ünnepet szentelnek 
egyházi sajtónknak.

Az Egyházegyetem Sajtóosztályának 
Elnöksége 1953. április 8-ra Budapestre 
országos sajtóértekezletet hívott ősz- 
6ze. A eajtóértekezlefen részt vesznek 
a Sajtóosztály vezetőségén kívül uz 
Evangélikus Elet és a Lelkipásztor 
belső munkatársai és az egyházmegyei 
sajtómegbízott lelkészek. Egésznapos

ébred és inni akar. Aztán eszem be
ütött, hogy rá kell csuknom az ab- 
akot szegényre, nehogy lezuhanjon a 

párkányról és agyonzúzza magák De’ 
vájjon lesz-e, akkor levegője, nem ful
lad-« meg? Kis rést nyitottam a külső 
ablakon, apró kis rést csak, amelyen 
nem bújhatott ki.

Most aztán mindent elintéztem, 
mindenre, gondoltam'. Megelégedetten 
kúsztam viasza az ágyamba és elalud
tam rögtön, mert a boldogság a leg
szelídebb altató a világon.

De az éjszaka méhében sötét csodák 
születnek, ezt azóta is tudom. A félén
ken közeledő gyenge tavaszba bele
mart egyet a hátraforduló, menekülő 
tél, diiliösen, vadul, elkeseredetten, 
dermesztő fagyával északi szelével.

És reggel, ahogy vidám szökkenéssel 
odaszaladtam, hogy megnézzem az én 
nyírtamat, ott ült szegény a napfény
ben mozdulatlanul mereven, megüve
gesedett szemmel, ezer tündöklő szik
rát szórva magából, mintha finoman 
kicsiszolt kristályból volna.

Slkongva, jajgatva rohantam anyám
hoz, hogy beletúrj ans arcomat védelmet 
nyújtó ölébe.

— Jaj, a nyúl! A gyémánt nyúl!-.. 
A gyémánt nyú l.-.

És reszkető kezemmel az ablakra 
mutattam.

ZUGLö

Április 12-ép d- u. 4 órakor szerétét« 
vendégség lesz. Előadást tart Benczúr 
László. Vendégszerepeinek Weltler 
Jenő vezetésével a kártorképző tan
folyam növendékei.

A - gyülekezet lelkésze április 13-*-1
18-ig este 7 órai kezdettel igehirde
tés-sorozatot tart a Gyarmat-utca 14. 
sz, a, kápolnában, »Jézus él, én. is 
vele« címen. .

CSEPEL
A csepeli egyházközséghez csatolt

szórványok közül három gyülekezet
ben volt négy-négynapos böjti ige
hirdetés-sorozat: Halásztelken, Sziga.- 
szentmiklóson és Szjgetlialmon. Mind
három helyen a református gyülake- 
zetek templomaiban folyt a szolgálat, 
Így sokan vetlek részt reformátusok 
is. Az úrvacsornosztás is testvéri sze
retetben folyt, Az Igehirdetéseket Vá- 
rady Lajos és Brebovszky Gyula vé
gezték.

NAGYSZÉNÁS
A nagyheti - igehirdetés-sorozat szol

gálatait Ladányi Imre gádoros! ref. 
lelkész, Húszak József és a helyi lel
kész végezték. Közreműködött a helyi.' 
énekkar, a lelkész feleségének vezeté
sével.

NYUGAT-BÉKÉ51 EGYHÁZMEGYE
A papnék közössége rendszeres ha

vonkénti összejövetelét március 19-én 
Orosházán, az esperescsalád otthoni
ban tartotta. A közösségi bib'lakör be
vezető áhítatán Aranyi Józsefné, az 
esperes felesége szolgált,

gádoros

Március 22-én gyáminíézeti napot /  
tartott Szlovák Miklós gyámintézetí j 
elnök. Délelőtt és délután is népes 
gyülekezet előtt szolgált.

SZENTETORNYA
Vlrágvasárnap, március 29-én vallá

sos est keretében Aranyi József espe
res tartott előadást Cyrenel Simonról, 
a keresztliordozóról.

tónk helyzetét és elsősorban szerkesz
tési kérdésekről tárgyalnak.

Az országos sajtóértekezlet reggel 
Grünvalszky Károly egyetemes fő
titkárhelyettes írásmagyarázatával kéz-'- 
dődik.
"Az'egyházmegyei sajtómegbízert* lel

készek tartják meg ezután felszólalá
saikat, melyekben az Evangélikus Elet 
és a Lelkipásztor felett mondják ei bí
rálataikat és beszámolnak az egyház-' 
megyei lelkészt munkaközösségeknek 
az egyházi sajtóval foglalkozó össze
jöveteleiről, valamint az egyházmegyék 
lelkész! munkaközösségeinek sajtója- 
vaslataíról.-

Dr. Vető Lajos püspök, a Sajtóosz
tály elnöke »Egyházi sajtónk egyházi, 
nemzeti és nemzetközi szolgálatáról« 
tart előadást.*

Szeberényi Tamás, az Evangélil-íus 
Élet segédszerkesztője »Mit várhatnak 
az egyházmegyei sajtómegbízott lelké
szek szolgálatától egyházi újságjaink?« 
címen tart előadást,

Fekete Sándor, »az Üt« című refor
mátus egyházi hetilap szerkesztője 
»Hogyan építette fel a református 
egyház a maga sajtószolgálatát« cím
mel ta rt előadást.

Dezséry László püspök, a Sajtóosz
tály előadója válaszol az egyházmegyei 
sajtómegbízott lelkészek bírálataira és 
javaslataira, és beszámolót tart az 
egyházi újságok szerkesztési kérdései
ről. Valamennyi előadást megbeszélés 
követi.

Kérjük istent, áldja meg országos 
sajtóértekezletünket, az országos Sajtó
vasárnapot és gazdagítsa egyházi saj
tónkat „z országos sajtooífertórium 
szép eredményével.

A kisfiú Imádsága
Egy kisfiú este elmondta szokásos 

verses imádságát s utáma valamit még 
suttogott.

t  étit kértél még kisfiam? — kér
dezte az édesanyja.

— Néni kértem semmit. Már eddig 
Is annyit kértem, Most megmondtam 
Jézusnak, hogy szeretem.

A fecsegőkre haragszom. Ha nagyot 
akarnak mondani, hazudnak. Az Igaz
ság azonban nem beszél sokat.

Istent mindenütt keresik. Aki azonban
nem a Krisztusban keresi, nem is ta
lálhatja meg sehol,

Hinni annyit Jelent, mint rábízni 
magunkat Isten könyörületességére,

Luther

találkozáson vitatják még egyházi snj-

Bökay Jánosi
A G Y É M Á N T  N Y Ú L

Április 19-én Sajtóvasárnap és sajtóoffertórium lesz
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ÉLŐ VÍZ
A SI MA KERESZT

„T ap in ta tos, r eá lis  é r zé k ű  é s  m issz ió jáb an  
m eg  n em  g y e n g ü lt  e g y h á z  v a g y u n k “

—  mondolla Dczscry László püspök a kecskeméti presbitériumban
1  Kevesen gondolnak arra, hogy a 
,L* sima kereszt (melyen nines rajta 

Jézus Krisztus teste), nemcsak Jézus 
váltságbalálának jelképe, liánon egy
ben a feltámadásáé is. A sima kereszt 
nemcsak azt hirdeti, hogy Jézus Krisz
tus meghalt a mi bűneinkéért, hanem 
azt is, hogy nem maradt holtan a ke
reszten, hanem feltámadott a mi meg- 
igazulásunkért.

így a sima kereszt jelképében ősz- 
szefonódnak nagypéntek és húsvét 
szent tényei: Jézus Krisztus halála 
és feltámadása. És c kettő elvi- 

l&sztliatalanul összetartozik.
Nem volna segítség számunkra egy 

olyan dicsőséges Ür, aki nem vállalta 
volna a nagypénteki halált, ha a ke
reszten nem szenvedte volna el a mi 
bűneinkért a büntetést és ezáltal nőin 
engesztelte volna ki a bűnökkel meg
bántott szent Istent. Akkor csak olyan 
volna ma számunkra mint egy csodá
latos ember, akihez hasonló talán nem 
is volt a földön. De egy letűnt idő le- 
tűni embere. Ma ilt állnánk bűneinkkel 
megterhelten a haragvó szent Isten 
elölt a bünbocsánat és örökélet remény
sége nélkül. Sokan abban az időben 
inkább vállaltak volna egy csodálatos 
földi birodalmat cs botránkoztak. hogy 
Jézus ehelyett a keresztet vállalta. 
De így ű lett igazán Megváltónkká. 
A sima kereszt arról beszél, hogy Jé
zus nem aranyat adott nekünk, ha
nem a vérét, önmagát adta kenyérül és 
nemcsupán testi betegeket gyógyított 
meg, hanem »sebeivel gyogyulánk 
még*. Bűneink büntetését elszenvedő, 
a keresztfán érettünk vérét kion'.ó 
Krisztus a mi Megváltónk. A sima ke
reszt a meghalt Krisztus jelképe.

De a feltámadotté is.
A sima kereszt arról beszel, hogy 
nagypéntek után eljött a húsvét. 
Jézus nem maradt a halál foglya. 
Legyőzte azt. ö  lett a haléi halála. 
Húsvét hajnalán, dicsőséges test
ben lépett ki sírjából, hogy mind 
holtakon, mind élőkön segítsen. 
Hiábavaló lett volna a nagypénteki 
nagy áldozat, ha azt nem követte 
volna a feltámadás csodálatos ese

ménye.
Akkor hiába hinnénk Jézus váltságha- 
Iáiéban, még mindnyájan a bűneink
ben volnánk. Ha a lest ottmaradt vol
na a kérészién,..illetve a sírban, ak
kor hazugság volna ma beszélni Atya- 
istenről, üres beszéd volna a kegyelem 
emlegetése és értelmetlen minden Is
tenbe vetett bizodalmunk, mert teljes 
végzetszerűséggel uralkodna felettünk 
a halál. De a sima kereszt azt mondja, 
hogy ö  feltámadott és így nem értel
metlen Istenbe vetett bizodalmunk, a

bünbocsánat és az örőkéletben való re
ménységünk, mert annak olyan alapja 
van, amelyre bátran ráépíthetünk. Jé
zus Krisztus leitámadott.
O  A sima kereszt nemcsak Jézus 

Krisztus halálának és feltámadá
sának jelképe, hanem a keresztyén em• 
bér életének is a jelképe. Hiszen Krisz
tusban hinni azt is jelenti, hogy meg
halni a bűnnek és élni Jézus Krisztus
ban. így. hirdeti ezt Pál apostol: »Elte- 
mellettünk azért övele együtt a ke- 
resztség által a halá ba, hogy miképen 
feltámasztatott Krisztus a halálból az 
Atyának dicsőség- által, azonképen mi 
is új éleiben járjunk.« (Róm. 6, 4) Ami 
tehát Krisztussal történt, az a kereszt
se" által a keresztyén ember életében 
is valósággá lesz. AlegliHlunk a bűnnek 
és élűnk Krisztusnak. Ezt Luther Már
ton 95. tételében igy mondotta: kell, 
hogy a keresztyén ember élete napon
kénti megtérés legyen.

A sima kereszt élése közelebbről két 
dolgot jeleni. Az egyik az, hogy a ke
resztyén embernek naponként engedel
mes hittel kell vállalnia Isten ítéletét 
bűnei feleit. Ilyen értelemben vett 
nagypéntek naponkénti elfogadása nél
kül nincs keresztyén élet.

A másik pedig az, hogy
a naponkénti nagypéntekek után 
a keresztyén ember életében is el 
kell jönnie naponként a húsvéti fel* 
támadásnak, vagyis az új életben 
járásnak. Éspedig olyan új életben 
járásnak, amelyben valóságos cse
lekedetekben valósul ez a húsvéti

élet.
Ebben a húsvéti életben kétségné'kiil 
vannak bűnök, de mégis nagy különb
ség van a régi és új között, mert eb
ben az újban nem uralkodik többé a 
bűn.

A sima kereszt még arról is be* 
• szél, hogy amiképpen Jézus Krisz

tus életében összefonódott a szenve
dés és a diadal, éppen úgy a keresz
tyén ember életében is a szenvedés és 
a diadal összetartozik. Ez közelebbről 
azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az 
övéit nem vonja ki a nehéz helyzetek
ből, betegségekből. Az övéi is járnak 
mélységekben és élnek át küzdelmes 
napokat. De éppen a keresztek alatt 
élik át Jézus Krisztus diadalát. Ta
pasztalják még a Feltámadott Krisz
tus erejét, hűségét, békességét.

Legyen a szivünkben sok bails azért, 
hogy nagypéntek és húsvét elválaszt- 
hálátlanul összetartozik és könyörög
jünk, hogy a mi keresztyén é'etünk 
naponkénti nagypéntekből és húsvét- 
bói álljon.

Káldy Zoltán

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF le lk ip á s z to r !  le v e le ib ő l

HÍVŐK ÉS HITETLENEK
»Vájjon veheti-e a hívő ember a 
hitetlennel együtt, egy oltárnál az 
Clrvacsorál, pláne, lia hitetlen lel

kész szolgáltalja ki azt?«
Mindenekelőtt ehhez azt jegyzem 

meg, hogy jel nem lóghatom hogyan 
kacsinthat mások jelé az, aki az ür  
asztalához járul és részese szeretne 
lenni Jézus engesztelő halálának. 
Ugyan mit foglalkozik azzal, hogy má
sok hogyan mennek oda? Feliévé, ha 
csakugyan méltatlanul járulnának oda, 
akkor 'is nem inkább az-e a dolgom, 
hogy imádkozzam értük, hogy az Ür 
ne ítélje meg őket, sőt könyörüljön 
rajtuk és vezesse el őket az igaz Ilii
re? Az Ür szent vacsorája bizonnyal a 
gyengéknek is hasznára van, főként 
akkor, ha segít a kölcsönös közben
járó imádság. Talán már vége is lenne 
a kereszlyénségnek, ha nem lenne Úr
vacsora. bármennyire tökéletlenül ün
nepük is olykor azt. Ezért hát, ahe
lyett, hogy bárkire is ferde szemmel 
néznénk az oltár előtt inkább kezet 
kellene neki nyújtanunk és azt monda
ni: »Jöjj, kedvesem, én is jövök veled 
és jön a szívem is«. Ez bizonyára 
kedves az ür elöli, aki azt mondotta: 
»Az áldozatnál jobb az irgalmasság«-

Azután már magában véve az is 
helytelen dolog, hogy valaki olyan 
nagy biztonsággal állítja sajátmagá
ról, hogy 0 hivő, a másikról meg, hogy 
az hitetlen. Hiszen nem láthatunk a 
másik szivébe s bizony a magunkét is 
vajmi kevéssé ismerjük. Gondold csak 
meg: Hívőnek ítéled magadat, csak
ugyan ne is vagy? Mert az, hogy a 
hittételeket elmondod, még nem lesz 
hívövé. A hitlételch nem üdvözítenek, 
hanem csak Jézus. Ha nem élsz ál
landó bűnbánóiban, nem bizakodsz 
szívből Istenben, nein törekedsz ko
molyan régi embered levetközletésére, 
nem igyekszel a szelídségre, irgal
masságra, békességre, akkor hiába 
nevezed magadat hívőnek. Oh meny
nyire meg kellene aldzkodnunk, ha 
arra gondolunk, hogy Jézus vérét 
ontotta érettünk, és fokkal in
kább attól keltene tartanunk, hogy m  
Üdvözítő majd mikkel jog asztalától

elutasítani, minket, akik haszontalan 
hívők vagyunk, — s nem a másikat, 
aki talán kevesebbnek látszik nálunk, 
valójában azonban belülről sokkal kü
lönb, töredelmesebb, alázatosabb. .

Bizony, sokszor csak az a nevünk, 
hogy hiszünk, s még ml mondjuk 'má
soknak: »Menj innen, nem akarok ve
led együtt oda menni«. Az Ilyen ke
ménység szörnyű dolog. Tegyük fel, 
hogy az ür mégis áFdást akarna neki 
adnij mivel nem olyan megátalkodott, 
hogy semmibe venné a megfeszített és 
leitámadott Jézust, — s most én le
gyek az, aki lefogja az ür kezét és 
inkább magát is kizárja, semmint 
hogy közösségei vállaljon a másikkal? 
Az ür egykor azt mondotta: »Igyatok 
ebből mindnyájan«, — pedig Judás is 
közöttük volt! S most előállónk ml és 
nagyképűen meg alfarjuk határozni, 
hogy ki az, akt ihat és ki nem- Az én 
véleményem az, hogy légy hálás, ha 
részesülhetsz belőle és imádkozz a 
másikért, hogy ö is részesülhessen. 
Minél szívesebb vagy a másikhoz, an
nál több hasznod van magadnak Is be
lőle. Egyébként pedig könnyen ügy 
járhatsz, mint azok, akikről Pót ír, 
hogy csak a maguk javával törődtek. 
(I. Kor. l t ,  21.) s ezért Ítéletre vették 
az úrvacsorát. Az is meggondolandó, 
hogy aki már egyáltalában pz Ür asz
talához járul, aligha lehet teljesen hi
tetlen, Akármint legyen is azonban, ez 
az ö ügye és nem tartozik reád; a le 
dolgod az, hogy Irgalmas légy.

Az se sokat foglalkoztasson ben
nünket, hogy vájjon az, aki a szentsé
get nyújtja, hivő-e avagy nem. A fő az. 
hogy helyesen szolgáltassák ki. Szá
modra nem a lelkész hite az Irányadó, 
hanem az egyház hite. Ha nem igy 
volna, milyen sok gyülekezetben egy
általában nem lehetne úrvacsorát osz
tani! S a szentség után éhezők mily 
sokszor mennének el üresen! Az Üdvö
zítőre tekintselek ezért s ne a lelkész
re: Jézus a tiétek tesz, akárki szolgál
tatja is ki a szentséget, S az ítélke
zéssel is óvatosabbnak kellene lenni 
és papi emberekét nem olyan egysze
rűen hltellbnséggel vádojfii,

Húsvét előtt Dezséfy László püs
pök meglátogatta a kecskemé.i egy
házközséget. Prédikált a templomban, 
majd részt vett a presbitérium gyűlé
sén. A presbiterek eleven és az egy
ház valóságos életéből ■ származó kér
dései alapján a püspök hosszabb elő
adást tartott a presbitereknek, mely
ben ismertette egyházunk álláspontját 
több kérdésben s általános képet adott 
azokról a feladatokról, amelyeket a 
gyülekezetekben, elsősorban a presbi
tériumoknak keil elvégezniük, többek 
közöli a következőket mondta:

— Minden keresztyén egyház elöbb- 
utóbb választás elé kerül a mi nemze
dékünkben, s az egyház jelentőségé
nek kérdése dői el azon, hogy felfede
zi ■« az emberiség életében törvény
szerűiig bekövetkező haladást, — te
hát változásokat

Istennek adunk hálát, hogy mi 
magyarországi evangélikusok a 
világban általában nehezen mozgó 
egyházak közül viszonylag hamar 
és Igen komolyan vetettünk szá
mot környezetünkkel, a haladó 
emberi élet új vonásaival. Egyházi 
eszmélkedésllnk legdöntőbb csele
kedetét 1948-ban hajtottuk végre, 
amikor zsinatunk megkötötte a 
magyar állammal a Megegyezést. 
Azóta ez a Megegyezés mindkét 
oldalról jól bevált. Megtaláltuk 
helyünket a hazában, biztosítva 
látjuk lelkiismereti és vallássza
badságunkat, egyházunk történe
tében most először, érkezett cl az a 
helyzet, amikor a vallások között 
egyenlő joggal és egyforma lehe
tőséggel tódulhatunk a magyar 

néphez

A mai magyar emberek szemébe!) 
nincs többé tekintélyhlt, a magyar nép 
körében nincs többé államvallás, de 
gazdagon szól az. evangélium s gyü
lekezeteink megerősödtek nemcsak 
hitben, hanem a magyar- nép konkrét 
szolgálatában is. Ez utóbbi egyébként 
természetes gyümölcse a hitnek, még
is a dolog természeténél fogva — te
kintve n felszabadulás utáni Magyar, 
ország új viszonyait — komolyan kel
lett iusakodnunk. de Istennek hála, 
valóban áldásosán tusakodtunk annak 
az útnak megkeresésén, amelyen leg
jobban szolgálhattuk népünket.

— Egyházunk belső újjászületésé
nek ellenzéke, egyházunkat gyöngü
léstől léiteké. Éppen az ellenkezője 
történt.

Minden gyülekezetben kialakult és 
megnőtt az a bizonyos »szent 
mag«, amiről, mint a gyülekezet 
Igazi fenntartójáról, meg kell álla
pítanunk, hogy soknál többet áldoz 
az egyházért, mint régen, sokkal 
bensőségesebb és szeretetteljescbb 
hitéletet él. s valóban kialakítja 
egy reális érzékű egyháznak egész
séges életét, hogy betölthesse 

missziói hivatását.
Előre nézünk és nem maradtunk teg
napba néző, sápitozó, lemaradó egy
ház.

— Olyan egyházzá kell lennünk, 
amelyik segít a népnek, amely hozzá 
tud járulni a mai élet küzdelmeihez és 
a nemzet mai feladataihoz, A valid» 
nem elszigeteltség. A templom körül 
élő világ becsületes és dolgos állam

polgárokat keres a templomból kijö
vök között.

— Kecskemét az első hely, ahol 
örömmel kell beszámolnom arról, 
hogy megújhodott egyházunk re
ménységgel fogott kezet a közel
múltban szlovákiai liittestvérelnk-
kel. Évtizedeken át nem tudtunk 
egymásra a testvér szemével néz
ni. Nem volt bitünk és birodal
munk egymáshoz híveink lelki 
gondozását illetőleg, Országaink 
és népeink közös felszabadulásá
ban szüleiéit úi és örök barátsága 
újra összehozta egyházainkat is 
az építő valóságok földjen A 
szlovák evangélikus egyház kül
döttsége megjelent zsinatunkon s 
a két egyház találkozásában baráti 

és testvéri légkör született.

Megbeszéléseinken megállapítottuk, 
hogy egyházaink jövője biztosítva van, 
Biziosiiotluk egymást, hogy mi a szlo
vák testvérek, ök pedig a szlovákiai 
magyarok nyelvi és vallási igényeit 
kielégítjük. Megállapitotluk, hogy a 
szlovákiai cs a magyar evangélikus 
egyház egyféleképpen ismeri fel ba
ráti államaink életében népeink belső 
megújhodásának jelentőségét. Évtize
dek óla rendezetlen ügyet rendeztünk 
el. Ez is azon kérdések közé tartozik, 
amelyekre úgy kell gondolnunk, mint 
eredményre, amit a mi napjaink egy
háztörténete mutat.

A püspököt Friedrich Lajos lelkész 
és az, egyházközség felügyelője üdvö
zölték. A presbitérium meghitt tanács
kozásban volt együtt püspökével.

Harkányi László

K Ü L F Ö L D I  E G Y H Á Z I  HÍ RE K
CSEHSZLOVÁKIA

A sziléziai evangélikusok 1953. már
cius l-én megtartották egyházuk ötödik 
zsinatát Cesky Teslnben (Teschcnben). 
Tudvalévő, hogy a sziléziai evangé
likusok önálló egyházat alkotnak. Ha
bár Szilézia, a régi cseh koronatarto
mány, 1918 óta Csehszlovákiához, tarto
zik, a sziléziai egyház nem olvadt bele 
szervezetileg a cseh testvér evangéli
kus egyházba. A Sziléziai Evangélikus 
Egyház két »zeniorátusból áll: a tesl- 
niből, amely 12 gyülekezetei számlál, 
és az osztravai-karviniból, amelyhez 7 
gyülekezet tartozik. A gyülekezetek na
gyobb részében az Istentisztelet nyelve 
lengyel, kisebbik részében cseh. A zsi
natot is lengyel és cseh énekkel és pré
dikációval nyitották meg, A sziléziai 
testvéregyházban mélyreható változá
sok történtek. Az egyház élére új ve
zetőség került, szuperintendens Czytno- 
rek György lett, aki zsinati megnyitójá
ban hangsúlyozta az egyház sajátos fel
adatát a világbékemozgalom szem
pontjából. Minden gyülekezetben új 
presbitériumot is választottak. Jellemző, 
hogy a presbiterek, valamint a zsinati 
atyák közt ott voltak u bányászok is. 
(A vidék Csehszlovákia legnagyobb 
szénbányáinak területe.) A »Kostnlcké 
jlskry* c. hetilap, a cseh evangélikus 
egyház lapja, beszámolójában kiemeli 
az egyik zsinati bányászküldött vallo
mását. »Reggel érkeztem, egyenesen a 
műszakból, épphogy megmosakodtam, 
átöltözködtem s máris siettem a zsi
natra. Most véget ért, már megyek IS, 
átöltözködöm, s lemegyek, mert ma |s 
éjjeli műszakom van.« — mondotta a 
bányász. Egész nap ott volt a zsinaton, 
részt vett egyháza törvényhozó munká
jában, éjjel pihenés helyett szenet fog 
fejteni. Ilyenek a lutheránusok új ve
zetői.«

HOLLANDIA
Dominique Michail lelkész, az Egy

házak Világtanécsa egyházak közötti 
segélyalosztályának munkatársa, Hol
landiából való visszatérése után, ahol 
az áradásokozta egyházi károkat álla
pította meg, rámutatott arra, hogy 
nyugodtan lehet állítani: egy hónap
pal a nagy katasztrófa után a leg
súlyosabb szükséget kielégítették.

Az elárasztott terület legnagyobb 
része a hollandiai református egy
házhoz tartozik. A holland református 
egyház 80 gyülekezete van ezen a 
területen és ezek közül negyvenet ki
ürítettek. Mintegy 75 templom van 
még víz alflU, ezek közül 27 súlyo
san megsérült.

KOLUMBIA
Március másodikán éjszaka 20, fe

szítővassal felfegyverzett férfi mászott 
be Piedecüestá-ban a Stanley Wright 
lelkész és felesége által lakott ház 
hátsó falán. Wright lelkész kanadai 
állampolgár, felesége pedig amerikai: 
mindketten a »Worldwide Evangelisa
tion Crusade« szolgálatéban állnak. 
Wright lelkész nem tartózkodott ott
hon és így feleségét, aki egyedül állt 
szemben a bandával, megfenyegették 
és megverték- A banda állítólag azért

határozta el ezt a támadást, mert »a 
lelkész és felesége kommunista«. El
loptak és szétzúzlak mindent, am) út
jukba került és azzal fenyegetőztek, 
hogy felgyújtják a házat, ha a misz- 
szionáriusok két nap leforgása alatt 
nem távoznak.

Piedecuesta káplánja, Sr. Jesus 
Maria Prada évek óta izgat a pro
testánsok ellen. Az »Eco Parroquial« 
című gyülekezeti lapban 1953. január 
18-án a következőket Irta: »Őrizked
jetek Istennek és hazánknak ezen el
lenségeitől. Szégyen lenne, hogyha 
az eretnekség ezen ragadozó vad
állatai Piedecuastában felépíthetnék 
barlangjukat.«

1953. február 15-én délután 5 óra
kor Rionegróban istentiszteletre gyűl
tek össze a »Wesleyan Methodist 
Mission« hívei — köztük amerikai 
állampolgárok i s . — kápolnájukban,. 
Robert M. Lltly lelkész vezetésével. 
Alig kezdődött meg az áhfiflt, meg
jelent három jól öltözött, késekkel és 
botokkal íelfegyverzet* ember és meg
támadta az egyik áhltatoskodó házas

párt. Mikor a misszionáriusok meg 
akarták védeni a házaspárt, őket is 
megtámadták. A be'olakodók szét
rombolták a berendezési tárgyakat, 
megrongálták az orgonát, széttépték 
a bibliákat és az énekeskönyveket és 
beverlék az ablakokat. Az esetet 
azonnal^ jelentették a polgármester
nek, akf csupán »sajnálkozását« fe
jezte ki.

KÍNA
»A Bib'iai Társaság munkássága 

Kínában tovább folyik« — jelentette 
ki a sanghai-i Bibliai Társaság titkára, 
dr, Ralph Mortensen Londonba való 
megérkezésekor. A kínai Bibliai Tár
saság raktára elegendő ahhoz, hogy 
több éven keresztül kielégítse az Igé
nyeket. Minden üzlet nyitva van és 
alig kellett egy két személyt elbocsá- 
tam a Bibliai Társaság szolgálatából. 
A fordítási és revldeálásl munka to
vább folyik. 1950. óta a kínai Bibliai 
Társaság független minden nyugati 
segítségtől.

BIBLIA-OLVASÓ
Április 12, Vasárnap. Zsolt. 18, 50. J. Kor. 15, 7.

Dávid éneke a maga idejének »történelmi helyzetében« dicséri az Urat. 
Ma sem kevésbbő dícseretreméitó ö, Az élő Jézus Krisztusban közöitúnk is 
jelen van — s nem tétlenül! Békesség-köszöntéssel jelent meg az Űr övéi 
között. Közöttünk is a békességet munkálja, általunk is munkáltatni kívánja. 
— Vállald!

(Olvasd még: I. Ján, 5, J—IO/a.-I. Pót. 1, 3—9. Ján. 20, 19—31. 21, 
15—19. Jpzeué 1, 1—9. Ján, 18, 33.)
Április 13. Hétfő. V. Móz. 4, 31. Eí, 2, 19.

Az Ür esküvése íölöttébbvalóan megerősíti, hogy ö  a miénk, mi pedig 
övéi vagyunkl Hűségére hűséggel feielsz-é, bizonykodik-e életed róla, hogy 
az Ür családjának tagja vagy? — Légy otthonos az Isten gyülekezetében!- 

Olvasd még: II. Tim. 1, 6—10. Józs. 1, 10—18. Zsid. 4, 1—8.)
Április 14. Kedd. Jer. I, 7. I. Tini, 4, 1’ .

Többre szánt az Ür az Ö gyülekezetében, mint szerény »pártoló tagságra«. 
Munkát biz rád, szolgálatba hív, ékesen beszédes életet vár tőled. No tedő 
erőtlenné szavának hatalmát, meddővé megelevenítő kegyelmét; mindenre 
elégséges az! — Teremjen életed sok, jó gyümölcsöt!

Olvasd még: II. Tim. 2, 1—5. JÓZS. 3, 5—17. Ján. 14, 12.)
April!» 15. Szerda. Jer. 33, 9, II, Pót. 1, 2.

Boldog istenféieleni, újjongásra váló rettegés az, «mit az ü'r bűnbocsátó 
jótettej és békesség-ajándéka hoz létre. Ismered-e ezt az állapotot? Jézus 
Krisztusban megismerheted: Ö a kegyelem kútfeje, a Békesség Fejedelme. 
A kegyelemben és békességben bövölködö élet jut islenfélelamre!

(Olvasd még: J. Pót. 1, 22—25. Józs. 5, 13—15, Jel. 19, 11—14.)
Április 16. Csütörtök. Mal. 1, 6. I. Pót. 5, II.

Jogosak az Ür szemrehányásai s mégis milyen szelíden fedd: mert szeret! 
Pedig hányszor nem hallgattunk szavára, nem jártunk útján. Szégyenben 
hagyjuk, kompromitáljuk a dicsére1, és magasztalna helyett. Főbűnünk, hogy 
fiem hagyjuk hatalmát megdlcsöülni rajtunk, — Alázd meg hát magad Előtte! 

(Olvasd még: I. Tini. 1, 12—17. Józs. 6. 1—16, 20, 21. I. Ján: 5, 4-~5.)
Április 17. Péntek. Jer. 17, to. Ján. f, 4*.

Nem lehetünk olyan leleményesek, Iipny Isten megtévesszük. Jó helyre 
tapint 0. De hiszen így jó. meri a mi vizsgálódásunk — önmagunkon — soha
sem lehet olyan pontos, hogy gyógqlás származzék belőle. Meglgazulásunk 
Útján bűneink napfényrejutás« elkerülhetetlen!

Olvasd még: I. Pót. I, 3—9. Józs- 10, 5—15. Róm. 8, 31—32.)
Apkilis 18. Szombat. |. Sím. 17, 37. f. Ján, 4, 4.

Nem jó fogadkozás, ha csak a tőlünk telhetői Ígérjük. Ami a ml erőnk 
falait van, azt ajándékba adja az Isten, ha hiszünk. Ha szivedben Jézus 

(Olvasd még: Jónás 2, X —11. Józs. 23. 1 — 11. Jel. 2, 26—28. Zsolt. 23.1 
lakik, hatékony, hasznos és bátor életet élhetsz! Fogarasi J, Árpád



4 EVANGÉLIKUS I l ET

ARCOK A BIBLIÁBAN
. "Lmbéri sorsok, ha időben messze 

vannak tőlünk, nem nagyon ér
dekesek a számunkra. A mindent fe
ledtető idő elmossa az emléküket. 
Szin*íe_ azt mondhatnék, hogy elfelej
teti vélünk még azt is. hogy valaha 
élték a földön, hogy ugyanúgy hittek 
vagy nem hittek, mint mi, hogy úgy 
gyűlöltek Vagy szerettek, mint jóma
gunk, hogy ugyanúgy örültek és sír
tál;. mint közülünk bárki.

Vegyük elő a bibliánkat, képzeletben 
lépjünk vissz.a a 2—3 ezer év előtti 
múltba és ismerkedjünk a biblia sze
replőivel, az emberrel, aki az ősünk és 
okulásra való példánk:

XTezdjük az ismerkedést Vele, akit 
a legritkább esetben szoktunk 

észrevenni: a Biblia névteien szereplő
jével, aki talán azt a'nevet kaphatná, 
hogy Ö az a bizonyos »egy a sokaság- 
hó'«. Más nevét ritkán haíljuik, csak a 
szinte unalmas névsorok és nemzet
ségtáblák említik meg szűkszavúan, 
semmi megjegyzést sem fűzve szemé
lyükhöz.

.Róla aztán igazán keveset tudha
tunk. Bs mégis nagyon sokait. Ö volt 
az, aki Baby'.onban tornyot épített, 
hogy kiemelkedjék az ismeretlenség 
homályából, hogy, neki is neve ma
radjon a földön. Noé korában Ö volt 
a hangadó, miatta kellett pusztulnia 
mindenkinek a földről. Abranámmal G 
indult el kalandos útra, hogy a bi
zonytalan messzi távolban új otthont 
alapítson a régi helyett. Jákobot szol
gálja mint cseléd, Egyiptomban szen
ved mint rabszolga. Mózessel együtt 
ö  vonul ki a pusztába, hogy ott Ö is 
tanúja legyen a nagy csodának: Isten 
szövetséget köt a néppel. De közben 
Ö az aki az aranyborjú körül táncol. 
Az 0  vére és tengernyi szenvedése 
szerzi meg az új hazát és az ö  verej
téke teszi termővé Palesztina sivár 
szikláit. Ö az aki Dávidot kíséri, hol 
vesztes, hol győzelmes harcában. Ott

A Teológiai Akadémián ismét közös 
békegyűiésre gyűllek össze Budapest 
lelkészei és a teológusok. Az ilyen kö
zös békegyülések sorozatában új szín 
volt ez az alkalom. Míg az eddigieken 
elvi alapvetések és megbeszélések 
hangzottak el, ezúttal a művészet esz
közét használta fel a gyűlést rendező 
teológiai békebizottság, hogy megerő
sítse és tovább vezesse a részvevő
ket a békemunkában.

• Pálfy Miklós
dékán üdvözlő szavat után Peskó 
György zeneakadémiai hallgató művé
szi zongoraszáma vezette be a mű
sort. Lelkes tapssal köszönte meg a 
gyűlés Tallós Endre, a Madách Szín
ház tagja magával ragadó szavalatát. 
Vörösmarty Mihály *Gondolatok a 
könyvtárban« c. verse olyan eleven 
erővel szólalt meg, hogy az egész .gyű
lés magáévá tette minden sorát. Ele
venen és szívbe markolóan mutatta 
a szavalat azt a célt, amelyhez a lel
készek is hozzá akarnak járulni:

»Hogy végre egymást szívben
átkarolják,

S  uralkodjék igazság, s ze re te t . . .
~ . . .M i dolgunk a világon? küzdeni 

Erőnk szerint a legnemesbekért.«
A békéért küzdő emberiség hangja 

szólalt meg és talált megértésre Tal
lós Endre másik szavalatában: »Egy 
néger lép a dobogóra«.

Ottlyk Ernő
teológiai előadó az irgalmas sainari- 
tánus példázatát magyarázva beszélt 
a lelkészeknek a békemunkában való 
részvételéről. »Ma is szemforgató kép- 
mutatás az, amikor valaki a példázat
beli -pap módjára a templomban for
golódik, de ugyanakkor semmit sem 
akar törődni azzal, hogy mellette mi 
történik, háborús vérontás készül-e, 
vagy sikerül azt, a béke megőrzésével 
magákadályozni.« Majd Nyikoláj met- 
ropoliíát idézte:

»Mi. hivő emberek részt veszünk 
hazánk életében és békeharcában, 
nemcsak munkánkkal és állampol
gári kötelességeink példás teljesí
tésével, hanem hisszük a jó győzel
mét a gonosz felett és hiszünk az

ül Ezsaiás lábainál hogy hallgassa ,az 
élő Isten üzenetét és ö  az aki ugyan
akkor tűzzel-vassal üldözi azokat; akik 
Isten nevében mernek szólni. Ott lát
juk a jeruzsálenii templomban az ün
neplő sokaságban, Öt ostorozza és vi
gasztalja Jeremiás. Néki kell elszen
vednie a keserves babiloni fogságot 
és Ö építi meg újból a Jeruzsálemé 
falakat és a templomot. Jézust is hal
lotta és látta,, tanítványa volt néki, Ö 
volt az . . .  és folytathatnánk számta
lan példával az eddigieket, amelyek 
mind azt bizonyítanák, hogy ha név
telen is maradt és ismeretlen is előt
tünk, nagy dolgokat vitt véghez, na
gyokat Dukolt és igazán hitt egy
szerre.

Sok mindent mondhatnánk el róla. 
Elmondhatnánk azt, hogy mi volt a 
foglalkozása, hogy milyen nehéz mun
kával szerezte meg mindennapi ke
nyerét. Elmondhatnánk, hogy mi min
dent ismert, mit tudott, miben vagy 
kiben hitt, de a legfontosabbat kihagy
nék. akkor, ha azt nem mondanánk 
Róla, hogy. az Isten különös kegyében 
élt. *

Mert minden érette történt, nem az 
egyes kiemelkedő szentélyek dicsősé
géért, hanem egyedül érte. Az Ö el
felejtett élete, a névtelenek régen ki
hunyt sokasága vitte előre mindig 
Isten nagy tervét.

Es ha O az Ismeretlen nem élt volna, 
akikor én ma nem lehetnék keresztyén, 
mert az ő éle.e láncszem Isten kezé
ben, amely összekapcsol engem és Ot 
a hatalmast.

Az ö  hite, az Ö nagy bukásai ben
nem élnek és Isten is "ugyanúgy sze
rét engem mint öt.

LTa a Szenfírást olvasod és őt hal-
-*-*• lód megemlíteni, a névtelent, — 

az embert, ne menj el mellette közöm
bösen, hanem jusson eszedbe, hogy 
le vagy az az meber. . .

Vámos József

igazságnak és a békének végső 
győzelmében.

Ezután az »Elítélt falu« című filmet 
vetítették. Mgelevenedetf a vásznon 
egy a háború érdekében pusztulásra 
ítélt nyugatnémet falu élete és küz
delme a saját megmaradásukért és a 
béke nagy ügyéért. Ebben a küzdelem
ben egyek voltak a kis falu paraszt
jai, a falu plébánosa és a környező 
gyárak munkásai. A gyűlés részvevői 
szinte lélekzetüket visszafojtva figyel
ték a film izgalmasan pergő esemé
nyeit. Szívünk együtt dobogott az el
itéit falu papjával és minden ‘lakó
jával.

Valóban: a békességért és a mi né
pünknek és az egész emberiségnek 
boldogságért kell küzdeniink. Z.

Ezidén virágvasárnap és nagypénte
ken este, amikor véget ért az istentisz
telet, újra megtelt a Deák-téri tem
plom. Szélesre tárt kapuján az egész 
városból jöttek be emberek, hogy 
meghallgassák Urunk szenvedésének 
történetét, amint énekben és zenében 
elmondja az evangélikus zene prédi
kátora: Bach János Sebestyén.

A Deák-téri egyház Lulheránia ének
és zenekara újra előadta a teljes Já- 
nos-passiót. Az előadás csiszoltabb és 
átéltebb volt mint a tavalyi, a hallga
tóság pedig számosabb és áhitatosabb. 
Láttunk ott evangélikusokat és refor
mátusokat, osepel leket és cinkotaiakat. 
Volt telikész, aki szolgálata végeztével 
jött sietvej hogy a szenvedéstörténet 
erőforrása lehessen a többi szolgála
tokra.

Az énekkar nagy munkát végzett. 
Számos szereplése mellett régóta csi
szolta a tavalyi megtanult hatalmas 
művet. Amikor az énekesek erről a 
munkáról beszélnek, mindig lelkes a 
6zavuk és csillogó a szemük. Weltler

K észülj az  ig e  h a l lg a tá s á r a !
H úsvét után 1. vasárnap  

Jón. 5, 24— 25
Három hallatlanul nagy .kijelentés 

van ebben a rövid igében. Felületes 
igeolvasó és igchallgató átfut rajtuk. 
De aki mélyebbre lát, nagyon is 
szükségesnek étzi Jézus kétszeres, 
esküszerü »bizony, bizonyt szavait, 
annyira súlyos és hatalmas kijelen
tések!

Először is, Jézus szeme halottakat 
lát maga körül. »A halottak hallják 
az Isten Fiának szavát.« Mi képtele
nek vagyunk így lá.ni magunkat és 
élettől sugárzó, erős embereket. Jé
zus tekintete azonban a szívek mé
lyére hatol: a bűn miatt megszakadt 
bennünk az a titokzatos, legmélyebb 
kapcsolat, amely az élet forrásával, 
Istennel köti össze az életünket. 
Olyanok vagyunk, mint a száráról az 
imént levágott virág: még élni lát
szik, de valójában már halott. »Bi
zony, bizony, mondom néktekU Ha 
ez igaz, akkor állandó és gyötrő kér
désünknek kelt lennie, hogyan kerül
hetünk ki a lelki halálnak ebből az 
állapotából.

A második hatalmas kijelentés eb
ben az igében Jézus válasza az örök 
élet — örök halál nagy kérdésére. 
»Aki az én beszédemet haltja és 
hisz.« Kettő kell az üdvösséghez. Jé
zus beszéde és Jézus szavának hittel 
való elfogadása. Ilyen egyszerű az 
üdvösség? Igen, ilyen egyszerű és 
ilyen nehéz! A hit a biblia nyelvén 
az egész szívünk Isten uralma alá 
kerülése, engedelmességben és szere- 
tetben való élet. De Jézus azért teszi 
első helyre, a hit elé, az 0  beszédét, 
hogy figyelmeztessen és vigasztaljon: 
a hitet semmi a világon sem fel nem 
keltheti, sem meg nem őrizheti ben
nünk, csak és egyedül az 0  igéje. 
Az ige azonban meg is teremti, meg 
is őrzi és növeli bennünk ezt az élet
adó hitet. Ige nélkül vagy nincs, vagy 
elhal a hit, hit nélkül pedig vagy 
niilcs, vagy elhal bennünk az új, ro- 
molhatatlan élet.

Akik Krisztus beszédét, a bűnbocsá
nat és isteni szeretet evangéliumát 
hittel fogadják, azok az ige szerint 
nem mennek kárhozatra, hanem »áltál- 
mentek a halálból az. életre«. Nem 
átmennek majd, hanem már átmen
tek az örök életbe! Ez a harmadik 
nagy üzenete ennek az igének. Már 
itt, a földi életben részt, ízelítőt ka
punk az üdvösség örök békességéből, 
öröméből, Istennel való közösségéből. 
Es már most bizonyosak lehetünk 
afelől, hogy nem a sir férgeié az 
utolsó szó, hanem Isten színről színre 
látása a cél, amely felé haladunk. 
»Bizony, bizony, mondom nektek!«

IHszed-e ezt? Az ige szavának 
igazságára a feltámadt Krisztus az 
élő bizonyság. Az ige által, hitben 
Krisztussal örök életi e támasztattunk 
fel a lelki halálból!

Nagy Gyula

Jenő karnagy fáradhatatlanul dolgo
zott az előadáséri, és nagy elfoglalt
sága mellett erre a munkára mindi-g 
szívesen áldozott időt. A közreműködő 
művészek lelkesedése sem volt kisebb. 
A szóló-betéteket László Margit, Má- 
thé Jolán és. Tiszay Magda énekelték. 
Az evangélista szerepében és a tenor 
szólókban Szabó Miklóst hallottuk, 
Jézus és Pilátus szerepeiben és a ba
riton- és basszus-szólók alkalmával pe
dig Jámbor Lászlót. Littasy Györgyöt 
és Melis Györgyöt. Az orgona-kíséretet 
mindkét alkalommal Zalánfy Aladár, a 
Deák-téri templom főorgonása já t
szotta. Az első előadást ugyancsak ő 
vezette be Bach egyik korái előj átéká- 
val, majd Weltler Jenő kíséretével 
Sándor Judit énekelt néhány vallásos 
Bach-dalt.

Aki megfigyelte a csendben távozók 
halk vélemény-nyilvánítását, Isten 
iránti hálával állapíthatta meg, hogy 
Bach János-passiójának ez a mű
vészi előadása igazi passió sőt isten- 
tisztelet volt. Zay László

Az 1953. évi VIII. törvénycikk in
tézkedik arról a gyülekezeti szerelet- 
fflunkáról, ariiely az egyesek tele irá
nyul. A törvény végrehajtása .nagy
szabású, szervezési munkálatokat kö
vetelt. amelyek máris befejezést nyer
tek. így elkészült az az elszámolási 
tervezet, amelynek alapján az egyes 
szeretelintézmények költségvetésüket 
készítik és a Diakóniaj Osztály felül
vizsgálata alá bocsátják. A rendtar
tás hivatva lesz az intézményt fenn
tartó gyülekezetek és a központ kö
zötti kapcsolatot szabályozni. Igen 
döntő jelentőségű azonban az az el
határozás, amellyel az egyházmegyék 
az intézmények mögé állanak, hogy 
azokat rendszeres támogatásban ré
szesítsék.

Tájékoztatásul közöljük, hogy me
lyik egyházmegye, illetve azok gyü
lekezetei és tagjai hová küldik ado
mányaikat.

1. A NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZ
MEGYE a területén fekvő szarvasi 
leányárvaházat segíti. A leányotthon
ra igen nagy szükség van, fennáll a 
lehetősége annak is, hogy az ellátot
tak létszámát 14 fővel növeljék. A 
kezdet nehézségeit keli azonban le
győzni, kisebb építkezésre kell sort 
keríteni a cél érdekében.

2. A GYŐR—SOPRONI ÉS A VASI 
EGYHÁZMEGYE a győri szeretet- 
intézményeket támogatja, amelyekben 
ma 48 ápolt van, sőt, amennyiben 
megfelelő munkások jelentkeznek és 
ágyneműről,' továbbá fehérneműről 
gondoskodni tudnak, megindítható 
lenne az idióta-otthon is. A két egy
házmegye lelkészei évi 12.000 forint 
terhet vállaltak magukra, ugyaneny- 
nyiről gondoskodik a győri gyüleke
zet is.

3. A VESZPRÉMI és SOMOGY- 
ZALAI EGYHÁZMEGYÉK a gyenes- 
diási szeretetotthonról gondoskodnak, 
amely nyugdíjas lelkészek és család
juk számára áll készen. A két egyház
megye nagy áldozatot vállait, mert 
az otthonnak a fenntartása költséges. 
A helyzet azonban hónapról hónapra 
változhat.

4. A TOLNA-BARANYAI EGY
HÁZMEGYÉBEN 'két otthon is van. 
A pécsi Baldauf Mátyás öregek ott
hona és a bonyhádi Egészségügyi 
Gyermekotthon. Különösen a pécsi 
otthon szorul segítségre, a bonyhádit, 
példaadó áldozatkészséggel, főképpen 
a helyi gyülekezet tartja fenn.

5. A FEJÉR—KOMAROMI EGYHÁZ
MEGYE lelkészei, gyülekezeteik ne
vében, havi 350 forint összegű áldo
zatra vállalkoztak s azt felerészben a 
balassagyarmati szeretetháznak, fele
részben pedig a pilisligeti öregek ott
honának juttatják az egyházmegyék 
pénztárán keresztül.

6. A BÁCS-KISKUN EGYHÁZ
MEGYE gyülekezetei minden adomá
nyukat a Diakóniai Osztály központ
jának küldik el Budapestre.

7. A KELET-BÉKÉSI EGYHÁZ
MEGYE egyházunknak második nagy 
szeretetintézménye mögé áll, a békés
csabai öregek otthona és árvaháza 
mögé. A békéscsabai gyülekezet maga 
is vállalta hosszú idő óta a nagy 
terhet, így azonban az intézmények 
még jobban fenntarthatok.

8. A PESTMEGYEI EGYHÁZME
GYE területén két intézmény mű
ködik. Ennek- következtében a z  egy
házmegye déli részében levő gyüleke
zetek az albertirsai otthon mögé tö
mörülnek, karöltve az albertii és irsai 
gyülekezetekkel. A kistarcsai Özvegy 
Papnék Otthona fenntartja magát sa
ját erőből és főképpen az ország 
evangélikus papnéinak rendszeres 
havi támogatásából. Ezért az egy
házmegye északi részének gyülekeze
tei vállalták, hogy adományaikat a 
Diakóniai Osztálynak kül dik.

9 A PESTI EGYHÁZMEGYE gyű 
lekezetei is a Diakóniai Osztályhoz 
küldik adományaikat, kivéve a pesti 
egyházközségeket, amelyek ezután is 
a zuglói szeretetotthont vallják magu
kénak.

10. A BUDAI EGYHÁZMEGYE
területén fekszik egyházunk leg
nagyobb intézménye, a 85 létszámot 
kitevő központi intézmény. Bár az 
egyházmegye gyülekezetei valameny- 
nyi között a legnagyobb áldozatot 
vállalták, ez korántsem elegendő a 
gondok viseléséhez.

11 A HAJDD—SZABOLCSI EGY
HÁZMEGYE a nyíregyházi két intéz

mény gondozását vállalta. Ennek' 
következtében életképes ott a szere
tetszolgálat.

12. A BORSOD—HEVESI. A NÓG
RÁDI ÉS A CSONGRAD—SZOLNOKI 
EGYHÁZMEGYÉK olyképpen állanak 
be a szeretetmunka erősítésébe, hogy 
a nógrádi gyülekezetek a balassa
gyarmati otthont, a csongrád—szol
noki kis gyülekezetek a szarvasi 
leányotthont s a borsod—hevesi gyü
lekeztek a Diakóniai Osztályt segítik.

Abban a reményben közöljük ezt a 
felajánlást, hogy néhány hónap el
múltával örömmel adhatunk jelentést 
arról, hogy a tervezet és a törvény 
az egyházmegyékben és gyülekeze
teikben intézményeink javára életté 
változott.

V. L.

„Non m oriar —  nem halok m eg!“
Luther, mint bizodalmas imádkozó 

Koburg várában az ígéret ez Igéjéhez 
— 119. zsoltár 7. v. — tartotta magát, 
és erre iámászkodolt. Ezt a szócskát 
»non moriar«! sokszor ráírta falra 
vagy szekrényekre ezzel az igével 
»vivit« — 0  él! —, hogy mindig előtte 
legyen és erőt adjon a küzdelemre. 
Mint hatalmas »kantate!« — »énekéije- 
tek! — vonul végig a reformátor egész 
életfolyásán és munkásságán ez a 
»nem halok meg, hanem élek«. De mi 
adott néki. erőt, hogy így ujjongjon és 
énekeljen? Talán emberi dac, vagy vas- 
akarat. mely nem hagyja az embert 
alulmaradni? Nagy dolog, ha az em
bert áthatja harcrakész akarat, mely 
nem engedi, hogy vészben-vitiarban 
elcsüggedjen és elessen. De itt többet 
látunk: Krisztus él, 0, aki mindnyá
junk bűnét a keresztre vitte, Isten által 
feltámasztatott. Es így mi is az ür  
szavához tartjuk magunkat: »En élek 
és ti is élni fogtok«/ Nála nincs végső 
pusztulás, nála csak élet van, mert Ö. 
az Elet.

Istentiszteleti ren d
Április hó 12-én, vasárnap 
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6 Scholz László. Gyarmat-u. d. e. $10 Benes 
Miklós dr. Rákosfalva d. é. V« 12 Benes Mik
lós dr. Thaly K.-u. d. e. 11 Rédei Pál, d. u, 
6 Rédei Pál. Kelenföld d. e. 8 (űrv.) Bottá 
István, d. e. 11 Bottá István, d. u. 5 Muncz 
Frigyes. Németvölgyi-u. d. e. 9 Muncz Fri
gyes. Külső-Kelenföld d. e. 12 Muncz Fri
gyes. Kőbánya d. e. VtlO Bohnyai S. d. u 4 

Vető Béla. Simor-u. d. e. ’A12 Koren Emil. 
Utász-u. d. e. 7«12 Vető Béla. Újpest d. e.
10 Bonyai Sándor, d. u. 6 Blázy Lajos. 
Dunakeszl-Alag d. e. 9 Blázy Lajos. Vas-u. 
2/c. d. e. 11 Szimonidesz Lajos.

EVANGÉLIKUS ÉLET
A magyarországi evangélikus egyete
mes egyház Sajtóosztályának lapja. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, V11L. Puskin-u. 12. 

Telefon: 142-074.
Szerkesztésért és kiadásért felel: ’ 

Dezséry László szerkesztő. 
Budapest, III., Dévai Biró Mátyás-lér I, 

Előfizetési árak:
Ft Ft

Fgy hóra 5.— Félévre " 30.— 
Negyedévre 15.— Egész évre 60.—

Engedélyezési és terjesztési «zára: 
M. E. III. B. 70.336/1948.

10 000 példányban nyomatott;

2-531949. Athenaeum 
(F. v. Soproni Béla)

„Mi dolgunk a világon:
küzdeni erőnk szerint a legnem esbekért“

E L V É G E Z T E T E T T !
Bach Jáuos-passiója a Deák-téreu

Somogyi sz ű c s iindák á tsza b á sa *  
B é lé s e k , h a sz n á lt  
sző rm ék  v é te le

Kossuth Lajos-utca 5.

’Ú j o rg o n á k  S / i ’iavltását j
R ieg e r O ttó  o r g o n a g y á r

Budapest, XIV., Füredi-utca 41. Telefon : 2 9 7 -0 2 3  ;

Zongorajavtttt, hangolás Vállalati Jogügyi osztály* 
hoz Budapestre elm en, jó tá llá sa i. Szakszerű becs- ní?|. jjaditz. Miskolc. Kö

les, Szávlla mester, Ba-í posta. Postán marad, 
voss-tér  egy. T: S30-476.

Zongorakészltőmesternél
Fotelokat székeket, legújabbl“ '1:?0'-»’ P|smn6u lutányps 
rendszerű rekamlékat készl-1* O r g o n a h a r m ó n i u m  
tek: Kárpitos. Horváth M i- Wsebb-nagyabb eladó Da-
hály-tér (volt Mária Terézia) .ra=5,er.
tizennégy. -  Ternplomnál.M ggelekt-utca 5

, Órajavítást, óraüveg behe- 
Raffay: »Amit az Ur üzen« hyezést gyorsan és pontosan 
7. kötet. Cnnepes Félév végez Belházy órásmester 
könyvet vennék. Cim a Szabadsajtó-út 6. (Erzsébet 
kiadóhivatalba*!. mididnél).

Zongora eladó. Rövid ke- 
reszthúros, körpáncélos, jó 
bőrözéssel, príma állapot
ban. Másé nem volt, csak 
az eladóé. Wien! gyártmány. 
Orosháza, Postaíiók: 55.

Fregoli, létra készítés, javí
tás. Rozsdás ruhaszárító
drótját kicseréli: Csáki. Ne- 
felejts-u. 18. Tel.: 425—567.

A gyón! evangélikus lelkész! 
hivatal keres megvételre 
(esetleg huzamosabb kölcsön 
használatra) KapI: Korál- 
könyvet és Gömbös: Litur
gikus istentiszteleti rend 
kottáját. Mielőbbi értesítést 
kér az ár megjelölésével a 
lelkész! hivatal,

Eladók vallásos könyvek, 
füzetek, összesen 70 darab. 
Orosháza, Postaíiók: 55.

Kézlkötőlcészüléket készítek 
XV., Rákospalota, Bethlen 
Gábor-u. 77.

Kétszemélyes rekamiét szé
kekkel, fotelekkel olcsó ár
ban készít: Kárpitos, Rá
kóczi-tér II, sz.

S p e c i á l i s  m ű s t o p p o l ó ,  m ű t ő m »  1 _ _ _ _ _ _Makán János &ÄV-SMSZLEZAK RAFAEL
Legtökéletesebb m űtöm és kiégett, m olvrágott szöveten, 

és ruhákon. Vidékre postán utánvét..

Szem üveg Ltpi Józseftől .Sodrony ágybetét, össze-í
(Knapeez utódától) 
ÜIIÖI-úl 79, 
templom mellett.

IX., Icsukható vaságy. Gyermek-
örökimad&s 1 t R al, ,vas, ^ '? r'- „ .P ,81’0'0' 1'készít. Javítást vállal Pro- 

bászka VI., Zichy Jenő-u. 
negyvenhat.

Sezlont, matracot, ven
dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenin-körút 55

Zongora, planiuo Javítás 
hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvári zongorakészítő 
mesternél. Lenin.-körút 21. 
Ttl,: 425—819:

Használt háló, kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamlé, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Péterffy Sándor-u. 17. 
iGomba«*

harangöntő álla
mosított vállalat 

R ákoapalo la , (Bpest, XV.,) Zrínyi-ál 28. Tel. 292-128

O rg o n á k , h n rm ó n iu m o k
készítése, javítása. Villamos fúvóberetidcsések s z á ll ítá s  

F ittle r  Sándor orgonaépítő m e te r
Budapest, X IV ., M iskolci-út 76

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés szavanként 1 Ft. Kishlrdetés mm sor«!« 
ként 1 Ft, Szöveghirdetés mm soronként 2 forint

Egyházmegyék áldozata a szeretet-szolgálatért
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L U T H E R  MONDTA: AZ EGYHÁZI SAJTÓ VASÁRNAPJÁRA
A »Ne lopj!« parancsolata?,k ez a helyes magyarázata: Azt 

jelenti, hogy neked saját munkáddal kell táplálnod magadat, ez 
által lesz valami sajátod is és tudsz adni annak, akinek hiánya 
van. Ezzel köteles is vagy és ha valahol nem így cselekszel, akkor 
Isten nem ítél téged keresztyénnek, hanem tolvajnak és rabló
nak. Először is azért,' mert henyélsz és nem dolgozod meg, ami
ből táplálkozol, hanem más véréből és izzadságából szerzed. Má
sodszor, mert jogtalanul hátráltatod embertársadat és elveszed 
tőle azt, miivel te lennél adósa, hogy megadd.

A keresztyének testvérek és egyik se hagyja el a másikat, 
így nincs olyan lusta és arcátlan egy se, aki műnk?, nélkül a 
másik javaira és munkájára hagyná magát és el akarná költeni 
henye módon ?, másik tulajdonát.

Húsvét és pünkösd között helyesen 
és sokalmondóan illeszkedik bele egy
házi életünkbe az egyházi sajtó vasár
napja. Jézus Krisztus feltámadása és 
az egyház születésnapja — pünkösd 
közé esik s ezzel mutatja, mi a hiva
tása az egyházi sajtónak. Az egyházi 
sajtó Isten igéjének időszerű hirdetése, 
annak a bizonyos hitnek alapján, hogy 
Krisztus meghalt a bűneinkért és fel
támadott a mi megigazu'.ásunkért. Az 
egyházi sajtó a húsvéti evangélium 
hitében dolgozik és szószéknek tudja 
magát.

Ezt az igehirdetést azonban nem
csak a biblia Igéinek magyaráza-

Egyházi lapjaink munkatársai 
országos sajtóértekezleten vitatták meg feladataikat

Az egyetemes sajtóosztály- elnök
sége április 8-ra összehívta az Evan
gélikus Elet éö a Lelkipásztor belső 
munkatársait és az egyházmegyei 
sajtómegbizott lelkészeket. A püspö
keink vezetésével tartott országos 
sajtóértekezleten megjelent a refor
mátus egyházi sajtó két képviselője is: 
Fekete Sándor esperes, »az Üt« című 
református hetilap szerkesztője és 
Sallay Gergely, »az Üt« munkatársa. 
Az egyházmegyei sajtómegbízott lelké
szek teljes számban megjelentek az 
értekezleten.

A sajtóértekezlet célja az volt, hogy 
megvitassa az egyházmegyei lelkész: 
munkaközösségek bírálatát és javasla
tait az Evangélikus Élettel és a Lelki
pásztorral kapcsolatban és tájéKozía- 
tást adjon az egyházmegyei saTEómeg- 
bizott lelkészeknek munkájuk jelentő
ségérő! és feladatairól.

Az egésznapos értekezletet

Criinvatszky Károly-
egyetemes főtitkárhelyettes, az -Egye
temes Sajtóosztály lapszemle alosztá
lyának vezetője nyitotta meg írásma1 
gyarázattal. Irá.smagyarázatának alap- 
igéje a Mi Atyánk szövege volt. Meg
állapította, hogy

egyházunk sajtóját úgy kell ter- 
. vezni, hogy abban ne Csak azokat 
akarjuk elérni, akik az egyházzal 
legszorosabb kapcsolatban vannak, 
hanem kiterjesszük benne igehir
detésünket és az egyház életéről 
való beszámolót mindarra a szé- < 
les körre, amely ha nem is tart 
állandó kapcsolatot az egyházzal, 
mégis imádkozza a Mi Atyánkat. 
Ebből a szempontból az egyházi 
sajtó egyik legfontosabb munka

eszköze az egyháznak.
Másrészről megállapította, hogy ép
pen a Mi Atyánkra való tekintet ösz
tönöz minket arra, hogy az egyházi 
sajtó ne legyen egv szűk munkaközös
ség hírnöke, hanem az egész keresz
tyén ség. az egész világkereszlvénség 
mondanivalóját és problémáit fel keil 
ölelnie. Lapjainknak ökumenikus tájé- 
kozottságú, az egész kere-sztyénségéit. 
felelősséget vállaló lapokká kell len- 
iiiök.

Az irásmagyarázat után az egyház- 
megyei sajtómegbizott lelkészek ta r 
tották meg beszámolójukat az egyházi 
sajtó országos visszhangjáról « a ve> 
kapcsolatos bírálatról és közöllek az 
egyházmegyék lelkészeinek és hívei
nek javaslatait. Joób Olivér, a' hajdú- 
szabolcsi, Tessényi Kornél a borsod- 
hevesi. Garami Lajos a nógrádi. Né
met Géza a fejér-komáromi, Várady 
Lajos a budai, Sághy Jenő a gvőr- 
soproni, Mátis István a vasi. Bácsi 
Sándor a veszprémi, Fecske Pál a ke
letbékési. Boros Károlv a nyugat
békési, Zay László a pesti. Ruttkay- 
Mikliáit Géza a Pest megyei, Friedrich 
Lajos a bács-kiskuni, Jeszenszky Tibor 
a csongrád-szolnoki, Dubovav Géza a 
somogy-zaiai. Zoltai Gyula a tolna- 
baranvai egyházmegye véleményét és 
javaslatait hozta el az értekezletre.

Dr. Vető Lajos
püspök, a Lelkipásztor szerkesztője és 
a sajtóosztály elnöke, »az egyházi saj
tónk egyházi, nemzeti és nemzetközi 
szolgálatáról« tartott előadást. Széles

beszámolót tartott egyházi sajtónk fel
adatairól, s többek között a követke
zőket mondta:

»Amikor egyházi sajtónk egyházi jel
legét munkáljuk és hangsúlyozzuk, 
akkor nem szabad felednünk, hogy az 
cgyháziasság és az ige szolgálata alatt 
nem akármiféle egyháziasság-ot és ige
szolgálatot értünk. Semmi esetre sem 
értjük az élet problémái elöl menekülő, 
a valóság elöl elzárkózó kegyességet és 
igeszolgá’.atot. Kétségtelen, hogy

egyházunkban a nem szoros érte
lemben vett egyházias irányzatok 
közül éppen azok, amelyek az élet
től. az élet valóságos problémáitól 
elvonni igyekeztek híveinket — 
válságban vannak. Figyelemre
méltó az, hogy éppen saját belső 

okaikból vannak válságban.
Szavaink, mondanivalóink hitvallásos, 
biblikus és korszerű tisztasága az, 
amire egyházi sajtónkban elsősorban 
kell törekednünk.«

Dr. Vető Lajos püspök egyházi'^saj- 
tónk nemzeti szolgálatáról' beszelve, 
erős hangsúlyt tett a békéért való küz
delemnek az egyházi sajtó eszközeivel 
való szolgálatára.

»Világosan kell látnunk, hogy ha a 
jézusi békesség a miénk, úgv az 
nem jelenthet individuális értéket 
számunkra, hanem annak törté
nelmi létünk valóságában is erő
ként kell megbizonyúlnia, éppen 
úgy, mint ahogyan ellentéteképpen 
a háború sem individuális jelenség, 
hanem történelmünk valóságában 

jelentkező közösségi bűn.
A bibliai igéket nem csupán az egy
házi vagv szószéki munkára keli vo
natkoztatnunk.«

Egyházi sajtónk nemzetközi felada
taival kapcsolatban n püspök rámuta
tott, hogy egyházi sajtónk nem _ kis 
eredményeket ért el a.baráti országok 
evangélikus egyházainak a mienkhez 
hasonló állásfoglalásai megerősítésében 
és a nyugati országok kérész tyénségé- 
nek a béke és az egyház általános tár
sadalmi felelősség? irányában történt 
mozgósítása ügyében.

Végül így fejezte be előadását:
»Egyházi munkánk céltudatossá
gának és egységének talán a leg
fontosabb előmozdítója és bizto

sítéka az egyházi sajtó.«

Fekete Sándor,
református esperes, »az üt« című 
református hetilap szerkesztője, »Ho
gyan építette fel a református egyház 
a maga sajtóját« cinen tartott elő
adást. Fekete Sándor szerkesztő az 
egyházi sajtó népszerűségének kérdé
sével foglalkozva igen mélyen járó 
gondolatmenettel fejtegette a reformá
tus egyház sajtójának egyházmegyei 
sajlólelkészi szolgálatát és e szolgálat 
egyházi felelősségét és eredményeit.

»Előfordulhat, hogy az egyház úgy 
szolgái, hogv nem támaszkodik az egy
ház osztatlan közvéleményére, isten 
akarata és az egyházi »közvélemény« 
közölt szakadék lehet.

Van arról tapasztalatunk, amikor 
isten azt mondja az egyháznak 
valamiről, hogy igen, az egyház 
azt mondja ugyanerre, hogv nem. 
Az Isten, azt mondja az egyház

nak, hogy előre, az egyház pedig 
azt mondja a világnak, hogy 
hátra. Az Isten azt mondja az 
egyháznak: szolgálj, az egyház 
pedig pedig uralkodni akar. Isten 
azt mondja: áldozzál, az egyház 
pedig nyerészkedni, hatalmasodni 
akar. Nemcsak az ószövetségi egy
házra vonatkozik az a prófétai 
megállapítás, hogy Isten népe ke- * 
ménynyaktí nép és pártos ház, ha
nem minden kor mindég egyhá

zára.
Az egyház nem automatikusan lesz Is
ten engedelmesen szolgáló eszközévé, 
hanem Isten kemény akara'ta alatt válik 
azzá. Az egyház sokszor éppúgy le 
akarja szavazni Istent, mint ahogyan a 
szinedrium halálra ítélte Jézus Krisz-. 
tust. Az egyházi sajtó főfeladata az, 
hogy nevelje az egyházát engedelmes
ségre, hogy az egyház ne peres-fele 
legyen Istennek, hanem engedelmes 
eszköze a jelen korban.« .... : i ....

Fekete - Sándor szerkesztő . ezután 
rendkívül mélyen foglalkozott az egy
házi közvélemény kialakulásának, és 
alakításának kérdéseivel, különös te
kintettel a sajtómegbízott lelkészek 
szolgálatára.

»Az egyházi sajtó minden munkásá
nak szívbeli döntésére van szükség 
ahhoz, hogy az egyházi sajtó megállja 
a helyéi a mi nemzedékünkben« — fe
jezte be előadását Fekete Sándor,

Szeberényi Tamás,
az Evangélikus Élet segédszerkesztője, 
az Evangélikus E’et szerkesztési kérdé
seiről beszélve, hangsúlyozta annak 
szükségét, hogy az egyházi újság mö
gött országos munkának keli állnia, 
úgy a tájékoztatás, mint a bírálat és 
javaslatok szempontjából. »Országos 
sajtószolgálatunk hasonlít ahhoz a 
szerephez, amit a testben az ideg- és 
érrendszer tölt be. A test egészségé
nek feltétele, hogv az ideg- és érrend
szer jól működjék.«

Dezséry László
püspök, az Evangélikus Elet szerkesz
tője egyenként válaszolt az egyház- 
megyei sajtómegbizott lelkészek bírá
lataira és javaslataira, általános szem
pontokat ismertetett az egyházi újsá
gok szerkesztésével kapcsolatban, 
maid bírálta az Evangélikus Élethez 
beküldött cikkek alapján azokat az el
maradottságokat és tévedéseket, amik 
az egyházi éleiben még megtalálhatók.

»Az egyházi sajtó egyházunk meg
újulásáért folytatott harcban szüle
tett és most harcolnia kell egyházi 
megújulásunk leljes kibontakozta
tásáért. végleges és részletekbe 
menő győzelméért az elavult és 
megítélt egyházi tevékenység fe

lett«
—- jelentette k i‘a püspök.

Az értekezlet megvitatta az április
19-i országos egyházi sajlóiiap és 
sajtóoííeiTórium kérdéseit és jelentős 
döntéseket hozott egyljázi sajtónk 
szolgálatára nézve. Az országos evan
gélikus sajtóértekezlet szorosan az 
egyházi sajtó vasárnapjával volt ösz- 
szefüggésben s a részvevők Isten iránti 
hálával erősödtek meg egvházi sajtónk 
szolgálatának reménységében.

fával s az egyházi tanítás tovább- 
momfásával végzi, hanem végzi 
abban a különleges megbízatás
ban, hogy beszámoljon Isten igé
jének arról az erejéről, amivel 
embereket ragad meg hitre, gyüle
kezeteket tart össze és egyházakat 

tart fenn Isten dicsőségére.
Jézus Krisztust és az ö egyházát sze
rető embereknek irúnk, akik bizonyára 
mélyen érdeklődnek aziránt, hogyan 
hát, cselekszik és érvényesül az evan
gélium az egyház életében.

Az egyházi sajtó nemcsak az evan
gélium hírnöke tehát, . hanem az 
evangélium hatásáról, emberek és 
gyülekezetek, egész egyházak éle
tében megnyilvánult erejéről be

számoló, hírnök.
Az egyházi sajtó vasárnapját egyhá

zunk helyesen tette pünkösd elé..A 
Szentlélek az, aki minket megvilágo
sít Isten igéjének értelme felől. A 
Szentlélek az, aki az egyházba hívja és 
gyűjti az embereket, hogy megszen
telje őket az igaz hitben. A Szentlé
lek tartja fenn az egyházat. A mindig 
újra születő, formálódó, eligazodó ts  
nevelkedő egyház lelke a Szentlélek. A 
egyházi sajtónak az a dolga, hogy be
segítse Isten Szentlelkének erejét az 
egyházba, hogy az mindig újra szüles
sen, formálódjék, eligazodjék és növe
kedjék a világban.

A magyarországi evangélikus egy
ház buzgón ad hálát az egyházi sajtó 
vasárnapján azért, hogy sajtója az el
múlt esztendőkben valóban eszköze le
hetett az egvház formálódásának. Bát
ran mondhatjuk, hogy eleven és haté
kony eszköze volt egyházunknak arra, 
hogv egyházunk lelkészei és hiv.éi.jneg- 
értsék a napjainkban megszólaló igét, 
rátaláljanak napjainkban az egyház hi
vatására ,s megtalál iák a megfelelő 
módszereket & elveket az egyház élet
folytatásához. . Egyházi1 saitónlc a fel- 
szabadulás óta sokban járult I hozzá 
ahhoz, hogy.’egyházunk népe és' pap
sága levetkezze tévedéseit, megszaba
duljon előítéleteitől-s hozzászokjék ah
hoz a történelmi valósághoz, amiben 
el kell végezze Istentől rendelt szolgá
latát.

Se szeri, se száma azoknak a ja
vaslatoknak, kezdeményezéseknek, 
iránytmutató megjegyzéseknek, 
amiket egyházi sajtónk 1948 óta 
híveink elé tárt és se szeri, se 
száma azoknak az eredményeknek, 
amelyek az egyházi sajtónk útmu
tatása nyomán formálták egyházi 

életünket.
A magyarországi evangélikus egyház 

buzgón ad hálát sajtóvasárnapján 
azért, hógy az egyházépités nagy mun
kája közben sajtója eszméltető volt,Jó 
munkaszervező és egyben jó munkás
toborzó is. Egyházi sajtónk is hozzá
járult ahhoz, hogv az egyházépítés 
reális alapokon, jó tervek alapján, idő-

átló építőanyagból, szorgalmas építő
munkások lelkes közreműködésével 
folyhatott.

E hálaadás után azonban vessük fel 
mai feladataink kérdését azzal a hit
tel, hogy meg tudjuk javítani egyházi 
sajtónkat feladatai még teljesebb be
töltésére. Tudott-e sajtónk elég hűség
gel és elég körültekintéssel beszámolni 
mindarról az újról, szépről és jóról, 
mindarról a problémáról és megnyílt 
feladatról, amelyektől ezek az évek fe
szültek? Tudott-e méltó lenni az egy
ház és a nép nagy 'kérdéseihez, fel 
tudta-e venni az emberiség, a magyar 
nép és az evangélikus egyház minden 
gondját, kérdését, célkitűzését? Tu
dott-e igazán lelkesíteni minden olva
sót arra, hogy becsülettel helytálljan 
a mi nemzedékünk nagy elhivatásá- 
ban?

Sok tekintetben még mindig szűk 
látókörű, még mindig kicsinyes, még 
mindig mellébeszélő a mi egyházi saj
tónk. Evangélikus egyházunk lelkészei
nek és híveinek közös tusakodása a 
fennálló mai életkérdések megoldására 
való buzgó igyekezete, sok imádsága 
s szervezett együttmunkáikodása bizto
síthatja csak egyházi sajtónk jó szol
gálatát.

Olvasóinknak és egyházi sajtónk 
munkatársainak mindig alapvetőbb és 
megmozgatóbb szjvbe’i döntésére van 
szükségünk, hogy az egész világot sze
rető és átfogó 'Jézus Krisztus nyomá
ban járva egyházi sajtónk a szűk látó
kör szétfeszítése után magábaölelhesse 
az egész emberi élet és az egész mai 
emberi feladat horizontját. Szükség 
van arra, hogy olvasóink s egyházunk 
hívei általában hozzászokjanak ahhoz, 
hogy

egyházunk ne vesszen el a maga 
kicsinyes vallási és gyülekezeti ér
dekei között, hanem olyan nyílt 
szívvel tudja szolgálni a magyar' 
népet és az emberiséget, ahogyan. 
Jézus Krisztus tudott áldása lenni 
mindeneknek. Alá ket^ rendelnünk 
magunkat a nagy összefüggések-, 
nek, a magunk érdekeit a másokért- 
való szolgálatnak s a.magunk fele
lősségét abban kell látnunk, hogy 
felelősséget vállaljunk mindene

kért. .
Olvasóink és munkatársaink belső 
őszinte döntésére van szükség ahhoz, 
hogy üres mellébeszélés helyett az 
őszinte szó, a világos útmutatás hírnö
kévé legyűrik. Célú! kel! tűznünk, hogy 
józan, értelmes keresztyén Hitet mun
káljunk az egyházban. Dolgos és be
csületes keresztyén embereket nevel
jünk a hazának. Az egész társadalom 
életét előrelendítő, keresztyén bizony
ságot tegyünk a világban. 1953 egy
házi sajtóvasárnapja legyen egyházi 
sajtónkért való hálaadássá, de egyben 
követeléssé is arra, hogy

egyházi sajtónk valóban azokat se
gítse, akik vallásos hitükben kor

szerűen akarnak élni.
D.

„Országgyűlést választ a nép“
,4 Magyar Függetlenségi Népfront 

április 10-én választási jelhívással 
fordult az ország népéhez. A válasz
tási felhívás így kezdődik': »Május 
17-én új Országgyűlést választ a nép. 
Alkotmányunk kimondja: Magyaror
szágon minden hatalom a dol

gozó népé. A dolgozó nép hatalmának 
legfőbb képviselője: az Országgyűlés. 
Azért'kell az Országgyűlést egész né
pünknek választani. Olyan képviselőket 
kell küldeni az Országgyűlésbe, akik 
készek önzetlenül szolgálni a nép 
ügyét.« A felhívás számadás és Prog
ramm. Lelkesítő összefoglalása nagy
szerű eredményeinknek, s még nagyobb 
céljainknak. Olvasása a jogos nemzeti 
büszkeség érzését kelti: kis nép va
gyunk, de nagyol alkottunk. Ez a fel
hívás magaköré tömöríti az ország 
minden becsületes emberét, a haza 
minden hű fiát.

A népfront programmja: az ötéves 
terv sikeres befejezése. A népfrontra 
szavazni annyit jeleni, mint az ötéves

terv nagyszerű alkotásainak megvaló
sítására szavazni. Az országgyűlési 
választás: népszavazás az ötéves terv 
befejezése mellett.

A népfront programmja: a második 
ötéves terv végrehajtása. A második 
ötéves terv a minden eddiginél na
gyobb feladatok, a nagyarányú fejlő
dés terve.

A népfront programmja: a béke vé
delme. A Magyar Népköztársaság úgy 
mint eddig, ezután is szilárdan foly
tatja békepolitikáját. Békét akarunk, 
mert alkotó munkánkhoz békére van 
szükségünk, mert a háború gyászt, 
pusztulást, szenvedést jelent.

Egyházunk népe is magáévá teszi 
ezeket a célkitűzéseket és minden erejé
vel részt veéz azok megvalósításában. 
Az ige alapján állva hitből leszünk 
bizonyságot szószékeinken Isten béke- 
akarata mellett. Imádkozunk azért, 
hogy Isten adjon erőt hazánk népének 
a kitűzött tervek megvalósítására.

„A felülről való b ö lcse§ég  először is tiszta , azután b ék eszerető , m éltányos, en ged elm es, 
irgalm assággal é s  jó gyüm ölcsökkel te lje s , nem kételkedő é s  nem képm utató“ (Jakab j . n)

. t
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„Korea a háborús borzalmak szigete a reménység jelképévé kezd válni, 
hogy az emberek és a népek között minden kérdés békésen rendezhető“

—  mondotta Dezscry László püspök az új angyalföldi lelkész beiktatásán
A budapest-angyalföldj egyházköz

ség április 12-én beikíatta egyhangú!ag 
meghívott új lelkipásztorát: Gádor 
Andrást, a Déli Egyházkerület edd'gi 
püspöki titkárát.

A beiktató istentiszteleten az an
gyalföldi hívek rendkívül nagy serege 
jelent meg.

Kemény Lajos
pesti esperes végezte a beiktató szer
tartást. Majd

Gádor Andris
lelkész prédikált a gyülekezet előtt.

»Jézus nem akarja, hogy a tanítvá
nyai magukra zárt ajtók mögött bújja
nak eh Nem aikar elzárkózó egyházat 
és elzárkózó, önmagának élő gyüleke
zetét, magába .vonuló, beleié néző ke
resztyéneket.

Jézus maga áll középre, hogy 
megtanítson minket az emberek 
felé kitáruló, az embereket boldo
gan szolgáló keresztény életre,«

mondotta Gádor András, — majd így 
folytatta: »Zárt ajtójú, feltámadáshit 
nélküli kereszténység az, amely vallá
sosan vállalja az Istent, de nem vál
lalja az embert.

Istent csak emberek szolgálata 
útján lehet szolgálni. Nem lehet 
békességünk Istennel, ha nincs 
békességünk az emberrel. Mit sem 
ér a belső béke, ha az nem köve
telés a külső békére is. Az apos
tol igen konkrétcii prédikált Jézus 
Krisztus nyomán. Bcküljetek meg 
egymással cs béküljetck meg 

Istennel.
A vallásos hit r.em lelki pacif'zmus, ha
nem nagyon is kézzelfogható, valóság, 
amely minden ember számára követel 

. egészséget, jólétet, az emberi élet kö
rülményeinek rendezettségét, emberi 
boldogságot, általában minden jót, 
amit Isten adni akar és adott is ne
künk Krisztus által. Krisztus a bűntől 
való szabaditás, megváltás, mir.dany- 
nyiunk Isten gyermekévé fogadása, 
üdvösség. Amikor Isten megáll a gyü
lekezet közepén és kétszer is azt mond
ja: békesség nektek, akkor feladattá, 
megbízatássá teszi, hogy kinyissuk a 
magunkrazárt ajtókat, kilépjünk a val
lásos elzárkózottságból s az emberek
nek hirdessük az Isten akarta jót. Az 
a- dolgunk, hogy Krisztus köszöntését 
kivi gyük a világba: békesség nektek. 
Az a küldetésünk, hogy békességet sze
rezzünk az embereknek«.

A beiktató istentisztelet után ünnepi 
közgyűlését tartotta az egyházközség, 
amelyen

Dczséry László
püspök üdvözölte a gyülekezetét és az 
új lelkészt. — Az épülő magyar haza 
örömmel szolgáló egyházának tavaszi 
reménységéről szólt, mely most mél
tán hatja át az egyház népét. Amellett 
a sok örvendetes tény mellett, anvely 
egyházunk életét és virágzását bizo
nyítja, odaforditolte a gyülekezet fi
gyelmét a világtörténelmi jelentőségű 
tényekre.

»Korea a háborús borzalmak szi
gete a reménység jelképévé kezd 
válni, hogy az emberek és a né
pek közölt minden kérdés békésen 
rendezhető. Ennek a bizonyítéka a 
sebesült hadifoglyok kicseréléséről 

szóló megegyezés aláírása.«
-— mondotta a püpök, majd beszédét 
így íolylatta:

»Zsinatunk legutóbb hozott új tör
vénye, az V. Törvénycikk »Az egyházi 
hivatalról és az egyház munkásairól« 
igen magasra állította a mértéket a

lelkészi szolgálat elé. Nem azért tette 
ezt, mintha abban az önhittségben él
nénk, hogy éppen a ml nemzedékünk 
lelkészei tudnák megfelelni ennek a 
magas mértéknek. Alázatosan bevall
juk, hogy gyenge a mi erőnk a követel
ményekhez képest. Zsinatunkat e ma
gas mérték felállításához az vezette, 
hogy őszintén megvizsgálta korunk 
nagy feladatait és megpróbálta hozzá
igazítani a közegyházi belső követel
ményeket az emberiség mai nemzedéke 
elé szabolt követelményekkel.

Olyan időben élünk, amikor az 
emberisig száz cs százmilliói ke
resik az emberi felszabadulás tit
kát, az emberek minden eddiginél 
szélesebb tömegei felszabadulásá
nak útját, az emberi élet szabad
ságának formáit. Olyan korban 
élünk, amelyben évtizedekre ki
ható döntés készül abban a nagy 
kérdésben, hogy háború pusztK- 
sa-e el a családi otthonokat, 
templomokat és az emberi mun
kahelyeket, vagy tartós béke biz

tosítsa mindezt.
Lázas, feszültséggel teljes, de egyben 
biztatóan szép feladatokkal betöltött 
korszak emberséges tanúi és munkásai 
akarunk lenni. AAint egyház helyt aka
runk állni korunkban és vallásos hi
tünkkel hozzá akarunk járulni a nagy 
emberi kérdések megoldásához. Ezért

tette zsinatunk magasra a mértéket a 
lelkészi szolgálat elé.

Boldog az a lelkész, áld ma nagy 
korszakunkhoz méltóan tudja ve
zetni gyülekezetét-és boldog az a 
gyülekezet, mely az Isten Igéjé
nek megfelelő útmutatás alapján 
tud szolgálni a mai kor emberé

nek,«
— fojezle be beszédét Dezséry László
püspök.

Az egyházközség nevében dr. Jár- 
may Zsigmond másodfelügyelő üdvö
zölte a lelkészt és a gyülekezetek A 
pesti egyházmegye nevében dr. 
Göttche Ervin egyházmegyei felügye
lő, egyházkerületi ügyész beszélt, a 
pesti egyházközség nevében, mely az 
angyalföldi egyházközséget nemrég 
kibocsátotta, dr. H. Gaudy László 
igazgató-lelkész mondotta el üdvözlő 
szavait. Az új lelkészt a gyülekezet If
júsága is köszöntötte.

Jelen volt a beiktatási ünnepségen 
Szerényl Sándor, a városi tanács VB. 
Egyházügyi főelőadója is, aki a beik
tató ünnepség után resztvett a presbi
terek szeretetvendégségén s akivel az 
egyházközség presbiterei és a jelenlévő 
egyházi vezetőik szívélyes beszélgetést 
folytattak, annak bizonyságául, hogy a 
főváros evangélikus népe mély megér
tésben és lelkesedésben szolgálja a fő
város: népét.

A budapesti egyházközségi felügyelők 
tanulmányozták az új zsinati törvényeket

Üj zsinati- törvényeink nagy -érdek
lődést és örömet keltenek szerte' az 
egyházban. A felelős egyházi vezetők 
érzik, hogy végre olyan egyházi törvé
nyek alapján kormányozhatnak, ame
lyek összeillenek az élettel és alkalma
sak arra. hogy az egyház belső rendjét 
megszabják.

Budapesten az egyházközségi fel
ügyelők kezdeményeztek olyan meg
beszélést, melvben az 1953. évi V., VII. 
és VIII. törvénycikkek rendelkezései
nek végrehajtását lehet előkészíteni az 
egyházközségekben. Hosszú idő óla 
nem volt olyan egyházi ügy, amely 
miatt a budapesti egyházközségi fel
ügyelők keresték volna egymást. A zsi-. 
nati törvények mozgatták meg őket.

Dr, Göttche Ervin,
a pesti egyházmegye felügyelője, aki 
egyben a Déli Egyházkerület ügyésze, 
és a zsinatnak is tagja, szolgált fel
ügyelő-testvéreinek azzal, hogy ismer
tette velük az úi zsinati törvényeket és 
megnyitotta a gazdag eszmecserét az 
új zsinati törvények felelt. Mindhárom 
törvénvt'részleíeiben ismertette és-kl- 
emelte azokat a rendelkezéseket, ame
lyek az egyházközségek igazgatása kö
rébe vágnak, különösen azokat, ame
lyek e tekintetben úlitásokat tartalmaz
nak. Göttche Ervin erősen hangsú
lyozta, hogv az úi zsinati törvények 
gyakorlati végrehajtása most már egy
házi közügy és a gyülekezetek világi 
vezetői felelősek azért, másfelől pedig 
szép feladatuknak tekinthetik, hogv a 
törvényi átültették az életbe.

Az egyházközségi felügyelők, mint 
a budapesti egyházközségek világi 
vezetői, mély megértést tanúsítot
tak az új egyházi törvények teoló
giai megalapozása tekintetében s 
ez hálára indító tény, hiszen azt 
Jelenti, hogy ezen teológiai elvek 
tekintetében az egyházközségek 
lelkészeivel szoros szellemi egy- 

ségben vannak.
Az értekezletet egyébként Kemény

Lajos pestf esperes indította meg s 
Göttche Ervin .'törvénvismertetö elő
adása után a maga gazdag'tapaszta
lataival járult hozzá a megbeszélés si
keréhez, Az egyházközségi felügyelők 
az értekezlet végén felkérték Göttche 
Ervin egyházmegyei felügyelőt, hogy 
hasonló ismertetésekkel folytassa az 
egyházi törvények népszerűsítését az 
egvházköíségék világi vezetői és hívei 
felé. Bizonyára más egyházmegyékben 
is követik a budapesti egyházmegye 
gyülekezeti felügyelőinek ezt a pél
dáját.

Mi a sajlóof fér tórium?
A sajtóoffertórium valamennyi 

gyülekezetünk lelkes áldozata egy
házi sajtónkért.

A sajtóofíertóriuni az evangé
likus hívek nagyszabású közadako
zása egyházi sajtónk szükségleteire.

A sajtóoffertórium valamennyi 
evangélikus gyülekezet és minden 
templomozó evangélikus megemlé
kezése ;u  egyházi sajtó szükségle
teiről.

A sajtóoffertórium Isten iránti 
hála egyházi sajtónkért.

A sajtóoffertórium napja indítson 
Téged is arra, Itogy az Evangélikus 
Élet fenntartásához Járulj hozzá a 
templomi adakozással.

A sajtóoffertórium emlékeztessen 
arra, hogy rendezd előfizetésedet és 
hátralékaidat az« Evangélikus Élet 
felé.

A sajtóoffertórium egyházi sajtón
kat hálára indító közegyházi csele
kedet. Egyházi sajtónk köszöni, 
hogy az egyház népe áldoz rá.

Bókay János:
L E L K U S M E R E T

Fiatal férj vollam. Szerelmes és 
rajongó. Szereltein volna mindent 
odaadni a páromnak, mindent, ami
vel rendelkezem, mindazt, ami ben
nem él. Kitárni magam teljesen es 
tökéletetsen. megmutatni magamat 
maradéktalanul- Es tanítani is akartam, 
mint ahogy a fiatal férfiak mindig 
tanítani akarnak, mert nem tanulták 
meg, hogy tanítani nem lehet.

Napfénynél és lámpavilágná! nehe- 
zen oldódnak a szavak. A fény reali
tása árt nekik. De sötétben remekül 
mesél az ember, a szavak szárnyat, 
ritmust kapnak, a gondolatok hintáz
nak realitás cs irrealitás között, a 
beszédből, a gondolatból • muzsika 
lesz. Végtelenül, eg\folytában csat: 
sötétben lehet beszélni." En legalább 
csak így tudok.

Az volt a szokásom, hogy este, le
fekvés után, ahogy eloltottuk a kis- 
Jiropát, elkezdtem mesélni. Szenve
délyesen, hittel, megmagyarázva a 
világ százezernyi rejtélyét és csodá
ját, az összefüggéseket, az ellent
mondásokat, Istent, ez embert, a té
tet, a halált, — mindent. En huszon
három éves voltain, a feleségem tizen
nyolc. Boldogan meséltem, tudtam, 
hogy szomjascn. rajongássá1 hall

gatja. Tudtam róla, hogy minden ér
dekli, amit mondok, minden, ami tő
lem származik. Annak adtam át kép
zelt titkos kincseimet, akinek gyűj
töttem őket. Felhaláiztam magamból 
minden érteimet, atn'rc _ csak akkor 
eszméltem rá. amikor átadtam neki. 
Vigyáztam, hogy no hazudjak. De 
arra is vigyáztam, hogy tüze. lelke 
legyen szavaimnak, hogy megtapad- 
janak benne az egész életre.

Egyszer aztán va'ami borzalmas 
történt. Ckejszólóbb voltam, mint va
laha, már félórája beszélhettem, — ö 
olyan áhítattal hal lg: :la, hogy egyet
lenegy szót se sióit közbe —. de egy
szerre csak valamilyen furcsa bizony
talanság lett úrrá rajtam, kis gyanú, 
kis ijedtség lopakodott belém: elhall
gattam és haHgatóidíam Egyenle
tes, ritmikus lélekzés. Ijedtségem ré
mületté tágult. Lehetséges volna?.. 
Halkan megkérdeztem: »Alszol...?« 
Semmi válasz. Hangosabban mond
tam, kis dühvei a hangomban; »Al
szol? elaludni?« Semmi válasz, nyu
godt. egyenletes lélekzés Kapkodó kéz

zel megnyomtam * villanylámpa gomb
ját, úgv feküdt ott, mint egy angyal, 
mosolygó, mély álomba'n. Gyalázatos 
érzés volt. Én beszélek, fürkészem ma
gam, mondhatnám k'fosztom magam 
teljesen, hogy elbűvöljem, hogy fele- 
szórjam kincsekkel, ö pedig alszik. 
Hát ennyire nem érdekli? Ilyen unal
mas vagyok? Hát nincs ^közöttünk egy 
picike kapcsolat sem? És amellett az 
a megalázó érzés, hogy nevetséges 
vpltam. Beszéltem, szónokoltam az 
üres falaknak félórán át.

/Másnap reggel szörnyű jelenet. Kí
méletlen szavak, nyers szemrehányá
sok, amilyeneket csak nagyon fiatat 
és nagyon szerelmes férfiak tudnak 
párjuknak mondani. Feleségem égé- 
szén megtört, Tele volt bűntudattal, 
esdeklő bocsánatkéréssei. Mondta, 
nem tehet róla, ö a világ legjobb .al
vója. Lefekszik, eloltja a lámpát és az 
imádsága közepén- elalszik, üyerek- 
l<ora óta mindig. De most vigyázni 
fog, összeszedi minden erejét, és éb
ren marad. Csak azt ne hlgyjem, hogy 
nem érdekli, amit mondok. Minden

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
Április 19. Az egyházi sajtó vasárnapja. > , ...........
(Az egyházi esztendőben Miscricordias Domini. A »Jó Pásztor* 

vasárnapja, Hüsvét utáni 2. vasárnap.)
Igék: d. c. Jakab 5:16—20. János 21:24—23, d. u. Ezékiel 

3 4 :1 -1 6 .
Liturgikus szin: fehér.

BUDAPEST-DEAK-TÉR
Április 19-én délután fél 7 órakor 

szereletvendégsée lesz az iskola épület 
dísztermében. Előadást tart Dezséry 
László püspök.

FASOR
Április 26-án, vasárnap este 7 óra

kor, Peskó Zoltán, orgónamüvész köz
reműködésével orgonahangverseny lesz 
a fasori templomban. Április !2-én sze- 
retetvendégség volt a gyülekezetben 
Az Isten tisztelete címen előadást tar
tott Trajtler Gábor, clnkotai segéd
lelkész. Bach J. S. vallásos áriáiból 
énekelt Hafenscber Károlyné, Bállá Ag
nes és Peihes Ildikó pedig zongora
számokkal működtek közre.
ALBERTI -

Az alberti evangélikus egyházköz
ségben húsvét első ünnepén egyházze
nei hangverseny volt az esti istentisz
telet keretében. A hangverseny műsorát 
a pilisi evangélikus egyházközség ének
kara szolgáltatta

BUDAI EGYHÁZMEGYE
Április 12-én, vasárnap, az egyház

megye gyülekezetei közösen tartották 
csendes napjukat a hűvösvölgyi Lel
késznevelő . intézetben. A résztvevők 
14 gyülekezetből jelentek meg. A 
csendes nap prógraffimjának össze
foglaló chtie: Elet! — volt. A dél
előtti istentiszteleten dr. Vető Lajos 
pÜBpök prédikált Ján. 5:24—25. alap
ján az élő halottak feltámadásáról. 
Istentisztelet után hat bibliakörben 
»Hatott Jézus vagy élő Jézus gyü
lekezete?« címmel Ján. 20:19—23. 
szerint folytak a megbeszélések. Dél
után az első előadás a halálról szólt, 
a második a feltámadásról. Ezek 
előadói Várady Lajos esperes és 
Danhauser László budahegyvidéki 
lelkész voltak. A csendes nap záró- 
áhitatial és úrvacsoraosztással feje
ződött be. Igét hirdetett : dr. Pálfy 
Miklós teol. akad- dékán II. Kor. 
4:10—-14 alapján. Igen sokan járul
tak az Ur oltára elé.

NYUGAT-BÉKÉS1 EGYHÁZMEGYE
A Nyugat-Békési egyházmegye is 

megtartja április 19-én a saitóvasárna- 
pot és ennek keretében több gyüleke
zetben sajtónapot tartanak, Szarvason 
Boros Károly, Orosházán Aranyi Jó
zsef, Nagyszénáson Fürst Ervin, Kon
doroson Kalavszky Kálmán végzik a 
sajtóvasárnap szolgálatát.

PESTMEGYEJ EGYHÁZMEGYE
Az egyházmegye március 25-én. a 

Budapest-Deák-téri templomban tar
totta rendkívüli közgyűlését, melyen, 
beiktatták hivatalába az újonnan 
megválasztott egyházmegyei felügye
lőt, dr. Rékasy Pált. A beiktatott 
felügyelőnek válin.l János esperes 
szolgáltatta ki az úrvacsorát. A köz
gyűlés elfogadta azt a javaslatot, 
hogy a gyülekezetek tőlük telhetőin 
támogassák anyagiakban az egyház
megye területén lévő két szerctet- 
intézményt.

NADASD
Az egyházközség építendő műter

méhez már megvásárolták a téglát, 
tetöcserepet, épületfát és elkészítették 
az asztalosmunkákat. Ha Isten en
gedi, a tavasszal elkezdik építeni az 
imaházat. Ehhez a munkához további 
adományokat kér a gyülekezet,

KONDOROS
A kondorosi templom tornyát kö

rülfogó egyik kis torony megrongá
lódott. A javítási munkákat Bonus 
István presbiter, valamint Hajdú Mi- 
liály kőműves és ácsmester végez
ték egyházi szolgálatból. A létrák 
összeszereléséhez szükséges. vasanya
gokat Gazsó Mihály kovácsmester ké
szítette. Isten áldja meg' egyházunk 
hűséges munkásait és azt aiszolgá- 
lajot, amit szeretetbőí, végezték.

TORDAS '.
Március 29-én a gyülekezetben dr. 

Wiczián Dezső .végzett szolgálatot,

PAHI
A gyülekezetben április 19-én, á 

sajtóvasárnapon ifi. Tóth-Szöllös Mi
hály kiskőrösi segédielkész hirdeti az 
igét.

NYUGALOM BAVONULASOK
Bakay Péter apostagi, Horsmusz 

Pál orosházi, Maczák György ma- 
gyarbánhegyesi, Jeszenszky János 
tótkomlóst, Hering János veszprémi, 
Nagy István ostffyasszonyfai, Schultz 
Aladár banki, Molnár Gyula bakony- 
szombathe'yi és Bojtos László vadas*' 
fai lelkészek nyugalombavonultak. 
Hálásan egyházunkban végzett hosz- 
ezú és buzgó munkásságukért bé
kességet és Isten segítő kegyelmét 
kívánjuk mindnyájuk további életére.

Gyülekezeti ankét a mai keresztyén életről
Érdekes témával foglalkozott a kő

bányai gyülekezet virágvasárnapi 
csendesnapján. Az előadók egy több 
mint másiélezeréves levelei, az ú. n. 
diognétosi levelet boncolgatták, amely
ben az ismeretien író az első századok* 
keresztyénéinek életét írja le.

»Nem a keresztyén élet ideáljának 
keresése vezetett erre — mondotta 
Benczúr László —, mert a történelmet 
nem lehet visszaforgatni, annál is in
kább, mert közben a sok évszázadra 
húzódott r.agykonstantinuszi kor 
nyomta rá a maga bélyegét a keresz- 
tyénségre, Olyan korszak volt az, 
amelyben vétkeztünk, elvilágiasodtunk.

A bűnt pedig csak megbánni le
het, átugrani nem. A múltból csak 
akkor tanulhatunk, hu bünbánat- 
tal közeledünk felé. Előttünk lezi-

szó éJmény neki, ezt higyjem el, az 
ég szerelméért!

És másnap, amikor eloltottuk * 
lámpát, kért. -hogy meséljek. De én, 
a gőgös férfi, a megbántott, a bosz- 
«zúálló, nem voltam hajlandó többé 
mesélni. Soha többé. Álmatlanul ül
tem ágyamban és magamnak mesél
tem, magamnak és senki másnak, ami 
minden költő sorsa.

De ahogy ott ülői: az ágyban, elke
seredetten, parázsló cigarettám fé
nyénél, egyszer csak hallom a fele
ségemet, ahogy kapkodva, suttogva, 
kicsit zavarosan mondja: »Mesélj 
c sak .., Figyelek,. Jaj de nagy
szerű!. . .  Ja j de éidekes! • • •« Me
gint hallgatóüzom Közben egyenle
tes, alvó lélekzet. , Nem szólok egy 
szót se- Folytatja; »/Milyen szép !... 
Mennyire igazad van! •.. Nem al
szom .,. Folytasd.. H allgatlak.::* 
Meggyujtom a lámpát, ránézek: al
szik. mélyen alszik-

És azóta is. évtizedeken keresztül, 
ha eloltjuk a lámpát. # ő tüstént el- 
alszik, úgy egy félóra múlva beszélni 
kezd álmában: »Hallgatlak-.. Nem 
alszom .,, Figyelek.,. Milyen érde
kes . . ,« Pedig azóta se meséltem 
soha.

rult egy korszak, a hivatalos ke- 
resztyénség korszaka. Ebben a 
lezárult korszakban a hit és hitet
lenség kiskorúságban voljak- 
Most olyan korszak felé megyünk, 
amikor a hit és hitetlenség nagy

korúság felé tör.
Ne. lepődj meg e helyzetben. Arra gon
dolj, hogy nem történt veled semmi 
rendkívüli. Éppen az a természetes, 
amiben vagy. Elérkeztünk oda. hogy 
észreveheted: Jézus Krisztus követése 
különös dialektikus helyzetbe hoz éle
ted több pontjár., amire ez a régi levél 
is rámutat. Ezt tanulhatjuk belőle. Ösz- 
szeloglaióan Luthert kell Idéznünk, aki 
a keresztyén ember szabadságáról két 
tételt állított lel:

a keresztyén ember hite által sza
bad és az embereknek nincsen alá
vetve s a keresztyén ember szere
tető által szolga és minden ember

nek alá van vetve.
Ä másik előadó ■— Veöreös Imre — 

arról szólott, hogy az első keresztyé
nek nem a szavaikkal, hanem az éle
tükkel. keltettek figyelmet. Meg kell ta-' 
nulnunk előbb hallgatni, mindaddig, 
amíg a jó életünk magára nem hívja 
a figyelmet « fel nem teszik a keresz- 
iyénség előtt a kérdést: hogyan tudtok 
így élni. Fáj a mi keresztyénségünk- 
nek, ha annyira lapos, nyárspolgári, 
anny'ra unalmas, hogy az emberek 
legfeljebb ásítanak, de nem érdekli 
őket, hogy kereszlyének vagyunk. A 
legszörnyübb kritika az ásilás. Vájjon 
lesznek-e, akik keresztyén életükkel el- 
gondolkoztatóvá válnak mások számá
ra — ez a ma kérdése.

A végig riagy érdeklődéssel kísért 
csencjesnap istentisztelettel. kezdődött, 
amelyen az igehirdetés arról szólott, 
»aki példát mulatott* Az előadók Szá
mon kért keresztyénié# Jövevények, 
mégis itthon — Életmódjuk túlteljesíti 
a törvényeket — Keresztyének .mag.uk 
között.— Életünk alfája és ómegája 
témákkal foglalkozik a.diognétosi le
vél alapján. Hét előadó szolgált ez al
kalommal a gyülekezetben.



EVANGÉLIKUS ÉLET j

é l ő  v i z
„JÉZUS ÉL, ÉN IS VELE...“

Még lelkűnkben zsonganak húsvit 
diadalmas hangú énekei, még bennünk 
visszhangzanak a győzelmet hirdető 
húsvéti igék. De vajion életünkben is 
meglátszik-e húsvét öröme, diadala?

Mit is jelent az új élet? Sokféle 
változata van ennek az óembernek. A 
cégéres gonosztevőktől az ú. n■ vallá
sos és erkölcsös emberekig és azokon 
túl a szentekig gazdag skáláját lát
juk az óemberi indulatoknak. De a bű
nök ez elképesztően sokszínű változata 
mellett a gyökérnél azonosak: »Mind
nyájan, elhajlottak!* Ha valaki elen
gedte az atyai ház ajtójának kilincsét, 
egyformán a küszöbön kívül van. S mi 
húszra, ha már bűnbánóan ott vezekel 
a hqz előtt, csak éppen nem találja az 
■»ajtóté (János 10 9), akin keresztül 
beléphetne az atyai hajlékba.

Iga lehet valaki hivő keresztyén is, 
sokat tudhat Krisztus felől, szeretheti 
is az Urat, még sincs húsvétja, öröme, 
új élete. Hány embert fellelkesit Jé
zus tiszta tanítása, szavainak ereje, 
hányat elbűvöl eszményien tiszta, 
büntelen élete és elismerik Róla: em
ber így még nem szólott, nem cseleke
dett. Csak éppen új életet nem kap
nak Tőle, így saját életükben marad 
minden a régiben.

Vannak azután, akik eljutnak vele 
ti nagypénteki keresztfáig, látják fen
séges halálát, ártatlan vére hullását. 
Még azt is elhiszik, hogy mindez miat
tuk, érettük történt. Mégsem újul meg 
életük-mindennek látásától. Meri csak 
halott Krisztusuk van. Sokan még 
tovább jutnak: a húsvéti sírig, mint 
Mária Magdolna és Péter, vagy:meg
hallják a feltámadás üzenetét, mini 
Tamást És mégsem .ujjong a ’lelkűk, 
még 'sincs húsvéti, örömük. Mert még 
mindig. hiányzik életükből .az élő,„bű
nön, halálon, poklon és kárhozaton 
diadalmaskodó Krisztus..

Tovább megyük. Vannak akik már 
találkoztak Vele, a Filtámadottal. Lel
kűk már felszabadult a nagypéntek 
gyötrő, húsvéttalan állapotából. De 
még nem tört át rajta a pünkösdi 
Lélek tüze. Jézus még nem velük, 
bennük élő győztes Erő. Már nem 
bánkódnak és gyötrődnek, mini Mária 
Magdolna az üres sírnál, akinek még 
húsvét reggelén is csak halott Krisz
tusa volt. Már nem vonogatják váltói
kat, mint a csodálkozó Péter lelte az 
üres sir láttán. Már találkoztak a Fel-

támadottal és boldogan tapasztalták, 
hogy ét. De még csak maguknak ha. 
lászgatnak, élményeiken rágcsálódnak 
és emlékeiken merengenek, mint hús 
vét után a Genezáret taván halász- 
gatá tanítványok. Mert még mindig 
nem tudják igazán megújult létekből 
zengeni.: Jézus él, én is vele/

Miért van ma is annyi élettelen, 
kriptaszagú keresztyén? Mert nincs 
élő Krisztusuk. Pedig Ö feltámadott és 
él. S Vele együtt feltámadtunk mi is 
új életre. (Kot. 2, 12.) Igaz, hogy eh
hez az apostol még külön hangsú- 
lyozzza: sitit által«. Vagyis csak akkor 
lesz mindez élő valósággá számunkra, 
ha személyesen magunkévá tesszük.

Az ötéves torvkölcsön legutóbbi hú
zása során c sorok írója napokon ke
resztül feléje sem nézett a postán ki
függesztett nyereménylistának. »Mi
nek — úgy mond — amikor úgy sem 
nyertem.« Majd unottan mégis rászán
ta magát, hogy átböngészi a listát. 
Mikor kötvényei közül kettőnek is fel
fedezte u számát a listán, nem akart 
hinni a szemének, hogy a nyertesek 
közölt lehet. Kételkedett a kis cédulára 
felírt kötvényszámok helyességében. 
Inkább hazasietett a kötvényekért, 
hogy azokon ellenőrizze a felírt szá
mok helyességét. De azok megint 
csak. egyeztek a nyerernényUstán is 
szereplő számokkal. Erre. még mindig 
bizonytalankodva, odanyujtotia a köt
vényeket a pénzkifizető alkalmazóit 
kezeihez, akt összehasonlítva a köt- 
vényszámokat a kezei közt lévő nyere- 
ménytista számaival, már fogta is az 
oltót és a két nyertes kötvényt átluu- 
kásztotta. Meri a kötvények valóban 
nyertek. . A pénz már oil feküdt .az 
asztalon, de tulajdonosú csak kétkedve 
merte kinyújtani felé a kezét. Végre 
elfogadta s ezzel a nyeremény válóban 
az övé lett. Pedig e nyeremény • már 
napokkal, hetekkel korábban is az övé 
volt. Csak előbb nem tudott róla, majd 
nem hitte el. így a lábai is csak vona
kodva viUék feléje és kezei is kétkedve 
nyúllak ki utána. De az övé lelt ab
ban a pillanatban, amikor felvette az 
összeget.

így az új élet is, amelyre Krisztus 
megváltott és feltámasztott, csak úgy 
lesz a miénk, ha boldog örömmel át
vesszük. így lesz valósággá számunk
ra is: »Jézus él, én is vele . . .

Ormos Elek

Üdvözlet az Olvadónak!
'Minden írónak van. olvasóközön

sége. Aki azonban egyházi újságba 
ír, annak gyülekezete van. Még hozzá 
hatalmas, szerteágazó, minden' rétegű 
gyülekezete, Az Evangélikus Elet 
cikkéit hetenként tízezer család ol
vassa r te g m g y o b b - élő- gyű Itke zet.-- 
Ennok a gyülekezetnek tagjait jel
lemzi az a szeretet, amely eltölti őket 
az egyházi • újsággal szemben. Aki 
értének a tábornak (r, az felelősség
gel "tartozik:" Minél "ttagyőbb, a gyüle
kezet, annál nagyobb a felelősség. 
Író és olvasó között nincs más kap
csolat, mint a betű. Ahhoz, hogy a 
kapcsolat' bensőségesen. melég legyen, 
izukséges, hogy a betű. a sző, nz 
írás élő legyen, Ha él akkor élelet 
teremt.

■Az olvasó olvas, de írni is szo
kott, Előfordul,, hogy egyik-másik 
cikkünk után tevelet hoz a posta. Az 
ilyen író-olvasók nem is gondolják, 
milyen örömöt szereznek vele. Örö
möt, amely erősít és buzdít. Hiszen 
az olvasó ellenőrzi írásainak he
lyességét, bölcseségét, tartalmasságát 
s, ha minden olvasó néma marad, 
valami bizonytalanság vesz erőt raj
tuk. M i a különös ezekben a levelek
ben? Az, hogy tíz: lévél nöziil kilen
cet egyszerű emberek írnak.. Akom- 
békftm jetiik, düledezö sorok, de mö
göttük érezzük a testvért, aki törődik 
velünk. Egész éven át sok-sok cikk
ben törődünk sokakkal, de az a ne
hány, aki levelében küldi szivét, az 
a többi helyett hivatást teljesít. Kö
szönjük.. •

Az olvasók 'másként is megszólni, 
nák. Nem belükben, hanem számok
ban. Lassan egy éve lesz annak, 
hogy egyházunk szeretetintézményeit 
sorozatosan ismertettük olvasóink 
előtt. Islert előtt való hálával emléke
zünk meg arról a■ sok száz áldozat
kész olvasónkról, akik vállalták az 
együttérzést öregjeinkkel és betegeink- 
kel, minden intézményünkké!: Ebben 
a - kérdésben az írás kötelesség, az 
áldozatkészség a felelet. Természete- 
sein ez csak egy.példa. Háry-templom- 
épitésl hány szórvány, missziós lel
kész, hány nagyszerei, nemes egyház1 
ügy történetébe bele kerül a; sajtó (se
gítsége, amellyel .ismertét, lelkesít,, fel 
t-az és épít.

Felbecsülhetetlen szolgálat ez. 
Ahhoz azonban, hogy a sajtó erősí
teni tudjon, előbb a sajtót, kell erősí
teni, hogy támogatni tudjon, a sajtót 
kell támogatni, hogy lelkesíteni .tud
jon, előbb a sajtót és munkásait kell 

"talke*űem'.--Ez"-a-tei»d*t--a.Z'"Ol¥asókr«. 
hárulj

*
Szándékosan írtam azt, hogy az 

egyházi sajtó munkásait is lelkesíteni 
és erősíteni kell. Valahányszor más 
gyülekezetbe inegyek, különösen vi
dékre, mindig azzal az igénnyel talál
kozom, hogy beszéljem vég'g a talál
kozást, »A pestiek mindent jobban 
tudnak« — mondják' Az ember szí
vesen tetszeleg ebben » szerepben, 
de, mondhatom, van nekünk nagyobb, 
átfogóbb, mélyebb feiadajunk is. Össze 
kell gyűjtenünk a nagy gyülekezet 
soksok tagjának őszinte véleményét 
az egyházi sajtóról. Az erős , bírála
tért és kis kifogásokért egyformán 
hálásak vagyunk. Tervbe vettük hogy 
lapjaink munkatársai felkeresik időn
ként a gyülekezeteket. Ilyenkor necsak 
az olvasók várjanak valamit tőlünk, 
hanem adjanak is nekünk. S amit ad
nak azt olyan lélekkel adják, ahogyan 
mi tesszük: imádságosan.

*
Több száz evangélikus lelkész van 

az országban, aki csak olvasó. Néni 
ír legfőképpen azért, mert nincs erre 
különös elhivatottsága, EzzcJ azonban 
nincs elintézve az ügy. Sok olyan fel
adat, szolgálat adódik, 'mellyel - le
het álmok, sőt kell is. Még hozzá: az 
egyházi sajtó iránt való hálából. 
Ugyanis, amikor a-sajtó a nagy gyü
lekezetét építi, akkor a kis gyüleke
zeteket is építi. írásainkkal szolga
társai vagyunk minden szolgatárs
nak. Keressük ennek a kamatát s eb
ből nem csinálunk titkot. A sajtóva- 
sárnapj szolgálat, amelyet minden lei- 
késztársunk a szoszC.en végez április
19-én, ennek a jegyében folyjék: Vt 
az alkalom, hogy azok a lelkészek, 
akik nein Írnak,' beszéljenek egyhá
zunk népe előtt arról az egyszerű 
Összefüggésről, hogy mi valamennyim, 
Olvasók és írók, ugyanazt akarjuk, 
ugy'anazt hirdetjük szószékért és hasá
bokon — Jézus Krisztus evangéliu
mát!

VAR ADY LAJOS.

K észü lj az  ig e  h a l lg a tá s á r a !
HÚSVÉT UTÁN! 2. VASARNAP 

JAN. 21:24—25.
Szokatlan dolog: az evangeiium 

utolsó verseiben egy pillanatra arra 
vetődik rá a fény, aki egészen eddig 
szürkéit, észrevétlenül a háttérben 
maradt. Az evangélium íróiára, J inas 
apostolra, az első tanúra. Ö az 
»összekö ö láncszem« a golgctkai 
kereszt és a gyülekezet között.
. Tetszett Istennek, hogy üdvözítő 
evangéliumát, életadó Szendéikét a 
gyarló emberi szó és írás .eszközére 
bízza. Megrendültén állunk meg ez 
előtt a nagy titok előtt. Hogyan is 
fogadhatná be ember szava, akár 
apostol tanúsúglétele is, egészen az 
Isten csodálaos üdvössog-ier vének 
minden tilkát és a Szendétek meg
ítélő, emberfeletti jelenlétét? Mégis 
igy van! Itt, ebben a szóban: az ige
hirdetésben és a betűre bízott igé
ben a Szent és kegyelmes Isten maga 
jön hozzánk. Amint alászálll a Fiú
ban a ml testi formánkba, úgy aláz- 
kodik oda Szendéikével az ige hűsé
ges emberi hirdetésébe és az isten 
igéjét hordozó betűk szürke sere
gibe.

isten beszéde hitet vár. Bízó, erős 
hitet. Az első igehallga ók és igeotva- 
sőlt — a 24. vers szerint — hittek az 
apostol szavának. »Tudjuk, hogy az 
ö bizonyságtétele igaz!« Isten be
széde, hirdetett igéje és Írott szava 
ma is és tőlünk is hitet vár.

NAGY GYULA

HÍRÜNK A VILÁGBAN
Az ' Evangelischer Pressedienst 

március 2é-i száma . a következő 
címmel' 1 -közöl kommentárt zsina
tunknak az Egyházak Vílágtanácsá- 
hoz és a Lutheránus Világszövet

séghez ktjldölt üzenetéről: »Magyar 
üdvözletek az ökuménénak. D.- Ljlje. 
Düspök Magyarországra utazik.'« A 
cikk maga így hangzik:

»D. Ülje püspök, mint a Lutherá
nus Viiúgszövetség elnöke, Magyar- 
országra utazik. Ezzel elfogadja a 
magyar lutheránus egyháznak azt a 
meghívásál, melyet már 1952 nya
rán a Lutheránus Világszövetség han
noveri gyűlésén a magyar delegáció 
átadott neki a Világszövetség el
nökévé való megválasztása alkalmá
ból■ Ezt a meghívást a magyar lu
theránus egyház március elején Bu
dapesten tartott zsinata megismételte. 
Az utazás; r, idöporufja. m^g bizonyta
lan.

A lutheránus zsinat n Lutheránus 
Világszövetség elnökségéhez intézed 
üzenetében unnak a kívánságának 
adott kifejezési, hogy a Világszö
vetség mindent tegyen meg, hogy 
segítségül legyen egy uj világhábo
rúnak az emberiség felőli elhárításá
ban. A Világszövetség ébressze fel 
minden ország■ lutheránus egyházá
nak- a ■■ lelkiismeretit-■ és ismertesse 
meg velük a keresztyén felelősséget 
a . béke megtartásában. Ugyanez' 
hangsúlyozza az az üzenet is, ame
lyet a zsinat az Egyháznak Világta
nácsa elnökségéhez intézett. Mindkét 
nyilatkozat megerősíti a magyar lu
theránus egyháznak azt a szándékát, 
hogy a világ keresziyénségének 
nagt/ ökumenikus szervezeteiben to
pábbra is együtt kíván működni.'«

A SZERETETSZOLGÁLAT h í r e i
ALBERTIRSA. A két egyházkerü- 

let nagyobb összeget adott az otthon 
épületének rendbehozatalára. Meg
újulnak a kopott szobák. A kertben 
U láthatóvá vált a szorgalmas munka 
eredménye: zöldéi a hagyma, saláta, 
borsó. Az öreg lakók élvezik a ta
vaszi napsütést.

NYÍREGYHÁZA. Étimben, a kis 
nyomorék leánykák Is dolgoznak a 
kertben. A háromnegyedévi osztály
zat szép eredményeket hozott, a 
gyermekek jó elhaladásról tettek bi
zonyságot, A nevelők odaadó szolgá
latának áldásai mutatkoznak közöt
tük.

BONYHAD. Az otthon növendé
keinek kedvesen telt el a húsvétjuk. 
Nagy örömöt szerzett számukra a 
tojáscukorka és mézes sütemény. 
Általános testsúlymérés Is volt s ki
derült, hogy valamennyi gyermek 
hízott,

BUDAPEST. Az Idióta fiúk lét
száma növekedett. Ennek következ
tében az egész otthont átrendezték. 
Nem hiába Fénysugár az otthon 
neve, valóban csupa fény minden 
szoba s a nagy veranda is. A gyere
kek kertészkedni kezdtek. 1

GYENGSDIAS. Kapernaumban az 
elmúlt napokban egymásután hat új 
lakó talált otthonra. De még mindig 
van hely, természetesen arra Is, hogy 
megnyíljék * csendes betek konfe
renciát számára.

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF le lk ip á s z to r i  lóvéié ibó l
Többféle

»Nagyon szere'nék megszaba
dulni közönyösségemtől: ámde 
magamban nem <udok megszaba
dulni egy vétkemtől sem: s ahhoz, 
hogy kiáltsak az Űrhöz és vigyáz
zak, nincsen erőm.«

Közönyössége miatt ne aggodalmas
kodjon sokat. Ez igen gyakran azért 
áll be, mert előzőleg az ember lelkileg 
nagyon túlfeszítette magát; akkor az- 
u'án a közöny természetes ellanyhu- 
lás. Ha békességben vart és nem csi
nál magának gondokat, akkor ez nem 
közöny, hanem -éppen n helyes lelki 
állapot, S a bűn? Vigyázzon, hogy ne 
tegyen a maga számára túlsókat 
bűnnél Ami nincs kapcsolatban n 
tízparancsolattal, azzal ne gondoljon 
sokat. Különben az zmöer sohasem 
fesz készen és tele lesz állandó nyug
talansággal, s ez nem helyes. Az Üd
vözítő azt akarja, hogy gyermekei vi

dámak legyenek, s ne fsörtölödjsnsk
szilit elett önmaguk 'eted. Magunkban 
úgysem vagyunk képesek semmire, in 
sem. Ki segíthet? Nyt'vdn csak Jézus 
Ezért hát bízza magát öreá és marad
jon békében. S ne kiáltson olyan ke-- 
serveseu hozzá, mert ezt Jézus nem 
szereti, pláne ha olyan erőtlenül teszi- 
S a virrasztásból se csináljon olyan 
nagy dolgot. Egyszerűen vigyázni 
kell, hogy a gonosz rá ne szedjen 
bennünket.

»Mindig újra gyötör a kérdés: 
vájjon Ujjaszúle'.'ein már? S nem 
kapok reá feletet.«

Hát nincsen megttei észtéivé? Ha 
Igen, akkor Jézus magáénak fogadta 
cs újjászülte az üdvösség reménysé
gére. Ha el tudja ezt mondani: oa t 
Üdvözítőm, akkor bizonnyal újjászü
letett.

Szombat esti közös imádságunk
SZÓRVÁNYBAN.

Zsolt. 23.

A »jó Pásztor« zsoltára abból az időbő', való, amikor Dávid fia elöl 
Judea pusztájába menekült. ígv benne a templomtól és gyülekezettől távol
esett ember élete és tapasztalata tükröződik.

Jellemző, hogy a szórványban élő Dávid ajkát egyetlen zúgolódó vagy 
siránkozó szó nem hagyja el. Nem arról beszél, hogy milyen nehéz a v»szor- 
ványsors« valahol »egy Isten-báta-mögötti« helyen, anol nincs templom, gyü
lekezet és pap, hanem örvendező szívvel dicséri az Urat, aklvej még a szór
ványban is közösségben lehet és akinek pásztori gondoskodását és védel
mét minden nap megtapasztalja. Sőt! Mintha arról beszélne Dávid, hogy se
hol nem élte1 át Isten hűségét és megtartó kegyeimét olyan m élyén , mint 
akkor, amikor azt hitte, hogy egyedül van. • '

Isten húsvétkor »kihozta a halálból a juhoknak nagy Pásztorát«,. Jézus 
Krisztust és tette az Anvaszentegyház egyetlen Jó Pásztorává,, hogy min
den gyülekezetben és szórványban élő drága véfen megváltott juhoknak Öfi- 
zője és táplálója legyen. Benne való hit által templommá lesz a templom- 
nélküli szórvány is. A kézbentartott Igében pásztorolja, friss jegelőre és 
csendes vizekre vezeti az Ö nyáját. .. . .. . .

Azért a szórványsors minden nehézsége ellenére sem mostohasors. 
Jézus, a jó Pásztor maga Is átélte a pusztai szórvánvsors magányát, hogy 
minden szórványban élő juh Vele ott is közösségben élhessen és dicsérje Öt 
»megvidámult szívvel«.

VALLJUK MEG, hogy sokszor feledkeztünk meg arról, bogv Jézus 
Krisztus a szórványban is ugyanaz a hűségei Ur, 
mint a templomokban.’

ADJUNK HÁLÁT, hogy a jó Pásztor kegyelmes jelenlét« nincs fel
tétlenül a templomhoz kötve, hanem velünk vitt 
a szórványokban is.

KÖNYÖRÖGJÜNK, liogv a jó Pásztor igéjével és szentségeivel ve
zessen és tápláljon bennünket a szórványsors
ban is, hogy Adjon Isten magyar evang’étiku* 

„ egyházunknak oiyan pásztorokat, akik a jó Pász
tor nyomában {árnak és eligazítják egyházunk 
•népét minden kérdésükben, a szószéken, sajtóban 
és beszélgetésekben.

Káldy Zoltán

BIBLIA-OLVASÓ
Április 19. Vasárnap. Ezi. 57:18, Jári, 10: í I.

Az Ószövetség népe mindig nagyrabecsülte a pásztorembereket. Dávid 
büszke arra, hogy Isten nváj mellől hívta el a királyi székbe. Jézus egyik 
legszebb hasonlatát találjuk a »jó pásztor«-ban. Mindnyájunkért életét adja. 

Kicslnyekért-nagyokért, fehérekért-feketékért. Mi hiszünk az »egy nyáj* 
reménységében. Jézus a jó pásztor, mi pedig mindnyájan nyájának tagjai 
vagyunk.

(Olvasd még: Ezs, 34:1—-16. Ján. 15:10—11.)

Április 20. Hétfő. Dán. 12:3. FII. 1:23.
Az értelem a lélek szellemi tartalmát jelenti, Érlelem egyedül csak 

embereknek adatott meg. Némelyek elbizakodottak, másokat lekicsinylők, 
visszaélnek értelmükkel. Az értelem, mint okosság, földi boldogulásunk 
leghatalmasabb eszköze. Utat mutat. Aki helyes érteimet szerzett az ez, 
igazság egyenes útján jár. és viszi magával a nála kevesebbb érteimet 
szerzetteket is. Krisztus vezetése alatt élni nagy boldogság!

(Olvasd még: Ef, 2:4—10. Józs. 24:1 —15.)
Április 21. Kedd. Zsolt. 139:9-10. Rém, 11:22.

Isten minden tudásának, és mindenütt jelenvalóságának a legkifeje
zőbb szavait találjuk a 139. Zsoltárban. Nagy nyereséggel olvashatjuk 
el újra és újra, önvizsgálatra késztet bennünket, Belátjuk, hogy gonosz
ságunk miatt el kell pusztulnak, ha azonban Isten iránt való híhégünk- 
ben élünk, kegyelemben részesülünk.

(Olvasd még: Mát. 26:31—35. Józs. 24:16—31.)
Április 22. Szerda. 1. Kh'. 18:30. I. Tlm. 1:17. ^

Illés próféta nagy küzdelem után meggyőzte népét: egy az Igaz Isten!
A nép pedig jobb belátásra jutva megépítette az Ür oltárét. Pál apostol 
is inti Timótéust és általa mindnyájunkat a tiszta Evangéliumhoz való 
ragaszkodásra.

(Olvasd még: Ján: 21:15—19. Zsolt. 44:1—9.)
Április 23. Csütörtök. Ezs. 65:2. 11, Kór. 4:4-

Isten keresi és várja azokat, akik elhagyták öt, keresi azokat a póka
nyókat is, akik,még nem is ismerték a hozzá vezető utat, de várja azokat 
is akik hitetlenségükkel elfordultak tőle. Megtalálása után mimisneis 
gyönyörködnek a Krisztus Evangéliumának világosságában-

(Olvasd még: I. Pét. 5:1—4. Zsolt. 144:1—8.) v ;
Április 24. Péntek. 111. Mór- 22:31—32. Jak, 1:22.

Mózes tanítása szerint, akik megtartják Isten parancsolatait, békes
ségben élnek Istennel és emberekkel. Akik n«m tartják meg a parantsnla- 
toka:,, méltók a büntetésre. Jakab apostol is ezt bizonyítja: Ha a (-nap, 
békén akar élni Isten igéjének legyen a megtartója!

(Olvasd még: Ján: 18:1-9. Zsolt, 144:9-13.) . ,
Április 25. Siambat. Ez. 39:7. Rém. 10.'14—.15.

Isten minden néppel megismerteti nevét, a pogányokkM is. Boldogok, 
akik bíznak Benne és dicsőítik nevét. Pál apostol figyelmeztet: hirdéttwíák 
Uten igazsága, mely mindenek felett való öröm, szeretet és békesség! ‘ 

(Olvasd még: Csel. 20:28—32. Kot. 1:1—8.)
Szuchovszky Gyula

Sajtúvasárnapon adakozzál buzgón a templomi offertóriumban és rendezd előfizetésedet az Evangélikus Életnél!
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S zabó  P á l h a tv a n é v e s
1931-ben, a Nyugat c. folyóirat

ban, Móricz Zsigmond új írót inu- 
• latoit be a magyar olvasóknak. Azt 
írta róla, hogy Ady versei óta nem 
érzett olyan örömöt és meghatottsá
got irodalmi jelenség láttán, mint 
ezen az új íróén. S hogy bizonyítsa. 
is,__ idéz belőle, mondatokat idéz- 
Például: »A legelőn hosszú pillákkal 
bámult a teli hold.« Vagy egy mási
kat: »Most kél a nap és millió ka
láris csillog a gyeptengerre vont 
pókhálókon. Ráfagytak a legelőre a 
nyári szivárványok s ilyenkor, ha 
kél a nap, megpróbálja mindénik 
még egyszer kibontani a színét.« Ez 
az író Szabó Pál volt s Móricz 
Zsigmond, — a mester, — az új, is
meretlen tehetséget üdvözölte benne, 
akit a magyar falu küldött, aki csak 
hat elemit végzett s kisgazda vala
hol Biharban. »Van neki egy holdja! 
— írja Móricz — van neki egy tal
palatnyi földje. És azon a földön úgy 
meg tudja vetni a lábát, hogy övé 
az egész falu. . .« Miért jött ez az 
író: »Azért, hogy kimondja, amit
m.ás ki nem- mondhat. Hogy hozzon 
valamit az élő igazságból, amely 
ott szunnyad a nép lelkében és éle
tében. Hivatása van: a magyar rö
gök nyelvének kell lennie« — írta 
még tovább a nagy tanítómester az 
ifjúról. Holott Szabó Pál rég nem
volt akkor ifjú. -Negyvenéves volt, 
amikor ez az első regénye, az »Em
berek«. Budapesten megjeleni s ami
kor Móricz Zsigmond íüzetszríó mon
datai felfedezték. De Balzac irta 
egyszer, hogy senki sem írhat jó re
gényt negyvenedik éve előtt, mert 
annyi tapasztalat kell éppen hozzá. 
Szabó Pál azóta beváltotta azt, amit

nevéhez Móricz Zsigmond fűzött ígé
retként s be azt is, amit negyven
éves kezdéséhez a francia regényíró 
mondása tett. Ma Szabó Pál hatvan 
esztendős s Magyarországon, de Kö- 
zép-Európában is mindenki tudja, hogy 
a magyar parasztság kérdéseinek, 
mai életének ö az irodalmi kifeje
zője. A »Talpalatnyi föld« című re
gényét, vagy az abból készített fil
met millió ember látta. Senki oly 
hiteles őszinteséggel s érdekfeszítő 
erővel nem mondta el a magyar pa
rasztság életét a félmultban. mint 
Szabó Pál »Lakodalom—Keresztelő— 
Bölcső« című hárm-a-s regényében. S 
a parasztság ocsúdásá-t a történelmi 
változás kohójában következő regé
nye fejezte lei, az »Isten malmai« 
című. Aztán jött a »Tavaszi szél«, a 
régi és az új kisparaszit életéről, ami
kor megtorpan a földosztás után a 
szegény paraszt s vissz-a akar térni 
a régi életformához, de egyszerre 
csak figyelmét leköti a kolletkív gaz
dálkodás 6zé'nyíló kapuja. Legújabb- 
műve, az »üj föld« már erről a 
szocialista paraszti gazdálkodásról 
szól. Szabó Pár tehát a m-aii kérdé- 
sek és a m-ai helyzet írója. Mondani
valójával együtt fejlődött a stílusa 
is. egyre egyszerűbb, egyre világo
sabb Icitt, egyúttal hatásosabb is. 
Méltóan ahhoz, amit elmond és kép
visel. Hatvan,adik éve alkalmából 
nemcsak kitüntetést kapott Szabó 
Pál. hanem oivan olvasótábort, ami
lyen pa-ra-sztirónak eddig nem volt.

A parasztok írója egy nemzet írója 
lett. S ebben több van egy író si
kerénél. A magyar nép gyözejme ez.

(Sz.)

Egyházunk hűséget vár tőled!
Bpest 10,— Ft, Bokor Gy. Nyíregy
háza 20,— Ft, Bun-csák G. Kéthely 
20,— Ft. Juhász J. Orosháza 2,— Ft, 
Orbán Julianna 20,— Ft, Hajdú Gy. 
Szarvas 20,— Ft, Gyurján J. Oros 
10,50 Ft, Töreki K. A'-sódabas 10.— 
Ft, Parádi J. 5,— Ft, N. N: 30,— Ft, 
Kaposvári Gyülekezet 100,— Ft. N. N. 
5,— Ft.

Vasasi templomra:
Orbán Julianna 20.— Ft, iíj. Varga 

Gy. Kuntelep 20,— Ft.

KÜLFÖLDI H ÍREK
NÉMETORSZÁG

Március 13-én Mainzban keresz
tyén nőnapot tartottak. Ebből az al
kalomból felszólalt , D. Niemöller 
Márton egyházi elnök is és határozot
tan állást foglalt a háborús külön- 
szerződések ratifikálása elleti. :>A béke 
ügye nálunk életkérdés és népünknek 
nincs szüksége különszerződésekre«. 
— mondotta. Felszólította a* keresz
tyéneket, hogy minden erejüket ves
sék latba a szerződések ratifikálásá
nak megakadályozására. Beszédének 
végén a következőkét mondotta: »Nem 
felejtettük még el. hogy mennyit kel
lett szenvednünk és azt sem, hogy 
nincs a világon még egy nép, amely
nek annyit keltett szenvednie miat
tunk, mint az orosznak. Az orosz 
néppel szemben kell a német népnek 
a legtöbb megbánást tanúsítania, ü j  
útra kell térnünk.«

OLASZORSZÁG
Az olasz methodista zsinat február 

14—19-e között La Speziában gyűlt 
össze. Február 15-én ünnepélyes 
istentiszteletet tartottak abban a 
templomban, amely a második világ
háború alatt súlyosan megrongáló
dott és azóta újjáépült. A zsinat két 
fontos határozatot hozott: felveszik a 
kapcsolatot a waldens egyházzal és 
»nyugodtan, de igen határozottan til
takoznak« az alkotmányban biztosított 
vallásszabadság egyre gyakoribb 
megsértése ellen.

RÖVID HÍREK
A The Protestant című kanadai egy

házi lapból vettük a következő rövid 
híreket:

A nyugatnémet közvéleménynek a 
következő körkérdést adták fel: »He
lyesnek tartaná-e, ha újra katonai szol
gálatba kellene állnia, vagy férjének 
vagy fiának kellene ilyen szolgálatot 
teljesítenie?« A kérdésre hetvenkét 
százalék nem, tizeiiöt százalék igen 
érkezett be és tizenhárom százalék 
tartózkodott a véleménynyilvánítástól.

Segura spanyol katolikus kardinális 
»a gondolkozás!, tanulási és sajtósza
badságot« »pusztulásra vezető szabad
ságnak« nevezte.

ARCOK A BIBLIÁBAN
BÁRUCH

A z o névét kevesen ismerik, mert 
ha hirtelen megkérdeznénk va

lakit, hogy ki volt, azt sem tud-riá 
az illető, hogy kire gondoljon. Jere
miás íródeákja volt. De ezzel még 
szinte 6ömimit vagy legalább is na
gyon keveset mondunk.

Ott született, ahol a próféta, talán 
ő volt az első, aki tanítványa lett. 
Volt másnak is ebben az időben ta
nítványa, hiszen nem Jeremiás volt 
az egyetlen, aki magáit prófétának 
mondotta. Ezek a tanítványok azon
ban arról voltak híresek, — akár 
a gazdák —, hogy a könnyű gond- 
nélküli életet keresték. Nem válo
gattak abban, hogy mit mondanak, 
csak egy» volt a fontos, hogy a gyü
lekezet álkegyességét, hiúságát kiszol
gálják. Ilyen »tanítványnak« lenni 
hasznos volt,, mert a hiszékeny em
berek nagyrabecsülése mellett min
dig kijutott a mindennapi zsíros fa
lat is.

Jeremiás tanítványának, íródeák
jának azonban nemi volt ilyen gond
talan élete. Mesterét üldözték és így 
őt sem fogadták kitörő örömmel, 
ha valahol megjelent. Fizetsége sem 
volt más, mint annak, akinek szol
gálatába szegődött. Báruch pedig 
vállalta ezt a szépnek nem mond
ható életet. Együtt élt, szenvedett 
mesterével, csöndesen hallgatva an
nak szavát.

ü z  azonban nem minden, amit el-
•*-J mondhatunk róla, hiszen ez a 

néhány mondat Jeremvás bármelyik 
tanítványára ráillik. Az egyszerű 
hallgatásnál többet tett. Röviden: 
neki köszönhetjük azt, hogy ma Je
remiás könyvét olvashatjuk.

Figyelmesen hallgatta azt, amit 
a próféta mond, igyekezett egy sza
vát sem elfelejteni, mert tudfa, 
hogy az az Istennek üzenete. De az 
a Tudat is élt .benne, hogy amit Mes
tere mond, nemcsak az akkor élők 
számára ionos és nemcsak azoknak 
szól, akik abban az időben éltek 
Jeruzsálemben, hanem azoknak >s, 
akiket. ő nem ismer és akik csak év
századok, évezredek múltán fognak 
élni ezen a földön.

Ezzel a tudattal ült le, hogy a 
maga szögletes, nehézkes betűivel 
leírja azokat a mondatokat, amelye
ket hallott és amelyeket sem neki,

sem azoknák nem szabad elfelejteni, 
akik majd utána következnek.
rP  orient egyszer, hogy Jeremiás á 
■ nagy gonddal készített gyűjte
ményt bemutatta a királynak. Az pe
dig nem mondott semmi hizelgőt 
sem a. királynak, sem pedig a kör
nyezetének. Mi sem természetesebb, 
hogy senkinek sem tetszett amit hal
lott. A király mérges lett és a leg
egyszerűbb megoldáshoz folyamo
dott: tűzbe dobta a kéziratot, azt 
gondolva, hogy ezzel el is van in
tézve minden.

Báruch erre újból leült. Csodála
tos emlékezőtehetségének mélyéről 
előhívta Jeremiás szavait és alázat
tal újból róni kezdte a sorokat. Egy 
mondatnak, egy szónak sem szabad 
elveszni még akkor sem, ha az nem 
tetszik- És .ezeket a sorokat ma min
denki olvashatja, ha kezébe veszi a. 
szent-könyvet.

Baruch az alázatos hivő ember tí
pusa, akinek nem az a fontos, hogy 
a saját neve megmaradjon, hogy 
még később is sokan emlegessék, ha
nem, hogy az' ügy, amit képvisel, a 
hit amit a magáénak vall, érvénye
süljön. Nem beszél nagy hangon, 
nem emlegeti minduntalan a maga 
nagy érdemeit, hanem csak szolgál.
"P áruch pedig nem volt egyedül. 
L* Sokan voltak előtte és még töb
ben utána, akik ezt a csöndes szol
gálatot vállalták. Ott vannak pél
dául azok, akik a Biblia többi köny
vét írásba foglalták. Vagy azokról 
sem szabad elfelejtkeznünk, akik 
csuoán másolták a kéziratokat.

Báruch és a többiek élete, példája, 
int is bennünket. Éljünk mi is úgy, 
ahogy ők. Nem a magunk dicsőségét 
keresve, hanem mindig másokért.

Ha pedig olvasod a Szentírást, 
gondolj reá is, az alázatos, csöndes 
Báruchra és a többiekre, akiknek kö
szönhetjük azt, hogy Isten sok év 
múltán is szól hozzánk.

VÁJJ OS JÓZSEF

Az Evangélikus Elet szerkesztősé
gébe az alábbi ádományok érkeztek:

Szeretetintézmények:
Reményi L. Győr 5,— Ft, Orbán 

Julianna Bpest 20— Ft, Rehák K. 
Sárszentmiklós 100,— Ft, ifj . Varga 
Gy. Kúntelep 10, —Ft, Orbán Ju
lianna Tótkomlós 5,— Ft, Sinkovios 
J. Bpest 70,— Ft, P. Erzsébet Solt- 
vadkert 30,— Ft Kálmán M. Nyíregy
háza 10,— Ft. Jesztrebérryi K. Mád 
10, — Ft, Szarka D. Kisbér 40,— Ft, 
Kaposi Sarolta Bpest 5,— Ft, Gur- 
csán Mihályné Kondoros 5,— Ft, 
Skuczy I- Galgaguta 20,— Ft. Micsi- 
nay L. Aszód 50,— Ft, Szentiványi 
Sándorné Gyékényes 10,— Ft, Laki 
Pál Sárszentiőrinc 10,— Ft, Dr. Ger
gely Kálmánná Tyúkod 60,— Ft. 
.Marschalkó J. Szarvas 10,— Ft, 
Gyermekbibliakör Fanesal 60, —Ft, 
ö. Moinár Lajosné Körmend 25.— FI, 
Imre Ferencné 10,— Ft. Bokor J. Sar- 
szentmik'ós 40,— Ft, Takács F. Pari 
100,— Ft, Hajnal Károly Verseg 10.— 
Ft, Farkas Károly Budaörs 5 ,— Ft, 
Szabadosáé P. Margit Tótkomlós 20,—- 
Ft, Gyermekbibliakör Oroszlány 30.— 
Ft, Kálmán M. Nyíregyháza 20,— Ft, 
Holier Istvánná Szák 5,— Ft, Majoros 
Zs. Bpest 10,— Ft, Asboth L. Sopron 
15,— Ft, Fórró J. Pécsvárad 5,— Ft, 
Marké Emma 13,— Ft, Hajas I. Bpest 
5,— Ft, Takács F. Pári 100,— FT, 
Marthon V. Szend 10,— Ft, N -N. 
100,— Ft, Ev. Gyülekezet Ajka 50.— 
Ft, Mesterházi 1. Soronbáníalva 10,— 
Ft, Kákay M. Bpest 10,— Ft.

Árváknak:
Orbán I. Tótkomlós 10,— Ft, Skuczy 

S. Galgauta 10,— Ft, Pivárcsi J. 
Kiskőrös 5,— Ft.

Különböző missziói célokra:
Orbán I. Tótüomlós 5,— Ft, Gerra 

Gy. Kaposvár 10,— Ft.
Orbán I. Tótkomlós 5,— Ft.
Juszt Miklós Györköny 30,— Ft, 

Sztrcnka Páíeé 10,— Ft. ,,
Proksza Pá'.né 10, —Ft..

Lelkésznevelö Intézetre:
Orbán I. Tótkomlós 5.—  Ft, Kálmán 

M. Nyíregyháza 10,— Ft, Zeng P. 
Jánoshalma 50, —Ft.

Gyámintézet:
Bohus és Neje Kondoros 100.— Ft.

Zuglói szeretctházra:
Mendői Ernöné Körösi a dány 20,— 

Ft.
Nádasdi templomra:

N. N, 20,— Ft, Kaposi Sarolta

EGY FALU G Y Ü L E K E Z E T E
számol ezzel a kétnyelvűséggel, és 
mindkét gyülekezetben mindén vasár
nap van szlováknye'vü gyülekezeti is
tentiszteiét is, sőt a hétköznap reggeli 
állítatok egy része is szlovák nyelven 
folyik.

A kegyesség, tehát az eleven egy há
ziasság még abból' az időből .szárma
zik, amikor az egész gyülekezet szlo
vák volt. Legnagyobb hatással a Tűrés 
szlovák énekeskönyv: a Tranoscius 
volt rájuk. Ennek az énekei ma is él
nek és hatnak az emberekben.-Sajnos, 
mostani énekeskönyveink elmaradnak 
mögötte.
A MINDENNAPI ÉLETBEN is

megmutatkozik a gyülekezet hite. 
Mindnyájan jó munkaerői: és példamu- 
tatóak állampolgári kötelességeik telje
sítésében. Egy gy-ülekezeli tag neve 
nem-rég dicsőségtáb'ára került, mert a 
Felszabadulás ünnepére teljesítette 
csjész évi beadási kötelezettségét Nagy 
jelentőségű volt az is, amikor ősszel 
az egyik lelkész felhívására gyüleke
zete önként és egv emberként segített 
a parlagon lévő földek felszántásában 
és bevetésében.

A falu nagy- kérdése a kollektív élet 
és munka. A lelkészek Isten igéjével 
felelnek erre a kérdésre és rámutatnak 
az önzés és a vagyon bálványa feletti 
Ítéletre és ébresztgetik a felebarát! sze
retet és felelősség, az egymással kar
öltve, egymást segítve dolgozás gon- 
dolaíát.
TJNNEK A FALUNAK A GYÜLE- 

KEZETE csendesen él. Nincsenek 
hitében és életében kiugró, nagy ese
mények. A vallásos életük is olyan, 
miijt a falusi ember munkája: hűséges, 
kötelességet teljesítő, de hangtalan és 
csendes. Amint az esztendős munkára 
évenként megjön, az aratás, úgy lesz 
majd lelki aratása az imádkozásra, 
erőgyűjtésre megtelő templomnak és a 
szivei: sz-eretetben és munkában meg
valósuló és meglátszó hitének.

Zay László

Istentiszteleti ren d
BUDAPESTEN 
Április 19-én

Deák-tér d. e. D. (űrv.) Sülé Károly, d. e. 
11. Kemény Lajos, d. u. 6. Sülé Károly, 
d. u. */*7. Szereletvendégség. Dezséry László. 
Fasor d. e. VtlO (gyermekistentisztelet) teo
lógus;- d. e. 11 Grfmvalszky Károly, d. u. 6 
Gyöngyösi Vilmos. Dózsa György-út d. e. 
VtlO Mezősi Gj’örgy. Üllől-út 24. d. e. ValO. 
d. e. 11 Gyöngyös) Vilmos. Rókóczl-út 57/b. 
d. e. 1Ó Szilády Jenő dr., d. e. 8/«12. Kará
csony S.-u. d. e. 10. Öbuda d. e. 9 Blázv 
Lajos, d. e. 10 Blázv Lajos, d. u. 5 Szent- 
i~may Miklós. Bécsiicapu-tér d. e. 9 Gálát 
György, d. e. 11 Sréter Ferenc, d. u. 7 
Sréter Ferenc. Toroczkó-tér d. e. 8 Sréter 
Ferenc. XII.. Tarcsay V.-u. d. e. 9. Benczúr 
László, d. e. 11 Benczúr László, d. u. 7 
Danhauser László. Hüvösvölgy-Lelkészncvelö- . 
intézet d. c. 10 Laborezy Zoltán. Szabadság- 
hegy, Dfana-út d. e. ‘/-9 Ruttkay Elemér. 
Fótl-út d. e. ‘/s 10 Gádor András, d. e. 11 
(úrv.) Rimár Jenő, d. u. 7 Gádor András. 
Váci-út 129. d. e. 8 Rimár Jenő, d. u. 4 
Rimár Jenő. Zugló d. e. 11 Danhauser 
László d. u. 6 Benes Miklós dr. Gyarmat
utca VclO (úrv.). Rákosfalva d. e. Va 12 Be
nes Miklós dr. Thaly K.-u. d. e. 1 i Bencze 
Iliire, d. u. 6 Rédei Pál. . Kelenföld d. e. 8 
Rezessy Zoltán dr., • d. c*. 11 Pálfy Miklós 
dr., d. u. 5 Bottá István. NTémetvölgyi-út 
d. e. 9 Bottá István. Külső-Kelenföld 12 
Bottá István. Kőbánya d. e. VtlO Brebov- 
szky Gyula, d. u. 4 Koren Emil. Slmor-u. 
d. e. T\ l2  Nandrássy Elek. Utász-u. 'A 12 
Vető Béla. Újpest d. c. 10 Kürtösi Kálmán, 
d. u. 6 Bonnyai Sándor. DuiiakeszsI-AIag 
d. e. 9 Bonnyai Sándor. Vas-u. 2;c, d. e. 
II Szimonidesz Lajos. Csepel d. e. 11 Blat- 
niczky Jenő. Kispest d. e. 10 Zay László. 
Pestlőrinc d. e. 11 Kökény Elek. Pest
erzsébet d. e. 10 Kosa Pál dr Rákospalota 
d. e. 10 Sokorav Károly. Cinkoia d. o. 10 
Pásztor Pál. Rákoskeresztúr d. e. 10 Lehel 
László dr. Pestújhely d. e. 10 Gyimesy K.

EVANGÉLIKUS ELET
A magyarországi evangélikus egyete
mes egyház Sajtóosztályának lapja. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, Vili., Pusl:in-u. 12. 

Telefon: 142-074.
Szerkesztésért és kiadásért tetet: 

Dezséry László szerkesztő. 
Budapest, III.. Dévai Biró Mátyás-tér I.

Előfizetési árak:
Ft Ft

Egy hóra 5.— Félévre 30.—
Negyedévre 15.-— Egész évre 60.—*
» Engedélyezési cs terjesztési «zám:

M E. III. B 70.336/1948.
10 000 példányban nyomatott.-

2-532221. Athenaeum 
(F. v. Soproni Béla)

S p e c iá lis  m tfs to p p u ld , m ű tő m «
A A T A * * r \ t *  Többszörösen k itüntetve férfi, női M a l i a n  J a n o s  szabómester, THÜKÖLY-CTSS/A 
Legtökéletesebb műtöinés kiégett, m olyrágott szöveten , 

és ruhákon. V idékre postán utánvét.

Szem üveg Llpí Józseftől 
(Knapecz utódától) IX., 
OIIAl-út 78. örókUn&das 
templom m ellett.

I Órajavítást, óraüveg behe
lyezést gyorsan és pontosan 
végez Bclliázy órásmester 
ISzabadsajló-út 6.' (Erzsébet 
i hídfőnél).

Sezlont, matracot, ven
dégágyat készít:' Kárpi
tos, Lenin-körút 55.

Kétszemélyes rekamiét flze- 
■tés könnyítéssel készít: 
Máté kárpitos. Nagymező 58.

Somogyi szűcs B an d ák  á t s z a b á s a .  
B é lé s e k , h a sz n á lt  
sző rm ék  v é te le
V., Kossuth Lajos-utca 5.

Zongora, pianino javítás Vállalati Jogügy) osztá ly 
hangolás. értékbecslés o l-n o z  Budapestre elm en- 
csőn Sasvájl zongorakészítő nek. Badltz, Miskolc, bö-  
mesternél. Lenin-körút 21.iposta. Postán marad.
Tel.: 426-819. I__________  . ____________

Új o rg o n á k  S “ ’ iavMsi‘
R ieg e r O ttó  o r g o n a g y á r

Budapest, X IV ., Füredi-utca 41. Telefon : 297 —023

~~ j Zongorakészítőmesternél
Fotelokat székeket, legújabb zongora. oianinó jutányos 
rendszerű rekamiékat készl-járban. Orgonaharmónium 
tek: Kárpitos, Horváth Mi-|ktsebb-nagyobb eladó Da-
háiy-tér (volt Mária Terézia) irócz.? mester. 342—862. 
tizennégy. —* Templomnál.'Aggteleki-utca' 5,

Harmónium jókarban, o l-1 Kézikötőkészülcket készítek 
csón eladó. Gálosíalvi, XV., Rákospalota, Bethlen 
Lenin-körút 21. I. ein. (Gábor-u. 77.
Raffay: »Amit az Ur üzen« 
I. kötet. Onnepes Félév 
könyvet vennék. Cím a 
kiadóhivatalban.

, Kétszemélyes rekamiét szé
fekk el, fotelekkel olcsó ár- 
tban. készít: Kárpitos, Rá- 
1 UőczNtér 11. sz.

Zongorajav itát, hangolás
jótállással Szakszerű becs
lés. Szávtta meater. Ea- 
rosß«ter ,T; 330.^.476!

ÍRuháit kiszabom, kipróbá- 
ilom, nálam megvarrhatja. 
jOlcsó fazonárak. Régipósta 
il l .  félemelet 2. V ili., Szlgony-u. 19« igény, Teleki Pál-u. II. 110-333

Elszakadt 
ballon és átlátszó kabátját nyomtalanul 

megjavítja
ZSADÁNYI esőköpenykészítő. Telefon: 127-013. VI. kér. 

Révay-utca 10, II. emelet 17.

Sodrony ágybetét, össze 
:sukható vaságy. Gyermek 
ágyat, vasbútort, csöbűtort 
készít, javítást vállal Pro- 
tiászka, VI., Zichy Jenö-u. 
.negyvenhat.

Használt háló. kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Péterffy Sándor-m 17. 
Gombos.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés szavanként 1 Ft. Kishirdctés mm soron
ként 1 Ft. Szöveghirdetés mm soronként 2 forint.

munkájukban: az igehirdetésben , nem 
fűzték még szórósabbrá az egyébként 
megfelelő együttműködést. Tervbe vet
ték azonban, hogy a jövőben a prédi- 
kálásra készülésben is együttesen dol
goznak majd és tnunkaközösségszerűer. 
beszélik meg igehirdetésük kérdéseit. 
Hai ezt valóban megteszik, példaadás 
lesz ez az egy helyen szolgáló lelké
szek számára.
A GYÜLEKEZETI MUNKA eleven.

Az egyik lelkész őrömmel számol 
be arról, hogy idekerü’.ésekor milyen 
nagy vággyal találkozott az egészséges 
keresztyénség iránt. Munkájukban 
mindketten ennek a vágynak igyeksze
nek eleget termi. Ezért gazdag és bő
séges a hétközi igehirdetések száma. 
Tartalmukban is változatosak. Van 
imaóra, ahol Őszinte imádságok hang
zanak el. Van bibliakör, ahol a legele
venebb egyháztagokhoz, a keresztyén 
hit és élet részletkérdéseiről szólnak. A 
különféle igehirdetés! alkalmak még
sem tagolják részekre a gyülekezetét, 
mert a z ' emberekben keresztyén test
vériség él és nem hivő gőg

A gyülekezeti- bibliaórák igen láto
gatottak. A részvevője száma minde
nütt jó fele az istentiszteleti lélek- 
számnak. A templomban tartják, külsó'- 
leg csak az a különbség, hogy liturgia 
és liturgikus öltözék nélkül folynak. 
Tartalmilag az- az eltérés az istentisz
teleti igehirdetéstől, hogy itt részlete
sebben, egyszerűbben és' közvetleneb
bül, szinte beszélgetnek a keresztyén
ség dolgairól. A bibliaórákon kapnak 
erőteljes hangot a mai élet aktuális 
kérdései is.

Megkérdezzük a lelkészeket, hogy 
mire támaszkodik ez az eleven egyházi 
élet. ösökiől örökölt kegyesség ez — 
válaszolj a egyikük. A falu népe szlo
vák eredetű. Ma is nagyon sokan be
szélnek szlovákul és jellemző, hogy 
amikor a lelkész és a kurátor beszél
getnek. akkor mondataikon belül is vál
takoznak a magyar és a szlovák sza
vak. Természetesen az egyházi munka

A FALU nincs messze a fővárostól.
Kívülről nézve alföldi falu, olyan, 

mint a többi. A határban dolgoznak az 
emberek a földeken, az utakon porfelhő 
száll a kocogó szekerek után és min
denfelé táblák mutatják, hogy merre 
visz az út a gépállomáshoz. Belülre 
azonban már betört a város is: a lakos
ság egy része a fővárosba vagy a vas
úthoz jár dolgozni. Egészében véve 
mégis falu. Á munkások szíve még 
hazahúz, a földeken dolgozó többi csa
ládtagokon át.

Valaha két falu volt, de már régen 
egymásbakarolt a szélük. De két 
templom köré tömörülnek az evangéli
kusok, két lelkészük van és két önálló 
egyházközséget alkotnak. Sok itt az 
evangélikus, a lakosságnak negyed
része tartozik más egyházhoz. A két 
egyházközség ereje körülbelül egy
forma, a lélekszámúk is: mintegy 
820—850 családban 2800 törül tar
tanak ssámon gyülekezeti tagokat 
mindegyikben. A gyülekezetnek kö
rülbelül ugyanakkora része vesz részt 
rendszeresen az isteniszleleteken, mint 
másutt — a meglepő azonban az, 
hogy itt mindenki valamilyen tor
mában kapcsolatban van az egyház
zal. Alig van olyan, aki ne ven
ne részt egyáltalában a teherviselés
ben. A leghűségesebb egyházíenntar- 
iók ilt is az egyszerű, dolgos munkás 
és paraszt emberek.
A LELKÉSZEK nemrégen kezdték 

7 '- meg munkájukat a gyülekezet
ben. Egyikük' fiatal, alig néhány éve 
lelkészk-edik, a másik mögött évtizedek 
tapasztalata áll. Nagy az egyetértés 
közöttük. A fiatalabbik gyakran fordul 
tanácsért, segítségért az idősebbhez, és 
az .nyitt szívvel segít is. Ez a segítés 
bizonyára viszonzás azért, amint a 
fiatalos tnunkakedv és lelkesedés mind- 
kellőjüket magával ragadja. Egymás 
szószékein gyakran prédikálnak. A két 
gyülekezet között is egyre erősebb és 
szorosabb a testvéri jóviszony. Kár, 
hogy a lekészek éppen legsajátosabb
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A dolgozó emberek hazafias összefogásától 
várjuk hazánk további felvirágzását „Mindig a tiszta igét hirdetted közöttünk" —

m ondotta  M uraközi G yula U. B ereczky A lbert püspök  
K álvin -téri lelki pásztori beiktatásán

Az egész magyar protestantizmus szerctetével, tiszteletével és imádsá
gaival körülvéve vezették be Kálvin-téri lelkipásztori tisztébe D. Bercczky 
Albert református püspököt, aki eddig a pozsonyiúti gyülekezet lelkipásztora 
volt. A templomot zsúfolásig megtöltötte a Ili vök serege. A templom körül 
legalább félezer ember pado-kon és állva hallgatja a tnegafonból zengő temp
lomi szertartást. A hívek seregében a magyar protestantizmus legjelentősebb 
képviselői jelenlétükkel tisztelték meg az egész magyar protestantizmus tanító
ját és lelkipásztorát: Bereczky Albertet.

Jelen volt a református egyház egész vezetősége s valarnennnyi esperese.
Az Állami Egyházügyi Hivatalt .Nagy László osztályvezető és Veres Pál 
alosztályvezető, a Városi Tanácsot Szerényt Sándor egyházügyi főelőadó, a 
IX kerületi Tanácsot Tóth Endre elnökhelyettes képviselték.. Az evangélikus 
egyház részéről Dr. Vető Lajos és Dezsértj László püspökök, az unitárius 
egyház részéről Csiky Gábor püspöki he'.ynök, a baptista egyház képviseleté
ben Szabó László elnök, a methodista egyház képviseletében, Szécsey János 
szuperintendens voltak’jelen s jelen volt Szimonidesz Lajos tábori püspök is.,

A Magyar Függetlenségi Népfront 
képviselőjelöltjei országszerte népgyü- 
léseket tartanak és ismertetik a Nép
front beszámolóját, programmját és 
választási felhívását. Ez a választási 
felhívás ismét olyan, amely bizonyítja, 
hogy a Magyar Dolgozók Pártja és a 
•Magyar Függetlenségi Népfrontba tö
mörült pártok és pártonkiviilick való
ban az egész ország számára adnak 
programmot, támaszkodva arra az 
óriási lendületű munkára, amit a Nép
front az elmúlt esztendőkben gazdag 
eredménnyel végzett el hazánkban. A 
számok, az adalok, a tények világában 
gondolkoztatja el a Népfront válasz
tási felhívása az ország egész lakossá
gát. Fejlődő, gazdagodó ország népe 
vagyunk, nép. amelyet öntudatosan ve
zetnek és nép, amely öntudatosan vál
lalkozik úiabb feladatok elvégzésére. A 
magyar munkásosztály történelmi fel
adataihoz hűségben vezette népünket 
az elmúlt esztendőkben. A magyar 
munkásosztály volt az. amely nem riadt 
vissza az új országépítés nehézségei
től s naponta bizonyította áldozatos 
munkával azt, hogy az ötéves terv vég
rehajtásával s a munkásosztály érdekei-

nyugdíjintézeti ügyvivő-lelkész Rákos
ligeten prédikált ezen a vasárnapon és 
a többi között a következőket mondta:

»Egyházi sajtónk az Istennek a Jé
zus Krisztusban teljességre jutott ir
galmasságáról való bizonyságtevés 
szolgálatát végzi a gyülekezetek [elé.

Bizonyságtevése kettős irányú: Egy
felől megszólaltatása, életszerü tolmá
csolása a Bibliában foglalt, az Ur ir
galmasságáról szóló kijelentésnek. 
Miközben tehát engedelmesen, hűsé
gesen figyel az Igére, annak mondani
valójára, nem téveszti szem elől azt a 
mai gyülekezetét, a mai embert sem, 
aki felé az Ige üzenetét tolmácsolnia 
kell. A mai gyülekezetei, a rnal em
bert: a maga kérdéseivel, átalakuló
ban levő életformájával, történeti való
ságával.

Az egyházi sajtó bizonyságtétele 
másfelől önvizsgálat. A történeti egy
háznak, az egyház életének vizsgálata. 
Annak vizsgálata, hogy az Istennek 
igéje, mint Isten irgalmasságának az 
eszköze, hatékonnyá vált-e, válik-e az 
egyház, a gyülekezetek eleiében. An
nak vizsgálata, hogy az egyház meg- 
elégegedett-e és megelégszik-e egyedül 
az Isten kegyelmével? Anniik vizsgá
lata, hogy az egyház uralkodni ki- 
ván-e, vagy pedig, aláz9**snn cs hűsé
gesen Jézus nyomdokán járva, szol
gálni akar-e a világban.«

I
NANDRÁSSY ELEK

kispesti lelkész a simorutcai templom
ban prédikált s egyházi sajtónk szolgá
latát méltatva a következőket mon
dotta:

»Egyházi sajtónk áldott szolgálatot 
végez, amikor tájékoztat és tudósít 
arról, ami evangélikus egyházunk
kal és egyházunkban történik, itt 
és most, és tájékoztat az egész 
világ keresztyénségcről. Évek so
rán állandóan munkálja az egyház 
megújítását. Abból a felismerésből, 
hogy az Egyháznak Egyháznak kell 
maradnia korfordulók, történelmi vál
tozások, új helyzetek, politikai, társa
dalmi és gazdasági átalakulások Idejé
ben is és soha nem lehet más feladata 
és ma sincs, mint az élő Jézus tanítá
sit, üdvözítő munkáját hirdetni, tő

nek képviseletével méltóvá lett arra, 
hogy egész népünk kövesse forradalmi 
harcában. A parasztság az ipari mun
kássággal együtt aszályos év súlyos 
nehézségei közepette is biztosítani 
tudta az ország kenyerét s az elmúlt 
esztendőben a szövetkezeti mozgalom 
széles kiterjedésével igazolfa a mun
kásság és parasztság összefogására tá
maszkodó országépítés széles tömeg
erejét. Népünk elhatározta magát arra, 
hogy a szocializmust felépíti hazánk
ban. A szocializmus építésének éppen 
a magyar munkásság és magyar pa
rasztság összefogása a biztosítéka.

A magyar értelmiség, a régi es új 
értelmiség egyaránt tudását és hazafi 
ságit áldozta a magyar nép jövőjének 
oltárán s ugyancsak döntő hajtóereje 
volt nemzeti felemelkedésünknek.

A Magyar Függetlenségi Népfront 
választási felhívása újabb megerősítése 
népünknek abban a meggyőződésében, 
hogy a dolgozó emberek hazáját épít
jük s dolgozó emberek hazafias össze
fogásától várjuk hazánk felvirágozta
tását. A haza felvirágoztatásán pedig 
mindannyiunknak lelkesen kell dolgoz
nunk.

vábbmondani a hit által megújult Egy
ház hivő népének, bátor kezdeménye
zéssel fogott hozzá az Egyház külső és 
belső megújításához. Nyíltan felvetette 
és ma is felveti a 6oron következő 
problémákat, a szükséges megoldásokra 
kutatja és formálja az egyházi közvé
leményt és nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy Zsinatunk olyan egyházi törvé
nyeket alkot, amelyek igeszeríiek, 
korszerűek, életteljesek és amelyek 
hitünk szerint alkalmasak arra, hogy 
a most élő hivő evangélikus ember 
számára szolgáljon Isten igéjével. 
Evangélikus sajtónk az Ige iegyveré- 
vel harcol Krisztus egyházáért, amelyet 
a Szentlélek hívót! életre és amelyet 
ma is fenntart 'és amelyben ma Is él 
és munkálkodik Isten dicsőségére, a 
hívek békességére és üdvösségére.«

SOKORAY KAROLY
pestszentlőrinci lelkész Rákospalota« 
prédikált:

»Ha azt akarjuk, hogy evangélikus 
egyházunk is megjelelő tényező le
gyen az ország építésében, nemzetünk 
új életének formálásában, nem nélkü
lözhetjük azt az egyházi sajtót, mely
nek szellemi irányítására rábízhatják 
magukat egyházunk tagjai.

Szeresd, becsüld egyházad sajiójái! 
Hozd meg érié szívesen az áldozatot 
is! Tanulj általa eggyé lenni egyhá
zunk bizonyságot levő, a lelkek és a 
népek békéjét jelelősséggel munkáló 
szolgálatúivalU

KÖKÉNY ELEK
rákospalotai lelkész Pestszentlorincen 
tartott igehirdetésében a következőket 
mondta:

»Az ige mindig korszerű, tehát igaz 
üzenetének megszólaltatását az Ür az 
egyházra bízta. Az egyház pedig ezt 
a hivatását sajtója útján is végzi. Az 
egyház sajtójának a feladata, hogy 
megszólaltassa és világosan hirdesse 
Istennek ezt a nekünk ma szóló üze
netét és segítsen bennünket ebben a 
világban való kötelességteljesítcsiink- 
ben.

Mivel enélkül az eligazítás nélkül mi 
nem élhetünk, mert egészen biztosan 
eltévedünk, ez azt jelenti, hogy ml az 
egyház sajtója nélkül nem élhetünk.«

Az ünnepi istóerítiszteletet 

Győry Elemér
református püspök beiktató beszéde 
nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy Be
reczky Albert püspököt nem kell bemu
tatni a Kálvin-téri gyülekezetnek és a 
magyar protestantizmusnak, mert szol
gálata mindannyiunk éleiére hatással

budahegyvidéki lelkész Zuglóban pré
dikált s egyházunk népét az egyházi 
sajtó iránti felelősségre buzdította.. . . . .

»Egyházi sajtónk áz tigyháe tagjai
nak közös kincse. Ez a kincs Istentől 
való és arra. szolgál, hogy sáfárkod
junk vele. Érte Isién felé tartozunk f  e
lelősséggel. Isten azért bízta ránk, 
hogy áldássá legyük egyházunk népé
nek éleiében. Isten az egész egyháza! 
hívja a sajtószolgálatra.. Közös szol
gálatra, közös odaadásra és közös 
imádságra, hogy valamennyien hű bt- 
zonyságtevövé váljunk a jézus Krisz
tusról.«

RÍ MAR JENŐ
angyalföldi másodlé.fcész Angyalföldön 
prédikált és a következőket mondta:

»Istennek hála, van evangélikus 
sajtó, mely hétről hétre megtéríti lel
künk számára azt az asztalt, ahol Isten 
igéjének kenyerét vesszük a mai élet
ben való járáshoz, azon a helyes úton, 
amelyet egyházunk jár. Ez a sajtó ve
zet mindannyi unkát arra az alkotó 
aktív munkára, amelyben a magyar 
nép él, amikor szebbé, boldogabbá és 
igazságosabbá akarjuk tenni az delet.«

KÜRTÖSI KALMAN
pestújhelyi lelkész Újpesten prédikálva 
ezt mondta:

»Egyházunk sajtójának ügye a mi 
ügyünk és Isten ügye. Isten segít min
ket. Sok vihart látott egyházunk békés 
életének és népszolgálatánuk tükre 
egyházi sajtónk.«

BENCZE IMRE
pesterzsébeti lelkész Ferencvárosban 
prédikált s egyházi sajtónk szolgálatá
ról így tett bizonyságot:

»Mai sajtónk éppen azt a legizgalma
sabb kérdést említi fel újra meg újra, 
hogy miként lehet a mai átalakuló vi
lágrendben, a szocializmusnak az új 
útján keresztyénül megállni, állástfog- 
iaíni és munkálkodni. A kik újságaink
ban, cikkek hasábjain megszólalnak, 
arról tesznek bizonyságot, hogy mi
ként ismerték meg azt a Jézust, aki 
nékik új utat mutatott egy alakuló, új 
világban. Testvér! Légy hálás, hogy 
az evangélium Urát ma is megismerhe
ted e világban megtartó és megőrző 
hatalmával.«

Adja Isten, hogy ezek az igehirdeté
sek előre lendítsék egyházunk életét s 
mint minden igehirdetés, ezek is 
gazdag gyümölcsöket teremjenek a ma
gyar evangélikus, egyházban.

van. Igehirdetésében Győry püspök a 
gyülekezet elé tartotta az ige tükrét, 
íiogy lássa belőle a maga feladatait s 
lássa iiieg a Kálvin-téri református 
gyülekezet életében és szolgálatában 
az egész magyar protestantizmus a 
maga föladatát.

A beiktató szertartás után a buda
pesti református egyházközségek 
lelkipásztorai vonultak fel sorban 
és áldást mondtak püspökükre, az 
új Kálvin-téri le.’.tészre. A buda
pesti református lelkipásztorokat 

-gyülekezeteik presbitériumának 
küldöttségei kísérték s rajtuk kc- 

„ resztül benyomást keltőén fejező
dött ki a budapesti reformátusság 
nagy szeretete püspöke és lelki- 
pásztora, Bereczky Albert iráni.

Bereczky Albert
igehirdetésében az apostoli üdvözlet 
igéi alapján szólt gyülekezetéhez: »Ke
gyelem néletek és békesség!« Hangsú
lyozta, hogy ezt az igét: »könyv nél
kül Tudja, minden református ember«, 
de sokszor .'nein veszi észre, milyen 
Csoda történik vele, amikor ezt az igéi 
újra és újra hallja. »Nem az igéről kell 
lefújni a port, hanem a szivünkről«, 
mondta a püspök.

Pál apostol jól tudta,, miért írja min
den levelében minden levéllel, lelkere- 
resett gyülekezetének éppen ezt az 
idézetet. »Felejthetetlenné akarta tenni 
a gyülekezetek lelkében éppen ezt! 
Volt ő olyan emberismerő, hogy tudta, 
milyen jelentősége van e tömör mondat 
szinte konok ismétlésének. Ne tudja
nak szabadulni tőle! Ha álmukban fel
riasztják, akkor is eszükbe jusson! 
Életük minden változásában sarkcsil
lag legyén! »Kegyelem nektek és bé
kesség«. A továbbiakban a püspök la 
kegyelem és a békesség: evangéliumul 
fejtegette. A békességről szólván, fel
tette a kérdést

»Fő lehajtva kérdezzük meg ma
gunktól: uralkodik bennünk csak
ugyan ez a békesség? Elhangzott, 
ki tudja hány ezerszer ebben a 
templomban is az apostoli köszön
tés és ha a kövek beszélni tudná
nak, itt minden kő ezt visszhan
gozná. Vajjoo-cz »élő kövek« bol- 

. dog hálával visszhangozzák-e? A 
feleletet az életünk, a gyülekezet 
és az egész egyház tagjainak min
dennapi élete adja meg. »Gyümö1- 
cselkről ismeritek meg őket.« A 
békesség gyümölcse éppen az, 
hogy minden, amink vau, minden 
amik vagyunk, ami velünk törté
nik, kegyelemből van és kegyelem

ből történik.«
Dr. Bereczky Albert püspököt első

nek
Kiss Roland,

a Református Egyetemes Konvent és 
a református zsinat világi elnöke üdvö
zölte.

Utána
Péter János

püspök a református egyház üdvözle
tét adta át. »Mint az ország első lelki
pásztorát, mint mindannyiunk lelki- 
pásztorát köszöntelek szeretettel és 
hálaadással.«

»Életedet adod a gyülekezetért, ér
tünk, ■ népünkért. Mert szereted. Sze
reted azt a jót, ami igazán 'gébői, a

gyülekezetben történik. És szereted azt 
a jót, ami ezzel a néppel történik. Sze
reted a gyermekeket, azoknak jövőjét; 
a családokat, az otthonokat, a napról 
napra bo'dogabbról-boldogabb ' életre 
érkező népnek az életét. Ma sókan em
lékeznek arra, hogy életük milyen szo
rosan össze van kötve igehirdetésed
del.«

Végezetül Péter János püspök , 
Hromadka világhírű cseh teoló
giai tanár szavait idézte, aki Be
reczky Albertról Prágában azt 
mondta, hogy ő »elvitathataílanul 
beleszól a világprotestantizmus 
életébe«. Elvitatiiatatlanul bele
szól cs ez jó a világprolestantiz- 

musnak,«
— fejezte be beszédét Péter János 
püspök.

Az evangélikus egyház üdvözletét

Dr. Vető Lajos
püspök mondotta el.

»Főtiszteletűségedet úgy ismeri az 
egész magyar protestantizmus,

, mint elsősorban lelkipásztort. Mint 
lelkipásztort, aki gondolkodásban, 
ténykedésében, egész életében Is
ten igéjének engedelmeskedve szol
gál s így végzi az egész magyar 
protestantizmusra oly nagy értékű, . 
iránymutató és példamutató szol

gálatát.
Ha jellemeznem kellene Bereczky Al
ber.el olyanok előtt, akik us,n ismer
nék, sok mindent elmondhatnék róla 
személyes ismeretségünk, előadásai, 
könyvei alapját!,, elmondhatnám* bogy 
milyen kiváló teológus, milyen értékes 
szolgálatot tud végezni . külföldön,,-mi
lyen teljes odaadással szolgaija .mai 
gyár népünket és a béke. ügyét, .de éii 
elsősorban mégis azt emelném ki, 
amit róla, mint • lelkipásztorról, tudok,«

A Kálvin-téri református gyülekezet 
üdvözletét

Muraközi Gyula
lelkész adta át. »A lelki család lelki- 
pásztorának, a családfőnek« küldte 
benne a Kálvin-téri gyüleket a maga 
áldáskívánását. »Mindig a tiszta igét 
hirdetted közöttünk és mindig ez volt 
a ki nem mondott, a bibliai válasz a 
lelkekben: »Te már az Isten áldott em
bere vagy.« »Mi a legtöbbet kértük 
tőled, amit csak adhatsz, a legszebbet, a 
legjobbat, a legértékesebbet, azt,1 amit 
a család kér a családfőtől, azt amit (a ' 
biblia a legszebb névvel, kenyérnek 
nevez; mi a lelki kenyeret, az igét kék
jük. Add nekünk ezt a kenyeret.« 
...»add  nekünk tovább, amit sokszor 
adtál ebben a templomban. Jól tudod, 
hogy mielőtt ide beleptél volna, énnek 
a gyülekezetnek imádkozó népe elédbe 
ment a csendes könyörgések útján

Te akármelyik református temp
lomba lépsz, mindenütt otthon 
vagy, de ha ebbe a templomba 
lépsz, mindig itthon vagy és hadd 
mondja ez a gyülekezet Neked 
most es nagyon sokszor ezután: 
Isten hozott haza, pihenj meg úgy 
közöttünk, hogy a legáldotcabb 
szolgálatot végezd itt. így legyen 

áldott a Te bejöveteled.«
. A református gyülekezetek nevében 

Fekete Sándor
belső budapesti református esperes 
üdvözölte a püspököt. ’

A Kálvin-téri gyülekezet a beiktató 
istentisztelet után szeretetvendégsógen 
fogadta az istentisztelet vendégeit és a 
bu-dapesii református gyülekezeti kül
döttségeket. A magyar protestantizmus 
forró, emlékezetes napja marad ez a 
nap.

A sajtóvasárnapi vendég-igehirdetések 
hatalmasan bizonyították egyházunk hitben való egységét

Április 19-én egyházunk sajtóvasárnapján sok helyen szószékcserék útján 
szolgáltak lelkészeink a gyülekezetekben. Mindenütt az egyházi sajtó állt az 
igehirdetés középpontjában. Hálaadással mondhatjuk, hogy ez a sajtóvasár
nap minden eddiginél hatalmasabban bizonyította egyházunk hitben és maga
tartásban való egységét. Nagyjelentőségű, és Isién iránti hálaadásra indít 
bennünket az a tény, hogy éppen az egyházi sajtó országos szószéki meg
vitatása hozta elő az egyház hitben és magatartásban való egységének gazdag 
bizonyságtételét. Azt mutatja e?-, hogy egyházi sajtónk hűségesen tükrözi 
megújuló egyházunk belső irányzatát, programmját, hitben, történj, állásfog
lalását és magatartását a mában.

DR. LEHEL LÁSZLÓ

DANHAUSER LÁSZLÓ

„Ő  SZER ETTE ÖVÉIT E VILÁGON, M INDVÉGIG SZER ETTE ŐKET“  j m ««
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% E V AN G ÉLIK U S ELET

Id ö szeszrű  gon d o la tok  
a  n a g y  sz a r v a s i pap  írása ib ó l

»Nem annyira magának, vagy övéi
nek, mint inkább népe javának élt so
káig és egészen..  .< — ezeket az egy
szerű szavakat olvashatjuk Tessedik 
Sámuelnek, a XVIII. század végén élő 
szarvasi evangélikus lelkésznek sírkö
vén. Élete és egyházi munkája példa 
arra, miként kényszerítheti az igehir
detés féladata az egyház munkását 
arra, hogy amikor a szükség úgy kí
vánja, a néki Istentől rendelt és enge
délyezett módon gazdasági, mező- 
gazdasági és népnevelői kérdésekkel 
foglalkozzék. Most csak néhány idő
szerű gondolatot szeretnék idejegyezni 
írásaiból.

Találkozás a valósággal. »Második 
papi állomásom Szarvas városa volt 
Béikés vármegyében. Vizsgáló szem
mel tekintettem körül, kerestem a köl
tők által cly elragadó színekkel festett 
falusi élet egyszerűségét és találtam 
együgyűsége!, oslobaságot, bizalmat
lanságot, még a leghasznosabb javas
latok iránt is, hamisságot, gonoszsá
got, rögzül tséget és hiányt, még a leg
szükségesebb dolgokban is. Kerestem 
cselekvő keresztvénséget és találtam 
a vallás álcája alatt borzasztó zavart, 
hamis tévhitet, babonaságot, előítéle
tet, ferde vallásos nézeteket, melyek a 
földmívelő nép lelkében sötétséget, a 
szívben aggodalmat és az életben 
nyomort terjesztenek.«

»A valóság a Krisztusé.« Kolossá 
2:17. De Tessediket nem a beletörődés, 
nem az alkalmazkodás, hanem a való
ságnak Jézus Krisztus névével való 
megváltoztatása készteti munkára. 
»Én minden eszközt megpróbáltam ah
hoz, hogy ezt a fogas kérdőt megold
jam és egyetlen eszközt találtam, 
amely alkalmasnak bizonyult: a gya

korlati gazdaság! tanmőd9zert, céltu
datos iskoláoparral egybekötve.«

Az igazi istentiszteletről, »Senki ma
gával el ne hitesse, hogy az ájtatos- 
ságnak gyakorlásában álljon az egész 
istentisztelet, mellyel 6 az Istennek 
tartozik, tehát véle világosan meg 
keli esmértetni, hogy csak az Isten
nek akaratja s parancsolatja szerint, 
az életnek haszonra váló fordításában 
áiljon valóságos istentisztelet.«

Tanítás a papok felé. »Terjesszétek 
az Isten természetben levő adományai
nak jobb fe'.hüfználását, mert az igaz 
istentisztelet Islert adpmáiíyái'rtakokós, 
tevékeny, jókedvű (elhasználásban all.«

A földművesek féle. »Éti bátorkodom 
azt efíif.'1eni, hogy a paraszt a termi- 
6zeibéü dolgoknak nagyobb esméret- 
sége nélkül még jobb keresztyén sem 
lehet, mert gyakorta munkája, szorgál- 
matossága, sőt még hite Istenben, a 
gondviselésben való bizodalma ezen 
csmeretség nélkül nem egyéb, hanem 
Csupán babonaság.«

A tudományról. »Igyekezzetek ti ha
landók jobbítani állapototokat s vegyé
tek hasznát annak, amit a tudomány 
feltalál, amit a természet nektek nvujt.«

Tessedik igehirdetésének van szám
talan olyan mozzanata, amit mai igé
ből vett felismerésünk alapján nem 
tudnánk vele együtt elmondani, de 
arra a küzdelemre, amelyet a kegyes
séggel leplezett elmaradottság ellen 
folytatott és amit a szomorú valóság 
átalakítása érdekében fejtett ki, nem 
korának polgáriasuk és az ige mélysé
geit felületesen látó teológiai gondol
kodása késztette, amely beszédeit oly 
sok helyén átszövi, hanem a reformá
ció öröksége. Isten élő beszédéből, az 
igéből vett indulat és annak ereje.

KRISZTUS AZ ÉLETFORMÁLÓ
Az Üdvözítő önmagát ajándékozza 

nekünk, a hivő ővele kerül boldogító 
közösségbe. Nekünk adja halálának 
gyümölcsét, a bünbocsánalot, de ezen
felül nekünk adja példáját is. Szinte 
úgy mondhatnánk, hogy Krisztus pél
daképül is nekünk adja magát. Nem 
gondolkozását, érzületét vagy élet
módját kell másolnunk és utánoznunk, 
hogy hozzáidomuljunk, hanem hozzá 
kell csatlakoznunk, személyes viszony
ban kell vele élnünk. Az Újszövetség 
szavaival: követnünk kelt őt. Kettőt 
jelent Anselmus számára Krisztus 
példája. Egyrészt ö az Elöljárónk és 
Urunk, aki váltsága alapján számot

A legnagyobb büntetés
Egy költő azt mondta egyszer, hogy 

a pokol legborzalmasabb büntetése 
az lenne, hogyha valakinek végig kel
lene néznie azt, hogy rossz cselekede
teinek mi a következménye. Ha látná 
a bajnak és jajnak azt a végtelen lán
colatát onnan föntről és így kellene 
szólnia önmagához: mindezért, te vagy 
a felelős, te indítottad el a lavinát — 
ez volna a legborzalmasabb dolog, 
amire csak gondolni lehel.

tart és uralmát kiterjeszti ránk. De 
ennél is fontosabb to sdnak másik 
vonása: Krisztus az Életformáié. A 
legszorosabb közünk van hozzá, mert 
életünket kezébe veszi és tetszése sze
rint alakítja, míg csak úf embert nem 
farag belölünk. Krisztus cselekvése, 
példájának raj unk való kiábrázolísa 
az új élet. Krisztus példája tehát (ízt 
jelzi, hogy Krisztus szeretetének ha
talmába kerültünk, a Szenvedővet kö
zösséget kaptunk. Ez az új élet a 
végső célja a megváltás munkájának. 
Krisztus cselekvése azonban minket 
sem hagy tétlennek, hanem mozgósít 
és cselekvésre, szolgálatra indít: Kö
vetnünk kell őt. A Krisztussal váló kö
zösség nem marad rejtve, hanem en
gedelmességünkben és szolgálatunk
ban megmutatkozik. Példájának köve- 
tése teszi láthatóvá az új, megváltott 
emberiséget. Végeredményben »Krisz
tus példája« a kiengcsztelődés ered
ményét mutatja. A bünbocsánatból új 
élet fakad. Emberi szívek is elkezdik 
szolgálni Isten dicsőségét.

(Részlet Urban Ernőnek a közép
kor legnagyobb teológusáról, Ansel- 
musról szóló »Krisztus keresztje« 
című könyvéből.)

K észülj az  ig e  h a l lg a tá s á r a !
J U B I L A T E  V A S A R N A P

LUKACS í5:í—7.
Jézus az elveszett juhról szóló pél

dázatban barátainak és szomszédai
nak nevez bennünket. Nagyon közel 
érzi magát hozzánk és azért szere'né, 
ha mi is közel lennénk hozzá, ha oda- 
adóim, hallgatnánk szavára, ha ko- 
kolyan vennénk minden egyes alkal
mat, amikor egybehív bennünket, mert 
örömmel kívánja megtölteni szivünket. 
Minden egyes istentiszteleten így szól 
hozzánk: örvendezzetek velem. Ml ez 
oka annak, hogy az írástudók és a fa
rizeusok nem tudták vele együtt ör
vendezni? Mi az oka annak, hogy mi is 
olyan gyakran állunk ellen neki, mikor 
ki akar/a venni szivünkből a nehez
telést, a zúgolódást? Ennek az az 
oka, hogy éppen az ő örömével akarja 
betölteni szívünket, az 6 öröme pedig 
különös öröm.

t. Jézus annak örül, hogy az Atya 
öt a vifág legkülönösebb pásztorává 
tette. Csak ő egyedül az a pásztor, 
akinek vállalnia kellett és vállalta is 
azt a merész kockázatot, hogy ott
hagyja a kilencvenkilenc meglépő ju
hot az egy elveszettért. Jézus ott
hagyta a mennyországot, otthagyta az 
angyalok seregét az emberért, értem. 
Jézus annak örül, hogy Isten színe 
előtt ilyen nagy érték az ember. Jézus 
annak őrül, hogy Isten a legnagyobb 
áldozatra is kész volt azért, hogy el 
ne vesszen az ember■ Istennek ez a 
mélységes émberszeretete, amely Jé
zust ennyire megörvendezteti, arra kö
telez bennünket, hogy drága kincsnek 
tartsuk az életünket, ameltyel egy
szer ej kelt számolnunk, hogy ne te
kintsük úgy magunkat, mintha ml a 
magunkéi lennénk, vagy a vak sors 
játékszerei tennénk, hanem úgy, mint 
akik Istenéi vagyunk.

2. Jézus azért őrül, mert nem hiába 
engedelmeskedett az Atyának, hogy 
nem volt hiábavaló az ő pásztori hű
sége. Nem hiába ment el értünk a ke
resztre, nem hiába maradt ott a ke
reszten és nem szállt le onnan a maga 
javát és olcsó dicsőséget keresve. Meg
találta az embert. Megtalált engem 
is. Jézus annak őrüt, hogy meggondol
hatom magam, talpra állhalok, választ
hatom az életet, annak örül, hogy 
éppen erre a választásra való szabad
ságomat sikerült megszereznie. An
nak örül, hogy általa Isten bennünket 
megigazított és egybén jó útra, az 
élet útjára igazította léptéinket.

3. Jézus azért ts örül, mértanim te
her számunkra. Nem nehezíti, nem 
komplikálja életünket- Nem azért jött, 
hogy mi szolgáljunk neki, hanem, 
hogy ő szolgáljon nekünk. Nem mi 
hordozzuk az 5 országát vátlunkon. 
Isten azért adott néki hatalmat, hogy 
ő hordozza életünket, mint ahogy a 
pásztor vállára veszi a megtalált ju
hot. Csak akkor tud a keresztyén em
ber áldássá válni a világban, akkor 
válók szabaddá magam is arra, hogy 
áldozatos szeretettet tudjak szeretni 
ott, ahol szeretni kell, tudjak küzdeni 
ott, ahol küzdeni kell, tudjam magam 
megtagadni azon a ponton, ahol ma
gam megtagadni kelt, hú Jézussal 
együtt örülni tudok annak, hogy mi
lyen »kies helye jutott nékiink osztály
részül. Benczúr László

G Y Ü L E K E Z E T I  HÍ REK
Április 20. Jubilate. Húsvét u. 3. vasárnap.
Igék: d. e. Jel. 19:6—8. Luk. 15:1—7. d. u. És. 65:17—19- 
Liturgikus szín: fehér.

BUDAPEST-DEAK-TÉR
Április 19-én a gyülekezet szeretet- 

vendégségón Dezeéry László püspök 
beszélt egyházi sajtónk szolgálatáról. 
A nagy számmal megjelent gyüleke
zeti tagok feszült figyelemmel hall
gatták a püspök előadását. A műsor
ban Luhn Ottilia és Záhony János, a 
Lutherén!« szólistái énekeltek dr. 
Nagy Oyuláné zorvgoraklséretével.

NÓ GRÁDI EGYHÁZM EGYE
Április I9-én, a sájtóVasárnap kere

tén belül Révész László béri lelkész 
Egy házasden gelegen, Garami Lajos 
egyházasdengelegi lelkész pedig Bé
ren hirdette az igét.

PESTLŐRINC
Április 19-én, d. u. fél 6 órakor a 

gyülekezel! szeretetvendégsigen részt 
vett és műsorral szerepelt az óbudai 
gyülekezet szeretetközőssége. Ezzel 
viszonozta a pestforlnc! gyülekezet 
mire. 1-1 óbudai látogatását és szol
gálatit. Az énekkar, az ifjúsági biblia
kör tagjai. Záhony János, Komjáthy 
Lajos lelkész és Mezősy György ie- 
gédletkész szolgáltak. A szeretetven- 
dégségen kb. 300-an vettek részt.

GYÖR-SOPRONI EGYHÁZMEGYE
A györ-soproni egyházmegye lelké

sz! piunkaközössége április 15-én Győ
rött ülést tartott. Az úryacsoráosztás 
szolgálatát Lukácsy Dezső téti lel
kész végezte. Utána Németh, Károly 
esperes vezetésével aktuális kérdése
ket beszéltek meg a munkaközösség 
tagjai. Sághy Jenő bezj lelkész, egy
házmegyei sajíómegbizott beszámolt 
az április 8-án Budapesten tartott or
szágos evangélikus sajtóértekezletről.

RADIOS FÉLÓRA
Április 20-in, háromnegyed 10 órá

tól evangélikus vallásos félórát köz
vetít a Petőfi-rádló. Igét hirdet Grün- 
valszky Károly lelkész.

Egyházunk hűséget vár téled
Az Evangélikus Élet szerkesztősé

gébe az alábbi adományok folytak be:

Sajtó céljára:
Orbán I. Tótkomlós 5,— Ft, N. ■ N- 

30,— Ft, Gyurcsán M. Kondoros 10,— 
Ft, Tóth I. Szápár 2,— Ft, Szírenka 
Pálné 10 ,- Ft, N. N. 50,— Ft, Sze
keres J. 5,— Ft, Varga I. Hegyes
halom 5,— Ft, Pinczés B- Szatmár- 
öücöritó 10.— Ft, Kálmán M. Nyír
egyháza 20,— Ft, N. N. 15,— Ft, 
Kalmár J. 4,— Ft, Nagy J. 20,— Ft, 
Krizsán J. 15,— Ft, Gutvein E. 10,—

Nádasdi imaterem építésére:
Sárdy János, Alsógöd 10.— Ft, 

Rezi Ferencné, Lőrinte 30.— Ft, Gö
rög Ernő, Nágyveleg 10.— Ft, N. N., 
Balassagyarmat 50.— Ft, Szabó Do
rottya, Budapest 20.— Ft,-Frühréitig 
Józsefné, Bpest 30.— Ft, Szabados 
János, Dombóvár 30.;— Ft, özv. Né
meth Ferencné. Pesthidegkút 20.— Fit, 
Radó József, Lőrinci 20.— Ft, Tihanyi 
János, Egyházaskozár 20.— Ft, Stei
ner Gyula, Budapest 15.—  Ft, Evang. 
Egyházközség, Penc 300.— Ft, Püs
pöki Hivatal, Budapest, Pusldn-u. 12. 
272.50 Ft, Buhus Károlyhé 10.— Ft, 
N. N., Hőgyész 200,— Ft, Baán Zsig- 
mond és Rudolf, KaposszekcsŐ 30.—1 
Ft, Aszódi imaközösség 150.— Ft, Né
meth Kálmán 20.— Ft, N, N., Duna- 
földvár 10.— Ft.

Orgonahangverseny a fasori templomban
A fasori evangélikus egyház Gorkij-fasor 17. szám alatti templo

mában
1953. április 26-án este 7 órakor 

o rg on ah a n gv ersen y t rendez a következő m űsorral: ,
1. Mufjat G.: Tokkáta c-moll
2. Bach I- S.: Kyrie (Irgalmazz örökkévaló Isten)

Krisztus Urunk a Jordánnál 
(Korálelöjáték)

3. Bach J. S.: Passacaglia (e-moll)
4. Kultnau J.: Zárókar az »ügy vágyom Krisztusomnál élni« kantá

tából -, ~ , .
M o z a r t:  J ézu st n é z e d . . .

É nekli a F asori E van gélik u s Énekkar 
5/ Gárdonyi Z.: Idylle
6. Fednek C.: Piéce béroique

»0 Uram árva lelkem« c. kantátából
7. Händel U, Fr.: O jöjj Te áldott orvos

A trónon fent az égben 
Énekli a Fasori Evehgélikus Énekkar

8. L is z t  F.: Weinen, klagen (orgona)

Orgonái és vezényel: Péskó Zoltán orgonamüvész 
Mindenkit szeretette! várunk

................................ .

ÍRJAD FIAM, ELIAB!
Eliab lélekzetszakadva futott át a 

város déli kapuján, a Fazekas-kapun. 
Az őrtálló katona ijedt horkantással 
ébredt fel szunyókálásából, majd mikor 
látta, hogy csak egy gyerek mezítelen 
talpa csattog a kövezeten, újból visz- 
szaejtette fejét a mellvédre és ismét 
bóbiskolni kezdett.

Az alsóváros szűk kis utcáiban már 
nem tudott olyan sebesen szaladni. 
Léptep-nyoinon a falhoz kellett húzód
nia, hogy kitérhessen az idősebbek 
elöl. Melléhez szorított kézzel hajolt 
meg Sádok farizeus előtt, de most nem 
érdekelte a farizeus lila bojtja és 
arany karkötője. Csak leste, hogy mi
kor szabadul fel szűk kis köz a fari
zeus pohos termetétől. Azután még 
sebesebben iramodott neki az útnak.

Kerek kis suhanc képét végigszántot
ták az izzadtsággyöngyök, vörös haja 
mint izgatott kis kakastaréj ágaskodott 
a feje tetején.

— Eliab! — kiáltott valaki az egyik 
ház lapos tetejéről. Göndör barna kis 
leányfej mosolygott le rá. Eliab le
állt.

— Mirjam! — lihegte —, két futa- 
matnyi idő alatt itt leszek. Jöjj aztán 
velem!

— Hová? — kiáltott utána a kis
leány.

Eliab már csak a sarokról intett visz- 
sza. Tűnődve nézett utána Mirjam, az
tán serény mozdulatokkal teregette szét 
a frissen mosott humuszokat a tető 
forró köveire. Sietve tette sarkaikra a 
könehezéket, aztán sebtiben eltűnt a 
lejáróban.

Eliab ismét feltűnt a sarkon. Lassab
ban loholt visszafelé. Arca a verííék- 
özönben ünnepélyes fényben ragyogott.

— Hol voltál? — kérdezte Miriam, 
miközben 5 is sebesen szedte lábait; 
hogy lépést tartson Eliabbal.

— Nikodémusnál — lihegte a fiú.

— A főembernél? — kérdezte hitet
lenkedve Mirjam. — Beengedtek?

— Vele beszéltem — állott le egy 
pillanatra büszkén Eliab. — Egy-két 
szót mondtam csak neki, amitől a fő
ember teljesen mégzavarodott. Ledobta 
magáról a díszes törvényszéki kö
penyt, aztán lekiáltott az udvarra az 
öszvéres rabszolgának, hogy azonnal 
fogjon be.

— Talán téged fog megkocsikáztat- 
ni? — kérdezte gúnyosan Mirjam a 
hetvenkedő fiútól.

— Meg téged is — válaszolt Eliab.
Mirjam megnémult zavarában. A fiú

rendíthetetlen biztonsága annyira meg
zavarta. hogy ellenvetés nélkül üge
tett mellette.

A külső kőfal előtt az egyik háznál 
megállót! a fiú. Benézett a kertbe. A 
kert közepén szőlőt kötözött egy ma
gas deresedő hajú ember.

— Uram, uram — kiáltott be Eliab 
—, jöjj ide, légy kegyes!

— Ki ez? — kérdezte fojtott hangort 
Mirjam —. hogy mered . . .

— József, a kertész — súgta visz- 
sza a fiú —, az arimátiai. Üzenetét 
adok át neki.

A férfi odaért.
— Mit akarsz fiú? — kérdezte szi

gorú hangon. Kezével elhárító mozdu
latot tett.

— Uram — szólt alázattal Eliab —, 
a Mester hiv téged.

Következő pillanatban kint volt az 
úton az arimátiai. Kézében még min
dig ott szorongatta a szőlőkötőzéshez 
használt sáslevelet.

— Mit beszélsz?! — kérdezte reked
ten —, kicsoda?

— A Mester — válaszolt a fiú ijed
ten.

— Melyik mester? — kiáltott a
férfi.

— A názáreti.

— Hát él?l Láttad?!
— Láttam — mondta büszkén a fiú.

— Olyan é|ő, mint egy hónappal ez
előtt Niszán elején, mikor szamárhá
ton jött a városba.

A férfi mellkasa úgy járt mint a 
fújtató. Tompán, töredezetten szakadt 
ki belőle a szó: — Nem hittem idáig 
senkinek sem. Családi sírom üresen 
áll, annak sem hittem el, hogy fel
támadt.

— De, Uram — szólt bátortalanul 
a fiú, én láttam!

A férfi izgalomtól görcsbeszorítolt 
öklei lassanként kinyíltak és ég felé 
tárult a két imádságos tenyér: — Is
ten meglátogatta az Ö népét — sut
togta.

— Uram — szólt a fiú —, jöjj', sies
sünk. A Mester Vár téged is.

— Hol van? — kérdezte mohón az 
arimátiai. Izgalmában vállánál fogva 
rázta meg EliabOt

— Az Olajfák hegyén, a Cédrus
kertben — kiáltotta izgatottan a fiú.
— Jöjj Uram, siessünk, hogy ott ta: 
táljuk!

Együtt siettek kifelé a Déli-kapun.
Kocsizörgés hallatszott mögöttük. A 

délutáni órákban szokatlan volt éz a 
mezők felé siető kocsi. Egyetlen em
ber ült rajta fehér burnuszba burko
lózva. Jobbkezében az ősztöke időn
ként az öszvérek felé sújtott. Majd 
meghúzta a gyeplőt és a kocsi meg
állt.

Eliab felismerte. Nikodémus volt, a 
főember. Kérdőleg nézett a fiúra. Ö 
rögtön elértette.

—■ O is odajön — intett József félé
— a Mesterhez .

— Jöjjetek — szólt a föember szere
tettel — üljetek fel, siessünk!

Egy kérges munkástenyér találko
zott égy ápolt, fin om  kézzel. Kezét-
szorítótiak. Tekintetük, sugárzó őröm
mel fonódott egybe.

— A Mester éli — szólott az arimá- 
tiai.

— Halleluja! — mondotta reá ör
vendezve Nikodémus.

A kocsi tova robogott.
A két gyermek a hátsó felhágón ál

lott. Felséges jó helyük volt. Mirjam 
Eliabhoz fordult. Túlkiabálva a kocsi
zörgést kérdezte:

— A Mesterhez megyünk?!
— Őhozzá — kiáltotta vissza a fiú.

— Aki e’.é múltkor virágot szórtál 
ugyanezen az úton.

— De hiszen meghalt a názáreti!
Megfeszítették! i

— De most már megint él! — kiál
tott vissza boldog örömmel Eliab. 
Isten feltámasztotta!

Mirjam nem értette, de megborzon
gott háta erre a titokzatos hírre.

Az erdőszélen megállt a kocsi. A 
férfiak gyorsan nyűgöt hurkoltak a 
fújtató öszvérek lábaira és sietve in
dultak az erdő belsejébe.

Eliab is kézenfogta Mirjamot. A fő- 
ember és a kertész felindult lelkiálla
potától megszeppenve megindultak ők 
is utánuk. Furcsa volt, hogy a felnőtt
iek ennyire meg tudnak rendülni.

A terebélyes olajfák között kanyar
gós út vezetett a cédruskertbe. Csend 
ült az erdőn.

Zengő íérfihang hallatszott a tisztás 
felől.

A gyermekek kiértek a fák közül. 
E'iab ámulva nézett körül. A tisztás 
fehérlett az emberektől. Favágók és 
halászok, asszonyók és leányok ültek az 
avaron és néma figyelemmel tekin
tettek 8 tisztás közepe felé. Sokan vol
tak

M irjam  m eg lá tta  Nikódémust és Jó
zsefet, az arimatlatt egymás mellett. 
Sugárzó őröm fényesítette még arcu
kat. A gyermekek lábujjhegyén sur
rantak oda hozzájuk.

Nikodémus a középre mutatott és 
túláradó boldogsággal súgta feléjük:
— Nézzétek! Ismét éli

Eliab megremegett, mikor meglátta. 
Félemelt kézefején'az Urnák ott vö
röslőit a szegnek helye. Megsápadt or
cáján ott sőtétledtek még a szenvedés 
barázdái. De tekintetében az élet fé
nye ragyogott.

Hangjában az örökkévalóság mesz- 
sze vizének zúgása zengett, mikor így 
szólott: — Nékem adatott minden ha
talom mennyen és földön...

Százan és százan borultak le a Fel
támadott szavának térdrekényszerítő 
hatalma előtt. Eliabot sem bírta re
megő térde. Leereszkedett a főidre 
Mirjam és a két felnőtt mellé.

Tovább zengett a hatalmas szózat:
— íme én tivelelek vagyok minden na
pon a világ végezetéig!

Eliab egy kezet érzett a fején. Ni
kodémus könnyekben fürdő orcáját 
látta maga felett. A jcruzsá'emi kis 
utcagyerek a főember mellére hajtotta 
izzadt-vörös fejét.

*
Akvilla és Priscilla házának abla

kán sárga fény világított ki az éjtsza- 
kába. Ketten voltak az eisŐ szobában.
A törékenytestű Apostol hangja hatal
mas erővel zúgott az íródeák felé: 

—-...azu tán  megjelent több mint 
ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül \ 
a legtöbben mindmáig élnék, néme
lyek azonban el is aludtakl 

Az iróvésszö halk percegésse! rótta 
a papiruszt. Majd mosolyogva nézett 
fel az íródeák a tarzusi Pálra.

Az Apostol szeme szeretettel pihent 
meg fiatal testvére arcán. Egy percig 
csend uralkodott a szobában. Azután 
megmozdult *z Apostol és kérő bizta
tással szólott a társához:

— írjál tovább. Fiam , Írjad, ELIAB! 
— . legutolstor pedig mindwtek 

között, mint egy idétlennek, nekem is 
megjelent.

Németh István
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K Ü L F Ö L D I  E G Y H Á Z I  H Í R E KÉ L Ő V Í Z
TAMÁSI MÉLABÚ

»Monda azért Tamás: ...Men
jünk mi is, hogy meghaljunk 
vele.* Ián. 11, 16.

A negyedik evangéliumnak — a 
rövid közlések ellenére is —, egyik 
legélesebben megfestett alakja Tamás 
apostol. A róla szóló adatok nagyon 
egybehangzóan olyan embert mutat
nák bé, aki egyfelől önálló gondo'.ko- 
■dású, mindig kimondja amit gondol, 
meggyőződéséhez híven ragaszkodik 
és kész áldozatok árán is aszerint 
cselekedni. Másfelől azonban János 
eváhgőlista úgy rajzolja meg Tamást, 
mint aki mindig a dolgok sötét olda
lát nézi, pesszimista szomorúságra, 
kedvetlenségre és mélabúra hajlamos. 
Sokszor olyan, mint a hegedű lehan
golt- »g« húrja.

Különösen kitűnik mélabús termé
szeté akkor, amikor Jézus Lázárról 
Vett hírek nyomán kijelenti: »Lázár 
megholt.« (Járt. 11, 14.). A szomorú 
hír hallatára a tanítványok közül 
Tamás ejti először mellére a fejét 
ezzel a halálraszántságot, de egyben 
szinte búskomorságot tükröztető mon
dattal: »Menjünk el mi is, hogy meg
haljunk vele;« Mintha csak azt mond
ta volna: »Ezek után jöjjön hát, ami- 
tiek • jönnie kell, úgysincs már semmi
nek értelme«!

Tamás állásfoglalása az első pilla
natban nagyon jónak és hősiesnek 
tűnhetik fej számunkra. Hősies, hogy 
Tamás nem fúj takaródét és nem vo
nul .vissza, amikor Jézus Júdeába 
megy a nyilvánvaló halál elé, hanem 
ő is kész' Vele együtt meghalni.

Mégis egészen rossz vágányon ha
lad Tamás mélabújával és halálra- 
szánt6ágáva! együtt.

Mélabúja és halilraszántsága ott 
és akkor valójában Jézus iránti 
engedetlenségéből fakad. Jézus 
akkor ugyanis nem halálraszánt
ságot, hanem életreszántságot 
várt tanítványaitól. Hűségük 
megmutatását nem a halálrame- 
nésben, hanem az élet Jézus sze
rint való élésében kellett megmu
tatniuk. Jézus akkor nem azt 
akarta, hogy vele haljanak, ha
nem, hogy neki éljenek. Nem az 
volt a gondolata velük kapcso
latban, hogy íecsüggesztett fejek
kel, világfáidalmas hangulatban a 
vérüket ontsák. Hanem az, hogy 
mint az ö követe! a világban 
megvidlmult szívvel gyümölcsö
zően szolgálják Öt, az emberek 
elé- az életnek beszédét tartva.

Húsvét után a feltámadott Jézus 
kigvógyftotta Tamást kétkedő, két
ségbeesésre hajló természetéből, úgy- 
ahnyira, hogy

ppen dér van. A nyíregyházi evan- 
géltos templom harangjai mély 

konduláösal ■ köldiik széjjel üzenetüket 
a város minden tája felé. A nap ara
nyosan tűz és az ember önkénytelenül 
is féléje fordul. A 86 éves Tőrös néni 
háttal fordul a nap felé, kényelmesen 
elhelyezkedve egy kerti, nádfonatú 
párásztszékben. Mellette, a keze ügyé
ben, hosszú évek óta társa, áll enge
delmesen — a bo tja ... Elhullatta 
már csaknem minden fogát, mint 
ahogy életéből is kihullottak azok, 
aki'khéz tartozott. Tizenöt éve lakik 
már a szeretetotthonban azzal a meg
győződéssel, hogy van otthona, amely
nek nemcsak a neve, hanem gondos
kodása is bizonyítgatja, hogy Tőrös 
néni számára és annyi más öreg szá
mára van szeretet.

» A nyíregyházi gyülekezet szerelet- 
■**•. otthonának kedves, tisztára sö
pört udvarán álldogáltam ebben a 
déli időben Rozsé István lelkésszel, 
az otthon vezetőjével s együtt néze
gettük a disznóólban azt a párhóna
pos malacot, amelyet ajándékképpen 
kaptak.

A konyha felől ebéd illata száll. 
M ária  te s tv é r  kavargatja nagy kanál
lal a spenótot, sietős mozdulatokkal, 
mert jönnek ám a gondozottak, nyolc 
bennlakó öreg néne és két bejáró sze
gény lélek. Azt is elárulja, hogy az 
ebédhez burgonya is járul és nem 
hiányzik a tarhonyaieves sem. A tűz
hely tetején azonban széles tepsikben 
fehérük a másnapi vasárnapra készülő 
sült tészta.

Az asztal körül szerényen üldögél
nék a gondozottak. Itt van Krúdy 
Ilona is, aki bizony már hatvanhat 
éves és lassan bezárul füle az élet 
hangjai számára. Bizony kiáltani keil, 
hogy megértsen minket, de az arcá l 
vafami különleges büszke fény ra
gyog, amikór néhai jó apjáró! beszél, 
aki 1848-ban hönvédszazádos volt, 
majd a század elején a szabadság- 
hősök menhelyének parancsnoka. 
1913-ban hunyta le szemét. Akkor — 
98 esztendős vo lt. . .

Az otthon derűjét özvegy Kuszi 
Dánielné képviseli. Rákoskeresztúrról 
jutott el Nyíregyházára. Haja fehér.

Tamás boldog örömmel tudta 
mondani Jézusnak: »én Uram és 

én Istenem!«
Hogy Tamás valóban kigyógyul 

bénító mélabújából és elfogadta Urá
nak őt életreszánó kegyelmét, mulatja 
az is, hogy a hagyományok szerint 
Tamás hüsvét után boldogan hirdette 
Jézus Krisztus üdvözítő evangéliu
mát Parthusiában, sőt egészen Kelet- 
Indfátg jutott el, ahol sokan hittek az 
általa hirdetett evangéliumban.

Isten népét nem egyszer megkísérti 
a tamási mélabú és pesszimizmus. 
Egy-egv szeretett családtag elveszté
se nyomán sokaknak a szívéből ion 
e’.ő ez a mondat: »menjünk el mi is, 
hogy meghaljunk vele«. Máskor vi
szont a keresztyén élet harcában ka
pott vereségei,-, régi bűnök visszaté
rése — amelyeknek felszámolását 
már véglegesnek gondoltuk- olyannyira 
megkeserítenek, hogy azt mondjuk: 
»nincs semmi értelme a hit harcának. 
Abbahagyok mindent.

Van aztán úgy. hogy
Isten az Egyházat olyan utakon 
vezeti, amely nem felel meg a mi 
terveinknek és »előírásunknak«. 
Másképpen bánik tíz Egyházzal, 
mint ahogyan mi szeretnénk. Ke
ményen megítéli bűnei miatt, ho
lott mi azt szeretnénk, hogv simo
gassa. Hátrább ülteti a világban, 
pedig mi az első helyre szeretnénk 

ülni.
A vessző alatt igen sok szívben 

úrrá lesz a tamási mó’abú. Sőt ilyen
kor sokan azt hiszik, hogy akik nem 
osztoznak tamási m-élabúiukban, ha
nem Isten ítéletét követő kegyelem
ből élve életreszántan, megvidámult 
szívvel és derűs arccal szolgáin -k 
azok nem is igaz keresztyének. Pedig 
a hitből sohasem mélabú. hanem min
dig öröm és szolgálat fakad.

Isten itt és most a Magyarországi 
Evangélikus Egyház sok tagjától 
kívánja, hogy a húsvéti üres sírból 
sugárzó erővel űzzenek ki maguk
ból és gvülekezcteikből minden 
pesszimizmust. Eresszenek szél
nek minden kedvetlenséget és vi
lágfájdalmat. Nézzenek örvendező 
bátor hittel a gondviselés, a ke
gyelem fényeire, és szolgáljanak a 
békesség evangéliumával, hogy 
gyülekezeteinkben és magyar 
nemzetünkben öröm és békesség 

legyen.
Mindennapi békés munkánk erejl-

ményei bizonyítsák, hogv Isten meny
nyire ßzer-et és segít minket.

Káldy Zoltán

Már 70 éves. S amint ránknéz, ne
vetve mondja: — Kezdek már én is 
néha öregedni. lanka néni persze 
csak kézfogásra áll meg, ő az otthon 
beszerzője s máris mentegetődzik, 
hogy még mennyi dolga van. '

Az öregek szobái ragyogdak s 
mindegyikből a tisztaság frissesége 
árad. Ella testvér, aki a szeretetott
hon belső vezetője, örömmel tesz bi
zonyságot. arról, hogy az otthon fenn
tartása ugyan évente kb. 30 ezer fo
rint terhet jelent, ez az összeg azon
ban eddig mindig összejött az ima
meghallgatás bizonyítékaképpen. A 
nyíregyházi gyülekezet maga is 
évente 4 vasárnap oífertóriumát ál
dozza érre a célra.

Öreg árvák« laknak ebben az ott
honban. Az éló gyülekezet sze

retettel és áldozattal gondol reájuk 
is, mert számontarlja öregségüket és 
arra törekszik, hogy ne érezzék magu
kat árváknak.

Várady Lajos

VATIKAN
Jellemző a Nyugaton uralkodó és 

mesterségesen szított háborús hangi* 
latra az az izgalom, amelyet Olaszor
szágban a CiviiXá Catholica című, je
zsuiták által szerkesztett lap egyik 
cikke váltott ki. A cikk azokkal a talál
gatásokkal foglalkozik, amelyek arra 
az esetre vonatkoznak, hogyha a pápá
nak — háborús események következ
tében — el kellene hagynia Rómát és 
Brazíliába költözne át. Hogyan olda
nák meg a pápaválasztást ebben a 
helyzetben? Kik lennének a bíborosok, 
hogy hívnák össze a Konklávét?

Hivatalos vatikáni körök arról nyi
latkoztak, hogy a Civiltá cikke csak 
bizonyos lehetőségeket és történelmi 
adottságokat tesz a vizsgálat tár
gyává. Rámutattak arra, hogy az 
olaszországi bíborosok száma mind
inkább fogyóban van, míg a délame
rikaiaké növekvőben. A pápaság 
avignoni fogsága idején is nagymér
tékben tekintettel voltak a bíborosok 
megválasztásánál a francia államra. 
Rámutattak arra, hogy Brazília ma a 
föld legkatolikusabb országa, mert 50 
millió lakosa közül 43 millió katolikus. 
Az apostoli szentszék római jeliegét 
különben sem szabad földrajzilag ér
teni. A pápa abban az esetben is 
római pápa maradna, ha földjét el kell 
hagynia.

Ilyen és ehhez hasonló hírek terjesz
tésével igyekeznek háborús hisztériát 
szítani, hogy a lakosság előtt igazol
ják a háborús készülődést.

NÉMETORSZÁG
Dr. Gennrich lelkész, a Német 

Evangélikus Egyház Gusztáv Adolf 
Intézetének főtitkára a következő le
velet írta az Evangélikus Élet szer
kesztőségének:

»Hálásan köszönöm az ,Otmulató 
1953.’-at, melyet voltak szívesek cí
memre elküldeni. Különleges örömöt 
okoz az a ludat, hogy magyarországi 
evangélikus testvéreink naponta 
ugyanazt az igét' használták ,útmuta
tóul’ anyanyelvükön, amit a Losung 
mutat nekünk. Ez is annak a hitbeli 
közösségnek a bizonyítéka, mely 
bennünket egymással összeköt. De- 
zséry püspök úrnak az előszavát le- 
fordíttattam és figyelmesen elolvas
tam. Ml is azt akarjuk, hogy a biblia 
mondja meg, mit akar Isten tölünk 
és ne mi használjuk a bibliai igéket 
a saját felfogásunk igazolására. 
Ojuljon meg a mi életünk is azáltal, 
hogy egy szájjal — ha különböző 
nyelvűken ‘IS*““- “dicsérjük Istent, a 
ini Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.«

DÉLAFRIKAI UNIÖ
A methodista egyház newyorki 

missziói titkára, L. L. Berry jelenti, 
hogy az afrikai methodista egyház két 
püspökének nem adtak tartózkodási 
engedélyt a Délafrikai Unióban. A 
két érdekelt Frederick D. Jordan los- 
ange’esi és Howard H. P. Prim nash- 
ville-i püspök. Az afrikai methodista 
egyház 1952 májusában Chicagóban 
tartott nagygyűlésén bízta meg a két 
püspököt a délafrikai 15. és 17. 
methodista-episkopalis egyházkerület 
vezetésével. A Délafrikai Unió nagy- 
követsége semmiféle felvilágosítást 
sem adott arranézve, hogy miért uta
sították el n két püspök tartózkodási 
kérelmét. (A cikk címe így hangzik: 
»Két amerikai n é g e r  püspök tartóz
kodási engedély Iránti kérelmét el
utasították.« A faji megkülönböztetés 
országában nem kell erre külön fel
világosítást adni.)

KOLUMBIA
A Lutheránus Világszövetség tájé

koztatója a következő levelet tette 
közzé Ake Kastlund tollából, aki 1948- 
ban az egyetemisták nyári táborán 
Gyenesdiáson tartózkodott és aki je
lenleg a svéd egyház misszionáriusa 
Kolumbiában.

»Kedves Testvérek, 1952. április 
1-én érkeztem Kolumbiába és sok 
szétszórt lutheránus csoportot talál
tam a nagyobb városokban és az 
egész nagy országban (mely három
szor olyan nagy, mint Svédország), 
de a valóságban még semmi sem 
történt a munka megszervezésére. 
Néha tartottak német istentisztelete
ket, de a több ezer lutheránus hivő 
közti kapcsolat igen rossz volt. Igen 
keményen dolgoztam ezekben a hó
napokban — túlságosan is keményen 
—- mondta az orvos. Az idő érett 
volt az aratásra és — mint az egyet
len itteni lutheránus lelkész —■ több 
munkát végeztem, mint amennyiről 
valaha is álmodhattam. Először is 
volt egy háromszáz telkes skandináv 
gyülekezetünk és lelkészt hivatalunk 
Bogotában. A sekrestyét és a paróchia 
épületét megosztottuk a német nyelvű 
gyülekezettel és a másik három leg
nagyobb városnak: Medellinnek, Coli- 
nak és Baranqui'ának a híveivel, 
ahol rendszeresen tartottam isten
tiszteletet. Ezt a munkát csak úgy 
tudtam elvégezni, hogy egy hónapban 
többször is átrepültem az Andeseken. 
Minden gyülekezetben rendszeres 
istentiszteleteket, vasárnapi iskolákat 
tartottunk: volt ijjúsági csoportunk, 
énekkarunk slb. A német nyelvű 
gyülekezetnek Bogotában négyszáz 
tagja volt, erőteljesen aktív 50 tagú 
ijjúsági csoportja, 50 tagú vasárnapi 
iskolája, ijjúsági és gyülekezeti ének
kara és vasárnapról vasárnapra nö
vekvő istentiszteleti hallgatósága. No

vemberben a bogotai gyülekezet for
málisan is megalakult és mintegy 
háromszáz lutheránus volt jelen. Hat- 
hónapi nehéz munka után öt valóban 
erős lutheránus gyülekezetünk van a 
legfanatikusabb és leghűségesebb ró
mai katolikus országban. A két egy
házi újság — egy német és egy svéd. 
nyelvű —, melyeket mintegy két- 
háromezer lutheránusnak küldünk el 
az ország minden részébe, állandó 
kapcsolatot teremtettek hillestvéreink- 
kel és a gyülekezeteink hétről hétre 
növekednek. 16 nemzetiség van gyü
lekezeteinkben és gyönyörűen dolgoz
nak együtt. Bogotában és Caliban 
szép összegű egyházi épülelalapunk 
van. Napról napra nőnek össze a gyü
lekezeteink és gyakorlatilag egy 
lutheránus-evangélikus ,Landes-
kirche’-nk van.«

BELGA-KONGÓ
Ez év februárjában ünnepelték

Belga-Kongó protestánsai uz első 
misszionáriusok megérkezésének 75. 
évfordulóját. Noha Belgiumban a pro
testáns lakosság 6záma elég csekély, 
Belga-Kongóban egyre inkább növek
szik a számuk és jelentőségük. Az ün
nepélyen, melyet a »Kongói Protestáns 
Tanács« — ez-egyben a legrégibb 
afrikai keresztyén tanács — rende
zett, huszonötezren vettek részt, A 
protestánsok száma Belga-Kongóban 
egymilliókettőszázezer. Ezerháromszáz 
misszionárius és nyolcszáz helybeli 
lelkész hirdeti az igét.

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF lelkipásztori leveleiből

Többféle
»Úgy szerelném egész szívvel 

szeretni az Ural, de Inába, nem 
sikerül.*

Az szereti igazán az Urat, aki meg
tartja parancsolatait .s ebben találja 
meg a helyes viszonyt hozzá, aki. sze
reli felebarátail. Éz ugyanis énpen 
olyan fontos, mini az Isten szeretető. 
E~n azt vélem, hogy mindezt véghez 
tudná vinni anélkül, hogy közben szün
telen panaszkodnék az igazi szere
tet hiánya miatt.

»Szeretnék igazán imádkozni, 
ám imádságaim erötelenek.«

Akik szeretnének igazán imádkozni, 
sokszor helytelenül jognak hozzá, lem  
látom be, miért kellene az imádság 
nak erőteljesnek lennie? Hiszen nz 
imádságban egyszerűen elmondjuk Jé
zusnak, hogy mire van szükségünk S 
ha ezt megtettem. megelégedhetem 
vele. Soka.n azonban azt vélik, hogy

az az igazi imádság, ha az ember 
erősen buzgólkodik benne; s ha ezt 
megcsinálják, azt gondolják, hogy 
most ereje van ez imádságuknak. De 
erre az »erőre«, amiből hiányzik az 
alázat és az egyszerűség, nem sokat 
adok.

»A hirtelen halál gondolata 
megijeszt. Pedig egy keresztyén 
nyilván nem fél a haláltól.«

Csak féljen nyugodtan. Aki nem ijed 
meg, ha a halál hirtelen elébe top
pan, az nem is igazi keresztyén. Én 
is megijednék tőle. Komoly dolog az, 
ha meg kell halnom s egyszerre oda 
kell áüanom az Üdvözítő elé, hogy 
döntsön felőlem, m> legyen velem. 
Ezért az a legfontosabb. hogy már 
most közösségben legyünk Vele és 
bizonyosak kegyelme es bűnbnesánata 
jelöl. S egy kis félelem egész üdvös 
lehet. Persze az: örök aggodalmasko
dás is ellene van az evangéliumnak.

Szombat esti közös imádságunk
MEGÚJULT ERŐVEL 

ÉZS. 40, 26, 31.
Nincsen olyan ember, aki ne fáradna el. »Megtántorodnak a legkülön- 

bek is.« A becsülettel végzett, hűséges munka nyomán szükségünk vpn a 
pihenés-e, és kikapcsolódásra. Isten a pihenést is megszentelte akkor, ami
kor hetedik napon maga is megpihent.

Neon szabad azonban elfelejtenünk, högy a legnagyobb fáradtságot 
soha nem a munka idézi elő, hanem a bűn. A bűn a legfárasztóbb kényúr. 
Ezsaiás népe is azért fáradt el olyan halálosan, mert elveszett, vagy leg
alább is meggyengült az erős Istenben való hite. Hiszen ilyeneket mondott 
a nép: »ügyemmel nem gondol Istenem«. A hitetlenségből fakadó, napon
ként megismétlődő aggodalom és csüggedés emésztette fel a nép minden 
erejét

Ott tűnik el minden fáradtság, ahol aggodalmaskodó emberek szélnek 
eresztenek m indn hitetlenséget és a Szentlélek által ébresztett bizalommal 
és reménységgel tekintenek arri az örökkévaló Istenre, aki még a csillago
kat is egyenként ismeri, de még inkább Jézus Krisztus drága vérén meg
váltott gyermekeit. Ez az ismerés pedig az ember Számára segítséget, gond
viselést,^ békességet és megtartást jelent. Akik ezzel a bizonyossággal néz
nek Reá, azoknak napról-napra megújul erejük, eröről-erőre jutnak egyhá
zukban és nemzetükben végzett munka közben, sőt olyan mennyei erővel 
ruháztatnak fel, hogy »futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fárad
nak el«.

Evangélikus egyházunkban és magyar nemzetünkben sok és nagy 
munka vár még reánk. Vállaljuk boldog örömmel ezt a munkát és bátran 
nézzünk eűneinkből szabadulást adó, erős Krisztusra »Aki által mindenre 
van erőnk«.

VALLJUK MEG, hogy sokszor önmagunkat hajszoltuk és nem kértünk 
Istentől erőt.

ADJUNK HALAr, hogy a fáradhatatlan Isten nem szűnik meg napon
kint bűneinkből [eloldozást adni és ezáltal új erővel felrunázni.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Ifién adjon olyan testi és lelki erőt nékünk, 
amellyel az ö  dicsőségére szolgálhatunk gyülekezetünkben és ma
gyar népünk között.

B I B L I A-O LVA S Ó
Április 2G. Vasámtap. Ezékiel 3:10. Efézus. 1:17—18.

Amikor Isten nekem adja a böleseségnek és kijelentésnek Lelkét, sok 
minden mellett, megvilágosodnak értelmem szemei isi Megtalálom helyemét 
a gyülekezetben! Meghallom az Ö elhívását! S örvendezem a gazdag örökség
nek, üdvösségemnek! — Azért hát: Jövel Szentlélek!

(Olvasd még: I. János 4:9—14., János 16:16—23a. Zsoltár 66, Kol. 
I. 9—15.
Április 27. Hétfő. Zsoltárok 39, 2., Jakab 4, -11.

Atyatiak, lelki-, hittestvérek is gyakran esnek a megszólás bűnébe, Ne 
vétkezz atyádfia ellen, nyelveddel sem! Tanulhattok Dávidtól: Megzabolázoni 
szájamat. — A nyelv egyébként is csak hangszóró, a leadó a s-zívl 

(Olvasd még: Efézus 4:17—24, Kol. 1, 16—23.)
Április 28. Kedd. Zsoltár 104, 24. II. Pét. 3, 13.

Ez nem imádság! Több! (rnádás! Isten megszámlálhatatlan, bölcs és 
gazdag műveire tekint szemével egy hivő ember s 6zíve megtelik Isten imá- 
dásának alázatosságával!

(Olvasd még: Efézus 4, 25—32. — Kol. 1:24—29.)
Április 29. Szerda. Esaiás 42:3. János 6:37.

Megrepedt nád, pislogó gyertyabele, haszontalan hiábavalóság mindkettő! 
Eltörni, kioltani, ezt szoktuk mi tenni velük! Jézus azonban megkönyörül 
rajtunk, akik még ezeknél is haszontalanabbak és hiábavalók vagyunk! Milyen 
kegyelmes és hatalmas Ö, hogy ehhez is van türelme és ereje!

(Olvasd még: És. 65:17—19, 23—25. — Kol. 2:1—7.)
Április 30. Csütörtök. Zsoltár 50:14, II. Kor. 5:9.

A hálára nem Istennek van szüksége, hanem nekem! Fogadásaim teljesí
téséből nem neki van haszna, liánéin rám származik abból további áldás! 
Mennyi fogadás-teljesítéssel vagyak hátralékban? Mikor áldoztam utoljára 
Istennek hálával?
’ (Olvasd még: Csel. 17:22—33. — Kol. 2:8—15.)

Május 1. Péntek. Zsoltár 111:1, I. Kor. 3:8—9.
így dicsérd az Urat! Teljes szívedből! A gyülekezetben, másakkal együtt, 

s munkáddal! Isten nem szereti sem a naplopókat, sem a koldusokat! Munka
társait szereti! Luther Márton mondja: Mindenki a maga dolgát jól tanulja, 
jól végezze!

(Olvasd még: II. Kor. 5:16—21. — Kol. 2:16—23.
Május 2. Szombat. Zsoltár 102:20—21. Róm. 6:18,

Istent érdekli: mi történik lenn a földön? Jézus Krisztusbah, alászállott 
e földre, s meghalt a bűnösökért! #

(Olvasd még: Róm. 1:18—25. — Kol. 3:1—lt. — Zsoltár 98.)
Weltler öd»n

I

Öregek a szeretet napsugarában...



E V A N G É L IK U S  E L E T

Móricz Zsigmond munkássága
K o zo csa  S á n d o r , az ismert bi!»- 

liográius, könyvet állított össze Mó
ricz Zsigmond irodaimi munkásságá
ról. A könyvben ott van minden adat 
a nagy író munkájáról. Az ilyen bib
liográfiai summázás egy lezárult nagy7 
írói életmű értelmezésének kezdete. 
Nem lehet megmozdulni nélküle, nem 
lehet az általánosságoktól eljutni a 
sajátos rész méltatásához és megér
téséhez, ami egy nagy írói munkás
ság kommentálásának igazi értelme 
Kozocsa Sándor nagy és dícsérnivaló 
munkát végzett ennek a 262 oldaj.as 
könyvnek az összeállításával. Rész
leteiben még ki kell majd egészíteni 
Kozocsa bibliográfiáját, mert a leg
szorgosabb könyvészeti kutatás is 
csak csorba anyaggal dolgozhatni Bu
dapesten. A Móriczról szóló iroda
lomra ez épúgy vonatkozik, mint Mó
ricz Zsigmond müveinek elterjedé
sére s Móricz nevének megörökítésére 
a magyar nyelv területén. Kozocsa a 
tavalyi Móricz-évfordutó előtt zárta le 
anyagának gyűjtését és összeállítását. 
Könyve jóleső igazolása annak, hogy 
Móricz Zsigmond valóban legna
gyobb alkotóink köze tartózott. Egy 
írói éieímü teljes boltozatát csak az 
ilyen bibliográfia nyújthatja. Móricz 
életében sokszor jött szóba az író 
szorgalma és odaadása természetes 
anyaga iránt. Röpködtek az efféle 
megjegyzések: Móricz uenv eléggé 
szorgalmas, komótos, akárcsak Mik
száth. Sem Mikszáth nem volt' ko
mótos. sem Móricz. Mindkét nagy 
realistánk megírta azt. ami mondani
valójuk volt. Móricánál csak a Rózsa 
Sándor-trilógia maradt csonkán. De 
Arany János is hagyott háira csonka 
müveket s mégsem érezzük egész élet
művét hiányosnak. Móricz valóban 
nemcsak lángész volt, hanem egy 
fáradhatatlanul dolgozó és az egész 
magyar glóbuszra figyelő író. Kozo

csa könyvében lapozgatva láthatjuk, 
figyelme kiterjedt a magyar élet min
den eseményére és szálára. <3 volt 
az utolsó nagy magyar summázó és 
számo.itartó e század író! közül. I<ár, 
hogy éppen e szempontból vannak 
hiányok a Móricz-visszhangra nézve. 
Nem teljes ugyanis Móricz közvetlen 
hatásának képe a csehszlovákiai és 
erdélyi magyarság közi; mivéhogy 
ezt a munkáit a Széchenyi Könyv
tár hírlaposiztályának régi hiányai 
mtaíá alig leltet Budapesten tökéle
tesen megvalósítani. De így is két
ségtelenül úttörő jellegű és érdemes 
munkát végzett Kozocsa Sándor. A 
könyv, mélyei a Művelt Nép könyv
kiadó adott ki, nagyon szép nyom
dai kiállításban, .Móricz első mü
veinek, kézírásának s arcképénél! si
került reprodukcióival, felsorolja Mó
ricz összes önállóan megjelent mun
káit. s  a róluk szóló ismertetéseket, 
majd a szétszórtan megjelent műve
ket sorolja fel 1899-töl 1951-ig. Végül 
a Móriczról szóló Irodalmat foglalja 
össze évek szerint; az első év 1909, 
amikor megjelent Ady és Kosztolányi 
Dezső első cikke Móricz Zsigmond- 
ról. Nemcsak az irodalomtörténész 
számára elsőrangú fórrásmíi Koizo- 
csa Sándor könyve, hanem dús lexi
kon bárki számára, akit Móricz Zsig
mond hatalmas irodalmi munkássága 
érdekel. Minden útbaigazítást meg
találunk benne. Móricz Zsigmond ha
tása nem' szűnt meg. A tavalyi ju
bileum óta újabb szárnyalást kapott 
minden nagy igéje. S mindönki, aki. 
a magyar gondolatot és életünk raj
zát 6z‘ámo.ntartja, tudja, hogy Mó
ricz Zsigmcmd oiyain Jtüifcrrás, 
amely mellett nem mehet el senki ma 
és holnap sem anélkül, hogy korsó
ját bele ne merítse.

(Sí.)

A gyakorlati szeretet
Zsinatunk eddig meghozott törvény

cikkei közül egyik legfontosabb az 
egyház szeretetszolgálatáról szóló 
VIII. törvénycikk. Nyilvánvaló, hogy 
ez a törvény is csak akkor válik egy
házunk erejévé, ha gyülekezeteink he
lyesük és élnek is ezekkel a törvények
kel.

Az irsai gyülekezet megmutatta, 
hogy egyházunk zsinata helyesen cse
lekedett; amikor a szeretetmunkát, 
mint az egyház egyik legfontosabb 
munkáját, gyülekezeti alapra helyezte. 
A gyülekezet lelkésze egyik böjti esti 
istentiszteleten kérte a hívekét, hogy 
amikor közeledik a húsvét és ők is 
nemcsak lélekben ünnepük a feltáma
dást, hanem jobban terített asztallal is, 
akkor gondoljanak azokra a szegény 
öregekre, akik az albertirsai szeretet
otthonban élnek.

Hogy mennyire reális gyülekezeti 
alapra helyezni a szeretetmunkát, bi
zonyítja az a megható jelenet is, ami 
istentisztelet után történt. Két-három 
asszony is odament a papnéhoz, egyik 
a kendője alól egy üveg befőttet, a 
másik egy csomag lisztet, a harmadik 
öt tojást vett ki és adta át azzal, hogy 
azt juttassák el a Szeretetotthonnak. 
»Így is szerenénk ünnepé tenni a hús- 
vetot az öregeknek is« — mondotta az 
egyik.

A kérésnek különben meg is volt az 
eredménye. Nem fontos, hogy mennyi
ségileg mennyi élelmiszer jött össze. 
Az a fontos, hogy az irsai gyülekezet 
felelősséget érez az egyház szeretet- 
munkája iránt. Tudja, hogy ebből néki 
is ki kell vennie a részét.

Két tanulság az, amit ebből minden 
élő gyülekezet, minden magyar evan
gélikus leszűrhet.

Az egyik: a zsinatnak a szeretet
szolgálatról szóló Vili. törvénycikke 
csak így válhatik életté . . .

A másik: így kell az Urnák szol
gálni! Sőt csak így lehet!

JUHASZ GÉZA

Esti szolgálat
Vasárnap este van. Jó meleg délután 

után beiódul a , hideg városunk há- 
közé s összehúzatja a kabátot 

rajtunk. A villamos zsúfolásig tele. 
Az első hosszú kirándulásról haza
térnek szülök és fiatalok. A ma
gunk társasága egy csendes nap él
ményein, emlékein elmélkedik. Min
denki fáradt. Néha röppen egy-egy szó, 
mini a hosszú útról megtért madár, de 
ezek a szavak is olyan éppenhogy- 
szavak. Eszünkbe jutnak, kimondjuk, 
súlyuk nincsen, visszhangjuk nem tá
mad, múlik vele az idő. Mert .ilyen es
tében a tíz-tizenöt perces villamosozás 
is löbbnek tíínak. A szemek békésen le
csukódnak s a szemhéj alatt képek je
lennek meg, mint egy apró filmvász
non: az otthon, a konyha, a fehér tá
nyér, csillogó pohár és az ágy.

Vasárnap este Van s mi valameny- 
nyien íádadtak vagyunk.

Az egyik állomásnál huzamosabban 
álldogálunk. A kocsiban jóízű a csend. 
Abban a pillanatban megszólal egy 
gyerek. Csirkeként csipog, de a szavak 
tiszták és érthetőek. Verset szaval.

» .. .  Egyszer aztán Mehetned 
Lát egy csomó tehenet.
Csodálkozik Mehemed: 
ilyenek a tehenek...?

Egyszerre kapja fel fejét mindenki 
s a szemek keresve lesik merre ül a 
kis bűvész, aki vasárnap késő esté 
frissen és üdén mókázik Mehemed kö
rül, akit végül is felrúgtak az Ismeret
len tehenek. Derűs nevetés csurog, mint 
a szelíd májusi eső, elszáll az álom, 
mindenki feszeng a.helyén. Látjuk ám, 
hogy alig múlt kétéves a szöszke, aki 
a csend pillanatában magához ragadta 
a kezdeményezést és felrázta a felnőt
teket. A villamos inár régen tovább 
csilingelt, a gyerekszavak nem hallat
szanak csak belülről, de a jókedv már 
ragyog az arcokon s frissítő erő moz
gat m indenkit...

Ez az áldott csöppség vasárnap ké
sőn este szolgált, csodálatos akaratlan
sággal szolgált és tanított a felnőttek 
között. . .

Horváth András

J É Z U S  É S  A N É P
Irgalmasságot akarok és nem 
áldozatot. (Mt 9, 1.)

Az emberek közt széjjeljárván,
A bűntől terhes [öld határán:
Égi Atyjának egy szülöttje 
Isten országát (erjesztette.
Es a tőle épített, eredt 
Ország alapja lón: — szeretet!
S melyért az égből földre szállott: 
Javítá a bűnös világot;
S  a szó. ha szent ajaki mondták,
Édes volt, mint a méz s orvosság.

A mester, Jakab s több tanítvány 
Jeruzsálem jelöl jövenek;
A h o l ide jén  a p á sk h á n a k ,
N éh á n y  napol fe n n  ü n nep iének .

S  hol az út Belhfagénak jordul, 
Zajgás halott jeléjök jobbéul.
E s lá tón ak  n ag y  so k a sá g o t.
Mely egy fánál tolongva áttolt.
A Jézus maga jelkereste:
K i bűn ö s vo lt, s  rtyoíná k eresz tje ;
M o s t íg y  szá ll:  g y e n g é n e k  g yá m ja , 
V aknak  leg yen  v ilá g o ssá g a !
És járula a sokasághoz.
Mely álkozódik, zúg, kiáltoz.

Az út melletti fügefának 
Árnyékában ülvén, valónak 
Egy beteg férfiú s búbánat 
Mialt nyögő asszonyt állat.
Az asszony, hitestársa nyilván 
A betegnek! — szólt egy tanítvány.
S  a férfiú monda hálásan:
Nem testvérem, sem hitvestársam!
De az Ür ne távozzék tőle.
Ki megszánt s rajtam könyörülte!

Id e g en  v a g yo k  Izraelben :
B e teg  tevék  és e ltéved tem ,
S  im e fánál fáradtan, éhen 
Összedőlt alattam öszvérem,
S  én. nagy sérülésnek miatta, 
Feküdtem jélholtan alatta.

Izrael népe, nagy csoportban 
Haladott el mellettem gyorsan;
A p á sk h a -b á rá n y  ünnepére  
K i-k i a  s z e n t  vá ro sb a  téré;
S én kínomban kiálték, szólván: 
Segítsetek sorsom mivoltán,
A Jchovának szent nevében. . . /
S vigasztalást hiába kértem . . .
Mert ők mondanák: az Or vélünk.
De ápolásra rá nem érünk!

E V A N G É L IK U S  E L E T
A magyarországi evangélikus egyele  ̂
mes egyház Sajtóosztályának lapja. 

Szerkesztőség é9 kiadóhivatal: 
Budapest, Vili., Puskin-u. 12. 

Telefon: 142-074. 
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László szerkesztő. 
Budapest, III., Dévai Biró Mátyás-tér 1.

Előfizetési árak:
Ft Ft

Egy bora E.— Félévre 30.—
Negyedévre 15.— Egész évre 60.—

Engedélvezési é3 terjesztési szám: 
M. E. III. B. 70.336/1948.

10.000 példányban nyomatott.-
2-532222. A thenaeum  
(F. v. Soproni Béla)

A KOBE TEMETETT ISTEN...
M áté Z4i I  —X.

Mindnyájunknak vem tapaszfalása 
arról, hogy a megszokás megnémífja 
a dolgok muzsikáját. Szürkébe takarja 
a színeket, elveszi az étet ízét és il
latát. így van az, hogy sokszor már 
nem is tudjuk, hogy a szobánkban az 
óra jár. Megszoktuk a ketyegését. Ta
lán csak akkor figyelünk fel, ha ép
pen megáll. így van az. hogy sokszor 
esztendőkön át jár mellettünk egy fi
nomművű óra, egy drága emberi szív 
és dalolja és mutatja nékünk a szere
tet és a boldogság gyönyörű idejét, 
de mi megszokjuk, magától értetődő
nek tartjuk, legtöbbször csak akkor fi
gyelünk fet, amikor a körmyeink sírva 
mondják el, hogy a kedves óra meg
állt és az a szív nem muzsikál többé 
nékünk örömről, szerétéiről és bol
dogságról. így van az, hogy sokszor 
már nem halljuk az Isten szavait, 
nem látjuk a mozdulatait: intő, vagy 
ajándékozó kezét. Megszoktuk, hogy 
van, mint a kenyeret, a levegőt és az 
életet. Istennek sokszor betegséggel, 
kereszttel és temetővel kell újra el
mondania az embernek, hogy O van 
és nélküle senki számára sem járhat, 
egy pillanatig sem, a kegyelem, az 
élet, vagy éppen a boldogság órája . . .

Izrael megszokta az Istent. Tudta, 
hogy van. Tudta róla, hogy Ö az élet 
hatalmas és gazdag Istene. De ez a 
tudomásulvétel nem jelentett semmi 
különöset az életében. Nem váltott ki 
belőle sem hálát, sem megrendülést, 
sem az éleiének megváltoztatásását. 
Egyszerűen örökölte az Istent, mint 
ahogyan örökölte a sátrát, az ottho
nát. Izráel megszokta a templomát. 
Tudta, hogy van valahol a messzi fő 
városban, Jeruzsálemben egy templom. 
Az Isten nagy palotája. Dicső, hatal
mas, gyönyörű épület. £ s egy évben 
egyszer mindenki elment ebbe a fé
nyes templomba, az Isten színe elé,

hopy a köszöneté páráséit el 
helyezze az Isten perselyébe. De ez is 
csak szokás volt. Nem volt több iz
galma, mint egy kirándulásnak, vagy 
egy ünnepi látogatásnak: Talán még 
ennyi se. Talán csak egy fényes menti
ngei adóhivatal volt, ahol egy évben 
egyszer lerótták az élet adóját. Talán 
csak a megszokás megnyugtató za
rándokhelye, ahol néhány napra meg
csodálták a köbe épített és köbe elte
metett Isién.

Jézus az olajfák hegyének egyik 
szerpentin álján ott áll a tanítványai
val. Messziről idelátszik a templom 
tündöklő ragyogásában és a tanítvá
nyok csillogó szemmel, rajongva 
mondják: nézd Uram, milyen szép a 
mi templomunk. De Jézus egyáltalán 
nem rajong velük. Komoly arccal néz 
a rnessziségbe és Isten ítéletét olvassa 
a tanítványok elé: sNem marad itt kö 
kövön, ami le nem romboltatik«. Istent 
nem lehet köbe. eltemetni. Egyszer 
széthullanak a megszokás márványai 
és Isten új hajlékot épít magának 
forró emberi szivek oltára körül.

Es most úgy érzem, hogy Jézus az 
Ige hegyoldaláról felénk fordul, reánk 
néz és a mi ítéletünket olvassa el. 
Minket is megítél az Isten. A mi egész 
kényelmes kereszlyénségünket. Nekünk 
is volt templomunk, hideg oltárral, 
hideg szivekkel é s—  elfelejtett Isten
nel. Mi is köbe temettük a hitünket, az 
imádságunkat és a templomba zártuk 
az Istent. A templomba, ahová csak 
látogatni és ünnepelni jártunk. De Öt 
nem hoztuk el soha magunkkal. Nem 
engedtük, hogy az ö  szcrctete átme- 
legitse, vezesse és irányítsa az éle
tünket. Elküldtük Hozzá a gyerme
keinket, a betegeinket és az öregein
ket, de nem hívtuk meg ö t a minden
napok munkájához, az otthonunkba, a

verítékünk és az örömeink közé. De 
Isten sohasem marad meg a meg
szokás márványpalotáiban, mert Ö az 
élet Istene. Lerombolja és megítéli 
mindazokat, akik a templom kövei kö
zé akarták eltemetni öt, szép, elfelej
tett halottnak. Ez a megítélés azon
ban még nem teljes, össze kell töret
nünk egészen. A kősziklák elporlad
nak egyszer — de a kőszívek is! Meg 
kell látnunk, hogy bűnösök vaguunk. 
Nem mások. Nem a világ. Hanem ént 
En vétkeztem, én hagytam el Öt. En 
felejtettem el és én temettem el Öt. 
El kell siratnom magamat és meg kell 
látnom, hogy nála nélkül nincs többé 
reményem.

S akkor majd visszatér újra az Is
ten. Dj templomokba. Bűnbánó és 
Reászoruló. Öreáhagyatkoző emberi 
szivekbe. Olt Ö új oltárt emel és ki
aludt, csalóka és hamis fények helyett, 
felgyújtja bentiünk uz igaz hit meg
szépítő oltári tüzet.

Most a feltámadott és élő Jézus oda
lép külön külön mindnyájunk elé és 
a szivünkben keresi a  templomot. — A 
középkornak volt egy különös keresz
ténye. ügy hívták, hogy Assisi Ferenc. 
Amikor ez az ember elveszítette meg
ítélt templomát, úgy oldotta meg az 
élete nagy kérdését, hogy hátat fordí
tott a világnak. Kiment a pusztába. 
A szívéből hegedűt csinált és gyermek 
módjára ráhajolt: angyali mennyor
szágról és Istenről így álmodott.

A mi ütünk nem ez! Mi itt mara
dunk ebben a világban. Mi is szi
vünkből és szeretteink szívéből nem 
hiú álmok hegedűjét varázsoljuk át, 
hanem a szivünket templommá tisztít
juk, ahol Isten ét, a mi mindennapi 
reménységünk. Templommá, ahonnan 
mindenki jelé hivogatólag szól örök 
Igéje: a szeretet, a munka és a békes
ség evangéliuma. Friedrich Lajos

Es újra számosán jövének,
Nők, férfiak, ijjak és vének;
S  én kínaim közt jel-jelstrék:
Nézzétek, elborít az Ínség!
S  a csapat szólt: a szent városból 
Elmaradnánk az áldozatról!
Elepedtetn, szóm már inegállobt, 
Midőn jött ez asszonyt állat,
E s ö h o zzá m  já ru lva  m enteit.
Nagy Ínségemből mentve lettem.

Köntösét szó nélkül eltépte.
Sebem kötözgetvén be véle!
S 'amit az áldozatra szánva. ■
Karján vitt elfedett kosárba .
Elövcvé, és gyötrő éhem’
Megenyhítette véle szépen;
Es cseppjei hűvös kútfőnek.'
Egó szom jam enyhére lőnek;
S  vigaszlalási ajakénak. •
Lelkemre nyugtalón hátának.
S  im most e nép és ösmerösi,
— Bút és könnyűt okozva néki, — 
Szentére hányják, hogy miattam 
Nem vett részt a nagy áldozatban. . .
— Zúgott [öl a böszült, szilaj had, — 
Ki nem vagy egyhitü, se’ vére,
N e m  jö tt  a  h ú sv é t ünepére!
S Izraelnek szent városába’ 
Megliszulást se nyert a kábát 
Füzénél égő áldozatnak.
Hol a füst és láng mennybe hatnak:- 
De tán kovászost is evett még! )
Kövezzük m eg . •. zajongtak ekkép.

S  mint szikla, tenger hullátnábul,
A  nép k ö zü l bá tran , sz ilá rd u l,
A M e g vá ltó  em elkedők  [el,
S u szózat ajkirul. imígy kel:
Ki az köziiletek. ki által —
Hat a sziklán pitlantatávál?

| Avagy a szív mélyébe nézhet.,.
Hogy ajkán ily kemény ítélet!.

A  tö rvén y  m ond: h ogyha  szo h ib a tn a p  
B a rm o d  verem be  hu ll, k ivo n ja d !
Kik ünnepen, szegény- s betegnek 
Enyhülést hoznak: jót művelnek!
S bizony bizony mondom tiriéktek.
Kik az oltárnál ünneptétek,
S  élvén kovásztalan kenyérrel, 
Imádkoztatok nappal éjjel, —
Bizony bizony mondom tinéktek:
Mind. annyi jót nem műveletek.
— S nem vagytok kedves Jehovának, — 
Mint maga ez asszonyi állati
Ki vagy te, kV szólsz imigyen?
— Kiálta a nép ingerülten —
Avagy tán elhisszük mi néked.
Hogy a törvényt követni vétek?
Avagy ián elhisszük, hogy annak,
Ki ront, mulaszt, érdemi vannak?
Tatán e meddő, vagy e száraz 
Füge járói gyümölcsöt rázasz?
Es hirlelénscggél szét támadt. 
Rengetvén a fügefaágat:
Es róla, rögtön nagy bőséggel.
M egért g y ü m ö lcs  h u lto n g a  szé jje l. 
N em  szó lt  a nép , s  thagát m e g a d ta  
N a g y  á lm é iko d á sn a k  m ia tta .

Es szólt a Megváltó ismétlen:
Utas, kelj föl, s menj el épségben!
Jó asszony, tiéidhez tér) meg. .
Az ür kegyelme van tevéted!
Boldogok kik e szót megtartják:
Nem áldozat, de irgalmasság!

Tompa Mihály

Istentiszteleti ren d
Április hó 28-án vasárnap 
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Somogyi szűcs BvndAk á ts s f tb á ta . 
B élések «  h a sz n á lt  
szőrmék rélele
V., Kossuth Lajos-utca 5.

V álla la ti jogügyi osztály- 
boa Budapestre elmen, 
ne*. Badttz, Miskolc. Fö- 
posta. Postán marad.
Lakások átépítését, tervek 
készítését vállalja: Busicza, 
Katona József-utca 27. T.:
111-101.

Használt háló. kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Péterfíy Sándor-u. 17. 
Gombos.

Express kötőkészülék. Deb
receni, XII!., Szt. László-u. 
53, vagy XI., Kosztolányi
ié? 12. fsz. 1. Demeter, 
Rapid javítás.

Zongorakészítőmesternél
zongora, pianínó jutányos 
árban. Harmónium 4llt ok- 
távos. 3 reg. 5 oktávoa 220Ó. 
3 reg. 320C0 Ft-ert eladó. 
Daróczy mester 342-862 Agg
tél eki-u. 5,

Ű j  o r g o n á k  javítását 1
R ie g e r O ttó  o r g o n a g y á r

Budapest, X IV ., Füredi-utca 41. Telefon : 297—023

S p eciá lis  m fistoppoló, mütttmő
A J f n U s í n  J / Í „ n p  Többszörösen kitüntetve férfi, női Mancin dános  ezabómester, THÖKÖLY-ÚT59/A 
Legtökéletesebb rnütömés kiégett, m olyrágott szöveten , 

és ruhákon. V idékre postán utánvét.

SZLEZÄK RAFAEL haran&önta á,,a
m o síto tt  v á lla la t 

R ákospalo ta , (Bpest, XV.,) Zrlayi-él 28. Tsl. 292-128
Fotelokat székeket, legújabb 
rendszerű rekamickat készí
tek: Kárpitos, Horváth Ml- 
hály-tér (volt Mária Terézia) 
tizennégy. — Templomnál.

Zongora, pianínó javítás 
hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvári zongorakészítő 
mesternél. Lenln-kőrút 21. 
Te!.: 42S-819

Szem üveg Ltpi Józseftől 
(Knapecz uiódától) IX., 
üiiö i-ú t 79. dróklmáctas 
templom m ellett.

Órajavítást. órsüveg behe
lyezést gyorsan éa pontosan 
végez Belházy órásmester 
Szabadsajtó-űt 6. (Erzsébet 
hídfőnél).

O r g o n á k , h a r m ó n iu m o k
kés2ítése, javítása. Villamos fúvóberende2ésck szállítása

F ittle r  Sándor orgonaépíto m ester
Budapest, XIV., M lsko!cI-út 7 6Zongora Javítás, hangolás

Jótállással Szakszerű becs
lés. Szávlts meatsp. Fa- 
ross-ter egy. T: 830-476. 
Kétszemélyes rekomlét szé
kekkel. fotelekkel olcsó ár
ban készít: Kárpitos, Rá- 
kóczi-lér 11. sz.

Bérmunkát vállal 10-es sik- 
kötőgéppel, gumifl.v és egyéb 
harisnyakötésre: Háziiparos, 
XIII., Kiss József-u. 51/a 
fszt. 4.

Sezlont, matracot, ven
dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenln-körűt 65. Sodrony ágybetét, össze

csukható vaságy. Gyermek- 
ágyat, vasbútort, csőbútort 
készít. Javítást vállal Pro- 
hászka. VI., Zichy Jenő-u. 
negyvenhat. ^ .

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés szavanként t Ft. Klshlrdctés nnn soron
ként J Ft. Szöveghirdtlés mm soronként 2 fe in t .

Harmónium jókarban, o l
csón . eladó. Gálosíalvi, 
Lenin-körut 2l., l .  em.

Kvarclámpa javítás: Zsellér, 
V ili.. Szigony.-u. \ 9.
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K om olyan  k o ll v e n n ü n k , h o g y :
, ,ha küzd is valaki, nem koronázíatik meg, ha nem szabályszerűen küzd“

— mondotta Péter János református püspök 
a liszavidéki egyházkerület közgyűlésén

A tiszántúli református egyházkerület 1953 április 23-án, Debrecenben 
tartotta rendes közgyűlését. A közgyűlésen jelen voltak D. Bereczky Albert 
és Kiss Roland, a református egyetemes konvent és zsinat elnökei, az evan
gélikus egyház képviseletében Dezséry László püspök, az Állami Egyházügyi 
Hivatal képviseletében Veres Pál alosztályvezető és Papp László. Jelen volt 
Hajdu-Bihar megye tanácsának elnökhelyettese, Debrecen város tanácsának 
elnökhelyettese és az Állami Egyházügyi Hivatal Hajdu-Bihar megyei megbí
zottja is.

A 73 tárgysorozat! ponttól álló ha
talmas egyházkerületi közgyűlés mind 
jelentőségében, mind méreteiben tÜK- 
rözte a leghatalmasabb magyar pro
testáns egyházkerület jelentőségét és 
6Úiyát.

A több mint egymillió reformátust 
magábafoglaló egyházkerület, ame
lyet az 1952 őszén tartott reformá
tus zsinat még csak növelt azzal, 
hogy a volt tiszáninneni egyház- 
kerületet betagolta a tiszántúli egy
házkerületbe — ezen a közgyűlé
sen éppen a zsinati törvény által 
teremtett helyzet alapján »Tisza- 
vidéki Református Egyházkerü

letére változtatta nevét.
A közgyűlés

PÉTER JANOS
püspök püspöki jelentésével kezdődőit, 
melynek részletekben való felolvasása 
is három órán keresztül kötötte le a 
feszülten figyelő, rendkívül népes köz
gyűlést. A nagyszabású püspöki jelen
tés nyomtatásban -is megjelenik s még 
alkalmunk lesz beszámolni róla. A 
püspöki jelentés legjelentősebb része, a 
magyar református egyháznak és a 
magyar protestantizmusnak nemzetközi 
ökurriénikus szolgálatairól, szól. Benyo
mást kettő összefoglalása volt ez 
mindannak :az erőfeszítésnek és jó szol-» 
gálainak,- amit -egyházaink- az elmúlt 
másfél esztendőn keresztül a világ- 
keresztyénsóg hivatalos fórumain, vi
lággyűléseken s különböző üzenetek és 
személyes építkezések formájában tel
jesítettek. A püspöki jelentésnek ez a 
része így fejeződik be: 

»Megcsonkítanánk az Ür Jézus 
Krisztussal történő közösség gya
korlását. ha nem éreznénk együtt 
a ma élő egész emberi nemzet
séggel közös sorskérdéseikben. 
Együtt érzünk és az a reményünk, 
hogy együtt is fogunk érezni s 
szolgálatunkkal olyan döntéseket 
fogunk munkálni, amelyek a lehető 
legtöbb ember javát szolgálják.«

A belső egyházi kérdések felé*for
dulva, Péter János püspök hangsú
lyozta, hogy:

»Sürget bennünket a feladat, hogy 
amit a testvéregyházak felé mondunk, 
azt tulajdon házunkban is, ,a mi hi
tünk. cselédei’ között is minden eddi
ginél következetesebben érvényesít-
l e í i l é  * •

Ebben az összefüggésben különösen 
kiemelkedő eseményként üdvözölte a 
legutóbbi református esperest konfe
renciát. Megemlékezett arról, hogy en
nek a konferenciának főelőadását 
Győry Elemér dunántúli püspök tar
totta:

»Győry Elemér püspöktestvérünk 
elemezve egyházi életünk legújabb 
fejleményeit, rámutatott arra, hogy 
szektás áramlatok jelentkeznek.
többfelől a gyülekezeti éleiben, 
amelyekkel behatóan kell foglal

kozni.«
»Az egyháznak kötelessége, missziói 
munkáját, teológiai és egyházkormány
zati szempontból megvizsgálni, tekin
tettel arra, hogy mind többen és töb
ben tapasztalják, hogy a szektás szel
lem egyházunk belső éleiének demo- 
raiizálását és ugyanakkor szolgála
tunk hitelvesztését ideái elő« — mon
dotta akkor Győry Elemér püspök. 
»Olyan -kérdésnél vagyunk, amelynél az 
egyház ‘hitéletének teológiai tisztasága 
és gyakorlatának hitbeli engedelmes
sége van kockán.

A teológiai tanítás tisztaságát és 
integritását egyházunk minden 
munkaterületén az ó- és újszövet
ségi teljes kijelentés fényében, hit
vallásaink útmutatása szerint min
den veszély ellen védenünk keik 
mégpedig úgy, hogy saját szolgá
latunkban a hit éberségével őrkö
dünk a felett, hogy igehirdetésünk
ben és szolgálatunkban maradékta
lanul érvényesüljön az egyház hi
vatalos tanítása és állásfoglalása.

Azzal a veszéllyel állunk szembén, 
hogv eigy megcsonkított, tehát megha
misított evangéliumra hivatkozva, 
csonkult teológiával, csonka egyház
fogalommal, "csonka' embérfogalofnmal 
és csonka viláigfogalommal egyesek 
rombolják a gyülekezetek életét.

Nem néztünk még mindig eléggé 
szembe azzal a hazugsággal, hogy a 
Bethánia Egylet önmaga felosztását 
ómként kimondó gyűlése és határozata 
után is maradtak olyanok, akik lát
szólag a református egyház keretébe 
tartozónak, de valójukban magukat be- 
thániásoknak tekintik és ilyen gyakor
latot is folytatnak.

Ezzel a hazugsággal nem mehe
tünk tovább, mert ez a hazúgság 
erkölcsileg  rnumhnt A h a z ú n sá e -

nak ilyen lelkülete tudja a hamis 
pietizmust, egyházellenes, nép
ellenes, államellenes, békeellenes 
indulatok és tevékenységek leple- 

zőjéül terjeszteni.
Az egyháznak az a feladata, hogy az 
-ilyen romlással szemben a teljes evan
gélium, a teljes hit, a teljes magértés, 
az engedelmes újjászületés, az enge
delmes megszentelődésre törekvés igé
jével, igényével, tanításával és szol
gálatával lépjen fel.«

A püspök ezután visszaemlékezett 
arra, hogy az egyházkerület másfél év
vel ezelőtt tartott központi ülésén már 
tárgyalták a református egyházat bontó 
6zektás tanítás és magatartás kérdé
seit, majd kijelentette: »Hamis min
den olyan lelkűiét, magatartás, amely 
akár frakciók, klikkek, különböző fedő
szervek mögé rejtőző akciók, az egy
házközségek pénzkezelésétől elkülöní
tett pénztárak fenntartásával, a fel
oszlás látszata mögött név nélkül, a 
hibás tulajdonságok illegális fenntar
tását élteti. *

Komolyan kell vennünk, hogy »ha ’
küzd is valaki, nem koronáztatlk 
meg, ha nem szabályszerűen küzd«. 
Az egyház elveszti az ige és Szent
lélek ajándékait, ha a hamisság 
lelke terjengésével szemben nem 
bontja ki az ige teljes fegyverze
tét. Őrhelyünkön mindenütt 
szembe kell fordulnunk a hamisság 
lelkének minden ^megtévesztő kí

sérletével szemben.
Most tehát megszüntetjük azt, aminek 
önmagától is meg kellett volna’ szűn
nie. A bethániás jelleg kérdése nem 
azon fordul meg, hogv ki 'volt valaha 
a Bethánia.Egylet tágja, hanem azon, 
hogy lói képvisel csonkított, és megha
misított evangéliumi tévtant, egyház- 
eüenességet, ■ emberei lenességet, tár- 
6adalomellene6ségeit leplező és ápoló 
álpietizmust. Aki ilyet képvisel, be- 
thániásnak minősül akkor is, ha soha
sem'voít az egylet tagja, viszont aki 
eljutott az ige teljesebb és engedelme
sebb ismeretére, építően szolgálhat, 
mégha korábban bethániás jellegű volt 
is.«

Péter János püspök jelentése a to
vábbiakban az egyházi élet minden 
vonatkozására gazdagon kiterjedő be
számolót és eflvi-fejtegetést nyújtott. 

Ezután
DEZSÉRY LÁSZLÓ

evangélikus püspök üdvözölte az egy
házkerület közgyűlését a Déli és Északi 
Evangélikus Egyházkerületek nevében 
s válaszolt a Péter János református 
püspök által felvetett fontos kérdésre. 
Többi között a következőket mon
dotta: >

A mi protestáns életűnkben az egy
házkerület — meggyőződésem szerint 
—az egyház legfontosabb műhelye. 
Azért, mert ez az a pont, ahol a gyü
lekezet rendszeresen és gyakorlatiasan 
találkozik az egyházi vezetőséggel.

A felszabadulás után eltelt időszak
ban mindkét történelmi protestáns egy
házunkban szorosabbá lett az egyházi 
vezetőségnek a gyülekezetekkel való 
érintkezése s ez oiyan eredményesen 
bontakozott ki, amint pl. a most el
hangzott püspöki jelentésből i6 látható.

Az a hitbeli és magatartásbeli 
egység, amely a tiszántúli refor
mátus egyházkerületben, de a többi 
magyar protestáns egyházkerület
ben is kialakult, azt a csodát is 
meghozta. Hogy nemcsak a refor
mátus egyház önmagában és nem
csak az evangélikus egyház önma
gában. hanem az egész magyar 
protestantizmus is együtt az egész 
egyházi életet befolyásoló hitbeli 
és magatartásbeli egységben él.

Van azonban az elhangzott püspöki 
jelentésnek egy része, amihez enged
tessék meg, külön is hozzászólnom, 
éppen egységünk alapján. Egyházaink
nak hitbeli és magatartás-béli egységén 
még van egy rés, amely a kii nem mun- 
káltságból és az önbírálat megfelelő 
kimondásának hiányából támadt. Ez a 
pont éppen a kegyesség kérdése. Hit
ben történt meg egységes döntésünk, 
a mi országépítésünk nagy dolgaiban, 
a -béke ügyében, az egyház és a hívek 
belső megújulásának kérdésében. Ez a 
hitbeli d ön lés egyházainkban valóban 
magatartásbeli egységet is jelent.

A hívők és a gyülekezetek kegyes- 
ségi élete azonban az a pont, ahol 
még nem járt át minden szivet s 
allot még nem befolyásolta az 
egész keresztyén magaviseletét ez 
a hitbeli és magatartásbeli egysé

günk.
Gyülekezeti csoportok vallásos szoká
sai és megnyilvánulásai az a terület, 
ahol ez az egység még nincs meg. A

-y
kegyesség a keresztyén etetnek az a 
legbelsőbb pontja, amihez nagyón bo
nyolult hozzányúlni. De sem a ma
gán kegyesség vonalán nem nyugodha
tunk meg, sem olyan »csoport-keresz- 
tyónség« vonalán, amely a maga fele
lősségére esküdően akar keresztyén 
lenni, függetlenül attól, amit a két tör
ténelmi protestáns egyház jelent. Azt 
hiszem, ezen a ' bonyolult ponton sok 
megvizsgálni valónk van.

De azt is hiszem, hogv ezen a bo
nyolult ponton is világos látásunk és 
döntésünk lehet.

Egészen bizonyos, hogy a magyar 
történelem általunk is befolyásolt 
szakaszán, a reformáció óta min
den időkben világos képe volt az 
embereknek, a nem-protestáns ma
gyar embereknek is arról, hogy mi 
a magyar kálvinizmus hitben és 
kegyességben. Ugyanígy világos 
kép volt történelmünk minden 
szakaszán a felől is, hogy mi a 
magyar Iutheránizmus. Nem sza

A MUNKA ÜNNEPE
A világ dolgozói nagy lelkesedés 

sei készülnek a munka ünnepének: 
május elsejének megünneplésére. Ez a 
nap a dolgozók nagy ünnepe szerte a 
világon. Az ünneplések mindenütt ki
fejezik a munka szeretetét és megbe
csülését.- Ez az ünnep egyben világ 
szerte hirdeti a dolgozók összetartá
sát és megbonthatalan közösségét. 
Önmagát becsüli meg minden dolgozó 
ember, amikor ünnepli a munkát, amire 
tudását, szorgalmát, és erejét fordítja, 
s amely földi jólétünk és békénk biz
tosítéka.

tHazánk dolgozó népe is hatalmas 
lelkesedéssel készül a munka ünnepé
nek, a kilencedik szabad május elsejé
nek méltó megünneplésére. Ezen a na

pon büszke örömmel tekintünk vissza 
a felszabadulás óta eltelt évekre. Büsz
kén nézzük azokat a hatalmas eredmé
nyeket, melyeket elértünk, és szilárd 
reménységgel tekintünk a jövőbe, 
hogy még hatalmasabb feladatokat 
oldjunk meg hazánk és népünk további 
felvirágzása érdekében.

Mi is, mint egyház, együtt ünnep
iünk hazánk dolgozó népével. Az ige 
alapján valljuk, hogy a munka Isten 
rende ése, és arra való, hogy az em- 
berlség javát szo gáija. Ezen a napon 
hálát adunk Istennek, hogy megáldotta 
dolgozó népünknek a felszabadulás óta 
végzett munkáját és imádkozunk azért, 
hogy áldja meg további munkánkat is.

üzenetváltás egyházunk és 
a Németországi Egyesült Lutheránus Egyházak 

Egyetemes Zsinata között
Németország evangélikus egyháza, mely »A Németországi Egyesült 

Lutheránus Egyházak« néven (VELKD) magába foglalja Nyugat- és Kelet- 
Németország evangélikusait, Berlinben tartotta egyetemes zsinatát. A Ma
gyarországi Evangélikus Egyház elnökségé Mihályt) Ernő egyetemes felügyelő, 
dr. Vető Lajos püspök, valamint Dezséry László püspök aláírásával üzenetet 
küldött a német evangélikus zsinatnak.
Az üzenetben testvéri szeretettel 

köszöntöttük a német evangélikusok 
egyetemes zsinatát s kértük őket, hogy 
»a fontos egyházi munka közepette ne 
hagyják figyelmen kívül a mi életünk
nek döntő -kérdéseit, mivel hogy az 
az egyháznak, különösképpen pedig a 
tiszta i ge egyhá zárn-a k i fel ada t a és ’.eh e- 
tösége van arra, hogy segítséget nyújt
son a világ nagy életkérdéseinek meg
oldásában.« »A Németországi Lutherá
nus Egyházak Egyetemes Zsinata nem 
zárkózhatik • el Németország feladha- 
tatlan egysége é6 av.iligbéke égető 
kérdése elől. »Ezután- üzenetünk em
lékezetbe idézi egyházunk 1953. már
cius 4—5-én; tartott zsinatából - a Lu
theránus Világszövetséghez és az Egy
házak-Világtanáesához -küldött üzene
teinek német vonatkozású részét,..majd 
így folytatódik: »Németország egysé
gének kérdése a legszorosabb össze
függésben van a világbéke kérdésével, 
mivel a német egység világbéke nél
kül és világ-béke német egység nélkül 
elképzelhetetlen. Németországnak és a 
német népnek eme egységéért és ez ál
tal a világbékéért is sokat tehet a Né

metországi Egyesült Lutheránus Egy
házak Egyetemes Zsinata. Ezekben, az 
életbevágóan fontos kérdésekben, mi 
mint egyház egyek vagyunk német- 
országi hittestvéreiinkkel.« Üzenetünk 
a továbbiakban a világbékéért való fe
lelősségteljes megnyilatkozásra hívja- 
fel a német evangeliikusok zsinatát ’és 
Isten gazdag áldását kívánja a zsin.it 
munkájára és döntéseire.«

A Németországi Egyesült Luther:)-, 
nU5‘Egyházak Egyetemes Zsinata táv
iratban küldött válaszüzénétet egyhid 
zunknak.. A .távirat igy .szól: - - • .

»Kedves testvérek a Jézus Krisztus
ban! A ti 1953. április 11-én kelt, sza
vaitok nekünk nagyon jólestek. Hálá
sak vagyunk Istennek azért, hogy.5 
minket, németországi lutheránusokat, 
keletről és nyugatról egyáéges tanács
kozásra Berlinbe összegyűjtött. Gon
dolatainkat, szavainkat és cselekede
teinket a Krisztusban való békének és 
a z é  világon való békének szenteljük, 
amiért kérjük is Istent. A Német
országi Egyesült Evangélikus Luthe
ránus Egyház Egyetemes Zsinatának 
elnöke.«

bad tehát megtörténnie. ; hogy_ j a 
magyar protestáns cgyháztöriérie- 
iemnek ez az összbenyomása, ez az 
egységes • képe a mi egyházainkról 
megváltozzék. Nem szabad meg
történnie, hogy azt a hitvaliásos 
és történelmi magyar kálvinizmust 
és lutheránizmust, valami újfajta 
vallásos formák lényegesen befo

lyásolják és színtelenítsék.
Egyházaink kegyességben való egy

sége természetesen olyan kérdés, ami
ben nem lehet arra törekedni és

nem szabad megengednünk, hogy 
a két egyház kegyessége valami új 
*evangéliumi«-nek nevezett hangu
latban összemosódjék. Azon keli 
dolgoznunk, hogv a történeten és 
hitvallásos kálvinizmus, másfelől 
pedig a történelmi és hitvallásos 
Iutheránizmus erősödjék bennünk 
és mutatkozzék meg gyülekeze
teink és híveink kegyességi életé
ben. A történelmi és hitvaliásos 
kálvinizmus és Iutheránizmus ke
gyessége természetesen differen
ciált marad, de ez nem fogja sér
teni egyházaink hitbeli és maga
tartásbeli egységét. Ha ezen a te
rületen rendet akarunk teremteni 
és nyugodt fejlődést akarunk elő
készíteni, akkor azt az irányzatot 
kell felvennünk, hogy mindkét egy
házban a történelmi és hitvallásos 
kegyesség hagyományait keresi és 

formálja lovább.
. Ez a néhány szavam nem e!ég arra, 
hogy közös tennivalóinloat kifejtsem. 
De kijelentem, hogv a mi szívünk mé
lyén is visszhangzik Péteir János re-

formátus püspök -idevonatkozó 6zav,a. 
Felfigyeltünk az országos református, 
esperest konferenciára is és - -

kijelentem, hogy evangélikus egy
házunk olyan módon akar segítsé
get nyújtani a református egy
háznak, hogy a magunk portáján 
is felvetjük ezt a kérdést. Kije
lentem továbbá, hogy a magyar 
evangélikus egyház akkor, amikor 
a magyar református egyház ezt a 
kérdést jelentőségéhez mért ko
molysággal. gyakorlatiasan is fel
véti, vagyis amikor útját állja 
azoknak, akik a református egyház 
kegyességét, hitbeli és magatar
tásbeli egységét rontják — nem 
fog segítséget nyújtani olyan em
bereknek. akik most talán az evan
gélikus egyházban keresnék még 
új helyüket azért, hogv a magyar 
protestantizmus hitvallásos és tör
ténelmi kegyességét ezután ott 

rontsák.
A református egyetemes konvent ne

vében
D. BERECZKY ALBERT

püspök beszélt. Kiemeltei a protestáns 
egyházak nagyszabású nemzetközi 
szolgálatának kérdéseit, hangsúlyozta, 
a református egyház belső egységét s 
meleg szavakat mondott a magyar re
formátus . és magyar evangélikus egyj 
ház együttműködéséről.' ,

Délután a debreceni nagytemplom
ban D. Bereczky Albert és Péter János 
püspökök szolgálatával 47 református 
lelkészt szenteltek fel hatalmas gyüle
kezet előtt.

„Azért aki tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak“ (Jakab 4,17)

„Nem szabad m egtörténnie, hogy a  hitvallásos és történelm i m ag y ar kálvinizmust és lutheránizm ust í 
valami ú jfajta  vallásos formák lényegesen befolyásolják és sz in te len ítsék"
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Az egyháztörtén étből: G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
1848-ban így beszélt egy püspökünk:

„Nincs evangyélmi keresztyénség jó hazafiság nélkül11
Haubner Máté evangélikus püspök 

mondotta ez okét a szavakat 1848-ban, 
amikor a haza várta a keresztyének 
megnyilatkozását a nagy nemzeti célok 
érdekében.

Haubner Máté vagyontalan, szegény 
szűcsmester családjából származott. 
Csak úgy járhatott magasabb isko
lákba, hogy a tanulás mellett maga ke
reste meg szűkös kenyerét. Hosszú lel
kesei szolgálat uián, 1846-ban válasz
tották meg püspökké a dunántúli egy
házkerület gyülekeztek

Amint megindultak az 1848. márciusi 
események, Haubr.er nagy lelkesedés
sel áll a nemzeti függetlenségért és a 
reformokért folytatott küzdelem mellé. 
A »Hazánk« című győri újság 1848. 
márc. 21-i száma így ír Haubnerről:

Helybeli evang. superintended, fő
tiszt. Haubner Máté tir igen dicsé
retes és követésre méltó például a 
múlt vasárnap igen épületes és ta 
nulságos egyházi beszédet mon
dott híveinek a szabadságról, igen 
érdekesen és telfoghatólag fejteget
vén előttük a gondolat- és sajtó
szabadság lényegét és hasznait, 
valamint a hitegetök és álpróféták 
tanainak kárát és utálatossságát.
A valóban alkalmi és gyönyörű 
egyházi beszéd hallására nem egy- 
nek a hallgatók közül csordultak 

ki örömkönnyek szemeikből.«
1848. akt. 21-én naplójába jegyezte a 

püspök, hogy Kossuth Lajos győri lá
togatása során, az egyházkerület nevé
ben tisztelgő küldöttség élén üdvözölte. 
»Megilletődés könnyűit láttuk a szemé
ben ragyogni« — írja Haubner. Ecker 
János Sb'őri polgár feljegyzése szerint 
Kossuth ugyanekkor heves szemrehá
nyást tett a katolikus főpapságnak, 
hogy nem veszi elég komolyan a sza
badságharc ügyét, ,

Haubner Isten igéjéből tájékozódó 
hazafias magatartását a legjobban 
tükrözi 1848. dec. 3-án kibocsátott kör
levele, amely a lelkészeket és tanítókat 
buzdítja hazafias magatartásra. Ez a 
körlevél egyúttal betekintést nyújt abba 
a teológiai munkába is, amely az igé
ből nyert indítás alapján fogalmazta 
meg saját kora konkrét eseményei kö
zött a hazafias keresztyén magatartás 
alapvonalait. Körlevelét dec. 10-én 
megküldte Kossuth Lajosnak is, a 
Honvédelmi Bizottmány elnökének.

A körlevél a keresztyén ember ma- 
gátólértödő kötelességének vallja a 
haza igaz ügyének védelmezését:

»Üdvezítő Urunk mondá: az igaz 
ügynek ellensége a jó vetés közé 
akkor hinti konkolyát, mikor az 
emberek alusznak! Barátit figyel- 
mezteté, miszerint a virrasztás az 
ő dolguk, hogy az emberiség jó
léte rosszakarók ármánykodásá
nak ne essék áldozatul! Nagy mes
terünk ezen szavaiban, mint szent 
evangéliuma sáfárlóinak, nekünk 
is kejelelé kötelességünket. Köte
lességünkké tette, hogy akár hitfe
leink közt, mint Anyaszentegyhá- 
zunk hív lelkészei, akár honfitár
saink közt, mint Honunk jó polgá
rai, az igazság szent ügyét az in
cselkedő ellenség maszlaga ellen

éber őrködésünk által oltalmazni 
segítsük.«

_ Világosan látja Haubner, hogy a vi
lági feísőbbség tisztéhez tartozik a nép 
érdekeinek megvédése, de ugyanakkor 
8* is világos, hogy az egyháznak el 
kell igazítania híveit az emberi együtt
élés alapvető kérdéseiben s az 1848-as 
szabadságharc konkrét helyzetében meg 
kell mondania, hogy a keresztyén em
ber hitből fakadó engedelmességgel tá
mogatja a világi felsőbbségnek a nép 
érdekeit szolgáló intézkedéseit, sőt a 
püspök szavai szerint ennek a támoga
tásnak lelkes odaadással kell megtörtö
mé: »Népünk, részint kedves Hazánkat 
érzékenyen fenyegetett viharok által 
fölriasztva, részint erélyes kormányunk 
egymást érő fölhívásai által é le s z t
getve, nem aludt, sőt nemzetünk dühö
sen megtámadt legfőbb érdekeinek meg
őrzése körül vetélkedve, példásan őrkö
dött.

Nekünk tehát alig maradt több ten
nivalónk, mint jeles kormányunkat 
célszerű intézkedéseiben támogat
nunk s híveink lelkesültségértek 
kellő irányt adnunk. Részemről, 
főpásztori tisztemnél fogva, külö
nösen érzem magamat Titeket, 
kedves lelkész és iskolatanitó szol
gatársaimat a Krisztusban, ma, ád- # 
vent 1-só' vasárnapján, midőn Isten 
kegyelméből egy új egyházi évet 
megkezdhetni szerencsések va
gyunk, jelen pásztori levelem által 
igaz testvéri szeretettel egytöl- 
egyig fölszólítani, hogy velem 
egyetértve s összefogva megújult 
erővel egész tehetségünkből ipar
kodjunk evangyélmi keresztyén, 
szellemünket az által tüntetni ki, • 
hogy híveinket Honunk minél lelkc-

Aprilis 26-án, vasárnap este 7 óra
kor a zsúfolásig megtelt fasori evan
gélikus templomban abban a csodála
tos élményben volt része az áhítalos 
gyülekezetnek, hogy gyönyörködhetett 
Istennek a zene szárnyán való kinyi
latkoztatásában. Hazánknak és evangé
likus egyházunknak egyik legkiválóbb 
orgonistája,

Peskó Zoltán
orgomaművész-karnagy, a charlotten- 
burgi Heitmann-iskola tanítványa csil
logtatta meg művészetét, midőn Bach 
János Sebestyén, Muff at, a magyar 
Gárdonyi Zoltán, Franck Caesar és 
Liszt Ferenc igen hatásosan össszeíü- 
zött gyöngyeit mutatta be. A Peskó 
Zoltán vezetése alatt álló fasori Evan
gélikus Énekkar pedig Kuhnau, Mo
zart és Händel örökbecsű müveit szó
laltatta meg.

A részletes műsort lapunk múlt heti 
száma közölte. Mostani beszámolónk
ban az utolsó műsorszámot kívánjuk 
kiemelni, amely oly lenyűgöző erővel 
hatott a gyülekezetre, hogy az utolsó 
akkordok elhangzása után perceken át 
áhítatba merülten maradt mindenki a 
helyén ebben a sérült állapotában is 
oly szép fasori templomunkban. Ez az 
utolsó műsorszám Liszt Ferenc: Wei
nen, Klagen c. műve volt. Bach János 
Sebestyén népes családjában hol ke

sébb polgáraivá, s nemzeti igazsá
gos ügyünk minél hatalmasabb vé

dőivé tegyük.«
Haubner nem habozik kijelenteni, 

hogy akik útjában állnak embermilliók 
felemelkedésének, azokkal az egyház 
embereinek is szembe kell szállniok: 
»Minden embernek jogában kell állani, 
hogy emberré lehessen! S ime támadott 
ellenség, ki ellene szegül 6 az előbbi, 
embert ember tel enítő zsarnokságot to
vább is fönn akarja tartani! — és 
azért 12 millió ember fölött folyik a 
fegyveres vita, ha tovább is barmoknak 
tekintessenek-e, vagy szabadjon em
berekké lenniök? — Testvérim! tehát 
nem puszta polgári haszon van köz
tünk célba véve, hanem egyenesen 
maga az emberi természet méltósága! 
Kérdem: volt-e? van-e? a Krisztus 
Anyaszentegyházának is ennél maga
sabb, szentebb célja? A világ megvál
tója, mikor legtöbbet akart mondani, 
azt mondotta az embereknek (Máté 5, 
48): »Legyetek tökéletesek, mint a ti 
mennyei atyátok tökéletes!«

A körlevél élesen támadja az ellen
séget, amely a »vallást ürügyül szereti 
venni kegyetlen zsarnokoskodásának 
elpalástolására.«

Majd pedig ebbe a mondatba fog
lalja össze Haubner püspök a kör
levél mondanivalóját: »Hirdessük 
tehát híven a Krisztus evangyélio- 
mát úton útfélen és mondjuk léi, 
hogy: nincs evangyélmi keresz

tyénség jó haaaíl&ág nélkül!«
íme a száz év előtti evangélikus 

egyház így világította meg Isten igé
jével az igaz keresztyénség és az igaz 
hazafiság útjátI

Ottlyk Ernő

Teszteltek, hol temettek. Miikor negye
dik gyermeke holtteste mellett állott, 
kétségbeesését, fájdalmát a Weinen, 
Klagen kantátájába öntötte. Liszt Fe
renc ezt a kantátát, és Bach H-moll 
miséjének állandóan ismétlődő basszu
sát dolgozta fel ebben a zeneműben.

A feledhetetlen élményt jelentő hang
versenybe a

Pásztor Pál
lelkész által előadott bevezetés és az 
egyes műsorszámokhoz fűzött ismerte
tés illeszkedett bele az előadott művek 
alkotta füzérbe.

Szolgáljon művészeinknek és ének
karainknak biztatásul, nékünk pedig re
ménységül Luther szava: »A zene 
Istennek egyik legkedvesebb és legdi
csőségesebb ajándéka, melynek a Sá
tán elkeseredett ellensége. A zene eltá
volítja szívünk fájó szomorúságát és 
megtöri bűnös gondolataink hatalmát. 
A zene a fegyelem egyik gyöngéd faj
tája, megnemesíti szenvedéseinket es 
megtisztítja értelmünket. Egy bizo
nyos, — amit a tapasztalat is igazol 
—, hogy Isten igéje után semmit sem 
kell olyan méltón és fennen dicsérni 
és értékelni, mint éppen a muzsikát. 
Isten a muzsika által az evangéliumot 
prédikálja.«

Bendes Aladár

Orgona és énekkari hangverseny a fasori templomban

1920-ban tizennégy éves volt és ceü- 
szott-mászott az utca porában egy 
kisleány. Irni-olyasni nem tudott. Ott
hona nem volt. Árvaságának nyomo
rúságát hordozta és testének béna
ságát, mert születésétől kezdve paro
li zisben szenvedett. Valaki reánézett 
erre a csúszó-mászó, elejtett, elha
gyott teremtésre s azt mondta magá
ban: — Erre csak a koldulás v á r . . .  
Egy jölelkü asszony — a kedves 
Aranka néni — lehajolt, felemelte, 
magához ölelte és kivit:« Nyíregy
háza szélére, egy ki6 tanyára, ame
lyet éppen akkor kezdtek berendezni 
nyomorék gyermekek számára. Ez a 
leány volt az első gondozott ÉLIM- 
ben, a Nyomorékok Otthonában, 
amelynek megindulásakor kimondot
ták az elvet: Iliiből élünkI

Ez az egykori 14 éves leány ma is 
él. Azóta megtanult főzni, a tűzhely 
előtt üldögélve, gyönyörűen kézimun
kázik, a háború alatt az otthon kony
háját is vezette. S 1920 óta az ott
hon első lakója óta, hozták, egyre 
hozták a nyomorék gyermekevet, ta
lán már százat is s  azóta közülük 
hányán érzik az evangélikus egyház 
szeretetét.

FÉNYKÉPEK SORA
került, elém, amikor meglátogattam 
az otthont. Ilona nővér, a vezető (aki 
kezdttől fogva szolgál az otthonban) 
lapozgatja az albumot és mondja 
sorra a neveket. Neveket, amelyek 
mögött mindig különleges élet álí s 
mindegyik fölé oda lehetne írni: »El
veszett és megtaláltatott«. Berta 5

éves korától béna lábbal került az 
otthonba 18 éves koráig. Gyöngyi a 
kereskedelmi érettségi után lépett ki 
az életbe, ma üzemi tisztviselő és 
gyermeke van. Egy képen férj, fele
ség és két gyermek. Az egyik gyer
mek eltakarja az asszonyka balvál- 
lát, amely csonkban végződik. Pi
roskát csípőficammai kezelték sokáig, 
nagyon sokáig gipszben volt, most 
kedvesen dugja össze fejét a képen 
egy fiatalemberrel, a vőlegényével. 
A nógrádi hegyek egyik falujában él 
egy leány, aki csak mankóval tudott 
járni, élete nagyrészét kis tolókocsi
ban töltötte, — ma kézimunkázik, 
gyermekeket tanít és magánúton ta
nulja a könyvelést. Az eltávozottak 
között vannak varrónők, tisztviselők 
és anyák ... Nem felejthetik el azt 
az otthont, amelyben éveken keresz
tül ápolták, nevelték, tanították őket 
s amelyben az orvosi tudomány ve
télkedett érettük az imádságos szere
tettel, hogy az egyháznak és a nép
nek értékes tagjaivá váljanak.

MOST IS
24 gyermek él az ÉLIM-otthonban, 
kétévestől 18 évesig. Van közöttük 
17 éves, aki analfabéta. Fertőzés, 
gyermekparalízis, csípőficam, agyráz
kódás, szerencsétlenség . . .  ezekben 
a betegségeikben szenvednek általá
ban. A legtöbbnek csak neve van és 
egy törzsszáma, amelyet az állami 
gyermekmenhelv ad. Árvák, mert szü
leik ismeretlenek. v 

Éppen ebédelnek, amikor belépünk 
a nagy terembe. Szőke és barna

gyermetofejek fordulnak felérik s a 
szemek ragyognak a kíváncsiságtól. 
Joób Olivér nyíregyházi félkész, akii 
kalauzol, már névszerint ismeri őket. 
A falakon csodás színes meseképek. 
Az ajtó fölött felirat: Békét akarunkI 
A kis asztal mellett is három apróka 
leány forgatja a kanalat. Az 5 éves, 
kétezer™ Julika készségesen énekli 
el a dalt: »Kis telefonom van ne
kem ...«  A másik Julika, szöszke 
fejű, 9 éves, egy felnőtt komolyságá
val a Szuliíkomról szóló éneket adja 
elő. Amint állnak az asztalok körül, 
nem látszik semmi a nyomorúságból. 
Pedig egynek csak egy 6zeme van, 
a másiknak gépben a dereka, a har
madiknak a lába, mindnek, mindnek 
van valami nehéz testi bánata. Né
melyik iskolából jött haza s  a hold- 
vtlágképű, elsőosztályos Editke bol
dogan mutogatja irkájában a virágok 
közé írt szép betűket és szavakat. 
Élni akarnak! S akik gondozzák őket, 
Ilona nővér, Klára nővér, Zsuzsanna 
nővér, vagy a debreceni kórház dok
tor bácsija, aki már több rendkívüli 
operációt vállalt sikerrel, mind azt 
akarják, hogy éljenek és fejlődjenek 
ezek a gyermekek...

A KISEBBEK
szobája már sokkal leverőbb. Né
gyen fekszenek apró ágyaikban, s 
ezek mindig fekszenek. Akár a 4 és 
fél évest nézem, akár a 6 évest, de
kányi súlyúkkal, béna végtagokkal, 
torzult arccal, nem mondanám egyi
ket sem egy évnél idősebbnek! Le
zárt világ ez, homályos, mosolytalan 
világ! Itt nem terem játék-virág, itt 
nem hódit a betű és a szám, nincs 
futás, labda, fogócska, csak egy ajtó

Május 3. Cantate. Hűsvét u. 4. vasárnap.
Igék: d. e. Jel. 15:3—4. Máté 21:14—17. d. u. Zsolt, 96:1—3. 
Liturgikus szín: fehér.

LELKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉG
A budapesti lelkészek rendszeres 

teológiai munkaközössége május 
7-én, csütörtökön d. e. 9 órakor az 
Evang. Teológiai Akadémián össze
jövetelt tart,

CEGLÉD
Április 21-én. a ceglédi templomban 

szentelte lelkésszé Dezséry László 
püspök Kiszely Sándor, most végzett 
teológust. A szertartás elvégzésénél 
Benczúr László püspöki titkárlielyettes 
és Válint János esperes segédkeztek. 
Felemelő látvány volt, hogy az ősi 
»Confirma Deus« éneklésénél a kör
nyező gyülekezetek lelkészei is meg
áldották a felszentelt lelkészt és ezzel 
is kifejezésre juttatták azt, hogy most 
már ő is közéjük tartozik. Isten ál
dása legyen a felszentelt új lelkészen 
és szolgálatán.

FEJÉR-KOMAROMI EGYHÁZMEGYE
A lelkészi munkaközösség áprilisi 

összejövetele a sajtószolgálat jegyében 
folyt le. Németh Géza élénk érdeklődés 
mellett ismertette az országos sajtó- 
értekezletet, majd a sajtóosztályról 
vendégül hívott Várady Lajos az Isten 
sajtójáról tartott előadást, melvet meg
beszélés követett. Schulek Tibor, aki 
részt vett a komáromi ref. egyház
megye 'lelkészt munkaközösségének 
összejövetelén. Fekete Sándornak, az 
»Üt« szerkesztőjének a sajtóról tartott 
előadásából közölt részletekéit.

tatabanya

A tatabányai gyülekezet mindkét lel
kész! körében a sajtó vasárnapján Tur- 
csány! Károly szolgált. Templomi is
tentiszteleten és gyérmetrói bl i aór áko.i 
hirdette az igét.

ALBERTI
Április 19-én iktatta be Válint János

esperes a gyülekezet újonnan megvá
lasztott presbitereit. Az újonnan meg
választott presbiterek a gyülekezet lel
készével és felügyelőjével közösen vet
tek úrvacsorát. Istentisztelet után dr. 
Jugovics Lajos felügyelő üdvözölte a 
presbitereket. ,

MONOR
A gyülekezet új gyülekezeti termét 

Válint Lajos esperes április 23-án 
avatta fel bibliaóra keretében.

KÖBANYA
A kőbányai gyülekezet utászutcai 

imatermében vasárnap szeretetvendég- 
séget tartottak, amelyen Zongor Endre 
lelkész tartott előadást, »Keresztyén 
családi élet« címmel.

LELKÉSZVALASZTAS
Bárdosi Jenő zsédemyi lelkészt a 

dabronyi egyházközség megválasztotta 
lelkészének.

FELUGYELÖVALASZTAS
A bőnyi egyházközség a tisztéről le

mondott Herter Márton helyébe Németh 
Ferenc banai egyháztagot választotta 
meg felügyelőjének.

a szobán, amelyen át bejön hozzá
juk az együttérzés, a könyökűiét és 
megeteti, lefekteti és betakarja őket. 
Jó, hogy nem lehet ezt a látványt le
írni . . .

A kert már mennyivel derűsebb. 
Kb. 1514 négyszögöl s bizony a há
rom nővérnek ugyancsak be kell osz
tania a napját, ha a kertet is gon
dozni akarják. Pedig megteszik! Meg 
kell tenni, mert önfenntartó az ott
hon, nem számolgathatja mindig azt, 
hogy jön-e innen-onnan valami ado
mány. Az ólban 3 malac dörzsöli de
rekát a fehér kerítésen, tyúkok kapir- 
gálnak a drótsövény mögött s a kis 
padlás ajtaján örömös surrogással 
röpülnek ki a boldog galambok. A 
kert mögött pedig a játszótér terül el, 
a szabad óráik nevetéstől hangos 
helye. . .

ÉLIM AZ OTTHON NEVE
amelynek eredetijét II. Mó'zes 15:22— 
27. verseiben találjuk leírva. Izráel 
népe elindult a Veres tengertől a pusz
taságba, majd Marában keserű vizet 
talált. Csoda történt s édessé vált a 
víz. Elhangzott az Ígéret: »Eh va
gyok az Or, a te gyógyítód/« fgy 
jutott a nép ÉLIM-be, ahol 12 forrás 
volt és 70 pálmafa. A viszontagság 
után megpihentek . . .

A nyíregyházi nyomorék gyermekek 
otthonában így pihennek ezek a gyer
mekek. A 12 forrás és 70 pálmafa 
gazdagságát hordozza magában az 
evangéliumi, szolgáló, imádkozó sze
retet . . .

Vájjon Te, akinek egészséges a 
gyermeked, vállalod-e ennek a sze
retetnek erősítését?

Várady Lajos

OROSHAZA-RAKÖCZI-TELEP
Jubilate vasárnap tartotta az egyJ 

házközség ezévi konfirmációi ünnep' 
ségét. 16 gyermek tett bizonyságot 
hitéről. Ugyanezen a napon avatta 
fei a gyülekezet, új zöld olfárteritő- 
jét, mely közel másfélezer Ft-ba ke
rült. A térítőt 20 nőtestvér 45 munka
összejövetelen készítette el. Az ünnepi 
szolgálatot Aranyi József esperes és 
Koszorús Oszkár végezték. A gyüle
kezet tagjai ének és zeneszámmal 
szolgáltak. Az ünnepséget szeretet- 
vendégség zárta be, melyen sok kézi
munkát és egyéb tárgyat sorsoltak 
ki. A szomszédos szentetornyai és 
orosházi gyülekezetből szép számmal 
jelentek meg az ünnepségen.
NYUGATBÉKÉSI EGYHÁZMEGYE

A lelkészek munkaközössége ápr.
23-án tartotta szokásos havi munka
ülését, melyen mindenek előtt Can
tate és Rogate vasárnap igéiben 
mélyültek el. Boros Károly beszámolt 
az áp.r. 8. országos sajtókonferenciá
ról, majd Zátonyi Pál tartott elő
adást »Gyülekezeti vezetők nevelése« 
címmel.

VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE
A Veszprémi Egyházmegye munka- 

közössége április 21-én Cetidömöikön 
tartotta meg értekezletét Halász Béla 
esperes elnöklete mellett. Megjelent az 
értekezleten dr. Fekete Zoltán egyház
megye^ felügyelő, Koren Emil buda
pesti lelkész, az Evangélikus Élet mun
katársa és többen a vasi egyházmegye 
lelkészei közül. Halász Béla esperes 
megnyitójában megemlékezett dr. Vető 
I-ajos püspöki kitüntetéséről és a zsinat 
által hozott új törvényekről. Az érte
kezlet örömmel vette tudomásul a be
jelentéseket és a maga részéről is sze
retettel köszöntötte az egyházkerület 
püspökét és örömmel fogadta a zsinat 
által hozott új törvényeket.

Az értekezletet megelőző úrvacsora! 
istentiszteleten Sümegi István lelkész 
szolgált, a bibliakörök kérdéséről pedig 
Kiss Ferenc, Szabó Gyula és Jakab Sán
dor lelkészek olvastak fel értékes elő
adásokat, amelyeket élénk eszmecsere 
követett. Végül Koren Emil, az Evangé
likus Élet munkatársa, a sajtókérdés- 
ben adott tájékoztatást és közvetlen 
eszmecsere indult meg az értekezlet 
tagjai között, akik egyetértettek abban, 
hogy minden módon támogatni kíván
ják egyházi lapjainkat, hogy evangé
likus népünk közötti elvégezhessék 
szolgálatukat.

DÉLSZABOLCS
A délszabolcsi egyházközség ápri

lis 19-én. tartott évi rendes közgyűlé
sén örvendezéssel vette tudomásul, 
hogy az egyházközség anyagilag meg
erősödött. Örvendetes tényként állt a 
közgyűlés előtt, hogy a nagy-kiterje
désű szórványterületen komoly munka 
folyt. Hálás szeretettel emlékezett 
meg a közgyűlés dr. Vető Lajos püs
pökről, aki a gyülekezetét a borbányai 
templom építésénél támogatta és öröm
mel köszöntötte őt a munka érdem
rendjével történt kitüntetése alkalmá
ból.
HAZASSAG

Vető Béla evangélikus segéd lel
kész- és Molnár Éva húsvétkor tartot
ták esküvőjüket a dunafőidvári temp
lomiban.

E g y h á x x e n e i ü n n e p é ly  
a  D eá k -té ri te m p lo m b a n

Az Evangélikus Egyetemes Sajtó- 
osztály

1953. MÁJUS 10-én 
Tranosdus-estct rendez a Deák-téri 
templomban. A gazdag zenei műsor 
keretén belül dr. Sólyom Jenő teológiai 
tanár tart előadást Tranosciusról és 
énekeskönyvéröl egyháztörténet! szem
pontból, Linder László lelkész hymno- 
lógiai szempontból és Váczi János lel
kész a gyülekezeti élet szempontjából.

A Hungarian Churh Press
legújabb számában hírt közöl a magyar, 
református egyház esperesi konferen
ciájának a lefolyásáról, részleteket kö
zöl a református lelkipásztorok húsvéti 
igehirdetéseiből és közli D. Bceczky 
Albert most megjelent könyvének elő
szavát. Ismerteti a magyar evangélikus 
egyház zsinatának 4. ülésszakán hozott 
három új törvényt. Tudósítást közöl a 
nagybudapesti evangélikus lelkészek 
békegyűléséröl, közli a magyar evangé
likus egyháznak az Egyesült Német 
Lutheránus Egyház egyetemes zsina
tához intézett üzenetét. Foglalkozik 
ezenkívül a külföldet tájékoztató ma
gyar protestáns kó'nyomatos a pesti 
egyházközség volt lelkész! köreinek 
egyházközségekké való átalakulásá
val, a János passió deáktéri előadásá
val és végül D. Bereczky Albert és 
Péter János református püspökök pá
rizsi beszédeit közli.

12 forrás és 70 pálmafa: ÉLIM



E V A N G É L IK U S ÉLET

A R C O K  A  B I B L I Á B A N
A T É K O Z L Ó

T V  a négyarcú ember nem színész, 
-Lj nem alakoskodó, nem képmutató, 
még csak nem is betörő, hanem a 
hivő, Isten gyermeke, alki hazatalált. 
A négy arc egyikét minden emberen 
meg lehet figyelni. Tudatosan, vagy 
mit sem sejtve minden embernek vi
selnie kell az egyik arcot. De boldog 
az az ember, aki mind a négyet vi
selte már s a negyediknél kikötött.

Mielőtt azonban az arcról szól
nánk, hadd vegyük szemügyre a szí
vet. Jeremiás próféta azt mondja 
róla, hogy nehéz kiismerni. S így is 
van, mert gonosz és mindennél csa
lárdabb (Jer. 17,9). Csalárd és kiis
merhetetlen volta abban van, hogy 
nincs az emberhez kötve. Váratlanul 
és meglepetésszerűen, vagy megszo
kottan és rendszeresen kilép belőlünk, 
hogy máshová kalandozzék. Sokszor 
egészen kalandos messzeségeket kó
szál be. Az Ige azonban a szívét is 
leleplezi. Jézus azt mondja róla: Ahol 
van a ti kincsetek, ott van a szívetek 
is.

Szíved helye 6zabja meg viszonyo
dat Istenhez s e viszony szerint vál
tozik az arcod. Vizsgáld meg mos
tani arcodat abban a tükörben, me
lyet Jézus a tékozló fiú példájával
állít eléd (Luk 15,11—32).
1

A z első arc a békétlen fiú arca.
Otthon van az atyjánál és a közös 

vagyonnak korlátlan ura ő is. Szol
gák serege veszi körül, reggel atyjá
val együtt indulhat a szántásba, vagy 
aratásba, estére meghitten várja őket 
az otthon s a párolgó illatos vacsora. 
Vacsora után bátyjával és atyjával 
közösen vitatják meg a következő nap 
teendőit. De 5 csak félig van ott. 
Látja övéit, hallja is hangjukat, egy- 
egy 6zóval felel is nekik, ámde a 
sz íve... a szíve az messze kalando
zik. Ott jár az a távoli város fényes 
utcáin és benne lüktet a város mu
latóinak forró muzsikája. Valójában 
atyjánál volt ez az ifjú, de békétle- 
nül, mert a szíve máshol és messze

csapongóit, ahol a kínosét tudta és 
6Óvárogta.
7V/T ásodik arcát akkor öltötte magára 

a tékozló fiú, amikor szívének 
engedett. Otthagyta a szülői házat. 
Valami felséges érzés hatotta át. 
Szabadság és gáttalan lehetőségek 
kecsegtetik, ahogy a cirógató tavaszi 
szellőnek kalapot emel 6 a mozdu
lattal keze fejével súrolja zsebét, 
benne a -tömérdek pénzzel. Most bol
dog ő. Most elérte, amire vágyott. 
Mit törődik azzal, hogy cserébe aty
jától kellett elszakadnia? Most bekö
vetkezett életében az az állapot, ami
kor távol van atyjától valóságban is 
és szívével is. Eszébe se jut, hon 
sajnálja az elválást. Beleveti magát 
az élvezetekbe és mindent, mindent 
megvalósít, amiről eddig csak titok
ban álmodott.

A zonban az atyától távol boldog élet 
csak ideig-óráig lehetséges. Be

köszönt az ínség. Elhagyják barátai, 
elhagyják örömei, elhagyja jókedélye 
s nem marad mellette egyéb, mint a 
szükség. Annyira jut, hogy éhezik, 

ü j dolog ez számára, mert odahaza 
ilyesmi nem létezett. Kifogyott pén
zéből, nincs segítség. Aki segíthetne, 
az atyja, most nem barát, hanem 
messzi-messzi idegen. Közben egyre 
múlnak a napok 6 az ínség csak na
gyobb, a nyomorúság disznópász
torrá teszi, de még a moslék is elér
hetetlen számára. Bánatosan heye- 
részik a legelésző csorda mellett s 
. . .  akkor megy végbe nála a csoda. 
A szív, a csalárd 6zív, megint kilép 
belőle s ismét odamegy, ahol van a 
kincse. De most már nem a bűnök 
városa felé kalandozik, hanem haza, 
az otthon felé. Ez a tékozló fiú har
madik arca. Testével még ott fetreng 
az ínségben, és nyomorúságban, de 
a szíve már hazatalált.

S a tékozló fiú hazament. Az atyja 
úgy fogadta, mint a fe'.támadotíat, 
■mint az elveszettet, aki megtalálta

tott, aki visszaadatott. Ez a tékozló 
fiú negyedik arca. Valósággal is, szí
vével is otthon van ,az atyánál. Mi
csoda boldogság az, amikor megcsil
lan ujján az atya gyűrűje, s  milyen 
édes és puha a háziszőt'.es_ gyo’.cs- 
gunya meleg érintése és jólllata s 
milyen más az a lakoma, melyet az 
atya készít számára!

A tékozló fiú történetének tükrében 
a te arcod is visszanéz read. 

Vájjon melyik a tiéd? Kétféle ki
egyensúlyozott arc van. Az egyik az, 
amelyik teljesen hátat fordít az Atyá
nak, ennek vége e'.őbb-utóbb a ősöd, 
a másik pedig az, amelyik teli ör
vendezéssel fordul az Atyához. Igazi 
boldog arc csak ez a negyedik. Az 
első és harmadik csak átmenet. Az 
ilyen arcú emberek boldogtalanok. 
Van olyan ember, aldnek szíve a 
templomok padjáról kalandozók szó
rakozások, örömök és kéjek felé, még 
hozzá egy egész életen át, mint ez a 
tékozló fiú bátyjának epés megjegy
zéseiből kitűnik. Ö is szívesen vette 
volna öccse kalandjait, mert a végén 
érdemnek tünteti föl, hogy nem tette. 
Magában hordozza egy életen _ át 
miatta a keserűséget. — De éop úgy 
nem teljes élet az sem, ame'yik bele
törődik atyátlan nyomorúságába és 

nem indul el szívének sóvárgása 
után. Tudja, hogy van jobb élet is, 
tudja, hogy atyja házában a béres
nek is jobb dolga van, mint neki 6 
mégsem tudja rászánni magát, hogy 
hazatérjem Inkább marad a csorda 
mellett.
Amikor tükörbe nézel, pillanattá!- 

vétel készül rólad. Most. . .  most 
ilyen vagy, de ne féledd, hogy a 
négyarcű ember is te vagy s boldog 
csak akkor lehetsz, ha sziveddel 
együtt odamégy. vagy visszatérsz az 
Atyához!

Mohr Gedeon 
mengusovce-i lelkész 

(Csehszlovákia)

Az Evangélikus Élst munkatársai 
vidéki gyülekezetekben szolgáltak az egyházi sajtó vasárnapján

N y ír e g y h á z a
hatalmas templomában í

Várady Lajos
esperes prédikált Isten sajtójáról,^ az 
igéről, amely bizonyságtevés Jézus
ról és egyben elhívás bizonyságtevésre.

— Van egy különleges bizonyságte
vés Jézusról: az írás — mondotta a 
többi között. A Biblia befejezett írás, 
amely folyton hat reánk. A másik írás, 
az egyház sajtója, folyamatos és arról 
tudósit: hogyan hat a Szentírás reánk, 
gyülekezeteinkre. Arról tudósit, hogy 
az egyházban mi történik, mert ami 
történik, az mindig felülről való élet...

Este szépszámú gyülekezet jelenlété
ben sajtóünnepély volt a templomban, 
amely művészi műsorszámokban bővel
kedett. Gáncs Aladár Vivaldi-Bach: 
A-motl versenymüvét és Pachelbel: 
C-dur toccatáját adta elő kitűnően. 
Megyer Lajosné nagy hatással éne
kelte Bach: Örvendj hív lélek című mü
vét. Közreműködött a vegyeskar Gáncs 
Aladár vezénylésével. Smid Lehel pe
dig Várady: Csak könyv... c. versét 
szavalta. ,

Várady Lajos esperes előadásában 
először arról szólt, hogy az egyházi 
írók, szeretik azokat, akiknek Írnak s 
cikkeikkel kapcsolatot teremtenek sok 
ezer olvasó között. Szóit a sajtó hatá
sáról, eredményeiről, majd sorra vette 
az Evangélikus Élet minden rovatát és 
rámutatott arra, hogy ezek milyen 
szolgálatot teljesítenek.

— Egészen természetes, hogy az 
Evangélikus Élet a béke ügyét 
szolgálja — mondotta. Ezzel is 
kapcsolatot teremt az egyház tagjai 
és a világ sok millió élő embere 
között, akiket ugyanaz a vágy tölt 
cl: az élet megtartása és növeke

dése.
Az ünnepély keretében

I
Endrefíy Zoltán

lelkész tartott írásmagyarázatot: »Keli, 
hogy nyitott szívvel éljünk a világban, 
amely békesség után kívánkozik. Min
den újjáalakulás azért van, hogy mi is 
újjá legyünk, Isten népévé, hogy bé
kességben éljünk, szolgáljunk és har
coljunk. Ezt a munkát hadd végezze el 
Isten az élő igén és a sajtón keresz
tül.«

A sajtó-vasárnap minden szolgálata 
ébresztgette a gyülekezet tagjaiban a 
felelősséget és erősítette az áldozatkész
séget egyházunk sajtója javára.

P ip a
A pápai gyülekezetben 

Koren Emil
budapesti lelkész végezte a szolgála
tot. Gyurátz püspök egykori gyüleke
zete ismeri a bizonyságtétel örökségét. 
Nem  csak  a tem plom  előtti m ellszobor,

hanem a szívekben hordozott emlék és 
méltó papi utódok is hordozói ennek. 
Az állandóan igen jó tempiomlátoga- 
tást tanúsító gyülekezet ezalkalommal 
is megtöltötte Isten házát.

»Különös láncolatról szól a mai ige 
— mondotta igehirdetésében Korén 
Emil — amelyben névtelen tanítványok 
tanúskodnak János bizonyságtételéről, 
aki viszont a Krisztusról beszélt. Gene
rációk választják el ezeket az embere
ket Jézus i Krisztus földönjárásától. 
Nem arra hivatottak, hogy János sza
vában az emlék helyességét ámenoz- 
zák. Ezek az emberek körülnéztek a vi
lágukban, felmerték feladataikat, s úgy 
tapasztalták, hogy a Jézus Krisztusba 
vetett hittel helyt tudnak állani. Min
dennapi életükben táplálkoztak Krisz
tusból és rájöttek, hogy igaz János 
szava: ö  kenyér. Belőle éltek hát s 
helyt álltak. Erről vallanak.

Egyházi sajtónkban is ebbe a val
lomás-sorozatba törekszünk bcál- 
lani, mert mi is körülnéztünk a vi
lágunkban, felmértük feladatainkat, 
s úgy tapasztaltuk, hogy aki Jézus 
Krisztusra néz, benne hisz és 
benne éf, az tud helyt állani becsü
lettel és eredménnyel a minden

napi életben.«
Istentisztelet után a presbiterek és 

érdeklődők visszamaradt csoportja 
előtt Koren Emil felolvasott írásaiból 
s elbeszélgetett az egyházi sajtó kér
déseiről. Ennek keretében a gyülekezet 
lelkésze és felügyelője meleg szavak
kal méltatták az egyházi 6ajtó hasznos 
szolgálatát és buzdították a híveket az 
olvasásra és támogatásra.

Este Mihályi)ázán zsúfolt templom
ban prédikált a vendég lelkész, ahol 
istentisztelet után különösen élénk be
szélgetést folytatott a hívekkel az 
Evangélikus Életről.

K isk ö r ö s
Amerre á szem ellát, á vasút 

mellett az Isten gondviselő Ígéretét 
látja az ember: szárbaszökkenö vetése
ket virágzó gyümölcsfákat. A kék ég is 
Ígéretesen ragyog, szikrázva süt a nap, 
és az egész világ az Isten szereiét hir
deti, — kezdi el beszámolóját kiskőrösi 
útjáról

Rédey Pál
budapesti leikész. Az Evangélikus fiiét 
felkérésére, mint munkatárs utazott 
Kiskőrösre, hogy az általános sajtóvá-' 
sárnapi szószékcsere keretében hirdesse 
ott az igét.

Amilyen ígéretes volt a világ út
iközben, olyan Ígéretesnek találtam a 
gyülekezetét is — folytatja tovább. 
Több mint másfélezrcn vettek részt 
azon az istentiszteleten, amelyiken pré
dikáltam, és a többi igehirdetési alkal
makkal együtt legalább háromezer 
evangélikusnak szólt Isten igéje ezen a

vasárnapon. Öt lelkész végzi szolgá
latát hűségesen a gyülekezetben.«

Az igehirdetést éber figyelemmel 
hallgatta a gyülekezet.

»Az emberiség történelme Isten az 
emberért végzett munkájának és cse
lekvésének a területe. A történelem 
eseményeiben Isten valósuló terveit is
merjük fel a Szentlélek útmutatása 
nyomán.

Az egyház hivatása, hogy hirdesse 
és írja amit Isten Krisztus előtt és 
Krisztusban cselekedett az em
berért, és amit Isten, azóta ts, ma 
is és mibennünk is cselekszik. A mi 
egyházunk ma Istentől ugyanazt a 
parancsot kapja, mint egykor 
fizsaiás: Vedd é« írd! Ezt a mun* 
kát végzi el egyházunk sajtója.
A mi egyházunk azonban csak akkor 

felelhet meg igazán ennek a parancsá
nak, ha a gyülekezetek és minden 
evangélikus ugyanolyan lélekkel telje
síti Isten felszólításának másik oldalát: 
Vedd és olvasd! Legyen naponkénti 
táplálékod, biztasson munkádban, éb
resszen hitre és indítson szeretette. 
Leg jen az asztalodon és a kezedben 
Isten írott igéje és igéjének írott hirde
tése. Isten terve és akarata az, hogy 
a nyomtatott betű téged is erősítsem, 
vezessen, neked is elmondja Isten ígé
reteit és téged is hitre indítson ezek 
iránt az ígéretek iránt. Azt akarja, 
hogy egyházunk igehirdetése és sajtója 
eszköze legyen az ö  ígéretei valóra- 
válásának tebenned, az egyházban és 
az egész emberiségben« — mondotta 
a többi között Rédey Pál lelkész.

Az istentisztelet után a gyüleke
zet csoportokba verődve beszélge
tett. Itt is, olt is újra szó' esett az egy
ház sajtójáról. Szeretette! beszélgettek 
az emberek egyházunkról, egyházunk 
munkájáról és sajtónkról.

Rédey Pál útjáról visszatérve, öröm
mel hozta magával az üzenetet: egy
házunk sajtója számára az a gyüleke
zetek ígérete, hogy szívesen fogadják 
szolgálatát, szeretik, segítik, mert tud
ják, hogy Isten eszköze és Ígéreteinek 
hírvivője.

A tö r v é n y  K r is z tu s h o z  h ajt
A mennyek kapujában Mózes így 

fog rám várni szigorú arccal:
— Betöltötted a törvényemet?
így fogok válaszolni:
— A törvényedet jól ismerem. Tar

kón ragadott s úgy meggyötört, hogy 
nem tehettem mást, Krisztushoz me
nekültem. Benne megtaláltam a tör• 
vény betöltését.

— Helyesen értettél engem — fog 
válaszolni Mózes. A törvény Krisztus, 
hoz hajt, Köztünk maradjon, in ma
gam is körülbelül így jutottam ide.

Luther.

N ép ü n k  sz o ro s  eg y ség b en  
le lk e se n  je lö li o r szá g g y ű lés i k é p v ise lő it

Dr. Vető Lajos püspököt a M agyar Tudományos Akadémia jelölte 
a M agyar Függetlenség i Népfront lis tá já ra

Országszerte tovább folynak a képvl- 
selőjelölö gyűlések. Mindenütt népes 
gyűléseket tartanak, ahol nemzetünk 
és társadalmi életünk vezetői számol
nak be az országépftés eddigi eredmé
nyeiről, és vázolják azt a jövőt, amely 
elé a szocializmust építő Magyar Nép- 
köztársaság népe halad. A tömeggyű- 
lések tudományos testületekben, üze
mekben, falvakon és városokban jelölé
seket tesznek a május I7-én megválasz
tandó új országgyűlés képviselőire 
vonatkozóan. Sok helyen a képviselő- 
jelöltek Is felszólalnak. Népünk a leg
jobb dolgozókat, a tudományos, mű
vészeti, ipari és mezőgazdasági élet 
élenjáró dolgozóit és kiváló képviselőit 
jelöli képviselőinek. A képviselőjelöl
tek között egyházi személyek is van
nak, jeléül annak, hogy a Magyar 
Függetlenségi Népfront és népünk 
megbecsüli egyházaink szolgálatát és 
különösen a békéért folytatott küzdel
mét.

Dr. Vető Lajos evangélikus püspö
köt a Magyar Tudományos Akadémia 
jelölte képviselőnek. A Magyar Tudo
mányos Akadémia első képviselője
löltje Rákosi Mátyás, a Magyar Nép- 
köztársaság Minisztertanácsának El
nöke, második jelöltje pedig Andics 
Erzsébet Kossuth-díjas akadémikus.

A Magyar Tudományos Akadémia 
dsztermében tartott gyűlés lefolyásánál 
a Magyar Nemzet április 2l-i száma 
dr. Vető Lajos püspök jelölésére 
vonatkozóan így számol be:

»Sasvári Lászlóné Vető Lajost, az 
északi evangélikus egyházkerület püs
pökét az Országos Béketarács tagját 
javasolta harmadik képviselőnek.

Vető Lajos békeharcával jántlt 
hozzá ahhoz, hogy egyre szépülő éle
tünket és boldogabb jövőnket meg
őrizhessük, gyermekeink és a magunk 
számára.«

Sasváriné javaslatához Tolnai Gábor 
akadémiai levelező tag csatlakozott. 
Kiemelte, hogy Vető Lajosban annak a 
regi hagyománynak a folytatóját látja, 
aminek oly sok példáját lehetne idézni 
a XVI. sz. magyar történelmi harcai
ban. amikor a protestáns papok szembe 
szálltak a  feudalizmussal és a nép 
ügye mellé álltak. A gyűlés egyhangú 
lelkesedéssel szavazta meg a javasla
tot.«

Hajdűhadházon és Hajdű-Bihar 
megyében több helyen Péter János 
református püspököt, a Béke Világ
tanács tagját jelölték képviselőnek.

Protestáns püspökeinknek megbe
csülése mély örömet okoz egyhá
zainkban.

Szombat esti közös imádságunk
ÉNEKLŐ EGYHÁZ  

Zsolt. 08.

A Szentlélek az Egyház tagjait szünet nélkül éneklésre készteti azáltal, 
hogy az igében, — de a világban is —, állandóan reávilágít Isten csoda
dolgaira, melyeket az Ö népével cselekszik. Reámutat Isten legnagyobb csodá
jára: Jézus Krisztus halála és feltámadása által szerzett szabadításra, továbbá 
a Gondviselő Isten csodadolgaira: kenyérre, otthonra, családra, munkánkra, 
hazánkra.

A Szentlélek nemcsak éneklésre, hanem Isten csodadolgainak elfogadá
sára is késztet. Valóságos hit nélkül ugyanis csak siránkozni lehet, nem pedig 
énekelni. Az ajándékul kapott hit viszont nem nyugszik és nem henyél; hanem 
beszél, énekei, dolgozik. Énekelve cselekszi egyházunkban és hazánkban a jót.

Nagyon jó dolog a Jézus Krisztusban megvidámított szív éneklése. Mert 
az ilyen hitből fakadt éneklés elűzi a kísértéseket, gonosz gondolatokat és 
minden aggodalmat. De arra is alkalmas, hogy az embereket gondtalan hitre, 
vidám szívre és hasznos munkára serkentse. »Rá kell kapatni és állandóan 
szoktatni az ifjúságot erre a művészetre, mert ez hasznavehető embereket 
nevel« — mondja Luther.

A zsoltáríró az utolsó versekben az egész teremtettséget közös őrömre 
és együttes éneklésre hívja fei: a hegyeket, folyókat, tengereket és az egész 
világot. Ök is élvezhetik ugyanis, ha az Úr felállítja,a,,földön az Ö áldott 
békeországát.

VALLJUK MEG, hogy azért nem tudunk új éneket énekelni, mert a 
szívünk régi, meg nem szabadított szív.

ADJUNK HALÁT, hogy a Szentlélek mindig éneklésre késztet ben
nünket és megmutatja nekünk az élet nagyszerű 'tényeit hazánk
ban és egyházunkban.

KÖNYÖRÖGJÜNK, új szívért, mely boldogan dicséri Istent Jézus 
Krisztusért, a megvidámító ige hirdetéséért, az anyaszentegy- 
háziért, hazánkban folyó jó munkáért, a nemzetek közötti béke 
cnunkálásáért.

B I B L I A-O LVA S Ó
Május 3. Vasárnap. Zsoltár 7:9. Júdás 24—25.

Istené az ítélet, de övé a kegyelem is! Megőriz a bűntől s feddhetetlenség
ben állít maga elé engem, akiben csak feddnivaló vanl Ezért övé a dicsőség 
és magaszitalás is!

(Olvasd még: És: 42:10—16. — Kol. 3:12—17.)
Május 4. Hétfő. Hós. 10:12. — Fii. 3:8—9.

»Ideje keresnetek az Urat*, ez a sürgetés mindannyiunknál mindig idő
szerű! Nagyon kényelmesek, ráérőek vagyunk, amikor az Ür kereséséről van 
szó! Amikor aztán a keresőre rátalál az Ur, ott új élet, új szántás, vetés és 
aratás kezdődik!

(Olvasd még: Ef. 5:8—14. — Kol. 3:18—54:1.)
Május 5. Kedd. I. Sim. 1:17. — I. János 5:14.

Emberektől kérni valamit legtöbbször kínos, kellemetlen dolog. A kérés 
nehezen jön ki szánkon, kétszer is meggondoljuk, egyáltalán előálljunk-e vele! 
Van azonban örvendező kérés is! Isten gyermekei örvendezve kérhetnek 
Atyjuktól! Miért? Mert az ö  akarata szerint kérhetnek s mivel tudhatják: 
így bizonnyal meghallgat!

(Olvasd még: János 6:66—69. — Kol. 4:2—6.)
Május 6. Szerda. Zsoltár 68:21. — I. Kor. 15:26.

A halál ellenségem! S az ellenséget nem tanácsos alábecsülni, például 
így: a halál csak álom! A vigasztalás nem a halálban van, hanem az én 
Uramban, aki megszabadított tőle! Húsvét óta a halál megvert ellenség! De 
még van és árt! Addig, amíg Jézus a megvert ellenséget véglegesen el nem 
törli. Az új égben-föidön nem lesz többé halál!

(Olvasd még: Lukács 19:29—40. — Kol. 4:7—18.)
Május 7. Csütörtök. Zak. 13:1. — I. Ján. 1:7.

De egy csepp véred, Jézusom, s öt mélységes szent sebed megszerzi én 
gyógyulásom, énekeljük egyik bűnbánati énekünkben (322, 6. vers). De ez 
a csepp vér a golgothai kereszten ontatott bünainként s csak azoknak gyógyu
lás, akik hittel alatta állanak.

(Olvasd még: Mt. 21: 12—17, Náhum 1:1—8, Ján. 4:16—18.)
Május 8. Péntek. Zsoltár 147:15. — II. Tim. 2:9.

Két drága vigasztalás! Az Ige minden korlátnál és akadálynál erősebb! 
Isten igéje fut! Gyorsan terjed.

(Olvasd még: II. Tim. 2:8—13. — Náhum 1:9—14. — Jel. 3:19.)
Május 9. Szombat. Ezékiel 37:5. — János 3:6.

Isten Szeretteikét nemcsak ígéri, hanem küldi isi Pünkösd óta ebből élűnk, 
helyesebben Általa élünk! Hogry sokszor nagyon nyomorultan s szűkösen, 
annak bizonyára az az oka, amiért ritkán kérjük s gyakran pltogatjuk az éle
tet teremtő Lelket!

Welt!er Ödön
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Munkaközösségben dolgoztatja fel 
a Magyarországi Ökumenikus Bizottság 
az Egyházak Világtanácsa Evanstone-i 

nagygyűlésének anyagát
Az Egyházak Világtanácsa 1954. 

augusztus havában tartja második Vi
lággyűlését. A magyar protestáns egy
házak a Világíanács kérésére és fel
hívására már a nyár folyamán tar
tandó tanulmányi konferenciákra is el 
akarják küldeni a magyar protestan
tizmus dolgozatait a nagygyűlés fő- és

melléktémáiról. A Magyarországi Öku
menikus Bizottság ebből a célból szá
mos munkabizottságot alakított. Áp
rilis 27-én a munkabizottságok B e - 
r e c z k y Albert református püspök és 
dr. V e tő  Lajos püspökünk elnökleté
vel együttes megbeszélést tartottak.

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
SPANYOLORSZÁG

Az elmúlt év nyarán Spanyolor
szágban. nagyszabású eucharisztikus 
kongresszust ' rendeztek. Barcelona 
látványos vallási ünnepségek színte
révé vált. Akik a hazánkban 1938-ban 
rendezett hasonló kongresszusra 
visszaemlékeznek — akkor a jelen
legi pápa, még mint Paceiii bíboros 
szerepeit a pápa küldötteként — 
azok tudják, hogy ezek a nagygyűlé
sek az euc'narisztia, vagyis az o’.tári 
szentség tiszteletének ürügye alatt a 
pápaság hatalmát hivatottak kifeje
zésre juttatni minden »nem katolikus,«: 
felé, 6őt azok ellen. Barcelona egyik 
nagy terén, a XII. Pius-téren, játszó
dott le a kongresszus legkiemelke
dőbb eseménye, a befejező nagy 
mise, amelyen Franco »tábornok« is 
aktív szerephez jutott. Mise közben, 
melyet a pápa követe fényes papi se
gédlettel pontifikáit, a credo, vagyis 
az apostoli hitvallás elmondása után 
a véreskezű Franco felemelkedett he
lyéről és az oltár lépcsőin megállva, 
az összesereglett néptömeg félé for
dulva, a következő »imádságot« 
mondta:

»Uram és Istenem! Azzal az alá
zattal közelitek oltárod lépcsőihez, 
amellyel minden jó keresztyénnek kö
zelítenie kell. Azért teszem ezt, hogy 
mcgvalljam a spanyol nép római 
katolikus és apostoli hitét a szentség
ben jelenlevő Orral és az ő kiválasz
tott főpásztorával, XII. Pius pápa 
öszenlségével szemben. A mi népünk 
története elszakíthat liánul össze van 
kötve a katolikus egyház történetével. 
Annak dicsősége a mi dicsőségünk, 
ellenségei a mi ellenségeink.« — Ez
után a farizeusnak Jézus által meg
ítélt imádságához hasonló modorban 
így folytatta: »Minderről bizonysá
got tesz az az égyházttlíívfezeti l-'ál- 
lítás, amelyet Spanyolország ennek a 
kongresszusnak alkalmaiból létesített 
és amelynek megtekintésekor az a 
kérdés vetődik fél bennünk: milyen 
csodálatra méltó a művészetnek _ az 
a gazdagsága, melyet Isién dicsősé
gére és szolgálatára fejtettek itt V; és 
milyen mély lehet annak a népnek a 
vallásossága, amely ilyen művészi 
alkotásokai képes létre hozni. Az ál
ta tn i  • elmondott hiitvallás a kato
likus hit mellett nem üres szó: a ka
tonák és mártírok légiója pecsétel' 
meg azt, akik nem is olyan régen 
haltak meg ezért a hitért. (Itt azokra 
a fasisztákra gondolt, akik H tier 
támogatásával segítették a Franco- 
uratorn kialakulását.) Mi nem gon
dolunk a háborúra, Uram. A spanyo
lok szeretnek téged és ezért sze-etik 
a bekét és ezért egyesítjük imádságun
kat a szent atyáéval és az egész Szent 
egyházéval ebben az órában. De ha 
eljönnének a próba« napok, akkor 
SpaTiyloriszág kétség nélkül ismét 
sorba állna a te ügyed szolgálatára.«

Ez az az imádságjajtn, amelyről 
Jézus azt mondotta: »ne légy olyan, 
mint a képmutatók, akik a gyüleke
zetben és az utcák szegletein fenn- 
állva szeretnék imádkozni, hogy '.ás
sák őket az emberek. Bizony mondom 
néktek: hogy elvették jutalmukat.«

Még szomorúbb fényt vet erre a 
szégyenletes eseményre az a kő ül- 
trieny, hogy Francónak ezt az »imád
ságát« az »Európa« című - Nyugat- 
Németországban megjelenő íoiyo'rat 
egyik cikke közli. A cikk Spanyolor
szágot, Nyugat-Európának ezt a szé
gyenét, úgy állítja be, mint az újjá
születő Európa reménységét. »Spa
nyolországban tanulhatjuk meg — a 
oikk' szerint —, hogy mennyivel töb
bét jelentenek a szellemi javak az 
anyagiaknál.« (Tudvalevőleg a spa
nyol nép hallatlan nyomorban éi.) 
Franco »imádságává!« kapcsolatban 
pedig a következőket olvashatjuk: 
»Az a reményünk, hogy ebből a hit

vallásból a többi nyugati nemzet 
számára a megújhodás áradata ömlik 
szét.« Ne feledjük el végül a cikk 
írójának a nevét közölni, mert ez sem 
lényegtelen: Fra.nz von Papén, volt 
német náci külügyminiszter. Papén 
többek között még azt is fejtegeti 
cikkében, hogy a jelenlegi Spanyolor
szág még nem őrzi azokat a hagyo
mányokat, amelyek V. Károly császár 
■nevéhez fűződnek, aki az egész föld
golyó sorsát irányította és a katolikus 
felfogásnak megfelelően arra igyeke
zett, hogy országát Civi'as Dei-vé, 
vagyis isten országává építse.

A »Bekennende Kirche* c. ugyan
csak nyuga'néaneíországi lap a kő
vetkezőket fűzi ehhez a cikkhez: »Naro 
kell-e elgondolkoznunk azon, hoigv 
egy olyasféle ember, mint Franz von 
Papén, aká a maga idején Hitler dik
tatúráját a nyeregbe segítette (és 
azután ennek segítségével Francot is 
hatalomra juttatta), manapság zavar
talanul írhat egy olyan lapban, 
amelynek jellegzetessége Európa 
(vagyis Nyugat-Európa) fegyveres 
»megvédése« érdekében való propa
ganda kifejtése és ilyen hitval'ast te
het a Franco-íéle Spanyolország mel
lett? Igazán nem róhafja fel nekünk, 
evangélikusoknak senki, ha a »keresz
tyén Európa« gondolatával szemben 
mélységes gyanút érzünk.«

Készülj az ige  hallgatására!
CANTATE VASÁRNAPJA 

Máté 21:14—17.

A hozsanna szó az újtestámentom- 
ban . ötször, az ótestamentomban sem 
sokkal többször fordul elő. Eredetileg 
a 118-ik zsoltárból való, ahol refrén
ként szerepel. Számunkra ismertté leg
inkább a jeruzsálemi bevonulás törté
nete alapján vált. Eredeti jelentése: 
»segíts meg!*, de mar a II Sám. és 
II. Kir. könyvében üdvözlő kiáltásként 
szerepel: üdv néked, aki megsegíteszI 
így lett a Messiásnak kijáró kiáltássá, 
így hangzik el • a jeruzsálemi bevonu
lás jelenetében s így szól mai igénk
ben a gyermekek ajkán is.

1. Visszhang volt ez a hozsanna 
a gyermekek ajkán. Nem sokkal előbb 
lehettek tanúi a pálmaágas, szamár
háton történt bevonulásnak s hallhat
ták a sokaság kiáltását: hozsanna a 
Dávid Fiánakl Láttak, hallottak a 
gyermekek s mint sokáig fülükben 
zsongó dallam kelt szívükben a ho. 
zsanna.

Te mennyivel többet láttál, hallottál! 
A hálaadó énekre indító Cantate va
sárnapja egyházi eszendónkben a Fel- 
támadottról kiáltó húsvét után van. 
Már nem sok kell, hogy a mennybeme
netellel s pünkösddel teljessé legyen 
Isten nagy müve. Itt van hát a helye, 
hogy énekelj az Urnák: üdv néked, 
aki megsegítettélI

2. Visszhang volt a hozsánna a 
gyermekek ajkán, hiszen épp most 
látták, hogyan segít Jézus vakokon, 
sántákon, nyomorultakon. Hogyne 
kiáltottak volna hát: üdv néked, aki 
megsegítettél/

A te életedben is megvan az oka,
hogy dicsőítő éneket mondj: üdv né
ked Krisztus, aki megsegítettél. Éne
kelj hát boldogan, a bizonyságok fel
lege láttán. Em'ékezz csak, nyíljon 
meg a szemed Isten tetteinek látására 
s dicsőítsd Ott

Koren Emil

Aki egy dalával községet alapított,
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éve annak, hogy Dankó Pista, 
Ady szerint a »cigány-Petőfi« örök- 
álomra, hunyta le szemét. Az országos 
emlékezésből Csengőd község, sőt' a 
csengődi evangélikus egyházközség is 
kivette részét.

pSENGÖD KÖZSÉG egyik ala- 
pítójára emlékezik Dankó Pis

tában, aki ugyanis a múlt század 
utolsó éveiben itt vett főidet, amely
be szőlőt telepített. A telepítés jól 
sikerült s Dankó nagyon szívesen 
és sokat tartózkodott feleségével 
együtt szőlőjében. Végül is azt any- 
nyira megkedvelte, hogy élete utolsó 
éveit is itt töltötte. A nagykiterjftlésű 
szőlők békés csendje Dankót sok, utol- 
érhetelienül szép magyar nóta szerzé
sére ihlette. Egyik ma is élő napszá
mosa — az evangélikus Tóth Pali bá
csi —, aki akkor legénysorban volt, be
széli, hogy egy alkalommal Dankó pa
rancsára karókat vitt a szőlő egyik, 
munkálat alatt álló részébe. Egyszerre 
csak a mellette haladó Dankó rákiál
tott, hogy tüstént dobja le a földre a 
karónyalábot s anogyan csak tud, sza
ladjon be a hegedűjéért. De vissza is 
szaladjon ám — ez volt a kívánság, 
rohant is a legény, ahogyan csak bírt. 
Mire visszatért, Dankó kezében papír
darab s ceruza volt. Szinte kikapta 
kezéből hegedűjét s már pötyögtetni 
is kezdett rajta. Sebtiben odakerültek 
a fehér papírra a fekete hangjegyek, 
csakúgy a földön, törökülésben. Egy 
újaTib', a magyar riepléiek érzelmeit 
oly mesteri módon kifejezni tudó 
Dankó-nóta született meg ott akkor. 
Talán éppen: »A csengődi pusztában, 
csoda van a buckában* című. Dan- 
kónak ez a dala akkortájt igen nép
szerű volt. Országszerte énekelték, de 
különösen a környék népének ajkán 
hangzott fel sokat. A régi csengődlek 
azt mondják, hogy ez a nóta az ak
kori Kiscsengödöt parcelláztatónak 
több vevőt szerzett, mint a propagand- 
da. A csengődi, addig terméketlen 
puszták csodáját: a gazdagon termő

„Mert a te beszédidből ismertetet igaznak . . .
— H o z z á sz ó lá s o k  a  s z é p  m a g y a r  sz ó  k é r d é s é h e z  —
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és busásan fizető szőlő-oázisóka! 
Dankó példája nyomán nagyón sokan 
meg akarták maguk is tapasztalni. 
J-öttek is nagyon sokan az ország min
den részéből: vékonypénzű földnélkü
liek s földjüket pénzzé tevő kincskere
sők, hogy a budkák csodájából szá
mukra is nemes bor s a borból kötiy- 
nyebb, gondtalanabb s gazdagabb élet 
fakadjon. Legtöbben a környező köz
ségekből: Kiskőrös, Soltvadkert,.Izsák
ról jöttek. 1903-ban az itt lakó pro
testáns telepesek már annyian voltak, 
hogy megalakulhatott a »Csengődi 
Protestáns Leányegyházközség«, mely 
még ebben az évben tanítót is hívott 
a megszaporodott gyermeksereg neve
lésére. Csengődön egy másik csoda is 
történt, amire Dankó nem is gondolt: 
az a csoda, mely Krisztust, az igazi 
sv.őlőtöt és az Ö egyházát is beleplán
tálta az eddig majdnem teljesen lakat
lan, szaharai homokba. Ötven év óta 
ez a Szőlőtő is sokakat meggazdagít- - 
hatott. . .
TyANKÓ HALÁLA után felesége 

végleg letelepedett Csengődön. 
Magával hozta természetesen Dankó 
ingóságait is. Kottáit, kézirat alt; kiter
jedt levelezését, könyvtárát stb. Emlé
kei itt maradtak Csengődön. Ezeket a 
régi öregeken kívül egv csendes kis 
6zoba, a Dankó-szoba őrzi. Itt van’ 
többek között Dankó sokat használt 
íróasztala. Itt vannak. kottái, itt van
nak Gárdonyi Gézával, Pósa Lajossal, 
Lampért Gézával stb. váltott levelei, 
itt van két népszínművének kézirata s 
végül itt van egyik nagyon kedves és 
nagyon sokat használt, remekművű he
gedűje, melyből gazdája oly nagy ze
nei zsenialitással csalta elő azt a több 
mint 500, a magyar nép lelkéből-lel- 
kedzett Dankó-nótát.

Zoltán László

Istentiszteleti ren d
m ájas 3-án, vasárnap Budapesten
Deák-tér d. e  9 Zay László, d. e. 11 

(úrv) Kemény Lajos, d. u. 6. Zay László. 
Fasor d. c. 9. úrv., d. e. '/a 10. 
Gyöngyösi Vilmos, d. e. 11. (úrv.) 
Pásztor Pál, d. u. 6. Pásztor Pál. 
Dózsa György-út . d. ’ e. J/jlO. Pásztor 
Pál. Ültöi-út d. e. '/a 10., d. e. 11. 
Rákóczi-út 57/b. d. e. 10. Szilády 
Jenő dr., d. e. 3/412. Karácsony S.-u. 
d. e. 10. Óbuda. d. e. 9. Mezősi 
György, d. e. 10. Mezősi György, 
d. u. 5. Mezősi György. Bécsikapu- 
tér. d. e. 9. Sréter Ferenc, d. e. 11. 
Gaipt György, d. u. 7. Sréter Fe
renc. Toroczkó-lér d. e. V28. úrv. d. e. 
8. Gálát György. XII. Tarcsay V.-u. 
d. e. 9. Danhauser László, d. e. 11. 
Danhauser László, d, u. 7. Ruttkay 
Elemér. Ilűvösvölgy-Lelkésznevelő 
Intézel d. e. 10. Budakeszi d. e. '/;0- 
Ruttkay Elemér. Fóti-út d. e. '/alO. Gá
dor András, d. e. 11. (úrv.) Rimár 
Jenő, d. u. 7. Gádor András. Váci-út 
d. e. 8. Rimár Jenő, d. u. 4. Rimár 
Jenő. Zugló d. e. 11. Scholz László, 
d u. 6. Benes Miklós dr. Gyarmat-u. 
d. e. V2IO. Benes Miklós dr. Rákos- 
jalva d. e. */o 12. Benes Miklós- dr. 
Thaly K.-u. d. e. 11. Boranyai Sándor, 
d. u. 6. Bonyai Sándor. Kelenföld. 
d e. 8. Muncz Frigyes d. e: ValO. 
Bottá István, d. e. 11. Mu-ncz Frigyes, 
d. u. 5. Rezessy Zoltán dr, Németvöl- 
gyi-út d. e. 9. Kiilsö-Kelenföld 12. 
Rezessy Zoltán. Kőbánya d. e. '/alO. 
Vető. Béla, d. u. 4. Vető- Béla. Simór- 
u. d. e. ,V«I2. Koren Emil. Ulász-u. 
d.-e. Ví 12. Vető Béla. Újpest d e, 10. 
Blázy Lajos, d. u. Va7. Blázy Lajos. 
Dunakeszi—Alag d. e. 9. Vas-u. 2/c. 
d. e. 11. Szimonidesz Lajos.

E V A N G É L I K U S  E L E T
A magyarországi evangélikus egyete
mes egyház Sajtóosztályának lápja. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. VIII.. Puskin-u. 12. 

Telefon: 142-074. 
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László szerkesztő, , ;.
Budapest, III . Dévai Biró Mátyás-tér l. 

Előfizetési árak:
Ft Ft

Egy hóra 5.— Félévre 30.—
Negyedévre 15.— Egész évre 60.—

Engedélyezési és terjesztés' «zám:
M E. III. B 70.336/1948.

10000 példányban nyomatott.
2-532223. Athenaeum 
(F. v. Soproni Béla)

Somogyi szűcs i átcsabásA.
"éléseb. baszn&lft 

zőrmék vétele
V., Kossuth lajos-utca 5

Zongora, pianino javítás' 
hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvári zongorakészítő 
m esternél. Lenln-körút 21 
Tel.: 426—819

Használt háló. kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó Péterffy Sándor-u. 17. 
Gombos.

Express kötőkészölék. Deb
receni. XIII-. Szt. László-u. 
53. vagy XI., Kosztolányi- 
tér 12. fsz. 1. Demeter, 
Rapid javítás.

Harmőnium kapható. Szüle 
János, Cegléd, XI. Wer. 44.-

Kézjkötőkészíiléket készítek. 
XV., Rákospalota, Bethlen 
Gábor-u. * 77. Borbély.

építését, javítását
__ vállalja

R ie g e r OMó o r g o n a g y á r
B u dapest, X IV ., F ü red i-u tca  41. Telefon : 2 9 7 -0 2 3

Ujj orgonák

Fotelokat székeket, legújabb 
rendszerű rekamiékat készí
tek: Kárpitos, Horváth Mi-, 
hály-tér (volt Mária Terézia)' 
tizennégy. — Templomnál.

Z ongorajav ltás , hangolás
jótállással Szakszerű becs
lés Szávlta m ester. Fa- 
ro s s - té r  egy T: a 30-4 7 6.

Kvarclámpa javítás: Zsellér, 
VIII./ Szigony-u. 19;

Kétszemélyes rekamiét szé
kekkel. fotelekkel olcsó á r

iban készít: Kárpitos, Rá- 
'Wóezi-tér 11. sz,

Vállalati Jogügyi o sz tá ly 
hoz B udapestre  e lm en
nek. Baditz. Miskolc. Fó- 
oosta Postán m arad.

F O T E L Á G Y ,
2 szélyes rekamié,

fotel készítése. ■ 
Kedvezményes fizetés: 

LÁNC KÁRPITOS, 
Rudas László-u. 19.

(Podmaniczky-u.)

S p e c i á l i s  m t t s t o p p o ló ,  m tt tö m ő
A/lr .LA.,  TöbbszöriSsen kitüntetve férfi, nőiiVlCÍRŰfl J a tlO S  szabómester, THÖKÖLY-ŰT 59 /A . 
Legtökéletesebb műtömés kiégett, m olyrágott szöveten 

és ruhákon. Vidékre postán utánvét.

Szem üveg Ltpl Józseftő l 
(K napecz u tódá tó l) IX., 
ü iiö i-ú t 79. ö rökim áüás 
tem plom  m elle tt.

Órajavítást, óraüveg behe 
vyezést gyorsan és pontosan 
végez Bclházy órásmester 
Szabadsajtó-út 6. (Erzsébet

Sezlont, m atracot, ven
dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenlri-körút 55.

hídfőnél).

Sodrony ágybetét, össze
csukható vaságy. Gyermek
ágyat. vasbútort, csőbútort 
Készít, javítást válla! Pro- 
hászka, VI., Zichy Jenő-u. 

1 negyvenhat.

Ruháit kiszabom, kipróbá
lom, nálam m egvarrhatja. 
Olcsó fazonárak. Régiposta 
11. félemelet 3.

Elszakadt 
ballon és átlátszó kabátját nyomtalanul 

megjavítja
ZSADANYI esőköpenykészítő. Telefon: 127-013. VI. kér, 

Révay-utca 10, II. emelet 17.

Ringlizés táskákban,, ővek-jZongoraké6zítőmesterné! 
ben, divatos gouvré-plissé,'zongora, pianínó jutányos 
hímzések, azsúrozás. gomb-járban. Harmónium 4Vt ok
áthúzás. előrajzolás: Braunjtávos 3 reg. 2200 Ft, 5 ok- 
Jenő, egyedül dolgozó kis-|távos 6. reg. 3200 Ft eladó, 
iparos szaküzletében. Agg-jDáróczy mester, 342-862. 
teleki-u. 4. Uggteléki-u. 5.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés, szavanként 1 FI. Klshlrdétés mm soron

ként 1 Ft. Szöveghirdetés mm soronként 2 forint.

Lapunk január 25-i számában felve
tette édes anyanyelvűnk tisztaságának 
és szépségének ápolását mind a lelki- 
pásztori prédikációkban, mind az evan
gélikus egyházi élet minden terén. Jó 
talajba hullott a mag. Evangélikus kö
zönségünk éppúgy érzi, hogy alapve
tően igaz, tartalmas, szép magyarságéi 
igehirdetésre van szüksége, ahogy ezt 
tudja minden igehirdető lelkész is. 
Március 22-i számunkban, Szalatnai 
Rezső összefoglaló cikkében, már kö
zöltünk hozzászólásokat ehhez a fontos 
kérdéshez. Azóta újabb levelek, cikkek 
érkeztek szerkesztőségünkbe. Most 
ezekből közlünk itt néhányat, a leglé
nyegesebb mondanivalókat. A kérdést 
ezzel nem zárjuk le, koronként vissza
térünk hozzá, mert az az élet kérdései 
közé tartozik. A hozzászólók közt 
egyetlen egy akadt, aki a kérdés fel
vetését feleslegesnek tartotta. Ennek a 
budapesti »Christiánus« aláíráséi hozzá
szólónak teljesen negatív levelét nem 
közöljük, nincs semmi értelme az ilyen 
meddő vitának. Mi a tanítást és éke- 
senszólást azonos feladatnak tartjuk. 
Ahogy ez egyébként az itt következő 
hozzászólásokból is nyilvánvaló.

1.
SZÁMADÁS A SZÉP SZÓRÓL

■ . . .  Az ige hirdetésének cselekvő 
’ ereje van, vagy nincs semmi ereje.
■ Az üres szó bűn. Az Isten szava rendet 

és egységet, rangot és szépséget "is
1 jelent. Azért nem szűnik meg a Szent- 
1 írás szavának varázsa. A közlés ado

mányával élnie kell mindenkinek, aki
nek alkalma van 'hozzá. Erre is az 
Evangélium tanít. De bűnt követ el, aki 
hatástalan, vagy ellentétes igét mond.

- A templomban teljes és tökéletes ha- 
; tású igertiirdetésre van szükségünk,
• amely igehirdetés evangéliumszerű, te-
■ hát megelevenít és alkotó munkát vé-
• géz bennünk. Nemcsak hazudni bűn,
■ hanem üres hangon szólni is az. Ilyen 
i üres hang a vallásos frázis, az álszen-
■ teskédő szó, a gépies, megszokott, 
: gondolat nélküli szavak, édes anya-
- nyelvünk kicsúfolása, az élő magyar 

irodalmi nyelvtől való eltávolodás.
i Számot kell adni az igének hirdetésé- 
: bői. Emlékeztetni kell mindenkit, akit
- Klet, Pál {eveiére az Efezusbeiiekhez

(4, 29), hogy csak az a beszéd szár
mazzék tőletek, amelyik »hasznos a 
szükséges építésre, hogy áldásos le- , 
gyen a hallgatóknak.« S ugyanott ol
vasható (5, 6 alatt): . . .  »senki titeket 
meg ne csaljon üres beszédekkel.«

Cz. I., (Győr)
2.

DRAGA ANYANYELVŰNK
Együtt érzek az Evangélikus Élet

ben megjelent cikkek minden sorá
val, minden betűjével. Hol az egyiket, 
hol a másikat olvasom, nem győzök 
betelni velük. Fájó szívvel gondolom 
sokszor, mivé válik szép magyar 
nyelvünk, ha a sok idegen szó, nem 
magyaros kiejtés és idegen észjárás 
tovább jert'ózi élő magyar beszédün
ket. A cikkek írói helyesen mutattak 
rá. hogy a gyógyítás egyik s leghatá
sosabb útja éppen a szószéken kere
sendő. Az igehirdetésben nagy lehe
tősége van a szép magyar szó terjesz
tésének. Mert a szépen és értelmesen 
elhangzó prédikációra mindig szíve
sen megyünk a templomba Ezen aztán 
később, munka közben is, elgondolkod- 
hatik az ember. Ha pedig üres volt a 
beszéd, bizony csak szégyeljük ma
gunkat a papért. De szeretnék még 
valamit megmondani. Azt, hogy a 
szülőkre is nagy jeladat hárul ennél. 
Már a bölcsőnél kezdje el minden 
anya és apa a szép magyar szó taní
tását. Népdalaink és meséink a legjobb 
nevelők hazajiságra és Istenbe vetett 
hitre is. Ehhez járul hozzá a Biblia 
olvasása, ez a szép magyar nyelv 
kincstára. Aztán vegyük észre egymás 

' beszédjében is a hibákat, nem szégyen, 
ha azonnal megmondjuk. Anyanyel
vűnk iránti szeretetünk jele. Mert ne
künk még erősebbé s szebbé kell ten
nünk azt a magyar nyelvet, melyei a 

■ reformáció óta annyi szónok, tudós és 
író fejlesztett s annyira megőrzött a 
nép.

Dömötör Lajos
(Budapest)

3.
JÓ b e s z é d t e c h n ik á t

KELL TANÍTANI
Felmérhetetlen hasznára válik anya

nyelvűnknek az Evangélikus Életben 
elindított kérdés: anyanyelvűnk ápolá

sának szent ügye. Valóban az igehir
detőnek nyelvmesternek is kell lennie. 
Teológiai tanáraink vegyék fel nem 
elhanyagolható kollégium gyanánt a jó, 
tiszta, szeplőtlen magyar beszéd műve
lése megtanításának az anyagát, 
örömmel közilöm, hogy a debreceni 
Teológiai Akadémia, javaslatomra, ha
tározatot hozott ilyen tárgyú kollé
giumnak a tanrendbe beillesztéséről. A 
németeknél ez már régebben megvan. 
Kodály Zoltán nálunk már 1937-ben 
kezdeményezett ilyesmit, de később a 
munka félbeszakadt. Ma ezerszeresen 
időszerűbb. 1941-bem írta Kodálv: 
»Egyetlen nyelv van, amellyel nem tö
rődik senki, a magyar. Ha továbbra 
sem törődünk romfásával, meg fog 
szűnni s vele megszűnik a magvar 
nemzet is. Nálunk 6emmi beszédkul- 
túra. A nyelvnek nemcsak leírható 
része van romlásnak kitéve, hanem 
még inkább a csak hallható része. A 
romlás oka elsősorban az oktatás tel
jes hiánya. Végi marhatjuk a tizenhat 
iskolai évet, anélkül, hogy valaha fi
gyelmeztetnének a hibás kiejtésre - s 
megmutatnák a jót. Sokan beszédhibá
val mennek át az' életen, holott fiatal 
korukban könnyen leszokhattak volna 
róla. Ennek folytán a fórumot ellepik 
a rosszul beszélők. Tehetik, mert elhal
ványult az érzék, nincs kritika, nincs 
kötelező Irodalmi kiejtés. Valamikor 
szónok nemzet hírében álltunk: ma 
lámpással kel! keresni olyan szónokot, 
akinek beszéde kifogástalan.« Kodály 
riadóját el kell ismételnünk. Ma a nép 
győzelmének 'korában mindenkinek 
meg kell becsülni a nép nyelvét, Ne 
kapjon tanításra jogosító oklevelet, 
lel'kipásztori igehirdetésre szóló meg
bízást az, akinek magyar beszéde nem 
kifogástalan. Franciaországban köte
lező mindéin főiskolán a hangosan ol
vasás elsajátítása. Nem kétséges, ez
zel függ össze a francia nyelv elsősége 
is. Ma, amikor a magyar nép maga 
intézi ügyeit, összejöveteleken, ta
nácskozásokon. vitákon vesz részt 
mindenki) fokozottan fordulunk olyan 
fórumokhoz, ahonnan szép ' magyar 
szót tanulhatunk. S it yen fórum a 
templom is.

Julow Jenő dr.
(Debrecen)
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„Sikerült hátatfordítanunk közvetlen múltúnknak, 
folytathatjuk legjobb történelmi hagyományainkat"-

mondotta Gyöngyösi Vilmos a budapesti lelkészértekezleten

Nagyszabású Tranoscius-cinlékcst 
a Deák-téri templomban

Sajtóosztályunk nagyszabású egyházzenei ünnepélyt rendez a Deák-téri 
templomban. Május 10-én, délután 6 órakor a Lutheránia Énekkar közremű-

Budapeslen április 29-én érdekes és figyelemreméltó kezdeményezés tör
tént. Hat budapesti és budapestkörnyéki egyházmegye lelkész! munkaközös
ségei tartottak együttes értekezletet. Jelen volt a Pesti, a Budai, a Pest
megyei, a Bács-Kiskun, a Fejér-Komáromi és a Nógrádi egyházmegye lelkészt 
munkaközössége. Az értekezletet a Gorkij-fasorban tartották a Teológiai 
Akadémia dísztermében, amelyet a hat egyházmegye papsága és a teológusok, 
valamint egyházi munkásaink teljesen megtöltöttek.

A gyűlésen dr. Pálfy Miklós, a Teológia dékánja elnökölt. Jelen voltak: 
dr. Vető Lajos és Dezséry László püspökök s a hat egyházmegye esperese, 
Kemény Lajos, Várady Lajos, Válint János, Sikter András, dr. Schuiek Tibor 
és dr. Csengődy Lajos.

Az értekezletet Kemény Lajos es
peres nyitotta meg Isten igéjével és 
imádsággal.

Az első előadást dr. Vető Lajos 
püspök tartotta, aki egyházunk általá
nos magatartását s  a lelkészi szolgá
latnak a magyar nép mai problémái
val kapcsolatos felelősségét hangsú
lyozta.

»Vezessen minket Isten igéjén ne
velődött, népünket oly annyira sze
rető reformátor! eleink szelleme s 
a nagy evangélikus lelkésznek, Tes- 
sedik Sámuelnek a példája, aki 
amellett, hogy Isten igéjének szor
galmas és odaadó hirdetője volt, 
korának minden tudományos ered
ményével igyekezett népe javát . 

munkálni.«

Dezséry László püspök előadását a 
Jubilate vasárnapi evangéliumira ala
pozta.

»A farizeusok és az írástudók
azt vették rossznéven Jézus Krisztus
tól — mondotta a püspök —, hogy 
olyanokkal tart kapcsolatot, olyanokat 

..enged be a maga asztalközösségébe, 
olyanoknak dolgát veszi fel, akik kí
vül kerültek a nyájon, vagyis nem 
tartoznak ehhez a szent, elszigetelt 
közösséghez, amelyet a farizeusok és 
az írástudók a magukénak tartottak 
és amelyet meg is akartak őrizni ilyen 
szent, lezárt közösségként. A farizeu
sok számára a világ a bűnösök világa 
volt és abban botrártkoztak meg, 

• hogy Jézus Krisztus ezután a világ 
után jár szeretve és keresve azt.

A példázatnak nem az az »egy« a 
központja, akiért a kilencvenkilenc 
mellől a Jópásztor elmegy, hanem 
a »mindenki*, vagyis »még az az 
egy* is, mert Jézus Krisztust min

denki érdekli ezen a világon.
Jézus Krisztust az egész világ ér

dekli, mindenki, akit ez a szent tár
saság megvetett, mindaz, aki ennek a 
6zent és felfuvalkodott társaságnak 
már csak a föld népét jelentette, a ve
szendők és senkik tömegét. Jézus 
Krisztus a »mindenki« után paran
csolja az egyházat ebben az igében 
amelybe beletartozik ez az »egy« is 
Tudtak a farizeusok járni az »egy« 
után, de nem tudtak törődni »minden

kivel«. Nem azért, mert nem volt 
hozzá idejük, hanem azért, mert nem 
volt hozzá szívük. Tudtak ők járni 
»egy« után vakbuzgósággal. Azt 
mondja Jézus Krisztus, hogy megke
rülik az egész földet egy prozelilusért 
s mégis olyan volt belülről ez a kö
zösség, mint a koporsó. Jár az egyház 
az »egyért« néha vakbuzgósággal is.

Fel kell vennünk az egész emberi
ség, az egész világ minden gond
ját, baját Jézus Krisztus példája 
alapján a magunk vállára, mint ke
resztet, mint terhet, mely gyönyö
rűséges és Krisztusban könnyű. De 
semmiképpen sem képzelhetjük ma
gunkat olyan atlasznak, amely 
egyedül képes arra, hogy hordozza 
a világ minden gondját-baját, 
mintha az emberiség semmire sem 
menne a mi »erős« vállaink nélkül. 
Jézus Krisztus vállai nélkül megy 
kevésre az emberiség. Az a dol
gunk, hogy  Jézus Krisztus szere- 
tetét bevezessük az emberi életbe, 
hogy úgy szolgáljunk az emberi
ségnek, hogy szeretetünk és szív
beli jóságunk átsugározza és test
véri közösséggé tegye az emberi 

nemzetséget.«
Táltos Endre és Taltos Endréné 

rendkívül erőteljesen előadott Petőfi- 
versekikel és más költeményekkel 
gazdagította a • lelkes/.értekezletet, 
Peskó György pedig igen nagy hatás
sal játszotta zongorán Beethoven: 
»Mondschein« szonátáját.

Az előadásokhoz sok felszólalás 
hangzott el. Válint János esperes hi
tet tett a mai lel kész nem zed ék hűsé
ges szolgálatra való készségéről:

»Mi a Béke Fejedelmének népe
vagyunk és szivünk minden vágya, 
hogy a világ népei között béke legyen.« 
Ezt hirdetjük Krisztus nevében, ezért 
intünk harcra a gonosz ellen, a bűn 
ellen, amely a rombolást, vérontást, a 
pusztítást akarja. Mi a munkában 
Istentől adott áldást látunk az élettel, 
az Isten a munka elkötelezését is 
adja. Csak a becsületes munkával 
szerzett kenyér az, amit valóban meg
becsülhet az ember.«

Váczi János terényi lelkész, Várady 
Lajos budai esperes felszólalásai

„Az igén a lapu ló  igaz és bátor egyházi döntés 
mindig a jövőre szól és mindig igazolódik a jövőben"

—  m ondotta Benczúr László püspöki titkár
A csongrád-szolnoki egyházmegye 

lelkészi munkaközössége április 28-án, 
Szegeden tartotta értekezletét.

Szlovák Pál esperes vezette be az 
értekezletet, majd Szlehló Gábor, az 
Egyházewyetem Diakóniai Osztályá
nak ügyvivő lelkésze ismertette egy
házunk országos diakóniai munkáját 

Részt vett az ülésen Dezsérv László 
püspök is s előadást tartott egyházunk 
időszerű kérdéseiről, ismertetve a la
punk múltheti számában már megje
lent jelentős egyházi eseményt, a tisza- 
vidéki református egyházkerület köz
gyűlésén történteket.

Az egyházmegye lelkészei örven
dezéssel fogadták annak a belső 
egyházi célkitűzésnek hírét, hogy 
egész egyházi életünkben a törté
nelmi és hitvallásos evangélikus- 
ság hangsúlyozását és erősítését 
jelöljük meg a gyülekezeti élet

és gyülekezeti munka főfeladata
ként.

Benczúr László püspöki titkár rámu
tatott arra, hogy az egyházi állásfog
lalás bátorsága milyen gazdag ered
ményekkel jár. Az Egyházak Világ- 
tanácsa Központi Bizottságának luck- 
nowi ülése bizonyítja, hogy a magyar 
protestantizmus állásfoglalása az em
beriség nagv kérdéseiben ma már mi
lyen mély hatást tud gyakorolni a 
világprotestantizmus ökumenikus életé
ben is.

Az igén alapuló igaz és bátor egy
házi döntés mindig a jövőre szól 

és mindig igazodik a jövőben
— mondotta Benczúr László püspöki 
titkár.

Benkóczy Dániel szegedi lelkész a 
bibliaórák problematikájáról tartott 
hosszú és érdeklődést keltő előadást.

után Gyöngyösi Vilmos budapesl-íasori 
lelkész beszélt.

»Ez a mai gyűlés
azt bizonyítja, hogy lelkészi karunk 
határozottan és egységesen döntött 
a felszabadulás előtti egyházi kor
szak tévedéseivel és hibáival való le
számolás mellett. Sikerült közvetlen 
múltunknak hátat fordítanunk, s foly
tathatjuk legjobb történemi hagyo
mányainkat.

ködésével Tranoscius-emlékestet rendezünk. Tranoscius, szlovák nevén Tra- 
novsky György, Magyarországon a legnagyobb terjedelmű protestáns egy
házi énekeskönyv szerkesztője s ez énekeskönyvben számtalan ének szerzője 
volt. A magyarországi szlováknyelvü evangélikusság híres énekeskönyve 
óriási történelmi jelentőségre emelkedett az elmúlt évszázadok során. A szlo
vákiai evangélikus egyház éppúgy ezt az énekeskönyvet használja, mint á 
magyarországi szlovák gyülekezetek. A szlovák és a magyar evangélikusság 
mély és elszakíthatatlan történelmi kapcsolatai között talán a Tranoscius- 
énekeskönyv a legjelentősebb. A magyar evangélikusság énekeskönyvdbe is

Már nem feszélyez és nem gátol 
minket közvetlen múltunk sok té
vedése és hibája. Állást foglaltunk 
egyházunk megújulása mellett és 
mai magyar hazánk és az egész 
magyar nép hűséges szolgálata 
mellett. Rajta vagyunk a legjobb 
protestáns hagyományok útján és 
folytathatjuk történelmünk szép és 
eredményes korszakait. Hálára in
dító tény, hogy egyházunk és egy
házunk papsága Rátalált a törté

nelmi evangélikus útra.«

több éneket vettek át a Tranosciusból, mely a magyarországi szlovák evangé
likus kegyesség és családi ájtatosság szent könyve is egyben. Sok családban 
a biblia mellett szinte egyetlen olvasmány volt a múlt századokban s gazdag 
tartalmú, sok éneke tartotta meg hitben ezeket az evangélikus családokat.

Evangélikus Egyetemes Sajtóosztályunk elhatározta, hogy a Tranoscius- 
énekeskönyv ismertetése és énekeinek bemutatása által gazdagítja a magyar 
evangélikus hívek egyházi öntudatát is. A május 10-i Deák-téri templomi 
ünnepségen gazdag énekbemutatón kívül, amelyet a Lutheránia Vegyeskar és 
Zalánfy Aladár, a Deák-téri templom tőorgonistája mutat be, három előadás 
fog elhangzani a Tranoscius-énekeskönyvről.

Dr. Pálfy Miklós dékán záró szavai
ban bejelentette a hat egyházmegye 
lelkészeinek, hogy a Magyar Tudo
mányos Akadémia országgyűlési kép
viselőnek jelölte dr. Vető Lajos 
püspököt. A lelkészeik melegen ünne
pelték egyházunk püspökét ez alka
lomból. Az értekezlet elhatározta, 
hogy egyetértéséről értesíti a Magyar 
Függetlenségi Népfrontot.

Várady Lajos imádságává! fejező
dött be a tartalma® lelkészérlekezlet.

Dr. Sólyom Jenő, a Teológia egyháztörténet tanára egyháztörténeti szem
pontból beszél Tranosciusrói és énekeskönyvéről. Linder László békéscsabai 
lelkész, a Tranoscius énekeskönyv legjobb hazai ismerője, hymnológiai szem
pontból tart előadást, majd Váczi János terényi lelkész a Tranoscius énekes
könyvnek a gyülekezeti életben való értékéről és hasznáról beszél. "P j,

Sajtóosztályunk ezúton is szeretettel hívja és várja az érdeklődőket és 
azt reméli, hogy ez az emlékest is gazdagítja nemcsak a budapesti egyházi 
életet, hanem egész országos egyházunk életét s erősíti a szlovák és magyar 
evangélikusság testvéri összetartozásának érzéseit.

A magyar protestáns egyházak közös tanulmányi bizottságot alakította 
az Egyházak Világtanácsa nagygyülési anyagának feldolgozására

Megírtuk, hoigy az Egyházak Világ
tanácsa legközelebbi nagygyűlése 1954 
augusztusában lesz az északamerikai 
Evanstonban, Chicago' közelében.

A világtanács tudvalevőleg 1948-ban 
alakult meg Amsterdamban, s  benne 
több mint 150 protestáns és orthodox 
egyház vesz részt. Az evanstoni gyűlés 
úgyszólván próbaköve lesz az új öku
menikus vállalkozásnak, amelynek 
célja olyan hatalmas tanácskozó testü
let fenntartása, amelyben az egyházak 
benső egysége látható kifejezésre jut s 
amelyben az egyházak szabadon meg
vitathatják nemcsak a maguk belső 
lelki kérdéseit, hanem az emberiség 
nagy problémáit is.

Az evanstoni nagygyűlésnek össze
sen 600 tagja lesz. A magyarországi 
református egyház három, az evangé
likus egyház két képviselőt küld a 
nagygyűlésre. De a delegátusok kikül
désén kívül a magyar protestáns egy
házak azzal is szolgálni kívánják az 
ökumenikus mozgalom céljait, hogy 
teológiai tanulmányi bizottságaik fel
dolgozzák- a Világtanács bizottságai 
által előkészített anyagot.

Hasonló gondos előkészületeket 
igyekszik tenni a magyar refor
mátus és evangélikus egyház az 
evanstoni nagygyűléssel kapcso
latban is. A két egyház már meg is 
alakította azt a közös tanulmányi 
bizottságot, amely a Világtan'ács 
előkészítő bizottságai által rendel
kezésre bocsátott előzetes tanulmá
nyokat feldolgozza és a magyar 
protestáns egyházak meggyőződé
sét a felvetett kérdésekkel kapcso

latban kifejti.
Lapunk legutóbbi számában már kö

zöltük, hogy a közös tanulmányi bi
zottság elnökei és előadói áorilis 27-én 
tartották első megbeszélésüket. Jelen 
voltak: Bereczky Albert református 
püspök, Kiss Roland, a református 
egyetemes konvent és a zsinat világi 
elnöke, Győrv Elemér, Péter János re
formátus és Vető Lajos, Dezséry László 
evangélikus püspökök.

A bizottság beható eszmecserét foly
tatott az evanstoni fő- és melléktémák 
anyagáról és megbeszélte a magyar 
tanulmányi munka módszereit.

A közös tanulmányi bizottságot a

két egyház vezetősége az alábbiak sze
rint alakította még: • . -

t. SZ. BIZOTTSÁG: Az evanstoni 
főtéma: »Kisztus — a világ remény
sége.« » Elnöke Bereczky Albert, elő
adója Czeglédy Sándor debreceni, re
formátus teológiai professzor. Tagjai a 
hat másik bizottság tagjai és előadói, 
valamint Bodoky Richárd igazgató
lelkész. Darányi Lajos sárospataki lel
kész, Fekete Sándor esperes, Finta Ist
ván konventi osztályvezető, Kállai 
Kálmán debreceni teológiai professzor, 
Nagy Barna teológiai profeszor, Pap 
László budapesti teológiai dékán. Pú
der Mária, az egyetemes konvent tu
dományos munkatársa- Vargha Zsig- 
mond debreceni kollégium helyettes 
igazgató és Victor János budapesti 
teológiai tanár református részről; 
Pálfy Miklós teológiai dékán és Pröhle 
Károly teológiai tanár evangélikus 
részről.

2. SZ. BIZOTTSÁG: Hit- és Egy
házalkotmány bizottság: »Egységünk 
Krisztusban és meghasonlásaink mint 
egyházaké.« Elnöke Vető Lajos, elő
adója Bodonhelyi József budapesti re
formátus teológiai tanár. Tagjai: Czeg
lédy István budapesti lelkész, Dómján 
János budapesti lelkész. Erdős Károly 
debreceni teológiai professzor, Makay 
Miklós budapesti lelkész és Márkus 
Jenő tatai lelkész református részről; 
Karner Károly teológiai tanár és Vá
rady Lajos esperes evangélikus rész
ről.

3. SZ. BIZOTTSÁG: Evangélizáció: 
»,4z egyház missziója a kívülállók 
felé.« Elnöke: Dezséry László, előadója 
Békefi Benő nyírségi református es
peres. Tagjai: Deme László esperes, 
péceli lelkész. Fekete Sándor, Ferenczy 
Károly debreceni lelkész, Kiss József 
esperes, hajdúböszörményi lelkész, 
Pintér István rákosszentmihályi segéd
lelkész és Sarkady Nagy Pál püspök
ladányi lelkész református részről; Gö
rög Tibor tordasi lelkész és Káldy Zol
tán pécsi lelkész evangélikus részről.

4. SZ. BIZOTTSÁG: Társadalmi kér
dések: »A felelős társadalom világ
perspektívában.« Elnöke: Péter János, 
előadója Török István debreceni teoló
giai tanár. Tagjai: Bucsai Mihály 
teológiai magántanár, budapesti lelkész,

Farkas József konventi missziói elő
adó, Kocsis Elemér debreceni teológiai 
akadémiai adjunktus, Nagy Sándor 
Béla sátoraljaújhelyi lelkész, Sárközy 
Lajos derecskéi lelkész, Trombitás 
Dezső esperes, komáromi lelkész és 
Üjszászy Kálmán- a sárospataki egy
házkerületi könvvlár igazgatója refor
mátus részről; Grünvalszky Károly bu
dapesti lelkész, egyetemes főtitkár
helyettes és Gyöngyösi Vilmos buda
pesti lelkész evangélikus részről.

5 SZ. BIZOTTSÁG: Nemzetközi 
ügyek bizottsága: »Keresztyének a vi
lágközösségért való küzdelemben.« El
nöke Györy Elemér, előadója Kádár 
Imre, a református konvent osztály- 
vezetője. Tagjai: Buday Gergely buda
pesti teológiai professzor, Dezső László 
hajduhadházi lelkész. Farkas Pál es
peres, debreceni lelkész, Nyáry Pál 
esperes- kaposvári lelkész, Pap László, 
Szabó László katádfai lelkész és Tóth 
Péter, a Magyarországi Ökumenikus 
Bizottság titkára református részről; 
Dezséry László és Szeberényi Tamás 
segédszerkesztő evangélikus részről.

6. SZ. BIZOTTSÁG: Embercsoportok 
közötti viszonylatok: »Az egyház a 
faji és ethnikai feszültségek ■ között.« 
Elnöke: Pálfy Miklós, előadója: Pá- 
kozdi László debreceni református teo
lógiai tanár. Tagjai: Bartha Tibor deb
receni lelkész, Csekey Sándor buda
pesti teológiai tanár, Czegle Imre sá
rospataki könyvtáros, Dobos János, a 
budapesti skót misszió lelkésze, Kiss 
Sándor budapesti lelkész- Papp Géza 
esperes, szabadszállási lelkész és Vi- 
rágh Sándor hajdúnánási lelkész re
formátus részről; Benes Miklós zuglói 
segédlelkész és Hafenscher Károly 
pesterzsébeti 6egédlelkész evangélikus 
részről.

7. SZ. BIZOTTSÁG: A laikusság: »A 
keresztyén ember a hivatásában.« El
nöke: Kiss Roland, előadója Benczúr 
László, a Déli Egyházkerület püspöki 
titkára. Tagjai: Finta István, Harsányt 
György konventi osztályvezető, Kara 
Pál budapesti lelkész. Pilder Mária és 
Tóth Endre debreceni teológiai dékán 
reformálus részről; Nagy Gyula teoló
giai tanár és Ottlyk Ernő teológiai elő
adó evangélikus részről.

„Aki vermet ás másnak, abba beleesik; és akifelhengeriti a követ, arra gurul vissza.“ (Péld. 26:27J
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jfylostani egyházi életün kben az építő kritika 
valóban nem merül ki negatívumokban, 

hanem messze előre visz, —
m ondotta Zoltay Gyula vasasi lelkész

G Y Ü L E K E Z E T I  HÍ REK
Május 10. Rogate. Hűsvét u. 5. vasárnap.
Igék; d. e. Kol. 4:2—4. Luk. 18:1—8. d. u. Zsolt. 130. 
Liturgikus szín: teliér.

SARSZENTLÖR1NC 
Fábián Imre lelkész nyugalomba- 

vonulásával megüresedett ielkészi ál
lásra egyhangúlag meghívta Cseprtgl 
Béla volt kerületi lelkészt.

A Tolna-Baranya egyházmegye 
északi és déli Ielkészi köre összevont 
együttes ülést tartott Dombóváron. A 
munkaközösségi napirend

Fábián Imre
esperes szolgálatával úrvac&orai isten
tisztelettel kezdődött, melyen a 'olna- 
baranyai lelkészek együttesen vette;« 
úrvacsorát. Tihanyi János egyházas- 
kozári lelkész prédikációt mondott az 
úrvacsorái istentisztelet után. amelyet 
a jelenlevő lelkészek megvitattak. Az 
igehirdetésben való elmélyülésnek ez a 
munkamódszere már régebben beveze
tett az egyházmegyében.

Dr. Pálfy Miklós
teológiai dékán tartott ezután előadást, 
melyben elsősorban a mai lelkészneve
lés aktfaális kérdéseit fejtegette, külö
nös tekintettel arra, hogy lelkészneve
lésünk a jövőnek szolgál s azt úgy kell 
kialakítani, hogy a mostani nemzedé
künk nagy problémái számára nevel
jen lelkipásztorokat. Pálfy Miklós az 
ige fényével fejtegette azt, hogy a mi 
nemzedékünk két különböző világban, 
illetve környezetben nőtt fel. A fel- 
szabadulás előtti világban, illetve kör
nyezetben, melyben az egyház kétség
telenül nem látta világosan a maga 
feladatait, majd a felszabadulás utáni 
világban, amikor Isten mindig világo
sabban mutatja meg és hálára indító 
módon bizonyítja meg, hogy mik az 
evangélikus egyház feladatai.

»Nekünk ebben a világban kell 
megélnünk a magunk keresztyén- 
ségét és közösséget keit vállal
nunk azzal, ami ma Magyarorszá
gon történik. Kötelességünk, hogy 
a mai kérdésekben együtt tusakod- 
junk népünkkel és ebben a tusa
kodásban ne a lelkész »úr« fel
sőbbrendűsége mutatkozzék meg, 

hanem a hite alázata.«

Zoltai Gyula
vasai lelkész, egyházmegyei sajtómeg
bízott ezután másfélórás beszámolót 
tartott az április 8-i országos sajtó- 
értekezlet anyagával. Többek között a 
következőket mondta:

»Ahogy a tanácskozáshoz ültünk, 
azonnal érezni lehetett, hogy feszülnek 
a problémáink, de mindenki el van 
szánva arra, hogy őszinte hangot hal
latunk.

Rövidesen kialakult az a biztos 
légkör, határozott ha.ig és pozitív- 
hozzájárulás, amely a konferencia 
minden részvevőjéből áradt s 
amelynek alapján hisszük, hogy 
egyházi sajtónk ügye számára ez 
az értekezlet sok gyümölcsöt ter

mett.«
Bőven ismertette az egyházmegyei 
sajtómegbizoítak felszólalásait, az 
azokra adott válaszokat s Dezsérv 
László püspök három részben előter
jesztett előadását egyházi sajtónk mai 
feladatairól.

»Meggyőződtem arról — mondotta 
a konferenciáról Zoltai Gyula lel
kész —, hogy sajtónk ügyében 
bátorhangú kritikát gyakoroltunk 
és ez a kritika meghallgatásra ta
lált. A konferencia élő bizonysága 
volt annak, hogy mostani egyházi 
életünkben az építő kritika való
ban nem merül ki negatívumok

ban, hanem messze előre visz.«
Zoltai Gyula kiemelte Dezséry püs

pök előadásából a következőket: »Ami

a mai egyházi sajtó köré hozta a 
munkatársakat, az. kétségtelenül az 
egyház kritikai szeretete. Az eddigi 
munkamódszerek csődjén alapuló sze
retet. Belátták, hogy így tovább nem 
lehet. Nincs szükségünk olyan embe
rekre. akik meg vannak elégedve ön
magukkal és módszereikkel.«

Hangsúlyozta Zoltai Gyula, hogy 
helyesen idézte egyházi sajtónkra 
nézve Dezséry püspök Bereczky Al
bert református püspök megjegyzését, 
aki azt mondta, hogy

a biblia képe szerint manapság 
nem szabad igehirdetésünkben (te
hát egyházi sajtónkban) azt a 
tegnapi mannát kiszolgáltatni, ami 
romlott manna. A mai mannára 
van szükség s az egyháznak az a 
dolga, hogy ezt a mai lelki eledelt 

odaadja híveinek.
Zoltai Gyula egyházmegyei sajtómeg- 
bizott beszámolója az országos sajtó- 
értekezletről mélv nyomokat hagyott 
az egyházmegye lelkészeiben.

AZ EGYETEMES EGYHÁZ SZETKOLDOTTE AZ EIJ ZSINATI TÖRVÉNYEK
SZÖVEGET

Az egyetemes egyház elnöksége 
sajtóosztályunk útján megküldte az 
egyházközségeknek és a különböző 
egyházi közüieteknek az új zsinati tör
vények nyomtatásban megjelent szöve
gét. A zsinati törvények két különálló 
füzetben jelentek meg. Az egyik füzet 
az V., a másik a VII. és Vili. törvény-

GYÖR-SOPRONI EGYHÁZMEGYE
A Ielkészi munkaközösség örömmel 

vette tudomásul dr. Vető Lajos püs
pöknek a Munka Érdemrenddel való 
kitüntetését. Ez alkalomból meleg 
szívvel üdvözölte a püspököt.
APOSTAG

Az egyházközség egyhangúlag meg
hívta Hernády Nándor kerületi lelkészt 
a megüresedett Ielkészi állásra.
VADOSFA

Bojtos László április 1-i nyuga- 
lombavonulása után megbízást kapott 
a gyülekezet adimisztrálására.

cikket tartalmazza. A két füzet ugyan
olyan formában jelent meg, mint
1952-ben az 1. zsinati törvény. A zsi
nati munka befejeződése után a füzetek 
egybeköthetők. Az új zsinati törvények 
szövegéért 4 forint, illetve 6 forintot, 
összesen 10 forintot keli beküldeni a 
mellékelt csekklapon.

GYÉKÉNYES
Horváth Lajos esperes-lelkész nyu- 

ga'.ombavonulásával megüresedett lel- 
kcszi állásra az egvházközség egyhan
gúlag meghívta Bánd! István jelenlegi 
adminisztrátort.
MAGOCS— MEKÉNYES— 
NAGYHAJMAS

A gyülekezet a nyugalombavonulás 
útján megüresedett Ielkészi állásra 
egyhangúlag Vancsó József volt oros
házi segédlelkészt hívta meg.

BÖNYRÉTALAP
A lemondás folytán megüresedett 

gyülekezeti felügyelői tisztséget Né
meth Ferenccel töltötték be.
NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE 

A nyugat-békési egyházmegyében a 
böjti-húsvéti időszakban több helyen 
gyülekezetek közötti szószékcserét haj
tottak végre. Az előre hirdetett alkal
makon mindenütt jóval többen gyüle
keztek össze, mint más vasárnapokon. 
A vendéglelkészek fokozottabb elmé
lyüléssel készültek fel szolgálatukra. 
A vendéglelkész rendszerint a dél
utánra meghirdetett böjti vallásos es
ten vagy szeretetvendégségen is szol
gált.
HALÁLOZÁS

Dr. Berzsenyi Jenő, volt zalai egy
házmegyei felügyelő, Z6edényben, 91 
éves korában elhunyt.

Más népeket tisztelve, sajátunkat szeretve

„Őrizzük meg gyülekezeteink hitbeli egységét! 
Hitvallási irataink szerint hirdettessék az evangélium!“

— mondotta Kárpáti Sándor zuglói felügyelő 
a zuglói gyülekezetközi presbiteri szeretetvendégségen
Alig néhány hete történt meg a 

Pesti Egyházközség lelkészköreinek 
önállósulása — közös presbitériumban 
és bizottságokban még folynak a szét
válás egyes kérdéseinek tárgyalásai 
—, de az anya gyermekei közül hár
man máris testvéri találkozóra gyüle
keztek a zuglói gyülekezeti teremben. 
A volt Pesti Egyházközség három pe
remgyülekezetének, az angyalföldi, a 
kőbányai és a zuglói egyházközségnek 
presbitériuma tárgyalta meg azonos 
földrajzi és társadalmi hátteréből kö
vetkezően azonos kérdéseit és felada
tait.

Közös ének és Scholz László lelkész 
imádsága után Kárpáti Sándor üdvö
zölte a vendégpresbiterumokat, majd 
Predmerszky Gyula kőbányai másod
felügyelő »Gyülekezetünk anyagi kér
dései« címen tartott eszméitető elő
adást. »A kőbányai gyülekezet anyagi 
terheit — mondotta többek között — 
a háromezer nyilvántartott gyülekezeti 
tag közül csak mintegy ötszázan hor
dozzák.

Az tehát a feladat, hogy minél 
többen részt vegyenek a tehervál
lalásban, mert ez egymás terhének 

megkönnyítését jelenti.«
Jármay Gusztáv dr. angyalföldi má

sodfelügyelő fartőit ezután előadást 
»Gyülekezeteink szervezési kérdései« 
címen. »Az egyház bibliánk és hitval
lás! irataink tanítása 6z-erint Krisztus 
teste — mondotta. — Krisztus és az 
ő egyháza pedig a gyülekezetben való
ság, a gyülekezetben él.

A presbiternek a gyülekezetben 
nem elsősorban jogai, hanem köte
lességei vannak. Főfeladata pedig 
hitéből fakadó példaadásával nem
csak a meglévő gyülekezet meg
tartása, hanem a gyülekezet állan

dó építése.«
Kárpáti Sándor zuglói felügyelő tar

totta a harmadik előadást »Gyülekeze
teink hitéletének elmélyítése« címen.

»Nincs anyagi alap szervezés nélkül, 
de sem szervezés, sem az anyagiak 
biztosítása nem lehetséges elmélyült 
hitélet nélkül« — mondotta. —

őrizzük meg gyülekezeteink egysé
gét a hitben. Hitvallási irataink 
szerint hirdettessék az evan

gélium.«
Fa Ferenc angyalföldi presbiter rá

mutatott felszólalásban arra, hogy ma 
a mutt bűneit kell a gyülekezeteknek 
szenvedniük. »A múltban az egyház 
mecénásokra épített, de nem ment el 
az 1—2—5 pengők után. Ma már nin
csenek mecénások, ma az egyszerű 
emberek 1—2—5 forintjai jelentik az 
egyház anyagi forrásait. Es ha ez ne
hezen csörgedez, ez a mi múltbeli bű
nünkért van.« '

Egymásután szólaltak fel mindhárom 
gyülekezet presbiterei és lelkészei. 
Nemcsak az útkeresés törekvése nyil
vánult meg a szavaikban, de a múlt
beli mulasztások miatt is sók bűnbánó, 
komoly szó hangzott. A szikrázó nap
sütésben megkezdett tanácskozásra 
már a késő este sötétsége borult, mi
kor Scholz László igeolvasása és 
a közös Miatyánk után felcsendült a 
komoly férfiak ajkán a »Ne csüggedj 
el kicsiny sereg« hitvalló dallama. A 
Bosnyák-térről kikanyarodó villamoso
kon hazatérő presbitereink szívéből 
még újabb és újabb ötletek, el nem 
odázható tennivalók születnek. »Éjfélig 
is szívesen maradtam volna — mondja 
az egyik szilkártermetü presbiter —. hi
szen még annyi mindent szerettem 
volna mondani.«

Hisszük, hogy mindaz, ami elhang
zott, és az is, ami időhiány miatt már 
el nem hangozhatott, gazdagítani fogja 
gyülekezeteinket, egész evangélikus 
egyházunkat. A kőbányai és az angyal
földi újabb találkozókon talán már er. 
rői is beszámolhatunk. G. A.

Ha boldogítani akarod 
Az egész embernemet,
Elébb eszed, szíved, karod 
Boldogítsa nemzeted 
A világnak általa 
Leszesz tevékeny tagja, 
Tengerbe is a kis patak 
Csak a fotyam által szakad.

Hogy Jézus követője légy,
Lépj az ö nyomdokiba,
O is szerété nemzetét 
Mint annak édes fia. 
Nemzetének üdvéért 
Áldozta fel életét 
S most benne az emberiség 
Imádja üdvözítőjét.

Ki övéivel nem gondol, 
Hitehagyott az s pogány 
Ezt mondja szent Pál apostol 
Már az idők hajdanán,
Az, mint hazaáruló

Az örök tűzre való,
Nem méltó, hogy üdvöt lásson, 
Sem itt, sem a másvilágon.

Ki-ki az ő nemzetének 
Rendítten hive legyen 
S javára szülőhelyének 
Amit csak lehet, tegyen,
A nemzet édes anyánk,
Mely sok jóval volt hozzánk,
Azt ki-ki méltán megveti,
Ki hű anyját nem szereti.

Nemzetünk öröklött terét 
Hűségesen míveljük,
Szabadságát, becsületét, 
Virágzását emeljük,
Más népeket tiszteivé 
Sajátunkat szeretve.
Ennek szenteljük magunkat, 
Erőnket, akaratunkat,

(Békéscsabai eV. é n e k e s k ö n y v  
181. sz. é n e k e .)

„ A d v e n t t ó l  h ú s v é t i G “
Egyházzenei est a kelenföldi evangélikus templomban 

1953. május 10., vasárnap d. u. 6 órakor

S O R R E N D :
1. Walther (1684—1748): Dicsőség mennyben Istennek, (orgonákéról).
2. Közének. 1. sz.
3. Oltári szolgálat.
4. Buxtehude (1637—1707): C-dúr preludiúm, fuga és ciacona. (orgona).
5. Pretorius (1571—1621): Isten Fia jő el.

Raselius (1563—1602): Jöjj népek megváltója (énekkar).
6. Pretorius: Szép rózsabimbó nyílt ki.

Nádasdy Kálmán: Az angyal énekel, (énekkar).
7. Bach (1685—1750): Változatok az »Ö, én bűnös, jaj mit tegyék« datla-
8. Baj (1650—1714): Ö, áldott Jézus. mára. (orgona).

Ismeretlen 16. sz.-i szerző: Adoramus. .
Schütz (1585—1672): Drága Jézusom, (énekkar).

9. Caesar Franck (1822—1890): Könyörgés, (orgona).
10. Bárdos Lajos: Mily igen jó.

Sulyok Imre: E húsvéti ünnepekben, (énekkar),
11. Gárdonyi Zoltán: Fantázia a »Miatyánk« dallamára (orgona) '
12. Miatyánk. — Áldás.

Közreműködik a Kelenföldi Evangélikus Énekkar.
Orgonái és vezényel Sulyok Imre.

Belépődíj nincs. — Offertorium az énekkar szükségleteinek fedezésére.

A szdműzöttek istentisztelete
R észlet Alois J irá se k  „ S ö té ts é g "  cimú regényéből

A cseh irodalom egyik legna
gyobb alkotását, Alois Jirásek 
»Temo« cimü történelmi regényét 
jorditotta most magyarra N é- 
m e th  L á s z ló .  A regény, mint 

. Jirásek legtöbb műve, a cseh 
evangélikusok rettentő üldözésé
ről, az ellenreformáció tombolá- 
sárói szót. Sötétség: a jezsuiták 
sötétsége, nemcsak a köpenyüké, 
vassal kivert rendházaiké, bilin
cseiké, hanem annak a hiedetrnes 
világnak a sötétsége is, amelyet 
a keresztyén hit és műveltség he
lyett terjesztenek barokk pompá
val, hogy kiirtsák a népből 
Húsz János emlékét. A jezsuiták 
nyomoznak a népi bibliák után, 
sorra küldik a kinpadra s a vesz
tőhelyre az árulással és csalfa- 
sággat leleplezett lutheránuso
kat. De a nép ellenáll. A 18. szá
zadban játszódik a regény. Ili 
egy részletet mutatunk betéte, 
hogyan gyűlnek össze titokban az 
üldözött cseh protestánsok egy 
istentiszteletre.

Ahogy a pallón áthaladtak s a 
fák közül megint a szabadba értek, 
túl a réten, egy kisebb dombon, egy 
tölgyliget feketéit előttük. Itt volt a

vége a zarándokútjuknak. Ahogy To- 
más észrevette, a tölgyliget irányában 
egy féríi állt, odébb a mezőn egy 
másik, jobbra még egy. Mozdulatlan 
álltak, mintha vártak volna valakire. 
Tomás megkérdezte, kik azok.

— Az őrök, vigyáznak — magya
rázta Klanec.

A tölgyfaligetnél azonban egyetlen 
lélek sem; mintha senki sem volna 
ott. A tölgyes is egészen fekete, fény
telen. De ahogy sűrű fedele alá lép
tek, férfiakat és nőket láttak, akik fe
kete árnyként surrantak át a törzsek 
közt, egyesével vaigy csoportban, a 
legkülönbözőbb irányokból, mind a 
vén liget közepe felé. A sötét ágak 
fonatában már fény is csillant fel.

Egy falámpásban égett, egy izmos 
tölgy ágára akasztva, A másik lámpás 
lobogó faggyúgyertyájával a földön 
volt, oldalvást a tölgytől, a kiálló 
görbe gyökerek közt. Mellette nagy 
kupa s egy fehér kendővel letakart 
kosár. A lámpások reszkető fénye ott 
hunyorgott az öreg fák törzsén, s a 
tisztáson, amelyet körülzártak.

A függő lámpás közelében a sötét- 
palástú Moc prédikátor áll, meg Tauc 
kántor néhány paraszttal, akiken 
hosszú sötét kabát és szép fehér zeke 
volt, a fejükön széles kalap. Köztük a

mezirzsicsiek is, akiket Tomás jól is
mert, Hubacsek, Kolcsár és Vanecsek, 
mind a három derék, javakorbeli 
gazda. A vidékiek közül a rohenicei 
fehérhajú Jakub Pikszet mutatta meg 
Helenkának, meg a magas és sovány 
Malyej Kupkát, a szlovjetinit, akinek 
feltűnő hosszú nyaka volt, Tomás ezt 
a< kettőt jól ismerte.

A többiek felöl is kérdezősködött s 
meghatotta, hogy az a tömzsi a kar- 
lova-lhotai Vilímek, az a nagy mel
lette, az a szürkekabátos, hosszú fe
ketehajú, a szlavjetini molnár, épp a 
sesztovicei Nemecsekkel beszél. Név
ről s apjai elbeszéléséből majd mindet 
ismerte s tudta, hogy különös buzgó 
és nagyrabecsült testvérek.

A többiek e körül a kis térség körül 
gyülekeztek s mindjárt kette is vál
tak; egyik oldalon a férfiak, a másik 
oldalon az ünneplőruhás asszonyok, 
kis kabátkában, vagy csak lajbliban, 
férjesek és hajadonok, egyszerű fehér 
főkötőben, fejkendőben vagy hajadon- 
főtt, a homlokukon szalag, a hátu
kon hajfonat.

Klanec elöl, a prédikátor körül álló 
csoporthoz vezette oda a két hegyi
lakót. Jiráseket és Urbant, az utóbbi 
beszédesen mutatkozott be Mocnak és 
elevenen üdvözölte őt.

Helenka, aki az asszonyok között 
állt, megnézte ezt a csoportot és a 
gyülekezet többi részét is. amely a 
liget homályában, a gyertyák ködös

hunyorgó fényében olyan titokzatos
nak tetszett. Apját is kereste, nincs-e 
a férfiak közt. Később váratlanul őt 
is megpillantotta, szemben a pázsit 
túlfelén. Éppen akkor érkezett, ahogy 
kipirult, izzadt arcán s szapora léiek- 
zetén látni való volt, igen sietett. A 
prédikátor s a körülötte állók öröm
mel látták s  élénken üdvözölték.

Amikor a tölgynél álló férfiak ka
lapjukat levéve, a többi közé léptek, 
a beszéd zaja a fák közt hirtelen el
csendesedett. Csak a prédikátor ma
radt ótt vele Tauc kántorral. Moc le
tette köpenyegét és a fa alá rakta: 

aróka nélkül volt, fekete paraszt ka- 
átban, fekete harisnyában, kezében 

az agenda; szemközt állt a gyüleke
zettel. A férfiak levették a kalapjukat, 
a kántor rázendített: »Énekeljünk ez 
órán«, s mindnyájan, ai prédikátor is, 
vele énekeltek. A fényt elrejthették a 
tölgyesben, de az egész embercsoport 
teljeshangú éneke kihatolt volna a 
ligetből s az éjszakai csöndben mesz- 
sze elhal!átszőtt volna a mezőkön, 
földeken. Ezért hát mindnyájan visz- 
szafojtották a hangjukat.

Helenkával éppúgy, mint Tomással 
ott volt az énekeskönyve, ebben a 
mély homályban azonban nem tudta 
zsebéből kihúzni, noha a szomszéd
ságban, a tömegben, a harmadik 
lámpa is föllobbant. De nem is volt 
szüksége rá; tudta kívülről az éneket. 
Gyülekezetben azonban idáig még so

hasem hallotta. Most napbarnított fér
fiak énekelték, fiatalok és ősz öregek, 
ráncosképü és sima, üdearcú nőtest
vérek. Az éneik és éneklő hangok foj- 
tottságával is megilletődést keltett, 
de azzal is, hogy hol 6zólt; ahogy az 
ágas-bogas fák fekete ernyője alatt 
fojtottan tovaszállt, benyomult a sárga 
penésszel teli vén fatörzsek közé, s a 
lámpások rőt, reszkető fényében a 
mélységes sötétbe veszett.

Amikor az ének elhallgatott, a 
töl-gy felöl a prédikátor szava szólt 
bele csöndbe, ahogy a gyjilekezetet 
üdvözölte; majd zengő, megnyerő 
hangon kezdett el beszélni.

— És ültetett Abrahám fákat Ber- 
sabé'ban, és hívta az Urnák, az 5 
erős és örök Istenének a nevét. Mi is, 
férfi és nő testvéreim, a fák alatt 
gyűltünk össze, ezek alatt a tölgyek 
alatt, mintegy rejtekhelyen, hogy a 
mi őseink hite szerint szólítsuk a mi1 
Úristenünket, mivel a világ hatalma
sai elvették tőlünk az imakönyvünket 
is, s nektek a pápisták templomába/ 
kell járnotok, az ő papjaikat hallgat
notok, képekhez és szobrokhoz, min
denféle emberi kézzel csinált bábok
hoz imádkoznotok, régi és új szentek 
előtt hajbókolnotok, ami a Szentírás 
tiszta igazságának mind ellenére van.

— Mindenféle szorongatás fogyaszt 
minket, de Krisztus Urunk azt ren
delte rólunk, hogy ne kiirtottak le
gyünk, hanem megtartottak.

rI
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S ü lt h a l és lé p e sm é x
Feltámadása után Jézus negyven 

napot töltött tanítványaival. Az evan
gélisták nem sokat közölnek ennek a 
negyven napnak az eseményeiből. Az a 
kevés is azonban, amiről hallunk, va
lami különös ragyogás fényébe van 
vonva: egy másik világ világossága 
süt át ezekbe a napokba. Húsvét való
sága ekkor vált a tanítványok hitében 
bizonyossággá. A Jézussal eltöltött há
rom esztendőnek, tanítványi életüknek, 
ez a pár nap adta meg az igazi értel
mét. Innen visszatekintve mennyi min
den megvilágosodott előttünk, ami az
előtt homályos voltl (János 12, 18.) 
Most kezdtek igazán érteni és látni.

A feltámadott Krisztus negyvenna
pos földi életének fényében nyer tar
talmat az apostoli hitvallásnak ez a 
mondata is: »Hiszem a testnek feltá
madását.« Hogy ez mit jelent, azt a 
tanítványok igazán akkor értették meg, 
amikor a feltámadott Ür megjelent kö
zöttük. Látták ők ugyan a naini ifjú 
feltámasztását, Jairus leányáét és Lá
zárét, most azonban másról van 6zó. 
Amikor Jézus holtakat támasztott fel, 
akkor az ép akkor megholtakat eleve
nítette meg, visszahívta őket az életbe, 
új életre keltette őket. Mikor azonban 
Jézus jelent megközöttük, rögtön észre
vették, hogy itt többről van szó. Ezért 
teltek meg félelemmel, szent borza- 
dállyal. Megismerték ugyan a Mestert, 
de mégis alig tudtak ráismerni: 

volt benne valami más, új, idegen. 
Több lett, mint azelőtt volt, meg- 
dicsőült. Ö nem visszajött a Ha
lálból, mint Lázár, hanem áftal- 
ment a halálon az életre. Ez su
gárzott róla, ez volt az ú j benne, a 
páratlan, az addig soha nem lá
tott, az első és egyetlen. így lett 
Ö a »zsengéje«, vagyis elseje a ha
lálból feltámadtaknak (I. Kor. 15, 
23) s egyben a példa Is: Őrajta le
het megismerni, hogy mit jelent a 

halottak feltámadása.
A feltámadott Krisztus negyvennapos 

földi élete azt a csodálatos örömhírt 
hirdeti, hogy a feltámadás élet, való
ságos emberi élet! Istennek ez a cso
dálatos, nagyszerű és boldogító aján
déka mennyivel több, mint a »lélek 
halhatatlanságának« pogány és vég
eredményben üres gondolata. A .po
gányság is hitt a túlvilágban, azonban 
ebben nem sok öröme felt: valami vér-

telen és ködös árnyékvilágnak kép
zelte, ahol a testetlen lelkek árnyai cél
talan lengnek. A feltámadás ezzef 
szemben azt jelenti, hogy Isten új, 
igazi és teljes életet ajándékoz az em
bernek, testben való életet.

Persze ez a test romolhatatlan és 
dicsőségesen más lesz, mint a  régi 
volt, amit a bűn megrontott. Az 
új ég alatt, az új földön vár az em
berre, aki új teremtés lesz, ez az 

új, örök élet.
Hogy mindez hogyan lehetséges az 

megfoghatatlan a számunkra, de nem 
is ránk tartozik. Nézzünk a feltámadott 
Jézusra: íme őbenne mutatta meg Is
ten, hogv mit tervez felőlünk. (I. János 
3, 2.) Testben jelent meg tanítványai 
között: Tamás megtapintotta kezét, s 
meggyőződhetett róla, hogy nem kí
sértet, nem kósza lélek, hiszen húsa és 
csontja van. (Lukács 24, 36—40.) Leült 
az ámulatukból magukhoz térni nem 
tudó tanítványok asztalához és enni 
kért; megosztotta velük egyszerű est
ebédjüket: lépesmézet és sült halat. A 
Mester újra ott volt közöttük, ott ült 
az asztalion, mint azelőtt, megtörte 
a kenyeret és megáldva nekik adta. 
Együtt volt velük az asztal közösségé
ben, ebben az ősi és annyira emberi 
egvüttlétben, hogy ezzel is megmu
tassa: a feltámadás élet, igazi, teljes 
emberi élet. Sőt csak ez érdemli meg 
igazán az élet nevet: a feltámadott 
Jézus teste.nem volt alávetve az úgy
nevezett fizikai törvényeknek, zárt ajtó 
nem volt akadály előtte (János 20, 19), 
betegség, halál nem árthatott neki. ö  
volt és mégis egészen más: új terem
tés.

Jézus negyven napja itt e földön, 
tanítványai körében, húsvét és 
mennybemenetel között: kóstoló 
abból az új életből, amit Isten ké

szített nekünk.
Szűkszavúan szólnak róla az evangé
liumok, mert szent titkok világa ez. s 
nem arra való, hogy kíváncsiságunkat 
elégítse ki. (János 20, 30.) Hanem arra 
való, hogy eljussunk arra a boldog bi
zonyosságra, ami akkor a tanítványok 
szívét egészen betöltötte: hogy Jézus 
a Krisztus, az Istennek fia, és azt hívén 
legyen életünk — ilyen igazi, teljes és 
örök életünk —, az ö  nevében. (János 
20, 31.)

Nagy-Britannia anglikán egyházának lapja 
a magyar protestantizmus ökumenikus 

szolgálatáról
'Az anglikán egyházak nagytekinté

lyű hivatalos hetilapja, a Church of 
England Newspaper április 10-i szá
ma vezércikkben foglalkozik a magyar 
protestáns egyházak ökumenikus szol
gálataival. Megállapítja, hogy

míg Nagybritanniában »döbbene
tesen szűk körre korlátozódik az 
ökumenikus mozgalom ismerete és_ 
nagyon kevés jele mutatkozik e 
kör növekedésének, addig Magyar- 
országon az egyházak érdeklődése 
az ökumenikus kérdések iránt ál-'

. landóan növekszik és a gyülekeze
tek ezekben a kérdésekben kive
szik a maguk részét imáik és jóta
nácsaik által. Míg Angliában az 
egyházak ökumenikus tevékenysé
ge évente egyszer, vagy kétszer 
együttesen tartott istentiszteleti 
alkalmakra szorítkozik, addig Ma
gyarországon az ökumenikus moz
galom megértése állandóan nö

vekszik*
— írja az angol lap. Majd így foly
tatja:

»Az ökumenikus mozgalom iránti ér
deklődésnek egyes keleteurópai nép- 
köztársaságokban napjainkban nagy 
fontosságot kell tulajdonítani. Nem is 
olyan régen úgy látszott, hogy a Világ
tanácsot az a veszély fenyegeti, hogy 
a nyugati hatalmak bábintézményévé 
válik és megfeledkezik valóságos sze
repéről. Különösképpen ez történt az 
1951-ben Torontóban tartott gyűlésen. 
A gyűlés — a koreai kérdésben — 
olyan határozatot fogadott el, amelyet 
Béreczky püspök szigorúan megbírált a 
Vitágtanács főtitkárához küldött nyílt 
levelében. Akkor nagyon is úgy tűnt 
fel, hogy azok az amerikai dollárok, 
amelyeknek jóvoltától olyan nagymér
tékben függött az Egyházak Vilagtaná- 
csa létezése, döntő tényezőként befolyá
solják a Világtanács által kibocsátott 
nyilatkozatokat.

»Szerencsére — írja tovább az ang
likán hetilap — a Központi Bizottság 
később megtartott gyűlései Párizsban 
és I.ucknowban már sokkal inkább 
voltak ökumenikus jellegűek. Az Indiá
ban tartott gyűlés részvevőit az ott 
jelenlevő népes ázsiai küldöttség, vala
mint a Kelet-Európából megjelent ki
küldöttek emlékeztették arra, hogy a 
világban a keresztyén közvéleménynek 
igen jelentékeny része, amely érzelmi
leg nincs függő helyzetben a nyugati 
kapitalista országoktól, a dolgokat 
egészen másként látja, mint közülünk 
olyanok, akik állandóan ki vagyunk 
téve saját propagandánk hatásának.«

Ezután részletesen idézi az angol 
lap Péter János püspök beszámolóját,

amelyet az indiai konferenciákról a 
Magyarországi Ökumenikus Bizottság 
ülésén mondott és kiemeli Péter püs
pöknek azt a megállapítását, hogy 
Lucknowban a Világtanács Központi 
Bizottsága nem jelentéktelen mérték
ben elmondotta azt, amit az egyházak
nak ma hitben mondaniok kell s hogy 
az indiai határozatok reményt keltettek 
a íagegyházakban a Világtanács to
vábbi jószolgálatai felől.

A továbbiakban a Church of Eng
land Newspaper kifejti, 

hogyha az Egyházak Világtanácsa 
a keleti országokban élő egyhá
zaknak is szolgálatára akar lenni, 
akkor felül kell emelkedinie a 
nyugati ideológiai kisértéseken. 
»Az Egyházak Világtanácsának — 
írja — mégha emiatt jövedelmi 
forrásai veszélybe kerülnének is, 
nem szabad a nyugati »demokrá 
da« szócsövének lennie és nem 
szabad a keresztyén hitet azonosí
tania valamely politikai formulá
val, vagy gazdasági rendszerrel, 
őszintén meg kell mondanunk, 
hogy a Világtanácsot bizonyos po
litikusok — itt nálunk Angliában 
épp úgy, mint Amerikában — nyil
vánvalóan éppen erre a szerepre 
szeretnék felhasználni. Alázatosan 
el kell ismernünk, hogyha Kelet- 
Európa egyházai számára nyeresé
get jelent az Egyházak Világtaná
csa, a Nyugat egyházai is gazda
gabbá lettek a keleti egyházak bi
zonyságtétele révén.« Kiemeli a 
Church of England Newspaper, 
hogy egyházi vezetőink jelenléte 
»felbecsülhetetlen nyereség minden 
nemzetközi keresztyén gyülekezet 
számára«, s figyelmezteti a nyu
gati delegátusokat, hogy a teoló
gia nem statikus dogmák gyűjte

ménye.
Befejezésül ezeket Írja:
»Az ideológiai határ másik oldalán 

élő testvéreinket azzal segíthetjük, ha 
sokkal több aktivitást fejtünk ki az 
Egyházak Világtanácsa támogatásá
ban. Péter püspök megdöbbenésének 
adott kifejezést azon, hogy Lucknnw- 
ban a brit küldöttekkel való beszélge
téséből arról kellett értesülnie, milyen 
édes-keveset tud Angliában az átla
gos templombajáró egyháztag az öku
menikus mozgalomról.

Hát nincs semmi, aki kimozdítson 
bennünket elszigeteltségünkből? — 
kérdezi az angol lap, amely az ot
tani »bürokrata egyházi vezetőket« 
felhívja: teremtsenek alkalmakat a 
mi egyházainkkal való személyes 

kapcsolatok ápolására.

„Lucknow után nem terhelik többé az ökuménikus testü leteket 
olyan határozatok, am elyek a további kelet-nyugati együttműködést

lehetetlenné tennék“
Az Evangelische Welt című Bethel- 

Bielefeldi evangélikus egyházi lap a 
magyar protestáns egyházak éa az 
Ökuméné viszonyával foglalkozik. Rá
mutat arra, hogy a magyar református 
egyház zsinata, Péter János püspök és 
egyéb magyar református megnyilatko
zások lépéseket tettek abból a célból, 
hogy hozzájáruljanak az ökuménikus 
békefáradozásokhoz. Kiemeli a magyar 
protestáns egyházak üzeneteit az Egy
házak Világtanácsához és azt, hogy 
ezek hozzájárultak a lucknowi gyűlés

M E Z Ő L A K
Azt mondják Kemenesalján, hogy 

csak úgy atkiabálhatinak egymásnak 
a papok, ha valami dolguk van, 
olyan sűrűn vannak a falvak. Ha ki
állasz a határba, ahol olyan melegen 
kél a tavaszi élet a rögből, hogy csak 
úgy duzzad tőle az ember, egyszerre 
három'-négy szomszédos templomtor
nyot is számlálhatsz. Ennek a vidék
nek egyik legfiatalabb egyházközsége 
Mezőlak.

Csak mint szervezett egyházközség 
fiatal. Mint gyülekezet, önmagában 
s fii iáiban is régi. Az 1870-es években 
van először adat arról, hogy Pápa 
szórványai közé tartozott.

Még élnek idős hívek, akik emlékez
nek ezekre az időkre. Emlékeikben 
minden, ami egyházi, valami módon 
elvezet a nagynevű Gyurátz püspök, 
pácai lelkész nevéhez. Rajongásg 
szerették nemcsak a pápaiak, hanem 
a messzi szórványvidók, így Mezőlak 
és környéke is. Jószívű, meleg lelké
nek gyümölosei ma is ízes öröksége 
ennek a vidéknek.

Szórvány idejében a néhány isten
tiszteleten kívül más szolgálatot ez a 
vidék nem̂  kapott. Pásztorolásról alig 
is lehetett szó. A lelkészek éppen az 
istentiszteletre jöttek s már mentek 
is vissza. Családlátogatás, hívekkel 
való foglalkozás özinte nem is volt. 
Mégis az összetartás, az öntudat 
megrendítően tartotta és vitte előre 
az egyház ügyét. •

A harmincas években indult erősebb 
mozgolódás mind a szórványokban, 
ül. filiákban, mind a pápai anyagyü
lekezetben. Bent nem győzték a 
sok kiszállást, kint pedig egyre nőt
tek az igények.’ 1938-ban hát kibo
csátja Pápa Mezőlakot tizenegy szór
vány- és fiók-gyülekezettel, amiből egy 
évtized múlva ’közős érdekből hetet 
visszavett. ■ -

Szervezője, majd első megválasz
tott lelkésze a ma is ott munkálkodó 
Tóth Sándor, aki Barthról nem vitá
zik, de a beteg hívéhez hamarabb ér 
el, mint az orvos e aki mellett csak 
kalaplevéve tehet járni, mert 'nemcsak 
hogy mindenkinek köszön, s neki min
denki köszön, de mindenkivel vált is 
néhány szívre találó, jó 6zót s aki úgy 
szeieti a kertjét, hogy a futószőlőjé! 
rügyenként ismeri s a diófáit úgy simo
gatja, mint más a tehenét. Szórvány- 
járáshoz a hívei 1949-ben motorra ül
tették, de gyalog is nekiindul, ha úgy 
hozza a szükség.

A gyülekezel áldozatiho.zaíalban 
igen buzgó. Templomukat régi, hasz
nálaton kívül került iskolaépületből 
alakították s osak a padok beszerzé
sére három év alatt 10 000 Ft-ot ad
tak össze s a festésre egy év a'att 
5000-et. De láttam azt is, hogy gon
dos pontossággal számoltak el 19 fil
lér offertóriumi maradékösszeget. A 
kicsiben való hűség*terem náluk na
gyot- .

A templomlátogatás ellen /lincsen 
panasz, s  egyenesen megható az a 
szeretet, ahogyan körülveszik Isten 
hajlékát, de Jézus szeme is a 99 mel
lett a századikra szegeződött, aki elve- 
szőben volt.

A parochia kertjébep a hátsó kis
kapu már ai határra nyílik. Szétnéz
tem ott a megmunkált földeken, ahol 
a jó föld, tavaszi napsugár és dolgos 
kezek melengetésében indul az élet, 
a kenyér. Arra gondoltam, hogy sok
sok fiatat gyülekezetünk ilyen, mint a 
mezö’.aiki. Rájuk nézvén látjuk a bizo
nyosságot: kikéi a vetés. Bizonnyal 
kikéi.

Koren Emil

Amit itt kell elvégezni
Ha fel akarjuk (őrölni az árvák 

könnyét, azt itt kell elvégeznünk 
most. Az ige sehol sem szol arról, 
hogy ezt elvégezhetjük »odaát« is.

Ha segíteni akarok embereken, 
akiket körülfogott a bűn, azt itt és 
most kell elvégeznem. A Szentirás 
sehol sem szól arról, hogy erre rá
érünk majd a feltámadás után.

Munkámat most kell etvégéznem, 
feladatomat itt kell betöltenem. Jézus 
sehol sem ígérte, hogy amit itt el
mulasztottunk, azt bepótolhatjuk az 
ö visszajövetelekor.

Azt nem tudjuk, tehetünk-e Isten 
munkatársai akkor, amikor dicső
ségben eljön ítélni élők és holtak fe
lett. De azt tudjuk, hogy itt és most 
azok lehetünk. Moody

sikeréhez, itt ugyanis az Egyházak Vi
lágtanácsa Központi Bizottsága olyan 
döntéseket hozott, amely után

»nem terhelik többé a* ökumenikus 
testületeket olyan határozatok, 
amelyek a további kelet-nyugati 
együttműködését megnehezítenék 

vagy lehetetlenné tennék«.
A lap a továbbiakban azt írja, hogy: 

»ezt a felfogást erősítette meg a ma
gyarországi evangélikus egyház zsi
nata is az Egyházaik Világtanácsának 
elnökségéhez intézett üzenetével«. A 
lap hangsúlyozza, hogy természetesen 
a magyarországi evangélikus egyház a 
maga hangját szólaltatja meg ebben a 
kérdésben, de nyilvánvaló, hogy

a magyar evangélikus egyház »a 
legjobb képességei szerint Is részt 
akar venni abban, hogy egy új há
ború veszélyét segítse elhárítani«.

A lap hangsúlyozza, hogy a magyar 
evangélikus egyház üzenetében »túl
súlyban van az a meggyőződés, hogy 
az egyházak ebben a feszült világhely
zetben nem külön-külön cseleksze
nek és hogy nem kellene fatalista mó
don tétleneknek lenniök, hanem közö
sen ke!I hatást gyakorolniok a politi
kai hatalmak:a, hogy ezzel megfékez
zék a történelem legátkozottabb jelen
ségét, a háborút«.

A továbbiakban a német evangélikus 
lap egyházunknak a Luíheránus Világ- 
szövetséghez intézett zsinati üzenetével 
foglalkozik. Kiemeli, hogy a magyar 
evangélikus egyház üzenete »nagyon 
nyílt formában emlékeztet a feszültsé
gekre, (amelyek a hannoveri világgyű
lésen a magyar álláspont és a nyugati 
álláspont között voltak), mert a ma
gyar üzenet azt mondja, hogy Hanno
verben az egés'z gyűlés folyamán meg
nyilvánult egy olyan törekvés, mely az 
új világháború ideológiai eKikészítését 
kívánta szolgálni«. A lap hangsúlyoz
za, hogy

a magyar evangélikus egyház e 
megállapítással ellentétben Is to
vábbra Is törekszik arra. hogy 
benne maradjon a Világszövetség
ben és kiemeli, hogy a magyar 
evangélikus zsinat megismételte 

' Lilje püspöknek, a Lutheránus Vi
lágszövetség elnökének adott előb

bi meghívását.

A lap továbbiakban idézi Ján Chabada 
szlovák egyetemes püspök néhány 
mondatát, amelyeket a magyar zsina
ton mondott. Ez a mondat a Béke Vi
lágtanács működését úgy jellemzi, 
hogy »e testület munkájában Isten 
korszakalkotó beavatkozását látjuk az 
emberiség történetébe«.

Szombat esti közös imádságunk
EZSIAS 55. 6—11.

A legerősebb ember ereje sem elég ahhoz, hdgy önmagát újjá tegye. 
Javítgathatja az ember életét, de mind jószándéka, mind erős akarata nagyon 
kevés ahhoz, hogy valóságban új ember legyen belőle.

Az új ember Teremtöje maga Isten, aki nem úgy végzi el ezt a munká
ját,r hogy megacélozza az ember akaratát és felfokozza jószándékát, hanem 
hirdeti igéjét. Ahol az ige szól, ott a Szentlélek új embert teremt. Ez az új 
ember nem pusztán egy »megjavult« ember, hanem olyan valaki, aki bízvást 
elmondhatja: »a régiek elmúltak, Imé újjá lett minden«.

Mindez azért lehetséges, mert Isten az ö  igéjébe belerejti mindenható 
erejét és ez a mindenható ige »nem tér vissza üresen« Istenhez, hanem el
végzi újjáteremtö munkáját.

Senki se kételkedjék azért abban, hogy Istennek van hatalma arra, hegy 
a legreménytelenebb esetben is kiutat és megoldást találjon egy ember újjá- 
teremtésére. Van hatalma arra, hogy csak önmagának élő, másokkal semmit 
sem törődő, bűneiben megkötözött emberből olyan új embert formáljon igéje 
Altai, aki teljes szívvel szolgál Istennek és rajta keresztül embertársáinak. 
Van hatalma arra, hogy a bűneikbe visszaesett embereket újra kézbe vegye 
és a lehetetlent lehetővé tegye: a többszörösen visszabukottakat is valóban 
újjátei emtse. . . . . . .  ...................  „ i

Isten az Egyházra bízta ezt az erős igét. Bárcsak ne erőtlénedne meg az 
egyház szolgáinak ajkán és bárcsak ne állnának ellene neki azok, akik olvas- 
sák és hallják azt.

VALLJUK MEG, hogy sokszor lebecsültük az ige erejét és elfelej
tettük azt, hogy az »élő és ható«.

ADJUNK HALAT, hogy Isten ránk bízta a »békesség evangéliumát« 
és ezt szabadon hirdethetjük magyarországi evangélikus temp
lomainkban.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hőgy az ige a ma $ö, a dolgozók Magyarorszá
gát épitő embernek szóljon, neki minden kérdésében jó eligazí
tást adjon, a lelkészek száján meg ne erőtlenedjen és mind
annyiunk életében gyümölcsöző legyen.

B I B L I A -0  LVA S Ó
Május 10. Vasárnap. Jeremiás 14:7. Efezus 3:12.

Luther Márton tanítja: »Az imádkozás mindennél nehezebb! Épperi nem 
csodálni való, ha valaki, aki imádkozik, remegni kezd és megfutamodik.« 
Hallatlan bátorság, gyermeki bizodalom kell hozzá, hogy Isten elé merjek 
állani s Előtte megszólaljak! Bátorságunk és bizodalmunk a mi feltámadott 
Urunk!

(Olvasd még: I. Kir. 3:5—15. — Hab. 1:1—4. Márk 11:24.)
Május II. Hétlö. Józsué 22:5. — János 12:28.

Figyeld a sorrendet! Szeressétek az U rat. . .  s szolgáljatok Néki! Csak, 
akik ö l szeretik, szolgálhatnak Néki, de azok tegyék is meg! Mennyire egy
szerű ez a szolgálat: Kövess engem! Ennyi az egész S milyen drága ígéret 
fűződik hozzá: Ott leszek, hol Uram van!

(Olvasd még: 1:35—39. — Hab. 1:5—14. — I. Kor. 11:31, 32.)
Május 12, Kedd. Józsué 22:29. — Etezus 2:20, 21.)

Jézus Krisztus egyháza készen van! Az alapkő s a szegeletkö tartják 
az egész épületet! De készülőben is van! Én is beleépittettem ebbe a házba!
S még sokakat bele akar építeni az Ür ezután.

(Olvasd még: Jakab 5:13—18. — Habakuk 2:1—4. — Zsid. 10:35—38.) 
Május 13. Szerda Ésaiás 26:8. — Filippi 2:11.

Jézust Isten Krisztussá tettel Feltámasztása és dicsőséges mennybeme
netele óta ez a mondanivalónk mindenki felé. Péter apostol is pünkösdi pré
dikációját ezzel fejezte be.

(Olvasd még: I. Tim. 2:1—8. — Hab. 3:1—19. — Róm. 8:34, —• Zsolt 
110; 1—4,)
Május 14. Csütörtök. I. Mózes 50:20. — Efezus 4:8.

Mennybemenetel ünnepén Krisztus népe így énekel: A mennyben meg- 
dicsőültél, Istennek jobbjára ültél.

(Olvasd még: II. Kir. 2:1—12. — Zsoltár 47. — Márk 16:19, 20.)
Május 15. Péntek. Józsué 7:12. — II. Kor. 82:21.

Mekkora bajt okozhat egy ember bűnével a gyülekezetben! Islert egy 
Akán nevű ember kapzsisága miatt határozza el magát erre: nem teszek 
többé veletek. Ezért hát legyen gondunk a tisztességre az Ür előtt, de az 
emberek előtt is.

(Olvasd még: Kol. 3:1—4. — Sof. 1:1—7, 14—18. — Ján. 16:7-v-ll.)
Május 16, Szombat, . Mózes 32:47. — Efezus 1:22, 23.

A feltámadott és Isten jobbján üjő Krisztus az anyaszentegyház feje. Az 
O akarata számít s az 0  szava dönt. 0  mindeneknek felette van. Micsoda 
boldogság: annak a testnek vagyok tagja, amelynek feje Krisztus!

(Olvasd még: Luk. 18:1—8a. — Sof. 3:8—13. — I. kor, 6:11b. Zsoltár 42.)
Weltler Ödön ‘
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LEVEL EGY HITTEST VEREMHEZ
Szerétel vendégség után azzal vál

tunk el, hogy a megkezdett beszélge
tésünket folytatni fogjuk.

Akkor este azt mondta, hogy az az 
ige, aminek alapján a szeretelven- 
dégsigen rövid irásmagyarázatot tar
tottam, kissé megzavarta és talán 
másokban is nyugtalanságot keltet.
■ Végye elő, Kedves Hittesvérem, a 

bibliáját és olvassa el figyelmesen 
mégegyszér. Zsidókhoz irt levél 10. 
fejezete, 24, és 25. versét.

•Elismerem, célzatossággal válasz
tottam. Mint Kedves Testvérem is 
tudja, szép, nagy templomunk van. 
Ha valaki elolvassa a templomunk 
építésének történetét, láthatja, hogy 
mennyi áldozatból, hitből, imádság
ból épült ez a templom. Es azért 
épült, mert éppen a mi gyülekezetünk 
vágyódott. arra, hogy legyen templo
munk. Es most hányszor prédikálunk 
féligtelt, vagy még féligsem telt 
templomban. Nemrég láttam magam, 
hogy evangélikus énekeskönyvet hó
nuk alá szorító emberek, tehát gyü
lekezetünk tagjai hogy mentek el nagy 
ünnepen, érdektelenül templomunk 
nyitóit áj lója előtt. Ok már más- 
honnét jöttek, vagy máshova men
tek. Persze, erre azt mondja, fő, hogy 
terriplornba mentek, inkább azokra 
legyen gondunk, akik egyáltalán nem 
járnak a templomba.

Tudjuk, sokan vannak, akik nem 
járnak, vagy ritkán járnak, mert azt 
mondják, hogy ök mások, mint sokan, 
akik csak megszokásból járnak a 
templomba. Ok ritkán jönnek ugyan, 
de akkor a szívük hozza és nem n 
megszokás. A 25. vers pedig éppen 
azt a szokást helyteleníti, hogy néme
lyek elhagyják a maguk gyülekezetét. 
Érre azt kérdezte, Kedves Hittestvé- 
rém, hogy bűn tehát elmenni más 
templonibá? Nem bűn! Hát hogy le
hetne bűn az, ha valaki bárhova is 
azért megy, hogy Isteh Krisztusról 
szóló jó hírét, az evangéliumot hall
gassa, Nem arról van itt szó, hanem 
arról, hogy azért • ki ne szakadj a 
magad gyülekezetének közösségéből. 
Amikor a 25. vers a »magunk gyü
lekezetéről« beszél, akkor az isten- 
tiszteleti gyülekezetről, a templomi 
gyülekezetről beszél. Isten a temp 
lomban hirdeti igéjét, mondani
valóját. A fnit pedig nekünk akar mon
dani, azt a mi templomunkban hir- 
detleti: A hit hallásból van, a hallás

Istentiszteleti ren d
m ájas 10-én, vasárnap Budapesten
Deäk-Ur d. e. 9. (úrv.) Kemény Lajos, 

d. e. '  11. Zay László, d. u. 6. vall. est. 
F á s« “  d. e. VilO. (nyerm.) Gyöngyösi Vil
mos,, d . « .  11. Gyöngyösi Vltmos, d. ü. 6. 
P á s tto r Pál. Dózsa György-út d, e. >/ilO. 
Pásztor Pál. Üllöl-út d. e. V;I0.. d. e. 11. 
Rákóczl-út d. .e. 10. Szilády Jenő dr.. d. e. 
V, 12. Karácsony S.-u. d. e. 10. Óbuda d. e. 
9. Mezősi György, d. e. 10. Mezősi György, 
d. tr.■ 5. Mezősi György, d. u. 6. Szeretet- 
vendégség. Nagv Gyula dr. teol. akad. ta 
nár. Bécsikapu-íér d. e. 9. G álát György, 
d. e. 11. G álát György, d. u. 7. Evangélt- 
záctó. Toroczkó-tér d. e. 8. G álát György. 
XII., Tarcsay V.-út d. e. 9. Zulauf Henrik, 
d. e. 11. Ruttkay Elemér, d. u. 7. D an
hauser László. Hűvösvdlgy-Lelkésznevelö In
tézet d. e. 10. D anhauser László. Szabadság- 
hegy, D lana-út d. e. */i9. Ruttkay Elemér. 
Fóti-ót d. e. ValO. Rimár Jenő, d. e. II. 
(úrv.) Gádor András, d. u. 5. Szeretet* 
vendégség. V ád-ót d. e. 8. Rimár Je.i't. 
d. u. 1 4. Rimár Jenő. Zugló d. e. 11. 
H. Gaudhy László dr., d. u. 6. Scholz 
László. Gyarmat-u. d. e. VrlO. Ferenczy 
Zoltán. Rákosfalva d. e. Val2. Scholz László. 
Thaly K.-u. d. e. 11.. d. u. 6. Kelenföld 
d. e. 8. (úrv.) Rezessy Zoltán dr., d. e. 11. 
(úr.v.) Rezessy Zoltán dr., d. u. 6. Egyház
zenei est. Németvölgyi-ót d. e. 9. Bottá 
István. JGilső-Kelenföld 12. Bottá IstvSn. 
Kőbánya d. e. ValO. Korén Emil, d. u. 4. 
Korén Emil. Slmor-u. 7,12. Vető Béla. 
U tisz-u. 7,12. Korén Emil. Újpest d. e. 10. 
Blázy Lajos, d. u. Va7. Blázy Lajos. Duna- 
keszi-Alag d. e. 9. Bonnyai Sándor. Vas
utca 2/c. 11. Szimonídesz Lajos.

pedig isten igéje által. Igen, Kedves 
Hittestvérem, ha szűkkeblüségnek tű
nik is. mi a magunk gyülekezetébe, 
a magunk temlomába hívjuk és vár
juk híveinket. És ezt nem alap nélkül 
tesszük.

Legerősebb az az érv, amivel 
Isten igéje maga érvel e mellett, mi
kor határozottan kimondja: ne hagyd 
el a magad gyülekezetét. Vegye észre, 
Testvérem, nem azt mondja, hogy ne 
hagyd el az én gyülekezetemet, ha
nem a magad gyülekezetét. Krisztus 
az egyházában van jelen a szá
munkra, az egyház pedig a gyüleke
zetben, mégpedig ténylegesen a ma
gunk gyülekezetében. Az igazi ke- 
resztyénség (Krisztushoz tartozás) 
ezért mindig gyülekezeti keresztyén- 
ség. Nincs azoknak igazuk, akik lát
hatatlan, a hitközség láthatatlan tag
jaiként képzelik el a keresztyénségü- 
ket. A keresztyénség a magunk gyü
lekezetében meglátható hitközösség.

Igen, de a mi gyülekezetünk olyan 
szegényes, a mi templomunk olyan 
szerény — mondják sokan, akik el
hagyják a maguk gyülekezetét. Ol
vassuk csak el az I. Kor. 12. fejeze
tét. Arról van itt szó, hogy az egyház 
Krisztus teste, s mi a test tagjai va
gyunk. A 22. versben ez van: 
» . . .  amelyek a test legerőtlenebb 
tagjainak lálszanak, azok igen szük
ségesek«. Nem szabad lebecsülni az 
egyszerűséget, a jelentéktelen külsőt 
a  gyülekezetben. Sőt erősítsük az 
erőtlent. Erősödjünk egymás hite ál
tal.

Nem véletlen, hogy valaki éppen 
a maga gyülekezetében egyháztag. 
I. Kor. 12. szerint ez Isten rende
lése . . .  »az Isten helyezte a tagokat 
a testben egyenként mindeniket, 
amint akarta«. Ha pedig Isten aka
rata a magam gyülekezetébe helye
zett, nyilvánvaló, hogy ott is a he
lyem és ott kell a test hasznos tag
jóvá lennem és nem másutt.

Maradjunk hát a magunk gyüleke
zetében . . .  »a Krisztus testének épí
tésére . ..« » . . .  többé ne legyünk
gyermekek, akiket ide s tova hány a 
hab és hajt a tanításnak akármi 
szele . . .  « » j . .  hanem az igazságot 
követvén szeretetben. mindenestől 
fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, 
a fej, a Krisztusban.« (Ef. 4.)

Kedves Hittestvérem, mindezt ala
posabban megbeszélhettük volna élő
szóval. Várom is, hogy felkeres majd 
és tovább beszélgethetünk. Jöjjön a 
gyülekezetbe, a magunk gyülekeze
tébe, és hívogató kézzel intsen mások 
felé is (intvén egymást), hogy látha
tóvá tegyen gyülekezetünk és ‘Idás 
legyen Istennek engedelmeskedő szol
gálatával a világ számára.

Hittestvéri köszöntéssel 
a gyülekezet lelkésze

Készülj az ige hallgatására!
HÜSVÉT U. 5. VASARNAP 

Lukács 181—8.
Isten nemcsak szól hozzánk, hanem 

meg is hallgat minket. Nemcsak azt 
akarja, hogy mi hallgassuk az Ö sza
vát, hanem azt is, hogy válaszoljunk 
rá, hogy imádkozzunk. Éppen ezért 
az imádkozás: kötelesség. Nem függ
het hangulattól, vagy alkalomtól. 
Akit az Isten megszólított, annak 
imádkoznia keli!

Azonban ne gondoljuk azt, hogy 
Istennek szüksége van a mi imádsá
gunkra. Nem azért kell imádkoznunk, 
hogy ezzel mintegy kedvében járjunk 
Istennek. Mert a mi imádságunk Is
ten számára terhet jelent. Állandó 
zaklatást. Ö azonban ezt a terhet és 
ezt a zaklatást Jézus Krisztusban 
magára vette és ezért lehet imádkoz
nunk.

Ahol Isten szava hangzik, ott kö
zösségteremtő erővé válik ez a szó, 
ott egyház van. Imádkozni igazán 
csak az egyházban lehet. Az egyház
ban: vagyis másokkal való közösség
ben. Ambrozius mondja erről: »Ha 
csak magadért imádkozol, egyedül 
imádkozol magadért, ha mindenkiért 
imádkozol, mindenki imádkozik érted.«

Hiszed-e, hogy Isten nemcsak szól 
hozzád, hanem meg is hallgat téged? 
Hiszed-e, hogy te terhet jelentesz 
imádságoddal Isten számára és hogy 
ö  ezt a terhet Jézus Krisztusban ma 
gára vállalta? »

F in n ország  é rse k -p ü sp ö k én ek  
n a g y je len tő ség ű  p á sz to r le v e le

P é ld a k é p , v a g y  m e g v á ltó ?
Egy igehirdeßt felkereste egyik 

hallgatója s így kezdte a mondókáját:
— Nem szeretem a prédikációt. 

Nem értek egyet azzal, hogy Krisz
tussal kapcsolatban mindig csak a 
keresztről beszél. Véleményem szerint 
hasznosabb volna Jézusról, mint ta
nítóról és példaképről beszélni s nem 
mindig mint szenvedő, kereszten 
függő Jézusról.

— Es hajlandó lenne ön követni 
Jézust — kérdezte az igehirdető —, 
ha mint példaképről szólnánk róla?

— Hogyne — felelt a férfi. Lépés
ről lépésre követném őt.

— Akkor hát kezdjük mindjárt az 
első lépésen. p

— Helyes.
— Az első lépés ez: ö  nem csele

kedett bűnt. Meg tudja tenni ezt a 
lépést?

— Nem — felelt a férfi, aki igen 
találva érezte magát. Meg kell valla
nom, vannak bűneim.

— No, akkor előbb menjen csak a 
Megváltóhoz s hagyja későbbre a 
példaképet — fejezte be az igehirdető 
a beszélgetést. •

A finn evangélikus egyház új érsek- 
püspöke, llmari Salomies nemrégen 
pásztorievelet bocsátott ki. A pásztor- 
levél egész Skandináviában nagy fel
tűnést keltett. Címe: »Gondolatok és 
kérdések templombamenet.« Salomies 
érselk szembefordul bizonyos körök fel
fogásával, amelyek szerint Isten csak 
egy ú. n. »tiszta« egyházat tud felhasz
nálni munkája számára. Az egész új
szövetséget félreértenők — írja a pász
torlevél —, hiszen maguk az apostolok 
az ősegyházban nagyon vegyes gyüle
kezetekben végezték munkájukat. De 
éppen azok a gyülekezetek, amelyek az 
apostoloknak a legtöbb gondot okoz
ták, az evangélium csemeteikertjeivé 
váliak.

Teljesen hamis felfogás az, ha egy 
gyülekezetnek a lelki erejét tagjai
nak emberi minősége szerint akar
juk lemérni. így figyelmenkívüt 
hagyjuk azt a tényt, hogy az egy
ház soha sem az emberi erőlködé
sen, hanem egyes-egyedül Istennek 
az erején alapszik. Akik arra törek
szenek, hogy »tiszta« gyülekezete

ket hozzanak létre, csak elkülönü
lést és képmutatást idéznek elő.

Ha az egyház csak önmagával foglal-' 
kozik, megfeledkezik a világban telje
sítendő missziói feladatáról.

Ebben az összefüggésben foglalko
zott a körlevél a keresztség problémá
jával is és beható újszövetségi tanul-' 
mány alapján egyértelműen a gyer- 
mek-keresztség jelentőségét emelte ki.

Különösen nagy figyelmet keltett a 
pásztorlevélnek az a fejezete, amely
ben az érsek-püspök az elvilágiasodás 
kérdésével foglalkozott. Arra a meg
állapításra jutott, hogy

az egyház elviláglasodását az 
utóbbi időben éppen azok a keresz
tyének idézték elő, akik önmagu
kat mindentől elszigetelték. Az a 
baj, hogy az egyház ahelyett, hogy 
az egész nép életéért felelősséget 
vállalt volna, sok esetben szektás 
módon egy kis sarokba húzódott 
vissza, hogy onnan azután a go

nosz világ felett ítélkezzék.

TAVASZ
Czereteim a tavaszt. Egy kicsit cin-
•‘-7 kostársamnak is érzem, ö  mindig 

jó időben tudtomra ad ja’ közeledését 
egy a hegyoldalról lesíkló szellőben —• 
aminek az ízét, meg vagyok róla győ
ződve csak nekem üzeni meg — én 
pedig úgy szorongom végig serdülésé
nek idejét, mintha az életemről lenne 
szó. Ilyenkor sokat járok virágok, fák 
között. Oda adón keresem az első rü
gyet, az első bimbót, s ha felüti fejét 
boldog vagyok és úgy érzem, hogy éle
temnek egy felejthetetlen nagy esemé
nyét értem meg. Teli tüdővel habzso
lom a tavaszi levegőt és amíg mellet
tem járja az esztendő útját, bódult v a
gyok és szivemet majd szétveiti valami 
nagy lelkesedés.

Erről a tavaszról mindig eszembe 
jut az a másik tavasz, amit Isten 
készített az emberiségnek. Jézusra gon
dolok, aiki tavaszi életújulást hozott a 
téli kopárságba dermedt emberiségnek. 
Krisztus óta tavasz van az ember éle
tében. Az ágakon az Isten szereteténck 
virága és az emberek szereteténék gyü
mölcse.

Azt hiszem, Isten Í6 olyan szeretettel 
és örömmel figyeli, amint egy-egy em
ber életében ez az isteni tavasz 
fakad, amint én szoktam lesni az 
első bimbó bomlását. Erről a tavaszi 
lendületről és tavaszi örömről be
szél az egész evangélium, mert arról 
beszél, hogy van új élet és van termo 
élet. Van a tavasznak pirédikáoiós 6zol-

A háború csak azoknak kedves, akik nem élték át. Isten 
őrizzen bennünket tőlel A béke pedig Isten legnagyobb .ajándékai
nak egyike. Luther

Isten országa a bünbocsánat or
szága. Bünbocsánatra épül, ez az alap
törvénye. . , .Lappalatnen
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Akit egyszer megcsókolt az Isten . . .

gálata is, és ez az, amikor arról be
szól, hogy az Isten az életnek, a derű
nek és a. jövőnek az Istene.
TVTert a tavasz az ígéretnek az év- 

szaka. A többiek valami másról 
beszélnek: a nyár a beteljesedés, az ősz 
a gondoskodás, a tél az erőgyűjtés 
szavát hozza. De a tavasz csupa ígéret, 
és ezért a legvidámabb évszak. A ta-‘ 
vaszhan minden előre mutat, minden a 
jövőt építi: a sarjadzó vetés a földön, a 
bimbózó virág a kertben, a zsenge haj
tás a fán és az utolérhetetlen ül lágy 
kék az égben. Amikor a tavasz levegő
jét szívom, mindig érzem az idő roha
nását, érzem- az idő hatalmát és erejét, 
érzem megújuló és magáva lragadó 
sodrát. Ez a lendület mindig átforrósít. 
Magam is fiatalnak és erősnek érzem 
magamat, és boldog vagyok, hogy ben
ne sodródhatom ebben az alkotó len-dü- 
letben. Az élet ébred és kei erőre a iák 
és az emberek tavaszában.
■yalarmkor restelltem fiatalnak lenni.
’ Szerettem volna mielőbb átesni a j 

ifjúságon. Úgy látom, tévedtem. Fiatail-- 
nak lenni jó és szeretném, lia minden 
ember fiatal lenne. Nem is olyan utá
nozhatatlan művészet ez. Csak el kell 
lesni a fiatal természetnek, a tavasz- 
naik a titkát. Van egy igazság: a fiatal
ságé a jövő — de azt hiszem, úgy is 
áll a dolog, hogy akié a jövő, az fiatal* 
Akiben van lendület, aki előre néz, akw 
nek a számára van ígéret aiz életben* 
az fiatat, még akkor is, ha évtizedek
ben számolhatja már, hogjv hány ta? 
vaszt élt meg. Ez a tavasz uíka, az ígé
ret, a jelenben élő jövő, a lendület, 
amely a bimbóból virágot és virágból 
gyümölcsöt hoz. v

Az élet is ilyen tavaszi ígéret. A leg
nagyobb biztatás maga az élet, mert 
amíg az élet tart, addig mindig nyitva 
van a jövő. Ahol pedig a jövő felé 
nyitva van az ajtó, ott tavasz van, ott 
ígéret van és ott nem hiámyozhatiK az 
élet lendülete sem. A jövő nélküli és az 
ígéret nélküli élet valójában nem is 
élet.

Az élet ígéretét Isten mondta ki ak
kor, amikor feltámasztotta Krisztust. 
Ezzel a cselekedetével a jövő mellett 
foglalt állást, ígéretet tett és tavaszt 
adott rn'nden embernek. Az az  Isten, 
aki feltámasztotta Krisztust, ugyan le
hetne-e ellene az ígéretnek, a jövőnek 
és az életnek, amikor Krisztusban ép
pen az emberiség múltját zárta le és 
jövőjét nyitotta meg?

ilyenkor tavasszal szeretnék oda- 
menni minden emberhez, hogy fel

rázzam, és hogy ő is megérezze, amit 
én érzek. Szeretném megmutatni neki 
az ébredő életet, a rügyeket és a bim
bókat, a testet öltött ígéretet. Szeret
ném, ha megnyílna szeme és meglátná 
a végtelen jövőt. Es szeretném, ha szí
vében, őszintén — akár gyerek, akár 
meglett — fiatalnak erezné magát és 
boldogan tudomást venne a legnagyobb 
ígéretről, a kiapadhatatlan, lendületes 
áramlásról: az életről. Szeretném, ha 
ilyenkor tavasszal, de örökre magával 
ragadna ez az élet minden embert, és 
mindnyájunk lelkes hitvallásai lenne ez: 

|szeretem a ta v asz t...
Szilárd Péter

Somogyi szűcs ^ d ák  á tsza b á sa *  
B é lé s e k , h a sz n á lt  

mék Tétele
Kossuth Lajos-utca 5.

Zongora, pianínó javítás 
hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvári zongorakészítő 
mfesiernél. Lenln-kőrút 21. 
Tel.: 42&-819.

Használt háló, kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Péterffy Sándor-u. 17. 
Gombos.

Express kötőkészülék. Deb
receni, X III.. Szt. László-u, 
53, vagy XT.. Kosztolányi- 
tér 12. fsz I. Demeter 
Rapid jav ítás.

Harmónlum kapható. Szüle 
János, Cegléd, XI. kér. 44,

Kézikötőkészüléket készítek. 
XV-, Rákospalota, Bethlen 
Gábor-u. 77. Borbély.

Kvarclámpa javítás: Zsellér, 
VIII., Szigony-u. 19.

Ü j o r g o n á k építését, javítását 
vállalja

R ie g e r  O ttó  o r g o n a g y á r
B u dapest, X IV ., F ü red i-u tca  41. Telefon : 297—023

Fotelokat székeket, legújabb' 
rendszerű rekamiékat készl-l 
tek: Kárpitos, Horváth Mi-[ 
hály-tér (volt M ária Terézia) 
tizennégy. — Templomnál.

Vállalati Jogügyi o sz tá ly 
hoz B udapestre  elm en, 
nek. Baditz, Miskolc. Fö- 
posta. Postán  m arad.

Z ongorajavItáa, hangolás |
jótállással. Szakszerű becs
lés, 8záv lta  m ester. Fa- 
ro s s - té r  egy. T: 330-476 . I
Kétszemélyes rekamlét szé
kekkel, fotelekkel olcsó á r - |  
ban készít: Kárpitos, Rá
kóczi-tér í l .  sz.

F O T E L A G Y ,
2 szélyes rekamlé, 

fotel készítése. 
Kedvezményes fizetés: 

LÁNC KÁRPITOS, 
Rudas László-u. 19. 

(Podmaniczky-u.)

S p e c i á l i s  m t t s t o p p o l ó ,  n i ü t ő  n i ö
l \ A n h r í n  JA n n e  Többszörösen k itü n te tv e  férfi, nő 
í v i u t u i n  d á n o s  szabóm ester, THÖKÖLY-ÜT 59/A 
Legtökéletesebb m űtöm és k iége tt, m o ly rág o tt szöveten 

és ruhákon . V idékre  postán  u tá n v é t.

Szem üveg Llpl Jözsertö l 
(K napecz u tó d á tó l)  IX., 
ü llö l-ú t 79. örök lm ádás 
tem plom  m elle tt.

ö ra jav ítást, óraüveg behe- 
»yezést gyorsan és pontosan 
végez Belházy órásmester 
Szabadsajtó-út 6. (Erzsébet

Sezlont, m atracot, ven-
hídfőnél).

dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenln-körút 55. Sodrony ágybetét, Össze-

Ruháit kiszabom, kipróbá
lom, nálam m egvarrhatja. 
Olcsó fazonárak, Régiposta 
11.. félemelet 2.

csukható vaságy. Gyermek
ágyat. vasbútort, csőbútort 
készít. Javítást vállal. Pro* 
hászka, VI.# Zichy Jenö-u. 
negyvenhat.

Elszakadt 
ballon és

Ringllzés táskákban, övék
ben,  ̂divatos gouvré-plissé, 
hímzések, azsúrozás, gomb
áthúzás, előrajzolás: Braun 
Jenő, egyedül dolgozó kis
iparos szaküzletében. Agg- 
teleki-u. 4.

Zongorakészítőmesternél
zongora, pfaninó Jutánj 
árban. Harmónium 4V* < 
távos 3 reg. 2200 Ft, 5 < 
távos 6. reg. 3200 Ft ela< 
Daróczy mester, 342-6 
Aggtelekl-u. 5.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés szavanként 1 Ft Kishirdetés mm soron
ként 4 Ft, Szöveghirdetés -mm soronként 2 ioriot
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). 1. P é te r  1 : 3 - ? ..
z Isten csókja a keresztség kapujában 
i' érinti meg először a hivő ember arcát 
i  Ezért nékünk a keresztség az üdvösség 
[■ lehetősége. — Bizonyára a te életedben 
á nem sokat jelent a keresztvíz. Minden 
í. esztendőben megünnepeled a földi szü- 
l- letésed napját, de ha valaki megkérdez- 
j  né tőled azt a számodra sokkal na- 
[. gyobb ünnepet, azt a mindennél na- 
■- gyobb napot, amikor megkereszteltek — 

talán meg se tudnád már mondani 
Amikor egy kisgyermeket Isten oltárc 

' előtt megkeresztelnek, szerettei sokszo1 
puha kendövei letörlik kicsi fejéről t 
keresztvizet. így törölte ki az, életedbő, 
a felejtés legszebb ünneped. Pedig c 
keresztvíz rajtad van és egyszer majc 
megtudod, hogy ezen a földön ez voll 
a le legnagyobb kincsed, legszebb, le- 
törölhetetlen arcvonásod, hogy met 
vagy keresztelve. Mert ez az Istei 

1. csókja rajtunk. Aranyos írás, az Isler 
kezevonása, amelyik azt mondja, hogi 
nem vagyok árva, magányos, és bo 
lyongó lélek, fáradt falevél, zúgó vihar 

_ ban és síró sivatagban, hanem a; 
Övé vagyok. Isten számontartott, gond 
viselése csókjából élő szerelmetes gyér 
meke. — Luther Mártonról megírták 

— hogy nehéz óráiban, amikor a kérész\ 
könnyel közölt járt, amikor a bűnei fe 
kete tükre előtt megállt, olyankor min

dig . ez a mondat volt a Vigasztalása, 
elindító ereje: »Meg vagyok keresztel- 

i vet«. — így lesz a keresztség lehetőség 
', az Isten csókjára.
’ A bűn mindig ezt a csókot takarja le 

rajiunk. Amikor vétkezel, olyankor 
1 nemcsak az a baj, hogy elrontod a ma

gad és a mások életét, hanem az, hogy 
elszakítod magadat az atyai csőktől, 
az otthon melegétől, az Isten szívétől. 

~ Hogy magányossá és árvává teszed 
* magad, mint az az összetörött madár- 
' fióka, amelyik kizuhant a fészekből. 
, Amikor az édesanyánkat kikisérjük a 

temetőbe, sokszor nem is öt siratjuk, 
‘ hanem magunkat és a könnyeink kö- 
( zött ilyen árva gondolatok fáznak dide- 
j  regve: ki fog most engem szeretni9 Ki 
, fog most vigyázni reám? Kinek a csők- 
_ ja, az áldó keze fogja mégsimogatnt az 
’ én forró homlokomat? Kinek az Imád- 
’ ságai kísérik majd el az én bolyongó 

utaimat? Bűneink minden pillanatában 
így búcsúzunk el Isíeníől és így temet- 

'  jük el magunkban a Szeretet atyai 
csókját és ezzel a csókkal az életünk 

’ és az üdvösségünk minden reményét.
A feltámadott Jézus azonban odalép

- hozzánk, mogorva vándorokhoz, akiket 
:, a bűn az atyai csók otthonából elvon- 
t szolt, és azt mondja: szabad néked és 
•- lehet néked újra gyermeknek lenni, sza-
- bad hazamenni, qz atyai csóknál meg

melegedni. — így ’esz Jézus, az é 'ő és ! 
feltámadott Jézus újjászületeit emberek 
életében az atyai csók útja.

Isten atyai szeretetének a keresztvíz, , 
a hívogatója. Jézus az útja, de mindig 
csak a Szentlélek lehet az ereje. — 
örömüjik mindig abból a hitből szüle- I 
tik, hogy mi mindent Istentől kapunk. I 
ö  csókolja reánk a bölcsődalt és a ke- I 
resztvíz kincsét. Kezéből való a mun- ' 
künk, a kenyerünk és az otthonunk. '• 
Utunkat és erőnket Ö öleli reánk. I 
Örömeink üdvösségünk az 0  irgal- 1 
mának és szeretedének meglepetései. \ 
Nem tudunk egy imádságot elmondani j 
nélküle, nincs egy templomi vasárna
punk, egy hivő nyugodalmas szívdobba
násunk, egy életet szépítő, vagy kn.iny- 
tórlö mozdulatunk, ha ő nem akarja. 
Ha egyszer megtörténik vetünk a nagy 1 
csoda és Jézus kezére a hitünk rátalál, ! 
n Szentlélek az, Aki megőriz és meg
tart minket békés életünkben a Jézus 1 
kezén. ;

Elindulunk egy csókkal a keresztvíz , 
alatt és vár minket a túlsó parton az ; 
irgalom atyai csókja. Ma azért imád- j 
kozunk, hogy e két csók között — amíg 
hazaérünk, legyen velünk Isten Szent- j 
lelke, hogy soha, egy pillanatra se 
aludjék ki, soha egy pillanatra se ki ne , 
hüljön rajiunk az — atyai csók. ,

Friedrich Lajos ■
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J ú n iu s 15-én  k e z d ő d ik  B u d ap esten  
a B ék e-V ilágtan ács ü lé ssz a k a

A Béke Világtanács irodája május
5-én és 6-án Stockholmban ülésezett. 
Erről az ülésről közleményt adtak ki. 
A közlemény többek között a követke
zőket mondja;

»A Béke Világtanács irodája megál
lapítja, hogy. azok az egyszerű igaz
ságok, amelyeket a békemozgalom évek 
óta terjeszt és azok az észszerű kezde
ményezések, amelyeket a békemozga- 
lom támogatott, kezdik meghozni gyü
mölcsüket.

Uj helyzet alakult ki, amely kettő
zött erőfeszítést követel. A legutóbbi 
események eredményeként a tárgyalá
sok eszméje újabb milliókat hódított 
meg.

Koreában újra megindultak a tárgya
lások. A népeknek követelniök keli, 
hogy e tárgyalások a közeljövőben 
fegyverszünet megkötéséhez és az oly 
sok szenvedést okozó, az egész világra 
való kiterjedéssel fenyegető konfliktus 
rendezéséhez vezessenek.

A béke megőrzése megköveteli azt is, 
hogy a német kérdés —■ békés megol
dása érdekében — négyhatalmi tárgya
lások tárgya legyen.

A Béke Világtanács irodája a tárgya
lásokat elősegítő új utak keresése ér
dekében és annak érdekében, hogy a 
béke védelmében akcióba vonja mind
azokat, akik a legutóbbi események be
folyása alatt kezdik felismerni a tár
gyalások szükségességét és lehetőségét, 
határozatot hozott, hogy 1953. június 
15-re Budapestre összehívja a Béke Vi
lágtanács ülésszakát.

A Béke Világtanács ülésszaka, — 
figyelembevéve a nemzetközi helyzet 
legújabb eseményeit, — különös figyel
met fordít annak kivívására, hogy min
den körülmények között diadalmaskod
janak a tárgyalások útján való dönté
sek. Az ülésszak munkájával hozzájá
rul majd a nemzetközi feszültség eny
hítésének ügyéhez, elősegíti a népek 
függetlensége tiszteietbentartásának 
ügyét.«

Dr. Vető Lajos püspök:

B éke, munka, fö lét, felem elkedés
Országgyűlést választ a magyar nép

Május 17-én szavazóurnák elé járul 
magyar hazánk népe, hogy képviselői
nek megválasztásával megalkossa ál
lamunk hatalmának legfőbb szervét, az 
országgyűlést. Nemzetünk közakaratá
nak kinyilvánításában evangélikus egy
házunk hazaszerető népe lelkészi ka
runkkal együtt ünnepélyes és öntuda
tos örömmel vesz részt. Hiszen alkal
munk nyílik bizonyságot tenni ország
világ előtt arról, hogy mi evangéliku
sok egynek érezzük magunkat magyar 
népünkkel s a magyar dolgozó nép 
egészével együtt szívvel-lélekkel a béke, 
a munka, a jólét és a felemelkedés mel
lett vagyunk úgy,. ahogyan erre a Ma
gyar Függetlenségi Népfront választási 
felhívása világosan és meggyőzően rá
mutat.

A BÉKE MELLETT VAGYUNK. Hi
szen Istenünk a békesség Istene (I. 
Kor. 14, 33.), s valljuk, hogy a béke a 
népek és az emberiség, a családok és 
az egyes ember legfőbb kincsei közé 
tartozik, s szüntelenül hálát adunk Is
tennek, hogy két világháború szörnyű 
pusztításai után békében élhetünk, dol
gozhatunk és imádkozhatunk. Keresz
tyén hitünk alapján Isten akarata sze
rint valónak tartjuk, hogy az emberiség 
ne pusztítsa el ncmzedékről-nemzedékre 
véres háborúkban azt, amit nagy mun
kával felépített. Ezért szent kötelessé
günknek valljuk, hogy a békének az 
egész földkerekségre kiterjedő ural
máért imádkozzunk, dolgozzunk és har
coljunk.

A MUNKA MELLETT VAGYUNK.
»Nem henyélni: munkásságra _ hívott) 
Isten e világra«,— "énekeljük és vall
juk igaz meggyőződéssel, mert tudjuk, 
hogy az Ur is szüntelenül munkálko
dik (János ev. 5, 17.). Nem azért dol
gozunk, hogy éppen csak el legyünk 
foglalva, valamivel, hanem hogy Isten 
akarata szerint (I. Mózes 1, 26.) terv
szerűen és céltudatosan birtokunkba

vegyük a teremtett világ erőit és ja
vait s uralkodjunk azokon az egész 
emberiség javára. A magunk munkájá
ból akarunk élni, a magunk csendes 
munkával szerzett kenyerét akarjuk 
enni (2. Thess. 3, 12.), és nem a máso
két. Nem háborús kalandokért lelkese
dünk, hanem hasznos és áldozatos, má 
sok javát szolgáló munkában akarunk 
égni. Es mert Isten minden embert 
munkára hívott el, örülünk, hogy ha
zánkban is a dolgozó nép kezébe ke 
rült az államhatalom s örülünk, hogy 
a Magyar Függetlenségi Népfront kép
viselőjelöltjei a magyar dolgozó nép 
tagjai és képviselői.

A JÓLÉT MELLETT VAGYUNK. A 
nagy reformátorral, Isten igéjének 
tisztahangú tanítójával, Luther Már
tonnal valljuk, hogy Isten megadja a 
mindennapi kenyeret mindenkinek, de 
valljuk azt is, hogy a szorgalmas mun
kával termelt földi javakat igazságos-in 
és testvériesen kell elosztani, s azért a 
nyomor valamiképpen mindig a bűn
nek a következménye: vagy nincs igaz
ság, vagy nincs béke, vagy nincs terv
szerű és szorgalmas munka, vagy mind 
a három hiányzik. Isten által megítélt 
múltúnktól népünkkel együtt éppen 
azért fordultunk el, ment benne sem 
igazság, sem béke, sem az emberiség 
tudásának és képességeinek megfelelő 
minden ember jólétére törekvő terv
szerű munka nem volt. Most pedig 
azért veszünk részt a magyar népünk 
jólétét célzó honépítő munkában, mert 
hisszük, hogy Isten megáldja a népet, 
mely jólétéért tervszerű békés munká
val, s a javak igazságos, elosztásával 
fáradozik.

A FELEMELKEDÉS MELLETT VA
GYUNK. »Eívész a nép, mely tudo
mány nélkül való.« »Es megismeritek 
az igazságot, és az igazság szabadokká 
tesz titeket:« A mindentudó Isten az 
embert az ő képére és hasonlatossá-

PÉTER JÁNOS REFORMÁTUS PÜSPÖK 
PRÉDIKÁLÓ KÖRÚTJA ANGLIÁBAN

Péter János tiszavidéki püspök, a 
református zsinat alelnöke, az angol 
protestáns egyházak meghívására 
prédikáló körútra Angliába utazik. 
A körút május 17-én a skóciai Glas- 
gowban kezdődik, Leedsben, Man
chesterben, Birminghamban, Bris
tolban, majd a délwalesi Swansea-

ban folytatódik és végül Londonban 
fejeződik be.

Péter püspököt a skót református 
egyház zsinatára is meghívták. Az 
egyetemes zsinat Edinburghban, a 
St. Giles katedrálisban lesz, ahol 
Péter püspök átadja a skót testvér
egyháznak a magyar református 
egyház üzenetét.

NagyjelentőségűTranoscius emlékest a Deák-téri templomban
Az elmúlt vasárnapon, május 10-én, délután 6 órai kezdettel az Evan

gélikus Egyetemes Sajtóosztály Tranoscius-emlékestet rendezett a Deák-téri 
templomban. Az emlékest célja az volt, hogy budapesti gyülekezeteink is 
megismerjék a nagy énekköltőnek: Tranovsky (Tranoseius) Györgynek az 
életét és nagyjelentőségű énekeskönyvét: a Tranosciust. Noha a hallgatóság 
nem gyűlt össze olyan számban, mint ahogyan ez az alkalom megkívánta 
volna, mégis biztosra vehető, hogy széleskörű visszhangja lesz ennek a kez
deményezésnek. Máris olyan tervek készülnek, hogy Budapest és az ország 
több gyülekezetében — főleg a szlováknyelvfiekben — tartanak Tranoscius- 
emlékünnepélyeket. Ezekre az ünnepélyekre nem valamilyet! évforduló adott 
indítást, hanem az a tény, hogy egyre határozottabban ismeri fel egyházunk 
a magyar és szlovák evangélikusok közös egyházi kincseit.

könyv három évszázadon át többet 
megőrzött a Luther és Luther-kora- 
beli énekekből, mint maguk a né

met énekeskönyvek.

Tranovsky Györgynek múlhatatlan 
érdeme, hogy megteremtette a szlovák 
énekköltészetet és iskolát alkotott a 
későbbi szlovák költők számára. De 
épúgy felbecsülhetetlen érdeme, hogy a 
lutheri énekköltészetet kitűnő fordítás
ban szlovák földre ültette és ezzel a 
szlovák gyülekezeteket még jobban a 
lutheri reformációhoz fűzte.

Ezek a mélységes hitű, a reformá
ció eszméiért élni és halni tudó 
szlovák költők a Szentlélek által in
díttatva felülemelkedtek minden 
emberi szemponton és szerencsés 
kézzel ahho- az énekköltészethez 
nyúltak, amely leginkább kifeje
zésre juttatja az evangélium szel-

lemét, a reformátorok tántorítha
tatlan hitét.

Alig 80 esztendő múlva Bach János 
Sebestyén örök időkre emléktáblát ál
lított ezeknek az énekeknek ma már 
az egész világon elterjedt műveTben. 
így vált lehetővé, hogy a szlovákság a 
nemzetközi értelemben vett egyetemes 
éneklésbe belekapcsolódjék.«

Linder László ezután több példával 
illusztrálta a Tranoscius énekek ere
deti, szép dallamait. Majd előadását 
így fejezte be:

»Reménységünk van az Ur Jézus 
Krisztusban, hogy Isten segítségé
vel hymnológia! téren is meg fog
juk találni a testvéri szeretet ösz- 
szekötő szálait szlovák testvéreink
kel. Az ének és zene mindig fontos 
szerepet töltött be a nemzetek ösz- 

szetartozásában.«
Az előadások között a Lutheránia 

énekkar adott elő Tranoscius-énekeket. 
Külön ki kell emelni Zalánfy Aladár
nak, a Deák-téri templom főorgonásá- 
nak és Weltler Jenő karnagynak mun
káját, akik szebbnél szebb eredeti Tra- 
noscius-dallamokali kutattak fel és ta
nítottak be erre az alkalomra.

Az értékes egyházzenei estet Kemény 
Lajos esperes fejezte be Miatyánk

kal és áldásosztással.
Szeberényl Tamás

gára teremtette. És ha tudásunk töredé
kes ás rész szerint való is, a tudomány 
korunk emberét csodálatos eredmények
kel és világossággal ajándékozta meg. 
Mindez nem lehet egyesek kiváltsága, 
hanem minden ember közkincsévé kell 
legyen, mert csak a kiművelt fők soka
ságából álló nép munkálkodhalik terv
szerűen és hasznosan. Es mert szeret
jük népünket, boldogok vagyunk, hogy 
honépítő terveink olyan nagy súlyt he
lyeznek népünk műveltségének emelé
sére, a tudomány művelésére és a tu
dás terjesztésére.

Béke, munka, jólét, felemelkedés: vi
lági dolgok, de olyanok, amelyek ne
künk, evangélikus keresztyén emberek
nek ezen a világon a legfontosabb ér
tékeinket s a legfőbb erkölcsi felada
tainkat foglalják magukban. _ Keresz
tyén hitünk erkölcsi erejéről való,bi
zonyságtevés alkalmának tekintjük, 
amikor a május 17-i országgyűlési kép
viselőválasztás során magyar népünk 
egészével, egy emberként sorakozunk 
fel a szavazóurnák előtt, hogy kifeje
zésre juttassuk: mi is a béke, a munka, 
a jólét és a felemelkedés mellett va
gyunk, értük küzdünk és imádkozunk.

Készülj az ige hallgatására!
HUSVÉT U. 6. VASARNAP

Luk. 24. 44 -49.
Áldozócsütörtök . és pünkösd kö

zötti vasárnapon igénk arról szól, 
hogyan nyitja fel Jézus a tanítványok 
szentét^ »hogy értsék az írásokat«. 
Érteniök kell, hogyan készítette el'ó 
Isten Mózestől és a prófétáktól kezd
ve Jézus müvét, szenvedésed, halálát, 
feltámadását és megdicsőülését.

Ha pedig a tanítványok megértik 
Isten egész embermentő tervét, akkor 
Jeruzsálemtől kezdve »minden pogá- 
nyok között«, a világ népet között hír- 
detniök kell Isten Krisztusban meg
nyilatkozott emberszeretetét és él
niük kell az új életnek, a megtérés
nek, a bünbocsánatnak a keresztyén- 
ségét, amely telve van Istentől vett 
szeretettel, örömmel, békességgel, re
ménységgel.

Jézus Krisztus a mennybemenetele és 
visszatérése közötti időszakban sincs 
távol gyülekezeteitől, mert Ígérete 
szerint velük van az igét megvilágo
sító és gyümölcstermést érlelő Szent
jeikével: »íme én elküldöm tireátok 
az én Atyámnak ígéretét.« »Felruház- 
tattok mennyei erővel.«

A megígért Szentlélek vezeti az egy
házat az Istennek való engedelmes
ség útján itt e földön, az emberiség 
sorában. A tanítványok nem árvák
ként élnek ebben a világban, hanem 
a Szentlélek vezetésében járnak. A 
ml gyülekezeteink is itt élnek ebben 
a világban, amely most örömmel és 
boldogan lesz bizonyságot négy esz
tendő szorgalmas munkájának ered
ményeiről s velünk együtt el van 
szánva arra, hogy a jövőben még 
odaadóbban veszt ki részét hazánk 
békéjének, jólétének, felemelkedésé
nek, egységének az erősítéséből.

Egyházunkat itt, ebben a világban 
vezeti a Szentlélek azzal, hogy »meg
értjük az írásokat«, amelyek Jézus 
Krisztuson keresztül Isten embert 
szerető és védelmező szavát hirdetik, 
s világosságot adnak nékünk Isten 
örökkévaló akaratának mai követésé
re. Felé hangzik a további megvilá- 
gositásért való könyörgés: »Jövel 
Szentlélek ÚristenI«

Ottlyk Ernő

„ühol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van.“ (Péld. 11:14)

„ B eszé ln ek  a tem p lo m o k , a  gyárak , 
a z  isk o lá k  k ö v e i“

mondotta Megyer Lajos nyíregyházi esperes
| reakció, sem annak képviselője, vagy 

búvóhelye, hanem az evangéliumból 
élő egyház. A lelkipásztoroknak az a 
feladatuk, hogy megmutassák híveik
nek, miképpen legyen az egyház egy
ház a szocializmusban, miképpen le
gyen éppen egyház és semmi más. Rá 
kell mutatnunk arra, hogy

mire kötelez minket keresztyénsé- 
giink, amely nem lehet az e világ
ból való szekfás vagy szerzetesjel- 
legű elvonulás, vagy e világnak 
fenrthéjázó megvetése. Hitből 
élünk, szeretetben élünk, szorgal
masan munkálkodunk, szolgálunk, 
hűségesen szolgáljuk népünket és 
hűségesen fáradozunk felemelkedé
séért. Egyek vagyunk sorsával és 
vállaljuk küzdelmeit és problé
máit! A nép építésében és felemel
kedésében való együtthaladásunk 
és szolgálatunk jusson kifejezésre 
magatartásunkban, híveinknek 
adott útmutatásainkban és ebben 
a szellemben támogassuk népünk 

hatalmas alkotó munkáját.«
Lelkészi karunk leszámolt a múlttal 

és annak tévedéseivel, nagyra értékeli 
azt az alkotó munkát, amely orszá
gunkban folyik és népünkkel való egy
ségben halad a jövendő felé.

Május 6-án nagyjelentőségű lelkészi | 
gyűlés volt Nyíregyházán.

Délután 3 órától a késő esti órákig 
voltak együtt a hajdú-szabolcsi egyház
megye lelkészei. Mint vendégek részt 
vettek ülésükön az északi egyházkerü
let és a gyülekezet felügyelője, vala
mint a református egyházmegye és a1 
helyi református gyülekezet kiküldöttei 
is. Az egyházmegye esperesé, Megyer 
Lajos, Luk. 19, 40 alapján tartott irás- 
magyarázatában felhívta a lelkészek 
figyelmét arra, hogy minden lelkipász
tor tiszte Isten dicsőségének, nagysá
gos dolgainak hűséges hirdetése.

»Hirdessük, hogy mit cselekedett 
Isten kegyelme egyházunk életében 
és emlékezzünk meg arról, hogy 
mivel ajándékozott meg nemzetünk 
életében. Ha mi elhallgatnánk, a 
kövek fognak kiáltani. A kövek be
szélnek. Beszélnek a templomkö- 
vék. Isten kegyelmét, egyházunk 
történelmi múltját hirdetik. És be
szélnek a gyárak, a munkásházák, 
az új iskolák kövei. Hirdetik né
pünk békés alkotó munkáját. Le
gyen Isten áldása minden igehirde
tésen és a kövek minden beszédén.«

A lelkészgyűlésen előadást tartott 
dr. Ottlyk Ernő, a Teológiai Akadémia 
előadója és Gyöngyösi Vilmos, buda
pesti lelkész. Dr. Ottlyk Ernő négy év
század egyházi történetét, áttekintve, 
történeti keresztmetszetekben mutatta 
be, hogy miképpen szolgálta egyházunk 
népünk ügyét. A reformáció, közelebb
ről Luther, Szkhárosi Horvát András 
tállyai lelkész, Tessedik Sámuel, 
szarvasi lelkész és a szabadságharc 
püspökei és lelkészei állásfoglalása 
alapján vonta le haladó hagyomá
nyainknak azt) a tanulságát, hogy 
amint négyszázéves múltúnkban egy
házunk egy volt a néppel, úgy most is 
együtt kell örülnünk népünk eddigi si
kereinek, együtt kell szolgálni a további 
fejlődést.

»Nekünk, evangélikus lelkészeknek 
semmi újat és szokatlant sem kell 
ma tennünk, hanem csak úgy kelj 
ma szolgálnunk, mint Szkhárosi 
Horvát András, Tessedik Sámuel, 
Haubner Máté, Pákh Mihály, né
pünket hitből szolgáló lelkész 
őseink szolgáltak a maguk korá
ban egyházunk és népünk javára. 
Szolgáljuk mi is haladó hagyomá
nyaink szellemében népünk jólé

tét és felemelkedését.«
Gyöngyösi Vi@os azt a kérdést vizs

gálta előadásába!!, hogy merre vezet
jük egyházunk népét. Szólott az egy
ház útjáról 1945-től napjainkig. »Egy
házunk minden lelkésze és minden híve 
előtt nyilvánvaló ma már, hogy_egyhá- 
zunk nem azonos többé az elmúlt idők 
eltűnő rendszerével. Nem vagyunk ka
pitalista társadalmi rend, sem annak 
védelmezője. Nem vagyunk politikai

Az emlékest, melyen megjelent dr. Veto 
Lajos és Dezséry László püspök és 
számos lelkész, Kemény Lajos esperes 
imádságával és igeolvasásáva! kezdő
dött. Utána Váczi János terényi lel
kész tartott igen érdekes előadást a 
Tranoseius énekeskönyv gyülekezeti 
szerepéről és erejéről. Előadását követ
kező számunkban ismertetjük.

A másik előadást dr. Sólyom Jenő, a 
Teológiai Akadémia egyháztörténet ta
nára tartotta. Előadásit lapunk más 
helyén közöljük.

A harmadik előadást Linder László 
békéscsabai lelkész tartotta.

»Az evangélikus egyház énekeskönv* 
vei között alig akad egy is, amely oly 
értékben megőrizte volna az egyházi 
énekköltészet ősrégi hagyományait, 
mint a szlovák gyülekezetekben hasz
nálatos Tranoseius.

Ez az elszigetelten álló énekes-



z E V A N G É L IK U S  ÉLET

As egyháztörténetből:

Egyházunk és népünk egységének megnyilatkozásai 1848-ban
Egyházunk haladó hagyományainak 

nagy értékeit találhatjuk meg 1848-ban. 
Már akkor is 300 év egyházi és nem
zeti szabadságért folytatott küzdelem 
állt egyházunk mögöTt. Ez az elköte
lezd múlt szükségképpen állította egy
házunkat azoknak az oldalára, akik a 
nemzeti függetlenségért, a nép fel
emelkedéséért küzdöttek.

Az 1848 márciusi események idején 
a reformátusokkal közös egyházi saj
tónk, a Protestáns Egyházi Lap nagy 
örömmel hirdeti minden más közle
ményt megelőzve: »A sajtó szabad!« 
Innentől kezdve megnyílik a lehetőség, 
hogy egyházi sajtónk az ige fényébe 
helyezve hirdethesse Isten ítéletét a 
Habsburg elnyomás felett s' utat mu
tathasson evangélikus népünknek arra, 
hogyan szolgálhatja hazája érdekét az
zal, hogy keresztyén életét Istennek 
való engedelmességben éli.

Székács József, akkori pesti lelkész, 
későbbi püspök, a próféták egész né
pünkkel foglalkozó igehirdetésének a 
nyomán, szószékre viszi a haza életé
ben bekövetkezett felemelő eseménye
ket, Ezen az istentiszteleten a pesti 
evangélikus templomban (ma: Deák- 
téren), a gyülekezet Székács erre az 
alkalomra írt egyház! énekét énekelte, 
amelynek egyik részlete így hangzik:

»Hozzád hangzik a háladal,
Mert te műved a diadal. 
Hatalomnak Istenei 
Te szóltál a nép szavában 
S elporlott saját hamvában —
A szentelt jog ellene!«

Ugyanakkor nemcsak Pesten, hanem 
az ország minden részében a nép szé- 
les rétegei egyházunkkal együtt örül
tek a nemzeti függetlenségért folyta
tott harc sikerének. Egyházi sajtónk 
»Gömörből hírek« című közleményében 
például ezt olvassuk:

»A szabadságnak zászlai me
gyénk falvainak tornyain jelenleg 
diadalmasan lengenek. Hegyi vi
dékünk lakója ez új fordulatot ég
ből küldött isteni ajándéknak_ veszi, 
vallásos érzelmében örömkönnyü

ket, a hála könnyűit hullatja.«
A nép hatalmas tömegeinek megmoz

dulásakor a Protestáns Egyházi Lap 
átérzi a történelmi pillanat nagyszerű
ségét és a lelkészekhez fordul hazafias 
kötelességük hűséges teljesítésére szóló 
felhívással:

»Lépjetek azért elő, hazánk lelké-

Mi farizeusok
Abban a pillanatban, amint az em

ber bizonyosságot szerzett és érez 
megszentelödéséról, farizeussá lett.

Nem az a mi igazi próbatételünk, 
hogy tudunk-e kegyesen szólni és áf- 
tatosan énekelni, hanem az, hogy 
mik vagyunk valójában. Erre legin
kább ott figyelhetünk fel, ahol és 
amikor senki sem lát. Hitedet nem a 
templomban üléseden lehet lemérni, 
hanem a munkahelyeden és otthonod
ban.

Mennél jobban törekszem magam 
becsületesíteni, annál jobban lesz 
látható a bűnösségem. Mennél többet 
beszélek Istentől való függőségemről, 
annál kevésbbé függök tőle. Az élet 
a bizonyság, nem a szó.

Ha nem ismered meg Krisztusban, 
hogy éppen veled van dolga s hogy 
álformálja az életedet, nem ismerted 
meg ö t egyáltalán.

Kotimaa

szei, tűzszavaltok s lelkes tetteitek 
lángoló példájával! Fessétek népe
tek elébe a kort, mellynek vlsszn- 
hozhatatlan millió napjait annyi 
eskiitörő fejedelem kínos szolgasá
gában töltöttétek el. Rajzoljátok le 
a zsarnokokat, kik hízelgő udva
roncaik mosolygó arcából merlték 
örömüket, holott népük millióinak 
arcán keservdűs bánat ült, Írjátok 
le mindezek ellenében a szabadság 
szent kötelességeit, mellyekről 
maga Isten, ki népeit szabadságra 
s nem szolgaságra teremte, fog kö
vetelni számot mindazoktól, kik 
hivatva valónak a küzdelemre s 
hivatásukat teljesíteni elmulaszták.
Hogy mindezeket eddigelé is haza 

fiúságuk kellő buzgalmával teljesítek s 
hirdetek lelkészeink, legkevésbbé sem 
kételkedhetünk. Síkb dicséretőkre le
gyen följegyezve, valónak elegen, kik a

népet lelkesítők. De ha ismerné e nép 
ősei dicső müveit s ha ismernék a leg. 
utóbbi három század történetét, mely
ben az osztrák fejedelmek nemzetünk 
semmivé tételében olly buzgón Igyek- 
vének: bizonyosan fogékonyabbá vál
nék kebele mindazon szózatok Iránt, 
mellyek most erejét a kormányhatalom 
éléről hazánk erősítésére felhívják.«

Mindezek a megnyilatkozások nem. 
csak esetlegesen vagy szórványosan, 
hanem rendszeresen és általánosan je 
lentkeztek, hiszen

egyházunknak népünkkel való egy
sége a Szentírást a nép nyelvere 
lefordító magyar reformáció óta 
mindig természetes és magátólér- 
tődő megnyilvánulás volt. őseink 
és apáink hitéből ezt kaptuk elköte

lező örökségül a jelen számára!
Ottlyk Ernő

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
Május '17. Exaudl, Húsvét u. 6. vasárnap.
Igék: d. e, Róm. 14:13—19. Luk. 24:44—49, d. u. Es. 44,1—5. 
Liturgikus szín: fehér.

CINKOTA
Május 10-én Iktatta hivatalába az 

újonnan esküt tett presbitereket a 
gyülekezet lelkésze, a rendes va
sárnapi istentiszteleten. Ez alkalom
mal a prédikáció a  presbiterek szol
gálatáról és felelősségéről beszélt a 
gyülekezet új munkásainak.

NAGYVELEG
A gyülekezet Görög Ernő lelkész 

nyugalombavonulása után a lelkészi 
állásra megválasztotta Kajos János 
egyházkerületi segédlelkészt.

CSORVÄS
Május 3-án a gyülekezetben Szlo

vák Miklós lelkész hirdette az igét. 
Az offertórium az egyházmegyei 
gyámintózet javát szolgálta.

A MAGYAR S Z A B A D S Á G H A R C  FILMEN
TVéhány napja egv film a legna- 
■*.’ gyobb néznivaló nálunk, egy 

színes, kétrészes magyar film, Illyés 
Gyula és Nádasdy Kálmán alkotása, 
amely nevét az ismert Petöfi-vers cí
méből vette. A »Fdltámadott a ten
gere valóban történetünk egyik leg
nagyobb korszakát varázsolja a szem 
élményévé, a főitámadt magyar ten
gert, a népet, amint a dupla zsar
nokságot ledobálva odaáll a haza és 
a friss Bzabadság védelmére. A ma
gyar szabadságharc története pereg 
a vásznon, 1848—49 hősei vonulnak 
el előttünk. A legnagyobb láz gyűl 
bennünk, azok járnak-kelnek s szól
nak hozzánk a hófehér mozi
vásznán, akik együtt és külön-küiőn 
minden magyarban oly mélyen benne 
élnek- A néző maga ts a film készí
tői közé lép, minduntalan azon veszt 
észre magát, hogy ez a film minden 
részletével problémájává válik. Hoz
zászól és közbeszól s  minden szavát 
olyan súlyúnak érezni, ahogy filmjá
téknál nem szokás. A szabadságharc, 
a megelevenedő Kossuth, Petőfi és 
Bem s a körülöttük hullámzó esemé
nyek mindnyájunk legközvetlenebb 
hagyományát képezik. Száz év nem 
sok idő, unokák nézik itt a nagyszü
lők korát. Ezzel a szabadságharccal 
indultunk nek* a teljes polgárosodás
nak, forradalom volt az és szabadság, 
harc egyszerre, az e.nyomott nemzet 
és az elnyomott társadalmi osztályok 
párhuzamos feltörése. Most pedig 
egy új korszakból, ugyancsak forra
dalom és szabadságharc után, néz
zük ezt a történelmi fordulót, amely
ből születtünk.

Illyés Gyula eredetileg csupán két 
fénfi rendkívüli találkozását és 

barátságát akarta megírni egy film 
számára, Petőfi és Bem drámai sze
repét. Így Ismerjük ezt a »Két férfin 
című, bárom éve megjelent könyvé
ből. Azóta folyik a nagy film műn- 
kaja, s munka közben szélesült ki a 
film a két Iker-év eposzává. Alkal
munk van, hogy belenézhessünk a 
legfontosabb történeti eseményekbe. 
Mintha csoda történne, a visszafor
gathatnánk a lefutott száz esztendő
ket. Nem lehet megkerülni ezt a fil
met, látnia kell azt mindenkinek az 
egész országban. Filmgyártásunk ez
zel a színesfémmel a legnagyobbat 
s legjobbat hozta létre, szinte az ösz- 
szes lehetőségeket kiaknázva. Bizto
sak vag yu n k  benne, hogy sikert ara

tunk ezzel a filmmel nemcsak itt
hon, hanem külföldön is. S biztos, 
hogy a filmben közvetlenül Is érin
tett s említett szomszédainknál, a 
film történetének idején a közös egy 
haza lakosainál és <’édtlmezőinél, a 
-románoknál és szlovákoknál éppoly 
erősítő s megigazuió visszhangot fog 
kelten1 ez a film, amilyent kelt majd 
az osztrákoknál és a lengyeleknél, 
mint ugyancsak érdekelt feleimé!. 
Megjósoljuk, nagy mondanivalója jó 
talajt talál majd 'szomszédainknál. 
Mert Illyés filmje az Igazi Kossuth 
és az Igazi Petőfi mondanivalóját 
feszi népszerűvé és szövi össze egv 
lengyel-magyar szabadsdgbös és ka
tonai lángész egyszsrtl, Igaz politi
kájával, Bem József bölcsességére 
gondolunk.
A film azt mutatja meg, mire ment 

*"*• a magyar szabadságharc a nép
pel, minő szerepe volt benne s vele 
legnagyobb költőink egyikének, s az 
Erdélyt felszabadító « ottan minden 
magyartj románt és szászt a népi 
szabadságban egyesítő Bem apónak. 
S azt is mutatja a film, mire mehe
tett volna szabadságharcunk, ha még 
inkább azzá válik, amivé a felkelő 
nép tette. S ezzel máris ott vagyunk 
a kerékkötőknél, az árulóknál és té
vézőknél, akiket ugyancsak megele
venít a film. Mi történik, ha Bécs kül
városa előtt, Schwechatnál, a magyar 
honvédség megnyeri a csatát, beve
szi a császárvárost, egyesül a bécsi 
főlkelőkkél? Tudott-e volna sikeresen 
fellépni ezzel a diadalmas forrada
lommal a császár összes generálisá
val egyetemben, sőt az orosz cárral 
is? Minő történelem lépett volna az 
ismert helyére? Mit tettünk volna a 
száz év alatt? A film ezt feszegeti. 
Sehwechatig Móga voi-t a mi sere
geink fővezér», M-ógát Kossulh föl
szólítja, támadja meg Bécset. Móga 
erre lemond, Görget lép a helyére. A 
filmen még élesebb minden, mint az 
emlékiratokban, Áruló vollt-e Görgei 
s tervszerűen készült az árulásra, 
vagy csak szűklátókörű, tétovázó, 
bár kétségtelenül tehetséges hadve
zér? Illyés filmje érinti ezt a kér
dést, de el is ejti. Válasza a mon
danivalója Bemmel e Petőfivel Er* 
délybe fut ét.
TJem és Petőfi szerencsés talál-ko- 

záa volt, két rokon-Iélek egye
sülése. A film igazi filmhősei éppen 
ezért mégis csak ők ketten. Felejthe

tetlenül szép Kossuth híres beszéde 
az országgyűlés előtt, Pesten, vagy 
március 15-ének Jelenetei a Pilvax
tól a Nemzeti Múzeumig. Ezek azon
ban mind képek. Bem pedig ese
ményt csinál, tehát a filmszerűség, 
a film-dráma tengelye ő. Bem alakí
tója egyúttal az egész film legkivá
lóbb színészi teljesítménye: Makláry 
Zoltán. Kossuth alakításában is sok 
a megkapó s valószerű. Petőfi a'akí- 
tása azonban csak néhol olyan. Hol
ott ennek kellett volna a legíökéle. 
toseb-bnek lennie. Bizony ez a színé
szi alakítás nem az Igazi embert s 
költőt mutatja be, hanem egy állan
dóan koturnuson járó, mindig fe
szült, merev, szerepét éreztető, össze
húzott szemöldökű Petőfit. Ilyen 
volt? Nem lehetett ilyen a költői Me- 
legebb, egyszerűbb, emberibb volt. 
Néhol megcsillan ilyesmi Is Qörba 
János alakításában, do az egész na
gyon komor s nagyon merev. A met. 
lékszereplők jobb alakítást nyújta
nak általában.
A film maga túl hosszú Szíve- 

sen néznénk végig szabad
ságharcunkból három órán is túl
menő film-anyagot, de az ismétlődő 
jelenetek, szerepek és képek’ nélkül. 
Ä schwechatii csataképek túlságosan 
nagy darabot foglalnak e| a filmből, 
holott Bem csataképeinek kellett vol
na ezt a nagyobb részt juttatni. A 
kevesebb mindig több, mert egysze- 
riségében élesebben marad meg s 
nagyobb a hangsúlya. Kevesebb csa
tajelenet s több a háttér eseményei
ből, ami a csatákat előkészíti, ez 
kellett volna. S ugyanez a kifogá
sunk a nagy képeknél az első rész
ben: március idusa, Kossuth szó
noklata stb., ami mind csak körkép, 
de nem filmszerű esemény-kép, kép
ből képpé vá'vn, Filmszerűen, trips''’, 
rien pereg a film mindig Bem körül. 
Bem Pozsonyba érkezése, beszéde 
Kossuthtal, útja az Alföldén át, meg
érkezése a nagyváradi kaszárnyába 
s győzelme a gőgös osztrák tábornok 
seregei felett: igazi, ragyogó film- 
teljesítmény. A film azzal a nagy ál
dozatot hozó, erőt, hazaszeretetei 
megörökítő jelenettel zárul, ami Bem 
győzelme után még egyszer sum
mázza a »Föltámaóot't a tenger« 
egész értelmét: győz a nép és meg
tartja szent hazája földjét, ha egyet
ért és összefog, mert akkor erős íesz 
s megsegíti az egész világ.

S za la tn a i Rezső

IG EN, D E . . ,
Ez a keresztyén élet mérge. Ez az: 

Igen, — d e . . .
— Istenem, de boldogok! — mondja 

egy asszonytestvérem. Szemében va
lami belső sóvárgás tükröződik. Keze 
tétován olyan mozdulatot tesz, mintha 
nyúlna valamiért, mintha meg akarna 
valamit fogni.

Kutatva igyekszem elfogni tekin
tetét és úgy kérdem: — Kedves test
vérem nem boldog?! Hiszen azok 
közé tartozik, akik rendszeres isten
tisztelet-látogatók, Isten igéjét bősé
gesen hallgatja, ha ezen felül nem ol
vasná is, akkor sem tudom megérteni, 
miként csodálkozik rajta, ha mások, 
akik Isten igéjével élnek, boldogok.

— Igen, d e . . .  — hangzik a vá
lasz. Mikor abban a házban, ahol la
kik, egy olyan lakó van . . .  És elindul 
a lavina. Panaszok, sérelmek hosszú 
sora. Milyen kibírhatatlan is az 
a lakó. Ahol ő van, ott csupa bosszú
ság az élet. Egyideig csak elhallgat
tam, hadd könnyebbüljön meg a szív 
a sok elfojtott keserűségtől. Mikor a 
panaszok folyama megcsendesedik, 
próbálom emlékeztetni: — Hiszen csak 
nemrégiben, miker szintén ott volt, 
szólt hozzánk Isten Igéje arról, hogy 
»szeresd felebarátodat, mint önmagá
dat«. Nem gondolná, hogy meg kel
lene próbálni egy kicsit ezt a lakót 
szeretni. . ,

Igen, igen, emlékszik, olyan áldott 
volt az az óra . . .  De, hát ez a lakó, ez 
olyar. ember. . .  — Ej, ej — cso
dálkozom, — szeretném egyszer látni a

Bibliáját. Abban bizonyára úgy olvas
hatta, hogy szeresd szeretetreméltó fe
lebarátodat. Az enyémben nem így van, 
ott egyszerűen csak az áll: szeresd fe
lebarátodat. Függetlenül attól, hogy 
szeretetreméltó-e, vagy pedig olyan ki- 
állhatatlan alak, mint az a bizonyos 
lakó.

Aztán zavarja abban, hogy boldog 
lehetne, az Is, hogy fél. — Ugyan kitől, 
vagy mitől fél? — kérdeztem. Hát az 
emberektől. Hiszen annyi gonosz in- 
dulatú ember van. Átültkor is estefelé, 
már alkonyodoft, és a szürkületben az 
ablakon kinézve látta, hogy a sarkon 
emberek álltak. És akkor is félt. Ké
szült még elmenni este valahova, de 
aztán ezért nem mert már elmenni. 
Mert a sötétben ott álltak azok az em
berek.

Fölkerestem hát Isten Igéjét, mely 
arról szól, hogy két verebecskéb meg 
lehet venni egy kis fillérért és egy 
sem esik le azok közül az Atya aka
rata nélkül, »néktek pedig még a feje
tek hajszálai Is mind számon vannak, 
ne féljetek azért; ti sok verebecskénél 
drágábbak vagytok«. — Igen, — 
mondta megint, ezt az igét ismeri és 
van egy falimondása is, melyen az áll: 
»ne félj, csak higyj!«, és ez olyan ked
ves igéje, d e . . .  sohasem lehet tudni, 
mi lakik egy emberben...

Aztán fél a haláltól is. Különösen 
most olyan rossz hatással volt rá, hogy 
egy ismerőse még délután a munkájá
ban volt elfoglalva, este családjával 
megvacsorált, és reggelre halott volt.

Azóta olyan nyomasztó tud lenni az a 
gondolat, hogy az embernek még be
tegnek sem kell lenni és mégsem lehet 
biztonságban a halál felől. — Hogyan, 
hát soha nem hallotta, Testvérem, hogy 
»elnyeletett a halál diadalra«? Hogy 
tud örülni Pál: »Halál, hol a te ful
lánkod?« Nincs fullánkja, mert hiszen 
halálon ét feltámadásba megyünk. Ezt 
a testi sátort letesszük ugyan, mert 
»szükség, hogy ez a romlandó test ro- 
molhatatlansagot öltsön magára«, de 
»sem halál, sem élet, sem semmi más 
nem szakaszthat e! minket Istennek 
szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk 
Jézus Krisztusban«. Ebben aztán sem
mi félelmetes nincs, hanem csupa ör
vendetes. — Igen . . .

D e. , .  hát az ítélet, meg a bűnei. . .  
— No éppen ez az! Ezért nincs ful
lánkja a halálnak sem! Mert »az elle
nünk szóló kézírás odaszegeztetett a 
fára« Jézus Krisztusbanl És »nincsen 
immár semmi kárhoztatásuk azoknak, 
akik Krisztus Jézusban vannak«! Isten 
»az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, 
hanem őt mindnyájunkért odaadta, Ki
csoda vádolja az Isten választottad? 
Isten az, aki megigazít!« — Tekinte
tünk találkozott Az enyémmel a lélek 
mélyét kerestem benne, a lélek re)te
kéit és úgy kérdeztem: — Hiszl-e ezt?

Szemében olyan valami tükröződött, 
mint a fuldokló ember szemében, egy
szer-kétszer levegőt vett, aztán bizony
talan hangon szóallb meg: — Igen, 
d e . . .

— Nem! nem hiszi! Mert az igen, 
de . . .  annyi, hogy: nem! Vagy Igen, és 
akkor egészen igen, minden de nél

kül. Vagy így válaszolok Isten teljes 
igéjére, »engedelmeskedve az igazság
nak«, és akkor szeretem felebarátomat, 
még a kiállhatatlan lakótársat is, (aki 
mellesleg nem is volt olyan kiállhatat
lan, sokkaí inkább az előlegezett el
lenszenv volt a ludas), akkor nincs fé
lelem, sem haláltól, sem ítélettől, sem 
semmitől, akkor békesség van és öröm, 
mert Jézus ígérte: »az én békessége
met adom néktek« és »a ti örömetek 
teljes lészen«, és ez elég a boldogság
hoz.

Vagy ha nem így »igen*, nem ilyen 
teljesen, minden fönntartás, minden 
hozzátétel, minden »de« nélkül, akkor; 
nem! Akkor kárbaveszett Isten Igéje 
fölöttünk. Akkor hiábavalóvá tesszük 
minden templombajárásunkat, meg Is
ten beszédére hallgatásunkat.

Súlyos betegségben az életmentő or
vosságot vagy beveszi valaki, vagy 
nem. Nem lehet az orvosságot ilyen 
»Igen, d e . . .« módon bevenni. Aki úgy 
akarja bevenni, hogy igen, bevenném, 
d e . . .  (olyan undorító az Ize, stb.). az 
nem gyógyul. Ne is várja! Voltam már 
Úgy betegnéí, hogy panaszkodott: — 
Már négy napja fekszem és nem lesz 
jobb. — Kapott orvosságot? — Igen. 
— Bevette? — Nem. — Es panaszko
dik, hogy nem javul. Tömegével vannak 
az Ilyen keresztyének: — Hallotta Isten 
Igéjét, ismeri? — Igen. — Rátette az 
életét? engedelmeskedett neki? »Be
vette«? — Nem. Ezért nem látszik meg 
a keresztyének életén, hogy keresztyé
nek.

Foltin Brúnó

p u s z t a f ö l d v á r
A gyülekezet ápr. 25-én gyéminté- 

zetl napot tartott. A délelőtti isten« 
tiszteleten ég az esti szeretetvén-* 
dégségen is Szlovák Miklós egyház-* 
megyei gyámlntézeti elnök hirdette 
az igét,

BÉR
Május 10-én iktatta be hivatalába 

dr. Csengődy Lajos esperes a béri 
gyülekezet újonnan megválasztott 
felügyelőjét: Tanády Andort és 
nyolc új presbitert, Isten áldása les 
gyen szolgálatukon.

SOMLÓ8ZÖLÖS
Somogyi Károly somlószőlősi lel» 

kész nyugalombavonulása után a 
megüresedett lelkészi állásra a gyü
lekezet megválasztotta Boros Lajos 
takácsi lelkészt.

HANTA-ÁSZÁR
A Sokoray Bálint hántaj Jelkész 

nyugalombavonulásával megürese
dett lelkész} állásra a gyülekezet 
megválasztotta Bohus Imre ászári 
segédlelkészt.

GYENESPlAS
A somogy-znlfli és a veszprémi 

egyházmegye lelkészei május 6-án
közös munkaközösségi gyűlésre jöt-* 
tek össze Gvenesdiáson, Halász Béla 
és Kutas Elek esperesek vezetésé
vel. A gyűlésen részt vett Dezséry 
László püspök és Szeberényl Tamás 
segédszerkesztő is, A gyűlés Halász 
Béla esperes úrvacsoraosztásával 
kezdődött. Dezséry László püspök 
előadást tartott egyházi és nemzeti 
feladatainkról. Az előadást megbe-* 
szélés követte. Laborczy Zoltán lel-1 
kész gyenesdlósi szeretetotthonról 
adott tájékoztatást.

BÉKÉSCSABA
A kelet-békési egyházmegye leiké-* 

szí munkaközössége május 6-án Eé- 
késcsabán gyűlést tartott, melyen 
Grünvalszky Károly egyetemes fő-* 
titkárhelyettes tarto tt bevezető elő-1 
adást »Aktuális nemzeti feladataink-“ 
címen. A továbbiakban Kun-Kalser 
József lelkész vezetésével feldől-* 
gozta a munkaközösség a Rogate 
vasárnapi perikopát. Kiss György 
békéscsabai lelkész a btbliaóráról 
tartott előadást, Fecske Pál egyház- 
megyei sajtómegbízott lelkész pedig 
beszámolót tartott az országos sajtó-1 
konferenciáról,
ÖBUDA

A gyülekezet május 10-1 szeretet-* 
vendégségén Nagy Gyula dr. teoL 
akad. tanár tarto tt előadást “A hit 
vnszodolmel** nfmnn. Bnnknlt n gyü
lekezet énekkara Arany Sándor 
karnagy vezetésével, Schreiner Zsu
zsa verset mondott, Heller Anna 
zongora-, Vass Tamás hegedűszámo- 
kat adott elő, Mezősi György s. lel
kész írásmagyarázatot tartott.

HALALOZÄ8
Hajas Béla ny. gimnáziumi Igaz

gató május 1-én, 75 éves korában
Bonyhádon meghalt. Hivatásában 
hűséges munkása volt egyházának, 
Emlékezete legyen áldott.

Takarító-harangozó házaspárt bu
dapesti lakáscserével alkalmaz a re
formátus egyház. Budapest, XIV.i 
Róna-u. 197.

„ E n  v a g y o k  a x  a j t ó “
G. R. Schmidt professzor Jeruzsá

lemről szóló könyvében az Ur Jézus
nak több példázatát és hasonlatát 
saját tapasztalatai és az otl még 
mindig élő helyi szokások alapján 
magyarázza meg. így beszéli el többek 
között, hogy egy ízben az egyik este ép 
akkor ért egy juhakolhoz, amikor a 
pásztor azon volt, hogy a juhokat 
az akolba terelje. Az okol nagy, 
négyszögletű tér volt, fallal körülvéve, 
de egyetlen bejárat.al. »Kell Itt a 
ragadozó állatoktól félni?« kérdezte 
a tanár. »Mindenesetre, válaszolt a 
juhász, állandóan résen kell lennem 
és éjjel is őriznem kell juhalmat.« »Hát 
nem elég magas a fal?« — »0 dehogy/« 
»De hiszen nem látok én Itt ajtót, 
mell/ ezt az egyetlen bejára'ot az 
akolhoz, ezt az egyetlen nyílást a fa
lon elzárná.« — ‘*£n vagyok az 
altó«, felelte a pásztor. »Hogy gon
dolja ezt?« kérdezte a professzor. 
»Hát ágy: ha este beterelődtek ju- 
haim, akkor odafekszem a nyílás elé. 
Juhaim közül, egy sem mehet ki és 
a ragadozó állatok, vagy tolvajok 
nem jöhetnek be. öntésiemmel vé
dem juhalmat/« Mily találó, pompás 
magyarázat ez az Ur Jézus szavai
hoz: »En vagyok az ajtó!« . . .  »ßn 
vagyok a Jó Pásztor: A Jó Pásztor 
életét adja a juhohérl.« (Jázt. 10. 9. 
és 11.)
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H A L L O D ?
»,. .  mentnek hozzá vakok és 

sánták a templomban, és meg- 
gyógyítá őket. A főpapok és írás- 
tudók pedig, látván a csodákat,., 
és a gyermekeket, a k ik .,,  ezt 
mondták: Hozsánna a Dávid Fiá
nak: haragra gerjedének. Bs 
mondának néki: H a l lo d ,  mit 
mondanak e z e k ? .. .*

Máté 21:14— 16,

A’ keresztyénség sokszor esik abba 
2  hibába, hogy saját ferde vagy ha
mis látásait »Jézus-l látás«-nak mi
nősíti! Feltételezi, sőt biztpn állítja, 
hogy a hit és élet do!gai«nhik megíté
lésében Jézus nem <s tehet másként, 
minthogy helybenhagyja, megerősíti 
a keresztyénség ad hoc magatartá
sát, igen-t és ámen-t mond arra. Meg
sértődik és megbotránkozik, ha JézU3 
másképpen látja, ha visszaélésekre 
reformációval ifelel, ha csonttá és 
bőrré silányítot't egyházi »életbe«, 
»felforgató«, Ítélő üzenetet küld, ha 
más, új sőt botránkoztató eszközök
kel nyúl bele a keresztyénség életébe.

Ez az ige pontosan ugyanilyen 
helyzetről beszéli

Történik valami, ami a régihez 
szokott egyházi kereteknek szo
katlan! Történik valami, ami 
megráz nemcsak egy templomi 
gyülekezetét, hanem főben és ta
gokban az egész Egyházat, — és 
a keresztyénség felhorkan! Jé
zushoz megy panaszával: „Hal
lod?” Jézus válaszára egyenesen 
elátnul: Hogyne hallanám! így 

van ez rendjén!
Hát mi volt az, ami szokatlan? 

Mindenekelőtt a lemplomlisztltás! 
Ennek az igének az az előzménye, 
hogy Jézus megtisztítja a templomot. 
Ez a templomtlsztftás erősen meg
rázza az egyházi életet, de mélyebb 
nyomokat — úgy látszik — aligha 
hagyott másokban, mint az érdekel
tekben! Azokban, akik »üzletnek« te
kintették a templomot. A gyülekezet 
bízvást azonnal napirendre tért fe
lette, sőt — az egyházi vezetők is. 
Hiszen végeredményben Krisztus 
korbácsa »másokat« vágott, és amíg 
másokat vág, addig az nem ké
nyelmetlen! Amíg másokat vág csu
pán, addig — elviselhető!

Még az sem vo'.t túlságosan szo
katlan, hogy az új templom — leg
alább is annak előcsarnoka — ismét 
vakokkal és sántákkal népesedett bet 
Azelőtt Is ott voltak, nem sok vizet 
zavartak.

Jó Is volt, hogy vakok voltak, 
fgy nem láthatták az egyházi

élet kinövéseit! Jó is volt, hogy 
sánták voltak, mert mellettük 
nem volt olyan szemetszúró a ru- 
ganyosléptű emberek botlásai 
Azoké, akikre mindenki tisztelet
tel nézett fel! Azoké, akiknek sza
va törvény volt és ruhájukat 

aranycsiilogás szegélyezte!
A botrány akkor kezdődött, amikor 

a vakok látni kezdtek és a sánták ki
fogástalanul járail Az volt a szokat
lan, hogy

Jézus elismerte egy sereg nyo
morult embernek az ÉLET-hez 
való Jogát! Az vált elviselhetet
lenné, hogy nincsen többé „privi
legizált látás és járáskelés” az 
Egyházban, a gyülekezetben, 
mert — Iám másoknak is van 
látásuk, és mások is tudnak si

ma léptekkel Járni!
Mások is tudnak Jézus gyógyító keze 
után nyúlni, — talán még nagyobb 
hittel és engedelmességgel, — mint 
a hivatottak és Jézus — nem haj
landó őket kitörölni az új templom 
új gyülekezetéből!

Hát még a gyermekek/ Hogy mer
nek a gyermekek hozsannázni?

Hogy mernek »lelki kiskorúak« ái- 
lástfoglalni, döntésekre Jutni? 
Hogy mernek „Iskolázatlanok” 

teológiailag viselkedni?
Forr a düh és majd szétfeszíti a ben
sőt! Ennek feltétlenül hangot kell 
adni. Lehetetlen, hogy Jézus — más
képpen lássa! »...haragra génedé
nek, és mondának néki: „HALLOD, 
MIT MONDANAK — EZEK!?« Ta
lán még az ujjúkkal is feléjük böknek: 
»Ezek a —- senkiki«, hát nem felhá
borító?

Jézus \nem tartja felháborítónak!
»Hallom!« Így van ez «rendjén. így 
épül az új templom új gyülekezetei 
így népesedik be az imádság háza 
valóban imádkozó és igehallgató em
berekkel! így töltetik be azoknak he
lye, akik hitték, hagy pótolhatatla
nok I

így lesznek a „senklk”-böl vala
kik, mert a kegyelem az utolsó 
helyről az elsőre emeli őket. így 
néniül el minden régi kérkedő, ön- 
hitt és dicsőségre vágyódó hang, 
csak egy marad: az új templom 
új gyülekezetének gyermeki ho

zsannája!
De ez megmarad!

Hallod? .
Hallod az új gyülekezet hozsan

náját?..
Zoltal Gyula

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K
FINNORSZÁG

Nemrégiben kérdőíveket bocsátottak
ki Finnországban azzal a céllal, hogy 
megvizsgálják a finnországi evangéli
kusoknak az egyházhoz való viszonyát. 
A vizsgálódás eredménye azt mutatja, 
hogy a családokban a szülők &5%-a 
tani íja meg gyermekét az esti imád
ságra. A konfirmációt a beküldött vá
laszok szerint 81%.ban tartják szük
ségesnek és hasznosnak. Az úrvacso
rához egy év leforgása alatt a finn 
evangélikusok 22%-a járult. A rádiós 
istentiszteleteket rendszeresen 44%, 
alkalomszerűen 38% hallgatja. A meg
kérdezettek 62%-a tartotta szükséges
nek azt, hogy a lelkész foglalkozzék az 
egész nép politikai kérdéseivel Is, de 
ugyanakkor elvetették azt, hogy lel
készképviselőket küldjenek a parla
mentbe, Elenyésző kisebbség kívánta 
teológiát végzett nők lelkész! szolgá
latba való állítását. Az egyházi élet 
felett kritikát nagyobbrészt a férfiak 
gyakorolták. Általában azt kívánok, 
hogy az egyházi tevékenységnek több 
praktikus következménye legyen. »Az 
igehirdetés és a biblia tanítása fordul
jon oda a mai ember hétköznapi kérdé
seihez.« Kifejezetten egyházellenes 
magatartásnak alig mutatkozott nyoma.
KOREA

Egy amerikai egyházi lap, a »Chris
tian Century« közli, hogy egy ittas ál
lapotban lévő amerikai katona Taejon 
közelében, Délkoreában megtámadta és 
oly súlyosan megsebesítette dr. Wlta 
Pang lelkészt, aki egyben a Délkoreai 
Nemzeti Egyházi Tanácsnak is titkára, 
hogy sebeibe négy nap múlva belehalt. 
Az eset súlyosságát fokozza, hogy az 
amerikai katonák jól tudták, hogy ki 
Wha Pang. A lelkészt hiába szállítot
ták egy kórházi hajóra, négy nap alatt 
még eszméletét sem nyerte vissza. Tfz 
gyermeket hagyott hátra.

A katonai hatóságok csak akkor In- 
dRották meg a vizsgálatot, amikor ezt 
egyházi részről kezdték követelni. Az 
esetért felelős tisztet mindössze két évi 
fegyházra és a hadseregből való kizá
rásra ítélték. A koreai keresztyének kö
zött nagy megütközést váltott ki a ka
tonai bíróságnak ez az enyhe ítélete. 
C, P, Sun szöuli lelkész a következő 
nyilatkozatot tette ezzel kapcsolatban: 
»Az amerikai megszálló hadsereg nyil
ván más mértékkel méri a koreaiak"?* 
az amerikaiak életét. Egy koreainak 
az élete jelenleg úgy látszik nem szá
mít semmit,« Egy amerikai misszloná. 
rius pedig a kővetkezőket mondotta: 
»Szégyenlem magam, mikor koreai ke
resztyén barátaimmal kell találkoz
nom.«

Jubileumra készül Nyíregyháza
A NYÍREGYHÁZI EGYHÁZKÖZSÉG

egyházunkban fogalom.
A békéscsabai után második nagy 

gyülekezetünk. Ha bármit is akarunk 
róla jellemzésképpen mondani, azt csak 
számokban lehet kifejezni, amelyek 
nem Is szorulnak magyarázatra. Ha
talmas ősi templomában csodálatosan 
csendülő harangjáték szólal meg min
den órában s kegyes énekek dallamait 
bocsátja széjjel, mint méltóságteljes 
galambokat.

Dehát lássuk a számokat, hogy azok 
mögött) feltáruljon előttünk a 17.000 lé 
lekből álló egyházközség élete és a 
benne folyó szolgálat gazdagsága.

Azt lehet mondani, hogy a kisegítő 
nyugdíjas lelkészekkel együtt 12 ige- 
hirdető végzi munkáját. Maga Nyíregy
háza 42.000 katasztrális holdon fekszik, 
de ekörül elterül a hatalmas tanyavilág 
s benne 65 tanyabokor. Egy-egy tanya-- 
bokorban 12—70 ház is yan, általában 
150—400 lélekkel s ezek valamennyien 
evangélikusok. A lelkészek állandóan 
úton vannak, hol gyalogosan, hol ke 
rókpáron vagy motorkerékpáron s 
évente legalább 30.000 kilométernyi 
utat tesznek meg. Csak a templomi is
tentiszteleten hetenként 30 különböző 
éneket énekelnek. Az elmúlt évben 
1469 istentiszteleti igelúrdetést, a bib- 
liórákkal együtt 3000 igehirdetést 
tartottak, vagyis minden lelkész csak
nem 300 alkalommal szolgált. Ebben a 
számban persze nincsenek benne a ke
resztelési, esketésl és temetési prédiká
ciók . . .  Az anyagi élet számaiból is 
lássunk egy-kettőt: perselypénzekből és 
offertóriumokból befolyt 75.926 forint, s 
gyülekezeten kívüli célokra 19.280 fo
rintot juttatott a gyülekezet. A bevéte
leknél érdekes statisztikát állítottak 
össze s eszerint a gyülekezel lélekszá
múhoz hasonlítva egyházfenntartási Já
rulékból 6,27 Ft, önkéntes adományok
ból 6.56 Ft jutott egy lélekre. Aránylag 
kevés volt az úrvnesorázó, 8525. Kon
firmált 323 fiatal egyháztag, volt 282 
keresztelés és 192 temetés közül negy
venen a bibliai korhatáron, 80 éven fe
lüliek voltak. . .

Mondanom sem kell, hogy a hirdeté
sek szövegének felolvasása az Igehir
detés után szinte percekig tart.

EZ A HATALMAS GYÜLEKEZET,
amely a Tranoscius énekeskönyvön nőtt 
fel s amely biblikus kegyességében ma 
Is méltó utóda templomápítö elődeinek,
1953-ban méltóképpen akar megemlé

kezni arról, hogy 200 évvel ezelőtt in
dult el a gyülekezet szervezése.

1753 május 25-én gróf Károlyi Fe
renc megegyezést írt alá egy szarvasi 
származású csizmadiával, Petrlkovlcs 
Jánossal, melynek alapján a csizmadia 
toborozhatta a telepeseket s azok en
gedélyt kaptak arra, hogy templomot 
építhetnek és papot tarthatnak A tele
pesek Szarvasról, Békéscsabáról, Oros
házáról, Tótkomlósról és Mezőberény- 
ből jöttek. Annak az évrfek őszén már 
bevetették földjüket s fogadhatták első 
pásztorukat, Vandlik Mártont. Egy év
vel később Vandlik Mártont viszont ki
utasították a vármegye területéről a 
tokaji rk. főesperes közbenjárására s a 
hívek nádból épült templomukat hir
telen szétszéledtek s elrejtették Súlyán 
Adám tanyáján azzal a haranggal 
együtt, amelyet annak idején magukkal 
hoztak. Három évtizedes üldöztetés 
után lett fölöttük mosolygóssá az ég 
s 1786-ban már felszentelték a mai 
templomot. Eredetileg kisebbet tervez
tek, de a vármegyei főmérnök szándé
kosan csak nagyobbra adott engedélyt, 
hogy lehetetlenné tegye az építkezést. 
De az áldozatkészség még ennél is na
gyobb volt! A professzori iskola 1801- 
bén nyílt meg s azután sorra épülnek 
az iskolák. 1820-tól, a Bach-korszak 

idején is, a gyűlölt német nyelv helyett 
az anyakönyveket és jegyzőkönyveket 
magyar nyelven írták. . .

Nyíregyháza város közgyűlését az 
evangélikus templomban tartották 
1824-ben, s a századoá évfordulón: 
1924-ben is ott sereglett össze a város 
ünneplő közönsége. A gyülekezet lélek
számút 5412 lélekben állapították meg 
1783-ban. Esketés csak kedden és csü
törtökön volt, úrvacsoraosztás pedig 
hétfőn.

LELKÉSZEK EGYMÁS ELLEN
folytatott személyi harca jellemezte a 
multszázad végétöl szinte 1938-ig a 
gyülekezet életét s emistt nagy volt a 
belső sinylődés. Csak a halál sodorta 
el a küzdőket s tette lehetővé a sze
mélyi kibontakozást. 1939-ben már 
négy gyülekezeti lelkészi állást tartot
tak fenn s így van ez ma is. Tót nyel
ven is szól az Ige. Különösen gazdag 
színű az ú. n. »népies« istentisztelet, 
amelyet a lelkészek alba-ban (fehér 
karingben) tartanak s amelynek litur
giája sokkal bőségesebb, mint az álta
lában közismert mai evangélikus Is
tentiszteleti rend. Eltörölték az egy

házi adót és helyébe bevezettek az ön
kéntes felajánlást.
AZ EVI SZAMADO KÖZGYŰLÉST

m á j u s  3-án tartották, amelyen nagy
számú gyülekezet jelent meg. A hívek 
nagy őrömmel vették tudomásul volt 
püspök-lelkészük, dr. Vető Lajos püs
pök kitüntetését s ez alkalommal őt 
táviratban üdvözölték. Joób Olivér 
igazgató-lelkész terjedelmes évi je
lentest terjesztett az egybegyűltek elé 
s ebben, többek között, következőket 
mondotta;

— Krisztus egyháza nem a maga 
igazában gyönyörködő, vagy fölényét 
élvező, hanem örvendve ujjongó egy
ház, amely vándorúján szüntelenül 
zengi a hála új énekét Krisztusnak a 
bűnön és halálon aratott győzelméért, 
amellyel számára új életet szerzett.

— Keressük az egyház mondanivaló
ját, helyét, szolgálatát, és berendezke
dését a körülöttünk kialakuló világban, 
a magyar evangélikus egyház Útját a 
magyar népi demokráciában. . . .E z  az 
útkeresés a magyarázata egyházunk 
vezetősége sok mélyreható és döntő 
intézkedésének s olyan változások 
gyors keresztülvitelének, amelynek 
megfontolására, megértetésére régen 
évek voltak szükségesek.

Minden gyülekezet és egyháztng 
súlyos felelőssége, hogy egyházunk 
zsinata és vezetősége ne maradjon 
magára az útkeresésben. Velük 
együtt tusakodó Imádságban kell 
számukra szüntelenül kérnünk Is
ten Szentleikének világosságát. 
Ugyanakkor nekünk magunknak is 
keresnünk kell az utakat s minden 
előítélettől megszabadulva kell ki
tárni szívünket szeretettel azok 
felé, akik az egyház körül a világ
ban vannak, népünk felé, amely 
új országot épít. Az egyházat a 
keresztyéneket nem megfigyelőként 
küldte az Ur e világba, hogy fu
rákként szemléljék a harcot, amit 
a világ a jobb, emberibb életért 
folytat, hanem azért, hogy a nép
pel együtt tusakodjék s vigye bele 
a harcba azt, amit Ura rábízott, az 
evangéliumot — mondotta Joób 

Olivér igazgató-lelkész.
A képviselőtestület örömmel vette 

tudomásul, hogy a gyülekezetben folyó 
nagyszabású lelki munka, valamint az 
anyagi gazdálkodás egyaránt meg
nyugtató képet mutatnak a gyülekeze
tek életéről, Várady Lajos

AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA ELNÖKEINEK 
PÜNKÖSDI ÜZENETE

Az Egyházak Világtanácsa elnökei az alábbi pünkösdi üzenetet bocsá
tották ki a tagegyházakhoz. Az üzenetet teljes terjedelmében közöljük.

Mint az Egyházak Világtanácsának elnökei, ismét köszöntő szóval for
dulunk a VHáglanács lagegyházaihoz s felhivjuk gyülekezeteiket és tagjai
kat, hogy egész szívvel kapcsolódjanak be az Egyetemes Egyházért való 
könyörgésbe, bízván Urunk ígéretében, hogy a mennyei Atya megadja 
a Szentlelket azoknak, akik ezt kérik tőle.

Amidőn püskösd vasárnapján megünnepeljük a Szentlélek első kitöl
tetését Krisztus egybegyüjtött egyházára, emlékezzünk meg különöskép
pen Pál apostol szavairól: ».A kegyelmi ajándékokban pedig különbség 
van, de ugyanaz a Lélek.« Ezek a szavak az egyház s az egyház egységének 
lényeges és Istentől adatott jellegzetességét írják le. A Krisztus egyházá
ban csodálatos sokféleség van. Világot átfogó testvéri közösségünk egyik 
öröme abban van, hogy felfedezzük Isten emberek között végzett munká
jának sokféle gazdagságát. Az a szándékunk, hogy tanuljunk egymástól 
és ihletést nyerjünk azoknak az egyházaknak buzgóságából, amelyek be
töltik az evangélium hirdetésére kapott küldetésüket s azoknak az egy
házaknak a bátorságából, amelyek az üldöztetés ellenére Is bizonyságot 
tasznek. És amilyen mértékben egyre Inkább valóban világot átfogóvá 
válik testvéri közösségünk, úgy gazdagodnak meg mindnyájan azokkal 
a különféle lelki ajándékokkal, amelyeket Isten azért adott családja tag
jainak, hogy valamennyien részesüljenek azokban.

A különbségek sokfélesége azonban még nein minden. A különbsége
ken túl s azok felett egységnek kell lennie. Mert az Egyetemes Egyház
ban szétoszlott különböző lelki ajándékok eredete és ereje Isten ugyan
azon S7entlelkénck munkájában van s ezek az ajándékok csak akkor vál
nak igazán hatékonyakká, amikor olyan közösségben nyilvánulnak meg, 
amelyekben Krisztus egysége diadalmaskodott minden szakadás felett. 
Közösségben járunk és könyörögnünk kelt azért a közösségért, amely 
még nem a miénk. Alá kell rendelnünk maguukal a Szcntléleknck, hogy 
egyházaink megújuljanak s ml Is megújfttassunU s ne csak arra váljunk 
képesekké, hogy együtt maradjunk, hanem arra Is, hogy együtt haladjunk 
előre s igy tegyünk közösen bizonyságot a világnak az egy Krisztusról és 
Megváltóról, az ö  békességéről és Igazságáról, amelyre oly fájdalmasan 
szüksége van.

Ezért imádkozzunk e pünkösd vasárnapján a Lélek kitöltéséért a 
világ minden pontján élő egyházakra. Könyörögjünk azért, hogy mind
nyájan tanuljunk meg egyre inkább a Szentlélek közösségében élni.

Az Egyházak Világtanácsának elnökei:
Thiateirai ATHENAGORAS Marc BOEGNER Sarah CHAKKO

Etvind BERGGRAV Geoffrey FISCHER John R. MOTT
Canterbury érseke Bromley OXNAM

Szombat esti közös imádságunk
Zolt. 42.

A zsoltáríró a maga tapasztalatából nagyon Jól ismerte a hívő ember 
életét. Ismételten rá kellett jönnie arra, hogy a hit nem olyan ajándék, 
amely állandóan birtokunkban van, hanem azt könnyen elveszthetjük. 
Sokszor úgy tűnik, hogy a hit legmagasabb hegytetőin vagyunk, de a kö
vetkező pillanatban már a völgy mélységeiben találjuk magunkat, Aztán 
újra kell új hitért könyörögnünk. Ezért van az, hogy zsoltárunkban két
szer is biztátgatja magát a zsoltáríró: »-Miért csüggedsz el lelkem és r,yug- 
hatatlankodol bennem? Bízzál Istenben!«

Aki azért sokszor döbbenve jön rá, hogy hite megkevesbedett, sőt el
illant, ne felejtse el, hogy Isten szentjeinek életében ez nem párját ritkító 
jelenség, hanem gyakran előforduló valóság. Ugyanakkor azonban soha 
nem szabad belenyugodnunk ebbe az állapotba, hanem Isten igéjével kell 
magunkat és másokat felindítani újra a hitre.

VALLJUK MEG, hogy sokszor nézünk magunkra, amikor Istenre 
kellene néznünk.

ADJUNK HALAT Istennek a hit ajándékáért és az ellankadt 
hiteket megújító

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten igéjének hirdetése által hitet éb
resszen bennünk, amelynek birtokában serényen tehetjük a 
jót egyházunk és nemzetünk munkamezején.

BIBLIA-OLVASÓ
Május 17. Vasárnap. Zsoltár 119:105, Kol. 1:3, 4.

A Krisztusban való hitért és a szentek iránti szereidért Istennek nem 
lehet elég hálás az ember. Pál apostol szive hálával van tele, mert egyik gyü
lekezetében Jézus Krisztusban hívők és szeretetben szolgáló keresztyenek
éinek. Ez a kettő, a Krisztusban való hit és a szentek iránti szeretet, mindig 
eg^üttjár. Ahogyan nincsen tűz meleg nélkül, éppen úgy nincs hit szeretet nél-

(Olvasd még: V. Mózes 34:1—8. — Sof. 3:14—20. — Rom. 15:3.)
Május 18. Hétfő. I. Sám. 3:18. — Gál. 6:7.

ö  az Ür! Szent tetszésére nyugton rábízhatom magamat. Hatalmával és 
kegyelmével gyermekeként hordoz.

(Olvasd még: János 14:21. — Jóéi 1:1—15. — 11. Tim. 1:7.)

Május 19. Kedd Zsoltár 39:0. — Gál. 8:8.
Dávid király tenyérrel méri napjait s közben nagyon alázatossá lesz. 

Semmi, hiábavalóság minden ember, az ugyanis a mérés eredménye. Mégsem 
kell kétségbeesnem! Isten előtt más Is kiderül: örök életre hívott el engem s 
Jézus Krisztusban nékem Is meg szerezte.

(Olvasd még: 15:17—21. — Jóéi 2:12—17. — Róm. 8:1.)

Május 20. Szerda. Jer, Sir. 3:58. — II. Kor. 1:4.
Isten gyermeke nem abban különbözik másoktól, hogy nincsen nyomorú

sága, hanem abban, hogy minden nyomorúságban van vigasztalása. S akiket 
Isten vigasztal meg, azoíí másokat is tudnak vigasztalni. — Isten nélkül nyo
morult vigasztalók vagyunk mindnyájan.

(Olvasd még: I. Kor. 2:12-16. -  Jóéi 2:18-27. — II. Kor. 1:20-22.)

Május 21. Csütörtök. Zsoltár 37:31. — I. Kor. 12:3.
Jézus Krisztust csak a Szent Lélek állal mondhatom Urnák. Miért? Mert 

egyedül ö  láttathatja meg velem, kicsoda Jézus. Simon Péternek sem test é* 
vér jelentette meg: Jézus a Krisztus, hanem a mennyei Atya. Jer, kérjük Isten 
áldott Szentlelkétl

(Olvasd még: János 7:37—39. — Jóéi 3:1—5, — Luk. 11:13.)
Május 22. Péntek. I. Mózes 24:27. — FII. 4:8.

A jó vezetés mindig komoly segítség. Isten vezetése alatt jó lenni és 
menni. Nem kell semmi felöl aggódnom, hittel énekelhetem: Szegésiy fejem 
hozzád hajtom, minden dolgom reád hagyom, légy az én édes gyámolom, 
előttem járó csillagom

(Olvasd még: Zsidók 11:32—40. — Csel. 1:1 — 14.)
Május 23. Szombat. Dániel 0:23. — Róm. 8:15.

Isten az ővélt nem mindig úgy tartja meg, mint Dánielt, de mindig meg
tartja őket. A hangsúly nem a megtnrtatás módján van, hanem annak tényén! 
S erre garancia a Megtartó Jézus Krisztus.

(Olvasd még: Es. 41:17—20. — Csel. 1:15. 26. — Ez. 36:22. 28.)
Wdtler Rezső



4 E V A N G É L IK U S ÉLET

D R .  S Ó L Y O M  J E N Ő :

A „TRANOSCIUS“  ÉS TRANOSCIUS SZOLGÁLATA
Ma egy olyan énekeskönyvről emlé

kezünk, amelynek az az egyik sajátos
sága, hogy eltulajdonította szerkesztője 
nevét. Ez volna a címe: Cithara Sanc
torum (szentek citerája), de így emle
getik: Tranoscius. Találkoztam olyan 
emberrel, aki alig akarta nekem el
hinni, hogy ez a szó eredetileg személy
név és nem olyasféle énekeskönyveim, 
mint amilyen a Hozsánna vagy a Can
tate. Tranovsky György latinosított ne
vének és az áitala szerkesztett énekes
könyv népszerű nevének ez az azonos
sága szükségképpen megszabja egy
háztörténelmi emlékezésemet. Nem le
het ugyanis a »Tranoscius«-ról úgy 
szólni, hogy ne idézzük szerkesztője 
emlékét, és viszont haszontalanság 
lenne úgy méltatni Tranovskyt, hogy 
ne főképpen az énekeskönyvéről be
széljünk. Egymásra utal egy személy 
és egy könyv, hogy mind a kettő túl
utaljon önmagán — Istenre és a Bib
liára.

De Tranovsky énekeskönyve többet 
i tesz annál, mint hogy csak mutatna |

Istenre és igéjére. Maga is tartalmazza 
Isten igéjét. Amikor pedig ezt jelen
idejű állítmánnyal mondjuk, nemcsak 
a nyelv fordulatosságával élünk, ha 
nem azt a történelmi valóságot is ki 
fejezzük, hogy

ez az énekeskőnyv — tartalmával 
és szándékával — ma ugyanazt a 
szolgálatot végzi az egyházban, 
mint végezte megjelenésekor, há

rom évszázaddal ezelőtt.
Végzi pedig nem egy teológiai vagy 
kegyességi felújítás révén, hanem tör 
ténelmi folytonossággal. Eddigi kiadá 
sainak a száma megközelíti a másfél
százat. Csak a mi időnkben legalább 
százezer példánya van használatban. 
De nem kísérhetem nyomon szolgálatá
nak történetét, hanem ismertetem az 
egyház életének azt az időszakát; 
amelyben elkezdte szolgálatát, 

rámutatok az elkezdett szolgálat je
lentőségére, 

és megemlékezem arról a papról, aki 
re a szolgálatra elindította.

első kiadása 1636-ban jeleni meg Lő
csén, a XVII. századnak abban az év
tizedében, amely Magyarországon vi 
szonylag nyugodt volt, de csak a többi 
évtizedhez és az északnyugati szom
széd országokhoz képest. Korábbra es
nek Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
hadjáratai, későbbre I. Rákóczi György 
harcai. De a Bethlen Gábor által ki
vívott szerződések nem szüntették meg 
az egyház szorongatottságát, veszé
ly  zletettségét sőt a gyülekezetek rit
kulását sem. A római katolikus restau
ráció, más szóval: a katolikus reakció 
ebben a közbülső évtizedben is tevé
kenykedik, sőt hatalmaskodik; főhar
cosa, Pázmány Péter érsek ekkor fej
leszti egyetemmé a nagyszombati pap
nevelőt.

Ennél persze súlyosabb próbája
az egyháznak a katolikus vallásra
térő földesurak uraskodása jobbá

gyaik templomain és papjain.
A térítgetés eredményeképpen az 1637— 
38-as országgyűlésen már a katolikus 
rendek voltak többségben. Ne feledkez
zünk meg arról az állapotról se, hogy 
az ország felét az erdélyi fejedelemseg 
bírta, a magyar királyságot pedig a tö
lök a történelmi terület karajára szorí
totta. .

A Cithara megjelenésének idejéről es 
helyéről tehát megállapíthatjuk ä vi
szonylagos nyugodalmasságot. Hogyne

kellene erről beszélnünk, amikor 
szomszédban még dúlt a harmincéves 
háború. Mivel pedig Tranovskyról em
lékezünk, ezért csak Csehországot1, 
Morvaországot és Sziléziát említsük, 
mint amely területeken a hatalom el
pusztította, vagy legalább is a föld 
alá kényszeritette az evangéliumi egy
házakat. Tranovskyhoz hasonlóan ez
ren meg ezren menekültek Magyaror
szágra a hitükért üldözöttek.

Viszont erre a viszonylagosan bé
kés időszakra nézve is tartsuk eszünk
ben, hogy

a katolikus reakció teológiája, ta- 
nításbeli rendszere és papi szerve
zete jó fegyver volt a Habsburgok 
és hatalmi társai: az uralkodás té
nyezőinek birtokosai kezében — 
annak az egyre leplezetlenebb tö
rekvésüknek a céljára, hogy Ma
gyarországot gyarmattá tegyék. Ez 
a gyarmatosító törekvés és a ró
mai katolikus vallás hatalomvágya 
úgy összefonódott, hogy ember le
gyen, aki kiismeri magát, melyik 

használta ki jobban a másikai.

Minket csak az érdekel, hogy nemso
kára mind a kettő eltelt bizonyosság
gal a maga végső s a világ végéig 
tartó győzelméről — Magyarország 
népe és a reformált gyülekezetek 
felett.

A legelterjedtebb szlovák énekeskönyv
Hiányos, sőt megtévesztő lenne em

lékezésünk, ha csak az egyház megpró
báltatása szempontjából beszélnénk a 
»Tranoscius« elkezdett szolgálatának 
jelentőségéről. Mégis célszerű tovább is 
a történelem fényében mutatni rá.

A szlovák gyülekezetek történetében 
az a jelentősége, hogy

hozzáfogható szlovák evangélikus 
énekeskönyv nem jelent meg sem 

előtte, sem utána.
Az 1842-ben megjelent Spevnik abból 
a célból készült ugyan, hogy kiszo-

Istentiszteleti ren d
m ájus 17-án, vasárnap B adapesttn
Deák-tér d. e. 9. (úrv.) Sülé Károly, d. e. 

t i .  Dezséry László, d. u. 6. Zay László. Fa
sor d. e. fél 10. Gyöngyösi Vilmos, d. e. 11. 
Pásztor Pál, d. u. 6 Gyöngyösi Vilmos. Dó
zsa  Gy.-út d. e. fél 10. Pásztor Pál. Ollöi-út 
d. e. fél 10.. d. e. II. Rákóczi-üt d. e. 10. 
Szilády Jenő dr.. d. e. háromnegyed 12. Ka
rácsony S.-u. d. e. 10, Óbuda d. e. 9. Me
zősi György, d. c. 10, Mezősi György, d. u. 
5 Wlczlán Dezső dr. Bécsikaputér d. e. 9. 

Gálát György, d. e. II. Sréter Ferenc, d. u. 
7 Gálát György. Toroczkó-tér d. e. 8. 
Sréter Ferenc. XIL, Tarcsay V.-u. d. e. 9. 
Ruttkay E lem ér.'ü . e. 11. D anhauser László, 
d. u. 7. Ruttkay Elemér. Hűvösvölgy, Lcl- 
készncvelő Intézet d. e. 10. Zay László. 
Fótl-üt d. e fél 10. Gádor András, d. e. 
11 (úrv.) Rimár Jenő, d. u. 7. Gádor 
András. Václ-út d. e. 8. Rimár Jenő. d. u. 

4. Gádor András. Zugló d. e. II. Benes Mik
lós dr.. d. u. 6, Benes Miklós dr. Gyarmat-u. 
d e. fél 10. Scholz László. Rákosfalva d. e. 
fél 12. Scholz László. Thaly K.-u. d. e. 11. 
Bonnyal Sándor, d. u. 6. Bonnyai Sándor. 
Kelenföld d. e. 8. Muncz Frigyes, d. e. 11. 
(úrv.) Muncz Frigyes, d. u. 5. Rezcssy Zol
tán dr. Németvölgyi-út d. e. 9. Rezessy Zol
tán  dr. Killső-Kelenföld 12. Rezessy Zoltán 
dr Kőbánya d. e. fél 10 Koren Emil. d. u. 
4. Vető Béla. Simor-u. d. e. negyed 12. Ko
ren Emil. Utász-u. d. e. negyed 12. Vető 
Béla. Újpest d. e. 10, Blázy Lajos, d. u. fél 
7 Blázy Lajos, Dunakeszl-Alag d. e. 9. 
Vas-u. 2 /c . d. e. II. Szimonidesz Lajos.

rítsa helyéből, de kudarcot vallottak 
vele szerkesztői. Az alig valamivel 
előbb, 1634-ben megjelent szlovák éne
keskönyv pedig azért nem állt útjában 
nagy jövőjének, mert mindössze 113 
éneket foglalt magában. Ezzel szemben 
a Cithara Sanctorumnak már az első 
kiadása legalább 402 éneket tartalma
zott, és — tegyük hozzá sietve — hang
jegyes volt! Nyújtott minden szüksége
set: istentiszteleti énekeket az egyházi 
esztendő szerint csoportosítva és az 
akkori liturgia igényét teljesen kielé
gítve, általános, otthoni áhítatra is 
szánt, az egyházról, a főbb hitcikkekről 
szóló énekeket, valamint esketési és te
metési énekeket.

A szlovákság szempontjából abban is 
mutatkozik a »Tranoscius« jelentősége, 
hogy a Cantus Catholici-nak, ennek a 
XVII. századi római katolikus énekes
könyvnek a szlovák változata először 
csak két évtized múltán, 1655-ben je
lent meg, másodszor a század . végén, 
1700-ban, addig pedig az evangélikus 
énekeskönyv tízszer is megjelent.

A magyar gyülekezetek énekesköny
veinek a története szempontjából az a 
figyelemreméltó, hogy éppen 1635-ben, 
tehát amikorra Tranovsky megszerkesz
tette és nyomdába adta énekeskönyvét, 
ugyancsak Lőcsén, sőt ugyanabban a 
nyomdában jelent meg egy olyan ma
gyar énekeskönyv, amely — érzésem 
szerint, — az első nagy próbálkozás 
volt, hogy az addigi, mind az evangéli
kus, mind a református területen, hasz
nálatos énekeskönyveket, a debrecenit, 
a bártfait összemarkolja, hozzáfűzze a 
kiadványhoz a Szenei Molnár Albert- 
féle zsoltárokat is és a debreceni te
metési énekeskönyvet. Vájjon puszta 
véletlen, hogy ugyanabban az időben, 
ugyanabban a városban jelenik meg

egy magyar és egy szlovák énekes
könyv — azzal a szándékkal, hogy a 
gyülekezetek énekszükségletét mentői 
jobban kielégítsék? Alighal

De az énekeskönyvek történetéből 
idekívánkozik még egy adalék. 1636- 
ban jelent meg Gyulafehérvárt az Öreg 
Graduálnak nevezetti erdélyi fejedelem- 
ségi református énekeskönyv. Azért 
mondják »öreg«-nek. mert nagy be
tűkkel szedték, nagy alakban nyomták. 
De amúgyis öregnek, elavultnak bizo
nyult. Uj kiadására nem került sor. 
Miért nem? Azért-e, mert gazdag litur

gikus anyaga nem kellett a magyar re
formátus gyülekezeteknek, vagy mert 
a puritánus mozgalom kiszorította az 
életből? Avagy azért-e, mert a feje
delmi patronátus akaratából létező 
püspöki egyházkormányzathoz készült 
teológiai igazolásul és liturgiái díszül? 
Ránk most csak az a tanulság tarto
zik. hogy

egy énekeskönyv csak akkor szol
gálja igazán az egyházat, ha dön
tően szabja meg a tartalmát az ősi 
egyházi szándék: az evangéliumot 

adni az embereknek

A nép lelkipásztora
Ezt az egyedül igaz szándékot a Ci

thara Sanctorumba mindenesetre Tra 
novsky György építette bele

Az egyháznak abban a helyzetében 
egy ember edzett határozottsága, 
megpróbált szolgálattudata kellett 
hozzá, hogy ez az énekeskönyv 
azzá legyen, aminek bizonyult: a 
szlovák evangélikusságnak immár 
több mint három évszázadon át 
használt, kedvelt, becsült, az 
esendő korszerűségeken felülálló és 
— ami a legeslegfontosabb — az 
evangélium prédikálását támogató 

sőt maga-végző énekeskönyvé.
Tranovsky maga is megfogalmazta be- 
vezetőjében szerkesztői elvét: »Isten 
igéje és a szentségek tisztasága meg
kívánja, hogy a r  egyháznak első 
gondja legyen az egyházi éneklés fisz 
tasága.«

De a »Tranoscius« használatának az 
állandósága éppen ellentéte Tranovsky 
György életsorsa forgandóságának. 
•Sokszor volt vándorbot a kezében. Szi
léziában, közelebbről Tessenben (Te 
sínben) született 1592-ben. Lengyel 
származásúnak mondják, de a cseh 
nép is, a szolvák nép is magáénak 
tartja. Több hazai iskola látogatása 
után már 15 éves korában beiratkozott! 
a wittenbergi egyetemre. Négy éven 
át, 1611-ig tanult itt. Aztán Csehor
szágban vándorolt, iskolai tanító volt 
Prágában, házinevelő Trebonban, rek
tor a morvaországi Holesban Viszony
lag hosszabb időt töltött az ugyancsak 
morvaországi Meziriciben, előbb mint 
rektor, majd 1616-tól fogva mint lel
kész. Ugyanitt meg is házasodott. It
teni papsága idején kiadta az Ágostai 
Hitvallást cseh nyelven, és magyaráza
tot írt a Jelenések Könyvéhez.

Az 1620-1 fehérhegyi csata " után 
szörnyű korszak következett a cseh és 
morva evangéliumi egyházakra, azon a 
vidéken is, amelyen Tranovsky műkö
dött. Megkezdődött a római katolikus 
vallás ráerőltetése a lakosságra. E ne
héz időben Tranovsky több éneket írt 
vigasztalásul a kereszthordozásról. 
1625-ben kénytelen volit onnan család
éval együtt elvándorolni.

Visszatért szülőföldjére, Sziléziába, 
Szunyogh János oltalma alá. Ennek ud
vari papjaként működhetett Bielskoban. 
Ez időben, 1629-ben jelentek meg latin 
énekei. Ezek ugyan nem gyülekezeti 
éneklésre valók, de megalapozta velük 
későbbi gyűjteményét. A harmincéves 
háború további fejleményei folytán 
újra vándorbotot kellett a kezébe ven
nie, mert patrónusának sem volt ma
radása a rekatolizáció újabb rohama 
miatt Sziléziában. Szunyogh Jánosnak 
és feleségének, Thurzó Annának, 
Thurzó György nádor lányának a bir
tokán, Árva várában talált menedéket, 
bujdosása után nyugalmat, énekszerző 
és gyűjtő hivatástudata kielégítéséhez 
jó munkalehetőséget. Innen hívták meg 
1631-ben a liptószentmiklósi gyülekezet 
papjának.

Ott aztán befejezhette élete nagy mű
vét: a gyülekezeteknek szánt énekes
könyvet. De hamarabb került ki keze 
alól egy imádságoskönyv. Ezt elsősor
ban otthoni használatra szánta. Mert 
éppen nem állott meg a papi szolgálat 
szükségleteinél, hanem legalább annyi 
figyelemmel törődött a gyülekezet min
den és mindenféle tagjával.

Mintha előre látta volna a temp
lomtól, paptól megfosztott jobbá
gyokat, amint bezárt ajtók mögött, 
loppal veszik elő rejtegetett imád- 
ságoskönyvüket és énekeskönyvü
ket, hogy azokból vegyék Istenben 
való életük eledelét: az evangéliu
mot. £s mintha előre látta volna a 
családokat, amint délre költözköd
nek annak az ígéretnek a vonzásá-.

ban, hogy mint telepeseknek sza
bad lesz gyülekezetben is énckel- 
niök a híven megőrzött énekes- 

könyvből.

Elkészült a »Tranoscius«, és mintha 
a könyv címlapjára kerülő név betűi 
már magukkal is vitték volna szerzője 
személyét. Tranovsky még a könyv 
megjelenésének évében ágynak dőlt, és 
1637 májusában meghalt. Az 1638-as, a 
második kiadást sem érte meg. Nem 
sokkal utóbb a sírja is elenyészett — a 
liptószentmiklósi templomot is elsodró 
nagy egyházpusztító viharban. Sírkő- 
vön nincs a neve. De az ott csak egy 
ember emlékét tartaná fenn. Viszont a 
»Tranoscius«-on ott van a neve. És ett 
az ő Teremtőjére, Megváltójára, Meg- 
szentelcjére utal. Ott — saját, a Ci
thara bevezetéséből vett kifejezésekkel 
élve — prédikál a neve: »nekünk ke
resztyéneknek gyakran és szívesen kell 
énekelnünk! Isten tiszteletére és dicsé
retére«.

(Elhangzott a Deák-téri templom
ban május 10-én, a Tranoscius- 
emlékcsten.)

Krúdy Gyula
Húsz évvel ezelőtt Budapesten, < 

Margitszigeten, egy szegényes szoba- 
ban, amelyben néhány nappal előbb ki
kapcsolták a villanyt, a kifizetetlen 
számla miatt, meghalt egy magyar író, 
Krúdy Gyula. Húsz év elég idő ahhoz, 
hogy irodalmi műveltsége felé körül
ményesebben tájékozódó nemzet is 
megtudja, kit kell tisztelnie egysége
sen egy jó íróban. Krúdy Gyuláról ma 
már mindenki, aki magyar könyvet ol
vas, tudja, hogy nagy íróink sorába 
való. Magyar prózát senki nem írt oly 
költői kifejező erővel, mint Krúdy 
Gyula. Regényeiben, száz meg száz el
beszélésében, ezernyi cikkében és apró 
írásművében nem az esemény a fontos, 
hanem a leírás, a hangulat. Vannak 
művel, amelyekben nem ís történik 
semmi, csak állingál néhány ember az 
előtérben és beszél. De Krúdy a maga 
igazságait oly ellenállhatatlan bűbájjal 
lövell ki sajátos nevű és furcsa sze
repű figuráiból, hogy mindnyájunkat 
megfog valami varázslat. A szó mági
kus ereje teszi ezt az olvasóval. Krúdy 
társadalmi igazságokat, az úri osztály 
bírálatát, s kemény bírálatot ám, száz
ízű szóval mond el. E szavakban meg
elevenedik a régi Magyarország, 
amelynek különös emléket emelt Krúdy 
Gyula. Evésről-ivásról, kalandokról és 
családi összeomlásokról, züllésről és 
egyszerű emberi órákról beszél az író. 
Kedvenc tája a Felvidék, ahonnan lu
theránus elődü családja származott, a 
Nyírség és Budapest. A régi pesti életet 
senki sem írta meg hangulatosabban, 
mint Krúdy. Krúdy Gyula egyébként 
Nyíregyházán született 1878-ban, új
ságíró volt Debrecenben és Budapes
ten. Az Ady-nemzedék nagyjai közé 
tartozik. Felhívjuk a figyelmet írás
műveire, amelyek most új kiadásban 
is megjelennek.

Lukácsy D ezső  téti le lkész:

Derű é s  öröm, sz é le s  é s  tág  látókör jelzik mostani 
keresztyén közösségi életünket s  ez hitből van

A győr-soproni egyházmegye lelké
szei Győrött tartották május 6-án mun
kaközösségi gyűlésüket. A csaknem 
teljes létszámban megjelent lelkészek 
összejövetelén Németh Károly esperes 
elnökölt s Vélsz Aladár egyházmegyei 
felügyelővel együtt köszöntötte az ér
tekezleten megjelent dr. Vető Lajos 
püspököt magas állami kitüntetése és 
képviselőjelöltsége alkalmával s kö
szöntötte azért a szeretetért, amellyel 
hordozza egyházunk gondjait.

Vető Lajos püspök válaszában arról 
szólott, hogy az együtt hordozott gond 
mindig megoldást hoz, majd így foly
tatta: »A békéért küzdünk s ez egyre 
szélesebben bontakozik ki.

A lelkészek világszerte fokozott fe
lelősséget éreznek a béke ügyében.
Az érte vívott harcot erkölcsi elkö- 

telezésnek ismerték fel.

A békének én is rendíthetetlen és ma
kacs híve vagyok. Nekem elég volt két 
háború s a kettő között végigküzdött 
életem. Nem tudok más lenni, mint 
békeharcos.«

Az értekezleten dr. Vető Lajos püs
pök és Korén Emil budapesti lelkész 
tartottak nagy figyelemmel kísért elő
adásokat. A hozzászólások során Lu- 
kácsy Dezső téti lelkész örömének adott 
kifejezést, hogy az egyház és a magyar 
nép mai kérdéseiről az erő és élet je
gyében hallott szólni s arról tett bi
zonyságot, hogy a panaszkodó ember 
szűklátókörű, megnyomorodott ember 
s minél világosabban nézünk szét a 
világunkban s tágul a látókörünk, an
nál több okunk van örvendezésre. 
Ezért nem szabad szűkén csak ma
gunkra nézni, hanem közösségi életet 
kell élnünk népünkkel. _

»Derű és öröm, széles és tág látó
kör jelzik mostani közösségi éle

tünket, s ez hitből van« —

mondotta.
Molnár Sándor győri lelkész arról 

szólott, hogy nem szabad kétlaki életet 
élnünk. Keresztyén lelkiismeretesség
gel, őszintén el kell mondanunk azt, 
amit jónak látunk és ismerünk fel. Te

leki Béla balfi lelkész ezt a gondola
tot az igehirdetés és a lelkipásztort be
szélgetés viszonylatában emelte ki.

»Úgy kell lelkipásztori beszélgeté
seket folytatnunk — mondotta, — 
hogy az ott hangoztatott vélemé
nyünkkel szószéken is taníthassuk 

népünket.«

Németh Károly esperes zárószavai
ban rámutatott arra, hogy az az aktuá- 
lis, ami reális. A valóságot, a jelent 
kell látni. Az egyház a világban él s 
Jézus sem azt kérte az Atyától, hogy 
az övéit vegye ki a világból, sőt arra 
biztatott, hogy aki eke szarvára veti a 
kezét, nézzen előre. Az eke szarva a 
realitás. Ha a valóságban állunk, ak
kor csak előre lehet nézni. Sem utó
piákban, sem víziókban nem élhetünk. 
Ami a történelemben elmúlt, az elmúlt, 
még ha sajnálnánk is. Ha az aktuális 
feladatokban állunk, a magunk helyze
tét helyesen látjuk s egyházunknak' 
szolgálunk, az egyházban az Ur Jézus
nak, az Ur Jézus által pedig népünk 
javát szolgáljuk.

EYANGELIKUS ELET
A magyarországi evangélikus egyete
mes egyház Sajtóosztályának lapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VII!., Puskin-u. 12. 

Telefon: 142-074.
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László "szerkesztő. 
Budapest, III., Dévai Biró Mátyás-tér 1. 

Előfizetési árak:
Ft Ft

Egy hóra 5.— Félévre 30.—
Negyedévre 15.— Egész évre 60.

Engedélyezési és terjesztési szám:
M. E. III. B. 70.336/1948.

10 000 példányban nyomatott.-
2-532625. Athenaeum 
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_ B a n d á k  á ts z a b á sa .
I O  B é lé s e k , h a sz n á lt  
I U  b a n d á k , Irhák  v é te le
9 ** V., Kossuth Lajos-utca 5.

Zongora, pianino Javítás 
hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvári zongorakészltő 
m esternél. Lenln-körút 21. 
Tel.: 425-819

Használt háló, kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Péterfíy Sándor-u. 17. 
Gombos.

Express kötőkészülék. Deb
receni, XIII-, Szt. László-u. 
63, vagy XI., Kosztolányl- 
tér 12. fsz. 1. Demeter, 
Rapid Javítás.

Kézikötőkészüléket készítek. 
XV., RákospaJota. Bethlen 
Gábor-u. 77. Borbély.
Kvarclámpa Javítás: Zsellér, 
VIII.. Szigcny-u. 19.

Kőművesmester templom- 
avításokat, kőművesmunká

kat vállal. Török Sándor, 
Debrecen, Toldl-utca 11,

Kétszemélyes rekamíét szé
kekkel. fotelekkel olcsó ár
ban készít: Kárpitos, Rá
kóczi-tér 11. sz.

Ú j o r g o n á k  lavl,isäl
Rieger Ottó o rgonagyár

B u dapest, X IV ., F tired l-u tca  41. Telefon : 2 9 7 -0 2 3

Fotelokat székeket. legújabb 
rendszerű rekamlékat készí
tek: Kárpitos. Horváth Ml- 
hály-tér (volt M ária Terézia) 
tizennégy. — Templomnál.

Vállalati Jogügyi o sz tá ly 
hoz B udapestre  e lm en , 
nek. B aditz, M iskolc. Fö- 
posta. Postán  m arad.

Paplanok átdolgozását
vállalom: — Bányai 
paplankészítő, Aggteleki- 
u. 5.

Zongorajavltás, hangoláa
Jótállással Szakszerű becs
les. Szávlts mester. Ba- 
ro s s - té r  egy. T : 330-476 .

ZongorakéGzItőmesternél 
zongora, pianínó jutányos 
árban. Harmonium 4V* ok- 
távos 3 reg. 2200 Ft, 5 ok- 
távos 6. reg. 3200 Ft eladó. 
Daróczy mester, 342-662. 
Aggtelékl-u. 5.

Bundák alakítását, la vitá
sát, tisztítását, valamint 
irhabundák áta lakítását ju 
tányosán vállalja: i.ó 'an t 
szűcs. November 7-ié* (Ok
togon) 3. 1. cm.

S p e c i á l i s  m ü s t o p p o l ö ,  m t t t ö m ő
Többszörösen kitüntetve férfi, női 

M a  R a n  U a n o s  szabómester, THÖKÖLV-ÚT 59/A. 
Legtökéletesebb mütömés kiégett, molyragott szöveten 

és ruhákon. Vidékre postán utánvét.

Szemüveg Lipl Józseftő l 
( Knapecz u tó d á tó l)  IX.V 
ütlöi-út 79. öröklm ádá9 
tem plom  m elle tt.

Sezlont, m atracot, ven
dégágyat készít: Kárpi
tos, Lenln-körút 55.

Hálószoba és kombinált 
szekrény, príma minőségű 
eladó készítőnél. XV., Rá
kospalota, Felszabadulás- 
útja 41, 25-ös autóbusz, vagy 
55-ös villamos.

Órajavítást, óraűveg behe
lyezést gyorsan és pontosan 
végez Belházy órásm ester 
Szabadsajtó-út 6. (Erzsébet 
hídfőnél)
Sodrony ágybetét, össze
csukható vaságy. Gyermek
ágyat, vasbútort, csőbútort 
Készít. Javítást vállal. Pro- 
hászka, VI., Zichy Jenö-u. 
negyvenhat.
Kárpitosbútor beszerzésével 
forduljon bizalommal Oláh 
kárpitoshoz. Jav ítást vá lla 
lok. Készáruk raktáron. Jó- 
zsef-kőrút 66. T.: 138-102.

SZLEZÁK RAFAEL harangöntő álla
mosított vállal at

R ák o sp alo ta , (Bpest, XV,,) Zrlnyi-41 28. Tel. 292-128

Pároságyat, szekrényt, író
asztalt veszek. Nagyfuvaros- 
u. 5. I. 7.

Harmónlum jókarban eladó. 
Gálosfalvi, Lenin-kőrút 21. 
I. em. Il/a.

Műbútorok készítését, alakí
tást, jav ítá st vállal klsiprai 
minőségben: Hosszú István 
aranykoszorús m űasztalos. 
Práter-u. 50. 331—756.

Kezdőket három hónap alatt 
megtanítok m agyarnótát zon
gorázni. Paulay Ede-u. 56.
fsz. '4.
Hamiónium kapható. Szüle 
János, Cegléd. XI. kér. 44.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés szavanként 1 Ft Kishirdetés mm soron
ként 1 F t Szöveghlrdetés mm soronként 2 forint

A Cithara Sanctorum
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Dezscry László:
P ü n kösd  a s  eg yh á z  szü le té sn a p ja

RÉGI, KÖZKELETŰ FELISME
RÉS EZ: PÜNKÖSD AZ EGYHÁZ 
SZÜLETÉSNAPJA. Az apostoli hit-
vallás az anyaszentegyházról való 
bizonyságtételt a Szentiélekről szóló 
hitágazatba helyezte s az egyház 
történelmének egyetlen korszakában 
sem volt kétség a felől, hogy az 
egyház voltaképpeni megszületése, 
kiformálódása és állandó formáló
dása a Szentlélek kitöltetésével függ 
össze. A szűk tanítványi sereg a 
Szentlélek vétele által Pünkösd ün
nepén, a Szentlélek ünnepén lett a 
Világra kiterjedő egyház magjává és 
ígéretévé. Pünkösd lelke tette őket 
igerhirdetőkké és vértanukká is az 
egyház legkezdetén. Az egyházi esz
tendőben Pünkösd mindig alapve
tően a Szentlélekért való könyörgés 
ünnepe volt, de ugyanakkor mindig 
legalább annyira az egyházért való 
könyörgés is , ' mért az egyházat a 
Szentiélekben hisszük.

Az egyház születésnapján a Szent
lélekről való minden beszéd és a 
Széiitlélekért való minden könyör
gés: születésnapi jókívánság az egy
ház felé. Éppúgy, mint ahogy az em
bereknek születésnapjukon egészsé
get, boldogságot és erőt kívánunk; 
kívánunk az egyháznak is egészsé
get, boldogságot és erőt, ha a Szent
lélekről teszünk bizonyságot s ha a 
Szentlelket hívjuk: ősi dallamunk 
szerint így: Jövel Szentlélek, Úr
isten!

AZ EGYHÁZ EGÉSZSÉGE A 
SZENTLÉLEKTÖL FÜGG. A Szent
lélek tanít minket Isten igéjének 
értelmére s az egyházban minden 
Is ten . igéje érvényesülésétől függ. 
Szentlélek nélkül nem értjük az 
írást és különösképpen nem értjük, 
hogy mit jelent az írás ma. A Szent
iéleknek van hatalma ahhoz, hogy a 
bibliát* lefordítsa a  mai nyelvre, 
érthetővé tegye a  mi számunkra- is 
s eligazító- hatását gyakorolja az egy
ház és a keresztyének életében. Hon
nan tudnánk megmondani, hogyan 
éljen az egyház, mit beszéljen az 
egyház s mihez tartsa magát az egy
ház ma, a mi földünkön, ha nem 
volna Szentlélek, aki a régi betűket 
ót tudja forrósítani s a szívünkhöz 
szólóan, de értelmünkhöz szólóan is 
tudja magyarázni.

Az egyház egészsége függ a Szent
iélektől, hiszen mi magunk mindent 
elrontanánk ha Ö útba nem igazí
tana, s mi magunk mindenestül 
megromlanánk ha ö  meg nem szen
telne minket. Amikor az egyház a 
maga bajaival, tévedéseivel és ügyet
lenségeivel kínlódik, akkor tulajdon
képpen a Szentlélekért való könyör
gésre készül. Olyan könyörgésre, 
amely az egyház szükségének fel
ismeréséből, a mélységből kiált Is
tenhez. Beteg az egyház, ha nem a 
Szentlélek magyarázza az Igét és az 
életet. Az a mi magyarországi evan
gélikus egyházunk eléggé meg nem 
hálálható tapasztalata a mi mostani 
napjainkban, hogy Isten nem vonta 
ki Szentlelkét a mi életünkből, ha
nem benne hagyta és működtette 
egyházunk életében. Betegségeinket 
Ö rontja le, egészségünket Ö építi 
fel napról napra láthatóbban egy
házunk mostani útján.

AZ EGYHÁZ b o l d o g s á g a  is  
A SZENTLÉLEKTÖL FÜGG. Öröm
ben szolgálni, vagyis örömest élni á 
keresztyénséget s örvendezve vé
gezni az emberek között a Lélek 
szolgálatát hogyan is lehetne Szent
lélek nélkül? A Szentlélek az egyház 
lelkesítője, vigasztalója és örvendez- 
tetője. Az egyház minden tagja tudja 
azt. és így érti azt. hogy m it jelent 
»Lélekben járni«. De nem tudna az 
egyház az embereknek sem örömmel 
szolgálni, vagyis örömet adni át az 
embereknek, ha nem működnék 
benne a Szentlélek. A Szentlélek 
teszi a keresztyén hitet örömhírré 
minden ember számára. A Szentlélek 
áldó és új életet teremtő hatása 
-teszi rokonszenvessé és kívánatossá 
a keresztyének nehéz hitét. Azt a 
hitét, amely bűnről és kegyelemről, 
halálról és feltámadásról, kárhozat
ról és örökéletről tesz bizonyságot.

A Szentlélek tudja megcselekedni 
azt, hogy emberek a Krisztustól ta 
nult új életben járnak s ebben az új 
életben minden jót megpróbálnak, 
minden jó dologban benne vannak, 
minden új szerelmesei és segítői. A 
Szentlélek hatása alatt lesznek a ke
resztyének társas emberekké, máso
kért élő és áldozó testvérekké, má
sok számára is hasznos munká
sokká. A Szentlélek csodálatosan bi
zonyítja meg a keresztyén hit érté
két az egyházban és az egyházon kí
vül is, hogyha az egyház valóban 
tudja, hiszi és elfogadta a Szentlel- 
ket.

AZ EGYHÁZ EREJE IS A SZENT- 
LÉLF.KTÖL FÜGG. Ez az erő felül
ről való erő. Nem az emberek, vagy 
bizonyos emberek ellen az egyházat 
mozgósító erő, hanem az embere
kért, minden emberért megmozduló 
erő; a mindig gazdagabb, szebb, iga- 
zabb, békésebb, boldogabb életet 
építő erő. Éppen abban tanultuk 
meg az elmúlt esztendők alatt hálá
san venni és igazán megbecsülni a 
Szentlelket, hogy az Ö vezetése alatt 
ismertük fel egyházi és emberi szol
gálataink széles területét és lehető
ségeit magyar hazánkban, népünk 
társadalmában. Rájöttünk, minden 
eddiginél inkább, hogy a Szentlélek 
minket éppen arrafelé mozgat,

Stanley Jones:

I.
A pünkösdi Lélekkel megkaptuk: »a 

határtalan megbocsátás, az oithatat- 
lam jóindulat és végtelen szeretet fegy
vereit« — mondja Stanley Jones in
diai misszonárius —, s ígv folytatja:

»AÍilyen kelletlenül akarjuk mi ma
gunkévá tenni ezt a leikül etet!'»Nyu
gat harcos férfiéinak lelke«, a maga 
erőszakban bizakodó százados öröksé
gével egymással ütköző eszmék csata
terét teremtette meg közöttünk. A 
krisztusi életeszunény és álláspont be
köszöntése a mi nyugati civilizációnk 
középpontjában valami belső ellent
mondást hivott ki. Vallásunk a szere
tet győzelmében hisz, öröklött beállí
tottságunk pedig az erőszak győ
zelmében. Nyugati civilizációnk fe
szültsége e két eszmény össze
ütközésének az eredménye. Krisz
tus,szerint élni nem tudunk, de feladni 
sem tudjuk öt. Kisér makacsul a m-ult 
pogánysága s olykor-olykor megszólal 
egy-egy Nietzschében, ki tajtékzó düh
vei fordul a krisztusi életeszmény el
len, s így kiált fel: »Az egyetlen - vé
tek a gyengeség, az egyetlen erény az 
erő. Ne törődj senkivel, csak magad
dal. Fürgéké a pálya, erőseké a harc
mező. Légy kemény! Légy Über
mensch! Minden a tiéd; tedd magadé-

amerre az emberek milliós tömegei 
ma menni akarnak, a szebb, a béké
sebb, az igazabb, a boldogabb élet 
felé. Azt tapasztaltuk, hogy minél 
inkább engedelmesebbek vagyunk a 
Szentlélek Úristen vezetésének, an
nál inkább találjuk meg helyünket 
népünk körében, hazánk szolgálatá
ban s az emberiség legfontosabb 
ügyének, a béke fenntartásának har
cában. A Szentlélek a mi egyházunk 
ereje arra, hogy ezeket a szolgálato
kat elvégezhessük. így értelmes szá
munkra az az ige is, hogy nem be
szédben áll Isten országa, hanem 
erőben. Az egyház ereje a Szentlé- 
lektől függ és mindaddig csak be
szédben áll nála az , Isten országa, 
amíg a Szentlélek erőt nem ad neki. 
A világ számára szörnyű csalódás, 
Isten számára a legkeserűbb lát
vány, egy csak-beszélő egyház. A 
Szentlélek adja beszédünkbe az 
erőt és adja a beszéd mellé az erőt 
egyházunk életébe. Erőt, ami növeli 
a többi emberek erejét is a  jóra s 
amely növeli a többi emberek erejét 
is a rossz elleií. "Ragyogó történelmi 
korszakot élő magyar népünk az Ö 
kérdései - megoldásáért latbavetett 
erő egyházát keresi bennünk. Szán
juk oda Szentlélektől kapott lelki 
erőnket és munkaerőnket népünk
nek és az emberiségnek,

vá, —•' ha. tudod!« Igen!, ha tudod. De 
éppen itt fordul meg a dolog. Nietz
sche minden tomboló dühével sem tudta 
megszerezni a »mindent«, mert az 
őrültek házában halt meg. A nemzetek 
6em tudták megszerezni, mert mind
egyik csak vesztett. Harcuk zsákmánya 
tönkrement a kezük között. Fitogtatott 
erejük milliókat lökött sírba, a nemze
tek bírhatatlan adósságterheik alatt 
szédelegnek keserű haraggal s egész 
F.urópa a saját gyűlölete gutaütöttsé- 
gében ráng. Csak egy valaki került ki 
a háborúból megnövekedett tek in té l
lyel: Jézus. A háború vér és szenny 
iszapjából uralkodói fenséggel emelke
dett a magasba. Mikor a népszövetsé
gek és békeszerződések szellemét sze
retnénk az Ö szellemével átitatni, ak
kor Néki hódolunk, a »halkszavú pa
rancsnoknak. Lelkiismeretünk eleven 
levelére mindjobban odaég annak a 
tudata, hogy nagy haderőnk nem nagy 
erőnknek a jele, hanem a gyengesé
günké; azé, hogy milyen . kevés ben
nünk a szeretet, az életünket uraló 
jóindulat és bizalom.

Homályosan, de mégis kezdjük im
már megérteni, hogy 6emmi sem szül
het mást, mint mi lényege. Hogy a 
gyűlölet gyűlöletet nemz, a nagy had
erő nagy haderőt, a háború háborút.

Készülj az ige hallgatására!
Pünkösdvasárnap

Lukács ev. 11, 9—13.

Ahhoz, hogy Isten Szentlelket ránk
árassza, nincs szükség semmiféle kü-

■ lönleges állapotra. A Szentlélek nem a 
megszálltaké, nem a rajongóké, nem 
csupán a rendkívüli embereké, nem ki
zárólag a hitben magukat előrehaladot
taknak vallóké. A Szentlélek mend- 
azoké, akik. kérik és elfogadják. A 
Szentlélek oyan egyszerű embereké, 
mint a jeruzsálemi halászok, parasz
tok kézművesek, vámszedők voltak. A

1 Szentlélek a miénk is, mai egyszerű
■ embereké, akiken nincs semmi különle-
■ gesség, rendkivüliség, csak az a mi
1 Jellemzőnk, hogy kérjük a Szentlélek

ajándékát, mert ebben az az ígéretünk 
van, hogy »aki kér, mind kap, és aki 
keres, talál, és a zörgetőknek megnyit- 
talik«.

Kérjetek! Keressetek! Zörgessetek! — 
hangzik igénk felszólítása. Nagy báto
rítás van ebben, mert azt jelenti, hogy 
nekünk is lehetőségünk van a Szentié
lekben való részesedésre, csak kérnünk,

keresnünk, zörgetnünk kelti Hogyan 
végezhetjü mindezt? Nagyon egysze
rűen. A Szentlélek kiáradhat ránk 
minden istentiszteleten, a szentségek 
vételénél, bibliaolvasásnál, . imádság
nál. az igével való mindéit fogíálkozás- 
nál, ha kérjük és vágyakozunk utána, 
mert Isten Mindazoknak'adja a Lélek 
ajándékát, akik engednek néki. \ 

Hogyan árad ki a Szentlélek mi- 
reánk? - Ügy, hogy meg világos ttja előt
tünk Isten akaratát, feltárja az írás 
értelmét, minket tesz a Biblia címzett
jévé, megérteti, hogy mi az Isten 
szándéka velünk. És ezt nem egyszer 
teszi, hanem mindig, valahányszor 
csak kérjük. Így válik a Szentlélek vi
gasztalóvá, amikor a Krisztusban lévő 
örömet hirdeti, igazság Leikévé, amikor 
elvezet Isten nagy igazságai ismereté
re, vezérlő Szentlélekké, amikor na
ponta megvilágítja azt az élet utat, 
amin járnunk kell,

Ottlyk Ernő

Országgyűlést választottunk
Az országos választási bizottság 

közzétette a választási eredményeket. 
E választási eredmények 1953. má
jus 17-cl történelmi jelentőségű dá
tummá avatták. A Magyar Függet
lenségi Népfront programmját, 
vagyis a nemzeti jólét, az országcpíiő 
ötéves terv és a béke megvédésének 
programmját óriási többséggel tette 
magáévá a magyar nép. 6.256.653 
magyar ember szavazott a Magyar 
Függetlenségi Népfrontra, a szavazók 
98.2%-a, Több mint hatmillió sza
vazat arra, hogy hazánk népe foly
tassa tovább az ötéves terv teljesíté
sét, fejlett mezőgazdasággal rendel
kező ipari országot építsen, emelje a 
dolgozók életszínvonalát, őrizze azt a 
rendet, melyben a munkanélküliség 
egyszersmindenkorra megszűnt és ta
nítsa a nép apraját-nagyját művelt
ségre, a világban való jó tájékozó
dásra és hazaszeretetre. Mert ezek
kel foglalkoztunk a felszabadulás 
nyolc esztendejében, ennek a céltu
datos programmnak megvalósulása 
gyümölcseit élvezzük napról napra s 
ennek a programmnak a helyességé
ben és célravezető voltában vagyunk 
meggyőződve mindannyian. A Ma
gyar Függetlenségi Népfront hatal
mas választási győzelme az egész vi
lágnak úgy m utatja be a magyar 
nemzetet, mint amely céljai tekin
tetében határozott, tervei végrehaj
tásában elszánt, öntudatában egysé
ges s mindenekfelett úgy m utatja be 
hazánk népét, mint amely forrón

szerelmese és vasakarattal harcosa a 
a békének. A béke fenntartása tét
eleme a mi népünk mai életének, lét
feltétele további felemelkedésünknek 
és létérdeke minden magyar ember
nek. Élvezni akarjuk a békét, amely
től oly sok áldást kaptunk, s meg 
akarjuk őrizni a békét, mert belőle 
még több áldást remélünk. A szava
zóknak ebben a 98.2%-ában benne 
volt a mi magyar evangélikus né
pünk is. Benne voltak először sza
vazó evangélikus fiúk és leányok, 
templomba járó férfiak és asszonyok, 
presbitereink, lelkészeink és bibllás 
öregjeink is városon és falvakban. 
Az urnákhoz járultak először s az
után mentek a templomba. A mi 
egyházunk népe ezen a vasárnapon 
a ml reménységünk szerint ncmesak 
külső körülmények tekintetében 
szavazott templomba menet, ha
nem magát a szavazást is »temp- 
lomba-menet« végezte. Azt értjük 
ezen, hogy szívből és őszintén sza
vaztunk hazánk mai eredményeire 
és további felemelkedésének pro- 
grammjára. Jézus Krisztustól egye
nességet tanultunk: az igen- legyen 
közöttünk igen és a nem legyen kö
zöttünk nem! Akkor szavaztunk 
templomba-menet, ha álljuk is a 
szavunkat. Akkor, ha minden nap a 
legkeresztyénibb becsületességgel, a 
legigazibb hazaszeretettel dolgozunk 
a magunk munkahelyein népünkért, 
jövőnkért és a békéért.

D.

Dr. Velő Lajos püspököt képviselővé választották
Dr. Vető Lajos evangélikus püspö

köt, a magyarországi evangélikus 
egyház lelkészi elnökét, az Országos 
Béketanács tagját, a Magyar Függet
lenségi Népfront • listáján Budapest 
Választókerületben országgyűlési 
képviselővé Választották. -A magyar 
nép bizalma püspökünk jelölésével 
és országgyűlési képviselővé válasz

tásával egész egyházunkat tisztelte 
meg. Kívánjuk Isten áldását képvi
selői munkájára és együtt vagyunk 
vele mindabban, amiben a Magyar 
Függetlenségi Népfront programmja 
szerint népünk képviselője lett! Vele 
vagyunk különösen a békéért. való 
szent küzdelemben, amelynek ő pél
daadó harcosa. * *

« Dr. Velő Lajos püspök
1904. október 17-én született Kondoroson. Lelkésszé avatták 1928. jú

nius 30-án. 1929—31-ig Berlinben folytatott tanulmányokat a valláslélek
tani tanszéken. 1935-ben teológiai doktorrá avatták Sopronban. Könyve je
lent meg »A hit állal való megigazulás elve az egyszerű evangélikus hívek 
lelkivilágában« címmel, mely 1936-ban német nyelven is megjelent a 
»Nemzetközi Valláslelektani Társaság« folyóiratában. Lelkészi szolgálatot 
Medgyesegyházán mint segédlelkész, Szolnokon mint helyettes lelkész, 
Diósgyőr-Vasgyárban pedig mint rendes lelkész teljesített. 1948. december 
22-én a tiszai egyházkerület püspökévé szentelték, 1952. július 1. óta az 
Északi Egyházkerület püspöke. 1952. május 20-a óta az evangélikus egyház 
egyetemes zsinatának egyházi elnöke. A Magyar Országos Béketanácsnak 
megalakulása óta tagja. Az Egyházak Világtanácsa »Hit és Egyházszerve
zet« bizottságának tagja.

»Háborút a háború megszüntetésére«: 
képtelen gondolat. Hogyan űzhetném 
hát ki ördögi ténykedéssel az ördögöt 
másokból? Pedig a háború ezt akarja 
tenni. Holott az egyetlen mód, amely- 
lye! ellenségünktől megszabadulhatunk 
az, ha barátunkká tesszük őt. S az 
evangéliumnak ez a receptje.« —

II.
»Hadd látom, mit tud most tenni ér

ted a Mestered?« — kérdezte gúnyo
lódva a zsarnok, mikor egy keresztyént 
kézrekerített. »Erőt tud adni, hogy né
ked megbocsássak«, — volt a keresz
tyén válasza. S ez megtörte a zsarno
kot. Mert ez a lelkűiét: erő.

Milyen nehezen akarunk mi, harcos 
századok megbiivöltjei, hozzányúlni 
ehhez az újfajta erőhöz! Az első vi
lágháború kitörésekor egy indiai azt 
mondotta egy európainak: »T: nyugati 
keresztyének nyugodtan meglehetné
tek szentkönyveteknek a Bhagvad- 
Gitá-t, mert az a háborút tanítja, m>i 
pedig nyugodtan vallhatnánk szent- 
könyvünknek az újtestanientumot, mert 
az meg a szeretet győzelmét hirdeti. 
A csere mindegyikünkhöz jobban pasz- 
6zolna«. Szavaiban éppen elég igazság 
volt ahhoz, hogy fullánkját érezzük.

»A ti újtestamentumotok arra tanít

benneteket, hogy szeressétek ellehsé- 
geteiteket is, a mi szentkönyvünk pedig 
hadakozásra tanít minket, azért hát 
jobb példát adhatnátok nekünk«, — 
mondotta nékem egy mohamedán és én 
szívem mélvéből szerettem volna sza
vait belekiáítani az egész »keresztyén« 
világba. , '

Mert szeretet a mi életelemünk. A 
gyűlölet olyan nékünk. mint a sav a 
tüdőnek. Roncsol és halál jár nyomá
ban. Becsben láttam, azt a termet, 
amelyben a Szerbiának küldött ulti
mátumot aláírták. Ez volt az a szikra, 
amely lángralobbantotta a világhábo
rút. A külső erőbe vetett minő biza
kodással lépkedhettek be azok az em
berek ebbe a végzetes terembe! De 
amikor én láttam a termet, többé azt 
senki se használta már, a szőnyegek 
felgöngyölgetve, a képek a falakról le
aggatva, székek és bútorok össze
vissza, egymás hegyen-hátán. Jelképe 
volt ez. annak, amit a háború és a 
gyűlölet tud eredményezni: zűrzavarrá 
teszik a rendet, — pokollá a világot.

A szeretetben viszont micsoda 
gyógyerő van! Ha az egyház újra 
meg tudná találni ezt az erőt, naggyá 
lenne tőle.

(Stanley Jones: Krisztus a világ or- 
szágútján. 126—127. old;).- •

„Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim64. (Csel. 1, s.j
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, ,Külön öröm gyülekezeti tagjaink számára, 
hogy sokan közülük résztvehetnek a szomszédságunkban fekvő

Komló építésében“
Káldy Zoltán lelkészi jelentése

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K !
Atájus 24. Pünkösd vasárnapja. A Szentlélek kitöltetésének ünnepe. 
Igék: d. e. Csel. 2 :36-38. Luk. 11:9—13. d. u. IV. 1Y1 óz. 11:25—29. 
Liturgikus szín: piros.
Május 25. Pünkösd második ünnepnapja.
Igék: d. e. Csel. 2:42—47. Luk. 12:31—37. d. u. Zsolt. 51:12—15. 
Liturgikus szín: piros.A pécsi gyülekezet évi rendes köz

gyűlésén a gyülekezet lelkésze: 
Káldy Zoltán lelkészi jelentésében 
az egész ország evangélikus egyházá
nak életébe állította bele a pécsi gyü
lekezet életét. Jelentéséből elénk tá 
rul a pécsi gyülekezet lüktető eleven 
élete — az egész megújuló magyar 
evangélikus egyház életében.

»Szeretném, ha számadó közgyűlé
sünk tagjainak szívében igen sok 
hála, öröm és ezekből fakadó szol
gálatkészség volna ebben az órá
ban« — kezdődik a jelentés.

»A magyarországi evangélikus 
egyháznak és benne pécsi gyüle
kezetünknek minden oka meg
van arra, hogy visszatekintve az 
elmúlt 1952-ik esztendőre, az 
abban adott lehetőségekre és 
ténylegesen elvégzett munkára, 
örvendező hálával, megtelt szív
vel áldja azt az Istent. Aki olyan 

gazdagon megáldotta.
Éppen ez a hálás dicséret kell, 

hogy jellemezze a mi időnkben egy
házunk népét. Az 1952-ik évben élő 
magyarországi evangélikus egyház, 
annak több mint háromszáz anya- és 
nagyon sok szórványgyülekezete 
ugyanazt a drága kincset tudhatla 
a magáénak, m int majdnem 1900 
évvel előbb az efezusi gyülekezet: 
ama szerelmest, a Jézus Krisztust. 
Éppen általa és Benne volt egyházunk 
az elmúlt esztendőben is nagyon 
megajándékozott, gazdag egyház.

Benne bűnbocsánat, élet, meg
tartás, erő, kifelé és befelé való 
szolgálat és reménység adatott 

egyházunkban.
Joggal mondhatta Pál az efezusi 
gyülekezetnek, de ugyanilyen és nem 
kevesebb joggal mondhatjuk mi a 
magyarországi evangélikus egyház
nak és benne a pécsi gyülekezetnek: 
azért fogadott fiaivá, hogy a mi 
időnkben és a mi körülményeink kö
zött, — nem pedig azok ellenére! —. 
kegyelme dicsőségét magasztaljuk. 
Ahol ez a hálás magasztalás kive
szett volna valamelyik magyaror
szági evangélikus gyülekezetből, ott 
kérdésessé válik az, hogy a gyüleke
zet tagjai tisztában vannak-e vele: 
kicsoda nekik Krisztus és ezzel 
gyülekezeti mivoltuk is kérdésessé 
válik. Ez másszóval azt is jelenti, 
hogy

ahol egy gyülekezetben 1952-ben 
nincs hálás dicséret, ott valójá

ban nincs is gyülekezet.
1952-ben Magyarországon vasárnap
ról vasárnapra, sőt szinte napról 
napra

több m int háromszázötven lel
kész hirdethette, több mint há
romszáz anyagyülekezetben és 
nagyon sok szórványgyülekezet

ben szabadon és fennakadás 
nélkül Isten üdvözítő evangéliu
mát, szolgáltathatta kt az Űr
vacsorát, részesítette a kereszt- 
ség szentségében a gyermekeket, 
konfirmálhatta az ifjakat, áld
hatta meg az esküvői oltár előtt 
álló ifjú párokat, hirdethette a 
feltámadás örömhírét a temetők
ben. Szólhatott az ige nemcsak 
templomokban, hanem gyüleke
zeti termekben és állami isko
lákban is. Folyhatott egyházunk 
szolgálata a magyar rádióban is.
Budapestre költözött teológiai Aka

démiánkon hét professzor vezetésé
vel mintegy 70 teológus készülhetett 
az egyház munkamezejére. Megren
dezhettük a gyakorló lelkészek 
teológiai továbbképzését szolgáló 
teológiai konferenciát, melyen több 
mint száz lelkész vett részt.

M egtarthattuk zsinatunkat, 
amely racionalizálta egyházszer
vezetünket, amennyiben két egy
házkerületbe és 16 egyházme
gyébe osztotta be az egyházköz

ségeket.

Végezhette az egyház lényegéből folyó 
szeretetszolgálatát. 17 evangélikus 
szeretetintézményben 392 gyerme
ket, aggot és elhagyottat gondozha
tott.

Az evangélikus egyházi sajtó na
gyon jelentős munkát fejthetett ki. 
Néplapunk, az Evangélikus Élet he
tente 10 000, a lelkészek szakfolyó
irata, a  Lelkipásztor havonta 700 
példányban jelenhetett meg. Ezen
felül a Bibliaolvasó Útmutatót és az 
Evangélikus Naptárt is kinyomtat
hattuk.

Anyagi vonatkozásban sem volt 
semmi fennakadásunk. A gyü
lekezet tagjai szabadon fizethet
ték meg egyházfenntartási járu
lékukat. A Magyar Népköztár
saság anyagilag segítségére volt 
egyházunknak mind személyi, 
mind dologi kiadásai fedezésére.

Nem felejtkezhetünk meg arról sem, 
hogy egyházunk képviselői részt ve
hettek két külföldi világkonferen
cián: Hannoverben és Lundban, 
ahol az egész világ protestantizmusa, 
sőt keresztyénsége számára végez
hettek eligazító, jó munkát.

Egyházunk tagjai szerte az or
szágban örvendező szívvel dol
gozhattak bányákban, gyárak
ban, mezőkön, laboratóriumok
ban, irodákban, iskolákban, 
egyetemeken és sok más helyen 
az új Magyarország felépítésé
ben és a béke szolgálatában. 
Külön öröm gyülekezeti tagjaink 
számára, hogy sokan közülük

részt vehetnek a szomszédsá
gunkban fekvő Komló építésé
ben. De öröm az tg, hogy sok 
evangélikus bányász családunk a 
Fécs—újmeszesi sokszáz új bá
nyászlakás egyikébe vagy mási

kába beköltözhetett.
Ha mindezt Isten előtt komolyan 

átgondoljuk, — nem feledkezve el 
egyéni és gyülekezeti bűneinkről — 
lehetetlen, hogy fel ne fakadjon szí
vünkből a hála Isten kegyelme di
csőségének magasztalására.«

Káldy Zoltán ezen, egész egyhá
zunk gazdag életéről való bizonyság- 
tétel után ismertette a pécsi gyüle
kezet életét. Beszélt az igehirdetések
ről, a szeretetvendégségekről, a bib
liaórákról, a bibliaköri munkáról, a 
vallásoktásokról és a szórványszol
gálatról. Külön megemlékezett a 
gyülekezet szeretetszolgáltatásáról.

Az új pécsi gyülekezeti terem fel
avatásáról a következőket 
mondja: »Nevezetes esemény
volt a múlt évben gyülekezeti 
term ünk felavatása, melyet 
Fábián Imre esperes végzett. 
Hálát adunk Istennek, hogy a 
gyülekezetei megáldotta. De 
megköszönjük a gyülekezet tag
jainak is, hogy Igen komoly 
áldozatot hoztak erre a célra.
A két összenyitható terem ben 
három száz, de szükség esetén 
álló helyekkel együtt három száz- 
ötven-négyszáz em ber is elfér. 
Különösen a szeretetvendégségek 
szem pontjából tesz jó szolgálatot 
a régi és az ú j terem . Az építke
zés 70 000 forintba kerü lt, mely 
összegből 11 500 forint az állam i*
' hozzájárulás/ ”

A jelentés a következő szavakkal 
záródik:

»Megköszönjük Istennek minden 
szeretetét, hűségét, rólunk való gon
doskodását. Áldja meg örvendező, 
hálás szívvel, további áldott munká
val a gyülekezetek«

BABITS MIHÁLY:

Zsoltár gyermekhangra
Az Úristen őriz engem, 
mert az ö zászlóját zengem,

O az áldás, O a béke, 
nem a harcok Istensége.

0  nem az a véres Isten: 
az a véres Isten nincsen. . .

—I

S kelt, hogy az ü r  áldja, védje 
aki azt énekli: Béke.

DÉLI EGYHÁZKERÜLET
Dezséry László püspök és Darvas 

József kerületi felügyelő, a Déli 
Egyházkerület elnöksége kinevezte 
Benczúr László eddigi Luther Már
ton Intézeti igazgatót a déli egyház- 
kerület püspöki titkári állásába. 
Szolgálatára Isten áldását kérjük.

Az egyházkerület elnöksége kine
vezte Ilédey Pál segédlclkész, eddigi 
budapest-ferencvárosi adminisztrá
tort a déli egyházkerület kerületi lel
készi állásába. Isten áldását kívánjuk 
szolgálatára.

b u d a p e s t - d e A k - t é r

Pünkösd vasárnap,május 24-én, 
délután 4 órakor német nyelvű is
tentisztelet lesz úrvacsoraosztással a 
Deák-téri templomban.

Május 31-én este fél hét órakor 
ta rtja  a Deák-téri gyülekezet ha
vonta szokásos szeretetvendégségét.

FASOR
Hétfőtől szombatig (május 18-tól

23- ig) sorozatos igehirdetés volt a 
fasori templomban a Szentlélek Is
tenről és művéről. Az igehirdetése
ket Pásztor Pál lelkész végezte,

RADIOS FÉLÓRA
Május 24-én, Pünkösd vasárnap 

délelőtt 9 órakor evangélikus vallá
sos félórát közvetít a Petőfi-rádió. 
Igét hirdet: Mekls Adám esperes,

KECSKEMÉT
A kecskeméti egyházközség május 

10-i közgyűlése egyhangú meghívás
sal Veörcös Imre lelkészt, a Lelkész
nevelő Intézet volt igazgatóját vá
lasztotta meg lelkésznek. Beiktatása 
június 14-én lesz Sikter András 
Bács-Kiskun egyházmegyei esperes 
szolgálatával,

LELKÉSZNEVELÖ INTÉZET
Az egyházegyetem elnöksége 

Friedrich Lajos eddigi kecskeméti 
lelkészt nevezte ki a budapesti Lel- 
késznevelö Intézet igazgatójának.

NYUGDÍJINTÉZET
Az egyházegyetem elnöksége Glatz 

Annát, a déli egyházkerület eddigi 
tisztviselőjét kinevezte az égyete-' 
mes egyház Nyugdíjintézetéhez tiszt
viselőnek,

MAGÖCS—MEKÉNYES
Az egyházközség új lelkészének, 

Vancsó Józsefnek iktatása május
24- én, Pünkösd vasárnapján lesz. A 
beiktatást Büki Jenő nyugalmazott 
mekényesi lelkész végzi.

KAPOSVÁR
Május 10-én gyülekezeti napot tar-» 

tottak az egyházközségben, melynek 
igehirdetés! szolgálatait Cséry Lajos 
dombóvári lelkész végezte,

SZÜLETÉS
Mihácsi Lajos dunaföldvári lel-«

késznek és feleségének április 19-én 
fiúgyermekük született, aki a szent 
keresztségben Lajos nevet kapott,

h a z a s s a g

Friedrich Lajos lelkész, a burla-« 
pesti Lelkéáznevelő Intézet igazga
tója május 12-én a Deák-téri temp
lomban házasságot kötött Oravecz 
Ilonával. Az esketési szerlartást De
zséry László püspök végezte. Jelen 
volt az esküvőn dr. Velő Lajos 
püspök, dr. Pálit Miklós, a Teológia 
dékánja, sok budapesti lelkész, az 
egész teológus ifjúság s a Teológiai 
Akadémia tanári karának csaknem 
minden tagja. A teológus ifjúság ne
vében Bottá Árpád szenior köszön
tötte a házasságkötő igazgatót, Czcgé- 
nyi Klára pedig az ifjúság nevében 
virágcsokrot nyújtott á t az ifjú pár
nak. Isten áldását kívánjuk életükre, 
• Kincses Lajos segédlelkész és Pal- 
kovics Julianna, április 26-án tartot
tás esküvőjüket a balassagyarmati 
templomban.

T U D O D - E .  . .
...hogy  amióta Nyíregyházán á 

templomi istentiszteleten bevezették a 
mozgó perselyt, azóta háromszorosan 
nagyobb a gyülekezet áldozatai1 

...hogy  a nyíregyházi templomot, 
amelyben többezer ülőhely van, 1784. 
március 25-től 1786 október 22-ig épí
tették s akkor a gyülekezet csak 200— 
250 családból állott, amelynek tagjai 
adták össze a 22.000 forint költségei?

. . .  hogy a gyülekezet első orgonája 
1792-ben készült?

. . .  hogy amikor az első lelkészt, 
Vandlik Mártont, elűzték, csak nagy 
ünnepeken jöhetett titokban igét hir
detni s ilyenkor 4 napon át végezte a 
kereszteléseket, esketéseket és úrva
csoraosztást?

, . .  hogy a gyülekezet ma is két sze- 
retetintézményt tart fenn, egy öregek 
otthonát .és az ELIM Nyomorék Gyer
mekek Otthonát?

A világ az Isten kertje/
Gyom s virág vagytok ti benne. 
Emberek!
En a kertnek egy kis magja.
De az Ür ha pártom fogja:
Benne gyom tán nem leszek.

Petőfi Sándor: En.
...................................................................................................................................................................................................................iiiiiiiiiimiMimiiiiiiiimmimmitiiiiiiiiimimiiiiiiiiimmimiimiimiiiiiimMmiMmiiimmiiiMiiimurmnfl

P O N Y V A
Ithiél gilgál-i kereskedő óvatosan ha

jolt le a bethesdai ciszterna vízéhez. 
Vizestörmlöje száját a víz alá szorította 
és szórakozottan figyelt a víz alól fel
törő buborékokra, ősz szakálla vége 
a vizet érte, de nem segíthetett rajta, 
Ikét kézzel fogta a tömlőt. Sötét aggo
dalom felhozott arcán, szája hangtalan 
szavakat mormolt, ezüstös haját száz
felé zilálta a hajnali szellő.

Tompa nyögéssel emelte ki a meglelt 
tömlőt a ciszternából. Üggyel-bajjal 
vállára lendítette és megindult sze
kere felé. A ponyvával letakart ko
csi magasratornyozott terhével állott 
az öszvérek mögött a hajnali napsütés
ben.

Ithiél arcán sápadt rémület cikázott 
át. A kocsi túloldalán árulkodóan kan
dikált két barna lábszár a kerekek kö
zül. A következei pillanatban bíborvö
rös arccal ordított a kereskedő:

— Nem takarodsz onnan te csirke
fogó, te fiiiszteus! Tolvaj, gazember! 
Pusztítson el Adonáj, te kutyának uno
kája!!

A koosi mögül ijedt képpel bámult lói 
Sumri, a íélkezü bethesdai koldus. 
Sunyi szemtelenséggel vigyorgott.

— Nem akartam lopni tőled atyám. 
Csak azt néztem meg, hogy ponyvád 
jól le van-e kötözve. Sok csirkefogó 
jön most a városba, Isten pusztítsa el 
őket — tette hozzá kenetteljes arcát
lansággal.

— Akik közül egyik díszpéldány te 
Vagy — dörmögte Ithiél sötéten.

Jól sejtette. A ponyva túlsó sarkát 
szabadon lengette a szél. A háncskötél 
a hátsó kerék mellett fel: !t.

Ithiél leküzdötte haragjai. A ponyvát 
újból megerősítette. A tömlőt felrakta 
az ülésre. Övére erősített tüszőjéből 
kivett egy 2 ash-os pénzdarabot és a 
koldus elé vetette.

Sumri arcát mohó öröm ragyogta 
be. Pillanatok alatt eitüntette az ala
mizsnát, miközben szája pazar böség-

N É L K Ü £
gél ontotta az áldáskívánságokat: .— 
Áldott ilégy Uram és a te kenyereid is. 
Szaporítsa az Ür ivadékaid szármát 
ezerszer tízezerre. Legyen jószerencsés 
mai üzletkötésed és mézespogácsáid 
kerüljenek a főpapok asztalára.

Ithiél komor arccaLíndította ei sze
kerét. A város fala előtt néhányszáz 
méterrel megáillott, körülnézett, hogy 
hogy ninos-e a közelben valaki. Aztán 
beszólt a ponyva alá:

— Meglátott?
— Nem, Atyám — hangzott a fojtott 

hangú válasz, — de egy fél kenyere
det elvitte a semkiházi.

Ithiél legyintett.
— Az a fontos, hogy nem látott meg. 

Életedbe kerülhetett volna.
A •ponyva meglebbent. Sűrű barna 

szakállú fiatalemiber nézett ki alóla. 
Magas homloka alatt okC6 barna sze
mek csillogtak.

Ithiél arcának kemény vonásait 
meglágyította az apai büszkeséggel 
vegyes szeretet. Végigsimította fiának 
összekuszált dús haját.

—. Tamás — mondta neki búsan — 
miért is vagy te aközött a 11 között, 
kiket halálos gyűlölettel üldöz a szan- 
hedrin papi tanácsa?

A fiú nem válaszolt. Töprengve vá
molt a jeruzsálemi nagytemplom ki
magasló oromfalra.

— Pedig te más sorsot érdemelnél 
— folytatta keserűen az apa. A tudós 
Etám rabbitól megtanultad a betű
vetést és a szent írásokat. Kenyér
dagasztó perzsa rabszolgánktól megta
nultad a médek és perzsák nyelvét. 
Két nyelven is beszélsz, ezért nevez
nek Kettősnek. Es m ost. . .  nyomorul
tabb vagy az utolsó vízhordó rabszol
gánál.

Pillanatnyi hallgatás után szólalt 
meg Tamás:

— Atyám gazdagabb vagyok a csá
szárnál is, mert láttam az én feltá
madott Uramat és Istenemet. Láttam

az egek egébe emelkedni. Áldó kezét 
a homlokomon érzeim.

— De mit érsz vele — vetette közbe 
komoran Ithiél — ma estére talán 
már Pilátus börtönében ülhetsz.

—- Nem értesz Atyám — szakította 
félbe türelmetlenül a fiú — nem az 
élétemet féltem, hanem a reámbízott 
szolgálatot. Amíg élt az ü r  és szerte- 
járt Izráeiben, bármikor kész voltam 
Vele meghalni, csak az bánt, hogy az 
én népem nélküle fog meghalni, el
veszni, ha nem haiti ja meg tőlem, meg 
a többi tanítványtól a szabadító evan
géliumot!

— Te azt hiszed, hogy a főpapok 
engedélye nélkül taníthatsz Izraelben? 
— kételkedett Ihtiél.

— Hát ha Izráeiben nem, — szólott 
szenvedéllyel Tamás — akkor előttem 
van Napkelet, sőt az egész világ. Sok
felé kell hirdetnem a Megváltónkat. 
Csak azt nem tudom — Vált bizony
talanná a hangja, — hogy hogyan? 
Mit mondjak? Hogy merjek nekifogni? 
A Mennybemenő azt mondta, hogy: 
. . .  erőt kaptok, ha a Szentlélek eiljő 
reálok és akkor tanúim lesztek a föld 
végső határáig.

Megosuklott a hangja: — Erőt adj 
Uram a szólásra, bölcsességet a taní
tásra. Az erős lelket újítsd meg én- 
bennem.

-—Csitt! — szólott aggodaiimasan 
Ithiél — jönnek a jerikói farizeusok. 
Rejtőzz el!

Tamás sóhajtva tűnt el a ponyva 
alatt.

A kocsi bedöcögött a Juh-kapu ár
kádjai alá. Az őrálló légionárius a 
•kocsi elé tépett. Ithiél barátságosra 
erőltetett arccal nyújtott át neki egy 
pirosrasült cipót. Mosolygósra gömbö
lyűd ott a katona arca és intett, hogy 
mehet tovább a kereskedő szekere.

Hatalmas embertömeg hullámzott a 
templomtéren. Ithiél elégedetten tekin
tett végig a nyüzsgő nagyünnepi so
kaságon. Áruján majdnem teljesen 
túladott. Mézes pogácsáit a szent ga

bonakéve megáldási szertartása után 
szinte percek alatt elkapkodták a hosz- 
szúsüvegű istenfélő perzsák. Csengő 
dénárral fizettek érte.

Izrael fiain kívül a fél viliág kép
viselve volt a téren. Párthusok, médek, 
arabok és rómaiak egyforma alázattal 
hajtottak térdet a hálaadás perceinek 
fenséges áhítatában Izrael Istene előtt.

Csak a fia sorsa aggasztotta a ke
reskedőt. Tamás még hajnaliban elsur
rant azzal, hogy felkeresi a tanítvá
nyokat. Azóta híre-hamva sincs.

Távoli moraj ütötte meg a fülét. 
Sebesen zúgó szélnek zendülése volt 
ez. Ijedten kapott a sátorponyva felé. 
Szélroham zúgott át a tér felett. Tej
fehér ködött sodort magával, melynek 
vakító tűzláng volt a magja. Amilyen 
hirtelen jött, oly hirtelen tűnt el a 
templom mögött.

Velőtrázó kiáltásban lört ki a tö
meg rémülete. Utána süket csend tá
madt. .

Szaladó léptek zaja hangzott a 
templom mögül. Egy kis csoport sielett 
a tér közepére. Ithiél felismerte Pétert 
az élen, ki vendége volt egyszer a 
Názárétivel. Péter arca {elindult öröm
ben ragyogott. Szava süvöltve zúgott 
az emlékezés Kövének kőlépcsőjéről a 
sokasághoz:

— Atyámfiái, Testvérek! Nálunk volt 
az Ur e zúgó szélben. Ma teljesedett 
be Joel prófétálása az idők teljességé
ről: »Kiöntöm Lelkemet minden test
re és prófétáinak a ti fiaitok . . .  « 
Isten Szendéikét vettük mi tizenegyen, 
ki a názáreti Jézus tanítványai vol
tunk. ö t hirdetjük a Megfeszítettet, a 
Feltámadottat, Izrael és az egész vi
lág Messiását! Térjetek meg bünbá- 
natta!, keresztelkedjetek meg örvende
zéssel és ti is veszitek a Szentlélek 
ajándékát!

Wegen nyelven kiáltott szavak kö
vették másunnan a szózatot. Tógás 
rómaiak kapták fel a fejüket erre. A 
tér túlsó oldalán más beszéd hallat
szott. Csikós burnuszú arabok gyü
lekeztek a hang gazdája körül.

Ithiél sátra előtt mozgolódni kezd
tek a hosszúsüvegű perzsák és egy 
harmadik hang felé szaladtak ismerős 
örvendezéssel.

Ithiél szive megremegett a hang 
hallatára. A médek és perzsák jelleg
zetes sárga köntösei között egy isme
rős varratban köntös fehérlett. Sűrű 
barna szakáll, dús haj keretezte a be
szélő ember lelkes arcát, értelmes sze
mében a megajándékozottak öröme 
égett. Szava biztos zengéssel csendült 
a sóvárgó szemmel figyelő idegenek 
[elé. Két ismerős szó 6zívenütötte be
lőle Ithiélt: ...Jézus . . .  Messiás |

Ithiél felkiáltott: — Tamás!!
Tamás feléje fordult a perzsák közül. 

Mosolyogva intett apjának és a kereszt 
jelét rajzolta a levezőbe. Aztán küldő 
szeretettel mutatott a tér közepére, Iz
rael fiainak nagy csoportjára, kik a 
Halásztól hallgatták az igét.

Ith:él tétova léptekkel indult el Pé
ter felé.

*
A késő délutánt napfény aranyba 

vonta az alsóváros házait. Szapora 
■léptekkel kocogtak az öszvérek a sze
kér előtt. Ithiél gilgáii kereskedő tar
tott hazafeié a nagy.ünnepről. Véle 
volt a fia is.

A kereskedő ősz haján még nem 
száradt meg a keresztelő víz. De te
kintetében az újjászületett ember bé
kessége honolt.

Közeledtek a kapu-őrség háza elé. 
Ithiél keze. megrándult a ponyva felé.

— Fiam — szólott parányi aggoda
lommal a hangjában — itt a ponyva, 
rejtőzz el alája.

Tamás feléje fordult. Megindult sze
retettel nézett apja ráncos, hűséges 
szemébe. Elmosolyodott. Nevető sze
méből a felszabadult ember öröme su
gárzott. Csendes szavában a Leiektől 
vezetettek biztonsága áradt.

— Krisztus tanúja ponyva nélkül jár.
A lenyugvó nap biztató ragyogással

mutatott Perzsia felé.
Németh István



EV AN G É L IK U S ELET

IMMÁNUEL — PÜNKÖSD
Tfz napja ünnepeltük áldozócsütör

tököt, .Jézus Krisztus mennybemene
telének ünnepét, ö  negyven napot 
töltött együtt tanítványaival feltá
madása után s akkor búcsúzott el 
tőlük. »És lön, hogy míg áldá őket, 
tőlük elszakadván felviteték a 
mennybe«, adja hírül Lukács evan
gélista s az Apostolok Cselekedetei
ről írott könyvében még hozzáteszi: 
»az ő Iáitokra felemelteték és felhő 
fogá el öt szemeik elől«. »Felment a 
mennyekbe", .tanítja az ősi hitval
lás. így lett vége annak az együtt- 
létnek, amely ezer emlékkel fűzte 
a tanítványok szívét Izrael tájaihoz. 
Végérvényesen vége szakadt annak 
a rövid életnek, amit a történelem 
ezekkel az évszámokkal rögzít: élt 
1—33-ig. Eltűnt Jézus tanítványai
nak szeme elöl. Csak búcsúszavai 
csengtek — különös ellentmondás
ként — füleikben: »Imé, én ti vele
tek vagyok minden napon a világ 
végezetéig".

Ez az Ígéret éppen akkor teljese
dett be, amikor ott a Tábor hegyén 
elhagyta őket. Eltűnt a Mester káp- 
rázó szemeik elől, hogy elvehetetle- 
nül elfoglalja helyét a szívükben. 
Elvesztették a názáreti Jézust, hogy 
velük maradjon az Ür. Karácsony 
titokzatos Ígérete: születik egy fér
fiú, akinek neve Immánuél, ami azt 
jelenti: Velünk az Isten, ezzel telje
sedik be. Jézus Krisztus mennybe
menetele éppen azt jelenti, hogy Ö 
azóta nem itt vagy ott található, 
nem Kapernaumba, vagy Bethániába 
kell elzarándokolni, hogy találkoz
hassunk vele, hanem Ö mindenütt 
jelen van, ahol csak hivő szívvel ke
resik.

Jelen van, éppen Ht a földön kö
zöttünk. »Mennybemenetelének« 
az a különös és csodálatos titka, 
hogy élete éppen így s ezáltal 
lett igazai földivé. Meghosszab
bodott az időben: napjainak 
száma végtelen, kortársa lett 
Fáinak, Luthernek és mindany- 
nyiunknaW. örök útitársunk, ki 
velünk tart nemcsak Emmaus 
felé, de az életnek minden ú t
ján, a halál árnyékának völgyé
ben is; sohasem vagyunk egye
dül. S a i-mcnnybement" Jézus 
jelenléte a térben Is kitágult, 
ahogy megnő a szemhatár, amint 
repülőgéppel egyre feljebb emel
kedünk. A földnek minden pont
ján egyforma közel van hozzánk, 
minden nép és minden ember 
megérintheti ö t, csak a kezét kell

felé kinyújtani. »Mit álltok, nézve 
a mennybe?«, intette az angyal 
a tanítványokat. Ez az intelem 
mindig időszerű. Mindig kísért 
az égrebámészkodó kercsztyénség 
veszedelme, amelyik clfeledkezik 
arról, hogy Ura nem azért ment a 
mennybe, hogy most már egé
szen és igazán velünk legyen, itt 

e földön, ebben az életben is.
Velünk van az igében és a szent

ségekben. Ahol hangzik a prédiká
ció s megterítve az Or asztala ott 
van ö  jelen tanítványai számára. 
Szól hozzánk, int, tanácsol, vigasztal, 
vezet, s mi is szólhatunk vele: imád
kozhatunk hozzá. Az egyházban van 
jelen Jézus, valahogy így kell mon
danunk, hiszen az egyházban hirde
tik az igét és élnek a szentségekkel. 
De m indjárt hozzá kell tennünk: 
ott az egyház, ahol Ö jelen van, hi- 
•szen ahol az igét tisztán és helyesen 
hirdetik, ott van egyház.

S még egyet, de ez talán a legfon
tosabb. Jézus Krisztus jelen van 
közöttünk az ő  »kicsinyeiben", mind
azokban, akik éheznek, vagy szom
jaznak, mezítelenek vagy foglyok, be
tegek vagy elhagyottak.

Márta Bethániában teríthetett 
neki csak asztalt s Lövi házában 
csak egyszer ült lakomán, de 
mióta mennybement, minden 
utcasarkon találkozhatsz vele s 
vendégül hívhatod Öt, ha a fele
barát képében kerül eléd. Egy ital 
vizet s egy jó szót számontart 
övéinél — s hányszor állt már az 
ajtód előtt, mikor le nem vetted 

észre, hogy Vele van dolgod?
Mindezt a tanítványok is

csak piinköd után értették meg. 
Akkor nyílt meg szemük egy vi
lág távlatára, akkor nyergeitek 
meg az apostolok lovait s akkor 
indultak szolgálatra s vitték 
szívükben az igében, vízben, ke
nyérben, borban mindenütt- 
jelcnvaló Urat széles e földre, 

minden népekhez. Akkor ismer
ték meg, hogy nem személyválo
gató az Isten s tárták szélesre az 
üdvösség kapuját minden ember 

előtt.
A mennybemenetel titkát csak 

Pünkösd tárhatja fel. Immánuél, ve
lünk az Isten, ez a boldog bizonyos
ság csak ebben' a könyörgésben vá
lik valósággá: Jövel Szentlélek Úr
isten 1

L F Ö L D I  E G Y H Á Z I  H Í R E K
NORVÉGIA

A norvég evangélikus egyház az 
Északi Egyházkerület kettéosztásával 
új püspökséget létesített. Ez a kilence
dik püspökség a világ legészakibb fek
vésű egyházkerülete. Az új kerület 
püspökét: Alf Wiiget a norvég egyház 
vezető püspöke, Sinenio érsek iktatta 
be tisztébe. A norvég egyház történeté
ben most elsőízben fordult elő, hogy a 
szomszédos országok egyházainak kép 
viselőit is meghívták a beiktatás ün
nepségére.

*
Norvégia fővárosának hirtelen növe

kedése kérdéseket vetett fel az egyház 
számára is. A fővárosban kevés a 
templom. Most tavasszal nagyszabású 
akciót indítanak a kérdés megoldására. 
Az egyik vasárnap igehirdetéseit arra 
használják fel, hogy bennük rámutas
sanak a fennálló szükségre.

Ott azt tervezik, hogy a város pere
mén kis templomikat építenek, mert 
az ott lakók számára nagy nehézsé
gekbe ütközik a város központjában 
lévő régi templomok felkeresése.

*
A norvég evangélikus egyház lelké

szeit két intézményben képezik ki. Az 
egyik az oslói egyetem teológiai fakul
tása, a másik az ú. n. szabad gyüleke
zeti fakultás. Az új norvég lelkészek 
legnagyobb része ezen a fakultáson 
végezte tanulmányait. A püspöki szé
kek betöltésénél azonban úgylátszik 
előnyben részesítik azokat, akik az 
egyetemen szerezték meg oklevelüket. 
Norvégia kilenc püspöke közül hét az 
oslói egyetemen, kettő pedig a gyüle
kezeti fakultáson tanult.

ERANCIAORSZAG
Most tartották Mansoilleben a Chris- 

tianisme Social (Szociális Keresztyén- 
ség) elnevezésű francia protestáns 
mozgalom évi kongresszusát, amelyen 
a szövetség 120 delegátusa megbe
szélte a francia 'keresztyénség belső 
kérdéseit, a társadalmi helyzettel ösz- 
szefüggő problémákat: s  a háború és 
béke ügyét. A nemzetközi helyzettel 
kapcsolatban a kongresszus a követ
kező határozati javaslatot fogadta el:

»A Szociális Keresztyénség Mozgal
ma 29. kongresszusa örömét fejezd ki 
a feszültség enyhülése felett, amely né
hány hét óta a népek világában mutat
kozik. A Mozgalom '  a következőket

„ T a lá n  n in c s  a  v ilá g o n  m é g  eg y  o ly a n  k ö n y v , 
a m it  a z  e v a n g é liu m  n é p e  a n n y i r a  s z e r e tn e  

s  a m e ly h e z  a n n y i r a  r a g a s z k o d n é k , m in t  a  T ra n o s c iu s u
— mondotta Váczi János terényi leikész

Lapunk multheti számában részletes 
tudósítást közöltünk d  Déák-téf.én meg
tartott Tranoscius emlékünnepélyről. 
Ezen az ünnepélyen Váczi János lel
kész is tartott előadást. Előadását az 
alábbiakban. kivonatosan közöljük.

Mózestől kezdve, a bibliai korszak
ban, a reformáció idején egészen nap
jainkig Istennek a kegyesei éneklő em
berek voltak. Isten üdvözítő kegyelme 
lángra gyújtotta a szívüket, úgyhogy 
tollat ragadtak és zsoltárokat, himnu
szokat, szent énekeket írtak Isten ke
gyelmének és dicsőségének magaszta- 
iására. így jött létre az éneklő gyüle
kezet, az éneklő egyház.

Köztudomású, hogy egyházunk szlo
vák ajkú gyülekezeteinek énekeskönyve: 
a Tranoscius.

Több mint háromszáz esztendeje

ez az énekeskönyv neveli és tanít
ja a keresztény hitre és életre egy
házunk szlovákajkú népét. Gazdag 
tartalmával ápolja bennük a tiszta 
evangéliumi vallásosságot és ke
gyességet. Hitvalló őseinket a leg
nagyobb megpróbáltatások idején 
ez az énekeskönyv vigasztalta, erő
sítette a hitben és tartotta meg őket 
a mindhalálig való hűségben. S 
napjainkban is, a mindennapi élet_ 
újabb és újabb kérdéseivel kapcso
latban — ahol csak használják — 
a híveinknek a Tranoscius eligazí
tást ad. Híveinket ez a könyv ta
nítja és neveli. Hű köteiességteije- 
sítésre a munka mezején, bátor 
helytállásra az élet minden terüle
tén, önkéntes áldozatvállalásra és 
áldozathozatalra a nemzet nagy 
közösségéért, teljesen az evangé
lium szellemében. Ezreknek és ez-

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF lelkipásztori leveleiből 
Szülők és gyerm ekek

Szüléinknek mindig meg kell ad
nunk az őket megillető tiszteletet, ak
kor is, ha úgy véljük, hogy igazság
talanok velünk szemben. Sokszor ép
pen azért romlik meg a viszony a 
szülők és a jelserdült gyermekek kö
zöli. mert a gyermekek azt vélik, 
hagy joguk van a panaszra és érez
tetik is elégedetlenségüket szüleikkel 
s tiszteletlenül viselkednek. Ha a szü
lőknek kell elhallgatniok jeleseid 
gyermekeik előtt, akkor ez nem 
Istennek tetsző dolog. Ha a szülök 
engedelmességet kívánnak, engedel
meskedjünk; s ha ez szívből történik, 
ők is engedékenyebbek lesznek. Mert 
ugyan mit árt az, ha apróságokban 
engednünk kell? Törődjünk bele gyer
meki szívvel, mégha rosszul esik is, 
hogy felnőtt létünkre kisgyermekként 
kezelnek bennünket szüléink. Talán 
azért is nem teljesül minden kívánsá
gunk, mert túl sokat akarunk egy
szerre. Néha a gyermekek nagyon ön
fejűek és ennek nincs helye a szülői 
házban. Ott végtére is a szülök ren
delkeznek. S legyetek általában fi
gyelmesebbek, pontosabbak, hogy ne 
kelljen annyit helyreigazítani, inleni, 
kifogásolni; csináljatok meg mindent 
azonnal és rendesen. Ha a gyermekek

megnőnek, sokszor mindent jobban 
akarnak tudni és nem fogadnak el 
tanácsot; pedig még ugyancsak rá
juk férne. Dacos, konok, ellentmondó 
gyermekek nagyon szomorú látvány. 
S ha összeütközésre kerül a sor, leg
többször a gyermekek hibásak. Hát 
hol marad a szelídség, alázat, sze
rénység, önmegtagadás? Néha nem 
lehel a gyermek kezéből egy regényt 
kivenni s ha mégis, akkor durcásan 
jog hozzá mindenhez. Ha némely 
gyermekek arról panaszkodnak, hogy 
nem jutnak szóhoz, mit mondjunk, 
ha viszont néha a szülőkről kell ezt 
megállapítani?

Remélem azonban, hogy mindez 
csak a haszontalan gyermekekre vo
natkozik s az olvasóim nem ezekhez 
tartoznak. Vagy talán mégis? Nézze
lek magatokba és — ne feledkezzetek 
meg az Üdvözítőről, aki nagyon sze
ret benneteket. Gondoljatok Öreá és 
arra, hogy Ö milyen példái adott ne
künk mindenben, ebben is. Ö szeret 
bennünket s azért mi is szeressük 
egymást, szülök és gyermekek, gyer
mekek és szülök. Vajha egyek lehel
nénk Őbenne és vele maradhatnánk, 
amint bizonyosan velünk van, minden 
napon a világ végezetéig.

reknek az ajakára adja ez a könyv 
a béke szent himnuszát.

Szinte egyedülálló népszerűségével 
kapcsolatban megemlítem, hogy három 
száz esztendő alatt a Tranosciust 146- 
szor adták ki. Ez azt jelenti, hogy 
háromszáz esztendő alatt csaknem min
den második évben kiadták valahol.

Bátrán merem mondani és hang
súlyozni, hogy talán nincs a vilá
gon még egy olyan könyv, amit az 
evangélium népe annyira szeretne, 
és amelyhez annyira ragaszkodnék, 
mint a Tranoscius. Tartalmi gaz
dagságával pedig ez az énekes
könyv — legalábbis hazai vonatko
zásban — felülmúl minden más 

énekeskönyvet.
Híveink szeretik a Tranosciust. Ez a 

gyakorlati életben azt jelenti, hogy sze 
retünk énekelni. Minden vasárnap dél 
előtti istentiszteleten öt, vagy hat éne
ket énekelünk végig, még abban az 
esetben is, ha ezek az énekek hosszúak 
S hogy ez nem fárasztó, senkire nézve 
nem válik unott teherré, ennek bizony
ságául a következő esetet fogom el
mondani:

Egy vasárnap délutáni istentisztelelré 
a Tranoscius egyik legszebb »Tudom, 
hogy van egy halovány, gyönyörű olaj 
fa« (1006 ) kezdetű és 17 versből álló 
énekét jelöltem ki, amely ének a witten
bergi csalogányról szól. A 10-ik versnél 
— arra gondolva, hogy már épp eleget 
énekeltünk — felmegyek a szószékre. 
Istentisztelet végeztével a templom 
ajtajában — hóna alatt a vastag Tra- 
nosciussat — megállít az egyik öreg, 
őszhajú hívem és ezt mondja: »Tiszte 
lendö úr, amikor én énekelek, úgyérzem, 
hogy az Istennek szolgálok. Éppen 
ezért azt az éneket a felénél nem sza
bad abbahagyni, mert ha abba hagyjuk 
az éppen olyan, mintha belefognánk 
valamilyen munkába és a felénél abba
hagynánk. Az Isten dicséretébe és ma 
gasztalásába sohasem szabad bele
fáradni«.

Bizonyságtételemet a mi kedves, na 
gyón szeretett, drága énekeskönyvünk 
röl a Tranosciusról a zsoltáríró szava 
ivat fejezem be:
Énekeljetek az Úrnak új éneket; 
énekelj az Úrnak, te egész töld.

ajánlja tagjainak és barátainak figyel
mébe:

1. Francia részről elevenítenünk kell 
azt a gondolatot, hogy Kelet és Nym 
gat, békésen élhet egymás mellet; 
Ezt az eszmét a végső következmé
nyekig érvényesítenünk kell.

2. Haladéktalanul elő kell mozdíta
nunk minden olyan kezdeményezést, 
amely a konkrét kérdésekre irányuló 
megegyezéseket javasol az érdekelt ha
talmi csoportok között. Elő kell segíte
nünk a kölcsönös békés érintkezést és 
fel keld vennünk a harcot a félelem és 
a gyanakvás sugalmazásai el ten. —

3. Rendíthetetlenül elő kell mozdíta
nunk mindazt, ami elősegíti az általá
nos leszerelést, az európai népek ösz- 
szetartozását és függetlenségét, a 
gyarmati népek fejlődéséi és önállósu
lását. Nyugat-Európa társadalmi és 
gazdasági felemelkedését, az embert 
jogok-, biztosítását és a gazdaságilag 
elmaradott országok felemelkedését.«

A francia gyarmati kérdés kiélező
désére mutat az a tanulmányi értekez
let, amelyet Algírban tartottak a fran
ciaországi, algíri és tuniszi egyházak 
delegátusai, hogy közösen megbeszél
jék az északafrikai helyzetből adódó 
égető kérdéseket. Az értekezletnek 
három tárgya volt: Az egyház a köz
életben; az egyház és a társadalmi 
és gazdasági problémák; az egyház 
küldetése.

Az elfogadott határozat arra litvja. 
fel a keresztyéneket, hogy a mohame
dánok és a zsidók irányában építsék 
ki a barátság és szeretet kapcsolatait; 
nyissák meg az egyházi intézmények 
jótéteményeit a nemkeresztyének szá
mára is, s a francia állatni hatóságok
nál hassanak oda, hogy ne alkalmaz
zanak az evangélium szellemének el
lentmondó olyan rendszabályokat, 
amelyek a keresztyén bizonyságtétel 
elfogadását akadályozzák az algíri és 
tuniszi lakosság számára.
KOLUMBIA

A kolumbiai evangélikus egyház leg
utóbbi jelentésében összefoglalót kö
zöl az Í952-es év protestáns üldözé

seiről. E szerint 150 esetben üldözték 
a protestánsokat vallásuk miatt. Hét 
protestánst meggyilkoltak, három 
templomot szétromboltak. Hat templo
mot, Illetve missziót támadtak meg 
bombával, 12 templomot dobáltak mrg 
kővel, 40 protestánst börtönöztek be 
és az állam 12 protestáns iskolát ráí
ratott be. Katolikus lelkészek az ese
tek 35 százalékában vettek részt, az 
államliatóságok pedig az esetek 58 
százalékában.

SVÉDORSZÁG
Gunnar Rosendahl lelkész, aki a 

katolicizmus jelé elhajló ú. n. magas 
egyházi irányzat követője, gyülekezeté
ben bevezette »az utolsó kenet szentsé
gét«. A szent olajat egy amerikai püs
pök szentelte meg egy anglikán szer
tartási könyvből átvett rendelkezés 
szerint. Rosendahl, lelkész azt írja, 
hogy ez a szertartás nagy közkedvelt
ségnek örvend gyülekezetében, 6 róla 
viszont a többi evangélikus lelkész 
igen helyesen azt tartja, hogy féllábbal 
máris a katolikus egyházben áll,

NYUGAT-NÉMETORSZAG
Az Evangelischer Pressedienst rész

letes kimutatást közöl a Nyugat-Né- 
metországban egyre inkább lábrakapó 
alkoholizmusról. A kimutatás szerint 
az elmúlt évber a nemzeti jövedelem 
10.75%-át költötték alkoholra és do
hányra; összesen mintegy 10 millió 
márkát. Az alkohol fogyasztása 17.5%- 
kal, a dohány 12%-kal emelkedett. 
1945-ben ezer megbetegedés közül
0.5% származott alkoholtól, 1948-ban 
már 2.5% és 1951-ben 8.1%. Az elmúlt 
évben Hamburgban ittasság miatt 733 
közlekedési baleset történt, melynek 
következtében 21 ember vesztette éle
tét. Az elmúlt évben Hamburgban 1161 
gépkocsivezetőtől vonták meg a veze
tői igazolványt, 1031 esetben ittasság 
miatt.

S zom bat e s ti közös im ádságun k
LELKEMET ADOM BELÉTEK 

EZÉKIEL: 36, 22—28,

Isten állandóan azon munkálkodik, hogy halott, kemény és hideg szíve
ket teremtsen újjá és cseréljen ki. Bár az ember úgy tudja, hogy »szívet cse
rélni nem tehet«, ami embernél lehetetlen, az Istennél lehetséges.

A szív kicserélése pedig úgv történik, hogy Isten Jézus Krisztus érde
méért először megbocsátja a régi szív keménységét és hidegségét vagyis hitet
lenségét, aztán az Ö Szentlelke által szívü nkben , életünk gócpontjában véghez 
viszi megszentelő munkáját. Kő szív helyett hús szívet ajándékoz, am ely  
immár a S zen tlé lek  erőterében Istenn ek  való en g ed elm esség b en  él. A S z e n t
lélek veszi kezébe egész valónk-irányítását, uralkodik akaratunkon, érte lm ü n 
kön, kívánságainkon, érzelmeinken, céljaink és szenvedélyeink felett.

Isten pünkösdkor kő szív helyett hús szíveket akar ajándékozni aiz Ö 
népének. Az igaz életre és egyben az élet egész területére akarja újjászülni 
Szentlelke által őket.

VALLJUK MEG, hogy sokszor sokkal inkább ragaszkodtunk kő
szívűnkhöz, mintsem hús-szívet kértünk volna.
A D JU N K  HALAT, h o gy  la ten  akarja új életünket, új sz ív v e l és  
új Lélekkel.
KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten pünkösdkor árassza ki Szenllelkét, 
hogy hideg, halott, s kemény szívek megelevenedjenek, és így az 
élet egész területén szolgálhassunk Istennek.

B I B L I A-O LVA S Ó
Május 24. Pünkösdvasárnap. Zsolt. 18:2—3. EL 1:13.

Dávid számára kőszikla, vár és szabadító az Úr. Mi a te számodra? 
Az, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz?! A kegyelem Lelkének 
kiáradása nélkül üres képzelgés egész keresztyénségünk.

(Olvasd még: Zsolt. 118:24—29. Csel. 2:1—13. És. 44:1—6.)
Május 25. Püskösdhctfő. Zsolt. 25:3. II. Ttm. 1:7.

Az Isten ígéreteire váró nem szégyenül meg. A Tőle elpártoló elve
szíti az erőnek, szeretetnek és józanságnak Lelkét. Nem csoda, ha meg
szégyenül minden dolgában.

(Olvasd még: Zsolt. 106:1—8, 44—48. Csel. 2:14—24.)
Május 26. Kedd. Zsolt. 143:10. Gál. 5:25.

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek a fiai. Szentlélek nélkül 
senki sem teheti Isten akaratát. A Szentlélek munkája: nagyon bűnössé 
tesz Isten előtt, megmutatja azt, akit Isten tett Úrrá és Krisztussá, aztán 
elindít az egyenes földön, ahol még a bolond se téved el.

(Olvasd még: Zsolt. 51:3—14, 17—19. Csel. 2:25—36.)
Május 27. Szerda. Zsolt. 125:2. II.’ Ján. 3.

Isten legdrágább ígérete: én Istenükké leszek, ők pedig népemmé 
lesznek. Isten az ö  népének ezt mondja: Ne félj, én veled vagyok! Erős 
vár a mi Istenünk!

(Olvasd még: Móz. 11:16, 17, 24—29. Csel. 2:37—41.)
Május 28. Csütörtök. Mikeás 7:8. I. Kor. 2:9—10.

Isten angyalainak színe előtt nagy öröm van egy bűnös ember meg- 
térésésén. E világban nagy az öröm egy megtérő visszatérésén. Gondold 
meg: mit készített Isten az Öt szeretőknek!

(Olvasd még: Ef. 2:17—22. Csel. 2:24—47.)
Május 29. Péntek. Ez. 34:31. I. Ján. 4:13.

Isten úgy néz az emberekre (nemcsak a hívőkre), mint az Ö legelő
jének nyájára, akiket Ö maga keresett meg és akar legeltetni. Akikben 
az Ö Lelke van, mindig megtalálják a helyüket az Isten gyülekezetében. 

(Olvasd még: Ef. 4:11—6. Csel. 3:1—10.)
Május 30. Szombat. , Zsolt. 119:93. I. Kor. 12:7.

Jó dolog emlékeznünk Isten határozataira. Nem maradiság és a 
múlton való merengés ez. Isten régi cselekedete elevenít meg bennünket 
ma és tesz képessé és Indít a ma feladatainak hűséges elvégzésére. Isten 
népe ezért tekint felfelé, ahonnan jön a mi segítségünk, és előre, ahol bé
kesség munkálásában és egymás bűne kölcsönös megbocsátásában vált
hatja aprópénzre a felülről kapott nagy bankót.

(Olvasd még: Ján. 20:19—23. Csel. 3:11—26. És. 6:1—8. IV. MózJ 
6:22—27.)

Dctre László



4  EVANGÉLIKUS ÉLET
—

R Á K Ó C Z I  F ERENC
Nagy évforduló harangjai zúgnak 

a magyar lelkekben. Kétszázötven 
esztendővel ezelőtt bontotta ki 
Rákóczi Ferenc zászlóit a magyar 
nép és Magyarország minden népe 
s kelt fel rettentő haraggal vérvevői 
ellen. 1703. május 12-én küldte el 
II. Rákóczi Ferenc a Kárpátok túlsó 
oldaláról, a lengyel Breznánból, ahol 
a bécsújhelyi börtönből elmenekülve 
rangrejtve élt, híres kiáltványát a 
a magyar nemzethez. "Megújulnak a 
sebek« — e szavakkal kezdődik a 
szózat. Megújulnak a sebek, a ma
gyar nemzet sebei. S ez a szókép 
szószerint volt a valóság. Rákóczi 
► Emlékiratai« bizonyítják, a leghite
lesebb elbeszélő. Magyarország népe 
ezer sebből vérzett. Évek, évtizedek 
óta folyatta vérét a bécsi császár. 
Ezen a tavaszon betelt a mérték. 
Rákóczi szavai nyomán, mint a ta
vaszi hegyekből ezernyi ezer ér, pa
tak és folyó, megindult a nép.

A nép szabadságharcai nem tör
nek ki véletlenül, nem egyéni sérel
mek megtorlásaként, hirtelen, mint
egy lobbanásra. Az egyén türelmet
len, a nép soká bírja a tűrést. 
A Wesselényi-féle összeesküvés fel 
se borzolta Magyarország népét; az 
ország főurai nélküle csináltak vala
mit, egyéni sérelmeik miatt.

A Rákóczi-szabadságharcban 
azonban a nép állott össze dol
gozó emberből katonává. S ezt 
ismét szószerint kell érteni. Pa
rasztok lázadtak fel, szegény ne
mesek, versfaragó diákok s vá
rosi kézmívesek. Gondoljuk el, 
mi volt I. lápot kora Magyaror
szágon. A törököt kiűzték, de az 
országot mélységesebb nyomorba 
taszították, mint a szultán összes 
basái. A Habsburg-észjárásnak 
Magyarország a gyarmatot jelen

tette
s annak újjáépítésével, rendbehoza
talával, sebeinek gyógyításával ők 
nem törődtek. Kisebb gondjuk is na
gyobb volt annál, hogy ez az ország 
visszanyerje erejét.

Gyűlölték a magyart s gyűlöl
ték benne az eretneket, a szaba
don gondolkodót, aki maga jár 
utána az Isten és az ember igaz
ságának. lápót császár minden
ható embere, Kollonics, a prímás, 
vármegyeszámra hozatott idege
neket színmagyar vidékekre s 
telepítette ki, vette el földjét a 
magyarnak. Akkor borult fel 
végzetesen az ország magyar 
lakosságának elosztása. S ezt a 
nép tudta, holott leplezték előtte.

Várakba és városainkba német zsol
dos hadat küldtek. Azok megettek 
minden ennivalót, megbecstelenítet- 
tek ezer meg ezer asszonyt s leányt, 
raboltak, loptak, tivornyáztak, meg
ölték a jobbágyot, mint egy verebet. 
A császár biztosai járták az országot 
s szedték a barmot, a búzát, a gyü
mölcsöt, irgalmatlanul behajtották 
az adót s emelték az adókat s vitték 
duplán, mert az adószedők is meg 
akarnak gazdagodni a gyarmatokon. 
Elképesztő nyomor s szenvedés vált 
úrra az országon. Alig ocsúdott a 
nép a'török elkotródása után, máris 
új igába hajlították. Még rom volt 
Buda vára s romok a rom fölött 
az egész ország s építeni kellett 
volna és utakat csinálni, s szeretni, 
dédelgetni a megkínzott ország né
pét. Ehelyett jött a kiszipolyozás 
olyan mértéke, hogy a nép sótlanul 
ette már a kenyerét. »Az ország bő
velkedik sóban, mégis a rá kivetett 
vámok következtében annyira meg
növekedett a só ára, hogy a szegény 
nép kénytelen volt kenyerét só nél
kül enni« — írja »Emlékirataiban« 
Rákóczi Ferenc. A drágaság nőttön 
nőtt, az ország nem rendelkezett 
önnön magával. A jobbágyok elad
ták gyermekeiket, mert még kenye
ret sem tudtak adni nekik. Szatmár 
megye főispánja hivatalosan jelenti, 
néhány hónappal a szabadságarc 
előtt, hogy a kétségbeesett parasz
tok sorra öngyilkosságot követnek 
el megyéjében.

Ilyen volt a helyzet, amikor a pa
rasztok hosszú tűrésének végesza- 
kadt. A nép felkelését a szél viszi, 
hírt adva faluról falura, házról házra 
s szól minden nyelveken. Uraikban 
kevéssé bízhattak, azok térdet haj
tottak Bécs előtt s nem tudtak többé 
felegyenesedni. A haza vígan pusz
tulhatott tőlük. S az úr ostorral ütött 
rájuk, saját magyar uruk is. De

egy emberben bízvást bíztak. 
Ez az ember Rákóczi Ferenc volt,

Magyarország legnagyobb domí
niumának ura, akit mindenki 
szeretett. Zászlóként lobogott 
mögötte őseinek híre, az erdélyi 
fejedelmek, akik az ország sza
badságát s a vallás szabadságát, 
tehát a gondolkodás szabadságát, 
karddal diktálták a bécsi csá

szárnak.
Mindenki tudta, hogyan vitték el őt, 
a fiatal földesurat, Thököly felkelé
sének megismétlődésétől tartva, a 
császár katonái, s hogyan menekült 
meg, váltott lovakon, éjjel-nappal 
vágtatva, Bécsújhelytől Podolinig s 
át a Tátrán Lengyelhonba.

Esze Tamás. Rákóczi tarpai 
jobbágya összeszcf az első ka
szásokat. De hol a vezér? Él-e 
Rákóczi s merre van? A nép 

várja, mint a fázó a tavaszt.
“Az év koratavaszán először elküld
ték hozzám Lengyelországba — írja 
„Emlékirataiban“ Rákóczi — egy 
Bige László nevű embert egy orosz 
pappal, megtudakolni, vájjon élek-e 
még? A határon bolyongtak, s ami
kor végül bizonytalan hírekből meg
hallották, hogy Breznanban él né
hány magyar, arrafelé vették útjo- 
kat s ott hosszú keresés után meg
találtak engem. Előadták nekem a 
nép végső nyomorát, a kétségbeesést, 
mely arra sürgeti őket, hogy fegyvert 
fogjanak, ha állapotukat megszá
nom s bármiféle segítséget ígérek 
nekik.« Rákóczi csak hallgatja a ke
resetlen szókat s bólint, kezet ad. 
Aztán üzen! S futótűzként föltámad 
a magyar nemzet.

A parasztok lendítették lázadásba, 
felkelésbe, majd szabadságharcba az 
egész országot. A tiszaháti magyar 
parasztoké az érdem, hogy a kuruc 
szabadságharc megindult.

A magyar jobbágyoké volt az 
oroszlánrész a kuruc szabadság- 
harcban, de részt vettek benne 
éppúgy a szlovákok, ruszinok, a 
románok s a németek is, kik 
mind jogaik védelmét, hitük 
megtartását, emberi létük biz
tonságát kapták meg Rákóczi
tól. A parasztság Dózsa György 
óta a Rákóczi vezette szabadság- 
harcban került újból igazi sze
rephez. De a Dózsa-felkelésben 
parasztságunk csak saját osztá
lyáért egyenesítette ki a kaszát, 
Rákóczi zászlai alatt pedig a haza 
sorsáért is harcolt. Ez az első 
eset történelmünkben, hogy a 
nép, a paraszti nép vállalja a 
harcot a hazáért, holott nem is 
tartozott ahhoz, amit nemzetnek 

neveztek.
A parasztság, a szegény nép, ahogy 
akkor mondták, bontotta ki Rákóczi 
zászlóit s a városok és a nemesség 
már a kibontott zászlók s az első 
katonai sikerek láttán csatlakozott 
Rákóczihoz. Ez döntő jelentőségű 
vonása ennek a szabadságharcnak.

A robot népe olyan személy sze
rinti és együttes bátorságról és jel
lembeli szilárdságról tett tanúbizony
ságot e harc hét évén keresztül, hogy 
csak Kossuth 1848—49-es szabadság- 
harcának hasonló jelenségeivel tud
juk mérlegre tenni. S tudták, mikor 
kell kihúzni a kardot és élesíteni a 
kaszát. Kitűnő értesüléseik voltak a

világpolitikáról, ismerték' a közálla
potokat, még a hazánkban elszállá
solt osztrák ármádia mozdulatairól 
is tudtak. Rákóczi jól döntött, mikor 
elhitte minden szavukat. Nem lehet 
megindultság nélkül olvasni az »Em
lékiratokban« az ő szűkszavú s reá
lis stílusában ezeket a szavakat: 
»Bátorított és erősített az a szándék, 
hogy megérdemeljem a nép bizalmát 
és szere tétét.« Valóban

Rákócziig nincs rá példa törté
netünkben, hogy az ország leg
gazdagabb főura, egy fejedelmi 
szék várományosa, élére áll egy 
parasztok s bocskoros nemesek 
által elindított felkelésnek. Rá
kóczi így vonult be nemcsak tör
ténelmünk legnagyobb alakjai 
közé, hanem a nép szívébe is, 
Hunyadi Mátyás és Kossuth La

jos mellé.
Amikor ma mindez eszünkbe jut, 
lehetetlen rá nem mutatnunk a ku
ruc szabadságharc tanulságaira is. 
Az egyik az, hogy

e szabadságharc felszántotta ba
rázdákból kelt új életre a ma
gyar nyelv s annak termése, a 

magyar irodalom.
A kuruckori népi költészetre gondo
lunk, a politikai tájékozódásnak, az 
emberi szemléletnek s a lírai vallo
más hevének olyan megnyilatkozá
sára, melyhez hasonlót alig találni 
az európai nemzetek szellemi múlt
jában. Kétszázötven év óta a kuru
cok szava és hangsúlya a magyar 
népi szó és népi hangsúly legélőbb 
hagyománya. S Mikes Kelemen gyö
nyörű prózája is ebből érett meg a 
száműzetésben; a legizesebb népi 
szavakat plántálta az írott magyar 
nyelvbe s alkotott új szókat vele, 
tehát élővé, elevenné tette.

Olvassunk át tízet-húszat a ku
ruc versekből s azonnal megálla
píthatjuk, hogy e versek formája, 
ritmusa s szava is a magyar 
protestántizmusból táplálkozik. 
Nem véletlen, hogy Rákóczi népe 
a reformáció vallását védte s 
nem egy helyütt ezért vonla ki a 
kardot. Először a reformáció ide
jén mutatta meg a nép, hogy 
nyelve az egész nemzet nyel

vévé válhat
s nem maradt el semmiben a latin 
mellett. Most már másodszor gyúj
tott, a politikai /jogokért, a zország 
függetlenségéért harcolva a nép 
nyelve s az elalélt, elhagyott, költők 
nélkül tengődő magyar nyelvnek 
új lendületet és erőt adott.

Nem csoda, hanem természetes 
sorrend tehát, hogy mindezekkel 
egyetemben

a magyar nép együtt volt az 
ország másnyclvű népeivel.

S ez az egység, a protestantizmus 
logikáján át, felállította hét év vér
rel és tűzzel félhevített körképébe a 
népi és emberi jogok együttes sza
badságának boldog országát. Az or
szágot, amelyben nincs elnyomás 
hitbéli és nyelvbéli különbségek 
miatt. Ez volt az igazi magyar poli
tika, a nép politikája.

SZALATNAI REZSŐ

A d v e n t t ó l
címmel tártott zenés áhítatot május
11-én délután a kelenföldi gyülekezet. 
Közös ének, majd oltári szolgálat ve
zette be a zene- és énekszámokat. 
Ezekben a művészet szólaltatta meg 
azt, amit a gyülekezet az egyházi év 
ez elmúlt időszakában az igehirde
tésben hallott.

Elsőnek Buxtehude Preludium, fuga 
és ciacona-jét (c-dur) hallottuk Su
lyok Imre színesen regisztrált tolmá
csolásában. A játék megszólaltatta a 
barokk orgona igazi hangját kiegyen
súlyozott, s mégis csillogó, változatos 
hanghatásaival.

Ezután az énekkar számait hallot
tuk — karácsonyi gyülekezeti énekek 
feldolgozását: Praetoriustól, Raselius- 
tól és Nádasdy Kálmántól. Majd böjti 
fohászokat énekeltek XVI. századi 
„Mely igen jó az llristent dicsérni’’ 
és Sulyok: „E húsvét ünnepében" c. 
régi magyar dallamkincsünk gyöngy
szemeinek feldolgozását szólaltatták 
meg. A Bárdos-mű lendületes, szép 
felépítettségén kívül külön is ki kell 
emelnünk Bab „Oh áldott Jézus” c. 
művének megragadó előadását, mely-

Nagy igehirdetők 
pünkösdi prédikációjából:

BORNEMISZA PÉTER (1584)
►>Im szólok fő ajándékiről az Szent 

Léleknek, melyek igen szükségesek 
az idvezülendőknek. Kiből temény 
ezer több nemes jószágok is származ
nak: világosság, újonnan születés, 
isteni természetre való változás, él
tetés és sok több jók. Mert ő szent 
lévén szentté teszen, igaz lévén, 
igazzá teszen, élet lévén, éltetővé 
teszen, Isten lévén istenessé teszen, 
jó lévén, jóvá teszen, együtt szól, 
együtt fohászkodik veled, együtt 
bánkódik, együtt örül és ugyan pró- 
kátorkodik: Mely Szent Lélek együtt 
az Atyával és Fiúval teremtőnk is, 
ki által mais minden teremtett álla
tit éleszti az Atya és Fiú. Ö indítá 
fel Szűz Mária testétis, hogy azból 
ártalanul fogantanék az Krisztus, az- 
utánis ő szentelé fel. ő ad mais taní
tókat. Régenis ő általa szóltak az 
hívek. Dávid is ő általa prófétáit 
az Krisztusról, kit lélekben urának 
monda. Ötét ígéri sókképpen az Ür 
Krisztus. Mais ő szül újonnan, ő 
szentel és ő éleszt meg, ő vigasztal, 
ő imádkoztát, és Isten templomává 
szentel bennünket.«

SZÉKÁCS JÓZSEF (1871)
“Az apostolok egy akarattal együtt 

várják az Ürnak Ígérete teljesülését, 
a Szentlelket, mely őket vezérléncli 
minden igazságba. Magasabb, fensé
gesebb feladat nem képzelhető, mint 
vágyódni a Szentlélek után; mint az 
Isten leikével való egyesülést eszkö
zölni; mint oda törekedni, hogy lel
kűnkben ne fogamzzék meg vágy, 
szándék, érzelem, gondolat,- tett, 
mely szoros összhangzásban ne állna 
ama Szentlélekkel, mely Isten és 
Krisztus szellemével egy és azonos. 
Törekedjünk a Szentlélek után, hogy 
a lélek elkészítése után egyesüljön 
Velünk, működjék bennünk és has
son ki környezetünkre világosítólag,

Mit tesz Isten 
a megmentésünkre?

Thornhill, hires angol festőt azzal 
bízták meg, hogy a londoni Szent 
Pál székesegyház kupolájának bel
sejét fesse meg. Miután az egyik 
rész festését befejezte, a magas áll
ványon hátrafelé lépett, hogy távol
ból is lássa alkotását. Szemeit a 
festményre szegezve, nem vette észre, 
hogy már ott ált az állvány szélén: 
egy apró lépés és akkor menthetetle
nül lezuhan a szédületes magasság
ból és a templom kőpadla'án halá
lát leli. Egyik segédje, aki a mű
vésszel együtt dolgozott, látta a ret
tenetes veszélyt, de volt annyi lélek
jelenléte, hogy az utolsó pillanatban 
megmentse a művész életét. Hirte
len ecsethez nyúlt, előre ugrott és az 
ecsettel nagy vonást húzott végig a 
csaknem bejejezett festményen. Thorn
hill magánkívül a dühtől utánaugrott 
a vélt gonosztevőnek, hogy további 
garázdálkodását, romboló munkáját 
megakadályozza. De a haragból hir
telen mélységes hála lett, amikor se
gédje így szólt hozzá: »Uram, azál
tal, hogy elrontottam a festményt,

— H Ú S V É T I G
ben az énekkar szívhezszólóan, tolmá
csolta á forró könyörgést.

Ez a kórus méltán viseli a ^gyüle
kezeti” énekkar nevét: a gyülekezet
ből él és azt hűségesen és közérthe
tően szolgálja. Zeneileg és techniká
jában sokat fejlődött az utóbbi idő
ben. Meglepő a müvek stílusos elő
adása, különösen a régi mestereknél. 
Az énekkar megőrizte régi tömör, ho
mofon hangzását, de sokat kell fe
gyelmeznie magát, hogy a modern, 
nagyobb mozgékonyságot kívánó mű
veknél is megmaradjon ennél a tömör • 
és egységes hangjánál.

Sulyok Imre további orgonaszámai 
a vasárnap jellegéhez alkalmazkadva 
(Rogate) három imádságos lelkű mű
vet szólaltattak meg. Bach „O én bű
nös, jaj mit tegyek” gyönyörű korái- 
variációját, C. Franck: Könyörgését, 
majd Gárdonyi Zoltán „Miatyánk” 
fantáziáját Ez utóbbi műben a szerző 
a mi zenei nyelvünkön mondja el 
mindennapi imánkat: a Miatyánkot.

Istené legyen a hála és a dicsőség 
ezért a gazdag délutánért!

Trajtler Gábor

megmentettem alkotójának életét. 
Mert Ön, anélkül', hogy tudta volna, 
teljesen az állvány szélére állt. Ha 
kiáltottam volna, akkor hirtelen 
megfordul, elveszíti egyensúlyát és a 
következő pillanatban holtan terül el 
a templom kövezetén. Nem volt más 
mód, hogy megmentsem, csak azzal, 
amit tettem.«

így tesz Isten is sokszor az em
berekkel. Egy tollvonással keresztül 
húzza emberi terveiket, elrontja alko
tásaikat, elveszi tőlük, sokszor várat
lanul azt, ami becses és kedves né
kik, amihez ragaszkodónk, csak azért, 
hogy megmentse őket.

Istentiszteleti rend
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(F. v. Soproni Béla)

A KURUC NÉPI KÖLTÉSZETBŐL 
*

Ének Vak Bottyánról
Dicsérlessél tőlünk magyarok Istene,
Ki megsegítetted szegény nemzetünkön 
Rabságbun nem hagyád mi árva fejünköt,
Kemíny vas-igátul megmentéi bennünköt.

Magyar vitézeknek éles fegyverekkel.
Német labancokat ö kevilységekkel,
Prédáid rácokat megrontád ezekkel,
Értünk fegyverkező magyar seregekkel.

Immár reánk derült újra szép szabadság,
Mert győzedelmeket vívott az kurucság.
Vigasságban vagyon ezen darab ország,
Aranyos zászlóját szelek jól hordozzák.

Híres generális az öreg Vak Bottyán!
Vagyon véle mostan sok derék kapitány:
Vitéz Bezerédi, jó Ebeczki 1st vány,
Kisjaludi László, seriny Balogh Ádány.

ö  ezért ezekkel nagy sok harcot nyere,
Nímetség mindenütt futásnak erede,
Avagy mind halmokban rakattaték teste,
Kiket lecsapdosott kurucok fegyvere.

(1705)

Somogyi szűcs B a n d á k  á ts z a b á sa .  
B é lé s e k , h a sz n á lt  
b a n d á k , irh á k  v é te le
V., Kossuth Lajos-utca 5,

Zongora készítőm es térnél 
zongora, pianínó jutányos 
árban Harmonium 4V* ok- 
távos 3 reg. 2200 Ft, 5 ok- 
távos 6. reg. 3200 Ft eladó. 
D.aróczy mester, 342-662. 
Aggteleki-u, 5.

Express kötőkészülék Deb
receni. XIII., Szt. László-u. 

j53, vagy XL, Kosztolányi
kén 12. fsz. 1. Demeter. 
(Rapid favítás.
I Kárpitosbútor beszerzésével 
(forduljon bizalommal Oláh 
kárpitoshoz. Javítást válla
lok.- Készáruk raktáron. Jó- 
?sef-körút 06. T.: 138-102.

Sezion 850 Ft, matrac 315. 
vendégágy (vasból) 345 Ft. 
Készítőnél, Bp., Lenin-körút 
55. sz.

Kétszemélyes rekamiét szé
kekkel. fotelekkel olcsó ár
ban készít: Kárpitos, Rá- 
kóczi-tér 11. sz.

ú j 0 1 * ^ | 0 I ) á k  ^Pfjését, jav ítá sá t
__ vállalja

R ieg e r O ttó  o r g o n a g y á r
Budapest, XIV., Füredi-utca 41. Telefon : 297-023

Zongorajavitás, hangolás
jótállását Szakszerű becs 
lés Szávlts m ester. Pa- 
ross-ter egy. T: 330-475

Vállalati Jogügyi osztá ly
hoz Budapestié elm en, 
neu. Badltz, Miskolc. Fö. 
posta. Postán marad.

Fotelokat székeket, legújabb 
rendszerű rekamiékat készí
tek: Kárpitos, Horváth Ml- 
há!y-tér (volt Mária Terézia) 
tizennégy. — Templomnál.

Zongora, pianínó javítás 
hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvári zongorakészítő 
mesternél. Lenin-körút 21. 
Tel.: 426-819.

Kézikötőkészüléket készítek. 
XV., Rákospalota, Bethlen 
Gábor-u. 77. Borbély.

Kvarclámpa Javítás: Zsellér, 
V IIU  Szigpny-u. 19.

S p e c iá l i s  m ű s to p p o ló ,  m ű tö m ő
Többszörösen k itüntetve férfi, női 

IVIaRCm János szabóm ester, THÖKÖLY-UT 59 A. 
Legtökéletesebb m ütöm és kiégett, m olyragótt szöveten  

és ruhákon. Vidékre postán u tánvét.

Szem üveg Llpl Józseftől Órajavttást, óraüveg behe- 
(Knapeez utódától) lX .,iyezést gyorsan és pontosan 
Ollöl-út 79, öröklm adásjv£gez Belházy órásmester 
templom m ellett,_________ Iszabadsajtő-út 6. (Erzsébet

Szobát, i fizetést ad orvos- hld,6néI>-
házaspár háztartási mun
káért. Telefon este. kettő* 
százötvenkilenc — kettős-záz- 
tizennégy.

Harmónium kapható. Szüle 
János, Cegléd, XI. kér. 44. negyvenhat.

Sodrony ágybetét, össze
csukható vaságy Gyermek- 
ágyat. vasbútort, csőbútort 
készít, javítást vállal Pro- 
hászka. VI., Zichy Jenö-u.

SZLEZÁK RAFAEL harangöntő  á lla 
m o síto tt  v á lla la t  

R ákospalota , (Bpisl, XV„) Zriipi-él 28. Tel. 292-128

Használt háló. kombinált (Bundák alakítását^ ;3/iiá- 
szekrény. kétszemélyes re-|sát. tisztítását, valamint 
kamié, fotel. szék. lakbérén-jirhabundák átalakítását ju- 
dezés privátnak olcsón el-lányosán vállalja: Lófant 
adó. Péterffy Sándor-u. I7..szfícs, November 7-ié* (Ck- 
Gombos. Itogon) 3. I. em.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés szavanként 1 Ft. Klshirdetés mm soron
ként 1 F t  Szöveghirdetés mm soronként 2 forint.
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„ELŐSZÖR LÉPEK OLTÁRODHOZ“
Ez évben, május 31-én, Szenthá- 

rcftnság vasárnapján, tartja egyhá
zunk a konfirmációt. Kicsiny kis fa
lusi templomok és nagy gyülekezetek 
natalmas templomai ünnepi díszt öl
tenek ezen a napon. Konfirmandu- 
dusok, szüleik, gyülekezeti tagok el
hozzák a kert legszebb virágait, 
hogy felékesítsék az Ür házát, külső
ségében is emlékezetessé tegyék 
gyermekeink számára azt a napot, 
amikor először járulnak az Ür aszta
lához és csendül fel ajkukon a kon
firmandusok éneke: »Először lépek 
oltárodhoz, ki értem haltál Jézu
som.«

Gyermekeink bizonyságtétele
A konfirmáció napja oly alkalma a 

gyülekezeti életnek, amely leginkább 
megmozgatja a híveket. Szülők, nagy
szülők, keresztszülők újra átélik 
konfirmációjuk drága emlékeit. A 
gyülekezet apraja, nagyja mind a 
templomba siet, mert mindenki meg- 
érez, megsejt valamit a gyermekek 
bizonyságtételének erejéből. A ke
resztyén bizonyságtétel az ő ajkukon 
üdén, tisztán, bizalommal cseng. Hi
tük szava sokszor nagyobb erő és in
kább hitre indító, mint sok ékesszavú 
prédikátor szép elmélkedése. Való
sággá válik valami abból a zsoltár
versből, melyet Jézus is idéz Máté 
evangéliumában: »A gyermekek és 
csecsemők szája által szereztél dicső
séget.« Bizonyságtételük eszünkbe 
juttatja az igét: »Bizony mondom 
nektek, ha meg nem tértek és olya
nok nem lesztek, mint a kis gyerme
kek, semmiképpen nem mentek be a 
mennyeknek országába.«

Amikor az egész konfirmációi gyü
lekezet szinte izgatottan lesi a kon
firmandusok minden szavát, és min
denki félreteszi kételyeit, hitetlensé
gét és hitben meglankadt emberek is 
megfeledkeznek önmagukról, és lel
kűk’szinte issza magába az igét, a 
bizonyságtételt, minden elhangzó 
szót, és az abban a szóban megszó
laló hitet, nyilvánvalóvá válik előt
tünk, hogy »ilyeneké az Isten or
szága«,

Egyetemes hitvallás
Gyermekeink bizonyságtétele nem 

valami egyénieskedő hitélmény, ha
nem

az egész gyülekezet, az egyete
m es egyház, évszázadok és évez
redek bizonyságtétele. Az Apos
toli Hitvallás, a Hiszekegy szólal 
meg ajkunkon. Nem keresztyén 
csoportoknak, nem szektás elvo
nulásnak, vagy egyénieskedésnek 
nevelünk, hanem az egyház, a

gyülekezet számára. Gyermekeink 
megtudják a konfirmáció alkal
mával, hogy az egész emberiség 
összetartozik. Összetartozik az 
egész egyház ezen a világon, ösz- 
szetartozik az egész magyaror
szági evangélikus egyház, de az 
egész gyülekezet is, amelynek úr
vacsorázó tagjaivá lesznek a kon

firmáció által.
összetartoznak az őskeresztyénség- 
gel, a reformációval és tninden ke
resztyénnel, akinek ajkán megszólal 
az egyetemes hitvallás: »Hiszek egy 
Istenben, Mindenható Atyában.«

Közösség a gyülekezetben
Konfirmandusaink az anyaszent- 

egyház közösségébe lettek beiktatva 
a keresztség által, amikor Isten be
fogadta őket kegyelme gazdagságába, 
Ebben nevelődtek gyermekeink, ami
kor az édesanyák az egyház imádsá
gára tanították őket, amikor megta
nulták szüleiktől az egyetemes ke
resztyén imát: a Miatyánkot. A gyü
lekezet közösségében nevelte őket 
Isten igéje, és most az egész gyüle
kezet imádsága kíséri őket az Űr 
asztalához, amelyről azt mondja Pál, 
hogy az Jézus Krisztussal való kö
zösség. A keresztség által tagjaivá 
lettek ennek a közösségnek, Ige és 
imádság által nevelődtek benne, az 
Apostoli Hitvallásban maguk is bi
zonyságot tettek erről. Az Űrszent- 
vacsorájában pedig megélik, megta
pasztalják az egész gyülekezettel 
együtt ezt a közösséget. A régi ké
pet használva: az egyház mint hajó 
hordozza, viszi. előre az üdvösség 
felé az egész gyülekezetét.

Az Apostoli Hitvallás történelmi 
távlatában, az Ürvacsora közös
ségében hadd élje meg minden 
gyülekezetünk újból ezt az össze
tartozást. Hadd olvadjon fel min
den elvonulás, félreállás, minden 
külön csoportosulás ebben a nagy 
keresztyén összetartozásban, 
amely a konfirmáció alkalmával 

újra nyilvánvalóvá válik.

Együtt az egész néppel
Gyermekeink a konfirmáció alkal

mával arról is hallottak, hogy a ma
gyar hazában élnek, s hogy mi az ő 
kötelességük. Hálásan fogadjuk el 
benne a hitélet minden alkalmát és 
lehetőségét. Örülünk annak, hogy 
rendezett körülmények között foly
tathatjuk hitéletünket. Boldogok va
gyunk, hogy békességben élhetünk 
és munkálkodhatunk, örömmel tölti 
el szívünket népünk minden sikere 
és felemelkedése,

A  szere te tszo lg á la t h íre i
A BUDAPESTI idióta otthonban 

minden kedden és szombaton, dél
után fél 5 órai kezdettel varródélutá
nokat tartanak a Modori-út 6. szám 
alatt. Eddig az angyalföldi, vári, 
budahegyvidéki és más gyülekezetek 
nőtagjai jöttek össze. Az idióta gyer
mekek által széttépett ruhákat, a 
hasadt ágyneműt, lyukas harisnyá
kat, leszakított gombokat veszik 
gondozásba. Eddig három alkalom
mal végezték áldásos szolgáltukat. 
A megtartott összejöveteleken az 
otthon vezetője felolvasást tartott s 
a gondozónővérekkel együtt énekkel 
és zenével viszonozták a gyülekezeti 
tagok áldozatos kedvességét és fá
radságát.

Egy alkalommal a varródélután 
egyik résztvevője 12 alumínium
tányérral és ivópohárral lepte meg 
a fiúkat. Napokon keresztül öröm
mel mutogatták mindenkinek az 
ajándékokat. A szeretet minden 
megnyilatkozása nyitogatja az ő 
gyermekszívüket is.

KISTARCSAN még április hónap 
végén, a szeretetotthonban diakoniai 
napot tartottak, amelynek műsorát 
egy másik szeretetotthonunk tagjai 
szolgáltatták Isten igéjével, ének

számokkal, szavalatokkal és előadá
sokkal.. Amikor a szeretetszolgálat 
körlevele május hónapban Kistar- 
csára megérkezett, az idős ápoltak 
elhatározták, hogy a maguk adomá
nyaival támogatják a szeretetintéz- 
mények munkáját. Szinte filléren
ként adtak össze 45 forintot s azzal 
az üzenettel küldték el, hogy a segí
tés öröme járta át őket, amikor ál
dozatot hoztak ők, a segítésreszoru- 
lók más segítésreszorulóknak. A 
szegény özvegy asszony története 
elevenedett még ezzel s a fillérek 
dicsőítik a gazdag Istent!

ÖRÖKBEFOGADÁS. Egy evangé
likus házaspár 10 éven aluli evangé
likus fiú- vagy leánygyermeket kí- 
ván örökbe fogadni. Lehetőleg telje
sen árva legyen. Az örökbefogadó 
család lelkész családdal rokon.

Egy esztergomi gyülekezethez 
tartozó evangélikus család 12—14 
éves evangélikus leánygyermekét 
keres oroKOetogaűasra. üroKDe "adni 
kívánó nevelőszülők, vagy lelkészek, 
akik ilyen árva gyermekről tudnak, 
írjanak az Evangélikus Diakóniai 
Osztály címére, Budapest, II. Vörös- 
hadsereg-útja 139.

Tudjuk, hogy ez a mi hazánk, 
amely értünk küzd, ahol az atyák 
gyermekeik boldogságáért hul- 
lajtják orcájuk verejtékét fárad
ságos munkájuk közben. Felnőve 
ezt a hazát és ezt a népet fog
ják szolgálni konfirmandusaink 
is keresztyén hitük és reménysé
gük minden szeretctével és szol

gálatkészségével.
így fonódik össze a mostani kon

firmáció alkalmával évszázadok és 
az egész világ keresztyénsége, egy
házunk és népünk szolgálata konfir
mandusaink hitében és bizonyságté
telében.

Gyöngyösi Vilmos

Könyörgés konfirmandusokért
Szentháromság egy Istenünk, 
Hozzád buzgón esedezünk,
Nézz alá e kis seregre,
Fogadd őket kegyelmedbel

Jövel, jövel, áldott Isten,
Gyújts szent lángot szíveikben, 
Hogy legyenek tiszták, szentek, 
Midőn rólad vallást tesznek.

Legyen hitük rendületlen, 
Reménységük csüggedetlen,
Jézus őket bűntől óvja,
Es segítse minden járat

Uram, a Jézus egyházát, 
Idvességünk erős várát,
Mint mennyei seregekkel.
Növeld mindig új hívekkel.

DE. 306. ének.

K észülj ä z  ig e  f ia í íg a tá s á ra !
Szentháromság vasárnapja.

János ev. 17, 6—11.

Isten ezen a vasárnapon olyan igét 
adott elénk, ■ amelyet ■ nehéznek tart
hatunk. De kár lenne sajnálnunk a 
fáradságot az ebbe az igébe való bele- 
mélyedéstől, mert Isten drága üzene
tet rejtett el benne.

Igénk Jézus Krisztus megrendítő 
erejű imádságán keresztül szól Isten 
ismeretéről és szolgálatáról. Jézus 
Krisztus visszatekint ebben az imád
ságban egész földi üdvösségszerző 
munkájára, amit így foglal össze: 
»Megjelentettem a Te nevedet az em
bereknek.« Megváltói müve az Atyá
val való legteljesebb egységben folyt 
le s ezért a Krisztusban hívő tanítvá
nyok az Atyáéi is: »Az enyémek mind 
a Tieid és a Tiéid az enyémek.« Az Atya, 
Fiú, Szentlélek egysége azt sugározza, 
hogy Isten az egység Istene.

Ezt a tökéletes egységet azzal ál
lítja Jézus Krisztus a tanítványok elé, 
hogtj ők is »egyek legyenek«, azaz él
jék Isten egységre vonatkozó akaratát. 
Ahogy Jézus Krisztus míg e földön 
járt, vállalta az emberekkel való egy
séget, úgy elvárja tanítványaitól, okik 
»a világon vannak«, tehát'e földön él
nek, hogy ők is vállalják az ■ emberi
séggel való egységet és szolgáljanak 
az egész emberiség javára és védel
mére. Jézus Krisztus azt mondja a ta
nítványokról: »En nem vagyok többé 
a világon, de ők a világon vannak.« 
Tehát kifejezett akarata, hogy a ke
resztyének, a gyülekezetek, az egyhá
zak a világban éljenek s szolgálják 
az emberek összetartozását ezen a 
vízszintes síkon is.

Természetesen az Isten által egy 
vérből teremtett emberiség egységét 
csak úgy munkálhatja jól az egyház, 
ha a maga körén belül is megvaló
sítja Jézus Krisztus akaratát, »hogy 
mindnyájan egyek legyenek*. Az a 
gyülekezet, amelyben mi élünk, ez az a 
hely, ahol gyakorolnunk kell Jézus 
Krisztus egységre hívó parancsát, itt 
kell megvalósítanunk Isten akaratát, 
aki a mi gyülekezetünket is egy osz
tatlan nyájjá akarja formálni.

A Szentháromság egysége így for
málja a keresztyének, a gyülekezetek, 
az egyházak egységét, hogy ezen ke
resztül is előbbre jusson az emberiség 
egysége.

Ottlyk Ernő

Evangélikus és református egyházaink 
ökumenikus tanulmányi bizottsága háromnapos konferencián 

foglalkozott az evanstoni nagygyűlés anyagával
Megírtuk, hogy a magyarországi 

protestáns egyházak hetventagú ta
nulmányi bizottságot küldtek ki az 
Egyházak Világtanácsa jövő évi 
evanstoni nagygyűlése előkészítő 
anyagának tanulmányozására. Az 
evanstoni nagygyűlés főtémája »A 
keresztyén reménység« lesz s az elő
készítő tanulmány címét így fogal
mazták meg: Krisztus a világ re
ménysége. A főtéma alapgondolatá
ból kiindulva állították össze a hat 
melléktémát. Ezek a reménység je
gyében azt vizsgálják, hogy milyen 
gyakorlati feladatok várnak az egy
házakra és az Egyházak Világtaná
csára, egyfelől a sajátos egyházi 
teendőkben, másfelől a társadalmi és 
nemzetközi kérdésekben.

A magyar evangélikus és reformá
tus egyház közös tanulmányi bizott
sága most háromnapos konferencián 
foglalkozott az evanstoni előkészítő 
iratokkal. A munkában mindvégig 
tevékenyen részt vett dr. Vető La
jos és Dezséry László püspök, 
valamint D. Bereczky Albert és 
Győry Elemér református püspök és 
Kiss Roland református főgondnok. 
Mellettük a két testvéregyház teoló
giai professzorai és ökumenikus 
problémákkal huzamosabb ideje 
foglalkozó többi egyházi szakembe
reink vettek részt a három napon 
keresztül, reggeltől késő estig tartó 
tanácskozásokon.

Az ökumenikus tanulmányi bizott
ság előbb plenáris ülésben meg
hallgatta a fő- és melléktémákra vo- 
vatkozó előadói tervezeteket. Eze
ket Bereczky Albert nagyszabású 
előadása vezette be, melyben az 
ökumenikus munka irányelveit fej
tette ki.

Bereczky püspök előadása után 
Pröhle Károly teológiai tanár tar
totta meg előadói beszámolóját a 
bibliai bizottságok munkájáról, 
Czcglédy Sándor debreceni reformá

tus teológiai tanár a keresztyén re
ménység témájáról; Bodonhelyi Jó
zsef budapesti református teológiai 
tanár a Hit- és Egyházszervezeti 
Bizottság iratáról: »Egységünk Krisz
tusban és egyenetlenségünk mint 
egyházaknak«; Bckefi Benő nyírségi 
református esperes az evangélizáció 
és misszió témájáról; Török István 
debreceni református teológiai ta
nár »A felelős társadalom világpers
pektívában« című tárgyról; Kádár 
Imre a református egyetemes kon- 
vent sajtóosztályának vezetője a 
világtanács nemzetközi ügyekkel 
foglalkozó bizottságának témájáról: 
».Keresztyének a világközösségért 
folyó küzdelemben«; Pákozdy László 
debreceni református teológiai ta
nár a faji és etikai kérdések témá
járól; végül Benczúr László püspöki 
titkár »A keresztyén ember a maga 
hivatásában« cím alatt megadott 
témakörről.

Miután a hetventagú plénum 
mindezeket az előadásokat meghall
gatta, a tanulmányi csoport két na
pon keresztül hét albizottságban fog
lalkozott minden egyes témával. A 
harmadik napon újból plenáris ülés 
elé kerültek a szakbizottságok által 
készített tervezetek, amelyeket a 
plénum magáévá tett és végső 
egyeztetésre és szerkesztésre kiadott 
az egyeztető bizottságnak, amelynek 
elnökévé Bereczky Albertet, társ
elnökévé dr. Vető Lajost, tagjaivá 
Dezséry László, Győry Elemér, Pé
ter János püspököket és Kiss Roland 
főgondnokot, titkárává Kádár Imrét 
választották meg. Az egyeztető —bi-’’ 
zottság által összeállítandó szöveg 
kerül majd a magyarországi ökume
nikus bizottság gyűlése elé. A gyű
lés által véglegesített szöveget kül
dik ki az Egyházak Világtanácsa 
tanulmányi' bizottságának, hogy azt 
az evanstoni nagygyűlés számára az 
ősz folyamán kiadandó munkálat
hoz anyagul felhasználja.

A kolumbiai események háttere
Dr. W. Stanley Ryecroft lelkész, 

aki az Egyesült Államok presbite- 
riánus egyházában a délamerikai 
ügyek titkára, nemrégiben nagy 
hallgatóság előtt előadást tartott a 
jelenlegi kolumbiai helyzetről. Elő
adásában részletesen ismertette az 
elmúlt évek protestánsüldözését és 
igen alapos dokumentumokkal bizo
nyította azok hitelességét.

Különösen érdekes és feltűnő volt 
előadásának az a része, melyben a 
protestánsüldözés előzményeivel fog
lalkozott. Rámutatott arra, hogy 
1946-ban a kolumbiai liberális párt 
két szárnyra — egy bal- és egy jobb
oldalira — szakadt, s a konzervatí
vok kerültek hatalomra, Laureano 
Gomcz vezetésével,

aki Mussolini és Hitler csodálója 
volt. Gomczt, aki ma is elnök 
Kolumbiában, szoros barátság 

fűzi Francóhoz.
A római katolikus egyház kezdet

től fogva a konzervatív párt mellett 
állott, mert ez a párt volt a földbir
tokosok pártja és a római katolikus 
egyháznak is igen nagykiterjedésű 
földbirtokai vannak Kolumbiában.

A konzervatív kormány — Rye
croft véleménye szerint — egy kle
rikális-fasiszta diktatúrát állított fel, 
amely az ellenzéket, azaz a lakosság 
többségét, erőszakkal akarja meg
törni. A polgári szabadságjogokat 
erősen korlátozták, bevezették a 
sajtócenzurát, az ország néhány he
lyén vad terror uralkodik. Alfonso 
Lopez, Kolumbia egyik régebbi el
nöke,

mintegy 50 ezerre becsüli azok
nak a számát, akik 1949 óta eb

ben az úgynevezett »hideg pol
gárháborúban« életüket vesztet

ték.

Az ellenség elnyomása során rájár 
a rúd a protestánsokra is. A római 
katolikus klérus különösen kiveszi 
részét a protestánsok ellen folytatott 
hadjáratokból. Bizonyítékok vannak 
arra vonatkozóan, hogy római kato
likus papok izgatják a népet a pro
testánsok ellen. A hierarchia a kor
mányt az ország protestáns iskolái 
ellen is akcióra akarja rábírni.

Katolikus lelkészek több esetben 
megtagadták a protestánsok 
nyilvános temetőben való elteme
tésének az engedélyezését, biblia
terjesztők elleni támadásra iz
gattak, a protestánsok ellen pré
dikáltak és a gyermekeknek pro
testánsellenes énekeket tanítot

tak.

Kolumbiai és egyesültállamokbeli 
hivatalos katolikus újságok a pro
testáns oldalról elhangzott panaszok
ra azt válaszolták, hogy Kolumbiá
ban politikai kérdésről van szó, azaz, 
hogy a megtámadott protestánsok po
litikai ügyekbe keveredtek. Továbbá 
azt is állították, hogy az előfordult 
erőszakos események, provokációk 
következményei, melyeket protestáns 
részről követtek el. Dr. Ryecroft vé
leménye szerint mindkét váddal kap
csolatban hiányoznak a bizonyítékok, 
A kolumbiai események lényege az, 
hogy

a katolikus színezetű fasizmus 
meg akarja semmisíteni a pro
testánsokat, akik szintén az el
lenzékhez számítanak ebben a 

»katolikus« államban.

„Örvendezz a te  ifjúságodban és  vidámítson meg téged a te  szíved ifjúságodnak idejében“  (Préu. 12.-1.aO
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Gyámintézet és Gyülekezeti Segély
Az  1894. évi ^sinat a szeretet- 

munka gyakorlására és az erre hi
vatott gyámintézet munkájára csu
pán öt paragrafusból álló törvényt 
hozott és feladatát a következőkben 
jelölte meg: »Mindazon egyházi cé
loknak segélynyújtás általi előmoz
dítására, melyek az egyházi köz
alapból kielégítően nem támogat
hatók.-« Az 1953. évi zsinatunk fel
ismerve a szeretetszolgálat fontos
ságát, amely nemcsak összefügg ke
resztyén életünkkel, de annak egye
nesen megnyilvánulása és bizony
sága, a VIII. törvénycikkben törvé
nyünkké tette. A VIII. te. 1. §-a ki
mondja: »A keresztyén szeretetszol
gálat az egyháznak az a munkája, 
amelyet az egyház a keresztyén 
hit gyümölcseként Krisztus feleba
ráti szeretetre intő parancsára és 
példája nyomán végez. A Magyar- 
országi Evangélikus-Egyház ezt a 
munkát gyülekezeti szeretetmunka- 
ként egyesek, a rászoruló gyülekeze
tek és az egyház alkalmazottai meg
segítésére végzi.«

»A gyülekezeti szeretetmunka 
hordozója az egész egyházköz
ség« (3. §) és »az egyházközsé
gek lelkészei, felügyelői és ta
nácsai (presbitériumai) felelősek 
azért, hogy tiszta igehirdetéssel 
és keresztyén magatartással ne
veljék a gyülekezetei egymás 
terheit hordozó szeretetközös- 

séggé.« (2. § a) pont.)
Az egyház szeretetszolgálatáról al

kotott VIII. törvénycikknek ez alka
lommal csupán a rászoruló gyüleke
zetek támogatására vonatkozó ré
szével kívánunk foglalkozni, mely a 
régi, csupán alapszabállyal működő, 
tehát egyesületszerű gyámintézeti 
munka helyébe lép. A VIII. te. har
madik címe: »Szeretetmunka a gyűr 
lekezetek felé«, s 18—19. §-a szó sze
rint így hangzik:

\  Magyarországi Evangélikus 
'házban a gyülekezetek cgy- 
\  segítő, kölcsönös szeretet

t jé t  a Gyülekezeti Segély 
A Gyülekezeti Segély 

szervezkedő, vagy nagy 
\  gyülekezeteket segít, 

tiszteleti életüket biz- 
ja  és gazdagítsa.«
'mintézeti munkára Is- 

.ialával kell gondolnunk, 
.ők, oltárok, megalakult új 

t  -Községek, felkeresett és gyü- 
4e .ozeti életünkbe beépített szór- 

~ 'Ványliívek hirdetik gazdag eredmé
nyeit. Evangélikus gyülekezeteink 
nagyobb része tapasztalta a gyámin
tézeti munka építő áldásait. A 
gyámintézeti munka azonban csak 
alapszabályokra, ennek kapcsán a 
megválasztott vezetők hűségére, s 
ezek adománykérö szavára volt ala
pozva. Ezt a szeretetmunkát a gyám
intézet alapszabályai, melyeket még 
1903-ban hagyott jóvá az egyetemes 
közgyűlés, egyetlen szóval sem hoz
zák kapcsolatban sem Krisztus *ze- 
retetparancsával, sem • a keresztyén 
hit gyümölcseit termő életközösség
gel.

Az alapszabályokban csak a 
pénzgyűjtésről és azok kiosztá
sáról van szó csupán anyagiakra 
vonatkozó, egészen rideg formá
ban. Ezt a munkát szeretetszol
gálattá a hűséges gyámintézeti 

vezetők és munkások tették.
A gyülekezetek felé végzendő szere- 
tetmunkáról Gyülekezeti Segély el
nevezéssel hozott egyházi törvé
nyünk megalkotásával zsinatunk tu
lajdonképpen nem tett mást, mint 
az anyagiakra vonatkozó gyáminté
zeti alapszabály helyett az életnek 
és gyakorlatnak megfelelően tör
vénybe foglalta a szeretet gyakorlá
sát, amint azt Krisztus parancsa és 
életpéldája nyomán a hit látható

gyümölcseként gyülekezeteinknek, 
mint szeretetközösségnek végezniük 
keli egymás felé. Tehát a gyüleke
zetekben eszközölt adománygyűjté
sek révén ez a munka a jövőben 
nem segítő gyámkodás lesz alapsza
bályok szerint a kicsinyek és erőtle
nek felé, hanem gyülekezetek >-ze- 
retettől indított és szeretettel gyaKo- 
rolt segélynyújtása más, rászoruló 
gyülekezetek részére. Ennek a tör
vénynek az a célja, hogy evangélikus 
gyülekezeteink, mint szeretetközös- 
ségek, felelősségérzettel siessenek 
más szeretetközösségek támogatá
sára.

Törvényünk Krisztus szeretet- 
parancsán épül fel, tellát telje
sítése minden evangélikus gyü
lekezetünk, azok vezetősége és 
tagjai részéről szívesen teljesí
tett törvény keli hogy legyen.

A G y ü lek ez e t i  S egé ly rő l 
szó ló  tő rv é n y

ugyanazokra az anyagi forrásokra 
támaszkodik, mint a gyámintézet. 
Először a perselypénzre, hogy egy
házunk minden tagja, aki temp
lomba jár, minden alkalommal gya
korolhassa és teljesítse feladatát, 
amit a szeretetközösség ír elő szá
mára. Ezért

minden evangélikus templom
ban kell perselynek lennie a 

Gyülekezeti Segély céljaira.
Másodszor az offertóriumra, melyet 
évenként legalább egyszer, de kívá
natos, hogy többször is, erre a célra 
kell megtartani, amikor az egész 
gyülekezet a teljes templomi adoko- 
zást a szeretetközösség szolgálatába 
állítja. Harmadszor gyűjtésre, ami
kor a Gyülekezeti Segély kérő szava 
évenként külön-külön hangzik a 
szeretetközösséget alkotó valamennyi 
egyháztaghoz és kéri erre a célra 
szolgáló és szíve szerint való anyagi 
áldozatát. Negyedszer adományolcra, 
amikor a fenti lehetőségeken kívül 
egyes egyháztagokat szívük szere- 
tete külön adakozásra is késztet.

A Gyülekezeti Segélyről szóló tör
vényünk a gyülekezetek felé vég
zendő szeretetmunka egész admi
nisztrációját a gyámintézeti alap
szabályokhoz viszonyítva, egysze
rűvé és világossá teszi. Ez a szere
tetszolgálat most már hivatalos és 
hivatásos egyházi munka. Egyház- 
községi, egyházmegyei és egyház
kerületi fokozatokon az egyháztaná
csok (presbitériumok) végzik. Ezek 
saját kebelükből egy-egy előadót 
választanak. Az előadó intézi az 
ügyeket, beszámol a tanácsnak és 
határozati javaslatokat tesz.

Országosan pedig az Egyház
egyetem Országos Gyülekezeti 
Segélyosztálya intézi, melynek 
vezetését az Egyházegyetem ta
nácsa egy lelkészre és egy nem 
lelkészre bízza, akiket hat évre 
választ, s akik rendszeresen je
lentést tesznek, az egyetemes 
tanácsnak és javaslatokat ter

jesztenek elő.
A Gyülekezeti Segély számadását 

minden egyházkormányzati fokoza
ton a tanács elé kell terjeszteni elfo
gadás végett. A segélyezést is a ta
nácsok végzik. Az eddigi gyakorlat
hoz viszonyítva eltérő, hogy egyház- 
községi fokon a tanács a Gyüleke
zeti Segély javára gyűjtésből és ado
mányból a saját kebelében befolyt 
összeg egynegyed részét csak abban 
az esetben ta rthatja vissza a saját 
céljaira, ha segélyért nem folyamo
dik, továbbá eltérő az is, hogy

az egyházkerUletl tanács a hozzá 
beküldött összeg négyötöd részé
nek szétosztása felett rendelke

zik,

eddig pedig csak kétharmad része 
felett rendelkezett. Tehát a segélyek 
legnagyobb részének szétosztása a 
kerületi tanácsok hatáskörébe tarto
zik. A segély kérelmezése az eddigi 
gyakorlattól eltérést nem mutat.

A szeretetszolgálatban nincsen és 
nem is lehet megállás. Ezért, akik 
ezt a gyámintézeti munka néven 
eddig végezték, irányították, vagy 
vezették, továbbra is végezzék szí
vesen, hűségesen és lelkiismerete
sen. Az egyházközségekben ez a 
munka mindig a lelkész, vagy lelké
szek kezében volt, s továbbra is 
nekik kell hordozniok. És a maga
sabb egyházkormányzati fokozato
kon is minden bizonnyal a hűsége
seknek bizonyult vezetőkre esik a 
tanácsok választása.

Addig azonban, míg a törvény 
rendelkezéseit adminisztratív vo
natkozásban végre lehet hajtani, 
a régi vezetők (elnökök) marad
janak helyükön és végezzék 
a munkát hűségesen és szeretet

tel,
A Gyülekezeti Segélyről alkotott 

törvényünk hatályba lépett és ez a 
törvényünk jó. Most már csak egy
házunk erre hivatott vezetőin, taná
csain, gyülekezeteinken és azok 
tagjain fordul meg, hogy a gyüleke
zetek felé irányuló szeretetmunkát 
hatékonnyá és minél eredménye
sebbé tegyük. Ez pedig attól függ, 
hogy a szeretet kötelező parancsát, s 
az egymásért való felelősséget meny
nyire tudjuk a magunkévá tenni és 
a szívünkre helyezni.

P ünkösd  u tá n  v a g y u n k
Pünkösd ünnepe a Szentlélek ki

töltetése és a Szentlélek munkája lé 
vén a keresztyén anyaszentegyház, 
az első keresztyén gyülekezet meg
alakulásának az ünnepe. Ez a ke
resztyén gyülekezet és az apostoli ős
keresztyén gyülekezetek nemcsak a 
Krisztusban való hit közösségében, 
hanem a Krisztus által parancsolt 
szeretet közösségében is éltek. Min
denüket megosztották egymás kö
zött. Hitközösség el sem képzelhető 
szeretetközösség nélkül. A hit és sze
retet összetartozik.

Evangélikus gyülekezeteinknek 
a hitközösség mellett szeretet- 
közösségben kell élniük. A hit 
földi életünkben elsősorban a 
szeretetben termi meg gyümöl
cseit, a szeretet pedig vissza
mutat a hitre. A szerctetct él
nünk keil, éspedig nem szavak
ban, hanem cselekedetekben és 
valóságban. Helyezzük tehát szí
vünkre a Gyülekezeti Segély 
ügyét, gyülekezetek és gyüleke
zeti tagok, necsak adakozzunk, 
hanem áldozatot is hozzunk, 
hogy Krisztus szeretetre intő pa
rancsára és példája nyomán 
valóban egymás terheit hordozó 
szeretetközösségé lehessen evan

gélikus egyházunk.
Csákó Gyula

G Y Ü L E K E Z E T I  HÍ REK
'n.

Május 31. Szentháromság vasárnapja.
Igék: d. e. II. Péter 1:16—21. Ján. 17:6-11. d. u. V. Móz. 6 :4 -7 .  
Liturgikus szín: fehér.

CSIKÖSTÖTTÖSBUDAPEST, DEAK-TÉR

Argentínában történt
Argentina elnöke, Peron, nemrégi

ben öt Szűz Mária-képet, amely kü
lönböző templomokban van elhelyezve, 
kinevezett a hadsereg tábornokaivá. 
Ezeket a képeket feldíszítették a tá
bornoki rangjelzéssel és velejáróival, 
amelyek között a tiszti kard is szerepel. 
Mindegyik kép megkapja az állam áll
tat megszabott tábornoki fizetést, ame
lyet — mondanunk sem kelt, — az a 
plébániahivatal oesz fel, amelyiknek a 
tulajdonában van a kép.

(World Dominion)

Május 31-én, vasárnap délelőtt 11 
órakor lesz a konfirmáció ünnepe. 
Az ugyanaz nap d. u. fél 7 órakor 
kezdődő szeretetvendégségen — 
ahol a gyülekezet családi közössé
gébe fogadja délelőtt konfirmált tag
jait — Friedrich Lajos, a Lelkész
nevelő Intézet igazgatója ta rt elő
adást. Közreműködnek a Lutheránia 
tagjai, Botvai Károly gordonkával 
és Zentay Lászlóné és Somoskövy 
Jenőní énekszámmal.

a
RADIOS FÉLÓRA

Május 31-én, reggel kilenc órától 
vallásos félórát közvetíti a Petőfi rá
dió. Igét hirdet Rédey Pál kerületi lel
kész.
FASOR

Június 7-én, vasárnap este 7 óra
kor orgonahangverseny lesz a fasori 
evangélikus templomban, Peskó Zol
tán orgonaművész közreműködésé
vel. Műsoron szerepelnek Liszt: 
B—A—C—H, Reger: Introductión és 
passacaglia f moll, Frank C.: Ä moll 
korálfantázia és több más mű. Be
lépőjegy nincs, offertóriumot tartunk 
a megrongált templomtető helyre- 
állítási költségeire.

ÓBUDA
A gyülekezet május 3I-én, délelőtt 

10 órakor tartja a konfirmációi ünnep
séget. Az egyháztanács határozata ér
telmében ez a vasárnap áldozati nap. 
Délután 6 órakor szeretetvendégség 
lesz az alagsorban a megkonfirmált 
gyermekek tiszteletére.

VESZPRÉM
A veszprémi egyházközség a nyu

galomba vonult Hering János espe
res utódjául Halász Béla kapolcsi 
lelkészt, a veszprémi egyházmegye 
esperesét választotta meg. Az új lel
kész beiktatása június 14-én lesz,

A gyülekezet a Frank Károly lel«
kész nyugalomba vonulásával meg« 
üresedett lelkész! állásra egyhangú« 
lag Lotz Tibor helyettes-lelkészt 
hívta meg. Az új lelkészt május
24-én, pünkösdvasárnap iktatta be 
Fábián Béla esperes,

SZARVAS
Az ótemplomi gyülekezet egyik 

lelkészi állására az egyházközség 
megválasztotta Kalavszky Kálmán 
eddigi adminisztrátor-lelkészt. A be
iktatás május 24-én, Pünkösd va
sárnap volt. A lelkészre és gyüleke
zetére Isten áldását kérjük,

APOSTAG
A gyülekezet űj megválasztott lel

készét: Hernády Nándort június 
7-én iktatják hivatalába. A lelkészre 
és gyülekezetére az Egyház Urának 
áldását kérjük,

NAGYVELEG
A gyülekezet egyhangúlag meghí

vott lelkészét: -Rajos Jánost május 
31-én iktatja hivatalába dr. Schulek 
Tibor esperes.

HALÁLOZÁS
Tóth Antal, a gádorosi egyház- 

község volt presbitere, a nyugat- 
békési egyházmegye világi főjegy
zője váratlanul elhúnyt. Temetése 
május 16-an volt, Orosházán. A 
szolgálatot Fürst Ervin igazgatólel
kész végezte.

Bécsi mechanikájú, rövid kereszt- 
húros, igen jó hangú zongora bérbe
adó. Budapest, XI, Szent Imre-űtja 
48/a, fsz. 1,

A  m odern  A ssisi Ferenc egy n a p ja
A Belga-Kongóban, a dzsungel kel

lős közepén fekszik Lambarene. 
Van katolikus és protestáns missziói 
telepe. Itt él, naponként temet és ke
resztel Schweitzer Albert, a leghíresebb 
orvos, teológus, orgonamíivész, filo
zófus és író. Innen teszi meg látoga
tásait naponként a közeli lepra-faluba, 
ahol 500 élőhalott várja a lassú, de 
bizitos halált. Állandóan körülveszik ér
dekes külföldi vendégek, egyetemi ta
nárok, orvosok és írók. A hőség szinte 
kibírhatatlan. Nyolc órás, dzsungel fö
lötti repülés után lehet csak a helysé
get elérni.
TT ajnalodik a vadon fölött. Itt is, 

ott is egy-egy félmeztelen afrikai 
szorgoskodik a hatalmas kórház körül 
Schweitzer koránkelő ember, hiszen 
egész napja be van osztva munkával 
Hét órakor reggelire egy pohár kávét 
iszik üres kenyérrel, a világ legigény- 
telenebb embere. Nem ismeri a fáradt
ságot, szinte fáradhatatlan. Máris 
megjelenik az afrikaiak között a ma
gas, napbarnította, tetterős férfi. Be
áll a munkások közé, segít nekik erdőt 
irtani, cementet hordani, házat épí
teni, pedig már 70 éves. 40 éve él eb 
ben a vadonban, távol minden kultú
rától és civilizációtól, szívének egész 
szeretetét a bennszülötteknek ajándé 
kozva. El is nevezték a bennszülöttek 
Assisi Ferencnek.
A nehéz testi munka után kórhá- 

zába megy, végiglátogatja a bete 
geket, operái s a vele együtt dolgozó 
magyar orvosnak utasításokat ad

Bóhay János:
EGYÜTT H A L Á S Z N I . . .

Az agglegényadónak nagyon örül
tem. Mert szerintem kultúrát, igazit, 
férfikul’túrát csak a nővel való együtt
élés adhat. Aki nem élt együtt nővel, 
aki nem szenvedett érte, nem volt bol
dog általa, aki nem ismerte őt igazán, 
az nem értheti meg a világ egyéb dol
gait sem. És lehet-e nőt tökéletesen 
megismerni másképp, mint a házas
ságban? Bizony én úgy érzem', nagyon 
könnyű ember volnék, nagyon üres és 
együgyű, ha nőtlen maradtam volna.

Látom az agglegények sunyi moso
lyát. Kérlek, fogják mondani, köztudo
mású,, hogy a házasságok nagyobb- 
része rossz. Megnemértés, civakodús, 
gyűlölködés sokszor, két idegen ember 
kitartása konvencióból, gyávaságból. 
Erre egy egyszerű kis mese a vála
szom. Valódi történet:

Ismertem két öreg halászt. Negyven 
éven keresztül együtt halásztak hajnal
tól estig. Emiliónak hívták az egyi
ket, Mariónak a másikat. Emilio és 
Mario .legénykaruk óta barátok voltak.

Együtt álmodtak az igézetei jövőről, 
a közös bárkáról, a kövér haliakról; 
együtt gyűjtötték a pénzt, mint halász- 
legények. És eljött a nap, amikor csak
ugyan megvásárolták a bárkát so
vány kis pénzükből. Felszerelték a vi
torlát a vitorjarúdra, hálót is szerez
tek, ezenszemü, sűrű hálót, és beszáll
tak a bárkába együttesen, boldogan, 
ragyogó szemmel, hogy nekivágjanak 
az életnek, — bocsánat, — a tenger
nek. És így halásztak együtt néhány 
boldog évig, viharban és napsütésben.

Egyik napon aztán, mikor hálójuk
nak túlságosan kedvezett a szerencse, 
bő áldomást ittak éjjel a kocsmában 
és hajbakaptak valami hitványságon. 
Csúnyán hajbakaptak. És ettől kezdve 
Émilio és Mario nem szerették többé 
egymást, nem, mondjuk ki csak nyíl
tan: inkább gyűlölték egymást, ügy 
ültek együtt a komor, öblös bárkában 
közel negyven éven át, úgy halásztak 
együtt hajnaltól estig, úgy eregették 
a  .füstöt mocskos .pipájukból, hogy

egymásra se nézlek. És éjjel a kocs
mában Emilio durva szavakkal szi
dalmazta Mariót, és Mario az öklét 
mutogatta, amikor Említőről beszéltek.

Sétálok a parton és látom az öreg 
Emillót, ahogy tenyerébe hajtott tej
jel gubbaszt az egyik asztal mellett és 
egy félliter bor fölé hajtja megneheze
dett fejét. Nézem az arcát: könny csu
rog rajta végig. Odaülök hozzá, nem 
szólok egy 6zót se, bort rendelek én is 
és nézem Emillót. »Mi van veled, Emi
lio?« — kérdezem tőle: — »miért 
sírsz?« Rámnéz keserves ábrázattal: 
»Vége az életemnek, Mario meghalt.« 
Nézem egy pillanatig, nézem a köny- 
nyeit, nézem a kínját, aztán eszembe 
jut: »Hiszen te gyűlölted M ariót...« 
öklével ez asztalra csap: »Én? — hör
dül fel — én? Ki meri ezt monda.nl?!« 
Elgondolkozik, iszik, aztán megint 
rámnéz: »Negyven évig halásztunk
együtt negyven boldog évig, negyven 
keserves évig. Együtt boldogultunk, 
együtt mentünk tönkre. Együtt láttunk 
viharokat, A halállal küzdöttünk 
együtt. . .  megküzdöttünk vele egymás 
miatt. Együtt kerestük Istent. Harag
ban voltunk, ig a z .,,  emberek véltünk, 
kérem. De szerettük egymást, csak ép

pen nem mutattuk, a ménkű csapjon 
a természetünkbe.« Elhallgat és bá
mul. »Eladom a bárkát — mondja vé
gül: — nem bírom ón ezt nélküle. 
Nincs értelme egyedül.«

Ilyen a »rossz házasság«, agglegény 
barátom. Viharokat látni, boldognak 
lenni, Isten közelségét érezni nem le
het egyedül. Ehhez kettő kell. Dol
gozni sem lehet egyedül osak önma
gunkért, ha nincsen egy párunk, aki 
megoszt velünk mindent, sikert és ku
darcot. — Mondd, agglegény bará
tom, vap-e kis fogalmad, mit jelent 
az, ha két ember halálos szorongással 
térdepel egy beteg gyerek ágya mel
lett és némán könyörög Isteninek, 
ugyanakkor és ugyanazokkal a szavak
kal?

•Én mondom neked, nősülj meg. Ne 
légy-olyan gyáva. Megéri a fáradsá
got, megéri a szenvedést. Ember lesz 
belőled. Jó, nem bánom, én is cini
kus leszek: még a csalódást i© meg
éri. — Ezzel a csalódással különben 
is baj van. Elsősorban magunkban 
csalódunk, barátom, bizony, magunk
ban. Csak nem merjük bevallani. Nem 
tudtunk a házasságban olyanok lenni, 
amilyenek akartunk volna.

betegek gyógykezelésével kapcsolat
ban. — Délután megírja napi jegyze- 
teit s teológiai elmélkedéseit. Utána 
pedig hallatlanul nagy postáját nézi 
át, ami napi 1200 levélig is _ terjed 
néha. Este hét órakor vacsorázik és 
nyolc órakor adja legszebb orgona- 
hangversenyét a vadon számára. Hall
gatósága is van bőven, mert a ház 
köré sereglenek a dzsungel különböző 
állatai és a papagájok boldogan riká
csolnak bele Bach gyönyörű muzsiká
jába. A hangverseny végetér, a kí
váncsi állatok ismét visszahúzódnak a 
vadon mélyébe; csupán a pelikánok 
maradnak még ott, körüljárják lakó
házát, mintha hangjukkal mindent el 
akarnának mondani, ami velük aznap 
a dzsungel mélyén történt.

A ztán elcsendesedik a ház, Schwei- 
tzer bemegy dolgozószobájába 

és ismét munkához lát. Előbb azonban 
rendet kell teremteni a szobában, meg 
keli szabadulni a tenyérnyi nagyságú 
pókoktól és a legkülönbözőbb színű, 
ugyancsak tenyérnyi nagyságú lepkék
től. A nagy «endben egy vaddisznó 
közeledik a ház felé s  a lépcsőkön fel
felé a ház ajtajáig megy. Csendben 
lefekszik, a legfelső lépcső a párnája, 
őrzi a ház urának éjszakai nyugodal
mát. A szobában íróasztal mellett ül 
Schweitzer és dolgozik. Kicsiny macska 
közeledik feléje, felugrik az asztalra, 
mozdulatlan balkeze felé tart, békésen 
elterül s kicsiny fejét a balkézre 
hajtja. A ház gazdája munkája közben 
órákig nem mozdítja balkezét, hogy a 
kis állat álmát meg ne zavarja. Majd 
egy-két órára lepihen Schweitzer is, 
Agya előtt hűsége© kutyaként elfog- 
íalja helyét egy antilop. Pihen az egész 
vadon, csak Schweitzer gondolkozik 
még azokon a mondatokon, amelyekkel 
a belga, angol és amerikai kormány
tól nem atamizsmát, nem könyörado- 
mányt kíván a testileg, lelkileg elha
nyagolt, a civilizációtól teljesen elzárt 
bennszülött testvérei számára, hanem 
fel akarja rázni lelki Ismeretüket,
kérve az afrikaiakkal szemben elköve
tett bűnökért való vezeklés jeleit.

Sülé Károly.

Amit nem lehet
Rossz szokások vetéséből gém arat

hatsz szilárd jellemet.
Összeférhetetlenség és harag veté

séből nem arathatsz szereletet és ba
rátságot.

Félelem vetéséből nem arathatsz 
bizalmat.

Érzékenység vetéséből nem arat
hatsz bátorságot.

A bibliaolvasás elhanyagolásának 
vetéséből nem arathatsz áldásban 
gazdag életet.
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A R C OK A B I B L I Á B A N JÓ VENDÉGLÁTÓKÉNT
T A M Á S

TT úsvét után az egyház nép® előtt 
a legjelentősebb, leginkább fel

idézett emberi alak: Tamás. A tanítvá
nyok között a hetedik. Népnyelvben: a 
hitetlen Tamás, a Bibliát jobban isme
rők között: a kételkedő Tamás.

Mit tanít az ő története?
Megerősít bennünket abban, hogy a 

mi Urunk:
"I Irgalmas és emberi. Ügyis mond.

hatnánk: mint Isten csak irgalmát 
mutatja, mint ember csak megértését, 
emberiességét, aki megindul a mi 
gyarlóságainkon. Istenember: Jézus. 
Irgalom és szeretet.

Tamás a kételkedő, bizonyosságot 
kereső. Nem akar hinni mindaddig, míg 
nem látja Jézus kezein a szegek he
lyeit és be nem bocsátja ujjait a sze
gek helyébe és be nem bocsátja kezét 
az 5 oldalába. Az első pillanatban úgy 
véljük, hogy az egyetlen renitens,_ kü
löncködő, tökéletlenül gyarló a tanítvá
nyok közösségében. Nézzünk csak egy 
pillanatra János és Péter alakjára. Bár 
általában nézhetnénk a többi megvert 
és szétszórtra is. Kell-e nagyobb ok a 
fájdalomra, mint rnegállani Péterrel a 
főpap udvarában, amint megtagadja 
Mesterét, Vele menni, amint Jánossal 
együtt futva mennek az asszonyok hír
adása után a sírhoz és ott: Péter be
megy a megnyílt sírba, neki nem elég 
kívülről látása, meggyőződik bent. 
János, ki előbb ért oda, utána szintén 
bemegy; ezt olvassuk: »Iáit és hisz 
vala«. Szóról szóra így. János evangé
liumában olvassuk és ugyan ki más 
Illetékesebb nálánál rá, hogy elismerje 
gyarlóságukat. Sőt még ezt is hozzá
teszi: »mert nem tudják vala még az 
írást, hogy fel kell támadnia a halál
ból«. Hát nem olvasták, hallották a

prófétákat? Hát nem hallották a Ke
reszt és a feltámadás bejelentését ma
gától Jézustól, Mesterüktől? Mikor Ö 
erről beszélt, süketek voltak?

Nem. Láttak és úgy hittek!
Mi azonban jobban ismerjük Tamást, 

a kételkedőt. Jézus megjelenik a féle
lemtől remegő szívű, bezárkózott tanít
ványok között. Ott a tanítványt kö
zösségben nem átallja egy valakivel, 
egy nyomorult kételkedővel szóbaállni, 
hozzá irgalmásán és megértőén köze
ledni. Egy gyártó, tökéletlen ember, 
mégha tanítvány is. Tamás szinte 
megesküdött, hogy csak akkor hisz, ha 
lát és kézzelfogható bizonyosságot sze
rez. Jézus nem veti el a kételkedő Ta
mást. Újra magát adja neki. Istenem
ber ö! Megdlosőült testben jelent meg 
a zárt ajtók mögött, de mégis oldalán 
és kezein vannak a sebek.
O  Tamás története, mely megerősít 
"  bennünket abban, hogy a mi 
Urunk irgalmas és emberien meg
értő, megerősít abban is, hogy meny
nyire drága Jézusnaik egyetlen lélek.

Nem veti el a kételkedőt, nem fordul 
el tőle, nemi hagyja magára, hanem 
személyesen foglakozik, törődik vele. 
Hozzáiriegy, magához engedi, segít 
rajta, felemeli: türelmes hozzá. Ta
más kézzel fogható bizonyságot akart 
és Jézus ezt is megadta neki. Ilyen 
Urunk van.

Az Ur 1953. esztendejének H úsvét ja 
után élő egyház népe ma hallja a Ta
másnak végezetül mondott szavakat: 
»Boldogok, akik nem látnak és hisz
nek.«

Mi hihetünk Péternek, Jánosnak, Ta
másnak. Hihetünk Pálnak, aki 1. Kor.' 
15-ben leírja, kiknek jelent meg a Fel-

M Ä R C A L G E R G E L Y I
Marcalgergelyi egyházközségünk két 

erős filiája kétfelől úgy fog kezet az 
anyagyülekezettel, mint akik hol rá
támaszkodnak, hogy tartják.

A három testvér közül Külsövat 
számban a legkisebb, de lélekben s az' 
evangélium melletti mozgásban leg
erősebb.

A másik filia Szergény, amely csak 
annyira van az anyagyülekezettől, 
mint Pesten a Kálvin-tér a Deák-tér
től, számban a legnagyobb s korban 
a legöregebb. Az 1600-as évek elején 
még önálló anyagyülekezet volt s a 
század végén csatlakozott Gergelyi- 
hez, hogy erősítse azt s a lelkész a 
központi fekvés miatt került át oda.

Olyan ez a tiszta evangélikus falú, 
mint egy nagy család s kicsiny 
temploma a szeretet melengetésé- 
ben egyre szépül. Az ember nem 
tudja, mit dicsérjen: a gyönyörű 
oltárt, a finom ízléssel faragott 
padokat, kórust, szépen festett 
mennyezetet, vagy a páratlan mű
vészi ihlettel faragott vörösmár
vány keresztelőmedencét. De talán 
legjobban azon ámul el, hogy 
minderre két esztendő alatt a ren
des . egyházi hozzájáruláson tűt
72.000 Ft-ot adott össze a 750 lel

kes kisparaszt gyülekezet.
Maga Marcalgergelyi iélekszámban 

és fekvésben a középen van. Ez utóbbi 
okból lett ez az anyagyülekezet s épült 
itt a hatalmas központi templom s a 
papiak.

A legrégibb nyomok az 1600-as évek 
végéhez vezetnek. 1681-ben már anya
egyházközség a kis gyülekezet, de ezen 
túl nem is hallunk róla többet sokáig. 
Bizonyára azon gyülekezetek közé 
tartozott, amelyek szerény kereteket a 
szeretet és buzgóság melegével töl-' 
töttek meg s így éltek fejlődő életet.. 
Legalább is erre mutat az 1754-1 ka
tasztrófájuk, amikor nádfödeles temp
lomuk porig leégett, benne az anya
könyvek is mind. De ezt a tragédiát 
már virágzó gyülekezet siratja.

Erre mutat az is, hogy ettől kezdve 
három évtizedig templom nélkül élt

„A  keresztyén rem énység gyü lekeze te"
A párizsi Szent Szeverin templom 

lelkésze negyven hívével nemrégiben 
kivált a katolikus egyházból és külön 
gyülekezetei alkottak, amelynek a »ke
resztyén reménység gyülekezeten ne
vet adták. Ez a csoport most keresi a 
lelki kapcsolatot más hasonló cso
portokkal.

Ugyancsak a közelmúltban kizártak 
a katolikus egyházból egy egyetemis
tákból álló csoportot eretnek tanítás 
és hit vádjával. Ezek is önálló gyüle
kezetét alkottak.

Ezek az események hem a protes
táns térítés eredményei. Az előbb em
lített lelkész, Jean Massin, nem ment 
át semmijéte hirtelen »megtérési él
ményen«. Ehhez a döntéshez a hosszú 
idő óta híveivel közösen folytatott bib
liaolvasás és tanulmányozás vezette. 
Arra a véleményre jutottak, hogy a 
katolikus egyház voltaképpen isten 
igéje ellen harcol. Massin lelkészt rég
től fogva úgy ismerik, mint több val
lásos, könyv íróját.

a gyülekezet és élt, pedig közvetlen a 
türelmi rendelet előtti évtizedek nyo
masztó súlya és szenvedései nehezed
tek reá.

A türelmi rendelet megnyitotta a 
sorompót s 1783-ban templomot épí
tenek. Persze a rendelet értelmében 
torony nélkül. De oly szilárdan és 
időtállón, valami különleges bécsi 
mész-megoldással, hogy

amikor 1910-ben le akarták bon
tani, mert a magtárszerü épület 
helyére szép űj templomot készül
tek emelni, nem tudták szétverni 
a falakat. Az új templomot hát 
rátervezték és ráépítették a régi 

falakra.
Ahogyan a toronynélküli templom 

küisö elnyomás éveiből nőtt ki, amint 
megtört a burok, úgy ez a templom 
különös belső tespedésből való kitö
rést jelentett.

A századelő éveit a liberális protes
táns öntudat langymeleg levegője 
jellemezte ebben a gyülekezetben is. 
Csökkent templomjárás, állandó 
anyagi gondok s a fajtánkat nyelő 
Amerika kitétott szájába szédült innen 
is sok magyar. Kivándorlás apasz
totta számban a gyülekezetét. Az itt
maradtak pedig az adózáson s a 
templomi ülésrenden marakodtak. Pap
juk fiatal volt, erős és segíteni akart 
a népén. Lelkes prédikációkkal a föld
osztó bátor kiállásig sokat megpró
bált, hogy lendítse gyülekezetét. Ami
kor mégis közönyt látott, elfogadni 
készült a várpalotai gyülekezet meg
hívását. Gyülekezete erre észbe ka
pott s marasztalni próbálta. A pap 
föltétele ez volt: marad, ha a gyüle
kezet új templomot épít. Ráálltak s a 
hívek serege kilépett a tétlenségből.

Hallatlan buzgósággai fogtak az 
építés munkájához. Közmunkával 
készült. Idős nénikék ma is boldog 
büszkeséggel emlékeznek arra az 
időre. »Sok maltert hordtam én fel 
akkor a tcmplomfalakra!« — mondo
gatják.

Lám, az ősök öröksége mégis ki
virágzott. Hiszen a.m últ század má
sodik felében — följegyéztük — déli 
harangszókor letették a főzökanajat, 
az asszonyok, mert az a közös imád- j 
kozás perce s ma is vannak csalá
dok, akik imára kulcsolják a kezü
ket, vagy kalapot emelnek harang- 
konduláskor.

Az ősök hite másképpen is virult. 
Amikor a pap már megfáradt a szol
gálatban, a filiáiba nem volt hajlandó 
többször kimenni, mint amire a hí-' 
ványa kötelezte — évi 2—3 alkalom
mal —, a hívek nem idegenedtek el 
a templomtól. A »szergénvi fekete le

ek ma is fogalom. Mint fekete lepel, 
úzódott át az ünneplő hívek serege 

a szergényi országúton vasárnapról 
vasárnapra.

Hisszük, hogy a gyülekezet mind
ezekben mélyre lát s az ősök hi
tében észreveszi azt a Jézus 
Krisztust, aki nekünk ma is Krisz
tusunk, Megváltónk és Ellgazítónk 
s benne erősödve békés úton bol
dog iövö és csendes élet felé 

megy.
Mert aki a Krisztusé, az így megy.

Koren Emil

támadott. Mint utolsó, 5 maga is ré
szesült e kegyelemben.

Köszönjük, hogy tudunk Péterről, 
Jánosról és Pálról. így köszönjük meg 
Tamást is, akiinek történetén keresztül 
megerősödünk abban, hogy a mi 
Urunk irgalmas, emberien megértő; 
türelmes, egyenként és személyesen 
foglalkozik velünk, a hit nehézségeibe 
jutó emberekkel, mint akkor Tamással 
is. Ha óv is a kételkedés könnyelmű, 
ingoványos útjaitól, intő szóval, da 
megment és felemel a hit próbáinak 
óráiban.

Fábry István

Kedves fiam!
Ne furcsáid, hogy levelet írok neked, 

pedig élőszóval is közölhetném, ami 
most konfirmációd küszöbén feléd kí
vánkozik a telkemből. Vannak monda
nivalók, amelyek könnyebben Igazod
nak sorba a papíron, mint az ajkon. Az 
én mondanivalóm is ilyen. De neked 
is jobb, ha olvasod, nemcsak hallod. 
Megállhatsz bármelyik mondáinál, 
akár azért, hogy újra olvasd, akár 
azért, hogy abbahagyjad az olvasást. 
Remélem azonban, hogy végigolvasod, 
amit írok neked. Ez a végigolvasás 
egyik próbája lesz annak, hogy való
ban erőt kapsz-e a konfirmációban a 
kísértések ellen.

Es én éppen arra akarlak figyelmet- 
leni, hogy a konfirmáció erővétel. Ne 
feledd ezt el egész életedbenI De ne 
csak az értelmeddel ne feledd, hanem 
a magatartásoddal sei Mit használna, 
ha csak tudnád, hogy a konfirmáció, 
ez a latin eredetű szó megerősítést je
lent?/ Ismerd az életedben is ERO- 
nek, MEG ERŐS jTÖ-nek az Istent! 
Még az se lenne elég, ha most a kon
firmáció ünnepélyén valami különleges 
erőt éreznél beléd aramlanl az Isten
ből. Az Isten előtt sohase tudd maga
dat másnak, mint erőtlennek, gyengé
nek, de viszont tudd az Istent erőát
add Istenednek: Neki ígérete van rá, 
hogy erőt ad az Övéinek. Mindenre ad 
erőt a Krisztusban. A Krisztusban pe
dig akképpen ad neked erőt, hogy ben- 
neéltet az egyházban: bermeéltet az 
igehallgató, az úrvacsorái gyülekezet
ben. Ezért elválaszthatatlan egymástól 
az örök Isten, a Krisztus, a Lélek ere
je, az evangélium, a keresztség, az úr
vacsora, az egyház. Ha valaha is meg
próbálnál úgy élni, hogy egyiktől vagy 
másiktól elszakadsz, menten elsza
kadsz a többitől is.' Ezért hát az elsza
kadásnak bármilyen kísértésében mele
gítsd fel magadban konfirmációd em
lékét, s ez az emlék ne hagyjon neked 
nyugtot, amíg mellbe nem vágod a Kí- 
sértöt.

Azt írtam, hogy mindenre erőt kapsz 
a Krisztusban. Tudom azonban, hogy 
neked is, mint minden embernek, több 
a megfogható kevés, mint a foghatat- 
lan minden. Meg kell ugyan tanulnod 
— még értetlenül is — a »mindew-t, 
mert te sem tudod, milyen nyomorúsá- 

,gok, milyen erőtlenségek jönnek rád 
életedben. De helyes, hogy elsősorban 
most, ö te ifjúságod idején, a te ügyeid
ben akarsz erős lénni: erős ifjú, erős a 
te idődben, erős a társaid között. Ezért 
én sem írok neked többről, mint arról 
az erőről, amelyet az Istentől arra 
kapsz, hogy híven harcolj kísértéseid 
ellen, és híven szeresd a tieidet. Eze
ket sem tehet egymástól elválasztani. 
Nincs öncélú harc a bűnök elén, és vi
szont a tieid szeretetében csak az ön- 
szeretet kísértéseit legyőzve tudsz hű 
maradni. Remélem, nem is kell sok 
szóval figyelmeztetnetek, kik is hát a 
»tieid«. Nemcsak a testvéreid, meg a 
szüleid, sót nem csupán a barátaid, 
hanem mindazok, akiknek a közösségé
ben élsz, akik közvetve vagy közvetle
nül neked dolgoznak (pl. a ceruzádat 
neked gyártották, a földalatti vasúlat 
neked fúrják), akiknek a javára te 
fogsz dolgozni, mindazok, akik veled 
együtt az Erős Isten teremtményei és 
gyermekei. Helyesen teszed persze, 
hogy naponként elsősorban azoknak a 

-javát nézed, akiket éppen az életed su
garába hozott az Isten.

így lágy erőst Az emberek felé ön
tudatosan, önérzetesen, de önzetlenül 
erőst Az Isten felé a bűnbánóiban, en
gedelmességben, bizodalomban, re
ménységben erőst

Ez hát az én papirosra kívánkozó 
mondanivalóm. Talán azért is kívánt 

' 'kozott papírra, mert mi szülők elérzéi  
kenyülürlk, amikor a gyerrdekünket ott 
látjuk az oltár előtt, amint először 
kapja az úrvacsorában Krisztus testét 
és vérét. Elérzékenyedünk, mert ilyen
kor kivá'tképpen gondolunk éveink mú
lására. De mégis Inkább öröm nekünkI 
Eveink múlásából meggondoljuk szü- 
löi-neve'öi erőnk gyengülését, és en
nek ellenében annál hálásabbqk va
gyunk az Istennek, hogy ö  a Maga 
Leike erejét adja neked is, kedves fiqm. 
Örülj te is, örülj az erőnek, erődnek, 
Isten erejénekI Marqdj meg annak a 
hitnek az örömében, ame'ure érőt ve. 
szel a konfirmációban. Csókol:

édes apád.
Sólyom Jenő.

A Béke Világtanács budapesti ülése 
az egész világ figyelmét Budapestre 
Irányítja. A földgolyó minden orszá
gából idefigyelnek most a béke hívei, 
tízmilliók' és százmilliók, akik a leg
különbözőbb körülmények között s a 
legkülönbözőbb harci eszközökkel, de 
egyért küzdenek: a békéért! De ide 
irányul a figyelme azoknak is, akik a 
béke ellenségei s akik az emberiség 
zűr-zavarából, a háború nyomorából, 
a népek szenvedéseiből szeretnének 
hasznot kovácsolni maguknak. A béké
nek ezek az ellenségei a tőkés orszá
gok legtöbbjében kegyetlen terrorral 
igyekszenek elnyomni a béke védelmé
re felsorakozó dolgozó tömegeket, más
hol pedig megpróbálnak hideg közönyt 
teremteni a népek feltörő békeakarata 
köré.

A béke ügye azonban előremegy. Vi
lágszerte erősödik a tiltakozás az ame
rikai kormány halogató politikája el
len, a koreai fegyverszünet ügyében. 
Világszerte erősödik a felfogás, hogy 
a nagyhatalmak vezetőinek össze kell 
ülniük tárgyalásra cs békésen kell ren
dezniük a világ minden feszült kérdé
sét. A békeszeretö emberiség tudja s 
mi a béketábor tagjai biztosra vesz- 
szük, hogy a nyugati nagyhatalmak 
nem fognak tudni kitérni az elől az 
egész világot mozgató követelés elől, 
hogy békés tárgyalásokat kezdjenek 
az egész világ békéjéért állhatatosan 
harcoló Szovjetunióval és kérdésröl- 
kérdésre való tárgyalással rendezzék 
a világ összes napirenden lévő kérdé
seit.

A Béke Világtanács budapesti ülése 
tovább folytatja a világra szóló ta
nácskozást a háború elhárításának és 
a béke megvédésének döntő kérdései
ről, amelyek között előtérben áll a ko
reai fegyverszünet, az egységes, de
mokratikus és békeszeretö Németor
szág megteremtése és a népi demokra
tikus Kína jogának érvényesülése az 
Egyesült Nemzetek Szervezetében. 
Magyarország népe, mint jó házi
gazda, teljes felkészültségben, mérhe
tetlen lelkesedéssel várja a hazánk

békés építő munkáját megtisztelő Béke 
Világtanács-ülés napját s a Béke Vi
lágtanács tagjait és meghívottjait. 
Minden nap felkészülten, minden nap 
felkészültebben várjuk ezt az ülést. 
Bárki, bármikor arról győződhetik meg 
a mi hazánkban, a mi mostani min
dennap gazdagodó életünkben, hogy 
minden a béke áldásaiból fakad s mi- 
nálunk minden a béke szeretetéböl és 
a béke megvédése érdekében történik. 
Életünk a békés építés ezer jelével 
mutatja népünk egységét a béke olda
lán. Lenyűgöző békekiállítás a Mű
csarnokban, magyar újságírók kitün
tetése a békeharc ügyét szolgáló írá
saik alapján, a hatalmas békealkotá
sok megteremtéséért folyó munkaver
seny napról napra szemeink elé kerülő 
békegyőzelmei, mindenekfelett pedig 
a május 17-i választáson bekövetke
zett elsöprő erejű Népfront-győzelem, 
népünk egységét mutatják a béke mel
lett.

A Béke Világtanács budapesti ülé
sét az egységes magyar nemzet fo
gadja, egységes nép, melyben foglal
kozásra, világnézetre, vallásra nézve 
különböző emberek egyetértő és egyért 
küzdő nagy családja mutatkozik meg 
ország-világ előtt. Ezekben a napok
ban úgy kell dolgoznunk, hogy né
pünknek ez a békés, teremtő egysége, 
— ha lehet — még nyilvánvalóbbá le
gyen. Nekünk, magyarországi keresz
tyéneknek és keresztyén egyházaknak 
is népünkkel való egységünkben adód
nak a feladataink s a Béke Világtanács 
ülésével kapcsolatban az a külön öröm 
is osztályrészül jut, hogy a Béke Vi
lágtanács számos lelkésztagját és lel- 
készvendégét üdvözölhetjük majd a 
világ minden tájáról. Találkozásunk 
ezekkel a békeharcos lelkészekkel nyil
ván hozzájárul majd az egyházak bé
keküzdelmének megerősítéséhez min
denütt, ahol csak keresztyének élnek. 
Az igaz keresztyének ugyanis egyetér
tenek abban, és értsenek egyet abban, 
hogy az emberiséget meg kell óvni a 
pusztító háborútól, az emberiség bé
kéjét meg kell védeni.

S zom bat es ti közös im ádságun k •
KÖNYÖRGÉS A SZENTHÁROMSÁGHOZ 'J

IV. Móz. 6, 22—27. £  I
Állandóan nagy szükségünk van Isten szeretetére: áldására és őrs7 / 

sére, arra, hogy a test és lélek minden szükségével, kenyérrrel, otthomv a / 
munkával, egészséggel, családdal megajándékozzon bennünket. Az“')  
ajándéka az életünk, a családunk, a nemzetünk.

De szükségünk van arra is, hogy Isten megvilágosítsa arcát mirajtunk, 
vagyis megbocsátó szeretettel nézzen reánk, mert mi naponként sokat vét
kezünk és csak büntetést érdemelnénk. Isten Jézus Krisztus által fordul 
felénk barátságos arccal. Benne kínálja fel bűnbocsátó, új életet ajándé
kozó és az örökélet ajtaját megnyitó kegyelmét.

Végül nagy szükségünk van arra is, hogy Isten reánk fordítsa arcát, 
vagyis állandóan rajtunk legyen irányitó és az úton vezető tekintete. 
Isten a Szentlélek által tartja  rajtunk a szemét és vezet bennünket azon 
az úton, amelyet számunkra kijelölt. A Szentlélek által vezet bennünket, 
hogy egyházunk és nemzetünk minden kérdésében jól eligazodjunk és az 
O dicsőségére szolgáljunk.

VALLJUK MEG, hogy sok makacs engedetlenségünk miatt Isten 
• áldása helyett igen sokszor átkot érdemelnénk.

ADJUNK HALAT, hogy Isten nem átkával, hanem szeretetével, 
kegyelmével és vezetésével közeledik felénk.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten áldása nyomán békesség legyen 
szívünkben, hazánkban és az egész világon. Könyörögjünk,

. hogy konfirmandusaink hittel vegyék Isten bűnbocsátó ke
gyelmét és megmaradjanak a Szentlélek vezetése alatt.

K. Z.

B I B L I A-O LVA S Ó
Május 31. Vasárnap. Ezsdrás 9:6 II. Kor. 13:13.

Isten szentsége előtt válik nyilvánvalóvá életünk minden álnoksága. 
Hála legyen érte Istennek, hogy mindnyájunk vétkét ö reá  vetetté, sőt 
Szentlelkét is adta. aki által bizodalmas menetelünk van az Atyához. 

(Olvasd még: Zsolt. 99. — Csel. 4:1—12.)
Június 1. Hétfő. Péld. 20:22. Róm. 12:14.

Magatokért bosszút ne álljatok —, int az apostol. Krisztus szeretet- 
parancsa ne az ajkunkon legyen, hanem a szívünkben, és gyakoroljuk is 
magunkat benne utolsó leheletünkig.

(Olvasd még: V. Móz. 6:4—13. — Csel. 4:13—22.)
Június 2. Kedd. Jer. 30:11. L Ján. 5:5..

Lehet-e a bűneivel harcoló ember számára nagyobb vigasztalás és 
erőforrás ennél: velünk az Isteni? Ne vesd meg Isten büntetését, mert 
ez is Je le  annak, hogy veled van Isten.

I (Olvasd még: I. Kir. 8:6—14, 22, 23, 26—30. — Csel. 4:23—31.)
Június 3. Szerda. Zsolt. 62:6 II. Kor. 5:7.

, »—» Isten magához teremtett, ezért nyugtalan szivünk, amíg benne meg 
nem nyugszik. Isten népének elhivatásához méltó, hitben járó élete ezt 
a rendíthetetlen békességet hirdeti.

(Olvasd még: Ef. 4:1—6. — Csel. 4:32—37.)
Június 4. Csütörtök. Zsolt. 127:1. FH. 1«.

Szeplő nélkül megtartani magát (Jak. 1:27), ez a keresztyén ember 
törekvése. Éppen itt szenved hajótörést a legtöbb jóakarat. Az Űr őrzi 
az övéit. Aki elkezdte a hitet munkálni, be is végzi azt. Ezt ne feledd soha. 

(Olvasd mé: I. Tim. 3:14—16. — Csel. 5:1—11.)
Június 5. Péntek. Zsolt. 145:2. Ef. 3:9.

Minden teremtmény dicséri a Teremtőt. Az Isten képére teremtett em
ber dicséri-e Öt, aki nemcsak Teremtő, hanem Megváltó és Megszentelő is! 

(Olvasd még: Ef. 1:3—14. — Csel. 5:12—16.)
Június 6. Szombat. 's. 55:8, 9. Ján, 12:44, 45.

Isten gondolatai magasak, a mieink nagyon alacsonyan járnak. Nem 
értjük Isten útjait, a magunkéit meg hiába akarjuk Isten útjaivá tenni! 
Meg kell változnunk gondolkozásunkban, lábainkat pedig Isten ösvényére 
kell egyengetnünk,

(Olvasd még: Ján. 5:17—23. — Csel. 5:17—33. — V. Móz. 6:4—13.)
Detre László
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MINEK JELKÉPE A KERESZT
A szavak és jelképek tartalma- á 

lartdóan változik. Olyan erős változási 
azonban egyetlen jelkép sem élt át, 
mint a kereszté.

A kereszt — éppen ha húsvét után 
tekintünk rá vissza — diadalmi jel.

A kereszt azt hirdeti, hogy Isten 
szeretete győzött. Az ember min
den bűne, a pokol minden hatalma 
erötelennek bizonyult a szeretet
nek azzal a hatalmával szemben, 
amelyet Isten a kereszten bizo
nyított meg ellensége, az ember 
iránt. Ezért vált a kereszt a re

ménység jelévé is.
Ezért tűzték figyelmeztetőül és vi
gasztalásképpen fejfául a halottak sír
jára.

Az evangélikus ember most sem 
vetette el ezt az ősi szimbóliumot, 
mégis bizonyos tartózkodással és mér
séklettel használja. Az istentiszteletben 
az ároni áldás után a lelkész jobb ke
zével keresztet ír a levegőbe, de az 
Imádság előtti, vagy a templom előtti 
keresztvetés nem szokás az evangéli
kusok között.

Jól ügyeljünk arra, hogv a keresztet 
a maga helyén, meggondoltan használ
juk.

Az egyháztörténelem régmúltja, 
de közelmúltja is arra figyelmez
tet, hogy ennek a mélyértclmü, ősi 
szimbólumnak a jelentése — éppen 
a keresztyének viszaélése követ
keztében — jelentős változásokat 
szenvedett számtalanszor és a ke
resztyén egyház legszebb, legalap
vetőbb mondanivalói elhomályosí- 
tására, sőt megrontására használ

ták fel eszközül.
A régi időkből reak egy néhány em

léket idézünk fel. A ÍV. század elején 
Nagy Kostantinusz császár a krisztus 
monogramm és a kereszt jelét verette 
pénzérmeire és alkalmazta a hadsereg 
zászlórúdjain. »E jelben győzni fogsz!« 
— ez a jelszó vezette, mikor a bizánci 
császárság kialakulását tűzte ki célút. 
Talán akkor kezdték el először gyanús 
kapcsolatba hozni a keresztet az im- 
périum-alkotó, hódító politika gondola
tával.

Az Európát súlyos erkölcsi ziil- 
\  lésbe'süllyesztő keresztes hadjára- 

' tok lovagjai a kereszt jelét varr
ták fel köpenyükre. Az inkvizíciós 
törvényszékek vallatási eljárásá
nál a kereszt jele két gyertya 
fénye között az eltakart arcú vál- 
I latóbírák asztalán állt.

Az egész reformáció kiirtását célzó ka
tolikus visszahatás a kereszt jegyében, 

~~l »Isten nagyobb dicsőségére« végezte 
gyilkos munkáját. Az amerikai néger- 
üldöző titkos társaságok terrorjelvénye 
a fáklyaként szabadban égő kereszt 
volt.

Nem kell azonban a régmúltba 
visszanyúlnunk, ha a kereszttel kapcso
latos visszaéléseket keressük. A mi 
nemzedékünk maga is hozzájárult ah
hoz, hogy változás álljon be ennek a 
jelképnek értelmében. Az első világ
háború után a kereszt jelét nálunk is 
mind gyakrabban kezdték alkalmazni.

Azért állították fel nyilvános helye
ken, utak mentén, hegyek tetején, köz
épületek ormán, hivatalos helyiségek 
falán, mert alkalmas eszköznek bizo
nyult az egyház »földi hatalmának« ki
fejezésére. A kereszt jelével nagyon 
egyszerűen lehetett valamit »keresz
tyénné« tenni. Egy alkalommal Gyön
gyösön egv mozi mellett' mentem el. 
Homlokzatát hatalmas, közel három
méteres kereszttel ékesítették. A mozi 
a helyi katolikus egyházközség tulaj
dona, mondották. Különben ugyanazo
kat a filmeket játszották benne, mint a 
többi moziban. Csak a jövedelem szol
gált »egyházi célokat«. Amikor az 
egyház munkájának célját a világ ei- 
egvháziasításában ‘látja, annak min
dig- az a következménye, hogy maga 
viiágiasodik el.

Az első világháború utáni úgyneveze- 
zett keresztyén kurzus idején a kereszt 
a felekezeti és faji türelmetlenség jel
képévé vált. A »keresztyén« társadalom 
hatalmi igénye és világnézete próbálta 
meg önmagát érvényesíteni és propa
gálni ezzel az egészen mást kifejező 
szimbólummal. Üzletek kirakatüvegére 
ragasztották ki a keresztet ezzel a fel
írással egybekötve: »keresztyén üzlet«.

A kereszt jelével való harmadik 
visszaélésünk abból származott, hogy

egy önhitt, önmaga felett revíziót 
tartani nem tudó egyházi és nem
zeti sovinizmus jelvényévé tették.

A kereszt értelmében a legdöntőbb 
és legmélyebbre ható változást még
sem az egyháztörténelemben meg
mutatkozó visszaélések idézték elő, 
hanem egészen más események.

A kereszt eredetileg nem győzelmi
jelvény, hanem a gyalázat, a szé

gyen fája volt.
Egy olyan jelkép volt a kereszt, 
amely mindenkiben iszonyt és borza- 
dályt ébresztett.

Mi az oka ennek a tartózkodásnak? 
Miért használjuk bizonyos mérsékletté,! 
a kereszt jelét? Miért lett volna jó, ha 
a múltban sokszor nagyobb meggondo
lással függesztettük volna fel ezt az 
ősi szimbólumot? Miért megy túl a 
»felekezeti ízlés« és megszokás hatá
rain a kereszt alkalmazásának kér
dése? — A felelet röviden ebben talál
ható meg: a kereszt jelentésében na
gyon mélyreható és szemet szúró vál
tozás történt. Ezt a változást, inkább 
torzítást, keresztyének idézték elő.

A római impérium- a lázadókat és 
a szökött rabszolgákat feszítette ke
resztre. A kereszt keresztgerendáját 
patibulumnak nevezték. Ez eredetileg 
az ajtó szemöldökfája volt. Ha egy 
rabszolga lázadozott, akkor a szemöl
dökfát, a patibulumot a hátára tették 
és két kezét kifeszítve hozzá kötöz
ték. A rabszolgatartó teljesen lemez
telenítette és korbáosüfések közepette 
hajtotta ki mindenki szemeláttára a 
városból. A kivégzés helyén földbe
ásott cölöpök álltak és ezek egyikére 
húzták fel a szerencsétlent a patibu- 
lummal együtt. Az elítélt kezeit sok
szor oda is szögezték a patibulum- 
hoz. így jött létre a kereszt. A földbe 
ásott cölöp olykor annyira alacsony 
volt, hogy az elítélt iába a földet 
érte. Néha ülőkét is erősítettek a cö
löphöz, hogy' a halálra ítélt felső tes
tét azon támaszthassa meg kissé. Az

ítéletről szóló 'iratot a cölöp felső vé
géhez szögezték. A keresztnek tehát 
csak a keresztgerendáját cipelte az 
elítélt a vesztőhelyre, a függőleges 
cölöp, már ott várt készen. A halál
tusa hosszú ideig tartott. Általában 
három napig. Rendesen napszúrás, 
szomjúság, sebláz, vérveszteség, vagy 
szívbénulás következtében állt be a 
halál. Jézus viszonylag rövid ideig 
szenvedett.

A kereszt az egyik legszörnyübb 
kivégzési mód, amiit az »értelmes 
ember« talált ki. A kereszt a római 
birodalom hatalmát jelképezte. A ke
reszttől való félelem kényszeríteíte 
térdre Róma alattvalóit. A kereszt 
azonban Róma hatalmának végét is 
jelentette. Ha valaki nem félt a ke
reszttől, az Róma hatalmától sem 
reszketett meg lelkében.

A szégyen fájának, a gyalázat fá
jának, a keresztnek a jelentésében 
akkor következett be a legnagyobb 
változás, mikor Isten Fiát feszítették 
rá, mikor ő engedelmes volt mind ha
lálig, mégpedig a keresztfa haláláig,

Mikor Jézus magára vette a rab
szolgák halálát, halálával megítélte 
a rabszolgaságot. A rabszolgasá
got, mint egyik embernek a másik 
ember által történő kizsákmányo
lását és azt a rabszolgaságot is, 
amely az emberben az embert, az 
Isten gyermekét nyomja el — a 

bűnt.
Az a gyökeres jelentésbeli változás, 

amelyet Jézus Krisztus idézett elő 
halárával, a kereszt jelképében, át
süt az évszázadok minden visszaélé
sén és hazugságán. Csak ezért lehet 
ma is reménységünk és dicsekvésünk 
a Jézus Krisztus keresztje. És semmi
képpen nem az emberi visszaélések 
alapján.

B. L.

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
SVÉDORSZÁG

A Kotimaa című finn lap szerint 
szerte a világon 1419 svéd misszio
nárius dolgozik. A misszionáriusok 
zöme Afrikában és Kelet-Ázsiában 
működik.

Karl-Erik Keine lelkész, aki Svéd
országban hosszú ideje heves küz
delmet folytat az erősen elterjedő 
homosexualitás ellen, Finnországba 
érkezett előadások tartására.

Yngve Brillioth svéd evangélikus 
érseket Sven Hédin helyére, a Svéd 
Tudományos Akadémia hatodik tag
jának választják be.

e g y e s ü l t  Á l l a m o k

Az Amerikai Egyesült Államok né
ger keresztyénéi harminc tagból 
álló, különböző felekezetekhez tar
tozó néger lelkészküldöttséget me
nesztettek Eisenhower elnökhöz, 
hogy felvessék előtte az amerikai 
faji kérdést és követeljék a négerek 
egyenjogúságát a hadseregben, a 
kormányzatban, a munkahelyeken s 
a többi között a kormányzat wash
ingtoni hivatalaiban is. Ezek a lel
készek hétmillió néger keresztyén 
szavát és kívánságát képviselték, 
különböző amerikai keresztyén egy
házakból. Eisenhower elnök azt 
ígérte, hogy felszólalásukat az ilyen 
kérdésekkel foglalkozó bizottság elé 
fogja terjeszteni.

FINNORSZÁG
Toivo Laitinen, finn lelkész, aki 

Magyarországon is tanult, s a sop
roni evangélikus teológián magya
rul is megtanult, doktori disszertá
ciót adott be a helsinki egyetemen. 
A 262 oldalas dolgozat címe: »Az 
ébredés felfogása az egyházról az 
1840-es években.«

INDONÉZIA
A közel egymilliós katotikusság mel

leit több mint kétmillió protestáns ke
resztyén él Indonéziában 29 szigetegy
házra szétosztva. A protestánsok az 
indonéziai egyházak tanácsában tömö
rülnek. Számuk egyre növekszik, az 
újonnan keresztyénné váltak felgjr-po- 
gányságból, másik jele viszont Ii ke
resztyén családokból származik. It po
gányság ideje letűnőben van. Alj már 
teljesen régimódi dolognak tcM'pflt m 
pogánysághoz való tartozást. Az indo
néziaiak két lehetőség közölt választa
nak, vagy keresztyének, vagy moha

medánok lesznek. Néhány év óta igen 
erőteljes munkát fejt ki az izlám. Az 
erős mohamedán környezet arra kész
teti az itteni keresztyéneket, hogy szo
rosabbra fűzzék a különböző protes
táns felekezetek között az egyházi egy
séget. Mindez mégsem vezet egyházi 
és teológiai elszíntelenedésre.

Egy bölcs tanítás
Éjszaka felébresztette álmából apját 

az egyik fia:
— Nézd apám, a testvéreim mind 

alusznak már, de én még mindig imád
kozomI

Az apa így válaszolt:
— Te is jobban tennéd, ha aludnál, 

ahelyett, hogy a testvéreidet ítélgeted 
és kisebbíted.

Istentiszteleti ren d
május 31-én 

BUDAPESTEN
Deák-tér: d. e. 9 Zav László, d e .  11 

(KóH'l.j iNéVnény Lajos, d. u. 6 Sülé Károly,' 
d. u. riií szeretetv! Friedrich Lajos. Fasor: 
d. e. '/2lu Pásztor Pal, d. e. 11 (konf.) 
Gyöngyösi Vilmos, d. u. 6 Pásztor Pál. 
Dózsa György-út: d. e. V*10 teológus. Ü1I61- 
út: d. e. ValO, d. e. 11. Rákóczl-út: d. e. IQ 
Szilády Jenő dr., d. e. *U\2. Karácsony S.-u.: 
d. e. 10. Óbuda: d. e. 10 (konf.) Komjáthy 
Lajos, d. u. 5 (szeretetv.) Komjáthy Lajos. 
Bécslkápu-tér: d. e. '/a9 (konf.) Sréter Fe
renc. d. e. 11 Gálát György, d. u, 7 Evan- 
gélizáció. Toroczkó-tér: d. e. 8. Gálát György. 
XII., Tarcsay V.-u. d. e. 9 Ruttkay Elemér, 
d. e. 11 ■ (konf.) Danhauser László, d. u . ' 7 
Ruttkay Elemér. Hűvösvölgy, Lelkészneveld 
Intézet: d. e. 10 Friedrich Lajos. Fóti-út: 
d. e. VjIO Gádor András, d. e. 11 (úrv.) Gá
dor András, d. u.- 7 Gádor András. Václ-út: 
d. e. 8 Rimár Jenő. d. u. 4 Rinrár Jenő. 
Zugló: d. e. 9. d. e. 10 (konf.) Scholz László, 
d. u. 6 Scholz László. Gyarmat-u-: d. e. ValO 
Benes Miklós dr. Rákosfalva: d. e. Vsl2 Be
nes Miklós dr. Thaly K.-u.: d. e. 11 Rédey 
Pál. d. u. 6 Bohnyai Sándor. Kelenföld: d. e. 
8 Rezessy Zoltán dr,, d. e. 11 (konf.) Muncz 
Frigyes, d. u. 5 Bottá István. Németvölgyi
ig: d. e. 9 Bottá István. Külsö-Kelén- 
föld: 12 Bottá István. Kőbánya: d. e. V2IO 
(konf.) Korén Emil, d. u. 4. Vető Béla. 
Simor-u.: d. e. 'A 12. Utász-u.: d. e. '/a 12- 
Üjpest: d. e. V*10 (konf.) Blázy Lajos, d. u. 
5 (szeretetv.) Blázy Lajos. Dunakeszi—Alag: 
d. e. 9 Bonnyai Sándor. Vas-u. 2/c.: d. e. 11 
Szimonidesz Lajos. Csillaghegy: d. e. V210 
Kaposváry Vilmos. Rákospalota, MÁV-tclep: 
d. o. V*9. Rp. Nagytemplom: d. e. 10. Rp. 
öregtemplom: d. 11. 3. Pestújhely: d. e. 10 
Kürtösi Kálmán. Rákoscsaba:, d. e. 9, d. u. 
V27. Pestlőrinc: d. e. 11 (konf.) Sokoray 
Károly, d. u. 5 (szeretetv.) Vlsontai Róbert. 
Pesterzsébet d. e. 10. Soroksár-Üjtelep: d. e 
V*9. Csepel: d. e. 11 (konf.) Várady Lajos, 
d. u. 6 (szeretetv.) Várady Lajos. Budafok: 
d. e. 10. Kelenvölgy: d. e. 9. Albertfalva: 
d. e. Vall- Nagytétény: d. e. Vs9.

Magyarország a béke országa
— Kiállítás a Műcsarnokban —

Az egész ország népe készül a Béke 
Világtanács budapesti ülésére. Ennek 
a készülésnek egyik gyönyörű állo
mása a Műcsarnok kitűnően megren
dezett kiállítása. Ez a kiállítás elénk 
állítja az egész országot, sokszor egé
szen kis keresztmetszetben, de éppen 
ezek az összefoglaló képek domborít
ják ki szemléletesen azt a hatalmas, 
minden képzeletet felülmúló fejlődést, 
ami Magyarországon végbement és 
végbemegy. És az új üzemek, városok, 
épületek és gépek mind egy szót su
gároznak: beket A kiállítás m!mlen 
kimondott szónál ékesebben bizonyítj•» 
a magyar nép békeakaratát.

Az egész kiállítást mintegy össze
fogja a középső terem hatalmas terep
asztala, melyen Magyarország lát
ható. A hatalmas táblán kis modellek 
jelzik az épülő új iparvárosokat, apró 
traktorok a gépállomásokat, kicsinyí
tett távvezeték a villamosítást. A te
repasztal előtti kapcsolótábla áll. 
Gombnyomásra különböző színű lám
pák gyulladnak ki a kis modellek mel
lett, jelelve, hogy milyen ipari vagy 
energetikai létesítményt mutat a mo
dell.

A terepasztalt félkörben üvegtáblák 
veszik körül. Ezek is gombnyomásra 
világosodnak meg és mutatják má
sodik ötéves tervünk adatait. Acélter
melésünk a második ötéves tervben

eléri a 3.5—4 millió tonnát, szénter
melésünk a 40—50 millió tonnát, elek- 
tromosenergia-termelésünk a 10—12 
milliárd kilowattórát. Hatalmas mére- 
tekben halad az ásványkincsek feltá
rása, tovább épül a földalatti gyors
vasút, elkészül a dunai vizierőmű. A 
dolgozók reálbére emelkedik, a köz
szükségleti cikkek ára csökken.

Néhány év és elérjük mindezt. Az 
kell hozzá, hogy mindenki becsülettel 
helytálljon a maga mindennapi mun
kájában — és béke legyen.

A többi teremben is gazdaságunk 
fejlődését és a békeharc eseményeit 
mutató képek és táblák borítják a fa
lakat. Megelevenednek előttünk a né
pek bécsi kongresszusának az esemé
nyei. Ott látjuk a részvevők között 
püspökeinket: dr. Vető Lajost, Be- 
reezky Albertet és Péter Jánost. A né
pek testvériségének megható jeleneteit 
látjuk és megerősödik bennünk a tör
hetetlen akarat: a békét meg fogjuk 
védeni!

A béke érdekében végrehajtott tet
tek nagyszerű beszámolója ez a kiál
lítás. Minden tettünk a békét szolgál
ja. A munka és építés képeihez az 
utolsó teremben festők, szobrászok al
kotásai sorakoznak fel: az utóbbi évek 
tárlatainak legszebb darabjai.

Magyarország a béke országa!

MEGJELENSZ,  O JÉZUS. . .
—  D á n ie l J u n e d  é n e k é b ő l —

Megjelensz, ó Jézus, aki énmiatlam 
Az út porába leterít,

De csendülő hangod a porból feléleszt,
Kezed értem nyúl, felsegít,
Kezed értem nyúl, felsegít.

Megjelensz, ö Jézus, aki énmiattam 
Gyötrődött és megszenvedett,

S a lelkemben érzem, kínodért, mit kaptam:
Bocsánatot és élelet,
Bocsánatot és élelet.

Megjelensz, ó Jézus, borús ösvényemen,
Hol sírva vonszolom magam,

S megkönyörülsz rajtam, bús szenvedésemen,
Szólsz és elmúlik hangtalan,
Szólsz és elmúlik hangtalan.

Fordította: Bókay János

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF le lk ip á s z to r i  lev e le ib ő l

E gym ásért
Maga az Üdvözítő is kérte tanilvá- 

nyait a Getsemane kertjében, hogy 
virrasszanak és imádkozzanak vele. 
Az apostolok is kérték gyülekezeteik 
imádságát: s általában a Szentírás 
többhelyütt buzdít az egymásért való, 
közbenjáró imádságra. Imádkozzunk 
hát egymásért, sőt minden emberért. 
Nagy Ígéretet fűzött az Ur ahhoz is, 
ha ketten imádkoznak együtt, egy 
akarattal. Isten elvégezhetne ugyan 
mindent egymaga, nálunk nélkül is, 
azonban mégis úgy rendelte, hogy egy
másért hordozzuk imádságainkban 
Oelötte és egyik a másiknak szolgál
jon a neki adott ajándékokkal sáfár
kodván. Azt akarja, hogy szeretettel 
törődjünk egymással és segítsünk egy
máson. így akar hatalmas dolgokat 
cselekedni általunk is, amikor egy
másért könyörgünk Oelötte.

Isten néha a szükséget szenvedőt 
akarja annak tudatára ébreszteni, 
hogy mások közbenjárására szorul, ha 
azt akarja, hogy Isten segítségét meg
kapja. Ez az oka annak, hogy néha a 
magunk imádsága nem segít; egy má
sikéra van szükségünk.

Szülök vetik fel sokszor azt a kér
dést, hogy miért maradnak meghall- 
gatatlan gyermekeik megtéréséért, üd
vösségéért, hitéért mondott imádsá
gaik. Az azonnali meghallgatás hiánya 
nem jelenti azt, hogy Isten nem akarja 
teljesíteni az imádságot. Csak azt ne 
véljük, hogy az efféle kérést Isten azon
nal teljesítheti. Néha sokáig eltarthat, 
amíg az Ur rejtett munkálkodásának 
gyümölcse terem. Már csak azért is, 
mert amikor valakinek a hitrejutásá- 
ról, megtéréséről van szó, akkor nem

elég Isten akarata: az embernek is 
akarnia kell. Hiszen Isten szabad aka
ratot adott neki, mellyel nemet is 
mondhat Isten hívó szavára. És Isten 
nem alkalmaz erőszakot. Sok kötelék 
tartja fogva az embert és sokáig tart, 
amíg Isten ezektől egyenkint megsza
badítja. Hajlamok, szenvedélyek, sö
tét hatalmaik kötözik meg az embert 
és időre van szükség, amíg Isten Lelke 
mindezeken győzedelmeskedhetik. Csak 
abban ne kételkedjünk egy pillanatig 
se, hogy imádságunkra Isten mind
járt munkához lát és nem marad tét
len, — ha ugyan helyesen imádkoz
tunk —; csak • persze a gyümölcsökre 
kell gyakran sokáig várakoznunk.

Senkit sem tekinthetünk elveszett
nek, akiért állhatatosan imádkozó szí
vek virrasztónak. Csak meg ne restül
jünk a csendes és alázatos imádság
ban; nem sok szóval, sürgetve és erő
szakolva, hanem szívből és hittél. Es 
vigyázzunk arra, hogy magatartásunk
kal meg ne hiúsítsuk imádságainkatI

E V A N G É L IK U S  E L E T
A magyarországi evangélikus .egyetemes, 

egyház Sajtóosztályának lapja 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. VIII., Puskin-u. 12. 

Telefon: 142-074
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry I,ászló szerkesztő 
Budapest, III., Dévai Biró Mátyás-tér I. 

Előfizetési árak:
Egy hóra 5.— Ft, negyedévre 15.— Ft. 
félévre 30.— Ft, egész évre 60.— Ft 

Engedélyezési és terjesztési szám:
M. E. HL B. 70.336/1948 

10.000 példányban nyomatott

2-532627. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

Somogyi szűcs B an d ák  á ts z a b á sa .  
B é lé s e k , h a sz n á lt  
b an d ák , irh ák  v é te le
V., Kossuth Lajos-utca 5,

Zongorakészitőni esteméi
zongora, pianínó jutányos 
árban Harmonium 4V* ok 
távos 3 reg. 2200 Ft, 5 ok
távon 6. reg. 3200 Ft eladó 
Daróczy mester, 342-662. 
Aggteleki-u. 5.__________
Sezlon 850 Ft, matrac 315, 
vendégágy (vasból) 345 Ft. 
Készítőnél, Bp., Lenin-körút 
55. sz.

Express kötőkészülék. Deb
receni. XIII., Szt. László-u. 
53. vagy XI., Kosztolányi- 
tér 12. fsz. 1. Demeter, 
Rapid javítás.
Kétszemélyes rekamiét szé
kekkel, fotelekkel olcsó ár
ban készít: Kárpitos, Rá- 
kóczí-tér II. sz.

Meridor kötőkészüléket, szö
vőrámát készít, javít. Kis
iparos, Bpest, V ili.. Al- 
löldi-u. 12. sz. Műhely,

Használt háló. kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamié. fotel. szék. lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Péterffy Sándor-u. 17. 
1 Gombos.

Ú j o r g o n á k  tffijfa’iavitását
R ie g e r O ttó  o r g o n a q y á r

Budapest, X IV ., Füredi-utca 41. Telefon : 297 — 023

Zongorajavltás, hangolás
Jótállásai Szakszerű becs 
lés. Szávlts mester. Fii 
ross-tér egy. T: 330-476

Vállalati Jogügyi osztá ly
hoz Budapestre elm en, 
nék. Baditz. Miskolc. Fö- 
oosta. Postán marad.

Bundák alakítását, »ámítá
sát, tisztítását, valamint 
irhabundák átalakítását ju
tányosán vállaija: Lóránt 
szűcs, November 7-té- (Ok
togon) 3 T. em.

Zongora, ptanino Javítás 
hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvári zongorakészítő 
mesternél. Lenin-körút 21. 
Tel.: 426-819.

Dolgozó szülők gyermekei
nek gondozását gyakorlat
tal állandóan is vállalnánk, 
gyümölcsös kertes lakásunk
ban* >Gödöllő< jeligére.

Orgona, harmonium készí
tés, javítás, hangolás, kar
bantartás. Villamos fúvó- 
berendezések. Fittler, Bpest, 
XIVH Miskolczi-út 76.

S p e c i á l i s  m ü s t o p p o ló ,  m iílr im fi
A d r , L A - ,  I Többszörösen kitüntetve férfi, nőimarian Janos szabómester, t h ö k ö l y - c t s ü /a .
Legtökéletesebb mütömés kiégett, m olyrágott szöveten  

és ruhákon. Vidékre postán utánvét.

Szem üveg Ltpl Józseftől 
(Knapecz utódától) IX., 
üiiöi-út 79. öröklmádás 
templom m ellett.
Szobát, fizetést ad orvos-
házaspár háztartási mun-
káért. Telefon este, kettő-
százötvenkilenc — kettőszáz-
tizennégy.
Órajavítást. óraüveg behe 
.yezést gyorsan és pontosan 

végez Belházy órásmester 
Szabadsajtó-út 6. (Erzsébet 
hídfőnél).

Művégtagok, haskötők, sérv
kötők, lúdtalpbetétek készí
tése és javítása. Vidékre 
is kiszállok. Pokorny, or
vosi műszerész: Budapest, 
V- Kossuth L.-u. 5.
Kvarclámpa Javítás: Zsellér, 
V ili.. Szigcnv-u. 19.
Sodrony ágybetét, össze
csukható vaságy Gyermek- 
)gyat. vasbútört. csőbútort 
készít. Javítást vállal Pro- 
hászka, VI., Zichy Jenő-u. 
negyvenhat.

SZLEZAK RAFAEL haraneöntö államositott vállalat 
R ákospalo ta , (Bpest, XV.,) Zrínyi-ót 28. Tel. 292-128

R e k a m i é k  LYtVllr;VJ 
6  H A V I  H I T E L R E

Kárpitosnál. Horváth Mihály-tér tizennégy 
(volt Mária Terézia). Templomnál

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés szavanként 1 Ft. Kishirdetés mm soron
ként I Ft. Szöveghirdetés mm soronként 2 forint.
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1951 nyarán magyarországi körútja 
egy szakaszán kísértem Hewlett John
son canterbury-i érseki helynököt. He
gyeshalomnál két nagy kocsival a ha
táron vártuk. Amikor átült a magyar 
gépkocsikba s túlhaladtunk Hegyes
halmon, két messzi község közötti or
szágúton parasztember gyalogolt. Me
leg nyár volt és nagy hátizsák volt a 
hátán. Megkérdeztem Johnsont, mit 
szólna, ha felvennénk a kocsiba. John
son így válaszolt: »Már szólni akar
tam. Úgy gondolom, ez egyedül méltó 
hozzánk.« A parasztember mosolygott, 
amikor beültettük s még nagyobb volt 
az öröme, mikor elmondtuk, hogy ki
vel utazik. Ismerte a nagy angol lel
készt. Több fényképét látta magyar 
újságokban és hálásahb volt, hogy 
éppen Johnsonnal utazott, mint azért 
magáért, hogy a forró nyárban elrö- 
pitettük a falujáig. Távozáskor azt 
mondta, hogy elmeséli otthon, hogy 
»azzal a lelkésszel utazott, aki jóra 
tanítja az embereket«...

Később a Balaton körül utaztunk. 
Hewlett Johnson a gyermeknyarató- 
telepeket látogatta. Balatonszabadiban 
felejthetetlen élményem volt vele. A 
gyermekek a délutáni pihenőt alud- 
ták. Hatszáz gyermek volt a telepen. 
A fürdőnadrágok hosszú köteleken 
száradtak, a gyermekek szellős szo
bákban feküdtek. Egy nagy szoba la- 
kóit felköltöttük. Kis nyári napozók
ban tódultak ki a íolyosóra. Harminc 
kislány, 7 és 10 év között. Hewlett 
Johnson azt kérdezte: »Tudjátok-e, ki 
vagyok?« A tolmács szavai után a 
gyerekek kórusban kiabálták: »Egy 
külföldi pap«. Johnson így válaszolt: 
»Hewlett Johnson vagyok, angol pap«. 
Es megkérdezte:' »Szeretitek-e az an
golokat?« A gyermekek kórusban kiál
tották, hogy: »Igen!« Johnson így 
válaszolt: »Nem tudjátok, hogy az 
angolok, az amerikaiak akaratára há
borút készítenek ellenetek?« Kis csend 
támadt s előlépett egy nyolcéves, kis 
feketehajú leány: »Nem bácsi, az an
golok nem akarnak háborút. Az angol 
nép vezetői akarnak háborút. Mi üd
vözöljük az angol népet!« Johnson- 
nak könny hullott le az arcán. Netn 
tudott semmit sem válaszolni. Később 
az autóban mindössze ennyi meg
jegyzést tett: »Nem hittem, hogy ek
kora gyermekeknek ilyen politikai 
tisztánlátásuk lehet. Amely nemzet 
így neveli a gyermekeit, az valóban 
békét akar«. . .

Este a Badacsonyon voltunk. Népi 
zenekar játszott s a barnaképű ci- 
gányzenész-kontrás búcsúzóul azt 
kérte a tolmácstól, hogy kérjen az ő 
számára áldást a békeharcos püspök
től. Ügy tudta», hogy Johnson püspök. 
A tolmács, de én is — pap létemre — 
úgy gondoltam, hogy ez a kérés most 
nem helyénvaló. Nem akartuk lefordí
tani a zenész kérését Johnsonnak. ö  
azonban észrevette, hogy valamit el
hallgatunk, tehát tolmácsoltuk néki a 
kívánságot. Johnsen azt mondta, hogy 
most már érti, miért akartuk elhall
gatni ezt a kérést, de neki az a véle
ménye, hogy ennek a zenésznek a ké
rését lelkipásztori módon komolyan 
kell vennie. Balkezérel megfogta a 
hatalmas keresztet, amit Alexij moszk
vai patriarchátó! kapott, egyik Szov
jetunióbeli utazásakor s a másik ke
zét a zenész fejére tette. Megáldotta 
őt a- béke Istene és az irgalmasság 
Istene nevében. Kirándulók népes se
rege látta a jelenetet a badacsonyi 
vendéglő terraszán. Kis úttörők tágra 
nyitották a szemüket, néhánv idősebb 
keresztet vetett s ünnepélyes nagy 
csend támadt. Johnson, a nagy béke
harcos lelkipásztorkodott a badacso
nyi vendéglőben . . .

Később, másnap egy tihanyi uzson
názóhely terraszán ültünk. Kérdést 
kérdés után tett fel, hogy megismerje 
a magyar viszonyokat. A gyermekek 
érdekelték elsősorban.. Az érdekelte 
többek között, hogy a dolgozó házas
párok mit csinálnak a gyermekeikkel, 
amíg ők munkában vannak Ismerte 
azokat a tényeket, amelyek Magyaror
szágon a munkanélküliség teljes fel
számolását s a férfiak és asszonyok 
foglalkoztatottságának állandó nőve-

NAGY PAPOK
kedését mutatják. Lelkesen méltatta 
azt a lendületes munkát, amelybe Ma
gyarország minden magyarja bekap
csolódik. De mit csinálnak a szülők a 
kisgyermekeikkel? Beszéltem neki ar
ról, hogyan fejlődik és szaporodik az 
üzemi és községi napközi otthonok 
hálózata, de ő tudta, amit erre nézve 
megjegyeztem, hogy természetesen 
még sok napközi otthonra van szük
ségünk. »Mi történik addig, amíg a 
többiek is felépülnek?« Mosolyogva 
válaszoltam.- »Vannak Magyarorszá
gon nagymamák«. Johnson megfogta 
a felesége kezét az asztalon. »Hallod 
drágám; —■ napközi otthonok és nagy
mamák. Nekünk Angliában nemcsak 
napközi otthonokért, hanem nagyma
mákért is kell küzdenünk, hogy a 
nagymamák nyugodt öregséget élvez
hessenek a családi otthonokban és 
szolgálhassák a gyermekeket, — a jö
vőt« . . .  ,

Josef Hromadkával, a nagy cseh 
békeharcos teológiai tanárral elő
ször Svájcban találkoztam 1948-ban, 
Magliaso bei Luganoban, egy európai 
ifjúsági-vezető konferencián, amit az 
Egyházak Világtanácsa Ifjúsági Osz
tálya rendezett. Egyetlen volt, aki az 
előadók között » mi országaink egy
házait képviselte és hihetetlen bátor
sággal képviselte a csehszlovák nép 
forradalmának, a felszabadulás utáni 
Csehszlovákia új útjának, a szocializ
musnak, az egyház bűnbánatának s a 
szocializmust építő országban történő 
megújulásának ügyét. Ezer kérdést 
kapott angoloktól, norvégektől, sváj
ciaktól, hollandusoktól. Gúnyos és 
meg nem értő kérdéseket is.\ A forró

délután végén megkérdeztem, nem 
érezte-e magát kényelmetlenül ehnvi 
kérdés közben. Ezt válaszolta: »Ne
künk minden kérdésre válaszolnunk 
kell.‘Nekünk nyugaton kell a legtürel
mesebbnek lennünk Nekünk itt min
den kérdésre van válaszunk. Az a ke
resztyén lelkipásztorkodás., hogy el ne 
fáradjunk a válaszolásban.«

A múlt esztendőben, amikor Hro- 
madka Budapesten járt, a református 
egyház vezetői várták a pályaudva
ron. Hromadka a szokásos optimizmu
sával, mély keresztyén derűjével lé
pett ki a vonatból. Ismerősként jött, 
egy éve már mégis, hogy legutoljára 
Magyarországon jári. Kiss Roland, 
a református konvent és zsinat világi 
elnöke ültette be az autójába. Az autó 
előtt állt a gépkocsivezető. »Jó reg
gelt, Dés úr«, — köszöntötte moso
lyogva Hromadka a gépkocsivezetőt. 
Átölelte és széles, nagy ütésekkel ta
pogatta Dés úr hátát. Több mint egy 
éve. járt Magyarországon, és emléke
zett a gépkocsivezető nevére. . .

A mi új országaink új lelkipászto
ra i..

Ez a szeretet abból az érdeklődés
ből fakad, amelyre a békéért küzdő 
papokat maga Jézus Krisztus vezette 
azzal, hogy mindannyiunkat a minden 
emberrel való testvériség harcára ta 
nított. A békemozgalomban nagyra nő
nek a lelkipásztori szívek, s világot 
átfogó szeretetre gyulladnak a hívők 
szívei. A békemozgalomban lett a mi 
keresztyénségünk megfoghatóvá és 
konkréttá a mi napjainkban.

Dezséry László
r

L e lk észe in k  n y u g e llá tá sa  I9 5 4 a*től k e z d v e  
a  g y ü le k e z e te k  fe la d a tá v á  le s z

Az állam és az evangélikus egyház 
között 1948 decemberében kötött 
Egyezmény értelmében az 1953. de
cember hó 31-ig nyugellátásban ré
szesített lelkészek és lelkészözve
gyek, illetőleg árvaellátásban része
sített lelkészárvák ellátmányát az 
állam viseli és viselni is fogja.

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 
1953 május elsején az állam 103 
evangélikus lelkész részére 48.939 
forint, 146 lelkészözvegy részére 
40.364 forint nyugellátmányt, 42 lel
készárva és kegydíjas részére pedig 
7517 forint ellátást, összesen tehát 
291 ellátott részére 96.820 forint el
látmányt folyósított.

Ez az összeg évente 1,161.840 
forintot tesz ki. Az Evangélikus 
Egyházegyetem Nyugdíjintézeté
nek nyújtott ez a nagy mértékű 
állami támogatás tette és teszi 
lehetővé, hogy a tényleges lel
készek számához viszonyítottan 
igen nagyszámú nyugdíjasunk 
ellátmánya — nyugdíjintézetünk 
és egyházegyetemünk, viszonyla
gosan csekély anyagi teljesítő- 
képessége ellenére is — a köz- 
tisztviselők illetményének a mér

téke szerint biztosítva van.
Ugyanakkor nyugdíjintézetünk ki

lenc lelkész részére 3931.20 forint, 
11 lelkészözvegy részére 2808.70 fo
rint nyugellátmányt, hat lelkészárva 
és kegydíjas részére pedig 1071 fo
rint ellátást, összesen tehát 26 ellá
tott részére 7810.90 forint ellátmányt 
folyósított. Ez az összeg évente 
93;730.80 forintot tesz ki.

Ehhez még azt is hozzá kell fűz
nünk, hogy

csupán 1952 folyamán 33.227 fo
rintot folyósított nyugdíjintéze
tünk azoknak az ellátottaknak az 
alkalmankinti segélyezésére, akik 
illetményüket állami, vagy egy
házi forrásból kapják. Ezen 
kívül támogatásban részesíti a 
nyugdíjas evangélikus lelkészek 
és leikészözvegyek otthonául 
szolgáló egyházi szeretetintézmé- 

nyeket is.
A jelenlegi feladata teljesítése 

mellett nyugdíjintézetünknek (illető

leg az 1954 január elsejével a helyébe 
lépő Nyugdíjosztálynak), kell majd 
folyósítania mindazokat a lelkészi, 
lelkészözvegyi nyugdíjakat és árva
ellátásokat is, amelyeket 1954 január 
elseje után fog majd megállapítani.

Nyilvánvalóvá vált, hogy nyugdíj- 
intézetünk az eddig alkalmazott 
nyugdíjbiztosítási elvek és módszerek 
alapján a reáváró feladatokat telje
síteni képtelen. Hiszen például 1952 
folyamán járulékokból mindössze 
124.343.70 forint, a nyugdíjasaink 
javára tartott országos offertórium- 
ból pedig 12.365.86 forint folyt be 
nyugdíjintézetünk pénztárába.

A lelkészek nyugellátása ügyé
nek gyökeres rendezése-az evan
gélikus egyház zsinata által tör
tént meg. Az 1953. évi VIII. tör
vénycikk a kérdést teológiailag 
alapozza meg, a lelkészek nyug
ellátásáról való gondoskodást ke
resztyén hitből fakadó szeretet- 
munkának minősítve. Ennek a 
szeretetmunkának a végzői: a 
gyülekezetek. Valamennyi evan
gélikus gyülekezet felelősséggel 
tartozik azért, hogy a lelkész
családok nyugellátása biztosítva 
legyen. Az Egyházegyetem Nyug
díjosztálya nem egyéb, mint az 
evangélikus gyülekezetek közös 
felelősségére támaszkodó admi
nisztratív szerv és az erők össze
fogására szolgáló intézmény.
Ugyanakkor korszerűvé is tette a 

zsinati törvénycikk a lelkészek 
nyugellátását. 1954 január elsejétől 
kezdődén — öregség, vagy rokkant
ság esetén — minden evangélikus 
lelkész nyugellátmányban részesül. 
A lelkészözvegyek és a lelkészárvák 
számára is messzemenő szociális 
gondoskodást biztosít a törvény. A 
terheket az evangélikus gyülekeze
tek és egyházi közületek — mint 
munkaadók — hordozzák, teherbíró 
képességük arányában.

Ébresszen az Isten Lelkének a 
munkája élő hitet a gyülekezetek
ben, hogy híveink és lelkészeink 
egyaránt átérezzék felelősségüket 
nyugdíjintézetünk iránt.

Dr. Lehel László 
nyugdíjintézeti ügyvivő-lelkész

Pétéi* János püspök beszélt 
a skót református egyház zsinatán

Tíznapos angliai útjáról visszaérke
zett Péter János tiszavidéki püspök. 
Körútja Glasgowban május '7 én, az 
ottani katedrálisban tartott prédiká
ciójával kezdődött. Ugyanazon a na
pon a Wellington templomban is igét 
hirdetett, este pedig a glasgowi lelki- 
pásztorok körében előadást tartott a 
magyar protestantizmus életéről., A 
prédikáló körút befejező állomása 
London volt, ahol május 24-én a 
Kings Cross methódista templomban, 
este pedig az Ascension anglikán 
templomban tartott istentiszteletet. 
Közben Birminghamban előadást 
tartott, az ottani lelkészeknek. Lon
donban ünnepi vacsorát rendeztek 
Péter püspök tiszteletére, amelyen a 
különböző felékezetek és egyházi 
mozgalmak képviselői jélentek meg. 
Május 25-én Péter püspök megláto
gatta Chicesterben George Bell püs
pököt, az Egyházak Világtanácsa Köz
ponti Bizottságának Elnökét. Május
26-án Péter püspök részt vett a »Ke
resztyének a békéért-« elnevezésű 
mozgalom alakuló gyűlésén, ahol fel 
is szólalt. Ez a gyűlés azt tűzte ki 
céljául, hogy

a különböző keresztyén felekeze
teket tevékeny munkára fogja 
össze a koreai háború megszün
tetése, az új világháború megaka
dályozása s általában a háború
nak, mint a nemzetközi viták 
megoldási eszközének kikapcso

lása érdekében.
A gyűlésen elfogadott határozat ki
mondja: Keresztyének megrendülve 
látják az emberi szenVédéá a hábo
rús veszély-növekedését Koreában, 
Malájában, Indokínában és egyebütt 
s felhívják Anglia érsekét, püspökeit, 
lelkipásztorait és gyülekezeteit, vala
mint a szabadegyházakat és mindén 
keresztyén embert, hogy bármilyen 
legyen is egyébként' a meggyőződé
sük,- „•

követeljék szakadatlanul és fá
radhatatlanul Mesterük, a Béke 
Fejedelme nevében a háborúk 

megszüntetését.
Péter János püspök a skót refor

mátus egyház meghívására részt vett 
az egyház ez évi zsinatán is, amelyet 
május" 17-én kezdettek el. A több 
napra terjedő zsinat első ülésén 
Péter püspök átadta a magyar refor
mátus egyház üdvözleteit a skót egy
ház zsinatának. Á kétmilliós magyar 
református egyház imádságai és 
áldáskívánásai jutottak kifejezésre 
Péter János beszédének bevezető ré
skében, majd a skót és magyar re
formátus egyház történelmi kapcso
latáról szólt: »Az Önök nagy refor
mátorára, Knox Jánosra mi is úgy te
kintünk, mint hitünk ősére. A coveri- 
torök hitben és hűségben hősies se
rege a mi számunkra is a bizonysá
gok fellegéhez tartozik az Una 
Sancta Ecclesia többi nagy tanú- 
bizonyságával együtt. Miként az önök 
egyháza egybeforrt népükkel régi 
nagy szabadságküzdelmekben, úgy 
volt együtt a magyar református 
egyház igehirdetőiben és tagjaiban a 
mi népünkkel nagy történelmi vállal
kozások idején. Ma pedig együtt va
gyunk önökkel közös hittel és . közös 
felelősséggel az Egyházak Világtaná
csában és a presbiteri rendszert tartó 
egyházak szövetségében. Ezt a közös 
felelősséget mi abban látjuk, hogy 
az Egyházak Világtanácsát együtt 
segítsük azzá lenni és annak ma
radni, aminek a tagegyházak a misz- 
sziói szövetségek akarták és akar
ják. Vagyis, hogy

az Egyházak Vllágtanácsa való
ban az egyházak tanácsa legyen, 
az egyház egységének és jó szol
gálatainak gyakorlására, s 
ugyanakkor az egyházaknak úgy 
legyen ilyen tanácsa, hogy köz
ben valóban világtanács legyen, 
vagyis a földkerekség különböző 

tájain élő egyházak tanácsa.«
A továbbiakban a püspök a presbi
teri világszövetségről emlékezett

meg, melynek szolgálatai számos je
lét és feladatait úgy kell tekinteni, 
hogy azok segítik az Egyházak Vi
lágtanácsát. Beszámolt a püspök a 
magyar református egyház növekvő 
ökumenikus felelősségérzetéről és 
beszámolt a nemzetközi keresztyén 
konferenciákon történt magyar szol
gálatokról. Beszédét így folytatta:

»Abban a meggyőződésben va
gyunk, hogy ha az egyházak hit
ben és engedelmességben keresik 
áz egymással való közösséget és 
egységet, ez jótékony hatással le
het a mai világhelyzetre is. Az 
egységet és közösséget igazán 
hitben és engedelmességben gya
korló egyházak hozzá tudnak 
járulni a népek közötti egyet
értés és bizalom mélyítéséhez.«

A püspök kifejezte a magyar egy« 
ház készségét ehhez a szolgálathoz 
és kifejezte háláját mindazokért a 
biztató jelekért, amelyek szerint a 
skót reformátusság is »gyógyítani 
akarja a mai nemzetközi élet sebeit 
és segíteni akar azoknak, akik ha
sonlóképpen ilyen gyógyításra törek
szenek«. A püspök beszédét szinte 
mondatonként szakította meg a skót 
református egyház zsinatának újra 
és újra kitörő tapsa. Köszönjük Pé
ter János püspök újabb, nagyjelen
tőségű ökuménikus szolgálatát, mely 
a mi egyházunk egyetértésével és 
áldáskívánásaival is történt.

Készül) az ige hallgatására!
Szentháromság után 1. vasárnap 

János ev. 5, 45—47.
Van hamis vallásosság is. Mi sok

szor' ■ azt gondoljuk; hogy' elég;Húr'az 
emberek Bibliát olvasnak, templomba 
járnak, keresztyénnek vallják magu
kat s nem törődünk azzal, hogyan ér
tik azt, amit olvasnak? Pedig Jézus 
Krisztusnak nem volt mindegy, hogy 
ki miként érti a Bibliát!

Ebben az igében arról szól Jézus, 
amikor valaki »tudakozza az íráso
kat«, de nem érti meg belőle Islert 
akaratát. Tragikus tény volt az, amit 
Jézus az Ószövetséget olvasó kegyes
ről mondott, aki nem hajlandó tudo
másul venni azt az újat, amit Isten 
készített, hanem csak marad a maga 
meghaladott világában, s vakságában 
észre sem veszi, hogy Isten milyen 
hagy újságot cselekedett Jézus Krisz
tusban, amikor benne teljesítette be 
ószövetségi ígéreteit, mert hiszen 
Isten az Ószövetséggel készítette elő 
az Újszövetséget, Mózessel Krisztust 
s ezért joggal mondhatja Jézus: »Ha 
hinnétek Mózesnek, nékem is hinné
tek, mert énrólam irt ö.«

Jézus Krisztus leleplezi ezt a ma
radi vallásos típust, amely az újat 
cselekvő Isten iránt való engedetlen
séget szép látszatba akarja burkolni s 
ezért Mózesre hivatkozik, holott ép
pen az ige szól ellene, »van aki vádol 
titeket, Mózes, akiben ti reményked
tek.« Isten igéje ítéli el mindazokat, 
akik vakok és süketek Isten új cselek
vésének a meglátására.

Amikor ez az ige most minket szó
lít meg, világosan kell látnunk, hogy 
Isten nem ad ugyan ahhoz fogható 
újat, mint amit Jézus Krisztusban 
adott, de Isten él és ma is cselekszik, 
igéje által ma is megújítja egyházát 
s azért ebből az igéből azt az erőtel
jes intést kell meghallanunk,. hogy 
mai farizeusokként mi se vessük meg 
Isten újat teremtő akaratát, mi se 
próbáljunk Bibliával a kezünkben el
lenállni Istennek mert akkor az az 
ige, amelyben reménykednénk, fog vá
dolni minket.

Ellenben tárjuk ki szivünket Jézus 
Krisztus előtt, aki mn is újat cselek
szik s ma is vezeti egész egyházunkat 
és benne a mi gyülekezetünket a meg
újulás, az ember- és békeszeretet út
ján!

Ottlyk Ernő

k

\

Senki a  te  if jú sá g o d a t m eg  ne vesse , hanem  légy  p é ld a  a  h ívőknek a  beszédben , 
a  m agavise le tben , a  szeré té ib en , a  lé lekben , a  h itben ,  a tisz ta sá g b a n , (i. Tim. 4 . 12.)



2 E V A N G É L IK U S ÉLET

AZ EGYHÁZTÖRTÉNETBŐL! G Y Ü L E K E Z E T I  HÍ REK
Egyházunk megújulása 

a Rákóczi-szabadságharc idején
Június 7. Szentháromság után 1. vasárnap.
Igék: d. e. Rom. 10, 13—17. Ján. 5, 45—47, d. u. Ézs 42, 18—21. 
Liturgikus szín: zöld.

n . Rákóczi Ferencnek, a világ né
peihez intézett kiáltványa egyszerre 
talpra állította mindazokat, akik a 
Habsburg gyarmati elnyomás és a 
vallási türelmetlenség alatt szenved
tek. Rákóczi zászlajának jelszava: 
■►Pro libertate!« (A szabadságért) 
lelkesítette valamennyi elnyomott 
réteget.

A protestánsok vallásszabadsá
guk igazi biztosítékát is Rákó
cziban látták, hiszen a protestan
tizmusnak már akkor is évszá
zados tapasztalatai voltak arról, 
hogy az ige háborítatlan, tiszta 
hirdetésének lehetősége, a val
lásszabadság biztosítása, elvá
laszthatatlanul összefügg a nem
zeti függetlenséggel, a szabadság 
kivívásával. Közös volt a nem
zeti és egyházi ellenség is: a 

bécsi udvar,
amelynek célkitűzését Kolonics esz
tergomi bíboros-érsek így foglalta 
össze: »Magyarországot rabbá, kol
dussá s végül katolikussá teszem.« 
A Habsburgok kezére játszott XI. 
Kelemen pápa is, aki parancsot adott 
a katolikus papoknak, hogy ne lép
jenek a kurucok táborába és kiközö
sítéssel fenyegetett minden papot, 
aki a szabadságharc ügye mellé áll.

A katolikus Rákóczi által vezetett 
szabadságharc egyáltalában nem volt 
katolikusellenes, de célul tűzte ki a 
vallásszabadság biztosítását az előző 
állapottal szemben, amikor Kolonics 
az evangélikus lakosságot a lelké
szekkel együtt kiűzette a Rákóczi- 
uradalmakból, amikor még például 
1703-ban is Platany Samu szepes- 
váraljai evangélikus lelkészt pellen
gérre állították és nyilvánosan vé
resre vesszőzték azért, mert igét hir
detett a szórványokban is.

Különösen a jobbágyság számára 
jelentett sokat a szécsényl or
szággyűlés határozata, 1705-ben, 
amely megszüntette vallási téren 
a földesúri jogot, azt a vallási 
kényszert, amely szerint a job
bágy köteles volt követni földes
ura vallását. Ugyanez az ország
gyűlés döntött arról, hogy a 
templomokat Igazságosan osszák 
szét a felekezetek között s az 
erőszakkal elveiteket adják visz- 
sza. A vallásszabadság biztosí
tása felé tett lépések, alkalmából 
Rákóczi emlékpénzt veretett, 
amelynek egyik lapján a három 
felckezctet képviselő három sze
mély közösen éleszti az oltári 

tüzet.
Az előző időben vérig zaklatott 

evangélikus gyülekezetek most új 
életre keltek. A szervezeti megúju
lás és rendeződés jegyében keltették 
újra életre 1705-ben az 1674-ben 
megszűnt 24 szepesi városi esperes- 
séget, majd újra szervezkedett a 
felsőpoprádvölgyi esperesség is. 
1707-ben pedig összeülhetett Pet- 
rőczi István kuruc tábornok, egyház- 
felügyelő elnöklete alatt a rózsahegyi 
zsinat, amely meghatározta egyhá
zunk szervezetének lényegbevágó 
kérdéseit, új egyházkerületi beosz
tást is létesített.

A szervezeti megújulással szoro
san együtt járt a teológiai esz- 
métődés is. Pilárik István püspök 
a Habsburg elnyomás korát az 
egylptombeli sötétségnél is sű
rűbb sötétségnek nevezte és há
lát adott, hogy Isten igéjének

világossága fényében foglalkozz 
hat a rózsahegyi zsinat az egy
ház ügyeivel. Ezek között leg
nagyobb jelentőségre a hitvallá
sok kérdése és a pletizmus kér

dése tett szert.
Krmann Dániel püspök attól tartott, 
hogy a pietizmus megbontja az 
evangélikus egyház egységét, s az 
egyházon belüli szektaként jelentke
zik, s ezért azt indítványozta, hogy 
a zsinat kárhoztassa a pietizmus el- 
ferdüléseit, foglaljon erőteljesen ál
lást az evangélikus hitvallások mel
lett. Mire

a zsinat a pietista lelkészekkel 
nyilatkozatot íratott, hogy a pie
tizmus túlzásait nem helyeslik, 
sőt kárhoztatják s az evangélikus 
egyház hitvallásait magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el. 
Az egyház tiszta tanítására vi
gyázó tiszakerületi püspök el
járást indított Kephalides Samu 
gölnicbányai, pietista szellemben 
működő lelkész ellen, akinél a 
hivatalvesztésre vonatkozó íté
letet csak az egyházunk tanítá
sához való visszatérés reményé

ben függesztették fel.
A szervezetében és teológiai esz- 

mélődésében megújuló evangélikus 
egyház lelkészei természetesnek tar
tották a Rákóczi-szabadságharc 
ügyének, a haza megmentésének a 
szolgálatát. így például

Krmann Dániel püspök a rózsa
hegyi zsinat megbízásából követ
ségben járt a Lengyelországban 
állomásozó XII. Károly svéd 
királynál, s ezáltal mind a kuru
cok, mind evangélikus egyháza 
számára is fontos diplomáciai 
szolgálatot végzett a külföldi ' 
kapcsolatok megszilárdítása ré

vén.
A lelkészek szintén szolgálatkészen 

állottak Rákóczi mellett. így például 
1705-ben december 8-án a késmárki 
paróchián gyűltek össze a lelkészek 
az egész Szepességről és környékéről 
s az alispán és a bírák jelenlétében

hűséget esküdtek a fejedelem
nek.

Sőt voltak olyanok is a lelkészek 
között, mint például Aáchs Mihály, 
aki a kurucok seregéhez is csatlako
zott, s költői szavával és prófétai 
ihletével tüzelte a felkelőket az 
igazságos ügy győzelméért való küz
delemre. Énekeit templomi énekes
könyvünkben mind a mai napig éne
keljük (264, 381, 410. számú énekék). 

Egészében véve:
a Rákóczi-szabadságharc ideje 
alatt újból bebizonyosodott, hogy 
evangélikus egyházunk akkor 
tudott szervezetében, hitében, ta
nításában, teológiájában meg
újulni, amikor Isten elhárította 
a nemzeti életről az elnyomás 
sötét erőit, s lehetővé tette szé
les rétegek boldogulásának útját, 
amelyben egyházunk kiépíthette 
az Istenhez, hazához, önmagá

hoz való hűségnek az útját.
Ottiyk Ernő

A barátságnak egyik legszebb 
aktusa az, midőn barátunkat hi} 
báira figyelmessé tesszük.

Berzsenyi Dániel

FELVÉTEL A TEOLÓGIAI 
AKADÉMIÁRA

Akik a Teológiai Akadémiára való 
felvételűket óhajtják, ezirányú kérvé
nyüket legkésőbb július 31-ig nyújtsák 
be a dékáni hivatalba (Budapest, VII. 
Gorkij-fasor 19). A felvételi kérvényhez 
a következő okmányokat kell mellé
kelni: a) születési bizonyítvány, b) a 
legmagasabb iskolai végzettség bizo
nyítványa, c) helyhatósági vagy más 
olyan bizonyítvány, amely a kérvé
nyező lakását, szociális helyzetét, szü
leinek foglalkozását és kereseti, ill. szo
ciális viszonyait feltünteti, d) orvosi 
bizonyítvány (részletes), e) kereszte
lési bizonyítvány, f) konfirmálás: bizo
nyítvány, g) az illetékes lelkész és 
esetleg vailástanitó lelkész bizonyít
ványa. mindenesetre annak a lelkésznek 
a bizonyítványa, aki a folyamodónak 
a legutóbbi években lelkipásztora volt, 
h) esetleges egyházi működéséről szóló 
bizonyítvány. Mellékelni kell továbbá 
olyan részletes önéletrajzot, amely fel
tárja a kérvényező családi és társa
dalmi körülményeit, valamint a lelkész! 
szolgálatra indulás okait is. Az okmá
nyokat eredetiben kell beküldeni, de 
indokolt esetben hiteles másolatokat is 
lehet mellékelni. A másolatokat »egy
házi belhasználatra« megjelöléssel egy
házközségi lelkész is hitelesítheti. A 
tanulmányi idő öt év.

A fenti kérvénnyel egyidőben a je
lentkezők kérjék felvételüket az Evan
gélikus Lelkésznevelö Intézetbe. Ez a 
kérvény az intézet Igazgatóságához

Régi és kedves szokása a hazai 
evangélikus és református testvér
egyházak teológiáinak, hogy minden 
esztendőben két hétre kicserélik né
hány hallgatójukat. A »csereteológu
sok« egymás padjában ülnek, egy
más tányérjából esznek és egymás 
ágyában alszanak. A csere ebben az 
esztendőben is megtörtént. 13 refor
mátus teológus volt nálunk, hét 
evangélikus teológus pedig a debre
ceni, öt a budapesti református teo
lógiai Akadémia hallgatójává lett két 
hétre. Nem hiába. Sok jóban meg
gazdagodva tértünk vissza, hogy új 
erővel folytassuk rendszeres mun
kánkat és elmondjuk az itthoniak
nak, amit láttunk és hallottunk.

Legnagyobb örömünk az volt, 
hogy testvéreket találtunk.

Testvérként fogadtak. A keresztyén 
hitét a mában megvalló teológust 
nézték bennünk. Az előadásokon és 
az ottani teológusokkal való beszél
getéseinktől láthattuk, hogy nyitott 
a szívük a mi sajátos lutheri mon
danivalónk iránt és szeretik Luther 
Mártont. A ml lutheri evangélikus 
hitünk nem bizonyult szűkkeblűnek, 
nem vált öncélú felekezetieskedéssé. 
Ml is örültünk, hogy tanulhattunk 
tőlük és továbbra is figyeljük szavu
kat, hogy hitünk látásukkal gazda
godjék.

Megerősödtünk abban a hitünk
ben, hogy akadémiánkon folytat
nunk kell a mában való egysé
ges, egészséges teológiai állás- 

foglalásunk kialakitását.
I Egyházunk mai felelősségteljes szol- 
I gálatának csak akkor tehet eleget, ha

küldendő (Budapest, II. Báthorl Lásztó- 
út 8) részletes önéletrajzzal. Ugyan
ebben a kérvényben lehet folyamodni 
tartásdíjkedvezményért. A férfihallga
tók bentlakásl kötelezettségéről, a nő
hallgatók elhelyezéséről, a tartásdíjról 
(stb.) az intézet igazgatója ad felvilá
gosítást levélbe!! megkeresésre.

LUTHERANIA
A Lulhcránia ének- és zenekar leg

közelebbi hangversenyét június 22-én, 
hétfőn este 8 órakor tartja a Deák-téri 
templomban. Bach: Magnificat c. műve 
kerül előadásra. Részletes műsort kö
vetkező számunk közöl. — A Luthe- 
ránia vezetősége elhatározta, hogy a 
szólisták elfoglaltságára való tekintet
tel, hangversenyeit ezentúl mindig 
hétfői napon tartja.

TEOLÓGIAI AKADÉMIA
Az Evangélikus Teológiai Akadémia 

május 30-án tartott ülésén az idei dé
kánt: dr. Púlfy Miklóst választotta meg 
az 1953—54. tanévre egyhangúlag 
dékánnak.

LELKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉG
A budapesti lelkészek rendszeres 

teológiai munkaközössége június 14-én, 
csütörtökön d. e. 9 órakor az Evangé
likus Teológiai Akadémián összejöve
telt tart.

egy emberként tudja hitét megvál
tani. Megerősödtünk abban, hogy 
munkánkat csak komoly tanulmányi 
fegyelem mellett végezhetjük ered
ményesen. Az eddiginél is jobban 
megértettük, hogy

milyen fontos az Akadémia és 
Lelkésznevelő Intézet munkájá
nak egysége és reméljük, hogy a 
jövőben Lelkcsznevelő Intéze
tünk igazán és szervesen bele 
fog nőni az Akadémia munká

jába.
Megerősödtünk abban a hitünkben,

hogy
teológiai munkánk csak a pro
fesszorokkal való személyes kap
csolat révén válhat gyümölcsö

zővé.
Úgy látjuk, hogy ennek a kapcsolat
nak a kialakulására és elmélyülé
sére jó alkalmak nálunk az év ele
jén megindult professzori bibliaórók. 
Sok új út keresése mellett ezeknek 
a lehetőségével kell különösen Is 
élnünk. Szükségesnek látjuk olyan 
alkalmak rendszeresítését, ahol a 
teológus ifjúság és a tanári kar egé
sze együttesen beszélheti meg egy
házunk, teológiai tudományunk, mun
kánk aktuális kérdéseit.

A tanulságoknak itt nincs végük. 
Azok tovább érnek és bontakoznak 
bennünk az evangélikus és reformá
tus teológiai akadémiák közeledé
sére, teológiánk és egyházi szolgála
tunk gazdagodására, evangélikus hi
tünk mélyebb és igazabb megérté
sére,

Glatz József
teol. hallgató

M it t a n u l tu n k
a reform átus Teológiai Akadémiákon?

„ÉPÜLT ISTEN D IC S Ő S É G É R EXT idéken járva nemrég történelmünk- 
* böl olvasgattam. Belelapoztam 

egyházközségek írott történetébe s 
küzdő eleink léptek elém a lapokról. 
Neves emberek, templomépítő papok 
és egyházkormányzó nagyok. Isme
rem a munkájukat és tisztelem fára
dozásukat.

Nevek s a nevekhez fűződő alkotá
sok. Jórészt ez a mi írott egyháztör
ténelmünk. Ki volt a lelkész, olykor 
a felügyelő s mit csináltak.

Láttam egy temp’.omépítési márvány 
emléktáblái, amelyre arany betűkkel 
vésték a szavakat: épült Isten dicső
ségére — X Y lelkész működése alatt. 
Az előző kifejezésen megkopott már 
az aranyozás, az utóbbin még élesen 
tündökölt. Látnivaló volt, hogy az 
utóbbi későbbi betoldás.

így is történt, mint megtudtam. A 
templomfalak emelkedésekor az egész 
gyülekezet ott állt s kétkezi munká
júk, fuvarszolgálatuk, szájuktól meg
vont falatok spórolásainak gyümölcsé
ből, a névtelenek sokszínű szolgálatá
ból nőttek a falak — isten dicsősé
gére. Ezek között a névtelenek között 
volt egy a lelkész is. ö  is teljes szív
vel, mint a többiek.

Azután elaggott a lelkész s  vissza
nézett szolgálatának útjára. Bú-sózni 
készült s nagyra nőttek az emlékek. 
Ismerem az emlékek erejét s tudom, 
hogy súlyuk mély áimodásba húz. Eb
ben az álmodásban —- mint minden 
álomban — az én a központ Körü
lötte forog m inden...

Hát így történt, hogy a neve odake

rült »Isién dicsősége« alá — fénylőbb, 
késői betűkké!,

A többiek, a névtelenül maradottak 
nem búcsúztak. Sokan akkor már bú
csú nélkül hanyatlottak örök nyugo
vóra. Mellettük és nevükben is a pap 
búcsúzott. De a verejtékük, a munká
juk, áldozatuk és hitük betonhabarr.s- 
ként tartják össze ma is a falakat.

Ezeket a névteleneket tanultam ol
vasgatni történelmünk lapjain.
A z egyházközség, amelynek történel- 

mét nézegettem, régi. Lapjait im
már századok forgatják. Engem még
sem az évszámok, leírt események és 
nevek ragadtak meg, hanem a falu 
közvetlen határában elterülő domb- 
féle magaslat. Földiét eke szántotta 
fel s keskeny ösvény fut le róla a pa
tak felé, amely sudár nyárfák közöd 
folyik széles ártéren át.

— Itt állott egykor a falu — hal
lom a gyülekezet fiatal papjától.

Ma a felszántott televény kínálja 
húsát a forró napsugárnak s az ös
vényszéli fűben apró bogarak élik a 
maguk világát.

Olyan régi lám ez a település, hogy 
már helyet is változtatott. Nem a fa
lak, házak és háztáj mutatják itt a 
történelmet, meri az id, ahol állok, 
nincsen. De van történelem. Nem úgy, 
ahogyan Móra Ferencnél olvasom, aki 
a búzamezők mellett állva írja: »itt 
nincs történelem, csak lehajtott Fejű, 
fáradt emberek vannak«. Itt van tör

ténelem. A névtelenek történelme, az 
ember történelme, aki munkájával, ve
rejtékével újra és újra gyümölcsözik. 
Uj falut, egykor s templomot. Elő gyü
lekezet, s mindig újra felszántott föl
det.

*
U  gy közeli község kicsiny templo- 
, J mát javították néhány éve. A gyü
lekezet egésze javította. Az egykor 
névtelenek. Közmunkával. Mint régen 
is. Ott volt a gyülekezet apraja-nagy- 
ja. Fuvaroztak, habarcsoltak, falat rak
tak, malteroztak. Az öreg Mihály bá
csi is, aki 80 év alatt roskadozó vál
lára még felvette a kórustartó oszlo
pot is. Rá is szóltak:

— Nem magának való az már, Mi
hály bácsi!

Az öreg letette a gerendát egy 
szusszanásra, meglörölte ingujjával 
verejtékes homlokát s nem tudta, 
hogy történelmet mond, amikor fújtat
va megszólalt:

— Hadd lássák a fiatalok, hogy ml 
nekünk a templomi
A másik községben, ahol templo- 

műnk nem volt, egy torzonborz 
emberről mondtak különös történetet.

Üj egyházi iskola állott, már akkor 
s a réginek az épületét el akarták 
adni. A le!ké-z éppen nézegette, must- 
rálgatta: mit is lehetne érte kérni. 
Akkor lépett hozzá a torzonborz em
ber. Haja s ruhája az volt s belül j?

borzolt lélek lehetett. Istentiszteletre 
csak igen ritkán járt, senkivel nem 
barátkozott. Mindenki különcnek tar
tottal.

— Mit néz? — kérdezett rá kőszé
néi nélkül a papra.

— Eladnánk s nézem, hogy mit ér.
— Ezt-é? — sötétedett el a tekin

tete. — S Hogy mit ér? Hát nézze is 
meg jóil Nézze ezeket a falakat. Nem 
pallér építette ám! Az eleink rakták 
tel áldozatból, szeretetből. Nézze ott 
azt a tetőgerendátt Az apám vitte oda 
fel s ácsolta be. Hát nézze is jól meg, 
hogy mit éri

A lelkész tudta immár az értékét 8 
nem adták el

Nem sok idő múlva, amikor az is
kolákat államosították, maga a közok
tatásügyi miniszter is jelen volt eb
ben a faluban s  az új Iskolaépület át
vételekor első szava a lelkészhez biz
tatás vo!f, hogy az istentiszteleteket 
tartsák továbbra is az új iskolaépü
letben.

De a lelkész a torzonborz emberre 
gondolt s a régi iskolaépület értékére. 
Elmondta a miniszternek, hogy ki sze
retnének menni az új iskolaépületből 
mindenképpen s a régit átalakítanák 
templommá.

A torzonborz ember s a lelkész után 
a miniszter a harmadik ember volt, 
aki felértékelte a régi épületet, a fá
kat, a gerendákat — s megadta hozzá 
a pénzt, mind, amennyi kellett, hogy 
templommá alakíthassák.

Koren Emii

PESTMEGYE! EGYHÁZMEGYE
A lelkész! munkaközösség május

27-én Budapesten, a Lelkésznevelö 
Intézetben tartotta május havi össze
jövetelét. Az összejövetel úrvacsora- 
osztással kezdődött, amit Lucsán Már» 
ton csomádi lelkész szolgáltatott ki. A 
gyűlés tárgysorozatán közös biblia
tanulmányozás (Fekete István hévíz- 
györki lelkész bevezetésével), az új 
zsinati törvények és a készülő végre
hajtási utasítás ismertetése (Göttche 
Ervin egyházkerületi ügyész) szere
pelt. Élénk eszmecserét eredménye
zett a német (Nagybocskal Vilmos) 
és a finn (dr. Molnár Rudolf) biblia» 
órák történetének ismertetése. A mun
kaközösség egységesen kialakult vé
leménye szerint a bibliaórákra, mint a 
teljes gyülekezet érdeklődő tagjainak 
a Szentírás mélyebb tanulmányozása, 
az ébresztés, a tanítás és a hitben való 
elmélyítés végett feltétlenül szükség 
van. Ruttkay-Mlkllan Géza egyház- 
megyei sajtómegbtzott lelkész »Az 
egyházi sajtó bírálata és tanácsolása« 
címén eszmecserét vezetett be, melynek 
keretében elsősorban beszámolt az áp-t 
rilis 8-i országos sajtóértekezletről, 
majd annak eredményeit összegezve 
megállapította, hogy az egyházi sajtó 
ügyével behatóan foglalkozni kell, min
den munkaközösségi értekezleten 
őszinte bírálattal segíteni kell a szer» 
kesztőségek nehéz munkáját és írások
kal és gyülekezeti beszámolókkal tá
mogatni kell egyházi lapjaink célki-' 
tüzeseit. Ezután még a lelkészi önse» 
gély kérdését tárgyalta meg a lelkészi 
munkaközösség. A népes gyűlést 
Vállnt János esperes vezette s annak 
egy részén jelen volt Dezséry László 
püspök is.

GYENESDIAS
Laborczi Zoltán lelkész — miután 

a nagubaráti gyülekezet egyhangúan 
lelkipásztorául meghívta — pünkösd 
vasárnapján búcsúzott el Kapernaum 
házi gyülekezetétől. Kapernaum to
vábbi igazgatását Mesterházy Ferenc 
keszthelyi lelkész és Görög Ernő ny. 
lelkész, gondnok vették át.

NAGYBARAT
A nagybaráti gyülekezet nyugdíjazás 

folytán megüresedett lelkészi állásába 
május 10-i közgyűlésén közfelkiáltás
sal Laborczi Zoltánt, a gyenesdiási 
Szeretetotthon vezetőjét hívta meg. Az 
új lelkészt június 7-én iktatja be hiva
talába Németh Károly, a győr—soproni 
egyházmegye esperese.

HALÁLOZÁS
Id. Danhauser Rezső 73 éves kori

ban, málus 30-án elhúnyt, A Danhau
ser- és Peskó-családok gyászolják. 
Dezséry László püspök temette június
3-án, d. u. fél 4 órakor az óbudai teme
tőben. Az elhúnyt az óbudai gyüleke
zet egyik legidősebb és legrégibb pres
bitere, régebben gondnoka volt.

Tövis és borostyán
Szogálat vagy dicsőség — erre * 

kérdésre felel a színházaink vetítő
vásznán futó, Howard Spring angol 
Író regényéből készült filmváltozat. 
Egy munkásfiú életéről van benne szó, 
a nyomortanya utcájától a nép bálvá
nyozott hősén át a főrendek házáig —» 
mindvégig tövis és borostyán között.- 
Az egyik oldalon ott van a gyermek
kori emlék, a r  első évtizedek tapasz
talata: a tőv's', az emberiség nagyobb 
felének életét jellemző tövis. A má-1 
sík oldalon pedig a szív titkos vágya: 
a borostyán, a gyermekkor első tükör 
előtti poz-próbájától az aggastyán 
öröméig a lordok között csúfosan vég
ződött beszéd újságban való dicsére
téért. Közben egy élet van c két pólus 
között. Míg az egyik lopva hódít a 
szívben, a másiktól sem lehet elsza
kadni. A néző első pillanattó, kezdve 
otthon érzi magát a történetben és 
vele él, míg csak mélyen szívébe fú
ródva a tövissel fel nem kel, és többé 
a tövis elkötelező benyomásétól nem 
is tud szabadulni.

Ez a probléma ismerős nekünk. Újra 
és újra elkötelezettek vagyunk az egy
szerű emberekért való küzdelemre s 
jaj nekünk, ha elszakadunk a magunk 
érdekel és »dicsősége« kedvéért a
néptől. Kereszityénségünk ezt a kér
dést így élezi ki: szolgálat a feleba
rátért vagy önmagunk dicsősége. Az 
utóbbi kísértéssel mindnyájan Isme
rőiek vagyunk, — az előző mindnyá
junk feladata. Spp'ng filmje utolérhe
ted énül finom és művészi módon felel 
ezekre a kérdésekre. Lebilincseli á fi
gyelmet nemcsak arra a másfél órára, 
amíg pergő lendülettel szaladnak a 
képek. Utána is cselekszik, mert meg» 
tanít arra, hogy az igazi, a rossz lel- 
kiismerettől és júdás-rettegéstől men
tes borostyán nem más mint a kemény, 
Igaz szolgálat azokért, akiknek eddig 
az életből csak a tövis jutott, — a 
dolgozó nép millióiért való önzetlen 
szolgálat. Z.

Előttem minden ember annyit ér, 
amilyen értékű a szíve.

Petőfi Sándor: UH levelek



EVANGÉLIKUS ÉLET

FELELŐS EMBER
vét utáni hetekben jó megkérdeznünk 
magunktól, hogyan is kell élnünk a 
gyülekezetben 6zent életben és kegyes
ségben? Vájjon meglátszik-e családun
kon, hogy mi húsvéti emberek vá
gunk? Ha szülők vagyunk, vájjon fele
lősséggel nevelgetjük gyermekeinket az 
Ür félelmében? A férjek szeretik-e fe
leségüket, mint saját testüket? A fele
ségek Jézustól tanult engedelmesség
gel élnek-e? A gyermekek megtanul
ták-e, hogy Isten után a legfontosabb 
szó szüleik szava! Tisztelik-e, teljesí
tik-e szüleik szavát? A tesvérek meg
tanulták-e, hogy a családiban mindnyá
jan egv test vagyunk és egymás tagjai 
vagyunk? Osztozunk-e testivéreink bá
natában és örömében? Kívárajuk-e 
őszintén egymás javát? A család öregei 
is tudják-e, hogy nekik hitben és sze
rétéiben is elől kell járniok? A fiata
lok pedig alázatukkal, figyelmükkel 
kedvessé tudják-e tenni öregeink szá
mára életük alkonyát? Gondolunk-e 
arra, hogy rokonaink, keresztgyerme
keink is családunkhoz tartoznak! Sze
retetünk és imáink elérnek-e a család
fánk legkisebb ágáig? Húsvét emberei 
megkérdezhetjük gyakran magunktól: 
hogyan kel! szent eleiben és kegyes
ségben élnünk a családunkban?
V Á JJO N  MEGLATSZIK-E a rajtunk, 
'  a családon és gyülekezeten kívül 

is, hogv húsvét emberei vagyunk? 
Meglátszik-e abban, hogy részt kérünk 
az egész emberiség kérdéseinek meg
oldásából? Akit Jézus felelős emberré 
formált, azt mindenütt körülveszi az 
élet jóillata. Valóban, az örök élet il
lata csap meg bennünket, amikor egy 
ember lényéből szelídség, türelem, 
megértés, együttérzés, szívesség, szol
gálatkészség, alázat és etvehetetlen 
derű árad felénk. Ezt észreveszik raj
tunk a szomszédok, barátok, munka
társak, utitársak. A Jézusban felelős 
ember körül jó lenni. Társaságában 
kellemesebb az utazás, jobban megv a 
munka, megtisztúl az emberek beszéde, 
indulata, megenyhülnek egymás iránt 
a szívek, megbékélnek és lecsendesed
nek a felzaklatóttak. Mert a Jézustól 
kapott felelősség ragad! Egy felelős 
ember mellett mások is azzá lesznek! 
Húsvét után megkérdezhetjük magunk
tól, hogy vájjon felelős élettel előbbre 
visszük-e Jézus ügyét a világon?

A felelősség teli életnek itt a legszor
gosabb ideje!

Józsa Márton

Levél egy konfirmandus után
A t elmúlt vasárnap, amikor kilép

tem az egyik budapesti templom ka
puján, egy csillogószemü, kedves kis 
konfirmandus mondotta ezt a monda
tot: »Milyen szép volt ma ez a kon
firmáció, de kár, hogy most ki kell 
lépni a templomból.« — Akkor ott, a 
kitóduló tömegben nem tudtam mást 
tenni, csak /negsimogattam az arcát 
és csendesen ennyit mondottam: ott
hon olvasd cl Róm. 8:19-et, a többit 
majd megírom néked.

Neki és a sok többi most kitépő 
konfirmandusnak Isten így diktálta le 
nékem az alábbi levelet.

»Sajnos, igazad van/ — Mi, embe
rek, sokszor szeretünk különbséget 
tenni a keresztyénség és a világ kö
zött. Mintha úgy állana a dolog, hogy 
volna egy külön templomi világ, az 
isten világa, ahol Isten az Ő kedvenc 
gyermekeivel társalog és lenne egy 
másik nagy világ, amelyikre sok gő
gös keresztyén úgy tekint, mint a kár
hozat világára, ahol Isten kitagadott 
gyermekei élnek. Isten ma csendesen 
meghajtja a fejünket az igazság előtt, 
hogy Istennek csak egy világa van és 
ebbe mindnyájan beletartozunk. Eb
ben a világban egyforma a sorsunk, 
a bölcsőnk és a koporsónk. Ebben a 
világban egyformán, ver a szívünk, 
egyforma a munkánk, a nevetésünk és 
a sírásunk. Istennek csak egy család
ja van: az egész teremtett világ és ez 
az egyetlen család a világon, ahol nin
csenek kedvencek, csak egyformán 
szeretett gyermekek. Ezért van az, 
hogy Isten nem a templomok külön Is
tene és Jézus Krisztus nem a megtér
tek és a megkonfirmáltak külön Mes
tere, hanem minden élőnek élő Test
vére, Ura és Megváltója. Isten szíve 
kidobog a templomból és amit mond, 
mindenkinek mondja, amikor szeret, 
mindenkit egyformán szeret. Téged Is, 
aki kedves konfirmandusa vagy, aki 
boldog, hálás és hűséges tekintettel 
nézel föl Reá, téged is, aki talán csak 
kiváncsi arccal álíasz meg néha há 
zának különös küszöbén, téged is, aki 
a felejtés földjén talán nagyon mész- 
sze elmentél Tőle. Amikor Isten azt 
mondja.- világ, akkor ebbe a világba 
én is beletartozom! t

Isten azután azt mondja a világról, 
hogy ez a világ vár. Még hozzá azt 
mondja, hogy sóvárogva vár. Szom
jasad, éhesen és lázasan vár. — Mire 
vár? — Nagyon egyszerű a felelet: 
szeretetre vár. Nézd csak meg a gyer
meket. Milyen sokáig eljátszik magá
ban a játékaival. Egyszer azonban el
fárad és hiába mosolyognak feléje szí
nes játékai, már kevés neki a játék. 
Csak akkor nyugszik meg újra, ami

kor felveszi karjára az édesanyja 'és 
haltja, hogy egy öt szerető szív megint 
neki muzsikál. Nézd meg a szerel
mest, hogy tud várni a párjára. Mi
lyen sóvárogva várja a pergő perce
ket, hogy megérkezzék hozzá az a 
másik, akivel együtt egyszerre menny
országgá szépül számára a világ. 
Nézd meg a beteget, öreget, a kenyér, 
a gyógyszer mellett, hogy örül egy jó 
szónak, egy kedves tekintetnek. És 
nézd meg magadat, milyen jól esik 
neked Is, amikor valaki a szeretet 
szőnyegén szelíden megszólít. Ha 
valaki megkérdezné tőled, melyik volt 
a legszebb órád, minek örültél a leg
jobban, vagy mik a te legszebb ál
maid, bizonyára ezt felelnéd a teg
napba nézve, vagy a holnapba hajol
va; szeressen valaki. — Mire vár a 
világ? — Szereteire, nyugalomrai 
békességre. — A világ Istenre várt 1

A világ sóvárogva várja az Isten 
fiait. Az orvosi egyetem nem külön vi
lág, ahová különcködve kivonulnak a 
fiaink és a leányaink, hanem az a, 
hely, ahol a munka és a gyógyítás' 
csodáit mesterektől megtanulják és 
egyszer hazahozzák miközénk. Isten 
közelsége, a templom, a gyülekezet és 
egyház mindig Ilyen hely, ahol a Mes
tertől, a Jézus Krisztustól megtanul
juk az élet csodáit, a szeretet titkát 
és hazatérünk. Hozzá hasonlítva, mint 
Isten Fiai, hogy elsők legyünk a mun
kában és a szolgálatban, a jóságban 
és a szereletben. A bűneink elhagyá
sában és Krisztus arcának a hordozá
sában, így megyünk mi vissza a vi
lágba, mint Isten vidám gyermekei, 
akik mindenkinek ajándékba visszük 
és hozzuk mindazt, amit Istentől ke
gyelemből kaptunk.

Ezért van az, hogy Isten fiaivá, csak 
Isten Fia, Jézus Krisztus tehet minket. 
Az ö  vérében kapjuk meg Isten fiai
nak megszépült arcát. Az 0  közelében 
kapjuk meg azt az arcunkat, amelyi
ket vár és amelyiknek örülni jog a 
világ.

Mindenki egy életen at hordozza 
magával az otthonát. A rendet, a le
vegőt, amit otthonról kapott. Akkor 
leszünk igazán gyülekezet, akkor va
gyunk jó konfirmandusok, akkor vá
gunk Isten fiai, világot szeretetre szé
pítő tanítványok, ha sokat leszünk 
együtt egy akarattal otthon Jézus 
Krisztussal és azokkal, akikkel együtt 
nekünk egy utat tervezett és ajándé
kozott az Isten.

A világ sóvárogva várja Isten fiai
nak megjelenését. Valahol, valaki en
gem is vár. Várja bennem Isten érke
zését.

Meg kell érkeznem! —- Hogy ne 
várjon hiába!« Friedrich Lajos

Egyházunk szeretettel várja 
a Béke Világtanács lelkésztagjait és lelkészvendégeit

A Béke Világtanács az egész földkerekségre kiterjedő béke- 
mozgalom világra szóló szervezete, amelyet a varsói II. Béke 
Világkongresszus állított fel azért, hogy a békéért küzdő emberi
ség parlamentjévé legyen, a népek igazi akaratának kifejezőjévé, 
igazi világot átfogó szövetséggé a jóakaraté emberek összefogá
sára. A Béke Vllágtanács hangja erősebb minden más nemzet
közi szervezet hangjánál. Emberek százmillióinak erkölcsi állás
foglalását képviseli a béke mellett s a pusztító háború ellen. Min
den megmozdulása nemzetközi hatású s ki tudja, milyen sorsa 
volna máris az emberiségnek, ha a Béke Vllágtanácsát a jóra 
szervezkedő emberek százmilliói életre nem hívták volna. A Béke 
Világtanácsnak háromszáz tagja van, a háromszáz tagból mint
egy harminc lelkész. Boldog bizonysága ez mindazoknak, akik 
valóban Krisztus tanítványai s az élő Isten hivő! szerte a világ
ban, bármilyen felekezethez tartozzanak is.

Egyházunk népének szívét boldo
gan tölti el az a tudat, hogy ebből a 
háromszáz kiváló személyiségből 
harminc nemcsak egyszerűen vallá
sos ember — m ert ilyenek még so
kan vannak a Béke Világtanács 
tagjai között —, hanem egyenesen 
különböző egyházak ordinált lelki- 
pásztora. Sok mindent jelent ez. 
Elsősorban azt jelenti, hogy a Béke 
Világtanács munkáját a keresztyé
nek és a más vallásos hitű emberek 
támogatják szerte a világon. Kétség
telenül azért, m ert vallásukkal meg
egyező erkölcsi alapokat és erkölcsös 
célokat ismertek fel benne. De azt Is 
jelenti, hogy az egyházak szerte a 
világon érzik Isten felhívását a mi 
nemzedékünk keresztyénségéhez és 
vallásos embereihez. Istennek azt a 
felhívását, amely a vallásos embere
ket az egész emberiségért való fele
lősségre indítja. Kimozdítja a val
lásos közösségek egyházakat fenn
tartó testvériségéből egy, az egész 
világ érdekében megmozduló buzgó- 
ságra s egy, az egész emberiséget át
ölelő testvériségre: a béke megvédé
sének küzdelmére.

De jelenti azt a tényt is, hogy a 
világ békeszerelő emberei nagy 
várakozással és reménységgel te
kintenek mindenütt a keresztyén 
egyházakra és általában a val
lásos emberekre. Bíznak bennük 
és elvárják őket abba a harcba, 
amely a békéért folyik. Nagy 
megtiszteltetés ez minden egy
ház, minden vallásos felekezet és 
minden hivő ember felé. A világ 
bízik a becsületes vallásosság
ban, emberek százmilliói hisz
nek a keresztyének erkölcsi ere
jében akkor is, ha ők maguk 

nem Isten hívők.

Az Egyházak Világtanácsa sok 
lelkipásztor tagjának szolgálata erő
síti a mi egyházunk népének meg
győződését is és igazolja azt az 
alapérzésünket, hogy lelkiismereti 
okokból és tiszta lelkiismeretből va
gyunk és lehetünk a béke fenntar
tásának és a háború elhárításának 
meg nem alkuvó harcosai.

A Béke Vllágtanácsnak három 
magyar tagja van. Andics Erzsé
bet egyetemi tanár, akadémikus, 
Lukács György egyetemi tanár, 
akadémikus és Péter János 

református püspök.
A magyar protestántizmus belső 
megújulásának, életrevalóságának és 
népünk körében végzett áldásos 
szolgálatának szép igazolása ez. Pé
ter János egyike a Béke Világtanács 
lelkésztagjainak s hálásak vagyunk 
Istennek, hogy az ő szolgálatát] 
amelyben mindig hűségesen képvi| 
selte a magyarországi református és 
evangélikus egyház állásfoglalását 
és hivő bizonyságtételét, elfogadta a 
Béke Világtanács éppúgy, mint a i 
Egyházak Világtanácsa.

Péter János püspök mindany- j 
nyiunk követe a békéért való > 
küzdelem fontos tanácskozásain ] 

... éppúgy, m indaz Egyházak Vi- J  
lágtanácsa fontos tanácskozásain.

Az ő személye az egyik legragyogóbb 
példa a  ml mostani nemzedékünk 
keresztyénsége számára a felől, hogy 
a keresztyén szolgálat és a keresz
tyén hit valóban Isten szeretetének 
gyümölcse az egész emberiség szá
mára. De ragyogó példa arra is, hogy 
a ml mai keresztyén nemzedékünk
nek elsősorban az a dolga, hogy min
den szűk íelekezetieskedés és egyéni 
Vallásoskodáson túl az egész embe
riség gondjának-bajának, szenvedé
seinek és ragyogó küzdelmeinek a 
részesévé váljék és áldott jóra segí
tőjévé legyen.

Itt lesz Budapesten Josef Hro- 
mádka professzor is, a cseh testvér
egyház világszerte elismert nagy 
teológusa, aki jól ismert már a ma-

HELYREIGAZITÄS
Legutóbbi számunkban nyomda
hiba folytán tévesen jelent meg 
Dániel Juned »Megjelensz, 6 Jé 
zus . .  .<> című verse Bókay János 
fordításában. A vers első sora he
lyesen így hangzik: »Megjelensz, 
ó Jézus, szent fényességed", — má
sodik szakaszának utolsó két sora 
pedig: »Békességet és életet, Bé
kességet és életeK

gyár protestantizmus előtt. A Béke 
Világtanács ülése után Debrecen
ben, a református Teológia díszdok
torává avatják.

A Béke Világtanács lelkésztagjai 
között kimagaslik Nyikoláj moszk
vai metropolita, a Szovjetunió egy
házai és vallásos közösségei nagy 
békekongresszusának szervezője, a 
világszerte ismert békeharcos, aki
nek mély keresztyén bizonyságtétele 
a béke mellett lelkesíti a keresztyé
neket mindenütt a világon. Drámai 
szavai felejthetetlenek:

»Fel akarjuk nyitni a szemét 
minden keresztyén embernek. 
Óvjuk a világ keresztyénéit, a 
hívek millióit, akik a gyülekeze
teket alkotják, hogy amig nem 
késő, álljanak ellene a testvér
gyilkosság kain! kísértéseinek és 
minden erejüket vessék be a 
béke Istennek tetsző ügyének 

megszilárdítására."
Budapestre jön James Endicott 

kanadai methodista lelkész, a kana
dai békemozgalom vezetője, aki 
nemrégiben elnyerte a Sztálin-Béke- 
díjat. Endicottról már sokszor ir
tunk. Kínai misszionárius fia, aki 
maga is hosszú ideig élt Kínában s 
aki 1952 tavaszán Koreában és Kíná
ban tanulmányozta az amerikaiak 
baktériumháborúj át.

»Magam is felnyitottam egy ame
rikai baktériumbombát. Tele volt

pókokkal, melyekről a vizsgálat 
megállapította, hogy bubópestis- 
sel voltak megfertőzve. A rova
rokat egy. tejgazdaság közelében 
dobták le." »Ilyen alávaló esz
közökkel azonban nem lehet ú t
já t áilani annak a történelmi 
folyamatnak, amely most a le- 
igázott keleti népek életében 
végbemegy. A megújult kinal 
nép ereje és egysége, továbbá a 
koreai és a szovjet nép szilárd 
és megingathatatlan barátsága a 
világ és a Kelet békéjének olyan 
biztosítéka, amelyre az emberi
ség egyetemes békevágya szilár

dan és biztosan épithet«
— nyilatkozott Endicott lelkész ko
reai útja után.

A Béke Világtanács lelkésztagjai 
között találjuk Fletcher professzort 
is, az Egyesült Államokbeli bostoni 
protestáns teológia igazgatóját. 
Fletcher amerikai teológiai tanár ke
resztyén bizonyságtétele sokak béke
harcát erősiti Amerikában:

»Az atomháború a megkülön
böztetés nélküli pusztítás elvét 
akarja bevezetni a nemzetek kö
zötti hadviselésbe, nem válo
gatja célpontjait, személytelen, 
totalitárius és ha egyszer elkez
dődik, minden emberi ellenőrzést 
lehetetlenné tesz. Az ilyen há
ború a gonosznak végleges és 
abszolút megtestülése volna, me
rőben anarchikus és az emberi
ség megsemmisítésére vezető 
pusztítás. A keresztyén egyházak 
ezért tartoznak az atomfegyver 
feltétlen eltiltása mellé áilani."

Fletcher professzor is vendégünk 
lesz a hírek szerint a Béke Világ- 
tanács budapesti ülésén.

Addig még alkalmunk lesz a többi 
lelkésztagokat és lelkészvendégeket 
is bemutatni. Egyházunk nagy szere
tettel és lelkesedéssel várja a Béke 
Világtanács tagjai között a lelkész
testvéreket.

D.

Szombat esti közös imádságunk
AZ EGY URNÁK EGÉSZ SZIVET!

V. MOZ. 6, 4—13.
Csak egy Isten van, aki nekünk Jézus Krisztusban szabadító Istenünk:,

Ez a szabadító, egy Isten azt kívánja tölünk, hogy ünnepnapjainkon 
és hétköznapjainkon tartsuk be az első parahcsolátbt, vagyis egész szívvel 

és osztatlan szeretettel szeressük ö t. Luther ezt így mondta: »Istent min
denek felett féljük és szeressük és csak őbenne bízzunk."

Ahol az első parancsolatot nem tartjuk be, ott megtérésre van szük
ségünk. Éspedig naponkénti megtérésre. A megtérés tulajdonképpen nem is 
más, mint az első parancsolat betöltése: az egy Urnák egész szívvel való 
szolgálása.

VALLJUK MEG, hogy tele van az életünk bálványokkal, amelyek 
elszakítanak az egy igaz Istentől.

ADJUNK HALAT, hogy Isten Jézus Krisztus, által a bálványok 
rabságából is meg tud szabadítani igéjének hirdetése és szent
ségeinek kiszolgáltatása által.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy az egy igaz Istent osztatlan szeretettel 
szeressük és neki adott szívvel munkálkodjunk egyházunkban, 
dolgozzunk hazánkban és így sok gyümölcsöt teremjünk Isten 
dicsőségére és embertársaink javára.

I I4, B I B L I A - O  LVA S O
fú n lu s 7. Vasárnap. Zsolt. 134:2. Kol. 3:16.

“ "Imádni az Istent és áldani az Urat a szent helyen, keresztyén életünk 
kiváltsága és kísértése. Kiváltsága, amellyel ma bőségesen élhetünk, de 
kísértése is, hogy csak a szent helyen imádjuk és áldjuk az Urat. Otthono
dat és munkádat sem függetlenítheted Istentől. Legyen egész életed isten- 
tisztelet.
(Olvasd még: Jer. 36:1—32. — Csel. 5:34—42.)
Június 8. Hétfő. És. 32:17. II. Kor. 5:8.

Békességet akarsz? Kövesd Ot, aki az Igazság. Békességet nyert életed
ből békesség árad a békét kereső világba.
(Olvasd még: II. Tim. 3:14—17. — Csel. 6:1—15.)
Június 9. Kedd. Zsolt. 56:12. Fii. 4:13.

Ha félelemtől remeg a szíved, olvasd az 56. Zsoltárt. Az Istenben való 
bizodalom valóban erő, amely képes téged is megerősíteni!
(Olvasd még: Ez. 2:1—7. — Csel. 7:1—16.)
Június 10. Szerda. Péld. 13:7. I. Tim. 6:8, 9.

Ilyen az ember. Mindig többet és mást mutat, mint ami. Olyan nehe
zen tanulja Isten leckéjét: becsüld meg a mindennapi kenyeret és elégedj 
meg vele.
(Olvasd még: Ján. 5:41—47. — Csel. 7: 17—37.)
Június 11. Csütörtök. Zsolt. 103:2—4. Jak. 4:6.

Mennyire földi az ember! Isten jótéteményeit is földi mértékkel méri. 
Jó lenne végre megtanulnunk áldani az Istent bűnbocsánatáért, az örök 
életért, kegyeleméért és irgalmasságáért!
(Olvasd még: Ef. 4:11—16. 7:38—53.)
Június 12. Péntek. . Jer. 29:13, 14. Ján. 6:68.

Nem érdemes az Istent fél szívvel keresni, úgyhogy közben mást is 
keresünk. így sohasem található meg az Isten. Nem éppen ez az oka annyi 
hiábavaló keresésünknek? Isten egészért ad egészet. Egész szívvel való 
keresésért, egész megtalálást!
(Olvasd még: Ez. 3:22—27. — Csel. 7:54—8:4.)
Június 13. Szombat. Jer. 2:21. Kol. 3:9—10.

Ahogyan a szőlő a legnagyobb gondoskodást kívánja minden növény 
között, Isten ilyen gondot fordított az emberre. Miért Vagyunk mégis olya
nok. amilyenek vagyunk, és miért nem ábrázolódott már ki rajtunk Krisz
tus?! Isten fájdalmas kérdéseire adj végre őszinte választ. Ha igazat adsz 
az Istennek, félig már a gyógyulás útján vagy!
(Olvasd még: Es. 5:1—17, — Csel. 8:5—25. — Péld. 9:1—10.)

Detre László

J ÉZUS ÉL, ÉN IS VELE! Ez nem I
maradhat élettelen vallásos lélel. 

A feltámadás örömhíre már a földi 
életiünkben formálja bennünk az új 
embert. Az új ember egyik igen fon
tos ismertetőjele az, hogy felelős em
ber. A feMámadáshit felelős emberré 
formál.

Éppen ott nyúl bele a húsvéti evan
gélium az életünkbe, ahol nagyon sok 
a kísértésünk, zűrzavarunk: a fele
lőtlenségünkbe. Újra meg újra olyanok 
vagyunk mint a felelőtlen gyerek, 
akire nem lehel rábízni a kicsi testvér 
gondozását, a lakás felügvelését, fel
adatai elvégzését, a pénz megőrzését. 
Amerre csak emberek élünk a világon: 
a nemzetek nagy családjában, a gyü
lekezetek szükebb családjában és a 
családunk egészen kis közösségében, 
az a bajunk, hogy olyan sok .a felelőt
len, megbízhatatlan ember és olyan 
ritka a felelős ember. A felelőtlenség 
miatt sikkad el családjaink keresztyén
sége, ezért van a gyülekezet sok hall
gató keresztyéné között olyan kevés, 
akik tovább is adják a hallottakat és 
szívünk felelőtlensége miatt olyan 
gyümölcstelen az életünk.
1U  ILYEN NAGY ÖRÖM, hogy a fel- 
•LTA támadás ténye össze tudja tépni 
ezt a kötelékünket. Amilyen mérték
ben erősödik bizonyosságunk, hogy 
Jézus él és mi is megjelenünk Előtte, 
olyan mértékben szakadozik és hull le 
rólunk felelőtlenségünk. A feltámadás 
fénye után -is odaírhatjuk azt, amit 
Péter Jézus visszajöveteléről szólva, 
kérdez: »Milyeneknek kell lennetek 
néktek szent életben és kegyesség
ben?« Amikor eltalál minket ennek a 
kérdésnek az éle, akkor lehull a fele
lőtlenségünk és tanúskodik bennünk, 
hogy felelős emberek vagyunk.
V Á JJO N  m e g l a t sz ik -e  g y ü le-
'  KEZETEINKEN, hogy mi a hús

vét emberei vagyunk? Nagyobb fele
lősséggel keressük Isten igéjét? Job
ban szeretjük-e egymást? Rendeztük-e 
dolgainkat azok felé, akiktől valami is 
elválasztott? Megalázkodtunk-e, hogy 
bocsánatot kérjünk és adjunk egymás
nak? Van-e szemünk arra, hogy meg
lássuk a reánkszorulókat? a betege
ket, az árvákat, az özvegyeket, az öre
geket? A megfáradtakat és megterhel- 
teket megszoktuk-e örvendeztetni? Ál
dozatvállalásunkban látszik-e, hogy 
mi nem csak szóban, hanem cselekedet
tel is szolgáljuk a gyülekezetét? Hús-



EV A N G É L IK U S ÉLET

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
NYUGAT-NEMETORSZAG

A Neue Presse című német lap ada
tokat közöl arról, hogyan állítják fél 
Adenauer kancellár árulása folytán 
azt az amerikaiak által parancsolt 
nyugatnémrt hadsereget, melyben 
Hitler náci tisztjei kapják jellemzően 
a vezető szerepeket. A többi közt azt 
a _ megdöbbentő közlést is teszi ez a 
német lap, hogy Kantzen volt német 
tábornokot, aki a níci hadseregben a< 
személyzeti ügyek '«zakembere volt, 
most állítólag hadtesíparancsnoki 
rangban átveszik a nyugatnémet had
seregbe a személyzeti ügyek vezeté
sére. De még megdöbbentőbb a lap 
közlése arról, hogy ez a Kuntzen 
tábornok jelenleg Lilje hannoveri 
püspök titkára. Micsoda szereoe le
hetett vagy lehet ennek a volt náci 
táborndknak a hannoveri püspök 
mellett, aki egyben a Lutheránus Vi
lágszövetség elnöke is?

Az A. D. N. hírügynökség jelenti 
Bonnból, a nyugatnémet kormány 
székhelyéről, hogy a nyugatnémet 
katolikusok kongresszusának központi 
bizottsága emlékiratot intézett Aden- 
auerhoz és javaslatokat terjesztett elő 
a katolikus egyház és szervezetei se
gítségnyújtásáról a toborzás támo
gatásában s a nyugatnémet csapat- 
egységek felállításában. A katolikus 
kongresszus követeli, hogy a kato
likus egyháznak biztosítsanak jelen
tős befolyást, különösen a tisztek ki
válogatásában. Ennek ellenében meg
ígéri, mindent elkövet, hogy a kato
likus egyházi méltóságok és ifjúsági 
szervezetek minden erejükkel igye
kezzenek az ifjúságot Adenauer had
seregébe való belépésre ösztönözpi. 
A német nép bizonyára megadja a 
megfelelő választ ennek a harcias 
katolikus kongresszusnak s ez a vá
lasz bizonyára nem fog kedvezni az 
egyháznak.

NAGYBRITANNIA
Dr. Garbett yorki anglikán érsek 

helyesli Churchill angol miniszter- 
elnöknek azt a javaslatát, hogy a 
nagyhatalmak vezetői kezdjenek köz
vetlen tárgya'ásokat a béke érdeké
ben. Az érsek hangsúlyozta, hogy 
Angliának »nem kell szükségszerűen 
megvárnia más nagyhatalmak bele
egyezését ahhoz, hogy lépést tegyen 
ebben az irányban«. A továbbiakban 
kijelentette, hogy- »az új szovjet ve
zetőkkel való személyes kapcsolatok 
sokkal hatásosabban" járulnának 
hozzá a bizalmatlanságok . eloszlatá
sához, mint számos írott közlemény«.

Wilson manchesteri anglikán érsek 
a manchesteri békeakció kongresszu
sához küldött üzenetében a többi kö
zött a következőket írja: »A mi 
időnkben a békéért való harcban 
nem elegendő olyan szelídnek lenni, 
mint a galambnak, hanem ugyan
akkor olyan okosnak is kell lenni, 
mint a kígyónak, örömmel támoga
tok minden őszinte és bölcs erőfeszí
tést, amely a népek közötti egyetértés 
és barátság kiépítéséhez és az állan
dó békéhez vezet.*

Leslie Hunter sheff’eldi püspök be
szédet mondott a Lordok Házában s 
ebben »rosszul alkalmazott takaré
kosságnak minősítette a napközi ott
honok bezárását és az iskolai étkez
tetés megszüntetését«. A püspök ki
fogásolta beszédében az angliai la
kásviszonyokat is. Gyakori eset a 
családok kilakoltatása, a lakások jó 
része gondozatlan. A szociális biz
tonság meglehetősen ismeretlen do
log az angol munkásember számára. 
Azokat, akik segélyre szorulnak, 
megalázó módon agyonfaggatják, 
hogy elég szegények-e ahhoz, hogy a 
nemzeti segélyalapból részesüljenek.

BULGÁRIA
A Bolgár Orthodox Egyház Szent 

Zsinata május 8—10 között Szófiába 
összehívta a Nemzeti Egyházi Taná
csot. A történelmi jelentőségű ülé
sen 107 delegátus vett részt a pap
ság és a laikus közönspg képviseleté
ben, Vendégként részt vett a gyűlé
sen a külföldi Orthodox Egyházak 
képviseletében a többi között Grigo- 
rij leningrádi és novgorödi metropo- 
lita, Pityirim minszki és belorusszial 
érsek, Gavriil püspök a grúz ortho
dox egyház részéről, M. A. Csub, a 
moszkvai patriarchátus főpapja, 
valamint a román, lengyel és cseh
szlovákiai orthodox egyházak püspö
kei és főpapjai. Az ökumenékikus 
Patriarchátus és a szerb orthodox 
egyház nem képviseltette magát. Az 
ülés a következő pontokat tárgyalta:

1. Az egyház jelenlegi szervezeté
nek megjavítása.

2. Legfelsőbb ' egyházi tanács vá
lasztása és

3. Patriarcha választása.
Ez az utóbbi különösen nagy jelen

tőségű volt. A bolgárok a IX. szá
zadban Bizáncból vették át a keresz
tény hitet. ’Két évszázad alatt ön
álló, úgynevezett autokephal egy
házzá fejlődött egyházuk, önállósá
guk a bolgár állam XI. században 
bekövetkezett bukása után fokozato
san csökkent, 1393-ban pedig teljesen 
meg is szűnt. Az akkori pátraiarchát 
Euthimij-t száműzték és az egyházat 
a hódító törökök a konstantinápolyi 
patriarchátus fennhatósága alá he
lyezték. 1870-ben önrendelkezési jo- 
gott kapott ugyan a bolgár egyház, 
de függősége és Konstantinápoly ká
noni ellenőrzése továbbra is megma
radt. Az Orosz Orthodox Egyház 
közbelépésének köszönhető, hogy a 
konstantinápolyi patriarcha 1945-ben 
megszüntette ezt a helyzetet. Az ön
állósulás folyamatának méltó befeje
zése volt a most tartott zsinat, 
amely a több m int fél évezrede üres 
patriarchal széket betöltötte és ezzel 
visszaadta a bolgár orthodox egyház 
hajdani rangját. .

Az új patriarcha: Kiril plovdivi 
metropolita, a Bolgár Szent Szinódus 
eddigi helytartó-elnöke, 1936 óta 
püspök és 1938 óta metropolita. Teo
lógiai doktor, egyháztörténész. Több 
nagyjelentőségű tanulmánya jelent 
meg. Tekintélyére' és népszerűségére 
jellemző, hogy 107 szavazat közül 104 
óreá esett. Ünnepélyes beiktatása az 
»Alexander Nevszki« emléktemplom
ban volt.

A tanácskozás jelentőségét emelte, 
hogy részvevői számára a Bolgár 
Népköztársaság Kormánya ünnepé
lyes fogadást rendezett.

ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ
A soproni evangélikus líceum 1923- 

ban érettségizett tanulóinak 30. éves 
találkozóját megrendezni nem tudom. 
Magamra vállaltam, hogy az ismerő
söknek ezt megírom, és mindenkit 
megkérek arra, hogy sorsáról bőven 
írjon nékem. Osztálytársaival sorai
mat közölje, akikről csak tud, írjon, 
közölje saját Símét és osztálytársai 
címét. Az összegyűlt levelekből kör
levelet szerkesztek és mindenkinek 
meg jogom küldeni. Baráti szeretettel: 

BÁCSI SÁNDOR 
evangélikus lelkész„ Pápa.

Isten az emberbe iángfolyarm 
vala, mely adja az életet; ha: 
lángfolyamot hülni és nem ^  
gondolni, nem fogsz érezni, "akarni 
és tenni semmit, amit a maga köré
ben a hidegvérű csiga éppen úgy 
nem tehetne. Lángolni és mindig 
jobban, mindig tisztábban lángolni 
kell az embernek, hogy rendeltetésé
hez képest nagyot és szépet művel
hessen. Kölcsey Ferenc

K I R A K A T B A N
A’ kirakatban ízléses, művészi el

rendezésben megmutatkozik a külön
féle áruk minden előnye. Az utcán el
haladó^ emberek megállnak a kiraka
tok előtt, és elgyönyörködnek bennük. 
Így választják ki magukban, hogy mi
ből fognak vásárolni. Az egyház népe 
is kirakatban van. A világ kirakatá
ban. Erről az Üjtestameníum !smélel- 
ten bizonyságot tesz. Máté evang. 5, 
14—1(5. szerint az egyház népe, a ta- 
nítványi gyülekezet a világ világos
sága és hegyen épített város. Nem rej- 
tőzhetik el és nem is szabad elrejtőz
nie. Tűrni kell, hogy megnyugodjék 
rajta a világ fiainak kutató, fürkésző 
szeme. Es vájjon mit lát az a kutató, 
fürkésző szem? Olyan dolgokat-e, ame
lyeknek" láttán dicsőíteni, vagy olya
nokat, amelyek láttán káromolni lehet 
Isten nevét? A lelkipásztorok külön 
az egyháznak is a kirakatában van
nak. ̂ Ezért nekik sokkal súlyosabb a 
felelősségük ezen a téren. Kirakatban 
lenni tehát felelősséget jelent. De je
lent nemcsak felelősséget, hanem kí
sértést is. Azt a kísértést, hogy csak 
a _ látszat kedvéért fejtsünk ki mun
kát, és hitünk, egyház iasságunk is 
merő látszattá váljék. Vájjon temp- 
iombajárásunkkal nem szokott-e együtt 
lenni hétköznapi életünk, szavaink, 
gondolataink, tetteink lazasága? Gyak
ran beszélünk szeretetről, de nem sze
retünk, megbocsátásról, de bosszúál
lók vagyunk és igen kevés az, ami 
reánk, mint keresztyénekre jellemzi!. 
Gyakran_ viselkedünk úgy keresztyéni 
mívoi‘.unkban, mint az egykori, ha
szonra éhes kereskedő, aki szőlőt áru
sított. Kevés jó és sok rossz minőségű 
árut szerzett be. A kirakatba a leg
szebb fürtöket tette. A szép áru mel
lett feltűnő volt az aránylag olcsó ár 
jelzése. A vásárlókat ellenben a pult 
alól előszedett silány áruval szolgálta 
ki. Az iyen viselkedésmód a> sajáto
san bűnös emberi természetből követ
kezik. Nekünk keresztyeneknek is is
mételten meg kelt térnünk ebből a 
bűnből. Akkor leszünk igazi követői 
az ü r  Jézusnak akiről nevezetetünk.

Bácskai Gusztáv

A JÖVŐ GYÜLEKEZETE
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ORGONAHANGVERSENYT RENDEZ
Közreműködik: Peskó Zoltán orgonaművész, Ivánka Irén énekmű
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Józsefváros
Feldíszített asztalok mellett fehér

ruhás leányok és ünneplőbe öltözött 
fiúk ülnek. Körülöttük a szülők, ke
resztszülők és a gyülekezet. A józsef
városi egyházközség konfirmáltjait 
fogadja, akik gondos tanulás után a 
gyülekezet szereidének kísérete mel
lett ma járultak először az Ür aszta
lához.

Pintér János másodfelügyelői sza
vaival megkezdődik az ünnepi szere
tetvendégség. Arról beszél, hogy az 
idősebbek mindig szeretettel és figye
lemmel tekintenek a fiatalokra, mert 
tudják, hogy azok, akik előttük van 
nak, utódaik lesznek majd a gyülé 
kezeiben, ök a jövő gyülekezete.

A megnyitó uián kédves kép tárul 
a gyülekezet szemei elé. A gyerme
kek felsorakoznak a-z emelvényen, 
hogy egy-cgy társuk szavával meg
köszönjék szüleiknek mindazt, amit 
értük tettek, keresztszüleiknék, hogy 
egykor keresztvíz alá tartották őket, 
lelkészüknek, hogy türelemmel taní
totta mindnyájukat és hogy egyben 
kérjék a gyülekezet presbitériumát, 
hogy fogadják őkét szeretettel.

A gyülekezet lelkésze: GrünvalsZky 
Károly, megköszönve a gyermekek 
ajándékát és szavait, emlékezteti 
őket arra, hogy a gyülekezet mindig 
szeretettel várja őket és átadja nekik 
a gyülekezet ajándékait.

Sólyom Jenő theól. tanár — akinek 
két fia konfirmált ezen a napon — 
válaszol a szülők és keresztszülők 
nevében a gyermekek szavaira. »So
kat bosszantottatok bennünket, sok
szor vétkeztetek ellenünk, de mi min
dig meg tudtunk bocsátani mert tud
juk, hogy Krisztus nékünk is meg
bocsátott. Sokszor haszontalanul 
kérdezősködtetek tőlünk, ' amire mi 
sokszor türelmetlenül válaszoltunk, 
de ma azt mondjuk hogy kérdezős
ködjetek továbbra is tőlünk. Kérdez
zétek meg azt, hogy kicsoda nékünk 
Krisztus, hogy mi válaszolni tudjunk 
és hogy ti napról napra közelebb ke
rüljetek a mi Urunkhoz« — mon
dotta a többi között.

Horváth Károly a presbitérium és 
a gyülekezet nevében köszönti a 
gyermekeket.

Dr. Vető Lajos püspök — akinek 
fia szintén ott van a konfirmáltak 
között — emelkedett ezután szólásra.

»Sok mindenre emlékszem, amikor 
én is konfirmáltam — mondotta Vető 
püspök. Emlékszem arra a lelkipász
torra, aki türelemmel oktatgatott 
minket. Emlékszem árra a t«mólom
ra, amelyben az Ür szent asztalához 
járultunk. Egyre azonban nem tudok 
visszaemlékezni, bárhogyan is sze
retnék: kik voltak azok, akikkel 
együtt léptem az oltárhoz. De aztán 
eszembe jut az is. hogy ez nem baj, 
hiszen akkor én fTem abba a kicsiny 
közösségbe kerültem, hanem sokkal 
nagyobbá: az evangélikus egyház kö
zösségébe.

A most konfirmáltak azáltal, 
hogy a Józsefvárosi gyülekezet 
tagjaivá lettek, a magyarországi 
evangélikus egyház és ezen ke
resztül az egész világon levő 
evangélikus egyház közösségébe 

kerültek.
»A hannoveri konferencián mellet

tem egy indiai lelkész ült. Olyan jó 
volt azt tudni, hogy szeretjük egy
mást és megértjük egymást, mert egy 
a hitünk. Hogy mennyire testvérek 
vagyunk, arra jellemző, hogy kará
csonykor levelet kaptam tőle, amely
ben elküldte a saját és családjának 
fényképét.

Távolság választhat el bennün
ket, de mégis egybekapcsol a
szeretet és az evangéliumi hi

tünk.«
Befejezésül arról beszélt a püspök, 

hogy nem lehet szűkkeblűén csak a 
saját egyházunkat néznünk, hanem 
türelemmel és szeretettel kell azók 
felé fordulnunk, akik m ás1 vallásúak, 
esetleg nem is keresztyének, mert a 
mi Urunk a békességnek és szeretet
nek Ura.«

A beszédek elhangzása után a 
gyülekezet vendégül látta a konfir- 
máltakat. Amikor pedig mindenki 
hazatért, eszünkbe kellett hogy jus
son: ma egy új csapat indult el a-ke
resztyén életúton, a fiatalok egy cso
portja, amely egyszer a mi helyünket 
foglalja el, hogy bennük megmarad
jon a Krisztus egyháza

Vámos József

Deák-lér
A Deák-téri gyülekezet az elmúlt 

vasárnap szeretetvendégségen fo
gadta családi közösségébe újonnan 
konfirmált tagjait. Az egyházi dísz
terem zsúfolásig megtelt: az aszta
lok mellett nem volt elég hely a 
részvevők számára.

Az ünnepi szeretetvendégséget 
Kemény Lajos esperes lelkész imája 
vezette be. I. Jn. 4 ,10-el .üdvözölte 
a gyülekezetét és benne az új gyü
lekezeti tagokat.

Friedrich Lajos, a Lelkésznevelö 
Intézet igazgatója előadásában éle
tünket a hegedű sorsához hasonlí
totta. »Az életünk: hegedüsors —< 
mondta. — A sikere vagy bukása, 
boldogsága vagy kárhozata dől el 
azon, hogy kinek a kezébe kerül.« 
Sokan saját kezükbe veszik, s úgy 
gondolják: »majd én megharcolom 
a hit harcát, majd én úgy imádko
zom, hogy kiharcoljam az üdvössé
gemet.« De a mi kezünk gyenge és 
bűnös kéz. Nem alkalmas arra, hogy 
gyönyörű dallamok öröksEép meló
diáját szólaltassa meg életünk he
gedűjén. A mások keze sem bizto
sabb, mert nincs, aki végig kísér
hetne az úton a lelkiismeret csend
jébe, Isten közelébe. Ilyenkor egye
dül marad a szív és néma az élet
hegedű.

A harmadik hegedű-sors: ha Isten 
vesz a kezébe. »Ezért érkezhettél meg 
erre a mai napra, ezért vagy most is 
Isten gyülekezetében és ezért néz
hetsz vidáman előre, a jövőbe. Ez a 
mi hivő, keresztyén, erős és bol
dog reménységünk, hogy Isten kézé
ben van a szívünk, életünk, mun
kánk örömünk és boldogságunk.« 
Majd beszéde végén így folytatta:

»A művész, amikor kezébe veszi 
a hegedűt, odaigazítja a hang
já t egy biztos és tiszta hang
hoz. Amikor belépsz Isten há
zába és gyülekezetébe, akkor 
mindig ezt teszi Isten. Hozzá
igazítja életünket és szívünket 
az ö  szívéhez. Az Istenre han
golt szív pedig mindig megleli 
Isten békességét, de békességre 
talál ott is, ahol él. Otthon van 
ez emberek között, Isten kezé
ben lenni annyit jelent, mint 
együtt dolgozni, örülni, imád- . 
kozni a másikkal, akit Isten 
keze velem együtt tart a tenye

rén«
fejezte be előadását Friedrich Lajos.

Az ifjúságból egy leány üdvö*' 
zölte a konfirmandusokat és hívta a 
bibliaóra közösségébe. »Azért fog
lalkozunk Isten igéjével, hogy Krisz^ 
tus tanúi lehessünk jó tanulásunk
kal, jó munkánkkal és jó cselekede
teinkkel« — mondta.

, A részvevők nagy tetszéssel hall
gatták Zentay Lás-zlóné és Somos- 
kövy Jenőné énekét, akik Mendels
sohn két duettjét adták elő. Bottvay 
Károly Bottvay Margit 'zongorakísé
retével gordonkán Bocherini Adagio- 
já t játszotta, SomosköVy Jenőné pe
dig nagy hatással szavalt. A gyüle
kezet örömmel és lelkesen távozott 
a jót sikerült szeretetvendégségről, 
ahol a távozók szavai szerint min
denki jól érezte m agát és mindenkit 
szíven ütött Isten megszólítása az 
előadásban és a művészi műsorban. 
Ez az együttlét méltó befejezése volt 
a konfirmációi ünnepnek, és hozzá
segített, hogy ez a nap a konfirman
dusoknak és a gyülekezetnek emlé
kezetes maradjon.

Zay László

Minden ember annyit ér, amennyit 
tud. Gárdonyi Géza: Isten rabjai

Somogyi szűcs B undák á tsz a b á sa -  
B é lé s e k , h a sz n á lt  
b a n d á k , irh ák  v é te le
V.. Kossuth lajos-utca 5,

Zongoraké6zítőmesternél 
zongora. pianínó jutányos 
árban Plarmónium 4Vs ok- 
távos 3 reg, 2200 Ft. 5 ok
távon 6. reg. 3200 Ft eladó 
Daróczy mester, 342-662.
Aggtelekl-u. 5.
Sezlon 850 Ft, matrac 315, 
vendégágy (vasból) 345 Ft. 
Készítőnél. Bp., Lenln-körút 
55. sz.
Kétszemélyes rekamiét szé
kekkel. fotelekkel olcsó ár
ban készít: Kárpitos. Rá- 
kcczi-tér II. sz.

Express kötőkészülék. Deb
receni. XIII., Szt. László-u. 
53. vagy XI., Kosztolányi- 
tér 12. fsz. I. Demeter. 
Rapid javítás.

Kvarclámpa javítás: Zsellér. 
VIII.. Szigony-u. 19.

Használt háló. kombinált 
szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Péterffy Sándor-u. 17. 
iGombos.

Ű j  o r g o n á k  S E J í * ia v ,tá s á t
Rieger Ottó o rgonógyár

Budapest, X IV ., Füredi-utca 41. Telefon : 297 — 023

S p e c i á l i s  m ü s t o p p o ló ,  n tű tö m ö
A A n U A r t  T A n n c  Többszörösen k itüntetve férfi, női 
l V l a R a n  d á n o s  szabómester, THÖKÖLY-ÚT 59/A-
Legtökéletesebb mütöm és kiégett, m olyrágott szöveten  

és ruhákon. V idékre postán utánvét.

Zongorajavftát, hangolás
;ótálla«sal Szakszerű becs
lés 8závlts mester. Pa- 
ross-tér egy T- 330-476.

vállalati Jog-usyl osztaiy- 
noz Budapestre elm en, 
neu. Badttz, Miskolc. FA- 
posta -Postán marad.

Bundák alakítását, .'ámítá
sát, tisztítását. valamint 
irhabundák átalakítását ju 
tányosan vállalja: Lóránt 
szűcs, November 7-i.é* (Ok
togon) 3. I. em.

Művégtagok, haskötők, sérv
kötők, lúdtalpbetétek készí
tése _ és javítása. Vidékre 
is kiszállok. Pokorny, or
vosi műszerész: Budapest, 
V.. Kossuth L.-u. 5.

Szem üveg Ltpi JAzsertöl 
(Knapecz m ödatől) IX., 
üilö i-ü t 79. «rökúnactas 
templom mellett.

Zongora, pianino Javítás 
hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvári zongorakészitő 
mesternél. Lenln-körút 21. 
Tel.: 426—819

Ridjjllzés táskákban, övék
ben, divatos gouvré-plissé, 
hímzések, azsúrozás, gomb
áthúzás. előrajzolás: Braun 
Jenő, egyedül dolgozó kis
iparos szaküizletében. Agg- 
teleki-u. 4.

Sodrony ágybetét, össze
csukható vaságy Gyermek
ágyat. vasbútort, csőbútort 
készít, javítást vállal Pro- 
hászka. VI., Zichy Jenő-u. 

negyvenhat.

Dolgozó szülők gyermekei
nek gondozását gyakorlat
tal állandóan is vállalnánk, 
gyümölcsös kertes lakásunk
ban. »Gödöllő« jeligéi*.

Meridor kötőkészüléket, szö
vőrámát készít, javít. Kis
iparos. Bpest, VIII., Al- 
földi-u. 12, sz. Műhely.

g a r n i t ú r á k  k é 
s z í t é s e ,  javításaekamiék 

H A V I  H I T E L R E
Kárpitosnál. Horváth Mihály-tér tizennégy 

(volt Mária Terézia). Templomnál

Kárpitosbútor beszerzéséyel.Orajavítást. óraüveg behe- 
forduljon bizalommal Oláh yezést gyorsan és pontosan 
kárpitoshoz. Javítást válla-végez Belházy órásmester 
lók. Készáruk raktáron. Jó- Szabadsajtó-út 6. (Erzsébet 
ssef-körút 66. T.: 138-102. Ihldfőnél).

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés szavanként I F t Kishirdetés mm soron
ként 1 F t  Szöveghlrdetés mm soronként 2 forint*



Nyikoláj metropolita, Fedett ne
vén Borisz Dorofejevics Jarusevics,
1892-ben született, régi pravoszláv 
papi családból. Apja k'vnói esperes 
volt. A fiatal Borisz apétervári teo
lógiai akadémián különös szeretettel 
foglalkozott egyházjoigal és egyház
történelemmel, s o/.’kbői a tárgy
körökből választott' teológiai dok
tori értekezésének témáját "Az orosz 
egyházi törvénykFés az 1649-i zsi
natig« címmel. Fedett források ta
nulmányozása után tárta fel az orosz 
egyházjog és eg'háztörténelem egyik, 
legfontosabb korszakát. Ezen a 
könyvén kivü számos egyházi folyó
iratban és óságban jelentek meg 
újabb és új°b kutatásának eredmé
nyei. Enne’ az értékes tudományos 
munkának köszönhette, hogy már 
1915-ben eológiai előadó lett a péter- 
vári teo’B*3' akadémián.

A Ncty Októberi Szocialista For- 
radain't közvetlen közelről szemlél
hette,1™11! pétervári lakos. 1919-ben 
arrl1nandrita rangot ért el, s az 
oroo nép 13. századi nagy hőséről, 
Ai<iszandr Nyevszklj-ről elnevezett 
k,ostor elöljárójává lett. Nemsokára 
r, a kitüntetés érte, hogy püspökké 
ett 1922-ben, harmicéves korában. A 

fiatal, tetterős püspök Pál apostol 
Timótheushoz írt I. levele 4. fejeze
tének 12. versét érezte magára vo
natkozónak: »Senki a te ifjúságodat

Ünneptelen félévnek szokták nevezni. 
De helytelen ez az elnevezés, nemcsak 
azért, mert azt emeli ki, ami nincs eb
ben az időszakban, hanem azért is, 
mert azt a bériyomást kelti, mintha az 
egyházi év egymástól eltérő, sőt egy
mással ellentétes jellegű ünnepi és üji- 
fleptelen részre volna osztható. Mintha 
az egyház az első félévi nagy ünne
pekkel kapcsolatban elmondaná minden 
nagy és életbevágó mondanivalóját, _ s 
pünkösd utánra nem maradna más, 
mint a húsz és egynéhány szenthárom
ság utáni vasárnap szürke, jellegtelen 
egymásutánja. A valóság pedig éppen 
az, hogy

az egyházi év az első vasárnaptól 
az utolsóig osztatlan egység, 
amely évről évre végigvezet az üd
vösség történetén s emlékeztet 
arra, amit Isten a világ megváltá

sára cselekedett és cselekszik. 
Adventtól karácsonyon, nagypénteken, 
húsvéton, mennybemenetel ünnepén át 
pünkösdig arról tesz bizonyságot az 
egyházi év, ami már megtörtént üdvös
ségünkre. Pünkösddel az egyházi év 
elérkezik az üdvösségtörléneti »má«-hoz 
s attól fogva arról szól, amit Isten ma 

cselekszik üdvösségünkre az Ur újra- 
eljöveteléig. Ennek az időszaknak tehát 
egészen új és életbevágó, mai és egy
úttal jellegzetes mondanivalója van. 

Ebben az időszakban, a szenthá
romság utáni vasárnapokon kell az 
egyháznak egészen a mindennapi 
életre vonatkoztatva elmondania, 
hogy mit jelent Krisztus világba- 
jövetele, szenvedése, keresztje, fel
támadása, urasága és a Szentlélek 
elküldése a mai egyház és világ, 
a hívők és nem hívők számára.

Az egyházi év második felének ezt 
az üzenetét a vasárnapról vasárnapra 
felhangzó oltári és szószéki igék Isten 
hívásának nézőpontjából szólaltatják 
meg és foglalják egységbe. Isten hivó 
szava az az üdvösségtörténeti esemény, 
amellyel Isten ma üdvösségünket mun
kálja. Isten hív minket, megszólít, szó- 
baáll velünk, hogy megnyerjen minket 
és magához térítsen. Külön erre figyel
meztet minket az első öt vasárnap üze
nete: Figyelj a hívó szóra, mert isten 
hív minket.

A következő négy vasárnap (6—9) 
arra emlékeztet, hogy a sötétségből vi
lágosságra hívattunk. Ez nemcsak azt 
jelenti, hogy Isten az örök élet ígéretét 
adta nekünk a keresztség által, hanem 
azt is, hogy gyermekei vagyunk, mert 
Krisztussal van közösségünk. Csupa 
nagy ajándék.

Amikor tehát Isten hívó szavával 
térít minket, nem kell attól tarta-

NAGY PAPOK
meg ne vesse, hanem légy példa a 
hívőknek a beszédben, a magavise
letben, a szeretetben, a lélekben, a 
hitben, a tisztaságban.« Életerejét 
teljesen az egyház szolgálatába ál
lítva dolgozott, ritka munkabírással.

Kiemelkedő teológiai és- egyház^, 
kormányzati munkája elismeréséül 
Nyikoláj 1935-ben érseki, majd 1941 
márciusában metropolitai rangot ért 
el.

Amikor 1941 június 22-én a né
met csapatok rátörtök a Szovjet
unióra, Nyikoláj éppen a legtöbbet 
szenvedett ukrán területek metro- 
politája volt. Tagja volt a német csa
patok gaztetteinek kivizsgálására ki
küldött országos bizottságnak, amely 
megállapította, hogy a sok egyéb 
borzalmas kegyetlenkedés között 
tüzelőfának vágták fel a kolhoz
parasztok szentképeit, templomokat 
alakítottak át kinzókamrává, má
sutt pedig istállóvá, szétzúzták a 
kegyszereket, szentképeket, oltáro
kat. A sok közül csak kiragadott 
példaként említjük meg, hogy rom
halmazzá változtatták Isztra város 
1654-ben alapított "Űj-Jeruzsálem« 
kolostorát, Sztárica város 16. század
ban épült kolostorát és sok más mű
emléket jelentő egyházi épületet.

Nyikoláj metropolita a sokat szen
vedett vidékek látogatása közben ezt. 
írta: "A nyugati vidék több helyén

nunk, hogy életünket megfosztja 
értékektől s tartalmatlanná teszi, 
hanem éppen megtölti új tartalom

mal.
Nyolc vasárnapon át (10—17) hal

lunk arról, hogy akiket Isten elhívott, 
azokat meg is igazította. A kegyelem
ből hit által való megigazulás fényét 
kell itt életünk valóságára vonatkoz
tatnunk. Nemcsak azt kell meglátnunk, 
hogy a kegyelemre mindig rászorulunk 
és hit nélkül nincs üdvösség, hanem 
azt is, hogy

a hit által való megigazulásról 
szóló tanítás üres beszéd marad, 
ha Isten kegyelme és hitünk nem 
határozza meg mindennapi életün
ket, egész cselekvésünket, egymás
hoz, sőt még az anyagiakhoz való 

viszonyunkat is.
Ezeken a vasárnapokon újra meg kell 
tanulnunk azt, amit a reformáció kora 
átélt és tudott, de mi elfelejtettünk, 
hogy a hit által való megigazulás ügye 
nem tudós elmélet, hanem mindennapi 
életünk legfontosabb kérdése.

A következő hat vasárnap (18—23) 
elmondja azt, amit Isten tőlünk ke
gyelmes cselekedetei alapján joggal 
elvár:

Járjunk elhivatásunkhoz méltóan!

Hányszor hangzik fel ilyesféle figyel
meztetés az Ujtestámentomban! Nyil
vánvalóan szükségünk van rá, mért 
Isten kegyelmét szeretjük pihenő pár
nának használni, ügy gondoljuk, hogy 
megmaradhatunk a bűnben, mert Is
ten úgyis kegyelmes. Pedig Isten fél
reérthetetlenül követeli, hogy akiket 
gyermekeivé tett, azok járjanak új 
életben.

Néhány rövid sző jelzi, hogy 
mit jelent új életben járni: szerc- 
tetben, munkában, megszentelt 
életben, hit harcában, megbocsá

tásban, két világ polgáraiként.

Ebben az időszakban nem maradhat 
életünknek egyetlen területe sem, amely 
ne kerülne Isten életújulást követelő 
kegyelmének megvilágításába.

Az utolsó négy vasárnap (24—27) 
összefoglaló témája: Célegyenest igye
kezünk a felülről való elhívás jutal
mára. A vég felé mutat, de megint 
azért, hogy Isten ítéletére gondolva

még inkább nekifeszüliiink annak, 
amit Isten mai feladatként elénk 
ad. S ezzel az egyházi év második 
felének összefoglaló témája végső 

kiélezést kap.
Ifi. Pröhle Károly

személyesen volt alkalmunk megfi
gyelni ezt a hatalmas vallásos és ha
zafias felbuzdulást. A hivő lakosság 
azonnal a győzelemért imádkozott a 
templomokban, s a többi polgárral 
vállvetve, könyörtelen ellenállást ta
núsított az ellenséggel szemben.«

Az az egyház, arrtely hazájával 
együtt ilyen sokat szenvedett a há
ború folyamán, elsőként állt a béke 
megvédésére irányuló mozgalom tá
borába, s oda elsőnek Nyikoláj metro- 
politát küldte, a haladó pravoszláv 
egyházi hagyományok egyik legkivá
lóbb képviselőjét.

Nyikoláj metropolita béke melletti 
állásfoglalása szoros összefüggésben 
áll azzal a teológiai eszmélődéssel, 
amely az egész pravoszláv egyház 
életében végbement, s amelynek gyü
mölcseként jelentkezik a haza és az 
emberiség nagy ügyeiben való ke
resztyéni részvétel követelménye. Ö 
maga ezt így fejezi ki:

"A keresztyéneknek el kell hárí
taniuk azt a kísértést, hogy az 
egyéni kegyesség szférájába zár
kózzanak. A mai körülmények 
között minden világtól elvonuló 
és elzárkózó magatartás nem 
egyéb, mint a Gonosz biztatása a 
szabad garázdálkodásra. Ma ép
pen az az egyház feladata, hogy 
tudatosítsa a felebaráti köteles
ségek teljesítésének szükségessé
gét a társadalommal, a hazával 
cs az egész emberiséggel szem

ben.«
Nyikoláj metropolita élő hitből 

táplálkozó békeharca elválaszthatat
lan a hazának és az egész emberi
ségnek való szolgálattól. A Szovjet
unió egyházainak és vallási közössé
geinek 1952-ben tartott nagy - béke- 
konferenciáján erre nézve ezt mon
dotta:

• . » - , . , /  ‘ f •
"A szovjet népek morális egysé
gének egyik tényezője az egyház 
hazafias összetartozása a szovjet 
néppel. Ml, hivő emberek részt 
veszünk hazánk életében és a 
békeharcban nemcsak mun
kánkkal és állami kötelességeink 
példás teljesítésével, hanem az
zal is, hogy hisszük a jó győzel
mét a gonosz felett, hisszük az 
igazságnak és a békének a végső 
győzelmét! Ez a hitünk hatja át 
törekvéseinket, amelyek legyőzik 
az emberi önzést, mert az önzés 
az oka mindannak, ami az egyik 
embert a másiktól elidegeníti. 
Az önzés hozta létre a társa
dalmi, gazdasági igazságtalansá
got és az önzés a táplálója a há
borúnak is. A békéért folytatott 
küzdelem minden vallás számára 
nélkülözhetetlen, mert csak így 
jöhet létre az az ember, aki küzd 
és dolgozik az igazságos életren

dért.«
A népek egymáshoz való közeledé

sét és egymás melletti békés életét 
szolgálják a keresztyének akkor is, 
amikor imádkoznak a békéért:

"A békéért való imádkozás a 
hívők hatalmas szellemi fegy
vere, amely szabad, önkéntes 
egységbe fonja össze azokat, 
akik akár templomban, akár ott
hon imádkoznak Istenhez a bé
kéért. Mert egyetlen cél, egyet
len kérés, egyetlen reménység ér
dekében kovácsolja össze a hívő
ket. A békéért imádkozó hívők 
egysége nagy erkölcsi erő, amely
ből nagy biztonságtudat és a bé
kéért való szorgos munka áldá

sai fakadnak.«
Ennek az, áldott szolgálatnak a je

gyében járja Nyikoláj metropolita, 
mint a Béke Világtanács tagja az 
országokat, Európában éppen úgy, 
mint Ázsiában és ennek a jegyében 
jön most Budapestre is a háborútól 
oly sokat szenvedett orosz egyház 
főpapja, a béke világszerte ismert 
egyházi harcosa.

Ottlyk Ernő

Az egyházi év második fele

A koreai fegyverszünet felé
A Béke Világlanács, ha az események az egész emberiség várakozá

sának megfelelően alakulnak, világtörténelmi jelentőségű és horderejű 
győzelem tudatában ül majd össze Budapesten. Koreában 1953. június 8-án, 
délután 2 órakor Nam ír tábornok és William K. Harrison altábornagy 
aláírták a hadifoglyok hazatclepitésére vonatkozó egyezményt. Két esz
tendeje folyó fegyverszüneti tárgyalások utolsó számottevő vitás kérdése 
oldódott meg ezzel. Az egész világsajtó úgy ír, felelős kormányemberek 
úgy nyilatkoznak, hogy még ezen a héten aláírhatják a koreai fegyver
szüneti egyezményt. A világ népeinek hő óhajtása teljesül ezzel. A háború 
legizgalmasabb, legveszélyesebb és legszörnyűbb tűzfészke szűnik meg 
Koreában. A távolkeleti béke s ezen keresztül a világ békéje erősödik 
meg általa.

Nem egyéb ez, mint a béketábor állhatatos küzdelmének nagy ered
ménye. Köszönhető ez a koreai nép hősies magatartásának és az egész 
emberiség iránti felelősségtudatának. Bizonyítéka a hatalmas kínai nép 
békeszeretetének. Hatalmas győzelme a Szovjetunió törhetetlen békeaka
ratának s mindezeken túl nem kis mértékben köszönhető egyszerű dolgozó 
emberek százmillióinak a földkerekségen, akik a legkülönbözőbb körülmé
nyek között, a legkülönbözőbb viszonyok között és a legkülönbözőbb po
litikai és világnézeti álláspontról hatalmas erkölcsi egységet alkottak a 
koreai háború megszüntetésének és a tartós béke megteremtésének érde
kében. A Béke Világtanács küzdelmének és józan, igazságos célkitűzései
nek ragyogó eredménye a készülő koreai fegyverszünet.

A varsói II. Béke Világkongresszus, mely a Béke Világtanácsot létre
hozta, hirdette először, hogy Koreában meg kell szüntetni a háborút. A 
varsói II. Béke Világkongresszus ülése idején néhány hónapos volt a 
koreai háború s az egész emberiség feszült figyelemmel tekintett felé. 
Nőttön-nőtt a világ felháborodása az amerikaiak beavatkozása miatt és a 
világ minden táján értették az egyszerű emberek százmilliói, hogy a 
koreai háború, mint valóságos tűzfészek, lángbaboríthatja az egész távol- 
keletet, sőt az egész világot. A varsói gyűlésen a Béke Világtanács szüle
tésnapján hirdették ki hetven nemzet képviselőinek egységes állásfogla
lásából a koreai békéért megindítandó világraszóló küzdelmet. Két esz
tendő sem telt el azóta s a Béke Világtanács budapesti ülésén, — már a 
koreai fegyverszünet felett örvendezhetünk.

Népek és békeszerető embertömegek nagy győzelme lesz ez s hálásak 
vagyunk Istennek, ha az egyházak állásfoglalása is hozzájárult a béké
nek ehhez a nagy eredménj’éhez. A Magyarországi Evangélikus Egyház 
megerősödve a békéért folytatott küzdelem szent meggyőződésében és a 
további küzdelem tiszta szándékaiban, ezekben a napokban együtt örül 
a világ emberiségével.

A M agyarországi Ö ku m en ik us B izottság  
• n a g y je len tő ség ű  ü lése

A Magyarország! ökunémikus Bizott
ság június 5-én rendkívül jelentős ülést 
tartott, melyből kibocsátotta azt az 
üzenetet, amit az Egyházak 'Világta
nácsa második világzsinatának kiadott 
anyagához hozzászólásként küldött a 
magyar protestáns egyházak nevében.

Hírt adtunk már arról, hogy az Egy
házak Világtanácsa 1954. nyarán az 
amerikai Evanstoneban tartandó má
sodik világzsinatának tanulmányi 
anyaga a múlt esztendő végén Magyar- 
országra érkezett, s ezt az anyagot a 
magyar protestáns egyházak elnöksé
gei egy hetventagú tanulmányi bizott
ságnak adták ki, hogy ez a bizottság 
készítse el a magyarországi protéstáns 
egyházak hozzászólásait. Hírt adtunk 
arról is, hogy ez a hetventagú tanul
mányi bizottság, mely nyolc albizott
ságra oszlott, hosszú, gondos előmun
kálat után háromnapos konferenciát 
tartott, melyen elkészítette az evan- 
stonei nagygyűlés anyagához a ma
gyar hozzászólást. A háromnapos ta
nulmányi konferencia eredményeit ez
után egy szűkkörű egyeztető bizottság 
vizsgálta meg, most pedig ennek az 
egyeztető bizottságnak a keze alól ki
került végleges szöveget a Magyar- 
országi Ökuménikus Bizottság elé ter
jesztették.

A csaknem öt óra hosszat tartó 
nagyjelentőségű ülés a beterjesztett je
lentéseket elfogadta és elhatározta 
azok kiküldését az Egyházak Világta
nácsa központjának, Genfbe. A német 
és angol szövegben kiküldendő magyar 
jelentés már fordítás alatt van. A fő
téma és a hat altéma anyagához való 
magyar hozzászólás összesen körülbe
lül hatvan oldalt kitevő munkálat

Az ökumenikus Bizottság ülésén dr. 
Vető Lajos püspök bibliaolvasása és 
imádsága után Bereczky Albert refor
mátus püspök elnöki megnyitóját hall
gatta meg. Az elnöki megnyitó kiter
jedt az év elején, Párizsban tartott 
nemzetközi értekezletre is, melyet az 
európai együttműködés ökuménikus 
bizottsága rendezett s mely éppen 
ezen a párizsi gyűlésen változtatta 
meg nevét úgy, hogy az ökuménikus 
jelzőt nevéből elhagyta.

Bereczky Albert püspök beszámolója

után Péter János püspök tartotta meg 
mély benyomást keltő beszámolóját' 
angliai útjáról, ottani igehirdető kör
útjáról és a skót református egyház 
zsinatáról, melyen részt vett s melynek 
átadta- egyháza üdvözletét.

A tanulmányi bizottságok munkájá
ról szóló jelentéseket olvasták fel ez
után. A főbizottság jelentését »Krisztus 
a világ reménysége« címen Fekete 
Sándor esperes terjesztette be. A »Hit 
és Egyházalkotmányi« bizottság jelen
tését Bodonhelyl József, teol. tanár, az 
cvangélizációs bizottság jelentését Bé- 
keffi Benő esperes, a társadalmi kér
dések bizottsága jelentését Török Ist
ván teológiai tanár, a nemzetközi bi
zottság jelentését Kádár Imre sajtó
osztályvezető, a faji kérdéseket tár
gyaló bizottság jelentését Pákozdy 
László teológiai tanár, a laikus bizott
ság jelentését Finta István elnöki osz
tályvezető terjesztették be.

A bizottsági jelentésekhez sok hoz
zászólás történt, melyeknek során 
evangélikus részről dr. Karner Károly 
teológiai tanár, Gyöngyösi Vilmos lel
kész, dr. Pálfy Miklós teológiai dé
kán és Dezséry László püspök 
szóltak az előterjesztésekhez. Az 
ülést Bereczky Albert püspök zárta 
be. Itt említjük meg, hogy időközben 
a magyarországi Ökuménikus Bizottság 
evangélikus képviselőit egyházunk ve
zetősége új kiküldésekkel egészítette 
ki. Evangélikus egyházunk képviselete 
a Magyarországi Ókunémikus Bizott
ságban jelenleg a következő: Mihályfi 
Ernő egyetemes felügyelő, dr. Vető 
Lajos püspök, Dezséry László püspök, 
dr. Pálfy Miklós Teológiai Akadémiai 
dékán, Grünvalszky Károly egyetemes 
főtitkárhelyettes. Kemény Lajos pesti 
esperes, Németh Károly Győr-Soproni 
esperes, püspökhelyettes, Várady La
jos budai esperes, Major Béla osz
tályvezető, dr. Fekete Zoltán egyetemi 
tanár, a Pesti Egyházközség felügye
lője, Péter Lajos egyházi pénztáros, 
dr. Karner Károly teológiai tanár, ifj. 
Prőhie Károly teológiai tanár, Gyön
gyösi Vilmos/' budapesti lelkész, Ben
czúr László püspöki titkár, dr. Ottlyk 
Ernő teológiai előadó.

BOLDOGOK A B É K E S S É G R E  I G Y E K E Z I K (Máté 5:9)



EVAN G É L IK U S ÉLET

„ M a g y a r  h a z á n k tó l  é s  n é p ü n k tő l  
s o k k a l b ő v e b b  a já n d é k o z á s b a n  v a n  r é s z ü n k ,  

m in t  a m it  m e g é rd e m lő n k “
— mondotta Hernády Nándor apostagi lelkész

G Y Ü L E K E Z E T Ő  H Í R E K
Június 14. Szentháromság után 2. vasárnap.
Igék: d. c. Zsid. 12, 15—25, Mt. 23, 37—39, d. u. Ézs. 5, 20—24. 
Liturgikus szín: zöld.

Országszerte folynak megüresedett 
lelkészi állások betöltésével kapcsolatos 
lelkészválasztások és lelkészbeiktatá
sok. Szinte minden vasárnapra esik egy 
vagy kettő. Egyházunk életében régen 
volt ilyen nagy mozgás és azt tapasz
taljuk, hogy mindenütt a gyülekezetek 
életének megelevenedése jár vele 
egvütt. Az apostagi gyülekezet ősz 
lelkipásztora: Bakay Péter, aki negy
vennégy esztendőn keresztül volt a 
gyülekezet lelkipásztora s időközben 
hosszú ideig esperes is. ez év tavaszán 
nyugdíjba vonult. Helyére a gyülekezet 
egyhangú döntéssel Hernády Nándort, 
a Déli Egyházkerület kerületi lelkészét 
hívta meg lelkipásztorának. Hernády 
Nándor lelkészi beiktatását különösen 
az tette emlékezetessé a gyülekezet 
számára, hogy a Deák-téri Lutheránia 
híres énekkarának harminctagú részlege 
utazott le az ünnepségre s a beiktatás 
előtti napon, június 6-án, este kétórás 
hangversenyt adott a templomban.

A Lutheránia hangversenye felejthe
tetlen élménye volt a gyülekezetnek. 
Csodálatos volt az egyházi zene mély 
hatása a falusi gyülekezetre. A hívek 
áhitatos csöndben hallgatták az egy
másután felcsendülő Bach-, Weber-, 
Haydn-, Schreck-. Arokháti-, Gárdo
nyi-, Fasang-, Nyberg-, Kapi-, Haimos-, 
Händel- és Kikstatt-dallamokat a Lu
theránia énekkar és orgonán Weltler 
Jenő karnagy előadásában. M. Molnár 
Éva, Záhony János és Haraszti Ede 
szólókat énekeltek s az orgonakisérete- 
ket Weltler Jenő karnagy és Murányi 
Árpád látták cl. A hallgatóság végül is 
alig akarta elhagyni a templomot 
a műsor befejeztekor s az volt a köz
vélemény, hogy a hangverseny »rövid« 
volt.

Június 7-ét. a lelkészbeiktatás napját 
is a Lutheránia énekkar részvétele 
szőtte át. A beiktató istentiszteleten, a 
paróchián tartott közebéden és azután 
tovább hangversenyezett a budapesti 
egyházi énekkar. Rendkívüli jelentő
sége volna annak, ha az ország első 
énekkara más gyülekezeteket is meglá
togatva, nemcsak Ízelítőt adna az egy
házi’ ének és zene nagyszerű eredmé
nyeiből, hanem éppen olyan dús és tar
talmas műsorban szolgálna, mint most 
Apostagon tette.

A lelkészbeiktató istentiszteleten a 
szolgálatot Sikter András, a Bács-Kis- 
kun egyházmegye esperese végezte. A 
beiktató szertartás után Hernády Nán
dor, az apostagi gyülekezet új lelkésze 
prédikált a vasárnapi evangéliumot úgy 
tolmácsolva, mint aki meghívott és 
hivó egyben. A szép igehirdetés után 
lelkészbeiktató közgyűlés következett, 
melyen dr. Rajnay Károly cgyházme- 
gvei felügyelő és Sikter András espe
res elnököltek. Hernády Nándor lel
készt és a lelkészbeiktató gyülekezetét 
elsőnek Dezséry László püspök üdvö

zölte, aki az egyházi munkában való 
lelkesedés kérdéséit vizsgálta felszóla
lásában s azt a kérdést vetette fel:

ml az, amiért a mai egyház lelke
sedik, mihez adja a Szentlélek Úr
isten ma az Ö Lelkét az egyház

ban.
Beszédében széles látóhatáron bonta
kozott ki a mai egyház szolgálatban 
való lelkesedése

azoknak a feladatoknak végrehaj
tása közben, amelyeket az egyház 
éppen a mi nemzedékünkben ka
pott Istentől az egyházra, a hazára 

és a világra nézve.
Az üdvözlések során Nagy Lajos 

helybeli református lelkész és a helybeli 
római katolikus plébános egyházaik 
üdvözleteit adták át, majd dr. Rajnay 
Károly egyházmegyei felügyelő és Sik
ter András beszéde után Kőhegyi Mi
hály apostagi presbiter köszöntötte a 
lelkészt és a gyülekezetét. A szomszé
dos Dunaegyháza lelkésze. Bakay Zol
tán a testvér-gyülekezetek üdvözletét 
hozta.

Az üdvözletek során minden felszó
laló szólt a nyugdíjbavonult lelkész
ről: Bakay Péterről. Negyvennégy esz
tendős lelkipásztori munkája Aposta
gon mély nyomokat hagyott. Az apos
tagi gyülekezet rendezett, békés, egy
házi és nemzeti kötelességét egyfor
mán jól ismerő gyülekezet, mely új lel
készét a paróchía teljes renoválásával 
fogadta. A 18 ezer forintos paróchia- 
renoválást részben a Déli Egyházkerü
let segítségével hajtották végre úgy, 
hogy a paróchiát testvériesen megosz
tották a nyugdíjas lelkész és az új lel
kész között. A gyönyörű fákkal árnyas 
paróchia-kert igazi evangélikus gyüle
kezet testvéri együttlétének volt szín
helye az igen szép régi templom és a 
paróchia között.

A hívek helyeselve emlékeztek visz- 
sza Hernády Nándornak, az új beikta
tott lelkésznek néhány mondatára, 
amelyeket az üdvözlésekre adott vála
szában mondott:

»Isten nem úgy teremtette az egy
házat, hogy aranytálcán adja elébe 
a világ minden kincsét, de ma is 
minden nap megtapasztaljuk, hogy 
milyen gazdagon és minden szük
séget kielégítve tartja fenn Isten 
az ö anyaszentegyházát. Azt is 
hozzá kell tennünk ehhez a tapasz
talatunkhoz, hogy a világtól Is, ese
tünkben a mi magyar hazánktól és 
népünktől Is sokkai bővebb ajándé
kozásban van részünk, mint amit 

megérdemlőnk.«
A hívek nagy öröme volt az igazi 

bizonyíték e szép egyházi ünnep belső 
lelki erejéről.

A megbecsült 
magyar pedagógusok
A nemzet jövője nagy részben az if

júság nevelőinek kezében van. Magyar- 
országon eddig az ifjúság nevelői vé
gezték is ezt a munkát áldozatos sze
retettel, de munkájukat dolgozó né
pünk állama értékelte először igazán. 
A felszabadulás óta másodszor ren
dezte meg a pedagógus napot, hogy 
ráirányítsa »egész dolgozó népünk fi
gyelmét a nevelői munka fontossá
gára és serkentse pedagógusainkat to
vábbi becsületes munkára, oktató-ne
velő munkájuk színvonalának állandó 
emelésére«. A pedagógus nappal kap
csolatban D a r v a s  József közoktatás- 
ügyi miniszter szólt a pedagógusokhoz, 
Do b i  István, az Elnöki Tanács el
nöke pedig »kiváló tanító« és »kiváló 
tanár« kitüntetést adott át 59 pedagó
gusnak.

Tanítóságunk egykor igazán nehéz 
körülmények között, sokszor megalá
zóban végezte szolgálatát. Nem egy 
közülük bátor zászlóvivője volt né
pünk felemelkedése ügyének, már ak
kor, amikor ez bűn volt. Jutalmul akkor 
nvomor, háttérbe szorítás és kisemmi- 
zettség volt csak osztályrészük. Ma a 
pedagógusok feladata megsokszorozó
dott. Népünk az ő kezükbe tette le gyer
mekeinket, ifjúságunkat, és ők odaadó 
munkával dolgoznak azon, hogy gyer
mekeink felnőve a néphez hű. igaz új 
emberek legyenek, akik tovább vihetik 
és egyre magasabbra emelhetik né
pünk és az emberiség felemelkedésének 
zászlaját. A második ötéves terv során 
népünk kulturális programmja kiszéle
sedik. Ennek a tervnek a teljesítésében 
részük lesz az új nevelőknek, akik 
most már a nép és az állam szereteté- 
töl és támogatásától segítve végzik 
munkájukat. A »Nemzet napszámosai« 
ma már megkapják a jó munkáért meg
érdemelt jó bért és jutalmat. Az idei 
pedagógus nap is része volt ennek a 
megbecsülésnek. A pedagógusok ünnep
lése alkalmával mi is szeretettel gon
dolunk gyermekeink nevelőire és szív
ből kívánjuk, hogy jó munkát végez
hessenek.

Spanyolország négyszáz évvel 
elmaradt

Külföldi híradásokban gyakran ol
vashatjuk, hogy Sevilla érseke, Segura, 
kesereg a protestánsoknak spanyol- 
országi szaporodásán. Szerinte pro
testánsokat nem volna szabad meg
tűrni katolikus országokban. Segura 
kijelentései újabban az amerikai 
katolikusok körében éles bírálatban 
részesülnek. így pl. az »Indiana Catho
lic and Record« c. lap ezt írja: »a mi 
véleményünk szerint legjobb ideje 
megjegyezni, hogy Spanyolország a 
vallási türelem kérdésében felettébb 
kivénült módon gondolkozik. Legalább 
400 évvel maradt el korunktól«.

PESTI EGYHÁZMEGYE
A pesti egyházmegye területén fekvő 

gyülekezetek részére a Diakóniai Osz
tály a fasori gyülekezetben tart dia
kóniai napot június 21-én, vasárnap.
O. e. II  órakor istentisztelet, d u. fél 7 
órakor vallásos est a díszteremben. Kí
sérő számok keretében előadásra kerül 
Wislöff—Korén: Még ez éjjel elkérik a 
te lelkedet c. evangéliumi színdarabja.

BUDAI EGYHÁZMEGYE
Június 21-én, vasárnap a hűvös

völgyi Éelkésznevelo Intézetben dia
kóniai napot tart az egyházmegye. 
Délelőtt 10 órakor istentisztelet (Vá- 
rady Lajos esperes), utána bibliakö
rök. Délután előadások (Scholz 
László, Ferenci Zoltán, Sztchló Gá
bor). Az esti áhitaton igét hirdet 
Danhauser László.
KÖBANYA

Az elmúlt héten négynapos igchir- 
detö szolgálatot végzett a gyülekezet
ben Bácsi Sándor , pápai lelkész. So- 
rozata az imádkozásról szólt. Vasárnap 
Rákóczi Ferencről, mint a reménység 
emberéről. Délután szerctetvendégsé- 
gen »A szavak csodája« címen tartott 
előadást, példaképpen megemlítve az 
új bibliafordítás egy-két jelentősen szép 
részét. Mellette Turmezei. Erzsébet. So- 
koray Zsolt és Heiler Anna szolgáltak.

GYÖR-SOPRONI EGYHÁZMEGYE
A lelkészi munkaközösség május 

26-án Győrött megbeszélést tartott. A 
bevezető úrvacsoraosztás szolgálatát 
Bárány Gyula segédlelkész végezte. A 
munkaközösség Németh Károly espe
res elnökletével aktuális gyakorlati 
kérdésekkel foglalkozott, majd a zsi
nat által hozott új törvénycikkeket be
szélte meg, végül pedig az egyházi 
sajtó kérdéseire került sor.

KECSKEMÉT
A gyülekezet június 14-én iktatja hi

vatalába újonnan meghívott lelkészét: 
Veöreös Imrét. A beiktatás szolgálatát 
Sikter András, a Bács-Kiskuni evangé
likus egyházmegye esperese végzi. Az 
új lelkész életére és további munká
jára az Egyház Urának áldását kérjük.

NYUGALOMBAVONULASOK.
Bujdosó György miskolci, Szalay Mi

hály lovászpatonai, Tavassy Zoltán új- 
csanálosi, Biszkup Ferenc mezöberényi 
Ottmár Béla legendi, Szűcs Sándor mo
sonmagyaróvári és Baráth József mér- 
gesi lelkészek nyugalomba vonultak. 
Hálásan egyházunkban végzett hosszú 
és buzgó munkásságukért, békességet 
és Isten segítő kegyelmét kívánjuk 
mindnyájuk további életére.

LUTHERÁNIA
Június 22-én, hétfőn este 8 órákon4 

a TJeafc-ten templomban a Luthera- 
nia Ének- és Zenekar bemutatja 
Bach: Magnificat című müvét. A 
szólót Molnár Éva, Sándor Judit, 
Remsey Győző és Littasy György 
éneklik.

SARSZEN .'LŐRINC
Június 14-én iktatják hivatalába 

Csepregi Béla új sárszentlörmci lel- 
Keszl. A beiktaías szertartását Fábián 
Imre, a Tolna »'aranyai egyházmegye 
esperese végzi, tz ú| lelkész, életére és 
további munkáján isién gazdag áldá
sát kéri.

VECSÉS
Pünkösd vasa m aján bensőséges 

ünnepségen emlékezet „xeg a gyüleke
zet arról, hogy 30 y,e hirdette elő
ször Kulhy Dezső, ak.or missziói lel
kész, ma nyugalmazott püspök Vecsé- 
sen Isten igéjét. Nehéz utat leit meg 
azóta a dolgozó kisem írekből álló 
gyülekezet, míg egy isolate rémből
kőtemplomába e'jutott. Az uP 20t> lé. 
lekből álló gyülekezet T7T4^ ;,r  [rlXöT 
lomepuesoen mutálta meg élni.
akarásai, templomát és lelki, ynbnsnl 
a háború elpusztította. Kön m  g kö
zött emlékeztek vissza a hívei kedves 
kőtemplomukra, és hálát adtak Isten
nek, hogy a gyülekezet súlyos m.,rok- 
kantságából életre kelt: Isten igé, jQ. 
vább hangzik benne. 1946-ban Sva-, bál 
ja baraklemplomot kaptak. Itt joly 
vasárnap, hétköznap az istentisztelet:• 
bibliaórák, vallásos összejövetelek. 
istentiszteleten és az utána tartott köz 
gyűlésen részt vett Kuthy Dezső ny. 
püspök is. Mcglialottan kereste azokat 
a régi arcokat, akik harminc évvel ez
előtt a lelkekben fellángolt tűzre: Is
ten Szentlelkére támaszkodva meg
kezdték a gyülekezet építését. Ma a ve- 
vecsési egyház két szórványával, Üllő
vel és Ganz-kertvárossal a Budapest 
környékén élő évangélikusságot gyűjti 
össze.

KISBABOT -  BODONHELY
Az egyházközség Ihász László nyu- 

galombavonulásával megüresedett lel
kész! állására Bárány Gyula répcelaki 
segédlelkészt hívta meg egyhangúlag.

HALÁLOZÁS
Dr. Kiss Pál, a marcalgérgetyi gyü

lekezet érdemes felügyelője 75 éves ko
rában elhunyt. Temetése Marcalger- 
gelyiben volt, nagy részvét mellett.

Id. Farkas László, a vecsési egyház 
12 éven át hűséges és lelkes gorídonka 
életének 79-ik évében elhunyt. A gyü
lekezel őszinte részvéttel temette Ve• 
esésen.

...................................... ..................................................... ......................................................................... ................................................................................ mi...... .....................................................................................................minima

A vizsolyi biblia, a magyar reformáció zászlaja
Rendkívül érdekes irodalomtörténeti monográfia jelent meg a ma

gyar könyvpiacon, Horváth Jánosnak, az irodalomtörténet egykori buda
pesti egyetemi tanárának, a magyar tanárok ismert nevelőjének könyve. A 
könyv címe: »A reformáció jegyében« (Akadémiai kiadó, Budapest, 1953.) 
Horváth János évekkel ezelőtt két hasonló terjedelmű könyvben megírta a 
magyar irodalmi műveltség kezdetét s a magyar irodalmi humanizmus ko
rát. Ebben a művében folytatja az időrendi sorban következő anyag feltá
rását és rendezését. A reformáció koráról szól, amikor végre a latin nyelv 
burkából kitör a magyar nép nyelve s irodalmi nyelv és a nemzet nyelve 
lesz belőle Forradalom zajlik le a magyar lelkekben, a természetes és 
kézenfekvő igazság győz. A magyar állam szétesik a török kard csapásai 
alatt, de a nyelv és irodalom újból összeállítja a magyarok egységét. A 
Luther és Kálvin reformja haladó diákjainkon, haladó értelmiségünkön 
keresztül eljut a néphez s a nép egyszerre csak visszhangként adja tovább. 
A török és Habsburg uralom ellenére új erőre kap a magyarság a reformá
ció révén. Horváth könyvének legszebb részei az egyes írókról írt arcképei. 
Itt tesszük közzé a könyvből azt a részt, mely a reformáció zászlajáról, a 
vizsolyi bibliáról és Károlyi Gáspárról szól.

K á ro ly i G á sp á r  „ S z e n t b ib l ia "

c. teljes bibliafordítása Vizsolyban 
1590 júliusában jelent meg, ívrét 
nagyságban, három részre tagolva, 
két belső részébe az ó-, a harma
dikba az újszövetséget foglalva 
bele. Nyomdát épp e nagy mű ki
adása érdekében állíttatott Ecsedi 
Báthori István országbíró Vizsoly
ban, biztosabb helynek tartván azt 
a zavartalan munka számára Gönc
nél. Támogatta a kiadást Vizsoly 
ekkori földesura, Rákóczi Zsigmond 
egri kapitány, a későbbi erdélyi fe
jedelem (ő engedte át egy üresen 
álló elhagyott épületét könyvnyom
tatóház céljára), valamint Homon- 
nai Drugeth István zempléni főis
pán (Báthori sógora), m tg Mág-«sy 
Gáspár. Nyomdásznak Mantskovit 
Bálintot hívták meg GalgocróL Fz 
Lengyelországból jővén, már Semp- 
tén, majd Detrekőn Bornemisza Pé- 
ternek volt nyomdai segédje, fior- 
nemisza is tervezte vőif az egész 
bibliának egy könyvben kiadását, 
de korán (1585) meghalván, nem 
valósíthatta meg tervét. Károlyi 
patrónusai az ő egykori nyomdája 
egész felszerelését megvették, de új 
betűket hozattak Németországból s 
papíranyagot is onnan. így mégis

az ő nyomdájából s az ő segédje 
keze alól került ki az első teljes 
biblia, a »Vizsoly!«, másfél évi mű
helyi munka eredményeként, körül
belül 700—800 példányban. Ez volt 
a század legnagyobb nyomdászati 
teljesítménye. Mantskovit segédje 
(utóbb veje), Kiősz Jakab 1597 ta
vaszán a nyomdával együtt Bárt- 
fára távozott. Vizsolyban a biblián 
kívül egy németből fordított Index 
biblicust is kiadott (1593). A biblia 
nyomtatása idején Szenei Molnár 
Albert, mint 14—15 éves gj^rmek, 
Göncön tanult, s gyakran já rt át 
Vizsolyba Károlyi Gáspár izenetei- 
vel és leveleivel.

Nem egyszer hallotta Károlyit 
felsóhajtani: csak az Isten addig 
éltesse, míg e bibliát kibocsát
hatja s kész lesz meghalni és 

Krisztushoz költözni.
Ugyanő a fordítást előkészítő és for
dítás közben folytatott — többek 
közt szótári érdekű — tanácskozá
sokról is megemlékezik. A munka 
megkezdése 1586-ra tehető. Károlyi 
munkatársaként Pelei János gönci 
tanítót emlegetik, de nem elég biz
tos alapon. Életrajzírója, S. Szabó 
József inkább Thuri Mátyás szán

tói, Czeglédi János vizsolyi prédiká
torra, Huszti Imrére, Károlyinak 
gönci lelkésztársára, meg testvér- 
öccsére, a szintén képzett teológus 
Károlyi Mihályra gondolt. A fordí
tás nyelvének vizsgálata arra vall, 
hogy legalább hárman voltak se
gítőtársai. Nyelvi tekintetben az 
egész Ujtestamentum egységes rész
letnek látszik, tehát egyetlen for
dító műve lehet. De az Ötestámen- 
tumban is vannak ugyané fordítóra 
valló részletek. Három év alatt, egy 
ember képtelen lett volna az egész 
bibliát lefordítani,

A m ü  a já n lá s a
(a Magyarországon és Erdélyben 
levő urakhoz, nemesekhez, hívekhez 
és prédikátorokhoz) úgy is mint 
egy bibliafordítás hitbölcseleti meg- 
okolása, s úgy is, mint írásmű, kü
lön figyelmet érdemel. Gondolat
menete az emberi élet rendeltetésé
nek legtógasabb elméleti kijelölésé
től fokozatos közeledéssel ju t el 
bibliafordítása személyes kérdéséig. 
Az ember teremtésének célja esze
rint az »isteni esméret«, de az ember 
magától képtelen volna arra, ha 
Isten maga nem ismertetné meg 
magát vele; »ő tanít minket ma
gára«: beoltotta magát az ember 
természetébe, s rányomta dicsősége 
jegyét a teremtett állatokra is. 
. . .  Nagy mulasztás, hogy mostanig 
nem fordították le nyelvünkre 
»egészben« a bibliát. Hibásak eb
ben a tanítók, de talán még inkább 
a »fejedelmek«: csak arra nem vi
seltek ezideig gondot, hogy a ma
gyar nemzetségnek sok szép és 
nagy dolgainak vagy cselekedetnek 
históriáját megíratták volna, holott 
nincsen e világop oly nemzetség, 
mely arra gondot ne viselne. »Most 
megy ki a teljes magyar biblia elő
ször, némely urak buzgósága és 
költsége által, ő, Károlyi, ezt a 
nagy munkát egynéhány jámbor 
tudós atyafiakkal, kik neki a fordí

tásban segítségére voltak, közel há
rom esztendő alatt végezte el, oly 
buzgóságos szeretettel, hogy egy 
szempillantásig el nem unta. Rövi
den beszámol fordítói elveiről, el
járásáról, forrásairól, s

az ajánlást lezárva, még az ON 
vasókhoz intéz néhány szót, 
»Szabad mindennek az Isten há
zába ajándékot vinni: egyebek 
vigyenek aranyat, ezüstöt, drá
gaköveket, én azt viszem, amit 
vihetek, tudniillik magyar nyel
ven az egész Bibliát, melyet 
eleitől fogva sokan igyekeztek 
ofcrálni, de véghöz nem vihet

ték.«
E szép nyilatkozat világánál egész 

gondolatláncolata úgy tűnik fel, 
m int egyúttal saját, munkára ser
kentő ihletének tudatosítása. Szent 
munka az övé, mert az emberi élet 
legfőbb célját, az Isten megösmeré- 
sét szolgálja Istennel való közvet
len érintkezésünk által. Magyar 
munka is, mert maga nemzetének 
adja kezébe az »isteni esméret« esz
közét: magyar Bibliát visz az Isten 
házába.

ö  teljesítette az egyik, a 
fontosabb feladatot, mit az ad
digi »tanítók« elmulasztottak; 
a másiknak, a nemzeti történet
nek a hiányát azonban szintén 
fájlalja, s nemzeti öntudatára 
vall, hogy ebbeli érzésének ak
kor ad kifejezést, mikor bibliá
ját viszi ajándékul az Isten 

házába.

Heltai Chronicáját (1575) bizonyára 
ismerte, de mivel az csak 1526-ig 
halad, nem tekinthette már kielégí
tőnek. Az Ajánlás gondolatvilága 
nemcsak a jelzett ponton terjed túl 
a vallási, felekezeti érdek határán; 
megvan annak a maga művelődési 
és közelebbről, irodalomtörténeti, 
sőt irodalomelméleti érdekessége is.

Mikor a Bibliát mindenek ol

vasmányává kívánja tenni, nem-» 
csak protestáns felfogást hirdet, 
hanem az írás-olvasás terjesz
tését szorgalmazza egyszersmind, 
ami viszont az iskoláztatást íeN  

tételezi.

Mint említem, az Ajánlás a tar- 
talmin kívül alaki szempontból is 
figyelmet érdemel. Éppoly jeles írás
om az, mint a Két könyv, s Károlyi 
saját stíljét és modorát ezekből 
ítélhetni meg. Célja felé logikus le
vezetéssel, biztos, nyugodt léptekkel 
haladó értekezés az, feszesség és 
erőltetés nélkül, szép folyású, tiszta* 
világos magyar nyelven. Kétségte
len, hogy Károlyi Gáspárt a század 
legjobb prózaírói közé kell sorol
nunk,

A v ix so ly l b ib lia
első kiadása hamar elfogyha
tott. Már 1596 és 1005 közt új ki
adás volt készülőben, de azt, 
nem tudni miért, nem fejezték 
be; Szenczi Molnár Albert job
bítva adta ki negyedrétű alak
ban (Hanau, 1608), 1500 példány
ban. majd, az elfogyván, nyol- 
cadrétüően, 1500-nál több pél
dányban (Oppenheim, 1612), ezt 
már magyarázatok nélkül Am
sterdamban; 1645-ben jelent 
meg az első oly nyolcadrétű ki
adás, melyhez Szenczi Molnár 
zsoltárai is hozzá vannak füg
gesztve. Nevezetes kiadás a vá- 
rad-kolozsvári (1661) nagy ív- 
rélü, melyhez még I. Rákóczi 
György rendeletére fogtak hozzá, 
s melyből az apokrif-könyvek 

már hiányzanak.

Üjabb és újabb kiadásai sokat ja
vítottak az eredeti vizsolyi szöve
gen, behatóbb revíziója a Brit és 
Külföldi Bibliatársulat kiadásában 
1908-ban s azóta nagyon sok lenyo
matban jelent meg.

Erdős Károly számadatai szerint 
1940-ig a teljes bibliát százszor, kü
lön az Újszövetséget hatvanötször 
nyomtatták ki magyarul.
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A h o l ú j a rco t ö ltö tt a z  é l e t...
Az életei mindig apró dolgok döntik 

el. Egy parányi virágporból születik 
egy egész virágos rét. Egy láthatatlan 
kis bacillus elég, Hogy valaki bele
bukjék a temetőbe. Egy szürke szóval, 
egy meggondolatlan mozdulattal meg 
lehet ölni boldog emberek mosolyát. 
Ilyen gyölrelmesen gyilkos szó az éle
tünkben ez a szó: hiába! Ha valaki 
ezt a szót mondaná a festőnek, ami
kor élete nagy müvét remegő lázban 
készíti — hiába minden, nem fog si
kerülni! — talán örökre eldobná magá
tól az ecsetet. Ha valaki ezt a szót 
mondaná a betegnek — hiába minden, 
nem fogsz meggyógyulni! — talán 
összetörné az orvosságos üvegeket. Ha 
valaki azt mondaná az élet ablakán 
álmodozva kinéző reménykedőnek — 
hiába minden, le sohasem fogsz meg
érkezni az életed értelmes csúcsára — 
talán a sivatag se tudná többé felinni 
a könnyeit.

Pedig ezt a szót ketten is elmondják 
nekünk. Elmondja mosollyal az ajkán 
a Sálán. Hiába minden erőlködésed, 
úgyis az enyém leszel és a kárhozat 
lesz utolsó állomásod. — Es elmondja 
a halál hideg árnyékarcával. Hiába 
minden, utolsó kacagásod az én ölembe 
hull.

Nagypénteken Jézus keresztje mel
leit ez a szó tagiózta le a tanítványo
kat. Minden hiába, meghalt a Mester.

Jézus feltámadása ezt a gyötrelmcs 
szót törölte el az emberiség szótárából. 
Eltörölte úgy, hogy egy másik szót 
írt belé. Nem! — Nem hiábavaló a hi- 
~tünk, nem hiábavaló az imádságunk, 
nem hiábavaló a reménységünk. Jézus 
él és mi is élhetünk vele. Igaz min
den, amit mondott, hirdetett Isten or
szága és az én sorsom felöl. Akarod 
tudni az igazságot, holnapod és örök
kévalóságod biztos titkait, hallgasd 
meg Jézust! Nem kell vaktában élned, 
nem kell félned és rettegned, nem kell

bizonytalanságban lenned, nem kell 
jósokhoz szaladgálnod. Hallgasd meg 
Jézust.

Élhetek az Ö országában. — Ezt 
Luther mondja így. Jézusnak van 
országa. Nem a térképen, nem a tem
plomban. Az Ö országának nincs ha
tára és nincs kapuja. Minden és min
denütt az Övé. Neki adatott minden 
hatalom mennyen és földön. Jézus or
szága ott van, ahol ö  van. Mint ahogy 
az otthonunk nem egy utcát jelent, 
nem egy szobát, hanem azt a helyet, 
ahol szeretteinkkel együtt vagyunk. Jé
zus országa ott van, ahol cn Jézussal 
együtt vagyok. Ott van tehát, ahol 
Jézus az Igében megszólal. Amikor 
valaki Isién Igéjét hallgatja, akár 
templomban, akár otthon, akkor az az 
ember Isten országában van. Amikor 
valaki a Bibliája fölé hajol, akkor át
hajolt a világból Isten országába. Ott 
van az 0  országa a bűnbánóiban és a 
megtérésben. Amikor, valaki a kereszt 
alatt leteszi a bűneit, clnyomorodott 
életét, akkor Isten országába megér
kezett. Ott van az úrvacsorái oltárnál, 
ahol az ö  teste és vére Isten országá
vá avatja a világot. Olt van, ahol új 
arcot ölt az élet. Az Ö arcát.

Igen, élhetek Vele, az Ö országában, 
ö  alatta. — Ezt is Luther mondja így. 
lót értsük meg a szót: »alatta« és nem 
fölötte! Nem fölötte a kritika páholyá
ban■ Nem fölötte az emberi gőg hideg 
palotáiban. Nem az önzés zsarnoki 
trónján, hanem alatta. Nem úgy, hogy 
én kérek, követelek örökké Tőle, hanem 
engedelmeskedem. Ne éntölem indul
jon ki sohasem az etetem, hanem ötöle. 
Az tegyen, amit Ö mond, amit Ö akar.

Ezt, mind ezt jelenti a húsvéti hit 
kapujából hozzánk szűrődő vallomás: 
én Jézussal, az ö  országában, öatalla 
boldogan, örökké élhetek.

Friedrich Lajos

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF le lk ip á s z to r i  le v e le ib ő l
HARC A BŰNNEL

'A bűnnel való harcban Jézus nél
kül semmit sem cselekedhetünk. Vi
szont Jézus sem cselekszik nélkülünk, 
hanem amint ö  adja az erőt a harcra, 
úgy mi vagyunk az ő keze így gon
dolja ezt Pál apostol is: »félelemmel 
és rettegéssel vigyétek véghez a ti üd
vösségleket, mert Isten az, aki mun
kál fa bennetek mit az akarást, mind 
a munkálást jó kedvéből« (Fit. 2, 12— 
13). Ugyancsak erről szól Gat. 5, 17- 
ben is; »Mert a tétek a test ellen töre
kedik, a test pedig a lélek ellen.« És 
még sok íráshelyet lehetne felhozni, 
mint amilyenek: Róma 7, 23; Efezus 
6, 12; II. Timotheus 2, 5, stb. Ha mind
ezekben nem fordul is elő mindenütt 
maga a kifejezés: harc a bűnnel, azon
ban az írás szellemében járunk el, ha 
ezeket így értelmezzük.

Azt is meg kell gondolnunk, hogy 
azokkal az erőkkel is fel kell ven
nünk a harcot, amik bűnre indítanak. 
Ezek: a bennünk lakozó rosszra való 
hajlandóság, a szokás, ami szinte le
győzhetetlen megrögzöttséget eredmé
nyez, s végül a sötét szellemi hatal
mak, amikről Pál az Efezusi levél 6. 
részében beszél. Ezekkel van tehát 
dolgunk a bűnnel való harcban. S mi
vel a gonosz bennünk is fészket, nem

könnyű a küzdelem, nehezen szánjuk 
el magunkat az ellenállásra s még a 
győzelmek után is gyakran tőrbe esünk 
és elbukunk.

A harc mindig meghatározott vét
kek ellen áll, hogy ezeket el ne kö
vessük, s ■ nem azért folyik, hogy szí
vünk állapota egészen változzék meg. 
Értelmetlen dolog tehát az Űrtől azt 
kérni, hogy szüntesse meg romlott ál
lapotunkat, vagy egyszersmindenkorra 
óvjon meg bizonyos vétkektől.

Igen nagy öncsalás, ha azt véljük, 
hogy az újjászületés eltörli az eredeti 
bűnt, vagy hogy a megtérés megvál
toztatja az ember bűnös hajlandósá
gát. Az egész írás tanúsítja, hogy a 
kísértések megmaradnak, úgyszintén 
hajlandóságunk a kapott szabadsá
gunkkal való visszaélésre. Az, hogy 
új teremtés vagyunk a Krisztusban, 
azt jelenti, hogy most már szembe 
akarunk szállani a bűnnel és erre van 
is erőnk. A harcot tehát egy pilla
natra sem szabad abbahagynunk, mert 
ha ellankadunk, elbukunk. Mindaddig 
résen kell lennünk, amíg el nem jő az 
idő, amikor Isten hússzívet ád nekünk 
a kőszív helyett — de ez Isten aján
déka lesz s nem a n.i küzdelmünk 
gyümölcse.

££etäwm!
Végét kell vetnünk a bánatos, le- 

csüggesztett fejű keresztyénségnek. Mi 
okunk is volna arra, hogy teret adjunk 
a keresztyén élet olyan formájának, 
amely valójában bizalmatlanság és 
hitetienkedés Istennel szemben? Mi 
hisszük, hogy Isten kegyelmes és 
jóakaratú irányunkban, azt is, hogy 
lankadatlanul cselekszik a mi ja
vunkra, és ezért az ételünk joggal és 
okkal lehet bizakodó és vidám.

Akadnának bizonyára olyanok, akik 
ezzel azt szegezik szembe, hogy in
dokolatlan dolog a keresztyén életet 
vagy a keresztyén embert derűs vi
dámságra buzdítani, mert hiszen a 
kereszlyénséghez hozzátartozik a bűn 
ismerete is.

Valóban, a keresztyén ember Isme
rős a bűnnel. Ismeri a mélységét, a 
megnyilvánulásait, ismeri a természe
tünkbe való beleásótlásái is. De ha 
igazán keresztyén ember, ászkor úgy 
ismeri a bűnt, mint megbocsátotta}. 
Tudja róla, hogy Isten ellensége, de 
azt is, hogy legyőzött ellenség. Hitünk
nek éppen az a középpontja, hogy Is
ten felvette a harcot a bűnnel okkor, 
amikor Krisztust a világra küldte és 

yözelmet is aratott rajta akkor, ami- 
or keresztre ment és feltámadott.
Hozzátehetjük még azt is, hogy a 

keresztyén ember ismerős azzal is, 
hogy Isten szeretele győzte le a bűnt. 
Nem volt ez egyszerű és természetes 
gondolat, de ahogyan Isten ehhez hoz
záfogott és végliezvitte, ez volt ter
mészetes. ö  ugyanis irgafmazó szere
tettel fogott a büntetésre érdemes meg
mentéséhez.

Mivel Isten Krisztusban a bűnös 
ember felé fordult és erős kézzel ölelte 
magához a bünbocsánat által az em

bert, ezért van meg annak is a lehe
tősége, hogy a keresztyén ember az 
egész életet bizakodva, reményteljesen 
és derűsen nézze. Isten hatalmas és 
erős ígéretekkel adja meg erre a lehe
tőséget. Ha hiszünk á minket szerető 
istenben, ez azt jelenti, hogy hiányzik 
a szívünkből a kétségeskedés, az ag
godalmaskodás lés a bizalmatlanság n 
jövővel szemben. A keresztyén ember 
bátran rábízzp magái Istenre, mert 
tudja, hogy aki Jézus Krisztust 
földre küldte és feltámasztotta, az neki 
szerető és ajándékozó atyja.

Van valami mesterkélt abban, ami
kor a keresztyénség a fejét lógatja. A 
Jónás durcássága ez, aki ellenkező 
irányba indult, mint ahová Isten 
küldte, és amikor embereket üdvözí
tett az Isten, akkor az árnyékot adó fa 
pusztulása miatt zsörtölődött. A ko- 
mortekintelü, hamis bűnbánóiban meg
rekedt keresztyénség mindig önző, hi
szen aki lefelé néz, nem veheti észre 
sem az étet körülötte levő szépségeit, 
sem a körülötte élő embereke'. Aki 
kék eget akar látni, annak fel kell 
emelnie a fejét és nem az ég a hibás 
benne, ha a logófejű ember csak szürke 
homokot lát. Fel kell emelnünk nekünk 
is a tekintetünket Istenre és Isten min
den ajándékára, szeretelére, bűnbo
csánatára és egyben a Tőle kapott fe l
adatokra is, mert így vetkőzzük le a 
mesterkélt, gyártott keresztyénség ha
mis Iá'szálát és éljük helyette a Szent
lélek állal életrehívott, egyszerű, egye
dül igazán természetes keresztyén éle
tet. A mi Urunk maga mondotta: azért 
jött, hogy a mi örömünk teljes legyen. 
Es a keresztyén hit valóban vallja is, 
amikor Istenre néz: Teljes öröm van 
TenáladJ Zay László

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság után 2. vasárnap.

Máté ev. 23:37—39.

Jézus Krisztus mindig élesen harc
ban állt a vallásosság leple alá rejtőző 
emberrel. Ez a típus nem Istenre fi
gyel, hanem magaszerkesztette vallá
sosságot követ, és kegyessége voltakép
pen csak önzésének a takarója. Ez a 
típus kész volt magával Istennel 
szembeszállni, prófétáit üldözni, sőt Jé
zus Krisztust is megölni. Pedig hát mi
féle vallásosság az, amely Istennel ke
rül szembe? Nyilvánvalóan csak fari
zeusi képmutatás lehet. Csak azért van 
szüksége a farizeusnak isten »fedő ne
vére« és a vallásoskodás formáira, 
hogy tovább lehessen az Isten áltat 
megítélt gonoszság útján járni, eladni 
a szegényt egy sarúszíjért, felemészteni 
az özvegyek házát, élősködői a mások 
nyomorúságán s mindezt fenntartani a 
próféták vérének kiontása vagy akár 
más vérontás árán.

Az ilyen lelkűiét felé Jézus Krisztus 
kemény ítéletet hirdet. Az ilyen ember, 
az ilyen templom, az ilyen egyház Is
ten által elhagyatottá lesz, nem része
sül a kinyilatkoztatásban. Isten meg
vonja tőle Szentlelkét, »pusztán Ita- 
guatik nélitek a ti házatok«. Ugyanez 
vonatkozik ma is minden farizeizmusra, 
amely a világ bármely pontján próbál 
»vallási« érveket felhozni Isten társa
dalmi igazságra és békére vonatkozó 
akaratával szemben. Mindez csak Isten 
nevével való visszaélés, üres vallásos 
alakoskodás lehet.

Jézus Krisztus azoknak Ura, akik 
igéjére figyelnek. Hiszen ö nem ha
gyott minket árvákul, igéjét adta né- 
íi'.nk, hogy az igazítson cl életünk 
minden dolgában mindaddig, míg majd 
visszatérésekor újból felhangzik a 118. 
zsoltár ünnepi éneke: »Áldott, aki jö az 
Urnák nevében!« Addig azonban az 
igehirdetéssel vezet minket. Az, oltárt 
igéből halljuk az apostol figyelmezteté
sét. »Meg ne vessétek azt, aki szól«, 
aki Isten mára vonatkozó akaratát hir
deti. Becsüljétek az Isten prófétai üze
netét átadókat! Nyissátok meg szivete
ket mai igehirdetésünk elölt, mert ab
ban szól Jézus Krisztus a ma emberé
hez, a ma egyházáhozI

Ottlyk Ernő

Életrckclt az orgona
A fasori egyház a zene halhatatlan 

rgestereinek kompozícióit koszorúba 
fűző hangverseny-sorozatában * június 
7-én, vasárnap este 7 órakor a XVII—
XX. század orgonamüvészeinek néhány 
gyöngyszeme szólalt meg Peskó Zoltán 
ongonamüvész virtuóz játékában meg
elevenedett és életre kelt az orgona. 
Mesteri játéka minden művet szinte 
újból teremtett, úgy, hogy az ere
deti karakter érintetlen maradt és 
a gyülekezet a hangzó művel együtt 
Isten színe előtt érezhette magát. Ki
váló művészi élményt jelentett Répásy 
Györgyi hegedűművésznő és Ivánka 
Irén énekművésznő vendégszereplése 
is. Gluck Melódiája, Kuhnau Alt-áriája 
és Schütz Henrik 18-ik zsoltára hang
zott föl az ő tolmácsolásukban és Koll- 
mann Gabriella és Lengyel Endre he
gedű- és csellókíséretével.

Az orgonaszólók között kiemelkedő 
teljesítmény volt Franck Caesar A-moll 
korálfantáziájának előadása. Egy sa
ját komponáíású koráltéma variálódik 
benne és jut a befejezésben diadalmas 
íelcsóndüléshez. A részvevők mély áhí
tattal hallgatták Liszt Ferencnek Arca- 
delt orgonára átdolgozott Ave Mariá
ját megszólaltató művét. Felcsendült 
az esti harangszó és közben az ere
deti téma ismétlődő csendes imádság 
volt. Peskó Zoltán előadásában kitű
nően érvényesült Liszt Bach nevére 
írott prcludium és fugája. Bach neve 
csupa zenei hang: B—Á—C—H. Le
nyűgöző hatást gyakorolt a XX. század 
legnagyobb orgonakomponistájának és 
kontrapunktistájának: Max Regernek
F-moll introduction és passacaglia c. 
müve. Ez az orgonairodalomban az 
egj'ik legnehezebb mű. Peskó Zojtán 
mégis minden nehézséget legyőzve 
adta elő a grandiózus darabot.

Ötletes volt Pásztor Pál lelkész be
vezetése és az egyes műsorszámokhoz 
fűzött ismertetése. Midőn a következő 
darabot zenei szempontból jellemezte, 
az egyes motívumokról mondottakkal 
egyidejűleg Peskó Zoltán magát a mo
tívumot is bemutatta, hogy a teljes mű 
előadásakor már ismerősként hallhas
suk. A közönség hálásan fogadta ezt az 
újítást.

A nagyszerű hangverseny mindenkit 
át lelkesített, aki hallgatta. Templomban 
voltunk, és a zene is megerősített ab
ban, hogy közöttünk jelen volt Isten 
is. Ezt várjuk a június 28-ára hirde
ted, következő hangversenytől is, hogy 
keljen életre az orgona és vezessen Is
ten színe elé.

. . .  tekints szívedbe s ott leled a 
természettől vett tudományt, mely 
szerelmedet egy háznéphez s ennek 
körén túl egy hazához láncolja.

Kölcsey Ferenc: Parainesis

L u th er  m on d ta :
A hit Isten igéjének üdvösséges és cselekvő használata.
A szeretet a legszeretetreméltóbb és a legnemesebb dolog. 

Ugyanis Istentől van és a bennünk történt lelki születésnek jele 
és gyümölcse. Erről a jelről győződünk meg, hogy Isten ben
nünk van.

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
SZOVJETUNIÓ

Alexij pátriárka meghívására az el
múlt hetekben külföldi vezető egyházi 
személyek tettek látogatást Moszkvá
ban, ezek között III. Sándor antióchiai 
pátriárka küldöttei. A küldöttség tagjai 
Moszkvában istentiszteleten vettek 
részt. A pünkösdi ünnepeken a 
Moszkva melletti Zágorszk-ban, az 
orosz pravoszláv egyház ősi székesegy
házában ünnepélyes istentiszteletet tar
tott Alexij pátriárka a külföldről érke
zeit Ignatius epifániai és Miklós kru- 
tici és kolomnai metropoliták segédleté
vel. Ezen az istentiszteleten részt vett 
Sándor emeszai metropolita. Borisz, 
Berlin és egész Némelország érseke, 
Gavriil, grúziai püspök. Ezzel egyidö- 
ben istentiszteletet tartottak a kolostor 
egy másik templomában, amelyet 
Athanaziusz, kazáni metropolita, Her- 
mogenes, Krasznodár és egész Kubán 
érseke, valamint Flavian, Orel és 
Brianszk püspöke végzett. A vendégek 
megtekintették a kolostort, a lelkész- 
képző szemináriumot, majd felkeresték 
Moszkva nevezetességeil A küldöttség 
látogatása során néhány napra Lenin- 
grádba is elutazik.

NYUGATNÉMETORSZAG
Hetven nyugatnémet evangélikus pap 

felszólította a bonni kormányt: szün
tesse meg a háborús politikát és a bé-

__________ 5________

kés megegyezésre vezető utat kövesse. 
Az evangélikus papok emlékeztettek a 
Szovjetunió és a Német Demokratikus 
Köztársaság kormányának javaslataira, 
amelyek elfogadásával meg lehet te
remteni a német egységet.

KANADA
Endicott asszony, dr. James G. En- 

dlcott, a kiváló kanadai békeharcos lel
kész felesége »öt csillag Kína felett«
címmel könvvet adott ki. A könyv tel
jes képet ad a hatalmas Kínáról és a 
személyes élmény erejével hat, mivel 
Endicott asszony hosszú éveket töltött 
férjével együtt Kínában. Különösen 
megkapóak a könyvben azok a részle
tek, amelyek a kínai parasztsággal, Kí
na népének hatalmas erőfeszítésével 
foglalkoznak. A könyv részletesen fog
lalkozik a kínai békemozga lommal, 
amely megerősödött a legkisebb falu
ban is.

e g y e sü l t  a lla m o k

»Ezentúl mindig oda fogok menni, 
ahol a nép egybegyülekezik, hogy a 
békéről énekelhessek és beszélhessek« 
— mondta Detroiiban Paul Robeson, 
világhírű énekes A detroiti templom
ba több mint 5000 ember özönlött, ami
kor Robeson ott énekelt, mert az Egye
sült Államok nagy hangversenytermei
ben való szereplését lehetetlerwé tették.

A Magyar Tudományos Akadémia
most tartotta meg nagygyűlését, mely 
minden évben a tudományos munka 
eredményeinek Ismertetését s vitáját 
nyújtja a hallgatóknak. Akadémiánk 
egyre inkább szellemi életünk legfőbb 
vezetőjévé és irányítójává válik. Nagy
gyűlésén ott voltak a külföldi vendé
gek: a szovjet, kínai, csehszlovák, bol
gár, német tudósok is, akik előadásaik
kal jelentősen hozzájárultak a magyar 
tudományos eredmények szilárd értéké
hez. Az Akadémia immár nem csupán 
a szellemi tudományok fellegvára, ha
nem minden tudománynak, az életünk 
tengelyét képező műszaki és alkalma
zott természettudományi szakmáknak is 
tág és minden munkát istápoló óriás 
műhelye. E munkáról a jelentések nem
csak magyar folyóiratban jelennek meg, 
hanem a világ minden nagy nyelvén 
közzétett »Acták«-ban, amelyek révén 
megvan a ml tudományos életünk ösz- 
szeköttetcse az egész világgal. A poros 
műzeumjellegű Intézményből ma élő, 
lüktető, kezdeményező, országos insti
túció lett. Az Akadémia elnöke a záró
ülésen megállapította, hogy az idei 
nagygyűlés megfelelt a kitűzött célok
nak, eredményes volt s előre viszi a 
magyar tudományosságot. Az előadá

sokat nemcsak az Akadémia termeiben 
tartották meg, hanem az egyetemen, 
kutatóintézetekben s egyéb termekben, 
osztályok és szaktudományok szerint 
külön-külön. Ezeken az előadásokon 
ezidén tizenötezer ember vett részt. 
Budapest valóban e napokban a szel
lemi élet fókusza volt. S fókusz ma
rad a szürke munkanapokban Is, a la
boratóriumokban s könyvtárakban dol
gozó értelmiségünk hatalmas tömegé
vel. Az ország s a nemzet bizalma e 
tudományos munkásokban sohse volt 
olyan erős, mint ma. Amikor nem csu
pán szó és írott betű, könyv és folyó
irat, hanem szemmel- és kézzelfogható, 
életünk minden percében érezhető ered- 
fuények szólnak a tudomány építő mun
kájáról. Nem maradtunk el s nem ma
radhatunk el a világ mögött. Minden 
hagyományunk ma újult erővél mai 
munkánkat táplálja és erősíti. S ezt a 
szellemi élet minden terén, minden vo
natkozásban, látnia és éreznie kell min
denkinek, aki népével, nemzetével, vagy 
annak egy-egy intézményével gondol. 
Aki felkészültségében elmarad, lemarad 
az életben Is.

Szalatnai Rezső.

BIBLIA-O LVASÓ
Június 14. Vasárnap. * Zsolt. 119:67. Tit. 2:11, 12.

Megaláztatásunk és tévelygésünk között a legritkábban találjuk meg 
azt az összefüggést, ami pedig a legtöbbször meg van. Ezért jól tesszük, 
ha megaláztatásunk idején zúgolódás helyett figyelünk Isten szavára és 
annak megfelelően élünk a jelenvaló világon. (Olvasd még- És 55-1—7. 
— Csel. 8:26—40.)

Június 15. Hétfő. Jer. 14:21. Róm. 4:7.
Jeremiás könyörög népéért, amely felett elvégzett dolog Isten íté

lete. (Jer. 15. r.) Bűneink miatt rajtunk  is betelt az Isten ítélete. Boldog, 
aki ebben igazat tud adni Istennek, m ert annak bűne elfedeztetett. (Ol
vasd még: Ján. 4:1—14. — Csel. 9:1—9.)

Június 16. Kedd. V. Móz. 4:39, 40. Ján. 4:42.
Nem időszerűtlen Isten felhívása ma sem. Tudjuk ugyan, hogy az 

Ur az Isten fent és lent, az 0  rendelései és parancsai mégis idegenek 
számunkra és immel-ámmal cselekesszük az O akaratát, mintha nem vol
nánk biztosak hitünk felől, mintha csak emberek szavára hinnénk a 
Krisztusban. (Olvasd még: Préd. 4:17—5:6. — Csel. 9:10—19.)

Június 17. Szerda. Jer. 10:6. I. Tim. 3:15.
Szeret az ember magának istent formálni, nem baj, ha erőtlennek 

bizonyul is, csinál magának másikat. Olyan fáradhatatlan az ember az is- 
ten-csinálásban. Emeld fel a fejed, és lásd meg végre az élő Istent, aki
hez nincs hasonló. Az élő egyházban az ö  szavát hallhatod. (Olvasd még: 
Mt. 11:25—30. — Csel. 9:20—31.)

Június 18. Csütörtök. Sof. 3:16. 17. I. Pét. 4:14.
Isten szava erő az erőtlennek. Erős Isten az Ür, m i is képes megtar

tani. Ezért ne félj és ne lankadj ó t  segítségül hívni. Ezzel dicsőíted ö t. 
(Olvasd még: I. Kor. 14:1—4, 23—25. — Csel. 9:32—43.)

Június 19. Péntek Zsolt. 90:1, 2. Kot. 1:16.
Az evangélikus ember úgy néz Istenre, m int a menny és föld, lát

hatatlanok és láthatók Teremtőjére. Ugyanez az Isten nekünk gondviselő 
Atyánk, nemzedékről nemzedékre hajlékunk. A teremtő Istenben való 
hittől csak egy lépésre van az, hogy minden gondodat Oreá vesd, mert 
Neki gondja van reád. (Olvasd még: I. Kor. 1:20—25. — Csel. 10:1—20.)
Június 20. Szombat. II. Móz. 20:12. Ef. 6:4.

Isten régi parancsolata mindig új és időszerű. Isten ma sem kíván 
tőlünk, hívőktől mást, m int hogy gyermekeinket áz Ür tanítása és intése 
szerint neveljük. Isten ezt ma a keresztyén szülőkre bízza. (Olvasd még: 
Jak. 2:1—9. — Csel. 10:21—33. — És. 12.)

Detré László
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HÍRÜNK A VILÁGBAN C SA K  K Ö N Y V ...
Csak kö n yv ... Neve se más, csak »Könyv. . . .
A belük oly egyszerűek benne, 
s a lapok oly fekete-fehérek, 
mintha valfban.csak könyv lenne, 
egy könyv a sok között a polcon 
és a csendes könyvtárszobákban, 
egy könyv, amely olyj>zonos 
millió mással az egyformaságban. . .

Csak k ö n y v ...

Lapozgatják fehér gyerek-kezek ,■
s öregek ujja leseket rajta.
Apák év anyák keresik benne,
hogy mi! mond jajra s mit mond bajra.
Néha rápereg egy-egy könny is, 
ember szívéből kicsordult bánat, 
máskor meg annak, aki jól megérti, 
egekig zúgó öröme támad.
Vihart kelt, ad csendességet, 
pöröl parancsol, törvényt szab, keményet, 
leleplez, vádol, éget haragja, 
ha Isten akarja! Ha így akarja!

5  ha úgy akarja, megszólal szépen, 
mint édesanya esti mesében, 
ölel és csókol, simogat lágyan ... 
így cselekszik a Nagy Ur 
egy könyvben, — a Bibliában. . .

Csak könyv. . .  I

Az örök egy Isten él így benne1 
Egy könyvben, 0. a Legyőzhetetlen, 
közel jen hozzánk, kezünkre száll le 
és élet lesz az emberekben, 
dicsnek kenyér, bot ásnak béke 
s a bűnbánónak áldott kegyelem...
Egy könyben, az ősi Bibliában,
TestvérekI — az Isten van velem!

Csak könyv? Oh, mennyivel több annál!
Hisz azt hirdeti, hogy Isten szeret!
Megragadom, hogy 6 is megragadjon 
és élettel töltse be szivemet.
S amikor népek haragra gyúlnak 
és remegve forrong a nagy világ, 
hirdetem azt, mit Isten hirdet:
— béküljetek meg egymással! — 

és magasra emelem a Bibliát!
V A R A D Y  L A J O S

H iszen egy  a z  I s te n ...
Nem lehet letagadni, a mi evangélikus népünk között is akadnak 

néhányan, akik megfeledkeznek a konfirmációban tett fogadásukról és 
hűtlenekké válnak egyházukhoz. A bűn és a hűtlenség a gyötrődés palán
tája. Azok számára, akik elkövették a hűtlenséget, ez a palánta már meg- 
növekedett, virágot hozott; a síró, vagy csendes szenvedés virágját.

A protestáns világsajtó a legutóbbi 
hetekben is élénken foglalkozott a 
magyar evangélikus és református 
egyház híreivel.

A B r i t i s h  W e e k l y  című lap 
az evangélikus egyház diakóniai szol
gálatának növekedéséről szóló cikket 
közöl.

Számos német lap közli H a n n s  
L i l  j e püspöknek, a Lutheránus Vi
lágszövetség elnökének nyilatkozatát 
arról, hogy a nyár folyamán Magyar- 
országra szándékozik látogatni, eleget 
téve a magyar evangélikus egyház 
meghívásának.

A svájci lapok közül az ö k u 
m e n i s c h e r  P r e s s e d i e n s t  
közli a németországi Egyesült Lu
theránus Egyház zsinatának a ma
gyar evangélikus egyházhoz intézett 
táviratát, melyben megköszöni a ma- 
fy a r evangélikusok üdvözletét. A 
tvájci kőnyomatos » J e l e n t ő s é g -  
t e l j e s  k ö s z ö n e t «  címet ad köz
lésének.

A luzerni K i r c h e n z e i t u n g  
»Liturgikus megújulási törekvések a 
magyar evangélikus egyházban« cím 
alatt foglalkozik a magyar evangé
likusok életével.

A nyugatnémetországi lapok közül 
a R e f o r m i e r t e  K i r c h e n 
z e i t u n g  Bereczky Albert reformá
tus püspök új könyvének megjclené-

Tibetbcn, ebben az idegenek elől 
elzárt és a felfedezők kíváncsiságát 
állandóan izgató országban, ahol
750.000 pap állt a szellemidézés és a 
babona uralmának szolgálatában, ahol 
keresztyén igehirdető számára se be
utazást, se letelepedést nem engedé
lyeztek, a múlt században megölték a 
vallási és politikai hatalom legfőbb 
birtokosát, a dalai lámát. Egyik ud
vari embere, mivel a gyilkosság gya
nújába keveredett, elhagyta az orszá
got és a Himalája valamelyik elhagya
tott völgyében telepedett le. Egyik na
pon a herrnhuti testvérközösség misz- 
szionárusai tértek be hozzá. Mongólia 
felé tartottak. A tibeti befogadta őket 
házába és mivel a nyelvkutatás na
gyon érdekelte, annak ellenére, hogy 
szigorú buddhista volt, vendégeivel le- 
fordította tibeti nyelvre János evan
géliumát. A misszionáriusok tovább 
folytatták útjukat, a tibeti továbbra is 
buddhista maradt, a nála hagyott for
dítással telcirt papírlapokról szinte 
meg is feledkezett. Egyszer valahogy 
mégis rájuk bukkant 12 éves fia. Bele
merült az olvasásba. Olvasmánya rend
kívüli módon megmozgatta. Benyomá
sairól azonban nem mert atyjával be
szélni. ö t év múlva meghalt édesapja. 
Fia Indiába költözött, orvos lett be
lőle. A bibliát most már teljes egészé
ben megismerte és 20 évi munkával 
le is fordította tibeti nyelvre. A kéz
iratot Londonba küldték és beható 
vizsgálatok után jó fordításnak minő
sítették, de kinyomtatását ott nem vé
gezhették el. A kézirat visszakerült 
Indiába és az orvos sajátkezüleg ké
szítette el a tibeti írásjelekkel teleirt 
nyomtató lemezeket. Már a megjelen
tetés ideje közelített el, mikor kitűnt, 
hogy a kinyomtatott lapok egyrésze 
megromlott és a nyomtató lapok is 
tönkre mentek. Ezután az orvos 
ismét munkába fogott és kéziratát a 
postára bízta, A postacsomag azon
ban közvetlen megérkezése előtt ofyan 
felhőszakadásba került, hogy minden 
elázott és az írás tönkrement. A biblia- 
fordító orvos közben meghalt. Munká
ját egyik munkatársa folytatta tovább. 
A Himalája hegyvidékét otthagyta és 
Indiába költözött, hogy a nyomda kö
zelében dolgozhasson a fordítás befe
jezésén. Útja azonban számtalan aka-

E V A N G É L I K Ü S  É L E T
A magyarországi evangélikus egyetemes 

egyház Sajtóosztályának lapja 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. VIII., Puskín-u. 12. 

Telefon: 142-074
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László szerkesztő 
Budapest. III.. Dévai Biró Mátyás-tér 1. 

Előfizetési árak:
Egv hóra 5 — Ft. negyedévre 15.— Ft. 
télévre 30— Ft. egész évre 60 — Ft 

Engedélyezési és terjesztési szám:
M. E. III. B. 70.336/1948 

10.000 példányban nyomatott

2-533222. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

séröl ír és közli zsinatunknak az 
Egyházak Világtanácsához és a Lut
heránus Világszövetséghez intézett 
üzeneteit. Részletesen foglalkozik 
ezekkel az üzenetekkel az Evange
lische Welt, az Evangelisch-Luthe
rische Kirchenzeitung és több más 
németországi lap.

A keletnémetországi E v a n g e 
l i s c h e r  N a c h r i c h t e n d i e n s t  
O s t  is hozza zsinatunk üzeneteit, 
és kiemeli dr. Vető Iajos püspök be
szédéből a templomok újjáépítésére 
vonatkozó részt, Az új zsinati törvé
nyeket úgy értékeli, hogy azok »a 
népegyházi rendszerről a szabad egy
házi rendszerre vezetik át a magyar 
evangélikus egyházat, amikor húsz év 
múlva államsegély nélkül, egyedül 
a hívek támogatásából fogja magát 
fenntartani.«

A D ie  K i r c h e  c. német evangé
likus hetilap május 31-i számában 
»Magyarország új bibliája« címmel 
cikket közöl a magyar bibliafordító 
munka előrehaladásáról és az újabb 
próbafüzetek közeli megjelenéséről. 
Idézi a cikk a Bibliatanács felhívá
sát, amely a bibliafordítók munkája 
után a szöveget most a bibliaolvasók 
munkájává teszi és hozzászólásokat 
kér. Külön kiemeli a cikk, Hogy ilyen 
hozzászólás már eddig is több ezer ér
kezett, éspedig nemcsak egyesedtől, 
hanem lelkész! munkaközösségektől is.

dályba ütközött. Háború tört ki. Az 
országhatárt lezárták, öt visszaküldték 
a hegyek közé. Egy második próbál
kozása alkalmával kémet gyanítottak 
benne és letartóztatták. Végre harma
dik próbálkozása sikerrel járt. Egészen 
a frontvonalig jutott el. Az indiai had
sereg azonban nem engedte át a fron
ton. Csak egy segítségkérő levele jut
hatott el a bibliatársulathoz. El is in
dítottak egy embert észak felé, de az 
is megakadt a frontnál. A hiába való 
várakozás ideje alatt sorozatosan olva
sott fel a bibliából az indiai katonák 
közölt. Mikor látta a katonák érdek
lődését, elmondta nékik, hogy a front 
másik oldalán egy ember vár reá, aki 
tibeti nyelvre fordította le a bibliát és 
a fordítás szövegét szeretné átadni 
néki. Tovább engedték. A visszauta
zásnál azonban ismét nehézségek tá
madtak. Végre megérkezett újra a kéz
irat Lahorebe, ahol a nyomda műkö
dött. 14 napi munkával újra elkészí
tették a kliséket. A nyomda három 
műszakban dolgozott és 3 hét alatt el
készült végre a tibeti nyelvre fordított 
biblia. Egy hindu keresztyén szállí
totta el a bibliákat Tibet be és az 
onnan érkező hírek szerint a kolosto
rokban is kézröl-kézre járnak a bibliák.

Istentiszteleti rend
Június hó 14-én 

BUDAPESTEN

Deák-tér: d. e. 9 (úrv.) Zay László, d. e. 
11 Zay László, d. u. 6 Sülé Károly. Fasor: 
d. e. VtlO Sülé Károly, d. e. 11 Pásztor Pál, 
d. u. 6 Pásiztor Pál. d. u. /ol  szeretetvendég- 
ség. Dózsa Gy.-u.: d. e. V*10 Pásztor Pál. 
Ülíől-u. 24.: d. e. 7* 10, d. e. 11. Rákóczi-u. 
57 b: d. e. 10 Szilády Jenő dr., d. e. Y4I2. 
Karácsony S.-u-: d. e. 10. Óbuda: d. e. 9 
Komjáthy Lajos. Bécsikapu-tér: d. e. 9 Sréi. 

.tér Ferenc, d. e. rlT, varány Lajos, d. u ._7* 
Bérlés Alik fos dr. Toroczkó-tér: d. e. 8 Vá- 
rady Lajos. XII. Tarcsay V.-u.: d. e. 9 
Sztehló Gábor, d. e. 11 Sztehló Gábor, d. u. 
7 Ruttkay Elemér. Szabadsághegy—Dlana-u.: 
d. e. Vr9 Ruttkay Elemér. Hűvösvölgy— 
Lelkésznevelő Intézet: d. e. 10 Karner Károly. 
Fótí-u-: d. e. *610. Gádor András, d. e. 
11 Rimár Jenő, d. u. 7 Riműr Jenő. Václ-u.:
d. e. 8 Gádor András, d. u. 4 Gádor András. 
Zugló: d. e. 11 Schoíz László, d. u. 6 Szu- 
hovszky Gyula. Gyarmat u.: d. e. V? 10 Fe- 
renczy Zoltán. Rákosfalva: d. e. f i \2  Fe- 
renczy Zoltán. Thaly K.-u*: 28.: d. e. 11 
Bonnyai Sándor, d. u. 6 Bonnyai Sándor. Ke
lenföld: d. e. 8 Muncz Frigyes, d. e. 11 
Muncz Frigyes, d. u. 5 Bottá István. Német- 
völgyl-út: d. e. 9 Bottá István. Külső-Kelen- 
föld: d. e. 12. Bottá István. Kőbánya: d. e. 
VílO Hafenscher Károly, d. u. 4. Hafenscher 
Károly. Slmor-u.: d. e. Ti 12 Vető Béla. Utász
uk d. e. V4I2 Hafenscher Károly. Újpest: d.
e. 10 Blázy Lajos, d. u. 6 Blázy Lajos. Vas-
u. 2/c.: Szímonidesz Lajos. Csillaghegy: d. e. 
\'o 10 Kaposvári Vilmos. Rákospalota, MAV- 
telep: d. e. 7*9. Nagytemplom: d. e. 10. 
Öregtemplom: d. u. 3. Pestújhely: d. e. 10 
Kürtösi Kálmán. Rákoskeresztúr d. e. V2II. 
Rákoshegy: d. e 9. Rákosliget d. e. 10. Rá
koscsaba: d. e. 9 Békés József, d. u. 7*7 Bé
kés József. Pestlőrinc: d. e. 11 Sokorav Ká
roly. Pestlmre: d. e. 10 Visontai Róbert. 
Pesterzsébet: d. e. 10. Soroksár-Ujtelep: d. 
e. ,/29. Budafok: d. e. 10. Nagytétény: d. e. 
Vi9. Kelenvölgy: d. e. 9. Albertfalva: d. e. 
Váll. Csepel: d. e. 11 Gálát György, d. u. 7 
Brebovszkv Gyula. Kispest: d. e. 9, d. e. 10, 
d. u. 6. Wekerle-telep: d. e. 8. ,

Hit és tudás
TUDOM, hogy önző vagyok, önző, 

tisztátalan, büszke és öntett, önző 
szeretetem sokszor okoz sebeket. Sok
szor vagyok haragos és ítélkező. Min
dent összefoglalva: tudom, hogy a 
számlámon sok bűn- van.

HISZEM, hogy Jézus Krisztus ha
lálával és feltámadásával számomra 
új én-t adott, új kegyességet, önzet
len és szeretetteljes természetet, alá
zatosságot, tisztaságot és kedélyt. 
Igen, egészen új embert s hogy nagy 
áldozatával eleget tett bűneimért, 
törölte a számlámat.

TUDOM, hogy ha hittel fogadom 
Jézus Krisztusi és hűséggel ragasz
kodom őhozzá, akkor leválik rólam a 
büszkeség és önzés, ingadozás és 
pesszimizmus s új bizonyosságként 
nő meg bennem a tisztaság és szere
tet.

HISZEM, hogy Krisztus munkája, 
kereszthalála és feltámadása annak
idején érettem történt.

TUDOM, hogy ha nem naponta 
és alkalomról-alkalomra gyakorolom 
ezt a hitet, az imádkozást, hálaadást 
és dicséretet, az óember újra győz, 
átokká és elesetté leszek, munkaked
vem elszáll, nem teszek többé élet
társam és gyermekeim öröme s bará
taim vidámítója.

HISZEM, hogy ebben az életben 
sohasem győzhetem le teljesen az 
őembert, hanem épp ezért hitem tisz
tasága érdekében tövist kell hordoz
nom a testemben, hogy soha ne es
sem telki büszkeségbe s ne keressem 
a saiát dicsőségemet, hanem mindig 
egyedül a Krisztus kegyelmében nö
vekedjem s igy készüljek az örökké
valóságra, ami nem más, mint 
Isten határtalan dicsősége.

Ez bizonnyal igaz.

Ú J Í T A N I !
Űjitástázbon tüzet az étet. Szabad 

újítani, újítani kell és érdemes úUtáni.
Az egyházban is szabad újítani, le

het és kell újítani!
Híveink is szeretik az úijtást, el is 

várják. Micsoda panaszáradat zúdult 
ránk ennek a topnak olvasótáborából, 
hogy szúrágta, fakóravénült nyelven 
beszélünk a szószékről. . .  igazuk van: 
újítani kell!

Híveink újítási szándékát nem lemet
szeni kell, hanem megmetszeni, m int a 
szőlőt, hogy több gyümölcsöt teremjen!

Gyülekezetemben újító emberek■ von
nak. Már 1942-ben azt mondták: Ne 
vessüijk'ki adót■ legyen lelkitsmeréfi 
adó. Igy rendeztük. . .  és nem bántuk 
meg! Egymással szemben ültek a temp
lomban férfiak és nők. Nem jó igy! — 
mondták: »rendezzük újra«. Elkészült 
az új rend: mindenki örömmel vette. 
Sohasem erőltettem, hogy híveink 
együtt mondják a Hitvallást. Maguk 
kérték. Legtöbben Budapesten hallották 
és azt mondták, ami jó, azt követni 
kell! 1953. böjtjére előkészítés után 
telt templom egyhangú véleménye ör
vendeztette meg azokat, akik a Mi
atyánkat is együtt akarták mondani a 
többiekkel, Aki nem volt ott, csak an
nak nem tetszett: hogy aztán nagypén
teken együtt hallotta, könnyes szemmel 
vallotta: Sohasem gondoltam volna, 
hogy ez nékem ilyen új erőt ád! Nem 
romboltunk hát, hanem építettünk... 
de jó ujjongani az ilyen újításon!

A múltkor panaszkodik az egyik hí
vünk. Megbocsásson, olyan kiénekelt 
már ez a 290. ének három verse  ̂hogy 
az istentisztelet vegén észre 'sein vesz- 
szük. . .  igaza van! Egyszersminden- 
korra kihirdettem, hogy ezután mindig 
az egyházi esztendő és ünnep jellegé
nek megfelelő éneket fogunk énekelni, 
egy verset és azt az énektábla mu
tatja. Újra mozgatja a szemeket, a ke
zeket, mert nézni, keresni kell és talán 
a szíveket is újúlásra inti.

Érdemes hívünk temetése előtt bejön 
templomgondnokunk: mindenekben
csorbátlan nevű, köszörüsmester. Azt 
mondja: az a család kívánsága, hogy 
a Miatyánkot akkor mondjuk el a te
metőben is együtt, amikor a keresztet 
a sírhalomba leszúrják . . .  Miért ne? 
Annyira megfogott a feltámadás bizo
nyosságára figyelmeztető keresztnek 
ilyen hangsúlyozott üzenete, hogy ki
perdültek a könnyeim és másoknak is.

Persze, az újításnak van következ
ménye is: megszereti az ember. Nem
csak újító lesz, hanem szeretne újítta'.ó 
tenni. Ez a betegségláz fűtött, hogy 
mindezeket megírjam. Talán nem 
hiába! Bácsi Sándor I

EGY TESTVÉRÜNK sírta el pa
naszát:

»Fiatal lánykoromban jutottam 
árvaságra. Nagyon nehéz volt az 
életem. Megismerkedtem a mostani 
férjemmel. Megkérte a kezemet. 
£n örömmel mondtam igent, mert 
jómódú volt s úgy gondoltam, ebben 
a házasságban megszabadulok a sok 
gondtól és tehertől, amit az élet ra
kott reám. A férjem, aki más vallás
ban él, reverzálist kért tőlem. Ezt 
meg is adtam. A saját lelkészem 
kemény szavakkal óvott ettől, de 
nem hallgattam reá. Csábított a jó
mód. Nem hittem, hogy rosszat te
szek ezzel. — »H i s z e n  e g y  az  
I s t e n «  — gondoltam én — »a fér
jem is a z t  az Istent imádja, nem 
fontos a vallás.

Azóta sok esztendő telt el. Több 
lett a forintom, de még több a szen
vedésem. A férjem már a házassá
gunk elején ellene volt annak, hogy 
én az evangélikus vallásom szerint 
hitéletet éljek; ahol tehette, meg
akadályozott benne. Rosszabbodott 
a helyzet, mikor a bigott, másvallású 
apósom és anyósom hozzánk költö
zött.

Legnagyobb szenvedésemet mégis 
gyermekeim okozzák. Sokszor akar
tam kézenfogni őket s a gyerme
keimmel együtt elmenni az én 
templomomba, de hallani sem akar
nak erről. A gyermekeimmel is 
meggyűlöltették az én vallásomat. 
Pedig olyan jó volna a gyermekeim
mel együtt dicsérni az Is ten t. . .

Sok átsírt éjszakán megtanultam: 
— Valóban, egy az Isten, de sokféle
képpen lehet m egtagadni. . .

EGY MÁSIK CSALÁDBAN nem 
hallatszott panasz, csak a felhábo
rodás hangja. A gyermek miatt, aki 
nem akar semmiféle templomba 
menni. A szülők sokat gyötrődnek 
emiatt.

Itt a férfi volt az. aki odaadta a 
gyermekeit idegen vallásra.

Annakidején szerelmi házasságot

kötött. A menyasszonya megkér
dezte tőle: Ugye szeretsz és nálunk 
esküszünk? — A férj könnyelműen 
ígért meg mindent — hiszen egy 
az Isten — mindegy, hogy hol eskü
szünk. Reverzálist adott.

Megesküdtek. Gyermekük szüle
tett. Felemás igában nem tudtak 
hitben élő gyermeket nevelni. Rá
szoktatták őt valami vallásosko
dásra, de ez a vallásoskodás is felü
letes maradt, amit az első gyenge 
szellő elsodort.

A szülők (idősebb emberek) sokat 
gyötrődnek emiatt. A világot vádol
ják gyermekük hitetlensége miatt. 
Pedig ők a hibásak. Amilyen a fa* 
olyan a gyümölcse.

Egyszer valamelyik, a vallásán 
keresztül eldobta magától azt az 
e g y  Is ten t. . .

TALÄLTAM HÁZASPÁRT, hol
a férj hányiveti könnyedséggel új
ságolta, hogy az ő családjában nincs 
vallási probléma. Náluk nem vita 
tárgya a vallás, hiszen egy az Is
ten . . .

Csendesen megkérdeztem: — Já r
nak-e templomba?

— Természetesen, járunk — felelt 
az asszony —, hiszen keresztények 
vagyunk. . .

— No és, e g y ü t t  szoktak 
templomba menni?

A férj elkomolyodott. Eltűnt róla 
az előbbi hányiveti modor.

— Nem, nem együtt járunk —■ 
mondotta —, mindenki külön megy 
a maga templomába. Mi ezen soha
sem vitatkozunk, kérem . . .

— Tudom — feleltem én —, hi
szen egy az Isten . . .

Talán rádöbben arra, hogy való
ban e g y  a z  I s t e n ,  d e ő  széttör- 
hetetlen acélfalat állított, nem az 
Isten elé, hanem egy család együtt- 
imádkozása elé, abban a könnyedén 
odadobott reverzálisban. Acélfalat. 
A másik fél hitéletével nem törődő 
közönyösség acélfalát.

Szontágh István

HOGYAN JUTOTT A BIBLIA TIBETBE?

Somogyi szííc _  B an d ák  á tszab ása*
IO  B é lé s e k , h a sz n á lt  
i n  b a n d á k , irh ák  v é te le

V., Kossuth lajos-utca 5 ,

Zongora készítőm esteméi
zongora, pianínó Jutányos 
árban Harmónium 4V* ok- 
távos 3 reg. 2200 Ft. 5 ok- 
távos 6. reg. 3200 Ft eladó 
Daróczy mester, 342-662. 
Aggtelekl-u. 5.

Orgona, harmónium, készí
tés. javítás, hangolás, kar
bantartás. Villamos fúvó
berendezések. Flttler, Bpest, 
XIV., Miskolczi-út 76.

Express Kötőkészülék. Sál
szövő. Rapid javítás. Debre
ceni, XIII. Szt László-u. 53.Kvarclámpa javítás: Zsellér. 

VIII.. Szigcny-u. 19.

Kárpitosbútor beszerzésével 
forduljon bizalommal Oláh 
kárpitoshoz. Javítást válla
lok. Készáruk raktáron. Jó- 
»seJ-körút 66. T.j 138-102,

szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Peterfíy Sándor-u. 17. 
Gombos.

Ú j o r g o n á k  tffi!*,1’ 1,v“i!í'
R ieg e r Ottó o r g o n a g y á r

Budapest, X IV ., Füredi-utca 41. Telefon : 2 9 7 -0 2 3

óralavítást, óraüveg behe 
.yezést gyorsan és pontosan 
végez Belházy órásmester 
Szabadsajtó-út 6. (Erzsébet 
hídfőnél)

Vállalati jogügyi osztá ly , 
hoz Budapestre elm en, 
nek. Baditz. Miskolc. Fö- 
Dosta. Postán marad.
Zongora, pianino Javítás 
hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvári zongorakészltő 
mesternél. Lenin-körút 21. 
Tel.: 426-819

6zem ü feg  Ltpl Józsertöl 
( Knapeez utódától) IX., 
Oiiöi-út 79. órökim&das 
templom m ellett.

Kétszemélyes rekamíét szé
kekkel. fotelekkel olcsó ár
ban készít: Kárpitos, Rá- 
kóczl-tér 11, sz.

Meridor kötőkésúsüléket, sző- 
vőrámát készít, javít. Kis
iparos. Bpest. VIII., AJ- 
öldi-u. 12. sz. Műhely,

S p e c iá l i s  m f is to p p o ló ,  mtttümíS
l\/T/i Többszörösen k itüntetve férfi, nőilyianan Janos szabómester, t h ö k ö l y - ú t s 9 /a .
Legtökéletesebb mütömés k iégett, m olyrágott szöveten  

és ruhákon. Vidékre postán utánvét.

4S3s BtfT SSH W K %  5  áO* Bar g a r n i t ú r á k  k é- 
S V  ff B B «3? Er% s z l t é s e ,  Javítása

6  H A V I  H I T E L R E
Kárpitosnál. Horváth Mlhály-tér tizennégy 

(volt Mária Terézia) Templomnál
Bundák alakítását, lazítá
sát, tisztítását. valamint 
írhabundák átalakítását Ju
tányosán vállalja: Lóránt

Művégtagok, haskötők, sérv- 
kőtök, lúdtalpbetétek készí
tése és javítása. Vidékre 
is kiszállok. Pokornv. or-

Sezlon 850 Ft, matrac 315, 
vendégágy (vasból) 345 Ft. 
Készítőnél. Bp., Lenin-körút 
55. sz.

Zongoeajavllte, hangelte
Jótállással Szakszerű becs- 
lés Szávlta meatae, Pa- 
ross-lér egy. T: 330-476 .

szűcs, November 7-\é* (Ck 
togon) 3. I. em.

vos? műszerész: Budapest, 
V., Kossuth L.-u. 5. SZLEZÁK RAFAEL harangönW á,la

Dolgozó szülők gyermekei
nek gondozását gyakorlat
tal állandóan Is vállalnánk, 
gyümölcsös kertes lakásunk
ban. »Gödöllő« jeligére.

Sodrony ágybetét, össze
csukható vaságy Gyermek
ágyat. vasbútort, csőbútort 
készít. Javítást vállal Pro- 
Hászka VI., Zichy Jenö-u. 
negyvenhat

R á k o s p a l o t a ,  (Bpesf, XV
m o s ito t t  v a n a ia t  

.,1 Zrlnyi-át 28. Tel. 292-128

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés szavanként 1 Ft. Klshirdetés mm soron
ként 1 F t  Szöveghlrdeté» mm »őrönként 2 to r la t
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Vető Lajos:
Isten iránti hálával látjuk a népek 

öntudatos békeakaratának ébredését és izmosodását
Egyházi férfiak 

a Béke Világtanács ülésén
A ferihegyi repülőtér hatalmas 

kőépületének széles, nagy erkélyén 
várakozók csoportosulnak s szemlé
lődnek a láthatár széle felé. Ünnepi 
pillanatok ezek, hiszén világraszóló 
eseményre, a Béke Világtanács bu
dapesti ülésére érkeznek néhány 
perc múlva azok, akiknek szemé
lyére ma világszerte milliók figyel
nek. A várakozók arcán még sem a 
várható események és megnyilatko
zások izgalma feszeng, hanem a vár
ható események tartalm a és belső 
feszítő ereje sugárzik, a béke ügyé
nek derűs reménysége és bizonyos
sága. A várakozók széles csoportjá
ban, amelyben ott látjuk az Orszá
gos Magyar Béketanács ismert ve
zető alakjait, beszélgetnek egyhá
zunk küldöttei is, Vető Lajos és 
Dezséry László püspökök. Reformá
tus részről velük látjuk Péter János 
debreceni püspököt is.

Hatalmas szárnyaival most fordul 
az épület elé a szovjet gép s a ki
lépő utasok között csakhamar feltű
nik Nyikoláj moszkvai metropolita 
mosolygós, szakállas arca, fején az 
orosz egyház sajátos főpapi fövege. 
A szovjet delegáció ünnepélyes fo
gadtatása és üdvözlése után a met
ropolita mint régi ismerőst, örven
dező mosollyal köszönti Vető Lajos 
püspököt, aki őt meleg szavakkal, 
oroszul üdvözli magyar földre lépése 
alkalmából. Nyikoláj metropolita Pé
ter János református püspöktől ér
deklődik a közelmúlt indiai útja fe
lől, amelyet a sajtóban figyelemmel 
kísért. Az orosz keresztvénségre oly 
jellemző testvéri szeretet érződik 
minden szavában, amely nem csak 
arra indítja, hogy a különböző egy
házak útját figyelje, hanem — mint 
most is —r  szolgálja hívő szívvel és 
mély akarással a -világ békéjének 
ügyét. •

Mintha a ragyogó napsugár is ezt 
melengetné, amely elömlik ezen a 
szombat reggeli órán a repülőtéren, 
amelyre nem sokkal később újabb 
vendégek érkeznek; kelet- és nyu
gatnémet, majd ázsiai küldöttek ér
kező csoportjai. Hiszen ezekben a 
napokban egyre érkeznek a világ 
minden tájáról a küldöttek, hetven 
nemzetből háromszáz világtanács
tag és a meghívottak.

*
Tovább lépünk az érkezők elé s 

este a prágai gyorssal nyugati ven
dégek futnak be s telik meg nyo
mukban az örvendezés hangjával a 
pályaudvar kék zászlókkal, a béke 
színével feldíszített fogadóterme. 
I tt is találunk a delegátusok nagy
számú csoportjában egyházi férfia
kat, köztük Nlemöller Márton evan
gélikus lelkész, a hesseni tartomá
nyi egyház elnöke. Az ő fogadására 
egyházi részről megjelentek Vető 
Lajos és Dezséry László evangélikus 
püspökök, akikkel együtt ott látjuk 
Bereczky AlbeVt és Péter János re
formátus püspököt is. Vető és Be
reczky püspököktől a keletnémet 
rádió leleményes riportere a vára
kozás perceiben mikrofon-interjút 
kér, amelynek keretében Vető

püspök elmondja, hogy a Béke Vi
lágtanács ülésein egyházunk részé
ről jelen lesznek a két püspökön 
kívül dr. Pálfy Miklós teológiai aka
démiánk dékánja és Grünvalszky 
Károly egyetemes főtitkárhelyettes. 
A többi felekezetek is mind ott 
lesznek vezető tagjaikban. Bereczky 
református püspök örvendező sza
vakkal szólt a rádión át a német 
hallgatókhoz arról a nagyméretű 
újjáépítésről, amelyet egyházaink 
a háború pusztítása után végeztek 
hazánkban.

*
Másnap, vasárnap reggel refor

mátus testvéreinkkel örvendezhet
tünk együtt, amikor az érkező cseh
szlovák küldöttség tagjai között lát
hattuk dr. Hromádka Józsefet, a 
prágai Comenius .teológiai fakultás 
dékánját. Az ő fogadására egyhá
zunk részéről Dezséry László püspök 
jelent meg, református részről pe
dig Bereczky Albert püspök, Kiss 
Roland főgondnok, a református 
zsinat világi elnöke, Péter János 
püspök, Finta István, a református 
konvent elnöki osztályának veze
tője, Kádár Imre, a református kon
vent sajtóosztályának vezetője, Fe
kete Sándor esperes. Pap László, a 
református teológia igazgatója, Bu- 
day Gergely teológiai tanár és má
sok. Hromádka professzor érkezésé
nek a Béke Világtanács gyűlésén 
való részvétele mellett még az ad 
nagy jelentőséget, hogy június 24-én 
avatják a debreceni református 
teológiai akadémián ünnepélyesen 
díszdoktorrá.

*
A Béke Világtanácsának ülésére, 

érkezett protestáns lelkészek közül, 
többen részt vettek vasárnap á bu
dapesti református teológiai akadé-, 
mia- évzáró ünnepélyén. Pap László 
igazgató beszámolója és Bereczky; 
Albert és Péter János püspökök 
mellett felszólaltak Niemöller Már
ton evangélikus lelkész és Hro
mádka József professzor is.

A Béke Világtanács ülésével kap
csolatban jelentős egyházi esemé
nyek is várhatók. Ezek között va
sárnap, június 21-én d. c. külföldi 
lelkész-vendégek részvételével a 
Deák-téri evangélikus templomban 
ünnepi istentiszteleten igét hirdet 
Dezséry László püspök. Ugyanaznap
d. u. 5 órakor a református kon
vent épületében ünnepélyes foga
dást tartanak a protestáns egyhá
zak a külföldi lelkészek tiszteletére, 
amelyen egyházunk vezetői. közül 
többen részt fognak venni.

Hétfőn pedig az egyházak buda
pesti intézményei között fognak a 
vendég lelkészek körutat tenni, 
hogy legalább részben megismerjék 
azt a lendületes egyházi munkát, 
amelyet egyházunk háborús romo
kon a béke vágyával és reménysé
gével épített, fejlesztett s amely 
élő bizonysága annak, hogy egyhá
zunk és híveink serege békében kí
vánnak élni. Megújított épületek, 
életerős intézmények és telt templo
mok erre a mi bizonyságaink.

EZEN A HÉTEN a magyar néppel 
együtt az egész békeszerető emberi
ség figyelme hazánk fővárosára irá
nyul; Budapesten ülésez’k a Béke 
Világtanács, a világbékemozgalom 
vezérkara. Ez arról beszél, hogy a 
Béke Világtanács s a benne képvi
selt békeszerető százmilliók úgy 
néznek hazánkra, mint a béke orszá
gára. Ezekben a napokban büszkén 
öntudatosodik bennünk hazánknak 
ez a szép jelzője.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a 
második világháború óta eltelt 
időben végzett nagy munkánk 
jól irányított, jól szervezett és 
jól végzett munka volt. Mert az 
a nép jár jó úton, mely magá

nak a béke országát építi.
Béke-Magyarországnak béke-fő- 

, városa újjászületett szépségében fo
gadta a hazánkba érkezett külföldi 
vendégeket. Akik közülük először 
járnak hazánkban, elragadtatással 
jelentik ki, hogy Budapest a világ 
legszebb nagyvárosai közé tartoz’k. 
Erre mi magyarok méltán vagyunk 
büszkék: mert mi még emlékszünk 
arra, hogy

a második világháború után mi- - 
lycn volt Budapest és tudjuk 
azt is, hogy hazánk fővá
rosát ez a most élő, céltudatosan 
dolgozó magyar nép tette a vi

lág egyik legszebb városává.
Es tudjuk azt is, hogy ez még csak 
a kezdet kezdete, még egy pár békés 
esztendő s fővárosunk hazánkkal 
együtt még szebb lesz.

CSAK A BÉKÉS MUNKA lehet a 
népek felvirágzásának igazi és he
lyes útja. Minden más elgondolás 
önáltatás, vagy tudatos félrevezetés. 
Ezt ma már egyre jobban tudják 
a népek szerte az egész világon. Ret- 
tendő szenvedések és megpróbálta
tások tanították és tanítják meg 
arra, hogy a háború nem szolgálja 
az emberiség és a népek érdekét, de 
az sem, ha a népek sorsát nem maguk 
a dolgozó emberek irányítják. Az is 
egyre világosabbá lett, hogy a népek 
és az emberiség békés munkájának 
gonosz ellenségei vannak és hogy 
ezért a békét s a munka lehetőségét 
és becsületét szüntelenül védeni kell.

EZEK AZ EGYRE TUDATOSODÓ 
FELISMERÉSEK a sokat szenvedett 
és gondolkodásában a végső, a való
ságos okokat kereső emberiség egé
szének a felismerései. Mi, evangé
likus keresztyének is valljuk és vál
laljuk őket éppen úgy, mint az em
beriség tudományos fáradozásainak 
sok más nagyon értékes, ma már 
nélkülözhetetlen, megbízható ered
ményét. Valljuk és vállaljuk őket 
éppen keresztyén hitünkből követ
kezően. Mert hitünk arra a Krisz
tusra néz, aki a Békesség Fejedelme.

Valljuk és vállaljuk Krisztusra 
néző hittel, hogy a békés munka 
a népek történelmének és életé
nek Istentől akart helyes útja, 
mert Krisztus Urunk erről tett 

szóval és tettel bizonyságot.
A VILAGBÉKEMOZGALOMMBAN

kezdettől fogva megtalálta helyét a 
keresztyénség. Nem volt a világbéke- 
mozgalomnak egyetlen olyan jelen
tős megmozdulása sem, amelyben a 
keresztyén egyházak, a mi evangé
likus egyházunk képviselői is ne 
vettek volna részt. Magyar evan
gélikus egyházunk püspökei jelen 
völtak a párizsi világbéke-konferen- 
cián, a Béke-Világtanács stokcholmi 
ülésszakán, a varsói világbéke-kon- 
ferencián, a bukaresti békegyűlésen, 
a népek világbéke-kongresszusán. A 
Béke Világtanács budapesti üléssza
kán magyar evangélikus egyházun
kat püspökein kívül teológiai akadé
miánk dékánja és egyetemes egyhá
zunk főtitkárhelyettese képviseli. 
Péter János tiszavidéki refor
mátus püspök tagja a Béke Világ

tanácsnak. A világ békéje iránti fe
lelősségünk tudatából következik, 
hogy az ez évben tarto tt zsinatunk 
a világ békéjének megvédése érde
kében üzenetet küldött a Lutheránus 
Világszövetséghez, az Egyházak Vi
lágtanácsához, majd egyházunk ve
zetősége ilyen értelemben köszön
tötte az egyesült német evangélikus 
egyházak ez évi berlini zsinatát. A 
kapott válaszokból és a nyugati saj
tóközleményekből ma már megálla
píthatjuk, hogy egyházunknak ezek 
a megnyilatkozásai világszerte ked
vező fogadtatásra találtak. A világ 
lutheránizmusának a béke ügye 
iránti növekvő felelősségéről tanús
kodik, hogy a Béke Világtanács bu
dapesti ülésén olyan kiváló evan
gélikus egyházi férfiú is részt vesz, 
mint Niemöller Márton, a nyu
gatnémetországi hesseni tartományi 
egyház elnöke, a németországi 
egyesült evangélikus egyházak kül
ügyi hivatalának vezetője.

A BÉKE VILAGTANACS OLYAN 
IDŐBEN tartja  budapesti üléssza
kát, amikor munkájának és küzdel
meinek m ár igen jó eredményeit 
állapíthatja meg. Közvetlenül kará
csony előtt, amikor Bécsben a népek 
világbéke-kongresszusán újra köve
teltük a koreai háború megszünte
tését, sokan még úgy néztek a né
pek békekongresszusának erre a kö
vetelésére, hogy annak megvalósu
lása kilátástalanabb, mint valaha. 
Ma pedig már az egész földkereksé
gén bizonyosra veszik, hogy a ko
reai fegyverszünet megkötése na
pok kérdése, s Korea sokat szenve
dett népe hamarosan megszabadul 
a háború pusztításaitól. A világbéke- 
mozgalömnak ez a nagyon jelentős 
sikere nagy reményekre jogosít. Ha 
a koreai háború megszüntetése ér
dekében ekkora eredményt ért el a 
világbéke-mozgalom,

nem indokolt-e az a reménysé
günk, hogy történelmünk többi 
súlyos problémáit is meg fogja 
tudni oldani az emberiség 
szervezett békeakarata? Nincs-e 
máris számtalan jele annak, 
hogy a világszerte annyira átkos 
következményekkel járó hideg
háborút is le fogjuk tudni küz
deni s hamarosan eljön az az 
idő. amikor a különböző társa
dalmi rendben élő népek béké
ben munkálkodhatnak a saját és 
egymás földi feladatainak meg
oldásán, egy olyan új világ, egy 
olyan új történelmi korszak ki
építésén, amelyben szűnik a 
földkerekség százmillióinak em
bertelen nyomóra és szenvedése?
HATALMAS FELADAT áll a

Béke Világtanács előtt, mely méltó 
az emberiség legjobbjainak legna
gyobb erőfeszítésére és lelkesedé
sére. A végső cél állandó szem előtt 
tartásával nagyon világosan kell 
felismernie a jelen legválságosabb 
és legégetőbb feladatait s ezen felül 
az utat és módot, ahogyan ezeket a 
feladatokat megoldáshoz segítheti. 
A koreai kérdés végső és eredmé
nyes megoldásának a feladata mel
lett ott van a távolkelet számos né
pének felszabadulási mozgalma, 
egészen közel hozzánk pedig a vi
lágbéke egyik legfontosabb kérdése, 
a német nép békéjének és egységé
nek rendezése, ugyanakkor a hideg
háború leküzdése, a béke ügyét any- 
nyira veszélyeztető fegyverkezési 
verseny leállítása stb.

Mi, keresztyének nem hiszünk 
és nem is hihetünk sohasem a 
megváltoztathatatlan sorsban és 
végzetben s azért Isten iránti 
hálával látjuk a népek amaz 
öntudatos békeakaratának ébre
dését és izmosodását, mely szer
vezett békeakaratának roppant 
erejével száll szembe mind
azokkal, akik kikerülhetetlen-

nek akarják feltüntetni a har
madik világháborút.

A Béke Világtanács a ma aktuális 
feladatokat tudatosítja budapesti 
ülésszakán s mi Isten áldását, 
Szentlelkének világosságát kérjük 
a Béke Világtanács munkájára, 
hogy ezeket a feladatokat minél 
tisztábban felismerhesse s ugyan
akkor megtalálja azokat az utakat 
és módokat is, amelyek segítségével 
a békeszérető emberiség ezeket a 
feladatokat diadalmasan megoldja.

TISZTÁNLÁTÁST A VILÁG- 
BÉKE FELADATAIT ILLE
TŐEN. Ezért munkálkodik a 
Béke Világtanács, a világbéke
mozgalom sokszázmilliós táborá
nak vezérkara hazánk főváro
sában tartott ülésszakán. Mun
kájának eredményeit feszült ér
deklődéssel várjuk. A békesség 
Istene, a ml Urunk Jézus Krisz
tusnak Atyja, tegye áldottá az 
egész emberiség javára vég
zendő történelmi jelentőségű 

munkáját!

Készülj az ige  hallgatására!
Szentháromság után 3. vasárnap.

Lukács ev. 7:36—50.
Isten nagy örömöt készít szá

munkra mai igéjén keresztül. Jézus 
Krisztus győzelmes szeretetét sugá
rozza az ige. amely-olyan vonzó erő
vel jelenik meg, hogy az igénkben 
szereplő bűnös asszonyból új életet 
kezdő tanítványt indít el.

Jézus bűnboósátó szeretető ma is 
Vonzó erő. 0  ma is az, aki 'vár min
ket, nem mond te rólunk, hanem 
várja, hogy mindeneket átfogó sze- 
retete gyökeret verjen a mi szívünk
ben is. Ma is csak az a Jézus tanít
ványa, aki szereti őt forrón és egész 
életét néki szánva.

Ez a Jézus iránti szeretet azonban 
mindig küldetést is jelent. A Jézus 
szeretetével betelt szív követi az ő 
akaratát, hiszen a Krisztus-hit követ
kezményei mindig az embertársakat 
szolgáló szeretetben jelennek meg, 
amelyben Luther kifejezése szerint a 
keresztyén ember mindig azt cselek- 
szi, ami a másik számára »hasznos, 
szükséges és üdvösséges<r.

Ezen a vasárnapon igehirdető és 
igehaltgató azoknak a hatalmas béke
eseményeknek a hatása alatt áll, amik 
hazánk fővárosában zajlanak le az 
egész világ szeme előtt. Ugyanakkor 
a koreai háborús tűzfészek felszámo
lásának híre átfut az egész vilá
gon. Ezeknek a nagy eseményeknek 
az idején még tisztábban és gyakor
latiasabban kell látnunk, hogy a Jé
zus szeretete ma sém jelent mást, 
mint a felebarát szeretetét. Ennek 
az emberszeretetnek a szolgálatában 
kell nekünk keresztyéneknek még 
szorosabban felzárkóznunk ahhoz a 
világméretű küzdelemhez, amelynek 
célja a háborús veszély elhárítása.

Szolgáljuk Isten emberszeretetét és 
békeszeretetét mindennapi hűségesen 
végzett munkánkkal! Engedjük, hogy 
a szeretet Istene kinyissa szivünket 
az ő világot átölelő szeretetével, az 
egész emberiség békéje iránti szere- 
tetrel Bárcsak sikerülne ezen a va
sárnapon a mi Mesterünknek, Jézus 
Krisztusnak megtanítania minket az 
ő ember- és békeszeretetére!

• Ottlyk Ernő

A debreceni református teológiai 
akadémia tanári kara — az orszá
gos református teológiai akadémiák 
közös igazgató-tanácsának egyhangú 
és ünnepélyes hozzájárulásával — 
tiszteletbeli doktorává választotta 
J. L. Hromadka professzort, a prá
gai Comenius fakultás dékánját, a 
varsói egyetem díszdoktorát, a Béke 
Világtanács Elnökségének tagját.

Hromadka professzor személyé
ben korunk egyik legkiválóbb pro
testáns teológusa tiszteli meg az ősi 
debreceni református teológiát a 
díszdoktori cím elfogadásával. A 
Comenius-fakultás hírneves dékánja 
számos nagyszabású dogmatikai 
cikket írt, amelyek világszerte is

mertté es megbecsültté tettek szer
zőjüket. 1938-ban a hitleri megszál
lás elől az Egyesült Államokban tá
lált menedéket, ahol a prlncetonl 
egyetem rendes tanárává választot
ták. 1946-ban tért haza és döntő ré
sze volt az új csehszlovák állam és 
a protestáns egyházak között létre
jött egyezmény előkészítésében. A 
háborús feszültség fokozódásának 
idején bekapcsolódott a békemoz
galomba. Csakhamar beválasztot
ták a Béke Világtanács elnökségé^ 
nek tagjai közé.

Hromadka professzor debreceni 
dlszdoktorrá avatásának ünnepsé
geit a református egyház június 
24-re tűzte ki. •.

„Masa pedig a békességnek Ura adjon nektek mindenkor minden tekintetben békességet" (II. Thess, 3:16.)
/*
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Hromadka p ro fesszo rt díszdoktorává vá lasz to tta  a debreceni reform átus
Teológiai Akadémia .
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BÉKE, BÉKE, BÉKE
Hetekig tartó feszült várakozás 

előzte meg a Béke-Világtanács buda
pesti ülését. Magyar népünk a 
munka szolgálatával erősítette re
ménységét, amellyel a jelentős ülés 
elé tekintett. Egyházunk templomai 
ban imádságok sokasága tett tanú- 
bizonyságot arról, hogy lelkipászto
raink és gyülekezeteink nagy fele
lősséggel hordozzák szívükben az 
emberiség békéjének ügyét.

A megnyitás napjára már ünnepi 
díszt öltött a főváros. Mindenütt vi
rágok és zászlók, soknyelvű üdvözlő 
feliratok és a világmozgalom nagy 
küzdőinek fényképei.

Június 15-én, hétfőn együtt vol
tak a küldöttségek. Az építőipari 
és Faipari Dolgozók Székházának 
kapuja előtt az érdeklődök százai 
várakoznak és a ritka élmény ott 
ragyog az arcokon. Színesebbnél 
színesebb kiküldöttek érkeznek 
egymás után. Indiaiak narancssárga, 
festői öltözékben, kínaiak selyem
ben, beduinok fehér humusszal, s 
mellettük tatárok, tibetiek, mongo
lok, vietnamiak, indonéziaiak keve
rednek Európa, Ausztrália és Ame
rika fehérarcú kiküldötteivel. Amint 
egymásra mosolyognak ismerősök 
és ismeretlenek, egy csodálatos belső 
kép bontakozik ki, a közös ügyért 
való rajongás, lelkesedés és megér
tés testvéri képe.

A hatalmas ülésterem kék színbe 
öltözött, amelyet ural a fehér béke
galamb. Az egyszerűség művészien 
uralkodik szerteszét. Nyelvek se ka
sága ugyanazt a szót hirdeti a be
lépők felé, sőt az egész világ felé: 
Béke! Pace! Friede! Mir! Peace!

A termet betölti az ünnepi zson
gás muzsikája, amikor 70 nemzet
nek mintegy 300 kiküldöttje elfog
lalja helyét. A tagok és vendégek 
nem nemzetek szerint, hanem tet
szés szerint megkereshetik ’■égi ba
rátaikat, vagy éppen a legfrissebbe
ket, akikkel először fogtak kezet, 
de hosszú időre. Az asztalkákon fej
hallgatók. A beszédeket tolmácsok 
azonnal lefordítják, orosz, angol, 
német, francia és spanyol nyelvre.

Szemünk a nemzetközi ismerő
söket keresi elsősorban. Egymás-- 
után tűnnek fel Hja Erenburg, Jean 
Laífitte, Kuo Mo-zso, Anna

Seghers, Tyihonov, J. Becher és a 
többiek.

Mindegyikük körül kis csoportok 
alakulnak, hiszen drága minden 
perc s mindig újabbak és újabbak 
jönnek meleg köszöntésre.

A magyar küldöttség tagjai is 
egymásután tűnnek fel, közöttük 
látjuk dr. Vető Lajos és Péter 
János püspököt, Mihályfi Ernő egye
temes felügyelőt, az Országos Béke
tanács alelnökét és Darvas József 
egyházkerületi felügyelő, kultusz- 
minisztert. Az egyházak képviselői 
is hamar egymásra találnak. Be- 
reczky Albert dunamelléki refor
mátus püspök és dr. Vető Lajos 
püspök azonnal élénk beszélgetésbe 
elegyedik Martin Niemöllerrel, a 
hesseni evangélikus egyház elnökö
kével, továbbá James Endicott ka
nadai lelkésszel, a volt kínai misz- 
szionáriussal. De mellettük ott lát
tuk Hromadka professzort Cseh
szlovákiából, Hugo van Dahlen lel
készt Hollandiából. A teremben 
feltűnik Nyikoláj metropolita alakja, 
továbbá Sven Hektor svéd és For- 
beck norvég evangélikus lelkész. A 
magyar protestáns sajtó képviselői 
az újságírók között ülnek: Kádár 
Imre, a Hungarian Chruch Press 
szerkesztője, Fekete Sándor, az Ut 
szerkesztője. Az Evangélikus Élet 
szerkesztőbizottságát dr. Ottlyk 
Ernő belső munkatárs képviseli.

Az egyházak kiküldötteinek je
lenléte rendkívül fontos, hiszen 
nagy szerep vár reájuk. A vi
lág népeinek sokadalmában 
bizonyságot tehetnek arról, hogy 
Istennek népe nem ábrándokat 
kergető gyülekezet, hanem 
szerves része annak az élő 
mozgalomnak, amely egysze
rűen és észszerűen tárja a vi
lág elé az emberiség nagy vá
gyát a béke után. A keresztes- 
hadjáratok gondolata nem ha
tásos többé, a világ népei kö
zött a bizalmatlanság légköre 
mindinkább szétfoszlik s ebben 
az új helyzetben az egyházak 
Istennek adnak hálát, hogy 
megáldotta az eddigi erőfeszí

téseket.

Erdey-Grúz Tibor üdvözlő beszéde
A megnyitó ünnepség első per

ceiben mély csönd szállott a te
remre. Emanuel d'Astifef de la VI- 
gerie. a Béke-Világtanács alelnöke 
először Erdey-Grúz Tibor felsőokta
tásügyi miniszternek adta a szólás 
lehetőségét, aki a magyar nép üd
vözleteként többek között a követ
kezőket mondotta:

»Fél esztendeje annak, hogy az 
önök nagytekintélyű testületé elő
készítette a népek eddigi legna
gyobb béke tüntetését: a Népek 
Békekongresszusát. A kongresszus 
nagyjelentőségű esemény, határkő 
volt a nemzetközi békemozgalom 
történetében s új kezdeményezések 
kiindulójává vált. A Népek Béke
kongresszusán alakított nemzetközi 
bizottság az összes kormányok tá
mogatását kérte ahhoz, hogy létre
jöjjön az öt nagyhatalom közvetlen 
tárgyalása az ellentétek megegyezés 
útján való kiküszöhölésére, a világ 
egyes részein dúló háborúk meg
szüntetésére.

A magyar nép és kormánya 
teljes erejével támogat minden 
kezdeményezést, melynek célja

a nemzetközi feszültség eny» 
hftése.

A nemzetközt ellentéteknek tár
gyalóasztal melletti megbeszélésé
hez ma közelebb vagyunk, mint az 
utóbbi években bármikor. Ez nagy 
reménységekkel tölt el. Ez az ered
mény jelentékeny mértékben a nem
zetközi békemozgalomnak köszön
hető és arra készteti a béke min
den hívét, hogy fokozza erőfeszíté
seit a nagyjelentőségű sikerek ki- 
tefebélyesítésére. A magyar nép 
különös együttérzéssel kíséri a 
békevilágmozgalomnak az egységes, 
demokratikus Németország létre
hozására irányuló erőfeszítéseit.«

»A Magyar Népköztársaság 
kormánya és az egész magyar 
nép nevében szívből kívánom, 
hogy tanácskozásaik az eddi
gieknél Is nagyobb eredmé
nyekre vezessenek. Kívánom, 
hogy a Béke-Világtanács buda
pesti ülésszaka segítse megsok
szorozni a népek erőfesztéseit 
a nemzetközi feszültség enyhí

tésére.«

Kuo Mo-zso beszéde
Azután Kuo Mo-zso, a Kínai 

Népköztársaság Sztálin-díjjal ki
tüntetett minisztere, emelkedett 
szólásra:

»Bármilyen vitás nemzetközi 
kérdést békés tárgyalások és 
kölcsönös megegyezés útján 
meg lehet és meg kell oldani.
Ez az egyszerű gondolat világ
szerte mind több ember helyes

lésével találkozik.
A vitás nemzetközi kérdések 

megoldására irányuló minden épí
tőszellemű lépés és intézkedés a 
háborús veszély csökkenését von
hatja maga után és hozzájárul a 
fegyverkezési hajsza által okozott 
gazdasági válság levezetéséhez 
egyes országokban.«

»Ahhoz, hogy biztosítani lehes
sen a békét és biztonságot a Távol- 
Keleten és egész Ázsiában, elle
nezni kell a más államok bel- 
ügyeibe való beavatkozást, tiszte
letben kell tartani ezeknek az ál
lamoknak függetlenségét és szuve- 
r é n i t á s $ t .  helyreállítani normális 
gazdasági, kulturális és kereske
delmi kapcsolataikat, megteremt
vén ezzel a népek életszínvonala 
megjavításának kedvező feltéte
leit.«

»Számos fontos és bonyolult kér
dés vár még megoldásra a Távol- 
Keleten és Ázsiában, Helytelen és

megvalósíthatatlan minden olyan 
törekvés, mely arra kötelezi a má
sik felet, hogy az egyezmény érde
kében előzetes feltételeket elfogad
jon. Helytelen minden olyan pró
bálkozás, mely ezeket a kérdéseket 
egycsapásra akarja megoldani.

Csakis a nagyhatalmak közötti, 
a vitás kérdések egyenkénti 
megoldására irányuló tárgyalá
sok vezethetnek a gyakorlat
ban fokozatosan a nemzetközi 
feszültség enyhülésére, a há
borús veszély megszűnésére.

Engedjék meg, hogy újra ismétel
jem: bármilyen vitás nemzetközi 
kérdést békés tárgyalások és köl
csönös eszmecsere útján meg lehet 
és meg kell oldani. A türelmes 
tárgyalások eredményeképpen a ko
reai kérdés máris a békés megoldás 
útjára kerül.

A világ népeinek nagy több
sége már támogatja a nagy
hatalmak közötti tárgyalásokat 
követelő felhívásunkat. A kü
lönböző társadalmi rendszerű 
országok békésen élhetnek egy
más mellett és kifejleszthetik 
együttműködésüket kereske
delmi, gazdasági és kulturális 

téren.
Mi, a kínai nép fiai hiszünk ebben 
az igazságban. Lelkesen támogat

juk a nagyhatalmak közötti tár
gyalásokat követelő felhívást. Re
méljük, hogy minden országgal 
folytatott tárgyalások útján, építő 
módon megoldhatjuk a jelenlegi 
nemzetközi ellentéteket és a világ 
népei rábírják kormányaikat, hogy 
azok — a helyett, hogy erőszakos 
megoldást választanának — a tár
gyalások szellemét tegyék magu
kévá és csatlakozzanak ahhoz a 
kampányhoz, melyet közös erőfe
szítésünk támogat.«

JAMES ENDICOTT, aki Kínában 
misszionárus volt és aki jól ismeri 
az ázsiai kérdéseket, ismét annak 
a véleményének adott kifejezést, 
hogy a gyarmatosító nagyhatal
maknak nem erőszak alkalmazásá
val, hanem a gyarmati népekkel 
folytatandó tárgyalások útján kell 
megoldást keresniük, mert külön
ben ez a hatalmas konfliktus végső 
fokon pusztulást hoz a Nyugat 
számára.

Endicott utalt arra, hogy a brit 
nemzetközösség miniszterelnökei 
konferenciájának a békét illető ja
vaslatai igen hasonlók voltak a 
világ békemozgalmának javaslatai
hoz, melyek nemcsak, hogy nem 
akarnak szakadást, hanem ellen
kezőleg: egységet, vagyis a nagy
hatalmak tárgyalásait és a világ
kereskedelem kiterjesztését köve
telik.

i
Többek felszólalása után az ülés 

résztvevői határozatot hoztak a 
további munkarend felől. Az ülés 
tartamát mintegy öt napban hatá
rozták meg. Ebből 3 napon keresz
tül általánosságban foglalkoznak a 
békeülés két főtémájával. Az egyik 
téma: A tárgyalások és a nemzet
közi helyzet feszültségének enyhü
lése. A másik téma: A Béke-Világ- 
tanács további feladatai és összeté
tele. A fennmaradó időben kü
lönböző bizottságokban dolgozzák 
fel a két főtémával kapcsolatos 
kérdéseket. A Béke Vilógtanács 
ülésének végén várható az a nyi
latkozat, amelyet a budapesti ülés 
résztvevői intéznek a kormányok
hoz.

A béke világmozgalomnak az a 
nyilatkozata, amely hasonlóan az ed
digiekhez, az emberiséget a békéért 
folytatott küzdelem józan és bátor 
útjának most következő szakaszára 
igazítja. Ezek a nyilatkozatok és 
felhívások ragadták magukkal ed
dig is az egyházak népét, a mi egy
házunkét is, hiszen mindig bele
illettek abba a reménységbe, ame
lyet Krisztus-hitünkből nyerünk s 
abba a keresztyén erkölcsbe, 
amelyben Urunkat követjük. Le
gyen Isten áldása a béke-világmoz- 
galom vezérkarának ezen az újabb 
tanácskozásán is.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Június 21. Szentháromság ntán 3. vasárnap.
Igék: d. e. I. Tim. 1, 12—17, Lk. 7, 36—50, d. u. L Móz. 32, 21—30. 
Liturgikus szfn: zöld.

TEOLÓGIAI AKADÉMIA
Az Evangélikus Teológiai Akadé

mia június 21-én délelőtt 9 órakor 
tartja tanévzáró ünnepélyét az 
Akadémia dísztermében (Budapest,
VII., Gorkij-fasor 17—19.), amelyen 
dr. Pálfy Miklós dékán beszámol az 
Akadémia 1952—53. tanévben vég
zett munkájáról és előadást tart 
Dezséry László püspök. Az ünne
pélyt megelőzően 8 órakor tanév
záró istentisztelet lesz a fasori 
evangélikus templomban. Igét hir
det Friedrich Lajos, a Lclkésznevelő 
Intézet igazgatója.
BÉKÉSCSABA

A gyülekezeti ifjúság május 31-én 
gyómintézeti vallásos ünnepélyt 
tartott a presbiteri teremben. Sza
valatok és énekszámok mellett be
mutatásra került Sághy Jenő: »A 
templom megépül« című szín
darabja. Az offertórium a gyámin
tézeti gyűjtés céljait szolgálta.

BUDAI EGYHÁZMEGYE
Június 21-én, vasárnap a hűvös

völgyi lelkésznevclő Intézetben diá
kénál napot tart az egyházmegye. 
Délelőtt 10 órakor istentisztelet 
(Várady Lajos esperes), utána bib
liakörök. Délután előadások lesz
nek. (Scholz László, Ferenczy Zol
tán, Sztehló Gábor.) Az esti áhíta
ton Danhauser László hirdeti az 
igét.

RADIOS FÉLÓRA '
Június 21-én, vasárnap reggel 9 

órától evangélikus vallásos félórát 
közvetít a Petőfi rádió. Igét hirdet 
Friedrich Lajos, a Lelkésznevelő 
Intézet igazgatója.

TATABANYA
Sajtónapot rendezett a tatabányai 

gyülekezet június 14-én, vasárnap. 
D. e. mindkét templomban. Újtele
pen és Bánhidán Koren Emil buda
pesti lelkész prédikált, d. u. Pedig 
az újtelepi templomban vallásos 
est keretében előadást tartott »Isten 
országa felé a betűkön át« címen. A 
keresztyén ember helyzetéről szó

lott, akit Isten hozzáigazít a mához, 
hogy az időben szóló bizonyságtevő 
lehessen. Az est programmját Németh 
Géza és Koren Emil novellái és Peskó 
György négy művészi orgonaszáma 
tették teljessé.
MAGYARBÄNHEGYES

A templom felszentelésének év
fordulója alkalmából Magyarbánhe- 
gyesen gyülekezeti napot tartottak. 
Ennek keretében a délelőtt 10 órai 
istentiszteleten Mckis Adám espe
res hirdette az igét. A gyülekezeti 
napon Jeszenszky Tibor ambrózfal-

Lelkésziktatás Gyékényesen
Amilyen örömteljesnek, szépnek 

és gazdagnak láttuk országunkat 
Budapest és Gyékényes között, olyan 
örömteli gazdag ígéretet éreztünk 
Gyékényesen, ahová Bándi István 
lelkész iktatására érkeztünk. Az 
egység, az összetartozás, a közös cé
lok és közös reménységek; a biza
kodás és a boldog jövőbe vetett hit 
hangjai ültek a gyülekezet és a kö
szöntő lelkészek ajkán.

Az iktatást Kutas Elek esperes 
végezte. Szavainak melegsége kap
csolta össze a gyülekezetét új pász
torával.

»Isten prédikáltatja az igéjét. Űj 
lelkipásztorotok is ezt a szolgálatot 
kapta. Tekintsetek rá úgy. mint 
akit Isten ilyen nagy megbízatással 
küldött hozzátok.

Azért fog előttetek állni, hogy 
Isten szeretettől átforrósított igé
jét tolmácsolja. Isten szereti az 
embert, szereti a világot. Ezt 

keli hirdetnie.«
Ünnepélyesen térdelt az oltár elé a 
beiktatott lelkész, hogy az Űrvacsora 
szent jegyeivel megerősítve, átvegye 
a gyülekezetvezetés szimbólumait: a 
bibliát, templomkulcsot és pecsétet.

Ezután a beiktatott lelkész, Bándi 
István tartotta igehirdetését. Szavai 
meghatódottságot fejeztek ki:

»Isten Jézus Krisztusban új vilá
got teremtett. Krisztus ennek az 
új világnak a hirdetője. Előttem 
6 áll és ő adja erejét, hogy 
anyaszentegyházunkban és Itt a 
gyékényes! gyülekezetben ezt az 
új életformát szolgáljam. Ez az erő 
tesz képessé arra. hogy gyüle
kezetemmel együtt szolgáljam a 
béke ügyét. Hogy részt vegyek az 

ország építésében.
Együtt szeretnék haladni Krisztus 
útmutatása nyomán hazám dolgozó 
népével és mindazokkal, akik az 
emberiség javát és felemelkedését 
szolgálják« — mondotta a lelkész. 

Köszöntések során Rédey Pál, a

Déli Evangélikus Egyházkerület és 
a püspök nevében üdvözölte a gyü
lekezetét és a beiktatott lelkészt.

»Az egyház úgy akar tanácsot és 
útmutatást adni, hogy maga is járja 
az utat.

Krisztus maga az Üt. Krisztusért 
tud a magyarországi evangélikus 
egyház azon az úton Járni, ame
lyen ma jár. Isten megvilágo
sító igéje állította a béke hatal
mas ügyének szolgálatába. Isten 
határozott parancsa küldte ma
gyar hazánk dolgos népe mellé.

Fel kellett fedeznie az áldozatos ha- 
zafiság kötelességét, és ennek az út
nak minden fáradságát vállalni kell 
az ígéretes jövőért. Különösen is 
kell erről szólnunk és ezt kell cse
lekednünk itt a határon.«

Felszólaltak Lágler Béla porrog- 
szentkirályi, Zámolyi Gyula surdi, 
Szekeres Elek csurgói. Hegyháti Já
nos iharosberényi lelkészek. A lelké
szek együttérző segítséget nyújtó 
szeretetről tettek bizonyságot. A ha
társáv népe lelkészeikkel együtt érzi, 
mennyi tennivalója van azért a ma
gyar hazáért, amely számukra biz
tosítani akarja a békét, a munkát, 
a felemelkedést.

Nagy Lajos gyékényes! gondnok a 
gyülekezet nevében szólt:

»Bizalommal kérjük legyen közöt
tünk Krisztus hűséges szolgája, az 
evangélium hirdetője és a béke mun
kása. Tanítónk, példánk legyen az 
ország népének szolgálatában, sze- 
retetben és megbocsátásban.«

»Csak köszönni tudom ezeket a 
szavakat — válaszolta Bandi István. 
— Magam is átláttam, átéreztem 
egyházunk vezetőségének Istentől 
megvilágosított munkáját. Itt Gyé
kényesen Urunk segítségével ezt az 
ügyet fogom szolgálni. Szeretem né
pemet, szeretem magyar hazámat. 
Minden erőmet megfeszítve fogom 
kötelességemet teljesíteni.«

vai lelkész és Marschalkó Gyula 
mezöhegyesi lelkész felesége is szol
gáltak.

LELKÉSZNEVELG INTÉZET
A Lelkésznevelő Intézet felkéri a 

gyülekezeti lelkipásztorokat, hogy 
akik a nyár folyamán teológusok 
szolgálatát igénylik helyettesítésre, 
rövidebb vagy hosszabb időre, vagy 
csak egyes alkalmakra, ezt a szán
dékukat szíveskedjenek bejelenteni 
a Lclkésznevelő Intézetnek. (Buda
pest, II., Pcsthidegkút, Báthory 
László-u. 8.)

HALÁLOZÁS
Sándy Gyula ny. műegyetemi ta

nár, sok evangélikus templom épí
tője, 85 éves korában Budapesten 
elhúnyt. Temetése június 17-én 
volt a Farkasréti temetőben. / 
Templomépítő munkásságának rész
letes méltatáséra lapunk következő 
számában visszatérünk. Emlékét 
kegyelettel őrizzük.

Várallyay János, a nagygeresdl 
gyülekezet volt gondnoka Moson
magyaróváron 89 éves korában 
meghalt.

özv. Udvardy Józscfné, szül. Ko- 
zsár Julianna életének 77 évében 
hosszú szenvedés után elhunyt.

Müller—Kolde-féle Konkordancia 
eladó. Cím a kiadóhivatalban.

J .  S. Bach M agnificat-ja június 22-én  
8 ó rakor a D eák-téri templomban

Lutheránia énekkarunk évi mun
káját a nagy lipcsei kántor egyik leg
szebb és legkedveltebb művének elő
adásával fejezi be.

A János passió, a Karácsonyi ora
tórium és több kantáta előadása utón 
a mester csillogó technikát igénylő 
művét fogjuk hallani. Szövege Lu
kács evangélium 1. : 46—55. v. A 
csodálatos szöveg évszázadok óta ih
lette az egyházi komponistákat, 
Lassus száznál több Magnificátot, 
Palestrina 35-öt komponált.

A Magnificat figurális zene formá
jában az evangélikus liturgiába is 
bebocsátást nyert. Bach a zsoltárok
hoz hasonló strófás szöveget nem 
csak kórusra, hanem áriákkal vegye
sen alkotta meg.

Első előadása 1723 karácsonyán 
volt. Hogy a latin szöveg miatt a de
rék lipcseieket kiengesztelje, kará
csonyi korálokat ékelt az egyes té
telek közé, amelyek istentiszteleti 
használat miatt rövidre szabottak; 
Alkalmi előadáskor a karácsonyi ko
rálokat elhagyta és a művet fél- 
hanggal lejjebb, »Esz«-böl -D«-be 
transzponálta.

Egyike a mester legrégebben. 1811- 
ben megjelent műveinek. Állítólag 
Bach még egy Magnificatot írt 
szopránszóló és zenekarra. Történé
szek 1850 körül még tudnak a mű
ről, azóta nyoma veszett.

A mű forma, tartalom, és hangzás 
tekintetében igen változatos és ha
tásos.

A 12 tétel négy kórusból, egy-egy 
szoprán, mezoszoprán, alt, tenor* 
basszus, áriából, két duett és tercett- 
ből tevődik össze. Az ötszólamú 
énekkar teljesen egyenrangú a vo
nósok, három oboá, fagott, három 
trombita, timpani és orgonából álló 
zenekar. A hangversenyre műsorok 
előzetesen igényelhetők.

Az Evangélikus Egyetemes Sajtóosz
tálynál kapható:
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Kapi: Blzonyságtevés — — — — 10.—
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Bókay János: 31 zsoltár — — — — 15.—
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Kierkegaard: önv izsgálat — — — 8.—
Kierkegaard: Isten változhatatlansága 2.— 
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4 EVANGÉLIKUS ÉLET

ISTENT FIGYELŐ HELY KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
Hemádbüdön, az abaújszántói 
egyházközség szórványközpont
jában Szentháromság-u. 1. va
sárnapon imaházalapköletétcli 

Cnnepély volt.
Talán szabad kis »dicsekvéssel" 

mondanunk, hogy a természet is 
együtt ünnepelt a kis gyülekezettel. 
A napokon keresztül tartó esős idő
járás után szinte átmenet nélkül 
ragyogó tavaszi nap derült Abaúj 
legszebb vidékén fekvő szerény, 
csendes, 300 lelket számláló kisköz
ségre, Hernádbüdre. Itt él már ős
időktől fogva 200 református test
vérrel együtt a 80 büdi evangélikus. 
Valamikor régen, amikor még a 
szántói anyaegyházközség nagy és 
erős volt, Bűdről nem sok szó esett. 
Ma azonban már a megöregedett, 
megfogyott anyaegyházközség min
den öröme, vigasztalása a mindjob
ban erősödő gyermeke, a hernád- 
büdi szórványgyülekezet. Itt

valósággal lüktet az evangélikus 
egyháziasság szívverése, mely 
fölé ezen a napon boldogan ha
joltunk mi fancsali, hernádvé- 
csei, tállyai szórványegyházköz
ségek józan, merész terveket 
nem nagyon szövögető evangé
likus hívei és lelkészei. Boldo
gan hallgattuk a szapora szív
veréseket. melyek a büdiek kéz
szorításából, szeméből, a fundá- 
mentom és a már részben fel
épített falak fehér, kemény ce
menthabarccsal egybeépített kö

veiből dobogtak felénk.
Nem sok ilyen gyönyörű fekvésű 

evangélikus templom lesz orszá
gunkban. A szó szoros értelmében 
vett templom épül itt: Istent fi
gyelő hely. A Hernád-folyó bal
partján hirtelen kiemelkedő mere
dek hegyoldalba épül, ahonnét a 
község háztetői felett el lehet látni 
a túlsó parton a messzeségbe elte
rülő termékeny földekre, ligetekre, 
falvakra, templomokra, zöldelő hal
mokra, kéklő hegyekre.

Délelőtt 9 óra van, de már gyüle
keznek minden oldalról az ünnepen 
részt venni óhajtók. A leendő ima
ház előtti meredek oldalon, közel az 
épülő imaház küszöbéhez, ahol majd 
a lépcsők lesznek, állították fel az 
oltárt. Ragyog rajta a fehér oltár
terítő és üde virágcsokrok közül 
emelkedik ki a napfényben csillogó 
feszület. Templomi csendben ülnek 
már itt-ott a rögtönzött' ülőhelye
ken az egyes közeli-távoli gyüleke
zetekből eljött hívek. A hatalmas 
kőrakáson, szemben az oltárral, 
gyermekek helyezkedtek el. Ök 
mindent látni akarnak. Minden 
percben újabb ifjúsági csoportok 
érkeznek kerékpáron. A részvevő 
lelkészek Fieder János templom
gondnok lakásán gyülekeznek. Meg
érkezett Moravcsik Sándor esperes, 
Marcsek János ózdi, Abaffy Gyula 
hernádvécsei, Hernád Tibor tállyai, 
Tessényi Kornél fancsali ev. és Szil- 
vássy Jenő hernádbüdi ref. lelki- 
pásztorok. Okét Solti Károly, az 
anyagyülekezet részéről, mint házi
gazda, örömtől sugárzó arccal fo
gadja.

Tíz órakor elindulnak Isten szol
gái és néhány perc múlva már száll 
is a gyülekezet éneke fel az ég felé: 
Jövel Szentlélek Úristen. A levegő 
megtelik az oltáron pompázó rózsák 
illatával, a gyertyák lángjait az 
áramló levegő meglobogtatja. Meg
hatóban nézem a feketeruhás, ken
dős falusi asszonyok nagyanyás, 
bölcs, az idősebb férfiak sok élét- 
küzdelmet, próbálást, munkát, belső 
megindultságot alig eláruló tárgyi
lagos tekintetét, az ifjak öntudatos 
testtartását, a gyermekek bizalmat 
tükröző jelenlétét.

Valami visszatükröződik itt a 
Krisztus gyülekezetéhez tarto
zás egyetemes természetességé
ből. A lelkek egybeforrnak hit
vallásban, imában, énekben. A 
mellettem álló ref. lelkésztest- 
vér testvéri készséggel idomítja 

, az általa megszokott hitvallási 
szöveget a nálunk használatos
hoz. A lelkek készek egymást 

Isten színe előtt megtalálni.
A lelkészek sorából Moravcsik 

Sándor esperes áll fel és lép az ol
tárhoz. hogy megtartsa az ünnepi 
igehirdetését. Kr. e. 620-ban a je-

ruzsálemi templom építkezéseinél 
dolgozó kőműves csákánya fém
tokba ütközött. Hilkiás főpap előír 
vasta a megtalált alapkőtekercset, 
mely arról szólt, hogy meg kell tar
tani Isten törvényét. Isten rendelé
sén kívül nem állhat meg egy tem
plom sem. A tíz törvény között ott 
van a 3. parancsolat is. Vájjon mi 
másért is épül a hernádbüdi ima
ház, mint azért, hogy legyen hol 
megszentelni az ünnepnapot! Áldja 
meg Isten azokat, akik helyet adtak 
Isten házának, akik csak egy követ 
is felemeltek felépüléséért. Legyen 
ennek a templomnak fundamentu
mában az Isten törvényét tartal
mazó fémtok, hadd tanúskodjon ké
sői nemzedékeknek arról, hogy a 
mai nemzedék szívvel-lélekkel igye
kezett megtartani azt, amire Isten 
háza felépül, a törvényt. Kéri Is
tent, hogy legyen ez a hajlék a 
béke háza.

A nap heve a párás levegőn ke
resztül tűz alá és nem lehet meg
állapítani, hogy könnyeket vagy ve
rejtéket törülgetnek-e az első sor
ban ülő fekete ruhába öltözött né
nikék. Kisgyermek egy fiatal édes
anya karjai közt elaludt. Bizonyára 
Isten angyalkáival játszadozik ál
mában.

Solti Károly helyi lelkész felol
vassa az imaház építésének történe
tét. Eredetileg harangláb építését 
határozták el, később már imaházat 
akartak építeni.

1936-ban létrejött az Imaház- 
alap. Építeni azonban csak bé
kében lehet. Amikor elmúlt a 
háború vihara, az Ür kegyel
mében bizakodó hit diadalmas
kodott. Az ige begyógyította ,a 
sebeket és felerősítette az ima
ház utáni vágyat és a tiszta 
hernádbüdi porták hajlékaiban 

erről kezdtek tanácskozni.
1947-bén már elkészül az imaház 
mérnöki terve. Megindul az anyag-

/. Isteni fényben 
El s tisztességben,
Ki a. kereszten 
Olyan kegyetlen 
Megkinoztatott, 
Meggyaláztatott;
Most már Atyja jobbján 
Ül, ■ ott uralkodván.

2. Jobbon ülése,
Nem■ egy helynek szól, 
(Tudnunk kelt ezt jóit), 
Nem is épület.
Vagy zárt terület:
Azt, ki így gondolja,
Az írás cáfolja

3. A hívő' tudja, >'
Hogy Isten jobbja
A  kitüntetés, , 
Megtiszteltetés,
Hatalom itt' lenn 
S a mennyben ott fenn. 
Mindenütt-yalóság 
És mindenhatóság.

4. Isten Fia itt 
örök javait 
Teljessé tette:-.
Magára vette 
Természetünket
S üdvösségünk lett;
E megaláztatás 
Felmagasztalt atás.

5. Ezért mondja 5,
Az Üdvözítő:
Valahol ketten- 
Hárman nevemben 
összejöttetek:
Közietek leszek,

Veletek mindvégig,
A világ' végéig.

6. Hű keresztyének!
A szent igének 
Hívői legyünk:
Ne kételkedjünk:
Mert igazat szól 
Krisztus Urunkról,
S többet mond minékünk, 
Mint amit megértünk.

vásárlás és ma már a szükséges kő 
a helyszínen van. A Gyülekezeti 
Segély és, más forrásokból eredő se
gélyek következtében az imaház- 
alap emelkedett. Más, egyházme
gyénk határán túl lévő gyülekeze
tek részéről Is megnyilvánult a 
testvéri szeretet. Tizennyolcezer fo
rintnál több gyűlt így egybe. A 
gyűjtés még fólyamatban van. A 
másfél méter mély alap tavaly a 
hívek kétkezi munkájának segítsé
gévéi elkészült.

Az alapokmány szövege a múlt 
hasonló iratainak szövegétől elté
rően bizonyságtételt tartalmaz hit
ről, reménységről és szerétéiről. 
Szól arról, hogy Krisztus Urunk 
születésének 1952. évfordulóján az 
imaház helyén istentiszteletet tar
tották a hernádbüdi evangélikus 
hívek és hálát adtak Istennek, hogy 
lehetővé tette az alapvetést.

»-Szentlélek Ür Isten, tedd győ
zedelmessé hitünket! 1953. VI. 
7.«, — fejeződik be az okirat, 
mely súlyos ólomtokba zárva 

beleépül az Imaház alapjába.
Moravcsik Sándor esperes és a 

részvevő gyülekezeti lelkészek a 
nemzeti színű szalaggal feldíszített 
kőműveskalapáccsal a háromságos 
Isten' nevében háromszor mégütik 
az alapkövet; melybe elhelyeztetett 
az alapokmány és felcsendül az ősi 
Confirma Deus ünnepélyes éneke, 
majd megindul az offertórium-ének 
(276) hangjai mellett a gyülekezet 
az alapkő közelében elhelyezett per
sely-tál felé. 718.91 Ft az épülőfél
ben lévő templom javára!

Az Ige kőszálként megáll! — hang
zott a záró ének utolsó verse, mint 
a ' mai nemzedék életerős hitvallása 
és nőttek a láthatatlan templom fa
lai egészen az égig és szélesedtek 
a föld határáig, egybefoglalva min
deneket Isten nevének boldog di
cséretére.

Tessényi Kornél

7. örvendjünk. Urunk 
A mi tutorunk 
Nagy kegyelmében 
Minden időben.
Üdvünket látván
A ravasz sátán,
Bármily dühössé téti,
Semmit el nem érhet.

8. Jöhet ellenünk:
Az Ur lesz vetünk;
Minket megsegít.
Gonoszt , leterít.
Ha szól: Eh vagyok! 
összeroskad ott 
Minden veié szemben,
Mint zsidók a kertben.

9. Jézus', Királyunk,
Akit - imádunk;
S kinek nevére 
Mindenki térde ■
Földig hajoljon •
És meghódoljon:
Add, hogy veled menjünk 
S ' örökké tiszteljünk.

10. Nézz ránk a mennyből,
És kegyelemből
Végy az angyalok.
Az égi karok 
Közösségébe 
És örömébe; ,
Bocsásd meg, hogy. bánfánk, 
Taposd el a sátánt.

11. Atyádnak jobbján 
Ekkép gondozván 
Földét és mennyei 
A te kegyelmed:
Vigasztalj, szeress, ”
Oltalmazz, , vezess,
Munkáld üdvösségünk 
Urunk, dicsőségünk.-

12. Üdv az Atyának 
És egy Fiának 
És a • Szentlélek 
Nagy kegyelmének;
Mikép kezdetben 
Vala mindenben,
Dicsősége legyen 
Mindörökké, ámen! ,

Tranovskv György 
Fordította: Vietórisz József

ANGLIA
Az anglikán egyházban 20.000-ről 

15.600-ra csökkent a felszentelt lel
készek száma 1914—1947 között. Dr. 
Cockin bristoli püspök ebből a je
lenségből azt a következtetést vonta 
le, hogy újtípusú embereket kíván 
meg a mai egyházi szolgálat. Nem a 
nyugodt falusi életbe kényelmesen 
beleilleszködő, joviális Ielkésztípusra 
van ma szükség, hanem mozgékony 
és találékony emberekre, akiknek 
magas színvonalon áll a művelt
sége is.
PAKISZTÁN

A 75 milliónyi lakosságból 450.000 
keresztyén. Törvények biztosítják 
számukra a vallásszabadságot, mégis 
meglehetősen bizonytalan a helyze
tük. Pakisztán mohamedán többségű 
polgárai államukat mohamedán ál
lamnak tekintik, amit azt jelenti, 
hogy a vallásszabadság ellenére kér 
resztyén ember nem tölthet be ál
lami hivatalt, a magánéletben is 
csak mohamedánok kerülhetnek je
lentősebb helyekre. Thakur lelkész, 
a pakisztáni keresztyén ■ egyházak 
tanácsának titkára szerint, az egy
háznak az a kötelessége, hogy intse 
tagjait az állampolgári hűségre és 
buzdítsa őket arra, hogy részt véve 
a nép életében, ne maradjanak el a 
mohamedánok mögött és ugyanakkór 
maradjanak hűek keresztyén meg
győződésükhöz.
TIBET

Egyedül a herrnhuti testvérgyü
lekezetnek van missziói állomása a 
Himalája hegyóriásainak ezen a zárt 
vidékén. A jelenleg Indiához tar
tozó Lelt nevű kis községben egy 
misszionárius házaspár és két oda
való igehirdető működik. Munkáju
kat egy egészen kicsi, százlelkes 
gyülekezet tartja fenn.
MADAGASZKÁR

Az itteni evangélikus egyház
180.000 lelket számol, 1797 gyüléke- 
zetben élnek. Most fogadták el új 
alkotmányukat. Ez tíz megyére 
osztja be a madagaszkári evangé
likus egyházat.
SVÉDORSZÁG

25 perces kultúrfilmet készítettek 
Jézus életéről. A film több mint 150, 
XV—XIX. századbeli festményt dol
goz fel, közöttük Fra Angelico, 
Giotto, Rembrandt és Goya képeit.
AUSZTRIA

Az evangéliukus egyházban mu
tatkozó lelkészhiányra való tekin
tettel May püspök az egyházak vi
lágtanácsa genfi központjához, for
dult segítségért. Közeljövőben 3 dán 
lelkész készül Ausztriába, hogy ott 
gyülekezeti lelkészi szolgálatot vál
laljon.
SVÄJC

Az egyházak világtanácsa 16 szak
értő történészt bízott meg az ökumé- 
nikus törekvések története megírá
sával. A közel 1000 oldalas és két 
kötetben megjelenő munka öt év 
alatt készült el.
IZRAEL

Názáretben egy Krisztus születése 
előtt 300 évvel épített zsinagóga ma
radványait ásták ki. Olyan felira
tokat is találtak, amelyek valószí
nűleg Jézus idejében is díszítették 
még a zsinagóga falát.
FRANCIAORSZÁG 

Nyár elején vették tervbe egy 
széleskörű francia és német egyházi 
konferencia megrendezését Párizs 
közelében. A konferencia tervét még 
tavasszal vetették fel Speierben 
francia és német egyházi vezetők 
találkozóján, ahol francia részről a 
többi között Pierre Maury, német 
részről Niemöller is részt vettek.
KELET-NÉMETORS Z AG’

Wartburg várát — ahol Luther is 
több hónapig rejtőzködött és az Új
szövetség fordítását készítette el — 
a múlt évben 250.000 ember látogatta 
meg. A vendégek Európa valameny- 
nyi országából jöttek, közöttük nagy 
számmal a népi demokráciák dele
gációinak tagjai.

GENF
Az egyházak világtanácsa Made- 

Telne Bárót személyében új titkárnőt 
állított munkába a női mmkaág  
számára. Az új titkárnő egy nyilat
kozata szerint jó ideig az a kérdés 
foglalkoztatta az egyházakat, hogy 
»mi a nő joga az egyházi életben«, 
sok helyt oda szűkült a kérdés: »le
het-e nőket is lelkészi szolgálatba 
állítani«. Ma inkább az az átfogó 
kérdés foglalkoztatja az egyházakat, 
hogy mi Isten szándéka az egyházzal 
a földön és ezen a kérdésen belül ve
tődik fel az a második kérdés, hogy 
mi a férfi és a nő helyes viszonya a 
gyülekezeti életben. Nagyon sok egy
házban úgy látják, hogy beható ta
nulmányi munkával kelt vizsgálói, 
tárgyává tenni ezt a kérdést még pe
dig olyanképpen, hogy a biblia, az 
egyházi tanítás és a társadalmi fej
lődés összefüggéseit kell idevonatko- 
zólag újra megkeresni. 
Né m e t o r s z á g

Tizenöt éve honosodott meg a né
metországi evangélikus egyházban, 
hogy valamennyi gyülekezet egyazon 
Programm szerint tartja meg évente 
az ú. n. biblia-hetet. Idén Jakab 
apostol levele kerül sorra a követ
kező összefoglaló témával: >»Az igé
nek megtartói legyetek«.

Istentiszteleti rend
BUDAPE8TEN,

Június 21-én, vasárnap:
Peák-tér d. e. 9. Sülé Károly, d. e._r 

1 lT  b ezsé ry  László, d. u. 6. Zav Laszio. 
TISdiL “(i: T.'"f/2TH. Gyöngyösi Vilmos, d.
e. l l .  Sztehló Gábor. d. u. 6. P ász to r 
Pál. Dózsa Qv.-u. d. e. *410. P á sz to r 
Pál. Ollöl-út 24. d. e. 7*10. d. e. 11. 
Rákóozl-út 57/b. d. e. 10. Gálát G yörgy, 
d. e. 3/a l2 . Karáosonv S.-u. d. e. 10. 
Óbuda d. e. 9. K om játhy Lajos. d. e.
10. K om játhy Lajos. d. u. 5. Kom játhy 
Lajos. Bécaikapu-tér d. e. 9 S ré te r  F e 
renc. d. e. 11. S ré te r Ferenc, d. u. 7. 
Evangelizáció. Toroozkó-tér d. e. 8. 
R u ttkay  E lem ér. XII. Tarcsay V.-u. d. e.
9. D anhauser László, d. e. 11. D anhau
s e r  László, d. ii. 7. Z u lauf H enrik. H ü- 
vösvölgy-Lelkéaznevetőintézet d. e. 10. 
V árady L ajos. Fóti-u. d. e. %10. R tm ár 
Jenő. d. e. 11. (ú rv .)  Gádor András, 
d . u. 7. Gádor A ndrás. Váol-u. d. e. 8. 
R tm ár Jenő. Zugló d. e. 11. F erenczy  
Zoltán, d. u. 6. F erenczy  Zoltán. Gyar- 
mat-u. d. é. *410. Scholz László. Rákos- 
falva d. e. -7*12. Scholz László. Thaly 
K.-u. 28. d. e. 11. Bon.vai Sándor, d. u .
6. Bonyai Sándor. Kelenföld d. e. 8. 
(ú rv .)  R ezessy Zoltán, d. e. 11. (ú rv .)  
R ezessy  Zoltán, d. u.5 . Mwncz F rigyes. 
Németvölgyi-út d. e. 9. M uncz F rigyes. 
KUlaő-Keienföld d. e. 12. Muncz F rigyes. 
Kőbánya d. e. V&10. Korén Emil. d. u. 4. 
Koren Emil. Simor-u. d. e. %12. Koren 
Emil, utász-u. d. e. i / 412.. H aíenscher 
Károly, ü jp ea t d. e. 9. Blázy Lajos d. u. 6. 
B lázy Lajos. Dunakeszi d. e. 9. Szuchov- 
szky Gyula. Csillaghegy d. e. % !0 . Ka- 
posváry  Vilmos, d. u. 7. Kaposváry V il
mos. Rákospalota IVIáv-telep d. e. % 9. 
Nagytemplom d. e. 10. öregtemolom d. 
u. 3: Pestújhely d. e. 10. K ürtösi Kál
m án. Rákoskeresztúr d. e. V il i .  Rákos
hegy d. e. 9.Rákosllflet d. e. 10. Rákos
csaba d. e. 9. Békés József, d. u. v27. 
Békés József. Pestlörlno, Erzsébet-telep 
d. e. 8. V isontai R óbert. Postlőrlno d. e.
11. V isontai R óbert. Pesterzsébet d. e.
10. 8orok8ár-üJte|€p d. e. %9. Budafok 
d. e. 10. Nagytétény d. e. 7*9. Kelen- 
völgy d. e. 9. Albertfalva d. e. %11. 
Kispest d. e. 10. d. u. 5. Wekerle-telep 
d. e. 8. Csepel d. e. 11. B rebovszky 
Gyula. d. u. 7. B rebovszky Gyula. Cln- 
kota d. e. 9. (g y e rm .) d. e. 10. d. u. 
%3. Mátyásföld d. e. 7*12. Kerepes- 
Klstarcsa d. e. i / a 10. Vas-u. 2/c. d. e.
11. Szim onidesz Lajos.

E V A N G É L I K U S  ÉLET
A m agvarországl evangélikus egyetemes 

egyház Sajtóosztályának lapja 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

^Budapest. VIII., Puskfn-u. 12.
Telefon: 142-074

Szerkesztésért és kiadásért felel:
Dézséry László szerkesztő 

Budapest. II I .. Dévai Bíró M átyás-tér. 1.- 
Előfizetési árak:

Egy hóra 5.— Ft, negyedévre 15— Ft, 
félévre 30— Ft. egész évre 60— Ft 

Engedélyezési és terjesztési szám:
’ M. E III- B. 70.336/1948 

10.000 példányban nyomatott

2-533223 Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

ÉNEK KRISZTUS URUNKNAK 
MENNYBEMENETELÉRŐL

B u n d ák  á tszab ása*somogyi szuc lO  B é lé s e k , h a sz n á lt
b u n d ák , irh á k  vétel®
V., Kossuth laios-utca 5.

Zongorakészítőmesternél
zongora, pianinó jutányos 
árban Harmőnium 47* ok- 
távos 3 reg. 2200 Ft. 5 ok
távon 6. reg. 3200 Ft eladó 
Dáróczy mester. 342-662. 
AggtelékLu. 5.

Rekamlé készítését, m inden
nemű kárpitosmunkát, jav í
tást háznál, házon kívül 
vállal fizetési kedvezmény
nyel. Várad!, Majakovszkij- 
utca 32.
Express Kötőkészlilék. Sál
szövő. Rapid javítás. Debre
ceni, XIII. Szt László-u. 53.Kvarclámpa Javítás: Zsellér. 

V ili.. Szlgcny-u. 19. Használ! naló. kombinált
Kertlbútor, csőbútor, össze
csukható vaságyak, sodrony
ágybetét készítése és jav í
tása. Vincze, Népszínház- 
n. huszonhat.

szekrény, kétszemélyes re- 
kamié, fotel, szék. lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Peterffy Sándor-u. 17. 
Gombos.

Új o rg o n á k  S ja’iavltását
Rieger Ottó o rgonagyár

Budapest, XIV., Füredi-utca 41. Telefon : 297-023

S p e c i á l i s  m ű s t o p p o l ó ,  m i i  I li  m ii
l l  L '  7 » Többszörösen kitüntetve férfi, nölM a fta n  J a n o s  szabómester. THÖKÖLY-UT 59/A. 
Legtökéletesebb műtömés kiégett, molyrágott szöveten 

és ruhákon. Vidékre postán utánvét.

C sináltassa nadrágját spe
cialista nadrágszabónál. 
Női-, si-. bricsesz- és á t
szabás garanciával. Varga 
János, : nadrágspécialistá. 
Majakovszkij-u. 56. III. 4.
Szem üveg Llpl Józseftől 
( Knapecz u tó d á tó l) IX., 
ü iiö i-ú t 79. ö röklm ádás 
tem plom  m elle tt. 
Kétszemélyes rekamiét szé
kekkel, .fotelekkel olcsó á r
ban készít:. Kárpitos, Rá- 
kóczl-tér 11. sz.

V állalati Jogügyi o sz tá ly 
hoz B udapestre  e lm en , 
neu. Bädltz, M iskolc. Fő- 
Dosta Postán  m arad.
Zongora, pianino Javítás 
hango lás., ertékbe<^lés ol
csón Sasvári zongorakészítö 
mesternél; Lénln-körút 21. 
Tel.: 426-819.

Meridor kötőkészüléket, szö
vőrámát készít, javít. Kis
iparos, Bpest, VIII., Al- 
fóldi-u. 12. sz. Műhely.

Bundák alakítását* Javítá
sát, tisztítását. valamint 
Irhabuhdák áta lak ítását Ju
tányosán vállalja: Lóránt 
szűcs. November 7-té.r* (Ok
togon) 3. I. em.

Ringllzés táskákban, övék
ben, zippzárjavítás. gouvré- 
pllssé, hímzések, azsúrozás, 
gombáthúzás, előrajzolás: 
Braun Jenő, egyedül dol
gozó kisiparos szaküzleté
ben Aggteleld-u. 4.

M űvégtagok, haskötők, sérv- 
kötők, lúdtalpbetétek készí
tése és javítása.. Vidékre 
is kiszállok. Pokorny; or
vosi műszerész: Budapest, 
V., Kossuth L.-u. 5.

Énekeskönyvek, bibliák, fo
lyóiratok. anyakönyveik, stb. 
bekötését legjutányósabban 
vállal: özv. Fejér Béláné, 
Budapest, XVI., Rákosszent
mihály, Rákosi-út 201«

R ekam iék g a r n i t ú r á k  'k é 
s z í t é s e .  Javítása

6  HAVI HITELRE
Kárpitosnál. Horváth Mihály-tér tizennégy 

(volt Mária Terézia) Templomnál
Sezlón 850 Ft, matrac 315, 
vendégágy (vasból) 345 Ft 
Készítőnél. Bp.. Lenln-körút 
55. sz.

Zongorajavltáe, bangóiét
Jótállással Szakszerű becs
lés 8závlts mester. Pa- 
ross-tér egy T: 330-476.

S P O R T  -  és mély, golyóscsapágyas m i n ő s é g ,  
G Y E R M E K K O C S I T ,  csőbútort, ágysodronyt 
kertibútort készít -  jav ít: L a k a t o s ,  Csányi-ut’ca 

1 12. szám, (pince).______________

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés szavanként 1 Ft. Klshlrdetés mm soron
ként • 1 Ft. Szőveghirdetés mm soronként 2 forint*



E V A N G É L IK U S ÉLET

„Oh, vajha ezer nyelvem volna..
m Egy barátom lapozgatott a jó 

öreg Dunántúli énekeskönyv
ben és rábukkant a 12. énekre. Han
gosan olvasta: »Oh, vajha ezer nyel
vem volna. . .«, de az első sor után 
megállt, sóhajtásnyit gondolkodott, 
azután így szólt:

— Még csak az kellene, hogy ezer 
nyelve legyen az embernek, amikor 
sokszor egy is sokI 

így indult el beszélgetésünk a 
nyelvről.

Bizony sok furcsát gyűjtöttünk 
össze. Először is ezt a kis történetet.

Dermesztő tél volt. öreg János és 
ifjú János, apa és fia, kiballagtak az 
erdőbe. Az apa fát gyűjtögetett, a fiú 
segített, de újjai ugyancsak kikékül- 
tek a hidegben. Azt mondja erre 
öreg János: Fújj rá az ujjaidra, fiam, 
majd jelmelegszenek. Amikor haza
tértek, asztalra került a leves, de ki
csinység forrón. Ifjú János kavar- 
gatja, kavargatja, pedig már szeretné 
befelé kanalazni. Megszólal erre az 
édesanyja: — Fújj rá, fiam, a levesre, 
majd k ihű l... Föltekint a gyerek s 
csak csendesen odaveti: — De furcsa 
dolog az, hogy a szánkkal meleget is, 
meg hideget is tudunk csinálni...

S  Valamiképpen így vagyunk a 
nyelvünkkel is. A beszéddel al

kalmasak vagyunk a jóra is, a go
noszra is, két ellentétességre. Csak
hogy a nyelvünk gyors a rosszra, 
lassú a jóra.

Spurgeon így mondta ki az igazsá
got: A nyelv nincsen acélból, mégis 
vág. A nyelv okozta sebek nehezen 
gyógyulnak, különösein az orvul ejtett 
sebek. . .  Th. Hardy, a legkiválóbb 
regényírók egyike volt, alak valaha is 
gazdagították az angol szépirodal
mat, de mert egyszer igaztalanul 
bántották a kritikával, hátat fordított 
az irodalomnak. Th. Chatterton, an
gol költő, meg ugyanezért öngyilkos
lett. .........

Jakab apostol különösen 6okat fog
lalkozott levelében a nyelv bűneivel. 
Jó, ha keresztyén emberek minél töb
bet olvassák el levelének 3. fejezetét, 
amelyben — többek között — arról 
van szó, hogy az emberi erő sok min
den fölött uralkodik, de a nyelv fölött 
nem tud győzedelmeskedni. A medve 
mindig morog, a sakál üvölt, a mé
hecske zümmög, a cica dorombol, szó
val mindig ugyanez a hangjuk, de az 
ember beszéde hol »édes*, hol pedig 
»keserű*.

A bűnesetben is a kígyó »beszédje« 
indította el az ember halálos buká

sát. A farizeusok pedig, amikor már 
végső lépésre szánták el magukat 
Jézus ellen »elmenvén, tanácsot tár
tának, hogy szóval ejtsék öt tőrbe.« 
(Mt. 22, 15.) Minden gonoszságot ki 
tud fejezni, az indulatuk' és gyülől- 
ségek, a rágalom, pletyka elsőrendű 
eszköze. Hogy ne lenne igaz az a 
közmondás, hogy »a nyelv a harag 
harangja.. .*

T i  Legyünk igazságosak. A nyelv 
Í J  csak eszköz, nem tehet arról, 

amit perget, más áll mögötte. Jézus 
maga tett erről vallomást a tanítvá
nyok előtt. »Nem- az fertőzteti meg 
az embert, ami a szájon bemegy, ha
nem, ami kijön a szájból. . .  Amik pe
dig a szájból jőnek ki, a szívből szár
maznak és azok fertőztetik meg az 
embert, mert a szívből származnak a 
gonosz gondolatok, gyilkosságok, há
zasságtörések, paráznaságok, lopá
sok. hamis tanúbizonyságok, károm
lások...,. (Mt. 15, 1—20.)

A nyelv nem térhet meg önmagá
ban. A szív megtérése, megtisztulása 
teszi alkalmassá a nyelvet arra, 
amire Isten szánta, Tiszta szívvel a 
kellemetlent is meg lehet mondani, 
mert, amit szeretettél mondunk, abból 
az igazság jobban kiérezhető, Erre 
célzott Franklin Benjámin híres mon
dásában: »Senkiről sem akarok rosz- 
szat mondani és minden jót meg aka
rok mondani, amit bárkiről tudok.* 
Isten ezt törvénybe is iktatta a VIII. 
parancsolatban: »Ne tégy felebarátod 
ellen hamis tanúbizonyságot.« Jézus 
pedig így tanított a Hegyi Beszédben: 
»Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!« 
(Mt. 7, 1.)

S  Szóval a szívtől függ a jó be
széd. A legtisztább beszéd, 

amely maga is tisztit, istennek ig'je. 
Ezért olyan hatalmas, teremtő, vigasz
taló. Beszéd és egyben — cselekedet. 
Isten maga is Beszéd, ige. (Jn. 1, 1.)

Akiket az ige megtisztít, azoknak 
minden beszéde imádság és igehirde
tés, bizonyságtétel. Számukra a be
széd — áldás. Az ének is az, gon
doljunk csak Pál és Silás éjszakai 
éneklésére a börtönben. Ilyen szívvel 
minden beszéd hálaadás és Istennek 
szóló dicséret, zengedező zsoltár. Sőt 
a nyelv fegyver, amellyel Isten ügyé
ért és felebarátainkért harcolhatunk.

A Dunántúli énekeskönyv 12. éneke 
csak akkor szólhat a maga erejével, 
»ezernyi« nyelven, ha a nyelvünk 
valóban Isten dícséretét zengi.

Horváth András

A budai egyházmegye lelkészei 
a Béke Világtanács budapesti üléséről

A búdat egyházmegye június 
15-én, hétfőn délelőtt tartotta szo
kásos lelkészi munkaközösségi ülését 
a hűvösvölgyi Lelkésznevelő Intézet
ben. A bevezető áhitatott Friedrich 
Lajos, a Lelkésznevelő Intézet igaz
gatója tartotta, aki igehirdetése után 
imádságában megemlékezett a Béke 
Világtanács budapesti ülésének szol
gálatáról. Az áhítat után Várady 
Lajos esperes a következőket mon
dotta:

»Mielőtt mai megbeszélésünket el
kezdeném, meg kell emlékeznünk 
arról a jelentős eseményről, mely 
most kezdődik hazánkban: a Béke 
Világtanács üléséről. Úgy érzem, 
hangot kell adnunk érzéseinknek és 
gondolatainknak. Javasolom, hogy 
foglaljuk írásba és küldjük el üzenet
ként kerületünk püspökének, dr. 
Vető Lajosnak egyházunk egyik ki
küldöttének.-«

Az esperes javaslatára következő
képpen foglalták össze üzenetüket a 
munkaközösség tagjai:

»A Béke Világtanács ülése a mai 
napon kezdődik fővárosunkban. 
Olyan történeti, sőt világtprténeti 
esemény ez, melynek eredményei ha
tással vannak minden nép jövőjére, 
az egyházak életére és szolgálatára 
is.

A Béke Világtanács olyan időben 
tartja budapesti ülését, mikor a 
béke esélyei megnövekedtek. Meg
növekedtek azért, mert a béke ügye 
mellett döntő emberek száma is 
állandóan növekszik, a béke világ
mozgalom eredményei is szemmel 
láthatók. Utalhatunk itt arra, hogy 
az Egyházak Vllágtanácsa központi 
bizottságának lucknowl ülésén az 
Egyesült Nemzetek Szervezetéhez le
velet Intéztek a nagyhatalmak tár
gyalásai ügyében, a béke érdekében. 
Utalhatunk azokra a koreai esemé
nyekre is, melyek a megegyezésben, 
a koreai háború megszüntetésében 
való reménységünket erősítik. De nö
vekszik az a közfelfogás is, mely a 
háborút elkerülhetőnek, a különböző 
gazdasági és társadalmi rendszerek 
együttélését lehetségesnek tartja.

Egyházmegyénk lelkészei érzik azt 
az Istentől kapott felelősséget, mcly- 
lyel a béke ügyének tartoznak. Imád
ságban hordozzuk azokat az egyházi 
vezetőket, akik a budapesti ülésen

minket és egyházmegyénk, gyüleke
zeteink népét is képviselik. Isten 
Szent Lelkének áldását kívánjuk 
azokra a kiküldöttekre, akik Buda
pesten megjelennek, közöttük az 
egyházak képviselőire. A magunk ré
széről erősödünk abban a szándé
kunkban, hogy az emberiség béké
jéért való küzdelmet gyülekezeteink 
tagjaiban igehirdetésünkkel, bizony
ságtevésünkkel és személyes állás- 
foglalásunkkal tudatosítjuk.«

Az üzenetet valamennyi megjelent 
aláírta:

Várady Lajos esperes, dr. Wlczlán 
Dezső és Prőhle Károly teológiai 
tanárok, Friedrich Lajos igazgató, 
Muncz Frigyes, dr. Rezessy Zoltán, 
Ruttkay Elemér, Péter Henrik, Dá
vid János, Komjáthy Lajos, Bottá 
István, Fogarassy Árpád, Sréter Fe
renc, Zongor Endre, Danhauser 
László, Sztehló Gábor, Kaposvári 
Vilmos, Slkter László és Brebovszky 
Gyula lelkészek.

Niemöller:

„A német evangélikus egyház 1948 óta ismételten Németország 
békés egyesítése mellett fogiait állást 

és mindenkor a tárgyalások szükségességét hangsúlyozta*
Két nyugati evangélikus lelkész felszólalása a Béke Világtanács ülésén

V iz sg á ld  m eg  im á d s á g a id a t
Kértem-e imádságomban Istentől fel

adatot és kötelezettséget?
Viláigos-e előttem imádságaimban Is

ten közelsége?
Tudom-e, hogy Istenre hatni lehet 

az imádsággal?
Az elmúlt héten kaptam-e világos 

feleletet imádságaimra?
Valóban hiszem, hogy Isten meg

hallgatja a szavamat?
Szeretem-e igazán azokat, akik arra 

kértek, hogy értük imádkozzam?
Nem voltam önző á kéréseimben?
Volt-e könyörgésemben elég Isten

dicséret?
A hálaadás megjelelő helyen és mér

tékben áll az imádságaimban?
Hálát adtam már a szolgálatomért 

és munkámért?
Imádságaimban s z ív  szerint helye

seltem Isten ígéreteit és igéjét?
Imádságaimat nem zavarta meg va

lamelyik az itt következők közül? La
zaság, sietség, rendetlenség, utánzás, 
bizonytalanság, alkalmatlan Idő is 
hely, hibás cél, tudatlanság, vagy 
elégtelen felkészülés?

Mólt János.

A  Béke-Világtanács budapesti 
ülésének második napján felszólalt

NIEMÖLLER MARTON
német lelkész. Felszólalásában hang
súlyozta, hogy a békés együttélést 
meg kell valósítani. Többek között 
ezeket mondotta:

»Aki a békét óhajtja, annak akar
nia kell a megértést is az ellenféllel. 
Ezzel felvetődik az együttélés pro
blémája. Olyan vitatéma ez, amely
— a részvevők ízlése és beállított
sága szerint — világpolitikai, 
gazdaságpolitikai, társadalompoli
tikai, kultúrpolitikai és világnézeti 
szempontból tárgyalható.

De semmiféle vita sem változ
tat azon a tényen, hogy az 
együttélésen kívül nincs más 
lehetőség, amelyről még vitázni 
lehetne, mert az egyetlen alter
natíva: az ellenfél megsemmisí
tése, kiküszöbölése lenne. Erre 
a lehetőségre azonban senki 

sem gondolhat komolyan.
Számunkra csak egy út van: a 

békés együttélésről nem vitázni 
kell, hanem meg kell kísérelni. Ez 
világos és logikus következtetés, 
melynél persze szem előtt kell tar
tanunk, hogy a világos felismerés
től még hosszú és esetleg fáradsá
gos út vezet a megvalósításig. Fo
kozott mértékben áll ez a mi ese
tünkben.

A békés együttélés nem egysze
rűen cél, melyet megvalósítunk, 
hogy azután birtokoljunk. A béke 
akkor is, ha mór elértük, állandó 
feladat marad, mint ahogyan talán 
soha sem válik magától érthető 
és nehézség nélküli állapottá két 
ember együttélése a házasságban. 
Ezen a síkon a megállós a vissza
fejlődéssel egyenlő.

A békének növekedni kell, ha 
nem akar elsorvadni.

Hallottuk, hogy ugyanakkor, ami
kor végre megfogható közelségbe 
került Koreában a fegyverszünet, 
a világbéke másik, elsőrendű fon
tosságú, veszélyes pontjának a hely
zetét egy újabb esemény remélhe
tőleg alapvetően megváltoztatta. 

Német hazámban hónapok óta ag
gályosán kiéleződtek az ellentétek 
a keleti és nyugati részállam kö
zött. Ügy tűnt, mint ha olyan álla
pot fejlődne ki, amely lehetetlenné 
tenné valamennyi feszültség békés 
megoldását az együttélés szellemé
ben.

A német evangélikus egyház 
1948 óta ismételten a békés 
egyesítés mellett foglalt állást 
és mindenkor a tárgyalások 
szükségességét hangsúlyozta. Az 
elmúlt héten fordulat követke
zett be. Ennél a fordulatnál 
nemcsak arról van sző, hogy a 
Német Demokratikus Köztár
saság területén rendszabályokat 
vontak vissza, hanem ugyanak
kor arról is, hogy nagyszabású 
kísérlet történt a nyolc év óta 
veszedelmesen kifejlődött belső 

német feszültség enyhítésére.
Ezzel — ha a jelek nem csalnak

— valóságos béketett következett 
be. Ezzel akadályokat hárítunk el, 
csökkentjük a félelmet, a bizalmat
lanságot. És minden cselekedetnek 
ugyanebben az irányban megnöve
kedett mértékben, ugyanaz lesz a 
hatása. Ez nem marad hatástalan a 
másik oldalra- sem.

Mindnyájunkban egy reménység 
él a béke megteremtésére és 
megtartására: bár csak sike
rülne a becsületes fáradozások
nak és tárgyalásoknak a békés 
együttélés merész cselekedetét 
megvalósítani. És mi keresztyé
nek, ehhez a merész tetthez 
szeretnénk folyamodni, mert ez 
a legjobb értelemben vett ke

resztyéni feladat.«
A másik lelkészfelszólaló

RAGNAR FORBECK,
az Oslo-i (Norvégia) székesegyház 
lelkésze volt. Bevezető szavaiban 
örömének adott kifejezést, hogy 
azon erők képviselőivel találkozhat 
a‘ Béke-Világtanács ülésén, melyek
nek győzniük kell és győzni is fog
nak, mert ezek a béke és jóakarat 
hatalmas erői.

»Igen sajnálatos — mondotta a 
továbbiakban —, hogy országom: 
Norvégia, Dániával együtt csatlako
zott az Atlanti Paktumhoz.

Ha ebben a kérdésben ma nép
szavazást tartanának, népünk

legnagyobb része bizonyára ezen 
szerződéshez való csatlakozás 

ellen foglalna állást.«

»A nemzetközi feszültség enyhülés 
számunkra északon igen nagy fon
tosságú — mondotta Forbeck. —

Most, amikor a Szovjetunió és 
a vele szövetséges államok, 
nemcsak szóban, de tettel is ki
mutatták szándékukat, a kölcsö
nös megértésre, minden értel
mes ember nagy érdeklődéssel 
vár hasonló pozitív megnyilvá

nulásokat a nyugati blokk részé
ről.«

A továbbiakban hangsúlyozta, 
hogy az egyszerű emberek igen so
kat tehetnek a nemzetközi feszült
ség csökkentésére. Ezzel kapcsolat
ban kiemelte a bukaresti Ifjúsági 
Találkozó nagy fontosságát.

Befejezésül a következőket mon
dotta:

»Különböző nyelveket beszélünk, 
de van egy közös nyelvünk, me
lyet mindannyian értünk. Ez 
a jóakarat, a szeretet és az igaz

ság nyelve.«

Magyar történ észkongresszus
volt most Budapesten. A Magyar 
Történelmi Társulat, Európa egyik 
legrégibb ilyen szervezete, uí óljára 
1885-ben hívta össze tagjait a ma
gyar história kérdéseinek szakszerű 
s nyilvános megvitatására. Azon a 
gyűlésen az akkori haladó történet
írók képviselték a magyar történet- 
tudományt. Csaknem hét évtized 
után a Társulat s a Történettudo
mányi Intézet most ezzel a kon
gresszussal

summázta történetírásunk ed
digi eredményeit s tárta fel a 
jövőbeli munkát. A kongresszus 
előadásaival és a hozzászólások
kal kidomborította történel
münk Igazi örökségét: függet
lenségünket, szabad nemzeti 
fejlődésünk érdekében vívott 
százados küzdelmeink hagyomá
nyait. Hangsúlyozta a múlt és 
jelen összefüggését, közös 
ügyünket szomszédainkkal, 
akiknek történészei ugyancsak 
képviseltettek hazájukat ezen a 
magyar kongresszuson. Küzdel
meink közösek voltak századok 
folyamán s akkor éltünk nyu
godtan, s embermódra, amikor 
megértettük egymást, s közös 

eszme volt a fedelünk.
Mikor torzult el ez a közös küzde
lem és megértés magyarok és nem
magyarok között? Amikor megre
pedt a közös fedél s közös vakság 
lett úrrá a Duna-tájon.

Van mód a közös történetkutatási 
feladatok elvégzésére számunkra 
és szomszédaink számára? Még 
példa is van rá. A kongresszus 
vendégei közt ott voltak a baráti 
népek történészeinek képviselői, 
köztük olyan kiváló történetíró, 
mint Tarle, a szovjet akadémikus, 
akinek Napóleonról szóló könyvét 
a szélesebb olvasóközönség is is
meri. Tarle előadása Rákóczi Fe
rencről és a Dózsa-felkelésről nem 
volt merő udvariasság a vendéglá
tóknak, hanem két magyar törté

neti akció, egy nemzeti és egy társa
dalmi lázadás nagyvonalú mélta
tása keleteurópai összehasonlító 
szempontból.

A kép, amely végül a kongresszu
son hazai és külföldi előadók ré
vén kialakult,

komoly kötelességet ró ránk és 
szomszédainkra: mélyíteni az 
igazmondó nemzeti hagyományt 
befelé, népünkbe, s szélesíteni a 
közös múlt tudatát kifelé, 

szomszédainkhoz.
A történész kongresszus nagyszerű 
eredménye, amely a Szovjetunió és 
a népi demokráciák történettudósai 
különböző, mindannyiunkat érintő 
történettudományi tárgykör feldol
gozására munkaközösségi munkát és 
közös kiadványt irányoztak elő A 
magyar történettudósok a Nagy 
Októbert Szocialista Forradalomnak 
a keleteurópai népek munkásmoz
galmára való hatását feldolgozó kö
tetet adják ki,

A történelemtudomány terén a 
magyar protestántizmusnak is van 
munka-porciója.

Nemzetünk történetén belül a 
protestántizmus képviselte soká ese
ményekben s értelmezésben egy
aránt a legerősebb magyar haladó 
hagyományt. Az egyház szervezete 
éppoly alkalmas arra, hogy közvet
lenül, évfordulók révén, múltunkból 
felcsillantsa az igazi hagyományt, 
mint ahogy kötelessége, hogy levél
tárainak, könyvtárainak anyagát, 
fel nem dolgozott részleteket tarjon 
fel.

Van módja rá minden igehlr- 
detőnek, hogy a szószékről a 
nemzeti múlt nagy példáit is 
hirdesse, ha szót akar érteni a 
néppel. Mert a nép, melyet 
mindnyájan szolgálunk, az 
életbe s a jövőbe egyaránt a 
történelmi valóság által ágya

zódik be.
Sz.

BIBLIA-O LVASÓ
Június 21. Vasárnap. 5. Móz. 33:27. Rm. 8:35.37.

Békés otthont akarsz? Nyisd meg szíved, hajlékod előtte. Bízd rá 
magadat. Szeret az Isten. Csak el ne hagyjuk az 6 szeretetét. Kérd 
Szentleikét, hogy naponként tanítson Isten szeretetéből élni és mások
nak szeretetel szolgálni.

(Olvasd még: Luk. 19:1—10. Csel. 10:34—38.)
Június 22. Hétfő. Róm. 6:4. Jak. 1:25.

Ne tűnjön el szeretetünk nyomtalanul, mint a futó felhő és a reg
geli harmat. Szeretetünk ne szavakban, hanem tettekben éljen. Ne fele
dékeny hallgatói legyünk a szeretet evangéliumának. Hitünk legyen 
igaz és erős. Szeretetünk tettekben nyilvánuljon meg.

(Olvasd még: Márk 2:1—12. Csel. 11:1—18.)

Június 23. Kedd. Ez. 36:9. Ef. 2:13.
Azt érdemelnénk, hogy, Isten forduljon el tólünk. ö  mégis odafordult 

hozzánk Krisztusban. Bűneink ellenére közeledhetünk Hozzá. Hiszen 
azért küldte Fiát hozzánk, hogy Jézus Krisztusnak, az 6 Fiának vére 
megtisztítson minket minden bűntől.

(Olvasd még: Bírák 10:6—16. Csel. 11:19—30.)
Június 24. Szerda. Zsolt. 149:2. Jan. 1:32—34.)

Isten gyermekei tudnak igazán örvendezni, örvendenek szabadító 
Uruknak. Láttuk öt, megismertük Öt. örvendező, hálás szívvel szolgál
junk neki az emberek között.

(Olvasd még: És. 40:1—8. Csel. 12:1—17.)
Június 25. Csütörtök. Jób 16:19. II. Kor. 13:8.

Mi Krisztus megigazító kegyelmébe vetjük reménységünket. Le
gyünk a megismert megigazító kegyelem tanúbizonyságai, legyünk az 
Igazság szószólói.

(Olvasd még: Máté 3:1—12. Csel. 12:18—25.)
Június 26. Péntek. Bir. 5:31. Ef. 5:8—9.

Istent nem lehet csak a templomban szeretni. Életünknek kell hir
detni az O szerétét. Mi békekpvetek, örömhírhozók vagyunk. Szereteté- 
nek lángja gyújtsa meg szeretetünk fáklyáját, hogy tudjunk mint vilá
gosság fiai, világítani.

(Olvasd még: Luk. 12+49—53. Ez. 1:1—3. 2:1—7.)
Június 27. Szombat. Zsolt. 102—12—13. II. Kor. 4—16.

Félsz az elmúlástól? Keresd az örökkévalót. Múlnak-a napok, ro
hannak a percek? Keresd azt, aki tegnap, ma és örökké ugyanaz. Gyönge 
vagy? Erős az Ür, Légy erős őbenne.

(Olvasd még: Jan. 10:40—42, Ez. 3:16—21. És. 65:17—19. 24—25.)
Schád Ottó

í V " .
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Az egyházegyetem fogadása
külföldi lelkészvendégeink tiszteletére

Június 20-án este az egyetemes székház termeiben az egyetemes egy
ház elnöksége fogadást rendezett, melyen a magyar protestáns egyházak 
vezetői és a Budapesten tartózkodó külföldi lelkészek vettek részt. Egy
házunk részéről jelen volt dr. Vető Lajos es Dezséry László püspök, dr. 
Pálfy Miklós, a Teológiai Akadémia dékánja, Grünvlaszky Károly egye
temes főtitkárhelyettes, Prőhle Károly és dr. Ottlyk Ernő teológiai taná
rok, Kemény Lajos és Várady Lajos budapesti esperesek, Csákó Gyula 
és Benczúr László püspöki Ajtkárok, Csekcy Zoltán és Rédey Pál kerületi 
lelkészek. Gyöngyösi Vilmos és Korén Emil budapesti lelkészek.

Egyházunk vendégeiként üdvözölhettük Horváth Jánost, az Állami 
Egyházügyi Hivatal elnökét munkatársaival: Varga József osztályvezető
vel, Veres Pál alosztályvezetővel és Nagy Károly előadóval együtt. A ma
gyar református egyház részéről Dr. Bereczky Albert püspök és Kiss 
Roland főgondnok, az egyetemes konvent elnökéi, Péter János püspök, 
dr. Finta István, a konvent elnökségi osztályának vezetője, Fekete Sán
dor esperes, »Az Üt« szerkesztője, dr. Kádár Imre, a konvent sajtóosztá
lyának vezetője és Huszti Kálmán debreceni református lelkész vettek 
részt a fogadáson.

A külföldi vendégek közül jelen volt James Endicott kanadai, Sztálin- 
békedíjas methodista lelkész, a Béke Világtanács tagja, Josef Hromadka 
dr., a prágai Comenius teológiai fakultás dékánja, a Béke Világtanács 
tagja, Ragnar Forbech, az oslói evangélikus székesegyház első lelkésze, 
a Béke Világtanács tagja, Van Dahlen holland református lelkész, a 
Béke Világtanács tagja, A. Thompson délafrikai methodista lelkész, a 
Béke Világtanács tagja, Karl Rose keletnémetországi egyháztanácsos, aki 
mint Dibelius püspök küldötte vett részt a Béke Világtanács ülésén, Kurt 
Essen, 'fiyugatnémetországi evangélikus lelkész, Erika Küppers nyugat
németországi lelkésznő, a hitvalló egyház egyik lapjának szerkesztője, 
Deryc Sivén, finn gimnáziumi tanár és Jukka Moilanen finn evangélikus 
munkásszövetségi vezető.

A Béke Világtanács budapesti felhívása
Nagy reménység született. Ma már minden ember látja, hogy 

lehetséges a megegyezés. Véget lehet vetni a vérengzésnek. Vé
gezni lehet a hidegháborúval.

Ezekben az órákban ünnepélyesen felhívjuk a népeket:
Követeljék kormányaiktól, hogy tárgyaljanak és egyezzenek

meg.
... Valamennyiünktől függ, hogy’ támogassunk minden olyan 

kezdeményezést — bármely kormánytól származik is — , amely 
az ellentéteknek békés utón történő megoldására irányult. Mind
annyiunktól függ, hogy meghiúsítsuk azok mesterkedéseit, akik 
akadályozzák vagy késleltetik e megegyezést.

A béke itt van kapuink előtt. Rajtunk áll, hogy elérjük.
Budapest, 1953. június 20.

*
Véget ért a Béke Világtanács budapesti ülése. Egy héten ke

resztül üléseztek a népek küldöttei hazánk fővárosában. Mind
egyik ülésnek, minden megbeszélésnek és felszólalásnak egy moz
gató rúgója volt: Békéi Ennek a Jegyében folytak a tanácskozások 
és született meg a felhívás a világ valamennyi Jóindulatú és be
csületes emberéhez. Ez a szó élt azoknak a szívében, akik minden 
erejüket latba vetve dolgoztak azon, hogy megszülessen egy új, 
világméretű küzdelem a béke megmentése érdekében. A nyilat
kozat meg Is született. Egyszerű szavakkal, minden diplomáciai 
vagy politikai hátsó gondolat nélkül szól mindenkihez. Erejét 
valamennyi nép hozzájárulásából és akciójából meríti és vissz
hangja egyetemes lesz. Büszkék és boldogok vagyunk, hogy a ml 
egyházunk képviselői is Jelen lehettek ezeken az üléseken és hisz- 
szük, hogy a világ becsületes és jóhiszemű emberei meg fogják 
menteni a békét!

A megjelenteket dr. Vető Lajos 
püspök üdvözölte az egyházegyetem 
nevében. »Természetesnek találjuk 
— mondotta —, hogy a Béke Világ
tanács ülésein sok kiváló teológust 
és lelkészt találhatunk, akiket most 
itt alkalmunk van köszönteni. 

Hazánk és annak fővárosa, Bu
dapest számára nagy megtisztel
tetés, hogy önök ide eljöttek és 
természetes, hogy békéi szerető 
magyar népünk örömében evan
gélikus egyházunk népe Is oszto
zik. Békemunkánk és keresztyén 
httünk a legszorosabban össze
tartozik. Békeszeretetünk és ha
zaszeretetünk ugyanilyen szoro
san összefügg egymással. Hiszem, 
hogy mostani találkozásunk pe
dig előre viszi az egész emberi
ség hatalmas ügyének, a béke 

megvédése ügyének sikerét.«
Dr. Vető Lajos .püspök . üdvözlő 

• szávai után a megjelentek hosszan 
elbeszélgettek egymással, majd fel
szólalásokra került sor, melyek igen 
szépen tükrözték e fogadáson egyhá
zunkat ért megtiszteltetést s az egy
házi békemunka világra kiterjedő 
jelentőségét, valamint azt a mély 
szövetséget, melyben a különböző 
keresztyén egyházak együttműköd
nek és együtt működhetnek a há
ború elhárításának és a béke meg
őrzésének küzdelmében,

Elsőnek
KARL ROSE

keletnémetörszági evangélikus egy
háztanácsos, lelkész beszélt, aki ki
emelte, hogy Dibelius püspök és a 
német evangélikus egyház vezetősé
gének megbízásából jelent meg Bu
dapesten a Béke Világtanács ülésén 
s átadta megbízói nevében a német 
evangélikus egyház testvéri köszön
tését a magyar evangélikus egyház
nak. Lelkesen szólott Budapest szép
ségeiről s kívánta, hogy »Budapest 
és az ország lakossága továbbra is 
békében éljen s tovább ékesítse ma
gát az újjáépítés ragyogó eredmé
nyeivel.« Visszaemlékezett Berlin 
pusztulására: »Én nagyon jól tudom, 
mint jelent a béke. Most, amikor a 
Béke Világtanács ülései befejeződ
tek, az ünnepi idő elmúlt — foly
tatta tovább beszédét Karl Rose —, 
s ha most hazatérésemmel kapcsolat
ban elgondolkozom, az a fájdalmas 
érzésem támad, hogy hogy az én ha
zámban még mennyi meg nem ol
dott fájó kérdés és probléma áll 
fenn, olyanok, amiket Budapesten 
és Magyarországon már megoldottak. 
Németország Európa tragikus feje. 
Ez a tragikus helyzet addig tart, 
amíg a német nép el nem nyeri egy
ségét, nemzeti önállóságát és állami 
függetlenségét. Természetesen nem a 
régi értelemben vett Németország 
visszaállítására gondolok.

Az a kívánságom, hogy Német
ország régi szépségében, de új lé

lekkel támadjon fel. Nekünk, 
keresztyéneknek a valóság em
bereivé kell lennünk. A valóság
tól nem szabad menekülnünk, de 
erre nincs is lehetőségünk. Az a 
döntő, hogy itt és most hogyan 
tudunk megbirkózni feladataink
kal. Az emberiség szíve béke 
után vágyódik. Ha valami az 
igazi, zavartalan, teljes béke éf- 

■ dekáben történt és történik, úgy 
azért együtt kell hálát adnunk 

Istennek.«
Ezek után ■■■"•. < ,

RAGNAR FORBECH
evangélikus lelkész, az osíói katedrá- 
lis első lelkésze, a Béke Világtanács 
tagja emelkedett szólásra: »Ez a 
néhány náp életem legszebb napjai 
közé tartozik. Norvégiában azt mon
dották nekem, hogy veszedelmes 
utam lesz a vasfüggöny mögé. Mond
hatom, hogy jó reménységgel utaz
tam s az ilyen véleményekre sosem 
adtam semmit. Régen éreztem ma
gam ilyen biztonságban, ilyen ked
ves és előzékeny emberek között. 
Mély benyomást gyakorolt rám, 
hogy Magyarországon az egyház és 
a nép szoros egységben dolgozik. 
Isten áldja meg a magyar evangé
likus egyházat és a magyar népet« 
— fejezte be beszédét Ragnar Fcr- 
bech oslói lelkész,

HUGO VAN DAHLEN
holland református lelkész kifejezte 
örömét, hogy magyar protestáns lel
késztestvérek között lehet s hangsú
lyozta, hogy a magyar tájak és a 
magyar nép szívélyessége mennyire 
emlékeztették őt hazájára és a hol
land népre. Kitért azokra a gonosz 
rágalmakra, amelyeket nyugaton 
egyházainkra szórnak és hangsú
lyozta, hogy az a bizonyos vasfüg- 
föny, amiről voltaképpen nyugaton 
beszélnek, az nem egyéb, mint dollár
függöny, amit most az amerikaiak 
szellemi függönnyé szeretnének ki
építeni.

Az est legnagyobb jelentőségű 
beszédét

JAMES ENDICOTT
kanadai methodista lelkész, a 
Sztálin-békedíj tulajdonosa mon
dotta. Beszédét egyik későbbi szá
munkban teljességében közöljük.

DR. JOSEF HROMADKA,
a magyar protestáns egyházak régi, 
kedves barátja, akit a debreceni 
Református Teológiai Akadémia 
most avat díszdoktorrá — emelke
dett szólásra. »Ml itt keleten, a tör
ténelem új korszakát éljük. Emlék
szem, hogy a két világháború kö
zött, magyarok és csehek között mi
lyen nagy volt a bizalmatlanság. Ez
zel a helyzettel szemben ma testvé

rekként szolgáljuk népeink és a béke 
ügyét.

Nekünk, keresztyéneknek hálá
saknak kell lennünk azokért az 
új viszonyokért, amelyek egy
másra találásunkat magukkal 

hozták.«
Ezekután Hromadka professzor a 
csehek és németek közötti régi sza
kadék és mostani mély testvéri ér
zés kérdéseit vizsgálta, majd az egy
házak ökuménikus kapcsolatainak 
fontosságáról szólott s arról, hogy 
milyen jelentősége van annak, hogy 
a legkülönbözőbb egyházak és né
pek papjai a háborús uszítás idején 
Budapesten, a magyar evangélikus 
egyház otthonában találkozhatnak s 
erősödhetnek meg a közös szolgálat
ban. »Szemben minden izgalommal, 
melyben a mai emberek élnek, mi 
félelem nélkül megyünk előre utun
kon, mert aki hisz és szeret, az sem
mitől sem fél« , — fejezte be Hro
madka professzor.

ERIKA KÜPPERS,
a Bekennende Kirche, a német hit
valló egyház lapjának egyik szer
kesztője, Hromadka professzor sza
vaira válaszolva, a németség nagy 
lelki problémáiról s a németség kö
rül támadt lelki szakadékról beszélt.

»Az emberek közötti szakadé
kot bűnbánat és megbocsátás 
által lehet áthidalni. Nekünk, 
keresztyéneknek éppen ez a fel
adatunk. Különösen a német if
júságot Kell megőriznünk attól, 
hogy más népek elleni gyűlöl- 
' """ ködés bűnébe essék.«

A. THOMPSON
délafrikai methodista lelkész, a dél- 
áfrikai társadalmi feszültségek nagy 
jelentőségéről beszélt s arról, hogyan 
igyekeznek az afrikai népek küzdeni 
a gyarmati elnyomás ellen, s hogy 
Afrika egyházainak milyen végte
len felelőssége van abban, hogy a 
nyugati propaganda hatása alól ki
vonja mindazokat, akiket az meg 
akar ejteni,

»Sokat tanulunk a keleteurőpal 
protestáns egyházak magatartá
sából és haza akarom vinni az 
Itteni egyházi élet jó hírét ha
zámba. Az egyház, sajnos, ná
lunk Dél-Afrikában összekö
tötte magát az ott fennálló gyar
mati rendszerrel. Eljött az idő, 
amikor ezt az egyházi magatar
tást felülvizsgáljuk, ha nem 
akarjuk, hogy a délafrikai ke- 
resztyénség Is csődöt mondjon.«

DERYC SIVÉN
finn gimnáziumi tanár elmondotta, 
hogy ő keresztyén pacifista, aki a 
náci időben megtapasztalta a finn 
internálótábor nyomorúságát, de ke
resztyén hite őt mindvégig megtar
totta lelki békességben és abban a 
hitben, hogy a békesség a mindenek- 
felett való jó, amit az emberiség 
méltán követel magának. A minden
kinek járó béke és emberi boldogu
lás harcosává kell lennie minden ke
resztyénnek.

JUKKA MOILANEN
finn evangélikus munkásszövetségi 
vezető, finn országgyűlési képviselő, 
a finn nép testvéri} üdvözletét tol
mácsolta egyházunk felé. »Nálunk 
Finnországban is munkálkodik a 
minden népek Krisztusa.

Jézus Krisztus veszélyes min
denki számára, aki a háború 
szellemét idézi, mindenki szá
mára, aki bűnösen fejleszti a 
népek közötti gyűlölködést. De 
bizonyos segítség Jézus Krisz
tus mindazok számára, akik az 
emberiségnek jót akarnak. Bol
dog vagyok, hogy Krisztust szol
gáló egyházaink és békét akaró 
népeink oly nagy testvériségben 
találkoztak a  béke világmozga
lomban, boldog vagyok, hogy 
ennek a testvériségnek lelke át
hatotta a Béke-Világtanács bu

dapesti üléseit és ezt a mostani 
összejövetelt is.

Nagy szeretettel köszöntőm a ma
gyar népet és a magyar evangé
likus egyházat.«

Végül
KURT ESSEN

német lelkész beszélt a nyugatné
metországi egyházi helyzetet hason- 

, lítva ’össze a magyar egyházi hely
zettel. »Magyarországon élő egyhá
zat találtunk, amelyben eleven ke
resztyén élet folyik. Az egyház és 
állam viszonyának itteni rendezé
sét nagyon szerencsésnek találtuk s 
meggyőződtünk az egyház és az ál
lam itteni korrekt kapcsolatáról. El
mondjuk majd Nyugat-Németország- 
ban, hogy az emberek itt boldogan 
élnek és minket testvériesen fogad
tak.«

A fogadáson történt nagyjelentő
ségű felszólalásokat

DEZSÉRY LASZLÖ
püspök összegezte, kifejezve egyhá
zunk háláját és örömét az elhangzot
tak felett.

Felszólalásában utalt arra, hogy az 
egyetemes egyház székházának falai 
között 1948 decemberig sok küzde
lem folyt az újért. Azóta megtapasz
taltuk, hogy egyre inkább egy csa
láddá válik egyházunk, magyar né
pünk és az egész világ. Majd pedig 
ezeket mondotta: »Engedjétek meg, 
hogy a családomról előhozzak vala
mit.- Apám tizenhárom éves korom
ban meghalt. Özvegy anyám három 
fiút nevelt, ami a Horthy-korszak 
viszonyai között nem volt könnyű 
dolog. Sokszor négyfelé voltunk s 
mindnyájan gondok között. De mi
kor összekerültünk, akkor annak a 
gondját beszéltük meg először, akié 
legnagyobb volt. Őszinték voltunk 
egymással szemben és néha kemény 
dolgokat is mondtunk egymásnak, 
de sok bizonysága van annak, hogy 
sikerült megoldani gondjainkat. Eb
ből az emlékekből kiindulva tovább
fejtem, amit mondani szeretnék. 
Egyházunk nevében megköszönöm 
válamennyi nemzetből való vendé
günknek, amit mondott.

Ebben a családban azonban most 
a német testvéreink gondját ér

zem a legnagyobbnak.
Ha az a vágyunk, hogy az egész vi
lág és az egész keresztyénség egy 
család legyen, akkor engedjétek meg, 
hogy itt most alkalmazzam családi 
emlékemet és a német testvérek 
gondjához szóljak hozzá.

A magyar evangélikus egyház mé
lyen és messze a múltban találta 
meg kapcsolatait a német egyházzal. 
Nekik köszönhetjük Luthert és az
után a történelem folyamán, vala

hányszor egyházunk a világ felé 
fordult, az elsők közt találta maga 
előtt a német egyházat. Mikor leg
utoljára a zsinaton arról kérdeztük 
meg lelkészeinkét, hogy mit mond
junk az Egyházak Világtanácsához 
intézendő üzenetünkben, azt vála
szolták, hogy a békéről, Koreáról és 
Németország egységéről beszéljünk. 
Nem véletlen, hogy erre'a harms-* 
dikra teszem most a hangsúlyt. Erre 
tettük a hangsúlyt mind azóta, ami
óta párbeszédben- -állunk a világ 
egyházaival .az Egyházak .Világtaná
csán keresztül.

Azt próbálom most megértetni, 
hogyha felelősséget érzünk' a' 
békéért, akkor harcolnunk kell 
a német egységért s ezért a tár
gyalások szelleméért, a nagyha
talmak tanácskozásáért és küz- 
denünk kell a nemzetközi fe

szültség enyhüléséért.
Nem hiszem, hogy értelmes ember 
hihetné, hogy a német kérdés égy-* 
oldalúan megoldható. A keresztyé
nek gondolhatják ezt a legkevésbbé. 
A német kérdés világraszóló meg
egyezés kérdése. Éppen ezekbeh a 
napokban tapasztaltuk azt, hogy 
minden erőnkkel küzdenünk kell a 
német kérdés rendezéséért, mert en
nek rendezetlensége valóban vészé-* 
lyezteti a világbékét.

A magyar evangélikus egyház köz-* 
véleményéhez alkalmazkodva, egy-* 
házunk nevében arra kérlek benne
teket,

vigyétek szét a nagyhatalmak 
közötti tárgyalás szükségességé
nek követelését, és hirdessétek 
bátran, hogy lehetséges a meg
egyezés ebben a kiélezett kér
désben, a német kérdésben is. 
Vigyétek cl annak a hírét, hogy 
mi, magyar evangélikusok, a 
presbitériumok és a zsinatolás 
szellemében élünk és számunkra 
természetes, hogy minden pro
bléma megoldható tárgyalások 
útján. Mondjátok el azt is, hogy 
mi igen hiszünk békéért folyta
tott harcunk igazában és győzel
mében és hisszük, hogy a jó Is
ten, aki egész történelmünket 
kezében tartja, minket, keresz
tyéneket arra szánt, hogy a pro
testáns presbitériumok és a ke
resztyén családok tanácsakozási 
szellemét vigyük bele a világba,
A mi mostani nemzedékünk 
sorskérdéseinek megoldása köz
ben is ez lesz a mi legjobb ke

resztyén szolgálatunk.«
A fogadás, amely a felszólalások 

végén nagyjelentőségű tanácskozássá 
is vált, egyházunk szolgálatában 
való hűségének nagy megerősítése.

„Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette“ c»i
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órakor ünnepélyes csendben vonul
tak be a fasori templomba a Teo
lógiai Akadémia tanárai és hallga
tói, hogy eseményekben és eredmé
nyekben gazdag esztendő után hálát 
adjanak az Egyház Órának meg
segítő kegyelméért. Az ünnepélyes 
alkalmon részt vettek a Béke-Világ- 
tanács ülése alkalmából hazánkban 
tartózkodó külföldi vendég lelké
szek is: Ragnar Forbech norvég, 
van Dahlen holland, Thompson dél
afrikai, K. Rose német és J. Wes- 
termann ausztráliai lelkészek, D. 
Sivén finn gimnáziumi tanár és J. 
Moilanen finn evangéliumi mun
kásszövetségi vezető. Az Állami 
Egyházügyi Hivatal részéről Veres 
Pál és Miklós Imre osztályvezető 
vett részt az ünnepségen.

Az évzáró istentiszteleten Fried
rich Lajos, a Lelkésznevelő Intézet 
igazgatója hirdette az igét. »A szere
tet, a szolgálat, a hűség, az áldozat
hozatal legyen legfőbb erényetek.

Legyetek tudatában annak, hogy 
Isten állított szolgálatba és ne 
feledkezzetek meg arról, hogy 
az emberek közé küld benne
teket Jézus. Az ö  arca ábrázo- 

lódjék ki rajtatok.«
Istentisztelet után a Teológiai 

Akadémia dísztermében záróílnne- 
pély volt. Az elnöki asztalnál dr. 
Vető Lajos és Dezséry László püs
pök, és dr. Pálfy Miklós dékán fog
lalt helyet. Közének után dr. Pálfy 
Miklós nyitotta meg az ünnepséget. 
Köszöntötte a megjelent vendége
ket, majd felolvasta az 1952—53. 
tanévről szóló dékáni jelentését.

A dékáni jelentés első része a 
Teológiai Akadémia tanító és ne
velő munkájáról szólt. Megállapí
totta, hogy az elmúlt évben az Aka
démia munkája nagy megújuláson 
ment keresztül.

»Az Akadémia Pestre költözése 
és az ezzel járó nagy szolgálati 
lehetőségek örvendetes módon 
alakították és alakítják az ifjú 

lelkésznemzedék nevelését«
.— mondja a jelentés.

A dékáni jelentés második része a 
tanárok és hallgatók gyülekezeti 
munkájával foglalkozott.

»Növekvő mértékben vettek 
részt az elmúlt tanév folyamán 
a Teológiai Akadémia tanárai és 
hallgatói az egyház életében. 
Többek között a tanárok több 
mint 150 gyülekezeti összejöve
telen tartottak igehirdetést vagy 
előadást. Részt vettek a biblia
fordító bizottság munkájában, 
a zsinati törvények előkészíté
sében, az egyház sajtószolgála

tában, az új magyar perikopa- 
rend elkészítésében, és a most 
kiadásra kerülő Kis Káté for

dításában.«
A dékáni jelentés elhangzása után 

dr. Pálfy Miklós dékán köszöntötte 
azokat a hallgatókat, akik befejez
ték teológiai tanulmányaikat és egy
házi szolgálatba léptek. Névszerint: 
Bodrog Miklós, Cserháti Sándor, 
Fabiny Tibor, Gémes István, Hrusz 
János, Kovács István, Kovácsházi 
Zelma, Madocsay Miklós, Pethő Ist
ván, Pintér János, Sárkány Tibor, 
Szita István, és Zsigmondi Árpád 
hallgatókat. A most végzők nevében 
Bodrog Miklós köszönte meg a ta
nároknak az áldozatos és szeretet
teljes nevelői munkát.

Ezután a külföldi vendégek üdvö
zölték az egybegyűlteket és rajtuk 
keresztül az egész magyar evangé

likus egyházat. R. Forbech, van 
Dahlen és Thompson lelkészek szó
laltak fel.

Dezséry László püspök az egy
házi vezetőség nevében szólt az 
Akadémia tanáraihoz, és hallgatói
hoz. Megköszönte a tanárok rész
vételét a bibliafordító bizottságban, 
a zsinati törvények előkészítésé
ben az egyházi sajtó szolgálatában, 
az új magyar perikopa-rend elkészí
tésében és a Kis Káté fordításában. 
Kifejezte az egyházi vezetőségnek 
azt a kívánságát, hogy a most szol
gálatba lépő fiatal lelkészektől hű
séges szolgálatot és komoly munkát 
várnak. Szólott arról, hogy milyen 
jelentőségteljes az Akadémia évzáró 
ünnepélyének és a Béke-Világta- 
nács budapesti ülése befejezésének 
egymáshoz való közelsége.

Az ünnepély a Himnusz elének- 
lésével ért véget,

Lelkésziktatás Sárszentlőrincen
Sárszentlőrincen Csepregi Béla.. lel

készt június 14-én íKiaua dg icffbián 
Imre esperes. A zsúfolásig megtöltött 
templomban felcsendült az ének: »Jö
vel Szentlélek Úristen« s az egyhitre 
vitt sok néppel együtt énekelve, hálás 
szívvel gondolunk azokra az időkre is, 
amikor — immár 230 esztendővel ez
előtt — a Lélek a Szeniczei Bárány 
György által hirdetett Igét felhasz
nálva, 7 evangélikus családot közös
ségbe forrasztva, megteremtette a 
gyülekezetét. Nagy öröm számunkra, 
hogy Szeniczei Bárány György gyü
lekezetében Csepregi Béla lép szolgá
latba.

Csodálatosak az Isten útjai: Csep
regi Bé'a Orosháza szülötte — mon
dotta Fábián imré ffiperes iktatóbe
szédében, — s most hazajött Sárszent- 
lőrincre, az egykori filia, az orosházi 
gyülekezet fia.

Csepregi Béla a lelkészi szolgálat 
öröméről és felelősségéről beszélt. Mi
nél nagyobb a felelősség, annál na
gyobb az öröm. A lelkek megmenté
séért fáradozunk, rámutatva Jézus 
mentő szeretelére, de ez a szolgálat 
nem légüres térben végzett szolgálat, 
nemcsak spirituális jellegű szolgálat. 
Az egész ember megmentéséért fára
dozik az, aki tud Krisztus mentő sze- 
retetéről.

Az üdvözlések sorát Fábián) Imre 
esperes nyitotta meg, aki az egyház- 
kerület és a hivatalos elfoglaltsága 
folytán akadályozott főpásztor, vala
mint az egyházmegye nevében üdvö
zölte az új lelkészt.

Az egyházmegye lelkészi kara ne
vében Takó István györkönyi, a szom
széd gyülekezetek nevében Rusznyák

Kemény Lajos esperes 70 éves
A Pesti Egyházmegye esperese: 

Kemény Lajos
Deák-téri lelkész június 22-én, hétfőn 
ünnepelte 70. születésnapját. A buda
pesti lelkészek és munkatársai csalá
dias ünnepséget készítettek elő tiszte
letére a Puskin-utcai püspöki tanács
teremben. Ott voltak dr. Vető Lajos 
és Dezséry László püspök, a Teológiai 
Akadémia nevében Pálfy Miklós dé
kán és dr. Nagy Gyula tanár, Várady 
Lajos budai esperes, a budapesti lel
készek és az ünnepelt esperes közvet
len munkatársai. A két püspök meleg 
szavakkal köszöntötte a hetven esz

tendős esperest. Isten áldását kérték 
életére és munkájára. Az esperes meg- 
hatódottan köszönte mag a felköszön
tőket.

Az ünnepségen vendégként részt 
vett Kurt Essen német lelkész és 
Erika Küppers, a Bekennende Kirche 
egyik szerkesztője is, akik a Béke Vi
lágtanács alkalmával éppen az egye
temes egyház vendégei voltak.

Baráti beszélgetés zárta be a han
gulatos ünneplést, amelyhez lélekben 
sokezer evangélikus csatlakozik, akik 
Kemény Lajost szolgálatain keresztül 
szívükbe zárták.

Ferenc bikácsi lelkész köszöntötték 
Csepregi Bélát, kit mint régi isme
rőst, barátot és testvért fogadtak be 
a tolna-baranyai lelkészi munka- és 
testvéri közösségbe.

A gyülekezet nevében Győri János 
egyházközségi felügyelő és Szűcs Ka
tica gyülekezeti tag köszöntötték az 
új lelkészt. A régi munkatársak nevé
ben Józsa Márton búcsúzott tőle.

A gyülekezet ünnepének másik ré
sze volt a nyugalomba vonuló lelkész 
elköszönése. Zsúfolt templom előtt, 
megkapó, meleg ünnepség volt. Fá
bián Imre harminckét évi szolgálatra 
emlékezett vissza. »Nem búcsúzom tő
letek, — mondotta Szigeti József 
gondnok szavaira válaszolva, — mert 
elviszlek benneteket, házaitokat, falu
tok képét a szivemben «

A búcsúprédikáció után vége nem 
akart szakadni a sok gyülekezeti meg
nyilatkozásnak, amelyek meleg han
gon emlékeztek meg a hosszú szolgá
lat egyes mozzanatairól, a lekész- 
család tagjairól és még presbiter
tisztségben is emlékeztek arra, hogy 
a búcsúzó lelkész fiatal korukban ho
gyan írta be a szívükbe kitörölhetet
lenül Jézus képét. Sok-sok virágcso
kor beszélt a gyülekezet hálájáról, ra
gaszkodásáról és szeretetéről.

Lehel Ferenc

G Y Ü L E K E Z E T I  HÍREK
Június 28. Szentháromság után 4. vasárnap.
Igék: d. e. Gál. 5, 13—14, Lk. 16, 10—12, d. u. Ezs. 48, 12—17. 
Liturgikus szín: zöld.

BUDAHEGYV1DÉK
A gyülekezet f. hó 28-án, vasárnap 

este 7 órakor tartja évadzáró utolso 
zenésáhitatát a XIl. Tarcsay Vilmos-u. 
11. szám alatti kápolnában. Műsoron 
a következő szerzők müvei szerepel
nek: Staden, Viadana, Hassler,
Kreutzler, Arokháty és Gárdonyi. Köz
reműködnek: 8 gyülekezet énekkara, 
ének- és hegedűművészek. Előadást 
tart: Várady Lajos budai esperes. Be
lépődíj nincs. Offertorium a szeretet
szolgálat javára.
KELENFÖLD

A Budapest—Kelenföldi Egyházköz
ség június 14-én istentiszteleten s az 
azt követő közgyűlésen iktatta be hi
vatalába új felügyelőjét, Kováls An
talt és négy újonnan megválasztott 
presbiterét.

A beiktatást az istentisztelet kereté
ben Muncz Frigyes lelkész végezte.

Az új felügyelőt számosán üdvözöl
ték. A Budai Egyházmegye és a Bu
dafoki Egyházközség nevében dr. So
mogyi József egyházmegyei felügyelő
I. Tim. 4:12-vel figyelmeztetve a fel
ügyelőt és az új presbitereket, hogy 
tisztségüket és munkájukat ne dekó
rumnak, hanem Jézusra tekintő szol
gálatnak fogják fel.

A presbitérium és a hívek nevében 
dr. Havas István gondnok köszön
tötte az új felügyelt, majd Belo- 
horszky Lajos, hivatali elődje szólalt 
fel, a régi felügyelők hűséges munká
ját és áldozatos egyházszeretetét kö
vetendő példaképpen emelve ki. Kö
szöntések hangzottak még a gyüleke
zet asszonyai, az énekkar és az ifjú
ság részéről.

KISPEST
A k ispesti gyü lek ezetb en  m áju s hó  

31-én d. u. szere te tv en d ég ség e t tartot
tak a m egkon firm ált gyerm ekek sz á 
m ára. Az e g y ü ttlé t igen  c sa lá d ia s  és  
áld ott v o lt.
a  l u t h e r a n ia  Én e k k a r  
Ar p Ad f ö l d ö n

A Lutheránia 28-án, vasárnap a 
Cinkotához tartozó árpádföldi evan
gélikus gyülekezetben egyházzenei 
hangversenyt ad a helybeli refor
mátus templomban.

A LUTHERÁNIA MAGNIFICAT ESTJE
A meleg nyár ellenére is igen 

nagy közönség gyűlt össze hétfőn 
a Deák-téri templomban, hogy meg
hallgassa a Lutheránia Ének és Ze
nekar »Magnificat« hangversenyét.

Zalánfy Aladár, a templom főor- 
gonása adott elő két orgonaművet, 
melyet Bach J. S. a legismertebb új- 
testámentuml dicséret, a Magnificat 
zsoltártónusú dallamára írt,

M. Molnár Éva csengő szoprán
hangján felcsendülő vallásos dalok 
a közönség körében nagy tetszést 
arattak.

A Magnificat, amint azt a hang
verseny előtti ismertetésben hallot
tuk, Mária éneke Zakariás házában, 
mellyel Erzsébet köszöntésére vála
szol. A bibliában a szöveget Lukács 
1:46—55. verseiben találjuk, mely
hez záradékképpen csatlakozik egy 
dicsőítő vers. A mű 12 tételből áll, 
melyet felváltva szólóénekesek és 
az énekkar tolmácsolnak.

Sándor Judit (mezzoszoprán), M. 
Molnár Éva (szoprán) és Littasy
György (basszus) szólisták * előadá
saiban már évek óta gyönyörköd- 
ködhettünk Deák-téri hangverse
nyeinken, ez alkalommal is meg
győződhettünk előadóművészetük 
tökéletességéről.

Először hallottuk Tamási Éva (alt) 
és Remscy Győző (tenor) énekét, 
akik mind szóló áriákkal, mind pe
dig az »Et misericordia« alt-tenor 
duettben nyújtott produkciójukkal 
megnyerték a közönség tetszését.

Meg kell még emlékeznünk dr. 
Sváb Nándor művészi oboajátéká
ról. A hangversenyen Weltler Jenő 
vezényelt.

A Lutheránia alapos felkészült
séggel állt a közönség elé. A kar
tételekben, de különösen az utolsó 
»Glória« tételnél szemmelláthatóan 
is megtalálta kapcsolatát a hallgató 
közönséggel, és kellően adta át Bach 
művészi alkotását. »G«

TÓTKOMLÓS (
Fecske Pál egyházmegyei gyámh*> 

tézeti elnök június 14-én gyámintézeti 
istentiszteletet tartott, melyen megerrn 
lékezett a gyámintézetnek egyházunk* 
ban végzett áldásos munkájáról. Egy» 
ben felhívta a hívek figyelmét a Gyű» 
lekezeti Segélyre, mely egyházunk szs» 
retetszolgálatát szolgálja majd a jö
vőben.

KELET-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
A kelet-békési egyházmegye lelkész! 

munkaközössége 1953. június 12-én 
Békéscsabán munkaülést tartott. Rész
letesen megtárgyalták a zsinatunk ál
tal hozott legújabb törvényeket. Mekis 
Adám esperes bevezető előadása után 
Kun-Kaiser József, Fabók Ferenc és 
Fecske Pál lelkészek tartottak elő
adást. Az előadásokat széleskörű 
megbeszélés követte. Fecske Pál egy
házmegyei sajtómegbízott sajtótájé
koztatót tartott.

HALÁLOZÁS
Cseresznyés János, aki az iharos-' 

berényi gyülekezetnek felügyelője és 
hűséges munkása, június 14-én 77
éves korában Vésőn elhúnyt. Teme
tése Vésén volt az iht losberényi és 
vései hívek nagy részvéte mellett.

Id. Szirákl Jénos, aki a gyóni evari* 
gélikus egyházközségnek évtizedeken 
át presbitere volt, áldásos életének 89, 
évében Gyónón elhúnyt.

istentiszteleti rend
Június hó 28-án, vasárnap 

B U D A P E S T E N  
A PESTI OLDALON)

Deák-tér: d. e. 9 Zay László,' í  e. t i  Ke- 
mény Lajos, d. u. 6 Sülé Károly. Fasor: d. 
e. 7*10 Pásztor Pál. d. e. 11 Gyönj?yö$l Vil-’ 
mos, d. u. 6 Pásztor Pál. Dózsa Gy.- 
út: d. e. 7*10 Gyöngyösi Vilmos. Üllői- 
ót: d. e. »/* 10. d. e. 11. Rákóczi-út 57/b:
d. e. 10 Szllády Jenő dr., d. e. */«12. 
Karácsony S.-u.: d. e. 10. Thaly K.-a.: d.
e. 11 Bonyai Sándor, d. u. 6 Bónyai Sándór. 
Kőbánya: d. e. V* 10 Hafenscher Károly, d. u. 
Hafenscher Károly. Utász-u.: d. e. */« 12. 
Hafenscher Károly. Utász-u.: d. e. Vél?. 
Zugló: d. e. 11 (űrv.) Scholz László, d. u. 
fi Scholz László. Gvarmat-u.: d. e. VtlO 
Scholz László. Rákosfalva: d. ö. V*12 Szu- 
chovszky Gyula. Fótl-u.: d. e. II (úrv.) Rí- 
m ár Jenő, d. u. 7 Rimár Jenő. Václ-u.: d e. 
8 Gádor András. Újpest: d. e. 10 Blázy La
jos, d, u. Vj5 (presb. nap) Blázy Lajos, 
Dunakeszl-AIag: d. e. 9. Vas-u. 2/e: d. e. II 
Szimonidesz Lajos. Rákospalota MAV-telep:
d. e. Vt9. Nagytemplom: d. e. 10. ö reg 
templom: d. u. 3. Pestújhely: d. e. 10 Kür
tös«! Kálmán. Rákoskeresztúr: d. e. 7*11. 
Rákoshegy: d. e. 9. Rákosliget: d. e. 10. 
Rákoscsaba: d. e. 9 Békés József, d. u. 7*7 
Békés József. Clnkota: d. e. 9 (gyerm ), d. e. 
10. d. u. 7*3. M átyásföld: d. e. */»12. Kere- 
pes-Klstarcsa: d. e. 7a 10. Szilasliget: d. u. 
3. Pestlőrinc: d. e. 11 Sokoray Károly. P eti
imre: d. u. 5 Sokoray Károly. Kispest: d e. 
9. d. e. 10. d. u. 6. Wekerle-telep: d. e. 8. 
Pesterzsébet: d. e. 10. Soroksár-Újtelep: <L
e. 7*9.

A BUDAI OLDALON:
Bécslkapü-tér: d. e. 9 Várady Lafos. d. e. j  

II Sréter Ferenc, d. u. 7 EvangéH2ácló. 
Toroczkó-tér: d. e. 8 Sréter Ferenc óbudai 
d. e. 9 Komjáthy Lajos, d. e. 10 Komjáthy 
Lajos. d. u. 5 Komjáthy Lajos. XII., Tar- 

V.-u.: d. e. 9 Ruttkay EleméT.”7 r - g " T f
kuftkay B em ér, d. u. 7 Zenés áhítat: Várady 
Lafos. D lana-út a. iré. niTC""Uáríhauser László. 

**ntlWf5fölgy, Lelkésznevelő Intézet: d. e. !ö 
D anhauser László. Kelenföld: d. e. 8 Muncz 
Frigyes, d. e. 11 Muncz Frigyes, d. u. 5 
Rezessy Zoltán dr. Németvölgyl-u.: d, e. 9 
(úrv.) Rezessy Zoltán dr. Külső-Kelenföld: 
d. e. 12 Rezessy Zoltán dr. Csepel: d. e. II 
Dávid János, d. u. 7 Dávid János. Budafok: 
d. e. 10. Nagytétény: d. e. 7*9. Kelenvölgy: 
d. e. 9. Albertfalva: d. e. 7*11. Csillaghegy: 
d. e. ValO Kaposvári Vilmos.

................................................ .

KERESZTELES
Üzenetet kaptam, hogy vasárnap 

estére menjek ki Szemesékhez ke
resztelésre. Ez az üzenet annyit je
lentett, hogy a délutáni istentisztelet 
végeztével a falutól néhány kilomé
ternyit kell mennem Szemesék ma
gányos házáig, ahol a hetedik gyer
meket részesítjük a keresztség szent
ségében.

A dülőutakon majdnem egyenes 
irányben mentem a ház felé. Az 
úton itt-ott még pocsolyákat kerül
gettem, de a mezőkön felnyalták 
már a tavaszi vizeket a böjti szelek. 
Napszállat felől most is felélénkült 
a szél és messzi tájakról hozta a 
zsendülés illatát az orromba. Éjsza
kai nyugodalomra készülő madarak 
íészkelődtek az ágakon, csak a var
jak húztak kavargó csoportban a tá
voli nyárfás felé.

Erősen szürkült már, mire a ház 
közelébe értem. A kutya megne- 
szelte közeledésemet, és dühös uga
tással rohant felém, de közelebb 
érve ismerőst vélt bennem, mert 
megcsillapodva csak kötelességsze- 
rűen vakkantott egyet-egyet.

Az életen keresztül nekivágtam 
egyenesen az ajtónak. A fakilincsre 
tettem a kezemet, amikor a homály
ból egy alak toppant az ajtó elé. Is
meretlen volt a számomra, de vala
mit morogva tessékelt befelé.

Beléptünk mind a ketten. A meny- 
nyezetről függő lámpa nem tudott

megbirkózni a dohos sötétséggel és 
csak nagynehezan ismertem fel a 
homályban ülőket.

— Adjon Isten jó esét!
— Isten hozta!
Kezetfogtam a házigazdával, meg

simogattam az apróbbak fejét, az
után a síró hang után a sarokban 
álló ágyhoz mentem, ahol Szemesné 
feküdt, mellén a gyermekkel.

— Megél-e? — kérdezte az asz- 
szony és aggodalom volt a hangjá
ban. — Két napja szinte semmit 
sem eszik és folyton sír. Ni, most is 
már elkékült!

Valahonnan az ajtó szegletéből 
osont elő a velem belépett alak. Most 
láttam, hogy egy alacsony, sötétképű 
vénasszony; ezer ránc az arcán, apró 
szemei villognak, fogatlan szája 
nyammog, mintha az időt rágcsálná 
maga mögött. Engem félretolva lé
pett az ágyhoz, rámutatott a síró 
gyermekre és mintha kinyilatkozta
tást mondana, úgy ejtette a szava
kat:

— Akkor jár jól, ha meghal!
Megdöbbentem ezen a könyörte

lenségen. Láttam, hogy Szemes Is 
felkapja a fejét és ellenséges tűz 
lobban a szeméből a vénasszony felé. 
Felesége feljajdult, sírni kezdett, 
majd magához ölelte a csecsemőt és 
ráförmedt a beszélőre:

— Atkozott vénség, hogy mondhat 
llyentl

A vén Bábl nem akart engedni 
az igazából.

— Bizony, akkor jár jól, ha meg
hal! Mire való ez az élet! Mit örö
költ? Nyomorúságot! Rongyos lesz, 
éhes lesz, beteg lesz. Ha egy kicsit 
kiderül is neki, minden kezdődik 
élűiről. Minek az?! Akkor inkább 
meg sem született volna.

Közbe kellett léptem. Láttam, 
hogy a vénasszony bölcselkedése utat 
keres a házbeliek szívébe. Mintha 
igazságot láttak volna a szavai mö
gött, amikor a házban körülnéztek 
és a maguk életét gondolták vissza
felé. Megfogtam sovány karját és 
tuszkoltam az ajtó felé. Kiszabadí
totta azonban magát a kezeim közül 
és ellenséges indulattal támadt:

— Hát jó! Maradjon és cipelje az 
életet. Úgyis átkozni fog titeket az 
életért!

A gyermek még jobban elkezdett 
sfrni. Apró kezel ökölbe szorultak 
és az egész kicsi testét valami görcs

Bébi rárivallt a házigazdára:
— Mit tátod a szádat? Hamar 

hozz vizet! Van itt eleven szén. Hát 
nem látod, hogy meg van a gyerek 
rontva!

Szemes gyámoltalanul nézett maga 
körül: mit is csináljon. A vénasszony 
elvonult a szoba homályos sarkába, 
valamit mormogott, azután négykéz
láb végigmászott a földön, bekuk
kantott a szekrény alá, az ágy alá, 
titokzatos szavakat motyogott, 
mintha az ördögöt kereste volna, A

lámpa hunyorogni kezdett, a geren
dák között valami nyikorgásforma 
visított, ugyanebben a percben az 
egyik bútordarab nagyot reccsent. A 
gyerekek ijedten bújtak össze a ló
cán, Szemes a mellére ejtett fejjelt 
fülelt. A kutya az ablak alatt viny- 
nyogott félelmében. A vénasszony 
már a gyermek felé nyúlt.

Odaugrottam, ölembe kaptam a 
gyereket és kiáltottam:

— A Jézus nevében mondom: ta
karodjál!

Bábi magába roskadt. Csendben 
megindult az ajtó felé, Kinyitotta, 
még egyszer visszafordult, valami 
sötét félelem volt az arcán, azután 
átlépett a küszöbön. Ügy láttuk, 
mintha görnyedt hátán az ördögöt 
cipelte volna. A kutya dühösen fal- 
dosta, majd hallottuk, amint mind 
messzebb kísérte őket ugatásával.

Imádkoztunk.
— Szemes bátyám! Kereszteljünk!
Elkészítettük az asztalt. Fehér ab

rosz került rá. Két szál gyertya is 
előkerült, középre a magammal ho
zott feszület és a keresztelő edé
nyek.

Keresztanyaként egy nagyob
bacska lány tartotta a gyermeket; 
valami rokon, akit eddig a többiek 
között észre sem vettem. Mellette az 
apa, köröskörül a gyermekek, akik 
csillogó szemekkel néztek bele a 
gyertyák világába.

A kopott családi Bibliából hang
zott az ige: » . . .  megváltottalak, ne
veden hívtalank, enyém vagy!«

Isten cselekedett az igében, Isten 
cselekedett a keresztségben.

A kisgyermek megnyugodva fe
küdt az anyja mellett. Aludt és ál
mában mosolygott; az angyalával 
beszélgetett. Bizonyosan az evan« 
géliumot hallotta.

Mi is beszélgettünk.
— Nem a nyomorúságot örökölte 

ez a gyermek, hanem Isten örököse, 
mert gyermeke. Számontartja az 6 
Atyja. Betegségében orvosolja, gyen
geségeit megerősíti, szándékait meg
áldja. Kézen fogja és vezeti. Mind
erre ígéretet kapott a Krisztus által,

— Reménysége van az életben, 
mert őrködik felette mindnyájunk 
Atyja; szeretetével körülveszi a 
család; hordozza a gyülekezet; és 
körülöleli népünk.

Boldogan szóltam ebben az ige
hirdetésben Isten gondviseléséről és 
az Ö gondviselését megmutattam 
népünk felemelkedésében. A re
ménytelenség és a nyomor úgy tá
vozik a mi házainkból, mint a Jézus 
nevében kiűzött vén bábi.

Keresztelő után hosszan beszél
gettünk a családban, szemünket a 
jövőre vetettük, amit ennek a kis
gyermeknek is építünk.

Öröm volt a szívemben, amikor 
bandukoltam vissza a falu felé. Egy 
lélek Indult el ismét az Életben 1

Tartsa meg Isten • velünk együtt!
As béül Lajos
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„A történelemben új fejezet kezdődik 
a nemzetközi viszonylatokban“

M. Niemöller búcsúnyilatkozata a Béke Világtanács üléseiről 
és  a magyar protestáns egyházakról

Martin Niemöller, a Német Hit
valló egyház elnöke, a nyugatné
metországi hessen-nassaui egyház- 
kerület lelkészi elnöke, a Béke
világtanács üléseiről múlt szer
dán Párizsba utazott, hogy részt ve
gyen a német-francia viszony békés 
rendezése érdekében alakult bizott
ság találkozóján. Elutazása alkal
mából megjelent a repülőtéren a 
magyar protestáns egyházak képvi
seletében Kiss Roland főgondnok, 
református konventi és zsinati el
nök, Péter János református püs
pök, zsinati alelnök, a Béke-Világ- 
tanács tagja, Vető Lajos püspök, 
Kádár Imre főszerkesztő, a refor
mátus Konvent külügyi és sajtóosz
tályának vezetője.

Indulás előtt Niemöller lelkes 
hangulatban beszélgetett a magyar 
egyházak képviselőivel, a Béke-Vi- 
lágtanács budapesti ülésein szer
zett benyomásairól. Amikor meg
kérdezték őt, hogyan hatott rá Ilja 
Erenburg beszéde, Niemöller előbb 
hosszan maga elé nézett, majd így 
válaszolt:

— Ezt a beszédet én is szívesen 
elmondtam volna.

Lapunk számára Niemöller az 
alábbi nyilatkozatot adta budapesti 
élményeiről és a magyar protestáns 
egyházakhoz fűződő kapcsolatai
ról:

— Ami a magyar egyházakkal 
való kapcsolataimat illeti, ökumé-

nikus találkozóinkról m ár több esz
tendeje ismerem Bereczky püspö
köt, Pap László teológiai dékánt; az 
evangélikus egyházi vezetőkkel, a 
múlt esztendőben Berlinben és fő
leg Lundban kerültem közelebbi is
meretségbe. Ügy ismerkedtem meg 
tehát a magyar egyházakkal, mint 
a világot átfogó ökumené egy részé
vel. Többször elmondtam már, 
hogy milyen mély hatást te tt rám 
az, hogy a magyar egyházak nem
csak tárgyszerű és nagy szakisme
retre valló teológiai munkásságot 
fejtenek ki, hanem a Hit- és Egy
házalkotmány lundi világkonferen
ciájával kapcsolatban egészen nagy
szabású és őszinte odaadásra valló 
tevékenységet is fejtettek ki.

Lucknowban is teljes mértékben 
azonosítani tudtam magamat a 
magyar protestantizmusnak Pé
ter püspök által kifejtett törek
véseivel, hogy az Egyházak Vi
lágtanácsát ne engedjük bele
sodródni a világ mély szaka
dásaiba. Megállapítottam, hogy 
a magyar protestáns egyházak 
szilárdan kitartanak az egyház 

ökuménicitása mellett.
— Régen vágytam már arra, hogy 

saját szememmel is láthassam a 
magyar egyházakat. örömmel fo
gadtam el a tavaszra szóló meghí
vást, aminek sajnos, éppen az in
diai tanácskozások elhúzódása

A SZAKADÉK LEGYŐZÉSE
Mk. 2, 13—17.

»Jézus és a vámszedő« e történetéből 
valódi evangélium szól hozzánk, ö r 
vendetes üzenet ez minden ember szá
mára. Mindenki számára, aki bűnös, 
üj, gyökeresen új dolog meghirdetése 
van itt.

Kíméletlenül tárul fel itt az a szaka
dék, amely az embereket két részre 
különítette el.

Ha az igazak oldalán azokat említik, 
akik tudósok az írásban és a szigo
rúan vallásosok pártjához tartoznak, 
mindjárt tudjuk, hogy ezzel a lakosság
nak az a rétege jön tekintetbe, amelyik 
jólnevelt, művelt, vallásos és illedelmes 
emberekből áll, akikből az állami és 
az egyházi életben a nép vezetői 
kerülnek ki, akik tudásuk és viselkedé
sük révén »jobbfajta* embereknek szá
mítanak. És ha a másik oldalon a bű
nösök alatt a vámszedőket értik, ebből 
kitűnik, hogy ezalatt azokat az embe
rk é t gondolják, akiknek nincsen ilyen 
tekintélyük, ezeket tudatlanságuk és az 
erkölccsel szembeni közönyük követ
keztében durva érintkezési modoruk és 
tájszólásuk miatt, néha rosszhírt! fog
lalkozásuk miatt is — az utca népéhez, 
a »tömeghez« számították. Ezzel azokra 
az emberekre gondoltak, akik tudják és 
elismerik, hogy ők nem tartoznak a 
»jobbfajta« emberekhez.

Ezzel szemben vegyük jói szem
ügyre, mit is hallunk itt Jézustól 
s amellett gondoljuk meg, hogy ez a 
Jézus, mint már hallottuk, az Atya örök 
világából jött, s hogy ö  rajta kifejezet
ten az Isten jótetszése nyugszik Gyors 
elhatározással ezt a vámszedő Lévit 
meghittjeinek 6orába veszi. Ez épp ab
ból a rétegből való, amelyre akkoriban 
a tisztességes emberek teljes megve
tése nehezedett.

És ime Jézus ezt a vámszedőt 
nem viszi át egyszerűen a szaka
dékon az innenső oldalra, hanem 
inkább maga megy át a másik ol
dalra s a vámszedő a bűnösök 
egész seregével asztalhoz öl. Egy 
szó sincs arról, hogy Ö korholó be
szédet mondott volna nekik, hogy 
magát külsőleg vagy belsőleg el
különítette volna tőlük, ügy vi
selkedett, mint a vámszedők és a 
bűnösök barátja. A kegyes írástu
dók Öt valóban az árulók túlsó ol

dalán látják.
És ez az, ami felháborította őket.

őszintén megvallva, ez ránk Is kí
nosan, sőt tán ijesztően hat. Nem tud
juk elhessegetni azt a gondolatot, hogy 
mi magunk is »talán« vagy »valószí
nűleg«, sőt falán »bizonyosan« a hívő 
farizeussal tartottunk volna. Az ember 
attól, aki Istentől jön, és a világot Is
tenhez akarja hívni, mégis csak elvár
ná, hogy ne törölje el a különbséget az 
istenfélők és az erkölcstelenek között, 
hanem nagyon is fejezze ki, hogy lát
hatólag elkülönül az erköcstelen nép
ségtől. Neki a népe »istenes« emberei
vel együtt egységes frontot kellene al
kotnia minden ilyen megnyilvánulással 
szemben.

Jézus teljes hivatottsággal az árok 
lulsó oldalára áll. A vámszedőkhöz és 
a bűnösökhöz. Amidőn Simon farizeus 
asztalának volt vendége, védelmezőül 
állt a városszerte Ismert bűnös asz- 
6Z0ny mellé, aki könnyeivel öntözte meg 
lábait. A magát igaznak tartó farizeus

ról szóló példázatban, aki a templom
ban a kegyességével kérkedik, habozás 
nélkül a szegény bűnös pártjára áll, aki 
a mentségére egyáltalán semmit sein 
tud felhozni. Amidőn a szenteskedő 
írástudók egy házasságtörő nőt vezet
nek eléje és kárhoztató ítéletet akarnak 
kicsikarni tőle, kimondja a lefegyverző 
szót: aki közülünk bűntelen, az vesse 
rá az első követ. A hegyi beszédben 
boldognak mondja a lelki szegényeket.

Oly tudatosan és szándékosan áll 
az árok másik oldalára, hogy a ke
gyesség képviselői elviselhetetlen 
kihívásnak érzik ezt és Öt halálra 

ítélik.
S ezzel kerül még Igazán a túlol
dalra. Nézzetek a Golgotára! Mi
lyen társaságban látjuk meghalni? 
Két rablógyilkos között hal meg.
És e pillanatban így kiált lel: »El
végeztetett!« E pillanatban végezte 
be azt a munkát, amelyre az Atya 
közénk küldte. Azért küldetett, 
hogy a bűnösök közé számoltassék 
s ezek az övéi legyenek s az Ö 
igazsága tulajdoníttassék azoknak.
Jézusnak ebben a magatartásában áll 

az evangélium, az örömhír a mi szá
munkra. Jézus nem gyengeségből vagy 
tévedésből, hanem mérhetetlen erővel 
foglalja el ezt az álláspontot. Ö tudja, 
hogy Istem, az ö  Atyja, szereti a bűnö
söket s ezért küldte öt, a Fiát ebbe a 
világba.. A magából kivetkőzött ember 
arcán is ott látja az Isten bélyegét, 
Ezért hívja magához valamennyit: a 
sántákat és bénákat, az iszákosokat és 
paráznákat, az elesetteket és kitaszítot
takat.

Ezzel valami roppant nagy dolog 
világosodik meg előttünk. Valami, 
amit a keresztyén egyház végzete
sen mindig újra szem elől téveszt: 
Isten nem a világ ellen, hanem a 
világért küzd. Nem az emberek 
ellen harcol, hanem az emberekért! 
Nem állít fel frontot a világ ellen, 
hanem Krisztuson keresztül a vi
lágba hatol. Nem átkoz ki, nem von 
elválasztó vonalat, ő  feláldozza 

magát érte.
Ez éppen az ellentéte a farizeusi 

magatartásnak.
Vagy. talán azt gondolja közülünk 

valaki, hogy
ez túlsók kedvezés a bűnösök felé? 
Ezzel csak azt árulná el, hogy a 
biblia üzenetét egyáltalán nem ér

tette meg.
Pedig ez abban áll, hogy a háromszor 
szent Isten a bűnös emberek iránt a 
legnagyobb kedvezést adta meg azzal, 
hogy Fiában G maga emberré lett és 
minket istenfiakká Tett. Akkor bizony 
nem értette meg, mi a karácsony, mi a 
nagypéntek és mi a húsvét.

Es most kételkedhetik-e még valaki 
abban, hogy a hallatlan szeretet előtt 
teljesen megszűnt az emberi szakadék 
jelentősége és hogy mi valamennyien 
— mindkét oldalon — egyképp bűnösök 
vagyunk ö  előtte? Nincs élő, aki igaz 
ö  előtte. Mindnyájan vétkezünk és 
szűkölködünk Isten dicsősége nélkül, 
innen is, túliról is. Mi valamennyien 
nem lehetünk elég örvendezők és hálá
sak, hogy mindannyiunk számára áll 
ez az igazság: Jézus a bűnösöket ma
gához fogadja!

Samuel Dieterle

miatt nem tudtam eleget tenni. 
Most viszont csak három napra tud
tam jönni, a Béke-Világtanács ülése 
alkalmából, azonban három nap 
alatt is szereztem bizonyos benyo
másokat a magyar egyházakról.

örömmel tapasztalhattam meg, 
hogy a keresztyén gyülekezetek 
a világon mindenütt ugyanazok. 
Nagyon remélem azt, hogy az 
ősszel visszatérhetek Magyaror
szágra, ahol betekintést nyerhe

tek az egyházak életébe.
— Vasárnap, futó, de nagyon 

mélyreható benyomást szerezhettem 
Budapest életéről. .Jártam Budán 
az egyik templomban és meglepett, 
hogy teljesen tele volt, ami nyuga
ton csak nagy ünnepeken szokott 
előfordulni. A főváros élete nagy 
örömmel töltött el. Különösen fel
tűnt, hogy mialatt Közép-Európá- 
ban az emberek tekintetét, m agatar
tását még mindig a háborús fáradt
ság jellemzi, itt a szó legszebb értel
mében gyermeki örömmel és ter
mészetességgel vett részt a nagy so
kaság a Margitsziget, a sétaterek, 
az utcák életében. Elnéztem a Mar
gitszigeten a családokat, ahol apa, 
anya, gyermekek nézték hossza
san a meleg forrásban játszadozó 
arany halacskákat. Az operában 
őszinte elragadtatással hallgattam a 
ritka, magasszínvonalú műsort. 
Nem tudtam levenni a szememet 
Fischer Anni kezéről, aki egy nagy 
művész, zseniális ihlettségével és 
ugyanakkor utolérhetetlen techni
kával játszotta Liszt zongoraver
senyét. A magyar népi együttes 
játékát sem lehet elfeledni.

— Először vettem részt a Béke- 
Világtanács ülésén, mint vendég, és 
e mögött az a személyes reménység 
van, amit Németországban sok 
keresztyén és nem-keresztyén em
ber oszt velem, hogy

ugyanis a történelemben Is új 
fejezet kezdődik a nemzetek 
közötti viszonylatokban, hogy 
a világ sorsa emberileg szólva 
attól függ, hogy szilárdan, tar
tósan munkálkodunk és fárado
zunk a szilárd béke formálásán.

Azt remélem, .hogy mind a keleti, 
mind a nyugati kérdésben a feszült
ség enyhülésének bátorító idősza
kába jutottunk.

Martin Niemöller végül megis
mételte azt a reményét, hogy az ősz
szel ismét Magyarországra jöhet 
és akkor behatóbban részt vehet a 
magyar egyházi életben és hogy 
látogatása maid a magyar és német 
protestáns egyházak közötti régi 
ökuménikus kapcsolatok felújítását 
és elmélyülését is eredményezheti 
a kölcsönös szolgálatban,

»Két dolog van a világon, amit 
nem lehet megállítani: Isten munká
ját és az ember haladását.-«

Stanley Jones.

A SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI
AZ ELMÚLT VASÄRNAP, június 

21-én két jelentős esemény állott a 
szeretetszolgálat jegyében. A budai 
egyházmegye gyülekezeteinek kikül
döttel a hűvösvölgyi intézetben gyü
lekeztek. Délelőtt Ruttkay Elemér 
lelkész Igehirdetése után bibliakö
rökben folyt az eszmecsere. Ebéd 
után minden részt vevő megtekin
tette a két intézményt és részben 
nagy megrendüléssel, részben azzal 
az elhatározással tértek vissza, hogy 
az intézményekkel kapcsolatot tar
tanak és áldozatkészséggel támogat
ják. Délután először Sztehló Gábor 
lelkész tartott előadást a szeretet
szolgálat alapjáról, a bűnbocsánat
ról, majd ismertette az intézmények 
életét. Azután Várady Lajos két je
lenetet olvasott fel »Anániás és 
Safira« című színdarabjából. Scholz 
László lelkész I. Kor. 13. alapján szó
lott a szeretetről, amely áldozat nél
kül semmi. A befejező áhítaton Dan
hauser László lelkész hirdette az 
igét »Magunk oda-szánása« címmel. 
A megjelentek 360 forintot adakoztak 
az intézmények javára. Buda
fok és Óbuda pedig jelentős értékű 
fehérneműt ajánlott fel az idióták 
otthona javára.

A BUDAPEST-FASORI GYÜLE
KEZET vasárnapja Is a diakonla je
gyében folyt le. Délelőtt Sztehló Gá
bor lelkész prédikált. Az offertőriu- 
mon kívül sok gyülekezeti tag hozott 
áldozatot az ügy érdekében. Este 
zsúfolásig megtelt az Akadémia 
díszterme. Itt előadták Wislöff- 
Koren: Még az éjjel elkérik a te 
lelkedet című evangéliumi színda
rabját. A nagy hatást keltő darab 
meghallgatása után az offertóriumot 
is az intézmények javára ajánlották 
íeL

N yikoláj m etrop o lita
e v a n g é lik u s  e g y h á z u n k h o z  in té z e tt  ü z e n e te
Lapunk munkatárs? felkereste Nyi

koláj metropolitát, aki sajátkezű leve
lében a következő üzenetet intézte 
egyházunkhoz és lapunk olvasóihoz:

Annakidején nagy örömmel értesül
tem arról, hogy a Béke Világtanács 
gyűlését Budapestre tűzték ki. Noha 
a világ sok fővárosában jártam, itt 
először vagyok.

Engem is elbűvölt a város s az a 
vendéglátás és szeretet, mely körülveit 
bennünket, ideérkezetteket. Engem, 
mint szovjet polgárt, külön is öröm
mel tölt el a barátság és szeretet ér
zéseinek kifejezése hazáin és annak 
képviselői iránt Budapest lakossága 
részéről.

Mint a békemozgalom részvevője, 
meg vagyok elégedve n Béke Világ- 
tanács budapesti ülésének munkájá
val. Nem kétséges, hogy a béke ügyét 
ismét erőteljesen előbbre vittük.

Mint keresztyén, mélyen meg va
gyok győződve arról, hogy a béke le
győzi a háborút, mivel Isten, akiben 
mi hiszünk, az igazság és a béke Is

tene s az 6 akarata nélkül az életben 
semmi sem történik.

Testvéri szeretettel köszöntőm a 
magyarországi evangélikus egyház kül
dötteit és híveit s az »Evangélikus 
Élet« olvasóit. Őszintén kívánom ne
kik,, valamint a nemes, talentumos, 
munkaszerető magyar nép minden fii
nak és leányának Is a boldog életet. 
A ti népetek szenvedélyesen vágyik a 
békére és lelkesen küzd a békéért. Er
ről mi tudtunk, de ezt most a saját 
szemünkkel láttuk cs a saját szívünk
kel éreztük mi, akik a világ minden 
tájáról ősszegyülekeztünk a Béke Vi
lágtanács ülésére. A ti népetek is — 
ebben mélységesen hiszek — méltán 
fogja élvezni a béke édes gyümölcseit, 
amikor a béke uralomra jut az egész 
földön, az egész békeszerető emberi
séggel való közös erőfeszítéseink kö
vetkeztében. n

Budapest, 1953. június 19.
NYIKOLÁJ metropolita, 

az orosz pravoszláv egyház 
képviselője a Béke Világ- 

tanácsban

Elmélyültek kapcsolataink az orthodox egyh ázza l
A Béke-Világtanács ülésszakával 

kapcsolatban jövő ökuménikus kap
csolatainkra nézve rendkívül jelen
tős találkozások történtek a magyar 
protestáns egyházak, valamint a 
magyar görögkeleti egyház vezetői 
és külföldi ortodox egyházak ve
zetői között.

Dr. Kopolovics Iván, a magyar 
görögkeleti egyház adminisztrátora 
megjelent az evangélikus egyház
egyetem fogadásán június 20-án 
este egyházegyetemünk üllői-úti 
székházában azokkal a külföldi lel
készekkel egyetemben, akik a Béke- 
Világtanács budapesti ülésezése al
kalmával részt vettek az egyetemes 
egyház fogadásán. Dr. Kopolovics 
Iván adminisztrátor egyháza nevé
ben díszebédre hívta meg dr. Vető 
Lajos és Dezséry László püspököket 
abból az alkalomból, hogy a ma
gyarországi görögkeleti egyházak 
vendégül látták Nyikoláj moszkvai 
metropolitát. A református egyete
mes konvent által James Endicott 
kanadai Sztálin Békedíjas lelkész 
tiszteletére rendezett ünnepi foga
dáson pedig megjelent maga Nyi
koláj metropolita is dr. Kopolivics 
Iván adminisztrátor kíséretében. Je
len volt ezen a fogadáson Valérián 
Zaharia nagyváradi román orto
dox metropolita is.

Ezek a találkozások kétségtelenül 
történelmi jelentőségűek.

Az orosz ortodox egyház világ
szerte Ismert metropolita ja: 
Nyikoláj, aki Alexij moszkvai 
patriarcha helyettese, ez alka
lommal először látogatta meg a 
magyar protestáns egyházakat s 
kifejezte testvéri érzéseit a ma
gyarországi református és evan
gélikus egyház iránt, melynek

hűséges népszolgálata, hazafias
sága és a békéért kifejtett küz
delme már régóta Ismeretes volt 

előtte.
Nyikoláj metropolita egyházaink 
vezetőivel már több külföldi és ha
zai konferencián és értekezleten ta
lálkozott, s most még szorosabbra 
fűződtek ezek a személyes szálak az 
orosz ortodox egyház és a magyar 
protestantizmus között.

Jelentőségéhez mérten kell mél
tatnunk Zaharia román ortodox 
metropolita látogatását is a refor
mátus egyetemes kohventen, ahol 
egyházunk vezetői is megjelentek 
s ahol

a szívélyes együttlét azt bizo
nyította, hogy népeink és egy
házaink számára alapvetően 
változtak meg azok a viszo
nyok, amelyek között egyházi 

szolgálatunkat végezzük.
Isten iránti hálára indító tény, hogy 
az erdélyi román metropolita és a 
magyar protestáns egyházak veze
tői e találkozással is megpecsétel
hették a történelem folyamán oly 
sokszor egymás ellen fordított né
peink, és  egyházaink testvéri kap
csolatát és együttműködését, né
peink és a-', népek közötti béke fenn
tartásának egyik fontos biztosíté
kát.

Szeretni az emberiséget: ez min
den nemes szívnek elengedhetetlen 
feltétele. Az emberiség egésze nem 
egyéb számtalan háznépekre oszlott 
nagy nemzetségnél, melynek mind
egyik tagja rokonunk, s szerete- 
tünkre és szolgálatainkra egyformán 
számot tart.

Kölcsey Ferenc: Parainesis

B I B Ll A-OLVASÓ
Június 28. Vasárnap. Nehemlás 1:5, 6„ I. Thess. 5 :1 7 ./  »

Bűneink ellenére is szeret, keres az Isten. Gyermekei vagyunk, 
várja bízó, gyermeki, könyörgő imádságunkat. Ha Krisztus nevé
ben kérjük, meghallgat bennünket. Éljünk hát kiváltságunkkal.
(Olvasd még: I. Móz. 50:15—21. — Ez. 5:1—10.)

Június 29. Hétfő. Ézs. 45:22., Ján. 3:35.
Az ég és föld hatalmas Ura, az egyedül igaz Isten megtérésre hív, 
hogy megtartassunk, el ne vesszünk. Az Atya a Fiú kezébe adott 
mindent, — minket is. Krisztusban nyílt meg az út az Atyához, a 
boldogsághoz. Menjünk a nyitott ajtó útján Krisztussal, az életre. 
(Olvasd még: Ján. 8:1—11. ■— Ez. 7:1—10.)

Június 30. Kedd. Ézs. 53:3., Ján. 5:14.
Hinni a magát érettünk keresztig, halálig megalázott Krisztusban; 
ez a mi hivatásunk. Kicsinnyé, semmivé kell lennünk, hogy 0  lehes
sen nagy mlbennünk, Krisztust követő, szolgáló, hívő életünk 
dicsőíti az Istent.
(Olvasd még: II. Kor. 2:5—11. — Ez. 11:14—21.)

Július 1. Szerda. Zsolt. 37:28., II. Kor. 7:4.
Isten minden örömnek alapja. Krisztusban olyan örömre hívott el, 
amely minden ember életét beragyoghatja. Krisztusban örvendő 
életünk láttán szülessen minél több emberben vágyódás az öröm
szerző Isten után.
(Olvasd még: Máté 5:43—48. — Ez. 13:1—12.)

Július 2. Csütörtök. Bír. 8:23., I. Kor. 1:31.
Nem uralkodásra, hanem szolgálatra hivattunk el. Az Ür uralma a 
ml békességünk és boldogságunk. Krisztust követő, őt dicsőítő 
életünk hirdesse, hogy 0  a mi bizodalmunk, ö  a mi utunk. Já r
junk boldogan, szolgáló szeretettel az ö  útján.
(Olvasd még: Máté 18:15—20. — Ez. 14:12—23.)

Július 3. Péntek. Ez. 34:11., Ján. 10:29.
Isten megkeresi az övéit. Engem is, téged is megkeresett. Krisztus
ban életét értünk odaadó pásztorként jelentette ki magát. Hallgas
sunk a Pásztor szavára. Kövessük ö t, higgyünk Benne.
(Olvasd még: Rom. 15:1—7. — Ez. 17:1—10, 22—24.)

Július 4. Szombat. V. Móz. 33 -X, Hóm. 11:32.
Isten szereti engedetlen gyermekeit, szeret bennünket, pedig nem 
érdemeljük meg. Engedetlen gyermekeihez, hozzánk, elküldte az 
engedelmes Fiút. Mentő szeretete utáltassa meg velünk engedetlen 
életünket. Lássuk meg, hogy nem a magunkéi, hanem az övéi va
gyunk. Az engedetlenség útjáról hazatalált életünk hirdesse 
kegyelmét.
(Olvasd még: Gál. 6:1—5. — Ez. 18:1—3., 20—24. — Jer. sir. 3:22—32.)

Schád Ottó 
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„Nem az a feladatunk, hogy elkülönült életet éljük 
ebben a világban, hanem, hogy áldássá legyünk...!"

Szép ünnepe volt a kecskeméti 
evangélikus gyülekezetnek Szenthá
romság után 2. vasárnapon. Ekkor 
iktatta be hivatalába Sikler András 
bácskiskunsági esperes Friedrich La
jos utódját: Veöreös Imre lelkészt.

Az Ybl Miklós tervezte, de' saj
nos nagyon körülépített, alig meg
található, szép stílusú templomban, 
nagyszámú gyülekezet jelenlétében 
folyt le az ünnepség. Az ízlésesen 
feldíszített templomba, a hívek fel
álló sorai és pompás orgonajáték 
mellett vonult be az új lelkipásztor 
az esperes oldalán. Sikter András 
esperes beiktató beszédében (Máté 
5:13—16) a korszerű lelkészt felada
tokról beszélt:

»A lelkipásztornak ugyanaz a hi
vatása, mint magának az Anya- 
szentegyháznak: legyen só, vilá
gosság és hegyen épített város- 
örök, Istentől kapott hivatás és 
parancs! Nem az a feladatunk, 
hogy híveinket kivonjuk a világ
ból, hogy elkülönült életet éljünk 
ebben a világban, hanem, hogy 
áldássá legyünk. Ezért égj. vilá
gíts, ízesíts, tartsd meg, ami rád 
bízatott, igazítsd el híveidet, 
hogy ők és te is áldás lehess.«
Veöreös Imre lelkész beköszöntő 

beszéde az előirt alapige alapján 
szólt.

Az istentiszteletet követő közgyűlé
sen is szép számú közönség vett

részt. Fehér Sándor gyülekezeti fel
ügyelő megnyitó szavai után a kö
szöntők hosszú sora következett. El
sőnek Sikter András esperes köszön
tötte őt a déli egyházkerü’et és es- 
peressége nevében a 37. Zsolt. 5—6. 
versével. Utána dr. Szabó József, a 
Bács-Kiskunsági református egyház
megye nevében kért szót. Meleg sza
vakkal tolmácsolta a nagy ref. egy
házmegye áldáskívánsigait. A hely
béli ref. egyházközség üdvözletét 
Tóth Endre lelkipásztor adta át. Is
mertette a kecskeméti református 
és evangélikus egyházközségek kö
zött fennálló történelmi, hitbéli, a 
családokig menő bensőséges szeretet- 
kapcsolatokat, kérve azok további 
ápolását és mélyítését. A római ka
tolikus és unitárius egyházközségek 
üdvözlete után Veöröes Imre volt 
anyaegyházközsége, a budahegyví- 
déki gyülekezet nevében Danhauser 
László, a fiókegyházközség nevében 
Zámbory József presbiter köszöntöt
ték. Jávor Pál a szomszédos ceglédi 
gyülekezet szeretetét hozta el, majd 
a helybeli gyülekezet köszöntése kö
vetkezett Fehér Sándor felügyelő 
tolmácsolásában. Osztein Katalin a 
gyülekezet nőtagjai nevében. Majlé- 
nyi Marika a gyülekezet kicsinyei 
nevében biztosította az új lelkészt a 
gyülekezet szeretete felől. Ezután 
Harkányi László s. lelkész-adminiszt
rátor felolvasta Dr. Vető Lajos püs
pök köszöntését.

E vangélikus lelkéss fo rd íto tta  le m agyarra  
II. R ákóczi Ferenc la tin n yelvű  ön éle t-irá sá t

II. Rákóczi Ferenc önéletrajzát 
vallomások formájában száműzetése 
idején Franciaországban írta meg. 
Szt. Ágoston példáját követve a kö
vetkező, korára jellemző bonyolult 
címen:

»Egy bűnös vallomása, ki az ő 
szívében született megváltója já
szolánál önön életét siratja és 
a gondviselés kegyeit s annak 
intését hálás emlékezetébe visz- 
szaidézi, — magánbeszédek alak
jában, elkezdve 1716-ban, Krisz
tus születését megelőző napok

ban.«

Vallomásaiban születésétől a kuruc 
forradalom kezdetéig, majd á harc 
végétől 1719-ig mondja el életét. A 
kürucfelkelés történetét aíérí bem 
foglalta bele vallomásaiba, mert azt 
francia nyelven -Emlékezések a 
magyar háborúról« címen külön írta 
meg. Megemlékezik azonban vallo
másaiban a Széchenyi országgyűlés 
vallásügyi tárgyalásairól, Erdély fe
jedelmévé történt megválasztásáról 
és a felkelés végső fejleményeiről. 
Két elmélkedést is illesztett bele ön
életrajzába: az emberi természet 

•megújítása felett és a Lukács evan
géliuma felett valót. Az alábbi idé
zetet is innen vettük. »A vallomá
sokból nyert kitörölhetetlen benyo
más« és »a hazafiúi kötelesség« sar
kalta 1903-ban Dómján Elek abaoj- 
fancsali evangélikus lelkészt, a ké
sőbbi püspököt, hogy a latin szöveget 
magyarra fordítsa. Idézetünket az ő 
fordítása nyomán közöljük.

*0 legfőbb egyszerűség. Istenem, 
milyen egyszerűnek látszanak gondvi
selésed munkái és mily mélységes tit
kok rejlenek azokban! A béke fejedel
mének kellett születnie, hogy az egész 
föld békében legyen, egy uralkodó 
alattvalójának kellett tennie. Nem csak 
Zsidóországot írták össze, hanem az 
egész földet. Tán egyedül csak azért, 
hogy a szent szűz Názáretből kénysze
rüljön Bethlehembe átmenni? Teljes
séggel nem. Erre elég lett volna Zsidó
országot összeírni. Hanem, hogy az 
egész föld sejtelemmel bírjon ismeret
len urának érkezéséről. Te örökkévaló 
Atya összeiratod nyájadat egy béres ál
tal, hogy rábízd a pásztorra legeltetni 
azt. Az egész emberi nem tévelygett, 
mint a pásztor nélküli nyáj és íme az 
ígéret teljességének idejében összeíra- 
tik, hogy egy alkolba térjen és mindezek 
egy császár egyet'en parancsára telje
sülnek. Az egész föld egy és ugyan
azon időben- mozgalomban van és el
képzelem magamban juhaid óriási

nyáját hegyen-völgyön, erdők és ber
kek úttalan útain és sűrűjén át ide-oda 
bolyongva futkosni, pásztorát keresni 
és távoltétében majd e, majd ama 
szembejövőt, rég nem látott embert 
pásztornak gondolva követni; ilyen volt 
az emberiség állapota akkor, amikor 
azon dolgok történtek, amelyeknek em
léket szentelek. Közeleg a pásztor. 
Megszületik a jászolban és sir a já
szolban, csupán e sírásra indul meg a 
nagy mozgalom, noha de ennek okát 
nem tudták.«

»Isten dicsősége ragyogja körül a 
pásztorokat, angyal hirdeti a nagy 
örömet és nagy hirtelenséggel mennyei 
seregek sokasága jelenik meg, mely 
Istent dicséri és azt mondja: »dicsőség 
a magasságban Istennek, a földön bé
kesség és az emberekhez jóakarat!« 
Segít$ Uram,, hogy el nejkagyjon erőm, 
mikor e nagy dolog táélyére akarok 
hatolni. Ö, boldog pásztorok, mily 
nagy a ti boldogságtok, ily nagyszerű 
látó mám/ élvezetén. Az ég, á föld 
és minden teremtményed, 6 örök Isten, 
hirdeti a teremtésnek és mindenható
ságodnak dicsőségét, hanem dicsősé
gedet, mely a testbejövetel titkából 
ered, a mennyei sereg hirdeti, így ör
vendenek ama boldog, drága telkek, 
hogy eljött a sátán országa romlásá
nak, az emberi nem megszabadulásá
nak és egy testben egyesülésének ideje, 
és azért van, hogy az emberekhez való 
jóakarattal járó békét titokzatosan hir
detik. Honnan származhatok ugyanis a 
jóakarat, ha nem a jótól. De kicsoda jó 
Istenén kívül? és következőleg mely 
akarat jó Isten akaratán kívül? De mi 
az, vagy miben áll a te akaratod 
Uram? Kétségtelenül, ha bennünk, a 
te képedre teremtett emberekben, az 
akarat oly tehetség, amely valamely 
célra vezet, a te akaratod a merő sze
retet, mellyel az ember iránt viselletet, 
és ime ez az, ami ma megnyilatkozik, 
Mit tehet tehát a jóakaratű ember 
mást, mint a tiszta szeretetben ra
gaszkodni akaratodhoz, az ilyeneknek 
hird^ttetik aztán a béke; mert ezek a 
mennyei seregek boldog karával lélek
ben egyesülten hirdetik a te dicsősége
det és élvezik azon benső örök békét, 
melyben az ember a megváltó nélkül 
nem részesülhet. lm, innen ered áz 
angyalok öröme, Istennek dicsősége, az 
emberek békessége, és mindezt ama 
boldog éj jelentette ki. Ó én lelkem, 
mily sok nagybecsű dolgot nyújtanak 
néked ezek; de legyen elég neked ed
dig, hogy a szent történet mélyére be
hatoltál, megismerted abból, ami tör
tént. Dicsőítsd Istent, és mivel pászto
rod született és te eddig juh módjára 
tévelyegtél a földön, örvendj, vigadj és 
halld a pásztor szavait!«

K észü lj az  ig e  h a l lg a tá s á r a !
Szentháromság után 4. vasárnap 

Lukács ev. 16.10—12

A mai ige a keresztyének tekintetét 
először is világosan és határozottan a 
reá fűk bízott földi javak és. földi hiva
tásuk felé fordítja. Jézus ezeken a 
javakon, földi hivatásunkban hűséget 
kíván tőlünk. »Aki hű a kevesen, a 
sokon is hű az«. Mit jelent a földie
ken való hűség? Urunk szerint a fötdt 
életben reánk bízott anyagi iavctk fel
használásának, a velük való élésnek 
egyetlen helyes és igaz módia van: 
úgy használni őket. hogy embertár
saink javát szolgátjuk velük. Ezek 
nem a mieink, hanem a »másé« (12. 
v.). Erőnkkel, értelmünkkel, javairtk- 
kai. hivatásunkban mások kenyeréért, 
mások életéért, mások boldogságáért 
kelt fáradnunk. Ön-megtagadó, hálás, 
szívbőljövö szeretetben és hűségben. 
Nem azért, hogy ezzel Isten előtt érdé. 
meket szerezzünk. Hanem azért, mivel 
Isten előzőleg már érdemünkön felüt 
minden szükségeset megadott és ezután 
is megad kegyelmesen. Mindennapi 
kenyeret és mindennapi bűnbocsánatot.

A földi favak: testünk, étetünk, egész
ségünk, erőnk, hivatásunk Isten igéje 
szerint is valóban »javak«, nagy érté
kek. De »igazi kincsünk« Jézus szerint 
mégsem ez. Az »igazi kincs« (II. v.) 
az örök élet, az Istennel való közösség 
itt és Krisztus országában. Ami itt a 
földön Isten mértéke szerint is drága 
javunk, »kevés« az örök élethez hozzá
mérve. Es ha Jézus teljes hűséget kí
ván tölünk a földi »kévésén«, ugyan
ilyen teljes hűséget kíván az »igazi 
kincsen« is: a kereszthalálával nekünk 
megszerzett órák élet ajándékán! Isten 
ezt a kincset a keresztségben adta 
mindegyikünk tulajdonába. Ez való
ban a »mienk« (12. v.). Aki semmibe
veszi Isten szeretetét, Krisztus vére 
hullását és a Szentlélek erejét az igé
ben, a szentségekben, az egyházban, 
az a keresztyén az »igazi kincset« 
tékozolja naponként. A »sokon« lesz 
hűtlenné.

A harmadik, amire ennek a vasár
napnak evangéliuma megtanít: e két
féle »kincsen« való hűtlenség vagy 
hűség éppen nem független egymás
tól! Aki hűtlen, önző és hdmis a földi 
javakon, földi hivatása dolgaiban, ho
gyan lehetne igazán hűséges a na. 
gyobbon, üdvössége ajándékán? Jézus 
ezzel mérhetetlenül nagy jelentőséget 
ad földi hivatásbeli szolgálatunknak: 
»Ha azért a hamis mámmónon hívek 
nem voltatok, ki bízná- reátok az igazi 
kincset?« De Meg is ikéit fordítanunk: 
ha üdvösségünket, Isten bűnbocsátó 
szeretetét keresztyén tétünkre nem be
csüljük, hogyan lehetünk hűek a hét
köznapok önmegtagadást és önzetlen 
szeretetet kívánó fáradságában, a bű
neink és bűnös szívünk ellen folyta
tott küzdelemben?

Urunk, adt erőt a hitben való meg
állásra, hogy hűtlenüt el ne játsszuk 
keresztségbeli kegyelmedet, az örök 
élet kincsét, és hogy neved dicsősé
gére szeretetben, hűséggel tötthessük 
be földi hivatásunkat!

Nagy Gyula

»Az ősegyházat nem lehet pünkösd 
nélkül elképzelni. Nem is keletkez
hetett volna nélküle, hiszen az egy
házat pünkösd szülte. Az egyház éle
tében is beszélnünk keli terhességi 
állapotról, amikor az egyház ott pi
hent Isten terveinek áldott méhében. 
Életét ekkor Krisztus élete és taní
tása táplálta. A nagypénteki kereszt 
volt a szülés fájdalma, húsvét a kö
zelgő születés hirüladása, pünkösd 
pedig — maga a születésnap. Ekkor 
született meg az új ember.

Stanley Jones.
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2-533298. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

A kövek beszélnek
A JELMONDAT, ami az általa 

tervezett épületek fényképeinek te
nyérnyi vastag albumát bevezeti, 
jellemzi Sándy Gyula egész éleiét, 
így ' hangzÍK!1 T
»Napsugaras tornyok épülése közben 
Nagy és nemes volt lelkemnek 

hivatása.«
A hivatástudatos emberek buzgósá- 
gával élt, az igazán hivatott embe
rek eredményességével dolgozott és 
a hivatás munkája közben halt meg. 
Soha meg nem pihenve építette év
tizedeken át a napsugaras tornyokat: 
templomokat, iskolákat, kórházakat, 
középületeket, kis és nagy házakat.

MI EVANGÉLIKUSOK arra em
lékezünk leginkább, amit közöttünk 
és értünk dolgozott. Az egyház köz
igazgatásának minden fokán részt 
vett az egyház életében fiatal korától 
kezdve. 1891-ben lett a budai egy
házközség jegyzője, 15 év múlva 
gondnoka, majd 18 évi gondnokság 
után felügyelője. Mindhalálig meg
maradt tiszteletbeli felügyelőnek. A 
lelkész elnöktársa volt 1931 óta 
Nagytarcsán is és a hála felügyelő
nek tekintette Rákoskeresztúron. 
Tagja volt a budapesti egyházme
gye és a bányai egyházkerület pres
bitériumának és szám ve vőszé kén ok 
és az egyetemes közgyűlésnek. Min
denhová szívesen ment és otthon 
érezte magát, — amint nála is ott
hon érezték magukat lelkész-barátai.

Legkedvesebb egyházi munkája 
mégis az volt, ahol hite, szíve és hi
vatása eggyéforrt.

TEMPLOMAIRA gondolunk. Gyü
lekezeteinknek majd hatod részé
ben ő építette, vagy állította helyre 
az igehirdetés otthonát.

Nem evangélikus templomot 12-t 
épített, evangélikust pedig 48-at. 
Néhány közülük még nincs teljesen 
készen, de ezekben is szolgálnák 
már a lelkészek.

Budapesten ő építette az angyal
földi, kispesti, rákoskeresztúri, rákos
hegyi, rákoscsabai, rákosligeti és rá- 
kosszentmihályi, a Pestújhely;, pest-

hidegkutl, budafoki és mátyásföldi 
templomokat, 1892—1930 kozott re
noválta a bécsikaputérit és 5 építette 
a cinkotai gyülekezeti házat. Az ő 
templomaiban gyülekeznek Nagy- 
tarcsa, Alsógöd, Monor, Hatvani 
Eger, Diósgyőr-vasgyár, Székesfehér
vár, Kaposvár, Tengelic, Battonya, 
Győrnádorváros, Apostag, Kézdivá- 
sárhely, Sződliget, Szeged, Isaszeg, 
Maglód, Kálmánháza, Nyírszőlős és 
Gyomoré evangélikusai, ötvenedik 
felszentelt temploma volt a borbá
nyai (1951), de ma is folynak temp
lomépítkezései Enesén, Csengődön, 
Vasason, Börcsön és Siófokon.

Ezek az új templomok. Csak tor
nyot épített Breznóbánya és Szé- 
csény templomára, restaurálta a 
nyíregyházit, téth-it és az egyházas- 
kozári műemlék templomot. Csak a 
belső teret építette Tab és Somogy- 
meggyes templomában, imatermet és 
más egyházi épületeket emelt Kistar- 
csán és Vácott.

A TEMPLOM összetartja a gyüle
kezetei — szokta mondani és ő ezért 
építette őket olyan szeretettel. Nem 
válogatott. Nagyot és kicsit egyfoi- 
mán vállalt, bármilyen szűk is volt 
az anyagi lehetősége. Kis templomai 
különösen melegek és otthonosak, 
mintha ezekbe még inkább beleépí
tette volna a szívét, hiszen minél ki
sebb egy templom, annál nagyobb a 
munkája, hogy összetartsa a körü
lötte élő evangélikusokat. Minden 
templomát megismerni dús kő- és 
nyerstégla díszítéseiről és Magyaros 
stílusáról.

HIRTELEN ment el. Este befejezte 
a napot, mint illik, imával és igéói- 
vasással és reggel már hiába várták 
munkahelyén. De nem élt meddőén. 
Emlékei maradandók. A maga mód
ján szolgálta Istent. Most,, amikor 
már nincs közöttünk, róla és az 6 
hitéről beszélnek a kövek, melyeket 
ő rakott egymásra, hogy lelke nagy 
hivatását teljesítve napsugaras tor
nyokat építsen Isten dicsőségére; 
emberek örömére.

Zay László

Luther mondta:
Mindent, amit a keresztyén ember él és tesz, a felebarát 

hasznára irányítja, hogy segítségére legyen, nem csupán abban, 
hogy az is ilyen kegyelemhez jusson (hogy t. í. keresztyén élete 
legyen), hanem testben, javakban és becsületben Is, amint látja* 
hogy Krisztus is tette véle, és így követi Krisztus példáját.

Az a jó cselekedet, amely a másiknak javára van.
Csak azok jó cselekedetek, amelyek a felebarátnak szolgálnak 

és hasznosak, — Igen, mi is lenne más az Ilyen szeretet, mint 
csupa cselekvés megszakítás nélkül a felebarát érdekében?

Nem nevezhetó'k jó cselekedetnek azok, amelyeket mi Isten
nek teszünk, hanem amit embertársunk felé kell megtennünk: 
ezek a jó cselekedetek.

A F a s o r i  E v a n g é lik u s  E g y h á z  V II., G o r k i j - f a s o r  1 7 . s z .  a l a t t i  te m p lo m á b a n
vasárnap, 1953. június 28-án, este 7 órakor

B A C H  J . S .  H A N G V E R S E N Y T
rendez

Közreműködik: Ivánka Irén énekművésznő, Répásy Györgyi hegedű
művésznő, Batári József hegedűművész és Peskó Zoltán orgonamüvész

M Ű S O R  :
Bach J. S. műveiből

1. Preludium és fuga e-moll (tölcsér fuga)
2. Vigyázzatok, azt kiáltják . . .  (korálelőjáték, orgona)
3. Alt ária a ’»Weinen, klagen« kantátából (Ivánka Irén)
4. Bach János Sebestyén és az evangélikus gyülekezet címen előadást 

tart Gyöngyösi Vilmos lelkész
5. Fantázia és fuga g-moll (orgona)
6. Kettős hegedűverseny (hegedül: Répásy Gy. és Batári J.) .
7. »0  ember, bánd meg bűneidet!...« (korálelőjáték, orgona)
8. Alt ária a 116. kantátából (Du Friedenfürst) (énekli: Ivánka Irén, he

gedül: Répásy Györgyi) ,
9. »Oh Jézus, mi üdvösségünk!« (korálelőjáték, orgona)

10. Preludium és fuga Esz-dur (Szentháromsági fuga)
A műsort ismerteti Pásztor Pál lelkész

Belépődíj nincs. Adományokat a megrongált templomtető helyreállítási 
költségeire köszönettel fogadunk

Somogyi szűcs B u n d ák  á ts z a b á sa .  
B é lé s e k , h a sz n á lt  
b u n d ák , irh á k  v é te le
V., Kossuth Lajos-utca 5.

U  j  o r g o n á k  S S ’jav,tását
R ie g e r  O ttó  o r g o n a g y á r

Budapest, XIV., Füredi-utca 41. Telefon : 297-023
Harmónium, Angster gyárt
mányú, 18 regiszteres, szép 
kivitelben eladó. Bereg- 
szisziné. Gyula, Gyár-u. 15.
Kertibútor, csőbútor, össze
csukható vaságyak, sodrony
ágybetét készítése és jav í
tása. Vincze, Népszinház- 
u. huszonhat.
Meridor kötőkészüléket, sző- 
vőrámát készít, javít. Kis
iparos. Bpest, VIII., Al- 
földi-u. 12. sz. Műhely.
Zongora, pianino Javítás 
hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvári zongorakészitő 
mesternél. Lenin-körút 21. 
Tel.: 426-819.

Rekamié készítését, m inden
nemű kárpitosmunkát, ‘jav í
tást háznál, házon kívül 
vállal fizetési kedvezmény
nyel. Váradi, Majakovszkij- 
utca 32.
Kvarclámpa javítás: Zsellér, 
VII1.. Szigony-u 19
Kétszemélyes rekamiét szé
kekkel. fotelekkel olcsó ár
ban készít: Kárpitos, Rá- 
kóczl-tér 11. sz
Használt háló, kombinált 
szekrény, kétszemélyes re
kamié, fotel, szék,, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Peterffy Sándor-u. 17. 
Gombot.

Csináltassa nadrág ját spe
cialista nadrágszabónál. 
Női-, sí-, bricsesz- és á t
szabás garanciával. Varga 
Jáno«f, nadrágspecialista. 
Majakovszkij-u. 50. III. 4.

Sodrony ágybetét, össze
csukható vaságy. Gyermek
ágyat. vasbútort, csőbútort 
<észft. favitást vállal Pró
b á k k á  VI., Zichy Jenö-u. 
negyvenhat

Orgona, harmónium, készí
tés, javítás, hangolás, kar
bantartás. Villamos fúvó
berendezések. Fittler, Bpest, 
XIV., Miskolczi-út 76.

Kárpitosbútor beszerzésével 
ordtiljon bizalommal Oláh 
<árpltoshoz. Javítást válla
lok. Készáruk raktáron. Jó* 
eset-kőrút 66. T.: 138-102.

SZLEZÁK RAFAEL harangöntö ál|a-n H r H t L  mosltott vállalat 
R ákospalo ta , (Bpest, XV.,) Ziiayi-tt 28,Tel. 292-12

S p e c iá l i s  m ü s to p p o ló ,  m ű tö m ő
lWfnhAn Többszörösen kitüntetve férfi, női
m a R a n  d á n o s  szabómester, THÖKÖLY-ÚT 59/A. 
Legtökéletesebb mütömés kiégett, molyrágott szöveten 

és ruhákon. Vidékre postán utánvét.

Bundák alakítását, 
sát, tisztítását, valamint 
irhabundák áta lakítását Ju
tányosán vállalja: Lótant 
szűcs. November M é- (Ok
togon) 3. I. em.

M űvégtagok, haskötők, sérv- 
kötők, lúdtalpbetétek készí
tése és Javítása. Vidékre 
is kiszállok. Pókorny, o r
vosi műszerész: Budapest, 
V.. Kossuth L.-u 5 . .

Ringllzés táskákban, övék
ben, zippzárjavftas, gouvré- 
pllssé, hímzések, azsúrozás, 
gombáthúzás, előrajzolás: 
Braun Jenő, egyedül dol
gozó kisiparos szaküzleté
ben Aggteleki-u. 4.

Énekeskönyvek, bibliák, fo
lyóiratok, anyakönyvek, stb. 
bekötését legjutányosabban 
vállal: özv. Felér Béláné, 
Budapest. XVI., Rákosszent
mihály, Rákosi-út 201.
Bzamü re g  Llpl Józsertó l 
(K napecz u tó d á tó l)  IX., 
OMBI-út 79. örök lm ádás 
templom mellett.

Express Kötőkészülék. Sál
szövő. Rapid jav ítás. Debre
ceni, XIII. Szt Lészló-u. 53«

g a r n i t ú r á i t  k i -  
d m u  V ¥ 1  I w K  s z l t é s e ,  Javítása

6  H A V I  H I T E L R E
Kárpitosnál. Horváth M ihály tér tizennégy 

(volt Mária Terézia). Templomnál,
. Zongorajavitáa, ISngoTée 

Jótállással Szakszerű becs- 
t lés. Szárit, mester. Ba- 

ro s s - ié r  egy. T; 330-47# ,

Sezlon 850 Ft, matrac 315,
vendégágy (vasból) 345 Ft
Készítőnél, Bp.. Lénin-kőrút
55. sz.
Harmónium Jókarban eladó.
Gálosfalvi, Lenin-kőrut 21.
I. em. 11/a.
kertibútort

vállalati Jogügyi osztaiy- 
noz Budapestre elmen, 
nék. Badltí. Miskolc. Fö. 
posta. Postán marad.

P F-R KO C S I T, csöbutort, ágysodronyí
k e r tib ú to r t készít -  javít: Lakatos ,  Csányl-utc 

. __________ 12 . szám, (pince).

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés szavanként 1 Ft. Klshlrdetés mid soron
ként 1 Ft, Szöveghirdetés mnj soronként 2 forint»
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Nem lehet az a jelszavunk, hogy „kevesebb tudományt“ hanem 
inkább az, hogy „több tudományt, több igazi kritikát és merészséget“
— mondotta J. L. Hromadka professzor Debrecenben díszdoktorrá avatásakor

A 415 éves ősi debreceni református kollégium díszterme emelkedett 
ünnepség színhelye volt. Június 24-én J. L. Hromadka professzort, a prá
gai Comenius hittudományi fakultás dékánját, a 'világszerte ismert kiváló 
teológust, a Béke Világtanács irodájának tagját avatta tiszteletbeli dok
torrá a debreceni Teológiai Akadémia.

A felemelő ünnepségen részt vett és felszólalt Horváth János, az Ál
lami Egyházügyi Hivatal elnöke. Vele együtt megjelent Vargha József 
osztályvezető.

Részt vettek továbbá: a Csehszlovák Köztársaság budapesti követsége 
részéről Mohelszky követség! titkár és Maszilek követség! attasé. Jelen 
voltak a Béke Világtanács budapesti ülésszakán részt vett protestáns lel
készek közül: E. Küpers, a »Bekennende Kirche« című egyházi újság 
szerkesztője, D. C. Thomson délafrikai methodista lelkész, K. Essen nyu
gatnémetországi lelkész és H. van Dahlen holland református lelkész. 
Evangélikus egyházunkat dr. Vető Lajos és Dezséry László püspök, dr. 
Sólyom Jenő prodékán és Grünvalszky Károly egyetemes főtitkárhclyet-

Püspökeink körlevelei Péter és Pál napjára
Péter és Pál apostolok napját Magyarországon a történelemben mesz- 

szibe nyúló hagyományok tartják az aratás kezdeti napjának. A déli or
szágrészeken és egyebütt is ilyenkor mindenütt elkezdődött már az ara
tás és nincs magyar ember, aki ezekben a napokban ne gondolna az 
ország földművelő parasztságára s a jövő esztendei kenyérre. Az idei esz
tendőt Isten jó időjárással áldotta meg s magyar népünknek gazdag a 
reménysége abban, hogy jó termésünk lesz s békés hazánk dolgozó lakos
sága ismét előre jut felemelkedésében és jólétében. Most mindén azon 

. fordul meg, hogy mindenki a maga helyén elvégezze kötelességét, elvé
gezze a növényápolás, az aratás, cséplés nagy munkáját s hogy az ország 
földművelő parasztsága idejében és teljes mértékben teljesítse állampol
gári kötelességét, a beszolgáltatást, hogy az ország dolgozói kenyerét ide
jében biztosíthassuk. Az idei kötelességteljesítés a munka vonalán nehe
zebb lesz a tavalyinál, mert Isten kegyelméből és földművelő parasztsá
gunk szorgalmából gazdagabb lesz a termés. De könnyebb lesz paraszt- 
Ságunk állampolgári kötelességteljesítése a beszolgáltatás vonalán, hiszen 
azt éppen a tavalyinál jóval gazdagabbnak ígérkező termés biztosítja. 
Püspökeink körlevelet bocsátottak ki az egyház valamennyi lelkészének, 
hogy a június 28-i istentiszteleten emlékezzenek meg földművelő paraszt
ságunk gyönyörű hivatásáról s buzdítsák az evangélikusokat a most előt
tük álló kötelességek és feladatok, szorgalmas, gondos és idejeben valótes képviselte.

Pontosan 11 órakor három teoló
giai hallgató, a régi rebreceni diákok 
viseletében bekísérte az akadémia 
dékánját, prodékánját és a tanári 
kar tagjait, majd újabb tógás teoló
gusok J. L. Hromadka professzort 
és a hivatalos vendékeket. A ma
gyar és csehszlovák nemzeti him
nusz elhangzása után — a teológu
sok kántusa énekelt —, Tóth 
Endre dékán üdvözlő szavaival kez
dődött el az ünnepség. Elsőnek 
Győry Elemér dunántúli református 
püspök szólalt fel és tolmácsolta a 
református egyház vezetőségének 
örömüzenetét.

Pákozdy László Márton, a debre
ceni Teológiai Akadémia prodé- 
kánja latin nyelven méltatta J. L. 
Hromadka professzor érdemeit. 
Miután Tóth Endre dékán ünnepé
lyesen kijelentette, hogy a Teológiai 
Akadémia díszdoktorává választja 
Hromadka professzort, a doktori fo
gadalomtételre került a sor. A foga
dalomtétel után átvette Hromadka 
professzor' a művészi kivitelű okle
velet és a debreceni Református 
Kollégium díszes emlékplakettjét. A 
tanári kar tagjai sorra kezet fogtak 
az új díszdoktorral, Hromadka pro
fesszor pedig cseh nyelven előadta 
doktori értekezését, amelyet Huszti 
Kálmán segédlelkész tolmácsolt. A 
doktori értekezés »A teológia és a 
teológus felelőssége« kérdéséről 
szólt.

»Teológusnak lenni mindig annyit 
jelent, mint magunkra venni a dön
tés minden kockázatát. A teológia 
nem pusztán az értelmünkben ját
szódik le.

A teológia lényegénél fogva az 
emberi lét gyökeréig hatol le és 
elkerülhetetlenül gyakorlati kö
vetkezményeket von maga után.
A teológia kötelessége, hogy meg

szabadítsa az egyházat attól, ami 
koronként rárakódott. Hogy letépje 
az emberi szívekről a babonát és 
kegyeskedést, hogy megtisztítsa ön
magát a gőgtől és a kényelmes ha
gyományosságtól. Mindaz a valódi 
tudományos kritika, ami az egyház
ban az apostoli kortól napjainkig 
lejátszódott, igen hasznos.

Nem lehet az a jelszavunk, hogy 
»kevesebb tudományt«, hanem 
inkáb az, hogy »több tudo
mányt, több igazi kritikát és me
részséget«, csak ne álljunk meg 

idő előtt.«
A teológus felelősségéről szólva a 

következőket mondotta: »A hit belső 
szabadságára van szükség és merész 
tekintetre, amellyel a mai történelmi 
folyamat mélyére nézünk. E fölött 
nem lehet szemet húnyni, előle el
menekülni. Nem lehet értelmetlenül 
keseregni.

Számunkra nem elegendők a ke
gyes szólamok és olcsó elképze
lések. Szükséges becsületesen ta
nulni, odaadóan elmélyedni, bát
ran közellépni a valósághoz és 
meghozni a döntést. A politiká
ban való döntést is — azt a po
litikai döntést, amely valójában 
nem tartalmatlan »politizálás« 
többé, hanem az emberért, an
nak' szabadságáért és méltósá

gáért, kenyeréért és tisztes laká
sáért vívott küzdelemmé válto
zik át az egész világon és éppen 
a legnyomorúságosabb és legsze

gényebb helyeken.
Az Isten igéje füzével lángragyúj- 
tott teológia felelősséget hordoz az 
egyház határán kívüli világért is, 
mert az egyház lényegénél fogva a 
világban él és a világ egészen az 
egyház szentélyéig hatol. Ezért a 
teológusnak bátran le kell számol
nia a régi világgal a maga tulajdon 
életében. Kötelessége résztvenni a 
valóságos életben és hittel menni a 
megálmodott élet felé. Kötelessége, 
hogy megértse Isten ítéleteit, ame
lyek bűneink miatt mint szélvész 
viharzottak át nemzeteink felett.

Az igazi hit nem mentegeti és 
nem igazolja magát, hanem 
mint bűnbánat magára veszi a 
felelősséget saját nehézségeiért 
és a világ fájdalmaiért is. Ez a 
Jézus Krisztus keresztjébe ve

tett hit értelme.
— Krisztus keresztje alatt kell áll
nunk, de Krisztus ' keresztje a hús
véti evangélium fényében áll előt
tünk. Ez pedig a hit győzelmét je
lenti, győzedelmes bátorságot a 
régi világgal való küzdelemben, 
amelyet bűnbánó szeretettel, de 
mégis előreszegzett bátor tekintet
tel folytatunk.«

Amilyen természetes, hogy senki 
sem fedi te az égő gyertyát valami 
edénnyel s nem rejti ágy alá, hanem 
a gyertyatartóba teszi, hogy minden
kinek világítson, ugyanolyan termé
szetes az is, hogy a keresztyének el 
ne zárkózzanak magukba, önzőén be 
ne gubózzanak, hanem őrömmel telje
sítsék elhivatásukat, világítsanak, az
az tegyék láthatóvá a bűnt, de ugyan
akkor sugározzák Isten irgalmassá
gát is. Mert a fényben »nincs oly el
rejtett dolog, mely ki ne tudódnék és 
világosságra ne jőne«. »Az elrejtőző 
bűnre« ugyanolyan fény esik, mint 
ahogy új megvilágításba kerül Isten
nek észre nem vett, vagy addig nem 
jól látott irgalmassága.

Jézus Krisztus minket, tanítványokat 
ilyen fénylő gyertyaként akar látni. 
Ez az ige azt követeli tőlünk, hogy 
keresztyénségünk legyen látható ke- 
resztyénség és másokát szolgáló ke- 
resztyénségl
i Jogos az emberek követelése, ami

kor azt várják a keresztyénektől, hogy 
saját szavaikat komolyan vegyék, él
jék azt, amit szájjal vallanak, csele
kedjék azt, amit Uruk parancsolt. Az 
emberek csak akkor becsülik hitün
ket, ha látják, hogy életünkben és 
hétköznapi magatartásunkban kiábrá
zolódnak előttünk a keresztyén er
kölcsi jellemvonások. Hitünk ereje és 
győzelme látsződhat életünkön! Lehe
tünk Isten meggyujtott gyertyája!

Jogos az emberek követelése akkor 
is, amikor azt várják a keresztyének

ig. Bereczky Albert mondott ez
után üdvözlő beszédet, a reformá
tus zsinat és konvent nevében, 
majd Horváth Jánosnak, az Állami 
Egyházügyi Hivatal elnökének kö
szöntése hangzott el. »Ez az ünnepi 
ülés, amelyen Hromadka dékán 
urat a debreceni református teoló
gia tiszteletbeli díszdoktorává avat
ják — mondotta —, csak úgy mint 
amikor Bereczky püspök urat Prá
gában avatták tiszteletbeli dok
torrá, a két egyház közötti kapcso
lat megerősödését szolgálja.

Ahhoz, hogy a két egyház kö
zött a kapcsolat és a jó viszony 
létrejöjjön, nagyban segített a 
két nép baráti viszonya, köl
csönös segélynyújtása és együtt- 

- működése.
A felszabadulás előtt mind a két 
országban a hatalom birtoklói tuda
tosan nacionalista ellentéteket szí
tottak népeik között. Szembeállítot
ták és gyűlöletet akartak terem
teni a csehszlovákok és a magya
rok között. Ilyen viszonyok mellett 
az egyházak közötti kapcsolat sem 
lehetett baráti és normális.

Most népeink jó barátságban van
nak és amilyen örömmel, büszke
séggel tekintünk a csehszlovák nép 
eredményes munkájára, ugyanolyan 
örömmel és büszkeséggel tekint a 
csehszlovák nép a mi eredmé
nyeinkre, munkánkra.

Népeink barátsága és együtt
működése megbonthatatlan, 
szilárd alapokon nyugszik. Ez a 
barátság, együttműködés és 
kölcsönös segítség, mely né
peinket mélyen áthatja és to
vábbi sikerekre ösztönzi, egy
ben erősíti a világ népeinek 

békemozgalmát.«
Ezután emelkedett szólásra Dr. 

Vető Lajos püspök és tolmácsolta 
az evangélikus egyház, üdvözletét.

Az ünnepség Péter János refor
mátus püspök záróbeszédével ’ vég
ződött.

tői, hogy másokért éljenek. Jogos ez a 
követelés, mért maga Jézus áll mö
götte, aki azt mondotta, hogy ő nem 
azért 'jött, »hogy néki szolgáljanak,
hanem, hogy ő szolgáljon és adja az 
ö életét váltságul sokakért.« Jézushoz 
tartozásunk látsződhat szolgálatkész
ségünkön! Lehetünk Isten másoknak 
világító és a szolgálatában elégő 
gyertyája!.

A látható keresztyénségnek és a 
szolgáló keresztyénségnek az útját 
nem kell sokat keresnünk, Isten elénk 
tárja minden percben és minden em
bertársunkban. Rajtunk múlik, ,hogy 
lehetünk-e Isten alkalmas gyertyája!

Ittlyk Ernő

A fóti Mandák Belmissziói Otthon 
és a gyenesdiás Belmissziói Otthon 
programmját az elmúlt hónapokban 
gondosan előkészítették s azt az 
egyházkerületek elé terjesztették. Dr. 
Vető Lajos és Dezséry László püspö
kök a múlt héten elfogadták és püs
pöki körlevélben közzétették a két 
egyházi központ nyári programmját, 
mely különböző célkitűzésű csendes
heteket és konferenciákat tartal
maz. A programmot a leíkészi hiva
talok ismertetik a gyülekezetekkel s , 
lapunk is közölni fogja azt részle-

elvégzésére.
DR. VETŐ LAJOS

püspök a Szentírás igéit idézi: 
»Gyűjt nyárban az eszes fiú, álomba 
merül aratás idején a megszégyenítő 
f i ú — ez a bibliai igazság ma sokkal 
inkább érvényes, mint valaha, hi
szen ma a magyar dolgozó nép a 
gazdája az országnak, az ország 
földjének és mindannak, amit ha
zánk drága földje terem. A nyári 
mezőgazdasági munkák szorgalmas 
elvégzésére buzdít bennünket a 
háború viszontagságai és megpró
báltatásai következtében sokat szen
vedett magyarokat az a világtörté
nelmi jelentőségű esemény, hogy az 
elmúlt héten hazánkban, főváro
sunkban tartotta harmadik ülés
szakát a Béke Világtanács.« A Béke 
Világtanács munkájának és határo
zatainak méltatása után a püspök 
így folytatja körlevelét: »A remény
ség egyháza vagyunk s azok mellett 
vagyunk, akik nagy reménységgel 
nézjk, mindazt, ami ma a földkerek
ségen /történik s velük -együtt mi 
magunk is kívánjuk, akarjuk és kör 
vetéljük, hogy szűnjenek még a föl
dön a háborús vérengzések, szűnjön 
a népeket nyomorba döntő hideg
háború s szülessenek meg mielőbb 
azok a tárgyalások, amelyeknek 
eredményeképpen megszületik a 
kapunk előtt álló béke. A népeknek 
ezért a nagy reménységéért s annak 
mielőbbi és minél teljesebb megva
lósulásáért ne szűnjünk meg imád
kozni és dolgozni. Végezzük mun
kánkat az eddiginél még nagyobb 
odaadással, lelkiismeretességgel és 
félelősségtudattal, szüntelenül arra 
góndoiva, hogy munkánktól, erőfe
szítésünktől függ az, hogy a föld
kerekség tűz-, láng- és vértengerbe 
bórul-e, vagy pedig a béke művei 
épülnek fel diadalmasan rajta.«

DEZSÉRY LÁSZLÓ
püspök körlevelében ugyancsak a 
Béke Világtanács budapesti ülésezé
sének jelentőségét méltatja s közzé
teszi körlevelében a Béke Világ
tanács felhívását a világ népeihez. 
Kiemeli a körlevél a . Béke Világ
tanács egyetemes határozatait. »A 
Béke Világtanács tanácskozásain ez 
alkalommal / a most folyó háborúk, 
elsősorban a koreai háború meg
szüntetéséért, Németország demo
kratikus egyesítéséért s a népek kö
zötti . békés együttélés formáinak 
megkereséséért emeltek szót. A nem-

teifoen, hogy olvasóink s a gyüleke
zetek tagjai ezúton is értesülhesse
nek ; a sok áldást ígérő alkalmakról. 
A fóti és gyenesdiási egyházi köz
pont az i evangélikus gyülekezetek 
tagjai és az evangélikus lelkészek 
és családtagjaik részére rendez 
konferenciákat. Imádkozzunk azért, 
hogy , ez a Programm Isten kegyel
méből egyházunk gyülekezeteinek 
megelevenítésére bő áldást hozzon 
és nyújtson egyházunk és az evan
gélikus emberek mai feladatainak 
elvégzéséhez eligazítást.

zetközi helyzet mostani eseményei 
azt mutatják, hogy valóban »minden 
ember látja, hogy lehetséges a meg
egyezés« s hogy abban a remény
ségben küzdhetünk tovább a bé
kéért, hogy tanácskozások útján 
minden nemzetközi kérdés elintéz
hető. A Béke Világtanács záró nyi
latkozata adja a célkitűzéseit annak 
a világméretekben folyó békeharc
nak, amelyben mi is benne vagyunk. 
Kifejezi a nyilatkozat azt a meg
győződésünket, hogy minden népi
nek joga van szabadon megválasz
tania saját életmódját és köteles
sége tiszteletben tartani azt az élet» 
módot, amelyet más népek szabadon 
választottak. Egy másik felhívásban 
különösen arra hívja fel a világ 
békeszerető népeit és embereit, hogy 
harcoljanak a nemzetközi tárgyalá
sok felvételéért és a legszélesebb 
körű kultúrcseréért, ami lehetővé 
teheti mindenki számára, hogy to
vábbadja munkájának gyümölcseit, 
technikája eredményeit a tudomány 
és a művészet vívmányait. ̂ A  mai 
helyzet korlátlan kilátásokat nyit az 
emberi kapcsolatok ilyen irányban 
történő gazdagítására.« Azon kell 
tehát lennünk, hogy a népek közötti 
eszmecsere, különösképpen a kultu
rális érintkezés, egymás eredményei
nek megbecsülése és hasznosítása 
siettesse és segítse elő a kormányok 
között oly szükséges tárgyalásokat, 
melyek a lépésről lépésre elért meg
egyezések útján biztosítják az álta
lános és tartós világbékét.

Gyönyörű, nagy célok ezek s há
lát adhatunk Istennek, hogy a ma
gyar nép és a magyar kormány tel
jes szívvel és egész odaadással áll 
ezen célok teljesítése mögött. Az a 
dolgunk, hogy egyházunk lelkészei és 
hívei is odaadják erejüket és lelke
sedésüket a népek közötti jó vi
szony, a kulturális és gazdasági 
együttműködés és a tartós béke 
megszilárdítása ügyének.

Nekünk természetesen elsősorban 
idehaza van dolgunk. Szolgáljanak 
tehát prédikációink és lelkipásztori 
munkánk megmozdulásai, könyör
géseink és erőfeszítéseink ezeknek 
a céloknak. Elvárom minden munka
társamtól, hogy az emberiség legfon
tosabb ügye, a béke ügye érdeké
ben most a Béke Világtanács által 
kijelölt úton és közvetlen célokért 
Jézus Krisztus parancsolatai alap
ján és hitünk feloldhatatlan erkölcsi 
kötelezettségeképpen minden tőlük 
telhetőt megtesznek.

A hazai békeküzdelem egyik leg
fontosabb kérdése most itt áll a ka
puink előtt. Ez a gyönyörű termést 
ígérő magyar föld gazdag aratásá
nak önfeláldozó elvégzése.«

A körlevél ezekután a nyári mező- 
gazdasági munkákkal kapcsolatos 
kötelességeket tárja fel s így feje
ződik be: »Elérkezik a nyári mun
kák elvégzése után közös munkánk 
gyümölcsét élvező közös nemzeti 
örömünk. Isten pedig meg fogja 
adni azt, hogy megőrzi hazánk és 
otthonaink, munkánk és kenyerünk 
tartós békéjét!«

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság után 5. vasárnap 

Lukács ev, 8:16—18.

Püspökeink engedélyezték  é s  körlevélben tették  közzé 
a fóti é s  a gyenesdiási egyházi központok nyári programmját

„Gyűjt nyárban az eszes fiú, álomba merül aratás idején a megszégyenítő 'in“ r« « . » . »



EVANGÉLIKUS ÉLET

Dezséry László püspök prédikációja a Deák-téren 1953. június 21-én
Alapig©: János 5:37-47. - 
Aki elküldött ©ngem, m aga az Atya 

Is bizonyságot te tt rólam. Sem hangját 
nem hallottátok soha. sem ábrázatát 
nem láttátok. Az ő Igéje sincs m ara
dandóan bennetek: m ert akit 5 elkül
dött, ti annak nem hisztek. Tudakozzá
tok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy 
azokban van a ti örök életetek; és ezek 
azok. amelyek bizonyságot tesznek ró
lam; És nem akartok hozzám jőnl, hogy 
életetek legyen I De Ismerlek bennete
ket. hogy az Istennek szeretete nincs 
meg bennetek. Én az én Atyám névé 
ben jöttem, és nem fogadtatok be en 
gém; ha m is  jőne a maga nevében, 
azt befogadnátok. Mimódon hihettek ti, 
akik egymástól nyertek dicsőséget és azt 
a dicsőséget, amely az egy Istentől van, 
nem keresltek? Ne állítsátok, hogy én 
vádollak majd benneteket az Atyánál; 
van. aki vádol titeket, Mózes, akiben ti 
reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mó
zesnek. nékem Is hinnétek; m ert én ró
lam írt ő. Ha pedig az ő írásainak 
nem hisztek, mimódon hisztek az én 
beszédeimnek?

KERESZTYÉN GYÜLEKEZET!
r TESTVEREK a z  ü r  j é z u s  k r is z t u s -

Jézus Krisztusnak ebben a beszédében az 
első bizonyságtétel egy

fé le lm e te s  e r e jű  f ig y e lm e z te té s
felénk. Krisztus arra figyelmeztet betrnün 
két. hogy mi nem láttuk soha és nem hal 
lőttük soha az Atyát, ezzel a figyelmez
tetéssel ő elkülöníti m agát tőlünk, meit azt 
mondja vele, hogy ő természetesen lá tta  és 
hallotta azt, aki őt elküldte. A figyelmez
tetést fgy lehetne kiélezni; »Vigyázzatok 
csak, az Atyának, aki engem elküldött, ti 
a hangját 6em hallottátok soha, az ábrá 
zatát sem láttátok soha. Én vagyok az, 
aki láttam és hallottam .« Ezzel Krisztus 
porbaroskasztóan ekülönlti m agát tőlünk. 
De ugyanakkor kikerülhetetlenül fontossá és 
szükségessé is teszi m agát az emberek szá
mára. Az a Krisztus velünk megnyitott kö
zösségének legmélyebb értelme, hogy mi 
egyetemlegesen- és égetően rá vagyunk szo
rulva. ha látni és hallani akarjuk az Atyát. 
Az az ő velünk kötött szövetségének Igazi 
jelentősége, hogy éppen őbenne látjuk és 
halljuk az Atyát. A világból sokszor hang
zik felénk ez a kérdés: »Ugyan ki látta, ki 
hallotta az Istent?« Jó rágondolnl arra, 
hogv ezt a kérdést nem a világ tette fel 
és fogalmazta meg a szám unkra, hanem 
m aga Krisztus, Az a tény tehát, hogy egyi
künk sem látta és hallotta az Atyát, nem 
olyan tény. amelyből a hitetlen ember tő
két kovácsolhatna m agának, azok ellen, 
akik hisznek a Láthatatlanban. Ezt a tényt 
Jézus Krisztus maga állapította meg és jó 
arra gondolni, hogy ezt a problémát ml
nem nyitott kérdésként kaptuk és szenved
jük, hanem megoldott kérdésként. Az Atya 
szerelmetes Fiának földreiövetele. maga az 
isteni Inkarnácló. Jézus Krisztus emberléte 
oldja meg a vallásnak, a keresztyén hitnek 
azt az egyébként elbírhatatlan feszültséget, 
hogy Istent hiszünk, noha nein láttuk. 
Igen. Jézus Krisztus óta úgy kell ezt mon
danunk: »Istent hiszünk, n o h a  nem lát
tuk, de m e r t  Jézus Krisztust láttuk.« 
»Láttuk az ő dicsőségé*, mint az Atya egy
szülöttjének dicsőséget.« Jézus Krisztusban 
lett látványossá és hallhatóvá az Isten. 
Igénk figyelmeztetése viszont abban van, 
hogy Jézus Krisztus nélkül lá thatatlan az
Isten és mindenestül Igazolt volna a két
kedés, a láthatatlanban való hittel szem
beni ellenállás bennünk és akárkiben, ha
Jézus Krisztus nem volna. Jézus Krisztus
nak ebben a beszédében tehát az a szív
szorongató figyelmeztetés, hogy az Atyát 
egyikünk sem látta  és hallotta, egyben fel
emelő vigasztalássá la lesz azért, jn e rt 
ő ra jta  keresztül mégis megism erhető az 
Isten. A keresztyén hit bennünk azzal kez
dődik, Hogy Jézus Krisztusban kerestük 
meg és találtuk meg az Istent.

Jézus Krisztusnak ebben a beszédében a 
második bizonyságtétel

h a ta lm a s  v á d
a keresztyénség felé. Ismét hátrahúzódik 
tőlünk néhány lépéssel. Megint a íra  mu
tat rá, hogyan állunk ml önmagunkban és 
őnélküle. *Az én Atyámnak Igéje nincs 
m aradandóan bennetek.« Nem is igazolja 
ezt a m egállapítását érvékkel és tapasz
talatokkal. Egy szavunk sem lehet e meg- 
á l’apítás ellen. Ugyanakkor azonban, akii
kor ezzel a váddal tőlünk elhúzódik, azon
nal segítségünkre is siet. A segítség  a tény 
m agyarázatában van. Azért nincs az én 
Atyám igéje m aradandóan tibennetek, mert 
nem hisztek bennem, akit az Atya elkül
dött. Istennek volt Mózese, voltak patrlar- 
chál és prófétái, akiken keresztül zengett 
Isten szava, de ez nem volt maradandó 
mibennünk. Krisztus szava sem  maradandó 
mibennünk. M aradandóvá Isten szava csak 
Krisztuson keresztül lehet bennünk. — az
által hogy Krisztus életének utánzása bon
takozik ki az életünkben. Jézus Krisztus
nak Istent bemutató személyes megjelenése 
és kinyilatkoztatása csak úgy lesz maradan- 
dóan a miénk, ba az ö személyes életmaga- 
ta rtását, példáját, az O lelkét vesszük át. 
Egyébként úgy vagyunk Isién igéjével, mint 
akik valamit félfüllel hallanak, ő  is szól, 
de közben m ásra figyelünk. Vagy úgy va
gyunk vele. mint a rádióhallgató, aki végzi 
a munkáját, de közben a másik szobából 
a nyitott rádióból zene szűrődik. Vagy úgy 
vagyunk Isten Igéjével, mint az ifjú. aki 
tanul-tanul, de u rm  az életnek tanul. Vagv 
úgy vagyunk vele, mint az az ember, aki 
amit mondanak neki, szándékosan félre
él tf.

Jézus Krisztus Ismeri mindezt. Tudja, 
hogy félfüllel hallgatjuk Isten igéiét vagy 
ügy, mint a másik szobából szűrődő zenét, 
vagy úgy, hogy azt nem alkalmazzuk az 
életre, vagy ismét úgy. hogy szándékosan 
félreértjük azt. Ne felejtsük el. hogy Isten 
igéje éppen az a gazdag terület, ahol a 
sátán minden lehetőséget m egragad, hogy 
minket attól eltántorítson vagy abban félre, 
vezessen, ő  foglalja le az egyik fülünket 
vagy ő^ dolgoztat minket úgy, hogy közben 
ne érvényesüljön a munkánkban Isten 
lg<y«. Ismét ő az. aki éppen a gyakorlati 
eleiünkből akarja kilopni Isten Igéjének 
maradandó hatását. Akárhogy nézzük Isten 
igéjében való m egm aradásunk állhatatlan- 
ságának kérdését, egyféleképpen egy az 
Igazság. Egyedül Jézus Krisztus követése, 
vagyis az Ó életének a mf életünkben tö r
tént utánzása teszi maradandóvá bennünk 
Isten Igéjét. Mit sem ér, ha az egyház a 
teológiája középpontjába állítja Is Krisz
tust. de m agatartásában nem követi őt. 
»Kriíztocentrikus teológia« még nem teszi 
íz  egyházat Krisztus egyházává. KNszto- 
centrlkus teológia Krisztus utánzásával 
együtt teszi az egyházat Krisztus egyhá
zává, Isten igéjével m aradandóan táp lá l
kozó és áldásosán működő egyházzá. Krisz
tusnak nem elég az ige hallgatása. Krisz
tusnak az Ige m egtarlása kell. Úgy szeret
tek-e, ahogy én özerettem, úgy éltek-e, 
ahopr én éltem, úgy áldoztok-e. ahogy en 
áldoztam. — ezt kérdezi Krisztus. Egyéb
ként nincs Is az igének semmi foganatja.
A magyar emberek tudnak arról a bizonyos 
falrahanyt borsóról, amely egyetlen kóppa- 
nást tesz a falon, azután lehullik. Krisztus 
utánzása nélkül Isten Igéje így hullik le 
mint falrahányt borsó és nem tud m ara
dandóvá lenni bennünk.

Jézus Krisztusnak ebben a beszédében 
azonban nem hiányzik a végső megoldás 
sem. A harmadik bizonyságtétele egy hatal
mas

h ív é «
felénk. Kiélezetten és negative fogatmazott 
hívás ez. Tf az frást tanulm ányozzátok, azt 
tudakozzátok, rengeteget foglalkoztok az 
Igével, de. nem Jöttök hozzám, hogy é le te 
tek legyen. Azt mondja az Ige: abból még 
nincs élet, hogyha reggeltől estig  o lvassá
tok a Szentírást, de Jézus Krisztus szemó 
lye-sen nincs benne abban. Abban sincs 
élet. ha reggeltől estig vitatkoztok a ke
resztyénség elvein azokkal, akiknek m ás el
veik vannak, de ugyanakkor Jézus Krisz
tus nem ábrázolódig ki az arcotokon és az 
életeteken. Abból sincs élet. és  semmi erő 
nincs abban, ha írástudókká lesztek, vi
szont úgy jártok-keltek. m int a farizeusok. 
Jézus Krisztus magából a templomból ü l
dözte ki a hazugokat. Korbáccsal verte kt 
onnan a vallásnak azokat a visszaélőit, akik 
kereskedtek az Isten Igéjével és a temp
lom 6zcnt dolgaival, de nem akarták k ö 
vetni őt. Abból sincs élet. ha görcsösen 
ragaszkodtok az ú. n. keresztyén világné
zethez. ami egyszerűen semmi. A keresztyén 
élethez kell ragaszkodnotok, mondja Krisz
tus; azt pedig úgy kell élni, ahogyan én 
éltem. Azt tanuljuk ebből, hogy o tt kez
dődik a mi egyházi és hívő bizonyságtéte
lünk a mat embert nemzedék felé, hogy 
m agunkat Krisztus közösségébe adjuk hogy 
az arcunkon és a cselekedeteinken ábrázó- 
lódjék ki az embereket szerető, megbékél* 
tető és talpraállító  Krisztus.

Tudom, hogy itt könnyen félreérthettek 
engem, Idáig úgy hangzik ez a prédikáció, 
mintha azt mondanám; nosza testvérek buz- 
duljatok fel, kezdjétek el utánozni Krisztust 
és minden jóra fordul. Hozzá kell ten 
nem ehhez, hogy ez nem ilyen egyszerű, 
vagyis nem olyan nehéz. Nem Ilyen egy
szerű, mert emberi erőfeszítésből ez nem 
megy. Jézus Krisztusra m agára és az ő 
Szentleikére van szükségünk, hogy krisz
tusi életünkkel lehessünk áldására a v ilág
nak. De nem is olyan nehéz. Nagy baj 
volna, ha a magunk erejére hagyattattunk 
volna. Emberi erőfeszítéssel semmire sem 
mennénk. Amikor Krisztus azt prédikálja, 
hogy »nem akartok énhozzám Jönni, hogy 
életetek legyen« akkor Igazában azt pré
dikálja. hogy »nálam életetek van«, ben
nem életetek lehet«. Az egyháznak nincs 
m ás dolga, mint engclelm esen odaszánnia 
m agát arra, hogy Krisztus a m aga Lelke 
által kiábrázolja m agát a keresztyének 
életén.

Krisztus negyedik bizonyságtétele ebben a 
beszédében egy szemrehányás amiatt, hogy 
mi, keresztyének m indig máshol akarunk 
erőt meríteni, mindig másként akarunk el
járn i és m indig m ásban akarunk elfoglal
tak lenni, mint ahogyan ö  rendelte. Ahogy 
én tapasztalom , m ostanában egyedül és ki
zárólag

a  g y a k o r la t i  k e re s z ty é n s é g
az Igazi kérdés. Jézus Krisztusnak ez az 
egész beszéde arra szolgál, hogy m egta
láljuk ennek az egyszerű, gyakorlati ke
resztyén életnek az útját és módját. Ml 
»láthatatlan« Istent hiszünk, holott az Is
ten-hit az élő Jézus Krisztusban látható 
alapokat kapott. Ml az Ige egyházának, 
tartjuk  m agunkat, de nincs meg bennünk 
m aradandóan az ige, mivelhogy az igével 
csak »foglalkozunk«, de nem éljük azt, 
Ml, keresztyének akarunk lenni, de cl 
akarjuk kerülni azt, hogy Jézus Krisztus
hoz menjünk. MI jó cselekedeteket akarunk 
végrehajtani, de »Istennek szeretete nincs 
meg bennünk«. MI, akárki mást követni 
tudnánk, csak éppen azt nem, akit Isten 
példánkul adott. Főként pedig mi minden 
komplikációt szívesebben vállalunk, m int azt 
az egyszerűt, amit a keresztyénség egész 
történetében mindenütt tudtak azok, akik 
jól értették az igét: követni Krisztust.

A mi mostani keresztyén életünk csupa 
erőfeszítés. Szándékosan keressük a kom
plikációkat. Azt gondoljuk, hogy fölöttébb 
stílusosan, választékosán, fondorlatosán, 1 
más embereket lenyűgöző módon kell ke
resztyénekké lennünk. A mai keresztyén 
emberek azt hiszik, hogy valami zseniáli
sat kell kitalálnlok és cselekednlök, ho^y 
a keresztyénséggel elő lehessen állni es 
ha tást lehessen gyakorolni a világban. 
Mindez ostobaság és hitetlenség. Isten ép
pen azokkal a tényekkel, amelyek álta l be- 
folyásoltan mi a keresztyén élet és az 
egyházi m agatartás zseniális ügyessége 
után vágyakozunk, tan ít minket arra. hogy 
a kérdést a legegyszerűbben fogjuk meg. 
Vlsssza Jézus Krisztushoz. Az ö  egyszerű, 
tiszta, félreérthetetlen életéhez. Jézus Krisz
tusban az Istenhívő élet nemcsak lehet
ségessé, hanem végtelenül egyszerűvé és 
következetessé ts lett. Jézus Krisztus úgy 
beszélt, ahogyan a kétszer-kettő-négy be
szél, s úgy cselekedett, ahogyan az a vi
lágos és egyszerű beszédből becsületesen 
következik. Az evangélium ban nincs 6emmi 
komplikáció és nincs semmi ügyeskedés. 
Krisztus a bűnök bocsánatát hirdette, ke
gyelmet osztott, irgalm asságot gyakorolt, 
6zeretetet árasztott és mindenki szám ára 
segítség volt minden esetben. A mai ke
resztyén nemzedék nem azért él nehezen.

maga bizonyságtételét nem azért tudja 
nehezen megvallanl. mert nehéz körülötte 
a világ, hanem azért, mert a mai keresz
tyén nemzedék nem akar egyszerűen és 
alázatosan abban szolgálni, amire Isten őt 
küldötte, vagyis amire valóban szüksége 
van a világnak és az emberiségnek. Az az 
idő következett el, amikor a legközvetle
nebb módon, a legnagyobb érdeklődéssel 
és a legtöbb önfeláldozással kell a világ 
dolgaival, az emberek gondjával-bajával 
foglalkoznunk. A keresztyénség akkor ta lá lja  
meg önmagát, ha m egtalálja Urát. Ha 
m egtalálta Urát, m egtalálta helyét a világ
ban.

Mire van szüksége a világnak és az em
beriségnek? Arra, hogy betöltsük Isten 
egyetlen törvényét. Ezt az egyház szám ára 
így fogalmazta Krisztus: »Szeresd az Is
tent teljes szívedből, teljes lelkedből és tel.
. es erődből és szeresd az embert. mint 
önm agadat.« Higyjétek el, hogv a mai Ke
resztyén egyháznak ebben oldódik meg m in
den kérdése s a törvény ilyen betöltésé
ben nyílik meg minden feladata. Szeresd 
Istent mindenekfelett és

I s te n t  s x e re tv e  s x e re s d
e m b e r tá r s a id a t ,

mint önmagádat. Azon légy. hogy előre
menjen az emberek ügye. Az egyszerű em
berek egyszerű, de szeretet hiányában még
is oly komplikált sok ügye megoldódjék.

Azon légy, hogy ezen a világon minél 
több ember érezze m agát Isten kertjében. 
Élvezhesse az élet szépségeit, m egtapasz
talhassa a bűn bocsánatát, a békességet, az 
Istenflúságot, tehát a testvériséget az em
berek között. Ha keresztyén, vagy, akkor 
légy minden nyomorúság ellensége. Azon 
dolgozzál hogy a bűn e« a bűn minden 
következménye: a nyomor, a félelem, a 
veszély, a betegség, az ördög minden go
noszsága eltűnjék az életünkből. Azon légy. 
hogy az emberek becsületesen. irgalm as 
szívvel éljenek a földön és m egtalálják 
azt, amit nekik Isten előre elkészített, — a

Nem 
és

földi boldogulást és az örökéletet, 
olyan komplikált a keresztyén élet 
keresztyén bizonyságtétel, m int ahogy sok 
szór gondojátok. Jézus Krisztust utánozva 
nem komplikált az, hanem  igen egyszerű,

Én m ostanában egy türelm etlen Istent 
érzek a keresztyénség feje felett. Egy tü rel
metlen Istent látok, aki az egyházzal való 
mély^ elégedetlenségében engedi, hogy az 
egyház éppen abban szégyenüljön meg, 
ami szám ára a legkézzelfoghatóbb: a Krisz
tus követésének követelményeiben. Nézzé
tek, hogyan alázta meg Isten az Igaz szol- 
gála tát nem teljesítő egyház tekintélyét a 
mi korunkban. Nézzétek meg, hogyan en
ged t© át Isten a keresztyén erkölcs követe
léseit a memhívők szívébe és szájába. Ott 
tartunk, hogy Isten a kövekből, vagyis a 
nemegyházból terem t m agának prófétákat a 
földön. Ott tartunk, hogy az egyház he
lyett egy másik népet választ ki Isten, hogy 
az ö , emberek Iránti Jóakarata érvényesül
jön. Ne m ondjátok, hogy van Lutherünk és 
Kálvinunk. Istennek megvan a módja hozzá, 
hogy az ő akaratának új ábrázolását a-dja 
a világba. Isten talán  ott tart, hogy unja 
az ő egyházának engedetlenségét. De új 
özönvíz nem lesz a földön. Isten türelm et' 
len, de mégis kegyelmes. Isten pálcát tör 
az engedetlenségünk felett, de mégis vár. 
Ennek a türelmetlen Istennek az egyház 
m egtérésére való várakozásában van a ml 
egyházunk mai életének Igazi feszültsége. 
És ezt az igét, amit oly Jól Ismerünk, hogy 
»térjetek meg, m ert elközelített Isten or
szága« úgy fogalmazza most -Isten: »pró
báljátok meg a mai m agyar nemzedékben 
engedelmesen utánozni az én fiamat, Jé- 
-us Krisztust«.

Mit tenne ma Jézus Krisztus? Továbbhír- 
detné a bűnök bocsánatát és az örökéletet 
és mindenki mellett ott állna, akinek va la
milyen szüksége van. Az egész világ Iránti 
mentő szeretettel küzdene az emberekért. 
Mit tegyen ma a keresztyén egyház? H ir
desse tovább a bűnök bocsánatát és az 
őrökéletet és legyen mindenki mellett, aki 
szükségben van s az egész világért való 
féltő fczeretetben küzdjön az emberekért.

Testvéreim! Úgy hiszem, hogy ahhoz, amit 
most még mondandó vagyok. Isten igéiében 
és annak m agyarázatában meg van teremtve 
a világos összefüggés. A Béke V ilág
tanács tegnap délután fejezte be budapesti 
ülésszakát. Kiáltványt bocsátott ki a világ 
népeihez melyet hetven nemzet képviselői, 
lelkesedéssel fogadtak el. A kiáltvány m eg
szavazása után az elnök ezt a kijelentést 
tette: »Ez most a ml szavazatunk volt erre 
az üzenetre. Holnap az egész világ szava
zatának pecsétje lesz ra jta . Ez most a ml 
szavunk. Holnap az egész világé lesz.« 
Felolvasom most előttetek ezt a néhány 
mondatot, hadd legyen a ml szavunkká Is, 
hadd legyen a ml gyakorlati keresztyénsé- 
günk bátor bizonyságtételévé: »Nagy re 
ménység született. Ma m ár minden ember 
látja, hogy lehetséges a megegyezés. Vé
get lebet vetni a vérengzésnek. Végezni le. 
net a hidegháborúval. Ezekben az órákban 
ünnepélyesen felhívjuk a népeket: követel
jék kormányaiktól, hogy tárgyaljanak  és 
egyezzenek meg. Valam ennyiünktől függ, 
hogy tám ogassunk minden olyan kezdemé
nyezést — bárm ely kormánytól származik 
Is —, amely az ellentéteknek békés úton 
történő m egoldására Irányul. M lndannylunk- 
tól függ, hogy meghiúsítsuk azok m ester
kedéseit, akik akadályozzák vagy késlelte
tik a megegyezést. A béke Itt van kapuink 
előtt. Rajtunk áll, hogy elérjük.« így szól 
a Béke V ilágtanács Üzenete. S most azt 
kérdem tőletek, mi a dolgunk Krisztus- 
követő keresztyéneké? Ismétlem: továbbhfr- 
detni a bűnök bocsánatát és az örökeletet 
és  odaállni, az emberek mellé. Kiben le
gyen több reménység, m int a keresztyének
ben? Krisztus arra tanít minket; — legyünk 
a leglelkesebbek az emberek felé Jóindulatú 
emberek között. Arra indft m inket, hogy a 
világ minden jóakaratú  emberével együtt te. 
remtsük meg a világon azt a helyzetet, 
amelyben minden ember m egkaphatja Isten
től azt, amit ö  minden embernek ju ttatn i 
akar: az életet. Isten szerelme így vezes
sen minket a Krlsztust-követő keresztyének 
igaz útján. Amen.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Július 5. Szentháromság után 5. 
Igék: d. e. Csel. 4, 31—31, Lk. 8, 
Liturgikus szín: zöld.

LELK ÉS Z-S ZENTELÉS
A Teológiai Akadémia most 

végzett hallgatói közül Dezséry 
László püspök, dr. Karner Károly
teológiai tanár és Benczúr László 
püspöki titkár segédletével június
28-án, Szarvason Gémes István, 
Hrusz János és Kovács Pál lelkész
jelölteket lelkésszé szentelte. Jú 
nius 30-án a Deák-téri templomban 
Cserháti Sándor, Sárkány Tibor és 
Szita István lelkészjelölteket szen
telte fel, Dr. Sólyom Jenő teológiai 
tanár és Benczúr László püspöki 
titkár segédletével. f
SEGÉDLELKÉSZ-ELHELYEZÉSEK

A most felszentelt segédlelkésze
ket Dezséry László püspök a kö
vetkezőképpen osztotta be:

Gémes Istvánt Békéscsabára, 
Hrusz Jánost Szegedre, Kovács Pált 
Irsára, Cserháti Sándort Bpest.— 
Fasorba, Sárkány Tibort Pécsre. 
Szita István mint felszentelt lelkész 
továbbfolytatja tanulmányait.

SEGÉDLELKÉSZ-ATHELYEZÉ8EK
A most felszentelt segédlelké

szek elhelyezésével kapcsolatban 
Dezséry László püspök a következő 
segédlelkész-áthelyezéseket léptette 
életbe július 1-i hatállyal:

Matuz László rákospalotai segéd
lelkészt az újpesti gyülekezetbe; 
Muntág Andor rákoskeresztúri se
gédlelkészt a zuglói egyházközségbe; 
Madarász István szegedi segédlel
készt a kecskeméti gyülekezetbe; 
Juhász Géza irsai segédlelkészt a 
rákospalotai gyülekezetbe; Pásztor 
Pál fasori segédlelkészt a rákos
keresztúri egyházközségbe; Harká
nyi László kecskeméti segédlelkészt 
a józsefvárosi gyülekebe; Hüvely 
Sándor pécsi segédlelkészt a mező
túri gyülekezetbe; Bácskai Gusztáv 
békéscsabai segédlelkészt a szarvasi, 
ótemplomi gyülekezetbe; Vámos 
József józsefvárosi segédlelkészt a 
ferencvárosi gyülekezetbe helyezte 
át.

BUDAHEGYVIDÉK
A budahegyvldéki gyülekezet ve

gyeskara június 28-án, vasárnap 
este tarto tta évadzáró zenei áhítatát 
a templomban szép gyülekezet je
lenlétében. Műsorán Árokháty, dr. 
Gárdonyi, Hassler, Staden, Kreztzer 
és Viadana műveket m utatott be 
mély hatást keltőén. Közreműködtek 
Sokoray Zsolt (hegedű) és Bálint 
Sándor (ének). Várady Lajos espe
res előadásában a »szent muzsika« 
teremtő, embert formáló erejéről 
beszélt. Az áhítat után tarto tt sze- 
retetvendégségen dr. Kardos Jenő 
felügyelő beszámolt az énekkar évi

L elk ész tő l b ú csú z o tt — le lk é sz t  ik ta to tt  
K isbab ot

Ä szép vidéken keresztülvivő 
autóbuszból látható, amint a hol
nap kenyerét lengeti a szél. A Rába 
melletti Kisbaboton nagy a készü
lődés. Amint szombaton megérkez
tem, a paróchiára mentem. Szor
gos asszonyok, leányok forgolódnak. 
Holnap nagy nap lesz. Lelkésztől 
búcsúzik, lelkészt iktat a gyüleke
zet. A megválasztott új lelkésszel 
megnéztük a határt, amint a le
áldozó nap sugarai szórták aranyké
véiket a.mezőre, és a holnap, a jövő 
gyülekezetéről beszélgettünk.

Eljött a nap. Kondulnak a haran
gok. Régen látott ilyent a falu. K i
lenc Luther-kabátos lelkész vonult 
a templom felé. Elől megy a jelenben 
a m últ és a jövő. Ihász László, a 
gyülekezet 43 éven át volt lelkésze, 
középen Németh Károly, a győr- 
soproni egyházmegye esperese. Bá
rány Gyula beiktatandó lelkész. A 
kis templomot megtöltötte a hivek 
serege. Németh Károly a beiktató 
beszédében hatalmas bizonyságte
véssel hirdette a békesség evangé
liumát:

»Béküljünk meg Istennel — egy
mással. Ez legyen a Programm. 
Lelkészé, gyülekezeté. Ezzel le
het menni a múltból a jelenen 

keresztül a jövőbe.*«
A beiktatás után a jelenlevő lel

készek áldották meg egy-egy igével 
Kisbabot új lelkészét, Ihász László 
megható önvallomással búcsúzott a 
szószékről a gyülekezettől. »Ti tud
játok, hogy az első naptól fogva, 
mint viseltem magamat tiköztetek, 
bizonyságot tévén az Istenhez való 
megtérés felől.« önvallomása Krisz
tusról és az Ő erejéről te tt bizony
ságot. Majd Bárány Gyula Isten 
Programmj át hirdette a gyülekezet 
felé:

»A megfeszített és feltámadott 
Krisztus legyen az élet forrása.
Az Iktatást ünnepi hangulatnak 
vége lesz. Jönnek a hétközna

pok. Isten programmjával jár
juk a hétköznapok béke útját, 
munkával, szeretettel, egyetér

téssel.«
Az ünnepet emelte a gyülekezet 
éneke mellett Malaga Elza és Fodor 
Gyula szólóéneke.

A díszközgyűlésen a hivek példá
san a templomban maradtak. Elő
ször Németh Károly búcsúzott Ihász 
Lászlótól, a gyülekezet és egyház
megye régi munkásától. A gyüleke
zet részéről Pap Imre felügyelő, az 
asszonyok nevében a felügyelő fele
sége, ifjúság és gyermekek búcsúz
tak, Gerencsér Zslgmond a lelkész
társai nevében búcsúzott. Ihász 
László hálás szeretettel köszönte 
meg a gyülekezet szeretetét és a sze
retet ú tjá t hangsúlyozta továbbra 
is. ő  köszöntötte elsőnek az új lel
készt, utódját, a gyülekezet részé
ről a felügyelő és Eörl Bálintné, az 
ifjúság és a gyermekek köszönté
sük után virágcsokrot adtak át 
mindkét, lelkésznek. Megható volt, 
amikor mindkét lelkész megcsó
kolta Isten kicsinyeit. Gerencsér
Zsigmond a lelkésztársai, a móric- 
hida-árpási gyülekezet nevében,
Szabó Lajos a kissomlyói gyüleke
zet nevében, ahol Bárány Gyula két 
évig szolgált, szolgálata kezdetén.
Smldéllusz Ernő, az utolsó szolgá
lati hely, Répcelak nevében, Hegy
háti János a somogy-zalai egyház
megye, az iharosberényi gyülekezet 
és a volt évfolyamtársak nevében 
köszöntötte az új lelkészt. Részt 
vettek még az iktatási ünnepen 
Szalay Sándor farádi és Baráth Jó
zsef ny. mérges! lelkészek is. Szép 
napja volt ez a gyülekezetnek.

Amikor e sorokot írom, a szocia
lista község — Kisbabot — dolgozó 
kapásai indulnak dolgozni a me
zőre. Megy a munka. A gyülekezet
ben is a múltból a jelenen keresztül 
megy előre a munka, a szeretet és a 
békesség útján,

Hegyháti János

vasárnap.
16—18, <L u. Ézs. 43, 15—15.

munkájáról, két önálló hangver-* 
senyröl és tíz különböző alkalmon 
való szerepléséről. Valamennyiök 
nevében köszönetüket tolmácsolta 
dr. Gylmessy Károlynénak, aki az 
énekkar szolgálatát egész éven át 
nagy hűséggel, hozzáértéssel és ered« 
ményesen vezette.
CSEPEL

Július 5-én, vasárnap, gyülekezeti 
nap lesz az egyházközségben. Dél« 
előtt 9 órakor a Királyerdőben igét 
hirdet és úrvacsorát oszt Várady 
Lajos esperes. Délelőtt 11 órakor a 
templomban igét hirdet dr. Vető La« 
jós püspök és lelkésszé szentel! 
Bodrog Miklós, Fablny Tibor, Fehér 
Károly, Madocsay Miklós, Pethő 
István, Pintér János és Zsigmondy 
Árpád lelkészjelölteket. Délután 8 
órakor egyházzenei hangverseny ke« 
rétében tartják  a rendes évi közgyű« 
lést. Az áhítaton közreműködnek 
Gádor Márta és Marsay Magda 
énekművésznők és dl Glória János. 
— A gyülekezet egyháztanácsa a 
Gyülekezeti Segély előadójává 
Dóczy Kálmán presbitert válasz« 
tóttá.
BÉKÉSCSABA

Békéscsabán június 14-én, vasár« 
nap este zenés áhitat volt, melyen 
a békéscsabai gyülekezeti énekkar 
előadta Bach: János passiójának 
záró kórusát és más énekkari szá« 
mókát. L i n d e r  L á s z ló  lelkész Bach 
praéludiumokat adott elő. A z  ének
kari számokat D e d f n s z k y  G y u lá n é  
kísérte orgonán. A szószéki és oltári 
szolgálatot Dedinszky Gyula vé« 
gezte.

MONOR
Június 21-én ünnepelte a gyüleks« 

zet temploma felszentelésének 14, 
évfordulóját. A délelőtti ünnepi is« 
tentiszteleten Zászkaliczky Pál fóti 
lelkész hirdette az igét. ö  tartott 
előadást a délutáni szeretetvendég« 
ségen Is, a keresztyén testvéri fel»« 
lősségről. A szeretetvendégségen 
zene- és énekszámokat és kisebb je« 
leneteket adtak elő,
PAPA

A veszprémi egyházmegye munka« 
közösségének két köre június 23-án 
Pápán és június 26-án Veszprémben 
tartotta ülését Halász Béla esperes 
elnöklete mellett. Az értekezletek 
behatóan megvitatták az új zsinati 
törvényeket és különösen részletesen 
foglalkoztak a »szekta«-kérdéssel. 
Mindkét értekezletet úrvacsora 
előzte meg, melynek szolgálatát Pá
pán Bácsi Sándor, Veszprémben 
Kovács Lajos lelkész látta el,

HALÁLOZÁS
Cslte Károly író, ny. takarókpénz« 

tári könyvelő, a Harangszó alapító 
munkatársa, hosszú, türelemmel 
hordozott betegség után, június
14-én, életének 74. évében elhúnyt. 
Benne Solti Károly abaújszántói lel« 
kész apósát gyászolja.

Szlrákl György, a gyón! evangé« 
likus egyházközség volt másodíel« 
ügyelője és haláláig hű presbitere, 
június 27-én, 83 éves korában Gyó« 
non meghalt. Emléke legyen áldott,

P O S T A L Á D A
Szeretettel köszöntőm a pécsi test

véreket! Az egyik Evangélikus Elei
ben olvastam, hogy a pécsi gyülekezet 
tagjai számára örömet jelent, hogy 
részt vehetnek a szomszédsá
gukban fekvő Komló építésében. 
Az én szívemet is öröm töltötte el, 
mikor olvastam a cikket, mert annak 
a Komlónak, — amit ök ott építenek 
—, a terveit mi készítjük itt, Buda
pesten, a Tervező Vállalatunknál.

Emlékszem, milyen izgalmas fel
adat volt számomra, egy régi tér
képbe átszerkesztgetnl új rajzokból az 
új épületeket. Mikor megkaptam a 
munkát, szívemben odafordultam Is
tenhez és mondtam: »látod, nehéz a 
feladat, de kérlek, segíts, hogy jól, 
gyorsan, mindenki örömére tudjam el
készíteni*. Es 0  olt is segített. Drága 
élmény vo'.t látni, amint azokra a he
lyekre, ahol a térképen eddig csak 
rétvonalak, vagy egyhangú sárga lot
tók voltok, egymásután kerülnek a 
kedves kis lakóházak, hatalmas iroda
épületek, bölcsődék, óvódák, orvosi 
rendelők stb. Arra is emlékszem, mi
kor a villanyvezetéket húzkodtuk egy
szer késő estig, mert már itt volt a 
határidő. De megérte, hogy ne kell
jen a komlói gyerekeknek majd hosz- 
szá téli estéken sötét utcákon félve 
hazabotorkálni, hanem szép utcai 
lámpák erős fénye mutassa az utát 
nekik hazafelé.

Isten gazdag áldását kívánom a 
pécsi dolgozók munkájára és család
juk, s gyülekezetük egész életére is.

J. M.
műszaki szerkesztő

i



EV A N G É L IK U S ELET
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F oly tatása következik... A Tranoscius és a nyíregyházai gyülekezet
GYEREKKORI EMLÉK

Y«sárnapi templomozás után édes
apám együtt indult hazafelé, ismerő
seivel. Minden utcasarkon kevesebben 
lettek, végiül egyedül maradt. Lassú, 
kényelmes lépésekkel vette útját, kö
szönt erre, köszönt arra, szívta kis 
szivarját. Azután vett egy vasárnapi 
újságot az ebéd utáni pihenéshez.

Erre az újságra nagyon váTtam, 
lestem mindig. Minden számban volt 
folytatásos regény, tele izgalommal 
és váratlan fordulatokkal. Minden 
számban akkor érte el csúcspontját az 
izgalom, amikor a heti folytatás utolsó 
sorai következik. Az olvasó szinte re
megett, hogy most valami igazán 
szenzációs következik, de mielőtt ez 
bekövetkezett volna, véget ért a köz
lemény. Helyette ez a két varázsszó 
állt: (Folyt köv.), vagyis folytatása 
következik. Természetesen megvettük 
a következő vasárnapi számot is, mert 
kiváncsiak voltunk arra; milyen lesz 
a folytatás...?

AZ IZGALMAS KERDfiS
A keresztyén életben is ez az Izgal

mas kérdés: milyen lesz a fotytctás? 
Milyen a megújult, felébredt keresz
tyén ember élete? Bibliaórákon, kon
ferenciák beszélgetéseiben, igehirde
tésekben s a lelki élet minden 
megnyilvánulásában minden*! erre fi
gyel: hogyan lehet és kell keresztyén 
módon élni? De mielőtt magunk is 
felelnénk erre, szóljunk néhány szót 
a kezdetről is.

Ahol folytatásról van szó, clt kell 
kezdetnek Is tenni. A kezdet sokféle. 
Jézusnak voltak olyan tanítványai, 
akiket egyszerűen felszólított: Jer és 
kövess engem! Ez volt keresztyén 
életük kezdete;-“- De a samáriai asz- 
szonynak nem mondott ilyet, vagy 
hasonlót. Amikor véget ért a vele 
való lelki beszélgetés, az asszony ott 
hagyta még a vödrét is és berohant 
a városba és fellármazta a lakossá 
got, amely a déli forróságban álmo
san szunnyadozott. Saul a damasz
kuszi úton elvesztette szeme világát, 
nem látott senkit és semmit s ez há
rom napig tartott. Nála ez a sötétség 
volt a kezdet. Mózes, amikor túl ju
tott az égő csipkebokornál a csodál
kozáson és az első félelmen s amikor 
hallotta Isten akaratát arról, hogy 
neki Egyptomba kell mennie, vitat
kozni kezdett az Orral. Mégis itt kez
dődött rendkívül prófétai pályafutása. 
Mások is akadékoskodtak, hiszen vol
tak olyanok, akik húzódoztak Jézus
sal szemben s azt mondogatták: hadd 
temessem el az én hálottaimat. . .  
Hagyd ezt másnak, mondta Jézus. 
Amikor Bartimeus, ez a rongyos vak 
ember, meggyógyult, neki meg azt 
mondta Jézus: eredj el, a te hited 
megtartott téged. . .  de Bartimeus. 
ahelyett, hogy valóban elment vaioa, 
»követte Jézust az ú ton« ...

Szóval a keresztyén élet kezdete, a 
megtérés, sokféle, de valamennyinél 
van egy közös jelenség: Isten meg
szólítja azt az embert! Látjuk, hogy 
sokan engedelmeskednek ennek a 
szónak, de nem mindenki. A gazdag

ifjú ellenállt, neki többet mondott a 
vagyona. Oh, sokan voltak ilyenek. 
Farizeusok és szadduceusok, Heródcs 
és a főpapok, az egyik lator s mögöt
tük, egészen máig, sok-sok megke
resztelt, templombajáró ember.

A FESTŐMŰVÉSZ GONDJA
Istennek kell hálát adnunk azért, 

hogy viszont sokam vannak azok is, 
akik engednek a megszólító igének. 
Bizonyságot tesznek bűneikről, az új 
élet után való vágyakozásukról. 
Eltölti szívüket a még ismeretlen 
öröm, a bűnbocsánat és békesség 
ajándéka. Mikor azonban kezdődnék 
az új élet, akkor... bizony nagyon 
sokam tanácstalanul . állanak. Követ
kezik a kezdet folytatása, de milyen 
legyen ez a folytatás?

Egyik festőművészünknél oltárké
pet rendeltek. A megrendelő gyüleke
zet lelkésze és közössége, szinte tu
sakodások közepette, döntött arról, 
hogy az oltárkép legyen egy igének a 
szemléltetője. Az iige így szólt: »Jé
zus Krisztus vére megtisztít minden 
bűntőlV A festőművész is hívő em
ber. A kép közepére tervezte Jézus 
Krisztus keresztjét, baloldalára, sötét 
háttérrel azokat, akik a bűnben élnek 
és új élet után vágyakoznak. A kép 
jobboldalára kerülnek majd azok, 
akik bünbocsánatot nyertek. Minden 
tervezés igen gyorsan és hatásosan 
sikerült, de ennek a jobboldalnak a 
kiképzése nagy gondot okozott. Afi- 
lyenck azok az emberek, akik új éle
tet nyertek? Lehetne persze fény- 
özönben járó, fehérruhás alakokat 
festeni, de ennek ellent mond az a ta
pasztalat, hogy a keresztyén élet foly
tatása egyáltalán nem ilyen fény- 
őzönben való járás, hiszen tele és 
fele van küzdelmekkel, botlásokkal, 
visszaesésekkel: Még magam nem 
láttam a képet, de igazán jellemző
nek találom ezt a művészi gondot: 
mi következik a bűnbocsánat elnye
rése után?

Ezt maga Isten is várja főiünk. En
nek érdekében adja a kezdetet.

Mi magunk is azt tapasztaljuk, 
hogy a keresztyén élet folytatása, 
gyakran bizonyos vallásos megköve- 
sedés, megkeményedés miatt egyálta
lán nem sikerül. A kezdet szép, a 
folytatás — kudarc. Vannak keresz
tyének, akik a közösségben megszó
lalnak. imádkoznak, de, amikor a lel
kipásztoruk beszélgetésbe elegyedik 
velük, éppen úgy tele vannak panasz- 
szal, mint azelőtt. Hol van itt az új 
élet folytatása? Jártam egy blbliás, 
nagyon 6ok egyéni szolgálatot végző 
asszony lakásán úgy déltájban. A 
konyhaszekrényen nyitott biblia fe
küdt a szokásos aláhúzásokkal. Öröm 
volt látni! De a konyhában minden 
rendetlenül, a szobában ágyak be
vetetlenül, semmi sincs a helyén. Le
het csodálkozni akkor azon, hogy en
nek az asszonynak a férje nem akar, 
mert nem kíván megtérni? Hiszen 
nap, mint nap azt látja, amit éveksn 
keresztül látott hanyagságot, a sze
metet, a rendetlenséget s ezen sem
mit nem szépít az, hogy az asszony 
megtérése után biblia került a kony

ái betegek úrvacsorája

haszekrényre.. .  De gondolok Itt egy 
resblterre Is, aki, mint értelmes em
er, nagyon jól hozzászól a lelki 

kérdésekhez, úgy idézi a bibliát, mint 
kevés lelkész, de otthon. . .  bizony 
otthon továbbra Is. goromba, mint a 
pokróc!

Folytatása következik... — ezt a 
címet adtam cikkemnek, nos legyünk 
következetesek és folytassuk beszél
getésünket a kérdésről a leigközeisbbi 
szám ban...

Nyíregyházán Is egyházzenei ün
nepélyen foglalkozunk a Tranos- 
clussal, egyházunk e nagyértékű, ha
talmas énckeskönyvévcl. Nyíregy
házán azonban nem lehet a Tranos- 
ciugról beszélni anélkül, hogy ne 
gondolnánk a magyar Tranosclusra, 
a nagyértékű ó-cseh nyelven írt 
énekeskönyv teljes magyar fordí
tására. A fordító ugyanis nyíregy
házi, dr. Vietórtsz József, aki több 
mint ötven esztendeje presbitere a 
nyíregyházi gyülekezetnek.

Felkerestük hát őt s elbeszélget
tünk életének egyik legnagyobb 
munkájáról, a Tranoscíus-fordítás- 
ról.

»Gyermekkoromtól fogva gondol
tam arra, hogy ezt a nagyhatású 
énekgyűjteményt magyarra kellene 
fordítani« — mondja Vietórisz Jó
zsef. Fellelkesülve magyarázza, hogy 
a fordítás célja kettős volt: a szlo
vákul nem tudók számára is hozzá
férhetővé tenni azt a kincsesbányát, 
amit a Tranoscius rejt magában s 
ami sok egyszerű hívünk számára 
nem csak énekeskönyv, hanem nem
zedékeken keresztül építő lelki ol
vasmány is volt. De további him- 
nológiai szempontok Is vezették a 
fordítót hatalmas munkájának el
végzésénél. Forrásmunkát akart 
adni a születendő új magyar éne
keskönyv alkotói számára. ‘

MINDEN NAP EGY ÉNEK
A fordítás munkája három teljes 

esztendőt vett Igénybe — mondja 
Vietórisz József. Három esztendő 
alatt minden nap legalább egy éne
ket kellett lefordítanom, olykor töb
bet is. Éjszakába nyúló órákon ke
resztül kellett keresni egy-egy ének 
hangulatának megfelelő magyar ki
fejezéseket. Egy-egy ének kedvéért 
sokszor több levél fordult meg Nyír
egyháza és Szarvas között. Az éne* 
kék nyers fordítását ugyanis néhai 
Kelló Gusztáv szarvasi lelkész vé
gezte el s ugyancsak ő segített hozzá 
sok esetben a szöveg helyes nyelvi 
megértéséhez és teológiai értelme
zéséhez — meséli lelkesen az idős 
költő. Nagy szerénységgel emléke
zik itt meg Gedulv püspökről is, aki 
az énekeskönyvhöz csatlakozó imád- 
ságos könyvet oly mesterien fordí
totta magyarra s ami nélkül az éne
keskönyv nem is volna teljes. De 
Krecsák László, akkori nyíregyházi 
kántor segítsége is nélkülözhetetlen 
volt, mondja Vietórisz József, ő 
ugyanis az énekek megfelelő dalla
mainak pontos formáját adta meg.

A nyíregyházi gyülekezet egyre 
fejlődő egyházzenei életében ki
emelkedő alkalom volt a június 21-i 
templomi ünnepély. Az ünnepélynek 
kettős jellege volt. Klasszikus egy
házi zeneszerzők és új magyar egy
házi zene szólaltak meg, ugyanak
kor ezt az alkalmat használta fel a 
gyülekezet Tranovsky Györgyről és 
a Tranosciusról való megemlékezés
re. Ebben a vonatkozásban két elő
adás hangzott el.

Sólyom Jenő pompás és világos 
előadása, amely más felolvasásában

gyűjtött klasszikus német énekkin
csünk mellett Tranovskynak és 
Hruskovicsnak mély hitből fakadó 
énekei. Nagy értéke ezenfelül az, 
hogy megőrzi liturgiái örökségünket, 
bőven hozza az ősi lutheri istentisz
telet lényeges elemeit s ezáltal drága 
liturgiái örökségünk visszaszerzésé
nél nagy segítségünkre lehet. Gondo
lok itt elsősorban az egyházi esz
tendő különböző szakaira írt confi- 
teor, kvrie, glória jellegű énekeire
— mondja Vietórisz József.

Mivel pedig a Tranoscius-fordítás 
is részben az új magyar énekesköny
vért történt, a szó lassan erre tere
lődik.

MI van az énekeskönyvvel? Meg
akadt a munka? — kérdezi szinte 
fiatalos hévvel »Józsi bácsi« — 
mert Nyíregyházán mindenki így 
tiszteli. 85 éves vagyok — mondja
— de én még szeretném látni az új 
enekeskönyvet, amely megőrzi egy
házunk drága, hagyományos ének
kincsét, de amellett korszerű for
mában, a mai ember számára élet
közelségű énekeket ad.

Hogyne izgatná őt ez a kérdés. 
Hiszen legalább hatvan eredeti éne
kével gazdagította azt az anyagot, 
amely a születendő új énekeskönvv 
szerkesztőinek rendelkezésére all. 
Enekfordításainak a száma pedig a 
Tranoscius 1150 énekén kívül több 
százra rúg.

Végül szóba jön öreg korának 
egyik legdrágább ajándéka és mun
kája: verses bibliafordításai. Meg
ígéri, hogy erről legközelebb külön 
elbeszélgetünk.

Nem tehetek róla, amikor búcsú
zunk, eszembe ju t Simeon. Gyüleke
zetünknek ez áldott »öregje«, pres
bitere várva várja az új magyar 
énekeskönyvet és énekelni akar be
lőle. De nem tétlenül várja, hanem a 
keresztyén ember derűlátásával és 
örömével szakadatlanul ír, versel, 
dicséretet zeng és könyörög Isten
nek.

került a gyülekezet elé. Tranovsky 
Györgyöt és nagy művét a Cithara 
Sanctorum-ot egyháztörténeti meg
világításba helyezte.

Rőzse István, a Tranoscius éne
keskönyvének a nyíregyházi gyüle
kezet életében való jelentőségéről 
szólt.

A Tranoscius ennek a gyüle
kezetnek hűséges útitársa volt a 
település idején, majd az azt követő 
küzdelmes, csalódásokkal és vallás- 
üldözéssel-tele nehéz időkben — 
mondotta Rőzse István. Ugyanakkor 
azonban sokkal több is volt a gyü
lekezet számára, mint egy énekes
könyv lehet. A gyülekezet egyetlen 
cs megbízható hittan! és erkölcstant 
tankönyve volt. Az ősi énekeskhnyv 
legnagyobb szolgálatát mégis azzal 
végezte, hogy

kialakította és megerősítette a 
gyülekezetben azt a drága örök
séget, amit a reformáció vissza
adott, az üldözések kora pedig 
rögzített, a családi keresztyén- 
séget s ezzel kapcsolatban a 
házi istentiszteletet. A gyüleke
zetünkben ma is meglévő és ál
dásosán végzett háziistentisztc- 
Ictek nem az újabb idők divatja 
s nem is a legutóbbi ébredés! 
mozgalmak gyümölcse, hanem 
az ősi lutheri kegyességben 
gyökerező drága örökség, ami 
olyan régi, mint ez a 200 eves 

gyülekezet.
Igen érdekes volt előadásának az 

a része, amelyben szemléltető pél
dákkal mutatót rá, 

hogyan tisztította meg a Tra- 
nosciusból táplálkozó kegyesség 
a népi szokásokat s hogyan 
őrizte meg ezt a népet minden 

sötét babonától.
A Tranoscius magyar fordításáról 

szólva méltatta azt a hatalmas mun
kát, amelyet dr. Vietórisz József, a 
Tranoscius fordítója végzett.

Az előadásokat a gyülekezet ve
gyeskara, Gáncs Aladár és Krecsák 
Kálmán vezetésével Tranoscius-éne- 
kek bemutatásával kísérte.

Komoly művészi élmény volt 
Megyer Lajosné szólóéneke, aki 
Bach Máté-passiójának egyik leg
hatalmasabb áriáját adta elő, vala
mint két gyönyörű Tranoscius-éne- 
ket énekelt. — Ugyancsak a Máté- 
passió egyik áriáját adta elő L. 
Kovács András. A gyülekezet ve
gyeskara ezenkívül egy Bach-korált 
és Gáncs Aladár 150. Zzoltárát adta 
elő.

Gápcs Aladár a gyülekezet ki
tűnő és szép reményekre jogosító 
orgonása Pacheibel D-mol ciaco- 
naját és Louis Claude Daquin: 
A kakuk c. művét játszotta pompás 
előadásban.Joób Olivér

BI BLI A- OLVASÓ
Julius 5. Vasárnap. Zsolt. 119: III, Ján, 5:34.

Isten Igéje, bizonysága Örökké megmarad. Az Ige bizonyságtétele 
nem azért hangzik, hogy Isten gyermekei, az Ígéret örökösei bizonytalan
ságban éljenek. Örökkévaló Istenünk megtartó Ür. Mi az Ígéret gyerme
kei, örökösei, maradjunk meg Atyánknak boldog békességet, bizonyossá
got teremtő szeretetében. A megbizonyított úton, Isten Igéje útján járjunk 
boldog örömmel.

(Olvasd még: Zsolt. 27. — Ez. 20:39—14.)

Horváth András

Aki legjobban várja az új énekeskönyvet

Az úrvacsora szentség. Jézus 
Krisztus ’ szerezte bűneink bocsána
tára, hitünk erősítésére és üdvös
ségünkre. Kiosztását az egyház fel
adatává tette. Az egyházban, a gyü
lekezetben, mint a szentek közös
ségében kel! élnünk az úrvacso
rával. Mégpedig minél többször.

Vannak olyan esetek is, amikor 
nem mindenki tud a gyülekezetben 
járulni az úrvacsorához. Ha valaki 
huzamosabb ideig fekvő beteg, nem 
tud a templomi gyülekezettel együtt 
úrvacsorát venni. Ilyen esetekben a 
lelkész a beteg, vagy a hozzátarto
zók kérésére elmegy a házhoz és ott 
osztja ki az úrvacsorát.

Ez a betegek úrvacsorája. Eny- 
nyi, nem több és nem más. 
Templomi gyülekezet helyett 
egy más, egy kisebb gyüleke
zetben: a családi közösségben 
kapja meg a bűnös ember a 
bünbocsánatot, hitének erősíté
sét és az üdvösséget Jézus 
Krisztus testében és vérében.
Éppen ez az, amit olyan kevesen 

tudnak, híveink közül. Nagy tért 
hódított az evangélikusok között is, 
az a katolikus felfogás, mely az 
»utolsó kenet« szentségével együtt 
jár. Nevezetesen az, hogy akinek azt 
»feladják«, az már utolsó perceit 
éli. Az már haldoklik. Éppen így ha 
egy beteg magához veszi az úrva
csorát, akkor annak feltétlenül meg 
kell halnia. Mintha maga az úrva
csora pecsételné meg és siettetné a 
halált. Ez a téves felfogás okozza 
azt, hogy annyira idegenkednek a 
betegek az úrvacsorától, olyan rit
kán élnek vele, és sokszor talán 
évekre megfosztják magukat Jé
zus bűnbocsánatot hozó ajándéká
tól. Pedig nem kell halálos beteg
nek lenni ahhoz, hogy otthon vegye 
valaki magához az úrvacsorát 1

A betegek úrvacsorája önként 
következik abból, hogy ember 
vágyakozik az Orral való közös
ségre, és ha ő nem tud elmenni 
a templomba ezért a közössé
gért, akkor az egyház viszi 

hozzá.
Persze a betegek úrvacsorájának 

ez a félreértése sokszor éppen abból 
adódik, hogy sokan talán életükben 
egyszer (vagy nagyon ritkán) járul
tak úrvacsora-vételre. Konfirmá
ciójukon. Életük folyamán először 
és utoljára. És akkor, amikor na
gyon közel érzik magukhoz a ha
lált, elhivatják magukhoz a lel
készt (vagy elhivatják a rokonok), 
hogy úrvacsorát vegyenek, mert ta
lán így illik, vagy mert soha sem 
árt az ilyesmi, hátha használ a 
»túlvilágon«. Az ilyen emberek nem 
veszik figyelembe azt. hogy az úr
vacsorában csak akkor kapnak 
bűnbocsánatot és üdvösséget, ha azt 
a Jézus Krisztus kegyelmébe vetett 
hittel veszik magukhoz. Ellenkező 
esetben kárhozatra veszik!

Jézus Krisztus az úrvacsorában 
nem a halált erősíti meg, még 
a betegeknél sem, hiszen ő 
»a megrepett nádat nem töri el, 
a pislogó gyertyaszálat nem oltja 
ki«, hanem testében és verében 

életújulást ad.
Nagyon helyes, ha a betegek úr

vacsorájánál a család, az ismerő
sök, szomszédok, a templomi gyü
lekezetből néhányan jelen vannak, 
(persze, nem kíváncsiságból) és ma
guk is vesznek úrvacsorát a beteg
gel együtt.

Testvéreim, éljünk hát az Ur sze
rezte drága alkalmakkal, amíg 
időnk van. Éljünk az úrvacsorával 
minél többszöri

Juhász Géza

— MIK A TRANOSCIUS LEGFŐBB
Ér t e k e i?

— kérdezzük a fordítót.
A magyar Tranosciust eredeti 

alakjában nem tartom magyar gyü
lekezetek számára alkalmas énekes
könyvnek, de nem is ilyen céllal ke
rült a magyar ajkú hívek kezébe. 

Legfőbb értékei a benne össze-

NE A D J . . ,
Ne adj virágot, ha kenyeret kell ad

nod.
Ne biztató szavakat mondj, ha segí

tened kell.
Ne adj bölcs tanácsot, ha kézszorí

tásra van szükség.
Ne mondj korholó szavakat, ha tü

relmesnek kell lenned.
Ne mondj barátságos szavakat, Ha 

feddened kell.
Ne adj feddést, ha barátságot kell 

adnod.
Ne adj bizonytalan tanácsokat, ha 

bátorságot várnak.

. . .  élted fő törvénye legyen: magány
ban tökéletesiilni, s a köz társaságban 
magányos készületedet szünetlen ha
szonra fordítani.

Kölcsey Ferenc: Paralnesis

Aki a gyermeket szereti, Istent féli. 
Mert a gyermek teremti a jövendőt.

Juhász Gyula: Holmi

Ha a testi étkedben el nem tűrhe
ted az undokságot, ne tűrd el a lelki
ben sem, mert ennek tisztábbnak 
kell lenni.

Mélluiz Péter

Julius 6. Hétfő. Zsolt. 9:3, I. Ján.: 3:21.
Aki bízik Isten bűnbocsátó kegyelmében, aki hisz abban, akit Isten 

Megváltónknak küldött, annak a szívében bűnei ellenére is békesség van. 
Ez a békesség, a bűnbocsánat békessége, kell hogy beragyogja a mi egész 
életünket. Az ilyen ember élete békeszolgálat, békeszolgálata embert 
szerető, Istent dicsőítő hálaadás.

(Olvasd még: Márk. 9:38—41, Ez. 24:15—27.)
Julius 7. Kedd. I. Sám. 10:6, Ján. 3:5.

Csak a Szentlélek által lehetünk új emberek. Könyörögnünk kell a 
Lélek csodájáért, hogy formálja újjá szívünket, gondolatainkat és egész 
életünket. Az Isten kegyelméből újjászült ember Isten gyermeke. Isten 
gyermeke megnyílt szívvel fogadja, nyitott füllel hallgatja Atyjának szavát 
s boldogan hirdeti, éli azt az újat, amit Isten ád néki megújult életében. 

(Olvasd még: I. Kir. 19:15—21. — Ez. 34:1—11.)
Julius 8. Szerda. Zsolt. 121:4, I. Pét. 5:7.

Nem alvó Istenünk van. Nem a világnak hátat fordító Ür a mi Iste
nünk. Szeretete őrködik felettünk. Gondjaink fölé magasan felmagasodik 
az ő gondoskodása. Boldog, békés úton akar vezetni, hiszen szeret. Rá 
tudjuk e magunkat bízni? — Megfáradt, bűnterhelt életünk minden gond
jával menjünk Hozzá, hogy a Kereszt Ura életünk, gondjaink, bűneink 
felett is úrrá lehessen.

(Olvasd még: Máté. 19:27—30. — Ez. 34:12—16.)
Julius 9. Csütörtök. Zsolt. 25:4, Ef. 5:10.

Isten azért adja Igéjét, útmutatóját, hogy eligazítson bennünket. 
Krisztus maga mondja: »Én vagyok az út.« Bűneink terhe alatt görnyedő 
életünk számára legyen boldog valósággá az új út: Krisztus útja. Így 
útunk az Isten jótetszésére lesz.

(Olvasd még: II. Tim. 4:1—5. — Ez. 34:17—31.)
Julius 10. Péntek. Aggeus. 2:9, Róm. 14:7.

Isten a békesség Istene. Fiában megbékélt a világgal. Ne csúfoljuk 
tehát meg békétlen szívünkkel Isten békéltető jóságát. Lássuk meg, hogy 
a békétlenség oka mindig a bűn. Ettől a békétlenségtől csak a megbékél
tető kegyelem ad szabadulást. Legyünk hát kegyelemből az ő békességé
nek megbékélt követei. Életünk hirdesse a Szentlélek ajándékozta örö
met, az igazságot, a békességet.

(Olvasd még: I. Thess. 2:13—20. — Ez. 36:18—23.)
Julius 11. Szombat. - ' Zsolt. 44:22, II. Kor. 1:12.

Ismer bennünket az Isten. Előtte nem titkolózhatunk. Ismeri bűnein
ket, a legelrejtettebbeket is Bűneink ellenére is kegyelmes. Bocsánatát 
adja, szerétét kínálja. Fogadjuk el. A bűn hatalmából szabaduló életünk 
itt a világban Krisztus szabadításával dicsekedjék.

(Olvasd még: Máté 13:47—52. — Ez. 36:24—32. — Zsolt. 1.—)
Scliád Ottó

1



4 EV A N G ÉLIK U S ÉLET

Mi az igazi keresztyén magatartás?
James Endicott methodista lelkész, 

a kanadai országos békebizottság el
nöke, a Sztálin Békedíj tulajdonosa 
június 20-án este felszólalt az egye
temes székházban tartott fogadá
son. Ez alkalommal a Béke Világ- 
tanács budapesti ülésén megjelent 
külföldi lelkészeket látta vendégül 
az egyetemes egyház. J. Endicott lel
kész többek között a következőket 
mondotta:

“Mélyen meghatott engem az a 
közösség, amelyben együtt voltunk 
a Béke Világtanács ülésén. Nem-ke
resztyének, kommunisták, keresz
tyenek és egyéb vallásos emberek 
dolgoztunk együtt ezen az ülésen. 
A békeharcos részvevők ezen test
véri együttléte számomra eszmény
képet jelent arranézve, hogyan te
kintsenek a keresztyének a nem- 
kéresztyénekre s konkréten, hogyan 
.tekintsünk mi, lelkészek és vallá
sos emberek korunk nagy mozgal- 
ttiára.

Az egyházak azon emberei közé 
tartozom, akik a nemzetközi kérdé
sek iránt születésüktől fogva érdek
lődnek. Kínában születtem, kínai 
gyermekekkel játszottam és egész 
emberi magatartásom át meg át 
van szőve a Kínában szerzett 
misszionáriusi tapasztalatokkal. Ott
hon a szülői házban napon
kénti áhitatok során és szüleim ál
landó nevelőmunkája alapján

azt tanultam, hogy olyan világra 
van szükség, amelyben a szere
tet és testvériség uralkodik. 
Mi, keresztyének azt a jogot 
igényeltük, hogy az egész vilá
got mi tanítjuk szeretetre és 
testvériségre. A mi nemzedé
künknek kellett megtudnia, 
hogy ebben a tekintetben ku
darcot vallottunk. A legutóbbi 
harminc esztendő alatt az egy
háznak nemzetközi kérdésekben 
tanúsított magatartása csődbe

jutott.
Azt kell mondanom, hogy az a nem
zetköziség, amely szereteten és test
vériségen alapszik, ma gyakorlatia
san a kommunistáknál van meg és 
nem a keresztyéneknél. Azt hiszem, 
hogy ez az első kérdés, amin alap
vetően beláthatjuk.i hogy nekünk 
keresztyéneknek meg kell vizsgál
nunk saját hibáinkat és kevesebbet 
kell beszélnünk a mások hibáiról.

Rámutatok önök előtt arra a ve
reségre, amelyet a keresztyénség Kí
nában zúdított magára. Ott nem 
“győzték le« a keresztyénséget,

1 am int azt Nyugaton gondolják; de 
tény az, hogy mi tönkretettük ma
gunkat. Gondoljunk azokra a hatal
mas lehetőségeinkre, amelyekkel 
Kínában rendelkeztünk. Nyolcezer 
misszionáriusunk dolgozott ott. Az 
egyetemek ötven százaléka az egy
ház kezében volt. Évente átlagban 
25 ezer kínai egyetemi hallgató ment 
Amerikába és Angliába, akik azután 
diplomásokként jöttek vissza Kí
nába. Mindez a nagy lehetőség az 
egyház kezében semmissé vált, 
mert

az egyházak, a keresztyének nem 
tudták megérteni a kínai nép 

érdekeit.
Keresztyén volt pl. az a mezőgazda- 
sági szakember, aki Kínában vas
kos kötetet jelentetett meg azért, 
hogy bebizonyítsa, hogy nem lehet 
tovább növelni a föld termelékeny
ségét és nincs más segítség Kíná
ban, mint az, hogy a kínai nép véde
kezzék a túlnépesedés ellen. Mikor 
azután a kínai hatalmas állam egyik 
kisebbik része a kommunisták ál
tal vezetett népi hatalom kezébe ke
rült, hamar megjött Csang Kai-sek 
Kínájába az a hír, amit a keresz
tyén misszionáriusok . hoztak, hogy 
az országnak ezen a területén meg
oldották a kenyérkérdést. Mit tett 
ekkor a keresztyénség Kínában?

A helyett, hogy örült volna en
nek, arról kezdett beszélni, hogy 
milyen nagy baj az, hogy az 
éhség ördögét a kommunizmus

sal űzték el.
Magam vagyok a példa arra, hogy 
az egyház milyen lépéseket tett Kí
nában a kínai nép ellen. Egyházam 
azzal küldött Kínába, hogy Csang 
Kai-sek tanácsadója legyek. Sokáig

azt hittem, hogy ő helyesen kormá
nyoz, csak sok haszontalan ember 
van körülötte. Egyházam büszke volt 
rám, hogy az ő tanácsadója voltam. 
Később azonban rájöttem, hogy 
maga Csang Kai-sek is gonosztevő, 
gonosz környezetével együtt. Azt is 
felismertem, hogy az ő csinos, ke
resztyén felesége is romlott személy. 
De mikor azt jelentettem egyházam
nak, amit Csang Kai-sekéknél lát
tam, akkor én lettem a rossz és 
Csang Kai-sekről Amerikában nem 
akarták megváltoztatni a véleményt.

Mi volt ennék az oka? Gazdasági 
érdekek rejlettek e mögött és nem 
az igazság keresése Amerika odaju
tott, hogy a népi Kína ellen, a nép 
akarata ellen fegyveresen is támo
gatta Csang Kai-sek korrupt rend
szerét. A nyolcezer misszionárius 
közül nem volt tíz sem, aki Csang 
Kai-sek ellen szót emelt volna. En 
ekkor már gyűlésről gyűlésre jár
tam Kínában és hirdettem, hogy a 
polgárháborúnak véget kell szakí
tani. Ezzel a kínai népet akartam se
gíteni. A missziói tanács azonban 
lemondatott, azzal a megokolással, 
hogy politizálok. Azokat nem mon
datta le, akik fűtötték a polgárhá
borút.

De mindez már a múlté.
Miért kell erről ma mégis az 
okulás érdekében beszélni? 
Azért, mert Afrikában majdnem 
ugyanaz a helyzet ma, mint volt 

akkor Kínában.
Egy angol lap szerkesztője nemrégi
ben arról írt, hogy a keresztyének
nek Krisztus nevében kell most 
olyan prófétai magatartást tanúsí
tanak Afrikában, hogy annak ha
tása alatt a fehéremberek politikai 
magatartása az afrikai nép érdeké
ben megváltozzék. Ha pedig ez nem 
történik meg, akkor

a fehérbőrű keresztyéneknek 
együtt kell küzdeniük a fekete
bőrű afrikaiakkal a fehérek el
len, akik gyarmati elnyomást 

gyakorolnak Afrikában.
A nyugati egyházak véleménye 
azonban erről a felfogásról az most, 
hogy ez nem az igazi keresztyén 
magatartás. De arról nincs rossz 
véleményük, hogy az angolok afri
kai gyarmati uralmát Kenyában, 
vagy Dél-Afrikában a keresztyének 
támogatják.

Mindez azt mutatja, hogy az egy
ház nemzetközi felelősségérzete 
időnként végzetesen megromolhatik. 
A mi nemzedékünkben ez katasztró
fában  így van.

Egy helyet látok, ahol a keresz

tyénség nemzetközi becsületét 
és a keresztyén magatartás 
egészségét helyreállíthatjuk: ez e 
békemozgalom. Itt tehetünk jóvá 
valamit a múlt bűneiből. Itt Is
ten akar dolgozni rajtunk ke
resztül, a magunk és gyerme
keink javára. Itt Isten alkotó és 
megváltó segítségét hozhatjuk 

az emberiség számára.
A békemozgalomban találkoztunk 
össze mi keresztyének azokkal, akik 
a nagyhatalmak tárgyalásait köve
telik és a háború elhárításáért küz
denek, azokkal, akik a gyarmati 
sorba taszított népek egyenjogúsá
gát és nemzeti függetlenségét köve
telik. Ha nem ezekkel együtt cse
lekszünk, úgy a fehéremberek ke
resztyén egyházává leszünk, amelyet 
a színesbőrűek ki fognak űzni a 
maguk földjéről. Nem azért űznek 
ki bennünket, mert keresztyének vá
gunk, hanem azért, mert rossz ke
resztyének vagyunk.

Azoknak a keresztyén egyházak
nak, amelyek a szocialista orszá
gokban élnek, az egyik legfonto
sabb feladatunk az, hogy a nyugati 
egyházakat kihívják abból a bű
nükből, hogy kerékkötői népek és 
emberek felemelkedésének, Csang 
Kai-sek Kínájában a tömegek a 
a polgárháború ellen foglaltak ál
lást és a népi Kínát akarták. 
Egy alkalommal húszezer ember 
gyűlt össze egy parkban ennek 
a követelésnek érdekében. A szóno
kok azonban nem tudtak kiáltani, 
mert tisztában voltak azzal, hegy 
másnap már nem élnek, ha a be
szédjüket elmondják. Csang Kai-sek 
rendőrsége néhány nappal azelőtt 
ölt meg ezért két egyetemi tanárt. 
A tömegből engem kértek arra, hogy 
beszéljek. Ügy vélték, hogy mivel 
külföldi vagyok, van vagy ötven 
százalék reményem arra, hogy el
mondhatom az igazságot. És én be
széltem, kifejezve a kínai dolgozó 
nép igazi akaratát.

Amikor a nép azt látta, hogy 
kész vagyok az életemet koc
káztatni az ő ügyéért és a béke 
ügyéért, akkor egyszerre barát
ságosak lettek az emberek s el
fogadtak engem, mint keresz- 
nyént, nyílt szívvel. Életünket 
kell rátennünk a béke ügyének 
szolgálatára, a dolgozó nép 
ügyének szolgálatára, hogy mél
tók lehessünk az emberek 

megbecsülésére.
Ez az egyetlen út, amelyen az egy
ház visszanyerheti elvesztett hiteléi 
a Távol-Keleten, Afrikában és tu
lajdonképpen mindenütt.-“

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF le lk ip á s z to r i  le v e le ib ő l
G yerm eknevelés

Nagyon fontosnak tartom, hogy azt 
a megelégedett, derűs, boldog hangu
latot, ami főként a kisebb, két-három 
év körüli gyermekeket jellemzi, mi 
sem zavarja. A felnőttek nagyon vi
gyázzanak erre és gyakoroljanak ön
fegyelmet. Sajnos, sokat vétkeztünk 
ebben a dologban s már sok gyermek
nek a későbbi lelki fejlődését nagyon 
megzavarta az, hogy gyermekkori vi
dámságát letörték valami jelentékte
len ok miatt. Ezért azt javaslom, jót 
fontoljunk meg minden olyan lépést, 
ami a gyermeket elkeserítheti., hátha 
más úton is célt érhetnénk vele. A 
gyermeknek meg van a maga gondol- 
dolkodásmódja. Képzelete szüntelen 
szertecsapong s keresi miben talál
hatná örömét.' Ne zavarjuk öt szük
ség nélkül ebben, sőt engedjünk te
ret neki; ez lesz az ö első iskolája, 
ahol maga neveli önmagát. Sokszor 
az az érzésem, hogy angyalok vigyáz
nak a gyermekekre és vezetik is őket; 
s ha otrombán közbelépünk, ellenke
zésbe kerülünk az angyallal is.

A leggyakrabban azza l' zavarjuk 
meg a gyermeket, hogy minden arra 
menő fel akarja venni, ölébe vonni, 
megcsókolni, vagy effélét. A gyerme
kek azonban ennek nem örülnek, még 
akkor sem, ha netán legközelebbi 
hozzátartozóikról van szó. Ha azután 
a kicsinyek tiltakoznak, erővel vonjuk 
magunkhoz . őket s azt mondjuk: 
»miért nem szeretsz?« 5 ha azután a

gyermek sírni kezd és rúgkapálózik, 
készen van az ítélet: »makrancos,
rossz gyerek vagy'-« S ilyenkor hamar 
jön a szigorú büntetés, a nyakleves, 
vagy akár a pálca. Pedig ki igazában 
az önfejű s a neveletlen? Mindennek 
a következményekép a gyermek el
veszti jókedvét, dacos és durcás lesz. 
Azért, mert nem tisztelték benne az 
egyéniséget s nem hagyták, hogy élje 
a maga kis életét.

Éppen ilyen helytelen, ha egy gyer
mektől azt kívánjuk, hogy mikor a 
szobába lép, mindenkit szépen üdvö
zöljön, a kezét nyújtsa stb. Pedig 
szegénykének minden egyébhez inkább 
van kedve, mert — a szobába lépve — 
minden újság inkább leköti a figyelmét. 
Hát még akkor, amikor azzal is gyö
törjük őket, hogy a »szép kezükkel«, 
t. i. a jobbkézzel adjanak kezet; za
varukban persze mindig a másikat 
fogják odanyújtani. Mindez azért 
van, mert nem tudjuk magunkat a 
gyermek világába beleképzelni, s az 
ö gondolatait, kívánságait a magun
kévá tenni. Ismételten intem a szülő
ket és nevelőket: mindent kövessenek 
el. hogy a gyermekek cTerüs, jó kedve 
töretlenül megmaradjon. így tanul 
csak a gyermek engedelmességet, 
amennyiben bizalomra gerjed irániunk 
s szinte észrevétlenül kifejlődik az ér
telme, mert időt engedtünk neki, hogy 
a dolgokat megismerje és azokra 
ügyeljen.

Könyvek és emberek
MÓRICZ ZSIGMOND életrajzót 

olvastuk most végig, egy hatalmas, 
ötszázoldalas írásművet, melyben há
rom tucatnyi érdekes fénykép és 
rajz is van az íróról. A könyvet, 
“A p á m  r e g é n y e «  a címe, az író 
leánya, M ó r i c z  V i r á g  írta, a 
Szépirodalmi Könyvkiadó adta ki. 
Most lesz a nyár végén egy éve, 
hogy Móricz Zsigmond halálának 
tizedik évfordulóján az egész ország 
maga elé idézte egyik legnagyobb 
írónk élő emlékét. Azóta egymás 
után jelennek meg összegyűjtött mű
vei, ezer meg ezer példányban. Száll, 
minden magyarokhoz elszáll már az 
ő szava. Tanít és oktat, ahogy min
dig akarta. Nincsen nagyobb taní
tója egy nemzetnek, mint az igazi 
író. Most pedig a leghivatottabb val
lomást s emlékezést kapjuk az ő 
életéről. Móricz Zsigmond, mint is
meretes, “É l e t e m  r e g é n y e «  cí
men maga írta meg életét, sajátos 
módszerrel, tízéves koráig. Az alatt 
történt meg vele minden — mondta. 
De ahogy visszavetette a fényt gyer
mekkorába, olykor megforgatta az 
éles fényvetőt s tűzként magára, je
lenére szórta a sugarakat. Ez a kü
lönös, eddig nálunk nem ismert 
módszer, s Móricz vallomásának 
roppant őszintesége, rajzainak töké
letes vonalai avatják ezt a könyvet 
a legfontosabb magyar olvasmányok 
egyikévé. Leánya most ezzel a mód
szerrel, kevés szóval, találó jellem
zésekkel beszél “apja regényéről«. 
Móricz Virág — emlékszünk a “Nyu
gatba« s “Válaszba« írott prózai mű
veire —, apjának szellemi örököse 
s hűséges sáfárja mindannak, ami a 
nagy író kézzelfogható öröksége. 
Móricz Virág munkája nem volt 
könnyű. A családi tükör, amelyben 
megjelenteti apját, nemcsak kicsi
nyít, de torzít is. Ám erre a családi 
tükörképre is szükségünk van, ideje 
hogy megíródott. Aki több emberi 
önmagánál, annál minden emberi 
vonás szembejövő, s nem adhat torz 
képet a végén. Mi, Móricz Zsigmond 
kortársai s ismerősei, jól tudjuk, ki 
volt s mi volt az író. Ha most úgy 
jelenik meg előttünk, pongyolában, 
testi gyarlóságok láncán, szinte hi
hetetlenül egyszerű sorsával, szen
vedélyeivel, szüntelen házassági ba
jaival s tragédiájával, mégis ott lát
juk az ellenképet. Ez a pesti és 
leányfalusi ember ugyanakkor, ami
kor folyton szenvedett, amikor meg
alázták, megcsalták, társadalmilag 
semmibevették, kárpótlásul felizzott 
zsenijével egy egész országot talált 
maga mögött. Ezért utazott annyit, 
mint senki kortársai közül: Folyton 
a vidéket járta, a falut, kisvárost és 
a szomszéd országokban élő magyar
ságot látogatta. Ady óta nem volt 
nagyobb hatása írónak ezen a föl
dön. A pesti lakás s a leányfalusi 
kertes ház között utazgató s jegyez- 
gető férfi mindnyájunk nagy taní
tója volt. Szenvedett s lehet, boldog
talan volt, lázadott s lázadózött, de 
közben megírta az életművét. Ez 
pedig a magyarságnak olyan ter
ménye, amilyen csak egy nagy életre 
indult népnek lehet. Látszólag egy 
emberről szólnak a művek s szól éz 
a végtelenül szívszorító, komoly, sőt 
komor életrajz is, de végső ered
ményben egy nemzetről van benne 
szó. Egy nemzetről, amely egy-nagy 
íróval ajándékozta meg magát töp
rengései és fájdalmai közepette, hogy 
ő beszéljen, amikor millióknak nem 
adatott meg a szó.

COMENIUS, a nagy cseh pedagó
gus és teológus, háromszáz eszten
dővel ezelőtt volt Magyarország ven
dége. Sárospatokon dolgozott. Ló- 
rántffy Zsuzsanna, a nagy fejedelem
asszony, hívta oda tanárnak a kol
légiumba. 1650—1654. között volt Pa
takon, a szomszéd népnek hazájából 
száműzött fia. Csehországban tom
bolt az ellenreformáció s annak vé
delmező és sugalló ereje: a Habs
burgok önkénye. A cseh testvérek 
protestáns igazsága és emberiessége 
számára nem engedélyeztek egy 
talpalatnyi földet sem szülőhazájá
ban. Comenius lengyel földről jött 
vendégnek magyar területre. A pa
taki négy év volt életének leg
kiegyensúlyozottabb korszaka, a 
nagy alkotások ideje. És ekkor is
merkedett meg a magyar néppel is.

Patakon írta a “Nemzet szere.t*
cséje« című művét, a magyar nem« 
zetnek ajánlva s a magyar népről 
írva benne. Barátunk lett, amint 
azzá lett mindenki, aki megismert 
minket. Most derült ki, egy nemrég 
közzétett tanulmányban, hogy Come
nius volt a finn-magyar nyelvrokon« 
ság első felismerője is. Régebbi Co« 
menius-kutatók emlegették már ezt, 
de nem volt meg a pontos helye Co« 
menius sok művei közt. Most V é r «  
t e s  O. A n d r á s  az “Akadémiai 
Közlemények«-ben bizonyítja, hogy 
Comenius a » G r a m m a t i c s  l a«  
t i n o v e r n a c u l á b a n «  a prepo« 
zíciókat tárgyalva utal a finn és ma« 
gyár nyelv egy közös vonására. Nem 
kétséges, hogy ez a felismerés is a 
pataki évekből való, Comenius ott 
ismerte meg a magyar nyelvet. Co« 
menius volt tehát az első, aki ki« 
emelte a magyar és finn nyelv egy 
közös sajátságát. Megjegyzése hatott 
L e i b n i z  nyelvhasnlító munkássá« 
gára s onnan terjedt aztán tovább. 
Ne feledjük el, egy vendégünk s jó 
szomszédunk figyelte meg elsőnek a 
magyar ragok és képzők egyezését a 
finn ragokkal és képzőkkel. Véletlen 
ez? Nem véletlen, hanem törvény
szerű valami. Akik igazán vendégei 
egymásnak s barátok, szerető meg
értéssel törődnek egymás dolgaival, 
S építik jövőjüket!

Szálainál Rezső

Istentiszteleti rend
Július 5-én, vasárnap 

BUDAPESTEN
A PESTI OLDALON:

Deák-tér: d, e. 9 Sülé Károly., d. e. 11 Zay 
László, d. u. é ÍSule károly. Fasor: d. e. V2IO 
Gyöngyösi Vilmos, d. e. 11 Pásztor Pál, 
d. u. 6 Gyöngyösi Vilmos. Dózsa Gy.- 
út: d. e. V*I0. Üllői-út: d. e. V2IO. d. e. 11. 
Rákóczi-út 57/b.: d. e. 10 Szilády Jenő dr., 
d. e. 3/412. JKarácsony S.-u.: d. e. 10. Thaly 
K.-u.: d. e. 11 Bonyai Sándor, d. u. 6 Bónyai 
Sándor. Kőbánya: d. e. VilO Koren Emil. 
d. u. 4 Koren Emil. Simor-u.: d. e. V412 
Koren Emil. Utász-u.: d. e. ’/< 12 Hafenscher 
Károly. Zugló: d .^e. 11 Sülé Károly. Gyar- 
m at-u.: d. e. VilO. Rákosfalva: d. e. V212 
Szuhovszky Gyula. Fóti-út: d. e. 11 Gádor 
András. Václ-u.: d. e. 8 Gádor András. Új
pest: d. e. 10 (úrv.) Blázy Lajos, d. u. V*7 
BJázy Lajos. Dunakeszi-Alag: d. e. 9 Vas-u. 
2/c. d. e. 11 Szimonidesz Lajos. Rákospalota 
MAV-telep: d. e. V*9. Nagytemplom d. e. 10. 
öregtem plom  d. u. 3. Pestújhely: d. e. 10 
Kürtösi Kálmán. Rákoskeresztúr: d. e. Vili. 
Rákoshegy: d. e. 9 Rákosliget: d. e. 10. 
Rákoscsaba: d. e. 9 Békés József, d. u. V*7 
Békés József. Cinkota: d. e. 9 (gyerm ), 
d. e. 10, d. u. V«3. Mátyásföld: d. e. '/212. 
Kerepes—Kistarcsa: d. e. V<10. Pestszent
lő r in c id . e. 11 Sokoray Károly. Pestszent- 
imre: d. u .-5 Sokoray Károly. Kispest: d. e. 
9, d. e. 10, d. u. 6. Wekerle-telep: d. e. 8. 
Pesterzsébet: d. e. 10. Soroksár-új telep: 
d. e. V«9.

A BUDAI OLDALON:

Bécsikapu-tér: d. e. 9 Sréter Ferenc, d.: e. 
II Ruttkay Elemér, d. u. 7 Sréter Ferenc. 
Torockó-tér:. d. e. 8 (úrv.) Sréter Ferenc. 
Óbuda: d. e. 9 Komjáthy Lajos, d. e. 10 
Komjáthy Lajos, d. e. 11 (úrv.) Komjáthy 
Lajos, d. u. 5 Komjáthy Lajos. XII., Tar- 
csay V.-u.: d. e. 9 D anhauser Lászjó, d. e. 
11 Danhauser László, d. u. 7 Danhauser 
László. Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet: 
d. e. 10 Lehel László dr. Kelenföld: d. e. 8 
Bottá István; d. e; VilO (gyerm.) Bottá Is t
ván, d. e. 11 Bottá István, d. u. 5 Szabó 
Zoltán teol. Németvölgyl-út: d. e. 9 Rezes-sy 
Zoltán dr. Külső-Kelenföld: d. e. 12 Rezessy 
Zoltán dr. Csepej: d. e. 11 (lelkészszentelésj 
Vető Lajos dr., d. u. 6 Egyházzenei hang
verseny. Budafok: d. e. 10. Nagytétény: 
d. e. V*9. Kelenvölgy: d. e. 9. Albertfalva: 
d. e. '/all. Csillaghegy: d. e. VilO Kaposvári 
Vilmos.

EVANGÉLIKUS ÉLET
A m agyarországi evangélikus egyeteme» 

egyház Sajtóosztályának lapja 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. VIII., Puskin-u. 12. 

Telefon: 142-074

Szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dezséry László szerkesztő 

Budapest, III., Dévai Biró M átyás-tér I. 
Előfizetés! árak:

Egy hóra 5.— Ft, negyedévre 15.— Ft, 
félévre 30.— F t  egész évre 60— Ft 

Engedélyezési és terjesztési szára:
M. E III. B. 70.336/1948 > 1 ’

10.000 példányban nyomatott

2-533298. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

Somogyi szili _  B andák  á tu a b á s a .  
l O  B élések , h a sz n á lt 
■ ú  b a n d ák , Irh ák  vé te l*

V.. Kossuth Lajos-utca 6 .

Harmónium, Angster gyári 
mányú, 18 regiszteres, szé 
kivitelben eladó. Bereg 
szásziné, Gyula, Gyár-u. 15

Rekamlé készítését, m inden
nemű kárpitosmunkát, Javí
tást háznál, házon kívül 

. vállal fizetési kedvezmény-
Kertibútor, csőbútor, össze 
csukható vaságyak, sodrony 
ágybetét készítése és JavI 
tása. Vincze. Népszínház

nyel. Várad!, Majakovszkij- 
utca 32.
Kvarclámpa javítás: Zsellér, 
VI11 Szlgcnv-u 19

u. huszonhat. Kétszemélyes rekamiét szé
kekkel, fotelekkel olcsó á r
ban készít: Kárpitos, Rá- 
kóczl-tér 11 sz

Merldor kötőkészüléket, sző 
vőrámát készít, javít. Kis 
Iparos, Bpest, VIII., A1
földl-u. 12. sz. Műhely. Használt háló, kombinált 

szekrény, kétszemélyes re
kamlé. fotel, szék, lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Péterffy Sándor-u. 17. 
Gombos.

Zongora, pianino Javttá 
hangolás, értékbecslés ol 
csón SasvárJ zongorakészlt 
mesternél. Lenln-körút 21 
T el: 426-819.

Ú j o r g o n á k  vállalja
R ie g e r O ttó  o r g o n a g y á r

B udapest, X IV ., F ü red i-u tca  41. Telefon : 2 9 7 -0 2 3

C sináltassa nadrágját spe
ciális» nadrágszabónál.
Női-, sí-, bricsesz- és á t
szabás garanciával. Varga 
János, nadrágspecialista, 
Majakovszkij-u. 56. III. 4.
Énekeskönyvek, bibliák, fo
lyóiratok, anyakönyvek, stb. 
bekötését legjutányosabban 
vállal: őzv. Felér Béláné, 
Budapest, XVI., Rákosszent
mihály, Rákosl-út 201.

Sodrony ágybetét, össze
csukható vaságy Gyermek
ágyat. vasbútort, csöbútort 
<észft. Javítást vállal Pro- 
hászka. VI., Zichy Jenő-u. 
negyvenhat

Kárpltosbútor beszerzésével 
orduljon bizalommal Oláh 
<árpitoshoz. Javítást válla- 
!ok. Készáruk raktáron. Jó- 
csef-körút 66. T.: 136-102.

Elszakadt 
ballon és ÁTLÁTSZÓ KABÁTJÁTnyom talanul 

m egjavítja  :
Z S A D Á rm  esököpenykészítö. Telefon 127-013. VI. kér. 

R iv .y -u té *  10., II. em elet 17,

S p e c iá l i s  m f is to p p o ló ,  m ű tö n iö
A A n U A -n  l A n r s c  Többszörösen k itü n te tv e  férfi, nölIVIanan J a n o s  szabóm ester, THÖKÖLY-ÜT59 /A. 
L eg tökéletesebb  m ütöm és k iég e tt, m o ly rág o tt szöveten 

és ru h ák o n . V .idékre p o stán  u tá n v é t.

R ek am iék , fo te le k ,
f i z e t é s i  k ö n n y í t é s s e l  

BOKOR kárpitosnál. (M ária Terézia)- H orvá th  M ihály- 
té r  18 , (tem plom nál

Művégtagok, haskötők, sérv
kötők, lúdtalpbetétek készí
tése és javítása. Vidékre 
Is kiszállok. Pokorny, or
vosi műszerész: Budapest, 
V.. Kossuth L.-u. 5.

Express Kötőkészülék. Sál
szövő. Rapid jav ítás. Debre
ceni, XIII. Szt László-u. 53.

Szem üveg Llpl Józseftő l 
(Knapecz u tó d á tó l)  IX., 
ü ilö l-ú t 79. ö röklm ádás 
tem plom  m elle tt.

Z o n g o ra jav ltá i, hangolás
Jótállással Szakszerű becs
lés. 8záv lts  m ester. Ba
ro s s - té r  egy. T: 330-476 .

Sezlon 850 Ft, m atrac 315, 
vendégágy (vasból) 345 Ft. 
Készítőnél, Bp.. Lenln-körút 
55. szám .
Vállalati Jogügyi o sz tá ly 
hoz 'elmennék. Baditz, Mis
kolc. Főposta, Postán marad.

Rokkant terem őrnő Nemzeti 
Múzeum környékén kis szo
bát keres vagy lakótársnak 
menne. Cím a kiadóban.

ßvprmplfknncit s p o r t  és m é ly ,  golyós- 
U j U l  I l l t / I V I V U U O l l )  csapágyasat, c sőbú to rt,
ágysodronyt, kertibú to rt készít, jav ít: L A K A T O S ,  

C sányi-u tca 12. szám (pince)

Egy 11 regiszteres és hat 
hangsoros és egy 20 regisz
teres harmonium eladó. Bu- 
dapést, VI., Székely Ber
ta l a n t .  13, (Házfelügyelő).

Cserekislánynak faluról* Bu
dapesten művelődést, o tt
hont nyújtok. Kislányom 12. 
éves. Leveleket »Kitűnő ta 
nuló« jeligére a laphoz.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés szavanként 1 Ft. Kishlrdetés mm soron
ként 1 Ft. Szöveghirdetés mm soronként 2 fo r in t •'
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SZEMTŐL-SZEMBE KÜLFÖLDI LELKÉSZEKKEL
A Béke Világtanács budapesti ülésszakán az öt világrész minden 

tájáról cgybesereglett küldöttek és vendégek soraiban ott voltak az öt 
világrész lelkészeinek képviselői is. A lelkészek közül többen abban a 
megtiszteltetésben részesültek, hogy a Béke Világtanács elnökségében 
foglalhattak helyet, mint J. Endicott kanadai, M. Niemöller nyugat
németországi, R. Forbech norvégiai, van Dahlen hollandiai lelkészek, 
magyar részről pedig Péter János református püspök.

A külföldi lelkészekkel való közvetlen, testvéri beszélgetés közben 
kinyílnak a szivek a személyes élmények és benyomások elmondására. 
Sok olyan mozzanat kerül elő, ami belevilágít egy-egy papi magatar
tásba s felfedi lelkésztestvérünk egyéniségének sajátosságát, világossá 
teszi kiemelkedő békeharcának indokait.

JAMES ENDICOTT
például elmondta, hogy milyen csa
ládi hagyományok készítették elő a 
gyarmati kérdésben való állásfogla
lását. Erre nézve a következőket 
mondta:

»Mikor lelkésszé szenteltek, s 
kiküldtek misszionáriusnak Kí
nába, anyám rákbetegségben 
haldoklott. En vele akartam 
maradni, de ő elküldött azzal, 
hogy menj fiam, arra a kínai 

* földre, ahol születtél, mert még 
életemben akarom hallani, hogy 
visszatértél és misszionáriusként 
szolgálsz Kínában. Anyám ép
pen akkor halt meg, amikor 

megérkeztem Kínába.-«

Dr. V ető Lajos p ü sp ök  
le lk é sz !  szo lg á la tá n a k  25  é v e s  ju b ileu m a

E mögött a pár rövid mondat mö
gött hatalmas döntések húzódnák 
meg. JJndicott szülei, a Kínában élő 
misszionárius-család, nem úgy kö
zeledett a kínai néphez, ahogy álta
lában az európaiak szoktak, hanem 
olyan mélységes szeretettel, amire a 
pecsétet Endicott anyjának halálos 
ágyán való fenti utolsó akarata 
ütötte rá. Endicott máig is élő apja 
ugyancsak döntő hatással volt En
dicott egyénisége kialakulására.

Mikor a kanadai kormány azzal 
fenyegetett, hogy letartóztat, 
amiért a baktériumháború ada
tainak hitelességét bizonyítot
tam a közvélemény előtt, apám 
magyarázta meg, miért vagyok 

olyan, amilyen vagyok.
A mi családunkban naponként 

bibliatanulmányt végeztünk. Korán 
megtanultam Dávid, Illés, Ézsaiás, 
Jeremiás és a többi próféták szemé
lyét csodálni. Engem úgy tanítottak, 
hogy a keresztyén életben a hit és 
cselekedet szoros egységben van. Es 
apámtól mindmáig azt a hitből fa
kadó tanítást kaptam, hogy az em
ber ne féljen akkor, amikor Isten 
állította rá egy útra, s amikor az 
események előre mennek, én ne lép
jek vissza. Ez volt bátorítom akkor, 
amikor a körülöttem zajló esemé
nyek alkalmasak voltak a megfélem
lítésre.«

való találkozásaim alkalmával újra 
meg újra világossá vált, milyen sze
retettel és szívesen óhajtják a ma
gyar keresztyének a német kérdés 
megoldását, és különösen a Német- 
országi Evangélikus Egyháznak sok 
erőt és bölcseséget kívánnak ezek
ben az időkben, hogy a német kér
dés megoldásához a világbéke szel
lemében a legjobb segítséget 
nyújtsa.

Arra a kérdésre, hogyan képzeli a 
német kérdés rendezését, ezeket 
mondja:

— Nem növekedhetik a béke, ha 
a közéletet bizalmatlanság és gyű
lölet mérgezi meg.

Ezért most újra meg újra hang
súlyozzuk — mindent meg kell 
tenni, hogy a megértést és meg
békélést létrehozzuk. Nemcsak a 
barátoknak kell találkozniok, 
hanem az ellenséggel is megér
tésre kell törekedni. Csak ilyen 
törekvésre mondhat igent a ke

resztyén ember.

D. C. THOMPSON
délafrikai methodista lelkész arról 
a társadalmi helyzetről beszél, 
amelybe Isten az egyházat állította 
Dél-Afrikában:

— Dél-Afrika a legkülönbözőbb 
fajok keveredésének az országa. 
Ezekhez hozzájárulnak a gyarmato
kon közismert nehézségek. A fe
szültség az európaiak és az úgyne
vezett bennszülöttek között.

Arra a kérdésre, hogyan viszo
nyul a délafrikai egyház az emberi 
együttélés problémáihoz, Thompson 
a következőket válaszalja:

— A Délafrikai Methodista Egyhá
zat természetesen komolyan érdekli 
a világbéke kérdése. Egyházunk he
lyi viszonyaiban ismételten tett nyi
latkozatokat a faji kérdésben, lel
készeink pedig közbenjártak, hogy 
megértést keressenek a vezetők és a 
nép közötti súrlódásokban. Egyhá
zunk közgyűlései minden faji cso
portot magukba foglalnak, ahol a 
nemzeti helyzet minden problémája 
megvitatásra kerül.

A Béke Világtanács budapesti 
ülésével kapcsolatban a következő
ket jegyezte meg:

— Nagyon érdekelt az egész vi
lágról való delegátusok felszólalása 
és szereplésük gazdag változatos
sága.

Különösen figyelemmel kísértem 
az elnyomott népek felszabadí
tásának szükségességéről el
hangzottakat. Nagy hatással volt 
rám a békés együttműködés kö
vetelése és a békés tárgyalások 
szükségességéhez való feltétlen 
ragaszkodás szelleme. Budapest 
bizonyára tovább viszi a jobb 

nemzetközi kapcsolatok ügyét.
— A Béke Világtanács munkája 

és határozatai kell, hogy a legna
gyobb hatással legyenek a jelen és 
a közeljövő világproblémáira.

Thompson széleskörű érdeklődé
sét mutatja az, hogy a Dél-Afrikától 
földrajzilag ugyancsak messze lévő 
Németország egységesítésének ügye 
mélyen érdekli, mert ez a béke ügye, 
az egész emberiség ügye:

— A német egység szükségessége 
nyilvánvaló. Az a tényező, ami lét

rehozhatja ezt az egységet: a nagy
hatalmak tárgyalása és megegyezé
sük létrejövetele. Csak a tárgyalás 
lehet a közeledés módszere, s ezért 
a fennálló problémák megoldásának 
megtárgyalásához való ragaszkodást 
sürgetniök kell az egész világon a 
népeknek, elsősorban persze ma
guknak a németeknek. Ezt véghez 
kell vinni és véghez is fogjuk vinni! 
— fejezte be mondatát a béke ügyé
ért való őszinte lelkesedés hangján.

ERIKA KÜPPERS
a Niemöller vezetése alatt álló »Be
kennende Kirche« című lapnak egyik 
szerkesztője, nyugatnémetországi 
lelkésznő.

Megkérdezem tőle, hogy mint ke
resztyén ember hogyan viszonyul az 
emberi együttélés nagy problémái
hoz?

— Világos, hogy az evangélikus 
egyház nem mehet el a politikai 
kérdések mellett. Mert a politika 
minden döntésében az emberrel fog
lalkozik, s a keresztyén ember és az 
egyház felelős az emberekért. »Hol 
van a te atyádfia?« Ez a kérdés az, 
amely egykor Kain felé hangzott 
el ,s amelyet ma Isten mindnyá
junkhoz intéz. Hol van a te atyádfia 
Koreában, Vietnamban, Kenyában? 
Ma az emberek részben a háború 
borzalmában, részben a harmadik 
világháborútól való nagy félelem
ben élnek.

Ezért nekünk keresztyéneknek, 
amit csak tudunk, meg kell ten
nünk a béke előmozdításáért. 
Tehát mi a politikai feszültsé
gekben mindig, s ismételten fi
gyelmeztetni fogunk arra, hogy 
félelemből azt ne gondoljuk, 
hogy minket csak erős felfegy
verkezés menthet meg, hanem 
becsületesen és határozottan 
járjunk a tárgyalásnak és a 

megértésnek az útján.
*— Ez azt jelenti, hogy mi Nyugai- 

Németországban a mi kormányunk 
politikáját nem helyeselhetjük.

Hogyan vesz részt ön, mint keresz
tyén, Németország kettéosztottsága 
megszüntetéséért folytatott küzde
lemben? — hangzik a következő 
kérdés.

•— Nekünk keresztyéneknek ki kell 
jelentenünk, hogy semmiképpen sem 
érthetünk egyet az embereknek két
felé osztásában, jókra és gonoszakra, 
angyalokra, és ördögökre. Mi minde
nütt embereket látunk, akiket Isten 
szeret, s akikért Krisztus meghalt. 
»Krisztus a mi békességünk« mondja 
az apostol. Ezért mi keresztyének 
sohasem lehetünk részesek a gyűlö
let propagandájában. Nem vállalha
tu n k  részt a népek egymás ellen való 
uszításában. El kell azt utasítanunk, 
bármelyik oldal gyakorolná is azt. A 
mi feladatunk: mindkét oldal felé 
munkálni a kiengesztelést és a meg
értést.

JOHN WESTERMANN
asztráliai methodista lelkész a béke
tábor országain keresztül hatalmas 
utat tett meg. Tőle azt kérdezem, út
közben milyen tapasztalatai voltak az 
istentiszteleti életről, milyennek látta 
a templomi gyülekezeteket?

— Három héttel ezelőtt Pekingben 
methodista istentiszteleten vettem 
részt. Két héttel ezelőtt pedig Mosz
kvában római katolikus és baptista 
istentiszteletet hallgattam. Ma elő
ször lutheránus, majd református is
tentiszteleten vettem részt. Mióta 
Ausztráliából eljöttem, a legkülön
bözőbb emberekkel, az egyházak kü
lönféle képviselőivel, istentiszteleti 
formák nagy gazdagságával talál
koztam. A templomokban ugyan 
minden nyelvet nem értettem, de

az imádás valósága oly nagy volt, 
hogy mindenütt gyülekezeti tag
nak éreztem magam. Pekingben, 
Moszkvában, Budapesten a tö
mött templomokban általam is is-' 
mert egyházi dallamokban gyö-

Meleg, családias ünnepség szín
helye volt június 30-án az evangé- 
gélikus Egyetemes Egyház Székházá
nak nagyterme: a budapesti lelké
szek és a közvetlen munkatársak 
gyűltek össze, hogy dr. Vető Lajos 
püspököt ünnepeljék 25 éves- lel- 
készi szolgálata alkalmából. Az ün
nepségen megjelent Veres Pál alosz
tályvezető az Állami Egyházügyi Hi
vatal képviseletében. .

Dr. Vető Lajos püspököt elsőnek 
Dezséry László püspök köszöntötte 
az egész magyar evangélikus egyház 
nevében. Üdvözlő beszédében többek 
között beszélt a szolgálatban eltelt 
25 esztendőről.

»Püspök Űr szolgálata kezdeté
től fogva meg nem alkuvóan és 
töretlenül hirdette azokat az 
igazságokat, amelyek ma valóra 
válnak. Nem véletlen az, hogy 
ma éppen püspök úr áll az egy
ház élén és vezeti az egyházat 
bölcs előrelátással és az Egyház 
Urába vetett rendíthetetlen hit

tel.«

nyörködtem, amelyekbe csak be
illesztettem az angol szavakat, 
és együtt énekelhettem s érez
hettem valamit a szentek közös

ségének öröméből.

RAGNAR FORBECH
az oslói katedrális első lelkésze lel
kesen beszél a parlament előtti bu
dapesti nagy békegyűlésről, mikor 
azt kérdezem tőle, mi volt a legmeg- 
ragadóbb budapesti élménye:

— A jún. 19-én a parlament előtt 
lezajlott hatalmas béke-demonstráció 
gyakorolta rám a legmélyebb hatást. 
A Béke Világtanács munkájáról pe
dig csak annyit akarok mondani, 
hogy az a legnagyobb jelentőségű a 
jövőre vonatkozólag.

Budapesten volt alkalma látni a vi
lág minden részéből jövő békekül
döttek személyén keresztül azt a ha
talmas erőt, amely most már le- 
győzhetetlenné vált, s amely meg 
fogja hozni az egész emberiség szá
m ára a békét. Ezért a hatalmas él
ményért nagyon hálás a vendégsze
rető magyar népnek.

Dezséry László püspök üdvözlő 
■ szavai után Veres Pál alosztályvezető 
.Horváth Jánosnak, az Állami Egy
házügyi Hivatal elnökének jókíván
ságait tolmácsolta. .

Ezután Margócsi Emil az északi 
egyházkerület felügyelője, dr. Sólyom 
Jenő a Teológiai Akadémia prodé- 
kánja, Várady Lajos a budai egyház
megye esperese, Szimonidcsz Lajos 
tábori püspök és Szuchovszky Gyula 
lelkész a sajtóosztály nevében kö
szöntötte a püspököt.

Dr. Vető Lajos püspök meghatót- 
tan köszönte meg az üdvözléseket. 
Néhány szóval visszaemlékezett az 
elmúlt 25 esztendőre.

»Egyedül az Istenbe, és az ö  
megváltó Fiába vetett hit volt az, 
ami erőt adott a szolgálatra és 
vezetett az elmúlt 25 esztendőn 
keresztül. Ebben az ünnepélyes 
órában is Hozzá fordulok, hogy 
adjon erőt valamennyiünknek az 
Ő egyházában való szolgálatra.«

— Nem tudok szavakat találni 
arra, amit érzek. Ezért csak egy
szerűen köszönetét tudok mon
dani teljes szívemből a magyar 
népnek és biztosítok mindenkit 
a felől, hogy a Budapesten töltött 
napok életem legnagyobb élmé
nyei közé tartoznak! Isten áldja 

meg a magyar egyházakat!
— fejezte be a beszélgetést Ragnar 
Forbech.

*
A világ legkülönbözőbb pontján 

élő és szolgáló lelkészekkel való be
szélgetésből az az összbenyomásom 
szűrődött le, hogy Istennek széles 
fronton vannak igehirdetői és prófé
tái, akik szolgálják az emberek, né
pek, világrészek közötti béke és egy
ség ügyét, hiszen »Isten az egész em
beri nemzetséget egy vérből terem
tette« (Csel. 17:26), az ő felséges aka
rata a népek közötti együttműködés, 
a világ békéjének megvédelmezése! 
A béke munkálásában való keresz
tyén egység egyre jobban kiteljese
dik és végül is meg fog valósulni, 
mert ez az Isten akarata!

OTTLYK ERNŐ

KARL ROSE,
berlini lelkész, egyháztanácsos, Di- 
belius berlini püspök megbízásából 
vett részt a Béke Világtanács bu
dapesti ülésén. Mint német embert, 
természetesen a világ békéje bizto
sításának egyik legfontosabb ügye, 
elsősorban a német kérdés érdekli. 
Megelégedéssel mondja a Béke Vi
lágtanács üléséről:

— A Béke Világtanács ülésén kü
lönös komolysággal utaltak a német 
kérdésre.

Németország nemzet] egységét, 
politikai önállóságát feltétlenül 
helyre kell állítani, mert amíg 
ez a kérdés megoldatlan marad, 

nem juthat igazi békéhez.
Megkérdeztem tőle, hogy milyen 

arányú érdeklődést tapasztalt ügyük 
iránt a magyar evangélikus egyház 
részéről?

— A magyarországi evangélikus 
egyház püspökeivel és képviselőivel

Endicott messzi távolba néző sze
me mintha a tengeren túl tekintene, 
amikor apjára gondolva ezt mond
ja: »Apám 87 éves kora ellenére te
vékeny részt vesz a békemozgalom
ban. Nekem nagy segítségemre van.

Kicsoda Hromadka professzor?
J. L. Hromadka 1889. június 8-án 

Hodslaviceben született. Lelki világá
nak első formálója a lutheri hitvallás 
volt.

Teológiai tanulmányait Becsben 
kezdte és Európa legjelentősebb főis
koláin végezte. Mire az első világhá
ború megkezdődött, Hromadka József, 
a fiatal teológus megjárta Németor
szágot, Svájc, Franciaország, Skócia 
nagy egyetemeit. A legtöbbet — saját 
vallomása szerint — Troeltschtől, a 
nagy heidelbergi történetfilozófus-teo
lógustól és a német vallástörténeti- is
kola nagyjaitól kapta. Az első világ
háborúban tűzvonalban szolgáló tá
bori lelkészként vett részt. Ezután 
gyors, egymásutánban következnek pá
lyafutásának kiemelkedő állomásai, 
egyházának és népének változatos szol
gálata során: a prágai egyetem 
Husz-fakultásának megalapítása, a hit- 
lerizmussal vívott hősi harc, a szabad
ság szolgálatában vállalt bujdosás, 
esztendőkig tartó tanítás a legjelentő
sebb amerikai protestáns egyetemeken, 
majd pedig 1945-ben hazatérés a fel
szabadult szülőhazába és ott a Cóme- 
nius Fakultás megszervezése Közben 
arra is volt ideje, hogy

az ökuménikus mozgalom egyik 
erkölcsi és szellemi nagyságává 
váljék és gyümölcsöző kezdemé
nyezéseknek hosszú sorát végezze 
nemzete és a szomszéd nemzetek 
keresztyén megbékélése érdekében. 
Ugyanakkor a béke világmoz

galomban is élenjárt.

Hazánkban szélesebb körben először 
1938 szeptemberében figyeltek fel 
Hromadka professzor nevére. Ebben 
az esztendőben támadta meg Cseh
szlovákiát a hitleri Németország. Ez 
alkalomból Barth Károly, a világhírű 
svájci teológus levelet intézett Hro
madka professzorhoz, Prágába Ez a 
levél abban az időben »hírhedté« tette 
sokak számára hazánkban az ő nevét. 
Különösen a következő mondat vissz
hangzott sokat a hozzá intézett levél
ből:

»Minden harcoló és szenvedő cseh ■ 
katona értünk is harcol és szen
ved — és ma minden fenntartás 
nélkül mondhatom —, hogy Jézus 
Krisztus egyházáért is, amely Hit
ler és Mussolini gőzkörébe kerül
ve vagy nevetségessé válik, vagy 
pedig a kiirtással néz szembe.«

A nacionalsita elfogultság elhomályo
sította akkor sokak szemét az össze
függések meglátására s az idézett 
mondat igazságának elfogadására Ti
zenöt esztendő telt el azóta és most 
Hromadka professzort a magyarországi 
protestantizmus és az egész magyar 
nép barátjaként nagy örömmel kö
szöntjük a debreceni református Teoló
giai Akadémia díszdoktorává való 
avatása alkalmából. Lehetetlen hálá
val nem gondolni arra, hogy mi min
dent kellett Istennek megváltoztatnia 
körülöttünk és megváltoztania miben- 
nünk is, hogy mindez megörténhes-, 

sék.

„Akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak“ (I. Tim. 3:13 .)'
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Gyülekezeti nap Csepelen
A csepeli gyülekezet július 5-én, 

vasárnap, gyülekezeti napot tartott. 
Délelőtt lelkészszentelő istentisztele
ten vett részt, este pedig egyházzenei 
áhitat keretében rendes évi közgyű
lésre került sor. A számadások elfo
gadása után Várady Lajos esperes 
előterjesztette évi jelentését, amellyel 
egyben elbúcsúzott attól a gyüleke
zettől, amelyben 17 éven keresztül 
szolgált.

—• Búcsúzásomkor — mondotta 
többek között — hadd irányítsam a 
gyülekezetnek és vezetőinek figyel
mét arra a tényre, hogy

ma már nem lehet a legkisebb 
gyülekezetei sem úgy vezetni, 
hogy a vezetők figyelme ne irá
nyuljon azokra az eseményekre, 
amelyek a világ kereszténységé
nek történetében előfordulnak és 
nem dughatják be fülüket az em
beriség kiáltó hangja elől. A vi

lág keresztyénsége az egyház 
egységét keresi Jézus Krisztus
ban, az emberiség hangja pedig a 

világbékcssége után kiált.
Az elmúlt háború után sok lelkész 
testvéremmel együtt felismertem 
azt, hpgy mind az egyház egysége 
Krisztusban, mind az emberiség bé
kére való törekvése olyan feladatot 
ró a keresztyén emberekre, amely 
elől kitérni nem szabad, mert akkor 
Isten igéje, akarata, parancsa elől 
térnénk ki.

A gyülekezet nevében Pongor La
jos gondnok és özv. Hegedűs József- 
né, az Ifjúság nevében Handtuch Mi
hály köszöntötték a búcsúzó pásztort 
sok megható jelenet közepette. A re
formátus testvéregyházak nevében 
Agai László, Pap Gábor és Jakus Gá
bor lelkészek, a budavári gyülekezet, 
az esperes új gyülekezete nevében 
pedig dr. Tomka Gyula egyházfel
ügyelő tettek bizonyságot,

B A C H -E M L E K H A N G V E R S E N Y
A F A S O R I  T E M P L O M B A N

Minden idők legnagyobb zenei nagy
sága, Evangélikus Egyházunk halha- 
laltan kincse: Bach János Sebestyén 
emlékének szentelte a Fasori Evangé
likus Egyház hangversenysorozatának 
ezen III. részét, melynek műsorát a 
közismert orgonaművész: Peskó Zol
tán a szerző legmonumentálisabb mű
veiből állította össze.

Fényes külsőségek között, zsúfolásig 
megtelt templomban lehettünk az él
vezői a gyönyörű művészi élménynek.

Bach János Sebestyén minden idők 
legnagyobb muzsikusa, a muzsika örök 
forrása, amelyből a zeneszerzők leg
nagyobbjai merítenek. Ismerik öt és 
tanulmányozzák öt a mai mesterek is.

Magyar vonatkozásban is nagyjaink 
mintaképe. A Kossulh-díjjal kitüntetett 
Kodály Zoltán és Bartók Béla is be
hatóan tanulmányozták Bach-ot; az ö 
muzsikájuk is elsősorban Bach-on ke
resztül válik érthetővé.

Peskó Zoltán világosan látja Bach 
jelentőségét, hiszen éppen a reformá
ció hazájában tanulmányozta a nagy 
mestert, ahol ezer és ezer orgonista 
táplálkozik a lipcsei hagyományokból 
és Peskó Zoltán éppen Fritz Heit
mann charlottenburgi professzornak a 
tanítványa, aki jelenleg elismerten a 
világ legkiválóbb Bach-interpretátora 
(Karl Straube növendéke), kinek mű
vészetét magam is személyesen cso
dálhattam meg a reformáció hazájá
ban.

Midőn azonban Peskó Zoltán kiváló 
Bach-interpretáló készségéről szólunk, 
nem szabad figyelmen kívül hagy
nunk azt a meglepő észrevételt, hogy 
szinte filmkockaszerűen képes átállí
tani magát a modern klasszikusok 
(így Liszt Ferenc. Max Reger, An- 
talffy Zsiross Dezső, stb.) interpretá
lására is! Ennek egyetlen magyará
zata: a szinte egyedülálló technikai 
felkészültsége.

A magyarországi Bach-kultuszt ille
tőleg megjegyzendő, hogy Magyaror
szág néhány jelenkori orgonistája át
vette Bach multszázadbeli romantikus 
interpretációs módját, amely Bach-ot 
lassú, unalmas tempóban, a romantika 
előadásmódjaival egyes hangoknak 
ritmustlan megnyújtásával, a melódia
keresésnek oktalan módjával tolmá
csolja, s mely előadásmód erősen hoz

zájárul ahhoz, hogy előadóik szko- 
lasztikus stílusa Bach-ot érthetetlenné, 
unalmassá tegye és változtassa.

Ezek az előadók nem vették észre, 
hogy az 1900-as és 1925-ös orgona
mozgalmak a reformáció hazájában a 
Bach-korabeli orgonákat teljes eredeti 
hangszépségükben restaurálták, s akik 
nem vették ‘tudomásul, hogy Straube 
Károly, az ősz lipcsei Thomaskantor, 
minden jelentősebb orgonistának ta
nítómestere, még tévelygéseiben is kö
zelebb áll a bachi szellemhez, mint 
magyar epigonjai.

A reformáció hazája Bach-ot nagy
vonalúan, lüktető eleven ritmusban, a 
régi kor orgonáinak hangszépségében, 
a barokk-kor előadásmódjainak eszkö
zeivel szólaltatja meg. Ennek az isko
lának, művészi felfogásnak a leghűbb 
tolmácsolója éppen Peskó Zoltán.

Műsorában több korál-előjáték mel- 
.lett a legnagyobb bachi kompozíciókat: 
az »e-moll Preludium és fugá«-t (töl
csér-fugát), a »g-moll Fantázia és 
fugá«-t, valamint a híres »Esz-dur 
Preludium és fugá«-t (Szentháromság! 
fugát) adta elő a legbravúrosabb mű
vésziességgel.

A műsor további zenei részében ki
emelkedően művészi élményt jelentett 
Répásy Györgyi és Batári József he
gedűművészek vendégszereplése, akik 
mesteri felkészültséggel adták elő 
Bach híres világi müvét: a »Kettős he- 
gedűverseny«-ét, Peskó Zoltán orgona
kísérete mellett. Külön kiemelendő a 
II. tétel, melyben az előadó művészek 
a legkiválóbb felkészültségről tettek 
tanúbizonyságot.

Műsoron szerepelt még Ivánka Irén 
énekművésznő értékes alt-áriáival.

Gyöngyösi Vilmos fasori lelkészünk 
előadásával egész Bach-estünket fe
ledhetetlenné tette. Előadásában az 
orthodoxia és a pietizmus vívódásá
nak a koráról em'ékezett meg; ennek 
a vívódásnak az idején: 1685. március 
1-én született a nagy Bach, akivel 
zenetörténetünknek új korszaka kezdő
dik meg.

Az elismerés és dicséret hangján 
emlékezünk meg Pásztor Pál lelkész
ről is, aki ismét ötletes és élvezetes 
stílusban járult hozzá összekötő ismer
tető szövegével estünk sikeréhez.

Bendes Aladár

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság után 6. vasárnap 

János 3, 5—8.
A legtöbb ember számára az a 

tény, hogy meg ' van keresztelve, 
csak egy, a messzeségben, az évek 
homályos ködében elrejtett emlék. 
Mégis — ha eszünkbe jut — nem 
gondolunk másra, csak arra, hogy 
»de régen is volt«. De vájjon való
ban csak \ennyit jelent számunkra 
a keresztség? Nem! A keresztség 
nem szép emlék, nem sivár és szür
kévé fakult régmúlt tény, hanem 
valóság. Valóság ma 1st Kell, hogy 
számunkra is élő valósággá legyen.

A keresztség a keresztyének leg
többje számára elfelejtett kincs. Jé
zus igéje ezt a nagyon drága kincset 
akarja előhozni a feledés homályá
ból. Fel akarja hívni a figyelmünket 
arra, hogy a keresztség Isten első 
adománya, amellyel élete kezdetén 
megajándékozza az embert. A ke- 
resztségen keresztül léptünk be Isten 
gyermekei, az üdvösség és örök élet 
jelé menetelük sorába. Isten a ke
resztség vize által az ige szavával 
tisztára mosott az eredendő bűn 
szörnyű átkától, újjászült minket s 
így mint tiszták, szentek és igazak 
élhetünk Krisztus drága áron meg
váltott egyházában.

A keresztség Istennek a szivünkre 
adóit pecsétje, amellyel elhívott 
bennünket övéi közé. De hangzik 
Krisztus kemény és elodázhatatlan 
szava is: »Szükség néktek újonnan 
születnetek/« — A keresztség után 
egyik bűnből a másikba estünk, de 
így — bűnökkel terhelten — nem le
het bejutni Isten országába, üjjá  
kell születnünk, új emberré kell len
nünk. Biinös óemberünknek napon
ként a keresztség vizébe kell főj lát
nia. Vissza kell térnünk a kereszt- 
ségben kapott kegyelemhez, mert 
csak így lehetünk új emberekké. De 
mimódon lehetséges ez? Egy út van:

A Lélek naponként új életet teremt. 
Ez történik most, amikor szól az ige, 
s minden alkalommal, amikor Isten 
szava prédikáltatik. Kell, hogy a 
Szentlélek munkája nyomán a mi 
élelünk is Krisztus életét tükrözze: 
Jézus meghalt, nekünk is meg kell 
halnunk bűneink számára. De amint 
Jézus feltámadott, nekünk is fel kell 
támadnunk és új életben kell jár
nunk.

Naponkénti »halál és feltámadás«. 
Ez a folyamat kezdődött meg a ke- 
resztségünk pillanatában, s tart ma 
is. KI kell vennünk a keresztségünket 
a régi emlékeink közül, hogy az egy
szeri tény élő valósággá legyen, s 
boldogan mondhassuk: Meg vagyunk 
keresztelve. így, csak így, a kereszt
ség tényével, a Szentlélek munkájá
val, Jézus Krisztus váltsághatálávat 
és Istenbe vetdit élő hittel és re
ménységgel juthatunk üdvösségre.

Harkányi László

S Z Ü L Ő K N E K
Drága szent kehely a gyermek lelke. 
Isten kezéből került kezedbe 
Rávéste képét, úgy adta neked.
Csak Isten után a te gyermeked.

Színig töltheted tetszésed szerint 
S készíthetsz vele ha üdvöt, ha kint, 
Töltheted borral, iszapos vízzel, 
Mennyei vággyal, pokoli tűzzel.

Ilyen szabad vagy; de úgy Is felelsz, 
Ahogyan áldást, vagy átkot nevelsz. 
A kehely nedvét ajkad is issza:
Rád is áldás, vagy álok hull vissza.

Szalay Mihály

Szilárd Péter:
T A L Á L K O Z Á S

Talán tíz éve is van már, hogy 
legutóbb láttuk egymást. Most vé
letlenül találkoztunk: egy utcasar
kon utolért és rámköszönt. Meg
álltam és egy szempillantás alatt 
tudtam, hogy régi ismerősre akad
tam.

Amíg a hosszú idő után való ta
lálkozás örömétől felcsillanó szem
mel az övébe néztem, hihetetlenül 
gyorsan villant át a fejemen néhány 
gondolat. Kutatni kezdtem emléke
zetemben a neve után, de az mintha 
kicsúszott volna már onnét. Leg
alább azt tudnám pontosan, hogy 
hol kezdődött az ismeretségünk? Lá
zas gyorsasággal váltották egymást 
a képek, az emlékek, de egyiket a 
másik után zavartam ki a fejemből: 
ez sem, az sem.

Mondom, mindez hihetetlenül 
gyorsan átszaladt rajtam. Talán csak 
addig tartott az egész, amíg kezem 
megmozdult és erősen az övébe fo
nódott. Melegen megszorítottuk egy
más kezét és ettől a szívünk is me
legebb lett. Most már nem törődtem 
azzal, hogy minek szólítsam vagy 
hogy előbányásszam emlékeim közül 
első találkozásunkét — örültem a 
régi barátnak.

Persze a tétova pillanat mégis za- 
varttá tett. A csendet közöttünk ő 
törte meg. Csupa kérdés volt. Hová 
megyek, mivel foglalkozom, hol dol
gozom, hogy vannak a szüleim, van-e 
családom, mi a munkám, meg va
gyok-e vele elégedve — egyik kér
dése a másikat érte. Szorgalmasan 
felelgettem rájuk. Amikor kifogyott 
belőlük, ő kezdett el magáról be
szélni. Nekem kellett kérdezni: be
számolt ő a közülünk kiesett eszten
dőkről anélkül is. Láttam rajta, 
hogy munkában van most is: hóna 
alatt egy nagy csomó irat volt, s 
bizonyította, hogy egyik munka
helyéről a másikra siet. Aztán a csa
ládjáról beszélt és természetesen be
nyúlt a zsebébe és büszkén m utatta 
meg gyermekei fényképét.

Nem tarto tt soká a beszélgeté
sünk. Néhány pillanat alatt is olyan 
bizalmas és meleg lett újra a közöt
tünk való viszony, hogy egészen ter
mészetesnek tűnt, amikor végre ke
zét nyújtotta, m ert neki sietnie kell.

Tulajdonképpen még mindig nem 
tudtam, hogy ki az, akivel beszélek, 
de amikor most megszorítottuk egy
más kezét és megöleltük egymást, 
most már egészen világos volt, hogy

ez egyáltalán nem is fontos. Az is 
lényegtelen, hogy mikor találkozunk 
legközelebb: újabb tíz év telik-e el 
addig, vagy tán az Utolsó volt ez az 
életben? . . .  Mindegy.

Ebben a búcsú-kézszorításban 
ugyanis az az érzésem támadt, hogy 
nem valakivel találkoztam most, ha
nem az emberrel. Egy volt csak az 
emberek közül, de benne mind kezet 
szorított velem.

Ezt a gondolatot magammal vit
tem azután is, amikor m ár elváltunk 
egymástól, és meg szeretném őrizni 
nagyon sokáig. Találkoztam az em
berrel. Most értettem meg meleg 
érdeklődését minden dolgom iránt, 
és eszembe ötlött, hogy az emberi
ség családtagjának számít engem. 
Azóta is sokszor látom magam előtt 
azt a meleg, beszélő szempárt, amint 
kérdéseire a feleletet várta, kissé 
szorongva, akár csak az ő életéről 
vagy szeretettéiről lett volna szó.

Tanultam abból is, ahogy elmondta 
az ő munkáját és családi életét. Most 
jutott csak eszembe, hogy ezek a 
szavak tulajdonképpen hívó szavak 
voltak. Mintha azt mondta volna: 
gyere közénk és gondolj ránk min
dig azzal a szeretettel, hogy mi is a 
te családod vagyunk. Megértettem, 
hogy ezért volt természetes, hogy

GYÜLEKEZETI  HÍREK
Július 12. Szentháromság utáni 12. vasárnap. Igék: d. e. Kol. 2:12—15, 

Ján. 3:5—8, d. u. Zsolt. 5:9—11. Liturgikus szín: zöld.

VALLÁSOS FÉLÓRA
Július 12-én, reggel 9 órakor evan

gélikus vallásos félórát közvetít a 
Petöfl-rádió. Igét hirdet Fekete Ist
ván hévízgyörkl lelkész.
RABCAKAPI.

Biczó Ferenc lelkészt június 28-án 
iktatta be Németh Károly esperes a 
gyülekezet megüresedett lelkész! állá
sába. Már jóval az ünnepély előtt zsú
folásig megtelt a templom. A »Jövel 
Szentlélek üristen* ének eléneklése 
után Németh Károly esperes Lukács 
16; 10—12. alapján hirdette az igét. 
»Örőmtcljes gazdag aratása van or
szágunknak és ezzel egybe cseng az 
az öröm, amit a gyülekezet számára 
a lelkészbeiktatás jelent. Hisszük, hogy 
Isten mindkét 'örömöt gyümölcsökkel 
áldja majd meg.«

Biczó Ferenc lelkész I. Kor. I:, 17— 
18. alapján arról szólt, hogy öt Isten 
az evangélium hirdetésére küldötte.

Az üdvözlések során Németh Károly 
esperes köszöntötte először az új lel
készt az egyházmegye nevében. Utána 
Nagy Gyula, a gyülekezet nyugalom
ba vonuló lelkésze. Az egyházmegye 
lelkészi kara és a szomszéd gyüleke
zet nevében Pölöskey Miklós tárnok
réti lelkész, a gyülekezet nevében 
Mennyes János felügyelő és Szabó 
Lajos gondnok. Biczó Ferenc megható 
meleg szavakkal köszönte meg az üd
vözléseket és az »Erős Vár a mi Iste
nünk« eléneklésével fejeződött be az 
ünnep.

SZIRAK.
Július 5-én iktatta be dr. Csengődi 

Lajos esperes a gyülekezet új felügye
lőjét: Sólyom Mihályt. Isten áldása 
legyen munkálkodásán.

GALGAGUTA.
Június 21-én Csákó Gyula püspöki 

titkár szolgált a gyülekezetben. '

FERENCVÁROS.
Dezséry László püspök Bonnyai 

Sándor volt újpesti segédlelkészt ren
delte ki a ferencvárosi gyülekezetbe 
helyettes lelkészként

VADOSFA
A gyülekezet Böjtös László lelkész 

nyugalombavonulása után a megüre
sedett lelkészi állásra Sümeghi Jó
zsefet, a volt győri diakonissza anya
ház igazgató lelkészét hívta meg lel
kipásztorának. Beiktatása június 28-án 
volt

FŐT.
Leány konferencia: július 14—17.
Evangélikus hívek nyári csendes 

hete: július 19—24.
Részletes tudnivalók a lelkészi hi

vatalokban!

TOLNA-BARANYAI
EGYHÁZMEGYE

A tolna-baranyai egyházmegye
lelkészi munkaközössége június hó 
23-án, Szekszárdon összevont ülést 
tartott, melyen megjelent Podroczky 
József, az Állami Egyházügyi Hiva- 
tál megyei főelőadója is.

Fábián Imre esperes megnyitó 
írásmagyarázatában szembeállította 
az »Egykor és most« irányvonalát 
az üdvtörténet! múlt és jelen, vala- 
mint a múlt és jelen lelkésznemze- 
dékének életében. Németh István 
szekszárdi lelkész Észter-könyve 
alapján tarto tt bemutató-írásmagya- 
rázatot. Az írásmagyarázathoz hoz
zászólt Zoltal Gyula vasast és Lehel 
Ferenc tengelici lelkész. Krähling 
Dániel gyönki lelkész igen alapos 
előadásban vont párhuzamot a régi 
és az új zsinati törvények között, 
melyet élénk eszmecsere követett. 
Káldy Zoltán pécsi lelkész előadást 
tartott »Szektás tanítások és csopor
tosulások evangélikus egyházunk 
keretén belül« címen.

Befejezésül az esperes tájékoz
ta tta  a lelkészeket a legújabb köz
érdekű tudnivalókról. Káldy Zoltán 
beszámolt a nyári csendesnapok 
programmjáról, Geyer Zoltán a sze- 
retetintézményekről,

VANYARC
Június 20-én iktatta be dr. Csen

gődi Lajos esperes dr. Göttche Er
vint, a vanyarci gyülekezet felügye
lői tisztségébe, Isten áldása legyen 
munkálkodásán,

SZÜLETÉS.
Benczúr László püspöki titkárt és 

feleségét Isten negyedik gyermekkel 
áldotta meg, aki a keresztségben a 
Márta nevet kapta.

HALÁLOZÁS.
Péterffy Sándor ny. tanító, egyhá

zunk volt hűséges munkása, aki Bé
késcsabán szolgált, majd nyugdíjba 
vonulása után a paksi gyülekezetben 
mint énekkarvezető működött, hosszú 
betegség után a szekszárdi kórházban 
elhúnyt.

Lelkészszentelés 
az Északi Egyházkerületben

A csepeli templom harangja mély 
kondulással jelezte július 5-én, va
sárnap, délelőtt annak az ünnepi 
istentiszteletnek kezdetét, amely a 
gyülekezet számára mindig emléke
zetes marad. Az utóbbi években nem 
voltak annyian a templomban, mint 
ezen a vasárnapon. Igaz, hogy Nyír
egyháza és Somlyószöllős, Gyöngyös 
és Budapest egyaránt képviselve volt 
örvendező szülőkkel, barátokkal, 
Isten boldog népével. A szemek 
azokra néztek, akik a templomba 
bevonultak. Elől dr. Vető Lajos

őszinte bizalommal elmondtunk egy
másnak mindent és ezért nem hiány
zott a neve sem, vagy az első talál
kozásunk emléke.

Megálltam. Talán a kezemmel is, 
de a szívemmel ú jra megszorítottam 
a kezét. Azt láttam, hogy mellette, 
mögötte, mindenütt állnak az embe
rek: ember ember mellett szorongva. 
Napszitta arcú parasztemberek, 
m unkaruhában némelyek, mintha a 
gép mellől szaladtak volna ki, ép
pen hozzám, erre a kézszorításra. 
Anyák és gyermekek, kicsik, nagyok, 
magyarok és mindenhonnan a világ
ból, egyszerű emberek, mind a keze 
munkájából él, mint barátom a hóna 
alatt szorongatott irattekercsekből és 
most mindegyik néz rám  ugyanaz
zal a meleg szemmel és nyújtja fe
lém a kezét. A sor végtelen volt és 
mindig újak tűntek fel előttem. És 
én nyújtottam a kezem és boldog vol
tam.

Meg vagyok róla győződve, hogy 
ezen az utcasarkon az emberrel ta
lálkoztam, bizalmas barátommal, 
családtagommal. És tudom, hogy 
amikor a kézszorítás után elváltunk, 
hogy kiki a dolgára menjen, mégis 
egyfelé indultunk el mindnyájan. 
Legalább is én úgy emlékszem erre 
a kézszorításra, m int ígéretre: vele
tek megyeki

püspök és Várady Lajos esperes, 
majd dr. Sólyom Jenő prodékán és 
dr. Karner Károly teológiai akadé
miai tanár, Csákó Gyula püspöki tit
kár és Csckey Zoltán lelkész, akiket 
az új szolgálat útján elinduló lelkész
jelöltek követtek, Bodrog Miklós, Fa- 
blnyl Tibor, Fehér Károly, Mado- 
csay Miklós, Pethő István, Pintér 
János és Zsigmondy Árpád. A sort 
Roszik Mihály és Brebovszky Gyula 
lelkészek zárták le.

Dr. Vető Lajos püspök igehirdeté
sét feszült figyelemmel hallgatta a 
gyülekezet. Arról a világosságróL. 
szólott, mely a teremtés hajnalán ott 
ragyogott már és amely megjelent 
Jézus Krisztusban, a világ világossá
gában.

A világosságot Isten adta az em
bernek. Világosság a történelem
ben az, hogy Isten Igazgatja a 
népek életét. Istennek hatalma 
van ma Is nemzetünk felett, ö  
tette, hogy nemzetünk a belső és 
külső megbékélésben nagy lépé

seket tett előre.

A lelkészjelöltek az úrvacsora vé
tele után, letették a lelkészi szolgá
lat hivatalos esküjét, majd a püspök 
testvéri csókkal köszöntötte őket, 
mint megújuló egyházunk új igehir
detőit. Valamennyi lelkész megál
dotta, egy-egy ige kíséretében a fia
tal lelkészeket. Az istentlszelet az 
Erős várunk és a Himnusz eléneklé
sével ért véget. Utána a jelenvoltak 
még sokáig állottak a csepeli temp
lom szép kertjében és áldáskívánás
sal fordultak a lelkésznemzedék friss 
hajtásai felé. Egyházunk azzal a re
ménységgel köszönti őket, hogy a 
magyar földön Isten evangéliumának 
és a békességnek újabb erőteljes kö
vetőit bocsátotta szolgálatra.
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Zavaró gondolatok imádság közken
Luther említi asztali beszélgetései

ben, hogy valaki azt állította: senki 
sem tudja úgy elimádkozni a Ml- 
atyánkot, hogy közben ne gondolna 
egyébre is. S amikor ezt egy másik 
kétségbevonta, fogadtak egy lóban. 
Alig kezdett azonban bele az utóbbi 
az imádságba, ezzel a kérdéssel for
dult társához: »Nyerget is kapok a 
lóhoz?*

'Azt vélem azonban, hogy ne nyug
talankodjunk afelől, ha ml sem tud
juk az Or imádságát úgy elmondani, 
hogy közben világi gondolataink ne 
jönnének. Ez még magában véve 
nem bűn; hiszen az ember itt él a 
világban s élete szinte ebben merül 
ki. S maga Isten rendelt minket ebbe 
az életbe. Ezért szinte lehetetlen, 
hogy bármennyire el legyünk is me
rülve gondolatainkban — ebben az 
esetben az Imádság áhítatában —> 
ne jöjjenek közbe egyéb gondola
taink Is. Mindaz, amiben s amiért itt 
az időben élünk, ami körülvesz ben
nünket, érint és érdekel s gondola
taink úgy egymásba fűződnek, hogy 
egyik a másiktól önkénytelenül Is 
eszünkbe öltik. A derüshöz borús 
kapcsolódik s a komolyhoz nevetsé
ges, a mennyeihez földi, de a földi
hez éppen így a mennyel is. Emberek 
merülnek fel gondolatainkban, akik
kel dolgunk van, anélkül, hogy za
varnának minket s gondolataink 
mindenfelé kapcsolódnak s minden
félére emlékezünk, ami. csak lelkűnk
ben nyomot hagyott. Mindez azon
ban nem jeleni bajt s époty kevéssé 
szabad, hogy imádságunkban meg
zavarjon, mint ahogy az sem zavar
hat, ami imádság közben körülöttünk 
történik, amit látunk és hallunk. Ha 
igazán el akarunk merülni az áhítat
ban, akkor ezen semmi sem változ
tathat. Sőt, az idegen hatások üdvös 
ellensúlyban tartanak, nehogy lel
künk átlépje azokat a határokat, 
amelyek között józanul meg kell ma
radnia. Sőt az ilyen mellékgondola
toknak is meglehet a maguk jelen
tősége. Lehet, hogy figyelmeztetnek 
bennünket valamire, amit elfelejtet
nünk, vagy amit elsiettünk, vagy 
figyelmen kívül hagytunk. így meg
eshet, hogy imádság után sietve 
utánanézünk valaminek, amire imád
ság közben lettünk figyelmesek. KI 
talál ebben kivetnivalót? Talán épp 
az Or hangja volt az, aki így akart 
figyelmeztetni. Tanuljunk meg ebben 
is egyszerűek lenni s ne akarjunk 
olyan kegyesek Unni, hogy az már 
nem is való ebbe az éleibe.

Persze, arra vigyázni kell, hogy a 
közbejött gondolatok el ne vonják 
figyelmünket a födologtól, attól 
amiért imádkozunk, vagy amiről el
mélkedünk. Ez pedig akkor fordul 
e'.ö, ha a közbejött gondolat jobban 
érdekel bennünket, mint imádságunk 
tárgya. Ekkor azután úrrá lesznek 
felettünk, s az ügy, amiért imádkoz 
tunk, veszendőbe megy. így veszít- 
he'i el az ember az imádság vagy a 
hallgatott prédikáció minden áldását. 
A tanulóifjúságot sokszor az aka
dályozza a tanulásban, hogy munka 
közben mindenféle gondolatok zavar
ják őket. Persze, ebben benne van az 
ellenség keze, aki felületessé akar 
tenni és bűnös gondolatokat is su
galmaz, amiknek, ha nem állunk el
lent, minden veszendőbe mehet. 
Ezért más tanácsot nem adhatok, 
mint hogy maradjunk az Ilyen közbe
jött gondolatokkal szemben lehetőleg 
közönyösek, nehogy úrrá legyenek 
felettünk és megzavarjanak bennün
ket; hanem ahogy jöttek, úgy távoz
zanak is. Főként kerüljük mindazt, 
ami gonosz indulatokat ébreszt, 
irigységre, haragra Ingerel; az ilyen 
gondolatok halalmát belső békesség
gel és nyugalommal törjük meg.

Mindenesetre vannak emberek, 
akiket nagyon megzavarhatnak az 
ilyen befészkelődő gondolatok. Az 
ilyeneket nagyon gyötörhetik az ag- 
goda’maskodás, gond. félelem, csüg- 
gedés, ingerültség gondolatai, amik
től nem tudnak megszabadulni s 
egész lelki életüket megzavarták. 
Aki ilyenkor még teheti, szedje ösz- 
sze magát, keressen felülről való se
gítséget, nehogy rabja legyen a gon
dolatainak. Sokszor nehezen legyőz
hető, beteges állapot ez, s az ilyen
ben szenvedővel szemben gyöngéd, 
pásztori megértéssel kell eljárnunk 
s közbenjáró imádsággal kérnünk 
Jézust, hogy szabaditsi meg az ilyet 
a sötétség hatalmából. Lábadozó be
tegeknél figyelhető meg gy'akrani 
ilyen állapot, amikor kínzó mellék- 
gondolatokkal teszik életüket nehe
zebbé, Ilyenkor legjobb semmire- 
sem gondolni, csendben maradni, az 
imádságot is szótlan fohászban kül
deni Istenhez. Ha a megkísértett eh
hez tartja magát, megnyugodhatik. 
S a látogatók is azzal segíthetnek 
legjobban, ha csendben ülnek mel
lette, talán csak a kezét fogva jelzik 
részvétüket s ezzel is akadályozzák 
a beteg gondolatainak felesleges 
cikázását. Ez sokszor többet ér, mint 
sok vigasztaló beszéd.

„Majd Isten elintézi ezt a dolgot“
Bajaikban, fontos életproblémáik

ban az emberek szemében kérdéssé 
válik: Mi lesz? Mi következik reám? 
Hogyan viselkedjem? Ilyen helyzet
ben lelkipásztorok és nem lelkipász
torok egyaránt gyakran adnak ilyen 
vigasztalást: »Majd Isten elintézi 
ezt a dolgot.* így akarják meg
nyugtatni aggodalmában az embert. 
Erre a vigasztalásra néha megnyug
szanak az emberek, néha néni. Ha 
nem nyugszanak meg, ez azért van, 
mert ezt mondják: »Az rém úgy van, 
hogy majd Isten elintézi ezt a dol
got! Ne akarjuk I.stcnre hárítani a 
felelősségi olyan dolgokért, amelye
kért emberek felelősek. Mert az igaz
ság az, hogy nem Isten iníézi el az 
én ügyemet, hanem elintézem én, sa
ját magam, vagy elintézik más em
berek.« Az ilyen duz.zogás könnyen 
aláássa az Istenben bízó hitet, a 
gondviseléshttet, és az atheizmusnak 
az emberekben veteit bízásához vagy 
nem bízásához vezet. Fölvetett kér
désünket tehát általánosabb értelem
ben így fogalmazhatjuk meg: Ho
gyan fogjuk föl a keresztyén gond
viseléshitet? — Isten leveszi a gon
dot vállainkről. Hát akkor nekünk 
nincsenek gondjaink?

1« Feleletünk Isten teremtési rend
jéből indul ki Amikor Isten terem
tési rendet alko!o‘t, akkor a termé
szeti törvényekben korlátozta ön
magát. Ezért nem cselekszik úgy, 
ahogyan pillanatnyilag szeretné. A 
teremtett világ érvényes törvényévé 
a természeti törvényt, legnagyobb 
intelligenciával rendelkező lényévé 
a gondolkozó embert tette.

2 .  Isten a maga teremtési rendjé
be beleillesztette az emberi elméket 
Is. Isién tehát azáltal Is igen nagy 
mérlékben gondoskodott rólunk, 
hogy gondolkozó értelemmel ajándé
kozott meg bennünket Tehát nekünk 
nem szabad a kényelmes felelőtlen
ség nyugalmában hevernünk: »Miért 
törődjem vele, majd Is'en elintézi.« 
Nem várhatjuk a »Terülj asztal
k án k a t a rajta levő kész ebéddel.

Igenis gondolkoznunk kell értel
münkkel és munkálkodnunk kezeink
kel.

3 .  De ez nem igazolja még a »Se
gíts magadon, Isten is megsegít« 
jelszavas kompromisszumos félvallá
sosságot. Mert gondviseléshitünk ál
tal meg vagyok győződve arról, hogy 
Isten igenis gondoskodik rólunk a 
saját és embertársaink gondoskodása 
fölött, vagy annak ellenére is. Még
pedig azáltal, hogy a természeti fizi
kai vagy pszichológiai törvények 
egymásrahat.ását olyan módon cső-- 
portosítja, hogy beilleszti a termé
szeti rendbe gondviselő rendjét is. 
Aggodalmaskodásunk tehát azáltal 
tűnhetik el, hogy megtesszük mind
azt, ami főiünk lelik, és hittel várjuk 
az isteni gondviselés közbejöttét Is.

Elsősorban természeti úton. A ter
mészetfölötti, a csoda már megtör
tént a golgotái kereszten. A jelen 
időben várható természetfeletti csoda 
elsősorban a hit keletkezése és fenn
maradása, megerősödése. De hitünk 
kiterjed arra is, hogy egészen rend
kívüli esetekben föltesszük: Isten te
het csodát. Meggyógyíthat akkor, 
amikor az orvosi tudomány nem se
gít. Kövekből flakat támaszthat. 
Megalázhat és fölemelbet.

De csak olyan célú történéseket 
tulajdoníthatunk Isten munkájának, 
amelyeknek iránya rém alantas, ha
nem magasztos. Alantas irányok: 
Hogy nekem jó legyen, boldog le
gyek, ne szenvedjek, gazdag legyek. 
Magasztos irányok: Isten dicsősége, 
a felebarát szeretete, az egyéni jel
lem tökéletesedése. Még az üdvözü
lésre való törekvés is fakadhat ön
zésből, min' annak legmagasabb 
foka. A helyes gondolkozás ez: Bí
zom abban, hogy üdvözit Isten, mert 
5 kegyelmes és én igenlem kegyelmét 
szolgálatos lélekkel. Azzal a lélekkel, 
amellyel Pál apostol még az Istentől 
való elszakíttatás árán is óhajtotta 
a maga népének Istenhez való eljutá
sát. (Róm. 9, 3.)

Bácskai Gusztáv

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK.
Előző számunkban foglalkoztunk 

azzal a kérdéssel, hogy ml jön a 
megtérés után Megállapítottuk azt, 
hogy ez a kérdés igen sok keresztyén 
embert tö'-t ©1. Amikor a feleletet ke
ressük, akkor Isten Igéjéhez fordu
lunk és ozutéji megnézzük, hogyan 
valósul meg Isten tanácsa, a bibliai 
példák a mai éleiben.

ZAKEUS ÉS A TÖBBIEK
Isten igéje arra tan't meg minket, 

hogy a megtérés döfitő változással 
jár s ez a változás bizony nem olyan 
egyszerű. Zákeusról tudjuk, hogy 
megtérése előtt milyen pénzsóvár 
ember volt és szívtelen az adózókkal 
szemben Behajtotta az adót, mert 
ebből származott a saját nagy jöve
delme. Miután azonban Jézus meg
szólította és otthonában felkereste, 
arra az elhatározásra jutott, hogy va
gyonát szétosztja a szegények kö
zött és négyszerannylt ad vissza 
azoknak, akiket becsapott. Nagyon 
jól tudta, hogy az ő esetében a meg
térés elszegényedést jelent, de merte 
vállalni, hiszen hitre jutott.

Ugyanilyen változást láthatunk 
minden megtörtnél, csak kii'önféle 
viszonylatokban, akiket az írás be
mutat nekünk.

Nézzünk mai példákat.
Egyik igehirdetés ulán (pár évvel 

ezelőtt) egy kereskedő elhívott a la
kására. Este volt már, zárás után. 
Titokzatos arccal vezetett be az üz
letbe s csak ámultam azon, hogy 
vájjon mit akar? Felkattantotta a 
villanylámpát a mérleg fölött. Lát
szott rajta, hogy be’.ül nagy küzdel
met vív és keresi ennek kifejezésére 
a szavakat. így szólt:

— Történelmi dolog előtt állok. 
Meg akarom mutatni a bűnömet, 
amely által vagyonom növekedett.

Arca verejtékezett, keze remegett, 
amikor a mérleghez nyúlt. A mérleg
nek azon a felén, ahol a súlyokat 
tartja, barna papiros takarta a mér
leget, amelyet ráragasztott a fára. 
Letépte a papirost s alóla előcsillant 
egy pénzdarab.

— Ez a pénz — mondta a keres
kedő — évtizedeken keresztül feküdt 
a mérlegen. Ebből a kicsiből lett a 
sok.

Felvette a pénzdarabot és messze 
e ldob ta ... Ez volt a kezdet folyta
tásai

Más alkalommal egyik nőtestvér 
húsvét előtt két gyönyörű hortenziát 
hozott cserépben. Első pillantásra 
látható volt nagy értéke. Ki is derült, 
hogy hetekkel az ünnep előtt meg
rendelte s azóta szinte külön nevel
ték a virágokat. Mondom a mi nő
testvérünknek: hát a férje mit 6ZÓl 
ehhez a nagy áldozathoz?

Huncutul mosolygott a szeme. — 
A férjem nem tud róla semmit. Jobb 
is így, mert akkor elkerüljük a nagy 
vitát. Jó ember ugyan, de nem min
dig érti meg azt, amit én szeretek...

Megint más alkalommal ugyanígy 
hozza oltárunkra a virágokat. Meg
kérdeztem: — Most sem tudja a 
férje? •

Elpirult. Biztosan várta a kérdést, 
de felkészült a felelettel.

— Ezt már tudja. A többit is. 
Nincs már külön pénzem. A keresz
tyén emberek házasságában nem le
het titkokat őrizni. A családi közös
ségben az áldozat is közös, az áldo
zat öröme is.

De így lehetne felsorolni sokakat. 
A diáklányt, aki mindig késve jött 
meg az iskolából azzal a kifogással, 
hogy mennyi külön dolga volt a ta
nulás u tá n .. .  Amikor az ige meg
érintette, akikor bevallotta, hogy ez a 
sok »küiön dolog« nem volt egyéb, 
mint sétálgatás a leánypajtásokkal s 
a napi események iskolán kívüli 
megbeszélése.

A FOLYTATÁS NEM RAGYOGÁS
Igaza volt a festőművésznek: a ke

resztyén éle' sok küzdelemmel jár s 
igazán nagy bűn lenne elhitetni a 
gyülekezet tagjaival, hogy a meg
térés csupa ragyogás, dal és gond
talanság. Az új élethez azonban erő 
kell, mindennapos erőt Ez az erő a 
megszólító igében van. Az ige adja 
a kezdetet s az ige segít a folytatás
ban. A mindennapos igeolvasásnál 
nem az a döntő, hogy mennyit olva
sunk belőle, hanem hogyan olvassuk. 
Teljes figyelmességgel és engedet -

A C É L F A L A K
Acélfalak is csak annyit érnek, 
Amennyi lélek lángot mögöttük.
Ha egyházunknak a hit a telke: 
Hitetlenséggel magunk megöljük.

Hiába akkor dicső nagy ősök,
Ezer viharral dacoló falak.
Ha lélek nincs már: Herkulesek is. 
Acélfalak Is porba omlanak,

Szalay Mihály

mességgel. Az igeolvasás közösség 
Istennel.

De szükséges a közösség a gyüle
kezettel is. Ebben helyet foglal az 
egymással való törődés és ez egy
másért való imádkozás is. Az imád
ságban var. azonban kísértés. Meg
figyelhetjük, hogy mennyire szeret
nek testvéreink (magunk Is) általá
ban másokért imádkozni s kerülik a 
magunk bűneiről való vallomást. A 
közösséghez tartozik a lelki beszél
getés is, amely legyen őszinte. Egy
szer egy leány keresett fel azzal a 
panasszal, hogy napok óta r.em tud 
imádkozni, segítsek rajta. Majdnem, 
elsüllyedtem ijedtségemben, mert én 
éppen Ilyen lelki erőtlenségben éltem 
akkor. Becsaphattam volna kegyes 
szavakkal, de inkább nem titkoltam

el. Ebben az őszinteségben nyílott' 
meg számunkra a folytatás lehető
sége. Mind a ketten imádkoztunk 
azért, hogy imádkozni tudjunk!

S ez nem maradt eredménytelen.
Erő kell, a folytatáshoz, erői Le

gyen vigasztalásunkra, hogy a ml 
Istenünk nem elzárkózó, közönyös, 
rideg ür. hanem Atya, aki törődik 
velünk. Főképpen törődik azzal, hogy 
legyen kezdet és mindenekfölött le- 
gyen folytatás keresztyén életünk
ben.

Ha másoknak >s vannak ilyen ta
pasztalatai (s bízunk abban, hogy 
bőséggel vannak), szívesen vesszük, 
ha megírják és ezzel is segkenek 
sok-sok vágyakozó testvérünknek.

Horváth András

Szombat esti közös imádságunk
Boldog emberek.

Zsolt. 1.

s  Az Isten iránti engedetlenségből mindig boldogtalanság származik. 
Az engedetlenség megbontja a »boldog Istennel« való közösséget, akitől 
származik minden boldogság. Ezeknek a boldogtalan embereknek leg
főbb sajátossága, hogy »állnak« az engedetlenségben, belemerevednek 
abba. Már nem Is akarnak szabadulni abból. Ügy hozzátartozik az éle
tükhöz, mint a naphoz a meleg. Ebből fakadóan csúfolkodó emberek, 
ítélkezők, mindig más bűneire mutogatok, saját bűneik miatt való bán- 
kódás helyett.

Ezzel szemben, azok a boldog emberek, akiknek az ige, közelebbről 
Jézus Krisztus a gyönyörűsége. Az ilyeneket Isten megáldja olyan élet
tel, amely tele van gyümölcsökkel embertársaik javára és Isten dicső
ségére. M unkájukat Isten megáldja sikerekkel, sőt maga a munka lehe
tősége és végzése boldoggá teszi őket.

VALLJUK MEG, hogy minden boldogtalanságunk engedetlen
ségből fakad.

ADJUNK HÁUÁT, hogy Isten boldogságra hívott el bennünket 
és hogy megáldja az 0  nevében végzett munkát.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten ajándékozzon meg bennünket a 
vele való közösség boldogságával, gyümölcstermő élettel, 
jókedvvel végzett munkával, áldja meg a nyári konferen
ciák m unkáját is embertársaink javára.

B I B Ll A-OLVASÓ
Július 12. Vasárnap. IV. Móz. 24:17, II. Kor. 4:8.

Isten nem sötétben bujkáló, sötétség és bűn hatalmában tévelygő 
embereket akar látni a földön. Éppen ezért küldötte el »tündöklő haj
nali csillagát«, Jézust, a világ világosságát. Ahol a nap, a fény megjele
nik, ott tűnnie kell a sötétségnek. A bűn sötétjének is tűnnie kell, ahol 
a kegyelem napja, fénye, világossága megjelenik. Ez a világosság 
ragyogja be egész életünket. Lássák meg rajtunk, hogy mi Isten gyerme
kei, a világosság fiai vagyunk.

(Olvasd még: Zsolt. 28.—Ez. 37:1—14.)

Július 13. Hétfő. I. Mőz. 6:12, II. Kor. 5:20.

A ránk tekintő Isten ma Is csak bűnös embereket lát. De ö  nem 
akarja bűneink miatti pusztulásunkat. Szabadítót adott egyszülött Fiá
ban. Bűneink békétlenségéből békességre akar elvezetni a Krisztusban. 
Lehet békességet találni I A békesség fejedelmének szíve nyitva, békes
ség, bocsánat, kegyelem árad belőle. Menjünk Hozzá békességért, s az ő 
békességével a szívünkben járjunk békekövetekként az emberek között.

(Olvasd még: Titus 3:3—7, — Ez. 47:1—12.)

Július 14. Kedd. Es. 53:7, I. Pét. 4:1.

A Bárány Krisztus ártatlanul értünk szenvedett. — Értünk adta éle
tét, áron megvett bennünket. Krisztuséi vagyunk. Isten kegyelme a 
miénk. Ez erősít bennünket minden küzdelmünkben, nyomorúságunk
ban. Nem a bűné, nem a Sátáné, hanem az övé a győzelem. Csak higy- 
jünk Benne. Váltsága, kegyelme, nyissa meg előttünk a kegyelmet talált 
bűnös új útját.

(Olvasd még: I, Pét. 3:18—22, — Csel. 13:1—12.)

Július 15. Szerda. Zsolt. 119:37, Kol. 2:18.

A boldogság, a békesség titka: Krisztusra nézni s az Ő útján járni. 
Tudunk-e ezért imádkozni, hogy mindig Öt lássuk? Azért könyörögni, 
hogy az Ö útján járjunk? — Elkészített mindent számunkra az Űr. Sza
badok lehetünk. Akt a Krisztusban hisz, annak üdvössége van.

(Olvasd még: Gat. 3:26—29. — Csel. 13:13—26.)

Július 16. Csütörtök. Préd. 12:13, Róm. 12:1.

Urunk akaratának útjára tanítgat bennünket. Szeretetének, kegyel
mének fényével akarja megtölteni szívünket. Tudjuk, mit tett értünk. — 
Mi szánjuk oda, adjuk oda magunkat Néki. Mily boldogság volna éle
tünk, ha elmondhatnánk az apostollal: élek többé nem én, hanem él 
bennem a Krisztus.

(Olvasd még: Márk. 16:14—18. — Csel. 13:27—41.)

Július 17. Péntek. V, Móz. 33S5, II. Kor. 12:9—10.

Isten ereje bennünket akar megerősíteni. Vájjon mi az ö  erejében 
bízunk-e? Erős, magabiztos embereknek tartjuk magunkat, vagy pedig 
bevalljuk erőtlenségünket? ö  az erőtlenek erejét sokasitja m eg. . .  — 
Amennyire erőtlenek vagyunk magunkban, annyira erősek lehetünk az 
Ürban. Néki kell növekednie, nekünk pedig alábbszállnunk. Hatalmas 
erejét, kegyelmét, ajándékozza nékünk, csak nyissuk meg áradó ereje 
előtt szívünket.

(Olvasd még: Máté 3:13—17, — Csel. 13:42—52.)

Július 18. Szombat. Zsolt. 119:5, II. Tim. 2:5.

A győzelmet szükségszerűen küzdelem előzi meg. 0  megküzdött 
értünk, hogy győzelmének áldása a mienk lehessen. Nekünk is küzde- 
nünk kell az 0  bennünk, való győzelméért, hogy szívünk ne a Sátán, a 
bűn barlangja, hanem az 0  otthona lehessen. Naponkénti küzdelem, a 
bűnbánat, a tusakodás az ő kegyelméért, kell, hogy kísérje életünk új 
útját.

(Olvasd még: Ef. 3:14—21. — Csel. 14:1—7. — És. 62:6—12.)
Schád Ottó
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4 E V A N G É L IK U S ÉLET

Vidor M iklós:

A nép megvédi vezérét
(Részlet a »Budai N agy Antal« c. regényből)

verhette le a somtelki út sarát- 
porát csizmájáról Budai Nagy Antal, 
máris a püspöki csapat tűnt fel Szu- 
ceák határában. Lassan léptettek, nem 
hajtották a lovakat. A faluban mégis 
hamar kelt a riadalom. Hiába esett túl 
Szucsák a dézsmaszedésen, sosem 
tudni, mikor oldják ki harmadjára is a 
papzsák száját!

Vajdaházi Nagy Pál, mert ő járt a 
csapat előtt, Antal háza előtt állította 
meg a lovát. Odavetette a kantárt 
egyik legényének, s berúgta az ajtót 
maga előtt.

Ha bújt is, lapított az egész falu 
ilyenkor, két fej csak kikandított a ke
rítések hasadékán. Bese Annáé, meg a 
szemközti soron, Csákány Ferkéé. S 
hogy meglátták, rémület hasított a 
szivébe mindegyiknek.

Azzal, akárha összebeszéltek volna, 
uccu a kertalji kiskapuhoz, ki a házak 
háta felé, nehogy a katonák meglás
sák!

Fényes nappal volt, de Antal otthon 
heverészett. Eltörödött, ráfért, hogy 
kinyújtózzék kicsit a lócán. A zajra 
felkapta magát s rácsodálkozott ven
dégére.

— Isten hozott, atyámfia, Vajdaházi 
Nagy Pál.

— Hozott is, gyüttem is — vála
szolta mogorván. Zavarodottság ült 
arcán, kelletlenül folytatta. — Ne 
örülj jövetelemen, Budai Nagy Antal. 
Rossz hírt hozok. Vendég érkezett az 
éjszaka Monostorra. Márkiai Jakab 
atya. Tégedet kell elébe vigyelek, még
pedig nyomban.

Antal kövévált a szóra. Ügy van az, 
ha százszor is megforgatta magában 
azt a pillanatot, amikor így vagy úgy, 
lecsap rá a sors, most, hogy itt volt, 
mégiscsak meghőköl't előle. Menekülni! 
— villámlott át rajta. Az ám, de hová, 
merre? Sejtette, nem egymagában ér
kezett Vajdaházi.

Márton vízért ment a kútra, s most 
széles sietséggel dobbant be közéjük. 
Hozta befelé Antal gondolatának má
sik felét.

— Lovasok állnak a ház elő tt. . .  — 
kezdte. Amikor észrevette a vendéget, 
nyelte volna már visszafelé a szót.

A három férfi némán állott szem
közt egymással. Antal felelt neki: — 
Érettem jöttek.

Márton marka görcsösen összerár- 
du’.t. Féltette is már Antalt, megüti 
még a hadnagyot cikkanó dühében. De 
nem. Hamarább zuhant végig izmain 
a döbbenet józansága. Antal hellyel 
kínálta vendégét.

— Aztán, mi a vád ellenem?
— Nem támasztják azt katonaember 

füléhez. Hanem, akit Márkiai Jakab 
kerestet, könnyen kitalálhatja.

— Eretnekség?
A hadnagy rábólintott.
— Hiszed-é te azt, Nagy Pál?
— Hiszem-én, nem-é, nagyon mind

egy az tenéked. Parancs köt, kísérjelek 
Monostorra.

— S ha úgy lenne, ha eretnek len
nék? Mit vétek azzal püspök úr, meg 
vajda uram ellen?

— Irtani kell az eretnekeket, ördög
gel cimboráinak. Káromolják az Istent. 
Meg a népet lázitják.

— Ráhibáztál, atyámfia, Vajdaházi 
Nagy Pál. Ez bizgatja a püspök urat, 
meg a vajdát. Nem az Úristent féltik 
ők! Bánják is azt, hÍ6znek-é Istent az 
árvák! Más az ő vétkük: hogy nem 
tartják hátukat baromállat-módján a 
korbács alá. Hogy a követelőző kard 
elébe öklüket reccsentik, ha egyebük 
nincsen! Pedig az igazság elibe égig
érő máglyát is hiában emelnek! Az 
elégületlenség meg nem at Túl támad, 
hogy néhányan magyarul olvassák az 
írást, sem nem attúl, hogy egy-kétszáz 
szájhoz emeli a kelyhet áldozáskor. 
Ne fosztogassanak, ne szedjenek há
romszor, meg négyszer dézsmát — ne 
verjék a népet görbe bottal úrdoi- 
gára, hogy ingyért munkálkodjék a 
másokéban! Akkor majd nem támad 
lázongás.

— S úgy véli Márkiai Jakab, egy
szeriben jó lesz aztán minden, ha en- 
gemet máglyára hajt? Mit vétettem én 
őneki? Talán, hogy együtt élek a job
bágynéppel, s véle egynek vallom 
magamat is, nemesembe]- létemre? 
Avagy, mert hogy becsülnek is? Ha 
becsülnek, csak magasabbra hág el- 
emésztésemen a gyűlölet!

S csodák, csodája! Vajdaházi Nagy 
Pálból kifüstölög a keserűség:

— Iszen tudom én azt, testvér! Nem 
is háborgatnálak én, csak ne az apá'.úr 
kardja lógna az oldalamon — s hi- 
ragvón rázza meg kardját. Röstelli 
•küldetését, húzódozik tőle. Csapatostól 
rontani egy szál védtelen emberre! Ha
nem a kötelesség, a kenyér. . .

— Mitevő legyek? — mormolja 
maga elé. — Ha parancsolták..,

S egyszeriben bennszakad a szó 
mindhármukban. Mi ez? Zsivajgás, 
•lárma a kapu felől. Aztán egy éles, 
forró dühtől elc6ukló hang.

— Dejszen egy sem viszi ki hasá
ban a bélit, csak hajaszála görbüljön!
— Hisz ez Csákány Ferkó, ismeri föl 
Márton.

Rá morajló, fenyegető hangok.
Mig Vajdaházi, Budai Nagy Antal

lal időzött, Bese Anna, meg Csákány 
Ferkó megtette a magáét. Lopakodva, 
a kertek alatt bejárták a falut, vijjogva 
a vészhírt:

— Nagy Antalra fenekednek a ga
zok! El akarják hurcolni! Elemészte
nék!

— De már azt nem hagyjuk! — 
visszhangzik rá itt is, ott is.

S a férfiak csépre, hadaróra kapnak.
— Nagy Antal kelt nékik? Már nem 

lehet maradása a szegény embernek 
ezen a világon? S a.nnak sem, aki jó 
szót vet neki?

Haragos dac izzik föl a férfiakban.
— Lám, ő nem hagyta elveszni Már

tont!
— öreg Csákányért helytállt a ro

botban!
— Mi sem engedjük!
Ki kapával, ki csak a sarokbaveteít 

görbebottal, gyűlik a nép Nagy Antal 
háza elé. Jócskán sorakoznak már. 
Villogó tekintetek röppennek a kato
nák felé.

— Mit ólálkodtok itt? Eredjetek dol
gotokra! — formed rájuk egy íorra- 
dásosképű, nagybajszos legény.

— Nekünk dolgunk itt vagyon! Ez 
a mi falunk!

S egy magából kikelt, fékevesztett 
bődülés: — Táguljatok innét, cifra 
bitangjai, vagy mocskos pofátokba 
szakasztjuk a szót!

Micsoda? így még nem merészelt 
jobbágyember püspöki katonával szó
lam. Már fordul is arra a legény — s 
Csákány Ferkót ketten is tartanák 
vissza, ha lehetne! De már röppen a 
•kő, s ott koppan el a lovas fején. A 
gyerekkel a hót ördög sem bírna!

Kardok szöknek ki a hüvelyből, de 
amott már magasban lobognak a ka
száik. S Csákány Ferkó olyan átkokat 
szór fennhangon a pribékekre, hetven- 
hetedik ükapjuk i6 forog sírjában.

A katonák jónak látják, alább adni
— Nó, csak lassabban . . .  — dörmögi 
egvik, s tánco’tatja már kifelé lovát a 
tömeg karéjából.

Már behallik a szó a házba is. 
Vajdaházi érzi, hogy forró lehet a föld 
odaki. Egyre csak azt ismétli: — H l 
parancsolták. . .

— S ha nem leltél vón idehaza? Ha 
elbujdokoltam volna?

— Parancsot nem szeghetek meg 
úgy sem. Megkerestelek volna.

— Nagy az orezäg. Egy szem búzát 
a kazalban. . .

— Akkor többen jártunk volna éret
ted . . .  Sokan.

— S ha elbujdokolnék mégis?
— Jelenteném . . .
A ház előtt kitörésre buzdít már a 

vihar. Egy-egy dühödt hang becsap a 
falak közé is. — Hijj, aki Krisztusa 
van, elhordjátok magatokat, szeméten 
termett 6iserehad!

Márton elégedetten dünnyögi: — 
Nem hagyják ám a szucsákiak Budai 
Nagy Antalt.

Antal is elmosolyodik.
— Nem leßz könnyű dolgod a pa

rasztokkal, Vajdaházi Nagy Pál. Ne
ked is jobb lesz, ha elbujdceom.

Figyelnek kifele. A vihar orkánná 
dagadt. A hadnagy biztonságosabban 
érezné már magát lova hátán. Kiböki 
végtére:

— Még elbujdoshatsz, Budai Nagy 
Antal.

Feláll. Int Mártonnak, kövesse. S 
nagy gondokkal vállán, meggörnyedve 
lép ki a ház elé. Hangosan szól hőkö- 
döző legényeinek, hogy a nép is jól 
hallhassa:

— Későn jövénk. Nincsen már itt 
elbujdokolt.

Rákóczi-kiállítás a Nemzeti Múzeumban
Budapesten, a Nemzeti Múzeum 

nemes szépségű palotájában, most a 
a kétszázötvenéves kuruc felkelés 
emlékeit állították ki. Rákóczi nem 
csupán egy napon, megkoszorúzott 
szobránál, iskolai ünnepségeken, új
ságok hasábjain nyíló méltatások
ban jelenik meg a magyarok előtt, 
hanem így is, egy bölcsen elgondolt 
kiállításon, amely eltart az őszig, 
hadd nézze meg mindenki, aki. jáwii 
tud. ^

Vasárnap d ó ib a n , ebédidő, itt 
pedig új meg új rajokban tódulnak 
az emberek a legnagyobb magyar 
múzeum történeti lépcsőin. Nyugod
tan jönnek, se a meleg, se az ebéd 
nem zavarja az embereket. Megnéz
zük az előcsarnokát, felmegyünk a 
lépcsőkön Európa egyik legérdeke
sebb lépcsőházában. A pillérek és 
oszlopok meleg fénnyel ragyognak. 
Felettünk félkörben a falképek, az 
ablakok közt a szobrok. Egy percre 
mindenki némán áll s szembenéz a 
nemzet monumentalitásával, amely 
ezt a csarnokot ünnepi otthonául 
megtervezte és felépítette. így rend
kívüli festői térhatást keveset látni 
hasonló palotákban. Fent is kiállí
tás van, sőt egy nagy teremben épp 
előadást hallgatnak, most délben, 
oly csendben s annyi ember, csupa 
felnőtt. Egy tanuló nép fiai, akik 
múzeumban töltik a vasárnapi pi
henőt. De most mégis mindenki a 
földszinti termekbe siet. Ott van a 
Rákóczi-kiállítás. A nép, mely tör
ténelmet csinál, megtekinti elődei
nek roppant próbálkozását a szabad
ságért s az ország talpraállításáért.

Jól tették a kiállítás rendezői, 
hogy a Rákóczi-szabadságharc 
korszakát s megmutatnivaló 
anyagát kiszélesítették általá

ban a kuruc mozgalomra.
így tehát benne van a körben, amit 
meg kell nézni, a Rákóczi-éveket 
megelőző és bevezető korszak is: 
Thököly Imre felkelésének kora s 
vele egyetemben Zrínyi Miklósé is, 
a Wesselényi-összeesküvésé is. S 
nem csak a felkelés, m int hadi-em
lék áll itt a nézők előtt, hanem egy 
teljes magyar korszak képe, a Rá- 
kóczi-kor egész műveltségével, ier- 
veivel, a magyar életet minden ré
szében megtöltő áramának emlékei
vel. Ilyen kiállításra nagyon nagy 
szükségünk van, mert a szemmel- 
fogható anyag minden szónál-betű- 
nél jobb tanító. Az emberek dagadó 
tüdőkkel, gyorsabban verő szívvel 
néznek fel s lehajolnak egy-egy 
üvegszekrényre, vagy hátrálnak né
hány lépést, hogy jobban lássák a 
hatalmas méretű olajfestményeket. 
Most derül ki, ezt a szép nagy anya
got még nagyobb, még tágabb he
lyiségekben kellett volna kiállítani. 
Ügy tűnik fel, a kiállítás rendkívül 
zsúfolt, levegősebb elrendezése 
szebb lett volna s alkalmat adott 
volna a legfontosabb tárgyak sajá
tos hangsúlyozása számára is. Ez 
áll elsősorban Mányoki Ádám híres 
Rákóczi-arcképére, amely szinte el
vész társai között s áll ez a nagy 
történeti olajképekre, amelyeket a 
szűk folyosón alkalmunk sincs kellő 
távolságból szemügyre venni s a rá
juk tűző napfénytől észrevenni a fi
gurákat. Az egész sereg néző suhog, 
zajog, hangosan olvas, mormol s 
néz hosszadalmasan, odatapadóan. 
el lehet gondolkodni egy nemzet 
hőskora felett. Csak egy kissé össze
húzzuk a szemünket, csak félre
hajolunk s tüstént megrezzen a 
kard és a fokos, kilépnek a keret
ben állók, bilincs pattan, zár kat
tan, a néphez szóló szózat szava hal- 
lik, lódobogás s lovak és katonák 
ezrei tolonganak alant s Európa 
nyelvén: latinul és franciául hall
ható Rákóczi felhívása a világ né
peihez.

Megelevenedik a kuruc-korszak 
ezen a kiállításon.

Mindenki megtalálja azt, amit 
nemzete múltjában szeret, a fel
emelőt, a tanulságosat s a meg
szívlelendő Igazat egyaránt. Az 
ember, ha elmereng, a múlton, 
távollátó lesz, a kiállítás arra 
kényszeríti, hogy örökre nézzen, 
mindent, apró dolgokat Is szem
ügyre vegyen, mert minden 

adat fontos.

Hát itt van a nagy korszak szépen 
elrendezve, magyarázó szavak kísé
retében. A fiatalság, amely a szülők 
oldalán (s hétköznap nyilván a ne
velők kíséretében) nézi a tárgyakat, 
megtelik a haza boldog nagy érzel
mével. Nem lehet, hogy ezt a nagy 
kiállítást meg ne nézze. S el ne 
menjen oda újból meg újból. Nincs 
ennél izgalmasabb film s bizserge- 
tőbb mérkőzés. Mélységes rabság
ban volt az egész magyarság s vele 
együtt a régi ország minden népe. 
Rajtunk a török s a német. Szaoad- 
ságot, emberi életet, dolgaink veze
tését kívántuk. Ezért történt min
den. S ezzel izzott fel nemcsak a 
harci cselekedet, hanem az erkölcsi 
magatartás s az irodalmi szó is, a 
kuruc-kor irodalma, nóták és mu
zsikaszó. S ami kevésbbé ismeretes, 
megtudjuk, milyen volt: a gazdasági 
élet, az évekig tartó háború alapja. 
Ki tudta, hogy Rákóczi milyen elő
relátó vezér volt, hogy gondoskodni 
tudott élelemről, utánpótlásról, fog
lalkoztatta az ország minden iparo
sát, minden városát, termeljenek se
regei. számára fegyvert és ruhát, lő
port és ágyút. Egy nagy s elmés 
összeállítás ábrázolja a kuruc sere
gek egész hadi működését , felosz
tását, egységes szerepét. Másutt azt 
m utatják, hogy az ország nem-ma
gyar népei mily egységesen csatla
koztak Rákóczi zászlai alá, amelyek 
ugyancsak ott vannak most a mú
zeum falán. Odaléphetsz s megérint
heted, hátha odatapad kezedhez 
valami a históriából.

S nagy bizonyság és ábrázoló 
példa e kiállítás a magyar pro
testánsoknak. A kuruc szabad
ságharc mindvégig a vallás, te
hát az őszinte emberség felke
lése volt, a miénk, elődeinké.

Nézd meg a korabeli metszeteket, és 
primitív festményeket, hogyan vé
gezték ki a felkelő lutherista és 
kálvinista jobbágyokat. Bécsben és 
Bécsen túl akkor e képeket s a né
met s francia egykorú újságok be
számolóit úgy nézték, ahogy ma ké
peslapot, borzalmat és eseményt néz
nek az emberek. Ezek voltak itt a 
te apáid. H ajthatatlanok s félelem 
nélkül bizonyságot tevők.

Ez itt Vitnyédi Istvánnak, a sop
roni ügyvédnek naplója s levelező
könyve, ő volt Zrínyi leghívebb agi
tátora. Ez itt Lippóci Miklós evan
gélikus lelkész prédikációja, amikor 
Thököly bevette Kassát. P ár nap 
múlva a szónoklat nyomtatásban is 
megjelent »1686, Cassa«. Az igaz 
harcot igazolta az igaz ígehirdető. 
Rákóczi Ferenc katolikus volt, de 
ősei a protestántizmus nagy oszlo
pai mind, nagyanyja, Báthory Zsó
fia, katalizált. Rákóczi nagy tervet 
dolgozott ki a protestánsok uniójára 
Magyarországon. Ott a kézirat az 
üveg alatt, sokan betűzik a szöveget, 
amely ma is időszerű. A protestáns 
ige kísérte a fejedelmet, akárcsak a 
nép körülfolyó ereje-áradása a ha
dak vonulását a Duna—Tisza-völ- 
gyében s a hegyeken át. Egy levél: 
Újhelyi István, ungvári prédikátor 
figyelmezteti a fejedelmet, jól válo
gassa meg, kit enged a színe elé, 
m ert Bécs orgyilkosokat küldött el
lene. Más helyütt: A rózsahegyi zsi
nat törvénycikkei az egyházi viszo
nyok javítására. Két teremben két 
arckép, egy férfié s egy nőé: Rá
kóczi hűséges, kiváló titkárának, az 
evangélikus Ráday Pálnak és fele
ségének, Kaiali K lárának olajképe, 
az utóbbi pláne a Rákóczi-korszak 
nagy piktorának, Mányoki Adóm
nak, a szokolyai lelkész fiának 
műve.

Ez a korszak, amikor nemzet és 
egyház azonos volt s egymással 
összeilleszkedő, mint a tégla.

Könyvek állanak itt, felütve s 
címlappal. Nézzünk meg egyet: 
Debreceni Ember Pál ref. lelkész 
egyáztörténete.

Rákóczi arra is ráért, hogy a sza
badságharc közepette lehetővé tegye 
a tudományos m unkát a protestán
soknak. S mennyi ármányt hárí
tott el a protestánsokról! El kell 
olvasni a gúnyverseket a császár
párti katolikus papokról, vagy a je
zsuiták ellen szólókat. Kemény nar- 
cok kora volt ez, kevesebb volt

minden nemzet fia, m int ma, sze« 
mélytől személyig ment, fonódott a 
küzdelem, mindenki szerepet ka-i 
pott.

Néhol nem jó a magyarázó szö-i 
vég. Például egy helyütt, egy érde
kes könyvnél, csak ennyi áll: »Zsol
nán megjelent szlovák könyv,- 
1707-ből.- De az a könyv Krman 
Dániel ev. szuperintendáns műve, az 
»In nomine Jesu« című, alcímében 
»Poswecowání zástaw«, azaz a 
zászlók felszentelése. S m ár a cím
lapról megtudjuk, hogy azokról a 
zászlókról van szó, amelyeket 
Krman 1707. március 8-án áldott 
meg Zsolnán, Czelder Orbán óbes
ter ú r ezredéinek téli szállásán. S 
ezekben az ezredekben ott voltak a 
szlovákok, mert a szlovák író, aki 
Krman volt, s a lutherista prédiká
tor ezekhez szólott az anyanyelvű- 
kön. »Dávid király mondja, hogy 
zászlót adott az Ur azoknak, akik őt 
félik, hogy felemeljék az ő igazsá
gáért. A katonák tudják, hogy a gya
logosok közt sok múlik a zászlótar
tón . . . -  Ez a Krman szava s aztán 
tovább: »Uram légy a mi kegyelmes 
urunkkal, Rákóczi Ferenccel, hogy 
a haza atyjává lehessen!- így imád
kozott a zsolnai piacon a seregek 
előtt, a hadbainduláskor.

Sok ilyen emléket sorolhatnánk 
fel ebből a hatalmas gyűjteményből. 
De ennyi is elég. A néző megkapja 
a keresztmetszetet az egész Rákóczi- 
szabadságharcról. Megállapíthatja, 
hogy sok minden hiányzik még, 
aminek ott lenne a helye (például 
Rákóczi és társai sírhelyének képe, 
vagy Thökölyé, stb.). De így is rop
pantul meggazdagodva s újjáépülve 
tér haza erről a kiállításról minden 
látogató. Szalatnai Rezső

Istentiszteleti rend
Jú liu s  hó 12-én  

A PESTI OLDALON:
D eák-tér d. e. 9 Zay László, d. e. ! t  

Kemény Lajos, d. u. 6 Zay László —  Fa
so r  d. c. V» I o Gyöngyösi V ilm os, d. e. I I  
Gyöngyösi V ilm os, d. u. 6 Gyöngyösi V il- 
m os. —  Dózsa Q y.-u. d. e. V*10. —  L llő l. 
ú t d. e. >/» 10. d. e. 1 1. —  R ákóozl-ú t 
5 7 /b . d. e. 10 Szilády Jenő d r.. d. e. 
3412. —  K arácsony S .-u . d. e. 10. — > 
T haly K .-u. d. e. 11 Bonyai Sándor, d. u. 
6, Bonyai Sándor. —  Kőbánya d. e. %10 
H arenscher Károly, d. u. 4 H afen srh e r 
Károly. —  S lm or-u . d. e. M 12 Harcn- 
sclier Károly. —  U tász-u . d. e. *412 Ko
ren  Emil. —  Zugló d. e. 11 H. Gaudy 
László d r. —  Q yarm at-u . d. e. ‘/a 10 
M untag Andor. —  R ákosfalva d. e. Vsl2 
Muntag- Andor. —  F ó tl-u . d. e. 11 Gádor 
Andrfts, 0. u . 7 Gádor A ndrás. v a c l -  
ü t  d. e. 8 Gádor A n d rá s .—  Ú jpest d. e. 
10 M atuz László, d. u. Vs7 Blázy Lajos. 
Dunakcszi-A lag d. e. 9 Blázy Lajos. —  
V as-u. 2 /o . Szím onldesz Lajos. —  Rá
kospalota^— M AV-te|ep d. e. »/̂ O. — Nagy
tem plom  d. e. 10. —  öreg tom plom  d. u. 
3. —  P es tú jh e ly  d. c. 10 K ürtösi Kálmán.
—  R ákoskeresz tú r d. e. f a l i .  —  Rákos
hegy d. e. 9. —  R ákosliget d. e. 10. —  
R ákoscsaba d. c. 9 Békés József, d. u. 
1i t l  Békés József. —  C inkota d. e. 9 
(g y e im .) d. e. 10, d. u. y23. —  Má
tyásfö ld  d. e. Vtl 2. —  K erepes-K i8tarcsa 
(I. e. U 10. —  Á rpádföld d. u. 5. —
Pestlő rlno  d. e. 11 (ú rv .)  —  P es tlm re  
d. e. 10. —  P e s te rz sé b e t d. e. 10. —
S o ro k sá r-ú jte lep  d. e. Vi9. —  K ispest 
d. e. 9, d. e. 10, d. u. 6. —  W ekerle- 
te lep  d. e. 8.

BUDAI OLDALON;
B écsikapu tér d. e. 9 Zsigm ondi Árpád, 

d. e. 11 S ré te r  Ferenc, d. u. 7 Vető L a
jo s  d r. —  T o ro czk ó -té r d. e. 8 V árady 
Lajos. —  Óbuda d. e. 9 K om játhy L a
jo s, d. e. 10 K om játhy Lalos, d. u. 5 
K om játhy Lajos. —  XII., Tarosay V .-u. 
d. e. 9 Z u lauf H enrik, d. e. 11 Z ulauf 
H enrik, d. u. 7 D anhauser László. —  
Szabadsághegy— D iana-u. d. e. %9 Dan- 
h au se f László. —  H üvösvölgy-L elkészne- 
velő in téze t d. e. 10 Gyim esy K ároly d r.
—  Kelenföld d. e. 8 R ezessy Zoltán dr,
d. e. 11. R ezessy Zoltán d r., d. u. 5 
B ottá István. N ém etvölgyl-u. d. e. 9 
Szabó Zoltán (B o ttá  István) —  K ülső- 
Kelenföld d. e. 12 Szabó Zoltán (B o ttá  
Is tv án ). —  Csepel d. e. 11 Gálát György, 
d. u. 7 B rebovszky Gyula. —  Budafok 
d. e. 10. —  N agytétény d. e. V*9.

EVANGÉLIKUS ÉLET
A m agyarországi evangélikus egyetemes 

egyház Sajtóosztályának lapja 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. VIII.. Puskln-u. 12. 

Telefon: 142-074
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László szerkesztő 
Budapest. III.. Dévai Bíró M átyás-tér 1. 

Előfizetési árak:
Egy hóra 5 — Ft, negyedévre 15.— Ft, 
félévre 30.— Ft. egész évre 60— Ft 

Engedélyezési és terjesztési szám:
M. E III. B 70.336/1948

10.000 példányban nyomatott

2-533641. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

Somogyi szűcs B an d ák  átazab& sa. 
B é lé s e k , h a sz n á lt  
b u n d ák , irh ák  v é te le
V.. Kossuth Lajos-utca 5.

Kertibútor, csőbútor. össze
csukható vaságyak, sodrony
ágybetét készítése és javí
tása Vlncze, Népszlnház- 
u. huszonhat.
Csereklslánynak faluról Bu
dapesten művelődést, o tt
hont nyújtok. Kislányom 12 
éves. Leveleket »Kitűnő ta 
nuló« jeligére a laphoz.

Vállalati jogügyi o sztá ly 
hoz elmennék. Baditz. Mis
kolc? Főposta. Postán marad.

Kvarclámpa Javítás: Zsellér, 
VIII, Szigony*u. 19.

Rekamié készítését, m inden
nemű kárpitosmunkát. Javí
tást háznál, házon kívül 
vállal fizetési kedvezmény
nyel. Váradl. MajakovszkiJ-
utca 32.____________________
Használt náló. kombinált 
szekrény, kétszemélyes re
kamié. fotel, szék. lakberen
dezés privátnak olcsón el
adó. Peterffy Sándor-u. 17.
Gombos___________  ______
összecsukós ágyak, sodrony, 
ágybetétet, csőbútort, gyer
mekkocsit készít, jav ítást 
vállal: Prohászka, Zichy
Jenő-u. 46.

Ú j o r g o n á k  SuíSS'iavltását
R ieg e r O ttó  o r g o n a g y ó r

B udapest, X IV ., F ü red i-u tca  41. Telefon : 2 9 7 -0 2 3

Csináltassa nadrágját spe
cialis , nadrágszabónál. 
Női-, sl-, brlcsesz- és á t
szabás garanciával. Varga 
János, nadrágspeclallsta. 
M alakovszklj-u. 56. III. 4.

Orgona, harmónlum, készí
tés, javítás, hangolás, kar
bantartás. Villamos fúvó- 
berendezések. Flttler, Bpest, 
XIV.. Mlskolczl-út 76.
Kárpltosbútor beszerzésével 
orduljon bizalommal Oláh 
<árpltoshoz. Javítást válla- 
'ok. Készáruk raktáron. Jó- 
csef-körút 66. T.: 138-102.

Egy 11 regiszteres és hat 
hangsoros és egy 20 regisz
teres harmónlum eladó. Bu
dapest, VI., Székely Ber
t a l a n t  13. (Házfelügyelő). Zongora, planlno Javítás 

hangolás, értékbecslés ol
csón Sasvári zongorakészftő 
mesternél. Lenln-kőrút 21. 
TeL: 426-819.

Kétszemélyes rekamlét szé
kekkel, fotelekkel olcsó á r
ban készít: Kárpitos, Rá
kóczi-tér 11. u .

S p e c iá l i s  m ü s to p p o ió ,  m ű t t tm ő
A/Tcih / í n  I / í n n t  Többszörösen k itü n te tv e  férfi, női maRÜTl d á n o s  szabóm ester, THÖKÖLY-ÜT 59/A. 
Legtökéletesebb m fltöm és k iég e tt, m o ly rág o tt szöveten 

és ru h ák o n . V idék re  p o stán  u tán v é t.

R ek am iék , fo te le k , ?5arÄ S
f i z e t é n i  k ö n n y í t é s s e l

BOKOR kárpitosnál.
Sztá lin -ú t 54 . (B e já ra t: E ötvös-ú . 17.

Művégtagok, haskötők, sérv 
kötők, lúdtalpbetétek készí
tése és Javítása. Vidékre 
Is kiszállok. Pokorny. o r
vosi műszerész: Budapest, 
V.. Kossuth L.-u 5.

Express Kötőkészülék. Sál- 
szövő. Rapid jav ítás. Debre
ceni, XIII. Szt László-u. 53.

Z ongorajav ltás , hangolás
jótállással Szakszerű becs
lés. 8záv lts  m ester. Ba- 
ro s s - té r  egy. T: 830-476 .

Gyermekkocsit,
ágysodronyt, kertibú to rt készít, jav ít: L A K A T O S ,  

C sányi-u tca 12.  szám  (pince)

Sezlon 850 Ft,  matrac 815, 
vendégágy (vasból) 345 Ft. 
Készítőnél. Bp„ Lenln-körút 
55. szám .

Meridor kötőkészöléket, sző- 
vőrámát készít. Javít. Kis
iparos, Bpest. VIII.. Al- 
földl-u. 12. sz. Műhely.

Harmónlum, Angster gyárt
mányú, 18 regiszteres, szép 
kivitelben eladó. Bereg
szászáé . Gyula, Gyár-u. !5.

SzemOvea Lipl JözsertOI 
(K napecz u tódá tó l) IX., 
O llöl-út 79 . ö röklm ádás 
tem plom  m elle tt.

Rokkant teremörnö Nemzeti 
Múzeum környékén kis szo
bát keres vagy lakótársnak 
menne. Cím a kiadóban.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés szavanként 1 F t  Klshlrdetés mm soron, 
ként 1 F t  Szöveghirdetés mm soronként 2  fo r in t
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D ezséry László:

Kezünk az ek e  szarván Két nyilatkozat
a magyar protestáns egyházak ökumenikus szolgálatáról
Megírtuk, hogy a Magyarországi 

ökumenikus Bizottság magáévá tette 
egyházunk és a református egyház 
közös teológiai -tanulmányi bizottsá
gának előterjesztéseit az Egyházak 
Világtanácsa következő nagygyűlé
sének napirendjére tűzött kérdésekre 
vonatkozólag. A jövő évi evanstoni 
nagygyűlés főtárgya: »a keresztyén 
reménység«, kiegészítő tárgyai pe
dig azok a gyakorlati feladatok, 
amelyek a keresztyén reménységből 
következnek az emberiség nagy pro
blémái a háború és a béke, társa
dalmi igazságosság, a faji megkü
lönböztetések stb. kérdéseiben.

A Magyarországi ökumenikus Bi
zottság üzenet kíséretében már el
küldte Genfbe az Egyházak Világ
tanácsa tanulmányi osztályához a 
magyar egyházak állásfoglalásait. 
Ezekkel augusztus folyamán foglal
kozik majd a világgyűlés előkészítő 
bizottsága. A tanulmányi bizottság 
igazgatója a református egyházhoz 
a napokban küldött válaszában 
őszinte köszönetét fejezi ki mind az 
Ökumenikus Bizottságnak, mind a 
református és evangélikus tanul
mányi bizottságnak azért a rendkí
vül fontos hozzájárulásért, amit az 
Egyházak Világtanácsa evanstoni 
témájával kapcsolatban nyújtottak:

»Szívből örülünk, hogy a ma
gyarországi protestáns egyhá
zak ezzel is kifejezésre juttatták 
tevékeny részvételüket azokban 
az ökumenikus törekvésekben, 
amelyek az egyházak közötti

megértésnek hitben való előmoz
dítását és a nagygyűlés üzenetei
nek és határozatainak jó előké
szítését szolgálják. Különös örö
mükre szolgál, hogy milyen 
céltudatosan igyekeznek a gyüle
kezetekkel is megismertetni a 
nagygyűlés fontos kérdéseit és 
bekapcsolják őket is az eleven 

együttmunkálkodásba.«
Közli a tanulmányi osztály igaz

gatója azt is, hogy a magyar tanul
mányokat megküldik a  különböző 
országok ökumenikus bizottságainak 
tanulmányozás és hozzászólás végett.

Részletesen foglalkozik a magyar 
protestáns egyházak evanstoni elő
készületeivel a Svájci Protestáns 
Sajtószolgálat is. Leírja, hogy a ma
gyar református és evangélikus egy
ház hetventagú tanulmányi bizott
sága milyen munkát végzett és hoz
záfűzi:

»Meg kell mondanunk, hogy 
aligha fogja valamely egyháí 
felülmúlni a magyar protestáns 
egyházakat az Egyházak Világ
tanácsa nagygyűlésének komoly, 
belső előkészületeit illetőleg. Eb
ben kétség kívül az igazi keresz
tyén bizonyságtételt kell meg
látnunk. A magyar protestánsok 
nem kímélnek semmi fáradsá
got, hogy azt a babiloni nyelv
zavart, amelyben világunk olyan 
súlyosan szenved, legalább az 
egyházak területén áthidalni se

gítsék.« *

A HIT BIZONYSAGTETELE

A  M a g y a r  F ü g g e t le n s é g i  N é p fro n t  
h a ta lm a s  v á la s z t á s i  g y ő z e lm e  u tá n  
ö s s z e ü lt  a z  o r s z á g g y ű lé s  s  a z  a lk o t 
m á n y o s  sz o k á so k n a k  m e g fe le lő e n  
ú j'ra v á la sz to tt  k o r m á n y  N a g y  Im re, 
a M in is z te r ta n á c s  e ln ö k e  p ro g ra m m -  

•b e sz é d jé v e l m u ta tk o z o tt  be. K éső b b  
R á k o si M á ty á s b a  M a g y a r  D o lg o z ó k  
P á r tja  b u d a p e st i  é r te k e z le té n  fe jte tte  
to v á b b  a zt  a p r o g r a m m o t, a m it  a 
M a g y a r  D o lg o z ó k  P á r tjá n a k  j a v a s 
la ta i  a la p já n  a k o r m á n y  a z  o r s z á g -  
g y ű lé s  e lé  é s  a m a g y a r  n é p  e lé  
tár t. E z  a k ét b e sz é d  e g y ü t t  je le n t i  
tö r té n e lm ü n k  m o s t  k ö v e tk e z ő  s z a k a 
sz á n  a z  a la p v e tő  irá n y t. Egyházunk 
népe, m in t a m a g y a r  n e m z e t  s z e r 
v e s  r é sz e  s  b e n n e  á lla m u n k h o z  é s  
n é p ü n k h ö z  h ű s é g e s  e v a n g é l ik u s  p a p 
sá g u n k  e z t  a k ét b e s z é d e t  e g y ü t t  t e 
k in ti é s  k é s z  te lje s  s z ív v e l  e g y ü t t  
d o lg o z n i a m a g y a r  n ép  m in d e n  t a g 
já v a l  a zo n , h o g y  a z  o r s z á g  v e z e tő  
p á r tjá n a k , a d o lg o z ó  e m b erek  p á r t
já n a k  é s  a d o lg o z ó  n é p  á lla m a  k o r
m á n y á n a k  ir á n y ítá s a  a la p já n  még 
nagyobb lendülettel tovább dolgoz
zék a magyar nemzet jövőjének fel
építésén a jelenvaló feladatok teljes 
elvégzése s a végső célkitűzés teljes 
ismerete és elfogadása jegyében.

D o lg o z ó  n ép ü n k  p a r la m e n tje  s  
v e le  e g y ü tt  a z  o r s z á g  n é p e  e lfo g a d ta  
é s  n a g y r a  ér té k e li a z t  a z  á lla m i e l 
h a tá r o z á st , h o g y  a  la k o s s á g  életszín
vonalának állandó emélése az új 
parlament iránymutatása szerint 
egész népgazdasági tervezésünk és 
fejlesztésünk központi kérdésévé le
gyen. A  m a g y a r  n e m z e t  n y o lc e s z 
te n d ő s  k e m é n y  h a rca  s z ilá r d  e r e d 
m é n y e k e t h o z o tt  a r é g i g a z d a s á g i  é s  
tá r s a d a lm i ren d  le k ü z d é se  s  a  s z o 
c ia li s ta  g a z d a s á g i  é s  tá r s a d a lm i  
rend  a la p ja in a k  m e g te r e m té se  s o 
rán . A m a g y a r  n e m z e t  n y o lc e s z te n 
d ő s  k e m é n y  é s  le lk e s  m u n k á ja  s z i 
lárd  e r e d m é n y e k e t te r e m te tt  a m a 
g y a r  n ép  sz á m á r a  m in d e n  m a g y a r  
c s a lá d  é s  m in d en  m a g y a r  e m b er  é r 
v é n y e sü lé s é n e k  é s  b iz to s íto t t  é le t é 
n e k  a la p já u l. O tt ta r tu n k , h o g y  á l 
la m u n k  m in d e n  e d d ig in é l  e r ő se b b  
h a n g s ú ly t  te h e t  a n é p i d e m o k r á c iá 
b an  e g y é b k é n t  m in d ig  is  m e g lé v ő  
é s  m in d e d d ig  é r v é n y e s íte t t  e lv r e , a 
d o lg o z ó  n ép  é le t s z ín v o n a lá n a k  á l 
la n d ó , fo k o z a to s  s  m in d e n  n a p  in 
k á b b  é r e z h e tő  e m e lé sé n e k  e lv é r e . A z  
id e i jó  te r m é s  m é g c s a k  m e g s o k s z o 
r o z z a  a r e m é n y sé g e k e t  a rr a n é z v e , 
h o g y  e g y , a m in d a n n y iu n k  b o ld o g u 
lá s á t  m é g  fo k o z o tta b b a n  s z o lg á ló  
n é p g a z d a s á g i  terv  é s  te r m e lő  m u n k a  
b o n ta k o z ik  ki h a z á n k b a n . A  m a g y a r  
n ép  é r ti é s  m i i s  m in d a n n y ia n  é r t
jü k , h o g y  a z  e g é s z  n e m z e t  e d d ig i  
k e m é n y  é s  le lk e s  m u n k á ja  term i m e g  
m o st  a g y ü m ö lc s ö k e t  s  r e m é n y s é g 
g e l  é s  tü r e le m m e l v á r ju k  a k o r m á n y 
p r o g ra m u l h a n g s ú ly o s  m o n d a ta in a k  
é r v é n y e sü lé sé t  ú g y , a m in t a z t  a te r 
m é s  b e ta k a r ítá sa , a z  ip ar i te r m e lé s  
to v á b b i e r e d m é n y e i s zá m u n k r a  a 
g a z d a s á g i  é le t  t e r m é s z e te s  tö r v é 
n y e i s z e r in t  m e g a d já k . H a z á n k  d o l
g o z ó  la k o s s á g a  m o s t  m e g k é tsz e r e z i  
e r e jé t, h o g y  s e g ít s e n  a k o r m á n y p r o 
g ra m u l v a ló r a v á ltá s á b a n . Egyhá
zunk népe m o st  n ek i fe sz ü l a z  em b eri 
m u n k a  fe la d a ta in a k , lépést tartva 
minden dolgozó magyarral s  e r ő s ít i

k ö n y ö r g é s é t , h o g y  a h á la a d á sb a n  
m e g  n e  r e stü ljü n k , a r e m é n y sé g b e n ,  
a z  e n g e d e lm e s s é g b e n  é s  a f e le lő s  
s z o lg á la t k é s z s é g b e n  m in d e n  n a p  n ö 
v ek ed j iink.

A z  új k o r m á n y p r o g r a m m  ő s z in te  
ö n b ír á la to t  m o n d o tt  á lla m u n k  k o r
m á n y z a t i  e r e d m é n y e i fe le t t  s  a m a 
g y a r  n ép  m é ltó a n  ér té k e li a zo k a t  a 
s z a v a k a t  s  a s o r o z a tb a n  m e g je le n ő  
ren d e le te k b ő l a zo k a t  a z  e lh a tá r o z á 
so k a t, a m e ly e k k e l á lla m u n k  a z  é le t  
le g k ü lö n b ö z ő b b  te r ü le te in  a m é g -  
job b ra  tö r e k sz ik , a t is z ta  é s  ig a z  
cé l s z o lg á la tá b a n  a m é g jo b b  e s z k ö 
zö k et k e r e s i s  a m e ly e k  ú tjá n  á l la 
m u n k  v e z e t é s e  a z o k h o z  a m a g y a r  
e m b e r e k h e z  fo rd u l, ak ik  p o lit ik a i fe j
lő d é sü k b e n  a z  e lm ú lt  é v e k  so r á n  
h á trá b b  m a r a d ta k , m in t  a h o g y  a z t  
a z  o r s z á g é p íté s  h a ta lm a s  iram a  
m e g k ö v e te lte  v o ln a  E z e k n e k  a  p o li
tik a i é r e t t s é g b e n  h á trá b b m a r a d o tt  
em b erek n ek  n e m  e g y s z e r ű e n  a m e g 
n y e r é s e  a c é l, h a n e m  a f e l e m e lé s e  s  
m é l tó v á  t é t e l e  h a z á n k  m a i  n e m z e d é 
k é n e k  g y ö n y ö r ű ,  ú j  f e la d a ta ih o z .  
D e n e m c sa k  e g y é b k é n t  jó a k a ra tú  
em b erek  v a n n a k  a z  e lm a r a d o tta k  
k ö z ö tt ,, h a n e m  k ise b b -n a g y o b b , b a l
g á b b  é s  e sz e s e b b , t itk o s  é s  n y í l t  e l 
le n sé g e k b ő l is , ak ik  a z  o r s z á g é p íté s  
h a ta lm a s  e r e d m é n y e iv e l  n e m  ére z té k  
m a g u k a t  m e g a já n d é k o z o tta k n a k , h a 
n em  a k ik  a z  e d d ig i  e r e d m é n y e k e t s  
a z  e z e k  u tá n  v á r h a tó  m é g tö b b  e r e d 
m é n y t s a já t  ja v a ik , g o n d o lk o d á su k ,  
v a g y  é le tm a g a ta r tá s u k  tá m a d á s á n a k  
te k in te tté k . N y ilv á n v a ló ,  h o g y  i ly e n  
e m b erek  m o s t  is ,  m in t m in d ig ,  a lk a l
m a t  k e r e sn e k  a s z a v a k  fé lr e é r té sé r e , 
a r e n d e le te k  k ö z t a k ib ú v ó k  m e g ta 
lá lá s á r a  é s  s a já t  é r d ek e ik  é r v é n y e s í 
té sé r e , te k in te t  n é lk ü l a k ö z  é s  a z  á l 
ta lá n o s  jó  é r d e k e ir e . N y ilv á n v a ló  
a z o n b a n , h o g y  M a g y a r o r s z á g o n  n em  
e z e k  v a n n a k  tö b b sé g b e n . A z o k  v a n 
n a k  tö b b sé g b e n , a k ik  k e r e s ik  a m á g -  
jo b b a t, a jó  c é lo k h o z  a m é g jo b b  u ta 
k a t é s  e ljá r á s o k a t  s  a k ik  a z t  k eresik , 
m ib en  s z o lg á lh a t n á n a k  m é g  o d a -  
a d ó b b a n  a te s tv é r e ik n e k . E z e n  t ö b b 
s é g  k ö z é  s z á m í t j u k  a z  e g y h á z a t  is ,  
m e r t id e  k e ll s z á m íta n i  a zo k a t  a z  
I s te n b e n  h iv ő  e m b erek et, a k ik  J é z u s  
K r i s z t u s  p é l d á j á n  ta n u l tá k  e m b e r tá r 
s a ik  s z e r e t e t é t ,  a  t á r s a d a l m i  f e l e l ő s 
s é g v á l l a l á s t  é s  a z  á l d o z a t o s  s z o l g á 
l a t  ú t já t .

A z új k o r m á n y p r o g r a m m  k é t s é g 
te le n ü l h a ta lm a s  é p í tő  k ö v e  a  b é k é 
n e k . A b ék e  é p ítő k ö v e , m ert a z  o r 
s z á g o n  b e lü l a n y u g o d t , te r v sz e r ű  
fe j lő d é s  ú tjá t  k e r e s i. A  b ék e  é p ítő 
k ö v e , m e r t a le g s z é le s e b b  n ép i e g y 
s é g e t  é p ít i .  A  b ék e  é p ítő k ö v e , m ert  
s o k -s o k  m a g y a r t  fo g  a p ro g ra m m  
m e g v a ló s í t á s a  k ö z b e n  m e g e r ő s íte n i  
h a z á ja  sz e r e te té b e n  é s  le lk e s íte n i  a 
m a g y a r  h a z a  v é d e lm é r e , a m a g y a r  
n ép  o r s z á g a  é p íté s é n e k  ü g y é r e  A  
b ék e  é p ítő k ö v e , m ert p é ld á t  ad  s z e r 
te  a v ilá g b a n  m á s  n é p e k n e k  is  arra , 
h o g y a n  le h e t  e g y s é g e s  e g y  n ép  a 
s z o c ia liz m u s  é p íté s é n e k  ú tjá n , az  
o r s z á g é p íté s  n a g y  c é lk itű z é se i  te k in 
te té b e n , m ily e n  d e m o k r a tik u sa n , m i
ly e n  s z é le s  n é p tö m e g e k  te k in te tb e v é 
te lé v e l  le h e t  k é p e s  a m a g a  ú tjá t  é s  
e r e d m é n y e it  ú jra  é s  ú jra  ö n b ír á 
la t  tá r g y á v á  te n n i s  a z  ö n b ír á la t  
a la p já n  a m a g a  c s e le k e d e te it  ú jra  é s  
ú jra  jo b b á  te n n i. N y i l v á n v a ló a n  c s a k

olyan népek bízhatnak igazán a jö- 
vőjükben, mint a miénk, amelyet ve
zetői úgy vezetnek, hogy előtte a cé
lokat tisztává és egyértelművé teszik, 
a célok elérésére szolgáló eszközöket 
újra és újra demokratikusan m egvi
tatják s készek arra, hogy újra és 
újra keressék a mégjobb utat, a cél- 
hozérés még biztosabb reménysége 
alatt. M i I s te n b e n  h ív ő  k e r e sz ty é n e k  
t is z te ljü k  é s  s z e r é tjü k  e z t  a  m ó d 
sze r t . M i c é le g y e n e s t  e lő r e  ig y e k 
szü n k , k e z ü n k e t a z  e k e  s z a r v á r a  v e t 
v e  é s  h á tra  n em  te k in tv e , m i a v e r 
s e n y p á ly á n  m é ltó k é p p en  a k a ru n k  
k ü z d e n i, m i a m a g u n k  ú tjá n a k  ú ja b b  
é s  ú ja b b  m e g ig a z u lá s á é r t  k ö n y ö r-  
g ü n k . L e g y e n  á ld o tt  m in d e n  m a g y a r  
e m b er , ak i a z  új n e m z e t i  p r o g r a m m  
tu d a tá b a n  m u n k á já t f e le lő s s é g g e l  
v é g z i  s  h o z z á já r u l n é p ü n k  b o ld o g u 
lá s á n a k  é s  b é k éjén ek  s z e n t  ü g y é h e z .

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság után 7. vasárnap.

János 12. 44—50. '
A z emberi élet szép, boldog, örö

möt adó percek és nehéz harcok, tö
rődések szüntelen való váltokozása. 
Akár örömben, akár fáradságban van 
részünk, könnyen1 elfeledkezünk arról, 
hogy nekünk,: keresztyéneknek itt, 
ezen a földön élve és munkálkodva a 
cél fe lé a z  örök élet felé kell néznünk. 
Ezért Jézus mai igéje az üdvösség 
•felé fordítja • a ' tekintetünkét, 'amikor 
azt mondja: Örök életünk vanl Ezt 
az ajándékot kínáitá fel Jézus egykor 
a zsidóságnak, s kínálja fel ma is ne
künk. Hogyan? ügy, hogy:

Az ige hangzik. Jézus hatalmas 
erővel hirdette az életet adó igét, 
amellyel maga köré gyűjtötte a bűnö
söket, paráznákat, vámszedőket. A 
Szentlélek tiizétől 'átitatva prédikáltak 
az apostolok, s Isten felhasználja az 
evangélium hirdetésére és a bűnösök 
hivogatására a mai igehirdetöket is. Az 
ember számtalan bűnével megbántja 
Istent, elhagyja öt és az Istentől való 
eltávolodás a kárhozat mélységébe 
taszítja. Az ember méltó az ítéletre. 
De azért jelent meg Krisztus, a világ 
Világossága, hogy »senki ne marad
jon sötétségben«. Az ige ujjongó 
örömüzenete, az, hogy Jézus értünk 
vállalt szenvedéseivel és kereszthalá
lával felragyogtatta számunkra Isten 
gazdag kegyelmének napját, de tud
nunk kelt, hogy:

Az ige hitet követel. Azt a hitet, 
hogy hisszük-e. Isten minden mun
kája személy szerint értCuik történt 
és nekünk szól. Ha ezt nem vesszük 
észre, a meg nem hallott ige kárhoz
tat minket, mert — mint Jézus mond
ja — »a beszéd, amelyeket szólottám, 
az kárhoztatja azt az utolsó napon«. 
Aki hisz Jézus bizonyságtételében, 
annak élő találkozása van Istennel 
és valósággá válik számára a bűnbo
csátó kegyelem. Isten szava hitet kö
vetel és:

Az ige örök életet ad. Nem majd, 
nem »majd egyszer«, hanem ma, ami
kor hangzik Isten szava, a hétközna
pok munkás napjaiban. Ha hiszünk 
Isten szeretetében. Jézus Krisztusban 
és engesztelő halálában: örök életünk 
van/

Harkányi László

A z  emberi beszédnek több for
m ája van.

Van meghitt testvéri beszélgetés. 
Ebben - egymáshoz közel- álló ember! 
lelkek cserélik ki gondolataikat, vé
leményeiket. Egymást intik, figyél- 
meztetik, óvják vagy vigasztalják.

Van tanítás. Tanítás alkalmává! 
az ismeretben előrehaladott, tanult, 
tapasztalt fél a hivatásosság vagy az 
önkéntesség alapján többlet-tudását 
megosztja azzal, aki rászorul- az ok
tatásra.

Van tanúbizonyságtétel, tanúvallo
más, amelynék célja valamely felde
rítésre váró ügy megvilágítása a sze
mélyes tapasztalat alapján, az igazsá
gos bírósági ítélet meghozatala ér
dekében.

Van vádoló és védő beszéd, van 
ítélethirdetés. Mindezek a beszédek 
az emberi életnek nappali, világos, 
igaz oldalához tartoznak.

Vannak azután olyan beszédek is, 
amelyek éppen ellenkezőleg: az em
beri életnek mintegy éjszakai, sö
tét, bűnös oldalához kapcsolódnál». 
Ilyenek: A gyűlölettől, elkeseredés
től sugalmazott szavak, az ellensé
ges érzület szavai, mint a hazugság, 
rágalmazás, cselvetés, elkeserítés, e l
csüggesztő és a bűnre hívás szavai. 
A sátán műve az, hogy minden igaz 
beszédformának megvan a maga oű- 
nös ellenképe.

Az egyház igehirdetését, mint em
beri beszédet, úgy kell értelmeznünk, 
hogy

az igehirdetésben az emberi 
életnek világos, igaz oldalán elő
forduló valamennyi beszédmód 
a lehető legmagasabbra emelke
dik, az emberi hivatás legma- 
gasztosabb mértéke szerint. A 
prédikáció magasrendű testvéri 
beszélgetés, benne Isten gondola
tai várnak kicserélésre és jutnak 

általános megismertetésre.
A prédikációnak intő, figyelmeztető, 
vigasztaló és tanító szava, Isten 
szava. És van a prédikációnak tanú
bizonyságjellege is. Ez a prédikáció
nak leglényegszerűbb ismertető jele. 
A prédikáció tanúbizonyságtétel 
Krisztusról, az ő saját megbízása 
álapján. (Csel. í, 8/b)- A tanítványok 
m indenütt bizonyságot tettek a fel

támadott Jézusról, Isten Fiáról. Mi, 
mai igehirdetők és hívő emberek 
folytatjuk a tanítványok által meg
kezdett-bizonyságtételt. A feltáma
dás tényét és mindazokat a ténye« 
két, amelyek hitünkben és hitvallá
sunkban foglaltatnak, mi a hitnek a 
belső meggyőződése által tartjuk iga-1 
zaknak, megbízhatóknak és olyano<- 
nak, hogy azoknak megfelelően él
jük életünket.

Hitünk a gyülekezetben elhangzó 
bizonyságtételnek és saját józan, 
igaz belső meggyőződésünknek 

cgybehangzásán alapul.
Ez a külső és belső bizonyságtétel 
vezeti, irányítja, erősíti, helyesbíti) 
világosítja meg és boldogítja életün
ket. Hisszük, hogy az ilyen beszéd 
több, mint puszta emberi szó. Isten 
örökkévaló igéje az, amely felhang
zik az emberi ajkakon.

Bácskai Gusztáv

Asztalodnál milliók várnak...
Isten, minden áldások Atyja, 
Magasztaljuk nagy nevedet,
Mert kezed bőven osztogatja, 
Elfogyhatatlan kincsedet.
Aldásidban bővelkedünk,
Te vagy eltartó Istenünk.

Asztalodnál milliók várnak, 
Napról-napra elégséget;
S ha tisztükben híven eljárnak, 
Egyikük sem lát szükséget;
Atyánk vagy, ki minket szeret 
S  adsz mindennapi kenyeret.

Benned vetett bizodalommal 
Hintjük a földbe a magot,
Te pedig csudás hatalommal 
Kikelted és megáztatod;
Szél, napfény s az ég harmatja, 
Minden jóságod mulatja.

Atyánk, a te nagy irgalmadat,
Ne hagyd soha, felejtenünk;

. S ha jóságod ételt, italt ad,
Téged imádjunk, Istenünk.
Sőt egész földi éledünk 
Legyen méltó dicséretünk.

(D. É. 516. ének.)

„Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára" (Lukács 9, 62.)



2 E V A N G É L IK U S ÉLET

A Z  É L Ő  E G Y H Á Z
Ä íenti címmel dr. Ján Michalko, a pozsonyi evangélikus teológia 

dékánja, — aki nem rég hazánkban já rt a szlovákiai evangélikus egyház 
küldöttségének tagjaként — cikket írt a Clrkevné Listy-ben. Ebben a 
cikkben részletesen foglalkozik a magyar evangélikus egyházzal, Az 
alábbiakban kivonatosan közöljük a cikket:

»Mindannyian, akik szeretjük egy
házunkat és növekedésén, felvirágzá
sán buzgón munkálkodunk, meg va
gyunk győződve arról, hogy az egy
háznak ma is megvan a küldetése.

Tudatában vagyunk annak, hogy 
csak az élő egyháznak van je- 
jelentősége és létjogosultsága, 
mert az élő egyház teljesítheti 
azt a hivatást, amelyet Isten bí
zott rá és a világ is elvár tőle.

Boldogok lehetünk, ha ma is tapasz
talhatjuk, hogyan törekszik az egy
ház arra, hogy élő egyház legyen. 
Istennek legyen hála, az egyháznak 
a mai időkben való megelevenífésre 
irányuló őszinte törekvést tapasztal
tunk küldöttségünknek a Magyar 
Népköztársaságban történt látoga
tása alkalmából. Legörvendetesebb 
tapasztalatunk és legszebb benyomá
sunk éppen az a megismerés volt, 
hogy a magyarországi evangélikus 
testvér egyház eleven és ezért áldott 
életet folytat.

A magyarországi evangélikus egy
ház élő egyház, mert:

1. A bizonyságtevés egyháza.
Az élő egyház létének feltétele Is

ten élő igéje. A magyarországi evan
gélikus egyház hűséges az Isten élő 
igéjéhez. Tíznapos magyarországi 
tartózkodásunk alatt meggyőződhet
tünk arról, hogy ez az egyház ko
molyan érzi az Or üzenetét: »És lesz
tek nékem tanúim.« (Ap. csel. 1,8.)

2. A szilárd szervezettség és rend 
egyháza.

Az egyház a maga küldetését e 
világon csak úgy végezheti el, ha jól 
Sjtfrvezett. Bár az egyház lényege 
nem a szervezettségben van. mégis 
e külső forma nélkül a széthullás 
veszedelme fenyegetné. A magyar- 
országi evangélikus egyház gondot 
fordít a maga jó szervezettségére is. 
Ennek bizonysága az a zsinat, amely 
éppen március 4—5-én ülésezett Bu
dapesten. Ezen a zsinaton mi is je
len voltunk, mint vendégek, a Cseh
szlovák Köztársaság szlovák evan
gélikus egyházának képviseletében.

3. A  szeretet cs szolgálat egyháza. 
Az Űr azt mondotta tanítványai

nak, hogy követőinek jellegzetessége 
a szeretet. Az az egyház, amelyben 
megfárad a szeretet, eltűnik a jóté
konyság, hanyatlik az áldozatkész
ség, — a pusztulás útján van. A mi 
magyarországi testvéregyházunk élő 
egyház, mert a szeretet által mun
kálkodó hite van. Ez az egyház hívő

népének áldozatkészségéből él és 
nem ismeri a kötelező egyházi adót.

4. Az ökumenikus együtlmunkál- 
kodás egyháza.

Az élő egyház mindig szem előtt 
tartja  végső célját, melyet Ura tű 
zött elé. EZ a cél: »Hogy mindnyájan 
egyek legyenek.« A magyarországi 
evangélikus egyház őszintén törek
szik más egyházakkal való együtmű- 
ködésre.

Figyelemre méltó és harmonikus 
együttműködése a magyaror
szági református egyházzal. 
Nincs komolyabb vállalkozás, 
amelyben ez a két egyház köl
csönösen meg ne értené egy

mást.
A mi látogatásunk Magyarországon, 
amely a magyarországi evangélikus 
egyház kezdeményezésére valósult 
meg, szintén bizonysága annak, hogy 
ez az egyház nemcsak beszél öku- 
menicitásról, hanem azt meg is való
sítja. Saját soraiból kiküszöböli a 
régi nemzetiségi gyűlölködést, lerom
bolja a soviniszta előítéleteket és 
egyházunknak kezet nyújt az együtt- 
munkálkodásra.

Meg vagyunk róla győződve, 
hogy a magyarországi püspökök
nek és a mi püspökeinknek test
véri csókja, amely a budapesti 
zsinaton megpecsételte egyhá
zaink együttmunkálkodását, nem 
marad pusztán szimbólum, ha
nem történelmi határköve válik 
egyházaink történetében és éle

tében.
Küldöttségünk lépten-nyomon érezte, 
hogy a magyarországi evangélikus 
egyház, annak püspökei, lelkészei, és 
hívő népe őszinte szeretetet érez a 
mi egyházunk iránt.

5. A béke és az építés egyháza.
Az egyház felelős azért, ami a vi

lágban történik, ezért
az egyház ha igazán élő egyház, 
nem húzódhat el a világtól és 
nem különítheti cl magát tőle, 
hanem minden Időben, minden 
kérdéssel szemben állást kell 
foglalnia és pedig úgy, hogy az 
az egyház lényegének megfelel
jen. Ma a vllágbékéért folyta
tott harc kérdése áll az érdeklő
dés homlokterében. Az egyház
nak ebben a kérdésben nem sza
bad hallgatnia, és nem hallgat
hat, hanem hangosan bizonysá
got kell tennie arról, hogy helye 
azoknak az oldalán van, akik az

új háború lehetetlenné tételén 
fáradoznak.

A magyarországi evangélikus egy
ház a béke kérdésében egyöntetű 
álláspontot foglalt el, mert mindkét 
püspöke élvonalbeli békeharcos. A 
magyarországi evangélikus egyház 
hálás Istennek azért, hogy békésen 
végezheti magasztos küldetésének 
munkáját.

A magyarországi evangélikus test
véregyház életéről a legszebb benyo
másokat szereztük. Ez az. egyház sok 
tekintetben példánk Is lehet. Ezért 
a legbuzgóbb kívánságunk, hogy 
vele szoros kapcsolatban maradhas
sunk és mindkét egyház zavartalan 
egytittmunkálkodásban végezze kül
detését: Szolgáljon Istennek cs a 
népnek.«

Istentiszteleti rend
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BUDAVÁR
Július 12-én, vasárnap este 7 érakor 
iktatta be hivatalába dr. Vető Lajos 
püspök Várady Lajos esperest, volt 
csepeli lelkészt.

PEST MEGYEI EGYHÁZMEGYE
A Pest megyei egyházmegye lel

kész! munkaközössége július 6-ón 
tartotta gyűlését a Lelkésznevelő In
tézetben. Roszik Mihály úrvacsorái 
szolgálata után közös bibliatanul
mányozás volt, melyet Detre Lajos 
lelkész vezetett be. Ruttkay Miklián 
Géza egyházmegyei sajtómegbízott 
és Szeberényi Tamás segédszer
kesztő az egyház sajtószolgálatával 
kapcsolatos kérdésekről beszéltek. 
A beszámolókat élénk eszmecsere 
követte. Válint János esperes is
m ertette az alberti szeretetotthon 
helyzetét, majd dr. Göttche Ervin 
egyházkerületi ügyész a  VII, tör
vénycikket ismertette,
KISPEST

Július 12-én este 7 órakor a temp
lomban egyházzenei hangverseny 
volt. Közreműködött Peskó Zoltán 
orgonaművész, Ivánka Irén énekmű
vész és Répássy Györgyi hegedűmű
vész. A nagyszámú gyülekezet élve
zettel hallgatta a vendégművészek 
kitűnő előadását,

AJKA
A gyülekezet Novák Rezső nyuga

lomba vonulása után a lelkészi ál
lásra egyhangúlag Németh, Zoltán 
tési lelkészt hivta meg.

NÖGRÄDI EGYHÁZMEGYE
A nógrádi egyházmegye lelkészi 

munkaközössége június 25-én tar
totta havi munkaülését. Irásmagya- 
rázatot tartott Tarján! Gyula szirákí 
evangélikus lelkész a következő va
sárnapi alapigéről. Előadást tartott 
Ottmár Béla legéndi al esperes »Jé
zus és a földi javak« címen. Az új 
zsinati törvényeket ismertette Gar- 
tai István kisterenyei lelkész. Tanul
ságosan összehasonlította a régi zsi
nati törvényeinkkél. Előadását élénk 
megbeszélés követte. Garami Lajos 
saj tómegbízott-lelkész saj tóreferátu
mot tartott. Élénk figyelemmel ki
sérte a lelkészi munkaközösség. 
Csengődy Lajos dr. esperes az ak
tuális problémákat ismertette. A 
munkaközösségi ülés úrvacsoraosz
tással ért véget. A szolgálatot Cső- 
váry Dezső kétbodonyi lelkész vé
gezte.

FŐT
Családok csendes hete: augusztus 

2-től 7-ig és augusztus 22—26. (Ez 
alkalmakra gyermekek is hozhatók, 
részükre felügyeletről és külön pro« 
grammról gondoskodunk.)

Egyházi alkalmazottak és gyüle
kezeti munkások konferenciája: 
augusztus 16—20. Részletes felvilá
gosítás a lelkészi hivatalokban,

SOMLÖSZÜLLÖS
Július 5-én iktatta be Halász Béla 

esperes Boros Lajos lelkészt a gyü
lekezet lelkészi állásába. Ugyanezen 
a napon búcsúzott el Somogyi Ká
roly, a gyülekezet volt lelkésze hí
veitől,

KAPOLCS
Az egyházkerület a Halász Béla 

esperes lemondásával megüresedett 
lelkészi állásra egyhangúlag Kiss 
János tapolcai missziói lelkészt hívta 
meg.

ALBERTI
Az alberti egyházközség 175 esz

tendős templomépítési jubileumra 
készül. 1778. augusztus 4-én, Szent- 
háromság ünnepe utáni nyolcadik 
vasárnapon szentelték fel ezt a 
templomot és bocsátották az igehir
detés szolgálatában a hívek rendel
kezésére. A gyülekezet erre a nagy 
ünnepre az idők folyamán használ
hatatlanná vált orgonáját újjáépít
tette. Tizennyolcezer forin to t. áldoz
tak a templom orgonájára. Augusz
tus 2-án tartják  a templomépítési 
jubileumot.

T A K Á C S I

A gyülekezet egyhangúlag lelké
szévé választotta Szakáll Árpád ba- 
latonszórszói missziói segédlelkészt. 
Isten áldását kívánjuk a gyüleke
zetre és az új lelkipásztorra,

SEGÉDLELKÉSZ KIRENDELÉS
Dezséry László püspök Tompa 

Zoltán eddigi tamási missziói segéd
lelkészt a balatonszárszói szórvány
központ gondozására rendelte ki. Is
ten áldását kívánjuk a gyülekezetre 
és a lelkész szolgálatára,

H A L Ä L O Z Ä S

S ip o s s  L a jo s n é  sz . S c h u h  R ó z a  89
éves korában, hosszú szenvedés után 
Budapesten elhúnyt. Kemény Lajos 
esperes temette július 14-én,
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»Két ember méné fel a temp
lomba imádkozni; az egyik fa
rizeus és a másik vámszedd...» 
(Luk. 18, 10.)

A hosszú folyosón egy lélek sem 
mutatkozott. A nyári nap forró fény
kévéje minden élőlényt az árnyékba 
söpört. Csak a szemközti ablakok 
dacoltak a napsugárral; megszíne
sedtek és belesápadtak abba a hal
latlan erőlködésbe, hogy visszaver
jék a felesleges fényt. Kispolgári 
irigységgel szürkítették befelé a nap
fény diadalát.

A kert nyílegyenes útjának köze« 
pén egy mértani pontossággal meg
szerkesztett lugas zöldellett. Árnyé
kában csenevész fiúcska üldögélt és 
kétségbeesett igyekezettel magolt a 
feketetáblás énekeskönyvből: — 
Szegény fejem hová hajtnálak, ha a 
vallás ölére nem . . .

— Szegény fejem . , ,  — ismételte 
csüggedten.

Koravén gyermekarca hirtelen 
megszínesedett. Halkan füttyentett.

— Bodri, Bodri, gyere ide!
Az öreg komondor a virágágyáson 

keresztül .száguldott a gyermek felé. 
Bozontos farkát szaporán rezegtette 
kétfelé a fergeteges kutyaöröm. 
Vinnyogva hempergett kicsi ura előtt 
a földön. A gyermek önfeledten 
guggolt le a kutyához és vakargatta 
szőrét a füle mögött.

Tökéletesen boldogok voltak mind 
a ketten. A gyerek a könyv nélkül, 
a kutya meg a lánc nélkül.

Megzörrentek a lugas ágai. A kö
vetkező pillanatban rémülten meredt 
a fiú apjának szigorú arcába.

Könyörtelenül kemény volt az 
apa nézése. Hangja úgy csattant, 
mint az ostorcsapás.

— Te játszol? Hiábavalóságokkal 
töltőd a drága vasárnapi időt! — 
Tudod már a büntetést?

— Szegény fejem — kezdte el té
tován, rossz lelkiismerettel a fiú. Itt 
aztán megakadt. Szipogni kezdett. A 
komondor farkát behúzva ódalgott 
el. Vékony vonallá keskenyedett az 
ember szája.

— Semmirevaló — mondotta^ le
sújtó megvetéssel — így hálálod 
meg a mi jóságunkat. Sosem lesz be
lőled ember! Szégyeld magad!

A gyerek összegörnyedt a szavak 
terhe alatt. Ügy érezte, hogy való
ban nem lesz őbelőle semmi sem.

— Még egy verset hozzátanulsz — 
folytatta komoran az apa. Csak azért 
nem verlek meg, m ert v a s á r n a p  
v a n .

A gyermek utána nézett távo
lodó apjának. Szemébe kiült a lelki
leg elnyomottak emésztő gyűlölete.

— Csak a z é r t . . . ?  — Ismételte 
fogcsikorgató dühvei.

És az apja után köpött.

*

Némán dolgozott az asszony a 
konyhában. Forró vizet öntött a dé
zsába és mosogatni kezdte a reggeli 
edényeket. Keskeny arcán fáradt 
közöny borongott.

Léptek nesze hallatszott az ajtó 
előtt. Az asszony kezében megállott 
a mosogatórongy. Riadtan nézett 
belépő férjére.

— Tessék Lajos? Kell valami?
A férfi arca felháborodásban iz- 

zott, kabátzsebe púpos volt ökölbe
szorított kezétől, de türtőztette ma
gát.

— Hol van a kék áhitatosköny- 
vem?l Félbe kellett hagynom a va
sárnapi elmélkedésemet!

Tanácstalanul nézett körül az asz- 
szony. Aztán észbekapott. Erőltetett 
vidámsággal szólott:

— A felső fiókban van. Odatettem 
múlt vasárnap. Nem maga prédikál 
a templomban — tette hozzá békí
tőén — hanem a pap. Olvasgathatja 
a másik áhitatoskönyvet Is.

A férfi kitört. — Magának lehet, 
hogy mindegy, de nekem nem! 
Azért, m ert rendétien asszony a fe
leségem, azért nem fogok lemon
dani a v a s á r n a p  m e g s z e n t e 
l é s é r ő l .  Sajnálja tőlem ezt a va
sárnapi kétórás csendes elmerülést 
a vallásban?!

Riadtan védekezett az asszony: «— 
Nem, dehogy. . .

Sötét megrovással nézett reá az 
ember. Komor, fekéteruhás alakja 
maga volt a megtestesült szemre
hányás. Tekintete megsemmisítő ha
raggal szikrázott az asszony felé, 
Lemutatott a cipőjére,

— A bal sarkán egy sárfolt van. 
így hozta be reggel. Ezzel is tíz per
cet fecsérel el a vasárnapi csendes
ségemből!

Az asszony szemébe könnyek to
lultak.

— Vesse le Lajos — szólott meg- 
alázottan — m indjárt beviszem. 
Mindjárt kitisztítom.

Az ajtó bezárult. Az asszony leült 
a kisszékre. Kezébe vette a cipőt. 
Felsóhajtott.

— Istenem, m iért is van nálunk 
v a s á r n a p ?

Egy kövér könycsepp gördült le áz 
arcán. Lehullott a parányi sárfoltra. 
Kötényével törölte le róla.

És fényes lett a vasárnapi cipő,

m

A szomszéd ház ablaka szélesre 
tárult a reggeli napsütésben. Belül
ről óriási paplan közeledett az ab
lak felé. öklömnyi kislány cipelte 
az ablakig és megkönnyebbült só
hajjal tette rá  az ablakdeszkára a 
szellőztetésre szánt ágyneműt. Utána 
egy még apróbb legényke cipelte a 
vánkost. Együttes erővel tették fel 
az ablakba. Az ablak megzörrent.

— Pszt! — suttogta feddően a kis
lány — felzavarod apukát öcsi!

A fiúcska izgalmában a szájába 
dugta apró öklét. Lábujjhegyen lép
kedett vissza az ágyig.

Halkan nyílott ki a szobaajtó Bor
zas fejjel kukucskált be egy nap
barnított arcú férfi. Álmélkodva bá
m ult a tevékenykedő gyermekekre. 
A kislány fedezte fel először. Na
gyot kiáltott:

— Apu!
A következő pillanatban m ár a 

nyakán csimpaszkodott. Izmos férfir 
kar, mint a pelyhet kapta fel a gyer
meket és ölelte az apai szívre gyen
géd szeretettél.

— Engem is! — követelőzött öcsi. 
Neki is jutott hely. Az apa derűs, 
arca, boldogan sugárzó tekintete ar
ról tanúskodott, hogy ezen a szivén 
nagyon sokak számára van hely.

Az ágynál birkózás kezdődött. Pil
lanatok alatt egy kupaccá gombo- 
lyodtak mind a hárman. Öcsi in- 
diánüvültésébé, Ági visításába apu 
jókedvű bömbölése harsogott bele.

— De gyerekek... — hangzott egy 
elképedt hang.

Telt szőke asszony állott tálcával
a kezében a szoba közepén. De sze-

mében nem volt harag, csak derűs 
szörnyülködés. A tálcát az asztalra 
tette és tányérkákra állította a bög
réket. Nyugodt, céltudatos mozdula
tokkal terem tett rendet az asztalon.

Felsorakozott a kis had. A férfi 
kezdte kemény vigyázban a jelen
tést.

— Jó reggelt anyuka! A hálószo
bában minden rendben. Ágy bevetve, 
ruhák elrakva és — diadalmasan 
lobogtatott egy pár női cipőt. 
Anyu vasárnapi cipője kitisztítva, 
ünnepi fényben ragyog.

Az asszony arcán kivirágzott az 
öröm.

— Jójeddelt Anyuta — jelentette 
harciasán öcsi. —• Fel vadunk tejve; 
az ádnemű az abjatban napozik! — 
öjég  nehéz vót — tette hozzá sze
rényen.

Ági cicáskodva simult a anyjához:
— Anyukának is hadd legyen v a

s á r n a p j a .
*

Lassan ballagott a férfi a temp
lom felé. Kezefejét sokáig úgy ta r
totta a szeme előtt, mintha egy csi
petnyi sót vizsgálgatott volna, ö n 
magával vitatkozott.

— Mit is kellett volna monda
nom? — tűnődött dünnyögve.

Reggeli után történt igeolvasás
nál. Anyú a farizeus és a vámszedő 
történetét olvasta fe l a családnak, 
öcsi azonmód megértette a  két em
ber imádsága közötti különbséget.

— Anyu — mondta tágranyílt sze
mekkel — az a »fazekas« bácsi ná
don meg volt magával öj éged ve és 
imáttozni nem tudott. Eccer se 
monta, ne haradudj rám  Ittenem.

Egymásra néztek az asszonnyal 
igen meglepődve. Ági még mást is 
észrevett.

— Apu — mondta kacagva. — Te 
is olyan vagy, mint a vámszedő —, 
m ert mindig a hátsó pádban ülsz. 
Meg nagyon sokat lehajtod a fejedet.

Ismét meglepődtek mind a ket
ten. A férfi elmosolyodott, mert 
eszébe jutott a lelkész szelíd kor- 
holása, mellyel a presbiteri padok 
felé próbálta őt terelgetni. Ő erre 
tréfával féléit mindig: — Hagyja 
tisztelendő úr, utolsó bűnösnek, 
utolsó sorban a helye.

— Bezzeg a Lajos bácsi a szom
szédból — folytatta Ági —, le nem 
mondana a helyéről ott elől, Múlt

kor valaki a helyére ült. Egy pilla
nat alatt elküldte onnan. ■— Apu 
— kérdezte Ági, Lajos bácsi egy 
farizeus?

Egyszerre torkolták le: — Nem, 
dehogy. Hogy beszélhetsz ilyent. 
Ági?

Tűnődve lépett be a  templom
kapun a férfi: — Mit kellett volna 
mondani Áginak?

A kis templom csendje másfelé te
relte a gondolatait. Feleségére gon
dolt, ki most a gyermekeket: öltöz
teti, hogy magával hozza őket. Nem 
kellett volna eljönnie előre, segíthe
tett volna. Most talán miatta lekés
nek az istentiszteletről. De aztán 
eszébe jutott az asszony szorgos 
keze és már tudta, hogy nem lesz 
baj belőle. Áldás ez az asszony! 
Hívő, örvendező élete olyan drága 
ajándék Istentől, amit soha sem tud 
megköszönni. Oh, hála Neked Iste
nem . . ,

Mikor a harang megkondult, 
összerezzent. Ennyire elszállt már 
az idő? Akkor vette észre, hogy a 
templom már félig megtelt.

Lajos is most érkezett. Kimért 
léptekkel haladt a helye felé. Ko
mor főhajtás után helyet foglalt, 
Zsebórájára nézett és megcsóválta a 
fejét. Micsoda pontatlanság! Három 
perccel később harangoztak.

Orgonabúgás állította fel helyéről 
a gyülekezetei. A papi padban fejet 
hajtott Ura előtt a lelkek pásztora,

Az első padban álló férfi fejét is 
előrebillentette a szokás hatalma. A 
templom kőkockáit nézve némán 
mormolta az előfohász pár szavát,

A kegyes szavakon, mint elektro
mos szikra pattant át egy bosszús 
gondolat a pap felé:

— Remélem nem teszi tönkre ő Is 
az é n  v a s á r n a p o m a t ?

A hátsó padban láthatatlan terhek 
súlya alatt, bűnbánattal hajolt meg 
egy férfi feje. Im ára kulcsolt két ke
zén megfehéredett az ujjak hegye a 
szorítástól. A könyörgés suttogó sza
vai egybefonódtak lelkének áhítatos 
gondolataival:

— Uram, szenteld meg a T e n a- 
p o d a t!

*
»Mondom néktek, ez megigazulva 

méné alá az ő házához, inkább 
hogynem am az ,,,«

i

1*
,

i

\

\

)

I
\

iW
liW

Sf
ek

:,:

N É M E T H  I S T V Á N :

V a s á r n a p  r e g g e l



e v a n g é l i k u s  e l e t

NAPPAL ÉS É J J E L
»Nappal kiküldte kegyelmét az 

ür, éjjel éneke ve U velem, imád
ság az én életem Istenéhez« 
(Zsoltár 42:9).

A feltámadott Jézus megígérte ta
nítványainak, hogy Ö velők lesz min
den napon a világ végezetéig. M i n- 
d e n  nap .  A zsoltárcs hadd vezessen 
most tovább bennünket ebben a drága 
ígéretben.

Minden napnak 24 órája van. Min
den nap két részből áll. Nappalból és 
éjtszakából. Jézus jelenléte mindezek
re vonatkozik. Velünk van a napnak 
mind a 24 órájában, a nappalnak 
életütemében, az éjtszaka csendjében.

REGGEL. Sokféle ébresztője van 
az embernek. Valahol megszólal az 
ébresztőóra, felhangzik az ébresztő 
emberi szó. Ezsaiás próféta az éb
resztő Istenről beszél (50:4.). Éb
resztése a próféta szerint nemcsak a 
testre, a testi álomból serkentésre vo
natkozik, hanem a lélek ébredésére is 
a bűn álmából. Minden reggel ser
kent új ébredésre. A füleimet ser
kenti, mert a mindennapra való hit is 
hallásból van. A hal'ás pedig Isten 
Igéje által. A tanítványokat ott ta
láljuk reggel a Mester lábainál. Ami
lyen a reggel, olyan lehet az egész 
nap. Akik tanítványként hallgattak a 
Mesterre, tanítványként járhatnak 
egész nap Vele.

NAPPAL. A zsoltáros szerint nap
palra megígérte, kiküldte kegyelmét 
az 0r. Akik az Ür álta1 ébredlek, ser
kentek fel, azok nagy kegyelemmel,

erővel indulnak bele a nappalba. Nem 
akármelyikbe, nem akármilyenbe, ha
nem az épp előttük állóba. Nemcsak 
igehallgató vasárnapba, hanem mun
kás hétköznapba is. Az ü r  kegyelme 
érvényes a gépek, motorok zúgásá
ban, irodák asztalainál, iskolák pad
jaiban, szántóföldeken. Beleolvad a 
munka ritmusába az Ür megígért, ki
küldött kegyelme. Áldott nappalok. 
Van értelme a munkának, dalol az 
élet, nagyszerű a hivatás, felemelő a 
kötelesség: Kegyelem kísér minden 
dolgaimban, az ü r  van velem. Velem 
van mindaddig, míg rám száll az 
este, míg leteszem a munkaszerszá
mot, míg megjelenik ez égen az első 
csillag: az esthajnali.

ÉJJEL. »Éneke volt velem, imád
ság az én életem Istenéhez.« Mikor 
leszáll a nap és beáll a sötét, előtör
nek annak árnyai is. A munka által 
lekötött emberre rászakad az est
homály, édes- és mostohalcstvéreivel. 
Isten azonban ura az éjszakának is. 
Ahogyan Jób mondja: »Hálaéneket ad 
az éjszakában.« A sötétség hadcsapa
tai különösen is éjjel a küszöbön les
kelődnek, fegyver ellenük az Ürtól 
való hálaének. Az éjszaka csendjében 
beszélget a gyermek az ő Atyjához. 
Imádkozik. Isten és ember, Mester és 
tanítvány együtt énekben és imád
ságban az éj csendjében. Élsz-e vele, 
testvérem?

Velünk van Jézus minden napon, 
annak mind a 24 órájában, nappal és 
éjjel egyaránt. Áldott jelenlét.

Fábry István

H i T U C Ö Z N A P ’ OliC
»Szár vány egy ház vagyunk«, »keve

sen vagyunk«, ezek a közismert, any- 
nyiszor elmondott igazságok járnak 
az eszemben, amikor jeljegyzéseimet 
rendezgetve papírra vetem ezt a né
hány történetet. Igaz, szórványegy
ház vagyunk — de mit is jelent ez a 
tétel a gyakorlatban? Kisebbségben 
vagyunk, de vájjon ennek a helyzet
nek csak hátrányai vannak? Nem 
rejt-e sokszor a szórványsors lehető
ségeket és ajándékotat, amikről a 
gazdag és nagy egyházaknak fogal
muk sincsen? £s nem ád-e örömöket 
a szórványban munkálkodók részére, 
amik emlékké finomulva is mindig 

„megmelegitik. a szivet?_ Ezekből az 
apró örömökből szerelnék néhányat 
elmondani.

*
Karácsony első ünnepére igyekez

tem a —i szórványba. Már messziről 
feltűnt a sürgés-forgás a bejárat előtt. 
Közelebb érve bibliai kép fogad: egy 
hófehér csacsi áll az utcán, mintha 
csak a betlehemi éjszakát megfestő 
valamelyik piktor ecsetjéről került 
volna oda. Igaz, hogy ez a csacsi nem 
jászolhoz van kötve, hanem kocsi elé. 
Éppen akkor raknak le a szekérkéről 
valami göngyöleget. Kérdésemre 
hangzik a válasz: feldíszítjük kicsit 
karácsonyi istentiszte'etre a helyisé
get. No jól van, úgyis korán érkeztem, 
elnézek valakihez látogatóba addig. 
Mire visszaérek s belépek az ajtón, 
meg kell állnom a meglepetéstől: a 
református gyülekezeti terem, ahol 
kölcsönben tartjuk istentiszteleteinket, 
karácsonyi varázslat fényében ragyog. 
Oltár került a fal mellé: Sz.-ék fara
gott asztalkája, rajta feszület, nagy 
ezüst gyertyatartőkban négy szál 
gyertya ég, családi Biblia az oltáron, 
hófehér csipketerítőn — mind-mind 
valamelyik hívünké, amit most boldo
gan hozott el, hogy méltó hajléka le
gyen az ünnepi igének. Az oltár előtt 
süppedő szőnyeg — valamelyik ott
hon dísze volt, most itt ünnepel ez is. 
És térdeplő is van: másik szőnyeggel 
leboritott díványpárnái sora. A falon 
fenyőágakból font dús kereszt, milyen 
egyszerű és milyen szép. Fenyő, sok 
fenyőág árasztja illatát a kis szobá
ban. A sarokban egy kis asztalkán 
nagyon régi, faragott Betlehem, Z.-ék 
családi kincse, most ez is idekerült.

Nem jutok szóhoz, mit i3 monda
nék? Ragyogó arccal seregük a kará
csonyi prédikációra hatvan szórvány- 
lélekből több mint negyven. Melyik 
nagy gyülekezetben van ilyen 
templomlátogatási százalék? S hol 
adatik kevésből ennyi öröm?

*

Böjtben violaszin terítő kellene az 
oltárra, oktattam népemet, ugyan
abban a szórványban. Meghallgatták, 
s amikor bőit első vasárnapján ki
mentem, valami csodálatos lila se
lyemszalag díszítette a kicsiny oltárt, 
keresetlen hanyagsággal átvetve. Hát 
ez meg honnan került, hüledeztem. 
Oh, semmi, szerénykedett Z. néni, 
csak az esküvői díszruhám szalagja 
v o lt... A nagypénteki fekete térítőt 
már csak félve mertem említeni. Lett 
is foganatja. Valami különös, csoda-.

szép, szürke selyemterítő került az ol
tárra, meg a szószéket pótló asztalra 
is, fekete rojttal. Megint csak vala
melyik asszony a régi ünneplőruháját 
szabta fel az ü r  oltárára. Ezek után 
nem merek többet szóiani. De nem is 
kell. Meglesz úgyis magától minden.

*
A húsvéti ünnepekben szupplikáns 

teológust vittem magammal. Nem 
kell vérmes reményekkel lenni, készít- 
gettem elő az ifjú timóteust. Pár em
ber lesz csak az imaházban és per
sze, örülhetsz, ha néhány forintot 
összeszedsz. Hja, szegény az eklé
zsia, szórványban vagyunk. Igaz, 
hogy hirdettem már vagy három hét 
óta jöveteledet, s azt is, hogy aki úgy 
gondolja, előre adhat, a gondnok — 
azaz gondnoknő, merthogy leány az 
illető — majd összeszedi. Mit szapo
rítsam a szót: zsúfolásig megtelt a 
terem és több mint kétszázötven fo
rintot számoltak le az elképedt teoló
gus kezébe, sűrű bocsánatkérések kö
zött: igen restelik, hogy csak ennyi 
került, de ha lehetne várni vele, a 
jövő héten pótgyűjtést rendeznek, 
mert vannak ám, akik még nem ad
tak, ésatöbbi. Alig tudtam leállítani 
őket. Hiszen így is már erejükön fe
lül adtak, teológus testvérem szerint 
megszégyenítve nagy. városi gyüle
kezeteket. Bizony megvannak a szór
ványéletnek a maga csodái. Hétköz
napi csodák, Annak művei, aki a hét
köznapoknak is Ura, a szórványokban 
is.

*

Konfirmáció. Három gyermek tér
del a virágbaborult kicsi templom ol
tára előtt. Ketten testvérek, egy fiú, 
meg egy leány. Nem helybeliek, a 
szórvány másik sarkából jöttek autó
buszon, velük van a rokonság, meg 
páran hívek is. De egyebünnen is van
nak itt, bejöttek távo’ibb falvakból a 
szórványközpont nagy, közös ünne
pére. Megrendültén olvasom Szent- 
háromság Vasárnapjának evangéliumi 
igéjét: János 17, 6—11. »A beszéde
ket, amelyeket nékem adtál, nékik ad
tain,. . .  és ők befogadták,... az 
enyémek mind a tiéid és a tiéid az 
enyémek.... Szent Atyám: tartsd 
meg őket a te nevedben!« A Getse- 
rnanéban mondja Jézus ezt az imád
ságot, 11 tanítványáért. Egy marok
nyi emberért. De Noé idején ő maga 
volt a bárkában az egyház és Abra
ham bem volt különben s Illés is úgy 
vélte, hogy csak maga maradt meg, 
pedig Isten hétezer hívőt rendelt 
mellé. Csak három gye-mek áll itt az 
oltár előtt s milyen maroknyi ez a 
szórványgyülekezet, de ki merné ke
vésnek tartani azt, ami olyan drága 
Isten előtt és lekicsinjelni, ami olyan 
sok lehet az Ö kezébenl

Istentiszte'et után megkérdi az 
egyik szülő, hogy kinek s mivel tar
tozik ezért a pazar virágdíszért. Szé
les mozdulattal, mosolyogva mutat
tam az oszladozó hívek seregére; még 
nem ismeri, úgy látszik, a szórvány
élet törvényét: egy mindenkiért, min
denki egyért.

Apró képek a sok közül. Hányat le
hetne ilyet megírni! Valamennyi Azt 
dicséri, Aki a semmiből teremt s aki 
a kevésnek is Ura, hétköznapokon, a 
szórványegyház életében.

— r —

Látogatás Elefánti Sándornál
U é g i vágyam teljesült, amikor ott 

ültem vele szemben a lakásán, 
Debrecenben. Előttem feküdtek kéz- 
iratkötegei: a magyar evangélikus 
énekekről írt tanulmányai. Évek 
óta tudtam, min dolgozik. Többször 
váltottam vele levelet; könyvköl- 
csönzéssel segítettem neki a gyűjtés
ben; közvetítettem neki PaVr Sán
dor utolsó, a halál által félbeszakí
tott tanulmányát a Zengedező Meny- 
nyei Karról; egyszóval munkatársak 
voltunk már régóta, anélkül, hogy 
találkoztunk volna. Most hát látoga
tásomkor nemcsak őt magát láthat
tam, hanem egy életen át tartó him- 
nológiai munkájának a termését is.

Eddig is tudtam róla, hogy debre
ceni gyülekezetünk népiskolájának 
volt a tanítója, működése végén 
igazgatója. Még mielőtt levelezni 
kezdtünk énektörténelmi munkájá
ról, ismertem a nevét vallástanítási 
kézikönyveinek címlapjáról. Láto
gatásomkor megtudtam róla, hogy 
76 éves. Cegléden született. A tanító
képzőt Sopronban végezte. Tanítói 
működését Felpécen kezdte, Loson
con folytatta; aztán — 34 éven át — 
Debrecenben tanított. 1938-ban ment 
nyugalomba. Közel nyugalombavo- 
nulásához, 1936-ban megírta debre
ceni népiskolánk ötvenéves történe
tét. Pedagógus minőségében végzett 
munkájának már a hosszúsága is 
sejteti, hogy érdeklődése és tevé
kenysége túlterjedt a népiskolai ta
nítási órákon és igazgatáson.

Mégis többvonalú kulturális mű
ködésében állandó és legjelentő
sebb érdeklődése a magyar 

evangélikus élet felé irányult.

KÜLFÖLDI
EGYHÁZI HÍREK

ÍMete folyása serkentő tényezők- 
kel határozta meg élete nagy 

művét: maga sem tudja megmondani, 
mióta dolgozik a magyar evangélikus 
gyülekezeti ének történelmében. Az 
összegyűjtött anyag feldolgozásában 
eljutott a XIX. század elejéig. A há
rom előző évszázad énektörténelmé- 
ben fáradhatatlanul és leleményesen 
gyűjtötte az anyagot. Amely éne
keskönyvhöz maga hozzá nem férhe
tett, ismerőseivel készíttetett róla 
jegyzeteket. A megvizsgált énekes
könyvekből és korálkönyvekből ki
jegyzett minden énekszöveget és 
dallamot, összevetette a dallamjel- 
zéseket, a dallamváltozatokat. A 
dallamokat a modern népdalgyűjtés 
módján »g« záróhangra transzpo
nálva jegyezte ki.

Gyűjtőmunkájában különösen is 
értékes az a törekvése, hogy gyűj
teményében együtt legyen a szö

veg és a dallam.
Nem elégszik meg azzal, hogy az 
énekszövegeket önmagukban nézze, 
hanem keresi hozzájuk a dallamot, 
hiszen a himnológia csak úgy mar id 
a valóság talaján, csak úgy reális, 
ha nem felejti, hogy a gyülekezetben 
a szöveg és dallam együtt alkotja az 
ének valóságát. A dallamok nyomo
zásánál viszont nem elégszik meg 
egyik-másik nyomtatott vagy kéz
iratos korálkönyvvel, hanem azon 
igyekszik, hogy megállapítsa, milyen 
dallamok hangzottak gyülekezeteink
ben a XVII., sőt még előbb, a XVI. 
században. A reformáció korát tartja 
annak a történelmi alapnak, amelyre 
támaszkodni kell. De nem korlá
tozza felekezeti elfogultság. A XVIJ. 
századi római katolikus énekeskönv- 
vek dallamanyagát éppúgy figye
lembe veszi dallamaink változatai
nak összeszedésében és a legjoob 
változat nyomozásában, mint a nagy 
összefoglaló dallamgyűjteményeket.

Szívesen keresi a szálakat a dunán
túli pietisták és a debreceni Ma- 
róthy György jeles énekeskönyv- 
szerkesztő között. Népdal gyűjtőkkel, 
római katolikus himnológusokkal 
éppúgy kapcsolatot tart fenn mun
kája érdekében, mint békéscsabai 
énekeskönyvünk legújabb kiadásá
nak szerkesztőjével, Linder László
val.

Mivel pedig minél mélyebbre 
igyekszik nézni énekeink történeté
ben, éppen ezért beszélgetésünk so
rán helyesléssel szólt Schulek Tibor, 
Sulyok Imre és munkatársaik törek
véséről, hogy

a készülő gyülekezeti énekes
könyvhöz összegyüjlsék a dalla
mok minden változatát, ne álla
podjanak meg egyik vagy másik 
XVIII. századi változatnál, ha
nem menjenek vissza a kutatás
ban minél közelebb a reformá

ció korához.
Ebből a helyeslésből, a református 

próbaénekeskönyvre tett észrevéte
leiből és abból a buzdításból, hogy 
Kodály Zoltán népénekgyűjtését út
mutatásnak vegyék kutatóink — 
egyre nyilvánvalóbb lett előttem, 
hogy Elefánty Sándor azért szét éti 
a gyülekezeti ének történetét, mert 
általában szereti az éneklő gyüleke
zetét. Azért nyomoz énekeskönyvek, 
egyes énekek: szövegek és dallamok 
után szívósan és lelkesen, hogy 
semmi el ne vesszen — a leendő 
használatbavétel számára. Egyhá
zunk himnológiai munkásai között 
bizonyosan 6 a legidősebb, de nem
csak ezért illik őt megismernie egy
házunk közönségének, hanem azo
kért a már szinte nyomdára kész kö
tetekért is, amelyek magukban fog
lalják gyülekezeti énekeink három 
évszázadnyi történelmét.

Dr. Sólyom Jenő

NÉMET DEMOKRATIKUS
k ö z t á r s a s á g

Ünnepi istentisztelet keretében 
szentelték fel a weimári Szent Péter 
és Pál városi templomot, mely a há
borúban súlyosan megsérült és majd
nem öt éve tart az újjáépítés. Az 
ünnepi beszédet D. Mitzenheim püs
pök mondotta. Az ünnepélyen részt 
vett Otto Nuschke helyettes minisz
terelnök is, a Német Demokratikus 
Köztársaság kormányának képvise
letében.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
Lapunkban már többször adtunk 

hírt arról a hatéról, ami az »Uni«i 
versity of the South« (az amerikai 
protestáns episkopális egyház főis
kolája) körül folyik. Arról volt 
ugyanis szó, hogy a főiskola vezető
sége megtagadta a színesbőrű hall
gatók felvételét. Ez ellen élesen til
takozott a közvélemény, sőt a pro
fesszori kar nagy része is lemondott 
állásáról tiltakozásképpen. A főis
kola elöljárósága most a következő 
határozatot hozta:

»Mivel az egyetem alapszabálya és 
rendeletéi nem tiltják a különböző fajú 
vagy színű hallgatok felvételét, elhatá
roztuk, hiogy utasítást adunk a hall
gatók felvételét intéző hivatalnokok
nak, hogy minden felvételi kérvényt, — 
tekintet nélkül a kérvényező faji hova- 
tartozandóságára — megfelelő lelkiis
meretességgel bíráljanak, el.«

A több mint egy éve tartó harc
ban tehát az igazság győzött és a 
faji megkülönböztetés eszméje újabb 
vereséget szenvedett. Ez is azt mu
tatja, hogy az Egyesült Államokban 
is egyre szélesebb körök helytelení
tik a faji megkülönböztetést.

ANGLIA
Péter János református püspök ang
liai prédikáló kőrútjával kapcsolat
ban az angol sajtót továbbra is élén
ken foglalkoztatja a magyar egyházi 
élet. A legtekintélyesebb angol napi
lap, a Times közölte Péter János 
püspök levelét, aki a keleteurópai 
országok életéről megjelenő cikkel 
kapcsolatban rámutat arra, hogy 
»nagy jót tenne sok egyházi és em
beri ügynek, éppen a nemzetközi fe
szültség enyhítésének is, ha azt a 
revideálást, amely jelentős nyugati 
körökben a keleteurópai egyházi vi
szonyok tekintetben már eddig is 
végbement, a Times tovább segíte
né előre.« Hangsúlyozza a püspök, 
hogy hiteles értesülések közlésével 
sokat segíthet az angol sajtó a nem
zetközi helyzet tisztulásán.

INDONÉZIA
Az indonéziai Egyházak Tanácsa, 

melyet 1950-bon alapítottak, június
20—30 között nagygyűlést tartott. 
Ehhez a tanácshoz mintegy 30 kü
lönböző egyház tatozik, kereken 
kétmillióötszázezcr keresztyén egy
háztaggal. A nagygyűlés foglalko
zott az evanstoni ökumenikus világ
gyűlés főtémájával: »Krisztus, a vi
lág reménysége.«

Szombat esti közös imádságunk
Akik az Urat emlékeztetik 

Ezs. 62:0—12.

Isten népe az imádkozással él. 
Minden, ami vele történik, Isten ke
gyelmének ajándéka, amit Isten az 
imádság meghallgatásáért ajándé
koz. Isten arról gondoskodott, hogy 
az ő népe körében buzgó imádkozók 
tartsák az összeköttetést az ember és 
Isten között s el ne fáradjanak, el 
ne némuljanak a könyörgésben. Ez 
az ige legyen elsősorban biztatás 
számunkra arranézve, hogy ne nyu
godjanak a könyörgők. A könyör- 
gők az Urat emlékeztetik. A kö
nyörgők Isten szeretetéért tusakod-

Valljuk meg, hogy gyengék va
gyunk a hálaadásban, nem 
hisszük igazán, milyen sokat 
segít az imádság, s hogy 
mennyi hiányunk van azért, 
mert nem tusakodunk eleget 
Isten ajándékaiért.

Adjunk hálát a mindennapi 
kenyerünkért, a munkánk

nak, a könyörgők Isten áldását von
ják le a földre mások számára is.

Az ige másik üzenete arra vonat
kozik, hogy Isten »megesküdött 
arra, hogy megőrzi az ő népét vesze
delmektől, ellenség pusztításától és 
kizsákmányolásától«. Arra segíti az 
ő népét, hogy saját munkája gyü
mölcsét élvezhesse, ehesse a becsü
lettel szerzett kenyeret, mint Isten
nek ajándékát s mint Isten által ne
künk jogosnak ítélt juttatást a föl« 
dön.

eredményeiért, a békés ottho
nainkért, békében élő hazán
kért, igehirdető egyházunkért, 
erősödő gyülekezeteinkért.

Könyörögjünk azért, hogy Isten 
szentelje meg munkavégzé
sünket, tartsa meg bennünk 
az imádkozás lelkét és a bizo
dalmát szerető Atyánk iránt,

B I B L I A-O LVAS Ó
Július 19. Vasárnap. I. Sám. 12, 24, II. Kor. 4, 1.

Hogyan tudok teljes szívből, hűségesen Istennek szolgálni? Csak úgy, 
ha mindig szemem előtt van az, amit az Ö Egyszülött Fiában cselekedett 
értem.

(Olvasd még: Mk. 8, 1—9. — Csel. 14, 8—18.)
Július 20. Hétfő. Zsolt. 115, 14, I. Pét. 1, 22—23.

Isten akarja, hogy az ő szolgáló népe állandóan sokasodjon. Ha ezt 
te is akarod, akkor Isten igéjét tovább adod annak, akit szeretsz, hogy 
az által ő is újonnan születhessen az örök életre.

(Olvasd még: Mk. 8, 13—23. — Csel. 14, 19—28.)
Július 21. Kedd. Zsolt. 38, 10, II. Kor. 4, 10.

Van olyan kívánság, amelyet Isten sohasem teljesít. — Ha Jézus élete 
látható bennünk, ez csak az Ö keresztje által látható.

(Olvasd még: Jak. 3, 1—10. — Csel. 15, 1—12.)

Július 22. Szerda. Zsolt. 36, 8, Kol. 3, 15.
Istennek drága a kegyelem, m ert a kereszt Fia életébe került. A hozzá 

menekülő bűnösnek drága a kegyelem, mert általa van bocsánata. 
(Olvasd még: I. Kor. 6, 19—20. — Csel. 15, 13—21.)

Július 23. Csütörtök. ‘ Jer. 14, 9, I. Tim. 4, 10.
A hívőknek bűntől való megőrzésre és hitben való megtartásra van 

szükségük. Ezt a Szentlélek Isten végzi. Tudod-e, hogy benned a Szent
lélek munkálkodik?

(Olvasd még: Mk. 9, 43—50. — Csel. 15, 22—34.)
Július 24. Péntek. És. 62, 12, Ef. 5, 25—27.

Engedd, hogy Krisztus az ige hirdetése és hallgatása által téged Is 
megtisztítson. — Sehogy máshogy, csak így tartozhatsz te is Isten szent 
népéhez.

(Olvasd még: Róma 12, 1—2. — Csel. 15,35—16, 7.)
«

Július 25. Szombat. I. Sám. 6, 20, Kol. 1, 15—14.
Tudd meg, hogy egyszer meg kell óllnod a szent Isten előtt. Mondd, 

ha nem Jézus képe és bélyege van a kezeden és a homlokodon, akkor 
mit mutatsz az Ítélő Istennek? Ha csak ezt az elmúlt hetedet is mutatod 
minden cselekedetével, bizonyosan méltán elkárhozol. Azért befejezhe
ted-e nyugodtan ezt a hetet úgy, hogy nem tértél meg? Ügy-e nemi — 
Könyörögj újonnan születésért, hogy amikor megállasz Isten előtt, raj
tad meglátszon annak a képe, aki váltságodért vérét ontotta.

(Olvasd még: I. Kor. 9, 24—27. — Csel. 16, 8—15. Jer. 23, 16—29.)
' Brebovszky Gyula
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Háborúság?Jövevény érkezett a tanyára. Eb
ben látszólag nincs semmi külö

nös. A tanya életében mégis nagy 
dolgot jelentett. A tanyát ugyanis 
valami láthatatlan, mégis kimondha
tatlanul erős kerítés vette körül, 
mely bezárta itt az életet. Gyermek 
ritkán születhetett, mert a tehető
sebb családoknak a harmadik gyer
mek már annyit jelentett, hogy há
rom részre kellett osztani a birto
kot, ez az osztás pedig a második 
nemzedékben már koldusbotra jut
tatta volna az utódokat; negyedik 
gyermek ellen meg minden elkép
zelhető ügyeskedéssel védekeztek. A 
nincstelen családok a gyermekáldás
ban csak az éhes száj szaporodását 
látták és nem akarták a nyomorukat 
megnövelni.

A családok egymás között intéz
ték el a fiatalok házasságát és sze
relem nélkül kötötték őket egymás
hoz, de legalább két földdarab közti 
mesgyét ki lehetett szántani és a 
határkövet az árokba lökni. Sem 
fiatalembert, sem lányt ki nem en
gedtek a tanyából, nehogy egyetlen 
holdat is kivigyen magával, de be is 
csak azt engedték, aki a határukat 
tágította.

így ment ez emberemlékezet óta. 
Nem akadt, aki ezt a láthatatlan, de 
erős kerítést át merte volna törni.
"[Vem régen azonban ezen a kerí- 

tésen rés támadt. Talán a vihar 
rongálta meg, nem tudom, de tény 
az, hogy ezen a résen egy új jöve
vény érkezett a tanyára. Nem ott 
született. Nem hozott magával egye
bet, mint a nevét, mert a rajta levő 
longyait is vele együtt hozták. Pista 
volt a neve és mindössze vagy há
rom éves, akit Borcsa néni nagy
kendőbe burkolva hozott a mellén.

Történt ez pedig a következőkép
pen: Borcsa néni egyszer útra ké
szült. Mindjárt ezen összedugták a 
fejüket az asszonyok, mert ki hallott 
olyant, hogy Borcsa néni utazzék; 
mert elejtett szavaiból ezt kellett 
következtetniök. Szóval Borcsa néni 
elment és vagy egy hét múlva, ami
kor a napszállta szorgos munkára 
hívta az embereket, lépdelt végig a 
kövesúton terhével. A kútgémek esi- • 
korgása elnémúlt, a malacok hiába 
visltoztak a vacsora után, a tanya 
népe megdermedt valami hallatlan 
sejtelmétől. A legkíváncsiabbak kö
zül néhányan odalopóztak Borcsa 
néni ablakához és sóbálvánnyá me
redten látták, hogyan bontja ki a 
kendők redőiből a kis gyermeket. 
Hát ez borzasztó!
íg y  érkezett meg az új jövevény. 
A Ilyen egyszerűen, mint ahogyan 
az igazán nagy dolgok egyszerűen 
mennek végbe.

Lett nagy felzúdulás a tanyán. Ki 
lehet ez a gyermek? Csak találgat
hatták, mert Borcsa néni egyetlen 
szóval sem -"olt hajlandó beszélni 
titokzatos útjáról. Akkor megpróbál
koztak más úton. Különféle hazug 
híresztelések kezdtek lábrakapni 
Barcsa néni útjával kapcsolatban; 
azt remélték, hogy majd védekezik 
valahogyan a vénasszony és kitudó
dik az, amit tudni szeretnének. Igv 
sem értek célt, mert Borcsa néni 
mintha semmit nem hallott volna. 
Aztán jobb ötlete támadt valakinek. 
Sorban keresték fel a látogatók, és 
azt gondolták, hogy a beszélgetés 
körmönfont vonalán majd elejt va
lamit a gyermek felől. Borcsa néni 
nagyon meg volt tisztelve a koráb
ban szokatlan látogatások által, de 
tudott vigyázni a szavaira.

Egyszerre csak fagyos közönybe 
esett a tanya. Elkerülték Borcsa 
néni házát; úgy tettek, mintha felé 
sem néznének. Tüntetőén kerülték a 
vele való találkozást, és a sánta 
Balogné egyszer még a köszönését 
sem fogadta. így akartak bosszút 
állni, amiért nem tárta fel a titkát, 
de még inkább azért, hogy új jöve
vényt hozott a tanyára. Maga is 
koldus, aki alig tengődik, most mégis 
bátorkodik szembefordulni a tanya 
egész népével.
TJiábavaló volt azonban a tettetett 
■*-*- közöny, a kíváncsiság mégis 
odahúzta tekintetüket Borcsa néni 
udvarára. Ott játszott a kis gyermek. 
Mintha fényesség ragyogta volna be 
a szegényes életet. Ez a fényesség 
Borcsa néni- ráncos arcán is ott ra
gyogott, úgy, hogy megszépült tőle 
az eltörődött arc. Fogatlan szája mo
solygósra vált és kedves ügyetlenke
déssel vette körül Pistát, aki nagy 
szeretettel simogatta a vénasszony 
szoknyája ráncait és kacagott vidá
man az öreg megfakult emlékezeté
ből előkapart meséin.

Minden házban szóbeszéd tárgya 
lett Borcsa néni és a kis gyermek. 
Kürtömé rántása kétszer is odaégett, 
mert Balognéval mindenáron meg 
akarták fejteni a titkot. Csordásné 
harmadnapja nem evett a méregtől, 
hogv ez az éhenkórász Borcsa ilyen 
csúfságot tett a tanyán. A férfiak is 
erről tárgyaltak a kukoricás végén, 
kapanyélre támaszkodva.

Közben teltek a napok.

T assan más hangon kezdtek be-
‘ szélni a gyermekről. Lehet, hogy 

ebben részük volt az iskolás gyer
mekeknek is, akik tanítás után tel
szaladtak pár percre a dombon 
Borcsa néni házához, hogy iegalábö 
lássák a kis fiút, vagy néhány ked
veskedő szót szóljanak hozzá. Csor
dásné az egyik nap azon kapta Jóska 
fiát, hogy a kis szíjostort a kabátja 
alá rejtve vitte a kis Pistának. Ha 
Balogné nem találta a nagy lányát, 
csak Borcsa néni felé kellett keres
gélnie; ott ölelgette az az árva kis 
gyereket.

Mert annyit már mindenki sejtett, 
hogy árva az istenadta. Pedig hát 
ha árva, elég baj ■ az neki. Ügy van 
a világon, mint az ujjam. Mi is lett 
volna vele, ha az a másik árva, a 
Borcsa néni fel nem veszi a dol
gát. No de hát ez mégsem maradhat 
ennyiben! Ilyen csúfság csak nem 
eshetik rajtunk!

így esett, hogy egy reggel a sánta 
Balogné a köténye alá rejtett kézzel 
csoszogott fel a dombon. Borcsa néni 
kapujában körülnézett, hogy nem 
látja-e senki, azután besurrant.

— Jó reggelt adjon Isten, szom
szédasszony!

— Adjon Isten, szomszédasszony!
— Egy kis tejet hoztam ennek a 

gyereknek.
— Isten fizesse meg!
Balogné kifordult az ajtón. A kert 

alatt indult hazafelé, mert jött va
laki felfelé az úton. Még vissza
szólt:

— Aztán nem kell erről senkinek 
sem szólni!

Alig, hogy elfordult a kazal mö
gött, jött a kapun be Kürtösné:

— No hadd látom ezt a kis köly- 
köt! Helyre kis legény!

Letett az asztalra egy kis batyut:
— Egy kis kalácsmaradék tegnap

ról. Jó lesz a gyermeknek.
T^s így ment ez napjában többször 

is. Szinte versenyeztek egymás
sal az asszonyok, hogy ki hoz tóh- 
bet, ki hoz jobbat. Fel is öltöztették 
Pistát, játékokkal halmozták el. Egy
más karjáról szedték el és csókol
gatták.

A tanya gyermeke; így kezdtek 
beszélni róla. Becsületügye volt min
den háznak, hogy valamivel hozzá
járuljon a gyermek eltartásához. 
Borcsa néni nem értette a dolgot. 
Mi történt itt? Az meg igazán meg
lepte, hogy egy reggel, amint ki
ment a mezőre, míg a gyermeket, 
Balogné vállalta, látta, hogy k!s 
krumplisföldjét ismeretlen kezek 
megkapálták. Érthetetlen volt előtte 
az is, hogy Csordás Feri egy este
felé azzal állított be:

— Borcsa néném, egy kis fát ap
rítanék!

Az meg egyenesen csodaszámba 
ment, mikor az egyik nap három 
gazda jött hozzá ezzel:

— Megigazítanánk ezt a rossz ólai
mért alighanem hamarosan malac 
röfög benne.

Mindez a gyermek miatt, a gyer
mekért.

Nem jövevény volt többé, mert 
mindenki szülője, testvére akart 
lenni. Mindenki úgy tudta, hogy 
van valami köze hozzá. A szeretet 
forradalma tört ki a gyerek körül.

Friss szél áradt be a láthatatlan 
kerítésen támadt résen és ez ki
fújta a bűzt, kiszellőztette a meg
szokás áporodottságát és valami ed
dig nem ismert ízt varázsolt az em
berek szájába.

Asbóth Lajos

Ö R Ö K  JELEN
A szú, mikor a fában perceg,
Bölcsebb, mint a legbölcsebb úr.
Nem számlálja a tűnő percet,
Mindig az örök mában fúr.

Múltba és fövőbe nem kutat, 
örök jelenben dolgozik.
S hogy miért kell fú'nl az utat,
Ezen sohse gondolkodik.

Teszi azt, amit tennie kell,
Úgy, ahogy Isten akarja.
Es hogyha tán nem is remekel.
De a fát szorgosan marja.

Csak az embet nem él a mának. 
Múltba néz s jövőt tapogat.
Ellene szegülve sorsának,
Elfecsérli a napokat.

»Nincsen« múlt és »nincsen« jövendöl 
A békességet a mák hozzák.
Krisztus is, aki »eljövendő«,
Az örök mában jön tehozzádl

Murányi Árpád

»Sok háborúságon által kell ne
künk az Isten országába bemen
nünk.« (Csel. 14,22.)

Ezt az íráshelyet nagyon félreértik 
azok, akik azt vélik, hogy nem is 
igazi kegyes ember az, aki nem »há
borúságokon« át jut el Isten orszá
gába. Nézzük csak a történeti hely
zetet. Pál kisázsial tanítványokkal 
beszél, akiknek gyülekezeteit immár 
másodszor látogatta meg. Kevéssel 
előbb úgy megkövezték Lystrában, 
hogy holtnak vélve vonszolták ki a 
városból — ugyanott, ahol felléptekor 
istenként akarták imádni. Pált nem 
riasztja vissza az életveszély, amiben 
forgott, újra elmegy a városba és áll
hatatosságra buzdítja az ifjú keresz
tyéneket, »erősítve a tanítványok lel
két, hogy maradjanak meg a hitben 
és hogy sok háborúságon át kell ne
künk az Isten országába bemennünk« 
(Csel. 14,22). A háborúság tellát itt 
nem egyéb, mint az a zaklattatás, 
amiben a kisázsiai keresztyéneknek 
akkor, az ottaniaktól része volt, s 
nem általában az élet megpróbáltatá
sai. Pál egyébként is itt arról az idő
ről beszél, az első keresztyének ko
ráról, amely persze évszázadokig tar
tott, amíg a keresztyénség megerősö
dött. Ebben az időben valóban el
kerülhetetlen volt — nem is volt más
kép lehetséges — háborúságokon ke
resztül Isten országába bemenni. Ez
zel azonban nem azt akarja Pál mon
dani, hogy a háborúság valami szük
ségszerű dolog lenne, ami nélkül be 
sem lehetne jutni’az Isten országába. 
Lehetséges, hogy ezek egészen el
maradnak; ha pedig itt vannak, ak
kor persze el kell viselnünk őket, ha 
nem akarunk méltatlanoknak mutat
kozni Isten országára. Ezzel azonban 
nem azt mondjuk, hogy ezeknek a 
szorongattalásoknak mindenképpen 
be kell következniük; csak azt, hogy 
ha már itt vannak, vállalnunk kell 
őket s nem szabad hitünkben meg
inognunk.

Az a gondolat tehát, mit némelyek 
Pál szavaiba beleolvasnak, hogy t. I. 
a szoröngattatások szükségesek az 
üdvösséghez, minden alapot nélkülöz. 
Sőt ellenkezőleg: az evangélium, ez a 
testet-lelket felüditő örömhír, afelöl 
biztosít bnenünket, hogy egyáltalá
ban nem kell az életben szükségkép

pen rossz sorban lennünk, hanem 
minden dolgunkban számíthatunk az 
ü r  áldására, kegyelmére és segítsé
gére, ha vele közösségben maradunk 
A z az ige: »Minden gondotokat Oreá 
vessétek, mert Neki gondja van reá- 
tok«, hatalmas ígéret; úgyszintén az 
is, hogy az Atya jó adományokat 
ígér nekünk, ha kérésünkkel hozzá 
fordulunk s nem ád követ, kígyót 
vagy skorpiót (Luk. 11,13). S Pál is 
arra buzdít bennünket, hogy »tartas
sanak könyörgések, Imádságok, «se- 
dezések, hálaadások a felsőbbsé
gért, . . .  hogy csendes és nyugodal 
más életet éljünk teljes istenfélelem
mel és tisztességgel« (I. Tim. 2,2). 
Az Isten országának jövendő váromá
nyosai tehát békességben és nyugo
dalomban élhetnek. Azt is mondja 
Pál, hogy »a kegyesség mindenre 
hasznos, meglévén benne a jelenvaló 
és a jövő életnek ígérete« (I. Tim. 
4,8), vagyis, hogy általa sok áldást 
és segedelmet nyerünk már e földi 
életben is. S általában lehetséges 
»élni és jó napokat látni« (I. Pét. 
3,10), hiszen Péter tanácsot is ad, 
hogy miként érhetjük ezt el. S hogy 
Jézus már e földön való boldogsá
gunkon is munkálkodott, azt mutat
ják csodatettei. Meggyógyította a 
szenvedőket és felemelte a nyomorul
takat. S amikor magához hívogatja a 
megjáradottakat és megterhelleket, 
hogy felüdítse őket, bizonnyal nem 
arra gondol, hogy azután majd még 
jobban megnyomorítsa őket, hiszen 
— »sok háborúság által kell nekünk 
az Isten országába bemennünk«. De 
hát akkor miért mondja az 8 igáját 
gyönyörűségesnek és az ő terhét 
könnyűnek?

Ezenfelül azt is ígéri az Ür, hogy 
ha kérjük, megszabadít bennünket 
mindenféle veszedelemből, nemcsak a 
betegségből, hanem másféle ínségből 
is. Amit csak kérünk, megadja né- 
künk, hogy a mi örömünk teljes le
gyen. S ha sok imádság mégis telje
sítetlen marad, abban mi vagyunk a 
hibásak, mert elszakadunk az 8 aka
ratától. Ezért van sok baj a világban 
és, persze, a keresztyének életében is. 
Ezek azután azzal vigasztalják ma
gukat, hogy ezek a »háborúságok« az 
Isten országába való bemenetelhez 
szükségesek. Nem helyes azonban az,

ha a fennálló visszásságokat úgy tün
tetjük fel, mint amiknek szükségsze
rűen így is kell lenni és maradni. Sőt 
inkább azt kellene kérni az Úrtól, 
hogy adjon jobb időket és szüntesse 
meg mindazt, ami helytelen. S akik 
ezt a kérésüket maguk is komolyan 
veszik, megtapasztalják, hogy nem 
hiába kérnek, mert Isten nyilván
valóan és hatalmasan segít rajtuk.

Végül még csak annyit jegyzek 
meg, hogy lehetségesek olyan meg
próbáltatások is, amelyekre csak
ugyan szükségünk van. Akkor ugyanis, 
ha fenyítékre van szükségünk, ami
vel Isten kordában akar tartani ben
nünket. Ilyen értelemben mondja Pé
ter, hogy »aki testileg szenved, meg
szűnik a bűntől« (I. Pét. 4,1). Az 
ilyen fenyítés azonban inkább kivéte
les eset, mint szabály Isten nevelési 
módszerében. Aki megmarad az isten
félelemben, annak nincs szüksége a 
fenyítésre s nem kell attól tartania, 
hogy emiatt kimarad a: Isten orszá
gából. A tapasztalai is mutatja, hogy 
nem mindenkinek kell átmenni a »há
borúságokon«, sőt Istennek az a 
szándéka, hogy békés, csendes életet 
éljünk valamennyien. Hiszen ezért is 
imádkozunk így: »Ne vigy minket a 
kísértésbe, de szabadíts meg a go
nosztól.«

SZLEZÁK RAFAEL
harangöntő állam osított vállalat. Rákos
palota, (Bpest, XV.,) Zrlnyl-út 28. Tel.: 292-128

Ú J O R G O N Á K
építését, Javítását vállalja R i e g e r  O t t ó  
oigonagyár. Budapest, XIV., Füredi-ucta 41. 

__________  Telefon: 297-023______________

S O M O G Y I  S Z Ű C S
Bundák átszabása, bélések, használt bundák, 

irhák vétele. Kossuth Lajos-utca 5.

SPECIÁLIS M ŰSTOPPOLÓ, MÚTÖMŐ
MA KÁN JANOS, többszörösen kitüntetett 
férfi, női szabómester. Thököly-út 59/a.
Legtökéletesebb mütömés kiégett, molyrágott 
szöveten és ruhákon. Vidékre postán utánvét.

R E  K A M I ÉK, F O T E L E K
garnitúrák készen és megrendelésre, 
fizetési könnyítéssel, BOKOR kárpitosnál 

___Sztálin-út 54. (Bejárat: Eötvös-u. 17.)
Kertibútor, csőbútor, összecsukható vaságyak, 
sodronyágybetét készítése és jav ítása . Vincze. 
Népszínház-u. huszonhat.

Vállalati jogügyi osztályhoz elmennék. 
Baditz. Miskolc. Főposta, Postán marad.
Kvarclámpa Javítás: Zsellér, V ili., Szi-
gony-u. 19.

Rekamlé készítését, mindennemű kárpitos
munkát, Javítást háznál, házon kívül vállal 
fizetési kedvezménnyel. Váradi, M ajakovszkij, 
utca 32.

Használt háló, kombinált szekrény, kétszemé
lyes rekatnié, fotel, szék, lakberendezés pri
vátnak olcsón eladó. Péterffy Sándor-u. 17. 
Gombos.
összecsukható ágyakat, sodronyágybetétet, 
csőbútort, gyermekkocsit készít, jav ítást 
vállal: Prohászka, Zichy Jenö-u. 46.
C sináltassa nadrág ját speciális nadrágszabó
nál. Női-, sí-, bricses-z- és átszabás garan
ciával. Varga János, nadrágspeciallsta, 
M ajakovszkij-u. 56. III. 4.

Kétszemélyes rekamiét székekkel, fotelekkel
olcsó árban készít: Kárpitos, Rákóczi-tér 11.
Kárpitosbútor beszerzésével forduljon biza
lommal Oláh Kárpitoshoz. Jav ítást vállalok. 
Készáruk raktáron. József-körút 66. T: 138-102.
Zongora, pianino Javítás, hangolás, érték- 
becslés olcsón Sasvári zongorakészítő mes
ternél. Lenin-körút 21. Tel.: 426—819.
M űvégtagok, haskötők, sérvkötők, lúdtalp
betétek készítése és jav ítása . Vidékre is ki
szállok. Pokorny, orvosi műszerész: Budapest, 
V., Kossuth L.-u. 5.
Express Kötőkészülék. Sálszövő. Rapid javí- 
tás. Debreceni, XIIL, Szt. Lá&zló-u. 53.
Szemüveg LIpl Józseftől (Knapecz utódától) 
IX., Üllői-út 79. örökim ádás templom mellett.
Zongorajavítás, hangolás jó tállással. Szak
szerű becslés, Szávlts mester. Baross-tér egy. 
Tel.: 330-476.

Sezlon 850 Ft, m atrac 315, vendégágy (vas- 
ból) 345 Ft. Készítőnél, Bp., Lenin-körút 55.
Meridor kötőkészüléket, szövőrámát készít, 
javít. Kisiparos, Bpes-t, VIII., Alföldi-u. 12. 
Műhely.____________________________________
Szőrmebélések, bundák átszabása, jav ítása: 
Szemere szűcsnél, Lenin-krt. huszonhat.
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51. Z  S O L T Á  R
Könyörülj rajtam óh Isten 
szereteted szerint, 
végtelen irgalmasságoddal 
töröld el bűnömet.
Mosd le rólam teljesen bűnömet, 
és vétkemből tisztíts meg engemet.

Mert ismerem pártütésemet,
• vétkem előttem van szüntelen.

Egyedül csak Ellened vétkeztem, 
s mi szemedben gonosz, azt cselekedtem.

Igazad van, ha vádolsz engem, 
tisztán állsz, ha megítélsz 
Lásd, én bűnben születtem s 
anyám vétekben melengetett engem.
Lásd, Te igazságot akarsz a vesékben, 
oktass azért bölcseségre bennsőmben.

Izsóppal bűntől tisztíts meg ,
és tiszta leszek.
Moss meg engem s hónál 
fehérebb leszek.

örömöt és örvendezést, ha hallhatok, 
összetört csontjaim űjjongana.
Vétkeim elöl színedet, arcodat rejtsd el 
s minden bűnterhemet töröld el, ,

Tiszta szivet teremts bennem. Istenem, 
és az erős Lelket újítsd meg énbenneml 
Ne taszíts el színed elől, r 
Szentlelked ne vedd el éntőlem.
Üdvösséged örömét add vissza nékem, 
és szárnyaló Lélekkel támogass engem.

Hadd tanítsam útaidra a pártütöket, 
hogy megtérjenek Hozzád a vétkesek.
Ments meg a vérbüntőt Isten, 
üdvösséges Istenem; s újjongva hirdeti 
igazságodat nyelvem.

Nyisd meg Uram számai, hogy ajkam 
dicséretedet hirdesse,
Véres áldozatot nem kívánsz Te 
s adnék égőáldozatot, •
-7- nem volna kedvedre.
Istennek az áldozata 
törödelmes lélek,

‘törödetmes, megtört szivet 
sohasem vetsz meg, IstenemI

Dr. Pálfy Miklós
teológiai dékán, bibliafordító munkájából.
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svájciak több mindent tanu&hatnáiak 
az ökumenikus közösség terén a magyaff@któlu

Két újabb fontos nyilatkozat a magyar protestáns egyházak 
ökumenikus szolgálatáról

A svájci reformátusok lapja, a 
Kirchenblatt, Gottlob Wieser fő-
szerkesztő tollából hosszabb cikket 
közöl a magyar protestáns egyházak 
ökumenikus munkájáról, amelyet 
példaképül állít a svájci református 
gyülekezetek elé.

Bevezetésül a cikk Farkas József 
budapesti református lelkésznek a 
Magyarországi Ökumenikus Bizott
ságban elhangzott felszólalásából 
idézi az alábbiakat: »Az ökumené 
Magyarországon azelőtt kuriózum 
volt, amely iránt kicsi körök érdek
lődtek.

Ma pedig az ökumené egy
házunk szerves élettevékenysé
gévé lett, teológusaink tanul
ják, lelkipásztoraink tanulmá
nyozzák, tárgyalják, felelős egy
házi embereink közös erőfeszí
téssel munkálják, gyülekeze
teink foglalkoznak vele és 

imádkoznak érte.«
A svájci lap ezután így folytatja: 
»Hogy ezek nemcsak szép szavak, 

azt világosan megmutatja a magyar 
kőnyomatos lap legújabb száma, 
amely az egyházak 1954. évi evan- 
stoni világkonferenciájának elő
munkálatairól tudósít. Erre a mun
kára a magyar protestáns egyházak 
70 tagú tanulmányi bizottságot állí
tottak be, mely albizottságaival in
tenzíven, részben éjszaka is, dolgo
zott s munkásságának eredményeit 
végül egy 48 oldalas üzenetben fog
lalta össze az Egyházak Világ
tanácsa számára.«

»Befeczky püspök — folytatja a 
Kirchenblatt — a tanulmányi kon
ferencián tartott előadásában

beriség számára kell érvényesen 
kimondani«.

Az országos református zsinat leg
közelebbi ülésének tárgysorozatá
ba iktatta az evanstoni témát. Ezen
kívül elhatározta a református egy
ház az Egyházak Világtanácsa több 
kimagasló személyiségének meg
hívását Magyarországra.«

»A magyar egyházak — fejezi be 
a svájci lap — fájlalják a Kelet és 
Nyugat közötti szakadást, fáradha
tatlanul ápolják az ökumenikus 
közösséget. Azonban az is meg
mutatkozik, hogy mekkora gazda
godást jelent ez a közösség az egy
ház lelki életére nézve.

Mi svájciak több mindent ta
nulhatnánk ezen a téren a ma
gyaroktól és jobb lenne, ha ezt 
tennénk, ahelyett, hogy felülről 
oktatgassuk őket politikai ma

gatartásuk tekintetében.
Ugyan hol törődnek nálunk az 
evanstoni gyűléssel? Hol foglalkoz
nak a feladatául kiszabott témával, 
a keresztyén reménységgel, amivel 
kapcsolatosan bizonyára nekünk is 
lenne egy és más tanulnivalónk? 
Mi nagy mértékben önellátásban és 
önelégültségben élünk, ami pedig az 
ökumenikus kapcsolatok ellentéte.

Annál nagyobb szükségünk van 
arra, hogy mások több nyíltság
ra és szolidaritásra indítsanak,

. hogy ezzel nálunk is -egyházunk 
szerves életműködésévé váljék 
az ökumené, mind a lelkipász
torok, mind a gyülekezetek szá

mára.«

detés pedig az ökumenikus 
témákból gazdagodjék.«

A nagygyűlés egyes melléktémáival 
kapcsolatban készített dolgozatok 
kiemelik az előkészítő anyagnak 
azokat a megállapításait, amelyeket 
örömmel tudnak együttmondani, de 
nem tartózkodnak különböző ponto
kon az őszinte kritikától sem. Ez 
különösen áll a nemzetközi ügyek 
evanstoni bizottságára.

De még ezen a vitás területen 
is megerősítik, hogy az egyes 
országok ellentétei nem lehetnek 
akadályai az egyházak közös
ségének, hiszen az ő feladatuk 
éppen a békéltetés szolgálata. 
Az Egyházak Világtanácsa fel
adatának tartják, hogy a külön
böző feltételek között élő egy
házak közös bizonyságtételét 
juttassa kifejezésre igazi ökume
nikus szellemben, bátran meg
vallva azt is, amiben pillanat
nyilag a különböző egyházak 
még nem értenek egyet. Hiszen 
van olyan ígéretünk, amit ma 
még nem értünk meg és amiben 
ma még nem értünk egyet, azt 
a Szentlélek Isten meg fogja 

jelenteni nékünk.«

Igaz erőért
Add meg, Uram, Jiogy mindig arra

vágyjam,
ami előtted szép, jó és igaz, 
és műanyaggal soha be ne érjem, 
mert csak Te lehetsz válasz és vigasz.

háláját fejezte ki a magyar pro
testáns egyházakon belül meg
levő egységért, valamint az öku- 
menével való közösségért. Mind 
a kettő Isten ajándéka, ugyan
akkor a hitbeli engedelmesség 

gyümölcse is.
Az evanstoni főtémához szólva Be- 
reczky kiemelte annak aktualitását, 
de arra a veszélyre is rámutatott, 
mely abban rejlik, hogy a keresz
tyén reménységet a földi élet kon
krét reménységeitől elvonatkoztatot- 
tan értelmezzék. Nyomatékosan rá
mutatott a bibliai alapvetésre, Isten 
nagy ígéretére, mely szerint válasz
tott népét kegyelmesen fogja a jö
vőn átvezetni. Kifejezésre juttatta 
azt, a váradalmát, hogy miután 
Amsterdamban ünnepélyesen ki
jelentették, »együtt akarunk ma
radni«, az evanstoni gyűlés

»olyan szolgálati alkalom a ma 
élő egyház számára, a ma élő 
világban, amikor ezt, hogy 
»együtt akarunk maradni«, a vi
lág népei, a nemzetek, az em-

A másik fontos megnyilatkozás a 
magyar protestáns egyházak öku
menikus munkájával kapcsolatban 
a szintén Svájcban, Genfben meg
jelenő ökumenikus Sajtószolgálat
ban található. A lap a többi között 
a következőket írja:

»Az Egyházak Világtanácsának 
második, 1954. augusztusában az 
egyesültállamokbeli \  Evanstonban 
tartandó nagygyűlését a tagegyházak 
leörében figyelemreméltó tanul
mányi munka és tárgyalás előzi 
meg.

Ebben az eszmecserében az 
egyik legvilágosabban megszó
laló részvevő a Magyar ökume

nikus Bizottság.
Magyarországon vezető egyházi fér
fiakból és nőkből álló bizottságokat 
létesítettek a nagygyűlés előkészítő 
anyagának tanulmányozására.

»Arra törekszünk, hogy az öku- 
menében történő szolgálatunk a 
gyülekezeti igehirdetésből táp
lálkozzék, a gyülekezeti igehir-

Megkezdődtek a konferenciák Gyenesdiáson
sA ti hitetek reménység is legyen« 

— ez volt a július 8—12 között meg
tartott idei első gyenesi konferencia 
I. Péter levél alapján tartott biblia- 
köri beszélgetéseinek összefoglaló cí
me. A konferencián kicsinyek és na
gyok egyaránt részt vettek. Családok 
csendes hete volt. A közel 40 rész
vevő a keresztyén reménység össze
foglaló nagy üzenete fényében — mi
lyen erőteljesen árad ez a fény Péter 
apostol leveléből! — közeledhetett a 
keresztyén család kétköznapi kis és 
nagy kérdései felé Istennek nagy ígé
retei szólaltak meg a reggeli biblia- 
tanulmányban »férj és feleség« cí
men. A bibliatanulmányt Laboczi Zol
tán naigybarátfalusi lelkész Kaper- 
naum volt vezetője ta-rtotta, aki több 
gyermeket hozott magával gyülekeze
téből. Kovács Géza győri lelkész a 
szülők felelősségét mutatta meg a va
csora után tartott esti áhítatokon. 
»Szolgáló egyház« címen a konferen
cia vezetője Benczúr László tartott

előadássorozatot. A család, a gyüle
kezet, a haza és az egés.z emberiség 
miiinit ai keresztyén ember szolgálati 
területei kerültek beható megbeszélés
re. A gyermekekkel Kinczler Irén most 
végzett teológus foglalkozót. A kon
ferenciai programm mellett kirándu
lásra és fürdésire is jutott idő. Görög 
Ernő nyugalmazott lelkész Kaper- 
naum gazdasági vezetője látható öröm
mel és készséggel segített mindenben, 
hiszen Kapemaum szolgálata az el
múlt évben kibővült. Az elmúlt ősz 
óta Kapennaum nemcsak konferenciai 
központ, hanem a régi épületrész fel
használásával szerefetintézmény is, 
nyugdíjas lelkészek és idős férfiak ott
hona. Az első, még nemi nagy létszá
mú konferenciának jelentőségét valaki 
abban foglalta össze, hegy valóban 
megerősített mindenkit a keresztyén 
reménységben és hogy ezt a konfe
renciát a következő csendeshetek sora 
követi.

A Te erőd elrontott életünkben 
gyógyíthatatlan kárt is kijavít, 
s a képmutatás pótlékaitól 
csak Te tarthatod távol fiaid.

Bodrog Miklós.

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság után 8. vasárnap.

Máté 5, 45—48.

Nekünk, keresztyén embereknek kü
lönös ajándékunk van: Isten gyerme
kei vagyunk. Nemcsak földi szülők 
gondoskodnak rólunk, adnak meg ne
künk mindent, amire az életben 
szükségünk van, hanem a mennyei 
Atya is elhalmoz minket szivének 
szeretetével, jóságával, kegyelme nap
jának csodálatos felragyogtatásával. 
De Isten nemcsak a testi élet szük
ségleteivel tát el, hanem ennél ■»töb
bet« ad: naponkint kiszabadít minket 
a bűnből, Krisztus halála által meg
szabadít a kárhozattól, hogy mind
végig gyermekei maradhassunk.

Éljünk úgy, mint Isten gyermekei
nek illik! Amint Isten mindig többet 
ad, elvárja, hogy mi is mindenkor 
»többet« cselekedjünk az embertár
sainkkal. Szeretetünkben soha nem 
lehet megállás, szeretetünknek soha 
nem lehet vége! — Bűnbánóitól meg 
kell vallanunk, hogy szeretetünk sze
mélyválogató, szívünk tele van harag
tartással, gyűlölködéssel. Ez nem 
méltó Isten gyermekeihez!

Nekünk nagyon kell szeretnünk 
felebarátainkat, mert Isten határtala
nul szeret minket. Nekünk irgalmasok- 
nak, megbocsátóknak kell lennünk, 
mert Isten irgalma és bocsánata a 
mienk. Nekünk mindenkor kell segí
tenünk a rászorulókon, mert Isten na
ponként kiszabadít minket minden 
ínségből. Isten tökéletesen szeret min
ket, szívének minden melegével, Fiá
nak értünk való odaáldozásával, ezért 
kell, hogy a mi szivünk is a tökéle
tes, személyválogatás nélküli és min
dent odaadó szeretet tűzhelye legyen, 
hogy necsak az ajkunk, hanem az 
egész életünk bizonysága legyen ki
mondhatatlanul nagy, drága ajándé
kunknak: Isten gyermekei vagyunk!

Harkányi László

1 9 5 3 .  B U K A R E S T
A Demokratikus Ifjúsági Világ- 

szövetség két évenként rendezi a Vi
lágifjúsági Találkozókat. Az első 
ilyen találkozót 1947-ben Prágában 
rendezték, a következőt hazánk fő
városában, Budapesten, a harmadi
kat Berlinben. Az idén Bukarestben 
lesz a IV. VIT, augusztus 2 és 16 
között.

Az egész világ haladó if júsága ha
talmas lelkesedéssel készül a buka
resti találkozóra. Napról napra ér
keznek a hírek az előkészületekről, 
a népi demokráciákból és a kapita
lista országokból egyaránt. Különö
sen megrendítő az a kemény harc, 
melyet a gyarmati elnyomásban 
sínylődő nemzetek fiataljainak kell 
folytatniuk azért, hogy részt vehes
senek a VIT-en.

Ez a találkozó a béke melletti ha
talmas tüntetés! A DÍVSZ az egész 
világ ifjúságát meghívta erre a ta
lálkozóra, azokat az ifjúsági szövet
ségeket is, melyek nem tartoznak a 
DIVSZ-be. Hasonlóan a népek 'bécsi 
békskongresszusához, Bukarestben 
is mindenki ott lesz, aki a békét 
akarja. Azok, akik távol maradnak, 
leleplezik magukat, hogy nem a bé

két és a kölcsönös megértést kere
sik, hanem nemzetközi viszályt 
akarnak szítani.

A Magyar Népköztársaságot ezer
ötszáz tagú küldöttség képviseli. 
Ebben a küldöttségben a magyar if
júság legjobbjai vannak. A leg
kiválóbb művészeti együttesek és a 
legjobb fiatal sportolók vesznek 
majd részt a bukaresti művészeti és 
sportversenyeken.

A VIT nemzetközi előkészítő bi
zottsága kidolgozta már a IV. VIT 
műsorát, melyben több nagysza
bású tömegmegmozdulás van. Külö
nösen kimagaslónak ígérkezik 
augusztus I3-a, a gyarmati népek 
és a szabadságukért, függetlensé
gükért küzdő országok iránti szoli
daritás napja. Külön élményt jelen
tenek a művészeti versenyek, melye
ken sok új műsorszám kerül be
mutatásra.

A békéért folyó harc fontos új 
állomása a bukaresti VIT. Az ifjú
ság tüntet a békéért; az ifjúság, 
mely minden nemzet jövője és re
ménysége. Adja Isten, hogy ennek 
a béke-találkozónak is meg legyenek 
a gyümölcsei.

Magyar protestánsok emlékeztető fényképei
A Béke Világtanács budapesti ülé

sén részt vevő külföldi protestáns 
kiküldöttek nevezetes emléket vit
tek el magukkal hazájukba. Egy 
fényképalbumot, amely

a hiteles felvétel révén a leg
jobb emlék és ismertető marad 
rólunk távol világrészek és mesz- 
szi országok városaiban össze
jövő protestáns testvérek előtt.

A külföldi vendégeknek átnyújtott 
szép albumban nyolcvankét fénykép 
található. A képek elé ezt a bibliai 
idézetet írták a szerkesztők: »Hogy 
megismerjétek a mi dolgainkat s 
azok megvigasztalják a ti szíveteket. 
Békesség az atyafiaknak és szere
tet hittel egybe az Atya Istentől és 
az Ür Jézus Krisztustól!« (Ef: 6,
22—23.)

Az album kitűnő felvételei bemu
tatják egy-egy képpel Budapestet, az 
iparosodó országot, a Balatont, majd 
pedig a magyar protestáns egyházak 
püspökeinek békeszolgálatát a béke- 
konferenciákon.

A képek színe-java azonban a 
két egyház látható s kiváló tár
gyi örökségét mutatja be, a pro
testáns magyar századok alkotá
sait; templomainkat. A legré
gibbet s a legújabbakat egyfor

mán.
A háború pusztításait s a templo

mok újjáépítését egész sor megdöb
bentő felvétel magyarázza. Szabad ég 
alatt tartanak istentiszteletet a csáb- 
di református templomban, mert azt 
a háború kiégette. Ott van a sződli- 
geti evangélikus templom, az úi épí
tés bizonyítéka, s ott a pesti Deák
téri szép empír-stílusú egyházunk, a 
múlt magyar templomépítkezésének 
klasszikus példája. Hét gyülekezet 
konfirmációs ünnepségét is bemu
tatja az album, köztük a budahegyvi- 
déki, kelenföldi és józsefvárosi evan
gélikus gyülekezetek ünnepségét s a 
csömöri konfirmandus leányokat nép
viseletben. Egy kép a baptista egyház 
bemerítkezési ünnepségét mutatja a 
Berettyó vizében. Aztán ott látjuk 
V e t ő  L a j o s  dr. püspökünket a 
bécsikaputérl templom oltára előtt s 
D e z s é r y  L á s z l ó  püspököt fel
szentelésének perceiben a Deák-téri 
templom oltáránál térdepelve. Más 
képeken a református testvéregyház 
püspökeit látjuk. Itt van a péteri 
klasszicisztikus stílusú templomunk 
képe, majd a budai bécsikaputéri 
szinte rokokó stílű, s a vár erejét és 
komor méltóságát példázó óbudai ev. 
templom,felvétele. Mily művészeti 
remekmű a nyírbátori református 
templom kései gótikája, vagy a deb
receni Nagytemplom méltósága. És a 
soproni Eggenberger-ház prédikátori 
erkélye, a fasori evangélikus tem
plom B e n c z ú r  G y u l a  festette 
szépséges oltárképe s a rr^glódi evan
gélikus templom angyala kezében a

keresztelőtállal mind a protestáns 
alkotó művészet bizonyítékai hazánk
ban. A régi evangélikus egyházi mű
vészetet a soproni és budapesti evan
gélikus templomok ötvösmunkái mu
tatják be, A szent edények közt lát
ható a Deák-téri templom »árvízi 
kelvhe«, mely annak emlékére ké
szült, hogy az 1838-as nagy pesti ár
víz idején a környékbeli zsidók az 
evahgélikus templomban találtak 
biztos menedékhelyet s ott laktak, 
míg a veszély el nem múlt. A kehely 
dórríborrnűve a menekülés szfvszag- 
gató jeleneteit-Ufökítí meg a tem- 
plom akkori képével s héber és né
met felirattal.

A protestáns szeretetintézmé- 
nyeket is bemutatja az érdekes 

album.
Ott Van az őrszentmiklósi csecse

mőotthon, a gödöllői leány- és az er- 
dőbényei fiú-otthon, továbbá a duna- 
almási epileptikus és idióta otthon 
képe a gondozottakkal s nevelőikkel 
együtt. Rendkívül szerencsés ötlet 
volt, hogy

az album két művészi reproduk
ciót is bemutat,

C s ó k  I s t v á n  két nagy olajfest
ményének sikerült hasonmását. Az 
egyjjí az »Úrvacsora«, a másik a 
»Keresztelő«. A magyar lelkipásztort 
s a magyar népet a magyar paraszt
asszonyokban, a reformációs kéresz- 
tyénség két legnagyobb közösségi él
ménye közben, maradandóan ábrá
zolja a nagy művész. Kár, hogy más 
hasonló kép reprodukciójára itt nem 
került sor. k u p e c z k y  J á n o s  
»Apostolok című metszet-sorozatá
nak bemutatása nem a speciális ma
gyar alkotóerő bizonyítéka, Kupeczky 
nem Magyarországon alkotott s nem 
a mi életünkből merített s nem is 
volt magyar. De példája annak, hogy 
a Magyarországra menekült cseh 
huszita ivadékból,-Bazin szülöttéből, 
jó paűvész lett. Ha ebben van vala
melyes részünk, ezt kellett volna a 
szövegnek is kidomborítania. Azok a 
metszetek, amelyeket az album Ku- 
peczkytől bemutat, az európai barokk 
általános vonásai.

Minden protestáns érdeklődésére 
tarthat azonban számot, a ma
gyar evangélikus egyház birtoká
ban lévő L u t h e r  - v é g r e n 
d e l e t ,  amelynek hitelesítői Me- 
lanchton, Cruciger és Bugen- 

hagen.
A híres okmány hasonmása mellett 
látható az evangélikus L ü h n s- 
d o r f  K á r o l y  festőművész kép
mása Lutherről és Kálvinról. Az al
bumot a magyar református egy
ház színes címere zárja le. A ké
peket angol nyelvű szöveg kíséri.

Külföldi vendégeink valóban érté
kes emlékeztető ajándékot kaptak,

(Sz.)

(

/

„A gyors munkások keze pedig meggazdagít6* (Péid. w. 4/b.j

:
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Az egyháztörténetből
W E S L E Y  J Á N O S

Az 1700-as évek elején hatalmas 
arányú lelki ébredés hullámai járták 
át az egész angol társadalmat, de 

/ különösen annak legelnyomottabb 
néprétegét, a munkásságot. Ebből az 
ébredésből az angol államegyház 
merev ellenállása é3 az anglikaniz
mussal folytatott küzdelem követ
keztében egy új egyházi testület ke
letkezett — a methodista egyház. 
Napjainkban több mint 30 millió és 
mintegy 63 nemzetből való metho
dista keresztyén emlékezik vissza a 
methodlzmus atyjára és megalapító
jára, Wesley Jánosra, aki 250 évvel 
ezelőtt, 1703. június 17-én született.

Wesley János angol papi család
ból származott. Édesanyja 19 gyer
meket hozott a világra. Maga a 
tizenötödik volt. Testvérei közül a 
négy évvel fiatalabb Károly, mint 
nagyhatású énekszerző, odaadó mun
katársa volt. Már oxfordi diákko
rukban, elfordulva az angol társa
dalmi és egyházi élet léhaságától, 
néhány diáktársukkal együtt külön 
kis társaságban zárkóztak össze, 
hogy saját maguk által megállapított 
módszerek ( m e t h o d u s ! )  szerint 
szigorú életrendet tartsanak tanul
mányi munkájukban és lelki éle
tükben egyaránt. A biblia beható ta
nulmányozása mellett odaadó szolgá
latot végeztek a társadalom elesett
jei, a foglyok és nincstelenek kö
zött. A kiváló képességű és meg
nyerő megjelenésű Wesley Jánosból 
nagytekintélyű lelkész vagy profesz- 
szor lehetett volna. Sikertelen em- 
berváltoztató és téritő kísérletei lát
tán otthagyta Angliát és elhatározta, 
hogy Észak-Amerikába vándorol, 
hogy az indiánok között kezdjen 
missziói munkába. Itt is csalódás 
érte. A rézbőrűeket nem úgy ismer
te meg, amint elképzelte. Romlat
lan embereknek vélte őket, akiknek 
a szívébe, mint egy hófehér lapra, 
Jézus nevét írhatja . be. Talán 100 
évvel előbb kellett volna hozzájuk 
mennie.

Ügy tapasztalta, hogy az Indián 
törzsek tökéletesen eltanulták 
a közéjük hatoló fehérek minden 
gonoszságát, az égetett szesz ivá- 
sát, a vérengzést, a szószegést.

Néhány évi munka után visszatért 
Angliába. Ekkor két döntő hatású 
élményben volt része.

Hazafelé utaztában a hajón egy
szerű mesteremberekkel ismerke
dett meg, akik a herrnhuti testvér- 
közösség tagjai voltak. Feltűnt néki, 
hogy hatalmas vihar éh életveszede
lem közben, amikor a hajó vala
mennyi utasát és őt magát is ször
nyű félelem és rettegés gyötörte, 
ezek az emberek páratlan békesség
gel, a félelem legkisebb nyoma nél
kül énekelték Jézushoz szóló kedves 
dicséreteiket. Wesley a »rámenős« 
téritő elgondolkodott:

»Elmentem Amerikába, hogy 
másokat térítsek és közben még 

magam sem tértem meg.«

Az óhajtva kívánt megtérés órája 
is hamar elérkezett, még hozzá olyan 
szemlátomást való hirtelenséggel, 
hogy idejét percnyi pontossággal 
meghatározta.

A megtérésnek ezt a pontos he
lyi és időbeli meghatározását 
bizonyos egyoldalúsággal ké
sőbb másoktól is megkövetelte.

1735. május 24-én történt, este há 
romnegyed 9-kör. így írja le: “Né
hány barátommal együtt rossz han
gulatban mentem el egy esti össze

jövetelre. Valaki Luthernek a  Róma- 
beliekhez írt levélhez készített elő
szavát olvasta. Negyeddel 9 óra előtt, 
éppen akkor, mikor Luther azt a 
változást írta le, amit a Jézus Krisz
tusba vetett hit támaszt az ember 
szívében, valami csodálatos forróság 
járta át szívemet. Megbizonyosod
tam afelől, hogy Jézus elvette bűnei
met és megváltott engem. Azonnal be 
is számoltam a jelenlévőknek arról, 
amit akkor első ízben éreztem szí
vemben.«

Ettől az időtől kezdve Wesley 
szédületes iramú munkásságba 
kezdett. Templomokban, de sza
bad ég alatt is a prédikációk 
özönét tartotta. 52 éves munkás
sága alatt több mint negyven

ezer prédikációt tartott.
Halála előtt (1791) néhány nappal 
rendes szokása szerint hajnali négy 
órakor kelt és ötkor már prédikált. 
Munkájában jelentékeny segítséget 
kapott Whltefield Györgytől, egykori 
diáktársától, egy szegény kocsmáros 
fiától, aki maga is csapos legény
ként kezdte az életét. Whitefield át
ütő erejű prédikációit tömegek hall
gatták, rendszeres hallgatója volt 
többek között Hume Dávid, az is
mert filozófus. Wesley testvére. Ka
roly, mint kiváló énekköltő gyako
rolt mély hatást.

Egyáltalán nem »methodista« 
módra történt megtérése után Wes
ley belátta, hogy nem kell átszelnie 
az óceánt, ha az evangélium ügyét 
akarja szolgálni. Bőven akad feladat 
hazájában is.

Éles szemmel látta meg munkate
rének faladatait. Angliában azon 
időtájt rohamosan haladt előre az 
iparosodás és ezzel karöltve a szén
bányászat. “De az ipari munkások, a 
bányászok ezreivel senki sem törő
dött. Azokat, akiknek megfeszített 
munkájuk nélkül megálltak volna a 
gépek és megszűnt volna a terme
lés, a gazdagok, jómódúak hagyták a 
legnagyobb nyomorba süllyedni, lel
kileg elaljasodni, az ital és a kártya 
rabjává lenni.

Még az egyházak, a papok lelki- 
ismeretét sem bántotta ennyi Is
ten kepére teremtett embernek 
szomorú, szinte állatias helyzete.
A hatóságok pedig börtönnel és 
akasztófával akarták az erköl

csöket megjavítani.«
Wesley és társai tulajdonképpen a 

tudatlanság, az eldurvulás és az 
anyagi nyomor ellen indítottak küz
delmet. Anélkül, hogy akarták volna, 
mégis az angol állam-egyházzal ke
rültek szembe. A templomokból ki
tiltották őt, noha az anglikán egyház 
felszentelt lelkésze volt. Szabad ég 
alatt kezdett prédikálni. Igehirdeté
sét sokszor tízezrekre menő tömeg 
hallgatta. Megtérésre sürgető, a bűn 
nyomorát és Isten mentő szereteté- 
nek hatalmát hirdető beszédei eddig 
nem látott hatást váltottak ki. Alko
holisták, züllésnek indult férfiak és 
nők, új életet kezdtek és a társada
lom hasznos dolgozóivá váltak. Az 
egyházi ébredésnek induló megmoz
dulás, amely különösen Közép-Ang- 
lia bánya- és iparvidékein hömpöly- 
gött át, mind nagyobb feszültségbe 
került az anglikán egyházzal s nem
sokára külön egyházi szervezetté, a 
methodista egyházzá szerveződött.

Wesley személye és munkássága 
túlhaladja a methodizmusnak a ke
reteit. Anglia történetére alakító ha
tással Volt. Baldwin angol államfér

fiú 1927-ben egyik beszédében azt 
mondotta, hogy

egy brit politikusnak sem volt 
olyan mély hatása az angol 

népre, mint Wesieynek.
Wesfey maga igen széles műveltségű 
ember volt, jól ismerte a klassziku
sokat, de korának irodalmát is. Ló
háton tett utazásai közben Shakes- 
pearet olvasta. Számtalan nemvallá
sos jellegű könyvet is adott ki, kü
lönösen történelmi és természettu
dományi vonatkozásúakat. Az álta
lános népoktatás úttörője és a nép
könyvtárak létesítésének kezdemé
nyezője volt. A zene iránt is nagy 
érdeklődést mutatott. Nem véletlen, 
hogy egyik unokája: Wesley Sámuel 
népszerűsítette Angliában Bach Já 
nos Sebestyén művészetét.

Wesley egész életműve azt mu
tatja számunkra, hogy erőteljes 
evangéliumhirdetés ott hangzik, 
ahol Krisztusnak a szerelme szo
rongatja és változtatja az emberi 
szívet. A Krisztus szerelmétől 
szorongatott ember mindig fele
lőséget érez az emberi kultúra 
minden igaz értékéért és soha 
sem szakad el széles néptöme

gek égető kérdéseitől.
— b —

A S Z E R E T E T S Z O L G Á L A T  H ÍR EI
PECS. A pécsi gyülekezet július 

5-én tartotta szeretetotthona javára 
havi szcretetszolgálatl napját. En
nek eredménye 1100 forint volt. Ezt 
az összeget az otthon téli tüzelőjé
nek beszerzésére fordítják.

NYlItEGYHAZA. Az Éllm gyer
mekotthon kisleányai a hó elején 
vizsgáztak különböző általános Isko
lai osztályokban. Valamennyien 
igen jó eredményeket értek el. Hár
man közülük befejezték az általá
nos iskolát és mindhárman tovább 
folytatják tanulmányaikat. Jelenleg 
26 gyermek van az otthonban.

KISTAKCSA. A nyugdíjintézeti 
offertóriumból a ktstarcsai özvegy 
papnék otthonának a tél folyamán 
megrongált tetőzetét állították 
helyre. Beszerezték ezenkívül az 
otthon téli tüzelőjének nagy részét 
is.

BUDAHEGYVIDÉK. Július hó
nap folyamán a budahegyvidéki 
gyülekezet gondozásba vette a két 
budai szcrctetintczményt: a Pihenő 
öregotthon és a Fénysugár Idióta ott
hont. Ebhen a két otthonban ez idő 
szerint 55 gondozott van. A buda
hegyvidéki gyülekezet az igazgató 
tanács mellett megalkotta a közös 
diakóniai bizottságot, melybe a többi 
budai gyülekezet: az óbudai, a 
vári és a kelenföldi is delegált kép
viselőket. Júniusban és júliusban 
ez a diakóniai bizottság megtartotta 
összejövetelét. A bizottság a gyüle
kezetekben a szeretetszolgálat moz
gatójának szerepét tölti be. Egyes 
tagjai gyülekezeti alkalmakon és 
összejöveteleken felhívják a figyel
met a szeretetszolgálat fontosságára 
és beszámolnak az elért eredmé
nyekről,

S z ilá rd  P é t e r :

NAGYAPÁM, APÁM MEG ÉN
MOSTANÁBAN gyakran gondolok 

nagyapámra. Alacsony ember volt, 
s a hangja is olyan alacsonyan Járt 
mindig, mint amekkora a teste volt. 
Haja színe versenyzett a fehérségben 
bajuszával. Amikor kicsi voltam, 
örömmel ránclgáltam bajuszát s 6 
csendesen tűrte. Mosolygott is hozzá 
és úgy gondolom, boldog volt, mert 
az volt az öröme, ha engem vidám
nak és gondtalannak látott. Nem 
csodálom, neki magának elég gondja 
volt Úgyis. Soha nem felejtem el, 
amint esténként, leült öreg íróasz
tala mellé és előszedte számadásait. 
Apró betűkkel — gyönyörű Írása 
volt — sorakoztak egymás mellé 
számok és adatöK, Naponta felírt 
minden kiadást és összehasonlította 
áz élőzetés tervekkel, szinte apróié“ 
kös beosztásával.

Nem' kedvtelésből csinálta ezt a 
munkát: Nehéz Volt az élete és sok 
a gondja. Azt hiszem, ezekben tört 
meg a hangja, de lehet, hogy szemé- 
nék meleg slmogatása Is innét szár
mazik: Mert meleg szívének minden 
sz&Zététe ott csillogott a szemében.

Néha előveszem a leveleit. Egy 
kis gyermekhez írta őket, aki cfl 
voltam évekkel ezelőtt, Soha nem

tanult pedagógiát, de tudta vagy ta
lán ösztönösen megtalálta az utat a 
szívemhez. Emlékszem, mindig öröm
mel olvastam sorait, s máig is fáj, 
hogy amikor felnőttem, nem tudtam 
olyan sűrűn és olyan namar felelni 
neki, mint lettem gyermekkoromban. 
Minden sora tanítás volt és áradt 
belőle a szeretet, éppert úgy, mint 
amikor sétálni vitt, Ilyenkor gyer
mek volt ő is, velem együtt. De elő
fordult az is, hogy komoly dolgokról 
beszélgettünk. Biztosan nem szán
dékosan tette, de ilyenkor ismer
tette meg velem a hitét Is. Ponto
san olyan volt, mint ő maga. csen
des, halksZavú és meleg. Ilyennek 
képzelem a gyermeki hitet. Akármi 
volt áz életében, mindig blzakódva 
hézett fel az Istenre és azt hiszem 
egy pillanatig sem kételkedett ab
ban, hogy Isten szereti. Engem Is 
arra tanított meg, hogy mindig 
higgyek istenben. Tőle tanultam meg 
látni a tárt kafú istent, akihez min
dig oda menekülhetek.

AZ APAM más ember volt. Ma
gas, szikár és egy kicsit mindig szi
gorú. Gyakran féltem tőle. Meghalt 
már, mire megtaláltam életében a 
szeretetet. Bedig sokan elfértek a

szivében. Rajongva szerette a ter
mészetet. Tőle tanultam meg bol
dognak lenni, ha kék eget látok, 
vagy ha virágzó faágat nézegetek. 
Néha elvitt magával, ha erdőn-me- 
zőn barangolt. Egy új ember fogta 
a kezemet ilyenkor. Otthon volt a 
fák között és akit ritkán láttam el
lágyulni, meleg szeretettél tudott 
őrölni egy kis ibolyának. Az álla
tokkal is jóban volt. Gyerekésszel 
úgy képzeltem néha, hogy beszél
getni is tud velük. Talán nem Kell 
Bzégyelnem, hogy ezt a hitemet azóta 
sem vesztettem e í . . .

Nagyon szerette az embereket. 
Másképp, mint a nagyapám. Az 6 
szefetete kemény volt és harcos, 
amint kemény volt kezének szorítása 
is, amikor vele sétáltam. Ilyenkor 
megnyílt előttem a lelke. Tőle tanul
tam meg, hogy az emberekét szé- 
rethí ahnyit jelent, mint küzdeni ér
tük, szaval forróak Vöítak, amikor 
beszélt és lánguknál léperzéelődött a 
dolgokról minden látszat. Nyersek 
voltak ezek a beszélgetések, de nyers 
völt a Valóság i§, amit megismertem 
belőlük. Láttáin az élet sebeit és 
örökké hálás leszek neki azért, mert 
megtanított arra, hogy erős kézzel 
fél kell venni a harcot az életért. 
Ö nem ismert meghátrálást, és az ő 
nyomában tagadtam meg először a 
lehetetlent. Kemény és harcos volt 
a hite is. Nem meftekülö, gyermekes

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
Júliu9 26. Szentháromság után 8. vasárnap.
Igék: d. e. Mt 5,45-48. 1. Jn 5,1—3. d. u. Jer 2,1—9.
Liturgikus szín: zöld.

RADIOS FÉLÓRA
Augusztus 2-án, vasárnap reggel 

9 órakor evangélikus vallásos fél
órát közvetít a Petőfi-rádió. Igét 
hirdet Benczúr László püspöki tit
kár.

SEGEDLELKÉSZ ELHELYEZÉSEK
Dr. Vető Lajos püspök a most fel

avatott segédlelkészek közül Bodrog 
Miklóst a nyári konferenciák ide
jére Gyenesdiásra, Fabiny Tibort 
Pápára, Fehér Károlyt a sárszent- 
miklósi egyházközséghez tartozó 
Sárbogárdra, Madocsay Miklóst Szé
kesfehérvárra, Pintér Jánost a sal
gótarjáni egyházközséghez tartozó 
Bocsárlapujtőre, Zsigmondy Árpá
dot Miskolcra, Pethő Istvánt pedig 
a budai egyházmegye esperese mellé 
a budavári gyülekezetbe rendelte ki 
segédlelkészi szolgálatra.

SEGÉDLELKÉSZ ÁTHELYEZÉS
Dr. Vető Lajos püspök Dóka Zol

tán komáromi segélelkészt a keszt
helyi egyházközséghez tartozó tapol
cai fiók-egyházközségbe rendelte ki 
segédlelkészi szolgálatra.

ZSÉDENY-HEGYFALU
Dr. Vető Lajos püspök Bánfy Béla

celldömölki segédlelkészt Zsédeny- 
Hegyfaluba nevezte ki helyettes lel
késznek.

ÖRISZENTPÉTER
Dr. Vető Lajos püspök Varga 

György pápai segédlelkészt Ort- 
szentpéterbe nevezte ki helyettes 
lelkésznek.

DABRONY
Július 12-én iktatta be hivata

lába Halász Béla esperes Búrdossy 
Jenő egyhangúlag meghívott lel
készt ünnepi istentisztelet kereté
ben. Ugyanekkor búcsúzott a gyüle
kezettől Kakas József nyugalmazott 
lelkész is. Mind a beiktatott, mind a 
búcsúzott lelkészt számosán köszön
tötték az egyházközség és a test- 
vérgyülekezétek részéről.

GYENESDIAS
Gyenesdiáson a következő konfe

renciák lesznek:
Július 21—24, lelkészcsaládok, 

július 29—augusztus 2. gyülekezeti 
munkások,

augusztus 5—9. ökumenikus kon
ferencia,

augusztus 12—16, asszonyok,
augusztus 19—23, férfiak,
augusztus 26—30, főiskolások ré

szére.
Ellátás napi 15 forint, fejadagot 

hozni nem kell. Az utazáshoz 33 
százalékos kedvezmény van (bala
toni utazási kedvezmény), melyet 
jegyváltáskor kell igényelni.

RÉVFÜLÖP
Nagy örömnapja lesz a balaton- 

parti kis fiók gyülekezetnek vasár
nap, július 26-án. Az 1948. augusz
tus 1-én történt alapkőletétellel 
megkezdett templomépítés részleges 
céljához jutott: a templom használ
hatóvá lett. Vasárnap délután V26 
órakor kezdődő istentiszteleten adja 
át- a templomot Halász Béla espe
res a gyülekezet használatára. A 
gyülekezet ez úton ad hírt nagy 
öröméről és hálásan köszöni mind 
azoknak a testvérgyülekezeteknek és 
testvérszíveknek a szeretetét, me
lyek révén minden eddigi alkalom 
hálájánál nagyobb hálával énekel
heti vasárnap: “örü l mi szívünk, 
Mikor ezt halljuk; A templomba 
megyünk, Hol Úristennek Szent 
igéjét halljuk.«

TAMASI .
A fiókegyházközség gondozását 

Dczséry László püspök Stovicsek 
Gusztáv szárazdl lelkészre bízta. Is
ten áldását kérjük a gyülekezetre és 
az új lelkészre.
HALÁLOZÁS

Cseresznyés János, az iharos- 
berényi gyülekezet 13 éven át volt 
felügyelője, június 14-én elhúnyt.

1904. és 1908-as kiadású, használt 
Dunántúli Énekeskönyvek eladók. 
Cím a kiadóhivatalban.

A gyenesdiási Kapernaum kőke
resztjénél a kapu mindig tárva-nyitva 
van. Családok, fiatalok, asszonyok, 
férfiak csoportjai lépnek át rajta 
ezen a nyáron is, m int évről évre 
régóta.

Legutóbb fiúk-leányok vidám csa
pata já rt itt, akiknek az ajkáról a 
kánonok harmonikus ölelkező dal
lamai messze szálltak. Túlnyomó 
többségükben régi konferenciázó 
Ifjak.

Csoportjuk megtöltötte a nagy elő
adó-teraszt, ahol a reggeli és esti 
áhítatok, előadások és eszmecserék 
folytak. Az almafák árnj'ékában pe
dig a bibliakörökön életkérdéseket 
megnyitó közvetlen beszélgetések
ben keresték Isten tanácsát.

A Jézus Krisztusban megújuló 
életre hivott a napok programmját 
kitöltő öt sorozatot. Enyéim vagy
tok — szólott Isten a részvevőkhöz

hit, hanem erős és szilárd ragaszko
dás az Istenhez, aki az ő hite szerint 
olyan egyenes, igaz és őszinte, mint 
amilyen nyersek voltak az ő imádsá
gai. Amikor a bibliát olvasta, nem 
megnyugvást talált benne, hanem 
erőt és feladatot.

NEM TUDOM, melyikük termé
szetét találhatom meg inkább ma
gamban. szeretem a Csendes elmé
lyedést, de nem tudok élni küzdelem 
nélkül sem. Szeretnék halkan és 
észrevételenül élni, de néha majd 
szét veti karomat a Vágy, hogy a 
leghevesebb harcot is megvívjam az 
emberért. Ismerős nekem az elet 
gondos beosztása, de szeretem a 
nyers valóság talán durva igazsá
gait is.

Hitemben azonban a tőlük ta 
nultakhoz van valami új is. Az én 
Istenem az ajándékozó Isten, a bő
kezű, aki két kézzel szórja az ál
dást. En tudom, hogy m  élet szép. 
Az én imádságom nemcsak kérés, 
nemcsak küzdelem, hahem hálaadás 
Is. Mintha előttem m ár elszakadtak 
volna azok a fátylak, amelyek még 
leplet húztak nagyapám életére cs 
amelyekkel küzdött az apám. Talán 
most lett teljessé az, amit ők elkéz i- 
tek. Ezért érzem, amikor szívemet 
megtölti a szeretet « karomat meg
feszíti az erő, hogy nem vagyok 
egyedül, Hárman vagyunk mindig: 
nagyapám, apám meg én.

a reggeli sorozatban >— a keresztség, 
a hit, Krisztus lelke és Isten ereje 
által. Bibliakörökben az egyház ifjú-* 
ságának kérdéseiről beszélgettek.

Az egyház mai útjáról előadás- 
sorozat szólt, amely az uralko
dás, ítélkezés, zúgolódás világ- 
ellenes magatartása helyett a 
szolgálat, bűnbánat és hálaadás 
világért tanúsított magatartásá

ban látta a helyes irányt.
Lényeges, hogy ezt a magatartást 
'milyen alapállásból kiindulva tanúi 
sítjuk. A sértődöttség, opportunizi 
mus vagy félelem alapállása helyett 
mi az engedelmesség, a hit alapján 
állunk, mert lábunkat a fundameni 
tumra helyeztük, aki a Jézus Krisz
tus. Ezen az alapon állva kutatta 
egy másik sorozatban a konferencia, 
hogy hogyan legyek keresztyén» Is
ten előtt,, a családban, más fiatalok 
között s a gyülekezetben.

A hozzászólásokban útkereső kér
dések mellett örvendező megnyilat
kozások hangzottak azoktól, akik 
megtalálták a mai élet keresztyén 
bizonyságtételének és szolgálatának 
útját. A sok énekléssel vers- és no
vellaolvasással hangulatossá vált 
esti együttléteken Préd. 12. alapján 
szólt a napot befejező igehirdetés 
a bűn vívódásai után Krisztusnál bé
kességet talált ifjú örvendezéséről, 

Kapernaum vezetőinek és szolgá
lattevőinek szeretetétől körülvéve 
úgy búcsúzott a sok ifjú, hogy szá
mukra a keresztnél a kapu továbbra 
Is nyitva van. Kapernaum keresztjé
nél s a golgotái keresztnél egyaránt,

K. E.

HÍRÜNK A VILÁGBAN
A Die /.eichen der /é l t  Című 

nyugatnémet egyházi lap foglalko
zik a magyarországi templomépité- 
sekkel, Kiemelei annak a munká
nak a jelentőségét, amit a magyar 
evangélikus egyház ezen a téren Ki
fejtett. Ugyancsak ez a lap hírt ad 
a magyar és szlovák evangélikus 
egyházak egymáshoz való közeledé
séről, ä szlovákiai evangélikus egy
ház küldöttségének magyarorszagl 
látogatásával kapcsolatosan. Ezen
kívül részleteket közöl zsinatunk
nak a Lutheránus Világszövetség
hez Intézett üzenetéből.

I

Isten hirdetteti eligazító igéjét .
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Ö R Ö M K I Á  L T Á  S
T uther Márton az »evangélium« szót 
^  egyszer »örömkiáltásnak« fordítot
ta. Találó ez a fordítás. Mert ahogy 
nem fér el testi öröm a testben, ha
nem kitör az emberből, kiragyog az 
arc piros örömrózsáiban, úgy hang
zik bele a világba a bűn, halál, Sátán 
feletti győzelem öröme: kiáltó han- 
gon.

Krisztus feltámadott! A legnagyobb 
örömkiáltás. Nagypéntek után hang
zik el. A Kereszt va,n mögötte, kétség- 
beesés, leverettetés, 6átáni kacaj, po
kol rérrwtése és feléje kerül a hit, a re
ménység, a győzelem. Jézus áll a 
megnyílt, üresen maradt sír felett. 
Hogyne hangzott volna be'e a világ
ba Husvét hajnalán a legnagyobb 
öröm kiáltás: Krisztus feltámadott!

Ma is ez a keresztyén emberek 
nagy öröme. De mi is ez a keresztyén 
öröm? Nem megszokott valami. Nein 
testi. Nem érzésektől függő. A világi 
öröm szerves tartozéka, következmé
nye a testi jóérzésnek. Ha bármiféle 
nyomorúság, baj tör az emberre, már 
oda is van, vége az örömnek. Elviszi 
az első rossz hír, a fagyos szét, az 
est sötétje, emberek bírálata. Ahogy 
jött, úgy távozik is. Ha jól megyon 
dolgunk: örömünk van. Ha nem: bán
kódunk.
A keresztyén ember öröme azonban 

* *  nem az ilyen jóérzés vonalába 
esik- A mi örömünk forrása nem érzé
seinkben van. A keresztyén öröm for
rása: A Húsvét fényében megértett

Nagypéntek, a feltámadásban csodála
tos Kereszt. Rajtunk kívül álló forrás. 
Emberen (üli, érzésektől független. Az 
igazi, teljes evangéliumban gyökere
zik: »ügy szerette Isten e világot, 
hogy az Ö Egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen őbenne el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen«. Ez az öröm 
a hitben járta át az emberi sízivet. 
Meggyökerezik és elmélyül benne. 
Tartós lesz és elötnlik az emberi ben
sőn. Mikor benn az öröm árja hullám
zik, nem a külső dolgok rám hatása 
és változása, jólét vagv baj, adja azt,, 
de a szív, a benső ember hite, mely 
boldogan zengi győzelmes himnuszát: 
»Krisztus feltámadott«.

■pz az öröm kitőr a szívből, fef- 
■*-J csendül az ajkon. Keresztyén em
berek hordják magukkal a világban. 
Hordják? Vajha ennek az állandó, 
igazi örömnek hordozói lennénk. Mert 
nem érdektelen az, mit hordunk ma
gunkkal, mii Játszik rabunk. Nem mel
lékes, miről szól ajkunk. Nietzsche sem 
véletlenül mondta- »A keresztyének
nek sokkal jobban megváltottaiVnaik 
keltene látszaniok, hogy Megváltó
jukban higyjek«.

Krisztus feltámadott! Vájjon látja-e 
valaki ezt a keresztyéneken, rajtad és 
»örömkiáltás«-e a keresztyén élet? 
»Magas hegyre menj fel, örömmondó 
Sión! emeld föl szódat örömmondd Je
ruzsálem«.

Fábry István

„M E G H A L AT  T Á K . . . “
Még a konfirmációi előkészületek 

alkalmával történt. Az apostoli hit
vallást tanultuk, és az egyik barna- 
szemű kislányon volt a sor, hogy tel
mondja a második hitágazatot, Aka
dozva kezdte és nehezen is folytatta. 
»Hiszek a Jézus Krisztusban... aki...«: 
Többször kellett segítenem, hogy foly
tathassa: »...szenvedett Pontius Pi
látus alatt, megfeszítették, meghálál
ták és eltemették.«

A gyereksereg kacagni kezdett. 
»Meghálálták.«

Nyelvbotlás volt bizonyára — gon
doltam s biztatni kezdtem a kis
lányt:

— Mondd csak újra. Jól tudom, 
hogy édesanyád beteg otthon s ke
vés Időd jut a tanulásra, de majd 
együtt gyakoroljuk.

A kislány újra kezdte, ugyanolyan 
akadozva, és kitartott előbbi tévedése 
mellett: »rneghalatták. . .«

— Nem meghaíatták, hanem meg
halt — javítottam a hibát. Mondd 
csak e! újra.

— Meghaíatták — hallatszott !6mét 
a gyermekserek kuncogása közepette.

Következő alkalommal újra elmon
dattam vele. de a szöveg semmit sem 
változott. Milyen tlchéz ts egy rosz- 
szul megtanult szöveget helyesbíteni. 
No, de végül is egysizer csak sikerült 
helyrehozni á hibát.

Eljött a. konfirmációi vizsga ideje.

Peregtek a kérdések és feleletek. Va
lamiképpen újra erre a kislányra ke
rült a 6oc, hogy bizonyságot tegyen 
Jézus Krisztusról, a Megváltóról 
Mos! már folyékonyan, fennakadás 
nélkül, bátran beszélt: »...szenvedett 
Pontius, Pilátus alatt, megfeszítet
ték ...« , egy pillanatra megállt, és az
után így folytatta: »meghálálták . . .«

Hiába minden, ezt a hibáit nem ké
pes kiküszöbölni. De hiba-e ez való
ban? Mit is jelent így ez az ige? Mu- 
veltető alakja a meghalni igének. 
Helytelen kifejezés- Nincs-e több eb
ben? Hiszen ez így azt jelenti, hogy 
kényszerítették. Nem természetes ha
lállal halt meg, hanem erőszakkal. 
Mások miatt!

S ebkor egyszerre világos lett előt
tem, hogy a hiba tulajdonképpen nerti 
is hiba és kis tanítványom nagyon is 
jól mondja a hitvallást. Helyesebben 
mint én! Jézus nem csendesen liúnyta 
le álomra a szemét, hanem »ntegtha- 
latták«. Mások miatt halt meg. Igen, 
mi miattunk, a bűneink miatt. A bű
neink »halatták meg«.

A megszokott hitvallás szövege új 
életet nyert, megelevenedett előttem. 
Krisztus kínos halála szíven ragadott 
és könnyes lett a szemem. Egy kis
lány beidegződött nyelvbotlása Krisz
tusról prédikált nekem, aki értem halt 
meg és megváltott halálával.

Bencze Imre

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF le lk ip á s z to r i  le v e le ib ő l

Gyógyító erő

Tizenkét új kántor vizsgázott a Luther Márton intézetben
A z Egyetemes Egyház budapesti 

Ullői-úti székházának udvarát 
— ide nyílik a Luther Márton Inté
zet több ablaka is — szinte a kora 
reggeli óráktól késő délutánig zon
gora-, harmónium- és ^orgonahang 
töltötte meg július első két heté
ben. Talán a ránk köszöntő meleg 
nyári napoknál Is nagyobb hévvel 
gyakoroltak és készülődtek a kán
tori tanfolyam részvevői vizsgá
jukra. Az idő már rövid és a hall
gatók mindegyike dolgozó, különben 
is elfoglalt ember. Többen erre az 
időre vették ki szabadságukat, 
csakhogy minél többet gyakorolhas
sanak. Két délutánon át 5—9 óráig 
folyt a vizsga július 13—14-én. Az 
eredmény azt mutatja, hogy a sok 
izgalom és erőfeszítés nem volt 
hiábavaló. A tanfolyam 16 hall
gatója közül 12 Szerzett oklevelet. 
A többi négy most nem állt vizsgá
nak, majd az ősz folyamán vizsgáz
nak.

Az Egyetemes Egyház kántor
képző tanfolyama idén negyedik 
évét fejezte be. Az úttörés és alap
lerakás sok türelmet és találékony
ságot Igénylő munkáját három éven 
át Peskó Zoltán orgonaművész vé
gezte el. Ebben az évben Wcltlcr 
Jenő, a deáktéri gyülekezet karna
gya, aki a kezdet kezdetétől részt 
vett az új típusú kántorképzés 
munkájában, vezette a tanfolyamot. 
Januártól kezdve kapcsolódott be a 
tanításba Zalánfy Aladár professzor, 
a deáktéri tempfem főőrgonSsa'*' ST 
a zongoratanításnál Kuhl Etelka 
tanárnő.

^ z  első nap vizsgabizottsági záró
értekezletén az egyházegyetem 

megbízásából elnöklő dr. H. Gaudy 
László megállapítja azt a tényt, 
amelyet az előző tanfolyamok al
kalmával is mindig kiemeltek, hogy

a tanfolyam zenei tudásának 
átlag színvonala jobb a régi 
egyházi tanítóképzőkben elért 
eredmény átlag színvonalánál.

így is van rendjén. Hiszen akik 
részt vettek a tanfolyamon, azok 
mind az egyházi zene iránti szere
tettől vezetve hozták meg azt a 
nagy áldozatot, hogy kevés szabad 
idejük jelentékeny részét komoly 
tanulásnak szenteljék.

vizsga második napja volt a leg
kiemelkedőbb, sőt kedves meg

lepetéssel szolgáló. A zeneelméletből 
feltett kérdések után a karvezetés 
került sorra. A külső szobában a 
Lutheránia-énekkar mintegy 30 
tagja gyülekezett össze. Az új kán
torok egymás után vezényelték Bach 
korálfeldolgozásait; aztán a saját 
körükből alakított énekkart. Egy
szerű, de művészi értékű kétszólamú 
énekkari darabok és szebbnél szebb 
kánonok csendültek meg. Két na
gyon bölcs szempont érvényesült az 
énekkari számok megválogatásánál,

a gyülekezetekben is alkalmaz
ható, nem túl méretezett készsé
get igénylő muzsika és az evan

gélikus egyházi zené legértéke
sebb; reformáció-koráig vissza
nyúló hagyományainak ápolása.

Szépen, iskolázattan énekelni és ko
moly zenei értékű egyházi éneket 
énekelni — ehhez kaptak --ok ked
vet, Indítást, érzéket és hozzáértést 
a tanfolyam hallgatói. A kótából való 
éneklést (solfege) idén is az egyházi 
népénekek egyszólamű éneklésével 
kapcsolták egybe. Itt is azt .ehetett 
megfigyelni, hogy mennyire csiszoló
dott a hallgatók zenei ízlése. Ezen a 
ponton érte el a tanfolyam leginkább 
pedagógiai célkitűzéseit. Mikor Fe- 
renczy Zoltánné a tanfolyam rész
vevői nevében a köszönet szavát 
mondta el — ezt emelte ki: -Öröm 
volt számunkra, hogy az egyházi 
zene világába vezettek be bennünket 
és az igazi értékekkel ismerkedhet-. 
tünk meg.«

Dr. H. Gaudy László vizsgaelnök 
zárószavaiban a következőket 
mondta: »Jó lett volna, ha a vizsgát 
minél többen hallgatták volna meg, 
mert prédikáló hatása volt.«

A tanfolyamnak volt néhány ki
emelkedő tehetséges részvevője is. 
KöziiiUk többen tovább szeretnének 
tanulni még. Minden jó remény arra 
biztat, hogy ősztől kezdve az új 
kezdőévesek tanfc,”í'—" mellett 
megindul a másodévesek tovább
képző tanfolyama is.

Benczúr László

Szombat esti közös imádságunk
Olyan az én igém, mint a tűz. , .

(Jer. 23, 16—29.) '
J^gymés után ültek le a zongorá

hoz, majd az orgona mellé a 
növendékek. A zongoránál Bach 
"Notenbüchlein«-jóból játszanak da
rabokat és skálajátékukat mutatják 
be. A kéztartás és billentés mód 
első pillanatra elárulja a tanítómes
terek stílusát. Az orgona mellett 
egyházi népénekeket és hozzá való 
előjátékot mutat be mindenki ter
mészetesen pedálkísérettel. Még az 
első napon került sor a liturgikából 
való vizsgára. Szépen felelgetnek a 
feladott kérdésekre. A latin szak- 
kifejezéseket: introitus, antifona,
collecta, confiteor, credo stb. isme
rik és mind meg Is magyarázzák. 
Ugyanígy felelnek a liturgia felépí
tése, a különböző egyházak lltur-

Isten az 6 népének féltőn szerető 
vezére. Amilyen Irgalommal nekünk 
ajándékozza üdvözítő igéjét, éppen 
olyan irgalmatlansággal ítéli meg 
azokat,'akik meghamisítják az ige 
üzenetét. A küldetés nélkül prófé
tátok nem engedelmeskednek az 
ige vezetésének, ennek pedig Isten 
népe vallja kárát. Igéjét küldi elle-

VALLJUK MEG, hogy 
magunk is meghamisítjuk 
az Ur üzenetét saját száj
ízünk szerinti beszédben, 
hangulat diktálta megnyi
latkozásokban és emiatt a 
gyülekezetből sokan tévútra 
tértek, vagy lelkileg meg
keményedtek.

ADJUNK HALAT Isten
nek a kegyelmi időért,

nük az Ur, ki szent közelségben fi
gyelemmel kíséri a gyülekezet éle
tét. Szava olyan, mint a tűz, a ha
mis tanítást leleplezi és új program- 
mot ád övéinek: »...kinél az én 'gém 
van, beszélje az én igémet igazán«. 
Áldott az Isten, ki helyes és igéjé
nek engedelmes bizonyságtételre 
nevel bennünket. ... v '  , ,

, melyben minden nappal új 
, jrezdpsi,. lehetőséget ad az 

ige szerinti engedelmes 
életre Krisztus által.

KÖNYÖRÖGJÜNK azért, 
hogy Isten Szentlelke felül
ről adott bölcseséggel ve
zessen minket Isten or
szágáért való hűségesebb 
szolgálatára és hépünk 
Iránti szeretetre.

giája, az egyházi esztendő, a tem- _ 
plomi felszerelések, esketés, teme
tés és a többi tétéiből feltett kér
désre is.

BIBLIA-OLVASÓA
Július 26, vasárnap. íso lt. 119, 126., É f. 6, 14.

Isten már mindent megcselekedett, ami szükséges völt a ml üd
vösségünkhöz. Sokan ezt csak azért nem látják meg, mert a bűn vilá
gában élnek. Igén, nekünk szóló ezért ez a felhívás: serkenj fel, nézz 
Krisztusra. (Olvasd még: Joel 2, 21—3, 2., Csel. 16, 16—29.)

Július 27, hétfő. És. 40, 6. 8., t  Pét. I, 25.
Azt a hirt terjesztették rólam, hogy 

imádság által gyógyítom a betegeket 
s ezt úgy képzelik, hogy naphosszat 
Imádkozom a betegekért, vagy velük 
együtt s őket is arra Ösztönzőm, hogy 
ugyanezt cselekedjék. Ezzel szemben 
senkíOel sem szoktam külön imád
kozni s mindenkit óvok a sok szóval 
való külsöségés imádkozástól; csupán 
megígérem, hogy közbenjáró imádsá
gomban még jogok emlékezni róla s 
ez csak úgy lesz hatékony a számára, 
ha hittel csüng isten ígéretein és ki
tárt az Imádság közösségében velem.

Azt ts mondották, hogy kézrát étellel 
gyógyítok, vagyis valamiféle deleies 
erő sugárzik ki belelölem. Ismét meg
jegyzem, hogy csak ritka kivételes 
esetekben gyakorlom a kézrátételt a 
szenvedőknél s akkor sem azért, hogy 
őket haluktól megszabadítsam. Egy
részt azért, meri éppen azt nem aka
rom, hogy a bibliát kéirátételt össze
tévesszék azzal, amit ma delejesség- 
nék (mágnetizmus) neveznek, más 
részt azért is mert meg van írva: »A 
kézrátévési el ne ne htrtelenkedd« (I. 
Tim. 5, 22), s ebben intelmet iátok 
arra nézve, hogy a kéirátételt Vala
hogy el ne profanizálfuk.

Azt le htreszlelték, hogy meg szok
tam gyóntatni a betegeket s ebből azt 
a következtetési vonták le, hogy gyó
gyításaim előfeltétele a töredelmes

gyónás. Az Igazság ezzel szemben az, 
hogy senkit sem késztetek vallomás
ra, mégcsak célzásokkal sem, hanem 
a legegyszerűbb módon s lehetőleg 
röviden szólok velük letkipásztori 
szóval s csak azzal foglalkozom, ami
ről ők nekem önként említést tettek.

Azt Is mondották, hogy a megtérést 
sürgetem s órákhosszat erőltetem az 
embereket, míg csak meg nem adják 
magukat. Nos, meg kell mondanom, 
hogy a sok szóbeszédnek határozóit 
ellensége Vagyok s a fősúlyt árrá a 
halasra fektetem, amit előadásaim
mal, társas megbeszélésekkel s álta
lában házunk szellemével (Bad Boll) 
él tudok érni; ellenben a magát(be
szélgetésekre nem sokat adok és nem 
is szeretem, ha az emberek hozzám 
jönnek anélkül, hogy az Istentlsttéle- 
ten te részt vennének.

Végül arról is hallottak, hogy mi
vel hiszek d megszállottságban, az 
idegbetegeket démoni etök hatása 
alatt állónak képzelem, Ebből arra 
következtetnek, hogy az emberekét az
zal ijesztgetem, hogy megszállot
tak és nincs sürgősebb dolgom, 
mint hogy ördögöket űzzek, Erre csáh 
azt felelhetem, hogy semmitől sem 
óvakodom annyira, mint attól, hogy 
őiyűhokkal szemben, akiket esetleg 
megstatlollakhak gondolok, ennek a 
gyanúnak kifejezést adják, semmiféle

ördögűzéshez hasonló műveletet nem 
végzek, s az ilyen gyanúban álló em
berekkel lehetőleg keveset érintke
zem, hanem őket arra utasítom, hogy 
vegyenek részt csak minél szorgal
masabban az istentiszteleteken és 
egyéb gyülekezeti alkalmakon, mert 
meg vagyok arról győződve, hogy fl 
démoni befolyást leginkább a hirde
tett ige hallgatása szüntetheti meg. 
Az én munkám tehát a maga külső
ségeiben semmit sem különbözik bár
mely evangélikus lelkipásztor műkö
désétől s hogy közben mit gondolok 
S milyen elvek alapfán Cselekszem, át 
már az én dolgom.

De hál miben is áll az én »mód
szerem*?, semmibent Lelkipásztor
vagyok és semmi más, Bizonyságot 
teszek a i ígérőt, amint arra kőtelén- 
tellehi Is. Semmiben sem megyek iái
azon, ami a bibliában benne van, de 
el sem maradok Wie. Az evangélium 
Hetit szóban áll, hanem erőben s ép
pen az, hogy e felöl meg vagyok győ
ződve, hogy az írás ígéreteiben fob- 
ban bitakodbm,. mint másbk áltálá
ban, S  hogy az é g é s t  Bibliái Va
lóságnak veszem s nem csak töredé
kekéi belőle, mint némelyek, e z  ad 
tanításomnak, vigasztalásomnak, in 
tésemnek olyan erői, amiről már so
kan tanúságot tettek.

Olyan ez az ige a múlandóságban vergődő bűnösnek, mint a Vízbe- 
fúlónak a kőszikla. Semmi egyéb, mint csak Isten örökké megmaradó 
beszéde ta rthatja meg életét. Bele kapaszkodsz-e hittel Isten beszé
débe? (Olvasd még: Mt. 6, 13—16., Csel. 16, 26—40.)

Július 28, kedd. Jer. 24, 7., II. Kor. 3, 6.
Te, aki ístertt keresed, tudod, hogy Istent csak megújult Szívvel és 

lélekkel lehet megismerni. — Isten ma éppen ezeket akarja adni betű, 
puszta ismeret helyett. Aki elfogadja az 6 ajándékát, az megelevenedik 
lélekben. (Olvasd még: Gál. 6, 7—10, Fii. 1, 1—11.)

Július 29, szerda. Jer. 23, 23. 24., Róma 8, 27.)
Isten közelben-távolban ugyanaz az Isten. Mindenütt segítségül 

hívható, ismeri minden szív örömét és félelmét. Éppen ezért tud is 
segíteni. Ne rejtőzködjünk előle, hanem Inkább keressük segítségét. 
(Olvasd még; Jak. 2, 14—17,, FII. 1, 12—18.)

Jűliús 30, csütörtök. Zsolt. 25, 18,, I. Tess, 1, 10.
Ne félj ístehhek megmutatni lelki szegénységed, hiszen éppen azért 

küldte JéZUst, hogy általa méggazdagítsnrt, — Bűneidet pedig kész eltö
rölni, ha ezt kéred, (Olvasd még: I, Kor. 12, 12—26., Fii. í, 19—26.)
Július 31, péntek. I. Kir. 3, 12., II. Kor. 6, 1.

Jól jegyezd meg ezeket a szavakat: imé a te beszéded szerint cse
lekszem, Azért ólyati a lelki állapotod, mint amilyen, mert isten ígéretét 
megtartja. — Akarsz bölcs és érteiméi Szívet? Könyörögj érte! 
(Olvasd még; Mt. 21, 18—22,, Fii, 1, 27—2, 4.)

Augusztus 1, szom bat. Jer. 38, 9., Róma 11, 88—34.)
A te istened bőven adakozó, nagyon szerető és életed minden kérdésé

ben Utat fflUtátó ÍSteil, — Hógyah lehat az, Kegy siíVéd mégis üres, 
problémáidból nem találsz kivezető Utat és telkedben lg Igen nyugta
lan Vagy? — Ügy hiszem azért, mért nincs meg benned igazért Iiteft 
félelme, nem igyekszel az első parancsolatot megtártáni. (Olvasd még; 
Jel, 14, 14—2Ó,, FII. 2, 6—11, Féld. 16, 1—9.)

Brebovszky Gyula



4 E V A N G É L IK U S ÉLET

Ä Szlovák Evangélikus Egyház átalakulása KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
A »Cirkevné. listy« és az »Evan- 

Jelicky posol« című szlovák evangé
likus lapok részletesen beszámolnak 
a Szlovák Evangélikus Egyház lénye
ges belső újjászervezéséről. Elsősor
ban területi, másodsorban személyi 
átszervezésről van szó.

A területi átszervezés új egyház
megyék kialakítását hozta magá
val. Ez pedig szervesen összefügg 
Szlovákia közigazgatási újjászer
vezésével, a népi közigazgatás 

kialakításával.
Az egyháznak, mint azt Ján 

Chabada egyetemes püspök hang
súlyozza, szüksége van az együttmű
ködésre a népi demokratikus állam 
közigazgatásával. Szlovákia mai épít
kezése és iparosítása új lehetőségeket 
hozott az evangélikus egyház szá
mára is. Az átszervezésre szükség 
volt továbbá a hívők nélkül maradt 
szlovákiai német evangélikus egy- 
házközségek miatt is. A második 
világháború előtt ugyanis Szlovákiá
ban egy s közös egyházat alkottak a 
szlovákok, németek és magyarok. 
Az egyházközségek zöme szlovák 
volt, voltak azonban jelentős német 
és magyar gyülekezetek is. Sót volt 
kétnyelvű, magyar-német, vagy ma
gyar-szlovák gyülekezet is.

A háború alatt, a hitleri szlovák 
állam idején, a szlovákiai német 
evangélikusok politikai okokbol ki
váltak a Szlovák Evangélikus Egy
házból s önálló német egyházzá s 
püspökséggé alakultak át. 1945-ben a 
Szlovák Evangélikus Egyház zsinati 
törvénnyel visszaállította a háború 
előtti állapotot. Akkor azonban a ne
metek, a pozsonyiak és Pozsony vi
dékéről, a Szepességről és a bánya
városokból már elhagyták a Cseh
szlovák Köztársaság területét s vi
szont helyeikre nem települt át any- 
nyi szlovák evangélikus, amennyire 
szükség lett volna. Így történt, hogy 
húsz lelkészi állás maradt hívek nél
kül. Az egyház vezetősége akkor 
ideiglenesen úgy segített ezen, hogy 
ezeket a helyeket csak képletesen 
tartotta fenn, a valóságban vala
mennyit hozzácsatolták a Dunai Egy
házmegyéhez, amelybe az 1946— 
1949-es években főleg Magyarország
ról annyi evangélikus szlovák áttele
pült érkezett, hogy azok számára az 
egyházmegye területén 18 új lelkészi 
állást kellett megszervezni. _ Olyan 
nagyközségekben, mint aminő a kis
alföldi Szene, vagy a Komárom mel
letti Guta, ahol soha nem volt pro
testáns gyülekezet, ma szlovák evan
gélikus gyülekezet s templdm is van.

A Szlovák Evangélikus Egyház 
most két kerületre oszlik, nyugatira 
és keletire. A nyugati egyházkerü
let, amelynek élén Katina püspök 
áll, a pozsonyi, nyitrai és beszterce
bányai új megyék területét foglalja 
magába. Ezen a területen kilenc egy
házmegye van: a pozsonyi, miavai, 
vágmenti, nyitrai, dunai, honti, zó
lyomi, nógrádi és rimái. A keleti 
egyházkerület a zsolnai, eperjesi és 
kassai új megyékben van, hat. egy
házmegyével: a túróéival, a liptói-

lstentiszteleti rend
Jú lius hó 2 6 -án , vasárnap. 
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Karácsony S .-u . d. e. 10. —  Thaly K.-u. 
2 8 .; d. e. 11 Vámos József, d. u. 6. 
Vámos József. —  Kőbánya d. e. fél 10 
Korén Emil, d. u. t  1 kcUdil i^nnl. —  31- 

"m 5 r~J i d—ft V412 H afenscher Károly. — 
u tá sz -u . d. e. 1412 Koren Emil —  
Zugló d. e. 11 Jőzsa  M árton. —  G yar- 
m a t-u . d. e. fél 10 Scholz László. —  
R ákosfalva d. e. fél 12 Sehol/. László. 
—  F ó ti-ú t d. e. 11 K im ár Jenő. d. u. 
7 B lm ár Jenő. —  V áot-ú t d. e. 8 Itlm ár 
Jenő. —  ú jp e s t d. e. 10 M afiz László, 
d. u. fél 7 Blázy Laios. —  D unakcszl- 
Alag d e. 9 B lázy Lajos. —  V as-u. 2 /e . 
d. e. Szim onidesz Lajos -—  Rákospalota 
IVIAV-telep d e. fél 9. —  Rp. N agytem p
lom d. e. 10. —  Rp. öreg tem plom  d. u. 
3. —  P estú jh e ly  d. e. 10. K ürtösi Kál
m án. —  R ákoskeresz tú r (1. e. fél 11. — 
Rákoshegy d. e. 9. —  Rákoaliget d. e.
9. —  R ákoscsaba d. e. 9 Békés József,
d. u . fél 7 Békés József. —  Clnkola 
d. e. 9 (g y e rm .) d. e. 10. —  M átyás
föld d. e. fél 12. —  K erepes-K lstarosa
d. e. fé l 10. —- P estlő rlno , d. e. 11. —  
P es tim re  d. u . 5. —  P es te rzsé b e t d. e.
10. —- S o ro k sá r-ú jte lep  d. e. fé l 9. —  
K lspsst d. e. 9, d. e. 10. d. u . 6. —  
W ekerle-te lep  d. e. 8.

A BUDAI OLDALON:
B éoslkapu-tér d. e. 9 M adocsay Mik

lós, d. e. 11 S ré lc r Ferenc, d. u. 7 Vá- 
rad y  Lajos. — 1 T oroozkó-tó r d. e. 8 
V árady Lajos. —  öbuda  d. e. 9 Mezősi 
György, d. e. i0  Mezősi György. —  
XII. Tarosay V .-ú t. d. e. 9 D anhauser 
Lászlő, d. e. I I  D anhauser László, d. u. 
B u tlkav  Elem ér. —  Szabadsághegy—  
D lana-ú t d. e. fél 9 B u ttkay  Elem ér. —  
H űvösvölgy— Lelkésznevelő In tézet d. e. 
10 V árady Lajos. —  Kelenföld d. e. 8. 
Bezessy Zoltán d r., d. e. 11 B ezessy 
Zoltán d r., d. u. 5 Szabó Zoltán. —  
N ém etvölgyl-ú t d. e. 9. (ú rv .)  B ottá I s t 
ván. —  Külső-Ketenföld 12 B ottá I s t 
ván. —  Csepel d. e. 11 Gálát György, 
d. u. 6 Gálát György. —  Budafok d. e. 
10. —  N agytétény d. e. fél 9. —  Kelen- 
völgy d e. 9. —  A lbertfalva d. e. fél 11. 
-— Csillaghegy d. e. fél 10 Kaposvári 
Vilmos.

árváival, a tátraival, kassaival, sáros- 
zsemplénivel és gömörivel. Ennek az 
egyházkerületnek élén Csbrda püs
pök áll. A nyugati kerület székhelye 
Zólyom, a keletié Liptószentmiklós. 
Az egyház élén az egyetemes püspök 
és az egyetemes tanács áll. Az egye
temes püspök: Ján Chabada, aki ve
zetője volt az ezidén nálunk járt 
szlovák evangélikus egyházi kül
döttségnek. Az egyetemes püspök 
székhelye a Pozsony melletti Mo
dorban van, de az egyetemes tanács 
legutóbbi döntése alapján a székhe
lyet még ez év október elseje előtt 
áthelyezik Pozsonyba. Pozsonyból 
pedig áthelyezik Modorba a szlovák 
evangélikus teológiai kart könyvtá
rával és teológus-otthonával egye
temben. Érdekes megemlíteni, hogy 
a pozsonyi esperességhez tartozik a 
prágai szlovák evangélikus gyüle
kezet is, amely egyúttal mint misz- 
sziós lelkészi állomás gondozója a 
Csehországban szétszórtan élő szlo
vák evangélikusoknak.

A területi változással egyszerre új 
választásokat hajtottak végre az 
egyes egyházmegyék területén.

Cj egyházi és világi vezetőség
került így a szlovák evangé

likus gyülekezetek élére.
»Szemünk előtt a világtestvériség 
eszméje lebeg Krisztus szellemében« 
— írta egyik cikkében Chabada 
püspök. S 1953. április 9-én, amikor 
az újonnan megválasztott esperesek 
és helyetteseik Pozsonyban letették 
az előírt fogadalmat a Szlovák Egy
házügyi Hivatal vezetője előtt, Cha
bada püspök ott elmondott beszédé
ben hangsúlyozta a szlovák evangé-

likusság részvételét a világbékéért 
folytatott munkában.

»Egyházmegyéink a világbéke 
harcosainak bástyái. — Mind
nyájan tudjuk feladatunkat 
mind az egyház, mind u népi 
demokratikus köztársaság irá

nyában.«
Az új esperesek közt a szlovák 
evangélikusok néhány kiváló, régi, 
általános megbecsülésnek örvendő 
munkását találjuk. Ilyen például a 
pozsonyi esperes, az immár hetven 
éves dr. Julius Adamis, vagy az 
eperjesi egyházmegye új vezetője: 
Ctibor J. Handzo. Nagyon sok az új 
s fiatal esperes is. Április végén 
megválasztották az új egyházme
gyék új ̂  presbitériumait, így tehát 
alapjaiban megújult a szlovák evan
gélikus egyház.

Rendkívül fontos eseménye az 
egyháznak a beható lelkipásztori át
csoportosítás mindkét kerületben. 
Ezek közül néhányat itt is kieme
lünk: Baltazár Jánost Kuntapolcá- 
ról áthelyezték Padárra, dr. Ladis- 
lav Jurkovicsot Kassáról Rimabá
nyára. Francisci Mihályt Pozsonyból 
áthelyezték Modorba, szolgálatté
telre az egyetemes püspökhöz. Az 
egyház szélesebb alapokra helyezte 
a lelkipásztori utánpótlást. Ezt a 
kérdést közösen oldja meg a Cseh 
Testvér Evangélikus Egyházzal. 

Prágában, a Comenlus hittudo
mányi karon egy teológus-előké
szítő tanfolyamot nyitottak meg. 

Ezek elvégzése utón veszik fel a 
mindkét nembeli fiatalokat, ha a 
felvételi vizsgának eleget tettek, a 
most Modorba kerülő régi pozsonyi 
teológiára. (—i)

K O M Á R O M
A galagonya virágtól égő, vörös- 

lombú fája hívogatóan virít a 
komáromi egyház épületének kapu
jában. Emeletes villaépület s még 
tábla sem hivalkodik, amely tudatná, 
hogy itt a parochia, hivatal s ima
terem.

De nincs is rá szükség. »Itt min
denki tudja, hogy itt vagyunk« — 
mondja az esperesné, szőke, nyúlánk 
asszony, akit annyi gyerek vesz kö
rül, hogy a maga családja kitesz egy 
bő bibliakört s mégis, sőt épp ezért, 
sohasem tűnik el a mosoly az arcá
ról.
A legmélyebb benyomás, amit ezen 

a kapun belépve szerez az em
ber, az otthon képe. Nem csupán az 
épület formája, vagy a dísznövé
nyekkel csodálatosan széppé vará
zsolt kis kert vezet ehhez a gondo
lathoz, hanem maga a gyülekezet 
élete.

0
liaórás hivőért épúgy késsül az 
igével, mintha telt templomban szol
gálna s egy gyermekért kijár rend
szeresen a szórványba, mintha népes 
csoport várná. De igy lesz családdá. 
Csendesen munkálkodó, békés szere- 
tetben élő csalóddá.

Csalóddá, amely új feladatok előtt 
is áll. Az egykori nagykiterjedésű 
Komárom kistisztviselő külvárosá
ból lendületes ipari város fejlődik. 
Vájjon a gyülekezet régi otthonok 
nyugdíjas levegőjét őrző emlékilla
tot áraszt-e vagy új életünk új len
dületében munkálkodó család lesz-e 
a hívek serege, amely a maga mére
teiben úgy növekszik, mint lelké
szének családja? Hisszük, hogy erre 
a kérdésre pozitív választ ad a gyü
lekezet élete.

Korén Emil

NÉMETORSZÁG
Több új egyházi rendtartás intéz

kedett akképpen, hogy a keresztsé- 
get istentisztelet keretében, a gyüle
kezet jelenlétében gyakorolják a 
gyülekezetek. Stählin püspök ezt a 
gyakorlatot református behatásnak 
minősítette az evangélikus gyüleke
zeteken belül. Sasse profeszor is 
református szokásnak tekinti ezt az 
eljárást. Mások viszont arra utal
nak, hogy a múlt század elején a 
lutheri hitvallás érvényéért sokat 
küzdő Harms Lajos nagyon fontos
nak tartotta a gyermekeknek gyüle
kezeti Istentisztelet keretében való 
megkeresztelését. A legrégibb evan
gélikus egyházi rendtartások is azt 
kívánják, hogy a keresztséget a 
gyülekezet jelenlétében szolgáltassák 
ki. A magyarországi evangélikus 
egyházban kialakult hasonló gyakor
lat szintén ez utóbbi álláspont igaz
ságát húzza alá.

*
A J. H. Wiehern által a múlt szá

zadban alapított híres »Rauhes 
Haus« igen súlyosan megrongálódott 
a második világháború idején Ham
burgot ért bombatámadások alatt. 
Most készült el ezen nagy intézmény 
harmadik épületének az újjáépítése. 
Az újjáépített épületet átadták ren
deltetésének. A »Rauhes Haus« gyü
lekezetéhez ezidőtájt több mint há
romszáz lélek tartozik.

ANGLIA
Június 4-én a teológia díszdokto

rává avatta a Cambridge-i egyetem 
Brilioth Yngve püspököt, a svéd
országi evangélikus egyház érsekét. 
Ugyanez alkalommal avatták a jog
tudományok díszdoktorává Javahar- 
lal Nehrut, India miniszterelnökéi. 
Az érsek és a miniszterelnök a múlt 
év végén Lucknow-ban tartott öku- 
ménikus konferencián, ; melyen 
Nehru vendégként vett részt egy 
alkalommal, találkoztak össze elő
ször.

*
Nutting, a brit képviselőház kül

ügyi osztályának helyettes titkára, 
több egyházi vezetőt fogadott, akik 
kifejezték a protestáns misszioná
riusok kolumbiai helyzete feletti 
aggodalmukat. A küldöttség tagjai 
között volt többek között Kcnnith 
Grubb, a brit egyházak tanácsa nem
zetközi osztályának a vezetője, dr. 
Norman Goddall, a nemzetközi misz- 
sziói tanács főtitkára és R. D. Say, 
a brit egyházak tanácsának titkára. 
Nutting annak a reményének adott 
kifejezést, hogy a kolumbiai angol 
követ erélyes közbelépése a ko
lumbiai kormánynál eredményre 
fog vezetni.

A komáromi eklézsiának alig van 
történelme. Azt a keveset is, 

ami van, a világháború borzalmai
ban rommá bombázott parochia és 
imaterem s egy lelkész megdöbbentő 
tragédiája teszi terhessé.

Az első világháború után Tatával 
együtt alakult önállóvá. (Később 
egymástól is különváltak.) Alig egy 
évtized alatt megépítették az egybe
tartozó imatermet, paplakot, irodát. 
A kis gyülekezet — nyugdíjasok, 
tisztviselők, olcsóbb letelepedésre 
szorult városiak — e köré csoporto
sult, mint egy csalód. Otthonukká 
lett az imaterem s ez a külvárosi 
településű evangélikusság itt eresz
tette mélyre gyökerét.

Aztán jött a vihar, a második vi
lágháború. Ez a gyülekezet megta
pasztalta, hogy a háború nemcsak 
emberéletek s épületek pusztulását 
jelenti, hanem mindent megmérgez, 
felborít s az élet jószóndékok és tö
rekvések apró mozzanatai ellenére 
széles árban sodor a hátán tragédiá
kat. Ezeknek az éveknek az árjában 
különös erők és hullámok tornyosul
nak s az összkép a megzavarosodott 
víz. Egy elsodródott lelkész, az épü
let hatalmas bombatalálata, az újjá
építés komoly lendülete, a lelkész 
tragikus pusztulása s mindezek nyo
mán az ijesztően felborult gyüleke
zeti egyensúly sűrűsödnek össze 
szinte néhány hónap alatt a háború 
gyümölcseként. A gyorsan változó 
lelkészek minden igyekezetük elle
nére is pásztornélküliséget jelente
nek, míg végre 1948-ban mai lelké
szével megnyugszik s újra családot, 
megbékélő és egyensúlyba kerülő 
családot jelent a komáromi kis evan
gélikusság.

Alig van történelme s az is ter
hes. Mégis, amikor a vérzőn virágzó 
galagonya alatt beléptem, biblia
órára érkező híveket láttam vára
kozó beszélgetésben, akik közül nem 
lehetett látni, ki a papcsalád tagja, 
ki rokon, s ki a gyülekezeti tag. 
Annyira egyek voltak. Hisszük: a 
Krisztusban. Otthon voltak mind.
TVTincsenek kiemelkedő események 

’ sem a gyülekezet életében. Csu
pán egy-egy gyülekezeti nap teszi 
néha színessé az eseményeket, ami
kor a szórványokból is v bejönnek. 
Különben a kevesekért való hűség 
szolgálatában áll a lelkész: 4—5 bib-

Neves protestáns teológusok 
egyöntetű állásfoglalása a fa j i  kérdésben

Ben J. Marais, aki nemrégen »A 
faji kérdés nyugat megoldatlan kér
dése« címen könyvet jelentetett meg, 
körkérdést intézett néhány ismert 
evangélikus és református teológus
hoz. A beérkezett válaszok — anél
kül, hogy a vólaszírók egymásról 
tudtak volna — nagy egyezést mu
tattak. A következő kérdésekre kért 
Marais választ:
1 Véleménye szerint a Biblia kilá- 

tásba helyezi-e, megengedi, vagy 
tiltja-e a faji elv alapján szervezett 
népegyház létesülését? — Vala
mennyi felelet így hangzott: tiltja. 
Vischer Vilmos franciaországi refor
mátus professzor, aki ótestamentomi 
kutatásairól ismert, a következőket 
írta: »Az ellen nem lehet semmit se 
szólni, ha az egyház különböző né
pek között azok nyelve, szokásai és 
sajátosságai szerint különböző for
mát ölt. Ezt nem tiltaja a Biblia, de

csak abban az esetben engedi 
meg, ha az ilyen értelemben vett 
népegyház bármilyen fajtájú 
vagy származású keresztyén szá

mára megnyitja ajtaját.«
O Hiszi-e, hogy a Biblia az egyre 

erősödő faji megkülönböztetés 
politikájának az egyházon belül te
ret nyit és azt szentesíti? A felelet 
egybehangzóan így szólt: nem. Ber- 
kelbach utrechti református pro
fesszor szerint, amikor egy »fehér 
egyház«, vagy fehérekből álló gyüle
kezet így imádkozik: jövel Uram 
Jézus, akkor tudnia kell, hogy maga 
Jézus is egy más fajhoz tartozott és 
tudomása szerint bőrének színe a 
mennybemenetel alkalmával sem 
változott meg.
í) Helyeslendő-e a fokozott faji 

megkülönböztetés politikája a 
keresztyén egyházon belül, mikor el
járását azzal igyekszik indokolni, 
hogy maga Isten teremtette és akarja 
fenntartani a különböző fajokat és 
ezért a különböző fajok tisztaságá
nak megőrzése nemcsak megenge
dett dolog, hanem keresztyéni köte
lesség? *— Barth Károly válasza:

»Nem. Ez náci teológia.« Ugyanígy 
válaszolt Bavinck professzor is, aki 
azt fűzte hozzá, hogy a Biblia ezzel 
nem akarja egyszerűen megszüntetni 
a népi és faji különbségeket. (Jel. 
21:26.)

Dahl norvég evangélikus pro
fesszor szerint az ilyen megállapítá
sok az egyház lényegének megtaga
dásából származnak. A keresztyének
nek polgári hivatásukban e kérdés
ben tanúsított magatartásuk termé
szetesen összetettebb, amivel külön 
kellene foglalkozni.
A A fajok keveredése Isten akarata 
•** és törvénye ellen való? — ez az 
ön véleménye is» — Brillenburg 
német evangélikus professzor szerint 
ez a szándék túl messzire megy. Is
ten úgy rendezte a dolgokat, hogy 
egyező és nem egyező dolgok szá
mára egyaránt teret biztosított.

A múlt ősszel elhúnyt Hartenstein 
evangélikus püspök, a bázeli missziói 
intézet volt igazgatója összefoglalóan 
válaszolt a kérdésekre: »Semmi le
hetőség sem nyílik az egyházon belül 
faji megkülönböztetésre. Jézus Krisz
tusban mindnyájan egyek vagyunk, 
ezért nem szabad — főleg egyazon 
területen — különféle egyházakat lé
tesíteni. Erre a tapasztalatra jutot
tunk el a hitleri Németországban és 
a német külmissziói munka története 
folyamán is. Ha valahol mégis meg
kíséreltük, kudarcot vallottunk, ’s 
ami ennél több, vétkeztünk.

Meg kell maradnunk amellett,
hogy Jézus Krisztus színe előtt
nincsen faji megkülönböztetés.«
A mi magyarországi evangélikus 

egyházunkban ez a kérdés közvetle
nül akkor vetődött fel, mikor a má
sodik világháború alatt több német
ajkú hittestvérünk a hitlerista ta
nok hatására azt kívánta, hogy a 
német evangélikusokat »népi« vagyis 
faji alapon külön evangélikus egy
házba szervezzék. De ugyanez a 
kísértés környékezte az egész ma
gyarországi keresztyénséget az ú. n. 
»árja« kérdéssel kapcsolatban.

ROMANIA
A bukaresti evangélikus gyüleke

zet háromszoros jubileumot ünne
pelt: 250 éves fennállását, első temp
lomépítésének 175 éves és második 
templomépítésének 100 éves évfor
dulóját. Az ünnepi istentiszteleten 
D. Fr. Müller püspök hirdette az 
igét.

U. S. A.
Eszakamerika legnagyobb egyházi 

testületé, a methodista egyház 
Omahában tartott gyűlésén Martin 
pöspököt választotta elnökévé, tit
kárává pedig újból Oxman püspö
köt választotta, akinek a neve öku
menikus munkássága révén világ
szerte ismert:

FRANCIAORSZÁG
A német-francia testvéri tanács 

Párizsban tartotta negyedik ülését. 
A gyűlés napirendjén az evanstoni 
nagygyűlés kérdése és a katolikus 
egyházhoz való viszony szerepelt. A 
gyűlésen részt vett D. Niemöller, D. 
Stempel, D. Niesel, dr. v. Thadden- 
Trieglaff és még sok más német 
egyházi vezető.

A P R Ó H I R D E T É S E K
S O M O G Y I  S Z Ű C S
Bundák átszabása, bélések, használt bundák, 

irhák vétel«. Kossuth L a jo s-itca 5,

SPECIÁ LIS MŰSTOPPOLŐ, MŰTÖMŐ
MAKÁN JANOS, többszörösen kitüntetett 
férfi, női szabómester. Thököly-út 59/a. 
Legtökéletesebb műtömés kiégett, molyrágott 
szöveten és ruhákon. Vidékre postán utánvét.

RE KAMI ÉK, FOTELEK
garnitúrák készen és megrendelésre, 
fizetési könnyítéssel, BOKOR kárpitosnál 

Sztálln-út 54. (Bejárat: Eötvös-u. 17.)

GYERMEKKOCSIT,
sport és mély, golyóscsapágyasat, csőbútort, 
ágysodronyt, k e r t i b ú t o r t  készít, javít: 
L A K A T O S ,  Csányi-utca 12.’ szám (pince)

Kertibútor, csőbútor, összecsukható vaságyak, 
sodronyágybetét készítése és javítása. Vincze, 
Népszínház-u. huszonhat.

Vállalati Jogügyi osztályhoz elmennék. 
Baditz, Miskolc. Főposta, Postán marad.
Kvarclámpa javítás: Zsellér, VIII., Szi-
gony-u, 19.
Rekamlé készítését, mindennemű kárpitos
munkát, Javítást háznál, házon kívül vállal 
fizetési kedvezménnyel. Várad!, M ajakovszkij, 
utca 32.

Használt háló, kombinált szekrény, kétszemé
lyes rekamié, fotel, szék, lakberendezés pri
vátnak olcsón eladó. Péterffy Sándor-u, 17. 
Gombos.
Összecsukható ágyakat, sodronyágybetétet, 
csőbútort, gyermekkocsit készít, jav ítást 
vállal: Prohászka, Zichy Jenő-u. 46.
Csináltassa nadrágját speciális nadrágszabó
nál. Női-, sí-, bricsesz- és átszabás garan
ciával. Varga János, nadrágspecialista, 
M ajakovszkij-u. 56. III. 4.
Kétszemélyes rekamiét székekkel, fotelekkel 
olcsó árban készít: Kárpitos, Rákóczl-tér 11.

Kárpitosbútor beszerzésével forduljon biza
lommal Oláh Kárpitoshoz. Javítást vállalok. 
Készáruk raktáron. József-körút 66. T: 138-102.
Zongora, pianino Javítás, hangolás, érték- 
becslés olcsón Sasvári zongorakészítő mes
ternél. Lenin-körút 21. Tel.: 426—819.
Művégtagok, haskötők, sérvkötők, lúdtalp
betétek készítése és javítása. Vidékre Is ki
szállok. Pokorny, orvosi műszerész: Budapest, 
V., Kossuth L.-u. 5,
Express Kötőkészülék. Sálszövő. Rapid jav í
tás. Debreceni, XIII., Szt. László-u. 53.
Szemüveg LlpI Józseftől (Knapecz utódától) 
IX., Úllői-út 79. örökim ádás templom mellett.
Zongorajavítás, hangolás Jótállással. Szak
szerű becslés, Szávits m ester. Baross-tér egy. 
Tel.: 330-476._______________________________
Sezlon 850 Ft, m atrac 315, vendégágy (vas
ból) 345 Ft. Készítőnél, Bp., Lenin-körút 55.
Meridor kötőkészűléket, szövőrámát készít, 
Javít. Kisiparos, Bpest, VIII., Alföldi-u. 12. 
Műhely.
Szőrmebélések, bundák átszabása, javítása: 
Szemere szűcsnél. Lenin-krt, huszonhat. 
Orgona, harmónium, készítés, javítás, han
golás, karbantartás. Villamos fúvóberendezé- 
sek. Fittler, Bpest, XIV., Miskolczl-út 76. 
Fajtiszta angóra nyulak kaphatók. Előjegyez- 
hetők: Református Lelkész, Vértesacsa. 
Rlngllzés táskákban, övékben, zlppzárjavítás, 
gouvré-pllssé, hímzések, azsúrozás, gomb
áthúzás, előrajzolás: Braun Jenő, egyedül 
dolgozó kisiparos szaküzletében, Aggteleki-u. 
4. szám.
Evangélikus családnál vidéki diáklány teljes 
ellátással otthont talál. — Cím a szerkesztő
ségben.
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„A történelem új szakaszát kezdjük írni“
J. L Hromádka professzor nyilatkozata a Kostnické Jiskry-nek 

a Béke Világtanács budapesti üléséről
Megírtuk annakidején, hogy a Béke Világtanács budapesti 

ülésén részt vett külföldi egyházi vezetők, akik egyszersmind a 
magyar protestáns egyházak vendégel is voltak, itt tartózkodásuk 
alkalmából ismételten kifejezték azt az ígéretüket, hogy hazájukba 
visszatérve beszámolnak magyarországi élményeikről, a Béke 
Világtanács ülésein szerzett tapasztalataikról és nem utolsó sorban 
a magyar protestáns egyházak életéről nyert benyomásaikról. 
A cseh protestánsok lapja, a Kostnické Jiskry Július 15-1 számá
ban J. L. Hromádka professzornak, a prágai Comenius fakultás 
dékánjának, a debreceni református teológiai akadémia díszdokto
rának nyilatkozatát közli a Béke Világtanács budapesti üléséről. 
A nyilatkozatot, amely válasz négy feladott kérdésre, az alábbiak
ban közöljük.

1. M ilyen légkörben folyt 
a Béke Világtanács budapesti 

ülésszaka?
Igen reményteljes hangulatban 

gyűltünk egybe.
Amióta nemzetközi béketa
nácskozáson veszek részt, 
ilyen derűs Jövővel biztató 
helyzetet még nem éltem  
át, mint a budapesti konfe

rencia kezdetén.
Koreában már aláírták a fog

lyok kicseréléséről szóló egyez
ményt s a béke megkötése is 
csak néhány nap kérdésének lát
szott. Nagy-Britanniában a legfel
ső politikai körök a négy nagy
hatalom tárgyalását sürgették. 
Itáliában De Gasperi kormánya a 
parlamenti választásokon . érzé
keny sebet szenvedett s ez vilá-' 
gosan kifejezésre Juttatta, hogy 
az olasz nép egyre , öntudatosab- 
ban fordul szembe az amerikaiak 
Európában folytatott politikájá
val. Nyugat- és Kelet-Németor- 
szág népes delegációi azoknak a 
lépéseknek a hatása alatt voltak, 
melyeket a Német Demokratikus 
Köztársaság kormánya tett, hogy 
elhárítson minden akadályt az út
ból, mely a német területek egy
ségesítését gátolja. A budapesti 
kongresszus elején a megnyilat
kozások ebben a szellemben 
hangzottak el.

Voltak azonban sötét árnyak Is 
a kongresszus felett. Miközben 
tárgyaltunk, hírek érkeztek Ko
reából, hogy Li Szin Man. Dél- 
Korea köztársasági elnöke a tár
gyalások ellenére, 25.000 észak
koreai hadifoglyot széjjel eresz
tett, jóllehet a semleges államok 
ellenőrzése alá kellett volna őket 
bocsátania. Az Egyesült Államok 
kormánya kijelentette, hogy ez 
akarata ellenére történt. Nagy- 
Britanniában éles tiltakozások 
hangzottak el ez ellen a kihívó, 
áldatlan lépés ellen. De azt a 
kérdést mégsem lehetett elhall
gattatni: vájjon Li Szin Man nem 
tárgyalt-e titkon az amerikai had
sereg döntő képviselőivel (talán 
még politikusaival is) s vájjon ez 
a lépés nem jelenti-e a béke meg
kötésének messze időre való elto
lását.

Ugyanebben az időben ját
szódott le Kelet-Berlinben a nyu
gatról szervezett kísérlet, hogy 
meghiúsítsa a német egység re- 
ménytkeltő kezdeményezéseit s 
Nyugat- és Kelet-Németország 
között kimélyítse a szakadékot. 
Körmönfont és veszedelmes kí

sérlet volt! Ha sikerült is elhá
rítani és újra megteremteni a 
nyugalmat, az mégis nyilván
valóvá vált, hogy

nagyon is szükséges kemé
nyen harcolni azok ellen  az 
elem ek ellen , akik nem ad
ták fel a Szovjetunió és szö
vetségesei elleni erőszakos 

küzdelmet.
A tanácskozások utolsó napján 

-tudtuk meg, hogy New York ál
lamban kivégezték a Rosenberg- 
házaspárt. Mindnyájan éreztük, 
hogy éz az esemény szimbolizál
ja annak a körnek a megátalko- 
dottságát és önkényeskedését, 
amely meg akarja állítani a tör
ténelem előrehaladását.

De ezek az árnyak sem za
vartak m eg minket. A  bu
dapesti gyűlés "azzal a fel
hívással fordult a nemze
tekhez és kormányokhoz, 
hogy kezdjenek tárgyaláso
kat — vagy az öt, vagy  
csak a négy, illetve három 

nagyhatalom között.

Kimondtuk, hogy a világ köz
véleményéhez kell fordulni, az 
összes világtájak népeihez, hogy 
a nagyhatalmakat közös akcióval 
hívjuk fel tényleges béketárgya- 
lásokra.

2 . Mi érdekelte önt 
különösképpen 

a budapesti konferencián?
Budapesten a nagyszámú ke

letázsiai és részben délafrikai 
színes arc érdekelt a legjobban. 
Ez figyelemreméltó tény. A szí
nes emberek százmilliói, sárgák 
és feketék, akik eddig csak anyag 
voltak a nyugati, európai és ame
rikai »fehér ember« kezében, el
foglalták helyüket az emberiség 
családjában.

A  történelem űj szakaszát 
kezdjük írni.

Milyen tevékenyen, mekkora 
kezdeményező erővel és öntudat
tal folytak bele a tárgyalásokba 
a kínaiak és koreaiak, Indusok és 
Japánok, a Közel-Kelet képvise: 
lói (arabok) és a »fekete« Afrika 
képviselői. Csak rájuk kell néz
ni, arcukra és mozgásukra s nem 
menekülhetünk ez elől a mély 
benyomás elől, hogy ezek az em
berek nagyszerű, fiatalos oda
adással telített emberek. Voltak 
köztük, akik kimagasló politikai 
és kulturális körből valók, má: 
sok az egyszerű mindennapból 
jöttek. Nem fogom elfelejteni az

A béke erőinek diadala
1953. július 27-én magyar időszámí

tás szerint délután 2 órakor elhall
gattak a fegyverek Koreában. A 
Sárga-tengertől a Japán-tengerig a 
félsziget közepén húzódó arcvonalon 
három év és 33 nap után nem hallat
szik többé gránátrobbanás, puskaro
pogás. Aláírták a koreai fegyverszü
neti egyezményt.

A fegyverszünet megkötése a béke 
erőinek nagyjelentőségű győzelme. 
Nyilvánvaló volt, hogy a nemzetközi' 
feszültség csökkentése mindaddig 
csak átmeneti és időszakos lehet, 
amíg Koreában tart a vérontás. A 
nemzetközi békemozgalom érdeme, 
hogy mozgósította a világ becsületes 
embereit a fegyverszünet mielőbbi 
létrehozása érdekében.

Igen nagy szerepe volt a megegye
zés létrejöttében a koreai-kínai kor
mány messzemenő tá-'gyalási kész
ségének. Noha az amerikaiak egy
más után gördítették az akadályokat 
a fegyverszünet megkötése elé, a ko
reai-kínai kormány nagy türelmet cs 
szívós békeakaratot tanúsított és ez
zel megakadályozta a tárgyalások 
megszakítását és végülis eredménye
sen fejezte be azokat.

A fegyverszünet kétségkívül döntő 
jelentőségű esemény. Egy olyan sza
kasz lezárultát jelenti, amelynek ta
nulságait a népek sohasem fogják 
elfelejteni. Megmutatta, hogy a tá
madással szembe lehet szállni, bebi
zonyította. hogy a tárgyalások szel
lemét diadalra lehet vinni az erő
szak politikájával szemben. A fegy
verszünet ténye n.inden becsületes 
békeszerető ember személyes sikere 
is és nyomában új reménység szüle
tett a többi függőben lévő vitás kér
dés rendezésére.

A küzdelemnek azonban még nincs 
vége. Azok a körök amelyek köröm
szakadtáig küzdöttek a fegyverszü
net ellen, vereséget szenvedtek. De 
éppen e vereség készteti őket újabb 
békeellenes kísérletekre. A békehar
cosok világszerte nem végpontnak, 
hanem kiindulópontnak tekintik a 
fegyverszünetet. Azért harcolnak, 
hogy a fegyverszünet olyan új kor
szak hajnalát jelezze, amelyben a 
nemzetek békésen élnek egymás 
mellett, becsületesen és igazságosan 
rendezik a vitás kérdéseket.

A d en au er  politik ája  
a  n é m et k é r d é s  b é k é s  m ego ld ásán ak  

leg n a g y o b b  ak a d á ly a
M a rtin  N lem öIIer n y i la tk o z a ta

Martin Niemöller, a hesseni evan
gélikus egyház vezetője Maina- 
Frankfurtban nyilatkozatot tett 
közzé.

Niemöller a nyilatkozatban Aden- 
auer-ellenes közös harci front ha
ladéktalan megteremtésére szólítja 
fel mindazokat a pártokat és cso
portokat,' amelyek »gazdaságilag és 
katonailag sem Nyugathoz, sem Ke
lethez egyoldalúan le nem kötött,, 
egységes, békeszerető, demokratikus 
Németország megteremtéséért küz
denek.«

Nieníöller nyilatkozatában ki
emeli:

— Az új bonni parlamenttől függ, 
hogy a szövetségi köztársaság mi
lyen szerepet tölt majd be Német
ország újraegyesítésénél és az új, 
egységes Németország nemzetközi 
tekintélyének kivívásánál.

Az eddigi bonni parlament le
hetővé tette az Adenauer-kor- 
mánynak, hogy a legfontosabb 
politikai kérdésekben figyel
men kívül hagyja a nép akara

tát, megakadályozza a lakosság 
őszinte felvilágosítását a sajtó 
és a rádió útján és ugyanakkor 
becstelen rágalmakat szórjon 

politikai ellenfeleire.
— fiz a politika vezetett a német 

nép és a világbéke érdekeit sértő 
bonni és párizsi szerződések ratiíi-í 
kálásához a nyugatnémet parla
mentben. Adenauer politikája a né
met kérdés békés megoldásának 
legnagyobb akadálya lett.

Nemsokkal, e nyilatkozat elhang
zása után Ehlers, Adenauer Keresz
tény Demokrata Uniójának alelnöke 
uszító és rágalmazó hadjáratot kez
dett Niemöller ellen. Ehlers egy vá
lasztási gyűlésen hangsúlyozta:

az evangélikus egyháznak nem 
szabad megengednie, hogy Nie- 
mölier, aki résztvett a Béke Vi
lágtanács budapesti ülésén, és 
aki harcra buzdít a “vallás ér
dekeit védelmező« Adenauer el
len, felszólalhasson a közeljövő
ben Hamburgban tartandó 

evangélikus egyházi napon.

tárgyalásra. A magyar vendégsze
retet és szívesség egyébként is
mert — de ez most nem a felső 
osztályok régi, feudális pompája 
volt, hanem egyszerű, odaadó lel
kesedés a magyar nép részéről, 
amely a magyar, történelem új 
szakaszát nyitotta meg. Ez alko- 
tólag hatott a konferencia mene
tére.

Hálásan em lékezünk azok
ra a nagyszerű alkalmakra 
Is, am elyeket magyar pro
testáns testvéreink biztosí
tottak számunkra, amelyek  
során találkoztunk a refor
mátus és az evangélikus 
egyházak vezetőivel, az 
egyházak székházában, a 
református teológiai akadé
mián és Kiss Roland refor

mátus főgondnoknál.
A magyar dolgozók üzemeik

be, iskoláikba, gyáraikba, földmű
vesszövetkezeteikbe hívták meg a 
Béke Világtanács tagjait, hogy 
tapasztalatainkat kicserélhessük. 
Amit pedig a lakosság, az ifjúság

és á dolgozók tettek az összejöve
tel sikeréért, azt még felvázolni 
is nehéz lenne. A magyar kor
mány minden résztvevőt és ven
déget meghívott a parlamenti fo
gadásra. Rádiónyilatkozatomban 
azt mondtam:

»Itt Budapesten úgy látjuk, 
hogy az utolsó hat hónap- 
alatt már győzelm es ütköze
teket vívtunk meg. A  látha
táron feltűnt már a hajnal
pír. A  nap azonban m ég 
nem bukkant fel. Ezért a 
budapesti tanácskozások is, 
minden rem ényteljes vára
kozás m ellett is, arra a ko
m oly felism erésre hívnak  
fel, hogy m ég nem vagyunk  
a dolgok végén. Továbbbra 
is szükséges szívósan dol
gozni s keresni a bölcs utat 
a következő napok s hóna- 

napok számára.« ]

. Ez nehéz munka, de számunk^ 
ra el nem kerülhető, mert ,az 
egész föld népeinek Javáról van 
szó. A máért és a messze jövőért 
küzdünk.

„A mással jóltevő ember megkövéredik; és aki mást felüdít, maga is felüdül“ (p m . 11. 25.)

- <„> •• ^

indiai orvos, Sahib Szing Sokhl, 
Nehru miniszterelnök barátja 
szavait, aki azt mondta nekem, 
hogy az indiai nép mély érdeklő
déssel figyeli a népi Kínát. Az 
indiai népet érdeklő a haladás
nak minden megnyilvánulása s 
teljesen elképzelhetetlen, hogy 
indiaiak valamikor is harcoljanak 
a kínaiak ellen. Annál hatalma
sabbak és meggyőzőbbek voltak 
a szavak, mert egyszerűséggel és 
kifejező tartózkodással voltak el
mondva.

Döntő módon éreztük, hogy  
a háború és béke kérdése 
— em berileg szólva — 
nem annyira a pénzen és az 
atombombán, hahem az 
ázsiai népek határozott
ságán fordul m eg, valamint 
azon a szolidaritáson, am e
lyet ezek a nemzeti füg
getlenségükért küzdő népek  
a szenvedő Koreával, a fe l
ébredt Kínával s a többi 
cséndesóceáni népekkel 

szemben tanúsítanak.
Helyes, ha a mi embereink a 

világeseményeknek s a történel
mi eseményeknek ezt az össze
függését öntudatcSítják maguk
ban. Csak ha kérdéseinkre a mai 
világesemények fényénél kere
sünk feleletet . értjük meg iga
zán saját helyzetünket-és felada
tainkat is. , . .

3 . M ilyen képviseletük volt 
az egyházi köröknek?

Ez igen érdekes fejezete a be
számolónak. Most csak annyit kí
vánok röviden megjegyezni, 
hogy egyes nemzeti békebizottsá
gokat elsősorban protestáns lel
készek képviseltek. így volt ez 
Dél-Afrika, Ausztrália, Kanada, 
Hollandia és Norvégia esetében; 
Nyugat-Németország képviselői 
között ott volt Martin Niem öller 
is, aki a Német Demokratikus 
Köztársaságban történt esemé-’ 
nyék után határozta el, hogy 
nemcsak a német kérdés megoldá
sára egybehívott berlini konfe
rencián vesz részt, hanem a bu
dapesti gyűlésen is. Vele volt a 
hitvallő egyház néhány tagja is. 
NyikolaJ Moszkvai patriarcha már 
nélkülözhetetlen résztvevője a bé
kekonferenciáknak. Wn Jan 
Csüng kínai keresztény képviselő 
Is rendszeresen el szokott Jönni 
és most is ott volt. Nem feledkez- 
hetem el magyar barátaimról 
sem; Vető Lajos és Dezséry Lász
ló evangélikus, Bpreczky Albert 
és Péter János református püs
pökről. A budapesti teljes ülésen 
Czapik érsek is beszélt. Ez volt 
az első eset, hogy békevilágkon
gresszuson ilyen magas állásban 
levő férfiú, a római katolikus püs
pöki kar tagja beszéljen.

4 . A  Magyar Népköztársa
ság mimódon szolgált a kon
gresszus sikerének érdeké

ben?
Ki sem fejezhető Igazán, hogy 

a magyar környezet milyen hatá-
l'A7Ír\ffon loll/QoffnűM Vl 0 + Q
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A KURUCVI LÁG SZÜLTE GYÜL E KE Z E T G Y Ü L E K E Z E T I  HÍ R E K
Szentháromság után 9. vasárnap.

15,1-5. Zsid 3,12—14. cl. u. 2. Móz 32,4-10.P á p á n  a legutóbbi időkig nem já r
tam. De valakitől csak hallottam 
erről a neves dunántúli városról, 
mindig mint iskolaváros képzett meg 
előttem. Rendszerint így is kezdték 
barátaim  az emlékezést: amikor én 
pápai diák voltam . . .

Meglett fejjel az elmúlt hetek egyi
kén kocogtam végig cammogó lép
teimmel Pápa utcáin s elbűvölt a vá
ros varázsa.

Nem az iskolák nyűgöztek le, pedig 
tanév vége volt s bejáró diákok szá
zaival sodródtam befelé az állomás
ról. Nem is a szélesen terpeszkedő 
egykori Eszterházy-kastély, amely 
óriási parkja közepén úgy ült a város 
szívében, mint pók a hálója közepén 
prédára lesve s köréje csak lassan és 
félve, szinte lopva húzódott a város. 
Még a monumentális r. katolikus 
templom sem fogta úgy meg a fi
gyelmemet — pedig kétségtelenül az 
ország egyik legszebb barokk temp
loma —, mint két kisebb épület. Egy 
kis mellékutcában Mátyás király 
egykori vadászkastélya s a főtérén 
egy török épület, annak is a folyosó
korlát vasmintázata. Ezeknek a leve
gőjén érett bennem Pápa hangulata, 
amikor Bácsi Sándor rám utatott egy 
semmitmondó emeletes saroképü
letre:

— Nézd, itt állt egykor a mi eme
letes házunk. . .

A történelmi levegő hangulatában 
így bomlott ki előttem a pápai luthe- 
ránusság hőskora,

A reformáció az 1530-as években 
oly nevekhez fűződött itt, mint 
Thurzó Elek és Enyingi Török Bálint.

Á budai egyházmegye, fennállá
sának egy éves fordulójával kap
csolatban a hűvösvölgyi Lelkész
nevelő Intézetben július 25—29-ig 
csendes napokat rendezett, amely
nek címéül az evanstoni nagygyűlés 
főcímét választotta: Krisztus a vi
lág reménysége. A reggeli s esti 
áhítatok, továbbá bbiliakörök mel
lett a délelőtti előadások keretében 
Jób könyvét, János 1. levelét és Pé
ter 1. levelét ismertették, a délutáni 
előadássorozat Címé »Evangélikus 
egyházunk tanítása« volt és szólt a 
hitről, az imádságról, az egyházról, 
a világról és az örök életről Luther 
Márton tanítása alapján.

A megnyitó előadást július 25-én, 
szombaton, délután Várady Lajos 
esperes tartotta, aki először arról a 
történelmi új helyzetről beszélt, 
amelybe egyházunk a szocialista 
Magyarországon jutott.

— Áldjuk Istent — mondotta —, 
m ert lehet egyházat építeni, senki 
és semmi nem állja ú tjá t az ébre
désnek, egyházunk népe énekétől 
hangos Gyenesdiés és Fót s a hű
vösvölgyi csendes napok is azt hir
detik, hogy Isten kegyelmi időt ad 
arra, hogy megtanuljunk neki en
gedelmeskedni.

Nem »konferenciai sereget« to- 
horzunk, amely a keresztyén 
életet csak konferenciákon 
tudja elképzelni, amely nem tud 
élni másképpen, csak ha elvonul 
»kies helyre«, hanem úgy aka
runk szolgálni, hogy akik itt 
vannak, azok megújúlva térje
nek haza és építsék gyülekcze-

Bálint pap 1536-ig Luther szerint 
prédikált s Luther híve volt itt 
Sztáray Mihály is. Később a refor
mátusok erősödtek meg, akik mellett 
az evangélikusok visszaszorultak.

Az 1660-as években egy évtizeden 
át a város szívéből kinyúlt a pók 
karma a protestánsok felé is s bele
m art a maroknyi lutheránusságba.

A földesúr részéről kemény pro
testáns-üldözés folyt, de kemény 
volt a hit is s csak megacélozó- 

dott a népünk.

A pápai evangélikusok gyülekezetté 
először voltaképpen a kuruc időkben, 
II. Rákóczi Ferenc oltalma alatt 
szerveződtek. Anyakönyveket 1703 
óta vezetnek. Imatermük, paplakjuk, 
iskolájuk a főtéren volt saját emele
tes házukban.

A földesúr ezt 1714-ben hajdúk
kal és spanyol katonákkal dur
ván clkoboztatta s a papot, taní
tót a Iegbrutálisabb erőszakkal 
elűzette. Ettől kezdve 70 eszten
dőn át kíméletlen térítésnek vol
tak kitéve, főleg a franciskánu- 

sok részéről.
A könnyebbedést II. József tü 

relmi rendelete hozta, amelynek ki
adási évében minden kíméletlen té
rítés ellenére is 55 evangélikus csa
lád élt Pápán.

1784-ben Ács Mihály pajtájában 
kezdik meg újra istentiszteleteik 
tartását. Két év múlva a mai temp
lom helyén templomot építettek,

tűket és családjukat és példa
mutatók legyenek nemcsak az 
egyházi szolgálatban, az egyház 
építésében, hanem a magyar 
népnek való szolgálatban és az 

ország építésében is.
Szólt a megnyitóbeszéd az evan
stoni. nagygyűlésről és annak elő* 
készítéséről a Magyar ökumenikus 
Bizottságban, továbbá az ébredés es 
az evangelizáció kísértéséről, amely 
gyakran »görögtüzes« érzelmi meg
újulásokat s ennek következtében 
lelki válságokat idézett elő sokak 
életében. Ébresztő igehirdetés és az 
egyház tanítása egymáshoz tartoz
nak. A tanítás ugyan nehezebb fel
adat, de nem táplálkozhatnak a ke
resztyének örökké tejnek italával.

— A csendes napok és konferen
ciák erősítsék az egyház békeszol
gálatát.

Ha nem lenne hazánkban béke, 
nem lenne konferencia sem. A 
háborít felzavar minden közös
séget, a családtól az államig. 
Szívünk teljen meg alázatos há
lával, mert van közlekedés, 
van fény, van kenyér és hajlék, 
életbiztonság, van gyülekezet és 
szól az ige s mindez nagy aján

dék Istentől.
Ez a hála kötelez könyörgésre: 
tartsa meg Isten békességben né
pünket, adjon ott is, ahol nem az 
élet igéje, hanem fegyverek szólnak 
s igazítsa jó ú tra a népek vezetőit, 
hogy megértéssel és tárgyalással 
teremtsék meg az emberiség földi 
békességét — mondotta befejezésül 
Váradi Lajos esperes.

D e  nem csak brutális üldözés és kí
méletlen térítés sújtotta a gyüleke
zetét, hanem döbbenetes járvány is. 
Az 1831-es kolera megtizedelte a 
gyülekezetét. A hívek nagy száma 
között két lelkészük is elpusztult a 
járványban. Veszély múltán elgyen
gülve néztek körül. 447-en maradtak 
mindössze.

De nem hiába kuruc idők szül
ték ezt a  gyülekezetei. A kevesek 
szívósan megálltak s új lendü- 
' letbe kezdett az életük.
No de itt meg is állok. Pápai eklé

zsiánk kurucos kezdete s hősi lépé
sei így eddig kerek egész. Azóta bé
kés fejlődés ú tjá t járják  s hősi idők 
harcaira ma a békés élet csendes vi
lágából néznek vissza.

Pedig érdemes volna tovább is be
lelapozni történelmük nyugalmasabb 
fejlődő éveibe. Majd egyszer meg
írom a multszázad középi László Jó
nás hosszú papságát, akivel törté
nelmi tradíciókban kitartva s hitben 
megállva vészelték át a Bach korsza
kot s akit élete megfáradt végén 
hosszú prédikációi m iatt úntak a hí
vek s bántották is érte, de halála 
után »töviseiktől fel-felriasztott« 
utolsó éveit bánva, szeretettel emlé
keztek reá.
K ülön téma lesz majd Gyurátz 

püspök is, aki 1872 óta volt pápai 
lelkész s aki városszerte tiszteletet s 
országosan tekintélyt vívott ki m a
gának, még püspökségét is túlhaladó 
módon. Papiak, templom, iskolaépí
tés, gazdag irodalmi munkásság, köz
életi tevékenység kísérik útját, míg 
késő öregkorban egy kerti munkál
kodásból eredő seb el nem indítja 
az utolsó földi úton.

Utódairól is lesz rhit mondanom, 
egészen a mostani papjukig, aki hosz- 
szú hajával, . karakterisztikusan tö
mör arcával engem mindig Aku 
Räty finn parasztirédikátorra emlé
keztet. Van is benne valami népi ős
erő, amikor zamatos-szép nyelvén 
bontogatja szavaink régi értelmét s 
megforgatja szájában nyelvünk ősi 
ízét, vagy amikor hegedűit veszi 
kézbe, nem beszélve a faragókésről. 
No de majd ezekről máskor.

A közelmúltban s a jelenben ér
demes lesz elböngészni: mit is gyü
mölcsözött a hősi múlt?

Korén Emil

F öltám ado tt a tenger
Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget, földet,
Szilaj hullámokat vet 
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot? 
Halljátok e zenét?
A kik még nem tudnátok, 
Most megtanulhatjátok. 
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt e tenger, 
Hánykódnak a hajók,
Süllyednek a pokolra,
Az árbocz és vitorla 
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz, 
Tombold ki magadat. 
Mutasd mélységes medred. 
S  dobáld a jellegekre 
Bőszüli tajtékodat;

legyezd vele az égre 
Örök tanúságul:
Habár fölül a gálya,
S alul a víznek árja,
'Azért a víz az űrt

Augusztus 2.
Igék: d. e. Jn 
Liturgikus szín: zöld.

BALATON MELLETT NYARALOK 
FIGYELMÉBE!

Felhívjuk a Balaton m ellett nya
raló híveink figyelmét arra, hogy a 
balatoni üdülőhelyeken a következő 
időben vannak istentiszteleti alkal
mak:
Balp.tonvilágos, alsó újtelep 31.

Minden vasárnap d. u. 5 órakor. 
Siófok, Sztálin-út 11.

Minden vasárnap d. e. 10 órakor. 
Zamárdi, Aradi-u. 45.

Minden hónap negyedik vasárnap
ján d. u. 4 órakor.

Balatonföldvár, álUlános iskola 
Minden hónap negyedik vasárnap
ján  d. e. fél 10-kor 

Balatonszárszó, Gábor Áron-u. 29. 
Minden hónap első vasárnapján 
d. e. 10-kor

Balatonszemes, Sztálin-űt 
Minden hónap első vasárnapján 
d. e. fél 9 órakor

Balatonlellc. református imaház. 
Minden hónap harmadik vasárnap
ján d. e. 11 órakor , 

Baiatonboglár, református templom 
Minden hónap harmadik vasárnap
ján d. e. 9 órakor 

Fonyód, református templom 
Minden második vasárnap, d. e.
10 órakor

Keszthely, evangélikus templom 
Minden vasárnap d. e. 10 órakor 

Tapolca, református templom
Minden hónap második és negye
dik vasárnapján d. e. 10 órakor 

Badacsonytomaj, r. kát. plébánia 
alagsora *
Minden hó első vasárnapján d. e.
11 órakor 

Balatonszepezd,
Minden vasárnap d. e. 11 órakor 

Révíiilöp, evangélikus templom 
Minden második vasárnap d. e 9 
órakor

Balatonkenese, református templom 
Minden hónap második és negye
dik vasárnapján d. u. 5 órakor

HELYREIGAZÍTÁS!
Lapunk legutóbbi számában a 

gyenesdiási konferenciák közlésébe 
hiba csúszott be. Az alábbiakban kö
zöljük a helyes sorrendet. . 

Augusztus 5—9 Asszonyok, 
Augusztus 19—23 férfiak, 
Szeptember 2—6 főiskolások csen

deshete,

RADIOS FÉLÓRA 
Augusztus 2-án, vasárnap reggel 9 

órakor evangélikus vallásos félórát 
közvetít a Petőfi-rádió. Igét hirdet 
Benczúr László püspöki titkár,

CSEPEL
A gyülekezet egyhangúlag meghí

vott új lelkészét, Gálát Györgyöt 
augusztus 2-án, vasárnap este 7 óra
kor iktatja be tisztségébe Várady 
Lajos budai esperes.

NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
Az egyházmegye papnéinak közös« 

sége szokásos havi összejövetelét jú 
lius 23-án Szentetornyán tartotta. Az 
összejövetelen Koszorús Oszkár lel
kész tarto tt írásmagyarázatot, majd 
Koszorús Oszkárné előadása hangzott 
el Annáról, az édesanyáról, aki gyer
mekét Isten szolgálatába ajándé« 
kozta.

KAPOLCS
Július 19-én iktatta be Halász Béla 

ésperes a lemondásával megürese
dett lelkészi állásba utódját: Kiss 
János volt tapolcai missziói lelkészt, 
ünnepi istentisztelet keretében. Mind 
a búcsúzó, mind a beiktatott lelkészt 
a gyülekezet részéről bensőséges sze
retettel köszöntötték,

h á z a s s á g
Nagy Jolán és Röhrlg Fülöp

augusztus 8-án tartják  esküvőjüket 
Kispesten.

HALÁLOZÁS
Némcthy Béla asztalosmester, az 

aszódi gyülekezet presbitere, 88 éves 
korában elhunyt.

Jazz-zene
Egy soutwoldi (Anglia) asszony 20 

évvel ezelőtt egy súlyos betegség után 
elvesztette hallását. Ez alatt az idő 
alatt az volt a legnagyobb kívánsága, 
hogy rádiót hallgathasson. Mikor nem
régiben sikerült az orvosoknak az 
asszony hallását ismét visszaadni, jérje 
rádiókészüléket vet számára. Mikor 
felesége mintegy félóra hosszat Iwjl- 
gáttá a legújabb jazz-számokat, kije
lentette, hogy inkább lenne ismét sü
ket, minthogy ezt a zenét kelljen hall
gatnia.

(Kirche und Mann)

1849 JÚLIUS 31
Száznégy esztendeje halt meg Petőfi Sándor. Teste ismeretlen helyen 

nyugszik, ő maga azonban él tovább. Akkor életét adta azokért, akik közül 
jött, akiknek verselt és akikért küzdött: a magyar népért — s a mi né
pünk szívébe zárta őt s ott él tovább halhatatlanul. Életének jele verseinek 
mindig újabb kiadása, ezeknek a verseknek meg-megcsendülése a magyar 
emberek ajkán s visszhangja új költőink verseiben, akik ihletet kapnak 
tőle, példát, amit követnek lelkesen és tüzet, amitől lángra gyúl késői kö
vetőinek lelke s verse is. Gyermekeink buzgón olvassák őt. Szerelmes ver« 
sei mindenki előtt ismertek: bennük a nép természetes és egészséges sze
re ln e  dalol. Verselésének egészségét mutatja, hogy ez a szabad és szaba
dos, gátlástalan és természetes költőnk énekel ma is legszebben a család* 
ról, az otthonról és a hitvesi szeretetről. Mint ember és m int költő, akkor 
talált önmagára, mikor életének és művészetének középpontja lett hazája 
s a világszabadság. Amikor ma az 6 magyar népe az ő álmainak valóra- 
váltásán dolgozik, akkor Petőfi nem nyugszik sírban, hanem közöttünk 
él, dolgozik és hat.

Halálának évfordulóján az ő egyháza, az evangélikus egyház is emlé* 
kezik rá. Mi tanulunk tőle embert és hazát szeretni. Emlékezésünk akkor 
igaz, ha bennük életre kel és magasra lobban az a tűz, ami az ő szívét 
űzte és hajtotta egészen addig, míg életét tette pecsétül minden szavára.

A z  évforduló alkalmából közöljük Petőfi Sándor egyik versét.

„Ha nem lenne hazánkban béke, 
nem lenne konferencia sem“

—  mondotta Várady Lajos esperes 
a budai egyházmegye csendes napján
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Szilárd Péter:
Az  e l e f á n t  h a l á l a

Nem tudom, hol, melyik áltatkert- 
ben élt, nálunk-e, vagy más ország
ban, és azt sem tudom pontosan, hogy 
mikor halt meg. Kis unokaöcsémtől 
hallottam róla, mikor múltkor az ölem
ben ült és beszélgettünk. Négyesz
tendős fantáziáját megragadta a tör
ténet. Apja nemrég elvitte az állat
kertbe s bizonyára ott mesélte cl neki 
az elefánt halálát 6 ez azóta nyugta
lanul hányódott a gyerek gondolatai
ban.

Az esemény maga nagyon egyszerű: 
meghalt az elefánt, mert amikor javá
ban dűlt a háború, egy bomba szi
lánkja megsebesítette. Nem fontos, 
hogy rögtön kioltotta-e az életét, vagy 
hosszú ideig haldoklott-e szegény. Az 
a fontos, hogy kimúlt az elefánt, mert 
eltalálta egy bomba — és akkor az 
állatkerti ketrec sokáig üresen állt.

Ennyi az egész: a gyerek pedig tró
nol az ölemben és követeli, hogy me
séljek az elefántról, aki meghalt. Előbb 
a hosszas unszolásra nekem kellett 
tőle kikérdeznem a dolgot, hogy tud
jam, miről kell mesélnem neki. Ki 
tudja, hányadszor hallgatja már. de 
újra akarja hallani, mert valami ebben 
a történetben megragadta a szívét.
S ha valami egyszer befészkelte ma
gát egy emberi szívbe, nem marad ott

nyugton, hanem hódit tovább, még 
akkor is, ha ez az emberi szív csak 
négy éve dobog.

Hozzákezdtem a meséhez. Kezdet
nek elmondom, hol élt az elefánt, mit 
csinált reggeltől — estig. Össze.vissza 
beszélek, ahogyan eszembe jut, ahogy 
képzeletemből felbukkannak a gondo
latok. Korán regigvt még jóízűen 
aludt az elefánt. Azután jött az őr, 
vagy megszólalt mellette az ébresztő
óra és felébredt. Nagyokat nyújtózott 
— el tudod képzelni, mekkorát nyujtóz- 
liatik egy elefánt? Aztán megmosdott, 
megreggelizett és elindult reggeli sé
tájára. Otthagyta a fekhelyét, kiment 
a szabad ég alá és odaállt a rácskerí
tés mellé. Kívülről vidám zsivaj fo
gadta: nagy gyermeksereg várt rá rég 
óta. A zsibongásban hamarjában azt 
se tudta szegény elefánt — persze 
álmos is volt még egy kicsit — hol 
van? Magasra emelte ormányát és ha
talmasat trombitált. Micsoda vidám 
újiongás lett erre! örömükben tap
soltak, visitoztak a gyerekek a rács 
mellett s erre a ricsajra az öreg ele
fánt egészen felébredt. Most már azt 
is tudta, mit fog csinálni.

Bevallom, engem is megfog a tör
ténet. Ahogyan mesélem, egyre mé-' 
lyebbre hatol bennem. Nemcsak mon

dom, 6zinte látom és élem a törté
netet. Magam is a ketrec előtt állok, 
talán fogom unokaöcsém kezét. Talán 
el ,js felejtkezem róla, hiszen már ma
gamnak mesélek.

Az elefánt egész nap a rács mel
lett sétált. Egyik-másik gyerek kittit, 
zsemlyét kínált neki. Ilyenkor megállt 
s felemelte ormányát: meglóbálta, len
dületet vett és átnyújtotta a rácson. 
Kézbe vette, akarom mondani ormá
nyába fogta a zsemlyét és bekapta. 
Aztán eloammogott a ketrec köze
pére. Nagy tóban állt ott számára a 
friss víz. Benyúlt ormányával a me
dencébe, teleszítta vízzel és begörbí
tett ormányából befújta az egészet a 
a szájába. Pajkos kedvében volt ta
lán, még egyszer fel&zítta a vizet, de 
most magasra fújta, mint egy szökő
kút, A rácson kívül ugrándozás és vi- 

. dám kacagás hálálta meg tréfáját.
Az elefánt meg 6ZÍve mélyén él

vezte a gyerekek örömét. Nem is ment 
el tőlük egy percre se! Ha megtetszett 
neki_ egy.egy csodálkozó szempár, 
odaállt eléje és mókázni kezdett. Az 
ő szívét is öröm töltötte meg. ha végig
hullámzott a gyerekeken a boldog ne
vetés. Elefánt-szíve tudta, hogy ez az 
5 kötelessége: szórakoztatni és bol-, 
doggá tenni a jövő kis népét. S ő 
hűségesen teljesítette, .ami az 5 dolga 
volt.

Egy ebéd után aztán megszólaltak 
a szirénák. Pillanatok alatt üres lett

a J<ert, üresek az utak s az 5 ketrece 
előtt sem állt senki sem. Megriasz
totta a hang is, meg a hirtelen tá 
madt üresség is. Valami megfájdult a 
szívében, mert megérezte, hogy itt 
valami nincs rendjén, itt most olyasmi 
történik, aminek nem szabadna tör
ténnie. Dübörgés, morajlás hallat
szott egyre közelebb, ő idegesen jár
kált ide-oda, majd égnek szegezte 
ormányát és felháborodottan trombi
tált. Aztán — szinte válaszképpen — 
egy hirtelen fütyülés — megtorpant, 
riadtan és remegve körülnézett, tag
jain valami homályos sejtelem futott 
át, valami szörnyű kin — egy csatta
nás és megsebesült, talán meg is halt 
az elefánt.

A levegőben tovább hangzott a gé
pek morajlása, az óvóhelyek mélyén 
tovább gyötrődtek és rettegtek az em. 
berek, a íöldön tovább csattogtak a 
bombák. Az állatkertben azonban va
laminek' vége lett: megállt az elefánt
szív verése.

Másnap reggel üres volt az elefánt 
ketrece. A rács mellett hiába álltak a 
gyerekek, hiába könyörögtek mamáik
nak zsemlyéért. Csend mindenütt. Nem 
volt minek örülni már.

A gyerek Itt közbeszól. Megráz és 
közli velem, hogy ő még többet is tud 
a halott elefántról. Tudja, hogy kivet
ték a fogát és szobrot csináltak belőle. 
Igen, ezt én is gondolhattam és mond

hattam volna. A vidám elefántból nem 
maradt más, csak néhány néma, drága 
szobor, mert az elefánt-agyar értékes 
és szép, de drága és hideg. Nem fon
tos, hogy mit ábrázolt rajta a művész: 
az erőt vagy a szépséget formázta-e 
meg. De ez az elefánt többé már nem 
melegített fel emberi szivet. Néha 
valaki talán odaszaladt a szoborhoz, 
kezében forgatta és dicsérve' állapi-' 
tóttá meg, hogy értékes darab. Sok 
pénzbe került — gondolta talán hozzá.

Elhallgattam. Eleibe került — ha
sított belém s nem tudtam tovább 
mesélni. A gyerek nézett rám, nagy, 
okos szemével, várva, hogy tovább me
séljek. De én már csak néhány komoly 
szót szólhatok: a mesének s az ele
fántnak vége már.

Szemem elől nem tud eltűnni a kép: 
az üres állatkerti ketrec. Tegnap élet 
és vidámság körülötte, ma pusztulás 
és néma vád. Csalódott gyermek
arcok és fájó gyermekszívek. Engem 
is szíven üt ez a fájdalom, mert a 
gyermekszíven ejtett seb a legmé
lyebb és legembertelenebb, örökre 
nyoma marad.

Nyoma maradt ennek is, noha az-t 
óta új elefánt gyönyörködteti az új 
gyermeksereg szivét. S maradjon 
is nyoma, hogy az elefánt né haljon 
meg többé, hogy ne 'szűnjék meg .a 
vidámság s az élet Öröme, hanem lé 
gyen az élet mindig szép és ne hal
jon meg soha többéi



EVANGÉLIKUS ÉLET__________________________________  *

T I S Z T A  I G E ,  T I S Z T A  H I T
Ä reformáció nem véletlenül hang

súlyozta olyan határozottan a hit 
tisztaságának' szükségét. Mivel a hit 
személyes kapcsolat Isten és ember 
között, a szív döntő és öntudatos bi
zalma Istenben, ragaszkodása Isten
hez és Isten nyomdokába szegülés 
Jézus Krisztus által, ezért az igazi 
keresztyén hit nem lehet általános
ságokban kimerülő, hanem tiszta és 
értelmes,

Magyar evangélikus egyházunk 
mai megújulásában és ébredésé
ben szinte napról napra világo
sabban látjuk, hogy egyházunk 
döntő kérdése: megvan-c ben
nünk — az egyház tagjaiban kü- 
lön-külön és az egyházban, egé
szében — a tiszta, személyes hit.
Ez a tiszta hit a biztosítéka an
nak, hogy egyházunk jól végezze 
munkáját mind az örök élet. 

n  mind pedig a földi szolgálat 
szempontjából.

Á  tiszta • hit feltétele a tiszta ige. 
Hitünk az evangéliumon nyugszik,
,.|sten igéjén. Ha az ige közöttü ik 
Való hangzásában homályos vagy 
erőtlen, akkor hogyan lehetne tiszta 
és öntudatos a hit, mely nyomában 
fakad?. A gyülekezetek népe ezért 
'fordul az egyház felé egyre inkább 
azzal az igénnyel, hogy

igehirdetésünk legyen tiszta és 
világos, az egyház öntudatos hi
tének őszinte és érthető kifeje
zése,1 hogy ilyenformán az 1 »le
hallgatók hite is értelmes és ön

tudatos lehessen.
Ennek az igénynek a kielégíté

sére össze kell fogniok az ige hirde
tőinek és hallgatóinak. A feladat és 
a munka közös. Együtt kell küzdeni 
az ige és a hit tisztaságáért. Az ige
hirdetőnek a prédikálásban, a gyü
lekezetek, tagjainak pedig szívük hi
tében. '• * '

Nem szabad úgy foglalkoznunk 
hitünk dolgaival, nem szabad 
úgy olvasnunk a bibliát, hogy 
megelégszünk az általánosságok
kal cs a frázisokkal. A frázis
ban soha nincs erő. Istennel való 
kapcsolatunk, a bűn, a bűnbánat, 
a bűnbocsdnat, a hit és az új 
élet mind reális és konkrét dolog. 
Ezekben a dolgokban szemé
lyes állásfoglalásra van szük

ség.
Tisztán és világosan kell mind *na- 

' gunk, mind mások előtt állnia, hogy 
mindebben mi a helyzet velünk és 
bennünk. Keresztyénségünk mai leg
fontosabb feladata éppen az, nogy 
szakítson a kegyesség látszatával, ez 
általánosságokkal és a frázisokkal és 
mutassa meg magát erőben, való
ságban és személyes, öntudatos, hivő 
életben.

Gyenesre készültem. Autóbusszal 
utaztam. Előttem ültél. Nem szok
tam az utasokat különösen figyelni, 
de éppen akkor néztem oda, amikor 
ujjaiddal, mint fésűvel megigazítot
tad a hajadat. Gyűrű volt az ujjadon. 
Nem akármilyen. Nem drágakőből, 
nem is jegygyűrű volt. Mégis nekem 
nagyon drága. A Luther-rózsa volt a 
gyűrűben. Amikor leszállt a szom
szédod az egyik állomásnál, előbbié 
ültem, melléd. Csak annyit mond
tam: »Ugye szabad — a gyűrű jogán?« 
Rám néztél mosolyogva és már tud
tam, hogy testvérek vagyunk. Be
szélgettünk — testvéri szóval, szere
tettel. Ismeretlen ismerősként. A vá
rakozásról, a lekésésről, a megérke
zésről. Magad mondtad, hogy Isten is 
sokat várt reád, nem engedett lekésni, 
hogy megérkezhess Őhozzá. Csak a 
közbeeső út sok terhe keserít el. Én 
a gyűrűdre néztem és nézésemben 
kérdés volt: te ezt hordod és mégis 
csüggedsz7 . . .  Megértetted a néma 
kérdésemet. Kifakadt az ajkadon a 
nagy ellenvetés: D e!. . .  Nem enged
tem neked folytatni, belevágtam: »De 
, . .  kinek szívében van Krisztus ke
resztje, tövisek között is rózsás lesz 
az élte. Igen, rózsás. Nézz körül. Is
ten rózsákat tartogat a számunkra. 
Lehet a mindennapi kenyér mellett 

__ mindennapi rózsákért is könyö
rögni. Ne töviseket keress, hanem ró
zsákat« Igazat1 adtál nekem. Csak 
nem jöttél reá eddig. Pedig a Luther- 
rózsád prédikációja ez. Te moso
lyogva szálltál le. »Keresem a rózsá- 

” kát« — kiáltottad nekem vissza. Bár
csak Auláinál velem együtt, napon
ként.

*
Nem tudom, hol szólltál fel, melyik 

állomáson. Mellém ültél. Csak fél
szemmel nézhettél ki az ablakon. A 
másik szemed helyén üresség tá
tongott. Nem tudom, így születtél-e 
vagy az elmúlt háború véresen pré
dikáló maradványaképpen, valami 
rossz »játék« közben veszítetted el 
egyik szemed világát, m int sokan 
mások játszották el nemcsak szemük 

•világát, hanem az életüket is. Nem 
kérdeztem meg tőled, m ert tudom,

Keresztyénségünk előfeltétele a 
bűn felismerése, megbánása és a 
bűnbocsánat. Ez az első három lépés, 
ami nélkül nincs keresztyén hit. De 
ezen a három ponton is komolyan 
fenyeget a veszély, hogy általánossá
gokba fulladunk.

Az egyház népe sokat beszél bűn
ről, a szavak között azonban gyak
ran elsikkad a bűn helyes felisme
rése. Azzal még egyáltalában nem 
közelítettük meg a dolog lényegét, 
ha azt hajtogatjuk, hogy a bűn nagy
ságára jellemző, hogy Krisztusnak 
kellett meghalnia érte. Ez így egy
magában nem m utatja meg, hogy a 
bűn az embernek az Istennel való 
szembehelyezkedése, Isten teremtés
ben és törvényében hozzánk szóló 
akaratának következetes megsze
gése és hátat fordítás az Istenhez 
való hasonlóságnak, a biblia nyelvén: 
az istenképűségnek.

Ez a bűn elemi fokon a közöm
bösségben realizálódik. Isten dol
gaiban cs emberi dolgainkban
egyaránt számadással tartozunk. 
Az élet maga, a világ s a körü
löttünk élő emberek is mindig 
újra, különféle formákban, egy 
kérdéssel fordulnak hozzánk: 
mit adsz, mit kapunk tőled? Jaj 
az olyan kercsztvénségnek, ame
lyik Isten, a világ, a nép s az 
egyes ember felé nem tud felelni 
erre a kérdésre. Ez a választalan- 

ság a bűn.
Az élet nem önmagáért való aján
dék, hanem mindig kapcsolatos a 
másik emberrel és a többi emberek
kel olyan módon, hogy Isten minden 
embert eszközéül rendelt m unkájá
nak végzésére. Ez a m unkája bősé
ges: benne van nemcsak az örök 
élet ajándékozása, a hit teremtése, 
de a gondviselés, az élet igazsága, 
egészsége, a jelen békessége, bol
dogsága és a jövő igéretessége. Is
ten akarata felénk az egymás iránt 
való felelősség, a bűn pedig ez a fe
lelőtlen közömbösség: avagy őrizője 
vagyok atyámfiának?

Magasabb fokon a bűn szeretetlen- 
ség. Isten szeretete felénk Jézus 
Krisztusban lett nyilvánvalóvá s 
azóta a Szendéteknek az igében és 
a szentségekben elrejtett ereje teszi 
mindig ú jra nyilvánvalóvá. Szere- 
tetének egy részét azonban más mó
don akarja az emberiség közkin
csévé tenni. Ez a rész a mindennapos 
életre vonatkozó, e világi, földi sze
retete. A másik mellett erről sem 
szabad megfeledkeznünk, annál ke- 
vésbbé, mert rajtunk és általunk 
kell nyilvánvalóvá válnia. Ezért bűn 
a szeretetlenség és ezért szeretetbn- 
ség minden, ami nem válik hasz
nára másnak akár közvetlenül, akár 
közvetve. Széles és hosszú a skálája 
a bűn ilyen valósulásainak. Egyéni
leg ide sorolhatjuk az önzést, a tü-

hogyatesti fogyatkozás iránti érdek
lődés keményen marcangol és fáj 
mindenkinek. Csak néztél félszem
mel. 11 éves lehettél. Egyszercsak 
odafordultál hozzám bizalmasan: 
»Bácsi, mik azok ott a messzeség
ben?« »A holnap kenyere. Aratás 
után így rakják össze a leara
tott gabonát — keresztekbe!« 
Aztán jöttek miértek, a hogya
nok, de a legfőbb kérdésed 
mégis ez volt: Miért keresztekbe? Az
tán feleletképpen beszéltem neked a 
keresztről. Már nem is néztél ki az 
ablakon. Igen — talán azért rakják 
keresztekbe, m ert a mindennapi ke
nyérért küzdeni, dolgozni, szenvedni 
kell, benne van a verejtékes munka, 
talán az Élet Kenyerére is emlékez
tet. Aki keresztre került. Aki szen
vedett — de szeret. Mindenkit. Gyor
san közbevágtad: »De engem nem 
szeret senki, mert hibás a szemem.« 
És felsoroltad, kik nem szeretnek. 
Szomorúan hallgattam. Bennem for
rott valami »megvetés« szüleid és 
»szeretteid« iránt. Lehet valakit azért 
nem szeretni, m ert nyomorult? Üjra 
csak nem kérdeztem, miért hibás a 
szemed. De azt megmondtam, hogy 
Jézus így is és ilyeneket is szeret. 
Hirtelen odaugrottál ahhoz a néni
hez, akivel felszálltéi az autóbuszra, 
aki elég messze ült tőlünk, akiről 
nem tudtam, hogy édesanyéd-e, roko
nod-e, csak annyit mondtál diadal
masan; »Engem is szeret! Van aki 
szeret! Ez a bácsi mondta« és oda
m utattál reám. A néni közönyösen 
bólintott reá, meg sem kérdezte, ki 
szeret, csak rendre intett: »Jól visel
kedj, Lacika!«

Amikor leszálltatok, a néni feltűnő 
hangosan megszólalt, amikor már az 
autóbusz motorzúgása is lehalkult, 
»Gyere Lacika a Lonci nénivel gyor
san!« És a saját nevét nagyon ki
emelte. Talán azért mondta, hogy 
senki ne gondolja, hogy az ő gyer
meke a kis félszemű? Talán szé- 
gyelte volna! Talán 6 is azok közé 
tartozik, akik nem szeretik Lacikát? 
Nem tudom. De Lacika tudja, hogy 
szereti .— VALAKI.

Hegyháti János.

relmetlenséget, a figyelmetlenséget,
a nemtörődömséget és a haragot. Ide 
tartozik a kötelességek elhanyago
lása, az emberiség közösségeivel: a 
családdal, a m unkatársakkal, a nép
pel s népekkel és magával az embe
riséggel való együttérzés és együtt- 
csolekvés hiánya. A kollektív élet- 
megnyilvánulások sorában ide ta r
tozik a gond, a nyomor, a háború. 
Természetesen ez a néhány konkrét 
dolog nem minden, ezek kiragadott 
típusok. Melléjük sorakozik közvetle
nül m int bűn az ezek mellett való 
hallgatólagos vagy cselekvő állásfog
lalás.

Ügy kell elképzelnünk a dolgot, 
hogy közülünk mindenki közbül áll 
Isten és az ember között (akár egy 
ez az ember akár valamilyen közös
ség). A feladat az, hogy közvetítői 
legyünk az ember felé annak, am it 
Isten neki szánt. Ha ezt nem tesz- 
szük, ez a bűn.

Ha pedig a bűnt ilyen konkrét va
lóságként ismerjük meg, amint ben
nünk rejtőzik, alattomosan megtá
madja személyes viszonyukat Isten 
és ember felé, akkor konkrét és ön
tudatos kell legyen a tőle való elfor
dulás: a  bünbénat is. Nem hiába ne
vezi a biblia ugyanazzal a szóval a 
bűnbánatot és a megtérést, hiszen ez 
a kettő egy.

A bűnt nem siralmas szemekkel, 
lehorgasztott fejjel és mellet 
verve kell megbánni, hanem úgy, 
hogy megtagadjuk, szembehe
lyezkedünk vele és felvesszük a 
harcot ellene. Az ilyen bűnbánat 

a megtérés.
Egyházunk megújuló életében kö

zépponti jelentőséget nyert a bűnbo
csánat, de gyakran csak valami szűk, 
általános értelemben használjuk. P e 
dig átfogó ereje m ár az előbb elmon
dottakból is látható. A bűnbocsánat 
nem semmit mondó frázis, hanem 
Istennek Krisztusban megnyilatko
zott és az egész életet átölelő és he
lyes irányba terelő cselekvése.

A bűnbocsánat az új élet. S mint 
élet nem érzés, nem is csupán 
sejtelem, hanem olyan valóság, 

mely cselekszik és hat.
Amikor bűnbocsánatról beszélünk, 
legyünk tisztában vele, arról van 
szó, hogy Isten helyre akarja igazí
tani azt, amit a bűn félre siklatott. A 
bűnbocsánat azt jelenti, hogy

megnyílik az ember szíve az Is
ten felé, feltárul a hitben, gyer
meki bizalomra és egyben Krisz
tus nyomdokának követésére, de 
ugyanakkor megnyílik az ember 
felé, aki mellettünk él a család
ban, m unkatársaink között, né
pünkben és mindenütt a világon.

A bűnbocsánat ilyen kettős megnyí
lás, mert amint benne belénk ju t és 
ott hatásossá lesz Isten irántunk 
való szeretete és jósága, ugyanúgy 
hatol ez tovább és ju t el rajtunk ke
resztül másokhoz, hogy így tovább 
hasson.

Ezért mondhatjuk azt is, hogy a 
bűnbocsánat valami egészen új, va
lami olyan, amire alig lehet jobb 
szót találni, mint ezt: újjászületés.

A bűn is, a bűnbocsánat is hata
lom. Ahol jelen vannak, ott hatnak. 
Nekünk fel kell ismernünk, hogy a 
bűn okozza a rossz, embertelen ha
tást és tisztában kell lennünk azzal, 
hogy a bűnbocsánatnak helyes, igaz, 
jó és hasznos hatása kell legyen. Ma 
az a feladatunk, hogy felvegyük a 
harcot a bűnnel mindenütt, ahol csak 
rátalálhatunk, és

Istennek Jézus Krisztusban adott 
bűnbocsánatából fakadóan küzd- 
jünk minden jóért és szépért a 
világban, az életben, hogy le
gyünk egymásért és egymás ja 
váért valóban felelősek. Ha ezt 
tesszük, akkor lesz tiszta a hi
tünk, s akkor lesz tiszta és ért
hető a feleletünk a számadó kér
désre, akár embereknek, akár 
Istennek számolunk is el éle

tünkkel.
Zay László

TESTVÉRI IZENET
Testvér vigyázz az útra, 
ne bízd el magad, 
ne gondold, hogy neked most 
már minden szabadi

Fölénygumjába bújva 
mások bűneit 
kiteregetni, s vélni 
tán ez üdvözíti?...

Bízót fényes nevedben;
— nem látod becsap —
hisz nincs nekünk semmink sem,
mit Isten nem ad.
Megtértél — mondod —, 
azaz ágy érzed magad, 
de az áj élet jele 
nem látszik rajtad.
Hiába neved, éked: 
gyümölcs nincs a fánI. . .
Név nem elég testvér, ha 
tettekben nem jár.

Kiss Béla

U T A Z Á S  K Ö Z B E N . . .

Minden magyar békeharcos maradék nélkül 
magáévá teszi a Béke Világtanács határozatait, 

kiáltványát és nyilatkozatát
Az Országos Béketanács ülése

Az Országos Béketanács július
23-án, csütörtökön délelőtt kibővített 
ülést tarto tt a parlamentben. Az ülé
sen a magyar politikai, társadalmi és 
kulturális élet számos képviselője je 
lent meg. A megnyitót Péter János 
református püspök, a  Béke Világta
nács tagja mondotta. Hangsúlyozta, 
hogy az ülés feladata a Béke Világ
tanács budapesti ülése utáni felada
tok megbeszélése.

A megnyitó után Andics Erzsébet 
Kossuth-díjas akadémikus, az Orszá
gos Béketanács elnöke számolt be a 
Béke Vilégtanács budapesti üléséről 
és a magyar békemozgalom felada
tairól.

— A vllágbékcmozgalom rövid 
pár esztendő alatt nagy erőfeszí
tések eredményeképpen hata
lommá vált: olyan hatalommá, 
amellyel számolnia kell barát
nak és ellenségnek, olyan hata
lommá, amely döntően tudja be
folyásolni a világpolitika alaku

lását.
Ezt szögezte le, s ezt bizonyította a 
Béke Világtanács budapesti ülése.

— Mindenki előtt világos lett, hogy 
békés tárgyalások, kölcsönös enged
mények, megegyezés útján a nemzet
közi politika összes vitás kérdését 
meg lehet oldani — hangsúlyozta 
Andics Erzsébet.

A továbbiakban ismertette a Béke 
Világtanács Ülésének nemzetközi 
visszhangját, majd foglalkozott a 
béke ellenségeinek újabb mesterke
déseivel. Beszédét a következőkkel 
fejezte be:

— Az erőfeszítések eredménye
képpen még nagyobbra nő mindenütt 
a békemozgalom. Ezt tapasztaljuk 
mi, magyar békeharcosok is orszá
gunkban.

A magyar békemozgalom, az Or
szágos Béketanács és minden 
magyar békeharcos maradék nél

kül magáévá teszt a Béke Világ- 
tanács határozatait, kiáltványát, 
s nyilatkozatát. Mindent megte
szünk, hogy a békemozgalmat ha
zánkban még jobban fellendít

sük.
A beszámolót felszólalások követ

ték. Többek között hozzászólt Beresz- 
tóczy Miklós protonótárius kanonok, 
a Katolikus Papok Országos Békebi- 
zottságának elnöke és a következő
ket mondotta:

— Itt, a magyar békeakarat gondo
latait összefogó legfőbb testületünk 
előtt tolmácsolom a békemozgalom
ban részvevő papságunk és vele egy 
szándékon lévő katolikus papság ne
vében elszánásunkat, hogy külföldi 
kapcsolataink és egész belföldi sú
lyunk latbavetésével közreműködünk 
a Béke Világtanács határozatainak 
megvalósításában.

A felszólalások elhangzása után 
Péter János református püspök mon
dott elnöki zárszót. Hangoztatta, 
hogy a felszólalók valamennyien m a
gukévá tették a Béke Világtanács 
felhívását, mert magáévá tette ezt a 
felhívást egész dolgozó népük. Az 
Országos Béketanács ülésének külö
nös jelentőséget adott, hogy a Béke 
Világtanács budapesti ülése után kor
mányunk új, a dolgozó nép javát az 
eddigieknél még fokozottabban szol
gáló intézkedéseinek megjelenése 
után zajlott le. Éppen ezért fontos, 
hogy a magyar békeharcosok fokoz
zák tevékenységüket.

— Ahhoz, hogy dolgozó népünk 
valóban jól tudjon élni azokkal 
a lehetőségekkel, amelyeket a 
párt cs a kormány új intézkedé
seiben kapott, s hogy mindebből 
népünk számára egyre több jó 
származzék, járuljon hozzá a mi 
személyes munkánk és békebi

zottságaink tevékenysége Is,
— mondotta befejezésül Péter János.

Szombat esti közös imádságunk
ISTEN A LELKEKET VIZSGÁLJA 

Példabeszédek 16, 1—9.
Isten teremtő Ura az embernek. 

Vezeti és irányítja napról-napra. Egy 
pillanatra sem hagyja el, még akkor 
sem, amikor az ember úgy érzi, hogy 
egyedül maradt, hogy elhagyta Is
ten. »Isten szeme mindent lát«. Ez 
azt jelenti, hogy Isten állandóan 
együtt van az emberrel, törődik vele, 
gondoskodik róla.

De azt is jelenti, hogy Isten látja 
az ember bűnét is. Azt is jelenti, 
hogy Isten ismeri az ember legtitko-

VALLJUK MEG, hogy gyakran 
vétkeztünk lelkünk mélyén úgy, 
hogy azt gondoljuk: Isten nem 
tud róla.
ADJUNK HALAT azért, hogy 
Isten kegyelmes Atyánk, aki 
lá tja a mi lelkünket, aki vizs
gálja a mi gondolatainkat és nem 
vet el színe elől, hanem kegyel-

sabb gondolatát, a legelrej tettebb 
bűnét is. Nincs olyan bűn, ami Isten 
előtt rejtve lenne.

Ezen a szombatestén vizsgáld meg 
magad, hogy az elmúlt héten miben 
vétkeztél. Vizsgáld meg magad, 
hogy milyen rejtett gondolatod volt, 
amiről azt gondoltad, hogy senki 
sem tud róla. Gondolj arra, hogy 
Isten előtt minden bűnöd nyilván-’ 
való.

mes szeretettel magához ölel a 
Jézus Krisztusban.
KÖNYÖRÖGJÜNK tiszta szívért 
és igaz lélekért, hogy életünk 
minden napján tiszta szívvel 
tudjuk szolgálni Istent és ember
társainkat, hogy el tudjuk vé
gezni azokat a feladatokat, ami
ket Isten nap mint nap ránk bíz.

B I B L l  A - O  L V A S Ó
Augusztus 2. vasárnap 2. Móz. 20, 16. — Ef. 4, 29.

Minden szó mely elhagyja ajkunkat, legyen áldásos és hasznos. A má
sokról való fecsegés üres és haszontalan. Legyen szivünkben a hit, hogy 
Istentől üdvösséget kaptunk és ezért szóljuk mindig az élet beszédét.

(Olvasd még: 1. Móz. 41, 1—43. — Fii. 2, 12—18.)
Augusztus 3. hétfő Zsolt. 104, 1. 2. — I. Tim. 4, 4. 5.

Isten a mi szolgálatunkra teremtette a világot. A terem tett dolgoktól 
ne idegenkedjünk, hanem adjunk értük hálát a Gondviselőnek.

(Olvasd még: Préd. 9, 13—18. — Fii. 2, 19—30.)
Augusztus 4. kedd Zsolt. 89, 15. — Jn. 5, 24,

Életünk annak az Istennek a kezében van, akinek az igazsága kegye
lem. Hidd ezt s tied az örök élet, tied az élet minden ajándéka most és 
örökké.

(Olvasd még: Péld. 16, 1—9. — Fii 3, 1—11.)
Augusztus 5. szerda Jób 36, 16. — Jn. 18, 28.

A keresztyén hit Istenre figyel, akinek a dicsősége Krisztus, Krisztus
nak bűnöst megtérítő és Istent közénk hozó élete, halála és feltámadása.

(Olvasd még: Jak. 3, 13—18, — Fii. 3, 12—4, 1.)
Augusztus 6. csütörtök Zak. 12, 10. — Jn. 1, 4.

Krisztus Urunk élet és világosság. Belőle kegyelem és irgalom árad 
ránk. Tekintsünk Rá, töltse meg szívünket hit és öröm, s legyen az éle
tünk példaadó.

(Olvasd még: 1. Tim. 4, 12—16. — Fii. 4, 2—9.)
Augusztus 1. péntek Ez. 33, 12. — Jn. 4, 25—26.

Egyedül Krisztus erejében bizakodhatunk, de ez az erő mindenre éléé. 
Ha a bűnös hisz benne, megigazúl, viszont bármilyen igaz Is valaki, Nél
küle nem állhat Isten elé.

(Olvasd még: Mt. 16, 16—23. — Fii. 4, 10—23.)
Augusztus 8. szombat Zsolt. Í46, 4. — J n .  6, 47.

Életünkről számot kell adnunk. Aki Krisztusban hisz, annak örök 
élete van s az járjon »jobb utakon« szeretetben s nem vérontásban. Az 
Ilyen keresztyénnel itt a földön együtt lakozik az Isten s együtt marad 
vele örökké.

(Olvasd még: Lk. 12, 54—59. — Csel. 17, 1—15. — Jer. 7, 1—11.)
Zay László



4 E V A N G É L IK U S ÉLET

„E gyetem es m esterség , a m ely  feltárja , 
hogyan k e ll m indenkit m ind en re m egtan ítan i“

, —  J. A . Comenius „ N agy o k ta tá s ta n a “  és üzenete  —
Lapunk hasábjain rendszeresen be

számolunk Comenius János Amos ma
gyarországi tartózkodásának három
századik évfordulójával kapcsolatban 
mindarról, ami említésreméitó. Cone- 
nius, a hagy cseh tudós, a cseh pro
testantizmusnak Húsz János után leg
nagyobb alakja ugyanis 1650—1654 kö
zött, négy teljes évem át, vendége volt 
Magyarországnak. Sárospatakon irt, 
tanított, prédikált s szövögette hazája 
felszabadításának valószerű lehetősé
geit. Comenius a világ legnagyobb 
pedagógusai közé tartozik.

Nem véletlen,' hogy
a 17. században oly sűrű, erős és 
Igaz kézszorításokat váltanak 
egymással a csehek és a ma
gyarok. Közös eszmét s közös 
szabadságot védenek. Kétszáz 
évvel előbb a cseheknél pattant 
a szikra s borúit tőle éltető 
lángba a szabadságtól elzárt, 
anyanyelvében hangra sem mél
tatott, idegenektől kiszipolyozott 
kis nemzetek egész sora. A 17. 
századot a magyar protestánsok 
villogó karddal nyitják meg: 
Bocskai, Bethlen, a Rákócziak 
nem csupán egy ország jogáért 
tudják maguk mögé állítani 
mind a népeket a Duna-völgyé- 

ben.
A csehek elveszítik országuk függet
lenségét. Comenius a csehek életi a 
magyar fejedelemnél kopog s amit kér, 
nem önön magának kéri, hanem népé
nek. Segítséget kér, hogy vissza terhes. 
6em hazájába. Vágya sohse valósul 
meg. De szelleme töretlenül szolgálja a 
világ békéjét, az emberiesség törvé
nyeit. Comeniusnak alkalma volt a-ra, 
hogy a magyarokat megismerje s róluk 
írjon és nekik írja, arruit mindenkinek 
6zánt.

Legfőbb műve, a »Didactica magna* 
ép 1653-ban jelent meg, mint maga a 
szerző írja »a magyarok számára lalin 
nyelven«. A múlt század végén egv ér
demes pedagógus, Dezső Lajos, ezt a 
könyvet magyarra fordította. (Buda
pest 1896.) Most a háromszázadik év
fordulóra a budapesti Akadémiai Kia ló 
a »Didactica magnát« újból kiadta új 
fordításban. Helyesnek tartottuk volna, 
ha most a magyar olvasó elolvashatja 
Comenius nevezetes »Gentis felicitas« 
(A nemzet szerencséje) című Rákóczi 
György fejedelemnek és a magyar nép
nek írott művét, amely Magyarorszá
gon eddig csak a latinul tudó kutatók 
előtt ismeretes. Egyetlen magyar for
dítása Pozsonyban jelent meg 1935- 
ben a Magyar Figyelő c. folyóiratban, 
kis példányszámban. A »Nemzet sze
rencséje« a magyar-cseh történelmi 
kapcsolatoknak s az egész középeuró
pai kis nemzetekbéli élet-rendezésnek 
egyik legérdekesebb történelmi doku
mentuma. Az új Comenius-íordítás, 
Geréb György szakavatott munkája, 
»Nagy oktatástan« cimmel jelent meg. 
A fordítás kitűnő, eleven fordulatú, jó 
magyarságú. Az ember alig érzi a há
romszázéves írásmód elavult szóvirá
gait, círádásan húzódó címeit. Egy 
tiszta szavú, okos gondolatú. reális ta
nácsokat adó nevelő szól itt hozzánk. 
Comenius minden szava megszívle
lendő igazság. Nem is jó valójában a 
könyv címe. nem oktatástan ez, hanem 
ahogyan Comenius az alcímben meg
jelöli:

»egyetemes mesterség, amely 
feltárja, hogyan kell mindenkit 

mindenre megtanítani«.
Comenius nemcsak a szakemberekre 
gondolt műve megírásakor, hanem 
mindenre. Népkönyvnek is szánta, mint 
minden írásművét.

Mert a szegény morva parasztszü
lők gyermeke, aki ott született a ma
gyar határ közelében, egy kis katlan
ban, Trencsénhez közel, korát messze 
felülmúló haladó ember volt.

A renaissance ember életigényét 
s emberszemléletét épúgy megta
láljuk nála, mint az őszinte, 
rendíthetetlen vallásosságot. A 
Cseh Testvérek demokratikus 
gondolatait vitte magával, mint 
vándor a tarisznyáját, bármerre 

vetette sorsa.
Számfizöttként járt-kelt Európában, 
hazájából kikergette a Habsburg csá
szár. Az egyes embernek néha ugyan
az jut osztályrészül, mint hazájának 
S Comenius mégis egy pillanatra sem 
tántorodott meg. Nincs egyetlen kese
rű, meghasonlást eláruló sora. A har
mincéves háború kortársa^volt, de írás
műveiben századokra előre alkotott. 
Comenius azok közé tartozik, akik meg 
vannak győződve róla, hogy a társa- 
dalóm nevelés útján alapjában is meg
változtatható. Élesen szembehelyezke
dik a főutak műveltségi és művelődési 
kiváltságaival. Megállapítja, hogy az 
iskola mindenkié, nemeseké és jobbá
gyoké egyformán fiúké és leányoké, vá. 
rosé és akár egy tanyáé. Ez forradalmi 
hang volt. Comenius az általános és 
egyenlő nevelés híve. Munka közben a 
népre néz. Érzi, a; népben hullámzó

erőt. S úgy tudja, hogy a cseh és ma
gyar nép Európa két tehetségesebb 
népe, egyenlő társa az angoloknak, 
franciáknak és németeknek, akiknek 
»osupán a fényük nagyobb«.

Ml kell ahhoz, hogy a Duna tá
ján ugyanolyan fény legyen, 
mint a nyugatiaknál van? Jobb 
nevelés! Nemcsak az Iskolában, 
hanem az Iskolán kívül Is. Mert 
az egyéni vállalkozások társa
dalmi, nemzeti támasz nélkül 
nem jelentenek tartós sikert. A 
nevelést társadalmi programmá 

kell tenni.
Comenius ismerte a természet é3 

társadalom törvényeit. Körülötte zúg 
a világ, forrnak az indulatok, úgy tű
nik fel, vége lesz annak az eszmének, 
amellyel Húsz, Luther, Kálvin, meg 
annyi hőse a reformációnak s a sza
badságába növő nép meg akarja vál
tani a világot. Comenius előtt azon
ban változatlanul az élet természetes 
joga s a reformáció győzedelmes igé
nye áll. Az Isten és az erkölcsi törvény 
nem valami kívülálló dolog, hanem 
bennünk rejlő. A friss reformáció len
dülete szól Cómeniusból. Dogmák he
lyett a kutatást ajánlja, szigorúság 
helyett szeretetet, büntetés helyett lé- 
lekani ismereteket, vak tekintély he
lyett a szemléltető meggyőzést, egy
oldalúság helyett sokoldalúságot. Ez 
az ő nevelési rendje.

»A nevelés titka a módszerben 
rejlik cs a mesterben«

— mondja egyhelyütt. De az ismeret 
nem elég ahhoz, hogy talpra álljon 
bennünk az igaz ember. Comenius a 
műveltséghez erkölcsi magatartást és 
pozitív cselekvést kíván. így válik 
egyetemessé a mesterség, amit minden
kinek meg kell tanulnia.

A fordító, Geréb György, több mint 
százoldalas tanulmányt irt Comenius 
művének új magyar fordítása elé, _s a 
tanulmányt összevonva közli a kötet 
oroszul, németül s angolul is. Érdeke
sek és szépek Comenius Sárospatakon 
írt világhírű művéből, a latin, magyar 
és német nyelven megjelent »Orbis 
pictusból« vett egykorú oldalak itt kö
zölt hasonmásai. Látni rajtuk, mit ér
tett a nagy mester szemléltető oktatá
son.

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság után 9. vasárnap.

János 15, 1—5.

Amint a természet nem tud nap
fény nélkül, az ember pedig levegő 
nélkül élni, ugyanúgy van a keresz
tyén hívővel*, nem élhet Krisztus nélkül 
még egy percre sem. Mindig közösség
ben kell élnie urával Aki elhívta gyer
mekei közé, megváltotta a bűntől és 
haláltól, 6 megajándékozta az örök 
élettel. A hivő ember számára nincs 
és nem is lehet élet Krisztus nélkül, 
mert — mint az ige mondja:

Krisztus aszőlötő, mi a szölővesszők, 
Nem jelent ez mást, mint azt, hogy 
Jézus a gyökere az életünknek. Ö táp
lál, Ö ad érőt. Belőle, az Ö engesz
telő és bűntörlc kereszthalálábó! fakadt 
az életünk, s ma is csak úgy élhetünk, 

•ha közösségben vagyunk Vele. Ha el
szakadunk Krisztustól, üressé, szárazzá 
és élettelenné lesz a keresztyénsé- 
günk. Ezért bíztat Jézus szava: »Ma
radjatok énbennem és én Í6 tibenne- 
tek«. De mi magunktól képtelenek 
vagyunk arra, hogy megmaradjunk 
Jézusban. Éppen ezért:

Isten az igével tisztogat minket. Az 
ige éles metszőkésével lemetszi rólunk 
a vadhajtásokat, a romlott, fonnyadt 
gyümölcsöket, de ezt nem azért te
szi, hogy halálunkat okozza. Az ige 
kése mindig gyógyít és erőt ad az 
új életre, kiszakít a bűnökből, meg
szabadít a keresztyén önteltségtől és 
útat nyit a gyümölcsöző életre. Isten 
azért tisztogat, hogy gyümölcsöt te
remjünk, hogy több legyen az éle
tünkben a hit, az egymás iránti 6ze. 
retet, a gyöngédség és az áldozat- 
készség. Hogy több gyümölcsöt terem
jünk, naponként szükségünk van Is
tennek erre a tisztító munkájára. 
Isten meg is tisztít minket, s  Jézus így 
mondhatja el rólunk: »Ti már tisz
ták vagytok ama beszéd által, amelye
ket szóltam néktek«. De soha nem 
szabad elfelejtenünk Jézus szavát: 

»Nálam nélkül semmit sem cseleked
hettek.« Jézus nélkül hiába akarunk, 
runk, hiába építjük vágyainkat és éle
tünket, nélküle halálra vagyunk kár
hoztatva. Kell, hogy vége legyen min
den külön úton való járásunknak, s 
mindent amit gondolunk, szólunk és 
cselekszünk, mind Vele, az életet adó 
Krisztussal tegyük.

A keresztyén ember számára Krisz
tus nélkül nincs élet, de Vele mienk 
az élet itt, ezen a földön és odaát

Harkányi László

De nézzük most, figyeljük magát Co- 
meniust. Néhány részletet közlünk itt a 
Nagy oktatástanból: ,

A FIATALSÁGÉRT
»Ha gyógyírt kell alkalmaznunk az

emberi nem rom'ottságaira, ez legin
kább az ifjúság óvatos és előre
látó nevelésén keresztül, kell, hogy 
történjék. Amiképpen annak, aki 
kertjét meg akarja újítani, elő
ször növendék fácskákkal kell azt 
beültetnie és előrelátóan kell gon
doskodnia az ültetvények termé
keny növekedéséről, mivel kevés ered
ménye lesz fáradozásának, ha régi lát 
akarna oltani és termékennyé tenni. 
Isten számára legalkalmasabbak tehát 
az egyszerű lelkek, akiket még nem 
töltöttek el és szennyeztek be a hívsá- 
gos világi benyomások és szokások...

Az ifjúságot előrelátóan nevelni any- 
nyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy 
megőrizzük a világ romlottságaitól, 
hogy elvessük belé a becsületesség 
magvait, állandóan buzdítsa őket 
tisztességes szavakkal és példákkal, 
hogy szerencsés gyarapodásnak indul
janak, s végül, hogy .Isten, önönma- 
guk és a különféle dolgok igaz meg
ismerésével teljék be értelmük.

Csak az a benyomás marad meg az 
emberben szilárdan és állhatatosan, 
amely zsenge ifjúságban hatotta át 
lelkét: azt ezek a példák is bizonyít
ják. Az edény azt az illatot, melyet 
legelőször felvett, megtartja addig, 
amíg el nem törik. Ahogy a fán kisar
jadtak a zsenge ágak, felfelé vagy le
felé, vagy oldalvást, úgy tartja meg 
őket évszázadokon át, míg csak ki nem 
döntik. A gyapjú azt a színt, amelyet 
legelőször beleártottak, megtartja oly
annyira, hogy át se tehet festeni. A ke
rék megkeményedett abroncsa inkább 
ezer szilánkra törik, mintsem hogy új
ból kiegyenesedjek. Ugyanígy az em
berben olyannyira megmaradnak az 
első benyomások, hogy szinte csodá
val határos az, hogy meg tudjuk őket 
változtatni: ezért legfontosabb, hogy 
mindjárt ez első életévek benyomása
ként az igaz bölcsesség zsinórmértékét 
kapja a gyermek.*.

AZ EMBER: HARMÓNIA
*íme tehát az ember- önmagában 

véve semmi egyéb, mint maga a har
mónia! Ezért egy, valamely híres mes
ter műhelyéből kikerült óraszerkezetet, 
vagy hangszert nem ítélünk rögtön 
használhatatlannak, ha az elromlott, 
vagy lehangolódott: hiszen meg lehet 
azt javítani: ugyanígy az emberről is 
azt kell kinyilatkoztatnunk, hogy noha 
a bűnbe esés következtében megrom
lott, Isten kegyelmével bizonyos esz
közök segítségével megjavítható.«

AZ EMBER TUDÁSVÁGYA
»Az emberrel veleszületik a tudás

vágy is és nem csak a munkabírás, ha
nem a munka után való vágy is. Ez 
megnyilvánul már a korai gyermek
korban és elkísér bennünket egész éle
tünkön keresztül. Ki ne vágyna arra, 
hogy valami újat halljon, lásson és 
cselekedjék? Kinek nem volna kedvére 
naponta elmenni valahová, elbeszélget
ni, kutatni és egyes kérdéseket megvi
tatni? Ez a kérdés egyenesen is áll: a 
szem, a fiit, a tapintás, maga a szel
lem, mivel állandóan táplálékot keres
nek, mindig kilépnek saját magukból 
és semmi sem o'yan elviselhetetlen az 
élő természet számára, mint a henyélés 
és a tespedés.*

EGY NAP ÉLETÜNKBŐL
»Általában a napnak 24 órája van. S 

ha mi az étet igénye szerint három 
részre tagoljuk, ezt, nyolc óra jut al
vásra, ugyanannyi a külső elfoglalt- 
ságra (gondolj az egészségápolásra, 
étkezésre, öltözködésre és vetkőzésre, 
tisztes üdülésre, barátokkal való be
szélgetésre slb.) mialatt a kedvvel és 
telítettség nélkül végzett munkára még 
mindig marad nyolc óra. Hetenként 
(ha a hetedik napot egészében pihe
nésre  ̂ hagyjuk) a munkára kije'ölt óra 
48, évenként 2490, mennyi jut akkor 
tíz, húsz, harminc év re? *

*  V
Comenius e gondolatai nemzet-peda

gógiai gondolatok. Az olvasó azt 
mondja, jóformán minden mondata is
merős, régi igazság. Az is, de Come
nius századok tapasztalatait, saját 
megfigyelését s gondolatait foglalja 
össze. Meg kell ereznünk e mondatok
ból a fejlődést, annak a közös ügynek 
áramát, mely e gondolatokat felvetette 
s ráírta a világ kapuira. Az egész em
beriség ügyéről van szó, a világ jobb 
jövőjéről. Példája annak, hogy az igazi 
reformáció a mindennapi életet táplál
ja, nem választja el magát tőle egy 
vasárnapi órára, hanem alája kerül, 
alapnak és forrásnak. S az ilyen gon
dolatok sohse avulnak el.

Szálátnai Rezső

K Ü L F Ö L D I  E G Y H Á Z I  H Í R E K
NÉMETORSZÁG

14 hesseni protestáns lelkész az el
m últ napokban »Mindenkihez!« cím
mel felhívással fordult a német nép
hez. A felhívásban tiltakozásukat je
lentik be a bonni kormány erőszak
politikájával szemben, valamint az 
ellen, hogy ezt a fegyverkezésre és 
katonai erőszakra épített politikát 
keresztyénnek nevezzék. »A német 
keresztyén gyülekezetek nem fognak 
részt venni németeknek németek el
len való felfegyverzésében« — 
mondja a nyilatkozat. A felhívás 
egyetért azokkal, akik a bonni kor
mánnyal szemben kifejezett tiltako
zásuk jeléül megtagadták a katonai 
szolgálatot.

*
Az idén a német evangélikus egy

házi napot Hamburgban rendezik, 
augusztus 12 és 16 között. Erre az al
kalomra a Német Demokratikus Köz
társaság kormánya 10 ezer útlevél 
kiadását engedélyezte.

*
A Német Hitvalló Egyház Testvéri 

Tanácsa Berlinben ülést tartott. Ezen 
az ülésen a tagegyházak képviselői 
egész Németországból részt vettek. 
Következő ülést szeptember végén 
tartják.

DÉL-AMERIKA
Az egyik Svájcban megjelenő ró

mai katolikus lap igen érdekes adato
kat közöl a délamerikai protestán
sok számának növekedéséről. Noha a 
számok eltérőek — egyik helyen 
4,700.000, másik helyen 1,300.000 pro
testánsról beszél — mégis tény az, 
hogy a protestánsok száma egyre nő.

SKANDINÁVIA
A három skandináv országnak, va

lamint Finnországnak és Izlandnak 
összesen 17,676.770 lakosa van. Ezek 
közül 53.760 tartozik a római katoli
kus egyházhoz, míg a lakosság többi 
része majdnem kivétel nélkül az 
evangélikus egyház tagja.

JAPAN
Japánban súlyos árvíz-katasztrófa 

volt Kyusu szigetén. Az árvíznek ed
dig 673 halálos és 1681 sebesült áldo
zata volt. 515-en eltűntek. 168.771 ház 
áll víz alatt. A Japán Keresztyén 
Tanács jelentése szerint több temp
lomot és missziói telepet is súlyosan 
megrongált az árvíz.

REFORMÁTUS VILÁGSZÖVETSÉG
1954. július 27—augusztus 5. kö

zött, közvetlenül az Evanstonban 
tartandó ökumenikus zsinat előtt 
rendezi meg a Református Világ- 
szövetség 17. nagygyűlését az észak
amerikai Princeton-ban. A gyűlés 
főtémája: A református egyház bi
zonyságtétele a mai világban.

SPANYOLORSZÁG
400 amerikai lelkész követelte az 

Egyesült Államok kormányától, hogy 
szüntessék be a Spanyolországnak 
ju ttato tt segélyeket mindaddig, míg 
a protestánsok rendszeres üldözését 
tovább folytatják.

Istentiszteleti rend
augusztus hó 2-án, vasárnap 

BUDAPESTEN 
A PESTI OLDALON:

Deák-tér: d. e. 9 Zay László, d. e. II Zay 
László, d. u. 6 Zay László. Fasor: d. e. 9 
(úrv.) Cserháti Sándor, d. e. '/ilO Cserháti 
Sándor, d. e. II Gyöngyösi Vilmos, d. u. 6 
Gyöngyösi Vilmos. Dózsa Gy.-üt: d. e ViIO 
Gyöngyösi Vilmos. Ollől-út: d. e VtlO, d. e. 
11. Rákóczl-út 57/b: d. e. 10 Szllády Jenő dr, 
d. e. 3/i 12, Karácsony S.-u.: d e. 10. Thaly 
K.-u.: d. e. 41, d. u 6. Kőbánya: d. e. 7*10 
H aíenscher Károly, d. u. 4 Hafenscher Ká
roly. Slmor-u.: d. e. V«I2. Utász-u.: d. e. 
V«I2 H alenscher Károly. Zugló: d. e. II 
Scholz László. O yarm at-u.: d. e. 7,10 Scholz 
László. Rákosfalva: d. e. 7,12. Fótl-út: d. e. 
11 (úrv.) Rimár Jenő. d. ll. 7 Rimár Jenő. 
V ád-út: d. e. 8 Rimár Jenő. Újpest: d. e.
10 Blázy Lajos, d. u Vi7 M atuz László. 
Dunakeszl-Alag: d. e. 9 M atuz László. Vas- 
u. 2 c: d. e. II Szimonldesz Lajos. Rákos
palota, MAV-telep: d. e. */i 9. Rp., Nagy
templom: d. e. 10. Rp., öregtem plom : d. u. 3 
Pestújhely: d. e. 10 Kürtösi Kálmán. Rákos
keresztúr: d. e. V ili. Rákoshegy: d. e. 9. 
Rákosliget: d. e. 10. Rákoscsaba: d. e. 9 Bé
kés József, d. u. Vt7 Békés József. Cinkota: 
d. e. 9 (gyerm .). d. e. 10, d. u. «A3. M átyás
föld: d. e. 7*12. Kerepes-Klstarcsa: d. e. 7,10. 
Pestlőrinc: d. e. 11 (úrv.) Pestlőrinc, Sze- 
mere-telep: d. e s/,8. Pesterzsébet: d. e 10. 
Soroksár-Ú jtelep: d. e. 7i9. Kispest: d. e. 9, 
d. e. 10, d. u, 6. Wekerle-telep: d. e. 8. 
Rákosszentmihály: d. e. 'A ll, d. u. 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécslkapu-tér: d.. e. 9 Sréter Ferenc, d. e.

11 Várady Lajos, d. u. 7 Tomka Gyula. 
Toroczkó-fér: d. e. 8 Várady Lajos. Óbuda: 
d. e. 9 Mezősi György, d. e. 10 Mezősi György, 
d. u. 5 Mezősi György. XII., Tarcsay V.-u.: 
d. e. 9 Ruttkay Elemér, d. e. II Ruttkay 
Elemér, d u. 7 Ruttkay Elemér. Budakeszi: 
d. e. 7,10. Hűvősvőigy-Lelkészneveiő Intézet:
d. e. 10 Ferdlnánd István dr. Kelenföld: d.'
e. 8 (úrv.) Muncz Frigyes, d. e. ‘/slO (gyerm.) 
Muncz Frigyes, d. e. 11 Szabó Zoltán, d. u. 
5 Rezessy Zoltán dr. Németvölgyl-út: d. e. 
9 Rezessy Zoltán dr. Külső-Kelenföld: 12 
Rezessy Zoltán dr. Csepel: d. e. II Bre- 
bovszky Gyula. d. u. 7 (lelkésziktatás) Vá
rady Lajos. Budaiok: d. e. 10. Nagytétény: 
d. e. 7,9. Kelenvölgy: d. e. II. A lbertjaivá:

I d. e. 'A ll. Csillaghegy: d. e. VilO Kaposvári 
1 Vilmos, d. n. 7 Kaposvári Vilmos.

TIBET - , ,
A herrnhuti gyülekezet 100 éve 

folytat missziót Tibetben. A lelki- 
gondozáson kívül misszionáriusok 
orvosi segélynyújtással is foglalkoz
nak és többek között van egy felsze
relt kórházuk is. A gyülekezethez ma 
150 megkeresztelt tartozik, 2 fő és 3 
mellékállomásuk van 7 prédikátorral,

d An ia

Pius pápa az eddigi dániai apostoli 
helynököt: J. Th. Suhr-t kinevezte a 
koppenhágai püspökké, és ezzel az 
eddigi dániai apostoli helynökséget 
rendes katolikus püspökséggé alakí
totta át. A dániai evangélikus egyház 
sajtója jelenti, hogy eddig még nem 
volt Dániában a katolikusoknak 
rendes püspökségük és Dánia 4.2 
millió lakosából mindössze 26 ezer 
katolikus.

APRÓHIRDETÉSEK
S O M O G Y I  S Z Ű C S
Bundák átszabása, bélések, használt bandák, 

irhák vétele. Kossuth Lajos-utca 5.

SPEC IÁ LIS M ŰSTOPPOLÓ, MŰTÖMÓ
MAKAN JANOS, többszörösen kitüntetett
férfi, női szabómester. Thököly-út 59/a. 
Legtökéletesebb mtítömés kiégett, molyrágott 
szöveten és ruhákon. Vidékre postán utánvét.

RE KAMI ÉK, FOTELEK
garnitúrák készen és m egrendelésre, 
fizetési könnyítéssel, BOKOR kárpitosnál 

Sztálln-út 54. (Bejárat: Eötvös-u. 17.)

G YERMEKKOCSIT,
sport és mély, golyóscsapágyasat, csőbútort, 
ágysodronyt, k e r t i b ú t o r t  készít, Javít: 
L A K A T O S ,  Csányi-utca 12. szám (pince)

SZLEZÁK RAFAEL
harangöntö állam osított vállalat. Rákos
palota, (Bpest, XV.,) Zrlnyl-út 28. Tel.: 292-128

Kertibútor, csőbútor, összecsukható vaságyak, 
sodronyágybetét készítése és jav ítása . Vincze, 
Népszlnház-u. huszonhat.

Vállalati jogügyi osztályhoz elmennék. 
Badltz, Miskolc. Főposta, Postán m arad.

Kvarclámpa Javítás: Zsellér. V III.. Szí-
gony-u. 19.

Rekamié készítését, mindennemű, kárpitos- 
munkát, jav ítást háznál, házon kívül válla! 
fizetési kedvezménnyel. Várad!, M ajakovszkij, 
utca 32. •

Használt háló, kombinált szekrény, kétszemé- 
lyes rekamié, fotel, szék. lakberendezés p ri
vátnak olcsón eladó. Péterffy Sándor-u. 17. 
Gombos.

Összecsukható ágyakat, sodrony ágybetétet, 
csöbútort, gyermekkocsit készít, jav ítást 
vállal: Prohászka. Zichy Jenő-u. 4«.

C sináltassa nadrágját speciális nadrágszabó
nál. Női-, sí-, bricsesz- és átszabás garan 
ciával. Varga János. nadrágspecialista, 
Majakovszkij-u. 56. III. 4.

Kétszemélyes rekamiét székekkel, fotelekkel 
olcsó árban készít: Kárpitos, Rákóczi-tér lf .

Zongora, pianino Javítás, hangolás, érték
becslés olcsón Sasvári zongorakészitŐ mes
ternél. Lenin-körút 21. Tel.: 426—819.

Művégtagok, haskötők, sérvkötők, lúdtalp- 
betétek készítése és Javítása. Vidékre Is ki
szállok. Pokorny, orvosi műszerész: Budapest, 
V., Kossuth L.-u. 5.

Express Kötökészlilék. Sálszövö. Rapid jav í
tás. Debreceni, XIII., Szt. László-u. 53.

Szemüveg Llpl Józseftől (Knapecz utódától) 
IX., Ollől-út 79. Orökimádás templom mellett.

Zongorája vitás, hangolás jó tállással. Szak
szerű becslés, Szávits m ester. Baross-tér egy.
Tel.: , 330-476.

Sezlon 850 Ft, m atrac 315, vendégágy (vas
ból) 345 Ft. Készítőnél, Bp., Lenin-körút 55.

Merldor kötőkészüléket, szövőrámát készít. 
Javít. Kisiparos, Bpest, V ili., Alfőldl-u. 12. 
Műhely. •

Szőrmebélések, bundák átszabása, Javítása: 
Szemere szűcsnél. Lenin-krt. huszonhat.

Fajtiszta angóra nyulak kaphatók. Előjegyez
hetek: Református Lelkész. Vértesacsa.

Evangélikus cs-aládnál vidéki diáklány teljes 
ellá tással otthont talál. — Cím a szerkesztő
ségben.

Használt garn itú ra, kétszemélyes rek&miéval, 
olcsón. Kétszemélyes rekaniiét 250ö-ért, fotelt, 
széket készít, javít, kedvező feltételekkel: 
Kárpitosmester, Thököly-út 3.

Vidéki diák otthont ta lá l Budapesten, ,köz- 
pontifütéses lakásban. »Családtagként« je l
igére kiadóhivatalba.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
Apróhirdetés szavanként 1 Ft. Kishlrdetés 
mm soronként 1 Ft Szöveghirdetés mm so

ronként 2 forint

EVANGÉLIKUS ÉLET
A m agyarországi evangélikus egv ete tne, 

egyház Sajtóosztályának lapja 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. VIII.. Puskin-U. 12.

Telelőn: 142-074 • i
Szerkesztésért és  kiadásért lelek 

Dezséry László szerkesztő 
Budapest. III.. Dévai Bíró M átyás-tér I. 

Előfizetési árak!
Egy hóra 5 — FL negyedévre IS.— p t. 
félévre 3 0 — Ft. egész évre 80— Vt 

Engedélyezési és terjesztési « á m :
M. E. Iff. B. 70.336(1949 '

10.000 példányban nyomatott

2-334010. Athenaeum (F. T. Soproni Béla)
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A becsületes keresztyén bizonyságtétel nem csűfoltatik meg
A koreai fegyverszünet egész nem

zetünket lelkesíti. Egyházunk lel- 
készi kara és népe mindenütt meg
emlékezik a koreai fegyverszünet 
megkötésének reményteljes fényéről. 
Az elmúlt hetekben nemcsak hazánk, 
de a világ valamennyi országának 
népe a beszélgetések középpontjá
ban tartotta ezt a kérdést. Általá
nos az a figyelem, amit a világ béke
szerető népei a koreai fegyverszünet 
ellenzőinek: a délkoreai bábkormány 
elnökének Li Szín Mannak és egyes 
háborús nyereségek részegségében 
élő amerikai vezetőknek a magatar
tására irányul. Közel van a békesze
rető emberiség számára az a gyanú, 
hogy ezek az emberek nem nyugosz- 
nak bele abba, aminek a világ béke
szerető dolgozó emberiségének száz
milliói örülnek. Mégis a világ né
peinek igazi alapérzése most az öröm 
és a hálaadás.

A koreai fegyverszünet mind- 
annyiunk számára azt jelenti, 
hogy lehetséges a megegyezés s 
hogy józan és az egész embe
riség érdekében álló szerződése
ket lehet kötni világszerte lé
pésről lépésre, problémáról pro
blémára haladva, hogy minden 
feszültség feloldódjék a világban.

A magyarországi keresztyénség és 
mindazok a keresztyének szerte a vi
lágban, akik nem hódoltak be a há
ború elkerülhetetlenségének propa
gandájának, hanem bíztak a jóaka- 
ratú emberek tisztességes tárgyalá
saiban, az Isten iránti hála dicsére
tét zengik, hogy imádságaik és erő
feszítéseik valóra váltak. A sokat 
szenvedett koreai nép megtalálhatja 
a békés újjáépítés útját, a Távol- 
Keleten megszűnt a koreai háború 
veszedelmes tűzfészke és reménység 
van máshol folyó háborúk beszünte
tésére épúgy, mint fenyegető hábo
rúk elhárítására.

Ennek az egész világot átfogó 
örömnek jegyében gyűlt össze a ma
gyar nép lelkes békenagygyűlése az 
elmúlt héten és ennek az Isten iránti 
hálaadásnak érzésében vettek iészt 
a magyar keresztyén egyházak kép
viselői is ezen a nagygyűlésen. A re
formátus egyházat Péter János 
püspök, a Béke Világtanács tagja és 
Fekete Sándor esperes képviselték, 
a római katolikus egyház részéről 
Pajtényi László püspöki helynök és 
Beresztóczy Miklós protonotárius 
kanonok, esztergomi érseki helynök 
vett részt, egyházunkat pedig De- 
zséry László püspök képviselte a 
békenagygyűlés elnökségében.

Nánási László,
az Országos Béketanács alelnöke 
nyitotta meg a nagygyűlést, majd

Mihályit Ernő
népművelési miniszterhelyettes, az 
Országos Béketanács alelnöke, egye
temes egyházi felügyelőnk tartotta 
az ünnepi beszédet. Az öröm és a 
reménység szavaival kezdte ünnepi 
beszédét. Visszaemlékezett a Béke 
Világtanács budapesti ülésére, mely
nek »Budapesti Felhívása« így kez
dődött: “Nagy reménység született. 
Ma már minden ember látja, hogy 
lehetséges a megegyezés.« Mihályfi 
Ernő egész nemzetünk érzéseit tol
mácsolta, amikor a következőket 
mondotta: “A béke hatalmas világ
tábora a koreai fegyverszünet meg
kötéséért indított állhatatos és ki
tartó, soha meg nem torpanó, min
dig a főcél felé törő békeharc hatal
mas eredményét látja ebben. Győ
zelmes állomását annak a békeharc
nak, amelyet az egész haladó embe
riség folytat, amelynek egyik leg
első követelése volt a koreai háború 
megszüntetése attól a perctől kezdve 
hogy a koreai háború elkezdődött. 
A béke világtáborának száz- és száz
milliói a koreai fegyverszünet kiví
vásában cáfolhatatlan bizonyítékát 
láthatják annak, hogy helyesek vol
tak a Béke Világtanács budapesti 
ülésszakának határozatai, hogy a je
lenlegi nemzetközi helyzetből a világ 
békéje felé vezető egyetlen út a vi
tás kérdések, tárgyalások útján való 
rendezése.« Mihályfi Ernő kiemelte,

hogy »a magyar lpékemozgajom há
rom alkalommal indított ország
szerte gyűjtést, hogy enyhítsünk a 
koreai nép szenvedésein.

A magyar dolgozók a gyűjtések 
során több mint hetvenötmillió 
forintot adtak Korea megsegíté
sére. Az adományokból kórházat 
állítottunk fel, több tízezer szc- 
retetcsomagot küldtünk a koreai 
harcosoknak, gyógyszert, élelmi
szert, ruhaneműt küldtünk a ko

reai gyermekeknek«
— majd így fejezte be beszédét:

“tovább fogunk harcolni a tartós 
békéért és részt akarunk venni, 
részt fogunk venni abban az épí- 
tőmunkában, amely Koreában 

ezen a héten megkezdődött.«
Ezek a szavak a békenagygyűlés 

minden részvevője számára olyanok 
voltak, amelyekkel minden tekintet
ben azonosították magukat, s ame
lyekkel a magyar keresztyénség s 
benne a magyarországi evangélikus 
egyház mindenestől egyetért.

Egyházunk a koreai háború egész 
folyamán egységes volt abban a 
felfogásban, hogy az Észak-Koreát 
ért amerikai támadás szégyene az 
émberiségnek, valamint abban, hogy 
a hős északkoreai nép példát adott 
az egész emberiségnek a hazaszere
tetből, a haza megvédésének szent 
feladata teljesítéséből, s példát adott 
a fegyverszünetre való törekvés 
hosszú hónapjaiban abból is, hogyan 
kell keresni a béke útját, áldozato
kat hozva, véresen és mégis az egész 
emberiségre gondolva.

A magyarországi evangélikus 
keresztyénség épp olyan bámu
lattal adózik a koreai nép szívós
ságáért és lelkesedéséért a hon
védő háborúban, mint azért a 
tárgyalási készségért, amellyel a 
koreai kormány és néphadsereg, 
együtt a kínai kormánnyal és a 
kínai önkéntesekkel a koreai 

fegyverszünetért harcolt
azokkal szemben, akiknek minden

nél kevesebb volt ez az egész világ 
békéjét veszélyeztető s az emberiség 
legtisztább érzéseit lábbal taposó, 
gyarmatosító, beavatkozó háború.

A magyar evangélikus egyház és 
az egész magyar keresztyénség 
a koreai háború kitörésétől kezd
ve félreérthetetlenül és egyér
telműen követelte ennek a hábo
rúnak a beszüntetését. Komoly 
erőfeszítéseket tettünk azért, 
hogy a világ keresztyénsége min
denütt vegye észre azt az erköl
csi kötelezést, amely ebben az 
ügyben reá háramlik és komoly 
erőfeszítéseket tettünk annak 
érdekében is, hogy a keresz
tyénség nagy világszervezetei, 
mint az Egyházak Világtanácsa 
vagy a Lutheránus Világszövet
ség kötelességük tudatára éb
redjenek a koreai háború meg

szüntetésének ügyében.
A budapesti békenagygyűlés szó

nokai között Péter János református 
püspök mindannyiunknak igen jól- 
esően emlékeztetett arra, hogy ez
előtt két esztendővel a magyar pro
testantizmus milyen egységesen for
dult az Egyházak Világtanácsához 
akkor, amikor a kanadai Torontó
ban az Egyházak Világtanácsa vég
rehajtó bizottsága azt a lelkiisme
retlenül elhamarkodott döntést 
hozta, melyben a koreai háborút az 
amerikai Egyesült Államok és az 
Egyesült Nemzetek Szervezete részé
ről indított “rendőri akciónak« ne
vezte s ezzel az állásfoglalásával 
erősítette a háborús uszitókat. A 
magyar protestáns egyházaknak a 
torontói nyilatkozat elleni fellépése 
eleinte értelmetlen és furcsálkodó 
visszhangot váltott ki a világ ke- 
resztyénségében. Csaknem két év 
elteltével azonban az Egyházak Vi
lágtanácsának ugyanez a szerve a 
lucknowi gyűlésén egyértelmű üze
netet küldött mégis az Egyesült 
Nemzetek Szervezetéhez, követelve 
a koreai háború befejezését.

Isten megajándékozott minket a 
becsületes keresztyén bizonyság
tétel meghallgattatásának örö
mével és önérzetével. A világ ke
resztyénsége legfontosabb szerve 
ráébredt arra, amit Isten igéjé
ből mi hamar kiolvastunk és ha
mar kiolvastak mindazok a ke
resztyének, akiket nem kötött 
meg és nem igázott le az ame
rikai háborús politika erőszaka.

A világ népei meghazudtolták az 
amerikaiakat a koreai háború ügyé
ben és egységes fellépésükkel rá- 
kényszerítették a koreai fegyverszü
net elfogadására.

A hős koreai nép és a kínai ön
kéntesek nagy katonai győzelme 
ez, melyben megmutatkozott, 
hogy az igaz ügyet s a haza 
szent földjét védő kis nemzetek 
is példái lehetnek az emberiség

nek.
A Szovjetunió vezetése alatt álló 
béketábor országainak nagy győ
zelme ez, akik igaz és becsületes fel
fogásuk mellé tudták állítani a gyar
matosító országok dolgozó néptöme
geit is ebben az ügyben. A keresz
tyén erkölcs és általában az erkölcsi 
igazság győzelme ez, mely az egy
házak lelkiismeretük szerinti béke- 
harcának is fontos állomása.

Legyünk erősek keresztyén hi
tünkben és folytassuk bátran a 
harcot Krisztus-hitünkben gyö
kerező erkölcseink szerint a bé
kés és igazságos világért, mely
ben minden népnek, kicsinyek
nek és nagyoknak egyaránt meg
adatik a nemzeti függetlenség, 
a szabadság, a társadalmi fel
emelkedés, a gazdasági jólét és 

a teremtő béke áldása.

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság után 10. vasárnap 

János 9:24—38.

Jézus Krisztus meggyógyít egy 
embert. Kegyelmével új életet ad a 
vakonszületettnek. Olyan életet, ame
lyik minden vonatkozásban más. mint 
eddigi élete. Nem azt nézi, hogy 
milyen volt ez az ember, hagy a zsi
dók milyen véleménnyel vannak róla, 
hanem cselekszik. Látóvá teszi a va- 
konszülelett. Visszaállítja az életbe. 
Mindazt, amit a bún elvett tóle, Jé
zus evvel a tettével visszaadja neki. 
Megajándékozza az élettel. Láthatja 
a napkeltét, a virágok színes pompá- 
zását, a szüleit, a világot, az életet. 
Mint teljes értékű és jogú ember ve
het részt a társadalomban. Koldúsbót, 
megvetettböl emberré tette őt Jézus•

Ez az ember megtapasztalja Jézus 
kegyelmét és szeretetét. Most már
ebből a megtapasztalásból él. Másról 
és mást nem is akar tudni. 0  most 
már látja Jézust. Olyannak, amilyen. 
0 j életet adónak• Nem is tudják előtte 
befeketíteni■ Sőt van bátorsága meg
tapasztalásáról hitet tenni olyan em
berek előtt, akik őt is. Jézust is meg
vetik. Olyan emberek előtt, akik a 
maguk cselekedeteiben bizakodnak, 
aiknek nem kell Jézus. Nekik érthe
tetlen, sőt megbotránkoztató Jézus 
cselekedete.

Pedig éppen ez a döntő a vakon- 
született ember életében. Jézus ke
gyelmes cselekedete hitet ébreszt és 
munkál benne■ Ez a hit tudja mon
datni vele azokat a szavakat, ame
lyek a zsidók előtt Jézusra, mint ke
gyelmes megtartóra mutatnak. Ezzel 
a hittel tudja Jézust Isten Fiának 
vallani és tudja ö t imádni.

Jézus kegyelme és a vakonszületett, 
de most már látó ember hite. A kettő 
nem választható el egymástól, hiszen 
az elsőből következik a második. Jé
zus kegyelme nélkül nincs Jézusban 
való hit1 Ez a hit viszont már nem
csak a földi vonatkozásban mutatja az 
új életet. Az, aki hisz Jézus Krisztus- 
ban, minden vonatkozásban újjászü
letett ember. Ez a vak koldús, aki az
előtt még a szokásos vallásosságtól Is 
olyan messze volt, most a Jézussal 
való találkozása után üdvösséget ka
pott ember/ Juhász Géza

D. Bereczky Albert 60 éves
D. Bereczky Albert református püs

pök, a Református Egyetemes Kon
vent és Zsinat lelkész: elnöke 1953. 
augusztus 9-én tölti be 60. életévét. 
Ez alkalomból egyházunk népe tisz
telettel és szeretettel gondol a püs
pökre és a magyar református egy
házra. Egyházunk nevében dr. Vető 
Lajos püspök a következő üdvözlő le
velet intézte D. Bereczky Albert 
püspökhöz.

»Főtiszteletü Püspök Őrt
Szeretett Testvérem és Munkatár

sam a Jézus Krisztusban/
Hatvanadik születésnapja alkalmá

ból a Magyarországi Evangélikus Egy
ház nevében, egyúttal pedig mint a 
Magyarországi ökumenikus Bizottság
ban elnöktársa, igaz tisztelettel és 
öszine szeretettel köszöntőm s kívá
nom életére, további é'.etmunkájára az 
Egyház Urának gazdag áldását.

Köszöntőm mindenek előtt a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház nevében, 
tehát annak az egyháznak a nevében, 
mely évszázadok viharai és küzdel
mei közepette ugyan mindig annak a 
tudatában élt, hogy a Magyarországi 
Református Egyházzal közös felelős
ségben kell munkálkodnia, de amely 
az ön püspökségének ideje alatt ju
tott el a közös testvéri felelősségnek 
magasabb fokú átélésére s ország és 
világ előtti hatékony megbizonyí'á- 
sára. Nem emberi tervezgelések és 
elgondolások tették ezt lehetővé, ha
nem Istennek magyarországi egyhá
zainkkal való irgalmas szeretete. A 
testvéri összetartozás és együttműkö
dés elmélyülését Isten természetesen 
embereken keresztül és emberek révén 
tette valósággá. Ezek közölt az embe
rek között nemcsak református rész
ről, hanem általábanvéve protestáns 
részről Fötiszíelelüséged áll az első 
és legmagasabb helyen — ez már 
egyháztörténeti tény, de olyan ele
ven tény, amelynek minden mai fele
lősséget érző és felelősséget hordozó 
magyar protestáns ember teljes tuda
tában van. Amikor' a második világ
háború után a magyar nép nekilátott 
a romok eltakarításának s a romók 
helyén az új haza felépítésének, azok, 
akik bűnös rövidlátással nem lévén 
képesek felismerni Isten aktuális aka
ratát, vissza akarták forgatni az idő
nek Isten kezében tevő kerekét s a 
magyar protestántizmus egész törté
nelmi múltját, nemes hagyományait, 
küzdelmeit és nagyjait semmibe véve, 
meg akarták bontani a magyarországi 
protestantizmus szolgálatában való 
egységét, Főtiszteletűséged világosan 
felismerte ennek és az ilyen lépésnek 
helytelenségét s reformátori felelősség
érzettől indíttatva lehetővé tette re
formátus részről, tehát hazánk legné
pesebb protestáns egyháza részéről, 
hogy ez a balgatag terv ne sikerüljön, 
ellenben még erősebbé és igazabbá 
váljék a magyarországi nagy protes
táns egyházak testvéri viszonya. A 
felszabadulás óta eltelt idő is világo
san igazolja ennek a testvéri együtt
élésnek és együttműködésnek a he
lyességét. A testvéri együttélés és 
együtt munkál kodás a két magyar tör
ténelmi egyház között az erőnek, az 
építésnek, a több szeretetnek és a 
több világosságnak az útjává lelt, 
szinte azon bibliai ígéret alapján, hogy 
ahol az ür nevében ketten egy akara
ton vannak, amit csak kérnek, meg
adatik nékik.

Püspök Urban mindig meg volt a 
készség arra, hogy egyházaink a 
Krisztus nevében egy akaraton legye
nek, mégpedig nem olyan módon, 
hogy a Magyarországi Református 
Egyház mintegy a maga hitbeli állás
pontjának, teológiai látásának és 
egyházjogi kereteinek átvételére s 
ezzel sajátos lutheri mivoltának a 
megtagadására, vagy akárcsak el- 
szintelenitésére, hitvallási határainak 
elmosására próbálta volna rábírni a 
Magyarországi Evangélikus Egyházat, 
hanem mindig annak a világos és 
kétséget nem hagyó szem előtt tar
tásával, hogy a két nagy magyar tör
ténelmi protestáns egyház akkor erős 
az igaz testvéri egységben, ha mind

egyik a maga hitvallásszcrű történelmi 
mivoltának a teljes birtokában mun
kálkodik együtt a másikkal *és van 
egy akaraton a másikkal a Krisztus
ban.

Ennek az együttélésnek ésy együtl- 
munkálkodásnak rengeteg jó gyü
mölcse termett az utóbbi esztendők
ben- Ezek közül azonban ez alkalom
mal csupán arra szeretnék Isten 
iránti hálaadással rámutatni, amelyet 
a Magyarországi ökumenikus Bizott
ságban folyó testvéri együttműködés 
■jelent nemcsak egyházaink, hanem az 
egész magyar protestantizmus és 
azért dolgozunk és imádkozunk, hogy 
az egész világ protestáns keresztény
sége javára. És most itt különösen 
arra a munkára gondolok, melyet 
ökumenikus Bizottságunk az Egyhá
zak Világtanácsa evansloni nagy
gyűlésének előkészítő anyagával kap
csolatban végzett, s melynek — a Re
formátus Egyház éppen e számában 
közölt — eredményére csak mélysé
ges hálával gondolhatunk.

Amikor megpróbálom értékelni 
Ökumenikus Bizottságunh legutóbbi 
nagyobbszabásá munkáját, akkor nem 
csupán az Egyházak Világtanácsa 
Végrehajtó Bizottságának megküldött 
jelentéseinkre gondolok, hanem in
kább arra a szép testvéri együttmun- 
kálkodásra, mely azok kidolgozásával 
kapcsolatban legjobb magyar protes
táns teológusaink között nemcsak 
hogy kialakult, hanem megható mó
don el is mélyült és meg is erősödött. 
Abban, hogy ez így történhetett, le
gyen szabad megint csak Főtiszteletű
séged személyére mutatnom, c.ki példás 
odaadással, lelkiismeretességgel és 
felelősségérzettel nemcsak vezette 
ökumenikus Bizottságunk tanulmá
nyi csoportjainak összmunkáját, ha
nem a részletmunkákban is, időt, fá
radságot és egészsége', nem kímélve 
veti részt, de mindig úgy, mint •' aki 
e g y ü t t  munkálkodik a Krisztusban 
testvéreivel és munkatársaival.

Főtiszteletü Püspök Url Hatvanadik 
születésnapja, tudom, szorgos munká
ban fogja találni- Hiszen felelősség
tudata és a világhelyzet, amelyben 
élünk, nem hagy önnek pihenőt s 
Főtiszteletűségeddel az eddigi ered
mények ,nem feledtetik, hogy a végső 
célt meg nem értük el- Gondolok itt 
mindenek előtt arra, hogy noha ma 
kétségtelenül közelebb vagyunk a vi
lágfeszültség enyhülésének és meg
szűnésének, egyúttal pedig a világ
békének a megvalósulásához, mint 
akárcsak egy évvel ezelőtt is, sok és 
nagy munka vár reánk ezen a téren 
is éppen úgy, mint új hazánk felépí
tése, egyházaink reformátori és igei 
szellemében való megújulása, elsősor
ban pedig a világ keresztyén egyhá
zai benső egységének a közös jó szol
gálatokban való létrejötte tekinteté
ben. De gondjai és munkája közepette 
legyen meggyőződve afelől, hogy nem 
áll egyedül, hanem lelkes munkatársi 
gárda veszi körül, melynek tagjai 
azonos célért élnek és munkálkodnak, 
nevezetesen, hogy az Isten képére te
remtett ember Urának szavára hall
gatva, megtalálja a békesség, a test
vériség, a szeretet igaz és helyes út
ját.

Amidőn hatvanadik születésnapja 
alkalmából igaz tisztelettel és őszinte 
szeretettel köszöntőm, kérem az Úr
istent, adjon erőt, egészséget Főtisz- 
teletűségednek, tartsa meg jóerőben 
még sokáig, hogy szorgos: és Isten 
igéje iránt engedelmes és alázatos 
munkájának sok szép eredményében 
gyönyörködhessék Szeretteivel, Mun
katársaival, tisztelőivel, egyházaink 
népével együtt!

Testvére és tisztelő szolgatársa az 
Urban:

Budapest, 1953. július 27.

Dr. Vető Lajos
püspök,

a Magyarországi Evangélikus
Egyházegyetem lelkész-elnöke,
a Magyarországi Ökumenikus 

Bizottság elnöke«

„AKI A JO MAGOT VETI, AZ AZ EMBERNEK FIA“ (Máté 13, 37b)
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EV A N G ÉLIK U S ELET

Hogyan foglalkozik a szlovák evangélikusok sajtója
egyházunk életével?

A szlovák evangélikus egyház 
' sajtója rendszeresen foglalkozik 

a magyar evangélikus egyház 
életével, különösen azóta, hogy a 
szlovák egyházi delegáció részt 
vett egyházunk márciusi zsina
tán.

A magyar evangélikus egyház 
életével sok szempontból foglalkozik 
a

, CIRKEVNÉ l is t y

című szlovák folyóirat, mely a szlo
vák egyház hivatalos lapjának te
kinthető, s elsősorban a lelkészek és 
egyházi munkások olvassák.

Cyril Hlavác, a szlovák evangé
likus egyetemes sajtóosztály főtit
kára, akit azóta kineveztek a Tra- 
noscius-társaság igazgatójának Lip- 
tómiklósra, s aki a Magyarországon 
já rt szlovák küldöttség legfiatalabb 
tagja volt, hosszú cikket irt a ma
gyar egyházról.

Megállapítja, hogy a szlovák egy
házi delegáció magyarországi látoga
tása történelmi jelentőségű volt.

E látogatás »történelmisége első
sorban abban rejlik, hogy két 
egyházunk történetében most 
fordult elő első Ízben, hogy egy
házaink képviselői szívélyesen 
kezet szorítottak a testvéri ke
resztyén szeretet és megértés 
szellemében. De ugyanilyen je
lentőségű az is, hogy e látoga
tás alkalmával mindkét egyház 
képviselői gondolatokat és ta
pasztalatokat cseréltek ki, azt 
tudatosítván, hogy a nemzetek 
közötti béke megtartásáért foly
tatott roppant küzdelem korában 
élünk, s az egyházak is hozzá 
tudnak járulni a béke megtartá

sához.«
C. Hlavác kiemeli, hogy a két egy

ház ez alkalomból történt érintke
zése minden vonatkozásban mélyen 
szívélyes volt s hogy a szlovák dele- 

•gáció a lelkészekkel, az egyházközsé
gekkel és a hívekkel való találkozás 
közben megállapította, hogy -a  szem- 
lélhetően jelenlevő, élő Krisztus 
evangéliumából merítő evangélikus 
egyházzal találkozott.« Hosszan fog
lalkozik a két egyház vezetőségének 
első találkozásával az egyetemes 
egyház székházában, s Itt hosszan 
idézi df. Vető Lajos és Dezséry 
László püspökök beszédeit s azok
hoz fűzi a maga megállapításait. 
-Ezek a beszédek a magyarországi 
evangélikus hívő nép túlnyomó több
ségének azonos észjárására támasz
kodtak- mondja Cyril Hlavác.

-A  magyar püspökök megnyilat
kozásai az élő egyházra támasz
kodtak, az Űr egyházára. Szava
iknak visszhangját alkalmunk 
volt megállapítani több gyüleke
zetben, vidéken és Budapesten.«

Kiemeli egy budapesti hétközi bib
liaóra feltűnően nagy látogatottsá
gát és megállapítja: -Ezeknek az 
embereknek hiába akarja bebeszélni 
a külföldi rádió, hogy a  népi demo
kráciákban nincs vallásszabadság. 
Tanúi voltunk annak, hogy a magyar 
evangélikus egyház megértette el- 
hivatását a mai időkben s új veze
tőivel az élén rálépett a megújho
dás útjára. Az egyházban valóban 
élő, vallásos hit áramlik, mely az 
egyházi és vallási célokon túl elő
térbe állítja a munkát és harcot a 
világ békéjének fenntartásáért. Az 
egyház ezt a magatartását a sokat 
próbált haza igazi cél felé igyekvő 
építésében való élénk részvételével 
bizonyítja.«

A Cirkevné Listy gyakran közöl 
jelentős híreket a magyar egyházi 
életről. Többször közöl külföldi egy
házi híreket az Evangélikus Életre 
hivatkozva és átvesz egyházi szép- 
irodalmat, így például Németh Ist
ván novelláját, amelyet az Evangé
likus Élet - írjad  fiam Eliáb« címen 
jelentetett meg, vagy közli az Evan
gélikus Élet egyik kommentárját a 
szlovák evangélikus vezetők magyar- 
országi látogatásáról.

Ján Chabada szlovák egyetemes 
püspöknek a budapesti evangélikus 
zsinaton elmondott beszédét a lap 
vezető helyen teljes terjedelmében 
közli s fényképet közöl a budapesti 
zsinatról. Andrej Ludovlt Katina 
szlovák evangélikus püspök -A mi 
látogatásunk Magyarországon« cím
mel, Ján Michalko pozsonyi teológiai 
dékán pedig -Élő egyház« címmel 
számol be a magyarországi tapasz
talatokról. Michalko dékán cikkét 
kivonatosan m ár közöltük egy ré
gebbi számunkban.

A. L. Katina püspök ugyancsak a 
találkozás történelmi jelentőségéről 
ír és megállapítja, hogy a szocializ
must építve mindkét ország kire
kesztett mindenfajta sovinizmust s ez 
átment az egyház életére is. Erőtelje
sen kiemeli, hogy a szlovák dele
gáció mind a négy tagja prédikált 
Magyarországon, szlovák és magyar 
vegyes gyülekezetekben és megálla
pítja, hogy a magyarországi evan
gélikus egyház szoros kapcsolatban

áll és együttműködésben él a magyar 
református egyházzal.

Kátlna püspök beszámol a zsina
tunk által hozott három új tör
vényről és hosszan Időzik a 
magyar evangélikus egyházi élet 

különböző vonatkozásainál.
A magyar nemzeti élet fejlődéséről 
elsősorban budapesti és sztálinvárosi 
tapasztalatok alapján számol be és 
a magyar művészetnek Is tisztelettel
adózik az Operaház -Igor herceg« és 
-Diótörő« előadásairól való megem
lékezéssel.

Valamennyi cikkíró külön kitér a 
budapesti Evengélikus Teológiai 
Akadémia munkájára, s idézi dr. 
Pálfy Miklós dékán beszédét. Meg
állapítja, hogy a teológián gyakorla
tias és igen mélyen teológiai nevelést 
ad egyházunk, mint megújhodó egy
ház és az élet egyháza a jövendő lel
késznemzedéknek. A. L. Katlna 
püspök így fejezi be terjedelmes 
beszámolóját:

-Mindazért, amit tíz nap alatt 
Magyarországon átéltünk, meg
ismertünk, elvégeztünk, őszinte 
köszönetét mondunk a magyar 
evangélikus egyháznak s kérjük 
az Úristent, áldja meg egyhá
zainkat és áldja meg mindkét 

ország virágzását.
A Cirkevné Listy későbbi számai 

közük Katina püspöknek a budapesti 
Teológiai Akadémián elmondott be
szédét.

Az EVANJELICZKY POSOL
című nagy példányszámú egyházi 
heti néplap szintén gyakran közöl 
híreket a magyar egyház életéről. 
Közölte a többi között a budapesti 
Deák-téri templomban rendezett 
Tranoscius-est hírét s megállapítja, 
hogy ez az est nagyvonalú volt.

A beszámolóhoz a következő meg
jegyzést teszi: -A magyar iapok 
örömmel írnak arról az estről, amely 
nemcsak gazdagította a budapesti 
szellemi életet, hanem megerősítette 
az' együvétartozás érzelmeit a szlo
vák és magyar evangélikusok kö
zött.« A lap egy későbbi hosszú 
tájékoztatásban beszámolt a Réke 
Világtanács budapesti ülésszakáról, 
s kiemeli a magyar protestánsok sze
repét s hangsúlyozza az egyházi 
békeszolgálat szükségességét mind
azon gyakorlati feladatok szempont
jából, melyek a béke megtartásáért 
folytatott küzdelemben az egyhá
zakra hárulnak.

Ján Michalko pozsonyi teológiai 
dékán a lapban írott hosszú beszámo
lójában megállapítja, hogy Budapes
ten 15 evangélikus gyülekezet van, 
átlagban 5—5000 lélekkel s e gyűJé- 
kezetek lelkészei és hívei nem fárad-

ésnak el a hűséges igeszolgálatban
igehallgatásban.

-Az Igét tisztán és Igazán hirde
tik. A prédikációk biblikus jel
legűek, a liberalizmus és a ra-.. 
cionaltzmus ma már meghala
dott álláspontot képvisel úgy az 
egyházban, mint a teológián.« A 
vidéki egyházi életről szólva, 
mint szemtanú ezt Írja: -Egye
nesen meglepő és megindító volt 
látnunk a csabai óriás templom 
zsúfolt látogatottságát.« -Az egy
ház ezt a gyönyörű munkát csak 
azért végezheti így, mert olyan 
papjai vannak, akik nem szé
gyenük a Krisztus evangéliumát.

A magyarországi evangélikus egyház 
tudja, milyen sok fordul meg azon, 
hogy jól felkészült lelkészei legye
nek, ezért fokozott figyelmet szen
tel a lelkész! utánpótlás nevelésének. 
Az egyházi sajtóról írva mefgállu- 
pftja, hogy az Evangélikus Élet 10.000 
példányban jelenik meg s beszámol 
egyéb egyházi kiadványainkról is.

Az új zsinati törvényekről írva, 
hosszan foglalkozik az új lelkészvá
lasztási törvényünkkel.

Michalko dékán is kiemeli, hogy 
a magyar evangélikus és refor
mátus egyház között milyen 
példaadóan jó az egyházi viszony 

és együttműködés.
Cikkét a többi közt ezzel a megálla
pítással zárja:

-Ez az egyház Jól fogta fel a 
maga küldetését akkor, amikor 
a dolgozó nép oldalára állt. Nem 
csoda, hogy ez az egyház érzi a 
maga munkáján Isten áldását is. 
Nem kevésbbé kell hangsúlyozni 
azt is, hogy ez az egyház a ncp 
és az egyház bizalmát egyaránt 

élvezi.«
A szlovák evangélikus egyház élete 

ugyancsak gazdagon tárul fel a szlo
vák evangélikus egyház lapjaiból. 
Bizonyosak vagyunk abban, hogy ol
vasóink érdeklődést fognak mutatni 
azon későbbi beszámolóink iránt is, 
amelyekkel ezen egyház előtérek 
örvendetes jeleiről számolunk majd 
be.

Glertz Bo:
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G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
Augusztus 9. Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap.
Igék: D. e. Róm. 8,1—2; Ján. 0,24—38; D. u. Hab. 2,1—4. 
Liturgikus szín: zöld.

SOMOGY-ZALAI EGYHÁZMEGYE
A somogy-zalai egyházmegye lel

készei július 21-én Gyenesdiáson 
munkaközösségi gyűlést tartottak. 
Megbeszélték az új zsinati törvénye
ket. A megbeszélést Fónyad Pál 
nagykanizsai lelkész vezette. Weiler 
Henrik szepetneki lelkész előadása 
nyomán behatóan foglalkoztak a lel
készek az egyházunkban fellépő .szek
tás veszédelemméT. Megbeszéltéit, 
egyházi sájtónk'"’áRfuáns kérdéseit 
Is. Előző nap este gyámintézeti is
tentisztelet volt ZámolvI Gyula surdi 
lelkész szolgálatával. Öt választották 
a Gyülekezeti Segély egyházmegyei 
előadójául.

NYUGALOMBAVONULÄS
Dr. Halász Kálmán Budapest- 

Ferencvárosi, Síkos Kálmán kaiár- 
péci és Németh Károly lébényi lel
kész július 1-i hatállyal nyugdíjba 
vonult. Hálásan egyházunkban vég
zett m unkájukért Isten áldását kér
jük további életükre.

HÁZASSÁG
Szuchovszky Katalin, dr. Szuchov- 

szky Lajos ny. lelkész leánya és 
Bottá Dénes augusztus 1-én a kelep- 
földi templomban házasságot kötöt
tek. Az esketést Bottá István lel
kész, a vőlegény bátyja végezte.

a z  e v a n g é l ik u s  e g y e t e m e s
SAJTÓOSZTÁLYNÁL KAPHATÓ 

KIADVÁNYOK: V
Forint

Luther: A keresztyén ember 
szabadságáról — — — — 6.—* 

Jávor: Kezedre bízom lelkemet
14—, 16 —

Kierkegaard: önvizsgálat — 8.— 
Kierkegaard: Isten változatlan- 

. sága — — — — — — 2.—<
Andersen: Jézus élete — — 4.—■
Dr. Szeberényl Lajos: Gusztáv 

Adolf — — — — — — 4 —
Dr. Szeberényi Lajos: Luther 

ultramontán ócsárlói — — 6 — 
Maróthy: Szegények szíve

fűzve 10.—, kötve 15.—1 
Kemény: Bibliai történetek I, II.

2.—, 3.50
Dr. Nagy Gyula: Az egyház 

élete — — — — — — 10.—•
Bottá: Keresztyén hit és élet 9.—• 
Friedrich Károly: A magyar 

evangélikus templomi ének 
történetének vázlata — — 10.—
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Keresünk lábaira béna asszonytest
vérünk részére jó állapotban lévő 
tolókocsit, kölcsön vagy használati 
díjért, esetleg megvételre is. Cim a 
kiadóhivatalban.

Id. T u rcsek  M ihály e g y h á z i!
6 0  é v e t  tö ltö tt a z  e g y h á z  szo lgá la táb an

Az egyház történetében nagy hely 
van kimagasló egyházi vezetők szá
mára. Mellettük az egyszerű hívekről 
csak általánosságban van szó. Pedig 
az egyház ügyének előbbrejutását 
ezek az emberek éppen úgy mun
kálják, mint a vezetők. Sokszor ta 
lán még jobban. Róluk miért esik 
olyan kevés szó?

Ilyen és hasonló gondolatok fog
lalkoztattak az albertii gyülekezet 
orgonaszentelésl ünnepségén. Hozzá
teszem azt is, hogy közben jóleső 
melegséggel gondoltam arra: ime, 
ezen a nagy gyülekezeti ünnepen 
valakiről szó esett e «-kicsinyek és 
névtelenek« közül.

A gyülekezet űj orgonáját ünne
pelte és közben nem feledkezett 
meg az öreg egyházfiról: Id. Turcsek 
Mihályról sem, aki most van nyolc
vanadik évében és már hatvan éve 
szolgálja becsületesen és hűséggel 
egyházát.

175 é v v e l eze lő tt szen te lték  fe l 
az A l b e r t i « !  gyü lek ezet tem plom át

Alig néhány hónappal ezelőtt ad
tunk hírt lapunk hasábjain arról, 
hogy az Albertl-1 gyülekezet ÚJ lelki
pásztort kapott Roszik Mihály sze
mélyében. Most ismét örvendetes 
eseményről számolunk be: a temp
lom felszentelésének 175 éves jubi
leumára újjáépítették a templom or
gonáját.

A gyülekezet kettős ünnepén részt 
vett Dezséry László püspök, Benczúr 
László püspöki titkár, Válint János,
a Pest megyei egyházmegye espe
rese és még sokan mások.

Dezséry püspököt Roszik Mihály 
lelkész fogadta a presbitérium élén.

— Ebben az ősi 'evangélikus gyüle
kezetben — mondotta üdvözlő be
szédében —, népünk hatalmas több
ségét összetevő parasztság és gyári 
munkásság találkozik püspök úrral. 
Vegye őszinte beszédnek:

a falu dolgozó parasztjai, presbi
terek és egyszerű hívek, lelki- 
pásztorukkal együtt lázas mun
kával dolgoztak azért, ami ma a 
legfontosabb: a mindennapi ke
nyérért. De gyárimunkás híveink 
Is nagy segítségére voltak ebben 
földműves híveinknek. Azt hi
szem, hogy püspök űr meg van 
győződve arról, hogy ez a ml 
magatartásunk egyházi hivő vi
selkedés. Egyházunk Jó szolgá
latát, a béke szolgálatát teszt 
még szilárdabbá és állandóbbá.

A délelőtti istentisztelet idejére, 10 
órára a hívek zsúfolásig megtöltöt
ték a templomot. A gyülekezet ap- 
raja-nagyja jelen volt, hogy részt 
vegyen az ünneplésen. Dezséry 
László püspök hirdette az igét.

Az istentiszteletet közgyűlés kö
vette, melyet dr. Jugovlcs Lajos fel
ügyelő nyitott meg. Utána Roszik 
Mihály lelkész ismertette a gyüleke
zet történetét.

— A Nógrád megyei szentpéteri 
ányaegyháznak volt a filiája Szálát 
nya. A szalatnyai filia lakosai el
hagyták lakóhelyüket és a Pest me

gyei Szentmárla községben teleped
tek le. Innen indultak el 1711. szep
tember 11-én 24 szekéren az AlberH-t 
egyházközség megalapítói. Velük 
ment lelkészük is: Claudinyl Fri
gyes is.

— A gyülekezet az új lakóhelyen 
szépen fejlődött és gyarapodott egé
szen addig, amíg 1763-ban súlyos 
földrengés nem sújtotta őket.- Ennek 
következtében sok lakóház, valamint 
a templom is megrongálódott. A csa
pástól magukhoz térve elhatározták, 
hogy kőből építenek templomot. 
1774-ben kezdődött meg az új temp
lom építése és 1778. augusztus 4-én 
fejeződött be. Szentháromság utáni
8. vasárnapon szentelték fel, ponto
san 175 évvel ezelőtt. Először szlovák 
nyelven hirdették benne Isten igé
jét.

— Az anyakönyvek és jegyző
könyvek tudósításából kitűnik, 
hogy a további esztendők folya
mán a gyülekezet állandóan szé
pítette és gyarapította templo

mát.
1799-ben tornyot építettek, 1836-ban 
renoválták a tornyot, 1839-ben ha
rangot vásároltak, 1842-ben orgonát 
építettek, 1848-ban kelyhet és ostya
tartót szereztek be, 1854-ben a temp
lomot renoválták. 1888-ban a temp
lom tornyát vörös rézzel fedték be 
és belsejét teljesen kijavították. 
1897-ben az oltár körül bőrtérdeplőt 
készíttettek. 1916-ban elvitték a gyü
lekezet harangját hadicélokra. 1923- 
ben új harangot szereztek be. 1931- 
ben renolválták Ismét a templomot. 
A második világháború ismét áldoza
tokat követelt: a harangot Ismét be 
kellett szolgáltatni.

Az ország újjáépítésekor az ősi 
evangélikus hit újból feléledt és 
gyülekezetünk közadakozásból 
beszerezte a nagy harangot és 

egy kisebb harangot Is.
— Most Ismét ünnepelünk: 18.000 

Ft költséggel újjáépült gyülekeze

tünk orgonája. Áldja meg az egyház 
Ura mindazokat, akik pénzükkel és 
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy a gyülekezet megünnepelhesse 
ezt a napot.

— Ezen a gyülekezeti ünnepen 
kell megemlékezni arról is, hogy gyü
lekezetünk egyik munkásának mo.-l 
van a jubileuma. Id. Turcsek Mihály 
egyházfi 60 éve áll az egyházközség 
szolgálatában. Hosszú szolgálati ide
je alatt mindig hűséggel látta el tiszt
ségét és ma a gyülekezet ünnepén 
mindnyájunk hálás köszönetét tol
mácsolom neki ezért.

Ezután Dezséry László püspök 
emelkedett szólásra és többek között 
a következőket mondotta:

— A gyülekezet története első hal
lásra megragadja az embert.

Hatalmas és biztos erő nyilvá
nul meg abban, hogy a gyüleke
zet állandóan, kitartóan és szívó
san építette fel templomát, sze
rezte be templomi berendezését 
és az istentiszteleti kellékeket. 
Nem pillanatnyi feltobbauásrnl 
van szó ebben a történetben, ha
nem a Jézus Krisztusra alapozott 
hitről, mely az egyház iránti ál
dozatkészségben és hűséges sze- 
retetben folyamatosan nyilvánul 

meg.
— Melég szeretettel köszöntöm az 

egész egyházkerület nevében ld. Tur
csek Mihályt, a gyülekezet egyház
fiát, aki 60 éve szolgálja az egyhá
zat. Az ő szolgálata is szimbolizálja 
az egyházközség tagjainak áldozatos 
és hűséges egyházszeretetét.

Válint János esperes üdvözlő sza
val után dr. Jugovics Lajos felügyelő 
rekesztette be a díszközgyűlést.

Délután egyházzenei hangverseny 
volt, Zalánfy Aladár egyházzenei 
igazgató, Luhn Ottilia énekművésznő 
és a gyülekezeti énekkar közreműkö
désével, melyet Somlyód! János kar
nagy vezetett. Benczúr I,ászló püs
pöki titkár hirdette gz igét.

S*.

A közebéd után Turcsek bácsi ki
ült a lelkészlak udvarán levő padra. 
Rágyújtott és nézelődött. Leteleped
tem mellé, hogy beszélgessek vele és 
megtudjak valamit azokból a ta
pasztalatokból, melyeket 60 eszten
dőn keresztül szerzett.

— Nagy dolog az kérem, öt lel
kész mellett szolgálni — mondja bó
logatva és látom barázdás arcán, 
hogy nagyon meghatotta őt a gyü
lekezet őszinte és meleg ünneplése.
— De tetszik tudni, sohasem volt 
panasz rám, mindig igyekeztem a 
dolgomat rendesen ellátni. Volt idő 
a lelkészváltozások idején, hogy 
hosszú hónapokig én őriztem az üre
sen álló paplakot. < Egyébként is. 
amit itt lát, a fákat, a bokrokat 
mind én ültettem és én magam is 
gondoztam és gondozom.

— No, de most már biztosan más 
végzi ezt a nehéz munkát — vetem 
közbe.

— Azt m ár nem, nem adom ezt 
én ki senkinek. A fákat és bokrokat 
én hyesem, a füvet én kaszálom. 
Éppen tegnap kaszáltam le a temp
lomkertben a füvet.

— És nem erőlteti meg ez a ne
héz munka?

— Fiatal vagyok én még kérem
— mosolyog és a szeme körül össze
szaladnak az apró ráncok. Még hu
nyorít is hozzá.

Ahogy beszélgetünk, egyszer csak 
megkondul a harang. A délutáni 
szlovák nyelvű istentiszteletre ha
rangoznak.

— A fiam harangoz — mondja 
Turcsek bácsi. — Szeret az is ha
rangozni, akárcsak én. Mert cn bi
zony bolondja vagyok a harangnak. 
Ma Is gyakran sEoktam  még haran
gozni. Harminchat évig én voltam a 
harangozó. Én is az apámtól vettem 
át, tőlem meg a fiam vette át.

Közben elhallgat a harang és Tur
csek bácsi lassan készülődik, hogy 
bemenjen a templomba. Búcsúzás 
közben megkérdezem:

— Mondja Turcsek bácsi, a 60 
éves, szolgálat alatt semmi hántás, 
semmi rossz nem érte? Megbecsül
ték mindig a lelkészek a szolgála
tát?

Az öreg rámnéz nyíltan és őszin
tén.

— Nem mondom, hogy nem ta
pasztaltam rosszat. Bizony sokszor 
megbántottak. De úgy voltam ezzel, 
hogy hamar elfelejtettem. A hátam 
mögé vetettem. És mindig ezt taná
csoltam az idekerülő fiatal segédlel- 
készeknev ig, mikor valami m iatt el 
voltak keseredve.

Már Indul is a templom felé. Meg- 
hatódottan nézek utána és magam
ban azt kívánom, hogy adjon az 
egyház Ura ennek a hűséges szolgá
jának erőt és egészséget a további 
munkára.

Szebercnyi Tamáa
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A zsolnai piacon 1707 március 8-án
Krman Dániel felszenteli Rákóczi seregének nyolc zászlaját — Krman 

szózata a szlovák kuruc katonákhoz s imája Rákócziért és Magyarországért
A budapesti Országos Rákóczi 

Emlékkiállításon, a Nemzeti Mú
zeumban, emlékezetes szép okmá
nyokat szemlélhetünk. Ott vannak 
régi metszetek s mai fényképek 
alakjában a felvidéki várak és vá
rosok, a hűséges helyek, amelyek 
első hívásra, fontolgatás nélkül, csat
lakoztak a szabadságharchoz. J  ó- 
k a i ból, M i k s z á t h b ó l ,  K r ú d y  
Gyula műveiből mindenki tudja, a 
Felvidék volt a kurucság egyik leg
fontosabb területe, legtovább har
colt s érzelmeit nem változtatta 
meg a szatmári béke után sem. Rá
kóczi . óriási domíniumának színe- 
java ott volt északon s keleten. A 
fejedelem E m l é k i r a t a i b ó l  tud
juk, hogy a felkelő magyar nép első 
követe, ama bizonyos B i g e  László 
s az orosz pap, akik a lengyel Brez- 
nanban Rákóczit felkeresik s elő
adják neki a nép végső kétségbeesé
sét s elhatározottságát a felkelésre, 
szintén felvidékiek voltak, uradal
mának jobbágyai. Rákóczi üzenet-: 
képpen hazaküldött első zászlói, 
még a »M e g ú j u l n a k  a s e b e k ,  
a n e m e s  m a g y a r  n e m z e t  s e 
be i . . . - “ kezdetű szózata előtt, e fi
nom selyemből készült s a Rákóczi- 
család címerével ellátott zászlók, olt 
csattogtak az északi szélben. Az 
egyiket e zászlók közül most a ki
állításon láthatjuk. Hatalmas zászló 
az, aranyzöld selyemből, ilyenek 
alatt támadt fel nemzeti és vallási 
jogaiért a nép.

A zászlóknak fontos szerep jutott 
Rákóczi nagy szabadságharcában. 
Jelkép és szentség volt a zászló, lo- 
bogása életet, leesése halált jelzett. 
A szatmári békekötésnél a bécsi 
császár csak a zászlókat kérte a ku- 
rucoktól, a fegyvereket nem. A maj- 
tényi síkon zászlókat kellett lerakni, 
kardot és puskát vihettek haza a 
kurucok. Bécs mindig pontosan 
tudta, mitől kell félnie, ha Magyar- 
országra gondolt. A kuruc szabad
ságharc párhuzamosan szlovák ha
ladó hagyomány is. Két század óta 
változatlan erővel él a szlovákság
ban Rákóczi Ferenc neve. Mi az oka 
ennek? A szlovákok ott harcoltak 
Rákóczi zászlói alatt a magyarokkal, 
m int testvér a testvérrel. Közös 
ügyért ontották vérüket. E korból 
számos szlovák népdal maradt fenn, 
amelyekben sokszor ugyanazt a 
motívumot találjuk meg, ínint a ku
niékor magyar dalaiban. Séíe^ Sn- 
nak, hogy azonos érzelmi forrásból 
fakadt mindkettő. S j bizonyítéka 
a szlovák kuruc vers annak, hogy 
eredeti költemény a magyar társa is. 
Mint ismeretes, századunk elején né
hány irodalomtörténész, főleg 
R i e d l  Frigyes, utána később 
S z e r b  Antal s mások is, kétkedtek 
a T h a 1 y Kálmán felfedezte kuruc- 
versek eredetiségében. A szorgos 
kutatás azóta m ár Thalyt igazolta, 
de még mindig van néhány kuruc- 
dal, amelyet Thaly átírásának vagy 
utánköltésének mondanak. Mi sem 
ajánlatosabb a szakembereknek, 
mint a magyar versek összehasonlí
tása a szlovákokkal; tökéletes pró
bája ez az eredetiség bizonyításának. 
Az olyan versek, m int a

»Hej Rákóczi, Rákóczi,
Podme zas na Nemei• ..«

nem véletlenül születtek. S van a 
szlovák kuruc-versek közt olyan is, 
a híres - R á k ó c z i  o v s k á “ 1709- 
ből, amelyet külön meg kell említe
nünk. így szól a költemény magya
rul:

Repült, repült, repült páros sas
felettünk.

Mi lesz már belőlünk szerelmes
Istenünk?

Szétvertek e sasok sólymot,
galambokat:

Pusztítani küldtek hollókat, varjakat.

Amíg e hazában a sólymok
szárnyaltak,

Addig galambok is vígan turbékoltak.

Jöjjetek, ti sólymok, előre szálljalok: 
Gerlét, galambokat ölni ne hagyjatok!

E szövegben, melyet szerte az or
szágban énekeltek a szlovákok, a 
páros sas: a német, a sólyom: a ma
gyar, a gerle és galamb: a szlovák, 
a varjak és hollók: a fejcete rácok, 
akiket a német küldött a szlovákok 
ellen. A népdal őszintén vallott a 
szimbólumok szavaival. Szabadító s 
egyenlővé tevő harc volt Rákóczi Fe- 
rénc szabadságharca, mely éppen 
kétszázötven évvel ezelőtt indult el.

Már szó esett itt róla, hogy Krman 
Dániel evangélikus szuperintendens, 
a kiváló szlovák író s egyházának 
m ártírja, akit a pozsonyi várbörtön
ben halálra kínoztak, Rákóczi zász
lóit Zsolnán megáldotta. Érdemes 
azonban erről részletesen is szólni, 
annyira fontos esemény ez. A szlo
vák-magyar népi szabadság közös 
hagyományát újítjuk fel vele s az

evangélikusság forradalmi szerepére 
m utathatunk rá. Rákóczi Ferenc 
Krman Dánielben, a zsolnai evan
gélikus lelkészben, Pozsony, Nyitra, 
Trencsén, Liptó és Árva megyék 
szuperintendensében, a kiváló szlo
vák íróban, egyik legjobb emberét 
tisztelte. Krman (1663—1740) fontos 
tényezője a szlovák szellemi életnek. 
Az első, aki a szlovák protestáns 
egyházi énekről tanulmányt írt ■> ez
zel kapcsolatban lándzsát tör általá
ban a művészi szépségű vers mel
lett, úttörője tehát a szlovák vers
tannak. Hazai iskolák után Német
országban folytatott tanulmányokat. 
Rákóczi szabadságharca előtt Mia- 
ván volt soká lelkész, a Fehér Kár
pátok alatt, Nyitra megye északi ré
szén Rákócziék révén jutott el 
nemcsak Zsolnára, hanem egyháza 
és népe élére is, mint a rózsahegyi 
zsinat által megválasztott szuperin
tendens. Művei közül nevezetes a 
szlovák nyelvtana, evangélikus is
tentiszteleti Agendája, latinul flott 
önéletrajza. Bél Mátyással együtt 
Halléban 1722-ben kiadta a kralici 
biblia új szövegét.

Ez az öntudatos, népét féltő, igaz 
szlovák írástudó érezte-tudta, hogy 
Rákóczi oldalán van a helye. A fe
jedelem diplomatájává tette. Nagy 
Péter cárnál és XII. Károly svéd ki
rálynál já rt Krman II. Rákóczi Fe
renc követeként. Szlovák népi tájé
kozódása, sőt szláv tudata nem za
varta abban, hogy a közös ügyet s a 
közös hazát szolgálja a kuruc fel
kelésben.

De térjünk vissza a zászlókhoz. 
Krman Dániel egyik szlovák nyelvű 
műve ott látható a mostani Rákóczi- 
kiállításon, a Nemzeti Múzeumban, 
egy üvegszekrényben. Nem lehet el
menni e könyv mellett. A zsolnai 
Rákóczi-zászlók felszentelésén el
mondott Krman-beszéd van benne; 
azon melegiben kinyomatta a szerző 
a további okulásra. Képzeljük el 
Zsc.'na nagy, árkádos piacát, aminő 
csak Krakkóban van még. S a zsol
nai, hatalmas, várszerű templomot 
hozzá. A piacon gyűltek össze a ku
ruc hadak. Vezérük C z e 1 d e r  Or
bán óbester volt, ugyancsak lutherá
nus és késmárki, aki a szepesi hű
séget képviselte, mint tudjuk, példá
san s mindhalálig. Rendkívüli kor
tö r tén et! dokumentum ez a Krman- 
beszéd. A kor ízlése szerint olyan 
hosszú a címe, hogy benne van rö
vidre fogva a tartalma. » In  n o 
m i n e  J e s u ,  a c t u s  i n a u g u -  
r a t i o n i s  v e x i l l o r u m ,  t o  
g e s t  p o s w e c o v á n l  z á s t a v v «  
— mondja a latin s bibliai szlovák- 
ságú főcím. 1707. március 8. Zúggak 
a zsolnai harangok, kemény magyar 
s szlovák vezényszavak röpködnek, 
m ert Rákóczi regulái szerint a nern- 
magyar katonáknak anyanyelvükön 
vezényeltek. A címlap után latin 
nyelvű ajánlás következik Czelder 
Orbánhoz, és regimentjéhez, utána 
pedig az ünnepség ismertetése. Majd 
maga a szlovák felszentelési szózat.

Krman elsősorban elmondja, mik 
a hadbainduló katonák kötelességei: 
1. tábori bűneik elhagyása, 2. hogy 
magukkal vigyék a zászlót, s 3. hogy 
teljesítsék a zászlótartók kötelessé
gét. íme Krman szavai szószerinti 
magyar fordításban:

»Dávid király mondja, hogy zászlót 
adott az Ur azoknak, akik öt félik, 
hogy felemeljék az ő igazságáért. Se- 
lah, A katonák tudják, hogy a lovasok 
közt sok múlik a kornétáson, a gya
logok között a zászlótartón. Ezért az 
ellenség is leginkább arra törekszik, 
hogy elpusztítsa a zászlótartókat, 
hogy elvegye, tőlük zászlójukat s így 
zavart okozzon a hadseregben, mely 
a tőlük hordozott zászlókhoz igazodik 
A főbb tisztek szorgosan meghagyják 
a zászlótartóknak, hogy féljék Istent, 
legyenek hálásak neki, amiért zászlót 
adott, szolgálják öt jámborsággal és 
hűséggel hordozzák zászlójukat, vé
delmezzék mint életüket, ezzel példát 
adva az egész hadseregnek a hűségre 
és férfias bátorságra.« Ezután példá
kat sorol fel Krman, milyen zászlóik 
voltak az egyes izraelita törzseknek, 
továbbá Augustus, Constantinus és 
Julianus római császároknak, majd a 
törekvő magyar királyoknak. S így 
folytatja:

»Ilyen zászlót adott az ür azoknak, 
akik öt félik, hogy azt felemeljék az 
igazságért. Aki szorgosan figyeli a 
keresztyén országok nagy. revolúció- 
ját, annak azt nemcsak égi rendelés
nek kell tartania, hanem az Üristen- 
nek, az égi és földi események irá
nyítójának kell tartania, hanem az 
Úristennek, az égi és földi események 
irányítójának kelt tulajdonítania és e.l 
kell ismernie, hogy ő adott zászlót 
azoknak, akik őt félik, hogy felemel
jék az igazságért- El kell ismernie, 
hogy a magyar népet, mely az elmúlt 
években keservesen megszenvedett 
bűneiért, megfosztatott sok királyi es
küvel megerősített szabadságától, bir
tokaitól, pénzétől, fegyvereitől — mint

Saul idejében történt — sőt vezetőitől 
is, és elmondhatatlanul nyomorgóit, 
az ür segítette meg most annyira, 
hogy az ellenség látva harci ügyessé
güket mind nyári, mind téli időben, 
kénytelen volt elismerni, hogy maga 
az ür Isten is a kurucokkal tart.«

»En tehát a mi Urunknak ennek az 
erős liadakozónak dicsőségére, aki 
maga nagy dolgokat cselekszik, fel
szentelem ezen a szent helyen ezt ü 
nyolc zászlót, mint eddig a szent be
széddel, most már imádsággal is, azaz 
iinnepiesen kihirdetem, hogy a ma
gyar kirá'yság katonáinak használa
tára átadtak és minden egyéb céltól 
elválasztatlak. Szerencsét és győzel
met kívánva megáldom őket az Atyá
nak és Fiúnak és Szentlélek Istennek 
nevében, ámen.«

Ezután következik Krman Dániel 
messzehangzó imája:

»Jézus Krisztus, győzhetetlen oaj- 
nok, Izráel fiainak őrzője. Úgy csele
kedj, hogy ezek a zászlók sok jót hoz
zanak a nyomorgó Magyarországra, 
amely ország az országok dísze, a ke. 
resztyénség bástyája és földi paradi
csoma volt egykor, ü r Isten, aki igaz
ságot szolgáltatsz az elnyomottaknak, 
aki kiszabadítod a foglyokat és fel
emeled az elesetteket, légy fejedel
münk Öméltóságával, a mi kegyelmes 
urunkkal, Rákóczi Ferenccel, hogy_ a 
haza atyjává lehessen, miként a bör
tönéből kiszabadult József, s hogy 

fölülmúlhassa bölcs terveivel és hazá
jának szerencsés védelmezésével min
den korábbi magyar védelmezőnek, 
Báthorynak, Bethlennek, Bocskainak, 
Thőkölynek és a maga őseinek dicső
ségét, s így elnyerhesse azt a dicsére
tet, amelyet Ambrosius ad Dávid ki
rálynak, Famianus Strada pedig V, 
Károly császárnak: Csak győztesen 
térek vissza!«

»Uram, irányítsd terveit és egyen
gesd útjait Bercsényi Miklós gróf fő- 
generális Öméltóságának és a magyar 
hadak többi generális urainak, hogy 
előttük rémület szádja meg az ellen
séget, mint a rómaiakat a carthágói 
Hannibál előtt, amazok előtt pedig 
mint Dávid kiváló bajnokai előtt.«

»Uram, segítsd meg valamennyi 
óbester urat és add, hogy bármerre 
forgolódjék nemes regimentjével 
nagyságos Czelder Orbán úr, legyen 
tetteiben az oroszlánba#“hasonló, min! 
Makkabeus Júdás, kutassá fel az el
lenséget, hogy az tőle való féltében 
elpusztuljon, ő maga pedig mint Mák. 
habeas, az angyaltól oltalmazva né
pét tetteivel megörvendeztesse, hogy 
híres legyen az egész föld kerekségin 
s emléke áldott legyen mindörökké. 
Áldd meg az összes tiszt urakat, a na
gyobbakat és kisebbeket, s mind az 
egész köznépet, kivált pedig e nemes 
regiment zászlótartó urait, hogy a rá
juk bízott zászlókhoz hűségesen ra
gaszkodjanak és azokat soha el ne 
hagyják, hanem az égi zászlótartó vé
delme alátt minden bántódás nélkül 
épségben megmaradjanak, mint ahogy 
Nagy Konstantin zászlótartói hordoz
ták a zászlót az égen megmutatko
zott kereszt jelével és szilárdan rc~ 
ménykedtek a megfeszített Krisztus
ban.«

»Most pedig méltóságos és vitézid 
óbester uram, hogy egy kis változta
tással ama Jerémiásnak szavait alkal
mazzam, aki látomásában Júdának 
aranykardot nyújtott át, vegyétek Is
tennek ajándékaként e megszentelt 
zászlókat, hogy velük megsemmisítsé
tek ellenségeiteket. Ti pedig tiszt urak 
és többi katonanépek, jól megbecsüljé
tek a tinéktek átadott zászlókat, ahogy 
megbecsülték zászlóikat a római kato. 
nák, akikről Tertulliánus ezt írja Aoo: 
logeticájában: Az egész tábori vallá
sos rend a hadijelvényeket tiszteli 
azokhoz hív és minden egyéb isten
ségnek elébe helyezi.«

»Ti pedig keresztyén emberek, térdre 
hullva, őszinte szívből és emelt _ han
gon kérjetek a minden jónak adójától 
szerencsés hadbaindulást és hazatérést 
a tőlünk távozó nemes regimentnek és 
a szabadság igazságáért küzdő egész 
m^aiuir nemzetnek!«

Midőn Krman Dániel messze
hangzó imáját befejezte, '.etérdelt az 
egész gyülekezet a templomban s kint 
a roppant piacon s következett a 
közös imádság.

Krman zsolnai prédikációja és 
imája végtelenül fontos hagyomány 
forrása. Egy protestáns hagyományé, 
melynek reformációs, forradalmi íze 
is van, aztán egy szlovák-magyar ba
rátságé, amely fényt vet a mai nem
zedék őszinte híd-építő munkájára, s 
mélységes emberi dokumentum is, 
hogy ily gerincesen, becsületesen szol
gálta egy lelkipásztor azt az ügyet, 
mely nem csupán világszemléleti 
ügye volt neki, hanem gondolkodá
sának és tapasztalatának summájá
ból eredő egyetlen út. Egyetlen út, 
amelynek fénye visszaverődik két
százötven esztendőből s egyenletes 
világosággal tölti be mind a Kárpá
tok vidékét, mind a Duna táját.

Szalatnai Rezső

Régi konferenciák
EGYHÁZUNK KONFERENCIÁI

NAK egymásutánjában nagyjelentő
ségű fordulópont az idei esztendő. 
Ettől a nyártól kezdve az Északi 
Egyhäzkerület.gyeneßdiäsi .és a. Déli 
Egyházkerület fóti Belmissziói Ott- 
hönaban folyó'mTBdén~Tc5nferencia 
és csendeshét az egész evangélikus 
egyház ügye és egyházunk megúju
lásának szerves része lett.

Gyülekezeteink tagjai általában 
már régen megkedvelték ezeket az 
esztendőnként megújuló alkalmakat. 
Isten igéje hangzott feléjük a konfe
renciákon, kellemes, szinte nyaralás
szerű körülmények között. Evangé- 
likusságunk zöme azért kereste fel 
ezt a két otthont, hogy hitében erő
södve térhessen vissza mindennapos 
munkájába. Előfordult azonban az 
is, hogy a gyülekezetek vagy a hívek 
egy része idegenkedett az efféle al
kalmaktól, mert nem látta eléggé 
biztosítottnak, hogy ott evangélikus 
hitét fogják megerősíteni,"ízmosftnnr, 
mert józan bibliás keresztyénségiik 
irtózott a hellyel-közzel előforduló 
egyénicskedé^ektöl, a jellegzetesen 
evangélikus" kégyességi életüktől és 
hitüktől elütő kegyességi formáktól.

AZ ÜJ KONFERENCIÁK legfőbb 
célja, hogy bennd' Egyházunk törté
nelmi és hitvallásos hite hangozzék 
olyan erővel, hogy magával ragad
jon minden részvevőt. A konferen
ciák nagy jelentősége, hogy kitűnő 
alkalmai evangélikus emberek evan
gélikus hite erősödésének, öntudato
sodásának és izmosodásának. Ezért 
az idei konferenciák előadói sokkal 
^zél^ebb_.kficbő;..Joborzó.dnakk. print 
eddig és az előadások sem szorítkoz
nak egy témára vagy egy módszerre, 
hanem felölelik az evangélikus hit
nek az egész életre kiterjedő minden 
részletét. Az idei konferenciákon a 
gyülekezetek tagjai elmélyíthetik is
mereteiket hitükben és útravalót 
kapnak a helyes, Isten igéjének 
megfelelő és az embertársaink szem
pontjából kedves és hasznos keresz
tyén életútra.

A konferenciák ezenkívül nem 
képviselnek sajátos, önálló- vagy 
csoport-kegyességet, hanem a valósá
gos gyülekezeti életbe illeszkednek 
és illesztenek bele. A templom meg
szokott hangulatát idézik a konfe
renciáinkon erőteljesen megszólaló 
templomi énekeink, amelyek a kon
ferenciákon újra érvényesülnek az 
eddig gyakran hasznán és* az egy
házi énekléstől idegen énekekkel 
szemben. A közös imádkozások 
valóban Istennel való beszélgetések 
és nem kegyesség-fitogtatások. Eddig 
a konferenciák úgynevezett morzsa- 
szedéssel_ zámltak, s ezeken 'SÖRsüőr 
olyan megnyilatkozások is elhang
zottak, amelyek nem voltak egye- 
zőek egyházunk hitével és vallásos 
ízlésével. Az új konferenciák kivé
tel nélkül úrvacsoraosztással zárul
nak ésHfcTén már elmaradtak ezek a 
»morzsaszedések“. Ez is annak jele, 
hogy egyházunk és gyülekezeti tag
jaink egyre jobban követelik az igazi 
evangélikus életformát és felisme
rik  az úrvacsora jelentőségét mind a 
hit, mind a keresztyén élet szem
pontjából. Az úrvacsoraosztások után 
rendszerint közös imádkozás van, 
ahol hálaadó imádságban köszönik 
meg a részvevők a kapott kegyelmet.
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— új tartalommal
A konferenciák jelentőségének ér* 

tékelését m utatja az is, hogy az elő
adók a konferencia előtt, alatt és 
után rendszeres megbeszéléseken 
foglalkoznak az előadódó elvi és gya
korlati kérdésekkel és közös erőfe
szítéssel, egymást bírálva és taná
csolva készülnek fel és végzik mun
kájukat.

GYÜLEKEZETI TAGJAINK öröm
mel vesznek részt a konferenciákon 
és hitükben megerősödve úgy térnek 
vissza otthonaikba és megszokott éle
tükbe, hogy a konferencia eredménye 
megmutatkozik családi életükben 
és munkájukban, a gyülekezetben 
és népünk között való forgolódásük- 
ban. Az eddig lezajlott újtípusú 
konferenciák biztatóak. Amikor a 
róluk való beszámolók alapján érté
kelni próbáljuk őket, nem tehetünk 
mást, mint arra kérjük Istent, bogy 
áldja meg konferenciáinkat, hogy 

. egyre inkább legyenek az egyház 
építői, az evangélikusok • erősítői és 
így Krisztus Urunk ügyénet előbbre 
vivői. —  n

APRÓHIRDETÉSEK
S O M O G Y I  S Z Ű C S
Bundák átszabása, bélések, használt bundák, 

irhák vétele. K ossuth ' Lajos-utca 5.

SPECIÁ LIS M ŰSTOPPOLÓ, MŰTÖMŐ
MA KAN JANOS, többszörösen kitüntetett 
férfi, nöl szabómester. Thököly-út 59/a.
Legtökéletesebb műtömés kiégett, molvrágott 
szöveten és ruhákon Vidékre postán utánvét,

Á T L Á T S Z Ó  K A B Á T J Á T
nyomtalanul m egjavítja, Z S A D A N Y I  eső- 
köpenykészftö. Telefon: 127-013. VI. kér., 

Réváy-utca 10., II. emelet 17.

Kertibútor, csöbútor, összecsukható vaságyak, 
sodronyégybetét készítése és Javítása. Vintze. 
Népszínház-u. huszonhat.

Vállalati jogügyi osztályhoz elmennék. 
Baditz, Miskolc. Főposta, Postán marad.

Kvarclámpa Javítás: Zsellér, VIII., Szí« 
gony-u. 19,

Rekamlé készítését, mindennemű kárpitos* 
munkát. Javítást háznál, házon klvöl vállal 
fizetési kedvezménnyel. Várad!, M ajakovszkij, 
utca 32.

Használt háló, kombinált szekrény, kétszemé
lyes rekamlé, fotel, szék, lakberendezés pri
vátnak olcsón eladó. Péterffy Sándor-u. 17. 
Gombos. _______________________________
Csináltassa nadrágját speciális nadrágszabó- 
nál. Női-, sf-, bricsesz* és átszabás garan
ciával. Varga János. nadrágspedalista. 
M ajakovstk lj-u  66, 111, 4, , ■______ _
Kétszemélyes rekamiét székekkel, fotelekkel 
olcsó árban készít: Kárpitos. Rákóczl-tér II.
Zongora, planlno Javítás, hangolás, érték- 
becslés olcsón Sasvári zongorakészítő mes- 
ternéj. Lenln-körút 21. Tel.: 426—8 1 9 . _____
M űvégtagok, haskötők, sérvkötők, lúdtalp
betétek készítése és javítása. Vidékre Is ki
szállok. Pokorny, orvosi műszerész: Budapest, 
V„ Kossuth L.-u. 3. _______ • '
Orgona jav ítását, hangolását,, átépítését vá l
lalom. Elektromos fujóberendezések. Keme- 
nesl Rezső orgonaépítő. Szombathely, Voro- 
silov-u, 8.

Express Kötőkészülék. Sálszövő. Rapid Javí
tás. Debreceni, XIII., Szt. László-u. 53,
Szemüveg Llpl Józseftől (Knapecz utódától) 
IX,, Üllől-út 79, Orökimádás templom melleit.
Zongórajavitás, hangolás Jótállással. Szak
szerű becslés, Szávits m ester. Baross-tér égy. 
Tel.: 330-476,______________________ -
Sezlon 850 Ft, m atrac 315, vendégágy (vas
ból) 345 Ft. Készítőnél, Bp.. Lenln-körút 55.
Orgonaépítő. Marczel Endre, Budapest, II., 
Pesthldegkút, Rákóczi-út 39. ' • 1 • • ? (
Merldor kötőkészüléket, szövőrámát készít. 
Javít. Kisiparos, Bpest, VIII., Alföldl-ú. 12. 
Műhely. _______________ , ^ - • ,
Szőrmebélések, bundák átszabása. Javítása: 
Szemere szűcsnél, Lenin-krt. huszonhat. ♦
Fajtiszta angóra nyulak kaphatók. Előjegyez.
hetök: Református Lelkész. Vértesacsa,
Evangélikus családnál vidéki diáklány telje« 
ellátással otthont talál. — Cím a szerkesztő.
ségben. • . = ■ . • '•
Használt garn itúra, kétszemélyes rekaraiéval, 
olcsón. Kétszemélyes rekamiét 2500-ért, fotelt, 
széket készít, Javít, kedvező feltételekkel: 
Kárpitosméster Thököly-út 3. _________ '
Vidéki diák otthont ta lá l Budapesten, kőz- 
pontifűtéses lakásban. »Családtagként« Jel- 
igére k iadóhivatalba_______________________
Rlngllzés táskákban', övékben, zippzárjavítás, 
gouvré-pllssé, hímzések, azsúrozás. gomb- 
áthúzás, előrajzolás: Braun Jenő. egyedül 
dolgozó kisiparos szaközletében, Aggteleki-u. 
4. szám,___________________________  :
Orgona harmónium, készítés, Javítás, han
golás, karbantartás. Villamos fúvóberendezé-. 
sek. Flttler, Bpest, XIV., MiskolczI-út 76.
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„Mikor alamizsnát osztogatsz ne kürtöltess magad előtt...“
Griiber berlini evangélikus 

prépost nagyjelentőségű igehir
detésben utasította vissza a né
met evangélikus egyháznak a 15 
millió dolláros úgynevezett ame
rikai »segély« szétosztásában 
való közreműködését.

Ismeretes az a tény, hogy az ame
rikai kormány 15 millió dollár ame
rikai segélyt ajánlott fel a kelet
németországi lakosság »megsegíté
sére«.

De Ismeretes az is, hogy ezt a 
»segélyt« a keletnémet kormány 
önérzetesen visszautasította és 
leleplezte ennek ördögi propa

ganda hátterét.
Mikor az amerikai sajtóban közhírré 
tették, hogy a segély szétosztásába 
az egyházi szerveket is bevonni szán
dékoznak, Griiber' esperes a berlini 
Mária-templomban erőteljes igehir
detés keretében utasította vissza a 
felkínálkozást. Grüber esperes a hit
lerista idők alatt nagyarányú és me
rész akciót létesített az üldözött és 
meghurcolt emberek megsegítésére. 
A »Büro Grüber« akkor — fogalom 
volt Berlinben. Az összeomlás után 
erkölcsi súlyának teljes latbavetésé- 
vel dolgozott a háború okozta éhín
ség és nyomorúság leküzdésén. Ige
hirdetését Máté 6:1—4. alapján tar
totta. Az alábbi szemelvényeket a 
»Neue Zeit« július 28-i száma alap
ján tesszük közzé.

»A Szentlélek erejében újonnan 
született keresztyén ember minden 
cselekedete és egész magatartása Is
ten színe előtt történik. A képmuta
tók böjtölése, a farizeusok imádsága 
épp úgy nem kap jutalmat Istentől, 
mint az olyan felebaráti szeretet, 
amely kürtöltet maga előtt és azt 
propogandacélokra használja fel« — 
mondotta.

A továbbiakban az egyházak há
ború utáni egymást segítő szeretet
szolgálatának kibontakozását vázolta 
fel. »Ezekben a napokban a nagy 
kenyércsoda megismétlődését éltük 
át. Azok az emberek, akik öt kenyér
ből és két halból elégíttettek meg, 
tizenkét kosárral gyűjtöttek morzsát, 
vagyis sokkal többet gyűjtöttek, mint 
amennyit maguk kaptak«. Majd arra 
utalt, hogy

a protestáns egyházakban min
dig érvényes volt az a követelés, 
hogy a hit szeretetében tevékeny

kedjék.
»Munkánk során szívesen össze

fogunk azokkal, akiket csupán 
az az egy szempont vezet, hogy. 
minden hátsó gondolat nélkül 
enyhítsék a nyomorúságot. De 
ugyanolyan határozottsággal és 
nyomatékkai utasítjuk vissza az 
együttműködést azokkal az em
berekkel és hatalmasokkal, akik 
ilyen munkájukkal propaganda- 
jcllegű és politikai ízű hátsógon

dolatokat szőnek egybe.
Ha sajnáljuk is, hogy az Ür kíván
sága szerint nem mindig sikerült is
meretlenségben maradnunk cseleke
deteinkkel, annál inkább távol tart
juk magunkat azoktól a képmutatók
tól, akik a szeretetmunkát csak ál
cának használják fel egészen más 
dolgok szántára, akik

a szeretetmunkát csak arra hasz
nálják fel, hogy általa nyugtalan
ságot és békétlenséget szítsanak a 
lakosság körében. Nem mondhat
juk, hogy nem ismerjük a mi te
rületünkön mutatkozó nehézsé
geket és nem emeltük volna fel 
intő, vagy kérő szavunkat. De 
semmi közünk sines azokhoz, 
akik a nehézségeket színpadivá 
teszik, hogy aztán segítségüket 
felajánlva, csak visszavonást és 
zavart keltsenek s mind ezzel 
újabb szerencsétlenséget szerez

nek.«
»Ezekben a hetekben szörnyű dol

gokat éltünk át a képmutatással kap
csolatban, vagy mondjuk így: a ne
hézségekkel való visszaéléssel kap
csolatban. Mindnyájan olvastátok, 
hogy az amerikai kormány 15 millió 
dollárnyi segítséget kínált fel a Ke
leten mutatkozó úgynevezett »éhín
ség« enyhítésére. Ne beszéljünk most 
ennek a nagyvonalúnak mondott se
gítségnek a méreteiről sokat.

Ha a Német Demokratikus Köz
társaság lakosságának egyedeire 
számítjuk át a dolgot, akkor az 
fejenként egy csésze tejet, vagy 
másfél font aszalt gyümölcsöt je
lent. Amerika lakosságára nézve 
pedig fejenként 3 cigarettáról 
való lemondást jelent. Itt azon
ban valami egészen másról van 
szó. Az egyházi hatóságok elha
tározták, hogy nem működnek 
közre ennek az ajánlatnak a ki
vitelezésében. Arról van ugyanis 
szó, hogy az egyházat és szerveit 
a napról napra szerencsétlenebb 
formát öltő Idegháborúba vonják 
be. Július 4-én egy vezető ameri

kai újság a következőket írta: 
Az éleimlszersegéiy felkínálásá
val a kormányzat Adenauert se
gítse és az oroszok számára za

varokat idézzen elő.«
»Mindebből világos, hogy nem a 

bajba jutott embereken való segítés
ről van szó, hanem a nyugati válasz
tási propagandáról és arról, hogy a 
Keleten lévő lakosság között újabb 
nyugtalanságot okozzanak.

Itt világosan lelepleződik az 
egész idegháborúnak a pokoli 
volta, amely oly sok mit sem 
sejtő embert igyekszik szekerébe 
fogni. Ezért kell vigyáznunk 
arra, hogy gondatlanságból vala
miféle lázító propaganda m arta

lékává váljunk.«
»Ebben a felkínálkozásban a jóté

konyság álarca mögött első ízben kí
sértik meg az egyházat azzal, hogy a 
háborúviselésnek ebbe a formájába 
belemenjen. Intő szavunkat ezért 
nem emeljük fel elég hangosan.

Nem vállalhatunk bűnrészes
séget ebben a lelkeket mérgező 
háborúban, melyet most szabad
jára kezdenek engedni és amely

nek a vége beláthatatlan.

Ebben a tevékenységben nem csak 
azok a banditaszervezetek vesznek 
részt, amelyeket nyugtalanságkaités 
és szabótázscselekvények elköveté
sével bíztak meg, hanem főleg azok
nak a rádióleadó állomásoknak a te
vékenysége, amelyek feladatuknak 
tekintik, hogy más országok lako
sait kormányzatuk ellen fellázítsák. 
Az idegháborúnak ez a formája a jú
nius 16. és 17-i eseményekben is mu
tatkozott és majdnem tűzcsóvát do
bott a puskaporos hordóba.«

»Éppen azért, mert nem szeret
nénk, hogy szeretetmunkánkat pro
pagandacélból álarcul használhassak, 
nagyon világossá kell tenni a dolgo
kat. A tisztátalan elemeket és meg
fizetett ágenseket minden békesze
rető embernek, de főleg minden ke
resztyén embernek vissza kell utasí
tania.

Aki önként áll olyan emberek 
szolgálatába, akik a háborúság 
magvait hintik szét, aki 'ezekre 
hallgat, az nem számíthat az 

egyház támogatására.
Itt még az sem elég, ha néhány ve
zető egyházi ember felemeli a sza
vát, ift az egész, egyház együttműkö
dése szükséges.« *

A révfülöpiek használatba vették csaknem elkészült templomukat

Tessényi Kornél hegyeshalmi lelkész:
„Gyönyörűség olyan gyülekezetben szolgálni, 

ahol »  presbiterek munkatársak, 
a hívek pedig imádkoznak lelkészükért"

Július 26-án, Szentháromság u. 8. 
vasárnapon a hegyeshalmi evangé
likus templom tornyában az óra ün
nepélyes lassúsággal elütötte a 10 
órát és nyomban megkondult a ha
rang hűséges szava. így 17 évvel ez
előtt szólt legutoljára. Egy harang 
életében is ritka alkalom, amikor a* 
új lelkipásztor beiktatására hív min
denkit. A templom kapuja előtt már 
felsorakoznak a gyülekezet presbite
rei, hogy sorfaluk között vonuljon be 
az új lelkész, akit Németh Károly, 
a győr-sopronl egyházmegye espe
rese, Weltler Rezső soproni lelkész, 
a hegyeshalmi gyülekezet volt lel
késze, Weltler Ödön rajkai és Biczó 
Ferenc rábcakapi lelkésztestvérek 
kísérnek.

Németh Károly esperes iktató bé- 
zédét Lk. 22,27. alapján tartja  meg. 
»Mert melyik nagyobb, az-é; aki asz
talnál ül, vagy aki szolgál? Nemde 
aki asztalnál ül? De én ti köztetek 
olyan vagyok, mint aki szolgál« és 
szól a lelkipásztori hivatás odaadó 
szolgálatának szükségességéről.

A beiktatott lelkész a vasárnapra 
kijelölt textust felolvasva, elmondta 
beköszöntő prédikációját, is t e n  felhí
vása így szól — fejtegette —: Válja
tok Isten fiaivá. Ez az istenfiúság 
nem adottság, hanem állandó feladat. 
Isten egyháza azon bűnösök közös
sége, akik Isten hívó szavára útban 
vannak a világosság felé. Ez azért 
lehetséges, mert Isten reménységgel 
tekint ránk.

Éljük át újból ftz istenfiúság 
gyönyörűségét és eszméljünk rá 
arra, hogy ml emberek mind 
testvérek vagyunk. így lehet a

gyülekezet annak az életnek for
rásává, amely után az egész mai 
emberiség vágyakozik: a szere* 
tetben és békességben való egy- 

másnak-élés megvalósulása.

A beiktatott lelkészt az Istentisz
teletet követő közgyűlésen elsőként a 
gyülekezet felügyelője, Blaskovlch 
Géza köszöntötte:

»Az élet nagy és csodálatos fenn- 
költ jelenségei közé tartozik a sze-, 
rető, gondos lelkipásztori munka isi 
Égből hullott sugár, a teremtő és 
szerető Isten üzenete. Ami bennünk 
lelkierő, lelki jóság van, szelíd sze
retet és bátor egészség, mind nem
csak szülő édesanyánknak, hanem 
nevelőnknek, lelkipásztorunknak is 
köszönhetjük! Forduljon tehát a gyü
lekezet nagy szeretettel és tisztelet
tel lelkipásztora felé.

Az iktatási ünnepélyen részt vett 
lelkésztestvérek saját, gyülekezeteik 
és az egyházmegyei lelkészt munka- 
közösség nevében meleg szavakkal 
üdvözölték Teesényl Kornélt, volt 
fancsali, most már a hegyeshalmi 
evangélikus egyházközség lelkészét. 
Tessényi Kornél válaszolt az üdvöz
lőknek.

»Szeretem és megbecsülöm egy
házam hű, áldozatrakész népét. 
Amint kegyelem a gyülekezet szá
mára, hogy van lelkipásztora, úgy a 
lelkipásztor számára is időhözkötótt 
kegyelem gyülekezete.

Gyönyörűség olyan gyülekezet
ben szolgálni, ahol a presbitereit 
munkatársak, a hívek pedig 

imádkoznak lelkészükért.«

Szombat esti közös imádságunk
Velünk lakozik az Űr 

Jeremiás 7, 1—11.
Az Or állandóan együtt lakozik 

népével. ígéretet adott a kiválasztott 
népnek, hogy megőrzi őt minden ve
szély és megpróbáltatás között. El
árasztja áldásaival és hatalmas nép
pé teszi. De egy feltételt szabott! 
Azt, hogy tartsák meg azokat a oa- 
rancsolatokat, melyeket adott.

Isten népe azonban nem tartotta 
meg Isten parancsolatát, Idegen is
teneknek hódolt, bálványokat imá
dott és ebből kifolyólag nem tartotta 
meg a törvénynek az ember felé eső 
részét sem. Nem szerette Istent, te
hát nem szerette az embert sem. Sa

nyargatta az özvegyeket, Íz  árvákat 
és nem ítélt igazán »az ember kö
zött és felebarátja között«.

Isten most Jeremiás által megis
métli ígéretét, de megismétli a kikö
tést is. Azt mondja: »Jobbítsátok meg 
a ti utaltokat és cselekedeteiket és 
veletek lakozom e helyen!«

Isten ma együtt lakozik népével, 
de a feltétel ma Is érvényes. Ha népé 
megtartja a törvényt. Isten kegyel
mes szeretetével fordul az egyház 
felé, ha az egyház féli és szereti Is
tent és szereti az embereket. Ügy, 
ahogy Jézus'Krisztus tette.

ö t  évvel ezelőtt az Uj Harangszó 
egyik számában »Istenkisértés« 
címmel jelent meg egy kis tudósí
tás. A révfülöpi templom alapkövé
nek lehelyezéséről és az építkezés 
megindulásáról volt benne szó. Vol
tak ugyanis, akik így látták a ma
roknyi révfülöpi evengélikusság vál
lalkozását. »Istenkisértés, vakmerő
ség, nevetséges erőlködés, belelünk 
a fejszéjük« — mondogatták. Való
ban sok minden ezt a látszatot kel
tette s ilyen vélekedésre indított. 
1938-ban 20 lélek, 8 adófizető, java
részben kispénzű tisztviselő és óreg, 
beteges nyugdíjas, szűkösen élő vin
cellér és napszámos templomtelket 
vásárolt és templomról álmodott. A 
240 öles telken kívül nincs egy talpa
latnyi más ingatlana a gyülekezet
nek. Nem tud fuvart adni. Köz
munka sem Igen telik tőle. Beszerzi 
az építőanyag jórészét, annyi pénzt 
gyűlt, hogv hozzáfoghatna az épít
kezéshez. S akkor mindent elsodor 
a háború borzalmas vihara. Még az 
építőkőből is csak egy kis halom 
marad. És 1948. augusztus 1-én le
tette a gyülekezet a templom alap
kövét. . Ekkor Is csak maroknyi, 
nem több 120 léleknél. Istent ki
sért? Nem. Vakmerőséggel, de szent 
vakmerőséggel, a hit bátorságával 
elkezdi az építést.

Számot vet erejével s a feladat
tal. amit maga elé tűzött. Tíz 
évet szán az építkezésre. Segí
teni kcsz testvérhíveket keres.
És mindcnekfelett Imádkozik. 
Istenre épít, hogy Istennek épít

hessen.
S ezekben a napokban, pontosan 
öt esztendő múltán használható 
állapotban áll a templom. Már 
templom. A múlt vasárnapon, 
26-án felhangzott benne az ének, 
amit eddig még nem énekelhet
tek révfülöpi evangélikusok: 
»örül a mi szívünk, Mikor ezt 
halljuk: A templomba me

gyünk . . .«
Megzendült az ige, imádságra kul- 

csolódtak a kezek. Van már temp
loma az eddig templomtalan Rév
fülöpnek. Ott áll a kedves balatoni 
üdülőhely egyik legszebb helyén, a 
móló tengelyében a műút felett. Kí
vülről majdnem kész, csak még tor
nya fele hiányzik. Falait faragott 
vöröskő borítja, keskeny, magas ab
lakok során át árad belé a fény.

négyszárnyú ajtó tárúl az Isten 
színe elé kívánkozók felé. Belül 
még minden arról a sürgető kény
szerűségről beszél, amely a  félkész 
templom használatbavételét szüksé
gessé tette. Most már szükségmeg- 
oldásokkál, hiányokkal is használ
ható a templom. A falak vakolatla
nok, menyezete nincs, a padozat 
döngölt agyag. A berendezésből csak 
az oltár gyönyörű, faragott asztala 
van meg. Még szegényes, egyáltalán 
nem látványos a templom-belső. De 
mégis, aki vasárnap átlépett küszö
bén, körültekintett benne, néma 
áhítattal mind azt mondta: gyö
nyörű. Igen, mert gyönyörű a leg
egyszerűbb kamrácska is, ahol Isten 
vesz lakást. Gyönyörű a legpusztább 
hely is, ahová a lélek tiszta vágya 
hívogat. Gyönyörű a legszegénvebb 
templom is. amit a hála és szeretet 
kezel szépftgetnek. Vasárnapra vi
rágba, szépségbe borult a révfülöpi 
templom. Lelkész, gondnok, férfiak, 
asszonyok, gyermekek serege sür- 
gött-forgott, rendezett, szépített, 
hogy minden kész legyen a temp
lom első áldott vendégségére, arm! 
az Ur szerez benne népének.

A népe eljött. A 250 férőhelyes 
templom nem tudta befogadni. OH 
Volt a gyülekezet apraja-nagyja, öle
gek, betegek, akik már évek óta 
nem mozdulhattak el hazulról. OH 
a helybeli református testvérek, élü
kön helybeli és zánkai lelkipászto
raik, ott sokan katolikus t e s t v é 
reik is. És ott az anyaegyház, eány- 
egyhéz, szórvány nagy része, de tá
volabbi, zánkai, äntalfai, mencs- 
helyi, sőt egészen távoli, a talián- 
dörögdi gyülekezetből is, sokan lel
készeikkel együtt — sokan.

A templom használatbavételét je
lentő első, ünnepi istentiszteleten 
püspöki megbízás alapján Halász 
Béla esperes szolgált. Igehirdetésé
ben, melynek textusa Lukács 14, 
28—30 verse volt, ugyancsak a bit 
vakmerőségéről, az Istenre tekintő 
bizodalom lehetetlennek látszó fel
adatokat is lehetővé tévő erejéről 
szólt. Sokan kinevették, kicsúfolták 
a múltban is a hit embereit, a gyer
meket Váró és sok nép atyjává ren
delt aggastyán Ábrahámot, a közép
kor lelki sötétségében világosság 
gyújtására hevűlő Luthert, nevetsé
gesnek tűnhetett fel a templomról 
álmodó révfülöpi gyülekezet is. Aki 
Istenre és Istennek épít, soha nsm

jut oda, hogy azt mondhassák felőle: 
► Ez az ember elkezdette az építést 
és nem bírta véghezvinni.«

Az Istentisztelet után rendkívüli 
közgyűlésen Sümegi István 'elkész 
felolvasta a templomépítés eddigi, 
sok gonddal teljes történetét, meg
emlékezett a gyülekezet jóltevójéről, 
a kegyelet koszorúját helyezte az 
építkezés öt éve alatt elhúnyt testvé
rek, mindenekelőtt Kováts József 
volt felügyelő, a templomépítés el
indítója emlékére, majd

ismertette az építkezés szám
adását. A gyülekezet eddig 
99.929.09 forintot költött a temp
lomra. Hatalmas összeg, külö
nösen révfülöpi viszonylatban. 
Nem lehet másként tekinteni: 
a kegyelem csodája. Nem a gyü
lekezet teremtette elő, honnan 
is tehette volna? Isten adta. 
Csak Ö tehette, hogy maga a ki
csi gyülekezet 34,156 forinttal, 
aztán a testvérgyülekezetek 
népe 19.733 forlnital járult 
hozzá az 'építkezés kiadásaihoz. 
Külön is mély hálával »’ólt hi
vatalos egyházunk nagy segítő
készségéről, mellyel — főkent a 
Gyámintézet révén — 22.211 fo
rintot juttatott a gyülekezetnek 
s hasonlóan mély hálával álla
munk hathatós támogatásáról, 
melynek 21.117 forint segélyt kö
szönhet. Államunk és az Altamt 
Egyházügyi Hivatal mindig a 
legnagyobb jóindulattal és segi- 
tőkészséggel állt a gyülekezet 
nagy Ugye mellé. Áldassék ezért 

az Isten!
Áldassék, aki nem engedte, hogy az 
»istenkisértő« szent-vakmerrt gyüle
kezet megszégyenüljön! Áldassék, 
hogy eddig megtapasztalt hűsége, 
jósága biztatást ad a jövőre nézve 
is.

A templom felszenteléséig még 
sok a tennivaló. De — Aki el
kezdette a gyülekezetben a jó 
dolgot, bizonnyal végére Is ju t
tatja. Adja az erőt, új és új le
hetőségeket, áldozatkészséget, 
Imádságot, tovább Is segíteni 
kész szcrctetet s — ami a 'le g 
nagyobb, legtöbb, legnélkülöz- 
hetetlencbb, mert nélküle nincs 
építés szivünkben, hazánkban, 

a világban: a békét.
Sümegi István

VALLJUK MEG. hogy mi is, 
hasonlóan Izraelhez, sokszor 
eltérünk Isten parancsolatai
tól, semmibe vesszük azokat, 
nem szeretjük az Istent, sem 
embertársainkat.

ADJUNK HALAT, hogy Isten 
ma is figyelmeztet parancsola
tai megtartására, hogy haragja 
nem sújt le parancsolatainak

megszegőire, hanem kegyelme
sen tanít és nevel minket.

KÖNYÖRÖGJÜNK erőért, hogy 
meg tudjunk állni a hitben és 
meg tudjuk tartani Isten tör
vényét, hogy Velünk lakozzék 
az Úr és ne legyen háborúsá
gunk, hanem békességben él
hessünk.

BIBLIA-OLVASÓ
Augusztus 9. vasárnap. Mai. 3,1 — Ján. 12.15.

Áldjuk Istent, hogy ígéretét megtartotta, követét elküldte. Jézus 
Krisztusban minden bűnös ember számára új szövetséget adott. — Kö
nyörögjünk, hogy mennél előbb színről színre láthassuk öt.

(Olvasd még: Zolt. 33. — Csel. 17,16—34.)
Augusztus 10 hétfő. Bírák 6,3 — Ján. 2,4.

Áldjuk Istent, hogy Ö mindenkor velünk van, ha mi azt nem is lát
juk. —■ Könyörögjünk, hogy nyugtalan szívünk benne nyugodjon meg és 
találjon békességet mindaddig, amíg egyszer majd odaát felfedi életünk 
titkait.

(Olvasd még: I. Tim. 2,1—7. — Csel. 18,1—17.)
Augusztus 11. kedd. És. 40,10. — Jak. 5.8.

Áldjuk Istent, hogy sem hitetlenségünk, sem bűneink nem akadá
lyozhatják meg őt abban, hogy hozzánk eljöjjön. — Könyörögjünk, hogy 
életünk az O eljöveteléig Krisztus életéhez hasonló szelíd, béketűrő és 
hitben állhatatos legyen.

(Olvasd még: Neh. 4,1—15. — Csel. 18,18—28.)
Augusztus 12. szerda. És, 42,6—7. — Ján. 5.21.

Áldjuk Istent, hogy Jézusban megváltót küldött, ki minket megsza
badított bűneink rabságából. — Könyörögjünk, hogy szeretteinket, bará
tainkat és gyülekezeteinket az ö  hatalmas erejével elevenítse meg. 

(Olvasd még; I. Pét. 2,13—17. — Csel. 19,1—12.)
Augusztus 13, Csütörtök. És. 56,8 — Fii. 2,1—2.

Áldjuk Istent, hogy szerte a világon ma Is hívja, gyűjti az egyházba 
a bűnbocsánatra vágyó emberekét. — Könyörögjünk, hogy a gyülekeze
tekben a keresztyének egyenlő indulattal szeressék egymást és szolgál
janak örömmel másoknak.

(Olvasd még: Róma 13,1—7. — Csel. 19,13—22.)
Augusztus .14. péntek, Zsolt. 5.4. — Ét. 0,18.

Aldjük Istent, hogy minden reggel elmondhatjuk neki bizalommal 
minden kérésünket és 6 azt meghallgatja és teljesíti kegyelme szerint. — , 
Könyöröglühk minden szentekért, azokért, akik a keresztség által Isten 
országának elhívott örökösei lettek, hogy ezt áz örökséget megbecsüljék. 

(Olvasd még: Jer. 18,1—0. —■ Csel. 19,23—40.)
Augusztus 15. szombat. És. 26,12. — Ef. 2,11.)

Áldjuk1 Istent, fiogy békességet adott a háborúban annyit szenvedett 
nemzetélnaek. — ■ Könyörögjünk, hogy Jézus Krisztus evangéliumának bé- 
Kességét a Szentlélek erejével hathatósan hirdethesse a mi magyar né
pünk között és -a világ minden népe között egyaránt.

(Olvasd még: Róma 9,1—5. — Csel. 20,1—16. — Dán. 0,15—18.) ,
Brebovszky Gyűl»
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Az amerikai egyházak tiltakozása 
az amerikai „boszorkányüldözések“ ellen

Az Észak-Amerikai Egyesült Államok egyházai és egyházi vezetői, 
püspökök, teológiai tanárok, papok és egyszerű egyházi emberek hónapok 
óta folytatják mindig erősödő bizonyságtételüket az Amerikaellenes 
Tevékenységet Vizsgáló Kongresszusi Bizottság ellen s a bizottság veze
tője: McCarthy szenátor ellen, aki fasiszta természetű ellenőrzésnek és 
üldözésnek teszi ki az amerikaiak legkülönbözőbb testületéit, vezetőit és 
egyszerű amerikai állampolgárokat azzal az ürüggyel, hogy ezzel amerikai 
célokat védelmez, valójában azonban a béke, a szabadság, a szociális 
reform, a dolgozó néptömegek felemelkedése elleni küzdelmet folytatja. 
Az amerikai újságok tele vannak jellemző hírekkel és elmefuttatásokkal 
ennek az Amerikában most kezdődő fasiszta terrornak a jelenségeiről.

A McCarthy elnöklete alatt álló 
bizottság eljárásai a legkülönbö
zőbb embereket igyekeznek lehe
tetlenné tenni. A tragikomikum 
jelenségei közé tartozik például az, 
hogy a bizottság előtt az Amerika 
Hangja propaganda-rádió egyik 
tisztviselője feljelentette Lyonst, a 
vallásos programmok igazgatóját, 
hogy: »nem hisz Istenben«. A bi
zottság elhatározta, hogy haladék
talanul maga elé idézi Lyonst. A 
lelkiismereti és vélemény-szabad
ság erőszakos üldözője, McCarthy, 
fogja tehát vizsgálni régi inkvizíció
kat idéző eljárásában a vallásos 
programmek igazgatóját Isten-hite 
felől.

Senki sem gondolja a világon, 
hogy éppen az Amerikai Hang
ja  »vallásos programmjának« 
igazgatója a vallásos hit legne
mesebb bajnoka. Azt azonban 
különösen nem gondolja senki, 
hogy éppen McCarthy szenátor 
képes eldönteni azt, hogy az 
illetőnek milyen természetű és 
milyen mértékű Isten-hite van.
A sok hír Szerint, amit az ame

rikai »boszorkány-üldözés« esetei
ről az amerikai .újságok közölnek, 
az amerikai protestáns egyházak 
mindig több képviselője és testületé 
nyilatkozik meg az amerikai új
fasizmus ellen.

A New York Times márciusi je
lentése szerint

az amerikai Keresztény Egyhá
zak Országos Tanácsa newyorki 
értekezletén határozatot fogadott 
el, amelyben elítéli a bizottság 

vizsgálati módszereit.
A tanács harminc protestáns és 
görögkeleti egyházat képvisel, ösz- 
szesen 35 millió hívővel. A tilta
kozást a tanácstagok hatvankilenc— 
kettő arányban fogadták el. A vi
tában felszólalt Bromley Oxnam 
washingtoni methodista püspök, az 
Egyházak Világtanácsának egyik 
elnöke és Henry Knox Sherrill, az 
amerikai protestáns episkopális egy
ház vezető püspöke is. Oxnam püs- 

ök felháborodottan beszélt arról, 
ogy őt magát is kommunista tevé

kenységgel vádolták. Az egyházi 
tiltakozással szemben Donald Jack- 
son republikánus képviselő a par
lamentben azt állította, hogy »igen
is vannak kommunisták az egyhá
zak körében« és Oxnam püspököt 
azzal vádolta, hogy »vasárnap Istent 
szolgálja, hétköznap pedig a kom
munista szervezeteket«. Oxnam 
püspök azzal válaszolt, hogy Jack- 
son képviselő »hazudozásra hasz
nálja fel a képviselőház nyilvános
ságát«.

Jackson képviselő egyébként azt 
a kijelentést tette a parlamentben, 
hogy a bizottság ellenségei között 
újságírók, rádiós és televíziós hír- 
magyarázók, filmszínészek, írók és 
tanárok vannak s »a papság köré
ben is van kommunizmus«. Jackson 
követelte, hogy ezeket irtsák ki.

Az európai egyházi sajtó is élénk 
figyelemmel kíséri az amerikai fa
sizmus terjedéséi. Albert Finet a 
Réforme c. francia protestáns heti
lap főszerkesztője vezércikkben fog
lalkozik az »Amerika Hangja«- 
üggyel. Megállapítja, hogy

McCarthy ügyefogyott módsze
rekkel a megfélemlítést, az 
irigységet és a gyávaságot ter
meli ki az amerikai népben s 
egy olyan világot fabrikál, amely 
a könyöklőket, a gyávákat és az 
opportunistákat támogató és 
koncentrációs táborokkal meg

alkotott világot készíti elő 
Amerikában.«

»Hitler is így kezdte« — fejezi be 
vezércikkét Finet lelkész.

A Reuter angol hírügynökség 
május 25-i bostoni közlése szerint
A. P. Davies washingtoni unitá
rius lelkész kijelentette, hogy »tu*- 
lajdonképpen McCarthy máris az 
Egyesült Államok igazi ura s

Amerika a félelem országává 
kezd változni«.

James A. Pike a St. John The 
Divine nevű episkopális székesegy
ház esperese május közepén hatal
mas prédikációt tarto tt a bizottság 
ellen és azt a kijelentést tette, hogy 
»körül fogjuk venni bemocskolt 
testvéreinket. . .  úgy, hogy üldözőik 
nevetségessé és lehetetlenné fognak 
válni az amerikai közönség szemé
ben«. »Olyan keresztyénekké kell 
lennünk, hogy keresztyénnek lenni 
egyet jelentsen azzal, hogy valaki 
szociális érdeklődésű ember.« Pike 
tiltakozott ártatlan és jóérzésü, 
szociális beállítottságú keresztyének 
és keresztyén lelkészek fasiszta ül
dözése ellen és azt a véleményét 
fejtette ki, hogy

az egyház azért a mulasztásáért 
' szenved most, hogy az elmúlt 

évek folyamán egyre nagyobb 
némaságot tanúsított a szociális 
haladás kérdéseiben s így azokat 
a hűséges keresztyéneket, akik 
a társadalmi haladás oldalára 
álltak, »szembeötlő és előtérbe 

tolt helyzetben hagyta«.
Pike esperes sürgeti a keresztyén 
embereket valamennyi amerikai 
egyházban arra, hogy álljanak a 
társadalmi haladás oldalára s ezzel 
a tömeges bizonyságtételükkel te
gyék természetessé a McCarthy ál
tal üldözött keresztyének bizonyság- 
tételét.

Az amerikai methodista egyház 
newyorki ülésén, május közepén, 
bizalmat szavazott Bromley Oxnam 
püspöknek és tiltakozott McCarthy 
»tisztességtelen módszerei« ellen. 
A methodista egyház vezető testü
leté szégyenkezve állapítja meg, 
hogy Amerikában olyan élet alakult 
ki, amelyben »nagy pénzügyi üzle
tek omlanak össze, ha Oroszország
ból béke-követelés jelenik meg«. A 
methodisták megállapítják, hogy

nem helyeselnek olyan gazdasági 
és társadalmi rendszert, amely 
pusztító háború előkészítésére 

van alapozva.
A newyorki Daily Worker május 

18-án írja meg, hogy Ohio állam 
episkopális püspöke, Henry W. Hob
son ugyancsak nagy beszédben tá 
madta a McCarthyzmust a délohiói 
egyházkerület 79. évi nagygyűlésén. 
A McCarthyzmust »végzetes út«- 
nak nevezi és követeli a kongresz- 
szustól a McCarthy által bevezetett 
lelkiismereti üldözés beszüntetését.

Ugyancsak nagy beszédben tá 
madta a McCarthyzmust Horace W.
B. Donegan, a newyorki protestáns 
episkopális egyház püspöke egy
házkerülete májusban tartott 172. 
közgyűlésén. Többek közt kijelen-, 
tette, hogy nem szabad megengedni, 
hogy McCarthy megtámadhasson 
minden embert, »aki nem hajlandó 
az ő szűkagyú felfogását osztani«. 
Donegan püspök rámutatott arra, 
hogy püspöktársát, Henry Knox 
Serrillt is megtámadták azért, mert 
egy amerikai-szovjet baráti társa
ság vezetőségi tagja és rámutatott 
arra, hogy Sherrill püspök ennek a 
társaságnak a megalakításában:

vett részt még a második világ
háború idején, amikor a becsületes 
hazafiak mind a Szovjetunióval való 
barátság politikáját folytatták a 
fasizmus ellen. Ugyanennek az 
egyháznak egyik másik püspöke: 
Ludlow püspök egyházkerülete 79. 
gyűlésén McCarthy szenátort »meg
gondolatlan arcátlansággal« vádolja 
és tűrhetetlennek tartja az ő fasiszta 
módszereit. Ludlow püspök kijelen
tette, hogy ezek a módszerek az 
Amerikai Egyesült Államok »nem
zetközi kapcsolatait is érintik, mert 
arra késztetnek más nemzeteket, 
hogy csodálkozzanak, milyen »fen- 
költ« a mi lelki életünk.

A National Guardian című new
yorki lapban Lawrence Emery nagy 
cikket ír »Lelkészek ellenállásra 
buzdítanak a McCarthyzmus ellen« 
címmel. Emery megírja, hogy a 
McCarthysták szerint az USA 42 
ezer külügyminisztériumi tisztvi
selője közül csak 150 megbízható és 
hogy most a külügyminisztérium 
megtisztítására kerül a sor. Meg
írja azt is, hogy McCarthy minden
kit üldöz, aki a második világhábo
rúban meghalt Franklin D. Roose
velt elnök köréhez tartozott, azért, 
mert ezek a Szovjetunióval való 
barátság oldalán álltak. Emery tel
jesen érthetőnek nevezi azt, hogy 
az amerikai egyházak tiltakoznak 
a McCarthy-féle üldözés ellen, mert 
McCarthy egyik m unkatársa Velde 
kijelentette, hogy az egyház meg
tisztítása is az Amerikaellenes Te
vékenységet Vizsgáló Kongresszusi 
Bizottság feladatát' közé tartozik. 
Idézi a cikkíró Oxnam püspök kije
lentését, mely szerint az »amerikai 
keresztények békessége és hite van 
veszélyeztetve«, s az az ember, aki 
azt állítja, hogy valamennyi kis pi
ros iskolaépületben egy kis piros 
tanító lakozik, — hazudik« Emery 
ezután a lelkészek hosszú sorát so
rolja fel, akik tiltakoztak a McCart
hyzmus ellen.

Unitárius, episkopális, metho
dista és más egyházak képvi
selőit idézi, akik óva intenek 
»a gátlásnélküli boszorkánype
rek és kíméletlen vizsgálatok« 
ellen. Tiltakoznak haladó köny
vek cenzurálása, a haladó 
könyvek szerzőinek üldözése, a 
könyvégetés ellen s általában 
az ellen, hogy az alkotó szel
lemet McCarthy fasiszta mód

szereivel ellenőrizzék.
Ugyanígy tiltakoznak az amerikai 
tanítók is az ellen, hogy »hitelét 
rontsák az értelmiségiek tisztessé
gének«.

Keresztyén egyházak főiskolái és 
egyetemei a diákszervezetek útján 
tiltakoznak a McCarthyzmus el
len. A harwardi diákok Tanácsa 
például kijelentette, hogy: »A diák
ság létkérdése az, hogy a tanulás 
szabad maradjon«. A Sarah Law
rence Kollégium elnöke egy ilyen 
tiltakozás után kijelentette, hogy 
örül, hogy tanítványai »kihúzzák a 
gerincüket« és »nem hagyják ma
gukat víz alá nyomni«.

A detroiti Henry Crane lelkész 
azt követeli, hogy inkább indítsa
nak vizsgálatot ezeknek a vizsgá
latoknak végzői ellen.

Mindez csak ízelítő azokból a 
megnyilatkozásokból, amelyekben az 
amerikai egyházak képviselői, más
részt pedig amerikai értelmiségiek 
fellépnek a »McCarthyzmus« ellen. 
Jele ez annak, hogy az emberi szel
lem becsülete és a keresztyén bi
zonyságtétel testvéri összefogásban 
lép fel mindenütt, ahol a keresz
tyének engedelmesen követik az Ige 
szavát. A világ kereszténységét re
ménységgel tölti el az a tudat, hogy 
az amerikai kereszténység mind 
több képviselője ébred felelősségé
nek és kötelességének tudatára, 
hogy megvédje a kereszténység be
csületét olyan korban, melyben az 
emberiség békeszerető, dolgozó tö
megei világra kiterjedő élet-halál 
harcot vívnak a békéért, a szabad
ságért, az emberi haladásért.

BERECZKY ALBERT KITÜNTETÉSE
A Magyar Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa Bereczky Albertet, a duna- 
melléki református egyházkerület 
püspökét, a református zsinat és az 
egyetemes konvent lelkészt elnökét 
— hatvanadik születésnapja alkal
mából, a békéért kifejtett munkás
sága elismeréséül »Munka Érdem
rendedéi tüntette ki.

A kitüntetést Horváth János, az 
Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, a 
református egyház több vezető sze
mélyiségének jelenlétében adta át 
Bereczky Alberlnek.

Bereczky Albert püspök ünneplé
sére a . református egyetemes kon- 
venten fogadás volt.

Ezen megjelent és felszólalt Hor
váth János, az Állami Egyházügyi 
Hivatal elnöke. Vele együtt részt 
vett Varga József osztályvezető.

A fogadáson részt vettek a refor
mátus egyház vezetői, egyházunk 
részéről Vető Lajos és De-

zséry László püspök, dr. Sólyom 
Jenő, a Teológiai Akadémia pro- 
dékánja, Grünvalszky Károly egye
temes főtitkár-helyettes, és jelen 
voltak a többi protestáns egyházak 
képviselői is.

A zsinat, az egyetemes konvent 
és az egész református egyház ne
vében Kiss Roland mondott' üdvözlő 
beszédet.

Horváth János, az Állami Egyház« 
ügyi Hivatal elnöke szólalt fel ez
után. Tolmácsolta a Magyar Nép- 
köztársaság minisztertanácsának 
üdvözletét és m éltatta Bereczky Al
bert munkásságát, amelyet a béke 
ügyének megszilárdításáért kifejtett.

Vető Lajos püspök az evangélikus 
egyház, a Magyarországi ökum e
nikus Bizottság és a többi protes
táns egyházak nevében mondotta el 
jókívánságait.

Bereczky Albert válaszában meg
köszönte a jókívánságokat.

Püspökeink vezetésével 
országos segédlelkész-konferencia folyik Foton
Augusztus 11. és 14. között tartja 

egyházunk az országos segédlelkész- 
konferenciát Foton. A konferenciát a 
két püspök vezeti. Két csoportban 
folyik igetanulmány, a csoporto
kat minden nap más és más segéd
lelkész vezeti. Névszerint: Hafcn- 
scher Károly, Bánfy Béla, Vámos 
József, Csizmazia Sándor, Bácskai 
Gusztáv, Mezősi György, Gémes Ist
ván és Dóka Zoltán.

Minden nap megbeszéléseket ta r
tanak aktuális segédlelkészi kérdé
sekről: a segédlelkészi évekről, mint 
tanulmányi évekről az első nap, — a 
kazuáliák, körüli problémákról a má
sodik nap. Harmad nap »Hogyan 
állnak gyülekezeteink« címen, az 
utolsó nap pedig a lelkészi munka- 
közösségekről folyik a megbeszélés. 
A megbeszéléseket megnyitják:

Hafenscher Károly, Vámos József, 
Mitykó Zoltán, Csonka Albert, 
Matuz László, Tóth-Szöllös Mihály, 
Benkő Béla, Bánfy Béla, Madarász 
István, Pásztor Pál, Lábossá Lajos, 
Brebovszky Gyula, Juhász Géza, 
Harkányi László, Sztehló Mátyás 
és Mezősi György.

Két előadás-sorozat — egy délelőtt, 
egy délután — is szerepel a műso
ron. Előadásokat tartanak: dr. Vető 
Lajos és Dezséry László püspök, dr. 
Pálfy Miklós, a Teológiai Akadémia 
dékánja, Grünvalszky Károly egye
temes főtitkár-helyettes, Prőhle Ká
roly akadémiai tanár, dr. Kádár Imre, 
a Református Konvent Sajtóosztá
lyának vezetője és Groó Gyula lel
kész.

A konferencián mintegy ötven 
segédlelkész vesz részt,

Problémázgatás helyett bátor útmutatás
A gyemesdiási Kapernaum új épüle

tének nagyszerű nyitott forraszán egy
mást váltják a különböző nyári csen
deshetek részvevői. Megvolt már a 
családok konferenciája, az ifjúsági 
csemdeshét, továbbá a lelkészcsaládolc 
számára rendezett együttlét is. Leg
utoljára a gyülekezeti munkások vol
tak itt nagyon szép számmal, főleg a 
dunántúli városokból: Pécsről, Sopron
ból, Győrből, Kaposvárról, Szekszárd- 
ról, Dombóvárról, de kisebb falvakból 
is. Az egész konferencián valami köz
vetlen melegség, derű és egészséges 
keresztyén levegő áradt szét.

Többeket kérdeztünk meg, hogy mi 
volt a tapasztalatuk a konferenciával 
kapcsolatban, összehasonlítva a múlt 
nyári gyülekezeti-munkás konferenciá
val — mondja az egyik —, bármeny
nyire sokat nyertünk azon is, volt en
nek a mostani, konferenciának egy 
többlete a tavalyihoz képest. Tavaly 
— folytatta — sokkal több problémáz- 
gatás, bizonytalankodás és útkeresés 
volt, mind az előadók, mind a hallga- 
tók részéről. Olyan nagyon cseppfolyó
sak voltak a problémák. Például abban 
a kérdésben is, hogy mi a feladata és 
helyes keresztyén magatartása evan
gélikus népünknek itt és most a mi 
országunkban? Ezen a mostani kon
ferencián bár voltak kérdések és 
problémák1, mégis azt (láttuk, hogy 

olyan előadások voltak, amelyek 
nem pusztán problémásították a 
kérdéseket, hanem utat m utat
tak, amelyen járni lehet és járni 

kell.
Az előadók bátran mutattak rá a fel
ismert útra a konferencia hallgatói 
előtt. Ez a helyes út pedig az, hogy

mindazok, akik ma Igazán 
meghallották Isten szavát, bol
dog örömmel állnak egyházuk 
és egész népük szolgálatá
ba éspedig úgy, hogy min
déit idejüket és erejüket 
odaszentelik népüknek. Népüké

lesznek azzal amik és amijük 
van. Olyanoknak kell lenniük, 
akik nemcsak a maguk egyéni 
lelki kérdéseivel bajlódnak, ha
nem egyházuk és népük minden 
kérdését a lelkűkre veszik és se
gítségére vannak felebarátaik

nak minden dolgukban.
Széles horizontot nyitott a konfe

rencia előttünk — mondotta egy má
sik. Megtanultuk! a keresztyénség 
kérdéseit nemcsak saját gyülekezetünk, 
vagy egyházmegyénk viszonyában, 
hanem világviszonylatban nézni. »A 
keresztyénség világszerte forrongó 
kérdései«-nek tárgyalása nyomán 
megláttuk, hogy milyen izgalmas kér
dése az egész világkenesztyénségnek 
pl. a világért való felelősség, az egy
házak találkozása, a misszió új hely
zete, vagy a családi élet problémája. 
Jó volt az egész keresztyénségre rá
tekintenünk és az élet egész szélessé
gére vonatkozó kérdésekbe belekapcso
lódnunk.

Hazai evangélikus egyházunk kér- 
déseit sem ismertük eddig olyan rész
letesen, mint most a konferencia után 
— mondotta valaki. »Magyar Evangé
likus Egyházunk jelene« című előadás» 
sorozat megismertette velünk az át
alakuló gyülekezetek problémáját, új 
egyház-szervezetünket, a hitreépülő 
gyülekezeti háztartásunk fontosságát 
és elénk tárta az újonnan felismert 
társadalmi feladatok felelősségét, így 
elsősorban a béke-szolgálat szüksé
gességét.

Azok a gyülekezeti munkások, 
akik ezen a konferencián részt 
vettek, bizonyára sokkal felsza
badultabban és sokkal nagyobb 
látókörrel fognak ezután szol
gálni, mint eddig és hűségesen 
hordozzák Isten előtt imádságuk
ban és szolgálatukban egész 
egyházunk és egész népünk 

ügyét.
K. Z.

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fial“ (Róm. 8, 14.)
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GYÜLEKEZETI HÍREK K észülj a z  ig e  h a l lg a tá s á r a ! A világ lutheránus egyházai
Augusztus 16. Szentháromság után 11, vasárnap.
Igék: d, e. Lk 17,7—10. Fii 3,7—15a, d. u. Jer 9,23—24. 
A vasárnap üzenete: Kegyelemre van szükségünk! 
Liturgikus szín: zöld.

FŐT
Augusztus 16—20. Gyülekezeti 

munkások konferenciája. Főleg 
presbiterek, kántorok, bibliaköri ve
zetők, gyülekezeti tisztviselők szá
niára.

Augusztus 22—26. Családi konfe
rencia. Szülőkkel együtt gyermekek 
is részt vehetnek.

ZUGLÓ
Augusztus 16-án, vasárnap dél

után 4 órától csendes nap lesz a 
zuglói gyülekezetben.

Merutyegzöi örömötök mellett szeret
nék a távolból is megállani az együtt
érzés, a szeretet, az öröm is az áldás 
szavával.

Szívből együtt érzek ma veletek, 
Mennyire szeretnék személyesen is 
ott állani az imádkozok seregében; s 
mivel ezt nem tehetem, e sorokkal jö
vök közétek s bennük egész szivemet 
küldöm.

Szeretetet küldök néktek szivemmel, 
E szeretet kössön össze bennünket s 
ahogyan én szeretlek benneteket, az a 
kérésem; ti is tartsatok meg szerete- 
tétekben■ További azt szeretném, ha 
egy kevés abból a szeretetböl, ami az 
égből száll alá s Jézus Krisztus által 
jelent meg közöttünk, nálatok is ma
radna, mert egyedül ez az, ami igazán 
s örökre összeköthet bennünket. Hi
szen egyszer minden elmúlik, a házas
sági szövetség is e földön; a felülről 
való szeretet azonban örökké tart s

TAKÁCSI
Augusztus 2-án iktatta be Halász 

Béla esperes a Boros Lajos lemon
dásával megüresedett lelkészi ál
lásba Szakáll Árpádot, ünnepi isten- 
tisztelet keretében. Mind a búcsúzó, 
mind a beiktatott lelkészt bensősé
ges szeretettel köszöntötték

HALÁLOZÁS
Id. Németh Károly és Kovács Ká

roly, a mezőlak-békási evangélikus 
egyházközség volt hűséges gondno
kai és presbiterei elhúnytak.

ez az, ami a házasságból is őrökké 
megmarad.

Az öröm szavával is köszöntelek, A 
vőlegény barátja örül a vőlegény sza
vának. örülök, mert tudom, hogy az 
Or hozott össze benneteket s néktek 
is első a vele való közösség.

Végül áldó szavamat is küldöm fe
létek. Megáldalak benneteket az Ur
nák áldásával. Igen, maga az Or áld
jon meg benneteket s tegye teljessé 
örömötöket a Szentlélek békességében, 
nemcsak e mai napon, hanem immár 
közös életeteknek minden napján ez
után is: nemcsak a jó napokban, hanem 
a nehéz napokban is, nemcsak ebben 
az életben való boldogságtokra, ha
nem az örök élet üdvösségére.

Isten legyen veletekI Isten legyen 
veletek ma és minden napon újra, 
szent trónjától küldött angyal szár
nyának halk zuhanásával!

Szentháromság után 11. vasárnap.
Lukács 17:7—10.

A keresztyén ember az 6 gazdájá
nak: Urának, Istenének »szolgája*. 
Olyan szolga, akinek nem eshet nehe
zére a parancsot teljesíteni. Aki nem 
érzi nehéz tehernek a kötelesség telje
sítését. Akinek van ereje munkálkodni, 
mert ez az erő nem az övé, hanem 
Urától kapja. Aki nem válogat a mun
kában, a szolgálatban, mert tudja, 
hogy legyen az bármiféle munka, Urá
nak szolgál vele.

Éppen ezért a keresztyénség nem 
tétlenség. Állandó munkálkodásról van 
itt szó. Mindig több munkát parancsol 
az Or. Nem lehet megpihenni az el
végzett munka habárain, mert vár a 
következő. Es ha nem vár, akkor ke
resni kell, hogy mit lehet még elvé
gezni, mivel lehet még szolgálni az 
Or nah.

A keresztyén ember minden munkál
kodása az Úrnak való szolgálat. Neki 
szolgálunk a világban, az Egyházban. 
A munkahelyen, a felebaráttal szem
ben, a gyülekezetben. A keresztyén 
ember a társadalomnak értékes, meg
becsült tagja. Éppen munkája miatt. 
Lenne élünk a világban, azért köteles
ségünk a munka. De nem »kényszer
kötelesség*, hanem az Urnák való 
szolgálat. Éppen ez, által lesz a ke
resztyén embernek becsülete a világ
előtt.

Szolgálni és munkálkodni. Minden
hol. Az Egyházban is. A gyülekezetben 
is. Isten parancsa kötelességévé teszi 
minden megkeresztelt embernek az ö  
Egyházáért a gyülekezetben való mun
kálkodást. Isten meg is mutatja, hogy 
mi a feladat. Nemcsak a papoknak 
szpl ez az ige, hanem minden keresz
tyénnek. A lehetőségek széles skálá
ját mutatja meg Isten a parancsadás
kor.

A keresztyén ember szolgát és mun
kálkodik. De nem jutalomért. Nem ér
demszerzésből. Tudja, hogy nem állhat 
oda Ura elé követelőznie, jutáimat 
várva. Tudja, hogy csak azt cselekedte, 
ami kötelessége volt. Ezért pedig nem 
jár jutalom. Tudja, hogy szolgaként 
állhat Urával szemben és nem kér
kedve, munkájára hivatkozva. De 
tudja azt Is, hogy az Isten szerető Or. 
Akármennyit munkálkodik, »haszon
talan szolga«, mert még kötelességét 
sem tudja híven teljesíteni. Tehát ke
gyelemre van szüksége. Es ezt a ke
gyelmet adja meg, néki gazdája: Ura, 
Istene. Juhász Géza

Egy titka van az erény megőrzé
sének: nem tenni meg az első ballé
pést.

Jókai Mór

KÜLFÖLDI HÍREK
NÉMETORSZÁG

A Bielefeld melletti híres Béthel-1 
szeretetintézmény ebben az évben 
adta ki 8G-ik évi jelentését. Ebben az 
évben 42.000 súlyos epileptikus be
teget és kétszer annyi könnyebb epi
leptikust gyógyítottak és ápoltak. 
250-en hagyták el gyógyultan az in
tézetet. Jelenleg 1119 ápoló, 70 orvos, 
43 tanár és 31 lelkész működik Bé- 
thelben.

Istentiszteleti rend
Augusztus hó 16-án, Budapesten 

A PESTI OLDALON:

Deák-tér: d. e. 9. Zay László, d. e. 11. 
Kemény Lajos, d. u. 6. Zay László. — Fa
sor: d. e. VilO. Gyöngyösi Vilmos, d. e. 11. 
Cserháti Sándor, d. u. 6. Gyöngyösi Vil
mos. — Dózsa Gy,-út: d. e. VilO. Cserháti 
Sándor. — Üllől-út: d. e. V«10, d. e. 11. — 
Rákóczl-út 57/b: d. c. 10. Szllády Jenő dr., 
d. e. 3/412. — Karácsony S.-u.t d. e. 10. — 
Thaly K.-u.: d. e. II. Bonnyal Sándor, d. u. 
6. Bonnyal Sándor. — Kőbánya: d. e. VilO, 
d. u. 4. — Slmor-u.: d. e. V«12. — Utász-u.: 
d. e. */|12. — Zugló: d. e. II. M untág Andor, 
d. u. 7. Sréter Ferenc. — Gyarmat-u.i d. e. 
*/* 10. Scholz László. — Rákosfalva: d. e. 
V* 12. (úrv.) Scholz László, — Fótl-út: d, e.
11. Gádor András, d. u. 7. Gádor András.
— Václ-út: d. e. 8. Gádor András — Újpest: 
d. e. 10. Blázy Lajos, d. u. V*7. Matuz 
László. — Dunakeszl-AIag: d. e. 9. Komjáthy 
Lajos. — Vas-u. 2/c: d. e. 11. Sztmofildesz 
Lajos. — Rákospalota, MAV-télep: d. e. Vt9.
— RP. Nagytemplom: d. e. 10. — RP. öreg
templom: d. u. 3. — Pestújhely: d. e. 10. 
Kürtösi Kálmán. — Rákoskeresztúr: d. e. 
Vili. — Rákoshegy: d. e. 9. — Rákosliget: 
d. e. 10. — Rákoscsaba: d. e. 9. Békés 
József, d. u. V«7. Békés József. — CJnkota: 
d. e. 9. ígyerm.), d. e. 10. d. u. Vt3. — 
Mátyásföld: d. e. V»12. — Kerepes—Kls- 
tarcsa: d. e. 'A10. — Pestlőrinc— Erzsébet* 
telep; d. e. 8. — Pestlőrinc: d. e. 11. — 
Pesterzsébet: d. e. 10. — Soroksár-Ujtelep: 
d. e. 9 — Kispest: d. e. 9. d. e. 10. d. u.jß.

Wekerle-telep: d. e. 8. — Rákosszent
mihály: d. e. V ili, d. u. 5.

A BUDAI OLDALON!
Bécsikapu-tér d. e. 9. Sréter Ferenc, d, e. 

11. Petu r '  tStVWTTf.^nr r r ~  Tofoczkó-tér: 
d. e. 8. Ruttkay Elemér. — óbudai d. e. 9. 
Mezősi György, d. e. 10. Merősl György, 
df u. 5. Mezősi Ovőrgy. — X1L, Tarcsay V.-u.: 
d. e. 9. Zulauf Henrik, d. e. II. Zulauf Hen* 
rik. d. u. 7. Ruttkay Elemér. — Hűvösvölgy, 
Lelkésznevclő Intézet: d. e. 10. Ruttkay Ele
mér. — Kelenföld: d. e. 8. (úrv.) Muncz 
Frigyes, d. e. II. (úrv.) Muncz Frigyes, d. u. 
9. Rézessy Zoltán dr. -  Kűlső-Kelenföld: 
5. Rezessy Zoltán dr. — Németvölgyi-úti d. e. 
d. e. 12. (úrv.) Rezessy Zoltán dr. — Csepel: 
d. e. II. Gálát György, d. u. 7. Gálát György.
— Budafok! d. e. 10. — Nagytétény: d. e. 
729. — Kélenvölgy: d. e. 9. — Albertfalva: 
d. e. VilH — Csillaghegy: d. e. V»10.* d. u, 7.

Bereczky Hifiért és Péter János református püspök elutazott Hollandiába, 
a Református Világszövetség keleti tagozatának gyűlésére

A hollandiai Woudschotenben 
augusztus 20-tól 24-ig tartja gyűlé
sét a Református Világszövetség ke
leti tagozata, melyben az európai, 
ázsiai és afrikai presbiteri egyházak 
vesznek részt. A keleti tagozat gyű
lését megelőzi a keleti és nyugati 
tagozatok közös végrehajtó bizottsá
gának, majd pedig a keleti tagozat 
külön végrehajtó bizottságának 
ülése. Mindezeken Bereczky Albert 
és Péter János református püspök 
képviselik a magyar református egy
házat.

A hollandiai tanácskozások leg
fontosabb tárgya a jövő év nyarán 
az amerikai Princetonban tartandó 
református világkonferencia napi
rendjének megállapítása és a vele 
kapcsolatos sokféle probléma meg
tárgyalása lesz. Több előadás is fog

GÁR DONY I  GÉZA
Augusztus 3-án volt 90 éve, hogy 

megszületett. Nevét sokan ismerjük, 
könyveit szívünkbe zártuk még fia
tal korunkban és felnőve újra olvas
suk őket. Tudjuk róla, hogy egyszerű 
tanító volt, nehéz élet alatt írta mun
káit. Tudjuk azt is, hogy ha első mű
vel egyikével, a Göre Gáborral el is 
árulta népét, a többivel kiköszörülte 
a csorbát. Minden munkája az egy
szerű emberekről szól, akiket taní
tott, s akik közé maga is tartozott, 
mint a falu értelmiségének alsó 
foka: mint tanító. Könyvel megmu
tatják ezt az életet is, és megmutat
ják az egyszerű parasztemberét is. 
Egyike első íróinknak, akik a ma
gyar faluról nem az érzelgős, nép- 
vlseletes propaganda-képet rajzolják 
meg, hanem a valóságot. S ha ez a 
valóság fájdalmas is, ha egyszerűsé
gében megrázó és mélyen emberi, 
tehát tragikus Is, azért mondja el 
ilyen leplezetlenül, mert szereti azo
kat, akikről ír és segíteni akar raj-

A LENGYEL HATÁRON, 1703
Kik vagytok ti halvány, rongyos emberek? 
Magyarok vagyunk.
Édes vérim, honnan, merről jöttetek?
Hazánkból jutunk.
Hazátokból? KI üldöz el belőle?
Az átkozott német.
Lipót király? az ország megmentöje?
Rablója a népnek.
Rabol? Tán tinektek nincsen kardotok?
Zászlónk nincs hozzája.
Hová mentek liát ti szegény magyarok? 
Bujdosunk világba.
Vissza! Vissza! En Is megyek honomba,
Pusziljon a német onnan pokolbal 
Dobjátok a koldusbotot szemétre!
Kard való a magyar ember kezébe!
Vissza! Velem! Föl, fegyverre magyarok!
Ml a neved, Isten legszebb vitéze?
En Rákóczi vagyok!

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF lelkipásztori leveleiből 
Esküvői gratuláció

elhangzani Woudschotenben -Az 
ige szolgálata a mai világban« té
májáról. Előadásokat tartanak a kü
lönböző református egyházakban ta
pasztalható ébredés! mozgalmakról. 
Reggelenként istentisztelet vezeti be 
a konferenciát; az egyik Istentiszte
let megtartására Bereczky Albertet 
kérték fel.

A princetoni világkonferencia elő
készítő munkálataival egyidejűleg 
munkába vették és a hollandiai kon
ferencián tárgyalni fogják a Világ- 
szövetség régi alkotmányának re
vízióját is. A keleti és a nyugati ta
gozat több tervezetet cserélt egy
mással, ezeket külön bizottság 
egyeztette, amely a most tartandó 
közös végrehajtó bizottság elé ter
jeszti javaslatát.

tűk. Gárdonyi szíve szomorú jó szív 
volt, benne csendesen pislákolt a hit 
mécsese, amely élte a maga életét 
akkor is, ha a valóság, amit az egy
házban tapasztalt, keserves, fájó és 
csalódást hozó volt is. Akár a törté
nelem mélyére nyúlt, akár saját ko
rát rajzolta meg, minden sora a való
ság képe.

Sírkeresztjére ezt íratta: »Csak a 
teste.« Valóban, lelke ma is él, dol
gozik közöttünk és bennünk könyvei 
által. Kilencven éve született, de ma 
is fiatalos erővel küzd minden sorá
ban azért, hogy mi is szeressük az 6 
faluját: a mi népünket, s hogy az ál
tala rajzolt valóságból egyre keve
sebb legyen ami fájdalmas, és egyre 
több ami emlék csupán.

Az évforduló alkalmával közöljük 
Gárdonyi Géza egyik versét. Érde
kessége, hogy az esemény, amiről 
szól — Rákóczi hazatérése — né
hány hete múlt, hogy kétszázötven 
esztendeje történt,

A Lutheránus Világszövetség hi
vatalos tájékoztatójában 1953. máju
sában világstatisztika jelent meg, 
mely magában foglalja az egész vi
lág lutheránus egyházait, kivéve a 
nem-megszervezett, kisebb lutherá
nus közösségeket. Ezt a világstatisz
tikát a Lutheránus Világszövetség

hivatalosnak fogadta el. Ha valameJ 
lyik egyház lélekszámára vonatko« 
zóan kétféle számadat állt a Világ« 
szövetség rendelkezésére, akkor min« 
dig a kisebbet tekintették hitelesnek, 
úgyhogy a közölt adatok a minimális 
lélekszámnak felelnek meg.

Az alábbiakban ismertetjük a világstatisztikát.
Argentína: Egyesült Evangélikus Lutheránus Egyház —• 2,281
Ausztrália: Egyesült Evangélikus Lutheránus Egyház — 37,457
Ausztria: Ág. h. Evangélikus Egyház — — — — — 394,409
Brazília: Zsinati Szövetség — — — _ _ _ _ _  475,265
Brit-Guiana: Evangélikus Lutheránus Egyház — — — 4,528
Csehszlovákia: Szlovák Evangélikus Egyház — — •— 430,000
Dánia: Evangélikus-Lutheránus Egyház — — — •— 4,156.500

.. Finnország: Evangélikus Lutheránus Egyház —• •—■ — 3.996,442 
Franciaország: Az Ágostai Hitvallás Egyháza

Elzászban és Lotharingiában — — — 240,411
A franciaországi Evangélikus Lutheránus Egyház 42,000 

Németország: Evangélikus Lutheránus Egyház
Bajorországban — — — — — —■ —* *— 2.397.375
A braunschweigi Evangélikus Lutheránus Orszá

gos Egyház — — — — — — — — 700.000
A hamburgi állam Evangélikus Lutheránus Egy

háza — — — — — — — — — — 707,000
A hannoveri Evangélikus Lutheránus Országos

Egyház — — — — — — — — — 3.900,000
A lübecki Evangélikus Lutheránus Egyház —> >— 205,342
A mecklenburgi Evangélikus Lutheránus Országos

Egyház _  — — 1.144,651
A szászországi Evangélikus Lutheránus Országos

Egyház — — _  — — _  4.427,682
A Schaumburg-Lippe-i Evangélikus Lutheránus

Országos Egyház — — — —• — — — 70,600
A Schleswig-Holstein-i Evangélikus Lutheránus

Országos Egyház — — — — — — — 2.277,819
A thüringial Evangélikus Lutheránus Országos

Egyház _ _ _ _ _ _ _ _ _  2.241,371
A Württemberg! Evangélikus Egyház —• —• •— 2.000,000 
Töredék egyházak — — — — — 1—> —1 ‘— 211,500

Hollandia: Evangélikus Lutheránus Egyház a német«
alföldi királyságban — — — — — — 70.000

Magyarország: A magyarországi Ag. h. Evangélikus
Egyház _ _ _ _ _ _ _ _ _  427,614

Izland: Evangélikus Lutheránus Állami Egyház — — 140,000
India: Andhra Evangélikus Lutheránus Egyház — — 239,887

Madhya Pradesh-i Evangélikus Lutheránus Egy
ház — — 3,563

Ebenezer Lutheránus Egyház — — — — —1 29,500
Gossner Evangélikus Lutheránus Egyház — — 186,447
Jeypore Evangélikus Lutheránus Egyház — — 30,747
Andhra Lutheránus Egyház (déli) — — — — 11,004
Tamil Evangélikus Lutheránus Egyház — —* — 49,488

Indonézia: Murla Batak Keresztyén-Protestáns egyház 600,000
Olaszország: Az olaszországi Evangélikus Lutheránus

Egyház Triesztben — — — — — — ,— 3,500
Japán: A japán Evangélikus Lutheránus Egyház — — 4,617
Norvégia: Norvég Egyház — — — — — — — 3.036,844
Lengyelország: Á. h. Evangélikus Egyház — — —• 250,000
Svédország: Svéd Egyház — — — •— — — *— 6.580,000
Egyesült Államok és Kanada:

Amerikai Lutheránus Egyház — >— — —* —1 762,198
Augustana Evangélikus Lutheránus Egyház — 470,851
Dán Evangélikus Lutheránus Egyház Amerikában 19,912
Evangélikus Lutheránus Egyház — — — — 872,813
Lutheránus Szabadegyház — — —• — — 59,860
Finn Zsinati Egyház — — — — — — — 29,753
Egyesített Evangélikus Lutheránus Egyház — 49,241
Amerikai Egyesített Lutheránus Egyház — — 2.087,945

Jugoszlávia: Horvátországi Evangélikus Egyház — — 7,780
Szlovéniai Evangélikus Egyház — — — — 22,518
Szerbiai Evangélikus Egyház — —• — — — 10,400
Jugoszláviai Szlovák Evangélikus Egyház — — 53,678

összesen: 46,372,801

Az itt felsorolt egyházak a Lu
theránus Világszövetség tagjai. A 
továbbiakban a világstatisztika fel
sorolja azokat a lutheránus egyhá
zakat, amelyek nem tartoznak a 
Lutheránus Világszövetségbe. Ezek 
között szerepelnek többek között a 
Németországban, a Szovjetunióban, 
a Japánban, a Szudánban, a Nigé
riában, a Mexikóban, az Indiában, a
Romániában stb. lévő lutheránus

Egyház Taglétszám

Berlin-Brandenburg: 4,435.430
Szászország területe: 3.500.000
Szilézia: 223.500
Pomeránla 750.000
Weszfália: 2,552.000
Rajnavidék: 2,400.000
Kurhessen. Waldeck: 1,172.500
Hessen-Nassau: 1,671.000
Anhalt: 500.000
Bréma: 416.560

egyházak. Ezeknek lélekszáma ösz- 
szesen 6,134.273. Közülük 1,149.744 
evangélikus szoros munkaközösség
ben áll a Lutheránus Világszövet
séggel.

A világstatisztika közli azoknak az 
evangélikusoknak a számát is, akik 
Németország területén egyesült egy
házakban élnek. Ezeknek a megosz
lása a következő:

Lutheránus % Végleges lutheránus 
szám

100%, le 15.000 rét. 4,420.430 
100% 3,500.000
100% 223.500
100% 750.000
90«/« 2,296.800
70«/, 1,680.000
60»/, 703.500
60«/, 1,002.600
80»/, 400.000
50«/, 208.280

20,000
15,205.110

Lippe: (A lutheránus »Klasse« taglétszáma)

A világstatisztika adatai az összesítés után a következők:
A Lutheránus Világszövetség taglétszáma — — — — 46,372.801 
A világszövetséggel összeköttetésben álló csoport —• — 1,149.744
Más lutheránus egyházak és csoportok — — — — 4,984.529
A lutheránus egyházakba tartozó lutheránusok összessége 52,507.074 
Lutheránusok a német egyesült egyházakban — — — 15,205.110 
Lutheránus Keresztyének teljes létszáma — — — — 67,712.184

*

Ezt a világstatisztikát abból az al
kalomból közöljük, hogy a Lutherá
nus Világszövetség végrehajtó bi

zottsága augusztus hónapban a nor« 
véglal Trondhjem városban ülést 
tart,
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ZSUZSI SZEMÉVEL Lelkész-családok Gyenesdiáson

" * ... emlékezzél meg a te Te
remtődről a te ifjúságodnak ide
jében . . .« (Préd. 12, 3.)

Az egész ifjúsági konferencián a 
legjobb a fürdés, meg a vasárnapi 
ebéd és az esti áhitatok voltak. Még 
nagyon jók voltak a bibliakörök és 
előadások is. A reggelinél kétszer is 
repetáltam és az utána következő 
áhítaton végig figyeltem. Apu bizto
san megdicsért volna és fizetett 
volna egy forintos fagylaltot. Nem 
azért írom le a naplómba, hogy ki
erőszakoskodjak utólag fagylaltot 
Aputól, bár a csokoládésat nagyon 
szeretem.

De most már igazán elkezdem.
— Zsuzsi, elmehetsz konferenicára 

Gyenesre — mondta Anyu és én 
ugrándozni kezdtem örömömben. Ta
valy is voltam már, ott szerettem 
meg a kis bibliámat nagyon. Irtó jó 
volt, helyesebben mondva, nagyon 
áldott.

Tizenkét nap múlva már Bada
csony mellett robogott a vonatunk. 
Tizenketten jöttünk hazulról gyere
kek és a tisztelendő bácsi kísért el 
minket. Mondta is valaki, hogy az 
apostolok is így voltak, de a tiszte
lendő bácsi az összehasonlításra 
csak hamiskásan ennyit mondott:

— No ebben én Tamás vagyok.
Ezek szerint tehát eggyel többen

voltunk és nem volt gilt a hasonlat.

(Konferenciáé diák naplójából)
Tehát énekeltünk sokat és hango

san. A szappanos nótát és a »ne ag
godalmaskodjál«-!.

Esőben érkeztünk meg és másnap 
reggel korán ébredtünk. Pompás 
időnk volt, de azért felvettem a kis 
kötött kabátot, mert a keresztmamá
nak még megígértem odahaza.

— Zsuzsikám — mondta —, a kon
ferenciához én is hozzájárulok, de a 
kabátot fel kell venned, ha hideg 
van!

Boldogan megígértem. Kevesebbért 
is megtettem volna. Fő, hogy eljö
hettem.

Bevallom, hogy az első reggeli áhí
tatnál nem mindig figyeltem, hanem 
kíváncsian néztem körül a többi 
gyerekeken. Hannát rögtön meg
ismertem, bár már tegnap este ta
lálkoztam vele. Egy pillanatra feléje 
kacsintottam, ő mosolyogva felém 
bólintott és tovább figyelt. Erre az
tán elrösteltem magamat és én is 
figyelni kezdtem. Éppen jókor. Akkor 
mondta I. bácsi a következőt:

— Meg vagy keresztelve, Isten 
gyermeke vagy!

Ezt most se felejtettem el!
Utána zsivalyogtunk egyet, már

mint az áhitat után. Almát is vet
tem egy fél kilót.

A bibliakörben legelsőnek talál
tam meg a Timótheusnak írott le
velet. Aztán sírni kezdtem, mert a 
többieknek egész bibliájuk volt, ne-

É rik  a  szőlő  S z ig lig e ten
Két hétig falun éltem. Igaz, nem 

* falusi házban, az írók kastélyában, 
egy hatalmas, szépséges kertben, 
ahol óriási fenyők, édes hársak, 
merengő platánok, nyírfák, tölgyek, 
szomorúfűzek állanak a fűben s be
szélgetnek kevélyen a rózsákkal és 
más kerti virággal. Rigók ftítyülget- 
nek s mondogatnak egymásnak va
lami nagyon bódulatosat. Harkályok 
kopácsolnak, gerlék búgnak, szarkák 
cserregnek, fecskék csipegnek ott s 
egy gólya méltóságos mozdulatokkal 
száll alá a kéményre, pirosló kis 
csőrök koszorújába. Itt aludtam, itt 
pihentem, Szigligeten, a legszebb 
magyar faluban.

Valóban, ennél szebb falut nem 
láttam. Képzeljék el, félkörben he
gyek veszik körül, félkörben pedig 
a Balaton. S ezek a hegyek oly ked
vesek és festőiek, hogy az ember 
tüstént ragyogó vízfestményben sze
retné hazavinni. A Balatonvidék 
egykori tűzhányói ezek, legott a falu 
felett a szigligeti hegy a vár rom
jaival. S a hegy és a tó között az 
örök magyar táj: a hősi-szép munka 
tája: kalászringató szántók, virító 
szőlők, mosolygó gyümölcsösök. S a 
falu. Minden háza tisztára meszelve 
s minden ház előtt annyi virág, mint 
sehol. S nemcsak muskátli, hanem 
rózsa, szekfű.

Azt mondja a parkban egy ker
tész, ollóval a kezében; orra olyan, 
mint egy piros rózsa:

— Ezek a fák több mint százéve
sek, van százötvenéves is köztük.

Szigligeten mindenki barátságos 
és udvarias, ez már nem a jobbá
gyok köszöntése, hanem a dolgozó 
emberé, aki Pannónia szenvedő 
földjét kertté varázsolta:

— Ezer éve dolgozunk itt, kérem! 
«— mondja egy kemény gazda, hogy 
megszólítjuk s megdicsérjük a vi
dékét.

Amint tartom a kezét s szemem 
hangtalan rátapad az ő szemére, ér
zem egy nemzet egész áramát, mely 
forróbb, mint a nyári napsütés. 
Jobbra és balra nézek, kajszinbaräck 
s nyári alma piroslik felém. Amott 
a kukorica kétméteres, emitt az út 
szélén a rézgálic-pettyekkel teli le
vél alól kikandikál a dús szőlőfürt.

— Szép termés lesz az idén.
— Szép! — mondja válaszképpen 

s maga is eltűnődik.
Asszonyok, lányok mennek el mel

lettünk az úton s mindenki fején 
viszi a terhét, mint Keleten, s olyan 
sudár-szépek ettől, mint a balatoni 
nádszál. Még az öregek is, nincs itt 
púpos asszony egy se. Jönnek a me
zőkről s eltűnnek a tiszta házak
ban. Szalmatetős, vályogos házak 
váltakoznak egyre sűrűbben kőből 
épített, piroscserepes jó házakkal, 
amikbe sok helyt beépítették a vár 
kőomladékát, úgyhogy most tiltani 
kell, ne vigyék el a nagy emléket, 
amelyik úgy áll a falu fölött, mint 
egy lándzsás strázsa. Felmegyünk a 
szőlőkertekbe, innen is, onnan is édes 
énekszó hallik s gyerekek szava. 
Kutyák ugatnak szelíden, köteles
ségből s jobbról-balról hívogatnak a 
présházak és szőlőtanyák. Régi kul
túrája van itt a szőlő mívelésének. 
Nemcsak Badacsonynak — ahol van 
ni, ide látszik sötétlila bazaltja —, 

»hanem az egész vidéknek remek bo
rai vannak.

— Kinek van jó bora? — kérdem 
barátaimmal együtt a szembejövő 
menyecskét.

Mosolyogva állítja:

— Bódis bácsinak, itt ni!
Ráköszöntünk Bódis bácsira, aki

kezében egy darab raffiával, ingujj
ban, napszítta ócska sapkával s vég
telenül okos szemével megáll s vé
gigmustrálja a három férfiút. Sejti 
már, mifélék vagyunk. Szépen 
mondjuk, egy pohár igazi szigligetit 
szeretnénk inni.

— Nincsen nékem, kérem szépen, 
egy liter borom se.

Ez a bevezető a beszélgetéshez. 
Jankovich Ferenc, a költő, aki maga 
is kis szőlősgazda a badacsonyi hegy
oldalon, érti a szót s tanítgat min
ket. őszintén kell szólni, a megbe
csülés hangja a barátság biztonsága. 
Mi már nem vagyunk »pestiek«, 
régimódi kirándulók, akik a háta 
mögött megszólják a parasztot. Mi 
egyek vagyunk ezzel a néppel, csak 
vele vagyunk nemzet, nélküle fony- 
nyadó ág csupán. Bódis bácsi csak 
néz egy nagyot s szótlanul hozza a 
borát.

— Régi szőlőfajtákból való bor ez, 
mézesből, szőlőskertek királynéjá
ból . . .  bizony, hát Isten éltesse ked
ves vendégeimet!

S iszunk a présház küszöbén, a 
délutáni cirógató melegben. Megyen 
le a nap már, muzsikálnak a tücs
kök. Gyönyörű kép tárul elénk a 
szőlődombról. Balról Szigliget vár
hegye, szemben Szentgyörgy, mö
götte Gulács és Csobánc, jobbfelől 
Badacsony s aztán a Balaton, mely 
most éppen halovány kék, mintha 
valahonnan egy tej-folyam ömlene 
beléje a szemhatár végén. Mandula
fák, cseresznyék, őszibarackok, kaj
szibarackok s almafák, körték bólo
gatnak a rebbenésnyi esthajnali 
szellőben. Oly dús, oly gazdag, cly 
illatos ez a határ. Bódis bácsinak 
dicsérjük a borát. Az öreg csak hu- 
nyorgat, itt-ott'szól egyet. Egyszerre 
csak szemünk megakad a ház hom
lokzatán. De különös címere van 
ennek a háznak: balról egy kulacs 
domborműve, jobbról egy kehelyé. 
S a két jelkép között egy latin szó: 
»Vincit«, azaz győz, alattuk egy név: 
»Ihász Sámuel«, s egy évszám: 
»1835«.

— Bódis bácsi, ki építette ezt a 
házat?

— Hát ahogy a jelek mondják: 
Ihász Sámuel, aki bizony lutheránus 
volt, hívő ember s jó szőlősgazda.

— Vannak Szigligeten protestán
sok?

— Ma már csak két református 
család van itt, de azok is a katolikus 
templomba járnak, megférünk mi 
velük. Ez a házépítő család kihalt 
vagy elment. Azt mondják, a sza
badságharc után nagyon keresték 
Ihász Sámuelt, elbujdosott, nem 
jött vissza.

A két dombormű egyszerű vona
lakkal s a latin ige kissé hullámzó 
betűivel két igazságot őriz a szig
ligeti szőlőhegyen. Itt most a kulacs 
igazmondása járja. De a kehely ott 
izzik a veres napfényben s ami ho
mokot rávitt a szél, most attól még 
élesebb. A gazdátlan kehely, az 
»eretnekség« címere. Szép emlék a 
szőlőben, a világ legízesebb borai 
között, Szigligeten, egy ház falán. 
Bódis bácsi úgy tudja, nem kell 
emiatt neheztelni. El lehet fogadni a 
kelyhet is. Töltünk hát még egy po
hárral s iszunk szótlanul a szőke 
homokban állva, amely még meleg, 
s nézzük a Balaton beláthatatlan 
tükrét.

Szalatnai Rezső

kém meg csak kis-biblia. Pedig van 
otthon egész bibliánk, de nem fért 
be a csomagba. Erre Éva néni oda
adta az ő bibliáját és én olyan bol
dog voltam, hogy most meg azért 
sírtam, örömömben.

Nagyon jó volt a bibliakörben. 
Eggyel többen voltunk, mint ahá- 
nyan ott ültünk.

Jézus is velünk volt. En ezt rögtön 
meg is mondtam és Éva néni öröm
mel bólintott reá. Még itthonról is 
emlékszem Jézus szavára, amit ott 
mondott nekünk az igében. Olyan 
sok szeretettel szólt hozzám, mint 
mikor Apu és Anyu nagyon szeret
nek engem és beszélgetnek velem. 
Egy mondatra emlékszem, amit Éva 
nénin keresztül üzent:

— Engedjétek hozzám jönni a 
gyermekeket. . .

En mindennap Őhozzá akarok 
menni, mert O szeret engem Anyu 
és Apu mellett legjobban a világon. 
Ez igaz, mert meghalt értem.

A végén ismerkedtünk a bibliával. 
En már eléggé otthonosan lapozgat
tam benne. Elsőnek találtam meg 
ezt az igét: — Ügy szerette Isten a 
világot, hogy az O egyszülött Fiát 
adta. . .

A szünetben fájt a hasam a sok 
almától. Jutka megfogta a kezem és 
sétáltunk úgy, mint a nagyok, komoly 
arccal föl és alá. És ettől elmúlt a 
hasfájásom, de a nagyoknak is úgy
látszik, mert nagyokat kacagtak. _

Az előadásokon az egyház mai út
járól beszéltek az előadó bácsik. Kü
lönösen az ragadott meg, hogy az 
egyház új utakon jár és szükség van 
erre. Ezt én is tudom és örülük az 
új utaknak. Apu rengeteget jár kül
szolgálatba kocsin, autón, motoron 
és nagyon dicséri az új utakat. Azt 
is mondta egyszer, hogy a régi utak 
kirázzák az ember lelkét.

Ügy gondolom, hogyha az egyház 
ma még mindig a régi százéves uta
kon járna, akkor nagyon sok lélek 
kirázódna. Milyen jó is, hogy Isten 
új utakat készít nekünk, amin jó 
járni és amit csak dicsérni lehet!

— Jer, dicsérjük Istent!. . .
Nagyon szeretem ezt az éneket.

Konferencián különösen. Mert ezzel 
kezdtük az ebédet. Kétszer annyit 
ettem, mint odahaza szoktam. A 
zöldbabból is!

Délután fürödtünk a Balatonban. 
Pista bácsi bekötötte a fejét és 
halacskázott velünk. Muszáj volt ne
vetni, mert hínárt tett a fejére és 
úgy úszott, mint egy bálna, hol a 
víz alatt, hol a víz felett.

Kari bácsi meg a parton fejelt. 
Odavágta a fejét a labdához és mi
vel a feje keményebb volt, a labda 
olyanokat pattant, hogy Robi bácsi 
nem tudta kivédeni.

— Fekete karikákat látok — pa
naszkodott a végén Kari bácsi.

— En is — mondta Robi bácsi. En 
akárhogy meresztettem a szememet, 
nem láttam egy karikát sem.

Délután mi kicsinyek elmentünk 
Gyuszl bácsival és Irénke nénivel a 
kert másik sarkába és ott keresztyé
nekről hallottunk történeteket, hogy 
egy-egy izgalmas résznél még lélek- 
zeni se mertünk. Aztán, ha 
egy jó rész jött, olyat kiáltott a tár
saság, hogy majd bele süketültünk. 
A flanel-képes történetek is olyan 
szépek voltak!

A nagyok ezalatt megbeszélést 
tartottak. Arról beszélgettek, hogy 
hogyan legyenek ma keresztyének. 
Rengeteget beszélek erről, még ké
sőbb, vacsora előtt a kertben is. En 
nem értettem, hogy ezen mit nem 
lehet érteni. Hiszen olyan egyszerű: 
— Szeretni Jézust és szeretni az ösz- 
szes embert 1

Ezt meg is mondtam az egyik bá
csinak. Furcsán nézett rám, meg
simogatta a fejemet és olyan szere
tettel nézett a szemembe, mint apu, 
amikor vasárnap délután odaviszem 
a díványhoz a párnát a feje alá. En 
azt hiszem, hogy jót mondtam neki, 
mert a konferencia alatt még sokszor 
kézenfogott és sétálgatott velem.

Az esti áhitatok gyönyörűszépek 
voltak. Verseket olvasott fel Pempi 
bácsi és Miklós bácsi. Robi bácsi 
pedig szavalt. Kívülről tudta, pedig 
hosszú volt. Nagyon sajnáltam, hogy 
nincsen dicsérő tábla Gyenesen, 
mert másnap kitettem volna a nevét 
oda.

Szép történeteket és elbeszéléseket 
is hallottunk. Énekeltünk is sokat. 
Kánonokat. Legszebb volt: »Az Ur a 
pásztorom, hű pásztor ő . . .«

Sötét volt már mindenütt, csak a 
nagy lámpa világított. Akkor ol
vasta fel az igét a tisztelendő bácsi. 
Az örvendező ifjúról beszélt, arról, 
aki Jézustól tanult meg Igazán 
örülni. Milyen sokat tudtam meg 
ezeken az estéken!

Idehaza szép nyári délután van. 
Fürödni mehettem volna, de a 
strandra' holnap is elmehetek. Ügy 
örülök, hogy mindezt leírhattam. 
Mindenki megtudhatja az én örö
mömet: — J é z u s & a l  v o l t a m !

Németh István

A gyülekezetek ifjúsága után lel
kész-családok léptek át Kapernaum 
»állandóan nyitott« kapuin konfe
renciai együttlétre. Sokat ígérő al
kalomnak indult, mert a Somogy- 
zalai egyházmegye praktikus espe
rese egyházmegyei lelkész! munka- 
közösségre is mozgósított, melynek 
végeztével az egyidejűleg megnyílt 
konferencián ott maradhatott, aki 
számolt ezzel az Isten által készített 
áldott találkozóval.

A PAPI HIVATÁS ÉS SZOLGA
LAT kérdése állott a bibliakörök 
homlokterében, Jeremiás könyve 
alapján, a teológia két tanárának, 
Pálfy Miklósnak és Pröhle Károly- 
nak avatott irányítása mellett. Pa
pok és papnék keresték Istennék 
mai üzenetét. Világossá vált, hogy 
a lelkész élete, elhívása és szol
gálata Istené ugyan, de — embe
rek között kell maradnia!

Ezen a vonalon viszont a legtöbb 
papi szolgálat elérkezik néha a tel
jes egyedüllét és magárahagyottság 
kísértő időszakához (Jer. 20:7), ami
kor reánehezedik egy nem várt és 
nem kívánt elszigetelődés. Isten 
elég hatalmas arra, hogy ebből is 
jót hozzon ki.

A MUNKA TEOLÓGIÁJA adott 
indulási alapot egyik előadássoro
zatnak, mert ma ki-ki a maga mun
kája után él meg.

Nem munkával szerzett jövedelme 
senkinek sem lehet! A munka 
egyúttal embereknek való szolgá
lat is. A keresztyén ember mun
kája viszont mindig a közösségére 
végzett munka.

Jézus szerint a tanítványok »műn« 
kások«, de nem azért, mert halász« 
nak vagy vámot szednek, hanem( 
mert — az Igét hirdetik. Ez a »dol
gozó« lelkipásztor munkája. Ennek 
a munkának — ha hűséggel végzik 
—, ki kell töltenie a lelkész! szolgá
lat minden idejét.

Válságok a szolgálatban? Ilyenek 
is adódnak, de ilyenkor mindig meg 
kell keresnünk a válság igazi okait: 
hitetlenségükben!

Nehezen érthető bibliai helyek
magyarázatából, a Biblia- és Káté
fordítás műhelytitkaiból is kaptunk 
Ízelítőt — közkívánatra — »pro- 
grammon kívüli« előadások kereté
ben. Eligazítást kaptunk e téren is 
sok problémánkban.

A reggeli áhítatokon a napi Ige 
vezette be a konferencia minden 
napját, az esti záróáhitat pedig Ruth 
könyve üzenetének bibliatanulmány- 
szerű folytatólagos talmácsolásából 
állott.

A KICSINYEK is (vagy 20-an) 
beleilleszkedtek Kapernaum konfe
renciai életébe, hiszen — »családi« 
konferenciára jöttek! Majd az ár
nyas fák alatt hangzott fel énekük, 
majd meg a Balaton partját verte 
fel üde gyermekkacagásuk. Hála jó 
vezetőjüknek, aki a szeretet leikével 
tudta összefogni a 4—14 éves kor
határok érdeklődési köreit.

Úrvacsora előtt a somogy-zalaiak 
esperese tolmácsolta élményszerű, 
megható visszapillantással, a rész
vevők és Kapernaum állandó lakói 
előtt, mit jelent a lelkész-családok 
számára évről évre Kapernaum.

Zoltai Gyula

Szombat esti közös imádságunk
Az Ur irgalmaseága 

Dániel 9, 15—18.
Az igazi bűnbánat hangja csendül 

fel az igében. Annak az embernek és 
népnek bűnbánata, amelyik rájött 
bűneire, látja hogy kárhozatos úton 
járt és könyörög Istenhez kegyele
mért. Nem akarja zsarolni Istent, 
mondván, hogy »mentsd meg Uram 
Jeruzsálemet, a Te városodat«, ha
nem ezt mondja: »nem a mi igazsá
gunkban, hanem a Te nagy irgal
masságodban bízva terjesztjük előd
be a mi esedezéseinket«.

VALLJUK MEG őszinte bűn
bánattal, hogy sokszor jártunk 
mint egyház helytelen útakon és 
ezért méltán ért bennünket Isten 
ítélete.

ADJUNK HALAT Istennek 
azért, hogy ö  ítéletével nem le
sújtani, hanem megújítani akar
ja az egyházat és az igaz bűn
bánat után új életet teremt,

Az egyháznak is ilyen bűnbánatot 
kell tartania. Be kell vallania töre
delmesen és őszintén vétkeit és a 
megbánás hangján kell kérnie Istent 
bűnbocsánatért. Az egyház sem áll
hat, mint ahogy Jeruzsálem sem áli
hatott, követelőzve az Ur elé: Köte
lességed vigyázni ránk Isten, hiszen 
a t i e i d  vagyunk. Az egyház mindig 
csak alázattal és bűnbánattal köze
ledhet Isten felé. És ha bűnbánata 
igaz, akkor bűnbocsánatot és élet- 
újulást nyer Istentől.

KÖNYÖRÖGJÜNK azért, hogy 
bűneink meg ne ismétlődhesse
nek és áz Istentől kapott új éle
tet megbecsüljük és szeressük; 
hogy semmiféle gonosz háború
ság fel ne dúlhassa békénket, ha
nem virágozzék és növekedjék 
az Istennek dicsőségére,

BI BLI A- OLVASÓ
Augusztus 16. vasárnap. I. Krón. 29,17. — I. P ét 2L

Áldjuk az igazságos Istent, aki úgy vizsgálja remegő szívünket, hogy 
megérdemelt büntetésünket Fiára rótta. — Könyörögjünk, hogy ezt a 
szeretetét ne csúfoljuk meg azzal, hogy útálatos bűneinket továbbra is 
dédelgetjük, hanem vessünk le minden gonoszságot és álnokságot, 

(Olvasd még: Zsolt. 113. — Csel. 20,17—38.)
Augusztus 17. hétfő. Zsolt. 86,7. — FII. 2,13.

Áldjuk Istent, akihez életünk legnehezebb napjaiban is bizalommal 
fordulhatunk. — Könyörögjünk, hogy maga munkálkodjon bennünk és 
tegye akaratunkat igéjének engedelmeskedő akarattá.

(Olvasd még: Márk 9,33—37. — Csel. 21,1—14.)

Augusztus 18. kedd. Dán. 4,3. — I. Kor. 10,12.
Áldjuk Istent, aki gyermekeit az alázatosság útján járatja. — Könyö

rögjünk, hogy a hivő emberek el ne bizakodjanak, ne kisértsék az Istent 
és ne legyenek vakmerők a bűnnel szemben.

(Olvasd még: I. Sám. 17,40—51. — Csel. 21,13—26.)
Augusztus 19. szerda Zsolt. 3,9. — Jud. 21.

Istené a szabadítás. ki a Szabadítót el is küldte és nincsen olyan meg- 
kötözöttség, bűn, amelyből ne tudna megszabadítani. — Könyörögjünk, 
hogy őrömmel tudjuk várni azt az időt, amelyben Krisztus a rothadandó- 
ság rabságából átvisz minket az örök életre.

(Olvasd még: Ez. 17,22—24. — Csel. 21,27—40.)
Augusztus 20. csütörtök. ' IV. Móz. 14,17 — Ef. 6,13.

Áldjuk Istent, kinek ereje abban magasztaltatott fel, hogy a kereszt 
által megtörte az ördögnek, bűnnek és halálnak hatalmát. — Könyörög
jünk, hogy ez az erő a mienk is legyen, mert csak ez az erő képes ben
nünket megvédeni a gonosz minden támadásával szemben.

(Olvasd még: Jónás 3,1—10. — Csel. 22,1—16.)

Augusztus 21. péntek. I. Sám. 2,8. — Ef. 3,4—<,
Isten úgy emeli fel a porba zuhant embert, hogy lejön érte, egészen 

emberhez hasonló lett, mert azt akarja, hogy miután bennünket felemel, 
mi is egészen hasonlók legyünk Hozzá.

(Olvasd még: Gál. 1,11—24. — Csel. 22,17—21.)

Augusztus 22. szombat. Péld. 20,12. — János 8.47.
Áldjjik Istent, aki »adta testemet, leikémet, szemeimet, füleimet és 

minden érzékemet és ezeket most is fenntartja.« — Könyörögjünk; hogy 
ezekkel az érzékszerveinkkel Isten élő beszédére figyeljünk és ez által 
szenteltessék« meg az egész testünk és lelkünk.

(Olvesd.még: Ef. 2,1—7, — Csel, 22,22-30. — Es. 29,18-21.
Brebovszky Gyula

■ i'



4 TTVAWGÉLIKÜS ÉLET

Dezséry László püspök igehirdetése az alberti evangélikus templomban
a templom felszentelésének 175 esztendős jubileumán, 1953 augusztus 2-án

Alapige: I. Péter 2:5.: »Ti magatok 
is. mint élő kövek épüljetek 
jel lelki házzá, szent papság
gá, hogy lelki áldozatokkal ál
dozzátok, amelyek kedvesek 
istennek a Jézus Krisztus ál- 
tcl.e

Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! 
Testvéreim az Űr Jézus 
Krisztusban!

Igen ritka ünnepetek van. 175 
esztendő — csaknem hat teljes em
beri nemzedék korszaka — nagy 
idő, Magyarországon különösen 
nagy. Abban a korban, amely mö
göttünk van, háborúk és katasztró
fák tették lehetetlenné igen sok 
helyen azt, hogy 175 esztendős 
templomot ünnepeljenek gyülekeze
tek, különösen protestáns gyüleke
zetek. 175 esztendős templom ma
gyarországi evangélikus egyházunk 
életében, ha nem is különleges rit
kaság, de a gyülekezetek kévésé
nek birtoka. Ez azt jelenti, hogy az 
alberti gyülekezet kevesedmagával 
azok között van, amelyek csordul
tig lehetnek hálaadással, hogy Is
ten nemzedékről-nemzedékre bi
zonyította közöttük megtartó, ke
gyelmes szeretetét.

All egyházunk, nemzetünk, vi
rágzanak családjaink és erősö
dik hazánk. Kell, hogy a hála
adás legnagyobb lelkesedése 
gyűljön most a szivetekben. Ez 
a templom is többek között 
egész egyházunk, egész magyar 
nemzetünk, egész mai nemzedé
künk biztos reménységének zá

loga.
Ezt a templomot, Istennek ezt a 

régi kőből épült házát, örökségül 
kaptátok atyáitoktól. Fontos, hogy 
most arra gondoljunk, hogy ez a 
ház egy olyan községben áll, amely 
a felszabadulás óta rohamléptek
ben fejlődik, egész országunk roha
mos ütemű építkezésének és meg
újulásának folyamatában. Istentől 
adott áldott kényszer most arra 
gondolnunk, hogy ebben a község
ben már villany világol s az itt 
élő családok napról napra fejlesz
tik a modern élet követelményei
nek megfelelően a maguk portáját, 
modernizálódnak munkamódsze
reik, termelési rendjük, s fejlőd
nek a mi mostani modern korunk 
feladatai szerint. Gondoljunk most 
arra, hogy ebben a fejlődő köz

ségben áll ez a 175 esztendős temp
lom és keresi a maga rendeltetését 
s kell, hogy hasznára legyén a meg
újuló községnek.

Testvéreim, ha erre nem gondo
lunk, akkor úgy járhatunk ezzel a 
régi templommal, mint ahogy csalá
dok járnak régi, kedves emléktár
gyaikkal, amelyeket nagyanyáról 
anyára, anyáról leányra örököltek 
s az unokák már nem találnak 
benne semmi fontosat. Mint régi 
csecse-becse, vagy régi bútor a la
kásban díszítheti ezt a községet, 
mint egy otthont, de lassan már 
nem tarthatjuk dísznek sem azt, 
ami a hasznát veszíti. Ilyen dolog 
akkor veszíti a hasznát, ha már 
nem tudjuk, mire használták régen, 
vagy már nem fontos az, amire 
szolgált. Életünk hány dolgával va
gyunk úgy, hogy egy egészen új íz
lés, egészen új szokás feleslegessé 
tette. Járhatnánk így egy öreg 
templommal is* járhatnánk így, ha 
ez a régi ház éppen nem Istené vol
na, ha ez a ház nem olyan ház 
volna, amelyben Isten maga teremti 
meg újra és újra, nemzedékről- 
nemzedékre a gyülekezetét, azt a 
»lelki-házat«, amelynek itt van ál
landó találkozója és amelynek egész 
életalapja ebből a kőházból szárma
zik.

Mai hálaadásunk igazi alapja 
az, hogy nemcsak a falakat tar
totta meg Albertiben, hanem 
ezt a lelki házat is, s hogy 
mindig újjáteremti benne ezt a 

gyülekezetét.
Tudnunk kell, hogy ez a lelki ház 

biztosítja Isten kőházát és tudnunk 
kell, hogy az evangélikus egyház
ban az Isten igéje teremti a gyüle
kezetei.

Mi az a lelki ház, amely itt meg
épült és állandóan épülőben van? 
Milyen ez a lelki ház és mire való 
ma? Azzal kell emlékezetessé ten
nünk ezt a mai ünnepséget, hogy a 
templom mirevalóságának értelmét 
tisztázzak magunk előtt.

Gondolom, az a leghelyesebb, ha 
benne maradok a Péter apostol ál
tal használt képben: »Ti magatok 
is, mint élő kövek, épüljetek fel 
lelki házzá.« Beszéljünk erről az 
itteni lelki házról, az alberti evan
gélikus gyülekezet mai értelméről.

Egy ház kialakulásának, építésé
nek módja mindannyiotok előtt is
meretes.

A ház alá először is alap kell
Az evangélikus gyülekezet, mint 

lelki ház alá is vetett Isten ilyen 
alapot. Ez az alap: Jézus Krisztus.

Jézus Krisztus az egyházban 
két évezred alatt, mint alap, — 
kősziklának bizonyult. Ehelyett 
nem vettetik soha más funda

mentum.

Tegyük azonban érthetőbbé ezt a 
képet, hogy Jézus Krisztus maga a 
fundámentum. Hogyan építkezhet 
az egyház Krisztusra? Egyszerű a 
dolog. Az egyház Krisztus szavára 
épít, amit Ö a maga vérével meg
pecsételt, mint testámentumot, a 
Golgotán. Innen van az, hogy ami
kor az egyház beszél, akkor annak 
»van alapja«. Amikor az egyház 
beszél, akkor nem a levegőbe be
szél, nem a maga feje után beszél, 
hanem mindennek, amit mond, 
megvan az alapja és ez az alap Jé
zus Krisztusnak a maga vérével 
megpecsételt beszéde. Az egyház 
kétezer esztendeje beszél ennek a 
térítő igének hatalmával. Az egyház 
sok beszéde nem úgy tekintendő, 
mint amelynek »sok az alja«, ha
nem az egyház állandóan folyó és 
állandóan teremtő beszéde Krisz
tusban kapta az alapját.

Van annak alapja, amikor azt 
mondjuk, hogy minden ember, 
asszonyok cs férfiak, fiatalok és 
idősek, magyarok és délafri
kaiak egyaránt a bűn miatt 

szenvednek, ha szenvednek.
A bűn az emberiség alapkérdése, 

ha az emberiség a megélhetés kér
déseivel, az emberi együttélés kér
déseivel vesződik, s mindig, ha azt 
kérdezzük, hogy emberséges-e az 
ember, mindig, ha azt kérdezzük, 
hogyan lehet emberré az ember. 
Van annak alapja, ha úgy beszé
lünk, hogy az egész emberiség egész 
problémája tulajdonképpen ebben

az egy kiáltásban fonódik össze: 
szabadíts meg minket a bűneinktől!

Van azután annak is alapja, ha 
mi azt mondjuk, hogy emberek, 
emeljétek fel a ti szemeiteket, mert 
onnan felülről jön a mi segítsé
günk. Van annak alapja, ha azt 
prédikáljuk, hogy van egy hely, 
ahonnan kegyelem árad, segítség 
jön és boldogság adatik s ez a hely 
az Isten országa.

Van annak alapja, ha azt mond
juk, hogy az embernek, ha 
boldogulni akar, keresnie kell 
az igaz életet. Isten örökké
való erkölcsi törvényei szerint. 
Annak is van alapja, ha azt 
mondjuk, hogy mindazok, akik 
Jézus Krisztustól elfogadták a 
bűnbocsánat kegyelmét, gyü
mölcstermő, gazdag és boldog 

életet élnek a földön.
Gyülekezetünk lelki házának alap

ja tehát Isten életreszóló igéje. Ha 
az egész egyházi élet és egyházi 
mondanivaló alapjainak ftndület- 
lenségét féltjük, akkor nem arra 
kell gondolnunk, hogy hátha Isten 
feleslegessé tette a mi korunkban 
mindazt, amit eddig mondani ránk
bízott, de inkább azzal a kísérté
sünkkel küzdünk, hogy magunk meg
próbáljunk Jézus Krisztus nélkül 
lenni egyházzá, az egyetlen fundá- 
mentumot keresvén. Az bizonyos, 
hogy az egyház beszédének semmi 
alapja nem lesz, ha Krisztus, mint 
fundámentum, kicsúszik a lába alól. 
Semmi jót nem lehet elképzelni egy
házunk jövőjéről, ha azt Krisztus 
nélkül képzeljük el. Egytől kell csak 
féltenünk Isten evangélikus gyüle
kezetét, s ez az, hogy Krisztust nem 
tekinti alapnak. Krisztussal a poklok 
kapui sem vehetnek diadalmat az 
egyházon. Ez Isten igéje.

A másik, amit minden házról tu
dunk, tehát a lelki házról is tudnunk 
kell, az, hogy

minden háznak vannak falai.
A fal határ, amely a szobát, az ott

ont körülfogja. A fal annak a tér
ek határa, amelyben a család él. Az 
gyház is megszűnik lelki háznak 
lutatkozni, ha falait veszíti. Az egy- 
áz tehát nem lehet kiismerhetetlen, 
latárolatlan és parttalan néptömeg, 
z egyháznak tudnia kell, hogy med- 
lig tart és mi van belül. Nem lehet 
gazj ha tanítását nem tudja elhatá

rolni szektás tanításoktól. Az egyház 
semmis, ha nem egy olyan szilárd és 
határozott építményben él, a maga 
lelkének és szellemi meggyőződésé
nek formái és határai között, amely
nek példája a családi otthon számá
ra a fal. Ezért van az evangélikus 
egyháznak hitvallása. A hitvallá
saink magyarázzák számunkra a 
Szentírást-.

A hitvallások őriztek minket 
mindenféle történelmi változá
sok között abban, hogy a Szent- 
írás tiszta és igaz tanítását tol
mácsoljuk. Ma különösen szí
vünkre kell szorítanunk az Ágos
tai Hitvallást, hogy evangélikus 
egyházunk jól ismerje önmagát, 
megőrizze magát a siektás té
velygésektől, jól tudja elkülöní
teni magát minden olyan próbál
kozástól, mely egyházunk tanítá
sát, történelmi igazságát és ma

gatartásának jellegét elmosná.
Olyan időt élünk, amikor az egy

ház minden híve, tehát nemcsak a 
papok felelősek azért, hogy az egy
házon kívüli emberiség tisztán és 
felreérthetetlenül hallhassa, mit is 
tanít a magyarországi evangélikus 
egyház. A tiszta beszéd kérdése dön

tő kérdés egyházunk számára. A leg
igazibb, a legbecsületesebb, a leghit- 
vallásosabb evangélikus prédikáció
ra van szükségünk, még hozzá olyan
ra, amelyen látszik, hogy a mi mos
tani nemzedékünk is újra tisztázta 
maga előtt a hit értelmét s az értel
mes hit alapján kialakított vallásos 
magatartás gyakorlatát a hétköznapi 
életben. Olyan lelki házat kell épí
teni régi nemzedékektől örökölt kő
templomainkban, amely lelki, szelle
mi értelemben is tudja, hogy falai, 
vagyis értelmesen körülhatárolt 
színtere van mindennapi életének és 
feladatainak.

Azt is tudjuk, hogy a ház nem ab
laktalan és ajtótlan kocka, nem sötét 
bunker, hanem ablakkal és ajtóval 
felszerelt, azaz be- és kifelé közleke
désre épített otthon.

A fal nem lehet ajtó nélkül
A lelki ház, amelyre most különö

sen szükségünk van, alakuljon ki 
úgy, amelyben szélesre nyitott ajtó 
vár mindenkire, aki be akar jönni. 
A gyanútlan nyíltsággal kitárt ajtó 
az evangélikus gyülekezet legfonto
sabb kelléke. A belépőt szeretettel 
fogadó gyülekezet a maga nyitottsá
gában is már hívogatás. Ha az em
ber utazik, s leszáll az este, oda 
kopogtat be, ahol nyitva az ajtó, s 
belülről világosság árad. Az a dol
gunk, hogy hozzánk mindenki biza
lommal, gyanútlanul jöhessen, ná
lunk mindenki szeretetre és igazság
ra találjon, vagyis megtalálja azt, 
amire vágyik az ember a földön. 
Nem lehet nyitott ajtó, ha a falakon 
belül valamit rejtegetnünk kell. 
Olyan házban, amelyben hamis ban
kót nyomnak, nincs nyitva az ajtó. 
Olyan házban, amelyben gyanús te
vékenység folyik, nem nyitnak ha
mar ajtót.

Nyitott ajtó olyan lelki házon le» 
bet, amelyben belül nincs sem
mi suskus, amelyben igazságban 
és becsületességben élnek az 

emberek.
Azt kell éreznie a világnak, ami

kor hozzánk közelít, hogy itt tisz'a 
forrásvíz bUgyog, békességes a pihe
nő, s a szeretet teremt tisztaságot.

De van az ajtónak más jelentősége 
is. Az ajtón kifelé iá mennek. Egy
házunk mostani nemzedéke szokjék 
hozzá és tartsa azt természetesnek, 
hogy ajtónkon kifelé is mennek. 
Ügy kell élnünk, hogy a’mi lelki há
zunkon ne feszélyezze lelki erőszak 
azokat, akik kifelé akarnak menni.

Az evangélikus egyház nem le
het olyan egyház, amely a ke
reszttel üti fejbe azt, aki nem 
egészen stimmel a számára. A 
magyar protestantizmus egész 
történelme szerint a magyar 
evangélikus egyház egy boldogan

szabad szellemi és lelki közös
ség, életmagatartásbeli egység, 
amelyben senki sem lehet lelki 
rabláncra fűzve, hanem, ahol 
mindenki lelkiismeretileg sza

bad.
Luther Márton is úgy állt Worms- 

ban a birodalmi gyűlésen, hogy csak 
két dolog kötötte saját evangéliumi 
tanításához. A Szentírás és a lelki
ismerete. Felajánlotta, hogy tanait 
visszavonja, ha a Szentírásból, vagy 
világos észokokból őt meggyőzik. Az 
evangélikus egyház mindig kész volt 
arra, hogy a saját hitvallásait is fe
lülvizsgálja a Szentírás és a világos 
észokok alapján. Mindig kész, volt 
arra is, hogy mások lelkiismereti 
szabadságát, más hitét és világnéze
tét tiszteletben tartsa. A mi mostani 
nemzedékünkben az egyház szere
tetét az emberek iránt azzal kell 
megmutatnunk, hogy az egyház lel
kiismereti szabadságot ad minden 
tagjának.

Egyedül az jogosít fel minket 
arra, hogy a magunk lelkiisme
rete szerint éljünk, ha elismer
jük mások hasonló lelkiismereti 

szabadságát.
Olyan egyház, amely lelki rablán

con akarja tartani híveit, megszé
gyenül a mi korunkban. Mi nem lel
kileg erőszakoljuk a híveinket, s 
nem úgy számoljuk az egyházköz
ség pénzét, hogy vájjon a községben 
még minden evangélikus család be
fizetése benne van-e a kasszában. 
Egyházunk összetartó ereje a Szent
írás, s a lelkiismereti szabadság. Ak
kor lesz hitelünk, testvérek, ha min
denek felé ilyen szabadok leszünk. 
Az emberek üdvössége iránt fele
lősséget kell éreznünk, de ez a fele
lősség nem teremtheti meg a lelki 
házban a lelki-terrort. Szelídséggel 
és szeretettel nyissunk ajtót a gyü
lekezeti lelki házon,

A háznak azonban ablakai is vannak
A lelki háznak is legyen ablaka, 

mert az ajtón keresztül nincs messzi 
kilátás. Ha munkád után otthon 
megpihensz és látni akarod, hogyan 
mozog a község, az ablakon keresz
tül nézel ki. Az ablakon keresztül 
intesz búcsút az elindulóknak. Az 
ablakon keresztül lehet kilátni az 
életbe s azon át árad be a családi 
otthonba minden kívülről jövő ked
ves hang. Amikor a gyermekedet 
egy másik játszani hívja, vagy az 
iskolába, az ablakon át kiált hozzá. 
Ajtón keresztül szellőztetni sem le
het. Jaj volna nékünk, ha olyan vol
na a lelki házunk, amelynek nincse
nek ablakai, de amelyen belül körül
ülnénk egy asztalt, magunk elé téve 
a gyertyát és a Szentírást s még azt 
sem látnánk, mi történik a hátunk 
mögött. Ez nem egyház. Az egyház 
az, amelyik látja, hogy mi történik 
odakinn és a szerint él. Olyan ke
resztyénekre van szükségünk, akik 
nem érzik feszélyezve magukat a 
templom falain kívül. Az evangé
likus embernek otthonosan kell mo
zognia a világban.

A munkahelyen és a mindennapi
életben kell megnyilvánulnia a

keresztyén életnek, amely nem 
a fitogtató beszédből áll, hanem 
erőből, mint az Isten országa. A 
keresztyén embernek pontosan 
tudnia kell, mit kívánnak tőle az 
emberek, mit kíván a munka, a 

haza és az emberiség.
Ha a faluban megindul a szántás, 

a vetés és az aratás, a begyűjtés, 
vagy a beszolgáltatás, az evangé
likus embernek kell elöljárnia. Min
denütt, ahol az emberek az élet 
gondjaival vesződnek, ott kell te
remnünk és ott kell teremnünk az 
emberek között akkor is, ha az élet 
eredményeinek kell együtt örülnünk 
velük. Az emberi kötelességben való 
helytállás a keresztyén élet gyakor
lata. Ha az egyház ablaktalan, szel- 
lőzetlen zárt közösség, akkor mind
ez megsemmisült. Egyet higyjetek 
el:

az egyház szavának semmi hitele 
nincs, ha az emberek nem lát
hatják azt az egyet, amit úgy 

nevezünk, hogy gyümölcs.
A gyümölcseinkről ismernek meg 

bennünket.
Már csak egy kérdésről szóljunk:

van a háznak te te je  is.
Annak, amit mondunk, nemcsak 

alapja van, hanem legyen az egész
nek teteje is, ahogy a magyar em
ber mondja. Azt jelenti ez, hogy

az evangélikus egyház tanítása 
az egész életre szóló tanítás.

Az egész életre kiterjedő egységes 
üzenet Istentől. Nem kell foltozgatni 
s nem kell azt gondolni róla, hogy 
falak ugyan vannak körülöttünk, de 
felülről beesik az eső. Krisztus olyen 
lelki házat teremtett a számunkra, 
amelyben teljes életet lehet élni, ha 
neki engedelmeskedünk. Istenhez 
kötöttségünk boldog szabadság, 
vagyis felszabadítás józan, becsü
letes és hasznos életre. Hitünkben

még olyan ponton sincs szakadás, 
ahol sok ember szakadást érez a 
világnézetén, s ez a pont a halál. Az 
egyháznak még ott is van szava, ahol 
sok-sok ember ajka elnémul. Az üd
vösség reménységében élő lelki ház 
lakói vagyunk. A halálon és bűnön 
túl mutató reménysugárnak vagy
tok a látói. Olyan hitnek vagytok 
testvérei, amellyel boldogan és áldá
sosán lehet élni a földön, s amely 
által az örök élet reménységével 
várható a halál.

Ezt a hitet prédikálták Albertin 
áldott emlékezetű papok, áldozat
kész presbiterek és édesanyák nem
zedékről nemzedékre. Ez az a hit, 
amely Isten ezen 175 esztendős há

zának értelmét ad ebben a község
ben. Ez a hit az, amely építi a kő
hazán a gyülekezet lelki házát. Ezt 
a hitet érdemes . most megköszön
nünk Istennek.

Szeressétek ezt a templomot, az 
igehirdetésnek ezt a helyét és áld
játok azokat, akik ezt az otthont 
emelték az Isten dicsőségére. Vegyé
tek észre azokat, akik ma áldoznak 
ezért a lelki házért s imádkozzatok 
a gyülekezetért, hogy az egész éle
tével Isten dicsőségét szolgálja:

Kedves Testvéreim, a mi magyar
országi evangélikus egyházunk fel
figyelt arra, amit ti műveltetek mos
tanában ebben a templomban. Fi
gyelemre méltó az az egyházszere tét, 
amelyben ez a gyülekezet az elmúlt 
hónapok alatt meglendült. Nem az 
ember dicséretét mondom, de vallást 
teszek arról, hogy

egész hazánk evangélikussága
figyeli, milyenek azok a gyüle
kezetek, amelyekben élet van.

Ez a mai ünnep adjon hálaadást a 
szívünkbe azokért, akik hisznek. 
Tartsa meg Isten a hűségesek hűsé
gét. Áldja meg Isten ennek a gyü
lekezetnek és egész egyházunknak 
szolgálatát a magyar nép felé, hadd 
tarthassa magyar népünk becsüle
tesnek és áldásosnak az egyház szol
gálatát.

Imádkozzunk azért, hogy Isten 
tartsa meg sokáig nemzedékről nem
zedékre hazánk békéjét, hogy élhes
sen abban boldogan minden magyar 
család és minden magyar ember. így 
lesz boldogsága az evangélikus egy
háznak is és benne az alberti gyüle
kezetnek.

Amen.
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M A G Y A R O R S Z Á G : N É P K Ö Z T Á R S A S Á G Sok áldással szolgálnak egyházi üdülőink
»Magyarország: Népköztársaság•«

»A Magyar Népköztársaságban min
den hatalom a dolgozó népé.« »A Ma
gyar Népköztársaság állama védi a 
magyar dolgozó nép szabadságát és 
hatalmát, az ország függetlenségét, 
harcol az ember kizsákmányolásának 
minden formája ellen, szervezi a tár
sadalom erőit a szocialista építésre•« 
A Magyar Népköztársaság Alkotmánya, 
az 1949. évi 20. törvény ünnepélyes 
szavai ezek, melyeket hazánk kormá
nya és népe dolgos hétköznapok küz
delmeiben és mindenki előtt nyilván
való eredményeiben valósít meg és 
tesz a hétköznapok tapasztalatává. A 
Magyar Népköztársaság Alkotmánya 
a felszabadulás óta eredményekben 
megvalósult országépítő munkát, s a 
háborús összeomlásból felemelkedett 
országunk gazdasági és társadalmi 
szerkezetében végbement alapvető vál
tozásokat fejezi ki, megjelölve a to
vábbi fejlődés útját.

Az Alkotmány kihirdetése óta négy 
esztendő telt el. Megvalósult az Al
kotmány célja, mely szerint a terme
lési eszközök zöme társadalmi tulaj
donként az állam, a közületek, vagy 
a szövetkezetek tulajdonában van, s 
ugyanakkor magántulajdonban is lehet. 
Államunk az egész nép lelkesedésé
vel végrehajtott népgazdasági terv 
szerint dolgozik és épül az egész dol
gozó nép örömére, életszínvonalának 
állandó emelkedése közben. A munka 
minden ember kötelességévé, jogává és 
dicsőségévé lett s a munkából szerzett 
kenyér, a munkával szerzett tulajdon, 
mindig gazdagabban és igazságosab
ban jut népünknek. Hazánk történel
mének elmúlt négy esztendeje egész 
népünk nevelőiskolájává lett, hogy 
legjobb képességei szerint dolgozzék 
azért az országért, mely immár nem 
kiváltságos kevesek tulajdona, hanem 
amelyben mindenkinek juthat teljes 
boldogulás képessége és munkája sze
rint. Az elmúlt esztendők alatt dolgo
zó népünk százezrei emelkedtek a mű
velődés teljes szabadságának hatása 
alatt odáig, hogy az államigazgatás, 
a gazdasági élet, a termelés és a kul
turális élet irányítását kezükbe vehet
ték. A magyar munkásság kétségtele
nül az ország vezető osztályává lett 
s bebizonyította országalkotó és nem- 
zetvezetö erejét• Népünk politikai, tár
sadalmi és kulturális öntudata azelőtt 
el nem képzelhető iramban és alapos-

A  K IS  D R Ó T O S
SV. H. VA1ANSKY 

(1847—1916.)
Mikor világgá ment apám, 
e tölgy tövébe térdelt, 
s megáldott homlokomra tett 
nagy, súlyos két kezével; 
a Miatyánkot mondta el, 
könny ült öreg szemében, 
elment — és nem jött meg soha.. 
S anyám is meghalt abban a 
szomorú, szörnyű évben.

Isten veled, szülőfalumi 
Lélegzik már a reggel.
Kedvesen int kis templomunk, 
melyet a hársfa rejt el.
Lágyan kanyargó fasorunk 
oly színes, visszahívó:
Fiú, ne menj el, jó! vigyázz, 
sehol se vár szülői ház, 
s itt hív a vén vityilló.

Durva és rossz a nagyvilág — 
s te: csöpp a tengermélyben, 
jávorfa árva levele 
az erdő sűrűjében.
A tenger csöppje szétomol, 
szél tépi szét a lombot; 
térj vissza, vár a kis falu, 
maradj vidám, derűs fiú, 
ne menj, ne tégy bolondot.
De menni kell, s jaj, így megyünk 
világgá mind, szegénykék, 
hiszen szülőfalunk nem ád, 
bizony nem ád kenyérkét.
Egy Miatyánkkal indulok, 
s a régi tölgy tövében 
— nap csillan fönt a tévéién — 
könnyem kibuggyan, s fejemen 
apám kezeit érzem.

Kardos László fordítása.

Sággal emelkedett. Ha van valami, 
amely még tiszteletreméltóbb és még 
jelentöségteljesebb a magyar nemzet 
jövője szempontjából az elmúlt évek 
hatalmas alkotásainál, mint amilyenek 
Sztálinváros, Inota, vagy a Nép
stadion, melyet éppen Alkotmányunk 
ünnepén avatnak fel, úgy az éppen 
dolgozó népünk öntudatának emelke
dése odáig, hogy kétségtelenül meg 
tud felelni azoknak a történelmi fel
adatoknak, amelyek előttünk állanak- 

Azért lehetséges mind ez, mert Al
kotmányunk megszüntetett minden ki
váltságot, letörte az állampolgárok 
mindenfajta hátrányos megkülönböz
tetését s rendelkezéseivel előresegitette 
a dolgozó népet, a nőket, az ifjúságot, 
vagyis mindazokat, akiket az előző 
rendszerek a kevesek kiváltságai érde
kében elnyomtak.

Mint már jelentettük, a szlovákiai 
evangélikus egyházat átszervezték. 
Az átszervezés egyik külső esemény- 
sorozata ez év júniusának végén ját
szódott le, amikor hivatalukba iktat
ták az egyes esperességek új veze
tőit, mind a lelkészeket, mind pedig 
a presbitereket. Ján C h a b a d a  
egyetemes püspök a »Cirkevné listy«
7. számában az új egyházi munka 
szempontjairól írván, hangsúlyozza, 
hogy: »egyházunkban rendkívül ko
moly, történeti események játszód
nak le.* Az esperességi beiktatások 
is alkalmul szolgáltak arra, mondja 
a püspök, hogy a változások törté
nelmi jelentőségét mindenki lássa 
s értse meg. Az »Evanjelicky posol« 
14. számában beszámolót közöl a be
iktatásokról. Kiemeli, hogv Chabada 
püspök és Katina püspök két he
lyen maguk végezték a beiktatást, 
mindenütt a hívők nagy tömegei je
lenlétében. K a t i n a  püspök Rima
szombatban szolgált a rimái esperes-

A Béke Világtanács budapesti ülé
sein részt vevő nyugatnémet lelké
szek a Bekennende Kirche auf dem 
Weg című frankfurti lapban részle
tesen beszámolnak magyarországi 
tapasztalataikról.

Kurt Essen
duisburgi evangélikus lelkész általá
nos beszámolót ad magyarországi él
ményeiről. Bevezetésében hangsú
lyozza: »Magyarország virágzó állam, 
Budapesten nem láttunk éhező, rosz- 
szul öltözött embereket, hanem vi
dám, nagyon barátságos és nyitott- 
szívú embereket láttunk «

Ezután országunk általános hely
zetéről ír a nyugatnémet lelkész: 
»Általános benyomásunk az volt, 
hogy egy felvirágzó nép körébe ju
tottunk, ahol szerencsésen össze
egyeztetik az egyéni szabadságot a 
központi irányítással, és az egész nép 
közösségi szellemének érvényesítésé
vel.

Szeretném idehaza feltenni a 
kérdést, mi a helyesebb, az-e, 
ha a milliók jólétét emelik fel, 
vagy pedig, hogy egy kis száza
léka a lakosságnak Jól él, s a 
többség nélkülöz? Magyarorszá
gon sok boldog arcot, sok boldog 
fiatalembert láttunk, annak bi
zonyságául, hogy itt a sokaság 
jólétét emelik földi eszközökkel.«
A továbbiakban Kurt Essen a 

Béke Világtanács budapesti munká
ját méltatja. Megállapítja, hogy

»minden nehézséget és problé
mát meg lehet oldani a népek 
közös tárgyalása útján és a Bé
ke Világtanács budapesti ülése

A magyar nép él és helyesen él sza
badságával. Elvégzi mindennapi mun
káját képezi magát, jogainak tudatá
ban építi életét, erősíti hazáját, harco
san védelmezi békéjét s minden eddigi
nél nagyobb reménységgel hisz a jövő
ben.

Az idei Alkotmány-ünnepe ismét 
még szorosabban egybeforrasztja ha
zánk népét hazája szabadsága és bé
kéje szeretelében, a közös munka ered
ményei felett érzett örömében. Az új 
gazdasági programm, a dolgozó. nép 
életszínvonalának fokozott emelésére 
hozott új kormányintézkedések s szor
galmas parasztságunk gazdag aratása 
teszik még szebbé és még biztatóbbá 
az Alkotmány-ünnepét.

Nemzeti ünnepünket a hazaszeretet 
szent lángja hevíti.

D.

ség új vezetőinek beiktatásánál. Az 
»Evanjelicky posol« erről így ír:

»Rimaszombatban az istentiszte
leten a szlovák és magyar nem
zetiségű hívők együtt jelentek 
meg, úgyhogy az istentiszteletet 
egyszerre két nyelven végezték. 
Magyarul S ó 1 y 1 Géza osgyáni 
ev. lelkész hirdette az igét, szlo
vákul Vízner kraskovl ev. lelki- 
pásztor. A magyar hívőkhöz 
K a t i n a  püspök is szólott ma

gyar nyelven.«
Ezt a h írt mi hálával tartjuk. Jelét 
látjuk benne annak, hogy a szlová
kiai magyar evangélikusok is rendre 
visszakapják a reformáció? keresz- 
tyénség egyetemes jellegét és jogát: 
az anyanyelven való hitéletet. Meg
ismételjük itt szlovák laptestvérünk 
a hírhez fűzött jegyzetét: »Hisszük, 
hogy az Űr, aki munkásokat hív a 
szőlejébe, jó munkájukat megáldja. 
S a mi kívánságunk, hogy mindenki 
a maga helyén hűségben találtas
sák.« i

jó utat tűzött ki a népek szá
mára«.

Erika Küppers
frankfurti lelkésznő hosszú cikkben 
ismerteti a magyar protestáns egy
házak életét. Ezeket írja: »A luthe
ránus egyháznak — amelyet ott a 
református egyháztól való megkü
lönböztetés érdekében evangélikus 
egyháznak neveznek — két püspöke 
van, mindkettőjük székhelye Buda
pesten. A magyar lutheránus egyház 
különös sajátsága az, hogy kifeje
zetten »presbiteriánus zsinati« jel
lege van. Az evangélikus és a refor
mátus egyház tagjai között nemcsak 
jó egyetértést és személyes barátsá
got állapíthattam meg, hanem úrva
csorái közösséget is. A református 
egyháznak két teológiai akadémiája 
van — Budapesten és Debrecenben. 
Az evangélikus egyháznak pedig egy 
akadémiája van Budapesten. Ezek 
az akadémiák diák-internátusokkal 
kapcsolatosak. A debreceni akadémia 
1538 óta működik. Nagyszerű könyv
tára — kb. 400.000 kötet — részben 
a XI. és XII. századból, egyszersmind 
szemléletes képet nyújtott a XVI. 
század egyetemének szellemi életé
ről, mely annakidején valóban ösz- 
szekötötte a világ népeit.«

A továbbiakban Erika Küppers le
írja a budapesti református teológiai 
akadémia évzáró ünnepélyét és be
számol Hromádka professzor dísz
doktorrá avatásáról.

Az evangélikus egyház diakőniai 
munkájáról írva ezt mondja: »Meg
látogattunk egy aggmenházat és egy 
szellemi fogyatékos gyerekek szá
m ára létesített otthont, ahol a test
vérek vidáman és szeretetteljesen

Hatalmas nyárfák, topolyák és szo
morúfűzek övezik Balatonszárszón 
azt kz útmenti csendet, ahová lelké
szeink és egyházi munkásaink sza
badságuk alatt üdülni visszavonul
nak. A hegyek közt pedig a Mátra- 
bérc övezi azt a falucskát, Mátra- 
szentistvánt, ahol a bérc oldalába 
húzódó házakban egymást váltják az 
ige szolgálatában fáradök, hogy testi
lelki felfrissülés után otthon újult 
erővel, álljanak sorompóba. Mindkét 
üdülő egyházunk létesítménye, mert 
gondoskodásban és anyagiakban egy
aránt súlyt helyez egyházunk arra, 
hogy a gyülekezetek szolgálatában 
állók éppúgy pihenéshez jussanak, 
mint az országban minden dolgozó 
s hogy ez a pihenés erőgyűjtés le
gyen szolgálatuk folytatására.

Az előbbit egyetemes egyházunk 
tartja fenn pontos gondossággal és 
szíves törődéssel, az utóbbit Déli 
Egyházkerületünk kezeli és építi to
vább súlyos ezrekre menő áldozat
tal.

Távolságban, magasságban egy
aránt nagy a különbség a két hely 
között, próbáljunk most mégis egy
szerre nézni a kettőre.

Végigsétálok a Balaton partján, 
ahol a kényelmes nyugszékekben 
napoznak az üdülők. Egyik baranyai 
papunk éppen napolajjal dörzsöli a 
karját s ceruzát látva a kezemben, 
megelőz a szóval, nehogy itt is »szak
mabeli« kérdéssel közeledhessem.

— Tudod, az a süllő tegnap este, 
valami finom volt! így kúnkorodott 
fel a farka, orra — s m utatja csu
csorodó mozdulattal. — A húsa meg 
csak úgy olvadt a számban . . ,

— Na hallod, még azt se?! — inti 
le a mellette heverő s behúnyt szem
mel fordul a nap felé. Testük csillog 
az olajtól s majd ha inget húznak, 
döntik el, hogy leégtek vagy csak le
sültek.

Egyelőre én égtem .le a ceruzám
mal. Sutba is dobom hát s elfordulva

végezték nehéz szolgálatukat.« 
Megállapítja, hogy 
»az egyház és az állam szétvá
lasztása korántsem jelent ellen
ségeskedést vagy harcot a kettő 
között. Az állam és az egyház 
viszonya jó, az állam tiszteletben 
tartja az egyház híveinek meg
győződését, viszont elvárja azt, 
hogy az egyház tiszteletben 
tartsa az állam alkotmányát. Az 
egyház önként és szívesen közre
működik az államnak abban a 
törekvésében, hogy emelje az 
emberek életszínvonalát. Viszont 
az állam egyáltalán nem igényli 
azt, hogy az egyház hitbeli kér

désekben alkalmazkodjék.« 
Beszámolója során ezután meg

írja Erika Küppers, milyen segítsé
get kapott a Béke Világtanács ál
tal ahhoz, hogy a világpolitika kér
déseit ne csak Németországra való 
tekintettel nézze, hanem sokkal szé
lesebb keretben.

Cikke befejezéséül a következőket 
írja: »Jó volt, hogy mi, nyugati em
berek, akik olyan környezetből jö
vünk, melyben a kommunizmustól 
való félelem m ár minden józan íté
letet megzavart, igen mély benyo
másokat nyertünk ennek a szociális 
forradalomnak pozitív oldalai felől. 
Meg tudjuk érteni azt a magyar 
teológust, aki a magyar protestáns 
egyházaknak az állam irányában 
elfoglalt pozitív magatartását igen 
komolyan így indokolta meg: Nagy 
hitbeli tapasztalat volt számunkra- 
annak a felismerése, hogy a hátra- 
tétélt szenvedőkről való gondosko
dásban államunk jobb diakónusnak 
bizonyult, mint az egyház.«

a napozóktól, zsinórlabdásoktól, ping- 
pongosoktól és hintásoktól, indulok 
a Balatonba. Bent a napozó padkáról 
vidám kacagás hív: épp a dékán 
mossa a püspök fejét s mire odaérek; 
már a püspök a dékánét.. Fehér a 
fejük a habtól s a pécsi pap kacag 
rajtuk: ha ezt látnák a papjaink!
(Na, most megírtam nekik, meg a 
híveinknek is, hadd lássák őket vi
dám pihenésükben.)

Nagyot lép most a toliam s a 
mátrai üdülő játszóterén állok meg, 
ahol ugyancsak vidám csoportot lá
tok.

— Most jön a nagy mérkőzés! —• 
hívogat széles karlendítéssel a buda- 
hegyvidéki lelkész a ping-pong asz
talhoz és széles kacagás kíséretében 
vezeti a mérkőzéseket, mintha leg
alább is rádióba konferálná. A csa
bai esperes veretlenül áll az asztal 
mellett. Míg éles lecsapásaival rémít- 
geti ellenfeleit, a nézők a jó ebédről, 
hosszú sétákról, alkonyi színekről, 
széles távlatokról beszélgetnek.

A riporter itt elteheti a ceruzát. 
Ha azzal próbál közeledni, ott lent 
ez a válasz:

— Hja, a Balaton, az Balaton!
Itt fent pedig: '*!
— Hja, a Mátra, az Mátra!
Ide pihenni jöttek, hagyni kell 

őket. De ha meglessük a nyaralókat: 
mosolygós arcok, csendes séták, na
pozás elengedett kinyúlt testtel, bő 
és ízes táplálkozás, hogy otthon na
gyobb kedvvel, frissebb lendülettel 
menjen a munka. Itt együtt ebédel 
a paksi kántor, a szarvasi egyházfi, 
a diósgyőri esperes és pesti segéd
lelkész, amott együtt úszik a Bala
tonban a pécsi egyházi irodavezető 
kisasszony, a teológia dékánja, s az 
alföldi lelkész.

Méltó a munkás a maga jutalmára. 
Itt is a munka az, ami pihenésre 
méltó.

De nem volna teljes a kép, ha meg 
nem lesnénk egyházi munkásainkat 
pihenői komoly beszélgetésükben is, 
Míg a nap tűzön süt a Balatonra, 
vagy hívogat fenn a fenyves kis tisz
tása, napozók és sétálók között elin
dul a beszélgetés — először csak vi
dám esetekről a gyülekezeti életből, 
később m ár a jövő évi otthoni, 
munka körvonalai formálódnak t  
rajtakaptam egy kisebb papi csopor
tot azon is, hogy »délelőtti cseve
gésként« Hromadka híres debreceni 
beszédét taglalta végig. Termékeny 
a pihenés, kinek így, kinek úgy.

Hogy a munka otthon termékeny 
és gyümölcsöző legyen, kedvvel vé
gezzék és lendülettel haladjon —■ 
ezért áldoz egyházunk a két üdülőre.

Tapasztaljuk, hogy nem hiába.

Koren Emil

O L T A L O M
(121. szoltár.)

Szemem a hegyekre emelem: 
honnan jön az én segítségem? 

i Segítségem az űrtől jön, 
menny és föld alkotójától.
Nem hagyja lábad megtántorodni, 
nem bóbiskol el őriződl 
Nem, nem alszik el és nem merül 
álomba Izrael őrizőjel 
Az Or a te őrlződ.
Az Or a te oltalmad jobbodon! 
Nappal a nap nem árt neked, 
sem éjjel a hold.
Megőriz az Ür minden gonosztól, 
megőrzi életed.
Az ür megőrzi jöttödet-mentedet 
mostantól fogva mindörökké/

Fordította; 
BODROG MIKLÓS

A. L. Katina szlovák evangélikus püspök 
magyarnyelvű szolgálata Rimaszombatban

Nyugatnémetországi lelkészek egyházunkról,  hazánkról 
és a Béke Világtanács budapesti üléséről
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EV AN G ÉLIK U S ÉLET,

HÍRÜNK A VILÁGBAN K észülj a z  ig e  h a l lg a tá s á r a !
CSEHSZLOVÁKIA

Az Evanjelicky Posol összefogla
lót közöl a magyar egyház életéből.

"A magyar evangélikus egyház 
hatilapjának, az »Evangélikus Életé
nek legutóbbi számai a Béke Világ
tanács budapesti, június 15—20-i ülé
sével foglalkoznak. Dr. Vető egye
temes püspök egyik vezércikkében 
örömét fejezi ki a munka felett, 
amely a világbéke megtartását cé
lozza s az ülést azzal üdvözli, hogy 
Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja 
áldja meg a munkát, amelyet az 
égész világ emberiségéért végeznek. 
Június 21-én a Béke Világtanács 
ülésezésével kapcsolatban a Deák
téri templomban igét hirdetett De- 
zséry László püspök. Ugyanazon a 
napon a magyar ref. egyház egye
temes konventje ünnepiesen fogadta 
a protestáns egyházak külföldi lel
készeit, akik mint delegátusok vet
tek részt a Béke Világtanács ülé
sén. Hasonlóan cselekedett június
20-án a magyar evangélikus egyház 
is, amikor az egyház székházában a 
Magyar Evangélikus Egyház vezetői
nek és az Állami Egyházügyi Hiva
tal vezetőinek jelenlétében köszön
tötte a hozzálátogató külföldi lelki- 
pásztorokat. A nevezetes vendége
ket Vető püspök köszöntötte. Fel
szólaltak a vendégek mind sorra, 
utánuk pedig Dezséry László püs
pök szólott őszinte keresztyén har
cunkról a békéért s a reményről, 
hogy a világ békéjét sikerülni fog 
megtartani. Ezeken kívül a magyar 
ev. egyház vezetői révén köszön
tötte tüstént Budapestre érkezése
kor Martin Niemöllert, a német- 
országi evangélikus lelkipásztort és 
Nikolaj moszkvai pátriárkát. Az 
Evangélikus Élet közölte ezeken kí
vül kivonatban a vendégek felszó
lalásait is a fogadás alkalmával. 
Hasonlóképpen nagy terjedelmet 
biztosított a lap magának a Béke 
Világtanács ülésének, sőt közölt 
néhány ott elhangzott beszédet is. 
Ä magyar egyházi lapok ismételten 
megmutathatták, hogy a világbéke 
szolgálatában állanak, mint ahogy e 
szolgálatban áll az egész magyar 
egyház és vezetői is. .

Őszinte örömmel olvastuk a lap
ban, hogy dr. Hromádka, a prágai 
teológiai fakultás dékánja tisztelet
beli doktorátust kapott a debreceni 
református Teológiai Akadémiától. 
A Hromádka dr-ról megjelent cik
kek úgy szólnak róla, mint világ
hírű teológusról és a vjlágbéke 
egyik harcosáról.

Az örömteli hírek közé tartozik 
kétségtelenül a dr. Vető Lajos 
püspök huszonötéves lelkipásztori 
jubileumáról szóló hír. Az egyház 
ezt a rendkívüli eseményt a püspöki 
hivatal nagy üléstermében rendezett 
ünnepségen hangsúlyozta, amely ün
nepségen részt vett az Állami Egy
házügyi Hivatal képviselője is.. A ju- 
bilálót elsőnek Dezséry püspök kö
szöntötte. Az Állami Egyházügyi Hi
vatal nevében Veres Pál alosztály- 
vezető beszélt, továbbá az egyház 
nevében köszöntőt mondott Margócsl 
Emil, kerületi felügyelő, dr. Sólyom 
a teológia nevében, Várady Lajos es
peres, Szimonidesz Lajos tábori 
püspök és a Sajtóosztály nevében 

«Szuchovszky Gyula. Az ünnepelt a 
végén azt mondotta, hogy az Istenbe 
vetett hit volt az, amely erőt adott 
neki az elmúlt negyedszázadban és 
amely vezette őt. »Ebben az ünneplés 
pillanatban is hozzá fordulok, adjon 
erőt nekünk az ő egyházában végzett 
szolgálathoz« — mondotta a jubi

láló. Mi is egészségei és erőt kívá
nunk a jubilánsnak, hogy továbbra 
is sikerrel végezhesse munkáját az 
egyházban és az egyházon kívül.

Régtől fogva Magyarországon Pé- 
ter-Pál napja az aratás kezdetét je
lenti. Most is az evangélikus püspö
kök pásztorlevélben fordultak híveik
hez, amelyben felhívták őket, dolgoz
zanak híven s végezzenek el min
dent, amit csak tudnak a termés be
takarítása érdekében.

A magyarországi evang. körök az
utóbbi időben nagy figyelmet szen
telnek Tranovsky Györgynek és a 
Tranosciusnák, amely nem egy ma
gyarországi gyülekezetben nagyon 
jól ismert. Nemrég Nyíregyházán 
tartott előadást a Tranosciusról és 
Tranovskyról dr. Sólyom Jenő pro
fesszor. Nyíregyházán él a 85 éves 
magyar fordítója Tranovskynak, dr. 
Vietorisz József, aki »örömmel látná 
a magyar nép kezében ezt az értékes 
énekeskönyvet«.

Istentiszteleti rend
augusztus hó 23-án, Budapesten

A PEST! OLDALON:
Deák-tér: D. e. 9. Zay László, d. e. 11, 

Zay László, d. u. 6. Sülé Károly. — Fasor: 
D. e. VtlO. Sülé Károly, d. e. 11. Cser
háti Sándor, d. u. 6. Cserháti Sándor, — 
Dózsa Gyftrgv-út: D. e. Vj IO. Gyöngyösi Vil
mos. — Ütlői-út: D. e. VtlO.. d. e. 11. — 
Rákóczl-út: D. e. 10. Szilády Jenó dr., d. e. 
7« 12. — Karácsony S.-u: D. e. 10. — Thaly 
K.-u.; D. e. 11., d. u. 6. — Kőbánya: D. e. 
’AlO.. d. u. 4. — Slmor-u. 1—4.: 12. — Utász
utca t D. e. */412. — Zugló: D* e. 11. Scholz 
László. — Gyárm at-u.: D. e. ValO. M untág 
Andor. — Rákosfalva: D. e. Vsl2. M untág 
Andor, -  Fótl-út: D. e. 11. Gádor András, 
d, u, 7, Gádor András. — Václ-út: D. e. 8, 
Gádor András — Újpest: D. e. 10. Matuz 
László, d. u. 7*7 (zenés áhitat) Pásztor Pál.
— DunakesZl-Álag; D. e. 9 Blázy Lajos. —
Vas-u. 2/c.: D. e. 11 Szimonidesz Lajos. — 
Rákospalota MAV-telepr D. e. V* 9. — Rp. 
nagytem plom : D. e. 10. — Rp. öregtem plom ; 
D. u. 3. — Pestújhely: D. e. 10. Kürtösi Kál
m án. — Rákoskeresztúr; D. e. V*I 1. —
Rákoshegy: D. e. 9. Rákosliget: D. e. 10. 
Rákoscsaba: D. e. 9 Békés József, d. u. Vs7 
Békés József. — Clnkota* D. e. 9 (gyeim .), 
d. e. 10, d. u. 'A3. — M áíyásföld: D. e. V.I2.
— Kerepes-Klstaresa: D. e . VtlO. — Pest- 
ISrlnc: D. e. II. — Pesterzsébet; D. e. 10. — 
Soroksár-Újtelep: D. e. 9. — Kispest: D. c.
9. d. e. 10. d. u. 6. — Wekerle-telep; D. e. 8. 
Rákosszentmihály: D. e. '/ill. d. u. 5.

A BUDAI OLDALON:
BécSIkapu-tér: D. e. 9. Sréter Ferenc, d. e, 

11 Várady Lajos. d. u. 7. — Toroczkd-íér* 
D, e, 8. Várady Lajoa. — Óbuda: D. e. 9 
Komjáthy Lajos, d. e. 10 Komjáthy Lajos, 
d. u. 5 Komjáthy Lajos. — XII., Tarcsay 
V.-u.: D. e. 9 Ruttkay. Elemér, d. e. II 
Danhauser László, d. u. 7 Danhauser László. 
Szabadsághegy. Dlana-fit: D. e. Vt 9 Gyi- 
mesy Károly dr. — Hflvüsvblgy, Lelkész- 
névelő Intézet: D. e. 10 Nagy Gyula dr. — 
Kelenföld: D. e. 8 Bottá István, d. e. 11 
Bottá István, d. u. 5 Muncz Frigyes. — 
Németv8lgyl-út: D. e. 9 Mincz Frigyes. — 
KUtsS-KelenlBId: 12 Muncz Frigyes. — Cse
pel; D. e. II Brebovszky Gyula. d. u. 7 
Biebovszky Gyula. — Budafok: D. e. 10. — 
Nagytétény: D. e. '/,9. — KelenvSIgy: D. e. 
9. — Albertfalva; D. e. ‘All. — Csillaghegy: 
D. e. VjIO.

Szentháromság n. 12. vasárnap.
M k . 10, 17— 21.

Olyan ember keresi jel Jézust, aki
nek minden alapja megvolt arra, 
hogy magát »hívőnek« tartsa. Ezt tudta 
Is magárót. Magabiztos a fellépése, 
mint olyan emberé, aki tudja, hogy mit 
ér. Csak azért megy Jézushoz, hogy 
bebiztosítsa mtigát. Ha valami hiány
zik tökéletes, igazi emberségéből, abból, 
ami által elnyerheti az örök életet, 
azt most meg fogja tudni ettől az em
bertől• Es ha azt is teljesíti, akkor 
valóban semmi nem fog hiányozni az 
örök élet elnyerésében.

Becsülendő ennek az embernek Jé
zushoz való bizalma. Reá tud hagyat
kozni, Tőle tudja várni az életfontos
ságú megoldást, Tőle tudja várni a 
döntő szót. És ez mégsem elég. Még 
ez is kevés.

Jézus nem állítja ezt az ifjút valami 
különlegesen nehéz feladat elé. Hiszen 
a sok törvény mellé, amit eddig is be
tartott, csak egy újabb törvényt ad 
elé. A szeretet törvényét. Emberileg 
nézve sem lehetetlen teljesíteni ezt a 
törvényt• Különösen olyan embernek, 
aki am úgy is a törvény szerint, a tör
vényből áll.

De ez az ember minden vallásos
sága ellenére Is otthagyja Jézust. 
Nem tudja rászánni magát erre a lé
pésre. ö , aki önigazságából él, aki a 
vagyont, a gazdagságot istenévé, 
bálványává tette nem tud ettől elsza
kadni, lemondani. Evvel a tettével 
nemcsak a szeretet parancsát nem 
tölti be, hanem egyúttal a többit 
is megszegi. Jézus elölt már nem szá
mít az, hogy eddig igyekezett a törvé
nyeket betartani. Ha ezt az egyet nem 
tudja megtartani, a többi sem ér 
semmit.

A keresztyén ember nem lehet két
felé sántikáló. Nem lehet két úrnak 
szolgálni. Jézusnak kevés az, ha valaki 
vallásos ember ugyan, ragaszkodik is 
hozzá, de ugyanakkor nem tud azoktól 
a bűnöktől elszakadni, amik erősen 
kötik. A keresztyén embernek, lia 
Jézust akarja követni — már pedig 
ö t kell követnie —, csak egy Ura le
het. Nem ragaszkodhat bálványokhoz, 
magacsinálta istenekhez. Fel kell szá
molnia minden megkötöttséget, amely 
miatt Jézusnak nem tud engedelmes
kedni.

Juhász Géza

ÖRÖKELET
A spekuláció mindig nehezebb, mint 

a hit. Ne spekulálj soha azon, hogy 
milyen az örökélet, elégedj meg azzal, 
hogy ott Istennel leszel a szemlől- 
szembelátás boldog állapotában.

Ismét kapható!
DEZSÉRY LÁSZLÓ:  w  -

TESTNEK FELTÁMADÁSÁT
(I. Kor. 15. hwő m agyarázata)

ÁRA: 2.—  FT.
Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály 
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GYÜLEKEZETI  H Í R E K
Augusztus 23. Szentháromság után 12. vasárnap.
Igék: d. e. Mk 10,17—27. Rm 9,15— 16. d. u. Ezs 54,7—10.
A vasárnap üzenete: Isten igazít meg.
Liturgikus szín: zöld.

PÖTBEIRATAS ISKOLAI 
VALLASTANlTASRA

Augusztus 24-én, hétfőn az egész 
ország területén iskolai vallástanításra 
való pótbeiratást tartanak.

DEÁK-TÉR Cj
Augusztus 20-án, csütörtökön, az 

Alkotmány ünnepén délelőtt 1 í  pra- 
Isor istentisztelet van a Deák-téri 
templomban.
GYÚRÓ

A gyülekezet meghívott új lelké
szét, Zoltán László eddigi csengődi 
lelkészt, augusztus 30-án iktatja be 
tisztségébe Db. Schulck Tibor espe
res^
PÁPA

A gyülekezet — szegényeinek segé
lyezésére — zenés áhítatot rendezett. 
Kiss Zoltán (Sopron) énekelt, Bácsi 
Irén orgonáit. Bácsi Magda hegedűn 
Händel: E-dur sonátáját és Raff: Ca- 
vatináját játszotta. A zeneszámokat a 
gyülekezet lelkésze ismertette.
GYENESDIÁS

Főiskolások gyenesdiási konferen
ciája az előző közléssel ellentétben 
augusztus 26-án kezdődik és 30-án, 
vasárnap ér véget. Érkezés 25-én, 
kedd este.
OSTFFYASSZONYFA

A gyülekezet a megüresedett lel
kész! állásta egyhangúlag meghívta 
Csizmazia Sándor celldömölki segéd
lelkészt.
KAJÁUPÉC

A megüresedett lelkészi állásra a 
gyülekezet egyhangúlag meghívta 
Mityltó Zoltán győri segédlelkészt.

RÁDIÓS FÉLÓRA
Augusztus 23-án, vasárnap regfel 

9 órakor evangélikus félórát közve
tít a Petőfi-rádió. Igét hirdet Den 
zséry László püspök,

TAMÁSI-SZÁRAZD
Már hírt adtunk arról, hogy á Déli 

egyházkerület püspöke Stovicsek 
Gusztáv szárazdi lelkészt bízta tneg 
a tamási egyházközség gondozásával, 
A lelkész Tamásiba költözik. A ta
mási és szárazdi egyházközség közös 
lelkész vezetésével továbbra is ön- 
álló életet él. Augusztus 16-ón De- 
zséry László püspök meglátogatta 
a két egyházközséget és Stovicsek 
Gusztáv lelkészt bevezette a tamási 
egyházközségbe. A püspök hirdette 
az igét e vasárnapon Tamásiban is 
és Szárazdon is,

FÓT
Üdülésre vágyók csendesheio.

Szeptember 1—6. között Fóton azok 
számára tartanak csendeshetet, akik 
testi és lelki pihenésre vágyakoznak,
HÁZASSÁGKÖTÉS

Harkányi László s. lelkész és S1« 
mon Gabriella f. hó 29-én este 6 óra
kor tartják esküvőjüket a fasóri 
templomban.
HALÁLOZÁS

özv. Dörner Frigyesné, néhai Dőr- 
ner Frigyes esperes özvegye, aug, 
8-án, hosszú szenvedés után Varsá
don elhúnyt.

Háztartási munkában jártas, főzni- 
tudó 30—50 éves körüli nő, megfelelő 
díjazás és meleg otthon fejében, 
munkát kaphat. Cím: Evangélikus lel
készi hivatal, Kisterenye, Nógród 
megye.

IGÉK AZ ÚJ ÉLETRŐL:
». . .  Szolgáljunk a léleknek újságában 

. és ne a betű óságában.«
(Róm. 7: 6/b.)

Ez az ige új lélekről, tehát új gon
dolatvilágról, új értelemről, új érzés
világról, újult akaratró', új világról 
beszél. Beszél az újult lélek szolgála
táról, cselekvéséről, mint az új élet 
alapvető követelményeiről. A betű 
ósága pedig- azt jelenti, hogy a hit nem 
tárgyi ismeret, hanem személyes vi
szony, bizalom Istenben, az Atyában 
és az Ö egyszülött Fiában, Jézus 
Krisztusban.

»Eltemetteliünk azért ö  vele együtt 
a keresztség által a halálba: hogy mi- 
képen feltámasztatott Krisztus a ha
lálból az Atyának dicsősége által, 
azonképen mi is új életben járjunk.* 
(Róm, 6: 4.)

A halál összetöri a földi-, a.hús- 
lestet, megsemmisíti a hústestet és ab
ból fakad az új élet. »Balgatag! amit 
te vetsz, nem elevenedik meg, hanem 
ha megrothad. És abban, amit elvetsz, 
nem azt a testet veted el, amely majd 
kikéi, hanem puszta magot, talán bú
záét, vagy más egyébét... Éppenigy 
a halottak feltámadása is. Elvetletik 
romlandóságban, íeltámasztati-k ro- 
molhatatlanságban . . .« (I. Kor. 15: 
36—37, 42—43.) Már ebben a földi

testben, a »hús-testben« meg kél!, hogy 
öldököljük az istentelen, bűnös kíván
ságokat, mert szükség nékünk víztől 
és lélektől újjászületnünk, hogy nieg- 
szentelődjünk, megtisztítván a víznek 
feredőjével az, ige által, (Eféz. 5:26.)

»Es felöltözzétek amaz új embert, 
melynek újulása van Annak ábrá
zolja szerint való ismerétre, akt te
remtette azt. (Kot. 3:10.)

Az új embert a megújult lélek fel
öl (( magára mint a ruhát. A belső 
és külső ember között így nem 'esz 
Ikíilőnbség, mert élete nem csupán 
külső magatartás és képmutatás, ha
nem belülről jövő természetes cseleke
det.

Az új élet pedig azzal kezdődik, 
hogy új Ismeretre, új életfelfogásra 
teszünk szert. A »megértés« szó érte
lem változást, új felismerést jelent.- 
Az új ismeretben másként lát az em
ber. Jézus főpapi imájában ezért ,az 
ismeretért könyörög övéi számára. 
»Az pedig az örök élet, hogy mégis« 
merjenek Téged, az egyedül igaz Is
tent és akit elküldték a Jézus Krisz
tust.« (Ján. 17:31) Ez az ismeret pedig 
személyes és bizalomteijes ismeretség 
Istennel.

Gylmesy Károly.

Bethlen Gábor eskütétele
í r t a :  M órle»  Z aigm onó

(Nagy írónk néhány írás
művét fogjuk sorban közölni 
lapunk hasábjain, hogy olva
sónk még jobban megismerjék 
s megszeressék Móricz Zsig- 
mondot. Az itt kővetkező próza 
részlet az »Erdélyt című trilógia 
első részéből, a »Tündér- 
kertből*.)

Az utcák hemzsegtek a néptől s 
mindenki félve szólt szót s hallgatva 
bámult a koronázó urak többségére, 
már tudták a Báthory Gábor halálát 
s a fantázia minden díszével kícif- 
rázták; voltak, akik beszélték, hogy 
ebek marcangolták szét; voltak, akik 
tudták, hogy katonái felfalták, mint 
Dózsa Györgyöt; de sokan rebesget
ték, hogy nem is halt meg, csak el
tűnt s rosszakat jövendöltek a sze
génységre, melynek jótevője volt. 
Vége Erdélynek, mondták, nincs 
már, aki istápolja a szegényt. Be
szélték, hogy a székelyek megbosz- 
szulják a gyilkosságot s hogy már 
Tordán vannak, onnan fogják meg
támadni a várost, mihelyt a törökök 
kimennek. ,

A töröknek nagy szerepe volt e 
napon. Az ország főgenerálisa elől 
yitte a török szultán adta ajándék

buzogányt, s a zászlót. A fejedelem 
után pedig az új főkancellár, Péchy 
Simon, selyembe burkólva, magasra 
emelve vitte arannyal ékes tekercs
ben a szultán athnamejét, amellyel 
a fejedelmet megerősíti a fejedelem
ségben.

A török kísérő is sok volt, basák 
s bégek s ismeretlen főtisztek, akik
nek nevét sem tudja a nép, de tágra 
meresztett szemmel nézi őket, bor- 
zong, ha elgondolja, hogy tudnak 
ezek fegyverre hányni s rabszíjjra 
fűzni magyarokat. . .  Beszélik, hogy 
csordaszám hajtják máris a foglyo
kat, akik most meg sem állanak 
Konstantinápolyig, ahol rabszolga 
lesz belőlük, s fiatal fiúkat falkával 
szednek össze, hogy janicsárnak ne
veljék.

Az ünnepélyes eskütétel után a 
fejedelem fogadta a rendek küldöt
teit

A magyaroknak ezt mondta:
— Hazánknak mostani romlott 

állapottyában, a régi jó emlékezetű 
fejedelmeknek dicséretes példáját 
fogjuk szem előtt viselnünk s elsőb
ben is az ország békességét míveljük, 
mindenekfölött a Fényes Portéhoz 
oly engedelmességgel, hogy a sze

gény Országnak többet ily romlása 
be ne következzék.

A magyar követek fejüket hajtot
ták és hittek.

A székelyek küldötteinek:
— Hazánknak mostani első ren

déit, tanácsit, tisztviselőit, akik meg 
akarnak állásukban maradni, min
deneket megtartunk és semmi idők
ben a haza hasznos fiait más ide
genért hátra nem vetünk. A szé
kelyeknek állapotját mind kivizs
gáljuk s a régi királyoktól adott 
székely szabadságot felállítjuk, de 
úgy, hogy az a székely uraknak jus
sát s igazságát, ahol juss vagyon s 
igazság: ne károsítsa. Az iszonyú 
kegyetlenségeknek véget vetünk s 
nem engedjük, hogy míg fejünk 
fennáll, a mi országunkban testvér 
a testvérre kezet emeljen s test
vérét megrövidítse.

A székelyek lehajtották fejüket 
és bíztak.

A szászoknak:
— Átok legyen az Isten előtt és 

Isten ebből a helyből ki ne vigyen, 
ha én valaha a kegyelmetek Privl- 
legiomának megrontására igyeke
zem, holott amim vagyon, az Inge
met, dolmányomat, köntössimet, 
papucsimat tik veszitek, étellel, 
itallal tik tartotok... Azon leszek 
azért, hogy a szászok, nemcsak hogy 
dolgozzahak s- kereskedjenek, de 
hogy a régi virágzásba jöjjetek s

egész Európában mind keletre s 
nyugatra egyformán kereskedhesse
tek.

A szászok lehajtották fejüket és 
sírtak.

Valami bizalom s áhitat vett erőt 
a lelkeken s a fejedelem, aki most 
Itt állott, olyan volt, mint az ótestá- 
mentom prófétái, akik magukra ve
szik a mindenekfelett való terhet, 
hogy kivezessék a népet a pusztá
ból s a siralom völgyéből. . .

Akkor egy hang belekiáltott a 
mély csöndbe:

— S mi lészen a kathollkusokkal?
Az új fejedelem felemelte fejét s

tömérdek komolysággal felelt:
— Mindennek megjön a maga 

ideje . . .  Alázattal kérem az orszá
got, higyjétek meg, ml minden erőt, 
amt a haza javára akar és tud lenni, 
nem eltiporni, hanem együvé fogni 
kívánunk.

Mire roppant s egetverő vivát tá« 
madott s a rendek boldogan s lél« 
kesén csodáltak az új vezérre.

E napon megindult a törökség is 
Szkcnder basa vezetése mellett,
Budára, hogy ott a szultán rendeléte
szerint elvegyék a jelenvaló basa
fejét s kezéből a kormánypálcát
Magyarország gazdag, siralmas, szo
morú belső harmada felett.

S harmad napon szekérre tették a 
Báthory Gábor szegény megsebesült 
tetemét, melyet régi hívei közül csu
pán kutyája kísért s megindították 
a Bethlen rendelete szerint a bátor! 
templom sekrestyéje felé, hogy ott 
várja a végtisztességtétel funetrális 
ünnepét. Mondják, teste meg nem 
rothadott és a ravatalon oly szép 
volt, mintha az örökkévalóság nász
ágyán élne.

Az Isten-adta boldogtalan.

Gyermekblbliakör-vezetők figyelmébe!

A gyermek vasárnapja,
I. II. 30.-, 28.- FI.

Kapható az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál 
Budapest, VIII., Puskin-u, 12. Csekkszámlaszám: 220278
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MI HITBEN NEVELÜNK, 
DE ISTEN JUTTAT HITRE

TVEMRÉGEN EGYIK teológiai ta- 
nárunk helyesen jegyezte meg, 

hogy a keresztyén nevelés hitben tör
ténik és nem hitre. A megállapítás 
kicsit elvont és talán furcsa is, de 
megfelel az evangélium természeté
nek és azoknak a tapasztalatainknak, 
amelyeket gyermekeink keresztyén ne
velése közben szerzünk. A keresztyén 
nevelés valóban »emberfeletti« fel
adat. Emberfeletti azért, mert lényege 
és alapja az, hogy az, akit nevelünk, 
eljusson az evangéliumban való hitre. 
Hitre pedig nem mi juttatunk embe
reket, hanem maga az evangélium. 
Isten Szentlelke teszi hatóvá az evan
géliumot, ö az, aki hivja, gyűjti, meg- 
világositja és megszenteli az igaz 
hitben az embereket. Ha nem így 
volna, »könnyű dolgunk volna«. Ki 
kellene dolgoznunk a hitrejuttatás 
eszközeit és módszereit s épúgy ér
vényesülhetnénk a lélekalakítás terü
letén, mint a testnevelő tanár, vagy a 
sport-tréner a maga területén. Rend
szeres sportoktatással és rendszeres 
tréninggel a legesetlencbb embert is 
él lehet juttatni a mozgás bizonyos 
kultúrájához, s a leggyengébbet is 
hozzá lehet juttatni izmai lényeges 
gyarapításához, vagy a gyenge egész
ségűt is el lehet juttatni az edzett
ségnek és az egészséges életnek el
sajátításához. Ez nem így van a ke
resztyén hittel. A Jézus Krisztusban 
Való hit elfogadása nem történik meg 
pusztán azáltal, hogy mi keresztyén 
»nevelést adunk«. A hit a Szentlélek 
műve az emberben. A gyermekben is.

A TAPASZTALATAINK ezzel szo
rosan összefüggenek. Hány ke

resztyén szülő csodálkozott már azon, 
hogy az ő gyermekére »nem ragad« a 
szülök hite, s hogy »nem fog rajtuk« 
még ai édesanya imádsága sem. Sőt 
sok szülő éppen azt tapasztalta, hogy 
a szigorú keresztyén nevelés, a gyer
mek Templomba kényszerítése, vagy_ a 
gyermek erőszakolása arra, hogy ét
kezéskor, vagy este imádkozzék, egye
nesen elriasztotta a gyermeket a ke
resztyén vallástól — a hittől. Ha az 
ember meggondolja, hogy mennyi 
erőt fordított az egyház régebben 
arra, hogy minden iskolás gyermeket 
»a keresztyén hitre neveljen«, s ha 
az ember ehhez hozzágondolja azt is, 
hogy mily kevés mégis azoknak a 
szama, akik Luther szavai szerint 
»komolyan hisznek«, azok közül, «kik 
esetleg igen sokat tanulták a »hit
tant«, akkor érti meg igazán, hogy mi 
a keresztyén hitre való elvezetésnek 
az igazi belső természete. Azt tanul
tuk mindabból, amit az egyház tör
ténetén keresztül ezen a téren tapasz
taltunk, hogy bizony a keresztyén 
nevelés munkájának sikere nem egy
szerű eredménye emberi erőfeszíté
seinknek, és hogy »a keresztyén ne
velés« sikerét egyáltalán nem írhat
juk a magunk számlájára, mert az 
elsősorban és mindenestől a Szent
lélek ügye, aki hitet támaszt embe
rekben ott és akkor, ahol és amikor 
Istennek tetszik.
ILII MÉGIS teljes reménységgel vé- 

gezzük a keresztyén nevelés 
munkáját. Hirdetjük gyermekeinknek 
az evangéliumot épúgy, mint a nép 
bármely tagjának. Tudjuk azonban, 
hogy a gyermek ebben a dologban 
éppen olyan, mint a felnőtt: szabad 
emberként, kegyelemből jut hitre. A 
Szentlélek győzelmére, Isten akara
tára, az evangélium saját erejére, 
vagyis a kegyelemre támaszkodva 
teszünk tehát bizonyságot az evan
géliumról gyermekeink előtt épúgy, 
mint a felnőttek előtt. Ezzel együtt 
jár az a meggyőződésünk is, hogy a 
gyermeket a maga személyes dönté
seiben éppen olyan szabad ember
nek látjuk és éppen olyan szabad 
emberként kezeljük, mint a felnőttet. 
Azt * feleletet, amit a gyermek ad 
az Isten hívására, senki helyette nem 
tudja ' megadni. A legjobb édesanya 
sem tud gyermeke helyében dönteni 
s kisértés, a bűn, az Isten kegyelmé- 

, nek elfogadása, a megigazulás és a 
Krisztus-követés dolgában.

Ha azt mondanánk, hogy mi ke
resztyén hitre nevelünk, akkor a leg- 
Rőgösebb s egyben a legbalgább em
berek volnánk, akik kétségtelenül 
nem értik az evangéliumot, úgy, 
•mint azt mi a hitről és kegyelemről 
szóló egyházi hitvallásunkban Isten 
igéjéből megértettük. Ha azonban azt 
mondjuk, hogy mi keresztyén hitben 
nevelünk, akkor egészen helyes bi
zonyságot tettünk, helyesen állapítot
tuk meg a tényt és helyes célt tűz
tünk magunk élé.
ILI I KERESZTYÉN HITBEN nevelünk.

Vagyis azért merünk gyermekeink 
előtt Isten dolgairól bizonyságot 
tenni és Isten szent evangéliumát 
hirdetni, mert magunk hiszünk ab
ban, és abban találjuk életünket és 
üdvösségünket. Akkor van jogunk 
gyermekeink keresztyén hitben való 
nevelésére, akkor hiteles és érvényes 
a * bizonyságtételünk gyermekeink 
előtt, ha magunk hiszünk az evangé
liumban,

Mi keresztyén hitben nevelünk, 
vagyis abban a hitben, hogy az evan
géliumnak van ereje mást Is éppen

Volt minket magunkat hitre vezetni. 
Abban a hitben teszünk bizonyságot 
gyermekeink előtt Krisztusról, hogy 
Krisztus őket is megváltotta, az ő 
számukra is példakép s őnekik is a 
benne való hitben adatik üdvösség.

Mi keresztyén hitben nevelünk, 
vagyis abban a reménységben, hogy 
ezzel Krisztus parancsát teljesítjük, 
aki azzal bízott meg minket, hogy to
vább mondjuk az evangéliumot, hogy 
hirdessük azt, s a többit — vagyis 
azt, hogy az ige »ne térjen vissza 
üresen« s azt, hogy »?z elvetett mag« 
a magvető példázata szerint teremjen, 
bízzuk Arra, Aki nékünk az ige hir
detésére, a mag elvetésére parancsot 
adott.
13 IZONYOS tehát, hogy az evan- 

gélikus szülőnek Istentől van pa
rancsa arra, hogy gyermeke előtt bi
zonyságot tegyen Krisztus evangé
liumáról s gyermekének beszéljen Is
ten dolgairól. Bizonyos az is, hogy 
az evangélikus szülőnek tudnia kell, 
hogy mindent meg kell tennie gyer
meke vallásos nevelése érdekében, de 
azzal, hogy ő ezt hitben teszi és tehetj, 
az eredményt egyedül Isten kegyelmétől 
várva. De bizonyos az is, hogy az 
evangélikus szülő gyermekét szabad 
embernek tartja, szabad emberként 
kezeli a keresztyénség dolgában is. 
Nem is tehet másként, ha tudja, hogy 
a keresztyén hit micsoda és hogyan 
lesz a sajátunk.

A mi nemzedékünknek az a kivált
ság jutott, hogy Így érthesse meg_ Is
ten parancsét és saját kötelességét 
gyermekeire vonatkozóan.

K Ü L F Ö L D I  E G Y H Á Z I  H Í R E K
CSEHSZLOVÁKIA

Június 28-án, vasárnap, jelentős
esemény játszódott le Csehszlovákia 
híres, régi fürdőhelyén, Frantiskovy 
lázne-ban (Franzesbadban). Ezen a 
napon a közeli Cheb (Eger) evangé
likus gyülekezete ökumenikus és 
békegyűlést rendezett. A gyűlésen 
nagyhatású beszámolót mondott a 
budapesti békekongresszusról haza
tért I. L. Hromádka professzor. A 
gyűlést a fürdőhely evangélikus 
templomában tartották meg s a nagy 
templom szűknek bizonyult a hívők 
befogadására. Feljegyezntvaló, hogy 
az istentisztelettel kezdődő és vég
ződő gyűlésen nemcsak csehek és 
Csehországban élő szlovákok vettek 
részt, hanem a közeli Asch és más 
városokbell németek is, evangéliku
sok s nem-evengélikusok egyaránt. 
A hatóságok a különleges alkalomra 
Való tekintettel teljesítették az ev. 
lelkész kérését s megengedték, hogy 
az istentiszteletet s a beszámolót 
csehül és németül tarthassák meg. 
Ez volt az első eset 1945. óta Cseh
szlovákiában, hogy német szónoklat 
és ének hangzott el. Hromádka pro
fesszor a világhelyzetről, a béke-fel
adatokról és budapesti benyomásai
ról beszélt, cseh előadását ő maga 
tolmácsolta németül. A csehszlovák 
hatóságok köszönetét mondtak ez 
egeri ev. egyháznak a valóban békét 
erősítő kezdeményezésért.

Egyik szlovák egyházi almanachban 
megjelent püspöki beszámoló szerint 
a szlovák lutheránus gyülekezetek

F Ó T I  E M L É K
Cegédlelkészek ülnek a fák alatt, 

meghallgatták egy nem-teológus 
előadását s most lassan, aztán egyre 
jobban kedvet kapva válaszolnak és 
hozzászólnak. Róluk van szó, képes
ségeik tágításáról, nevelő munkájuk 
tudatosításáról, magyar értelmiségi 
szerepükről. Fiatalok közt szétnézni 
annyi, mint széttapogatni a jövőben. 
Ezek a fiatal, szinte diákos fejek, 
amint most kedves, hallgató mozdu
lattal néznek előre, néhány év múlva 
megfehérednek és megkopaszodnak. 
S akkor már ők állanak félmillió 
magyar evangélikus élén. Milyen 
lesz ez az élen-állásuk? Fölszárnyal-e 
általuk a reformáclós keresztyénség 
és az igaz magyarság? Csöndes, jó 
merengő ifjú pásztorok, úgy nézünk 
rátok, mint a szülők a gyermekekre. 
Az ember a szemekbe mélyed. A 
szemek pedig tudós hitet és óvatos 
lelkesedést tükröznek. Csak itt-ott 
tűnik fel a lángolás és erő és akarat. 
Holott ez a fontos: a lelki képesség 
az elrendeléshez. Ki merné tagadni, 
hogy az egész világon ma egy tilta
kozó s harcoló mozgalom van a fenn
álló rossz ellen egy jó és nagy tiszta 
rendért. S ez a mozgalom nem 
színre-szemre, de lényege szerint ha
sonlít Jézus harcához az igazságért, 
tisztaságért, az ember jó útjáért a 
földön.
A magyar nemzet kis nép, de nagy 

lélek. Aki magyar embert akar 
vezetni, ismernie kell őt, Ismernie 
múltjában, szokásaiban, munkája 
eredményeiben, műveltségében. Tud
nia kell erényeit és hibáit, ismernie 
kell bűneit és jóakaratát. A lelki- 
pásztor közvetlen nevelője a népnek. 
Hogy valaki minő könyvet olvas, 
vagy mivel szórakozik, az általában 
magánügy. De annál, aki ráárasztja 
ismeretét, tudását, ízlését, erkölcsi 
felfogását az emberekre, olvasmány 
és szórakozás kiválasztása már köz
ügy. A prédikáló hatását az embe- 
hasonlítani. Szónoki készség és nyelvi 
kifejezőképesség is kell ahhoz, 
hogy az igehirdetés gyümölcsöző le
gyen. Sose jött volna létre a refor
máció, ha azt szólni s írni nem
képes vagy gyengén-képes emberek 
mívelik. Sose lett volna Bornemissza 
Péterünk, Dévai Biró Mátyásunk, 
Szenei Molnár Albertunk, Bél Má
tyásunk és Tessedik Sámuelünk, s 
írók, tudósok, pedagógusok és már
tírok egész sora, ha nincs bennük lé
lek s erő és akarat, amely széles és 
teljes munkára hajtja őket. Ami a 
népért van, mert a néppel való azo
nosulásból fakad. Nemcsak a nép 
nyelvét emelték művészi fokra, ha
nem a nép gondját is vállaikra vet* 
ték. Onnan esik fény ma is minden 
evangélikus lelkipásztorra, aki Őszin
tén azonos a néppel.
A teológus az Isten szolgája, de az 

Istent emberek javításával illik 
szolgálni, különben képmutatás vagy 
bölcseleti Időtöltés ez a szolgálat. 
Jövőnk a nagyobb, mélyebb és álta
lánosabb műveltség diadalától is 
függ. Az a kor, amidőn csak a papot 
hívták írástudónak, elmúlt. Ma a 
szó legjobb értelmében felvilágosult- 
ság van — amelyért a reformáclós 
lelkészek annyit küzdöttek — s mil
liók olvasnak és gondolkoznak, néz
nek képet, hallgatnak muzsikát, fl-

űgy hitre Juttatni, mint ahogy ereje gyelik a színjátékot s értékelik a

világot. Ma á nép nevelőjének még 
többet kell tudnia, különben nem 
fogadják el nevelőnek, tanácsok adó
jának és a helyes magatartás kép
viselőjének. A nép egyházénak min
den nemzedékben újból és újból épí
tenie kell a nép lelkében. Tanulnia 
és figyelnie kell a lélek pásztorának, 
aki fiatalokat vezet, mert azok sze
retik s vezet öregeket, mert azoknak 
tekintély. Csak a művelt s nemzete 
műveltségét mélységes hittel átélő 
és tovább adó lelkipásztor alkalmas 
ezentúl a szolgálatra.
ILY egljed az első ifjú lelkész s azt 
«'-*• mondja, hogyan képes m a, sek 
munkája közepette arra, hogy min
dent megismerjen, annyi tudományt, 
annyi könyvet? Nem annyi ám az 
annyi! Válogatni kell. Száz könyvbe 
össze lehet válogatni bármely nem
zet műveltségének lényegét. A ma
gyart is. Nem analitikus, szátfolyó, 
szakszerű tudásra van szüksége a 
nép nevelőjének, hanem a lénye
gek Ismeretére, egységre, mely biz
tos alapú s szilárd anyagú! S akkor 
szól a másik ifjú s mondja, hogy 
vannak, akik megbocsáthatatlan 
bűnnek tartják, ha lelkész világi 
kultúrával látja el magét. Oh, hát a 
balgák és ostobák nemcsak a példa
beszédekben élnek, hanem a való
ságban is, sőt onnan kerültek a pél
dabeszédekbe! S minden kornak 
meg kell küzdenie velük új meg új 
formában. Ne féljetek tőlük, mint 
ahogy ne féljetek egyáltalában. A 
történelemből gélyarabok néznek 
rátok. S Bél Mátyások, akiknek a 
pápa is, meg a császár is hízélgett 
s kitüntetést adott, megejtette őket 
is az »eretnek-" műveltsége, tudása, 
ízlése és szava. Nem térhettek ki 
előle, meghajoltak előtte, holott 
pokolba kívánták minden atyjafiával 
egyetemben.

Nyelvében él a nemzet! — ezt a 
reformáció bizonyította be s bizo
nyítja ma is. De aki lelkészként kép
telen a nyelvvel élni, épp az ellen
kezőjét bizonyítja e szállóigének. 
Azt tudniillik, hogy: nyelvében hal 
meg a nemzet! Ne feledjétek el, ba
rátaim! S a nyelv és nemzet legna
gyobb kincses-háza: az irodalom. Szó
rendünket, versformáinkat, helyes
írásunkat a reformáció korának 
magyar lelkészei teremtették meg. 
Példájuk álljon frissen s tartósan 
előttetek. Nem lehet elbújni, vallani 
kell és vállalni.

Ezt tudják. Egyszerre innen is, 
onnan is sűrűi a szó s kezek emel
kednek szólást kérve. Elhangzik az 
első vallomás: szeretjük és ismerjük 
Bartók és Kodály zenéjét! Egy má
sik: olvassuk Adyt és Móriczot és 
Mikszáthot! A harmadik: rendelke
zésünkre állanak az egyházi, a köz
ségi, a járási könyvtárak! 3 negye
dik, ötödik, hatodik szólal fel már, 
tizedik és tizenötödik. Esthajnal lett, 
mire a végére értünk.
f  gy történt Fóton. Utolsónak azt 
A hallottam, mennyit tanulnak 
ők, a fiatal lelkipásztorok, a munká
soktól. Többen Is gyárnegyedben 
szolgálnak, munkásokhoz szólnak a 
Szeretet és Béke nemzetnevelő Igéi
vel. Szerettem volna búcsúzáskor 
megszorítani a kezüket mindannyluk- 
nak,,

Szalatnal Rezső

egyházi szeretetmunkára fordított ál
dozatai 1945-től egészen 1950-ig 35 
millió koronára ugrottak fel. A Ma
gyarországból átvándorolt 50 ezer 
lutheránus szlovák részére új sze- 
nioyátust alapítottak, amely 21 gyü
lekezetben tartja össze őket.

ANGLIA
Niemöller Márton evangelizációs 

körutat tett Wales-ben. Előadásait 
olyan szívesen fogadták, hogy 1955-1 e 
Ismét meghívták. — Dr. Thaddent, a 
német egyházi napok szervezőjét az 
aberdeni egyetem teológiai díszdok
torává avatta.

DÁNIA
Megírtuk, hogy Plus pápa Dánia 

eddigi vikáriusát, Johson Theodor 
Suhr-t Koppenhága püspökévé ne
vezte ki és ugyanakkor Dánia eddigi 
apostoli vikáriusságát szabályszerű 
katolikus püspökséggé alakította át.

Ezzel kapcsolatosan a “Gemeinde
bote« című osztrák egyházi lap jú
niusi száma »Evangélikusok és kato
likusok Skandináviában" címmel 
közli az alábbiakat:

A három Skandináv államnak, va
lamint Finnországnak és Izlandnak 
összesen 17.676.770 lakója van; ebből 
a számból e pillanatban 53.760 lélek 
tartozik a római katolikus egyházhoz, 
a többi pedig majdnem kivétel nélkül 
az evangélikus lutheránus egyház 
tagjai. Dánia lakossága 3,614.000, 
ebből katolikus 26.000, Svédország la
kossága 6,986.000, ebből katolikus 
18.500, Norvégia lakossága 2,847.000, 
ebből katolikus 4.890, Finnország la
kossága 4,059.000, ebből katolikus 
5000.

Külön királyi rendelet (!) tette le
hetővé idén, hogy az úrvacsorát ne 
csak felszentelt templomokban, ha
nem templomon kívül konferenciá
kon és nyári táborozásokon is ki
szolgáltathassák.

e g y e s ü l t  Ál l a m o k  ,
A pennsylvaniai egyetemen megtar» 

tott tömeggyűlésen 40.000 methodista 
ünnepelte meg egyházuk alapítójá
nak, John Wesleynek 250. születés» 
napját.

Mintegy 30 methodista püspök és 
6100 delegátus Amerikából és ihás 
Országokból vett részt a rendezésben, 
amelynek vezetője W. Angis Smith 
(Oklahoma City) püspök volt.

Hat püspök osztozott az ünnepi fel
avató istentisztelet vezetésében, ami
kor is 1000 új egyháztagot vették fel. 
Az előbbi napok két megelőző össze
jövetelén öt istentiszteletet tartottak 
Philadelphiában a »Conventica Hallé
ban mintegy 10.000 ember részvételé
vel. Az ökumenikus Istentiszteleten 8 
különböző egyház képviselője adta át 
testvéri üdvözleteit (a Protestáns 
Episkopális Egyház, »Evangelical 
United Brethren", mint testvéregy
ház, »Coloured Methodist Episcopal 
Church", Canada egyesült egyházai* 
Krisztus egyesült egyháza Japánban, 
a mexikói és a Puerto Rico-i metho
dista egyházak.

Az amerikai külügyminisztérium 
ebben az esztendőben nem állított 
be költségvetésébe tételt a-Vatikánba 
küldendő megbízott számára. Élmúlt 
évben 70.000 dollár volt előirányozva 
erre a célra.
KOLUMBIA

A protestánsüldöző Gomez-kor« 
mány lemondott. Gomez és sok kör
nyezetéhez tartozó politikus, va a- 
mint egyházi ember magas címeket 
és kitüntetéseket kaptak a Vatikán
tól. Kérdés, hogy vájjon az új kor
mány alatt megváltozik-e a helyzet?

Szombat esti közös imádságunk
Isten terve üdvösséges terv 

És 29, 18—21.
üstén terve és célja az, hogy min

dén ember örüljön és minden sze
gény vigadjon az Orbán. Ez az akarata 
először is felénk irányul. Krisztusban 
nekünk te megadja ezt aiz örömet. 
Ezért szó! az igében éj prédikáltatjs 
evangéliumát, hogy meghalljuk sza
vát és meglássuk cselekedetét. Ugyan- 
akkor inti egyházát, hogy ne legyen 
közöttünk senki se hamis, kegyetlen, 
vagy hát mögött áskálódó.

VALLJUK MEO, hogy életünk 
hátráltatja Isten dolgainak előre- 
menetelét, mert szivünk csalárd.

ADJUNK HALAT, hogy Isten
mégis ígéri és adja Krisztusban 
az örömöt és az igazságot.

Isten üdvössége« terve azonban 
rajtunk keresztül mások felé te irányt 
akar venml. Az egyháztól elvárja, hogy 
az evangéliumot tisztán és érthetőért 
hirdesse és a keresztyén hitet való
ságosan élje. Ha ezt cselekszi, akkor 
előbbre viszi Isten tervét és akkor 
egy napon, »azon a napon« mindenki 
meghallja az Isten szeretettnek hírét 
és örvend s vigad örökké.

KÖNYÖRÖGJÜNK, őszinte, egye
nes szívért, hűséges szolgálatért, 
hogy Így 16 munkát végezzünk és 
meglássék rajtunk a Krisztusban 
leit csodálatos változás: az új 
élet.

BI BLI A- 0  LVASÓ
Augusztus 23. vasárnap. Zsolt. 70, 2. — 1. Tim. 1, L

Krisztus a mi reménységünk: Ö meghozta az üdvösséget és az örömöt. 
Éljük ezt b reménységet igaz keresztyén testvériségben és szolgálatban. 
Minden dolgunkban hívjuk bátran segítségül Istent, mert ö  szívesen 
kínálja áldásait.

(Olvasd még: Zsolt. 70. — Csel. 23, I—11.)

Augusztus 24. hétfő. zak. 14, 7. — Fii. 3, 20.
Isten világossága és Jézus hatalmas, tehát erős szava egy és ugyanaz. 

Ez a szó megvilágosft, azaz hitre vezet és fénylőén tiszta élettel ajándékoz 
meg. Lássák meg rajtunk a Krisztus világossága!

(Olvasd még: Mk. 1, 21—28. — Csel. 23, 12—35.

Augusztus 25. kedd. 3. Móz. 19, 34. — Rm. 12, 10.
Isten parancsát teljesíti, aki a másik embert szereti és megbecsüli. 

A keresztyén ember számára nincs »idegen«, mert mindenki dolgát úgy 
szívén Viseli, akárcsak a sajátját.

(Olvasd még: 2. Kir. 20, 1—7. — Csel. 24, 1—21.)

Augusztus 26. szerda. Zsolt. 37, 23—24. — 2. Thess *, 3,
Aki jól ügyel Krisztus Igéjére, az nem véti el a keresztyén életutát, 

hanem az Ür erejének közvetítője lesz.
(Olvasd még: Jak. 5, 13—18. — Csel. 24, 22—27.)

Augusztus 27. csütörtök. 1. Sm. 2, 2. — Rm. 10, 12—13.
Isten Krisztusban Irgalmas segítségre Indul irántunk. Fordulj biza

lommal hozzá, kérd segítségét életedre, szolgálatodra és e világ minden 
dolgára és meglátod, hogy Tőle a segítség nem marad el.

(Olvasd még: Mt. 9, 35—38. — Csel. 25, 1—12.)

Augusztus 28. péntek. Zsolt. 119, 178. — Jak. 8, 8—9.
A2 emberi szónak ereje van. Akkor beszélsz hasznosan és Isten 

szerint, ha áldod ö t  és előbbre segíted s boldogabbá teszed az embert, akit 
Isten veled együtt a maga hasonlatosságára formált.

(Olvasd még: Mk. 5, 22—43. — Csel. 25, 13—27.)
Augusztus 29. szombat. Mik. 1, 2. — 1. Thess. 4, 1«.

Isten most azért hirdeti kegyelmes szavát, hogy egyszer ne kelljen 
meghallanunk az ítélőt. Figyeljünk rá hittel!

(Olvasd még: És. 35, 5—10. Csel. 28. 1—11. _  Zak. 7, 4—10.)
Zay László

I
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Káldy Zoltán :
Szektás tanítások és csoportosulások evangélikus egyházunk 

keretén belül és az ellenük való védekezés módjai
A fenti címmel Káldy Zoltán 

pécsi lelkész előadást tartott a 
tolna-baranyai egyházmegye lel
készt munkaközösségének gyűlé
sén június 23-án, Szekszárdon. 
Az átfogó előadást teljes terjedel
mében közöljük, folytatólagosan.

1.
Zsinatunk által alkotott Egyházi 

Törvények V. cikke — amely az »egy
házi hivataliról és az egyház munká
sai «-ról 6zól — a 7. 3. pontjában
ezt mondja: »A gyülekezeti lelkész, 
mint aki a Magyarországi Evangé
likus Egyház lelkésze felelős aiz Ágos
tai hitvallású evangélikus egyház bib
likus és hitvallásos tanításának érvé
nyesüléséért, felelős azért, hogy a gyü
lekezetben szektás tanítások és cso
portosulások ne alakuljanak. E fele
lősségben az egyházközségben szol
gáló lelkészi munkatársak is osztoz
nak. De osztoznak vele az egyházköz
ség nem lelkészi tisztviselői is, az 
egyházközségi tanács (presbitérium) 
tagjai is.«

Állapítsuk meg azonnal, hogy na
gyon is rendjén való, ha az Egyházi 
Törvény külön kiemeli a szektás taní
tások és csoportosulások ellen való 
munkát. Az is nagyon rendjén való, 
hogy a Törvény elsősorban a lelkészt 
teszi felelőssé egyházunk biblikus és 
hitvalláeos tanításának érvényesülé
séért. Helyes az is, hogy ebben a fele
lősségben osztoznak nemcsak a lelké
szt munkatársak, hanem az egyház- 
község nem lelkészi tisztviselői és az 
egyházközségi tanács is.

Ha a Szentírást olvassuk, feltűnik, 
hogy az apostolok, azok között Is első
sorban Pál, de nem kevésbbé Péter, 
Júdás és János is, milyen nagy gondot 
fordítanak arra, hogy Jézus Krisztus 
evangéliumát megóvják minden elke- 
veredéslől, azt megkülönböztessék a 
hamis tanítók és csoportok által hir
detett tanításoktól és a gyülekezetek 
tagjait megvédjék a befurakodó tév- 
tanitók ármánykodásától. Az aposto
lokat az evangélium tisztaságának 
megőrzésében nem valami merev dog- 
matizmus vezette, hanem az sarkalta 
őket erre, hogy meggyőződésük szerint 
a tévtanítók hamis tanításaikkal el
zárták a gyülekezet tagjai elöl az ön
magát kinyilatkoztató Istent és így 
az üdvösséget is. Ezért ment el Pál 
odáig, hogy az evangélium meghami- 
sitóira »átkot« mondott: »Csodálko
zom, hogy Attól, aki titeket Krisztus 
kegyelme által elhívott, ily hamar más 
evangéliumra hajlótok. Holott nincs 
más, de némelyek zavarnak titeket és 
el akarják fordítani a Krisztus evan
géliumát. De ha szinte mi, avagy 
mennyből való angyal hirdetne is nek
tek valamit azon kívül, amit nektek 
hirdettünk, legyen átok.« (Gat. 1,
6- 8.)

Ugyanezért harcolt Luther is olyan 
elszántan minden olyan tanítás és 
csoportosulás ellen, amely a Szeníirás 
tartalmával nem volt összhangban. Kis 
Kátéjának »Mi-Atyánk« magyarázá
sánál többek között ezt mondja: »Aki 
pedig máskép tanít és él, mint aiho- 
gyan Istennek igéje tanítja, az meg- 
szentségteleníti köztünk Isten nevét. 
Ettől őrizz meg minket mennyei 
Atyánk!«

Az Ágostai Hitvallás egyes féléiéi
nél, a helyes evangéliumi tanítás ki
fejtése után gyakran találjuk ezeket a 
kifejezéseket »elítélik*, »elvetik*, me
lyekkel a Hitvallás szerzői sokszor na
gyon élesen határolták el magukat 
más tanításoktól.

Ugyanakkor, amikor örömmel kell 
fogadnunk a törvénycikk kötelezését 
az evangélikus egyház biblikus és hit
vallásos tanításának érvényesítésére 
vonatkozólag, másfelől azonban na
gyon kell vigyáznunk arra, hogy ez a 
paragrafus ne legyen a visszaélés 
fegyvere, amelynek segítségével a bib- 
likusság és hitvallásosság mezébe öl
tözve azt is szektásnak minősítjük, 
ami biblikus és hitvallásos. Egészen 
gyakorlatilag pl.: egy, igén és szentsé
geken keresztül a Szentlélektöl hitre- 
juttatott lélek (»hogy erre a hitre el
juthassunk, azért rendeltetett az egy
házi hivatal.« Ag. Hitv. V. cikk.), aki 
egyben jól ismeri ai Szentírásnak és 
Hitvallási iratainknak a »megtérésről« 
6zóló tanítását, nem fogja azt mon
dani, hogy a megtérés valami szektás 
dolog, hanem biblikusnak és hitvallá
sosnak vallja, ha az igehirdetésben 
hallja a megtérésre való felhívást is.

Éppen ezért, ha a törvénycikket he
lyesen akarjuk alkalmazni és evan
gélikus gyülekezeteink 'előmenetelére 
akarjuk azt Használni, akkor nincsen 
fontosabb dolog, mint az, hogy akik 
ebben a kérdésben: melyek a szek
tás tanítások és csoportosulások az 
evangélikus egyház keretén belül — 
dönteni hivatottak egészen a presbi
terekig —, egyfelől ők maguk ne 
legyenek hijjával egyházunk biblikus 
és hitvallásos tanításának, másfelől ne 
legyenek hijjával a diakrízis tón 
pneumatón (a lelkek megítélése) ka
rizmájának (I. Kor. 12. 10).

2.

Ezek után a Szentírás és Hitval
lási irataink alapján számba kell 
vennünk milyen és mely tanításokat 
és csoportosulásokat kell az evangé
likus egyház keretén belül »szektás« 
tanításnak ás csoportosulásnak tekin
tenünk?

Ennél a kérdésnél nagyban segítene 
rajtunk, ha sikerülne valamiképpen 
megfogalmazni, hogy mi is a »szek
ta«, vagy mi a »szektás«. Maga a 
szó a s e q u o r  igéből származik, ami 
azt jelenti: követni. De ezen túl je
lentése igen elágazó. A »szektái« 
megjelölés közjogi értelemben Nép- 
köztársaságunkon belül nem hasz
nálható, mert az államjog számára 
a történeti egyházak és a kis vallási 
közösségek egyenlőek.

Egyházjogilag azokat a többségi 
egyházi típustól eltérő vallási közös
ségeket szokták érteni rajta, amelyek 
a keresztyén hit alaptételeivel még 
egyetértenek.

A Szentírásban a szekta megfelelő 
szava a »hairesis«. Jelent 1. pártot, 
irányt, vallási irányzatot (Csel. 24. 5. 
28. 22.) — 2. gyülekezeten belüli sza
kadást, elkülönülést (I. Kor. 11. 19. 
Gál. 5, 20.) végül 3. »pusztító szakai- 
dás!« (hairesis apoleias) II. Pét. 2, 
1 értelmében, mely aiz Urnák a meg
tagadását jelenti.

Éppen a 6zó sokféle alkalmazását^ 
folyó nehézségek miatt látásom sze
rint a helyes kiindulás nem az a kér
dés, hogy »mi a szekta?« hanem az, 
hogy mi az egyház?

Mi, evangélikusok, erre a kérdésre 
a Szentíráson alapuló és abban gyö
kerező hitvallásaink alapján adjuk 
meg a feleletet és pedig elsősorban 
az Ágostai Hitvallás alapján. Az 
Ágostai Hitvallás VII. cikke többek 
között ezeket mondja: »Az egyház 
pedig a szentek gyülekezete, melyben 
az evangéliumot tisztán tanítják és a 
szentségeket helyesen szolgáltatják 
ki. Az egyház valódi egységére ele
gendő, hogy egyetértés legyen az 
evangélium tanítására és a szentségek 
kiszolgáltatására nézve. Ellenben 
nem szükséges, hogy mindenütt ha
sonló emberi hagyományok vagy szo
kások vagy emberektől rendelt szer
tartások legyenek, amint Pál mon
dotta: Egy a hit, egy a keresztséig, 
egy Isten és mindenek Atyja.« Ehhez 
a meghatározáshoz jó még hozzáven
nünk ugyancsak az Ágostai Hitvallás
VIII. cikkét is, melynek ez a címe: 
»Mi az egyház?« Felelet ez: »Jóllehet 
az egyház valójában a szentek és az 
igazán hívők gyülekezete, mégis eb
ben az életben sok képmutató és go
nosz is elegyedik közéjük.«

Már most a »szekta« vagy »szek
tás« definíciója és annak, mint egy 
kulcsnak alkalmazása helyeit ered
ményesebbnek látszik a szektás je
lenségek számbavétele az Ágostai 
Hitvallás és a többi hitvailási ira
tunk egyházfogalma alapján.

3 .

a) Itt kezdhetjük mindjárt azzal, 
hogy evangélikus egyházunk tanításai 
felől nézve a »szekta* legjellegzete
sebb és egyben alapvető vonása az, 
hogy szerinte a »tiszta« egyház, 
amelyben már nincs »sok képmutató 
és gonosz«, megvalósítható itt a föl
dön. 0  magát tartja Krisztus igazi 
egyházának és mindenki mást kizár 
az Isten népéből. Ez gyakorlatilag 
az »elvilágiasodott« egyháztól való 
éles elkülönülésben jelentkezik. Éles 
határvonalat húznak Isten népe, az 
igaz egyház és ai kárhozat népe: a 
világ között. A világ számukra, ál
landóan használt megjelölésük sze
rint, »Sodorna és Gomora«, »Egyip
tom«, »Babilon«, »A Sátán birodal
ma«, viszont ők beképzeltségükben és 
rajongásukban — magukat az »igazi 
hivők«-nek gondolják, akiknek el kell 
szakadniok mindattól, ami a világban 
van.

Idevonatkozólag haidd idézzük Lu
thert: »Ázok a rajongók (így nevezi 
Luther a széktásokat), akik azt 
akarják, hogy semmi gaz se nőjjön 
köztük s ezzel aizt érik el, hogy sem
mi búza sincs köztük, aizaz míg ők 
tiszta búza és az egyház akarnak 
lenni, túláradó szentségükkel aizt 
cselekszik, hogy nem egyház lesznek, 
hanem az ördög valóságos szektája.« 
(reine Sekte des Teufels) (WA 38, 560, 
32. kk.)

Ugyancsak Luther mondotta: »Is
ten gyermekei nem kerülik a gono
szok társaságát, hanem inkább kere
sik őket, hogy segítsenek rajtuk. Nem 
egyedül akarnak a mennybe jutni, ha
nem magukkal szeretnék vinni, ha 
ez lehetséges, a legbűnösebbet is.« 
(Idézve: Scheurlem 11. lap.)

Luther a Deutsche Messe előszavá
ban megpendítette at gondolatát an
nak, hogy jó volna külön összegyűj
teni azokat, »akik komolyan akarnak 
keresztyének lermi«. de azt sohasem 
valósította meg. Az említett helyen

Luther azt mondja, hogy ezt az ösz- 
szegyűjtést nem csupán azért nem 
hajtja végre, mert nincsenek hozzá
való emberei, hanem azért sem, — s 
ez döntői — mert ebből pártos szaka
dás támadna. Amit Luther itt mint le
hetőséget fontolóra vesz, az nemcsak 
»még most«, hanem egyát tatában nem 
lehetséges.

Dogmatikailag is Igazolhatjuk annak 
lehetetlenségét: az evangélium a bű
nös megigazulását hirdeti. Ennek igaz
sága nem benne levő habitus, ha
nem »Christus extra nos«, akivel a 
hirdetett »verbum externam-«ban ta
lálkozik. Tehát egy esemény (iustifi- 
care per fideml) hozza tétre a keresz
tyén embert személyes értelemben 
(hivő), de úgy, hogy ez a hit állandóan 
az esemény megismétlődésére van 
utalva. Ebből következik, hogy az egy
ház semmiképpen sem tagjainak hivő 
voltán alapul s a hivő személyek bizo
nyos csoportjában válik láthatóvá és a 
világ jelé elhatárolná. Hanem ott van 
az egyház, ahol az igehirdetés esemé
nye megy végbe. A hirdetett ige esz
közli a hit és a hitetlenség, a gyüleke
zet és a világ szétválasztását.

A Szentícás és Hitvallásaink tiltják 
az egyházat, hogy elvágja magát az ál
keresztyénektől, mert ez az utolsó íté
let előlegezése volna, amelyet pedig 
maga Krisztus hajt majd végre. »Az 
egyház az istentelenek nagy tömege kö
zött van el'rejtve« (Ápol. VII. 19.). Az 
»ecclesna proprie dicta« az ítélet nap
jáig rejtve marad az »ecolesia laté 
diet a«-ban.

b) Az elmondottak alapján magyar
országi evangélikus egyházunkban

szektásnak kell minősítenünk 
minden olyan tanítást, amely 
szerint »az Igazán hívők« az egy
házon belül elkfllöníthetpk szűk 
közösségben. Szektás minden 
olyan csoportosulás, amelynek 
tagjai magukat minőségileg jobb
nak gondolják, a gyülekezet többi 
tagjainál, akik nem tartoznak az 
ő csoportjukba. Szektás minden 
hitpróba, amely azt célozza, hogy 
ilyen elkülönülő csoportokba az 
elvilágiasodott egyházból csak 
olyanok vétessenek fel, akik való
ban hisznek s általuk felállított 
mérték szerint kiszűressenek a 
hitetlenek és a meg nem tértek.
Szektás mindem olyan irányzat és 

tanítás,
amelynek célja nem az egész gyü
lekezet és az egész egyház meg
újulása, hanem kiszakadás az 
egyház és a gyülekezet egészéből, 
a felelősség elvetése az egész 
egyházért, a missziói felelősség 
és segítő szeretet elhalványulása 

egy kisebb csoporton kivül.

Szektás minden olyan csoportul ás,
amelynek tagjai lelkibezárkózás
ban a világ dolgaitól való merev 
távoltartásban, exkluzivitásban 
élnek, vagy éltek. Szektás min
den olyan csoportosulás, amely
nek tagjai, azon a címen, hogy ők 
a »lelkek üdvösségével« foglal
koznak, elfordulnak a nemzet 
nagy kérdéseitől és az egész világ 
minden problémája teljesen hide

gen hagyja őket.
Szektás minden csoportosulás,
amelynek tagjai kettős egyház
fogalommal dolgoznak. T. 1. kü
lönbséget tesznek a »hivatalos« 
és a »lelki« egyház között. A hi
vatalos egyházhoz tartozónak te
kintik az egyház vezetőit, gyűlé
seit és egész szervezetét, a lelki 
egyházhoz tartozónak tekintik az 
igehirdetéseket, a konferenciá
kat, az evangélizációkat és köz
ben elfelejtik, hogy ez a szektás 
felfogás mereven ellenkezik az 
Újszövetség egyházfogalmával. 
Hiszen Pál apostol nem kevésbbé 
volt az egyház embere, amikor 
gyülekezeteket szervezett, vagy a 
jeruzsálemi gyülekezet számára 
adományokat gyűjtött — tehát »a 
hivatalos« egyház szolgálatát tel
jesítette —, mint amikor »kariz
matikus« erővel prédikált, igét 

hirdetett és evangélizált.
c) Ha közelebbről is keressük azo

kat a osoportosulásokat, amelyekre a 
fenti megállapítások ráillenek, akkor 
feltétlenül rá kell mutatnunk a Bethá- 
niás csoportosulásra, valamint az úgy
nevezett »Agostonos« tömörülésekre. 
Bár evangélikus egyházunkban a 
bethánista vonatkozások sokkal kiseb
bek voltak, mint pl. a református egy
házban, mégis nem hagyhatjuk figyel
men kívül azokat a bethánista jelen
ségeket, amelyek mégis több gyüleke
zetünkben felütötték fejüket.

Lehet, hogy több gyülekezetben 
mint egyesület nem működött m 
bethánia, mégis voltak többen a 
gyülekezetek tagjai között, akik 
a fentebb elmondottak értelmé

ben bethánista gondolkozásnak 
voltak, ami elsősorban a hivata
los egyházzal és a nemzet kérdé
seivel szemben való magatartá

sukból tűnt ki.
Nem kevésbbé veszedelmes az »Agos- 

tonosc csoportosulás, mely lseim lépett 
legalább is szervezetileg nyíltan po
rondra, de egész tanításuk és magatar
tásuk a szektás jelleget viseli. Ez a 
szektás csoportosulás azért veszedel
mes különösen egyházunkban, mert 
munkáját főleg azok között igyekszik 
kifejteni, akik templomi istentisztele
ten, konferenciákon elhangzott igehir
detések nyomán elnyerték a Jézus 
Krisztusban való hitet. Ezeknek ígéri 
ez a szektás csoportosulás, hogy fa
lam i többet nyújt nekik, mint amit T?ár- 
ho! eddig nyertek. így egy »tökélete
sebb« keresztyén élet lehetőségét csil
logtatja fel előttük.

Jellemzően szektás vonás az 
»Agostonos« csoportosulásnál, 
hogy tanításukat nyíltan és őszin
tén nem hajlandók felfedni a 
»kívülállók« előtt, hanem azt 
csak a »beavatottak« Ismerhetik 
meg. Ezzel összefüggésben szek
tás vonás náluk, hogy valójában 
csak egymással törődnek, kevés 
készség van bennük ahhoz, hogy 
az egyház egészéért munkálkod

nának.

Ninos elég érzékük ahhoz, hogy aján
déknak lássák az egyház egészét, az 
országos egyházat, ők csak az egyes 
hívőket látják, de nem úgy, mint akik 
tagjai az »egy keiesztyén anyaszent- 
egyházuak«. Nem érdekli őket az egy
ház múltja és története. Bár szünet nél
kül hangsúlyozzák, hogy ők azok, akik 
az Ágostai Hitvallás alapján állanak, 
valójában nincs érzékük a történelmi 
lutheránizmus megértésére és az Ágos
tai Hitvallás mondanivalójának igazi 
felfogására. Sajátságos írásmagyará
zati rendszerrel dolgoznak. Hangsú
lyozzák, hogy a Biblia szavai minden
féle összefüggésben azonos jelenté- 
süek. Pl. a »madár« szó a Bibliában 
minden esetben a Gonoszt jelenti.

Ezzel a hamis felfogással szorí- 
tóba helyezik a bibliai fogalma
kat, megszegényítik azokat és 
hamis összefüggéseket állapíta

nak meg.
d) A bethániás és ágostonos tévely

gésekkel szemben, amelyek megegyez
nek egymással abban, hogy az egyhá
zat tagjainak hivő voltára alapítják és 
elzárkóznak az ú. n. »elvilágiasodott 
egyháztól«, hangsúlyoznunk kell egy
felől azt, hogy az Ágostai Hitvallás 
tanítása szerint az egyház nem a hivő 
tagok által ismerhető meg, hiszen azok 
el vannak rejtve az áikeresztvének kö
zött, hanem csak az evangélium és a 
szentségek csalhatatlan jegyei által, 
mes'felől nyomatékosan rá kell mutat
nunk arra, hogy

az igazi egyház sajátossága nem 
a bezárkózás, a világtól való el
fordulás és gőg, hanem a szere
tet, az alázatosság, egymásért és 
az egész világért való felelősség.
e) Ugyanakkor, amikor az elmon

dottakban hangsúlyozottan állást fog
laltunk a gyülekezeten belüli minden, 
hivő gőgből és hámis egyházíogalom- 
ból származó minden rendű csoporto
sulás ellen, vigyáznunk kell arra, hogy 
ezt a fenti nagyon is szükséges állas- 
foglalást, ne alkalmazzuk minden to
vábbi nélkül a magyarországi evangé
likus egyház gyülekezeteiben meglevő 
minden kisebb-nagyobb együttlétre, 
Biblia-körökre és munkaközösségi ösz- 
szejövetelekre. Ha t. i. a fentieket úgy 
értelmezzük, hogy most már akik a 
gyülekezeti istentiszteleteken kivül 
•resztvesznek a belmissziói munkát esz
közlő és szolgáló együttléteken, mond
juk pl. gyülekezeti szolgálataikra való 
felkészülés céljából összejönnek egy- 
egy munkaközösségbe, azok is szektás 
csoportosulásban vesznek részt, akkor 
nyilván a másik végletben volnánk és 
ugyancsak hamis egyházfogalommal 
dolgoznánk. T. i. a Biblia is beszél 
olyanfajta együtttétekről, mint a mi 
gyülekezäi bibliaköreink, vagy munka- 
közösségeink.

Amikor a Biblia egyházróil, vagy 
gyülekezetről beszél, akkor az Alatt 
magátólértődőleg élő gyülekezeteket 
ért: Krisztusban hivő embereknek a 
gyülekezeteit. Mégis szó van itt -ott a 
Bibliában az üjtestámentomi gyüleke
zeti tagoknak olyan kisebb-nagyobb 
egy Ottlétéről, amelyek szükebbkörüek, 
mint a gyülekezetek. Érdekes és ta
nulságos, hogy az ilyen kisebb együtt- 
léteket is egyszerűen Ec'clesiá-raak ne
vezi a Biblia. Beszél ennek, vagy an
nak a hivőnek a házánál levő gyüleke
zetről, nem is egy esetben. Es ilyenkor 
nyilván nem az egész gyülekezetei kell 
érteni, hanem annak tagjai közül töb
bet, vagy kevesebbet. Tény az, hogy 
ezeken az együttléteken olyanok vettek 
részt, akik az egész gyülekezet össze
jövetelén kivül egyik-másik esetben 
még külön is összejöttek, talán test
véri beszélgetésre, vagy a gyülekezet
ben folyó munka megbeszélésre, vagy 
megszervezésére. Ezek ellen az együtt- 
létek ellen sehol sem emel kifogást a 
Szenürát,

De az is biztos, hogy Jz.ilyen együtt« 
létek tagjainak nyilván eszükbe sem 
jutott maisoknak érezni magukat a gyü
lekezet többi tagjainál. Ezek az együtt- 
létek semmiképen sem jelentették azt, 
hogy az ott megjelentek csak egymás
sal vannak közösségben, a rajtuk kívül
álló gyülekezeti tagokkal szemben meg
tagadják a közösség vállalását. Szóval 
ők hívők közössége voltak, de nem xui 
hívők közössége. Tehát nem élt bennük 
olyasféle tudat. hogy rajtuk kívül nin
csenek hivők, vagy ha volnának, akkor 
azoknak is voltaképpen hozzájuk kel
lene tartozniuk.

Egyébként Luther Is igen sokra be« 
osülte azokat az együttléteket, ámen 
lyekben testvéri beszélgetések folyhat
tak. ,

Azért, amikor határozottan és félre
értés nélkül érvényesítjük a törvényt, 
illetve annak fentebb vázolt cikkelyét 
a szektás tanítások és csoportosulások
kal szemben, gondosan vigyáznunk 
kell éppen a biblikusság és hitvatlásos- 
ság nevében arra, hogy a vízzel együtt 
ki ne öntsük a gyereket Is, más szóval 
azt a munkát és annak gyümölcseit, 
amit ma általában missziói, vagy ha 
úgy tetszik, belmissziói munkának is  
mondunk. Ha ezt meglennénk, akikor 
is szekíások lennénk.

(Folytatása következik)

APRÓHIRDETÉSEK
S O M O G Y I  S Z Ű C S
Bundák átszabása, bélések, használt bandák, 

Irhák vétele. Kossuth Lajos-utca 5.

SPECIÁLIS M ŰSTOPPOLÚ, MŰTÖMŐ
MA KAN JANOS, többszörösen kitölttetett
férfi, nöí szabómester. Thökőly-út 59/a. 
Legtökéletesebb mfltömés kiégett, molyrágott 
szöveten és ruhákon. Vidékre postán utánvét.

REKAMI ÉK,  FOTELEK
garnitúrák készen és megrendelésre, 
fizetési könnyítéssel, BOKOR kárpitosnál 

Sztálin-út 54. (Bejárat: Eötvös-u. 17.)

Kertibútor, csőbútor, összecsukható vaságyak, 
sodronyágybetét készítése és javítása. Vlncze, 
Népszinház-u. huszonhat.

Vállalati Jogügyi osztályhoz elmennék, 
Badltz, Miskolc. Főposta, Postán marad.

Kvarclámpa Javítás: Zsellér, VIII., Szf-
gony-u. 19.

Rekamlé készítését, mindennemű kárpitos
munkát, Javítást háznál, házon kívül vállal 
fizetési kedvezménnyel. Váradi, Majakovszkij, 
utca 32.

Használt háló, kombinált szekrény. kétszemé
lyes rekamié, fotel, szék, lakberendezés pri
vátnak olcsón eladó. Péterffy Sándor-n. 17« 
Gombos.

Kétszemélyes rekamlét székekkel, fotelekkel 
olcsó árban készít: Kárpitos, Rákóczi-tér II«

Zongora, planlno Javítás, hangolás, érték- 
becslés olcsón Sasvári zongora készítő mes
ternél. Lenin-körút 21. Tel.: 426—819.

Művégtagok, haskötök, sérvkötök, tadtalp- 
betétek készítése és javítása. Vidékre Is ki
szállok. Pokörny, orvosi műszerész: Budapest, 
V., Kossuth L.-u. 5. szára.

Express Kötökéezűlék. Sálsxövő. Rapid javí
tás. Debreceni, XIII., Szt. László-d. 53.

Szemüveg Llpl Józseftől (Knapecz utódától) 
IX., üllői-űt 79. Orőkimádás templom m elle tt

Zongorája vitás, hangolás Jótállással. Szak
szerű becslés, Szávits mester. Baross-tér egy.
Tel.: 330-476.

Sezlon 8T>0 Ft, m atrac 315, vendégágy (vas
ból) 345 Ft. Készítőnél, Bp., Lenin-körút 55.

Orgonaépftő. Marczel Endre, B udapest II** 
Pesthidegkút, Rákóczl-út 39.

Meridor kötökészüléket, szövőrámát késztt. 
Javít. Kisiparos, Bpest, VIII., Alfóldl-ti. 12. 
Műhely.

SzormebéJések, bundák átszabása. Javítása: 
Szemere szűcsnél, Lenln-krt. huszonhat.
Evangélikus családnál vidéki diáklány telje* 
ellátással otthont talál. — Cím a szerkesztő
ségben^_________________________  '
Használt garnitúra, kétszemélyes rekamiéval, 
olcsón. Kétszemélyes rekamlét 2500-ért, fotelt, 
széket készít, javít, kedvező feltételekkel: 
Kárpitosmester Thököly-út 3. _______
Zongorakészftőnél zongora, pianínó Jütányos 
árban. Orgonaharmónium kisebb-nagyobb el- 
adó Daröczy mester. 342-662. Aggtelekl-u. S.
összecsukható ágyakat, sód rony ágybet ét et, r, 
csőbútort, gyermekkocsit készít, jav ítást
vállal: Prohászka. Zichy JenŐ-u. 46.______
Orgona jav ítását, hangolását, átépítését vál
lalom. Elektromos fujóberendezések. Keme- 
nesi Rezső orgonaépítő, Szombathely, Voro- 
silov-u 8.

KárpitOsbútor beszerzésével forduljon biza
lommal Oláh Kárpitoshoz. Jav ítást vállalók. 
Készáruk raktáron. József-körűt 66. T: 138-102.

Orgona, harmonium, készítés, javítás, han
golás* karbantartás. Villamos fúvóberendezé
sek. Flttler, Bpest. XIV., MiskolczJ-út 76.
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Dr. Vető Lajos:

I S K  O L  A N Y I T Á  S K O R
Szeptember elsején megnyílnak az 

iskolák kapui. Gyermekek és ifjak 
százezrei, pedagógusok ezrei kezdik 
el a legfontosabb és legszebb, de egy
úttal a legfelelösségteljesebb munkát, 
amelyet ember emberen, önmagán és 
másokon végezhet: a tanulás, a taní
tás és a nevelés munkáját. Népköztár
saságunk alkotmányának 48. §-a »biz
tosítja a dolgozóknak a művelődéshez 
való jogát*. »Ezt a jogot a népműve
lés kiterjesztésével és általánossátéte- 
lével, az ingyenes és kötelező általá
nos iskolával, közép- és felsőfokú ok
tatással, a jelnőtt dolgozók tovább
képzésével és az oktatásban részesü
lök anyagi támogatásával valósítja 
meg.« Népi demokráciánkban minden 
az emberért történik, benne az ember 
a legjobb érték. Az oktatás és nevelés 
viszont nemcsak az emberért történő 
munka, hanem olyan tevékenység, 
mely magán az emberen, a legfőbb 
értéken megy végbe. Az oktatásnak 
és nevelésnek maga a legfőbb érték a 

. »tárgya«. Nincsen tehát még egy olyan 
felelősségteljes és nagyjelentőségű 
munka, mint az oktatás és a nevelés. 
Ez a felfogás nagyon hasonlít Krisz
tus Urunknak, ahhoz a kijelentéséhez,, 
hogy »Mit használ az embernek, ha 
az egész világot megnyeri is. de az 
ö lelkében kárt vall« (Máté 16, 26).

Az iskolai munkát minden ember, 
aki felelősséget érez hazája, az emberi 
nem és az Isten felé, nagyra értékeli. 
Ezt látjuk már Luther Mártonnál is, 
nagy reformátorunknál, de így kell 
ennek lennie ma is, nálunk is. Ha 
megbecsüljük azt a munkát, mely a 
kenyéradó földet megműveli, ha fon 
fosnak tartjuk azt a szaktudást, 
ügyességet és szorgalmat, mely gyá
rainkban a nyersanyagból gépeket és 
közszükségleti cikkeket, állít, elő, akkor, 

s értékelnénk azt á munkát is,
. j  a felcseperedő-új embernemze

déken megy végbe, a nevelés és az ok
tatás munkáját?/
‘ Az emberformálás és émberfprmálő- 

dás a családban kezdődik, • melynek 
intézményét alkotmányában Népköz- 
társaságunk (51. §) fokozott védelem
ben részesíti. A családban érik a 8!-ler' 
meket az első benyomások, a család
ban szerzi a gyermek az első tapdsz- 
talaiokat, veszi át azokat a rendsze
rint egész életére beidegződő szoká
sokat, amelyek később akkor is meg
szabják gondolkodásmódját, csele ke
létéit, döntéseit, amikor már felnőtt 
emberré lett s talán régen elfeledte a 
családi körben szerzett élményeit. A 
szülőknek tisztában kell lenniök azzal 
a nagy hatással, melyet gyermekeikre 
gyakorolnak, s szüntelenül a leg
nagyobb felelősséggel kell átvizsgál- 
niok és javítaniok magatartásukat, éle
tüket már csak azért is, hogy gyerme
keiket otthon, a családi körben olyan 
jó benyomások és olyan jó hatások ér
jék, amelyek emberréformálódásukat a 
legkedvezőbb irányban befolyásolják.

Ha a szülők felelősséget éreznek 
gyermekeik iránt s ismerik valameny- 
nyíre is önmagukat, könnyen belát
ják. hogy gyermekeik .nevelését cs ok
tatását egyedül nem végezhetik el. 
Abból, hogy valaki szülő lehet, új 
embernek adhat életet, semmiképpen 
sem következik, hogy ez önmagában 
véve alkalmassá teszi a gyermekneve
lésre. Magától értődőnek tartjuk, 
hogy jó ipari dolgozó és jó földműves 
is csak az lehet, aki megtanulta és 
szüntelenül tanulja mesterségét. Nem 
gondolhatja tehát senki, hogy a leg~ 
fontosabb munkát, a nevelés és az ok
tatás munkáját a megfelelő szaktudás 
elsajátítása nélkül el lehet végezni. A 
szülök, amikor gyermekeiket iskolába 
adják, tulajdonképpen elismerik, hogy 
a nevelés és tanítás javarészét ők nem 
végezhetik el, hanem ehhez a fontos 
és felelősségteljes munkához szak
emberek: tanítók, tanárok, pedagógu
sok kellenek. Elismerik, hogy a csa
ládi körben nem végezhető el meg
felelően az embernevelés munkája, 
hanem ehhez jól felszerelt iskolák 
kellenek, amelyben az oktatás nagy 
munkája szakszerűen folyik, é s  mert 
az ember nem élheti le életét a család
ban, hanem bele kell illeszkednie a 
nemzet és az emberi társadalom sok
kal nagyobb életkörébe is, az okos

szülő tudja azt is, hogy amikor gyer
meke iskolába kerül, egyúttal belekap
csolódik a nemzet s a nemzeten ke
resztül az egész emberiség életébe, 
hogy benne megtalálja helyét, s foko
zatosan egyre értékesebb tagjává le
gyen a nemzetnek, a hazának, az em
beri társadalomnak. Innen van, hogy 
az oktatásügy nem lehet magánügy, 
hanem a legfontosabb közügyek közé 
tartozik, mivel nem mindegy sem a 
haza, sem a társadalom szempontjá
ból, hogy a világrajött új emberek mi
lyenekké formálódnak, hogy vájjon 
hasznos vagy haszontalan, művelt 
vagy műveletlen, esetleg kártevő tag
jaivá lesznek a társadalomnak. Ezért 
hangsúlyozza ki szóval és tettet Nép- 
köztársaságunk olyan erőteljesen, 
történelmünk során soha nem tapasz
talt módon az, iskoláztatás és a neve
lés fontosságát, ezért létesít új isko
lákat évről évre, ezért kötelez minden 
gyermeket arra, hogy 6 éves korától 
14 éves koráig iskolába járjon s 
ezért teszi sokféle módon lehetővé, 
hogy minél többen járhassanak közép
iskolába s tanulhassanak főiskoláin
kon és egyetemeinken. így valósítja

meg következetesen azt a célt, hogy 
nemzetünk a kiművelt emberfők soka
ságából álljon, mely céltudatosan, 
okosan tud munkálkodni és küzdeni 
egész népünk s az egész emberiség 
szebb, jobb és igazságosabb életéért.

Mint minden jó munkához, az isko
lai munkához is békére van szükség. 
Békére a hazában és az egész föld
kerekségen. Amikor a békevitágomoz- 
galom az emberiség békéjéért fárado
zik, nagy mértékben dolgozik azért is, 
hogy iskoláink békében végezhessék 
embernevelő munkájukat.

Evangélikus egyházunk, mely az 
elnyomás sötét századaiban olyan fon
tosnak tartotta az iskolát és az isko
lai munkát, szívből kíván Istentől az 
új iskolai évben békét a nemzetnek, 
békét a világnak, hogy az iskolák mi
nél jobb munkát végezhessenek gyer
mekeink és ifjúságunk körében, ter
jeszthessék és gerjeszthessék a tudás 
fényét és világosságát, fokozhassák az 
új tanévben is népünk műveltségét s 
ezzel is elősegíthessék népünket azon 
az úton, amelyen Isten kegyelméből 
járunk: a béke, a munka, a jólét és 
a felemelkedés útján.

ERŐS VÁR A MI ISTE NÜ NK!
46. zsoltár

Számunkra Isten menedék s erő: ? f
Biztos segítségnek bizonyul a bajban/
Azért mi nem félünk, rengjen bár a föld,
S  hegyek bukjanak az ős-tenger mélyébe —
Csak hadd tomboljanak és hányják habjukat,
Hatalmas haragjuk hegyeket rengessen —
Velünk a Seregek Ura, nekünk 

;; Jákob Istené m enedékünk!'' \ . .4 ., .^,...._ ,

Vizeinek árja Isten városát
Felüdíti: szent a Felséges hajlékaI ,

. Isten, benne, tahik, hem'rendülhet meg,
< ' Megsegíti Isten ' p i r k a d a t k ö r t f  

• .. Nemzetek tombolnak, országok' mozognak,
Kiereszti hangját, megrendül a földi 
Velünk'a Seregek Ura, nekünk 
Jákob Istene menedékünkI

Jöjjetek, lássátok, amit az Or 
A földön véghezvitt — megdöbbentőI 
A földnek széléig háborúkat 
Némit el, íjjat tör, lándzsát vág szét 
Es harcikocsikat lángbaboritI .

' Megálljotok! Ismerjétek 
Fel, hogy én vagyok az'Isten
Magasan a nemzetek és /  ■ 1 ..

. . . . .  Magasan a világ felettI
Velünk a Seregek Ura, nékünk 
Jákob Istene menedékünk/

Fordította: BODROG MIKLÓS

IGÉK AZ ÚJ ÉLETRŐL:
»Mert Krisztus Jézusban sem 

a körülmetélkedés, sem a körül- 
metéletlenség nem használ sem
mit, hanem az új teremtés.« (Gál.
6. 15.)

Abban bízni, hogy megtértem e en
nek tudatában élni megállás, megálla- 
podottság, tespedtség, rothadás, mert 
abban bízom, amit én cselekedtem, 
amit én tettem, nem pedig a Krisztus 
váltságában. ‘

Ezzel szemben az a valóság és a 
lényeges, hogy az ü r  Jézus Krisztus 
megváltott. A megváltott ember új te
remtés, ha él benne a Krisztus. Ez a 
megtérés: az ebben való hit és az eb
ben és ebből gyümölcsöt termő élet a 
megtérés.

A megtérés igenis szükséges, de 
újra, meg újra és nem a múltban, ha
nem mindig a jelenben, folyton és foly
vást, úgy, ahogy azt Pál apostol mond
ja: »Nem hogy már elértem, vagy hogy 
már tökéletes volnék, hanem igyeke
zem, hogy el is érjem, amiért meg 
is ragadott engem Krisztus Jézus. — 
(Fii. 3, 12.)

Luther ezt fgy magyarázza: »Ezért 
az újjászületett hívő egész élete ab

ban telik, hogy a szív fohászkodásával!, 
a cselekedet kiáltásával, a test fárado
zásával mindig csak azt az egyet kö
veteli, sóvárogja és esdekli: mindhalá
lig napról-napra lehessen megigazu’.t, 
soha meg ne állapodjék, tényleges cél- 
hozérkezettséget 6oha ne ismerhessen, 
hanem mindig csak várja a> megiga. 
zítást, mintha a halála órájáig birto
kán kívül volna, mivel ő maga még 
mindig bűnben él és vesztegel.«

Lássuk meg, hogy Pál apostol meg
térése nem megállás és nem megálla- 
podottság, hanem a megváltottságban 
gyökerező új élet. Maga tesz erről bi
zonyságot, amikor megváltottságát, 
megtérését és újjáteremtettségét ókép
pen nyilatkoztatja ki: »Krisztussal 
együtt megteszi (tettem. Élek pedig 
többé nem én, hanem él bennem a 
Krisztus, amely életet pedig most 
testben élek, az Isten Fiában való hit
ben élem, aki szeretett engem és ön
magát adta érettem.« (Gál. 2, 20.)

Pál apostol nem a megtérésben hitt 
és nem azzal dicsekedett, hanem ab
ban, hogy öt az ü r  Jézus Krisztus 
megváltotta,

Gyimesy Károly

Az Egyházak Világtanácsa Végrehajtóbizottsága 
állást foglalt Korea békés egyesítése és újjáépítése 
mellett — a kormányok közötti tárgyalások útján
Az Egyházak Világtanácsa Végre

hajtó Bizottsága a Genf melletti 
ökumenikus Intézet helyiségében 
tartotta szokásos félévenkénti ülé
sét. Az ülésen, melyen Dr. G. Bell, 
chichesteri püspök elnökölt, meg
jelent a Világtanács négy alelnöke: 
Athenegoras Londonban székelő 
thyathirai metropolita, Eivind Berg- 
grav norvég nyugalmazott püspök, 
Marc Boegner, a Francia Protestáns 
Szövetség elnöke és G. Bromley 
Oxnam amerikai methodista püspök. 
A végrehajtó bizottság tagjai közül 
jelen voltak: Dr. Fry, az amerikai 
Lutheránus Tanács elnöke, R. A. 
Koechlin, a svájci Protestáns Szö
vetség elnöke, Martin Niemöller, a 
Német Hitvalló Egyház elnöke, Dr. 
Grubb és F. Nolde, a Nemzetközi 
Ügyek Bizottságának elnöke és igaz
gatója, C. Ranson, a Nemzetközi 
Missziói Tanács főtitkára és mások.

Vlssert Hooft főtitkári jelentésé
ben az evanstoni nagygyűlés elő
készületeiről számolt be és

hangsúlyozta a magyar egy
házak élénk részvételét a világ

konferencia előkészítő munká
jában.

Dr. Nolde beszámolt Dél-Koreá- 
ban tett látogatásáról, amelyen Li 
Szín Man elnök tudomására hozta, 
hogy az egyházak világszerte a ko
reai háború végleges megszüntetését 
és a tartós béke megvalósítását kí
vánják.

A végrehajtó bizottság határoza
tot hozott, amelyben megállapítja, 
hogy

a koreai fegyverszünet módot 
ad arra, hogy tárgyalások útján 
valósítsák meg Korea egyesíté
sének és újjáépítésének problé

máit.

A Végrehajtó Bizottság nyomatéko
san felhívja a tagegyházakat: járja
nak közbe, hogy kormányaik közö
sen vegyenek részt Korea megsegí
tésében és újjáépítésében. A Világ
tanács a maga egyházközi segély- 
szolgálata révén együtt kíván mű
ködni Észak- és Dél-Korea egy
házaival egy széleskörű segély
programon megvalósításában.

A németországi methodista zsinat a békéért
A pémetországi methodista egy

ház nemrég beiktatott püspökének, 
Dr: Emst^WundeHchnek1 -elnökleté
vel ülést tartott, ámelyén a követ
kező határozatot fogadták el:

»Mély fájdalommal kell megálla
pítanunk, hogy. a fenyegető feszült
ségek továbbra is fennállnak a vi
lágban. Kétségtelen azonban, hogy 
minden népben él a  béke vágya. Meg 
vagyok győződve, hogy a nivők

imádsága és befolyása kiválthatja 
és tovább terjesztheti a béke erő it 
Mi mint. methodisták, minden erőnk
kel küzdünk a háború ellen és Isten 
igéjére hivatkozva elutasítjuk annak 
minden szellemi és anyagi előkészí
tését. Feladatunkat mindenütt abban 
látjuk, hogy az evangélium hirde
tése által terjesszük a békét az or
szágban és minden emberrel és nép
pel békében és egyetértésben él
jünk.«

Családok csendeshete Foton
17' risztusban élő család szereteté- 

ben és békességében volt együtt 
a fóti családi konferencia népe öt na
pon keresztül. S hogy ez így lehetett, 
annak nagyon sok tényezője közül 
egyik sajátságos teltétele az volt, hogy 
majdnem minden részvevő legalább 
egy csfaládtagjával vett részt a fóti 
csen des napokon. Voltak többtagú csa
ládok: apa, anya, gyermekek; voltak 
házastársak: férj, feleség; voltak test
vérek: ketten, hárman egy családból; 
volt édesanya a kis fiával és csak na
gyon kevesen egymaguk. De ők sem 
voltak magánosán, mert már az első  
napon körül lengte őket az a meleg 
légkör, mely azoknak a családoknak a 
sajátja, melyek a körükbe került ide
gent is mindjárt magukba ölelik.

fóti Mandák Belmissziói Otthon 
teljes befogadó képességét igénybe 

vette a jelentkezettek csapata. A reg
geli vonatokról csapatosan jöttek a 
pestiek vagy máshol közellakók és 
akik csak egy-két napra jöhettek el. 
Mind együtt egy nagy család: öregek- 
nagyiapák és nagymamák-középkorúaik- 
apák és anyák, ifjúság: fiúk és leányok 
és sok-sok kedves gyermek. Nyáregy
házától Mohácsig, Békéscsabától Nagy- 
börzsönyig nagyon sók gyülekezetből 
jöttek a nagy család tagjai össze, hogy 
az igazi családfőnek, Jézusnak társa
ságában az Ige terített asztalához le
telepedjenek.

p  e nem csak összetételénél fogva ér
demelte ki ez a konferencia a 

»családi« nevet. Az előadások és ige
magyarázatok legnagyobb része a 
családi élet kérdéseivel foglalkozott és 
a' többi is közeli kapcsolatban állt ve
lük. A reggeli és esti írásmagyarázatok 
a férj és feleség, illetőleg a szülök és 
gyermekek viszonyát állították az Ige 
fényébe. A bibliakörökben »Az együtt
élés alapja« összefoglaló címen foly
tak a megbeszélések, két előadás- 
sorozat pedig: »A szolgáló keresztyén* 
ség« és »Mit vár egyházunk tagjai
tól?« kérdéseit tárgyalta.

Hogy egyházunk vezetői milyen igaz 
életismerettel állították össze a csen-" 
deshét programmját, azt az általános 
és lankadatlan érdeklődés bizonyítja, 
mely minden előadást kísért. A ma
gánbeszélgetésekben a jobbat kívánók 
és jobbat érdemlők a tanácskérések 
egész sorával nyújtották ki kezüket 
segítségért. Bűnök körvonalai bonta
koztak ki az Ige fényénél, bűnöké, 
melyek pokollá teszik a »földi kis 
mennyország«-ot, az otthont, a csalá
dot.
A Fóti Belmisszió Otthon főbejára- 

"  tával szemben ez a felírás fogadja 
az odaérkezőket: »Jól tetted, hogy el
jöttél«. (Csel. 10:33.) Ami oda érkezés
kor csak ígéret és reménység volt, az a 
szétoazláskor meggyőződéssé vált 
mindenkiben: »Jól tetem, hogy eljöt
tem'!«

Ruttkay-Miklián Géza

„Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is11 ( u .  Kor. 21.)
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„A legistenfélőbb és Eegkegyesebb szerzetes“ : 
Clairvaux! Bernét (1091—1153)

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
Augusztus 3. Szentháromság után 13, vasárnap.
Igék: d. e. Lk 13,22—27. Jel 3,1—6. d. u. Ezék 18,1—9.
A  vasárnap üzenete: A hit cselekedetek nélkül halott. 
Liturgikus szín: zöld.

800 évvel ezelőtt halt meg Clair- 
váuxl Bernét (ejtsd: klervói), akit 
Luther »a legistenfélőbb és leg
kegyesebb szerzetesnek** nevezett. 
Az egyháztörténetben pedig három 
évtizedet szinte Clairvaux! Bernát 
korszakának lehet nevezni, oly nagy 
szerepe volt az egyház külső és 
belső életében egyaránt.

Nagy erkölcsi tekintélyére jel
lemző, hogy pápaválasztások érvé
nyességének eldöntését bíztak rá. 
1130-ban 16 bíboros III. Incét vá
lasztotta pápának, 20 bíboros pedig
II. Anaklétot. Ince pápa VI. Lajos 
francia király oltalma alá mene
kült, még Anaklét pápa Rómát 
uralta. A pápaválasztási ügy kivizs
gálását és eldöntését a már akkor 
Európaszerté elismert tekintélyű 
Clairvauxi Bernátra bízta a fran
cia király. Bernát III. Incét jelen
tette ki törvényesen megválasztott 
pápának. A következő pápának,
III. Jenőnek a megválasztásában is 
nagy szerepe volt Bemátnak.

Ugyanakkor azonban a pápa
ság világhatalmi törekvéseit 
nem helyeselte. A* apostoli sze
génység. a papi kiváltságokról 
való lemondás, az emberek szc- 
retete és szolgálata, az imádsá
gé* keresztyén élet — «* az, 
amit Bernát hirdetett. Ez olyan 
nagy népszerűséget szerzett 
neki, hogy amikor a pápa
választási ügyek után Rómából 
hazafelé ment, az északolasz 
nép éléje hozta betegeit, hogy 
gyógyítsa meg, mindig nagy so
kaság vette körül, hogy lássák 
és áldását nyerjék »az Isten 

emberének«-.
önkénytelenül is a pápák fény

űzése elleni célzást érzünk ki sza
vaiból, amikor Jézus Krisztus jeru- 
zsálemi bevonulásáról így szól: »Es 
Jeruzsálembe való bevonulásakor 
hogy cselekedett? A nép készülő
dött, hogy eléje menjen; és Krisztus 
tudta ezt, hisz tudja, ami az ember
ben lakik. És ő is útrakelt, de nem 
diadalszekereken és aranyhámos lo
vakon, nem aranyveretes trónuson, 
hanem egy kicsiny kis szamár há
tán, amelyre az apostolok ócska ru
hája volt terítve.«

Bernát ennek a Jézusnak, az 
evangéliumok Jézusának, a szegé
nyek és lenézettek barátjának a kö
vetését szorgalmazza. Jézusnak az 
elnyomottak felé Irányuló szereteté- 
ről ezt a hasóntatot alkalmazza: 
»Hisz a beteg gyermeket'az anya Is 
Jobban kényezteti és gyakrabban 
megcsókolja. Senki se méltatlan
kodjék, ne vesse meg azt, aki Krisz
tusé akar lenni. Mert aki egyet meg
botránkoztat e kicsinyek közül, sú
lyosan megbántja azt, aki e kicsi
nyeket, mint az anya, irgalmasságá
nak keblén melengeti.«

Ez új hang volt abban az egy
házban, amely világhatalmi vá
gyai teljesítésével volt elfog
lalva. A tömegek pedig szomja
san itták Bernát szavát, amikor 
a keresztyén élet lényegét a 
felebaráti szeretetben jelölte 
meg: »A szeretet három elem
ből épül fel: ,A tiszta seívből, a

Jó lelkiismeretből s a tettetés 
nélküli hitből' (I. Tim. 1, 5.). 
TlaUaság i felebarát, jó lelki- 
ismeret önmagánk, hit Isten 
iránt. A tisztaság azt jelenti, 
hogy bármit teszünk, azt fele
barátunk javára s ezzel Isten 
dicsőségére tesszük. Különösen 
felebarátunknak kell hasznára 
lennünk, mert Isten előtt nyi
tott könyv vagyunk: felebará
tunkkal szemben csak annyi
ban, amennyire megnyitjuk szá

mára szívünket.«
Ennek a hitbeli látásnak a gya

korlati következményei sem marad
tak el.

Clairvauxi Bernát szót emelt a 
középkori vad és kegyetlen 
eretncküldözések ellen: »N«m 
fegyverrel kell őket üldözni, 
hanem érvekkel meggyőzni.* 
Mikor pedig a Rajna vidékén 
zsidóütdözés tört ki, Bernát te
kintélyének egész súlyával el
lene szegült ennek a gonoszság
nak. Mint apát a kolostorba 
vlsszaparancsolta a zsidók ellen 

izgató szerzeteseket.
Clairvauxi Bernét hitének másik 

nagy gyakorlati következménye 
volt, hogy a

kitűnően megszervezett gazda
sági munkájú kolostoraiban 
mindenkinek dolgoznia kellett, 
a nemesi származású szerzetes
nek is meg kellett fognia az 
ásót, kapát, egyéb szerszámot.

A paraszti sorból származó testvér
nek és a nemesi származású szerze
tesnek ez a munkában való egyenlő
sége előmozdította a jobbágyi mun
ka megbecsülését.

Mindezekben Clairvauxi Bernát 
saját korát évszázadokkal meg
előzte. De az életnek több területe 
volt, ahol nem látott ilyen evangé
liumi világossággal. Mikor III. Jenő 
pápa azzal bízta meg, hogy a má
sodik keresztes hadjárat számára 
tüzes beszédeivel toborozzon csapa
tokat, Bernát vállalta a megbízatást 
és nagy szónoki hatást is ért el, 
azonban

a második keresztes hadjárat 
csúfos kudarcában meg kellett 
tapasztalnia, hogy a hadakozó 
keresztyénség mindig Isten ha

ragja alatt áll.
A keresztes hadjárat érdekében vég
zett toborzó munkájáért élesen tá
madták Bernátot, annyira, hogy a 
nyilvános szerepléstől vissza kellett 
vonulnia Clairvauxba s ott kellett 
kivárnia a vihar elültét.

Másik nagy tévedése a világi 
tudomány megvetése volt. Sze
rinte minden tudományos törek
vés, amely öncélú, kárhozatos. 
Egyedül az egyház tanítását tar

totta terjesztendőnek.
Hibái ellenére is, sok vonása volt 

Clairvauxi Bernátnak, ami ki
emelte korából és közel hozta a re
formációhoz. Ezek között első he
lyen kell említeni azt, hogy a Szent
írást minden egyházi tradíció és pá
pai tanítás fölébe helyezi. Luther

erről így ír >*A zsinatokról és 
az egyházról** szóló művében: 
»Szent Bernát azzal dicsekszik, 
hogy 6 az efdő fáinak, a tölgyeknek 
és fenyőknek köszöni okosságát, 
ezek voltak az Ő tanítómesterei. Ez 
azt jelenti, hogy mikor a fák alatt 
tűnődött az írás szavain, születtek 
meg gondolatai. . Mondja Is, hogy 
nagyrabecsüli ugjmn a szent egyház
atyákat, de nem fogad el mindent, 
amit hirdettek. Azt a hasonlatot 
használja, hogy inkább akar a for
rásból inni, mint a patakból.« Itt a 
»forrás« a Szentírást jelenti s a »pa
tak« mindazt, ami a forrás után 
következik, az egyház későbbi taní
tását. A Szentírás ilyen megbecsü
lése kétségtelenül közel áll a refor
mációhoz.

Azonban Luther éles szeme azt 
is meglátja, hogy nem mindig 
tolmácsolja hűen Bernát az igét. 
Luther azt Írja róla: »Szent 
Bernát nagyeszű ember volt, 
úgyhogy én őt majdnem vala
mennyi régi és új tanító fölé 
helyezem. Ámde Igen gyakran 
(Igaz, szellemesen!) játszik az 
írással és kiforgatja Iga* értel

méből.«
Ahol azonban a Szentírást tisztán 

és igazán értette Bernát, ott mindig 
közel jutott a reformációhoz. Abe- 
larddal folytatott vitája közben tá
madta azt a tanítást, hogy a szabad 
akarattal lehet választani az üdvös
séget. Ebben Luther előfutára, aki 
a »De servo arbltrio** (A szolga-aka
ratról« e. művében kifejtette, hogy 
a magunk erejéből, »szabad akarat
ból« nem juthatunk üdvösségre, 
mert akaratunk a bűn szolgája, ha
nem egyedül Isten kegyelméből, 
egyedül hit által Igazulunk meg Is
ten előtt.

Ugyancsak szentírási alapról 
tiltakozott Bernát a Mária 
szeplőtlen fogantatása tisztele
tére bevezetett ünnep ellen 
(1140. dec. 8.) "több komolyan 
gondolkodó hittudóssal együtt s 
egy ideig még meg Is gátolták 
ennek az ünnepnek általános 

érvényre emelését.

A 800 év óta halott Clairvauxi 
Bernát életművéből mindaz ma Is 
hat és tanít, ami Isten igéjére épült. 
Vele tudjuk mondani mindazt, amit 
a Jézus Krisztushoz való tartozás 
öröméről irt: -

»Részesültem e névben (t. I. a 
keresztyén névben), részes va
gyok az örökségben is, hiszen 
keresztyén, krisztusi a nevem. 
Krisztus testvére vagyok. Ha az 
vagyok, ami a nevem. Isten 
örököse vagyok, Krisztusnak 
pedig örököstársa (Róm. 8, 11.)«

És Clairwauxi Bernát bizonyság- 
tétele nyomán énekeljük Énekes
könyvünkben a 177. éneket, amelyet 
Gerhardt Pál dolgozott át: »Óh, fő 
vérző sebekkel. . .«

így épülünk mi is, mai keresztyé
nek, egy 800 . éves bizonyságtétel 
erejéből!

Ottlyk Ernő

FŐT
üdülésre és pihenésre vágyók 

csendeshete: szeptember 1—6-a kö
zött, elsősorban a testi és lelki pihe
nésre vágyókat hívják.

SZARVAS
Augusztus 9-én, vasárnap este a

szarvasi ótemplomban Pcskó Zoltán 
orgonaművész templomi hangver
senyt tartott. A hangverseny iránt 
nagy érdeklődés mutatkozott. A 
másfélórás műsoron Bach és Peskó 
művek szerepeltek.

OSTFFYASSZONYFA
Az ostffyasszonyfai evangélikus 

egyházközség lelkész! állásába aug. 
30-án Iktatja be Garam Zoltán bobal 
lelkész, esperesl megbízott Cslzma- 
zla Sándort.

Szeptemberben kezdődik a Luther 
Márton Intézet ötödik kántorképző 
tanfolyama. A tanfolyamra írásban 
jelentkezhetik bármely megfelelő 
zenei hallással rendelkező evangé
likus férfi- és nőtestvérünk. A je
lentkezést az Intézet címére (Buda
pest, VIII., Ullői-út 24.) kell eljut
tatni. Mellékelni kell lelkészeknél és 
teológiai hallgatóknál felettes ható
ságuk írásbeli engedélyét, más hallga
tóknál lelkész! ajánlást. Okmánnyal 
igazolandó az általános műveltség, 
Illetve Iskolai végzettség. A jelentke
zők küldjenek részletes önéletrajzot 
és orvosi bizonyítványt arról, hogy 
fertőző betegségben nem szenvednek. 
A tanfolyamra való felvétel felvételi 
vizsga alapján történik. A felvételi 
vizsga anyaga: 1. megfelelő zenei 
hallás (néhány korái éneklése emlé
kezetből). 2. Képzésre alkalmas ének
hang. 3. Zongarajátékból a Bartók— 
Reschovsky Zongora-iskola első felé
nek megfelelő készültség. Ez esetleg 
karácsonyig pótolható. A tanfolyam 
elvégzői az országos kántorképző bi
zottság előtt vizsgálatot tesznek és 
amenyiben a vizsgát megállják, ok
levelet kapnak. A jelentkezők először 
zongorán, majd harmóniumon és ór-

UJPE8T—RÁKOSKERESZTÚR
Vasárnap, augusztus 23-án a rá

koskeresztúri gyülekezet Újpestre 
látogatott el. A délutáni istentiszte
leten a rákoskeresztúri gyülekezet 
kórusa szerepelt. Kántoruk vezetésé
vel kórus- és szólóénekeikkel, vala
mint orgona- és hegedű-számokkal 
szolgáltak a gyülekezetnek.

ARANYLAKODALOM
Bauer János nyugalmazott tolna- 

némedi igazgató-tanító és neje Mor- 
vay Mária augusztus 10-én ünnepel
ték házasságuk 50 éves évfordulóját 
a simontornyai református templom
ban. A jubiláns párt fiuk, dr. Bányai 
Béla várpalotai leikész áldotta meg. 
Gyermekeik és unokáik körében ün
nepelték érfordulójukat.

gonán tanulnak meg játszani és el
sajátítják a karvezetést is.

A részvétel anyagi feltételei: je
lentkezési díj 10,— t, tandíj havi 
50.— Ft, vidékiek számára bentlakási 
díj havi 60.— Ft. A közelben lévő 
Protestáns Menzán a tanfolyam rész
vevői kb. heti 35.— Ft-ért kaphatnak 
ebédet. Agyneműt mindenki maga 
hoz.

Felvételi vizsga 1953. szeptember 
14-én, hétfőn, délután 5 órakor a 
Luther Márton Intézetben.

A TEMPLOMBAN...
A templomán sohase önmagadat ke

resd, hanem az Istent! Sokszor a temp
lomban önmagunk hasznát űzzük, ami
kor egészen durván üzletet szeretnénk 
Istennel kötni, ilyenkor kegyeskedéssel 
adománnyal, vagy jócselekedettel 
igyekszünk megvesztegetni öt, hogy 
javunkra intézze el ügyeinket. Máskor 
meg úgy keressük önmagunkat a temp
lomban, hogy valami finom lelkiélve
zetet szeretnénk ott kapni. A templom 
nem lelki-espressó, ahol kávéillat és 
bódítóan Illatos cigarettafüst közben 
elbűvölően szépeket mondunk és hal
lunk. '' v

t3j fordításban m egjelent!
DOKTOR LUTHER MÁRTON

K I S K Á T É J A
Fordította és magyarázatokkal ellátta : 

ifj. Prőhlc Károly teológiai akadémiai tanár 
Á r a  3  f o r in t

Megrendelhető az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál, 
Budapest, VIII., Puskln-utca 12. — Csekkszámla szám: 220.278

Ú j k á n to r  k é p z ő  ta n fo ly a m  in d u l  
a  L u th e r  M á r to n  In té z e tb e n

A Z S Í R O S  s t ó l a
L etűn t v ilá g  papbüneiipek k ísértő  

á lm a vo’.'t: a z s íro s stó la. Régi an y a- 
könyveikben olvasom : Eltemettetett a 
községi pásztor énekszóval, m ég ne
v é t sem  ír ták  be. D e nem  is a pap 
tem ette : a gyülekezeti kántor áltat ie- 
mettetvén. Persze*, n em  tu d o tt s tó lá t 
fizetni.

D e hogy n e  m ást k á rp ilja k : engem  
is k ísé rle tb e  e jte tt a zs íros stóla, 
h a jd a rtáb an -d a n áb a n , döm ölki pap ko
rom ban. A kísérő  ped ig  nem  kisebb 
em ber vo lt, m in t Nem es, N em zete* és 
V itézifi dukál D ukai T«,kách F erenc  
ú r im , több ez e r ho ldak  volt birtokosa 
és volt egyházm egyei felügyelő.

M ikor én m egism ertem , m ár csak 
»volt*. A több ezer hóid osak »volt«. 
T engerb e sü llyed t. A F u tu rán á l vo lt 
valam i n ag y  ig a z g a tó  a m i kedves 
bá ty ánk , és m ikor e lsü llyedt valahol 
a n a g y  Ó ceánon a búzaszálIK ó hajó , 
vele sü llyed t ei a tö bb  eze r hold is 
a szép  K em esesa ljának  B erzseny i-rin - 
g a tta  lanká in .

. F e lét m egm en th e tte  vo lna, de m ások 
he ly e tt is  ró la  hú z ták  le a takaró t, 
a za z  alóla rá n to ttá k  ki a fö ld e t M in
d ig  ön érze tes, m indig  adakozó volt.

O d aa d ta  a felügyelői m éltó ságo t is 
a h íre s V tdos-csaU dnak.

»Úgysem a szép szemeimért vá
lasztottatok meg. hát most már nincs 
hatalmam, nem kell a ra n g  sem« — 
így szólt és egyházmegyei felügyelő
sége is  csak »volt«. M ert adni mindig 
tűdéit, még a »nlncs«-ből is, még a 
»volt<-ból is. . , ,
•*' Mikór á dömölki templom ujiáépi- 
tésere kopogtattunk nála feleségem, 
m^, azt mondta: Édes öesénj: én 
Biadenflcinól többet adok, Ott van a

régi tem ető  m elle tt az én  kav ics- és 
homokbányáim , am ennyi csak  kell, a 
tiétek . C sak  a z t kötöm  ki, hogy két 
n ap  a la t t  k ite rm elitek  és elhord já tok , 
m ert m ás is m eg lá tja  és kunyerál tő
lem.

No, Így is  le tt. Fel lá rm áz tam  az 
atyafialkat és két nap  a la tt  annyi ka
vicsot, hom okot ho ztu nk  ol, hogy m ég 
e) is ad tu n k  belőle.

A kkor jö tt  a had delhad d . K isült, 
hogy a kav icsbánya csak  »volt« a 
Feri bécsié, m ost valam i vidéki 
»aty ja fia«  v e tte  m eg az á rverésen , 
hogy ebek h a rm in cad já ra  ne kerüljön. 
De nagyobb  b o trán y  nem  le tt belőle, 
Feri bácsinak  ig aza  le tt: A »vo!t«-bóí 
is többet ado tt, m in t m ás.

íg y  kap tam  tőle életem nek leg zsí
ro sabb  s tó lá já t is.

De ennék Külön h is tó riá ja  van- F og- 
v a c o g ta tó  hidegben  tem etésre  m en
tünk . Á n ag y  egyházi férfiú te m e ti,  
se re  eg y ü tt  m enliink többen. Feri bá
ty án k a t is fe lvettük a közös kocsira, 
M ikor m eg lá tta  az én vékony baka- 
köpenyből á tfe s te tt  té likabá tom at, 
sa jn á lk ozva  m ond ta: E jnye, de kódi* 
papunk  v an  nekünk! M egfagy benned 
a lélek, S án d o r öcsém t

N eeem m  fááár.zom m m l . . .  k o p o g ta t
tam  ki a fogaim  között fé rfias  büaz. 
keségíink m egszoko tt h az u g ság á t, da 
Feri bácsit nem  T ehete tt fé lrevezetni,

»H át, szépöcsém  **- szó lt — , nézz 
e r re  az én  prém es bundám ra, v id ra 
bélés. Ha m eghalok, e zé rt tem etsz  el 
e n g a m u E z  lesz a  s tó lád ! B eleírom  a 
vég ren dele tem be is, de ha kifelejteném , 
i t t  v an  B erzsenyi M iklós, m eg H alé . 
ezy Z oltán öeaém , ők m ajd  tanú id  
lesznek-«

E g y sze rre  á tm éleged ett a szívem , 
ta lá n  m ég  a bokám  is. V id rabéléses 
bunda. R em ek-szabású , éppen  j ó  lesz, 
szép  sö té tszü rke, pap n ak  v a ló ! . . .  A 
fe leségem  m eny asszonn yá  szépü lt a 
bo ldo gság tó l: »Az a gyönyörű
bundá . . .  az lesz a tiéd?«

H ála  Istennek , Feri bá ty án k  m ég 
p á r év ig  fú jta  a füstöt a rövid  sz i
varból, am elyik  úgy  p a ráz s ló it  ki a 
vén , kuruckoponyáj ából, m ini e lsü ly - 
lyedt kathedrálisDÓl az örök-m uzsika 
leg en d ája .

D e a b u n d á t nem  h o rd ta , »Néked 
ta rto g a to m , ö c sé m  . . .«

E n m eg  nem vettem  m ás té likabá
t o t . . .  m inek, h iszen  legszebb  á lm aim 
ban  m indig  a v id rabéléses bunda 
m elen ge te tt. .A ifázíam , három  hétig  
nyom tam  a á g y a t . . .  C sakhogy Feri 
bá ty án k  jó  szíve sem  tu d o tt őrökké 
k a lap á ln i. K ihunyt az é le t d rág a  
lá n g ja  és az o lcsó  rövid sz iv a r pa
ra z sa .

N agy tem etést rendeztem . É nek kart 
ta n íto tta m , p resb itereket toboroztam , 
s a h a ran g o k  is  m in llta a kom or 
g y ász  helyett az t ko n g a tták  vo lna a 
fü lem be: V id-r§ binv-da, v id -ra
bun-da l

ö rd ö g  vigye a z t a bu ndát, szégye l
lem  m ag am a t, hogy m ost is e r re  kell
gondolnom ,

T em etés u tán  só v ár rem énységgel 
bfijtöltem  a napokat, M ikor hozzák 
a  bu ndát, hiszen benne v an  a vég ren 
deletben?

N y u g ta lan  é jszakák  ködében fu l
dokoltam , azt á lm odtam , hogy enyém  
volt, de ellop ták . K ivert a víz é jszaka! 
hánykolód ás közbén. »Mi bajod?« — 
aaóit a W eaégem . K bu ndáró l á lm od
ta m  é s  k ivert a  h id eg  v e r í té k . . ,

A b u nd a  azo nban  nem  jö tt. Mivel 
tisz te ltem  a kö zm ondást, hogy pap
zsák sohasem telik be, m eghogy 
minden szentnek maga felé hajlik a 
keze, csak  h a llg a tta m  és vártam . 
V ég re  az e lső  d é rlep te  é jszaka 
eszünk be  ju tta t ta ,  hogy m ost m ár h a 
la sz th a ta t la n  a b u n d a-ü g y  és agyon
tan ácsk o zo tt osalád i h a tá ro z a t é r te l
m ében szó ltam  H oléczy Z o ltán  ház i
o rvosunknak .

Z o ltán  m egvalkart* a jobb füle tö
vét és azt m ondta: N ehéz eset, de 
u tán a  nézek.

Az örökös fu rcsa  e m b e r . . .  » H a  
va lam i szeg én y  em ber, akkor te rm é
sze tesen  nem  kelll« (E lég  n ag y  szú
rá s t  éreztem  a sz ívem ben  ily nag y 
lelkű lem ondásra!)

»D ehogy szegény. V ezérkari em 
ber, nag y  fö ld b ir to k o s . . .«

M egint k iderü lt az ég: m eglesz az 
én zs íro s s tó lám ; m it je len t ilyen 
em berné l egy n y av a ly ás  bunda, m á
so k tó l lev e te tt göncben nem  fognak  
azok j á r n i . . .  v

De a bunda csak  nem  Jött, m ég  a 
ren des stó la  sem .

A kkor B erzsenyi M ik lósnak  szó l
tam . M iklós bará tom  a bal fü le tövét 
k a p a rá sz ta  és im igyen szó lo tt: Nehéz 
eset, de u tá n a  n é z e k . . .

De w a k  nem jö tt  a bunda Most 
m ér nem  m eleg íte tt, h an em  m érgesí
te tt  a bu nd a . A lm om ban tizköröm m a! 
ak a rtam  letépni az iam ere tlen  vezé r
kari é s  fö ldbirtokos h á tá ró l.

M egin t c sa lád i n ag y -tan áé* . Le
gyünk ő szin ték ; m eg írtam  a do lgot 
annak , aki a sz ívem en m elen g e te tt 
b u n d ám a t átörökölte  tőlem . N ém a 
csend  a v á lasz  é» pénzesutalvány,- 
m ely  n*m  fedezte a h a ran g o k é r t, a 
h a ra n g o z  öltek, a  két k án to rn á k  iá ró

s tó lá t  6em, am it én n ag y  hősiesen 
e lőre  k ifizettem  és most már a sírhely 
árát is meg kellett fizetnem.

D e nem is hagyom  m ag am at! ő s z -  
szes teológiai bö lcseségem et előszed
tem  és úgy okoskodtam : T iszteln i kell 
a halo tt végső  a k a ra tá t, ha pedig  én 

ennek  nem  szerzek  é rvén y t, akkor 
nem  vagyok sz o lg á ja  az é lők-halo ttak  
U rának ! H ogy a h a rác so lá s  szerel-, 
m ének papi v á d já t rám  n e  sü th essék : 
m egírtam , hogy a bundához ped ig  ra 
gaszkodom , nem azért, hogy — akkor 
m ég — k eszeg  testem et büszkévé da
g assz a , hanem  e r re  késztet a lélek és 
k ije len te ttem , hogy a bunda szakértő i 
á rá t  jó tékony  cé lra  fogom  adni, hogy 
a rú t  pap i-önzés v á d já t lem ossam  
m agam ról.

Szép levél volt! E sküszöm , hogy 
sokkal kisebb sú lyú teológiai é rtek e
zésre  ad tak  m ár d o k to rá tu st.

De a b u nd a  csak  nem  jö tt  és m ég 
m a sem  érkezett m eg. E rre  a s tó lá t  
eltö rö ltettem !

P ed ig  m a is a láza to san  bevallom  
m indenkinek, hogy so ha életem ben 
ilyen g a z d ag  és zsíros s tó lá t  nem  
k a p ta m . , .  m ert az én d rá g a  Feri bá
tyám  m eg tan íto tt a r ra , bogy a 
»volt«-ból, a n incsből js lehet adni,

V a lah án yszo r e lro bo g  a vonatom  « 
döm ölki tem ető m elle tt, h á la tö n n v e s  
szem ekkel borulok a s íro d ra  a ran y 
sz ív ű  Dukai T akách F erenc, h iszen  
m e g tan íto ttá l a rra , hogyan  lehet szív« 
Ígére tek nek  m elengető  bund áiv a l ei« 
te lítődn i s  k ib írn i do lgo s-gún y ában  az 
é le te t é s  m eg tan íto ttá l a r ra ,  hogy 
lehet jg gesap sz ívű  em berek közt. der* 
m észtő  hidegekben  m egálm odott bun
dákkal m elengetn i a testünket és  a 
szivünkét!

Bácsi Sándor
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Az irgalm as sam aritánus
Az irg a lm as S am aritán u sró l szó ló  

tö rténe tben  (L ukács 10, 25—37) J é 
zussa l három szor talá lkozunk.

Eldször: ő  mondta cl ezt a történe
tet. 0  a Mester, a nagy Tanító, aki
nek bölcs szavát lesik hallgatói, ö  az 
a Próféta, aki íiigy tanítja a népet, 
mint akinek hatalma van: »Hallotá- 
tok, hogy megmondatott a régieknek... 
Én pedig azt mondom néktekl« Barát 
és ellenség csüng a szaván; ezek, hogy 
tanuljanak, azok, hogy saját szavaival 
vessenek neki kelepcét. S mindezen 
felüt a farizeusok igazolva szeretnék 
látni Jézus szavai által is önmagukat, 
egész életüket, magatartásukat. Ók be 
akarják a törvényt tölteni, hogy ezál
tal »meglazuljanak« (29. versi) Is
ten színe előtt, s úgy vélik, hogy be is 
tudják azt tölteni. Ezért kérdezik olyan 
mohón: Kicsoda az én felebarátom?, 
mert kulcsot szeretnének a kezükbe 
kapni, ami nyitja a törvény ércajta- 
jénak titkos zárát. Utat keresnek a 
parancsolatok erdejében, amin bizto
san 6 lehetőleg kényelmesen be lehet 
jutni a mennyek országába. S Jézus 
átért mondja el nekik a példázatot, 
hogy megmutassa: nincsen ilyen út, 
amin az ember a maga erejéből eljut
hatna az üdvösségre. A törvény útja 
járhatatlan.

A rablók kezébe esett ember alakjá
ban is Jézussal talá'kozunk. Az Isten 
Fiának egész földi életét meg lehetne 
írni ezen a címen is: aiki a rablók közé 
esett. . .  Attól kezdve, hogy mennyei 
dicsőségéből a jászolbölcsö nyomorú
ságába leszabott s Heródes martaló- 
cai elöl kisdedként Egyiptomba buj
dosni kényszerült —, egészen addig, 
amint ott függ Jeruzsálem kapui előtt 
a szégyenfátn, két rabló között, min
denkitől elhagyatva, kigúnyolva és 
megvetve, az egész élete így telt el: 
mint aki a rablók kezébe esett. Bizony, 
nemcsak utolsó napjainak története 
szenvedéstörténet, hanem Passió volt 
az útja, amíg csak a földön járt. Ép
pen ezért fordult olyan nagy szeretet
tel a szenvedők, elnyomottak, kifosz
tottak, megsebzettek felé. Mindig ott 
található, ahol emberek az út szélén 
hevernek, sebekkel borítva, elhagyot
tan és elkerülve. Mi n den időkben 
azokban ölt testet Jézus, akik az em
beri lét peremén, kivetve temgiödnek: 
szegények, városzedők, betegek, »bű
nösök« voltak társasága e földön, az 
»igazak« bosszúságára. Ezért, ha el
kerülöd az ilyeneket — s az egyház

Lucas Cranach, a reformáció festője
hán yszo r e lkerü lte  őket az idők fo lya
m án — , m iagát Jézu st kerülöd el. I<i 
tud ja  hán y szo r kerü lt m ár Jézus az 
u tad b a , a fe lebará t képében s a fele
b a rá t igényével s  te  a pap  és a lévita  
riad t é s  k épm uta tó  m ozd u la táv a l for
du ltá l el tőle. P ed ig  ez az, am it az Íté
letkor Jézu s szóm on fog  kérni tőled: 
a pohár víz, a jó  szó, a jó  fa la t, a te s t
véri kéz és sz ív , am it k icsinyeiben 
Tőle matgától ta g a d tá l m eg (M áté 25, 
31-46).

A példázat legmélyebb titka azon
ban az, hogy az irgalmas samaritánus 
nem más, mint maga Jézus. Mert az 5 
életét nemcsak az jellemezte, hogy a 
rablók közé esett, hanem az is, hogy: 
»Mindent jól cselekedett, a süketeket 
is hali ókká tette, a némákat is beszé
lőkké« (Márk 7, 37). Fáradhatatlanul 
járta Jézus az élet országút]át és se
gített, gyógyított mindenkit, válogn- 
tás nélkül. Igaza van az egyik éne
künknek (446. é. 4. v): »Ama Sama- 
ritánus te vagy óh Jézusom..« A nagy 
orvos, Ö, a gyógyító kéz & az irgal- 
masan hívogató szív: »Jöjjetek énhoz- 
zám mindnyájan, akik megfáradtatok 
és megterheltettetek, én megnyugoszt- 
lak titeket.« Legnagyobb szeretettel 
azt a legmélyebb sebet gyógyítgatta, 
amit a bűn váiejott az életünkbe. A 
bűn-bocsánat olaja mindig készen volt 
nála a megtérő bűnös számára. Mind
nyájan bűn‘51 sebzett, út szélén he
verő, segítségre szoruló bűnösök va
gyunk s Jézus azért jött, hogy felemel
jen bennünket — ez ennek a példázat
nak a legmélyebb üzenete. Ez abból 
is kitűnik, hogy a farizeus azt kérdezte 
Jézustól: ki az én felebarátom? (29. 
v.) Jézus pedig a pályázat végén úgy 
adja meg a feleletet: Id volt a fele
barátja annak, aki a rablók kezébe 
esett? (36. v.): az, aki könyörült rajta. 
Az tehát először az én felebarátom, 
aki könyörül rajtam: Jézus, az irgal
mas Samaritánus. Először azt kell 
meglátnom, hogy segítségre van szük
ségem, bűnbocsánatból kell élnem. 
Csak ha ezt megláttam és engedtem., 
hogy Jézus segítsen rajtam, akkor 
indulhatok el, — de akkor persze ha
ladéktalanul el kell indulnom — a sa
maritánus útjára: arra a szolgálatra, 
hogy szeretetből és hálából segítsek 
mindenkin, akiit Isten utamba vezet.

Csak akik irgalmasságot nyeltek, 
azok tudnak igazán szeretni. De azok 
biztosan tudnak. S ha nem tudnak — 
akkor még nem találkoztak Jézussal.

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF lelkipásztori leveleiből
BÁTRAN IMÁDKOZZÁL

Félénk lelkek gyakran aggályoskod
nak: vájjon szabad-e ezt, vagy azt a 
kérésüket Isién elé vinni? Az ilyen ag
godalmaskodásnak nincsen alapja a 
Szentirásban. Isten Ígéretei feltétel nél
kül szólónak, vagyis úgy, hogy nem 
kell sokat töprengenünk azon, hogy mit 
kérhetünk s mit nem: sőt a parancs 

. úgy szól, hogy minden kérésünket vi
gyük bizalommal Isten színe elé. Miért 
habozunk hát olyan sokáig, amíg az 
Atya elé merészkedünk? Vagy talán 
jobban tetszik az Üdvözítőnek, ha em
beri tanácsra hallgatunk, s mindent 
inkább megpróbálunk, semmint egysze
rűen kérnénk tőle? Hiszen, ha imádko
zunk, csak azt tesszük, amit nekünk az 
ür parancsolt s így nem vádolhatjuk 
magunkat vakmerőséggel. S talán at
tól félünk, hogy eddigi nehézségeink 
helyett valami még súlyosabbat ka
punk? Aki ettől fél, az úgy látszik azt 
véli, hogy a mennyei Atya csakugyan 
követ ád kenyér helyett s hal helyett

skorpiót az 6 kérő gyermekeinek. Vagy 
azt véljük, hogy nem is szabad kérni a 
szenvedéstől való megszabadulást? 
Mintha bizony a szenvedés inkább 
hasznunkra válhatnék, mint a megta
pasztalt segedelem. Tudok esetekről, 
amikor a keményszívű emberek, akiket 
semmi szenvedés meg nem indított, a 
megtapasztalt segítségre tértek meg. 
Isten bizonyára nem akarja addig pró
bálni az embert, amíg megtanul kérni 
s mindenben reá bízza magát. Ezért hát 
kérjünk csak gyermeki lelkülettel, ez 
illik Jézus tanítványaihoz. Persze kér
jünk és ne követelőzzünk, ne akarjunk 
semmit kikényszeríteni, kicsikarni, ha
nem maradjunk szerények és lássék 
meg kérésünk hangján, hogy az esetle
ges elutasítást is jó szívvel fogadjuk. 
Kérjünk tellát s a teljesítést bízzuk az 
Urra, aki néha azt feleli, hogy ennek 
vagy annak a kérésnek a teljesítése 

nem válnék gyermeké javára.

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság után 13. Vasárnap. 

Lukács 13, 22—27.

A keresztyén ember örök kérdése az, 
amit valaki feltett Jézusnak. Kik üd
vözölnek? Sok keresztyén biztos a 
maga dolgában, »üdvbizonyossága 
von« és talán »szeretelböU mások üd
vössége után érdeklődik Jézusnál, má
sok élete, mások üdvössége izgatja.

Jézus nem felel egyenesen a kér
désre. Mégis mintha feleletében ez 
volna: Te úgy, ahogy vagy, nem üd
vözölhetsz. Kern elég arra jogot for
málni, nincs senkinek előre elkészíteti 
jussa hozzá. Pontosan az ilyen embe
rek előtt fog zárva maradni a szoros 
kapu. Miért?

Azért, mert az ilyen ember biztos 
páholyban érzi magát az üdvösséget 
illetően, ahonnan már senki és semmi 
ki nem zökkenti■ Ahonnan nyugodtan 
figyelheti a többiek tülekedését és 
igyekezetét, hogy átmenjenek a szoros 
kapun.

Éppen az ilyen keresztyéneknek szól 
Jézus válasza. Éppen az ilyenek felé 
sürgető, szinte unszoló a felszólítása. 
Senki nem érezheti magát biztonság
ban üdvössége felöl, ezért igyekezze- 

bemenni a szoros kapun. Iggekez-

zetek, hogy ti is a kevesek közé tartoz
zatok, akik bemennek.

Nincs megállapodott, befejezett ke- 
resztyénség. A keresztyén embernek 
állandóan úgy kell élnie, ahogyan Pál 
apostol mondja: » ... azoknak pedig, 
amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, 
célegyenest igyekszem az Istennek a 
Krisztus Jézusban onnét felülről való 
elhívása jutalmára.«

Nem lehet kettős élete a keresztyén 
embernek. Egy Isten előtti étet és egy 
az emberek előtt. Egy hit-élet és egy 
hétköznapi élet. A kettőnek egybe kel
lett esnie. A Jézushoz való tartozást 
épnen a világban, az emberek előtt 
kell megmutatni és élni. Ott kell Így. 
kérni, hogy ne hamisságot cse'eked- 
iünk, hanem azt, amit Isten a keres?,■ 
fi,-én embertől megkövetel. A hitből 
folyó cselekedetekben megmutatkozott 
keresztyén élet az, amit állandóan él 
nie kell a hívőnek.

Ilyen élet után senkit nem fog az 
Vr elutasítani azzal, hogy nem tudom, 
honnét valók vagytok, ilyen élet után 
az Ur beenged a szoros kapun az üd
vösségbe. Juhász Géza

Most van kerek évfordulója annak, 
hogy rendkívüli alkotó mumta után, 
1553-ban, négyszáz évvel ezelőtt, 
meghalt Cranach, a lutheri refor
máció nagy festőművésze. A német 
evangélikusok joggal ismertetik éle
tét, közük híres képeit, mert Cra
nach szétválaszthatatlánul a német 
reformációé. S mint igazi művész: 
része ő a német képzőművészetnek 
is. Hisz ami jó a résznek, jó az 
egésznek is. S Cranach a német egy
ség jelképe is egyúttal.

Lucas Cranach 1472-ben született 
s nevét szülőhelyéről vette. Nem 
ismerjük mesterét, de tudjuk, hogy 
nem Nürnberg művészetének, hanem 
az úgynevezett »dunai iskoládnak 
a híve. Fiatal korában Grünewald, a 
német gótika mestere hatott tá. 
1504-ben Cranach Wittembergbe köl
tözött s ott élte át Luther fellépését 
s mindazt a szellemi erjedést, amely 
a reformáció révén a német művé
szetre is alakító hatással volt. Ez a 
hatás pedig nem más, mint a realiz
mus megnyilatkozása a képzőművé
szetben. Az a nyugodt vonalvezetés, 
amely Luther irodalmi stílusát jel
lemzi, a világos, pontos, hibátlan né
met mondatfűzés szépsége ott lat
ható Cranach rajzain és képein is. 
Látnivaló, hogy a reformáció nem 
állott a képzőművészet útjába, sőt 
azt a fellegjáró s eltorzult gótikus 
formavilágból lehozta a földi forma
világba, kinyitotta a művészek sze
mét is, nemcsak az ocsúdó keresztyé
nekét. Ezt bizonyítja különben a 
magyar származású Dürer (eredeti
leg Ajtóssynak hívták a családot) 
és Holbein piktúrája is. Ez a két 
nagy német festő a reformáció tuda
tosította valóságot úgy fedezte fel, 
mint a festészet egyetlen szemléleti 
módját. Nem kétséges, hogy Cra
nach, Dürer és Holbein képei azért 
hatnak ma is frissen, hitelesen, ha 
arcképekről vagy életképekről van 
szó, mert realisztikusak.

Lucas Cranach Luther leglgazibb 
hívei közé tartozott. Cranachnek, a 
művésznek köszönhetjük Luther 
Márton valamennyi hiteles arcké
pét, közöttük az 1521-ből származó 
híres rézmetszetet, amely a nagy 
reformátor legjobb, minden mást 
felülmúló képmása. Fejedelmi festő 
lehetett volna Lucas Cranach, ha 
ecsetjét és ónját áruba bocsátja; 
hívták a császárok, nem ment. Ott 
maradt Luther és Melanchton társa
ságában. 1508-ban úgy is megkapta 
Bölcs Frigyestől a nemességet, azóta 
használta képein mesterjelnek a 
szárnyas kígyót, címerének jelét. 
Wittemberg lakossága szerette és 
tisztelte a nagy művészt s éveken 
át polgármesterré választotta.: Cra
nach viszont tudta, hogy ecsetje az 
új forradalmas hit szolgálatában jó 
munkát végez majd. Képei, famet
szetei, apró rajzai futótűzként érvé
nyesültek a kor roppant találmánya:

a nyomda révén. Wittembergben 
Cranach létesített nyomdát, amely 
ontotta a reformáció iratait, röplap
jait mind odaillő ízléssel és díszítés
sel. Cranach vigyázott rá, ne legyen 
hiba a legkisebb lapon se. így vált a 
művész munkája császári szobák he
lyett száz meg százezer ember szel
lemi táplálékává. Amikor a schmal- 
kaldeni háború éveiben harcolni 
kellett a császár ellen az elv és szel
lem fegyvereivel, Cranach rajzai 
kézről kézre jártak s forradalmasí
tották s elgondolkoztatták az igaz
ságról az egész német népet. Nem 
a wittemberg! nyárspolgárok kicsi
nyes ízlése, hanem a reformáció fel
szabadította őszinte realizmus ábrá
zoló ereje és akarata van ott Cra
nach képein. Össze sem lehet hason
lítani új művészetét azzal, amit a re
formáció előtt alkotott.

Ez a nagy művész közvetve 
hatással volt a magyar művé

szetre is. A budapesti Szépművé* 
szeti Múzeumban több képe lát
ható, így a »Szent Katalin el
jegyzése«, a »Szerelmes öreg« c. 
nagy olajképei, sok metszete és 
rajza. Hogyan került ez az anyag 
hozzánk? A reformáció áradásával!‘, 
Cranach fametszeteit magyarországi; 
szárnyasoltárok festői is felhasznál-.' 
ták mintáknak. így aztán Cranach', 
alakjaival sűrűn találkozhatunk, fő
leg a felvidéki templomokban. S Cra
nach felfigyelt a Duna-tájról érkező 
hírekre. Akkor szúrta bele Magyar- 
ország testébe görbe kardját a tö
rök. Egész Európát szorongás fogta 
el; tudták, ez az ország mindenki 
védőbástyája. Cranach számos ké
pen, fametszetes újságlapón, röpirat- 
ban hívta fel a világ figyelmét ha- .. 
zánkra, a törökdúlésra s mutatott rá 
a reformáció által népében-nyelvé- 
ben újjáéledő magyar nemzetre.

(S*>

J Ó  E S Z T E N D Ő
DAN DESL1U

Nagy lesz és bő az ősz szlnültig megtetézve!
A hombár megtelik, ae úgy, hogy mind recseg s feszül — !
sorakoznak hasas hordók a szőllőprés körül 
s lengnek majd vig dalok az ajkakról a szélbe.

Bojárok küszöbén szegény nem ált dadogva: 
juttat mindenkinek gyümölcsöt, búzát, kenyeret 
öléből ez az év o’y bőségesen elegei,
mint sugarából a szivekbe, ablakokba. •

Boldog jövőbe lát, Jövet itat a tarlón
három legény, de úgy, hogy harsogót kurjantanak,
Int feléjük szöllö-vivö szekérről lány-alak, 
nunt boglyák közt az ősz, oly szőkén és aranylón.

. Illyés Gyula fordítása románból

Istentiszteleti rend
1953. augusztus SO-án 
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Szombat esti közös imádságunk
»IGAZ ÍTÉLETTEL ÍTÉLJETEK*

Zakariás T, 4—10.
»Mikor bőjtöltetek és gyászoltatok 

az ötödik és hetedik hónapban . . .  
avagy bőjtölvén, nékem bőjtölté- 
tek-é?« — teszi fel a kérdést Isten 
az önelégültségében megkeménye
dett szívű és magát tökéletesen val
lásosnak tartó nép felé. És a kérdés
ben benne van már a felelet. Isten 
nem gyönyörködik az önelégültség
ben és kereken visszautasítja az él
kegyességet. Nincs szüksége sem a 
böjtölésre, sem az önsanyargatásra, 
még kevésbbé aéra' a szemforgató 
kegyességre, amely önmagát ilyenek-

VALLJUK MEG, hogy ml is na. 
gyón sokszor csak álkegyes
ségben élünk, csak ajkunkkal 
valljuk Istent urunknak is  
hiányzik életünkből Jézus 
Krisztus evangéliuma, amely 
szeretetteljes szolgálatra in
dít.

ADJUNK HALAT Istennek azért, 
hogy igéjében újra és újra

kel akarja Igazolni Isten előtt.
Hanem megmondja, hogy mit cse

lekedjenek az Övéi: »irgalmasságot 
és könyörületességet gyakoroljon 
kiki a maga felebarátjával!* Isten 
előtt az a hit számít csak hitnek, 
amelyik a hívő egész életét átfor
málja és termékennyé teszi. Az az 
igazi hit, amelyik Istentől nyert sze
retettel tud fordulni a többi ember 
felé. Amelyik közösségformáló erővé 
válik és alázatosan tud szolgálni má
soknak- Ez az -az »igaz ítélet«, mely
ben Jsten gyönyörködik.

világossá teszi számunkra 
azt, hogy milyenekké legyünk.

KÖNYÖRÖGJÜNK igaz hitért, 
mely felebarátaink iránti ál
dozatos és kitáruló szeretet- 
ben nyilatkozik meg. Kérjük 
Istent, hogy tegye ilyenné a 
mi egyházunkat, hogy ál
dássá válhassunk népünk és 
az egész emberiség szolgá
latában.

BIBLIA- O LVASÓ
Augusztus 31. hétfő. Ez. 11:19—80., Itőm. 8:14.

Istenfiúságunk záloga és bizonysága a vezérlő Szentlélek. Az Ó 
vezetésének való engedelmesség nem külső irányításnak, napi paran
csoknak való engedelmesség, hanem a megújult belsőből származó új 
cselekedet.

(Olvasd még: Jakab 2:1—13. és Csel. 26:24—32.)
Szeptember 1. kedd. Péld. 28:13., Rom. 6:12.

A bűn uralmának az ember felett egyik legjellemzőbb megnyilatko
zása a bűntakargatás. A tőle való szabadulásé pedig a megváltás. N«m 
annak teregetése, hanem a bűnnek ellenségként való felismerése, s az 
ellene való világos és nyílt állásfoglalás, azaz harc.

(Olvasd még: Mt, 10:40—42. és Csel. 27:1—13.
Szeptember 2. szerda Dinlel 6:1#., II. Tlm. 1:13—14.

Ismert Urunk főpapi imádságának könyörgése: »Nem azt kérem, 
vedd kt őket a világból...* A tanítvány feladata nem a menekülés a 
világból, hanem az evangéliom hitének megőrzése e világban. Dániel is 
egy a hitben járóknak ég bizonyságtevőknek feUegében, akik körülvesz^ 
nek bennünket.

(Olvasd még: Zak. 7:8—14. és Csel. 27:14—28.)
Szeptember 3. csütörtök. I, Mól 4;W„ Kőm. 13:]0.

Kain testvérgyükosségátél kezdve a háborúk modern tömeggyilkof- 
ságéig minden gyilkosság és embertársunk ellen való cselekedet a sze
retet ellen való bűn. Az igazi szeretet ugyanis, amely a törvény össze- * 
foglalata, nem cselekszik a felebarát ellen gonoszt.

(Olvasd még: II. Móz. 22:20—36. é3 Csel. 27:27—44.)
Szeptember 4. péntek. Z»k, 8:23,. Ján. 12:21.

A misszió igazi útja nem ez, hogy mi kérünk másokat, hogy Jézuson 
át istenhez vezethessük őket, hanem a*, hogy ők kárnak minket árié. 
Ez azonban csak akkor lehetséges, ha emberek látják rajtunk, hogy
vélünk van az Isten.

(Olvasd még: Zsid; 2 :11—18 . és Csel, 28:1—10-)
Szeptember 6. szombat. Jer. 24:7., Jón. 12:38.

Jézus mérhetetlen szeretetből való cselekedete, melyből az emberi
ségért, értünk meghalt, a legnagyobb missziói erő, am ely. egyedül-indít 
teljes szívből való megtérésre mindeneket, i

(Olvasd még: Jer 23:13—18., Csel. 86:11—16. és JJeelt. 80:14—23.)-
Szeptember 6. vasárnap. II. Sám. 6:22, Fii. 4:1 f .

Csak az, aki teljesen hálás szívvel kitárulkoava ég megalázkodva 
tudja Isten kezéből venni az életszükségletre való javakat, nem veszti 
el hitét és biztonságát az »életsors« változásai közben.

,  »áníl BéU



4 EV A N G É L IK U S ÉLET

Káldy Zoltán:
Szektás tanítások és csoportosulások

evangélikus egyházunk keretén belül és az ellenük való védekezés
(Folytatás.)

4.
Amikor tovább keressük, hogy 

evangélikus egyházunk keretén be
lül, mely tanításokat és csoportosu
lásokat kell szektásnak minősítenünk, 
újra csak fel kel! figyelnünk az 
Ágostai Hitvallás 7-ik cikkére, amely 
az egyházról szól. Amikor ez a cikk 
az egyházról beszél, akkor nemcsak 
arról szól ami benne (in qua) törté
nik, t. i. az evangélium tiszta hirde
tése és a szentségnek kiszolgáltatása, 
hanem arról is, hogy az egyház — a 
latin szöveg szerint a »szentek közös
sége« (congregatio sanctorum), a né
met szöveg szerint • pedig az »összes 
hívők közössége« (Versammlung aller 
Gläubigen). Ez pedig azt jelenti, hogy 
bármennyire döntő dolog az egyház
fogalomnál az objektív tényezőkre; a 
hirdetett igére és a kiszolgáltatott 
szentségekre tenni a hangsúly!, ha
sonló hangsúllyal kell kiemelnünk, 
hogy az egyház mind'g egyúttal az 
ige és a szentségek által megragadott 
emberek közössége. Ez azt jelenti, hogy 
nem akárkik, hanem a hívők a szentek, 
de úgyis mondhatom, hogy a Hitvallás 
szövegében megjelölt szentek hívők.

Ahol az evangéliumot tisztán hir
detik s a szentségeket Krisztus rende
lése szerint szolgáltatják ki, ott feltét
lenül számolnunk kell az »ecclesia 
proprie dicta« valóságával, az igaz 
hívők közösségével, még akkor is, ha 
részletekre menően nem lehet azt az 
»ecclesia taté dicta«-tól megkülönböz
tetni. Mert nincsen hit, megújittatás, 
megigazíttatás, megszenteltetés nélkül. 
E tekintetben jó felfigyelnünk arra, 
hogy amikor hitvallási irataink a ileg- 
objektívebb valóságokra, t. j. a szent
ségekre tekintenek, még akkor is 
azt tanítják: »a szentségek nem csu
pán azért rendeltettek, hogy az em
berek között a hitvallásnak külső jelei 
legyenek, hanem inkább, hogy jelei és 
bizonyosságai legyenek Isten irántunk 
való akaratának, hogy azokban, akik 
velük élnek, a hitet ébresszék és erő
sítsék. (Ágostai Hitvallás, XIII. cikk.) 
Ugyanezt hangsúlyozza az egyházi hi
vatalról szóló V. cikk, mtkor azt 
mondja, hogy azért rendeltetett az 
egyházi hivatal, hogy »ezt a hitet el
nyerjük* (ut hanc fidem consequarmur), 
Luther a Deutsche Messe előszavában 
mondja, hogy az igehirdetés nyilvános 
jelinditás a hitre*.

Az elmondottak alapján szektás 
tévtanitásnak kell minősítenünk,’még 
ha ortodoxiának Í6 hívják, minden 
olyan tanítást, amely hamis objek- 
tivizmust hirdet, de ennek alapján 
igyekszik elmosni azt a tényt, hogy az 
egyház nem általában az embereknek 
a közössége, hanem igenis az ige és a 
szentségek által megragadottaknak, a 
szenteknek a közössége. S mert az 
evangélium, mint Istennek ereje soha 
nem marad ébresztő és hitmegújító 
hatás nélkül, az igazi egyház a kép
mutatók tömegében elrejtve a hit sze
me 6zámára igenis meglógható a föl
dön.

5.
Az Ágostai Hitvallás VII-ik cikké

nek erre a kifejezésére is nagyon kell 
ügyelnünk, »az evangéliumot tisztán 
tanítják«. Ezen a ponton dől el első 
sorban a szektás kérdés evangélikus 
egyházunkban.

A tiszta igehirdetés elsősorban azt 
jelenti, hogy az egyház minden taní
tásának a Szentírás az egyedüli szabá 
lyozója, mert ez a tanítás csak a 
Szentírás prófétai és apostoli bizony
ságtételére, az Ó- és Újszövetség 
központi tartalmára, Jézus Krisztusra 
támaszkódhatik.

Evangélikus egyházunkban a tiszta 
tanításhoz hozzátartozik, hogy az ige
hirdetés a Szentírásra támaszkodó és 
abban gyökerező Hilvallási iratainknak 
megfelelően történjen. Természetesen a 
Hitvallási iratok sohasem állhatnak a 
Szentírás fölött, de megbizonyítják né- 
künk azt, hogy reformátori őseink ho
gyan értették a Szentírást. A tiszta 
tanítás kapcsán szinte felsorolhatatlan 
a szektás vonatkozású elhajlás. Anél 
kül, hogy részletekbemenően igyekez
nénk megállapítani a szektás tanításo
kat, néhány feltűnőt mégis megemlí 
tünk.

a) Szektás vonás az, amikor a 
Szentírás egyes igéit homloktérbe 
állítjuk anélkül, hogy azt az igét, 
vagy igeszakaszt az egész Szentírás 
igazságtartalmának egységes és 
harmonikus egésze felöl vizsgál

nánk meg. Egyébként a hamis egy
házfogalom mellett éppen a Szent- 
írás egyes igéinek az egésztől való 
függetlenségében homloktérbe állí
tása a legsajátságosabb szektás 

vonás.
b) Szektás vonás az, amikor nem a 
teljes Szentírást hirdetjük, hanem 
valami csonka evangéliumot. Külö
nösen a bethániás beállítottságú 
emberek, de egyházunkban nem 
egy lelkész is szokott például hi
vatkozni arra, hogy ők igehirdeté
seikben nem akarnak másról tudni, 
egyedül Jézus Krisztusról éspedig 
mint megfeszítettről. Ez a kiielen- 
tés rendszeresen azt szokta fedni, 
hogy ők »az emberek lelki üdvössé
gével« foglalkoznak csak és nem 
hajlandók igehirdetéseikbe például 
társadalmi, vagy nemzeti kérése
ket belevonni. Közben elfelejtkezve 
arról, hogy ugyanaz a Pál anostol, 
aki valóban nem akart másról tud
ni. mint Jézus Krisztus keresztié
ről, milyen széles skálán szólt 
hozzá az emberi élet minden prob

lémájához
például a nőkérdéshez, vagy a rab- 
szo'gakérdéshez", vagy az állami fel- 
sőbbségnek való engedelmességhez. 
Akik ilyen csonka evangéliumot hir
detnek, tudva, vagy tudatlanul azon 
az állásponton vannak, hogy van az 
emberi életnek olyan területe, ame
lyen ’nem Isten akar úr lenni és van 
olyan probléma, ami egyben nem teo
lógiai probléma volna.

Ez a csonka evangélium egyben 
élettelen, vagy az élettől elszakadó 
evangélium is, vagy ennek éppen el
lentéte, nagyon is erős törődés az élet
tel, az ú. n. »reakció« javára. Az a 
fajta képmutaitás, mely a mai kérdé
sek »kihagyásával« tulajdonképpen a 
tegnapot támogatja. Nekünk ezzel 
özemben a Szentírás egész igazságtar
talmát kell hirdetnünk.

Helyes minden olyan igehirdetés, 
mely bátran tárgyalja nemzetünk 
és azon belül társadalmunk min
den kérdését, így a béke kérdését 
is, az egész Szentírás Igazságtar

talmának világosságában.
c) Szektás minden olyan tanítás, 

amely bármilyen kis mértékben is arra 
utal, hogy van befejezett megtérés, 
mintha a megtérésnek nem kellene na
ponként megismétlődnie. A keresztyén 
ember ugyanis élete végéig ' »simul 
iustus simul peccator« (azaz egyszerre 
igaz és egyszerre bűnös). Krisztus aző 
igazsága és ebben az igazságban való
ban nincs semmi csorba. Ezért a ke
resztyén ember tökéletesen igaz, de ez 
nem jelenti, hogy a keresztyén ember 
is tökéletes. A régi korszaknak a bűne 
és az újnak az igazsága egymásba- 
jonódva folytatódnak, amíg az Isten el 
nem hozza az új korszakot teljes és 
végleges dicsőségében. Csakis akkor 
szűnik meg a bűn. A Formula Concor- 
diae ezt így mondja: »A megújultakhoz 
és megszenteltekhez is odatapad a 
romlott természet mindhalálig' s az 
ó-Ádám ott rejtőzik az ember értel
mében, akaratában és minden erejé
ben«.

A megtéréssel kapcsolatos másik 
6zektás tanítás, amely főleg a meló- 
dizmusból került át egyházunkba, az, 
hogy a megtérésnek pontos idejét meg 
kell tudni mondani. Ez azért szektás 
tanítás, mert a pillanatnyi élmények 
nem szükségesek a megtérésnél. Van
nak megtérések anélkül, hogy órájukat 
rögzíthetnénk. Hogy a megtérés hol és 
hogyan megy végbe: nagyon különbö
ző lehet. Lehet, hogy az életnek egy 
hosszabb szakasza foglalja magában 
a változást. Történhetik elrejtettem de 
történhetik természetesen hirtelen meg 
fordulással is. Mihelyt egyiket vagy 
másikat törvénynek állítjuk fel, már
is szektás magatartásban vagyunk.

d) A szektás tanítások és csoporto
sulások vizsgálásánál még részletesen 
kellene beszélnük elsősorban a ke- 
resztség kérdéséről, amely a szektás ta 
nítások egész seregét váltja ki. Itt 
pusztán annyit jegyzünk meg, hogy

a keresztség, illetve a gyermek-ke- 
resztség jelentőségének lekicsinylé

se mindig szektás vonás. 
Szükséges volna beszélni az egyház- 
fegyeleni kérdéséről, amely szintén 
ges volna beszélni az egyház-fe
gyelem kérdéséről, amely szintén 
olyan kérdés, amely körül sok szek
tás tanítás van. Ennek lekicsinylé
sét éppen olyan szektásnak tartom, 
mint túlhangsúlyozását. Az úr
vacsorával kapcsolatban, illetve az

Gyermekbibliakör-vezetők figyelmébe!

A gyermek vasárnapja,
I. II. 30.—, 28.- Ft.

Kapható az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál 
Budapest, VIII., Puskin-u. 12. Csekkszámlaszám: 220278

azt megelőző oldozássat és kötö
zéssel kapcsolatban szintén több 
szektás jelenséget figyelhetünk 
meg magyarországi evangélikus 

egyházunkban is.
Mindezek a kérdések azonban külön- 

külön egy-egy tanulmányt igényelnek.

Fel kell tennünk a kérdést: milyen 
módszerekkel és eszközökkel lehet 
a szektás tanításokkal és csoporto

sulásokat félvenni a harcot?
a) A legdöntőbb az, hogy azok, akik 

egyházunkban tanítanak és felügyel
nek, de a gyülekezeti tagok is végez
zenek állandóan és rendszeresen ko
moly bibliai tanulmányt. Bibliai ta
nulmány . . . .  Bibliai tanulmány. . .  Eb
ből sohasem lehet elég! Vezetőknek es 
vezetetteknek el kell jutniuk odáig, 
hogy világosan átgondolják a Biblia 
üzenetét, meglássák annak központi 
tartalmát és minden részletei a köz
ponti tartalom összefüggésében és 
világosságában vizsgáljanak meg.

Az önmagából és az önmagával ma
gyarázott Szentírás csodálatosan gaz
dag igazságtartalmával, annak szer
ves és harmonikus'egységében meg
találjuk minden szektának és szektá6 
eltévelyedésnek a helyesbítését.

Az állandó és rendszeres biblia- 
tanulmány és az egyes íráshelyek
nek a Biblia központi igazságtar
talma felől való vizsgálata meg
őriz bennünket attól, hogy az egyes 
Szentírási helyek szektás módon 

kerüljenek előtérbe.
b) A Szentírás mellett állandóan ta

nulmányoznunk kell hitvallási iratain
kat. Közelebbről az Apostoli Hitval
lást, a Nicaeai hitvallást, az ú. n.

Athanaziuszi hitvallást, az Ágostai 
Hitvallást, és annak Apológiáját, a 
Schmalkalden! Cikkeket, Luther Kis és 
Nagy Kátéját és a Formula Concor- 
diaet. A hitvallási iratok mondani
valója nem lehet számunkra megfel
lebbezhetetlen törvénnyé, mert hiszen

a hitvallás! iratok állandóan a 
Szentírás mérővesszeje alá helye- 
zendők, mégis igen jó szolgálatot 
tesznek azáltal, hogy világosan 
megtanítanak bennünket arra, hogy 
reformátori elődeink hogyan értel
mezték a Szentírást, és így nekünk 
is segítséget nyújtanak éppen a 
szektás kérdésben fs a helyes tá

jékozódásra.
Püspököknek és espereseknek meg 
van az a joga, hogy a lelkészektől, 
a lelkészek pedig a gyülekezeti ta
goktól számonkérjék tanításukat és 
magatartásukat a fenti kérdésben.
Azoktól a lelkészektől, akik szektás- 

tanítás hírében állanak és erről a püs
pökök valóban meg is győződtek, írás
ban való nyilatkozatot kérnék, arra vo
natkozólag, hogy a dolgozatban emlí
tett szektás tanításokat nein vallják, 
azt nem tanítják és maguk részéről 
mindent megtesznek azért, hogy gyü
lekezetükben a szektás tanítások és 
csoportosulások felszámolódjanak.

A teljes és tiszta ige hirdetése a mi 
legfőbb szolgálatunk, ahol ez törté
nik, ott Isten megcselekszi, hogy a 
szekta-képződés ne induljon meg, ahol 
pedig már megindult, ott megálljon és 
felszámolódjék.

TÜZEK
VLAICB BARNA

Izott a vastrőn s elégette Dózsát, 
Hóhérbün törte Horeát kerékbe.
És fekete sárkányt ültettek őrnek 
az elnyomók a tüzforrás fölébe.

De a fojtott láng a nagy hegyek ormán 
folyton ki-kitört újuló haraggal.
A múlt század közepén, negyvennyolc

ban
derengett föl a pirosáimú hajnal.

Az árulás lefogta a vihart: de 
a felhők odatapadtak az égre. . . .
S egy század múltán a halottak álmát 
megvalósítja ma, a munka népe.

Románból fordította: 
Szabó Lőrinc
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A TEREMTÉSKOR még ismeretlen 
dolog volt a békétlenség. A bűn

esetkor tört be az emberiség életébe: 
Isten és ember közé a kígyó esete
kor — ez az úgynevezett belső békét
lenség —, ember és ember közé pedig 
Káin esetekor, az első gyikosság al
kalmával. Az első esetben hangzott 
el első alkalommal e földön ez a szó: 
félek (1. Móz. 3.10), a másodikkor pe
dig először vált nyugtalanná ember 
az emberrel szemben: »bárki rám
talál, megölhet-« (1. Móz 4.14). Ezért 
mondhatjuk, hogy a bűn és a békét
lenség összetartoznak s ezért igaz, 
hogy a békétlenség minden formája 
bűn.

Egészen természetes dolog, hogy 
a keresztyén ember és a keresztyén 
egyház szemben áll és harcra kel a 
bűnnel szemben. Ennek a harcnak 
egyik része az, amelyik a békessé
gért folyik a békétlenség ellen.

Ezt a harcot maga Isten kezdte 
meg. Már az ószövetségben is nyo
mát leljük ennek. Ott azonban csak 
vágy volt, mert az ószövetség em
bere még nem látta, csak vágyta a 
békességet Istennel és emberrel egy
formán. Megkötötte kezét, megron
totta szívét az a válaszfal, amelyet a 
törvény emelt Istene és emoertársai 
felé. De talán éppen ezért volt olyan 
értékes a békesség számukia. Amíg 
szívük nyugtalan volt a bűn miatt s 
szemük Istent ítéletesen könyörtelen 
hadúrnak látta, addig a legértéke
sebb dolog volt számukra a békes
ség. A földön pedig, ha egyik kezük
ben építő szerszám, a másikban védő 
fegyver volt, ha a rájuk néző népek 
szeme gyűlöletben izzott, hogy bár
melyik pillanatban lobot vessen 
irtó tűzre, akkor legszebb imádságuk 
volt a békesség kérése. Amikor tehát 
Isten igéje ezt a szót elmondta, 
benne arról beszélt, ami az ember
nek a legfontosabb, mert a békesség 
a földi és az örök élet szempontjá
ból egyaránt az a minden tekintetben 
jó, helyes, egészséges és boldog álla
pot, amikor minden rendben van.
A mi t  is t e n  e l k e z d e t t , be is

fejezte. A karácsonyi örömhír 
már nemcsak ígéri, hanem ki is 
mondja: Dicsőség Istennek — bé
kesség a földön! Néhány szó csupán, 
de aki hallotta, megértette. Hiszen .a 
zsidó ember naponta így köszönt: Bé
kesség neked! Ebbe a köszöntésbe 
foglalt bele mindent, ami legjobbat 
csak kívánhatott, ami a nyugodt, 
boldog és megelégedett emberi élet
hez csak szükséges. A test egészsége 
és tápláló eledele, a nyugodt és há
borítatlan pihenés a forró égöv elemi 
veszedelmei és a karavánutakon való 
közlekedés veszélyei között, a munka 
eredményessége, a család boldogsága, 
— ez mind tartalma volt ennek a 
köszöntésnek. Mivel az élet minden 
zsidó számára át volt szőve vallá
sos gondolatokkal, ezért a legvilá
giasabb zsidó ember számára is 
benne volt mindebben, hogy »legyen 
megbékélt Istened« — viszont a leg
kegyesebb zsidó is volt annyira gya
korlatias, hogy az Isten békességé
ben benne kívánta teste és élete 
külső békességét, tehát a jólétet, 
amint ezt későbbi bőbeszédű köszön
téseik gazdagon részletezték is.

Ezért, amikor Isten a karácsonyi 
evangéliumban ráköszönt az embe
riségre ezzel a mindennapos köszön
téssel, ez nagyon élő és érthető volt, 
mint ahogyan ez volt akkor is, ami
kor Jézus tanítványai köszöntésévé 
tette (Lk 10.5) vagy amikor ő maga 
nyitott vele ajtót feltámadásakor 
tanítványaira (Jn 20.19).

JÉZUS CSELEKVÉSÉBEN ez a kö
szöntés öltött testet. Hiszen ő le

rombolta a válaszfalat, ami Isten és 
közénk éppúgy betolakodott, mint 
közénk és embertársaink közé. Az 
Efezusi Levél hírt ad arról, hogy 
Krisztus cselekvése minden népet 
testvéri közösségbe vont.és közöttük 
békességet hozott létre. Ez a békes
ség a világ életének helyes mederbe 
visszaterelése, a világ, az emberiség 
és az ember dolgainak rendbehozása 
és az Isten és ember, ember és ember 
között levő, összekuszált kapcsolatok 
rendezetté, egészségessé tétele.

TSTEN LEGNAGYOBB AJÄN- 
DÉKA az, hogy békességre lé

pett velünk emberekkel s éppen ez 
indít bennünket keresztyéneket arra, 
hogy mindenekfelett való ajándék
nak tartsuk a békességét és küzd- 
jünk érte teljes erőnkből. Amikor

Ismét kapható!
DEZSÉRY LÁSZLÓ:

TESTNEK FELTÁMADÁSÁT
(I. Kor. 15. húfá magyarázata)
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Isten igéje erre hív fel bennünketj 
érdekes kifejezést használ. Azt mond-i 
ja: vessétek magatokat rá és ragad« 
játok meg! (2. Tim. 2,22, Zsid. 12,14. 
1. Pét. 3,11.) Ez a kemény szó mű« 
tatja, hogy a biblia szerint a békés« 
ségre törekvés nem szép szavak ér« 
zelmi ügye, hanem szenvedélyes, ke« 
mény küzdelem.

Ez a szenvedélyes küzdelem bűn 
ellen való küzdelem és ezért új em
bert kíván. Olyan új embereket, 
akikpek szíve felindult a másokért 
való cselekvésre, akiknek nemcsak az 
fontos, hogy mi van velük és nem 
temetkeznek bele a saját lelkűk 
dolgainak tengerébe, hanem az isten« 
tői kapott békességet minden és min
denki tulajdonává akarják tenni. Is
ten karácsonykor lekötötte magát az 
emberekért emberi módon való cse
lekvése azáltal, hogy emberré lett. 
Ezt a munkáját ma Szentlelke foly
tatja és bennünket azért keres, hogy 
általuk folytathassa. A Krisztus ál
tal legyőzött bűn és a bűn minden 
tapasztalati valósága ellen áll ez a 
harc, A mi feladatunk, hogy a ránk 
eső részt vállaljuk abban a küzde
lemben, amit Isten bíz ránk, hogy e 
világban teljesen letiporja a bűnt, 
azaz hogy legyen minden rendben, 
helyesen és jól, úgy amint Isten terve 
és Krisztusban véghez vitt munkája 
szerint lennie kell: békességben!

Zay László

APRÓHIRDETÉSEK
S O M O G Y I  S Z Ű C S
Bundák átszabása, bélések, használt bundák, 

irhák vétele. Kossuth Lajos-utca 5.

SPECIÁLIS MŰSTOPPOLÓ, MŰTÖMŐ
MAKAN JANOS, többszörösen kitüntetett 
férfi, női szabómester. Thököly-út 59/a. 
Legtökéletesebb mütömés kiégett, molyrágott 
szöveten és ruhákon Vidékre postán utánvét.

S Z L E Z Ä K  R A F A E L
harangöntő állam osított vállalat. Rákos
palota, (Bpest, XV.,) Zrlnyl-út 28. Tel.: 292-128

GYERMEKKOCSIT,
sport és mély, golyóscsapágyasat, csőbútort, 
ágysodronyt, k e r t i b ú t o r t  készít, Javít: 
L A K A T O S ,  Csányl-utca 12. szám (pince)

Vállalati Jogügyi osztályhoz elmennék. 
Baditz, Miskolc. Főposta. Postán marad.
Kvarclámpa Javítás: Zsellér, VIII., Szí- 
gonv-u. 19. __________________  _________
Rekamié készítését, mindennemű kárpitos- 
munkát, Javítást háznál, házon kívül vállal 
fizétésl kedvezménnyel. Váradi, M ajakovszkij, 
utca 32.
Használt háló, kombinált szekrény, kétszemé
lyes rekamié, fotel, szék, lakberenűezts pri
vátnak olcsón eladó. Péterffy Sándor-u. 17. 
Gombos.
Kétszemélyes rekamiét székekkel, fotelekkel 
olcsó árban készít: Kárpitos. Rákóczl-tér 11.
Zongora, pianino Javítás, hangolás, érték- 
becslés olcsón Sasvári zongorakészítő mes
ternél. Lenin-körút 21. Tel.: 426—819.
Művégtagok, haskötők, sérvkötők, lúdtalp
betétek készítése és Javítása. Vidékre is ki
szállok. Pokorny, orvosi műszerész: Budapest, 
V., Kossuth L.-u. 5. szám.
Express Kötőkészülék. Sálszövő. Rapid javí
tás. Debreceni. XIII.. Szt.. László-u. 53.
Szemüveg Llpl Józseftől (Knapecz utódától) 
IX., Üllöl-út 79. örökim ádás templom mellett.
Zongorajavítás, hangolás Jótállással. Szak
szerű becslés. Szávits mester. Baross-tér egy. 
Tel.: 330-476.
Sezlon 850 Ft, m atrac 315, vendégágy (vas
ból) 345 Ft Készítőnél. Bp.. Lenin-körút 55.
Orgonaépltő. Marczel Endre, Budapest, II., 
Pesthldegkút, Rákóczi-út 39.
Merldor kötőkészüléket, szővörámát készít; 
Javít. Kisiparos, Bpest, VIII., Alföldl-u. 12. 
Műhely. ____________ _________
Szőrmebélések, bundák átszabása. Javítása: 
Szemere szűcsnél. Lenln-krt. huszonhat.
Evangélikus családnál vidéki diáklány teljes 
ellá tással otthont talál. — Cím a szerkesztő
ségben.
Használt garnitúra, kétszemélyes rekamiéval, 
olcsón. Kétszemélyes rekamiét 2500-ért, fotelt, 
széket készít. Javít, kedvező feltételekkel: 
Kárpítosmester Thököly-út 3._______________
Zongorakészítőnél zongora, pianínó Jutányos 
árban. Orgonaharmónlum kísebb-nagyobb el
adó. Daróczy mester. 342-662. Aggtelekl-u. 5.
Kárpltosbútor beszerzésével forduljon biza
lommal Oláh Kárpitoshoz. Jav ítást vállalok. 
Készáruk raktáron. József-körút 66. T: 138-102.
Csináltassa nadrág ját speciális nadrágszabó
nál. Női-, sí*, brlcsesz- és átszabás garan
ciával. Varga János. nadrágspeciallsta, 
M ajakovszklj-u. 56. III. 4.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS
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A koreai fegyverszünet után „Magyarországon az egész egyházi élet 
megváltozott és megelevenedett“
Kurt Essen újabb cikke magyarországi benyomásairól

Az Egyesült Nemzetek közgyűlé
sének augusztus 28-1 teljes ülése — 
a Szovjetunió képviselőjének tilta
kozása ellenére — elfogadott egy 
olyan javaslatot, amely képmutatás
ban talán túltesz minden eddigi ame
rikai javaslaton.

A közgyűlés ebben a határozatá
ban »tisztelettel adózik azoknak, akik 
Koreában az ENSZ zászlaja alatt el
estek«. S a tényeket meghamisítva 
azt állítja, hogy »az ENSZ erőfeszí
tése sikerrel járt annak érdekében, 
hogy visszaverje a fegyveres táma
dást«.

Minden becsületes ember csak 
megvetést érezhet ilyen képmutatás 
láttán. Visszataszító az, ahogyan a 
hadianyaggyárosok ENSZ-beli kép
viselői »kegyelettel adóznak« az ál
taluk halálba küldött, megtévesztett 
emberek ezreinek sírdombjai felett.

Nem kevésbbé képmutató a hatá
rozat második része is, amely törté
nelemhamisításhoz folyamodik. Is
mét előkerült az a rágalom, hogy a 
Koreai Népi Demokratikus Köztár
saság volt a támadó. A tények, ame
lyek a világsajtóban a koreai ag
resszió kirobbantása óta napvilágot 
láttak, meggyőzően bebizonyították 
az egész világ előtt; a délkoreai csa
patok követtek el amerikai felbúj- 
tásra agressziót a békés koreai nép 
ellen.

Mindnyájan nagyon jól emléke
zünk arra az okmánygyűjteményre, 
amelyet a koreai hadsereg katonái 
zsákmányoltak Szöulban, a Li Szín 
Man-kormány titkos irattárában. 
Fjekből az okmányokból kitűnik, 
hogy az Egyesült Államok éveken 
át készítette elő a koreai agressziót. 
Jellemző adalék az agresszió^ előké
szítésével kapcsolatban az a fénykép- 
felvétel, amelyet az »Associated 
Press« hírügynökség tudósítója az 
agresszió előestéjén készített. A fény
kép John Foster Dullest — aki ma az 
Egyesült Államok külügyminisztere

Niemöller Márton, a Német Hit
valló Egyház vezetője és a Hessen- 
Nassau-i német evangélikus tarto
mányi egyház lelkészi elnöke húsz
ezer ember előtt mondott beszédet 
a hamburgi »Kirchentag«-on, a né
met evangélikus egyház ötödik nagy
gyűlésén. Beszédét »A német népnek 
a többi nép közötti helyzetéről« 
tartotta.

Niemöller azzal kezdte beszédet, 
hogy annak a kérdésnek, hogy ml a 
német nép helyzete a többi nép kö
zött a jelenlegi világeseményekben, 
»szenvedéssel és bűnnel telített elő
története van, amelytől nem szabad 
eltekinteni«. »Mi még mindig két 
malomkő között őrlődünk, mert mi 
mind a két oldal felé adósok marad
tunk és éppen ezért mind a két fél
lel tisztázni kell a helyzetünket.« 
Niemöller megállapította, hogy a 
német nép történelmi bűne, amely 
miatt jelenleg szenved, még mesz- 
szebb gyökerezik a hitleri fasizmus
nál. Hitler, szerinte, az a tisztátalan 
lélek volt. aki a biblia szavai szerint 
hetedmagával tért vissza az üres 
szobába. »A mi vétkünk, mint min
den egyéb vétek, kettős: vétkezés Is
ten ellen és vétkezés az emberiség 
ellen. És ime most itt állunk ezzel 
a mi istentelenségünkkel és ember
telenségünkkel, mint nép a többi 
nép között.«,

Niemöller megállapította, hogy 
Isten elvágta a német nép előtt a 
nemzeti bűnökhöz visszavezető utat 
és csak katasztrófával végződhetik 
az, ha a régi kísértések a német 
népben felélednek. A továbbiak
ban hitvallást tett a békéért való 
küzdelem mellett:

»Ma azt kérdezik tőlünk, mit 
akarunk cselekedni, hogy fele
lősségünknek komolyan eleget 
tegyünk és betöltsük a feladat

— ábrázolja, amint lövészárokban 
állva éppen a küszöbönálló hadmű
veletek egy mellvédre fektetett tér
képét tanulmányozza. Ismert az az 
amerikai politika is, amelyik két 
éven keresztül megakadályozta azt, 
hogy a fegyverszüneti tárgyalások 
eredményre vezessenek. Legutóbb 
pedig, közvetlenül a fegyverszünet 
megkötése előtt Li Szin Man nagy
hangú nyilatkozatokat tett, hogy to
vább folytatja a háborút Korea 
»egyesítéséért«. Ezt a kijelentését 
mindjárt tettel is alátámasztotta: 
erőszakkal 27 ezer koreai-kínai hadi
foglyot »szabadonengedett« és nagy
részüket besorozta erőszakkal zsol
dos hadseregébe.

Ma három évvel az agresszió ki
robbantása után a támadók ugyan
ott állnak, ahonnan az agresszió ki
indult. Ezért van hát szükségük 
arra, hogy ha már a csatamezőn sú
lyos vereségeket szenvedtek, akkor 
legalább az ENSZ-ben becikkelycz- 
zék »győzelmüket«.

A világ népei nemrégiben a koreai 
fegyverszünet kiharcolásával mutat
ták meg, hogy milyen hatalmas erőt 
képviseltek. A békeszerető népek ma 
a koreai kérdés igazságos, tartós ren
dezését követelik, s hangjukat sem
miféle történelemhamisító határo
zattal nem lehet elfojtani, mert na
gyon jól tudják, hogy mi történt és 
történik Koreában.

Magyar népünk egyöntetűen és 
lelkesen foglalt állást a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság megsegí
tése mellett. Mindnyájan őszinte se- 
gítcniakarással támogattuk a koreai 
nép hősi harcát, melyet független
sége megőrzéséért folytatott.

A Koreai Népi Demokratikus Köz
társaságban hatalmas lendületű 
újjáépítő munka indult meg. A ko
reai nép megedződött a . harcokban 
és most lelkesen lát hozzá az ame
rikaiak által súlyosan megrongált or
szága újjáépítéséhez.

ránkeső részét: ha lehetséges, 
amennyire rajtatok áll, éljetek 
békességben minden emberrel 

(Róma 12:18)«
Majd a német nép békéjének kérdé
sét, nemzetközi összefüggésbe állí
totta és hangsúlyozta, hogy a né
met népnek kelet és nyugat között 
a híd szerepét kell vállalnia, mert 
»mi magunk csak akkor élhetünk 
békében, ha mind a két oldalunkon 
béke uralkodik«.

»Ha békét akarunk, akkor a má
sik féllel való megegyezésre kell 
törekedni, és ha ezt akarjuk, 
akkor tárgyalni kell vele. Ez az 
egyetlen út, amelyet keresztyé

nek javasolhatnak.«
Niemöller ezután a német nép 

egységéről is nyilatkozott. »Senki 
sém veheti tőlünk rossz néven — 
mondotta —, ha ismét egy néppé 
akarunk lenni. Ez természetes kíván
ság, mert egy nép vagyunk.

Az a tény, hogy kelet és nyugat 
határán lakunk, azt a feladatot 
állítja elénk, hogy népünk híddá 
legyen, melyen Kelet és Nyugat 
népei találkozhatnak. Ha ma van 
népünknek a népek sorában 
feladata, ez a feladat csak a 

béke lehet.«
Beszédének végén erőteljesen szállt 
szembe minden olyan tervvel, mely 
katonai úton és háború árán kísé
relné meg a német nép egyesítését. 
Niemöller beszédét a hatalmas hall
gatóság óriási ünnepléssel fogadta.

Ugyanakkor a Németországi Evan
gélikus Egyház zsinaténak elnöke: 
Heinemann Gusztáv, Düsseldorf
ban beszélt és azt hangsúlyozta, 
hogy a németek egyre növekvő 
mértékben megegyezést kívánnak 
Kelet és Nyugat között. ;

Legutóbb közöltük Kurt Essen 
duisburgi lelkipásztor tárgyilagos, 
lelkes cikkét, amelyet a nyugatnémet 
egyházi sajtó számára írt az új 
Magyarország virágzó gazdasági és 
szellemi életéről. Most a Rajnavidéki 
Evangéliumi Sajtószövetség lapja, a 
Kirche in der Zeit közli Essen lelki- 
pásztor újabb cikkét, a magyar pro
testáns egyházakról. A cikk így 
hangzik:

»A Béke Világtanács ülésezése al
kalmából — amelyen több német lel-

B É K E
Frantiseh Branislav

Szivedbe ezt ,a szót jegyezd, 
míg megszeged a kenyeret — 
álkoplaltad az éveket, 
sötét volt minden, vaksötét... 
parira csak egy hullám vetett. 
Fönn csupa dörgés volt az ég.
£s fölsírt benned, napra-nap 
a kin, mert vége nem szakadt.

Szivedbe ezt a szói jegyezd, 
mikor látsz játszó gyermeket 
s mosolygó hajnalcsillagot.
Virágok, csillagában él 
a gyümölcs — őrzik a magok, 
tevele hull bár, mint a vér.
E szó óvja a harmatot 
a kelyhen, rá ha jég zuhog.

Szivedbe ezt a szót jegyezd, 
fegyverezd föl szereteted. 
Tombolhat akkor szörnyű, kor, 
a bősz hullám Sziklákra ésap, 
mert ez a szó mába forrt 
s tovább edzi az akarat.
E víg-kedves szóval köszöntsd 
a vendéget küszöbödön.

' I ' : 4, • | - «
Szívedbe ezt a szót jegyezd!
S egyszer, meglásd, a kikelet 
végre mindenkinek kinyit, 
a fiatal fákból csap át. ' >’ .
A nők s gyermekek dalait 
fűti s férfiöklökbe vág. i _
Es e szóval gyújt a z a nap 
a világon fénysugarat.

Szivedbe ezt a szót jegyezd.
S az emberhez jutsz'közelebb.
E szóval kovácsold napod, 
e szóval fesd a képeket, 
írj verst, szórd szét a magot, 
ez véd, csapást, bajt visszavet, 
e szó mutatja az irányt 
s lámpát gyújt, ha az est leszállt.

Szivedbe ezt a szót jegyezd, 
rácsot, szuronyt megtörhet ez.
E szó erősít, mint a gyógyszer, 
világunk ő gyógyítja meg, 
bölcsődalokkal altatót zeng, 
hajót kikötőbe vezet, 
messziségekbe ő az út, 
zengik országok s csöpp faluk.

Szivedbe ezt a szót jegyezd! 
Minden szív visszhangozza ezt. 
Forrást folyöjához Sodor. 
Szakadékon hidat von át, 
történelmet ír: ezt a kort, 
ő ad nekünk méltó hazát.
E gyöngéd forró szó, amely 
jövőnk kalászát veti el.

Szívedbe ezt a szót jegyezd/
S harangot kondltsz véle meg. 
e szót zengik a hegedűk, 
e szóval étünk boldogan 
s a sziveken sebet nem üt 
a gyűlölet s a fájdalom.
A béke szép, szilárd szava 
eltezet dús tájaira.

Szívedbe ezt a szót jegyezd! 
így jutunk egyre közelebb.
Ez a szó g yőz az ágyúkon, 
összefogja mindünk kézéi, 
értjük: minden nyelven rokon.
A békét őrizd, óva Védd!
S minden nép fönntartja, örök 
pajzsaként a világ fölötti
Szlovákból fordította: Vidor Miklós

kész, köztük Niemöller elnök, Rose 
főtanácsos, mint Dibelius püspök 
személyes képviselője, Küppers vi
káriusnő és mások vettek részt — 
ugyancsak a budapesti kongresszus 
vendégeként tíz napon át én is meg
látogattam a magyarországi protes
táns egyházakat.

Nagy őrömmel kell visszagondol
nom erre a látogatásra, egyfelől 
a rendkívül testvéri és vendég
szerető fogadtatás miatt, más
felől pedig azért, mert a Nyu
gatról jövő egyházi ember szá
mára rendkívül tanulságos do
log ezeket a »vasfüggöny mö
gött« élő egyházakat megis

merni.
A kétmillió lelket számláló refor

mátus egyház és a kisebb lutherá
nus egyház »protestáns egyházak
nak« nevezik magukat, a lakosság 
mintegy 60 százalékát kitevő kato
likus egyházzal szemben. Ezenkívül 
vannak még baptisták, methodisták, 
testvérgyülekezetek stb. A protes
táns egyházak közösen adják ki az 
Ungarischer Kirchlicher Nachrich
tendienst című kőnyomatosukat, je
léül annak, hogy milyen szorosan 
együttműködnek szék a protestáns 
egyházak 1945 óta.

Különleges esetekben a refor
mátus és lutheránus egyház kö
zös úrvacsora-ünnepet is tart. 
Egészen más testvéri viszony 
uralkodik itt, mint egyéb fele
kezeti alapon álló egyházakban.,. 
Minden jel szerint hiányzik . Itt 
az a nagy távolság a püspökök 
és papjaik között is, ami máá ’

\ egyházakban oly . szembetűnő.
Itt mindnyájan testvérek a test

vérek'között.
Vájjon ez a 4 helyzet az elmúlt idők 
szükségállapotának a gyümölcse-e, 
vagy pedig a keresztyén egyház új 
helyzetének a kifejezése a Magyar 
Népköztársaságban, vagy pedig az 
egyházak különleges alkotmányá
nak az ■ eredménye, amelyek mind
ketten presbiteri-zsinati-püspöki fel
építésűek s hozzá még minden fo
kon egy lelkészi és egy világi veze
tőjük van? A református egyetemes 
konvent elnökségét például Bereczky 
püspök lelkészi elnök és Kiss fő
gondnok, világi elnök vezeti. A 
lutheránusoknál hasonló a helyzet. 
Mindenesetre a Béke Világtanács 
ülései alkalmával megállapíthattuk, 
hogy testvéri viszony áll fenn a 
római egyház püspökeinél ■ s az 
orthodoxoknál is. A moszkvai metro- 
polita a református konvent egy 
összejövetelén kijelentette: »Ha egy-4 
szer a béke kérdései háttérbe vonul
nak, akkor is szívből óhajtom, hogy 
továbbra is fennmaradjon közöttünk 
ez az ökumenikus és testvéri közös
ség.

Ez az ökumenicitás ugyancsak 
jellemző a magyar protestáns 
egyházakra. .Mint sajtószolgála- < 
tűk jelenti, a magyar református 
zsinat napirendjére is kitűzték _ 
az evanstoni témákat és hónapo
kon keresztül foglalkoztak velük 

a teológiai bizottságok.
Hol történik ez meg más országban? 
Itt igen nagy érdeklődéssel ápol
ják a világ 1 minden egyházával 
és keresztyénével való testvéri kö
zösséget az amsterdami világkonfe
rencia jelszavának szellemében: mi 
együtt akarunk maradni! Ezért uta
zott legutóbb Péter János püspök 
Angliába és Skóciába és prédikált 
sok templomban. Ezért utazott In
diába is. Ezért jelentek meg a 
lutheránus püspökök 1952-ben a 
Lutheránus Világszövetség hannoveri 
ülésén. Es megkérdezték: vájjon el- 
jönnek-e mihozzánk is más keresz
tyén egyházakból a testvérek, el

jön-e például Lilje püspök, akit meg» 
hívtunk?

A magyar egyházak szabad, vagy
is az államtól független egyházak. 
Egyházi adó nincs. Minden egyház
tag saját maga állapítja meg évi 
hozzájárulásának összegét. De a 
perselypénzek magasabbak, mint az
előtt: ezt nemcsak a protestáns, de 
a katolikus püspökök is megerősítik. 
A belmissziói intézményeket átvette 
az egyház. Egyes gyülekezetek külön 
gondjukba vették a szeretetintézmé- 
nyeket. A teológiai fakultások is 
egyházi főiskolákká lettek, két re» 
formátus és egy lutheránus lelkész« 
képző intézet van.

Ezáltal az egyházi tudományok
nak, a teológiának és az egy
házhoz való viszonyuknak újjá
éledése következett be, amint 
hogy az egész egyházi élet meg

változott és megelevenedett.

Az úrvacsorázók száma nagyon meg
nőtt. Egyesületi rendezvényék he« 
lyett az összgyülekezet által szerve
zett összejövetelek folynak, melye
ket a reformátusok »szeretetvendég- 
ségnek« neveznek és nagyon látogat
nak. Valóban érdemes ezeket az új 
egyházi utakat, amelyeket Magyar- 
országon már éveken ál kipróbáltok, 
tanulmányozni.

Sok tekintetben mintaképül szol
gálhatnak számunkra, hogyan 
kell Igazi keresztyén gyülekeze
teket felépíteni, amint mi, né
metek azt & Hitvalló Egyházak-

-* ban reméltük. . . . .
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Ami végül az államhoz való vi
szonyt illeti,, visszagondolok az Ál
lami Egyházügyi Hivatal elnökének 
a szavaira, amelyeket a református 
konventen mondott el: »Tudjuk, 
hogy világnézetileg az állam és az 
egyház nem állanak azonos alapon; 
ez azonban nem akadályoz bennün
ket abban, hogy barátságos legyen 
egymáshoz való viszonyunk. Mi nem 
kívánjuk az egyház képviselőitől, 
hogy a szocializmust prédikálják. 
De sok közös feladatunk van, neve
zetesen. mindaz, a m i. népünk jólé
tét, fejlődését, az életszínvonal 
emelkedését szolgálja.« Való igaz, 
hogy a magyar állam megbecsüli az 
egyházakat és igen sok templom 
épült újjá az állam segítségével. Az 
állam segélyt ad az intézeteknek is 
és még 20 éven keresztül hozzájárul 
az egyház költségeihez. Még sok 
mindent kellene erről elmondani, 
Egyet azonban szeretnék kérni: ne 
feledjük el a magyarországi testvé
reket, tanuljunk tőlük és 'fogadjuk 
nyitott szívvel azt, amit Isten közöt
tünk cselekszik« — fejezi be cikkét 
Essen lelkész.

H Á L A Z S O L T Á R
(A 100. zsoltár fordítása.)

Boldogan kiálts az Örnak, 
te egész világ!
Szolgáljátok az Urat örömmel, 
menjetek elébe ujjongással!
Ismerjétek fel: az ür az lsen, 
ő alkotott minket 
és nem mi magunk, 
az ö népe és nyája vagyunk!

Hálávál lépjetek be kapuin,
és dicséretekkel udvarába,
magasztaljátok öt
és áldjátok nevét,
mert jó az Or, kegyelme örök.
s hűsége nemzedékről nemzedékre

f száll
Fordította: Bodrog Miklós
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„Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus 
_______által és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát“ (h . k w . s, isj
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Az ötödik német nagygyűlés Hamburgban
Augusztus 12—16. között rendez

ték Hamburgban az ötödik német 
evangélikus nagygyűlést. A nagy
gyűlés rendezője ismét D. Dr. Thad
den von Trieglatf. Az immár szoká
sos külsőségek között elsősorban az 
evangélikus tömegek tüntető meg
jelenésére építve rendezték meg ezt 
a nagygyűlést is. A megnyitón 40 
ezer ember vett részt, melyből tíz
ezer a Német Demokratikus Köztár
saságból jött. A német egyházi la
pok hálásan kommentálják a keleti 
német kormány engedélyét, mely 
tízezer útlevelet biztosított ehhez a 
nagygyűléshez.

Thadden von Trieglatf, a gyűlés 
elnöke, a gyűlés végeztével táv
iratot küldött Grotewohl minisz
terelnöknek, melyben megkö
szönte a keleti német kormány 
jóindulatát. A táviratban a többi 
között ezt mondja: »ön segítsé
gére volt ezzel a német evangé
likus nagygyűlésnek, hogy az 
teljesítse fontos szolgálatát ke
leten és nyugaton élő népünk 
üdvére. Azért imádkozunk, hogy 
egyházi nagygyűlésünk áldást 
hozzon egész népünkre és annak 

vezetőire.«
Ä külföldi lapok megírják, hogy 

a hamburgi lakosság nehezen támo
gatta a nagygyűlést. A svájci evan
gélikus sajtószolgálat a többi között 
megírja, hogy a konferencia érdeké
ben 400 ezer látogatást végeztek el 
Hamburgban, hogy 18 ezer ingyenes 
szálláshelyet találjanak a vidékiek 
és a keletnémetek számára. Ham
burgban egymillióhétszázezer evan
gélikus fizet kötelezően egyházi 
adót, de ennek csak 2.2 százaléka 
templomlátogató. Az egyházi nagy
gyűlést mégis itt rendezték, mert 
ez a mai nyugatnémet állam legna
gyobb városa és a »keresztyén poli
tikának« is segítséget akartak nyúj
tani a nagygyűléssel a nyugat
német választások előtt. Külföldi 
laptudósítók megírják, hogy Ham
burgban valamennyi politikai párt 
beszüntette ezekre a napokra a po
litikai agitációt, »hogy az evangé
likus nagygyűlést ne zavarják«.

Ugyanakkor azonban a férfiak 
számára nagygyűlést tartottak ' 
»Választások előtt állunk« cí
men, úgy hogy inkább az az igaz
ság, hogy részben maga a nagy
gyűlés vállalta a választási pro

pagandát ezekben a napokban.
A nagygyűlést óriási apparátussal 

rendezték, számos külföldi vett rajta 
részt, az Amerikai Egyesült Álla
mokból, a Skandináv államokból, 
Angliából, Ausztriából és Jugo
szláviából is. A genfi ökuménikus 
központok is képviseltették magukat. 
Tizenöt püspök prédikált különböző 
hamburgi templomokban. Különle
ges találkozókat rendeztek, külön
böző csoportok számára. Az egyházi 
lapok a nagygyűlésről úgy számoltak 
be, hogy annak szerteágazó pro- 
grammját egységesen senki sem ki- |

sérhette figyelemmel, hanem abból 
Inkább kis részleteket hallott.

Voltak a nagygyűlésnek kiemel
kedő pontjai is, így Lüthi, svájci 
lelkész tartott igen nagy nyilvános
ság előtt bibliatanulmányt és Nie- 
möller Márton, tartományi egyházi 
elnök nagy beszédet tartott a bé
kéről, a népek közötti tanácskozá
sok útján való és a kormányok 
tárgyalásai útján keresendő nemzet
közi megbékélésről s a német nép 
egységéről.

A nagygyűlés vezérlő témája ez 
volt: »Ne veszítsétek el hiteteket«. 
A témát hét munkacsoportban tár
gyalták. A munkacsoportokban ezt a 
témát hét különböző irányban fej
tegették. A megbeszéléseken a né
met nép és a német egyház döntő 
kérdéseit vagy elkerülték, vagy 
Igyekeztek azokat a nyugati politika 
szempontjai szerint formálni. A 
Svájci Evangélikus Sajtószolgálat 
szerint a német nép egységéről 
való megbeszéléseket például ezzel 
a mondattal jellemzik: »Megakadá
lyozták azt, hogy a jelenleg olyan 
szívesen hallott »újraegyesülés« szó 
az egyházi nagygyűlés által vallásos 
glóriát kapjon.«

A nagygyűlés záró aktusánál óriási 
fakeresztet állítottak fel, s a nagy
gyűlést rádión és televízión közvetí
tették.

A nyugati egyházi sajtó felveti az 
ilyenfajta nagygyűlések értékének 
kérdéseit. Az egyik vélemény sze
rint az »ember kénytelen sok kétely- 
lyel utazni egy ilyen német nagy
gyűlésre, magával cipelve a tömeg- 
pszihózis szorongató érzéseit«, más 
vélemény szerint az »ilyen egyházi 
nagygyűlés kísérlet arra, hogy az 
evangéliumot új formában hozza 
közelebb a mai emberhez.« A Die 
Kirche című evangélikus lapban 
Werner Schnoor értékeli a nagy
gyűlést s a nagygyűlés első 
jelentőségének tartja, hogy »az 
emberek látják egymást«. Fi
nom formában bevallja ez a cikk 
azt is, hogy milyen külsőséges és 
tüntető formában történik az 
ilyen nagygyűlés »bizonyságtétele«. 
Schnoor azt írja, hogy az ilyen nagy
gyűlésre utazással az ember »be
vallja, hogy az egyházhoz tartozik, 
már azzal, hogy odautazik. . ,  a to
vábbi út ehhez, hogy kabátunk gomb
lyukába kitűzzük a nagygyűlés jel
vényét.«

A hamburgi nagygyűlés Jelentősé
gét mindenesetre abban lehet látni, 
hogy a Német Demokratikus Köz
társaságban élő keleti németek nyílt 
szívvel keresték ebben a találko
zóiban is a német nép egységének 
kiharcolásához segítő újabb alkal
mat és ez nyilván nem volt vi
szonzás nélkül a nyugati németek 
részéről sem. Niemöller beszédét 
úgy kell értelmezni, mint azoknak a 
nyugatnémeteknek a hangját, akik 
világosan tudják, hogy ml a német 
egyház kötelessége ezekben az 
években.

Űj fordításban megj'elentl

DOKTOR LUTHER MÁRTON
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Szentháromság után 14. Vasárnap 

János; 6:60—66.
A nagy kenyércsoda, amelyről Já

rtas evangéliuma 6. fejezetében' olva
sunk, tágrameresztétt szemeket ered
ményezett és álmélkodi megdöbbe
nést szült* Általános tetszést aratott 
és nagy sikert jelentett. De a hozzá 
fűzött, elmondott beszédek — ame
lyek, pedig a, lényegre mutattak 
»kemény beszéd«, sót megbotránkoz
tató volt. Jézusnak a lényegre, fon
tosra, szükségesre vonatkozó igéi még 
az övéiben is zúgolódásra találtak. 
Ennek az oka, boga övéi nem tudták 
befogadni az Ö életet eligazító igéit. 
A szemük, . gondolkodásuk, általában 
véve az egész felfogásuk a mellékesre, 
a nemfontosra irányult. Igénkben vilá
gosan kitűnik, hogy Krisztus az egyház 
mai népéi is hogyan akarja nevelni, 
kormányozni '■ beszédével, egyszóval 
eligazítani. Ezért mutat rá ismételten 
a lényegesre, a fontosra, a szüksé
gesre. Azt kell a ml egyházunknak 
tisztán látni, amiről itt a 6. fejezetben 
szó van: Krisztus beszédét, igéjét ad
ja; és azonkívül a szentségeken ke
resztül Isten kegyelmét kapjuk.

Itt a hangsúly tnost a beszéden van. 
Mégpedig nem Is akármilyen beszé
den. Általában Krisztus beszéde soha
sem »akármilyen«. De itt az élet be
szédeiről van szó: »a beszédek, ame
lyeket én szólok néktek, lélek és élet«. 
És mert Krisztus ezt kijelentette, 
azért hirdetheti az , egyház is, Jiogu az 
ö  beszéde élet• És Hirdethetjük, hogy 
az a beszéd, amelyet tőle hallunk, el
igazító beszéd. Akármilyen keményen 
hangzik is, mégis a mi életünkről 
szóló beszéd. Akik a »kemény beszéd
ben« nem látják az O élétet irányító 
akaratát, azok úgy visszavonulnak, 
mint az ö  tanítványai közül sokan. 
Akik azonban bűnbánattal veszik, azok 
bocsánatot nyernek és új életük van. 
Az egyház népe boldog, ha a »kemény 
beszédet« is hallja, mert abból is az 
0  szere te tét meríti, Az egyház népe 
örül, mert Jézus ma is élet beszédét 
adja. Hallgassuk nyitott füllel és 
szívvel az 3 beszédét■ Figyeljünk a 
vasárnapi igehirdetésben' arra, hogy 
Krisztus beszéde miképpen lélek és 
élet.

Rédey Pál

Háromhónapos kántorképző tanfolyam 
Foton

November 16-án kezdődik Fóton 
a tizedik kántorképző és belmissziói 
tanfolyam. Részt vehetnek férfiak 
és nők egyaránt. A tanfolyamon 
való bentlakás kötelező. Jelentkezni 
csak az illetékes lelkész! hivatalon 
keresztül lehet. Jelentkezéskor mel
lékelni kell: 1. Lelkész: ajánló levél. 
2. Orvosi bizonyítvány. 3. Rövid élet
rajz. A tanfolyamon lakás, fűtés vi
lágítás és részvételi díj címen h a- 
v o n k i n t a kövétkezőket kell fi
zetni: 150 forint készpénzben, 5 kg 
fehér liszt, 2 kg cukor, 15 db tojás, 
1 kg gríz, 1.5 kg zsír, 1 kg sertéshús, 
0.5 kg mák, 5 dkg paprika, 10 kg 
burgonya, 0.5 kg száraz bab. Ke
nyérről mindenki maga gondosko
dik. A természetbeliek részben kész
pénzben is megválthatok. Jelentke
zés: Evangélikus Belmissziói Otthon, 
Kőt (Pest megye) címen.

Giertz Bo:
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GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeptember 6 . Szentháromság után 14. vasárnap.
Igék: d. e. Jn 6,60—66. Km 8.6—11, d. u. Jób 32,4—9.
A*vasárnap üzenete: Test és Lélek.
Liturgikus szín: zöld.

DEAK-TÉR
A gyülekezet új munkaévét szep

tember 6-án ünnepi istentisztelettel 
kezdi meg. Az istentisztelethez úr- 
vacsoraosztás csatlakozik. Ugyanaz 
nap délután fél 7 órakor szeretei- 
vendégség lesz. Előadást tart Prőhle 
Károly teológiai akadémiai tanár, 
közreműködnek a Lutheránia szólis
tái.

ZUGLÓ
A szeptemberi munkaév kezdete 

alkalmából a gyülekezet lelkésze 
szeptember 6—13 között »Felséges 
nyitány« címen igehirdetés-soroza
tot tart a Hegyi beszéd boldogság
mondásairól. Mégpedig az első és 
utolsó igehirdetés a vasárnap dél
előtt 11 órai főistentiszteleten hang
zik el; a közben esők, hétfőtől szom
batig, este 7 órai kezdettel tartatnak. 
Az egészet szeptember 13-án d. u. 4 
órakor szeretetvendégség zárja be. 
Ezen Kemény Lajos esperes tart 
előadást.

LOVASZPATONA
A lovászpatonai evangélikus egy

házközség szeptember 6-án isten- 
tisztelet keretében búcsúztatja nyu- 
galbmbavonuló lelkészét Szalay Mi
hályt és ugyanakkor iktatja be hiva
talába meghívott új lelkészét, Boj- 
sza János szombathelyi vallástaníló 
lelkészt. A beiktatást Halász Béla 
esperes végzi,

ZALAGALSA
Augusztus 23-án iktatta be Halász 

Béla esperes a Síkos Gyula lelkész 
lemondásával megüresedett lelkészi 
állásba egyhangúlag meghívott Bók
kon Lajos körmendi missziói lelkészt 
ünnepi istentisztelet keretében. Mind 
a búcsúzó, mind a beiktatott lelkészt 
meleg szeretettel köszöntötték az 
egyházmegye, az anyagyülekezet és 
a filiák részéről,

NYÍREGYHÁZA
A nyíregyházi evangélikus egyház« 

község idén ünnepli alakulásának 
200 éves évfordulóját. Az ezzel kap
csolatos ünnepségek során az egy
házközség vallásos estet rendezett a 
nagytemplomban a szeretetotthon ja
vára. Az est műsorán bibliai tárgyú 
munkák szerepeltek. Mély hatást 
keltett dr. Vietorisz Józsefnek gyö
nyörű verses bibliai fordítása. A val
lásos estet még művészi ének- és or
gonaszámok gazdagították,

GYÖR-SOPRONI EGYHÁZMEGYE
A győr-soproni egyházmegye lel

készi munkaközössége augusztus
25-én Győrött ülést tartott, Németh 
Károly esperes elnöklete alatt. Úr
vacsorát osztott Menyhár István 
győri lelkész. Dombi László felpéci 
lelkész előterjesztésében foglalkozott 
az értekezlet az egyházmegyében 
rendszeresítendő lelkészi önsegély 
ügyével. Behatóan megtárgyalták a 
lelkészek a Magyar ökumenikus Bi
zottságnak az Egyházak Világtaná
csához intézett üzenetetét,

HAZASSAGKÖTES
Halasy Endre sarkad: missziói lel

kész július 14-én házasságot kötött 
Márki Jolánnal a mezőhegyesi evan
gélikus templomban,

HALÁLOZÁS
Sikos Kálmán nyugalmazott lel

kész augusztus 21-én elhunyt. Te
metése augusztus 23-án volt Kajár- 
pécen. A temetést Németh Károly 
esperes végezte,

Endreffy Jánosné született Hajek 
Hermin, Endreffy János ny. lelkész 
neje életének 58-ik évében hosszú 
betegség után Nyíregyházán el
hunyt.

Lelkészcsaládnál, kertes házban 
két egyetemi fiú- vagy lány hal Igatót 
lakóul fogadnának,

Régi magyar-cseh kapcsolat emléke
A cseh szellemi életnek fontos 

jubileuma van most. Kétszáz évvel 
ezelőtt született Josef D o b r o v s k y  
cseh irodalomtörténész és nyelv
tudós, akinek fellépésétől datálódik 
a cseh nemzeti szellemű irodalmi 
és tudományos élet újjászületése. 
Josef Dobrovsky 1753-ban született 
s 1829-ben halt meg. Németül és la
tinul írt, de mélységes hazafias ér
zése gyújtotta lángra az ellenrefor
máció óta elalélt cseh szellemi éle
tet. Ez a finom, művelt abbé a cseh 
felvilágosodás legmegnyerőbb alakja. 
Kritikájával elutasítja egy hamis 
középkori kézirat hitelességét s meg
alapozza a cseh irodalomtörténetet 
és a szláv nyelvtudományt. Maga
tartásban, módszerben, sőt arckifeje
zésben Is hasonlít a mi K a z i n c z y  
Ferencünkre. Akkortájt az ő szel
lemi formájuk volt a legnagyobb fel
lépés, a legbátrabb tett. Josef Dob
rovsky közvetve a cseh huszitizmus 
nyelvi és szellemi örökségét állította 
a csehék elé. Dobrovsky magyar
barát volt, akárcsak száz évvel előtte 
Comenius. Érdekes, hogy Magyar- 
országon született, a Győr megyei 
Gyarmat községben, a sokoróaljai

járásban. Dobrovsky osztrák-cseh ka
tona fia volt s hazánkat kisgyerek 
korában elhagyta, de mindhalálig 
önérzetesen mondotta, hogy ő »félig- 
meddig a dicsőséges magyar nemzet 
fiai« közé tartozik. Tudományos 
munkássága során mindig talált mó
dot a magyar irodalom őszinte ér
tékelésére. Magyarországi tájékoz
tatója R i b a y György evangélikus 
lelkész volt, az ismert tudós, aki 
S zé c h e n y i Ferenc titkáraként 
részt vett Nemzeti Múzeumunk létre
hozásában is. Ribay révén állapította 
meg Dobrovsky, hogy a magyar pro
testantizmusnak hatalmas szerepe 
volt a magyar nemzeti szellem meg
tartásában és elterjesztésében, ezért 
hát különös küldetésé van a ma
gyar protestantizmusnak is, akárcsak 
a csehekének. Comenius említette 
elsőnek a magyar nyelv rokonságát 
a finn nyelvvel. Dobrovsky már tég
lát épített a finn-ugor nyelvészet 
számára, komoly érvekkel bizonyítva 
a magyar és finn-ugor nyelvek ro
konságát. Okos, őszinte, finom egyé
nisége a cseh tudósnak a magyar- 
cseh kapcsolatok egyik élő emléke,

(Sz.)
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Móra Ferenc:

T iszte le tes
A levelényi tiszteletest életében 

csak egyszer látták haragudni, akkor 
is csak a templomkert rózsái láttok, 
meg a rajtuk legelgető méhecskék. 
Ugyancsak csóválták a virágfejüket 
a rózsák, a méhecskék is mind azt 
dongták, hogy ilyent még nem értek, 
mióta szárnyuk kihasadt.

— Hát igenis, haragszom — 
mondta szigorú, ráncbaszedett hom
lokkal a tiSzteletes úr és rácsapott a 
pipaszárral a mohos márvány pafra, 
amin a kőrisek árnyékában üldögélt.

De meg is simogatta a padot mind
járt, mintha bocsánatot akarna kérni 
tőle. Harminc év óta szokta ő innen 
nézdegélni a világot, a messze kéklő 
hegyeket, a pirostetejű házikókat 
a völgyben, a gyepen ugrándozó Dá- 
ránykákat és az égen úszkáló felhő- 
falkákat. Azálatt bizony úgy meg
szerette az öreg padot, mintha lelkes 
állat lett volna. A rózsákkal, a mé
hekkel pedig úgy el tudott beszél
getni, mint aki bizonyos benne, hogy 
értik a szavát. És lehet is, hogy ér
itették, mert most is, amint elkezdett 
beszélni, egyszerre széjjelebb nyitot
ták kelyhüket a rózsák és abbahagy
ták a döngicsélést a méhek.

— Hát igen — mormogta keserűen

ú r  h a r a g ja
a tiszteletes úr — hát való az, amit 
ez az öreg Gál Andrásné csinál? 
Hetvenkét esztendős öregasszony lé
tére minden vasárnap elalszik a 
templomban, mint valami ölbeli gye
rek. Hát hallott már ilyent valaki?

— Nem, ilyent nem hallott — su
sogták a rózsák és döngicsélték a 
méhek.

Sőt az öreg kőrisek koronáján is 
átfutott valami halk rezdülés, bár 
őket senki se kérdezte s ez még job
ban felháborította a tiszteletes urat. 
Most már egész nekitüzesedett a ha
ragnak és hangosan áradt szelid szá
jából a haragos panasz:

— Minden igehirdetést keresztül
alszik, ahogy beül a harmadik padba, 
sóhajt egyet-kettőt s rögtön bóbis
kolni kezd. Nem hall egy hangot se 
az Űr igéiből. No, de rápirítok, ha 
meglátom, rá én. Megmondom neki 
a lelkemen valót, ha meglátom, meg 
én.

Abban a percben ijedten kapta le 
a fejét, öreg Gál Andrásné közele
dett f,eléje. Két báránykát szoron
gatva hóna alatt, fáradtan döcögött 
át a templomkerten.

Tiszteletes úrnak mintha egyszerre 
elfújták volna a haragját, Kinyitotta

a kapcsos ódon bibliát s úgy beleme
rült, mintha se látna, se. hallana. — 
Hátha nem vesz észre — gondolta 
magában —, akkor nem kell meg- 
pirongatnom. Mert hiába, csak nem 
illik énhozzám a pörlekedés.

De már akkor rávetődött öreg Gál 
Andrásné reszketősfejű árnyéka a 
bibliára. — Tegyünk úgy, mintha 
aludnánk — fogta le égszínkék sze
meit a tiszteletes. Nem ért az sem
mit. öreg Gál Andrásné. olyan han
gos jónapot kívánt, hogy erre még a 
murmutérnek is fel kellett volna éb
redni álmából. Tiszteletes , uram is 
felvetette a szemét, össze is szedte 
a bátorságát és rászólt szigorúan az 

, öregasszonyra:
— Szülém, tudja-e kend, hogy ma 

vasárnap van? Hát azt tüdja-e, hogy 
a vasárnapot meg kell szentelni?

A szüle egy kicsit együgyűen mo
solygott. Nem egészen’ értette az Is
tenadta, mit mond a tiszteletes úr. 
De annak nagyon örült, hogy ilyen 
nyájasan megszólította őt, a szegény 
gyapjúnyíró asszonyt, .akinek, semmi 
érdeme sincs erre a nagy tisztes
ségre./ m  H ;■*  ̂ f r i

— Igenis, lelkefn-galambom, tiszte
letes uram — hajtotta, meg alázato
san a sárgákertdős fejét?, csak meg
úsztatom ezt a két báránykát, aztán 
sietek vissza templomba. Prédiká
cióra okvetlen ideérek,

Elmosolyodott erre a tiszteletes és 
> barátságosan simogatta meg a bá- 
| ránykákat. — Jó, jó, szülém, csak 
, azért nem kell szaladni, nem való az 
: már az ilyen öreg testnek.

Majd kipihenem magam a temp
lomban—  nézett fel vidám bizako
dással az öregasszony. — Tudja, lel- 
kem-galambom, én mindig az isten- 

' házában szoktam kipihenni magamat. 
Hétközben lótok-futok, talpalok min
dig, nincs nekem megállásnyi időm 
se, nem is természetem a henyélés. 

! Hanem itt a templomban, az én pa
domban, itt mindig megnyugszik tes- 

i tem-lelkem.
Megint elmosolyodott a tiszteletes 

úr és egy kicsit keményebbre vette 
ja szót: Tudom én azt, szülikém. 
Aludni Is láttam ám én már kelmé
dét az istenházában. Az pedig nagy 
vétek ám, tudja-e?

Gál Andrásné törődött öreg sze
méből egyszerre megeredt a könny.

Jaj, Istenkém, sohse gondoltam 
: én arra, hogy olyankor talán nem 
is jól cselekszem! Én mindig azt 
gondoltam, lelkem-galambom, hogy 
olyankor a jó Isten küldi rám az ál
mot. Mert én nagyon szépeket szok
tam ám ott álmodni a pad sarká- 

■ ban. Lelkem jó uram mindig odaül 
mellém álmomban, mint ahogy éle
tében is mindig ott ült. Két szép le
gényfiam is oda támaszkodik a pád

hoz és énekelik a szent zsoltárokat, 
mint azelőtt, míg a háborúban oda 
nem maradtak. Menyecske-lá
nyom is ott térdel az első sorban, 
szép fekete selyemkendővel a fején, 
amelyikben eltemették. Kis unokám 
Is ott bogárzik az oltár mögött, ki- 
kikukucskál a nevető szeme, nem 
győzök neki integetni, hogy megha
ragszik ám az Istenke, ha a házában 
pajkoskodnak. Ügy bizony. Nincs 
már nekem senkim a világon, olyan 
vagyok, mint a megszedett tőke — 
de látja, lelkem tiszteletes uram, va
sárnap itt a templomban mindig 
együtt vagyok azokkal, akiket elte
mettem.

Bégetni kezdtek a báránykák, 
meg iramodott velük a szüle, de 
visszaszólt a templomkert kapujából:

— Mindjárt jövök vissza, instálom, 
A beszédre bizonyosan visszaérek.

Tiszteletes uram sokáig nézdegélt 
öreg Gál Andrásné után. Aztán be
ballagott a méhesbe, kihozta onnan 
a kisvánkost, amin ő maga szokott 
szenderegni ebéd után és bevitte a 
templomba.

A harmadik padba tette be, a sa
rokba, öreg Gál Andrásné helyére és 
még meg is simogatta, mondván:

— Nagyon szépeket álmodjon raj
tad a szüle!

Ez a levelényi tiszteletes haragjá
nak igaz története,



E V A N G É L IK U S É LET 3

AZ APRÓSÁGOK HITVALLÁSA
— Lakán 17:11—19. —

1 Ä hit szeme minden pillanatban 
rácsodálkozik arra a boldog való
ságra, hogy Isten a mi szerető és 
gondviselő jó atyánk, mi pedig az
0  gyermekei» vidám és gazdag csa
ládja vagyunk. Mindez pedig azért 
van így, mert O így akarta és így 
adta mindezt erre a világra.

Erre az elmondhatatlanul nagy 
szeretetre valamit válaszolni kell. 
Hiszen a gyermek mindig válaszol 
valamit az édesatyjának. Amikor 
nagyobb lesz és megjön a hallása, 
amikor érteni kezdi az atyai szív 
jóságának drága dallamát, akkor 
egyszerre csak visszhangozni kezd 
a szíve. Visszanéz Reá. Köszönő szó
val, sokszor a könnyeivel, sokszor 
a csókjával. — Nekünk is felelni 
kell valamit Istennek. Luther is így 
mondja: »Mindezért én Néki hálá
val és dicsérettel, szolgálattal és en
gedelmességgel tartozom.« Mi tehát 
adósai vagyunk az Istennek. Nem 
úgy mint az adós a pénzével, hanem 
úgy, mint ahogy a virágok adósai a 
napfénynek. Nem kényszerű, rossz
kedvű törlesztgetéssel tartozunk 
Istennek, hanem természetes, ma
gától értődő Feléje-fordulással. Ezt 
az örök Isten felé fordulást úgy hív
juk: hála!

m
Légy hálás! — A hála mindenek

előtt m e g e l é g e d é s .  Megelégedés 
az ajándékokkal és az Ajándékozó
val. Tudni azt, hogy nem érdemiem 
meg az örömöket, amikkel Isten 
mindennap megsimogat és nem ér
demiem meg a kereszteket, amikkel 
Isten mindennap Magához hívogat. 
Nem érdemiem meg az üdvösséget. 
Es Isten mégis ad. Legyen elég az 
ajándék és legyen elég az Ajándé
kozó. Melegítse át a szívemet az, 
hogy Isten szeret. A hála az aprósá
gok hitvallása. A költő így mondja 
ezt:

»Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök.
Szitáló, halk sziromcsodák
Rajtuk át Isten szól: ■— Jövök!«

s
1 Légy hálás! A hála ö r ö m ö t  je
lent. A kínaiakról jegyezték fel, 
hogy mennyire tudnak örülni az élet 
legapróbb szépségeinek is, ami ne
kik adatott.'’ A hold ezüstös fényé
nek, a bambuszfa hüs árnyékának, 
egy tenyérnyi kis kertnek az ablak- 
párkányon és a gyermek mosolyá
nak, Luther nagyon szegény és vi

harban járó ember volt, mégis 
mindig tudott örülni. Légy hálás és 
légy örvendező keresztyén ember. 
Ne felejtsd el, hogy neked is van 
okod örülni, hiszen Isten neked is 
adott valamit. Minden pillanat 
gyújtsa meg örömöd és szálljon a 
lelked az Isten felé. Légy hálás!

S
Légy hálás! — A hála mindig 

v a l l o m á s t  jelent. Senki sem 
örülhet önmagában. Az örömöt min
dig el kell valakinek mondani. Nem 
természetes, hogy annak mondjuk 
el, Akitől az örömünk való?! Assisi 
Ferencről mondják, hogy amikor el
vonult a pusztába, nem volt semmije 
és mégis ő volt a világ legboldogabb 
embere, mert a virágillat és a ma
dárdal tündöklő templomában Is
tenre rátalált. Amikor ezt az örö
mét el akarta mondani, még szavai 
sem voltak. Keresett két száraz fát, 
és végighúzta egymáson. Ez volt a 
hegedűje. És a szíve muzsikált hozzá. 
Légy hálás: mindig akad két egy
szerű szó, amivel ezt elmondhatja 
a szíved — köszönöm Istenem!

E
Légy hálás! — Ez azt is jelenti, 

hogy l é g y  i m á d k o z ó  e m b e r !  
Ne csak érezd, hogy jó az Isten, 
hanem dicsérd is Öt. Ne légy elké
nyeztetett gyerek, akinek semmi sem 
elég. Aki mindig csak kér. Imádsá
gaink mindig kérő imádságok. Mi
lyen kevés benne a hálaadó imád
ság. Pedig van okod erre. Van ke
nyered és ruhád. Van otthonod és 
van templomod. Van hited és van 
mennyországod. És van. Istened. 
Mikor köszönted meg Ot — Neki?! 
Mikor köszönted meg, hogy élsz, 
hogy van munkás két kezed, hogy 
van Ot átölelő erős hited?!

Légy hálás! — Ez végül annyit 
jelent, hogy imádkozva és szeretve 
add tovább azt, amit kaptál. Di
csérje Istent a szolgálatod. Adjál két 
kézzel. Valaki egyszer azt mondta, 
hogy amikor két kézzel adunk, 
akkor már csak egy rövid mozdulat 
kell ahhoz, hogy a kinyújtott két 
kézből imádságra kulcsolt kéz le
gyen.

így lesz az elfogadó kézből aján
dékozó kéz és az ajándékozó kéz
ből imára kulcsolt kéz. Hálás — 
megáldott kéz!

Friedrich Lajos, f

Az orosz orthodox egyház igehirdetéséből
Az atábbiakban Nyikolá/  metro- 

polita igehirdetéséből közlünk 
részleteti Prédikációját a moszkvai 
Ütés prófétáról elnevezett temp
lomban 1951-ben tartotta a ke
nyércsoda történetéből kiindulva 
úrvacsorái előkészítőül.

'' Azért jelentünk meg Isten házá
ban, hogy magunkhoz vegyük a 
szent eledelt, amelyet a mi Urunk 
Jézus Krisztus kínál fel nékünk tes
tének és vérének isteni sakramentu- 
mában. Ugye természetes az, hogy 
akik szeretik egymást, keresik az 
egymással való közösséget; nem 
akarnak egymástól elkülönítve élni. 
Mi is, kik mennyei Atyánknak gyer
mekei vagyunk, Isten szent házába 
sietünk, hogy átéljük azt a szent pil
lanatot, amikor lelkünk közösségre 
lép a mi Urunkkal, amelyben nem
csak az imádság és Isten igéjének 
adománya által részesülünk, hanem 
Krisztus szent sakramentumának vé
telében is, amely a legelevenebb és 
legszorosabb közösséget létesíti a 
mi hűséges Urunkkal, olyan közös
séggel ajándékoz meg, amelyben tes
tünk és lelkünk egyaránt részesül.

Halhatatlan lelkűnknek is sok a 
nyomorúsága: nem szabadulhatunk a 
szenvedéstől, a sokféle gondtól, meg
próbáltatástól. Szívünkre nehezedik 
a bűn terhe. Felkeressük Isten házát, 
odajárulunk Urunkhoz, mint meny- 
nyei orvosunkhoz és hiszünk Benne, 
hogy testünket, lelkünket« meggyó
gyíthatja. Elmondjuk itt neki nyo
morúságunkat, elébe visszük bű
neink terhét, sírunk vétkeink miatt. 
De vigaszban is részesülünk itt és 
megtisztul lelkünk a Szent Lélek ke
gyelme által és erőt is nyer minden 
földi próbatételhez. Aki istentisztele
tünkön komolyan és egész szívvel 
imádkozik, az lelkileg megújulva és 
megerősödve hagyja el az Isten há
zát, bátran vállalja magára élete ter
hét és Isten parancsolatai írán.i en
gedelmességgel halad az úton az örök 
élet felé.

Lássátok, ezért felejtették el éh
ségüket és minden földi nyomorúsá
gukat azok az emberek, akik a mi 
Urunkhoz kimentek a pusztába. Lás
sátok, ezért özönlenek ma is sere
gestül templomainkba az emberek és 
töltik meg zsúfolásig azokat. »Mert 
nemcsak kenyérrel él az ember» ha

nem minden igével, amely Istennek 
szájából származik« •— mondja az 
Ur.

Igéje az örökéletet tartalmazza, 
mindent túlél a földön. Szeretteim, 
amikor ezen a szószéken majd az 
én utódaim állnak és a ti helyeteken 
gyermekeitek és azok gyermekei, ok
kor a mi halhatatlan lelkünk úgy siet 
Istenünkhöz, a mi Atyánkhoz, mint 
a gyermek anyja karjai közó, hogv 
nála megnyugodjék és oltalmának 
örömét élvezze, akárcsak a gyermek, 
aki édesanyjának keblén csüng és 
karjai között nyugszik. Hűséges Meg
váltónk romolhatatlan eledellel ör
vendeztet meg bennünket, az örök 
élet boldogságával, annak az öröm
nek a boldogságával, amely soha el 
nem múlik. Ö maga hív Isten házába 
és gyűjt össze az imádkozásra. Túl
áraszt bennünket mennyel áldásával. 
Ez az ő irántunk, emberek iránt való 
legyőzhetetlen szeretete.

Amikor így az Ür színe előtt ál
lunk, bizonyosak vagyunk afelől, 
hogy megtartja szavát és ígérete sze
rint közöttünk jár és feléje kitárt szí
vünket megáldja.

Szeretteim, csak az a mélyről fel
törő kívánság él irántatok szívemben, 
hogy a mi valóságos és igaz hitünk, 
amelynek alapja Jézus Krisztus, a 
mi Urunk, az Istennek Fia, aki ér
tünk megfeszíttetett, meghalt és har
madnapon feltámadott, sohase alud
jék ki, hogy ezzel a hittel mindig 
vigasztalhassuk lelkünket, hogy ál
tala a szent eledel, amelyet most ki
szolgáltatunk és magunkhoz veszünk, 
roegelégítse lelkünket.

Készítsétek el lelketeket az örök 
é.'elre. a mennyei Atya házában foly
tatandó életre. Mert arra hivattunk 
el, hogy a mi« Urunk és Megvál
tónk örökkévaló páskavacsoráját 
minden igazhivővei és a magasztos 
mennyei anyával« együtt ünnepel
jük.

Egész bűnös lelkemmel kérem- a mi 
Urunkat és Megváltónkat, hogy atya: 
oltalmával, szeretetével és áldásával 
vegyen körül és töltsön be mind
nyájunkat. Ajándékozzon meg ben
nünket véghetetlen kegyelmével és 
erősítse meg gyenge hitünket, hogv 
életünkkel az ő szent nevét dicsőít
sük és magasztaljuk és hogy mé’- 
tókká tétessünk az örök élet elnyeré
sére!

S Z A R V A S
I T ónapok múltak el azóta, amióta a 

szarvasi öreg-templom szószékén 
álltam esténként s Borgulya kántor 
pompás orgonájának hangjai után a 
hiveJc nagyszámú táborával Jákob 
alakján vívódtunk. Jákobén, akinek 
»sok barma s marhája vala« s akit 
Isten az éjszakában nyomorékká alá
zott, hogy azután a bűnboosánat ke. 
gyeimével felemelje s Izraellé,' Isten 
harcosává tegye.

Próbáltam akkor kissé visszanyúlni 
hitbeli s vérbeli ereken paptanárok, 
tanítók és TesSediken át a szarvasi 
múltba. Beszélgettünk, történelmet la
pozva, hosszú estéken át s ültem idős 
mamókák betegágya mellett, akik pap
nál jobban idézték hosszan a Tranos- 
olus énekeit s imáit.

Rakódtak bennem a képek és emlé
kek szorosan, mint ai présben — hátha 
egyszer erjed belőle valami. Imi kel
lene róla — gondoltam sokszor. De 
túl nagy a feladat. Mély az ai műit. 
Nem időben, de lélekben. Nagy aka
rások és döbbentő tettek feszülnek 
benne. Sokszor úgy -tűnik elfolytak, 
mint a végtelen alföld olykor feltörő 
vadvizei. Pedig ott simul a kérges ke
zek ráncaiban s ott remeg a hunyó 
szemek pilláin. Csak össze keltene 
szedni.

Az erjedéshez idő kell. Most csak 
tallózok a századok lapjain s bazsali
kom-illatú szobák mélyén járok.
I  A KÖZSÉG ALAKULÁSÁT 1722- 
-*-• ben jegyezték. A hatalmas terü
letet, ahol vadvizek lappangtak a 
zsombékokfcan, a Körös vize kanyar
góit s berkeiben talán szarvasok is 
megbújtak, Harruckern Já«nos_ György 
kamarai szállító kapta szolgálataiért. 
A lakatlan vidékre telepeseket hozott 
Felvidékről szorgalmas tótokat, akik
nek drágább volt ai hitük, mint a földi 
javak s a szülőföld. Itt vallásszabad
ságot kaptak. Jöttek hosszú szekér
sorokban, mint a bibliai jövevények 
s vándorok, akik vagyunk Isten gyer
mekeiként a földön. Velük jött első 
papjuk Hrdina András volt s a cölö
pök, fonott gátak és vert falak között 
sietve megépítették első, iából való 
templomukat.

A XVIlI4k század legnevesebb 
papja közöttük Markovitz Mátyás, aki 
egyben a politikai községnek is kiváló 
elöljárója volt. Kemény kézzel, szigo
rúan kormányzott közrendet és lelke
ket egyaránt. De bizonyára nem va
lami szikkadt, száraz lélek volt, _ hi
szen. 5 írta -a» község első krónikáját, 
annak is egy részét versben. Kor
mányzása alatt a lélekszám 4000 kö
rül volt.

Az 5 veje volt az óriások sorsát: a 
maga korában meg nem értést hor
dozó Tessedik Sámuel, akiről életraj
zok és tanulmányok hosszú sora szól 
s őt dicsérik szerte a bólogató és illa
tozó akáofák ebben az országban.

Havjár Dániel esperes és Achim 
Ádám voltak a század második felé
ben nevesebb papok.

BÉKÉSEBB ÉLET kezdődött a 
• kiegyezés után, ami némileg el

altatta a feszülő kérdéseket.
1897-ben épült az új, a másodtk 

templom, neogót stílusban s a gyüle
kezet egészséges osztódása akkor in
dult meg. Az egyébként alvó korszak 
altatta a lényeges e gyházköz igazig a- 
tási kérdéseket is. így történt, hogy 
ez az egészséges osztódás csak ez- 
idén íett teljessé. Azóta a két temp
lom köré két önálló egyházközség
ként tömörül Szarvas evangélikus 
népe.
A- SZARVASIAK ARCVONÁSAIT 

egy esti beszélgetésen valaki így 
húzta meg számomra: »a vallásosság 
mindig jellemezte a szarvasi népet, 
amely az ország legjózanatab és leg
reálisabb népei közé tartozott.« Ennek 
igazságát a lensubogású, bazsalikom- 
illatú, tiszta szarvasi paraszt-szobák
ban láttam meg.

Nagy feszültségek zúdultak át idők 
folyamán a gyülekezet szívén s ha 
valaki a gyülekezet pártatlan, igaz 
és teljes történetét akarja megírni, 
keményen kell fogja a tollat s kímé
letlen őszinteség kell hozzá.

Legendázzák, hogy századokkal ez
előtt egy papnét a presbitérium bo
szorkány-próbának akart alávetni a 
Körösben. Tette-e, nem tudom. — 
Döbbenetes kolera pusztított s kolera- 
sokat temetve a papjukat is elragadta 
a járvány (id. Placskó). — Volt ptp- 
juk, aki paróchiájából Amerikába ment 
kocsmárosnaik s így búcsúzott a gyü
lekezettől: »nehéz volt 25 évig szol
gálni azt, akiben sohase hittem«

(Érdekesség, hogy ezt a papot, évek 
múltán hazatérvén, visszaválasztotta 
a gyülekezet.) — Hatalmasan kiemel
kedő papok mellett a realista iroda-« 
lom eszközeivel fájdalmasan komor 
színeiket is íeil lehetnie vázolni a szarva« 
sí papi 6orsok krónikájából mindmáig.

Néhány zord pillanatkép csupán s 
mögötte egyensúlyt vesztett, zajló, 
morzsolódó gyülekezetét sejtünk.

Pedig nem. Azért írtam le eizeket 
csupán, hogy jobban kiemelhessem 
annak igazságát, hogy a szarvasi 
evangéilikusságot valóban jellemzi a 
józanság, a reális látás s a vallásos
ság. Csodálom ezt a népet. Nemcsak 
azt tudja, hogy az egyház nem a pap, 
hanem az ige s az ige által tartott 
gyülekezet, hanem azt is, h ogy Je
remiásokon, Hóseásokon és Jónásokon 
s még ilyenebbeken keresztül is Isten 
szól, mert az igében szól.

Ez a nép minden idejében, bajában 
és válságában kezében tartott egy 
könyvet, amitőt ma is zengve vissz
hangzik a lelke. Küzdelmeiben ez 
lantja s haló rebegésében ezt idézi. A 
Trano6CÍus ez.

Láttam, amint egy idős anyóka 
kézbe vette. Töpörödött alakjai guny- 
nyasztva ült. Ráncos kezében, sovány 
ölében naggyá nőtt a vaskos, rézpán- 
tos könyv. Fellapozta s ráhajló fejjel 
hangosan olvasta. Fehér haja kicsú
szott a kendő ■átlói s a szemére bo
rult. De nem ettől nem látott. A sze
mén hályog volt. Szürke hályog. Az 
embert sem ismerte meg, nemhogy a 
betűt. De olvasott. Fennhangon. A 
könyv a leikébe volt írva.

Tartson meg az Isten ennél a 
könyvnél, Tranoscius szarvasi népe!

KOREN EMIL

Szombat esti közös imádságunk
Dicsőítsük 

Zsoltár 50.
A zsoltáríró Isten dicsőítésére hívja 

a híveket. »Hálával áldozzál az Isten
nek és teljesítsd a felségesnek fogadá
saidat!« Ez a dicsőítés azonban nem 
szájjal való dicsőítést jelent és nem 
valami lelkes felbuzdulást. Nem egy 
ünnepi pillanat és nem páthoszos ki
törés. A dicsőítés ennél sokkal többet 
jelent.

Isten dicsőítése elsősorban azt je
lenti, hogy a hivő egész élete és min
den cselekedete Istent sugározza. 
Azt a megváltó szeretetet, mely a Jé-

VALLJUK MEG, hogy gyak- 
ran csak ajkunkkal dicsérjük Is
tent és az életünk nem sugározza 
a megváltott ember örömét és 
szeretetét.

ADJUNK HALAT, hogy Isten

Istent!
14—23.

zus Krisztusban hozzánk lehajolt. Eb
ből következik, hogy az Istent dicsőítő 
hivő nem esik bele azokba a vétsé
gekbe, melyeket a zsoltáríró felsorol: 
nem csatlakozik a tolvajokhoz, nem 
áll szóba a paráznákkal, nem plety- 
kátkodik és nem rágalmazza fele
barátját.

Az Istent dicsőítő hivő az ige sze
rint él, szeretettel szolgál ember- 
sa inak ás ez a legnagyobb dicsőí
tés. ■

1 tanít bennünket az 5 Igaz dicsőí
tésére és erőt ad hozzá.

KÖNYÖRÖGJÜNK ezért az 
erőért, hogy életünk — híveké és 
egyházé egyaránt — Istennek 
igaz dicsőítése legyen az embe
rek között.

O FELLENDÜLÉS indult az ő 
“ • nyomdokán gazdaságilag, kultu
rálisan s gyülekezeti leg egyaránt.

A mai ótemplom az ő működése 
alatt épült s a gyülekezetnek ezt_ a 
korszakát innen, 1788-tól datálhatjuk 
s egészen 1849-ig tartott.

Az eüső, sebtiben épült fatemplomot 
immár kettő is felváltotta, míg Tesse
dik a mai, monumentális épület eme
léséhez fogott. Rendkívüli gazdasági 
érzékkel, ügyes pénzügyi manővere
zéssel teremtette meg a templomépí
tés lehetőségét. Fája a Tiszán úszott 
le Máramarpsból, kövét a világosi 
hegyek adták.

Érdekesség, hogy noha a katolikus 
fötdesúr vigyázott a vallási érintetlen
ségre s katolikusokat nem engedett 
betelepülni, a r. k. püspök mégis meg
látogatta az épülő templomot, vizitelt 
Tessediknél, aki a látogatást vissza is 
adta (Nem is volt viszály a r. k. fe- 
lekezettel. Templomukat ők 1912-ben 
építették.)

Kiemelkedő alakja volt még ennek 
a komák Hamaljar Márton, aki a kü
lönben szintén igen tehetséges, de 
Tessedikkel sokat vitázó Boczkó utó
da volt, Tessedikkel egyidőben szol- 
gált 6 rövid ideig püspök is volt 
Szarvason. Tőle származnak a »Ha- 
maljar-féle utasítások«, amit papok 
részére adott ki, agendálís, cura pás- 
toralls és jogi tartalommal.

Az 1848-as esemény nem naciona
lista ügy volt, hanem a nép ügye. 
Természetes hát, hogy a szarvast *á- 
tok is lelkesen mellé állottak. A pa
pok a szószékről buzdítottáik a népet, 
aminek nyomán »Szarvas mesés áldo
zatokat hozott« (Ballagi).
O A PATENS ELLENI KÜZDELEM 
' k  váltotta fel ezt a kort, ami 1849- 
tőt 1867-ig tartott. •

1859-ben a Thun-féle pátens volt 
ennek a magva. Az állam csorbítani 
akarta a prod, vallásszabadságot. A 
szarvasiakat azzal kecsegtették, hogy 
állandó püspöki -székhellyé emelik, de 
a gyülekezet átlátott a szitán s  me
reven ellenállt. Az ügyben országos 
küzdelem Indult, amelyben a szarva
siak élen jártak. Vezetőjük ebben Ta- 
tay István gimnáziumi igazgató volt.

BIBLIA- O LVASÓ
Szeptember 7. hétfő. I. Móz. 3:19., Gat. 6:2.

Mit látsz verejtékes munkádban? Bűnödnek keserű szívvel hordozott 
büntetését? Léted sírig való tengetéséhez szükséges rosszat? Vagy 
ismered a másokért való munka verítékének örömét is, s a mások ter
hét hordozó szolgálat édes ízét? Aki a Krisztusban van, nem néz
het keserű szívvel semmiféle munkájára, sőt tudja más terhét is 
hordozni.
(Olvasd még: Márk 1:40—45., Zsolt. 117. és Ef. 3:6, 7.)

Szeptember 8. kedd. III. Móz. 25:17., I. Kor. 14., 40.
A csalás által — vagy bármi más módon, munka nélkül — szerzett 
kenyér Isten ítéletét hozza magával. Az életszükségletre való javak 
előteremtésének Istentől adott rendje és határai vannak, aki ezt a 
rendet nem tartja meg, — Isten ellen vétkezik.
(Olvasd még: És. 40:20—31., és I. Tim. 1:1—11.)

Szeptember 9. szerda. Ézs. 28:16., I. Pét. 2, 4.
Krisztus szegeletkő. Az egyház létének alapja. Alapja a hívők életé
nek — még földi létének — is. Dé próbakő is. Próbaköve annak» 
ki tartozik igazán az egyházhoz; aki hisz benne.
(Olvasd még: II. Kor. 9:10—15., és I. Tim. 1:12—20.)

Szeptember 10. csütörtök. II. Móz. 33:18., II. Pét. 1:16.
Isten dicsősége Jézus Krisztus arcán tükröződik. Még az Ötesta- 
mentom nagy kegyese, Mózes is könyörög azért, hogy egyszer hadd 
láthassa Isten dicsőségét. Micsoda kegyelem, hogy mi Jézus Krisz
tus hatalmában szüntelenül szemlélhetjük azt, s tudhatjuk, hogy 
visszatérésekor szemtől szembe láthatjuk teljes dicsőségében!
(Olvasd még: I. Thess. 1:2—10. és I. Tim. 2:1—7.)

Szeptember 11. péntek. Es. 7:4., II. Kor. 4:8.
Szükség esetén abban mutatkozik meg a keresztyén hit, hogy a 
kétséges, válságos, i sőt szorongatott helyzetben is nyugodtan, féle
lem é3 kétség nélkül jár, mert tudja, hogy a szakadékok partján, 
sőt a szakadékokon át Isten vezeti. Á hit ugyanis nem más, mint 
minden körülmény között, sőt ellenére is feltétlen bizalom Isten 
iránt a Jézus Krisztus által.
(Olvasd még: Márk 14:3—9. és I. Tim. 2:8—15.)

Szeptember 12. szombat. Zsolt. 135:14., Róm. 3:23. 24.
Életünk minden napján Isten ítélőszéke előtt állunk, egyszer pedig, 

«« az utolsó napon végítélet hangzik felettünk. Milyen jó tudnunk, 
hogy könyörületes Bíró előtt állunk, aki, hogy kárhoztató ítéletet ne 
kelljen mondania felettünk, hogy igazak legyünk előtte,, az ítéletet, 

1 melyet érdemelnénk, saját Fián hajtotta végre.
(Olvasd még: Jel. 4:1—11., I. Tim. 3:1—13. és I. Kir. 17:8—16.) 

Szeptember 13. vasárnap. v Mikeás 2:13., I. Kor. 15:20.
Krisztus visszajött a halálból. »Az első zsenge K risztus.... az
után, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.« Krisztus feltámadott, 
ez a mi reménységünk-hatalmas záloga: mi is feltámadunk.
(Olvasd még: Zsolt. 88. és I. Tim. 3:14—16.)

, Bán« Béla



B T A N C i l l K U S  ' É L E T

Egyházunkat a tiszta és helyes tanítás teremtse Ajjá
A HARMINCAS ÉVEKBEN meg-

induló egj’hári ébredés n>a mar 
elérte a legeldugottabb gyülekezet em
lőét is. Az erővel megszólaló uj hang 
valóban hatást gyakorolt. A meg.e- 
heiSsen elsekélyesedett es form^ '  
gokba, hagyományokba P ^ ved ett  
keresztyén élet a megújuló igehirdetés 
által új, tartalmasabb es ngazabb szint 
öltött. Kemény szívek ó i kopomyak 
léobeik a megtérés utjara. Elfajult em
berek és gyülekezetek e:eveI^ k̂  
meg. Bizonyos, hogy nfgyon sokan 
vannak egyházunkban, akik hálaadás
sal köszönik meg IstermeK eze*et a

szökött: a hir
telen meginduló élet hírei met'.OTW 
és elégedetlenné válva sokszor e . sok 
félokép>n túlzásokba hajtdtta o 
mAcrát Régi, évszázados gyuieReze 
tőinkben újabb .^ülekezeték« a a^uU 
Ilka és a megújultak kezduik e i ^  
nülni a meg nem ujuloktól- V ) jz o  
kasok és módszerek születtek. Tottíc- 
gfvel produkálták az újjászületést, 
mint a nagykonstantmuszi i 
tűzzel és vassal — most »lelki erő 
szakkal«. Egyesek »amara a kérész, 
cápr » locsolássá«, a temptomozo 
(rvdekezet közös imádsága »sem/m- 
f íg g é?  silányult. Miközben nagyon 
. 1  „ z  esett a keresztény szeretőig 
röb mind erdeié megbélyegzesek cu 
ítégetéseik születtek. . _u

l ^ t e z e -

K baz z ‘ó ^ t ^ z a s z o l a -

sában aW û peÄ ,  bár tud««.
hogy ez most ullámve-

visszaállítani gyű-

S S S g g f e
, 3  a »hamis« egyhazat ha- hazat térén», a wtre. Persze amis igehirdetés hozza , *

jelek elsősorban az egyházon mutat
koznak legalább is itt szembetűnő , 
X  az igehirdetés, tanítás megi e- 

nehezebb kérdés. Ezért nem ee-
gendö elmondani.JTOlyek ezok fl^ti

Ä « r Ä
Zoltán is hosszasan rfJzV
az igehirdetés fontosságával (5. rés )
A r Ä  M « * .
^ ' " I t k  tnk.bb b V b líb «rf«k  
?«ÍSra pontban foglalom össze eze- 
két:
1  ELSŐSORBAN A BŰNÖSSÉG
! •  kérdését loell , megemlíteni. 
hirdetéseink egyik fókusza. A bzeni 
1 ? « *

'helyeznek erre. 
E  tanításunk sokszor nagyon al-

».kCÍkt-b,

f.tnrfia felfogni, hanem az írás (Szemt- 

Ez a vak romlottság ^  J •«,j l f i  hooy elhatározokeposseguniK is
w látozoü Világi dolgokban tudunk 
választani és dönteni,-de udvoiaégunk 
kérdésében már nl/ lcs fflfj

l.t.b  rlölll igaikág) a yb'ekb.b k.b 
létre, ha az ember^az iget

5 Ä Ä Ä  “
S T Ä *
S S Ä Ä  a.tudata. S éppen az evangeUzaao re 
szérűi -  ahol olyan erotelesen h.r- 
dették . az ember bűnösseget -  rm  ̂
tafkoztak ilyen jelek. MegtavanUK 
valami emberi döntést, elhatározást, 
nekiszánásf, egy kis em^ri segítséget, 
együtt munkálkodást, mintha er e  a 
csekély teljesítményre nwjjisosak ke
nés lenne az ember. A Formula Con- 
cordáe viszont erre vonatkozó.ag ez 
moridia- »Elvetjük és kárhoztatjuk . . .  
Ä  art tanítják, hogy jóllehet az 
úionnan nem született ember oroHen 
arra ■ hogv sajat megtereset elkezd
hetné vagy a saját erejéből Istenhez 
térhetne és Isten törvényének teljes 
szívvel enged el meskedfliet ne, meps az 
ige hirdetése után, amikor a Szent 
létek hirdeti kegyelmet az em.^™ek' 
akkör az ember a maga «éjéből a 
megtérésre vágyakozhat, a Szentletek- 
kel együttműködhet, magat a kegye
lemhez kötheti, vagy ™ gát a megte- 
résre előkészítheti, a kegyelmet meg 
ragadhatja, elfogadhatja, vagy az 
evangéliumnak hdfaet.« iEp, IL 40,

(Hozzászólás Káldy Zoltán cikkéhez)
Ez bizony kemény beszéd, hiszen kl- 
sízöigáltatja a-z embert Istennek. Es 
az ember minden mást inikább elvisel, 
csak megalázva és koldussá téve ne 
legyen.

Hamis tehát az a tanítás, mely el
hiteti az emberrel, hogy üdvössége 
érdekében valamit «s cselekedhet, mert 
ezzel rögtön lehetőséget teremt az 
embernek érdemei kiépítésére. Azon
kívül, hogy hamis és csalárd dolog, 
egyben alkalmat ad az embernek, 
hogy többnek érezze magát a tná- 
siIknál, aki nem tudott »Krisztus mel
lett dönteni«. Ezt a szubjektív dön
tést képzelik azután sokan megtérés
nek, teljesen megfeledkezve arról, 
hogy a megtérés mégsem döntés s 
főleg nem egyszeri döntés, hanem tö- 
redelem és hizodalom. (Ágostai Hitv. 
XII. cikk.) Ezek az emberek úgy te 
kiintenek a keresztény életre, mint va
lami ég félé nyúló lépcsőiiázra és 
különbséget próbálnak tenni -  igazi 
skolasztikus módon — az üdvrend 
különböző fokozataiban. (Megtérés, 
megigazutás, újjászületés-) Életük 
fordulópontjai és élményei jobban le
kötik őket, mint az igazi és legna
gyobb fordulópont: Krisztus megfe
szítése és feltámadása,

2 EBBŐL AZ ALAPHIBABOL
• KÖVETKEZIK azután a másik 

hamisság, amikor Isten evangéliumát 
(bűnbocsátó csel etedet él) feltéte
lekhez kötik. Egyesek azt gondolják, 
hogy ilyen feltételek nélkül (bűnbánat, 
hit) bűnös könnyelműség és ered
ménytelen vállalkozás az evangéliu
mot hirdetni. így csinálnak Istenleg- 
átdottahb kegyelméből törvényt, amely 
azután inkább elriasztja és kétségbe, 
ejti az embereket, semhogy igazán 
megtérést munkáljon. Ami zavar az 
egyházban volt Abrahám elhívásától 
kezdve, Péteren keresztül egészen 
napjainkig, az mindig ezen fordult 
meg: összezavarták a törvényt és az 
evangéliumot. Az utóbbiból mindig 
törvényt csináltak s annyira gonosz 
és ostoba az ember, hogy sem a pró
féták, sem Jézus, sem Luther nem 
tudták ebből kijózanítani. A Krisz
tus előtti kor rabbinus teológiája azt 
mondta: Térjetek meg és eljön az 
Isten országa. Jézus így prédikált: 
Térjetek meg, mert eljött az Isten or
szága. Ma egyeseik így hirdetik az 
igét: Higyjeiek s akkor Isten kegyel
me a tiétek. A Szentírás pedig így 
pfédikáljá é t igét: Az Istent annyira: 
szerette a világot, hogy Fiát adta 
érte, ezért hihettek Benne. ,

Nem kell attól félni, hogy ez laza
ságra, felelőtlenségre vezeti a gyüle
kezeteket. Ilyent csak a z ál Kihat, aki 
miem veszi Scomoflyain, hogy a fiit a 
Szentlélek cselekvő hatalma ben
nünk.
O A HARMADIK HIBÁT a keresz- 
'-*• tény ember szabadságáról való 
hamis tanításban látom. Ez is az előb
biből ered. Mivel nem hisznek az 
evangélium evangélium voltában (fel- 
tételnélküliségében): különböző mó
don kívánják azt megérdemelni. El
húzódnak ettől a világtól azzal a gon
dolattal, hogy alkkor a tökéletesség 
útját járják. Hajlamosak megfeledkezni, 
a világról — melyben pedig benne él
nek — s ezzel hivatásukról, kötelessé
geikről és embertársa itkról. Az Ágos
tai Hitvallás pedig elítéli »•. azokat 
is, akik az evangéliumi tökéletességet 
nem az istenfélielemben és a hitben 
keresik, hanem a 'polgári kötelességek 
elhagyásában, mert az evangélium a 
szívnek örökkévaló igazságosságát 
tanítja, az állam vagy a polgári élet 
•rendjét azonban nem forgatja fel, ha
nem a legnyomatékosabban követeti, 
hogy azt mint Istennek rendelését 
fenntartsuk és annak dolgaiban sze
retedet gyakoroljunk«. (XVI. cikk.)

De nemcsak kötelességek elmulasz
tásáról van szó, hanem ©gy sereg 
más dolog elhagyásáról ss. Az persze 
még nem baj, ha valaki nem iszik al
koholt, nem dohányzik, nem vesz részt 
vidám mulatságokban, de ha azt gon
dolja, hogy ezáltal inkább megérdemli 
Isten kegyelmét; ez már bizony sú
lyos baj! Bizonyos emberi szokások 
lehetnek következményei és pedig 
helyes következményei a hitrejutásnak, 
de előzményei nem lehetnek bűn nél
kül. Kötelezővé azonban ezt sem le
het tenni. Általában nem a hitben 
erősek szoktak visszahúzódni ettől a 
viliágtól, hanem éppen a hitben gyen
gék szoktak tialálgatózni, kifogásolni 
s főleg félni. Nem a hitben erősek 
szoktak lógó orrú maradiakká válni, 
hanem éppen a hitben gyöngék. És 
az ilyen hamis, szektás és rajongó 
tanítások és igehirdetések ilyen em
bereket és gyülekezeteket szoktak te
remteni,

M o st  azért mi n d e n n é l  fo n 
t o sa b b , hogy egyházunkat 

fiszta és helyes tanítás és igehirdetés 
teremtse napról napra újjá, mert eze
két a hamisságokat nem íróasztalnál 
vettük észre, hanem a* mindennapi 
életben tapasztaltuk. Fekete István

BLUMHARDT JÁNOS KRISTÓF lelkipásztori leveleiből
Vígasztalás

Ma reggel kaptam levelét. Ép az 
udvaron álltunk és nagyon megrendí
tett mindnyájunkat a gyászhír. Bi
zony én, magam is nagyon megille- 
tödíem. Mikor legutóbb ott jártam, 
nem tudtam, lehet-e még remélnem, 
vagy nem. Nos, most eldőlt, s ml 
együtt gyászolunk önnel, hűséges, 
megértő, szerető feleségének elvesz
tésén. Egyúttal azonban feltekintünk 
Istenre, akinek tudta nélkül nem tör
tént ez sem s aki bizonyára tudja azt 
is, hogy a szeretett elvesztése után 
mint legyen önnel és a gyermekekkel.

S most engedje meg, hogy tanácsot 
adjak önnek s kérem, szívlelje azt 
meg. Szedje össze magát és merítsen 
erőt és bátorságot. Gyászolók sokszor 
elkövetik azt a hibát, hogy szüntelen 
helyzetük vigasztlanságára gondol
nak, ezt magatartásukban is kifele
zésre juttatják s ■ezzel önmagukat 
mintegy megrögzitik a vigasztalan
ságban. Kedves barátom, ne tegyen 
ígyI Söl igyekezzék megszabadulni a 
reménytelenségtől, mulassa magát 
mások előtt ie bátornak, s mondja 
azt, hogy bízik Istenben, aki mindent 
jóra fordíthat, inkább mintsem ml azt 
gondolnánk. Minden azon múlik, hogy 
szívében megvívja a harcot. csüg
gedtek és csüggedtséget hinták elle
né te maradjon csüggedetlen. Ezzel 
ad tisztességet Üdvözítőnknek és mi
nél inkább teszi ezt, annál hatalma
sabban mutatkozik meg Istennek keze 
és segítsége az életében. Egészen az 
ön kezében van tehát, hogy sorsa 
könnyebbül-e vagy nehezedik. Mivel 
igaz az, hogy nem hagyja el az Ür 
az övéit, azéit ne is tegyünk ágit, 
mintha elhagyott volna, vágy mintha 
elhibázott vaína valamit. Csak ragasz
kodjék erősen a kegyelemhez és vala
miképp büntetésként ne vegye azt, 
ami történt; nem, ezt semmiképpen

EVANGÉLIKUS ÉLET
A nuR varorsláfft evanftéllkus egyeteme* 

eeytiáe Saltóösztályártak lapja 
, Szerkesztősig és kiadóhivatal: 

Budapest. V ili., Puskln-u. 12. 
Telelőn: 142-074

Szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dezséry László saerkesztó 

Budapest. III.. Dévai Bíró M átyás-tér I. 
Előfizetési árak:

Egy hóra 5 — Ft, negyedévre 15— Ft, 
félévre 30— Ft. egész évre SO— Ft 

Engedélyezési és terjesztést szám:
M E. H I. B 70.336/1948 

10.000 példányban nyom atott

sem szabad Isten büntetésének tekin
teni! Hallgasson tanácsomra s egy
szer még hálás lesz nekem. Nincs 
messze az idő, rmikor áldani fogja az 
Urat, aki mindent jól intézett, akkor 
is, amikor mi tanácstalanok voltunk. 
Csak el ne hagyja magát, hanem kezd
jen lassan újra járni; bizonnyal ve
lünk az Isten.

E sorokat forró imádsággal írom 
s kérem az Üdvözítőt, hogy Leikével 
vezérelje önt.
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Istentiszteleti rend
Szeptember 6-án, vasárnap:

PESTI OLDALON:
Deák-tér: d. e. 9 (gyerm.) Zay László, d . 

e. 11 Dezséry László (úrv.) d. u. 6 Sülé 
Károly, d. u. Szeretetvendégség. Fasor: 
d. e. V*10 Cserháti Sándor, d. e.
11 Gyöngyösi Vilmos, d. u. 6 Gyön
gyösi Vilmos. Dózsa Gy.-út: d. e V*10. 
uliői-u.: d. e. ^10. d. e. 11. Rákóczi-út 57/b.: 
d; e. 10 Szllády Jenő dr. d. e. %12. Kará
csony S.-u.: d. e. 10. Thaly K.-u.: d. e. II 
Bonyai Sándor, d. ti. 6 Bonyai Sándor. Kő
bánya: d. e. 3^10 Hafenscher Károly, d. u.
4 Hafenscher Károly. Simor-u.: d. e. */« 12 
Hafenscher Károly. Utász-u.: d. e. V«12. 
Zuglő: d. e. 11 Scholz László, d. u. 6 Mun- 
tag  Andor. Gyarm at-u.: d. e. Ya10 M untag 
Andor. Rákosfalva: d. e. ‘/*12 M untag Andor. 
Fóti-u.: d. e. 11 (úrv.) Gádor András, d. u.
5 Szeretetvendégség. VácI-u.: d. e. 8 Gádor 
András, d. u. 4 Rimár Jenő. Újpest: d. e. 10 
(szuppl.) ifj. Blázy Lajos, d. e 11 (úrv.), 
d. u. Vf7 Matu-z László. Dunakeszl-Alag: d. e. 
9 M atuz László. Vas-u. 2/c: Szimonl- 
desz Lajos. Rákospalota, MAV-telep: d. e. 
Vs9. Nagytemplom: d. e. 10. öregtem plom : 
d. u. 3. Pestújhely: d. e. 10 Kürtösi Kálmán. 
Rákoskeresztúr: d. e. Vili. Ráköshegy: d. e.
9. Rákosllget: d. e. 10. Rákoscsaba: d. e. 9 
Békés József, d., u. Vs7 Békés József. Clnkota: 
d. e. 9 (gyerm.), d. e. 10, d. u. Vfc3. M átyás
föld: d. e. V*12. Kerepes-Klstarcsa: d. e. ’/JO. 
Szilasliget: d. u. 3. Pestlőrinc: d. e. 11. 
Pestimrc: d. u. 5. Pesterzsébet: d. e. 10. 
Soroksár-Ujtelep: d. e. Vi9. Kispest: d. e. 9, 
d. e. 10, d. u 5. Wekcrle-telcp: d. e. 8. 
Rákosszentmihály: d. e. Vall, d. u. 5.

BUDAI OLDALON:
Bécslkapu-tér: d. e. 9 Várady Lajos, d. e. 

11 Sréter Ferenc, d. u. 7. Toroczkó-tér: d. e. 
8 Sréter Ferenc. Óbuda: d. e. 9 Mezősi 
György, d. e. 10 Mezősi György, d. u. 5 
Mezősi György, d. u. 6 (szeretetv.) Fried
rich Lajos, XII., Tarcsay V.-u.: d. e. 9 Dan- 
háuser L ászló ,1 d. e. 11 D anhauser László,
d. u. 7 Ruttkay Elemér. Budakeszi: d. e, 
VtlO. Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet: d.
e. 10 Friedrich Lajos. Kelenföld: d. e. 8 
Bottá István, d. el V*10 (gyerm.) Muncz 
Frigyes, d. e. 1| Bottá István, d. u. 5 Re- 
zessy Zoltán dr. Németvölgyi-u.: d. e. 9. 
Rezessy Zoltán dr. Külső-Kelenföid: d. e. 
12. Rezessy Zoltán dr. Csepel: d. e. 11 G álát 
György, d u. 7 G álát György. Budafok: d. e.
10. Nagytétény: d. e. Vs9. Kelenvölgy: d. e. 9. 
A lbertfalva:- d . - e .  5 Vi\ 1 . ,  C sil lag h e g y e d , r-e. 
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ILMARI SALOMIES,
A FINN EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ÉRSEKE 60 ÉVES

Háromszor találkoztam Ilmarl Sa-
lomiessel.

Tizenhat esztendeje annak, hogy 
fiatal lelkészként esztendős tanul
mányútra mentem Finnországba. Az 
a néhány finn szó, ami a fejemben 
volt megérkezésemkor, nyelvtudás
nak messziről sem nevezhető. De az 
egyetemi előadásokon kezdettől 
fogva ott ültem, hadd ragadjon rám 
egy-egy tévetegen megértett szó, 
vagy mondat. 1

így történt Ilmari Salomies előadá
sán is, aki akkor még mint Helsinki 
töölö-kerületi gyülekezetének lel
késze, egyháztörténeti előadásokat 
tartott. Az őskeresztyén élettel kap
csolatban az úrvacsoráról szólt éppen 
s — homályosan sejtettem — azt 
vitatta, mennyire elszegényedett so
kak számára ma az úrvacsora, ami
kor csupán a bűnbocsánat elnyeré
sének lehetőségét látják benne. Ami
kor eddig ért, pontosan megértettem 
a feltett kérdést.

— Mi volt az őskeresztyén úrva
csora lényeges tartalma?

A finn kollégák jegyzetük fölé ha
jolva mélyen hallgattak.
. — Communio! — súgtam félhango
san latinul, mert finnül nem tud
tam. A közösség az élő Jézus Krisz
tussal.

— Úgy van, ahogy valaki súgta! 
— csapott a szóra Salomies s foly
tatta az előadást. Bizonnyal máig se 
tudja — ha egyáltalán emlékszik a 
jelenetre —, hogy a bikkfanyelvű 
magyar stipendiáns segítette ki a 
hallgatóit, de én jól emlékszem erre 
az epizódra.

Ez az első megértett előadás tette 
előttem rokonszenvessé s ezért volt, 
hogy vásárnaponként gyakran el
mentem a töölöi templomba őt hall
gatni. Gyülekezeti munkája éppúgy 
lenyűgözően újszerű és széles volt, 
mint prédikációi. Rendkívül sokat 
tanultunk tőle. Egyáltalán nem cso
dálkoztam, amikor évek múlásán 
életének stációi lapok híradásaiból 
elém kerültek: teológiai professzor, 
püspök, majd érsek.

Most töltötte be hatvanadik élet
évét. Széles körben ünnepük, mert 
szeretik. Sokat írnak róla a finn la
pok. A méltatásokból olvasom, hogy 
nem változott. Olyan, mint volt á 
katedrán, vagy a töölöi szószéken: 
szélestudású, kiegyensúlyozott, telve 
derűvel és közvetlenséggel.

•
Második találkozásom vele egy 

könyvén keresztül történt. A finn 
egyház történetére oly jellemző lelki 
ébredéseket ismerteti. «-Jumalan tű
iét« a finn címe. Hat éve történt ez 
a találkozásom s úgy belefeledkez
tem a könyvbe, hogy napok alatt ké
szültem el a fordítósával.

Aki valamennyire is ismerős a finn 
egyház históriájával, az tudja, mi
lyen sajátos ízű, szétágazó és szöve
vényes kérdés ez. ö  művészien vilá
gos elrendezéssel, tárgyilagos pártat
lansággal fut Végig rajta s noha sze
mélyében kívül áll a mozgalmakon,

A templom kincse
Bármilyen szép, otthonos és gazdag 

|.emlékeket dicsérő templom lebeg is a 
szemünk előtt, tudjuk, hogy a temp
lomot, nem a falak, vagy a boltozat, 
vagy más formák teszik templommá, 
hanem az a lelki kincs, amelynek gon 
dozójául és megvalósítójául a szent 
hajlékot az ür gyülekezetében emel
ték. Ez a kincs Isten igéje, amelynek 
alapvető jelentőségéről Luther Már
ton híres tételében így ír: »az egyház 
igazi kincse a szent evangélium Isten 
dicsőségéből és kegyelméből.*

Amikor az ószövetség szent ván
dora szomorkodik és kívánkozik az 
ür pitvarába, ez a vágyódás mélyebb 
törekvésében nem a külső templom. 
Templom felé mentében »szive és teste 
örvendezik az élő Istennek«.

A templom iránti igaz szeretet ott 
él, ahol ennek a hajléknak adománya
ként az ember fölfrissülést és erőt ka
pott az igéből és ahol szíve elcsende
sedett a szentség szent ajándékának 
élvezetében.

Az az ember, aki örömet talál az 
ür házában, megtalálta a gyülekeze
tét is- Lelke örvendezve hálás azért, 
mert r\em kell egyedül járnia a ver
senypálya fáradságos ösvényén, ha
nem léptei közben közösségre támasz
kodhat, — sokakra, akikkel az útja és 
célja egy, aminthogy egy a nagy 
Segítő s az általa feltáruló erőforrá
sok.

Ugyanakkor, amikor Isten hajléká
nak barátja számára drága a mi 
templomunk, a látóköre is kitágul a 
kereszténység nagy egységének meg
értésére és megér ez valamit Krisztus
nak a népek, nyelvek és hitvallások 
határán túl kiterjesztett egyháza tel
jességéből.

Az Ur gyönyörű hajlékában nemcsak 
olykor látott vendég akar lenni, ha
nem otthoni gyermek, övé az otthon 
tagjainak öröme és felelőssége.

Részlet Salomies Ilmari finn 
evangélikus érsek »Gondolatok 
és kérdések a templomba vezető 
úton* e. 154 oldalas pásztoriévá*
léből*

annyi belső megértéssel húzza meg 
pozitív vonalát a zajló események 
között, hogy egyszeriben átlátja az 
olvasó Isten egyházat újjáépítő muiw 
káját. v ;•

Harmadik találkozásom annál 
meglepőbb. Szintén egy könyvhöz 
fűződik, amit azonban még csak bő 
ismertetésekből ismerünk. »Gondos 
latok és kérdések a templomba vivő 
úton« címen 154 oldalas pásztorleve-« 
let írt az elmúlt év végén. Megjelel 
nésekor a külföldi egyházi sajtó is 
méltatta.

Egyházfogalmi, gyermekkerésztségf 
és egyéb kérdések mellett jelen-« 
tősen szól a közösségi mozgalmak 
kérdéséről, amely nálunk is ép az 
utóbbi hónapokban vetődött fel. 
Maga a kérdés finnországi felvető* 
dése figyelemreméltó, hiszen világo
san mutatja, hogy ml magyarok nem 
egyedülállóan foglalkozunk vele« 
Másutt is hasonló aktualitással és 
hamarabb került elő a zárt közössé
gek ügye s a szektásodás veszedelme.

Salomies az őskeresztyén egyház 
életéhez nyúl vissza s kimutatja, 
hogy az őskeresztyén gyülekezetek 
nem voltak zárt közösségek. A ke
resztyénné léteihez nem kellett ered
ményeket felmutató előfeltétel, sőt 
a keresztség sem volt előfeltétel. Ma
guk a gyülekezetek bűneikkel vívódó, 
gyarló emberek közösgége voltak, 
amint erről az apostoli levelek oly 
világosan tanúskodnak. A koruk min
dennapi életétől való elszigetelődés 
messze esett töltik.

Szentek közössége voltak, de nem 
tagjaik erkölcsi vagy hitbeli ered-« 
ményei, hanem az ige, a Szentlélek, 
a közöttük munkálkodó Krisztus 
folytán voltak szentek.

Salomies világosan rámutat arra, 
hogy a Szentlélek munkája az. 
hogy egyre határozottabban és ki* 
zárólagosabban az igazságot megvilá
gítsa, amely a Jézus Krisztusban 
jelent meg. Szóval: Krisztusra muta
tás.

Krisztus egyháza nem az elkülö
nültek zárt közössége, hanem a nyi
tott ajtók egyháza.

Salomies a világos, eligazító tzd 
embere,

Koren Emil

APRÓHIRDETÉSEK
Vállalati Jogügyi osztályhoz elmennék, 
Badltz. Miskolc. Fgposta, Postán marad.
Rekamlé készítésit m indennemű kárpitos- 
munkát. Javítást háznál, házon kívül vállal 
fizetési kedvezménnyel. Váradl. M ajakovszkij- 
utca 32.
Használt háló. kombinált szekrény, kétszemé
lyes rekamié, lotet, szék, lakberendezés pri
vátnak  olcsón eladó. Péterffy Sándor-u. 17-
Gombos.
Kétszemélyes rekamfét székekkel, fotelekkel 
olcsó árban készít: Kárpitos, Rákóczl-tér II- 
Zongora, pianino Javítás, hangolás, érték
becslés olcsón S asv íti zongorakészltő mes» 
tem él. Lenln-kórüt 21. Tel.: 426—819.
Express KStőkészülék. SálszövG. Rapid Javí
tás, Debreceni, XIII., Szt. László-u. 63. 
Szemüveg Llpl Józseftől (Knapecz utódátóiy, 
IX., DllGI-út 79. OrGklmádás templom m ellett.
Zongorajavitás, hangolás Jótállással. Szak
szerű becslés, Szávits m ester. Baross-tér egy.
Tel.: 330-476.
Pedagógus család házvezetőnőt keres, esetleg 
családtagként. 3 éves fiúgyermek Cím: 
Thomka Aladár Igazgató. Palotás. Nógrád mj
Sezlon 850 Ft, m atrac 315, vendégágy (vas- 
btjl) 345 Ft, Készítőnél, Bp., Lenin-körút 55.
Merldor kötőkészüléket, szóvőrámát készít,' 
Javít. Kisiparos, Bpes-t. VIII., Alfóldf-u. 12. 
Műhely.
Szőrmebélések, bundák átszabása. Javítása: 
Szemere szűcsnél. Lenln-krt. huszonhat. 
Evangélikus családnál vidéki diáklány telje* 
ellá tással otthont taláL — Cím a azerkesztö-
ségben.
Használt garn itú ra, kétszemélyes rekamiéval, 
olcsón. Kétszemélyes rekamiét 2500-ért, fotelt 
széket készít, Javít, kedvező feltételekkel: 
Kárpltosm ester Th6k6ly-út 3.
Zongorakészítőnél zongora, pianínó Jutányos 
árban. Orgonaharmónlum klsebb-nagyobb el- 
adó. Daróczy m ester. 342-662. Ággtelekl-u. 8. 
Kárpttosbütor beszerzésével forduljon biza
lommal O láh Kárpitoshoz. Jav ítást váltatok. 
Készáruk raktáron. Józset-kőrút 66. T: 138*102.
Összecsukható ágyakat, sodronyágybetétet, 
csőbutort, gyermekkocsit készít. Javítást 
vállal: Prohaszka, Zichy Jenő-u. 46.
Orgona, harmónium készítés, Javítás, hah' 
golás karbantartás. Villamos fií'/öberend* 
zések. Flttler, BpesLXlV., Mlskolczi-út 76

binoankaéds' ÁT L ÁT S Z Ó K A B ÁT J  Ál
nyomtalanul m egjavítja, Z S A D A N Y I  eső- 
köpenykészítő. Telefon: 127—013. VI. kér., 

Révay-utca 10., II. emelet 17.
Ringiizés táskában, övékben, gouvré>pllssé, 
mindenféle hímzések, azsúrozás, gombáthű« 
zás, előrajzolás: Braun Jenő, egyedül dol
gozó kisiparos szaküzletében, Aggtelekl-u. 4.
szám.
Gyermekágyat vásárolnék sürgősen lelkész- 
család részére. Á rajánlatot kéfem »Gyermék- 
jgy«  Jeligére a kiadóhivatalba.

S O M O G Y I  S Z Ű C S
Bundák átszabása, bélések, használt bundák, 

irhák vétele. Kossuth Lajos-utca 5.

REKAM1ÉK,  FOTELEK
garnitúrák készén és megrendelésre, 
fizetési könnyítéssel, BOKOR kárpitosnál 

Sztálln-üt 64. (Belárat: Eőtvős-u. t7.) !

SPECIÁLIS MŰSTOPPOLÓ, MŰTÖMÖ
MAKAN JÁNOS, többszörösen kitüntetett 
férti, nőt szabómester. Thököty-ít 89/a. 
Legtökéletesebb műtömés kiégett, motyrigoté 

* .szöveten és .ruhákon. Vidékre jnoséáa^Ááogfib
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„A két egyházkerület megalkotása következtében 
nagy mértékben erősödött egész magyarországi evangélikus egyházunk

egységes vezetése“
— mondotta Dr. Vető Lajos püspök egyházkerülete tanácsülésén

Az Északi Egyházkerület presbi
tériuma szept. 1-én az Egyetemes 
Egyház székhazában ülést tartott, 
amelyen az egyházkerület 8 egy
házmegyéjéből a gyámintézeti elnö
kök. is megjelentek. Margócsy Emil, 
kerületi felügyelő megnyitójában 
meleg hangon szólt a gyámintézet 
eddigi munkálkodásáról és adatokat 
sorolt fel arról az áldozatról, amely- 
lyel egyházunk népe kis és építkező 
gyülekezeteinket csaknem 100 éven 
keresztül támogatta.

DR. VETŐ LAJOS
püspök, a megnyitó után tájékozta
tót adott, amelyet a megjelentek 
nagy figyelemmel hallgattak. A 
püspök visszatekintett arra az évre, 
amely elmúlt az 1952. évi I. te. ha
tálybalépése óta.

— A sok idevonatkozó tapaszta
latból szeretném mindenekelőtt 
kiemelni — mondotta a püspök — 
hogy

a két egyházkerület megalko
tása következtében nagy mér
tékben erősödött egész magyar- 
országi evangélikus egyházunk 

egységes vezetése.
Egyre inkább hasonlóvá lesz ahhoz 
az egészséges egy testhez, amelynek 
egy szíve van. Egyházunk központi 
vezetésének e? a szerves kialaku
lása lehetővé teszi az egyházi Veze
tés legfőbb feladatának és céljának 
biztosítását, hogy egyházunk ne csak 
egyház maradjon .hanem egyházjel
lege még tisztábbá és Valóságosabbá 
legyen, mint amilyen a múltban 
volt., Ezt különösen előmozdítják a 
következő kedvező körülmények:

a) Egyházunknak és államunk
nak, az egyezménynek és népköztár
saságunk alkotmányának megfelez 
lően fokozatosan történik szétválá
sa. Ma már egészen világosan ki
rajzolódott egyházunk helyzete ab
ban az új világban, amely hazánk
ban is a szocializmust kívánja meg
valósítani.

Az az egészséges és normális 
viszony, amely az állammal kö
tött egyezmény mindkét részről 
való’ megtartása következtében 
kialakult, egyházunk és az ál
lam, de a többi egyházak és a 
Magyar Népköztársaság között 
Is, nyilvánvalóvá teszi, hogy 
Népköztársaságunk Kormánya 
nem kiván mást egyházunktól, 
minthogy valóban egyház le
gyen, egyház és semmi más, te
hát feleljen meg annak, aminek 
lényege és természete szerint 

lennie kell.
b) Egyházunk egyház jellegének 

erőteljes kidomborodását segíti elő 
az a körülmény is, hogy az új ma
gyar államban nincs és nem lehet 
uralkodó államvallás, ahogyan a ró
mai katolikus egyház uralkodó ál- 
lamval'ás volt az elmúlt évtizedek
ben és évszázadokban, amiből ren
geteg hátrány és üldöztetés követ
kezett be a mi egyházunkra nézve 
is. Magyar Népköztársaságunk kor
mánya egyházunk lélekszámának 
aránylagos kicsinysége ellenéré is 
megbecsüli egyházunkat s tisztelet
ben tartja annak jellegéből folyó 
munkáját é$ jogait. ,

c) Egyházunk egyház jellegét 
befelé elsősorban természetesen ma
gunknak kell védenünk és biztosí
tanunk, amiért, örvendetes és biz
tató küzdelem folyik akkor, amikor 
az egyházunk egységét, ‘lutheri, hit
vallásos mivoltát kikezdő 1 szektás 
vonások „és áramlatok . kiküszöbölé
sére törekszünk a gyülekezetekben 
és a íelkészképzés terén is.

■' i  ' • \
Egyházunk ma már az előtte .

álló feladatok teljesítése és meg
valósítása érdekében olyan mun
kát végez, amelyet céltudatos, 
egyenletes, nyugodt és szorgal
mas munkaként jellemezhetünk 

a legjobban.

Az egyház-nem is lehet ideges és 
kapkodó emberek csoportosulása, hi
szen alapját annak az Istennek az 
akarata alkotja, vezére pedig az a 
Krisztus, aki tegnap és ma és mind
örökké ugyanaz, s benne a munkát 
lényegileg az a .Szentlélek, Úristen 
végzi, aki az ige és a szentségek ál- 
t'il szüntelenül azon tevékenyke
dik, hogy mindnyájan egyek legye
nek.

Amikor így általánosságban néz
zük azt az egy esztendőt, mely Ma
gyarországi Evangélikus Egyhá
zunk szervezetében a két egyház- 
kerület megalakítása óta eltelt, Is
ten iránt való hálával mondhatjuk 
el, hogy zsinatunk a kellő időben jó 
munkát végzett a tavalyi, s tegyük 
‘hozzá, az idei törvények megalkotá
sával. \

Dr. Vető Lajos püspök ezután rá
tért tájékoztatójában egyházunk 
anyagi kérdéseire.

A továbbiakban foglalkozott a 
püspök a Gyámintézetnek Gyüleke
zeti Segéllyé való átalakulásával, a 
60 évet betöltött lelkészek nyugdíja
zásával, a lelkészképzéssel és öröm
mel emlékezett meg a Kis Káté meg
jelenéséről. Végül ismertette egy
házunk fokozódó és áldásos külföldi 
kapcsalatait.

Ezután > - . 1 1 - v' "> I
CSÁKÓ GYULA- . *’

püspöki titkár ismertette az egy
házkerület gyülekezeteinek népmoz
galmi adatait'egyházmegyénként. A 
rendkívül érdekes statisztikai kimu
tatás nagy hatást gyakorolt az egy
ház tanács tagjaira. Határozatként 
kimondották, hogy a terjedelmes je
lentést az esperesek rendelkezésére 
bocsátják a lelkészi munkaközössé
gekben .váló tanulmányozás célja-' 
bői.

CSF.KEY ZOLTÁN
püspöki irodaigazgató a lelkészek 
jelentése alapján, a felekezetközi 
helyzetről számolt be. Többek között 
a következőket mondotta:

— A Magyarországi Evangélikus 
Egyház a maga történelmi felelős
sége tudatában mindig vallotta, hogy 
a Magyarországi Református Egy
házzal közösen kel! munkálkodnia a 
közös célok megvalósítása érdeké
ben.

— Ennek a történelmi felelősség
nek tudata, átélése ország és világ 
előtt ma m ár egészen közismert.

A felszabadulás óta eltelt idő is 
igazolja, hogy az eddigi testvéri 
együttélés és egyiittmunkálkodás 
helyes cs nélkülözhetetlen volt, 
és az ma is. Ma már mindenki 
előtt világos, hogy a két nagy 
magyar történelmi protestáns 
egyház akkor erős az igazi test
véri egységben, ha mindegyik a 
maga hitvallásszerű történelmi 
mivoltának a teljes birtokában 
munkálkodik együtt a másikkal, 
és van égy akaraton a másikkal 

a Krisztusban.
—  Ennek az együttmpnkálkodás-

nak sok jó gyümölcse . term ett az 
utóbbi esztendőben. Ezek az ered
mények a sajtóból közismertek. Tud
juk,. hogy az együttmunkálkodásból 
eredő világos, biblikus állásfoglalá
sók- hatással voltak a világ protes
táns keresztyénségére is, és észmél- 
tetően halottak abban az irányban 
is,„hogy miképpen jcell az egyház 
mai móndanivalóit a népek '„életé
ben megszólaltatni és hogyan lehet 
és kell a világbéke ügyének szolgá
latába állítani a ‘ keresztyénség 
erőit, ", ’* •

— A felső vezetésben megmutat
kozó áldásos és jó viszony a két 
nagy testvér-egyház között'hatással 
volt és van egyházkerületünk egész 
népére, . vezetőire, aminek bizonyí
téka, hogy a beérkezett jelehtéself 
mind aéról tesznek bizonyságot, 
hogy a református egyházhoz való 
viszonyunk nagyon bensőséges, test
véri, szívélyes* barátságos. Több he
lyen istentiszteleti szolgálatra a két 
egyház egymás rendelkezésére bo
csátotta templomát, imaházát, ta
nácstermét. A lelkészek és a hívek 
jó baráti viszonyt ápolnak. Lelkész
cserék, előadások egymás gyüleke
zeteiben kölcsönösek.

VAKMERŐ IMA
Adj tízszeres és százszoros erőt, 
hogy férfiszívvet és acélizomhiai 
dőljek a harcba, mikor kell, azonnal 
s meg ne torpanjak semmi rém élSttl

Adj igaz lelket, világos szemel, 
mely mindig az igazság hä tanúja 
és egyre harcol, tanítva s tanulva, 
mert élnie másképen nem lehet!

Adj forrást, melyből mindenki illát, - < 
és kenyeredet, új erőkkel telten, 
s bár belerendül vonakodó lelkent; 
add a kezembe villámaidat!

Bodrog Miklós ’ 1

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság után, 15. vasárnap: 

: ’: t  < Máté‘6; 19—21,
Tévesen olvasnánk ezt az ygél, ha 

olyan gondolatok ragadnának el, hogy 
minden,'ami. a' világon' van, •az rossz: 
Még csak úgy sem értelmezhetjük, 
Hogy »szent szegénységre« akar ne
vein! bennünket. Mindezekre gyakran 
gondoltunk és még gyakrabban hirdet
tük is ezeket. így történhettek meg 
azok a kirívó hibák, hogy igehirdeté
sünkben a »szegénység«-Isten nevelési 
szándékának »adom ányaként szere
pelt. A »kincsgyiíités* nem visszavonu
lást jelent a földi értékektől: Ez a szó 
itt lelkületet, szellemet ielent. Beteg 
lelkületű, beles szellemű az, akinél 
szenvedéllyé válik. Ahogyan másutt az 
írásban önzésről, embertársaink ki
használásáról, a magunk szenvedélyes 
kielégítéséről olvasunk, mint. bűnről, 
úgy bűn Jézus szaval szerint a kincs- 
gyűjtésnek ez a formája. Ez tehát éle- 
lünknek, mégpedig keresztyén ételünk
nek ártalmára van. A kincsgyüjtés el
veszi tekintetünket Istenről és az 0  
parancsolatáról, önzők kapzslak, má
sokat letiprő emberekké leszünk. Aki
nek az élete súlypontja ez a fajta 
kincsgyűjtés, annak szíve, feje, keze, 
mindene e körül mozog. Az soha sém 
tud Istenre hagyatkozó lenni: így szü
letnek azután a bűnnek egész lánco
latai: csüggedés, reménytelenség, két
ségbeesés. Figyeljük meg, hogy a Szent
igénkben jellemzett kincsgyüjtök nagy 
többségében mindezt felfedezhetjük.

Van egy másik »kincs« is.- E z ’ a 
mennyei kincs. Sokszor úgy ét t i  áj ke
resztyén ember, hogy ez megfoghatat
lan s ezt nem is '■ érdemes ' keresni, 
vágy gyűjteni. Jézus azt parancsolja 
az övéinek, hogy ezt gyűjtsék. Aki 
éleiének súlypontját erre helyezi, an
nak megváltozik ’ a le’.killete, megvál
tozik a szelleme. Gyűjteni kell ezt is! 
De ez a gyűjtés már nem mégy má
sok rovására, Sőt1 inkább mások hasz
nára. Ez a gyűjtés neht önzés; hanem 
mások ' segítését jéléhti. Ez a gyűj
tés eredményezi azután a hit gyümöl
csei: szeretet, béke, jóakarat, remény
ség, hűség nagy kincseit.' Figyeljük 
meg a kincsgyüjtök eme csoportját. 
Milyen gazdagok! Milyen sok minde- 
hük van! Vasárnapi igénk' ' tegyen 
buzgó ’ kincskeresőkké, de tegyen g a z
daggá is bennünket. REDEY PÁLi f • 1 4 ■ ■ » • 1

A jó munka gyümölcse: az árleszállítás
Több mint tízezer fogyasztási cikk és szolgáltatás árát csökkentetten. 

Olcsóbb lett a mindennapi kenyér, olcsóbban vásárolhatunk számos más 
élelmiszert. Olcsóbb lett számos méteráru, kötöttáru, bőr és szőrmeáru. 
Az árleszállítás révén összesen másfélmilliárd forintot takarít meg éven- 
kint a lakosság. . . . .

1 Ilyen nagyjelentőségű intézkedés, amely ennyire emelte volna a reál
bért, a jó forint megteremtése óta nem volt. Dolgozó népünk nemcsak az 
öröm érzésével fogadhatja az árleszállítás hírét, hanem jogos büszkeség
gel is. Az árleszállítás: a nép munkájának az eredménye, amellyel né
pünk teljesíti, sőt túlteljesíti az ötéves tervet.

’ Az árleszállítás, a kormányprogrammw megvalósításának jelentős 
lépése. Annak a programúinak, amely különös gondot fordít az asszo
nyok, a dolgozó nők és gyermekek életének szebbe és jobbá tételére. 
Megmutatkozik ez az árleszállításban is. Csökkent számos keresett női 
ruhaszövet, méteráru és kozmetikai cikk ára. Leszállították a különböző 
leányka ’ és fiúruhák, gyetmekbútorok, gyermekkocsik és iskolai táskák 
W t .  a ■

A kormányprogramm egyik fontos része a lakásépítkezés fokozása. 
A lakásépítési programm egyik fontos kiegészítője a bútorok árának ko- 

• inoly csökkentése,' továbbá számos szőnyeg és függönyfajta, az ágynemű 
és sokféle háztartási cikk árának leszállítása.

Az árleszállítás hozzájárul népünk kulturális színvonalának további 
emeléséhez. Csökkentek a mozi helyárak és olcsóbbak lettek a rádióké- 

‘ sziiiékek. ,
A kormányprogramm további megvalósítása további jó és lendületes 

munkát igényel. Dolgozó népünknek a munkájától függ jólétünk további 
növekedése. A magyar nép bizakodással tekint jövője elé. A széleskörű 
árleszállítás ismét bebizonyította, hogy a szocialista társadalmi és gazda
sági berendezkedés boldog jövőt biztosít a népnek. A magyar nép hatá
rozottan halad ezen az úton.

Bereczky Albert é s  Péter János református püspök 
a Református V ilágszövetség hollandiai gyűlésein

A Református Világszövetség há
rom gyűlést tárto tt a hollandiai 
Vvoudsehoténbén. A magyar refor
mátus egyházat mindhárom gyűlésen 
Bereczky Albert és Péter János 
püspök képviselte. Kívülük francia, 
belga, svájci, olasz, német, osztrák, 
hollarid, görög, portugál, - spanyol, 
skót, angól, ír, indiai, ausztráliai, 
amerikai és délkoreai résztvevői 
voltak 7 » 'gyűléseknek.
' A konferencia égyik'napján áhitat 
keretében Bereczky Albert tartott 
igehirdetést. Ennek az igehirdetésnek 
nagy visszhangja volt,.a konferencia 
részvevőinek körében.

A ’"koriferendia,’ “záróülésén; Péter 
János püspök előadást tartott a ma
gyar egyházi élet megújulásáról.

A magyar püspökök már haza
érkeztek hollandiai utazásukról és 
nyilatkozatot adtak a konferencia le
folyásáról és jelentőségéről.

* . Bereczky Albert
püspök a többi között a következő
ket mondotta:

— Három egymást követő, gyűlé
sen vettünk részt. Az első a Világ- 
szövetség végrehajtó bizottságának, 
a második’ az európai ág végrehajtó 
bizottságának ülése volt, a harmadik 
az európai egyházak küldöttségeinek 
széleskörű, körülbelül 80 tagú konfe- 
rentiája. '' ; ’

— A világszövetség végrehajtó bi
zottságának legtöbb idejét elfoglaló 
tárgy a jövő évben Princetonban, az 
Egyesült Államokban tartandó 
nagygyűlés előkészítése volt. Ez a 
gyűlés közvetlenül az Egyházak Vi
lágtanácsának Evanstonbán terve
zett viléggyűlését fogja megelőzni.

A végrehajtó bizottság komoly 
bizottsági előkészítéssel — 
amelyben Péter Jánossal égyült 
részt vettünk — foglalkozott 
debreceni zsinatunk múlt ősszel 
tartott gyűléséből a Világször 

vétséghez intézett levelével.
Mivel egyidejűleg az újzélandi refor
mátus egyház is irányitó szót kért a 
Világszövetségtől a béke ügye mel
lett, s más tagegyházak körében is 
felvetődött hasonló kívánság, a 
végrehajtó bizottság a világ minden 
református egyházához egy levelet 
intézett, amelyet minden tagegyház 
meg frg kapni s 'a  Világszövetség 
részéről most először történik meg 
az, hogy ebben a-rendkívül komoly 
és »minden embert« mélyen érintő 
kérdésben a béke ügye mellett meg- 
ríyilatKpzik. • « - ,

— A szé'ésebb körű konferencia 
komoly ‘ teológiai előkészület volt a 
pHneeteni nagygyűlésre. Egyházunk 
behatóan foglalkozik majd a kitű

zött témákkal, sőt egy külön munka- 
csopoit dolgozik majd a mi egyhá
zunk'részéről az egyik kijelölt tárgy
körben. , •

Peter János
püspök ezeket mondotta a Presbiteri 
Világszövcitég woudsehoteni .dönté
se ire !:""  "  "  •

— A woudseheteni tanácskozások 
öss/Lrnyomarát ; abban lehet kife
jezni, hogy ,
. a Presbiteri Világszövetség . az 

eddigihez • mérten jelentősén 
' fokozza tevékenységét, íliégpeöig 

nem a .holt. konfesszionalizmus- 
s/.ellemében, hanem .va ló b an , 
ökumenikus, lelkülettel. Tévé- , 
kenységének további fokozására 
szükségük van .mind a tagegy
házaknak. mind az Egyházak 

Világtanácsának.
A Presbiteri Világszövetség irányitó 
testületéiben is növekszik azoknak a 
száma, akik egyházi felelősségben 
őrködnek afelett, hogy egyoldalú 
és idegen befolyásoktól mentesen t a 
Presbiteri Világszövetség valóban a 
világ különböző tájain élő református 
egvházak közösség-gyakorlásának , a 
helye legyen. .. • ’ ,

E g y h á z i h a n g v e r s e n y - s o ro z a t  
a  fa s o r i te m p lo m b a n

Fasori templomunkban »Nagy
mesterek nagy művei« címen 8 egy
házi hangversenyből álló sorozat in
dul. A hangversenyek mindenkor 
a hónap harmadik vasárnapján lesz
nek este -7 órakor. Az egyes hangver
senyek címei: I. hangverseny »Akid
től a nagy Bach tanult«; II. est »A 
korálelőjatékok nagy mesterei«, III. 
est »Kantáta-est« (Händel: O Uram 
áiva lelkem, Kuhnau: Ügy vágyom 
Krisztusommal lenni),’ a IV. hang
verseny: »Karácsonyi orgonamuzsi- 
ka«, márciusban V. est »Romantikus 
orgonamuzsika«, VI. est Schütz H. 
János passió, VII. est Magyar mes
terek orgonaművei. VIII. hangver
seny Bach J. S.: Népszerű orgona
művei (Passacaglia,: d^moil. -.tokká- 
ta, Esz-duri preludium és fuga stb.). 
A hangverseny zeneszerzői: Schütz, 
Böhm, Buxtehude, Pachelbel, Lü
beck, Muffal-, Walther J; G., Bruhps, 
Reinken, Kuhnau, Bach, Händel, 
Bramhs, Reger,. Mendelssohn,- Bossi, 
Bonnet, Dubois, Franck Ct, Liszt 
(Weinen, klagen, B-A-C-H), Guil- 
mant, Widor, Antalffy—Zsiross, 
Kapi-Králík, Gárdonyi, »Kodály,, Su
lyok, Peskó, - Perényi. A: műsor elő
adói: Peskó Zoltán orgonaműv^sz, 
a - Fasori Evangélikus Énekkar . és. 
több szólista. A hangversenyen' be
lépődíj nincs, az adományokat- «az 
orgona kibővítésére • fordítják. •• >

„Egy az Űr, egy a hit, egy a kere§ztség;egy az Isten és mindeneknek Atyja“ ( E f .  4, s -* 6 ja .)
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E V AN G ÉLIK U S ÉLET

Szeptemberi gondolatok teológusainkért
Az iskolanyitás verőíényes szep

temberi napjaiban óhatatlanul 
eszünkbe jut Teológiai Akadémiánk. 
Egyetértünk mindazokkal, akik azt 
mondják, hogy az új evangélikus 
lelkipásztorok kiképzése riem csupán 
tanáraik kérdése s nem Is kizáró
lag egyházunk vezetőié. A felelős
ség új lelkipásztoraink szellemi fel- 
vérteződéséért mindnyájunké. Minél 
többen gondolunk teológusainkkal, 
annál jobb és életrevalóbb ez a tö
rődés. ■

Egész nyíltan meg kell mondani, 
hogy ma minden gondolkodó magyar 
evangélikus reformációs szellemű 
lelkipásztorokat vár. Nem mindegy, 
kik kerülnek s minő szellemmel 
protestáns népünk élére. Minden 
konferencia, minden hozzászólás, 
levél, üzenet, beszélgetés arról győzi 
meg a figyelmes lelkészt és egyházi 
vezetőt, hogy egyházunk és vallá
sunk, népünk és hagyományaink jó 
vezetőt várnak.

!A templom látogatottsága, az 
aktív keresztyén élet elsősor
ban a jó lelkipásztoron múlik.

> A szcktásság ott harapódzik el, 
j< ahol gyenge lelkészek hirdetik 
/ ugyancsak gyengén az igét.

í*
képtelen megküzdeni az élet probt 
lémáival. Mit ér, ha a lelkész gon-' 
dósán el tudja látni szolgálatát; de 
képtelen beleilleszkedni a magyar 
művelődésnek abba a folyamatába, 
amelyben minden magyar együttél? 
Az evangélikus magyar lelkészi «kar 
nem élhet a magyar műveltség .tel
jességén kívül egy ezotérikus Világ
ban. Nem elég a külső szolgálat, a 
színleges gondosság. Minden szó, 
minden cselekedet a nemzeti műve
lődés szerves része. H a’pedig nem 
az, >nem is ’jelent semmit.

Egy külföldi egyházi lapban (á 
prágai Kostnické jiskryben) olvas
suk ugyanilyen elmefuttatásban:

»Nekünk nem csupán lelkészek- 
re van szükségünk, hanem pró
fétai, apostoli és reformációs 

vezetőkre«.
Ez magas igény, a legmagasabb, ami 
ebben a kategóriában elgondolható. 
De csak a magas igények eszményé
vel világíthatjuk meg az igazi, új 
lelkipásztor útját. Sok látható hibát, 
sok tapintható betegséget kell levet
nie a fiatal lelkésznek.

Magát a teológus ifjút úgy kell 
kiválásztanla minden gyülekezetnék, 
hogy felelősséget is vállal érte egész 
stúdiuma idejére. Nem csupán anya
gi táplálást és felkarolást kell Vál
lalnia, hanem erkölcsi felelősséget 
is. De ennek nem szabad olyformán 
megjelennie, hogy a teológust lelki
leg feszélyezze.

A teológusnak, akár más egye
temi hallgatónak, szabadnak kell 
éreznie magát s a szabad em
ber felelősségével kell munkába 

állnia.
Aki segédlelkészként előre úgy ké
szül, hogy leendő választóinak sze
mély szerint és családok szerint tes
sék, vajmi csekély függetlenséget 
fog mutatni. Aki farizeusok és kép  ̂
mutatók közt nem képes bátran és 
őszintén s igaz hittel válaszolni, 
nem igen képes majd nevelni és ve
zetni egy gyülekezetét, amely bármi
ként is áll a dolog: szemefényének 
tartja a lelkipásztort.

Prófétai, apostoli és reformációs 
szellemű vezetőket kell nevelnie 
a ml Teológiai Akadémiánknak 

Is.
Ehhez maguknak a teológusoknak 
is hozzá kell járulniok. Az önműve
lődés, a nemzeti Irodalom és nem
zeti hagyományok aktív átvétele, a 
teológiai szakképzettséghez szerve
sen hozzátartozó lecke. A magyar 
evangélikusok ilyen új lelkészeket 
várnak,

Presbiter

« Ä S *  i y s r .  ,. ■ f  ’’ "
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George-Cos buc

Ehen, pőrén,'födéltelen 
hordom a terhet, mit kívánsz, 
leköptél, vertél s úgy se bánsz, 
mint kutyáddal delem.
Szélhozta, lőtt-ment úr, ki vagy,
Búr szerződi pokollal, fogadj 
hogy' legyünk örökös kutyád, 
hordjuk a terhet, a kínt tovább, 
visszük a hámot, az Igát: 
csak földet adjI

■Ha máiihajat látsz, kezed 
elkapja rögtön, háborút 
csinálsz és Viszed a fiút, 
elveszed lányaink.
Szidod, mi nekünk szent, mi nagy, 
éh-úíon hull el gyermekünk 
s mi úgy szárijuk, hogy meggebedünk, 
de könnyen vesszük, nevetünk, 
csak földet adj!
Un van temetőnk, odalesz, 
fölszántod s mirajtunk a hám, 
s a csont falánk ekéd nyomán 
kifordul, vétek az!
A csont a csontunkból való 
mit bánod! Fedelünk alól 
kidobtál, kint a fagy harap, 
s most kidobod a holtakat — 
holtakat engesztelni oh 
hát földet adj/
Tűnődünk ml is, ml magunk, 
csontjaik helyén lesznek-e, 
minket is csúffá tesznek-e 
urak, ha meghalunk.
Majd kedves árva jön, sirat 
s nem tudja melyik sánc alatt 
vannak megásva gödreink, 
mert földünk egy sirhelynyi sincs 
és keresztények vagyunk mindI 
Hát földet adjl

Időnk fohászra sincs elég, 
hisz minden időnk tietek, 
azt ti könnyen elfeleditek, 
hogy lelkünk volna még! . .

József Attila fordítása románból

Káromhónapos kántorképző tanfolyam Foton
November 16-án kezdődik Foton a 

tizedik kántorképző tanfolyam. Részt 
vehetnek férfiak és nők egyaránt. A 
tanfolyamon való bentlakás kötelező. 
Jelentkezni csak az illetékes lelké- 
szi hivatalon keresztül lehet. Je
lentkezéskor mellékelendő: 1. Lel- 
készi ajánló levél. 2. Orvosi bizo
nyítvány. 3. Rövid életrajz. A tan
folyamon lakás, fűtés, világítás és 
részvételi díj címen havonkint a kö
vetkezőket kell fizetni: 150 f of int 
készpénzben, 5 kg fehér liszt, 2 kg 
cukor, 15 dkg paprika, 10 kg burgo
nya, 0.5 kg száraz bab. Kenyérről 
mindenki maga gondoskodik. Á ter
mészetbeliek részben készpénzben is 
megválthatók. Jelentkezés: Evangé
likus Belmissziói Otthon, Főt (Pest 
megye) címen,

Változatlanul áll a tétel: a jó prédi
káció épít, a rossz rombol s pusz
tít. Változatlanul igaz: a lelkész a 
példa. Erkölcsi magatartás dolgá
ban; "nemzeti művelődésünk ügyé
ben, társadalmi munkában a lelkészt 
nézi az egyházban mindenki. Tudo
másul kell vennie mindenkinek, 
akit illet, hogy körülöttünk gyöke
restül átalakult s átalakulóban van 
a közszellem, a hangulat, s mind
ezeknek alapja: a gazdasági és tár
sadalmi lét. A lelkészképzés kér
dése ma mindenütt komoly, nagy 
probléma; minálunk protestánsok
nál is. A hittudományi főiskolák 
soha nem állottak annyira szoros 
együttműködésben az egyházzal, 
mint ma. A liberális teológia kor
szaka, amikor egy professzor saját 
spekulációihoz idomította nemcsak 
a vizsgaanyagot és módszert, hanem 
hallgatói egész beállítottságát, vég
érvényesen elmúlt. Az egyházak 
mindenütt szívbéli gonddal foglal
koznak á lelkészi kar utánpótlásá
val.

Az új lelkésznek tudnia kell, minő 
társadalommal, minő szükségletekkel 
kerül szembe, amikor kilép a teoló
giáról,

A teológia előadóinak füdniok 
kell, hogy a spekulatív ''Srfyägot 
előadásaikban nem csupán a 
minimumra kell szorítanlok, ha
nem végkép búcsút kell mon
dani a meddő teologizálásnak.

Búcsút kell mondani mindennek, 
aminek nincs bibliai alapja, ami 
tehát nem szolgálja az egyházat 
sem, sőt elvezet az egyháztól, zsák
utcába juttatja a lelkészt. Ne feled
jék el ifjú teológusaink, hogy nem
zet-nevelőknek mennek. Egy nem
zet, egy nép várja őket. Ezt a népet 
nekik mindenki másnál jobban kell 
ismerniök. Mit ér a legjobb teoló- 
gai felkészültség és kitűnő akadé 
miai bizonyítvány, ha az új lelkész
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G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
'

Szeptember 13. Szentháromság után 15. vasárnap.
Igék; d. e. Mt 6,19—21. 1. Tim 6,6—11. d. u. Amos 6,1—7.
A vasárnap üzenete: Isten vagy mammon? 
litu rgik us szín: zöld*

RÁDIÓS FÉLÓRA
Szeptember 13-án, vasárnap reggel 

9 órakor evangélikus vallásos fél
órát közvetít a-Petőfi rádió. Igét 
hirdet dr. Vető Lajos püspök.
DEAK-TÉR V ■

Szeptember 6-án d. u. fél 7 óra
kor szeretetvendégség volt. Az elő
adást Prőhle Károly teol. akad. ta
nár tartotta »Közösség a gyülekezet
ben« címen. M. Molnár Éva és Fehér 
Csaba énekelt és dr. Illaváts Elinor 
szavalt, •

RÁKÓCZI EMLÉKEST :i *
A DEAK-TÉREN

A Deák-téri gyülekezet szeptem
ber 26-ánt szombaton d. u,_5 órakor 
Rákóczi-emlékestef rendez.' Dezséry 
László püspök mond bevezetőt, ün
nepi előadást tart dr. Esze Tamás 
református lelkész, a történettudo
mányok kandidátusa. A műsorban 
fővárosi művészek szerepelnek. Rész
letes műsort lapunk következő szá
mában közlünk.

FASOR
A fasori gyülekezet őszi munkája 

kezdeteként a gyülekezet lelkésze 
szeptember 6—13-ig A? egyház élete 
címen I. Kor. 12. és 13. fejezete 
alapján igehirdetési sorozatot tar
tott.

Az első őszi szeretetvendégség
szeptember 13-án este Vj7 érakor 
lesz, az első hangverseny szeptem
ber 20-án este 7 órakor.

GYŰRŐ
A gyúrói evangélikus egyházköz

ség lelkészi állásába Zoltán László 
volt csengődi lelkészt 1953. augusz
tus 30-án iktatta be Dr. Schulek Ti
bor esperes.

ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLET
A Gyámintézetnek Gyülekezeti 

Segéllyé való alakulásával kapcso
latban az Északi Egyházkerület egy
házmegyéinek presbitériumai a kö
vetkező lelkészeket választották elő
adókká:

Borsod—Hevesi egy hm.: Ifj. Abaffy 
Gyula, Hernádvécse.

Budai egyházm.: Ruttkay Elemér, 
Budahegyvidék.

Fejér—Komáromi egy hm.: Milán 
János, Oroszlány.

Győr—Soproni egyhm.: Lukácsy 
Dezső, Tét.

Hajdú—Szabolcsi egyhm.: Asbóth 
Lajos, Kisvárda.

Nógrádi egyhm.: Fábry Mihály, 
Szügy.

Vasi egyhm.: Fliegenschnee Fri
gyes, Kőszeg.

Veszprémi egyhm.: Bárány László, 
Pápa.

Az Északi Egyházkerület presbi
tériuma a Gyülekezeti Segély kerü
leti előadójává Várady Lajos budai 
.esperest választotta.

BUDAVÁR
Szeptember 13-án, vasárnap, d. u,

4, órakor a vári templomban df. Ta« 
pólya! Mihály idegorvos tart elő« 
adást.
TEOLÓGIAI AKADÉMIA

Az Evangélikus Teológiai Akadé» 
mia Felvételi Bizottsága f. hó 5-én 
délelőtt tartotta ülését dr. Vető Lajos 
püspök elnökletével. A felvételre 
jelentkézettek közül az alábbiakat 
vette fel a bizottság az 1953—54, 
tanévre: Alapi Gáspár, Csáki István, 
Hajsó Gusztáv, Kardos József, Lak- 
ner Aladár, Nagy István, Szigethy 
Sándor, Szlovák Kálmáh, Ugaros 
Gábor és Zalai Bálint.
KANTORKÉPZÖ t a n f o l y a m
»« Szeptember 14-én lesz a felvételi 
vizsga Ullői-út 24 sz. alatt.
GYULA

Szeptember 6-án, vasárnap Rédcy 
Pál kerületi lelkész szolgált a gyű» 
lekezetben igehirdetéssel,
HALÁLOZÁS

Allinger Henrik, a bikali leány» 
egyházközség hűséges tagja, hosszú, 
türelemmel viselt szenvedés után 
augusztus 8-án, életének 57. észtén« 
dejében Bikaion elhunyt. Benne Al
linger János magyarbolyi lelkész 
édesapját gyászolja.

Istentiszteleti rend
Szeptember hó 13-án, vasárnap

A PESTI OLDALON:
Deák-tér d. e. 9 (úrv.) Zay László, d. e.

11 Kemény Lajos, d. u. 6 Zay László. Fa
sor dt e. fél 10 Gyöngyösi Vilmos, d. e. 11 
Gyöngyösi Vilmos, d. u. 6 Cserháti Sándor. 
Dózsa Gy.-u. d. e. fél 10 Cserháti Sán
dor. üllői-út 24 d. e. fél 10, d. e. II. Rákóczi
ul 57/b d. e. 10 Szilády Jenő dr. d. e. há 
romnegyed 12. Karácsony S.-u. d. e. 10. 
Thaly K.-u. d. e. 11 Bonyal S ándorod  u. 6 
Bonyal Sándor. Kőbánya d. e. fél 1.0 . k o rén . v 
Emil, d u. 4 Korén fcrníT. ‘“Símör-ü.'1 tf. e. 

7féT£Vérdr Í2 Koren Emil. Utász-u. d. e. negyed
12. Zugló d. e. 9, d. e. 11. Gyarmat-u, d. e, 
fél 12. Rákosfalva d. e. fél 12. Fótl-u. d. e. 
11 (úrv.) Rimár Jenő. d. u. 7 Gádor András. 
Váci-u. d. e. 8 Rim-ár Jenő, d. u, 4 Gádor 
András. Újpest d. e. 10 Blázy L&Jos d. u. 
fél 7 M atuz László. Dunakeszl-Alag d, e. 9 
Matuz László, d. u, 5 (szeretetvend.) Kom
já thy  Lajos. Vas-u. 2/c d. e. 11 Szimonidesz 
Lajos. Rákospalota MAV-telep d. e. fél 9. 
Nagytemplom d. e 10. öregtemplom d. u. 3- 
Pestújhely d. e. 1Ó Körtösl Kálmán. Rákos
keresztúr d. e. fél II. Rákoshegy d. e. 9. 
Rákosliget d. e. 10. Rákoscsaba d. e. 9 Békés 
József, d. u. fél j 7 Békés József. Cinkota 
d. e. 9. d. e. 10, d, u. fél 3. M átyásföld 
d. e. fél 12. Kerepes-Klstarcsa d. e. négyed 
10. Árpádföld d. u. 5. Pestlőrinc d. e. 11. 
restim re d. u. 5. Pesterzsébet d. e. 10. 
Soroksár-Ujtelep d. e. fél 9. Kispest d. e. 9, 
d. e. 10, d. u. 5. Wekerle-telep d. e. 8. Rákos
szentm ihály d. e. fél 1J, d. u. 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécslkaputér d. e. 9 Várady Lajos. d. e. 11 

Sréter Ferenc, d. u. 7 Várady Lajos. Toroczkó- 
tér d; e. 8 D anhauser László. Óbuda d. e. 9 
Komjáthy Lajos. d. e. 10 Komjáthy Lajos, 
d. u. 5 Mezősi György. XII, Tarcsay V.-u. 
d. e. 9 Zulauf Henrik d. e. 11 Zulauf Henrik, 
d. u. 7 Ruttkay Elemér. Szabadsághegy, Dlana- 
utca d. e. fél 9 Ruttkay Elemér. Hűvösvölgy, 
Lelkészképző Intézet d, e. 10 Danhauser 
László. Kelenföld d. e. 8, d, e. 11, d, u, 5, 
Németvölgyi-u. d. e. 9. Külső-Kelenföld d. e. 
12. Csepel d. e. 11 G álát György, d. u. 6 
Gálát György. Budafok d. e. 10. Nagytétény 
d. e. fél 9. Kelenvölgy d e. 9. Albertfalva 
a, e, fél II. Csillaghegy d, e, fél 10 Kapos
vári Vilmos.

A hosszú ideig vergődő p .. -i 
gyülekezet életében újból megindult 
a vérkeringés. A kövekből fiák tá
madtak. A p .. .-1 templomban erő
teljesebben zeng az ének s a rneg- 
békült gyülekezet - lelki tükrében, 
mint szélcsendes tavakéban, sugár
zik az ég. A megújulás jelei anyagi 
téren is láthatók. 25.000 frt-nyi adós
ságát a gyülekezet néhány hónap 
alatt kifizette.

A gyülekezet örömébe azonban 
iiröm is vegyült.

Egyik testvérünk az ottani por
szem-szekta zavarosvizű lelki kút
jába ugrott. Én úgy vélem, mozdu
lata lelki öngyilkosság volt.

Szegény ’ asszonytestvérünk . . , 
Mennyi mindenen kellett keresztül
mennie, amíg eljutott a hitehagyás- 
ra! Amikor a hamis-atyafiak először 
beszéltek néki arról, hogy az evan
gélikus egyház Sodorna és Gomora 
és Bábel stb., ahonnan ki kell jön
nie — mert ha nem teszi, rázuhan 
a kárhozat —, hogyan fájhatott a 
lelke még. Minden idegszálával 
éreznie kellett, hogy valami rettene
tes, kimondhatatlan veszély fenye
geti . . .  Először talán felháborodva 
el is utasította a lelkét harapó
fogóba csípő furcsa megszállotta
kat. Pedig mennyi mindent kellett 
még meghallania! Hányszor hallotta 
az igét, ne legyetek hitetlenekkel 
felemás igában, hányszor hallott a 
megszentségtelenftett és eltiport 
szombatról és hányszor súgták a fü
lébe: »nem lehetsz hívő, amíg be 
nem meritkezel.« Hányszor sujkol- 
ták belé, hogy megromlott az egy
ház és minden nemes magot elnyo
món, buján burjánzik benne a kon
koly. Nem is más, mint lánggal élő 
roppant gyehenna fészek.

Amikor ezeket a mondatokat elő-

Egy elgurult lélek története
Adalékok a szekta-lélek fölméréséhez

szőr hallotta, fájtak, nagyon fájtak 
még néki. Ez az asszony-lélek nem 
adhatta meg magát olyan könnyen. 
Elment bizonyára a papjához, el
járt az istentiszteletekre, bibliaórák
ra, s az imaórákra is talán. Lelki
ismerete, — ha komolyan kereső lé
lek volt — ebben az időben sokat 
nyugtalankodhatott. Néha úgy
érezte, be kell fognia a fülét, ne 
hallja a vádoló hangot, ami egyre 
élesebben és kétségbeesettebben sl- 
kongott a leikébe. Igen, ebben az 
időben úgy sikonghatott még a lel
kiismerete, ahogyan álmos faluk
tikkadt csendjében sikong a félre
vert, tüzet jelző harangszó.

Egy kicsiny szünetet csak. Egy 
kicsiny békességet. Egy kicsiny csen
det. Egy kicsiny pihenést — erre 
vágyhatott ekkor.

Nem adatott már meg néki. A ha
mis atyafiak irgalmatlanok voltak 
»a Krisztus nevében.« Lebontani 
mindent a lelkében, kiábrándítani
mlnde'nből, amiben hitt eddig, ami 
tartalmat adott az életének, ami
irányt szabott az útjának, mindent 
ami »Ö«, összerombolnl mindent 
gyorsan, gyorsan, lélekzetet sem 
hagyni néki, jobban befogni a kínzó 
eszközbe — a lelki satuba —, hogy 
kábulata, révedezése meg ne szűn
jön, ne, egy pillanatra sem, mert 
akkor kicsúszik kezükből talán 
örökre. A tévtanítók így gondolkod
tak s így irgalom nem Volt; áz ostrom 
tartott tovább. Csillogó fegyverek 
fénye cikkízolt zavart lelke előtt.. 
Isten igéjét citálták, előtte folyton s

néha röppent ez az ige, mint a fel
dobott labda, néha úgy zúgott át 
megingott asszonyi lelkén, mint a 
világ felett csaphattak „ össze az 
özönvíz hullámai, néha meg úgy 
esett rá meggyötört szívére, mint az 
egész egyházi múltját agyonlapító 
malomkő.

De mire mindez megtörténhetett, 
már a magányából is kiráncigálták, 
és beültették a megszállottak közé. 
Eljöttek érte s vitték karonfogva, 
alázatosan, sietve, mintha csak at
tól félnének, hogy az — ámok-futés» 
nak — végeszakadhat egyszer, még 
itt az utcán is, talán éppen a tem
plom előtt, i— ha arra vezetett a 
szektaszálláshoz az út — s mi lesz 
akkor? Akkor berohan talán a 
templomba, akkor odaveti magát 
talán az oltár elé, hogy egy zuha
tagos, nagy, minden lelkinyomorú
ságot feloldó sírásban kiöntse szí
vét az egyház ura, a Krisztus előtt. 
Vagy kiszakítja magát karmaik kö
zül s remegő ujjait ráteszi a papiak 
kilincsére, hogy benyisson Isten 
szolgájához, segítséget kérve. De «z 
is lehet, hogy nem így történt. Az 
is lehet, hogy amikor fekete ken
dőikbe burkolózva ott mentek el a 
templom előtt, már nem jelentett 
ennek az elgurult léleknek semmit 
sem ez a szó: templom. Már meg is 
Ölhette lelkében az Isten háza iránti 
szeretetet ez a számtalanszor lelké
re tapasztott mondat! »Isten kézzel
csinált templomokban nem lakik.« 
Először* persze ez á mondat is fáj
hatott néki, talán jobban, mint a

gyűlölt csalán csipése, amivel kis
leány borában kárörvendő gyerme
kek, ha bosszantani akarták, meg- 
meg ütögették a lébaszárát, hogy 
aztán valami kegyetlen gyermek
gyönyörrel nézzék könnyeit, ami ki
kibuggyant régen riadt szeméből.

Talán már a papiakba sem akart 
benyitni, mert hitelt adott annak a 
magyarázatnak, hogy Isten a tudat
lanokra, a tanulatlanokra bízta az ő 
igéjét és aki tudós és teológiát vég
zett, nem is .lehet az Isten szolgája, 
csak a sátán követe, akármilyen szé
pen beszél is. Ki tudja, még a köny- 
nyei is hullhattak meghatódottságá- 
ban ennek a szegény szóhinárba gú
zsolt asszonyi léleknek, mikor a kö
zösségben még imádkoztak is a* pap
jáért. Lám milyen jók, milyen igaz
hívők is ezek, hiszen az ellenségért 
is szót ejtenek Isten előtt. Lehet, 
amint a papiak előtt elhaladt, már 
csak nagyon szánó, felülről lenéző 
tekintet ült a szemében és kemény 
szívvel lépkedett szegény, a néki 
még sokat Ígérő lelki-köd felé. ,

Aztán eljött ez a nyár. Még egy 
konferenciára is elment; szegény be
teggé lázasodott lelke ennek a mon
danivalóját ís  végighallgatta s ott
hon »döntött«. Az evangélikus egy
ház tanításának hátat fordított, s el
indult, mint ő gondolta, a békesség 
felé.

Mennyi mindenen kellett átmen!- 
nie e döntésig.: *-<*•<»•»

Meg kellett állapítania, ■ hogy 
Jézus Krisztus váltsághalála-és fel
támadása az üdvösségre nem elég,

hanem ahhoz más is kell még, vala» 
mi többlet, amit az ember ád, amit 
az ember tesz és pedig a szombat« 
nak megünneplése és a bemeritke« 
zés. Hamis tanítói megértették ve« 
le, hogy amit Jézus mond, az még 
nem elég, de amit ők mondanak, az 
mindenre elég. Az üdvösség elnyerő« 
sére, a bűnbocsánatra is. Azon per« 
sze már nem gondolkozott el a meg« 
tévedt lélek, hogy két igazság nincs. 
Vagy Jézus nem mondott igazat, 
vagy tanítói — ha jóhiszeműen is 
— bclemártották a hazugságba.

Ez a lélek már messzi úszik tő» 
lünk. A megmentése persze nem re« 
ménytelen. Csak lelkek kellenek, 
akik utána dobják e fuldokló élet« 
nek a könyörgő imák drága mentő« 
övét.

’ *
Ami megtörtént, megtörtént. A tör« 

ténteket .próbálja megmagyarázni, 
de ez nehéz. A becsületes dolog az 
lenne, ha a kérdésekre őszinte vá« 
laszt tudna fogalmazni még. E he» 
lyett azt mondja, hogy e sorok írójá« 
val találkozott egy nyári konféren« 
cián és az biztatta arra, hogy for« \ 
dítson hátat a mi drága egyházunk« 
nak és ugorjon fejest egy porszem« 
szekta zavarosvizű lelki kútjába. Ez 
a megokolás már a másvilágban 
járó élet első és látható fekete gyű« 
mölcse. Nem ítélem meg érte. Saj« 
nálom szegényt nagyon. Megokolása 
mellé elolvasom János 8, 44-et és 
így megbocsátón megértek mindent, 
»Ti az ördög atyától valók vagy« 
tok.« Az ördög atya jut eszembe, aki 
»mikor hazugságot szól, a sajátjából 

'szólt mert hazug és hazugság atyja.« 
Jó tudni, az Igazság Atyja nála is 
nagyobb és így még ez a' lélék is 
megmenekülhet, Jakus Imrs



E V AN G ÉLIK U S ÉLET

A káté gyermekének és tanítványának kell maradnom, 
és az is maradok szívesen  " v . v

Luther Kiskátéjának jelentősége az egyházi tanításban
Egyházunk jelenlegi helyzetében 

szükség van tanításra. Ez' az első té
telem.-

Számon kell tartanunk azt, hogy 
az élő hit nem él meg keresztény ta
nítás, vagy az írás szavával: »egész
séges tudomány« nélkül.

Tapasztalat bizonyítja, hogy 
ahol az ébredés nem járt együtt 
egészséges egyházi tanítással, ott 
az csakhamar érzelmességbe, el
tévelyedésbe, szektáskodásba, a 
mindennapi élet számára termé
ketlen kegyeskedésbe sodródott.

Viszont ahol egészséges az ébredés, 
ott az ébredés népe igényli, sőt 
éhezi az egészséges egyházi tanítást. 
Szükség van tehát egyházi taní
tásra, mert van ébredés egyhá
zunkban.

De nemcsak ezért. Keresztyénsé- 
günlcet ma alapjaiban változó, forra
dalmi világban éljük. Benne nem 
igazodunk el, ha nem kapunk egy
szerű és világos tanítást arról, hogy 
hogyan nézi Isten ezt a világot és 
mit vár tőlünk ebben a világban. 
Meg kell kapnunk azt az »egészsé
ges tudományt«, amely Krisztus 
felől, de évszázadoknál és kontinen
seknél is nagyobb távlatban: a vi
lágmindenség és a kezdet és vég táv
latában tudja látni a mindennapi 
élet kis és nagy dolgait. Ezért is 
szükségünk van ma egyházi taní
tásra.

Olyan egyházi tanításra van ma 
szükség, amely egyszerre fordul 
egyházunk egész népe felé. Ez a má
sodik tételem.

Ennek megértéséhez röptében vé
gig pillantunk

a z  e g y h á z  t a n í t ó i  m u n k á j á n a k  t ö r t é n e t é n .
Csak a nagy vonalakat emeljük 

ki az elnagyolás veszélye árán 
is. Jézus missziói parancsa az alap 
és a kiinduló pont. »Tegyetek 
tanítvánnyá minden népet!«: ez azt 
jelenti, hogy az egyház tanítói fel
adata nemcsak gyermekekré vagy 
áttérőkre vonatkozik, hanem egész 
népekre minden megszorítás nélkül. 
»Tanítsátok őket, hogy megtart
sák . . .«: ez azt jelenti, hogy az egy
ház tanítói feladata nemcsak az em
ber értelmére, hanem cselekvésére 
is irányul. Krisztus parancsa tehát 
kettős értelemben átfogó feladatot 
ad az egyháznak: midden emberre 
és az egész emberre tekint. Az Uj- 
testámentom bizonysága annak, 
hogy az első keresztyének komolyan 
vették Krisztus parancsát és tanítot
tak. »Tanították Jézust« minden 
népnek: zsidónak-görögnek, férfi- 
nek-nőnek, felnőttnek-gyermeknek, 
szolgának-szabadnak.

Elég »könnyen« kereszteltek: nem 
gok tanítás történt előtte, mert ma
gától értetődő volt, hogy a kereszt- 
ség nem zárja le, hanem inkább 
megalapozza a keresztyén ember élete 
végéig tartó tanítást. Megváltozott 
azonban a helyzet az első keresztyé
nek üldözése alatt és még inkább 
utána.

Az üldözések alatt az elesés ve
szélye miatt, az államvallássá létei

idején pedig az érdekkeresztyénség 
veszélye miatt megnehezítették a 
keresztyénségbe való belépést és 
megnyújtották a keresztségelőtti ta
nítás idejét. Fénykorát élte a betérők 
tanítása, de az egyház tanítói mun
kája majdnem egészen erre szűkült 
le. E miatt az egyházat készületlenül 
érte az az új helyzet, melyet a kö
vetkező korszakban a népvándorlás 
teremtatt.

Mint tudjuk, a népvándorlás ko
rában egész népek keresztelkedtek 
meg számottető előkészület és taní
tás nélkül. A keresztséget megelőző 
keresztyén tanítás lehetősége is 
összezsugorodott, a keresztség utáni 
tanításra pedig a keresztyénség nem 
volt berendezkedve. Nem papi em
ber, hanem Nagy Károly látta meg 
és ragadta meg az új helyzetből 
adódó nagy feladatokat. Törvények
kel és rendelkezésekkel kényszerí
tette a papokat és a népet arra, hogy 
tanítsák és tanulják legalább a Tíz- 
parancsolatot, a Hitvallást és a Mi- 
atyánkot. Lehetőség szerint gondos
kodott a segédeszközökről is.

Az egyházi tanítás érdekében ké
sőbb sokat tettek szerzetesek és re- 
formátori mozgalmak is, de az egész 
középkorban nem volt egyetlen egy 
ember sem, aki Nagy Károlyhoz ha
sonló éleslátással és határozottság
gal .fogta volna meg az egyház egé
szére néző tanítói feladatot.

Igaza van  Luthernek,
mikor megállapítja, hogy az egyház 
ezt a feladatát elhanyagolta.

Luther viszont páratlan energiá
val ragadja meg ezt a feladatot. 
Szinte reménytelen a helyzet: tudatlan 
papok, a keresztyénségben járatlan 
felnőttek és még olyanabb gyerme
kek! De Luther mégsem szorítkozik 
csak egy részletkérdés megoldására, 
hanem egyszerre az egészre megy. 
Ezért szorgalmazza a kátéprédi
kációkat, majd

megjelentett a Kis és Nagy Ká
téját, s ezeket adja a lelkészek 
és a családfők kezébe, hogy ta
nítsák a háznépet, s fgy egy
szerié tanul lelkész, családfő és 

háznép.
Továbbtanulásba késztetik a lelkészt 
az egyházlátogatási kérdőpontokkal 
is, melyek nem népmozgalmi statisz
tikára, hanem az egyház tanítására 
vonatkoztak. Ebből kellett egyház- 
létogatasakor vizsgáznia a lelkész
nek. Az egyház népét pedig ott fog
ták meg, ahol lehetett. Az úrvacsora 
Vételét előzetes jelentkezéshez kö
tötték, s ekkor számot kellett adni a 
káté ismeretéről. A házasulandókat 
is kikérdezték kátéból, mert nem vál
lalkozhat keresztyén család alapítá
sára az, aki nem ismeri az egyházi 
tanítás alapjait. A gyermekek szá
mára minden vasárnap katekizáció 
volt a gyülekezet jelenlétében: egy
szerre tanul itt is pap, gyülekezet és 
gyermekek. A reformáció elképzel
hetetlen e nélkül az egész népre ki
terjedő egyházi tanító munka nél
kül. Nem részletezem a további fej
lődést. Tény az, hogy az egyház ta
nítói munkája majdnem egészen le
szűkült azóta a gyermekekre.

Egyházunk tanító munkáját 
azonban ma már nem foghatjuk 
Ilyen szűkre: ma újra meg kell 
fognunk az egyház egész népét 

' tanító munka nagy feladatát.
Egyházunk ilyen tanító munkájá

ban ma Is jelentős helyet kell kap
nia a káténak. Ez a harmadik téte
lem.

Sokaknak talán furcsán hangzik 
ez az állítás, hiszen nemcsak a ’szak- 
irodalomban vitáznak Luther Kis
kátéjának használhatóságáról, ha
nem a gyakorlatban is egészen el
lentétes tapasztalatokra hivatkoz
nak. Tudjuk, hogy az amúgy sem 
mindig érdekes hittanórák között 
legunalmasabbak szoktak lenni a

kátétanítások és tudjuk, hogy lelki- 
ismeretes szülők és hitoktatók meny
nyit vesződtek a kátészövegek emlé- 
keltetésével. Viszont csak nemrégen 
hallottam egy nem evangélikus hit
oktató véleményét, aki mostanában 
olvasta a Kiskátét és kijelentette, 
hogy a legjobb hittankönyv, amit 
eddig látott, s jobban nem is lehetne 
írni. Ennyire eltérő tapasztalatok és 
vélemények esetén valószínűleg 
nem is a Kiskátéban, hanem hasz
nálatának módjában van hiba. A 
káté helyes használatát pedig csak 
úgy találjuk meg, hogy egészen az 
alapokig megyünk vissza és tisztáz
zuk azt a kérdést, hogy

m i a  káté,
s csak azután foglalkozunk azzal a 
kérdéssel, hogy hogyan használjuk 
a kátét.

Egyszerűség kedvéért Luthernek a 
címben idézett nyilatkozatából indu
lunk ki. Luther korholja . azokat, 
akik azt hiszik, hogy kinőttek a ká
téból és már mindent tudnak, mi
kor ő maga: a teológia doktora nem 
röstelli napról napra szavanként ta
nulni a kátét: a Tízparancsolatot, a 
Hiszekegyet, a . Miatyánkot, stb. és 
szívesen a káté tanítványa marad 
élete végéig. Luther itt nyilván nem 
a saját kátémagyarázataira gondol. 
Furcsa is volna, ha arról nyilatkoz
nék így! A káté: a Tízparancsolat, a 
Hiszekegy, a Miatyánk, a keresztség 
és az úrvacsora szereztetési igéi. 
Luther szövege csak ezeknek ma
gyarázata. Mégcsak nem is Luther 
válogatta össze a káté alapszövegeit, 
hanem az első három rész mór rég' 
tői, majdnem a keresztyénség kez
detétől a keresztyén tanítás fő 
anyaga volt, Luther — nagyon helye
sen és kitűnő érzékkel — csak ki

egészítette ezt a keresztség és az 
úrvacsora szereztetési igéivel.

Ilyen értelemben
a káté valóban a keresztyénség 
nélkülözhetetlen alapja. Isme
rete és naponkénti gyakorlása 
nélkül nem képzelhető el ke
resztyén ember. Mert a káté 
alapszövegei a keresztyén isten- 

tisztelet magva.
Az istentiszteleti liturgiát fel lehet 
építeni akármilyen formagazdpság- 
gal és pompával, főrészei akkor is a 
Miatyánk, a Hiszekegy, az úrvacsora 
lesznek. Elképzelhető az istentiszte
let puritán egyszerűséggel is, de a 
Miatyánk, a Hiszekegy, az úrva
csora akkor sem hagyható el belőle, 
A káté alapszövegei a keresztyén 
tanításnak is alapja. Nemcsak az 
egészen egyszerű, alapfokú tanítás, 
hanem szinte az egész tudós teoló
giai munka is lényegében ezek kö
rül forog.

A káté alapszövegei a keresztyén 
életnek is alapja.

A keresztséghől és az úrvacso
rából kell újra meg újra a bűn- 
bocsánat evangéliumát kapnunk. 
Hiszekegyen kell tanulnunk 
hinni és hitünkről vallást tenni.
A Tízparancsolathoz kell mér
nünk életünket. S a Miatyánkon 
kell naponként újra imádkozni 
tanulnunk. Hogyne volna a ká
tén tanulni valónk életünk vé

géig!
A káténál tehát a hangsúly egészen 
az alapszövegeken van. A magyará
zat is csak ezek kedvéért van.

Ezek után beszélhetünk arról, 
hogyf

h ogyan  h a szn á lju k  a  k átét.
Először: Nekünk magunknak kell 

a kátét állandóan gyakorolnunk és 
értelmét kutatnunk. Ez úgy törté
nik, hogy az alapszövegek egyes ré
szeihez összegyűjtjük és tanulmá
nyozzuk a Biblia megfelelő anyagát, 
s így próbáljuk megragadni annak 
értelmét számunkra és a ma szá
mára. Ebben pedig kitűnő szolgála
tot tesz Luther Nagy és Kis Kátéja. 
De ebben a sorrendben, és nem meg
fordítva. Mert élvezhetetlenül ke
mény az anyag,, ha Luther klskáté- 
mágyaráZataival -kezdem.’ Ellenben, 
ha felvetem azt a kérdést, hogy mi 
is lehet pl. az ötödik kérés értelme, 
és először összegyűjtöm hozzá a 
megfelelő bibliai anyagot, akkor 
csupa érdeklődéssel nyúlok a Nagy 
Kátéhoz, hogy Luther vájjon ho
gyan értelmezte ezt a kérdést, és 
végül élvezni fogom, hogy Luther a 
Kiskátéban ezt a hatalmas és nehéz 
anyagot milyen egyszerűen és talá
lóan foglalja .össze.

Másodszor: A kátét tanítva kell 
tanulnunk. A »docendo discimus« — 
tanítva tanulunk, ősrégi elve a gya
korlatban eddig még mindig bevált. 
Sok mindenről azt hisszük, hogy 
tudjuk és értjük, de csak akkor 
vesszük észre, hogy mi mindent kell 
még tisztáznunk, amikor elkezdünk 
tanítani. És sok minden Csak akkor 
kezd érdekelni, amikor azt mások
nak kell továbbadnom. így van ez 
a kátéval is. Egyházunk tagjai 
részben azért közömbösek az egyház 
tanítása iránt, mert maguk nem ta
nítanak. Unatkozva hallgatják az 
igehirdetést és mindig újat s érde
keset szeretnének hallani, mert a 
régit — úgy gondolják — már úgyis 
könyv nélkül tudják, de sokan za
varba jönnének, Ma nekik maguk
nak kellene azt tanítani.

Viszont meg is nő az egyház
tagok érdeklődése az egyház ta
nítása iránt, ha egyszer abba a 
helyzetbe jutnak, hogy maguk
nak kell gyermekeiket tanítani.

Ezért valóságos mesterfogás volt 
Luthertől, 1 amikor az egész népre 
néző egyházi tanítást úgy valósította 
meg, hogy a családfőket is kötelezte 
tanításra. A reformáció tartalma 
iránti, sokszor nagyon komoly teoló
giai érdeklődés egyik okát ebben a 
tényben kell keresnünk. És ma sem 
haladhatunk más úton. Mert az, 
amit Luther meg akart valósítani, 
nem az ő találmánya, hanem Isten 
rendelése. Prőhle Károly

Emerson emlékünnepély az unitárius egyházban

Új fordításban m egjelent!
DOKTOR LUTHER MARTON

I S  K ÁT  É J A
Fordította és magyarázatokkal ellátta: 

ifj. Proliié Károly teológiai akadémiai tanár -
Á ra  3  fo r in t  .

Megrendelhető az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál, 
Budapest, VIII., Puskln-utca 12. — Csekkszámla szám: 220.278

Templom a második emeleten. Ki- I 
vülről lakóházat, látunk, vagy leg
alább is olyat, mint egy lakóház. 
Amikor azonban belépünk a temp
lom ajtaján, elfelejtjük, ami' kívül
ről látszott, és egy szép, meleg han
gulatú templomban találjuk magun
kat. Az unitárius egyház budapesti 
templomában sok vendég és nagy 
gyülekezet jött össze szeptember 
5-én este fél hétkor, hogy megemlé
kezzék Ralph Waldo Emerson-ról, 
az unitárius papról, aki mint filo
zófus és költő az emberiség haladá
sának hősei közé tartozik. Születésé
nek 150. évfordulója adott alkalmat a 
megemlékezésre, és az a felhívás, 
amellyel a Béke Világtanács emlé
keztetett az évfordulóra.

Ferencz József' unitárius lelkész 
üdvözölte a megjelent vendégek so
rában Veres Pált, az Állami Egyház
ügyi Hivatal osztályvezetőjét, Ligeti 
Lajos akadémikust, a Tudományos 
Akadémia alelnökét, dr. Nizsalovszky 
Endre akadémikust, az Országos Bé
ketanács képviselőjét és a protes
táns egyházak megjelent vezetőit, 
így dr. Vető Lajos püspököt, ’De- 
zséry László püspök megbízottját: 
Benczúr Lászlót, Grünvalszky Ká
roly egyetemes főtitkár-helyettest, 
és äz Egyetemes Sajtóosztály mun- 
k&társát *

Az ünnepi előadást dr. Csiky Gá
bor, unitárius püspöki helynök tar
totta. Emerson a demokratikus gon
dolkodás és az emberi haladás lelki 
törvényének prófétája volt, — mon
dotta. Az igazság tudatában beszélt 
és dolgozott. Ezért volt meddő a 
vele szemben való hadakozás: _ az 
igazságot nem lehetett legyőzni. 
Amikor az akkori Amerikában ha
ladó és szociális eszméit hirdette, 
sok és súlyos váddal illették. Küzdött 
a vallási formalizmus ellen és az uni
tárius vallást a maga kora kifejezé
seivel fogalmazta újra. Ezért a hite- 
hagyás vádját kapta.

Evangélikus szívvel figyelve Emer« 
son gondolatait, sokszor nem értünk 
velük egyet. De mi is egyek va
gyunk Emersonnal abban, hogy a 
keresztyénségünk nem merülhet ki 
Jézus személyének »imádásában«, ha 
»erkölcsi eszméjének gyakorlati kö
vetésében adós marad.«

Kossuth Lajos barátságot kötött 
Emersonnal, mert becsülte benne az 
emberi szabadság és haladás nagy 
harcosát. Az evangélikus Kossuth 
nyomában egyházunk is tisztelettel 
adózik annak az embernek, akivel 
ugyan a hit dolgaiban sokszor kü
lönbözünk, de az emberiség szolgá
latában egyek vagyunk.

Az ünnepély műsorában Emerson 
egy dalának előadásán kívül két 
szép versének szavalása is szerepelt. 
Érdemes megfigyelnünk az egyik 
vers (az egyes és az egész) néhány 
sorát:

Minden egyesnek szüksége van az 
egészre.

Semmi sem szép és jó önmagában.
Azt gondoltam, hogy a madár

hangja
a mennyországból jö.
Haza hoztam őt, fészkében, este
énekli a dalt, de most nem okoz

nékem
gyönyörűséget,
mert nem hoztam haza a patakot 

és az eget.
Az ünnepély zárószavaiban Pethő 

István unitárius lelkész arról be
szélt, hogy »az igazi emlékünnepélyek, 
melyeknek hangulatától százak, ez
rek, vagy éppen milliók ébrednek 
öntudatra«. Az unitárius egyház — 
az ünnepélyt követő, vendégszerető 
fogadás baráti beszélgetései meg
mutatták — úgy emlékezik Emer- 
sonra, hogy követi az emberi hala
dás és az ember és ember közötti 
egymást megbecsülés szolgálatában.

Zay László

Szombat esti közös imádságunk
I. Kir. 17, 8—16.

ISTEN MEGTARTJA ÍGÉRETÉT

Illés próféta megszólítja a sarep- 
tai özvegyasszonyt és kér tőle vizet 
és kenyeret. Az özvegyasszony visz- 
szautasítja a kérést, azzal, hogy csak 
egy marék lisztecskéje van és egy 
kevés olaja á korsóban, — hiszen 
tudhatja a próféta is, hogy Isten szá
razságot bocsátott egész Izraelre. Il
lés azonban az ellenkezés ellenére:is 
útnak indítja az özvegyasszonyt és 
az hisz Isten ígéretében, hogy »sem 
a vékabeli liszt el nem fogy, sem a 
korsóbeli olaj meg nem kévésül ad
dig, míg az Ür esőt ád a föld szí
nére.«

VALLJUK MEG, hogy gyakran 
kételkedünk Isién ígéretében és 
nem látjuk meg életünkben az ő 
ígéretének beteljesüléseit és éppen 
ezért nem tudunk ezekbe bele
kapaszkodni.
ADJUNK HALAT Istennek azért, 
hogy igéjében tanít bennünket és

A hívő ember számára nincsen le
hetetlen dolog. Nem ismeri a re
ménytelenséget. A lehorgasztott fejű 
és orrát lógató hit: nem Igazi hí*. 
A hivő ember Isten Ígéretébe fogód
zik, már nem is csak olyan Ígéretbe, 
mint az Illésé, hanem Istennek 
a.. Jézus Krisztusban testet öltöttt 
ígéretébe’és ennek az Ígéretnek a 
birtokában felemelt fejjel és nyílt, 
őszinte szívvel jár a világban. Az 
ilyen hit számára Isten Ígérete élő 
és életet átformáló valóság.

megmutatja kegyelmének megfogd 
ható megvalósulásait életünkben.
KÖNYÖRÖGJÜNK Istenhez erő- 
ért, hitért; hogy mi is megtudjuk 
látni életünkben az ö  ígéreteinek 
beteljesüléseit és nyíltan, becsüle
tesen és őszintén tudjunk járni az 
életben.

B I B L I A - O  L V A S Ó
Szeptember 14. hétfő. II. Krön. 20:20., II. Tím. 4:7_8.

VM° hit nem élet —, legfőképpen nem vagyonbiztosítás e 
fold1 létre nezve. Az istenhit vége nem földi jólét é s ' szerencse, bár O 
adhat a benne bízóknak földi javakat is, hanem az igazság koronája 
Ezért, aki mindvégig bízik Istenben és az ö  igéjében, azaz futásában meg
őrzi hitet, azé az örök élet. ' s

Péld. 30:4—9. és I. Tim. 4:1—5.
Szeptember 15. kedd. Zsojt. gs-xo., Pét. 1 :17.

A keresztyén ember tudja, hogy jövevény ezen a világon, ezért öröm- 
teljes reménységgel varja a teljes váltság kinyilatkoztatásának idejét, az 
tévessze a S SZen* ^*e êrnrne  ̂ halad a vándorúton, hogy el ne

Luk. 16:9—13, és Tim. 4:6—11.
Szeptember 16. szerda. ' Joei 2:j7m j án. 12:23.

Isten másként értékeli az életet, mint mi szoktuk. Igazi élet csak az, 
örók é,et a folytatása; ennek az életnek azonban saját bűnét 

gyulolo etetnek kell lennie, az az élet azonban, amelyben »semmi kivetni 
valót-« nem lát az ember, elvész.

.1. Kor. 7:20—24 és I. Tim. 4:12—5:2.
Szeptember 17. csütörtök. Zak. 319., Kol. 2:14.

Az O halálának napja az a nap, mikor Krisztus eltörölte a törvény
ben ellenünk szóló kézírást. Azt azonban, hogy a bűneink felett való íté- 
let rajta hajtatott végre, ma még csak hitben tudhatom. Mindenki előtt 
világossá lesz azon a napon, mikor Krisztus megjelenik

I. Kir. 17:1—6. és I. Tim. 5:3:16. f
Szeptember 18. péntek. Zsolt. 147:11., I. Pét. 2:9.

Isten választott népe, a királyi papság, szent nemzet, akiben gyö
nyörködik, azok, akik kegyelmében reménykednek. Ez az egyház. Az 
pedig a bizonyságtétel és a szolgálat végett van e világon 

Ján. 4:31—38. és I. Tim. 5:17—25.
Szeptember 19. szombat. Zsolt. 32:10., Rom. 8:13.

Szemben áll az igében a test szerint való, gonosz élet és az Istenben 
bízó, a test cselekedeteit lélek által megöldöklő élet. Az egyiknek vége a 
halál, kárhozat, a másiké az örök élet.

Jel. 22:1—5. és I. Tim. 6:1—5., valamint Jób 5:17—26. .
Szeptember 20. vasárnap. Zsolt. 57:8., I. Kor. 6 S0.

Van okunk bőségesen hálát ádnl és dicsőíteni Istent, hiszen naptól 
napra gondoskodik rólunk. Mégis összehasonlíthatatlanul legnagyobb 
cselekedete, amelyért dicsérettel tartozunk Neki, a Krisztusban szerzett 
váltság. Vájjon ezért is kész-e dicsérni őt a szívunk?

Zsolt. 102:2—8., 13—28. és I.' Tim. 6:6—10.
Bánfi Béla



4 EV AN G ÉLIK U S ÉLET

A magyar protestáns egyházak hozzászólása 
az Egyházak Világtanácsa 1354-ben Amerikában, 
Evanstonhan tartandó nagygyűlésének anyagához

Az Egyházak Világtanácsa evanstoni világgyűlésének főtémája »A ke
resztyén reménység« lesz. Hat melléktéma pedig a keresztyén reménység* 
szempontjából foglalkozik az egyház és az emberiség mai nngy kérdései
vel. A kitűzött főtémával és a hat melléktémával a magyar protestáns egy
házak hetven teológusa hónapokon át tartó komoly munkával foglalkozott 
és elkészítette a magyar protestáns egyházak Hozzászólását az evanstoni 
világgyűlés témáihoz. Az Egyházak Világtanácsához megküldött magyar 
Hozzászólás igen kedvező visszhangra talált. Mint az Egyházak Világ
tanácsa sajtószolgálata kiemeli, Visser't Hooft főtitkár az Egyházak Világ
tanácsa Végrehajtóbizottságának ülésén, a világgyűlés előkészítő munká
jával kapcsolatban hangsúlyozta a magyar protestáns egyházak jelentős 
teológiai hozzájárulását a világgyűlés témáihoz. Az Egyházak Világtanácsa 
főtitkára és tanulmányi osztályának igazgatója a protestáns egyházakhoz 
intézett leveleikben is meleg köszönetét mondtak a magyar Hozzászólá
sért, amely — megállapításunk szerint — »szép példát mutat a többi tag
egyházaknak is«.

A magyar protestáns egyházak Hozzászólását az Egyházak Világ« 
tanácsa által kitűzött témákhoz az alábbiakban ismertetjük:

„K risztus a világ rem énysége“
A magyar protestáns egyházak az

zal az értelmezéssel teszik magu
kévá ezt a címet, »hogy a ,világ' a 
mi valóságos, egész világunk és a 
cím azt is kifejezésre juttatja, hogy 
az, egyház e földön élő nemzedéke 
számára ugyanaz a Jézus Krisztus 
a reménység, aki a világ számára 
is«. A Hozzászólás óv attól a kísér
téstől, »mintha Jézus Krisztus he
lyett az egyház volna a vilá& egyetlen 
reménysége.«. Ennek a Jézus Krisz
tusban való reménységének a kö
zéppontba állítását az előző világ- 
gyűléshez viszonyítva, így jellemzi 
a Hozzászólás: »Ezt haladásnak lát
juk az amszterdami világgyűlést elő
készítő teológiai munkálat eljárásá
hoz képest, amikor a főtéma meg
fogalmazása könnyen azt a félre
értést vonhatta maga után, hogy 
először a .világ zürzavará’-ra kell 
figyelnünk, azt kell elemeznünk és 
csak azután foglalkozhatunk ,az Is
ten üdvtervével’. Most reméljük, 
hogy a második világgyűlésen — 
már a főtéma megfogalmazása által 
is félreérthetetlenül — az Ige kerül 
első helyre és annak kegyelmes és 
ítéletes fényében fogjuk látni önma
gunkat, a magunk egyházát, Krisz
tus egyetemes anyaszentegyházát és 
az egész emberiséget.«

A keresztyén reménységre vonat- 
kpzó tanítás biztos alapja csakis a 
teljes Szentírás ígéretei lehetnek: 
»Meggyőződésünk, hogy csak azok 
a meg nem szégyenülő reménysé
gek, amelyek Istennek az..„Igében 
adott ígéretein alapulnak. Ezek az 
ígéretek részben az eljövendő vi
lágra, részben a jelenvaló világra 
vonatkoznak.« örömmel fogadja a 
magyar Hozzászólás a Tanácsadó 
Bizottság idevonatkozó jelentését, 
amely »világos és határozott útmuta
tás, hogyan lehet Isten országának 
nagy ígéreteit a béke, az igazságos
ság, a szabadság, az élet, az igazság 
országának eljövetelére nézve úgy 
magunkévá tenni, hogy Isten igéjé
nek a földi életre nézve adott ígére
tei ugyanezen ígéretek fényében vál
janak számunkra megragadható 
ajándékká és feladattá«..

A Széntírásban foglalt ígéret és 
reménység helyes megértése céljá
ból világosan kell látnunk az együtt
haladó és egymást keresztező jelleg
zetességeket az Isten szavának kije
lentéstörténete, az egyház története 
és a világ története között. »A min- 
denségtörténeten belül folyik az em
beriség története.« Az emberiség 
történetének nagy válsága a bűnbe
eséssel következett be. Isten a ki
jelentéstörténeten keresztül beszél 
arról a szándékáról, amellyel céljá
hoz vezeti az egész teremtést. »Is
ten kijelentéstörténete elválasztha
tatlan, a világtörténettől... A kije
lentéstörténet minden eseménye a 
világtörténet eseménye, akár hozzá
férhető a történetírás számára, akár 
nem. A világtörténetnek nem min
den eseményére mondhatjuk rá, hogy 
kijelentéstörténet, hanem csak arra... 
amelynek dokumentumát őrzi az 
egyház a Szentírásban.« A kijelen
téstörténeten belül az üdvösségszer
zés történetéről is kell Szólni, mivel 
Isten »beszédének tartalma Isten 
üdvösségszerzése«. »Mind a kijelen
téstörténet, mind áz üdvösségtörténet 
lezárt abban 'az értelemben, hogy 
Istennek döntő mondanivalója a 
megfeszített és feltámadott Jézus 
Krisztusban elhangzott, de nyilt ab
ban áz értelemben, hogy a döntő ki
jelentő és üdvszerző esemény gyü
mölcseinek a teljes beérése é6 diada
lának végső kibontakozása hátra 
van. Keresztyén reménységen első
sorban ezt a végső kibontakozást 
értjük.«

Ebből a reménységből kap erőt az 
egyház, hogy »a lakott világ minden 
ügyét-baját a Jézus Krisztusért 
járva követségben, reménység alatt 
hordozza. Az egyház története tehát 
csak annyiban különbözik láthatóan 
a világtörténettől, amennyire az 
egyház bizonyságát adja annak, hogy 
neki Jézus Krisztus'a^feje és ő en
gedelmes testként éli életét nem a

túlvilágon, hanem ebben a világ
ban, nem a túlvilágba felejtkezve, 
hanem ennek a világnak minden ter
hét Krisztusban együtthordozva«. 
Erről a teológiai alapról vallja a 
Hozzászólás, hogy az egyház »hirdeti 
Istennek az Igében kijelentett aka
ratát az emberiség történetében egy
idejűleg folyó eseményekkel és fel

vetődő kérdésekkel kapcsolatban is«.
Az egész emberiséget érintő leg

fontosabb ilyen kérdéssel kapcsolat
ban a magyar Hozzászólás csatlako
zik a Tanácsadó Bizottság második 
jelentésében foglaltakhoz: »A Ta
nácsadó Bizottság tagjaival együtt 
valljuk az Ige és a Szentlélek bi
zonyságai között, hogy Isten eljö
vendő országa a béke, az igazságos
ság, a szabadság, az élet és az 
igazság országa. Ez kötelez, késztet, 
erősít és irányít bennünket a béke, 
az igazságosság, a szabadság, az 
élet és az igazság szolgálatára.« Vall
juk a Tanácsadó Bizottsággal 
együtt: »Nem imádkozhatunk a bé
kesség ajándékaiért, ha a jelenlegi 
nemzetközi helyzetben továbbra 
sem teszünk semmit, ha nem szán
juk el magunkat semmire és ha nem 
hozunk semmi áldozatot a béke 
ügyéért. Valóban Isten akaratával 
való szembehelyezkedés lenne, ha 
belenyugodnánk a harmadik világ
háború lehetőségébe, mint a világ 
elkerülhetetlen sorsába, vagy ha 
könnyű lelkiismerettel néznénk a 
jelenleg folyó fegyverkezési ver
senyt.«

Egységünk a  Krisztusban és egyházakra szakadozottságunk
Ebben, a főtéma után következő 

első melléktémában a Hozzászólás ki
emeli, hogy »az egység nem elszige
telt része az egyház feladatának, 
nem egy külön feladat a többi kö
zött, hanem szervesen összefügg az 
egyház engedelmességének egész tar
talmával és voltaképpen az engedel
mességnek a gyümölcse az egyház 
egysége. Es akkor egyszerre túl
emelkedünk azon, hogy, nem valami 
egyházi propaganda érdekéből ke
ressük az egységet és nemcsak a 
mostani világfeszültség és egyházi 
meghasonlások miatt keressük az 
egységet, hanem törekednünk kell 
valami olyat keresni, ami egyrészt 
megvan, másrészt engedelmessé
günkhöz tartozó feladat. De ha vi
szont így keressük, akkor egyúttal 
hasznosíthatjuk ezt az egységkere- 
sé^ét a világfeszültség számára« is.«

A keresztyén hit lényegéből kö
vetkezik az egyház egysége keresé
sének és az egy vérből teremtett 
emberiség egységének összekapcso
lása: »Amilyen mértékben előtör, 
vagy felragyog az egyházak Krisz
tusban való egysége, olyan mérték
ben válik hitelessé az egyháznak az 
a bizonyságtétele, hogy a népeknek 
és nemzeteknek is meg kell talál- 
niok azt a végső egységüket, amely

a Teremtő Isten akaratában gyöke
rezik, Krisztus mindeneket megbé
kéltető és a válaszfalak ledöntésé
vel új egységet teremtő, megváltó ir
galmán alapszik.« Majd utalás tör
ténik Rev. D. T. Niles lucknowi be
szédére, aki ezt mondta: »Az egyház 
az emberiség egységének, az emberi 
történelem egységének kényszerítő 
nyomása alatt (under the pres
sure . . .) áll. Vagyis, Krisztus, mint 
az egyház feje és a világ Ura, áz 
egyháznak adott kijelentés szerint 
vezérli az egység felé mind az egy
házat, mind az emberiséget, mind
egyiket a maga módján.«

Az egyházak és a népek közele
dése terén szerzett tapasztalatokat 
Isten iránti hálával tárják a magyar 
egyházak a külföldi egyházak elé: 
»Európának ebben a részében a leg
újabb történeti fejlődés során olyan 
akadályok omlottak le egyes orszá
gok keresztyénéi között, amelyek 
eddig igen erősen akadályozták az 
egymással való lelki egységük tuda
tának kifejlődését. Gondoljunk pl. 
a magyarországi és csehszlovákiai 
evangéliumi egyházak megújuló kap
csolataira, amelyeknek eddigi leg
nagyobb akadályát, a hivatalosan is 
ápolt sovinizmust, a legújabb törté
neti fejlődés eltávolítótta.«

Az evangelizáció: az egyház missziója a kívülálló világhoz
»Az egyház evangelizációs maga

tartásának helyessége attól függ, 
hegy azt az evangélium tartalma fe
lől nézve, azaz teológiailag, értel
mezi-e, vagy csak egyszerűen prak
tikusan,- módszeresen« — állapítja 
meg a Hozzászólás. Ha ez a teológiai 
értelmezés megtörténik, akkor az 
ige fényében világos, hogy »az egy
ház missziója a világra szól. Az egy
ház a világban és a világnak hirdeti 
az evangéliumot. A világ úgyis, mint 
a mindenség, úgyis mint az egy 
vérből származó emberiség egye
teme, Isten megváltó szere tétének 
tárgya. Az egyház nem a világ meg
támadására kapott -missziót világ- 
megváltó Urától, hanem Isten meg
váltó sZeretetének, Jézus Krisztus 
bűntől szabadító hatalmának meg- 
bizonyítására«. Az egyház útja soha
sem az uralkodás, hanem a szolgá
lat, nem a fölény, hanem az alázat, 
nem az Ítélet, hanem a szeretet.

Ez a szolgáló egyház nyitott Isten 
újjáteremtő erejével szemben: »Az 
evangélium, vagyis a Jézus Krisztus 
megváltásának ijrömhíre nem kon
zerváló erőről, nem is restauróciós 
lehetőségekről való jól indokolt hír
közlés, hanem az Újszövetség, az új 
ember, az új teremtés örömüzenete.« 
»Az evangéliumot, önmagát és a vi
lágot jól,- Krisztusban értő egyház 
nem riadtan áll a történelem kibon

takozásában, hanem a nagy törté
nelmi változásokat is Atyjának, a 
történelem Urának kezéből veszi és 
keresi benne szolgálatának új lehe
tőségeit, megértve és megcselekedve 
azt az időszerű jót, amit neki Isten 
előre elkészített, hogy a jócselekvés 
szolgálatában alkalmassá és hite
lessé tisztuljon a számotadásra, a 
benne levő reménység felől.«

A magyar protestáns egyházaknak 
meg kellett látniok Isten Ítéletét 
evangelizációs mozgalmuk felett, de 
ugyanakkor az ítéletben Istén meg-, 
mutatta irgalmasságának útját is: 
»A templom mellé futó, zárt közös
ségeket alakító, nem a teljes Igét 
hirdető evangelizáció helyett törek
szünk a teljes kijelentés szolgálatá
ban, a teljes reformátori örökség 
képviseletében, az egész gyülekezet 
és az egész egyház építésére. Az el- 
szektásodás veszélye ellen ebben lát
juk a helyes egyházi magatartást. 
Ma úgy látjuk és úgy gyakoroljuk az 
evangelizációt, hagy az evangélium 
hirdetése az egész gyülekezet és az 
egész egyház feladata és felelőssége. 
Ebben az új igei megoktatottságunk- 
ban a nagyobb hit, a tágabb szeretet 
útján egyházivá lett evangelizációnk 
egyre ökumenikusabb, mely a ma
gyar református és evangélikus egy
házak gyakorlati együtműködésében 
is megnyilvánul.«

A felelős társadalom  világperspektívában
A magyar Hozzászólás elutasítja 

azokat a lehetőségeket, amelyek úgy 
kívánnák megoldani a keresztyének 
társadalmi felelősséget, hogy vagy 
keresztyén gazdasági és társadalmi 
programmot akarnak alkotni a világ 
számára s ezzel szinte a világot 
akarják egyházasitani, vagy pedig 
arra szánják rá magukat, hogy »ke
resztyén gondolatokkal toldozgas- 
sák, javítgassák, erősítsék, biztosít
sák a mindenkori társadalmi rend 
erősnek szánt és mégis ingadozó, 
omladozó épületét«.

Ezzel a kétféle próbálkozással 
szemben a magyar protestáns egyhá
zak- arról tesznek bizonyságot, hogy 
»a felelős társadalom kérdése szá
mukra elsősorban és átugorhatatla- 
nul a keresztyének társadalmi fele«

lőssége. Erre vannak bibliai ígéretek 
és ebből egészséges módon indulhat 
ki minden további mondanivaló, el 
egészen legkonkrétabbakig«.

Ilyen konkrétumokban • mondja el 
a Hozzászólás, hogy »milyen pozitív 
felismerésekre jutottunk el az ige 
megértéséért való tusakodásunkban 
az emberi társadalom kérdésében«. 
»Egyházunk olyan úton halad, ame
lyen egyre.világosabban felismerjük 
Istennek, mint Atyának rajtunk Vég
zett nevelő munkáját. Kiszakított 
bennünket régi társadalmi rendünk
kel való összenövésünkből és ' egy 
épülő új társadalom körében lehető
séget adott az újrakezdésre. Nem 
élhettünk és nem élhetünk úgy to
vább, mintha semmi sem történt 
volna. Az újrakezdésben viszont Is

ten nem ..hagyott bennünket tanács
talanul és biztató ígéretek nélkül. 
Újra ráébresztett bennünket arra a 
reformátori, igazságra, hogy ,nem 
szolgálhatunk Istennek, hacsak nem 
szolgálunk népének is’. Az új társa
dalmi rend építéséért folyó küzdel
mes erőfeszítésekben megláthattuk 
a haladást a következő mozzanatok
ban:

1. Ez a társadalmi rend felelőssé
get érez az egész emberiség összetar
tozásáért, közös emberi érdekeiért, 
népek és fajok egyenjogúságáért. 
Az emberiség széles rétegeiben 
emelte az emberi öntudatot.

2. Társadalmi rendjének és a tár
sadalmi megbecsülésnek alapjává a 
munkát tette és egy olyan gazda
sági rendszer kiépítésére törekszik, 
amely közös felelősségre és közös te- 
herhordozásra nevel.

3. Szerte a világon az építés elen-« 
gedhetetlen feltételének tartja a bé
két és le nem becsülhető erőfeszíté
seket tesz a népek közötti béke meg
őrzésére.

Az egyházban a megigazító ige 
konkrét hirdetése által nyújtunk se
gítséget a gyülekezet tagjainak az 
új helyzetben érthető módon jelent
kező kétségeik és az újért való tusa
kodásaik között.«

Ezek alapján a Hozzászólás az 
Qkumené feladatát abban látja, hogy 
»amint az Okumené arra törekszik, 
hogy felekezeti torzsalkodások líc 
tegyék lehetetlenné az egyházak 
együttműködését, meggyőződésünk 
szerint arra is törekednie kell, hogy 
a társadalmi rendszerek különböző
sége ne mélyítse a népek és társa
dalmak közötti meghasonlást«,

Keresztyének a v ilágközösségért fo ly ta to tt küzdelemben
A magyar Hozzászólás örömmel 

teszi magáévá a Tanácsadó Bizottság 
második jelentésének a megbékülés- 
ről szóló szavait: »Nem a mi ügyünk, 
hogy törődjünk egymással versengő 
világnézetekkel és elvont princípiu
mokkal, a mi dolgunk egyszerűen az, 
hogy átérezzük az emberiség éhsé
gét a béke után, mialatt újabb há
ború félelme alatt él, olyan háborúé 
alatt, amely az egész emberi fajt 
a megsemmisülés kaotikus szaka
dékéba taszítaná.« Az emberek »jog
gal várják az egyházak segítségét, 
hogy a maguk sajátos szolgálata 
által is bátorítsák a béke megmen
tése és megőrzése reményteljes 
munkájára nemcsak az egyházait 
tagjait, hanem minden embert«.

A nemzetközi életnek számos sú
lyos problémája van, de ezeket a 
hit szemével nézve, egyáltalában

nem lehet megoldhatatlaiioknak te
kinteni: »Meggyőződésünk, hogy
nincsenek megoldhatatlan kérdések 
a nemzetek között, s a különböző 
társadalmi rendszerek békés, nemes 
versenye nemcsak hogy nem lehetet
lenség, hanem az egyetlen lehetőség. 
A létező legnagyobb ellentétet, a 
valóban abszolút akadályt: a szent 
és igaz isten meg az elesett ember 
közötti szakadékot Isten a maga ré
széről a Jézus Krisztus keresztjé
ben áthidalta. Háládatosságunk ezért 
arra kötelez minket, hogy segítsünk 
a viszonylagos ellenéteket áthidalni 
a különböző világnézetű, színű és 
fajú, különböző társadalmi, politikai 
és gazdasági rendszerekben élő nem
zetek és emberek között. Ha ezt 
nem tennénk, annak az igének az > 
ítélete alá esnénk: Aki nem szereti 
az ő atyjafiát, akit lát, hogyan sze
retheti Istent, akit nem lát?«

Az egyház a faji és etnikai feszültségek között
Bibliai alapvetéssel tárja fel a 

Hozzászólás az emberiség megoszlá
sának kettősségét: »Van egy meg
oszlás, amelyet Isten teremtői aka
rata következményének tekinthe
tünk,« ez a népek természetes növe
kedése és elterjedése által keletkező 
differenciáltság, és »másfelől láthat
juk a népeknek azt a megoszlását, 
amely Isten kezéből büntetésképpen 
jön az emberi engedetlenségre és 
öncélúságra«. »Ennek az őskezdel- 
nek megfelelően látjuk a Biblia lap
jain mindkét szempontnak érvénye
sülését: a) hogy a népek egyfelől 
Isten teremtői akaratából vannak, 
b) hogy másfelől az emberiség meg
oszlásában ott munkálkodik a bűn.«

A bűn által megrohtott egység 
Jézus Krisztusban újból helyreáll: 
»Az Újszövetség az emberi nemzet 
egységét nemcsak világosabban ta
nítja az Ószövetségnél, hanem a 
pünkösdi csodában felvillantja 
előttünk a népekre, nyelvekre, fa
jokra differenciálódott emberiség 
új egységét. (Csel. 2, 6. s köv.) Jézus 
Krisztusban elvéteteít minden olyan 
választófalnak a jogosultsága, amely 
két nemzetséget egymástól elválaszt. 
(Ef. 2, 10—22.)«

APROHIRDETESEK
SZLEZAK RAFAEL
harangöntő állam osított vállalat. Rákos* 
palota, ( Bpest, XV.,) Zrlnyl-út 28. Tel.: 292-128

S O M O G Y I  S Z Ű C S
Bundák átszabása, bélések, használt bundák, 

irhák vétele. Kossuth Lajos-utca ■ 5.

SPECIALIS MUST0PP0L0, MUTOMŐ
MAKAN JANOS, többszörösen kitüntetett 
férfi, női szabómester. Thököly-út 59/a. 
Legtökéletesebb műtömés kiégett, molyrágott 
szöveten és ruhákon Vidékre nostán utánvét 
Vállalati jogügyi osztályhoz elmennék. 
Baditz. Miskolc. Föposta. Postái! marad.
Rekamié készítését, mindennemű kárpitos- 
munkát, Javítást háznál, házon kívül vállal 
fizetési kedvezménnyel. Várad!.;M ajakovszkij, 
utca 32. f

Orgonaharmónium remek hangú, kitűnő kar
ban, négy és fél játékos 17 regiszteres, kisebb 
barmóniumok. zongorák, pianinók eladása 
vétele. T.: 342—662. Bp. VIII, Afcgteleki-u, 5. 
I. 18. Daróczy mesternél. v
Kétszemélyes rekamiét székekkel, fotelekkel 
olcsó árban készít: Kárpitos. Rákóczi-tcr 11.
Zongora, pianino Javítás, hangolás, érték- 
becslés olcsón Sasvárl1 zongorakészítő mes
ternél. Lenin-körút 21 Tel.: 426—819
Express Kötőkészülék. Sálszövő. Rapid javí
tás. Debreceni. XI!!.. Szt. Lás-zló-u. 53.
Szemüveg Lípl Józseftől (Knapecz utódától) 
IX.. Üllől-út 79. Orökijfládás templom mellett
Zongorajavitás. hangolás jótállással. Szak
szerű becslés, Szávits mester. Baross-tér egy. 
Tel.: 330-476
Pedagógus család házvezetőnőt keres, esetleg 
családtagként. 3 éves fiúgyermek. Cím: 
Thomka Aladár igazgató. Palotás, Nógrád m.

EVANGÉLIKUS ELET
A m agyarországi evangélikus egyetemes 

egyház Sajtóosztályának lapja 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. VII!., Pu«;kln-u. 12. 

Telefon: 142-074
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László saerkesitö 
Budapest, III.. Dévai Bíró M átyás-tér I. 

Előfizetési árak:
Egy hóra 5.— Ft. negyedévre 15— Ft, 
félévre 30.— Ft. egész évre 60 — Ft 

Engedélyezési és terjesztési szám:
M E UI B 70.336/1948 

10.000 példányban nyomatott

2-534488. Athenaeum. (F.. v. Soproni Béla)

1 Az a tény, hogy Jézus Krisztus 
Lelke évezredes faji és népi különb
ségeket győzött ie, arra kötelezi 
övéit, »hogy az emberiség egységét 
föltétel nélkül, azaz Isten akaratá
nak engedelmeskedve, mindenkor 
hittel munkálja«. Ez azt a feladatot 
rója az egyházákra, hogy »segítsünk 
az emberiségnek abban, hogy meg
osztottsága és nyugtalansága állapo
tában enyhülés következzék be és 
kialakulhasson a békés egymás mel
lett élés világa«.

Ennek a békének a ' győzelmébe 
vetett hitéről így tesz bizonyságot a 
Hozzászólás: »A teljes írás remény
ségében állva hirdetjük azt a meg
győződésünket, hogy az eljövendő 
új ég és új föld ígérete minket a 
Jézus Krisztusban már itt ős most 
kötelez el ebben a világban; hogy 
az emberiség egységét hirdessük, bé
kessége lehetőségében reményked
jünk, ezért munkálkodjunk. Hisszük 
azt, hogy Isten engedelmességünkre 
feleletül elhozhatja a feszültségek 
enyhülését és kialakulhat a békés' 
egymás mellett élés világa. így lesz 
Krisztus a faji és ethnikai. feszült
ségek megszüntetésével az egyház
ban és az egyházon keresztül a világ 
reménységévé.«

‘A keresztyén ember a hivatása körében
»A keresztyén hit nem zárja ki, 

hanem magában foglalja az életnek 
azt a területét is, amelyen a keresz
tyén ember napi munkáját végzi.« 
»A munkában Isten teremtő .akara
tát, egyetemes rendjét és törvényét 
látjuk minden ember számára. 
Benne Isten az emberit a világ felőli 
gondviselő munkájának részesévé 
emeli.«

Erről a teológiai alapról kiindulva, 
a Hozzászólás vázolja, hogy a ma
gyar protestáns egyházakban hogyan 
kapnak a gyülekezetek tagjai eliga
zítást, a hivatásukban végzett mun
kát illetően: »A gyülekezet tagjai, a 
világi foglalkozású keresztyén embe
rek a gyülekezet közösségében az 
igéből nyerik el a munkájukra vo
natkozó megbízatást, küldetést, el
kötelezettséget.« Az igehirdetés 
szava arra irányítja őket, hogy »ami
kor munkahelyeiken feladataikat 
végzik, úgy végezzék dolgukat, mint 
akik az Urnák szolgálnak, tehát mi
nősített, keresztyén módon, Isten 
dicsőségére, embertársaik javára, 
amikor viszont az ige hallgatására 
és az Úrvacsorában való részesedésre 
egybegyülekeznek, minderihapi prob
lémáikkal a jobb és hűségesebb szol
gálat igényével figyelnek Isten ki
jelentett akaratára, szüntelen ese
dezve azért, hogy ne karomoltassék 
miattuk Isten neve, látván a jócse
lekedeteit, dicsérjék a mennyei 
Atyát.« , ■

’....... *  v '-
A magyar protestáns egyházak 

nagy jelentőségű teológiai dolgozatai 
angol, francia és német nyelven ke
rülnek a külföldi keresztyének ke
zébe s mindenütt bizonyságot tesz
nek arról, hogy egyházainkat milyen 
hittapasztalatra vezette az új életet 
teremtő Isten. Bennünket pedig ve
zessenek a fenti gondolatok a z ' Is
tenhez egyre hűségesebbé váló ke
resztyén élet útján az ő nevének di
csőségére, hazánk és az egész embe
riség életének javára! Oltlyk Ernő

L-
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ALEKSZIJ PÁTRIÁRKA 40 ÉVE PÜSPÖK
Evangélikus egyházunkban egyre 

elevenebbé válik az ökumenikus ér
deklődés a világkeresztyénség hely
zete és problémái iránt. Az egyházak 
közötti testvéri viszony alapfelté
tele: egymás megismerése. Az orosz 
pravoszláv egyház megismerése te rjn  
sok adósságünk van, pedig ez az egy
ház tűnik ki legjobban az emberiség 
békéjéért érzett felelősség tekinte
tében.

Alekszij pátriárkának az élettörté
netében benne tükröződik az orosz 
pravoszláv egyház legutóbbi évtize
deinek története.

1913-ban, 36 éves korában szen
telték püspökké a novgorodi székes- 
egyházban. A fiatal, tehetséges Ale
kszij püspök az idős Arszenij novgo- 
rodi érsek helyettesének beosztását 
kapta. Akkor m ár csak a cári Orosz
országban és Törökországban ma
radtak fenn azok a törvények, ame
lyek az államegyházon kívül minden 
más vallási megnyilvánulást törvé
nyen kívül helyeztek. A világhírű 
író, Tolsztoj Leó is tiltakozott a 
lelkiismereti szabadság ilyen meg
kötése ellen. De a papság körében 
is voltak, akik helytelenítették az 
»uralkodó egyház«, az »államegyház«' 
elavult rendszerét.

Az 1917-es esztendő nagy törté
nelmi eseményekor Alekszij püspök 
körlevélben hívta fel a papságot, 
hogy nyugodtan végezze egyházi szol
gálatát az új államéletben. Az egy
ház és állam szétválasztása a cári 
rendszerhez hozzánőtt papok életében 
nem ment zökkenő nélkül, de Alek
szij püspök biztoskezű vezetéssel irá
nyította az egyház hajóját. 1921-ben 
a pétervári metropolita helyettesévé 
lesz, ahol püspöktársával, Nyikoláj 
püspökkel — a mostani krutickij és 
kolomenszkij metropolitával, a vi
lágszerte ismert'egyházi békeharcos
sal — intézték a hatalmas pértervári 
egyházmegye ügyeit. Közben Alekszij 
püspök előadásokat is tartott a pé
tervári teológiai akadémián, á gya
korlati teológia tárgyköréből.

1926-ban Alekszij'kinevezést nyert 
a novgorodi egyházmegye élére ér
seki rangban, majd még ugyanebben 
az évben lett a pátriárka mellett 
működő legfelsőbb - egyháztanácsnak, 
a Szent Szinódusnak tagjává. 1932- 
ben pedig korábbi működési helyére 
került Leningrádba, metropolitai 
rangban.

Amint a hitlerista támadás vi
hara rászabadult az orosz földre, 
nyilvánvalóvá vált, hogy a pra
voszláv egyház mennyire egy a 

néppel.
Pedig a -fasiszta vezérkar abban 

reménykedett, hogy az egyházat fel
használhatja a maga terveinek szol
gálatában. Alekszij leningrádi metro
polita 1941. július 26-i körlevelében 
ezekkel a szavakkal magyarázta meg 
a hívőknek a rablóháború és a hon
védő háború közötti különbséget: 
»A háború rettenetes és pusztító do
log annak a számára, aki igazság 
nélkül vállalkozik rá, hogy foszto
gasson. raboljon, leigázzon, az 
ilyen háború tele van szégyennel 
és átokkal a kiontqtt vér és 
az ókozott nyomor miatt. De a há
ború szent dolog annak a számára, 
aki úgy vállalkozik rá. m int kény
szerre. akit az igazság és a haza meg
védésének ügye szólít harcba.« 1942. 
április 9-i körlevelében pedig ezt 
írta:

»Az ellenség azért jön. hogy ki
elégítse dicsöségvágyát, haszon
lesését, kapzsiságát, ml pedig 
azért megyünk, hogy megerősít
sük a béke Eszményét, megvé
delmezzük népünket és' drága 

hazánkat.«
l.942Tben a nagyheti istentisztele

tekre ágyútűzben jártak a leningrádi 
hívők, húsvét éijelén, amikor a gö
rögkeleti egyházban a legünnepélye
sebb liturgia folyik*, fasiszta repülő
gépek bombatámadással törtek- Le- 
ningrádra. Másutt is rombadőltek hí
res, évszázados múltra visszatekintő 
kolostorok, székesegyházak. falusi 
templomok. Ezeknek az. élmények

nek a hatása alatt írta Alekszij met
ropolita körlevelében: »A kisgyer
mekektől az aggastyánokig mind
nyájunkat átfog a tántoríthatatlan, 
forró hazaszeretet, hiszen az ellen
ség nemcsak azt fenyegeti, ami a 
tiéd és az enyém, nem is csak egyes 
rétegeket támad, hanem a Hazát fe
nyegeti, mindazt fenyegeti, ami egy
formán szent és drága mindnyá
junknak, lelkészeknek és dolgozó em
bereknek, hívőknek és nemhivők- 
nek.« A leningrádi egyházmegye hí
vői pedig tettekkel bizonyították be, 
hogy egyek főpásztoruk szavával,
3,700.000 rubelt adományoztak a Haza 
védelmi alapja javára.

A szovjet nép Nagy Honvédő Há
borújának győzelmes befejezésével a 
pravoszláv egyház előtt is új lehető
ségek nyíltak. 1944-ben a moszkvai 
teológiai akadémia megnyitó ün
nepélyén, az akkor már pátriárkává 
választott Alekszij ezekkel a szavak
kal jelölte meg az Isten igéjéből táp
lálkozó és a jelenben eligazodó lel- 
készi szolgálat irányát: »Most, a 
megindulásnál'különösen fontos an
nak a meglátása, hogy miben áll a 
lelkészi szolgálat lényege és bölcse- 
sége s -mik annak az alapvonásai: 
Szent Jakab apostol a felülről való 
lelki bölcseségről a következőket írja: 
»A felülről való bölcseség pedig elő
ször is tiszta, azután békeszerető, 
méltányos, engedelmes, irgalmasság
gal és jó gyümölcsökkel teljes, nem 
kételkedő és nem képmutató.« (Jak. 
3, 17.) Nézzétek — mondja Alekszij 
pátriárka —,. mennyi jóhoz juthat az 
ember, ha megérinti a felülről való 
bölcseség. Ez a bölcseség mindenek
előtt »tiszta« azért, m ert a forrása 
és á céljá tiszta. Forrása: Isten, az 
ő Igéje, amely a Szentírásban szó
lal meg és amelyet az Isten által ve
zetett atyák lelki tapasztalatai alkal
maztak az élét minden területére. A 
tiszta célja: Isten, az ö  megismerése 
Jézus Krisztus által és a néki tetsző 
út követése. Látjátok, mennyire fon
tos számunkra, akik az élet útján 
nem vakokként akarunk tévelyegni. 
hanem ny ito tt' szemmel akarunk 
járni, hogy emmausi ; tanítványok
ként »megnyilatkozzanak szemeink 
és megismerjük őt« (Luk. 24, 31.), 
minden bölcseség és tudás kútfejét. 
Ezért oly elengedhetetlenül fontos 
számunkra a Szentírás lelkiismere
tes és alapos tanulmányozása, az 
egyház nagy tanítói írásainak, az egy
házi törvényeknek és rendtartások
nak ismerete, de nem valami száraz 
és az élettől elszakadt < szobatudós 
módra, hanem a gyakorlatiasság és 
az életben való alkalmazhatóság 
szempontja alatt. A keresztyen böl
cseség »békeszerető, méltányos, en
gedelmes, irgalmassággal és jó gyü
mölcsökkel teljes.« Amint a szélíd, 
nyugodt vizeken a napsugár tükrö
zik, úgy, a felülről jövő lelki bölcse
ség fénye is csak a csendes, szen
vedélyektől fel nem zaklatott lelken 
tud visszatükröződni.

Ezt a lelki bölcseséget nem azért 
kapjuk, hogy az emberiség meg
osztottságát és ellenségeskedését 
tápláljuk, hanem azért, hogy vele 
a Krisztus szeretetével szolgál
junk az emberiség egysége érde
kében. Ez a lelki bölcseség arra 
tanít minket, amiről a prófétai 
szó beszél: »Azokkal, akik a bé
két gyűlölik, tartok békességet.« 
(Zsolt. 120, 7.) Az egyháznak te
hát olyan lelkészekre van szük
sége. akiknek szívében Isten leg- \ 
drágább ajándéka, az élő hit do
bog s akik Isten szeretctének me
legét képesek továbbsugározni 
embertársaik felé a kis és. nagy 

dolgokban egyaránt.
Teológiai munkájának elismerése

képpen 1949-ben • a moszkvai és le- 
ningrádi teológiai akadémiák a teo
lógia díszdoktorává avatták Alekszij 
pátriárkát. Az igehirdető Alekszij 
munkájáról pedig Moszkvában. 1948- 
ban megjelent prédikációs kötete tesz 
bizonyságot, ' ’> ’ >.
' Teológiai és igehirdetői szolgálatá

ban mindig éber keresztyén felélős- 
ség vezeti ^az emberi élet nagy kér

'1
megöltalmazésa érdekében sokszor 
szót emelt, legnagyobb jelentőségű' 
ezek között az ő kezdeményezésére 
létrejött nagyszabású ' béketalálkozó, 
amelyet 1952 májusában Moszkvá
ban tartottak a Szovjetunióban élő 
összes egyházak és Vallási közössé
gek. Megnyitó beszédében a világ- 
keresztyénség lelkiismeretéhez is 
szólt: — ■ . . .* '**

»A világ valamennyi erkölcsi ere
jének egyesülnie kell abban a 
küzdelemben, amely elítéli az új 
háború előkészítésének politiká
já t s amely felhívja a világ né
peit a nemzetközi kérdéseknek 
tárgyalások útján való békés ren
dezésére. Erre hitbeli , meggyő
ződésünk kényszerít, mert mi 
mindnyájan egy Istenben hi
szünk és mindnyájan a szeretetet 
és békét tartjuk az emberi 
együttélés legfőbb kincsének. 
Ezért keli érvényt szereznünk a 
szeretetnek és békének az egész 
emberiséget és a nemzetközi kér

déseket érintő ügyekben is.«

Alekszij pátriárka, a szeretet és 
béke főpapja áll az élén annak pz 
egyháznak, amely legtöbbet tett a néJ 
pék közötti béke megvalósítása érde
kében. 40 , esztendő főpásztori szol
gálata bizonyságot tesz arról, hogy 
a legnehezebb időkben is biztos kéz
zel tudta vezetni egyháza hajóját.

Ma pedig a békéért imádkozó . 
keresztyének milliói világszerte 
figyelnek szavára, amellyel éb- 
resztgeti a világkeresztyénség 
lelkiismeretét a békéért érzett 

felelősség tekintetében.

»■Az igazság gyümölcse pedig bé
kességben Vettetik aZokhák, akik 
békésségben munkálkodnak.« (Jak. 

18.): • .. -;y
’v" ’ . * Óttlyk Ernő

Angol keresztyének visszataszítóan erkölcstelennek bélyegzik 
Dulles külügyminiszter -nyilatkozatait ■

A British Weekly című angol heti
lap közli a Yonai Diákmunka elne
vezésű keresztyén diákcsoport leve
lét. »Mi adakozni szeretnénk — ír
ják — Korea talpraállításának cél
jaira. Olvastuk azonban John Foster 
Dulles legutolsó nyilatkozatát, amely
ben az amerikai katonaságról úgy 
beszél; m int »Korea helyreállításá
nak misszionáriusairól« és kifejti, 
hogy »Észak-Korea letört és szegény 
marad, miközben az amerikai kato
nák Dél-Koreát talprasegítik.«

»A brit egyházak — folytatják a 
diákok — tagjai az Egyházak Világ
tanácsának, amelynek John Foster 
Dulles egyik tanácsadója.

Ml nagyon kétségesnek tartjuk 
Dulles álláspontjának keresztyén 
voltát. A keresztyén erkölcs 

^szempontjából teljességgel visz- 
szataszítónak kell minősítenünk 
az amerikai külügyminiszter 

célzatait. '
Mi biztosítékot kérünk arra vonat
kozólag, hogy az általunk nyújtott 
segélyt mind az észak-, mind a dél
koreaiak javára fordítják és ezért 
felvilágosítást kérünk arról, hogy 
miként fog megtörténni a segély to
vábbítása. Elítéljük azt, hogy a ke
resztyén segélyezést arra akarják fel
használni, hogv ew ik  területet a má
sik ellen kijátsszák. Ha Dulles nyi
latkozata azt jelenti, hogy Dél-Ko- 
rea több segélyt fog kapni, akkor mi 
helyesnek tartanánk, ha az egyházi

gyűjtés döntő része Észak-Korea ja 
vára menne« — fejezi be a Yonai 
Diákmünka nyílt levele.

A British Weekly ugyanannak a 
számának vezető helyén »Az új 
inkvizíció« cím alatt foglalkozik 
azokkal a nyilatkozatokkal, amelye
ket Dulles az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének legutóbbi ülése előtt 
a koreai politikai értekezlettel kap
csolatban közreadott. Kifejti, hogy 
ezek a nyilatkozatok Amerika szö
vetségesei részéről az eddiginél sok
kal erőteljesebb ellenérzést váltot
tak ki. »John Foster Dulles tragé
diája — írja az angol egyházi lap — 
egyre nyilvánvalóbb. Bár áz egy
házban általában még mindig tisz
tességnek örvend, de

az amerikaiak maguk is egyre 
-inkább látják, hogy Dulles kihí
vóan ambiciózus és veszedelme
sen önigaz ember, aki a tömegek 
érzelmeit felkorbácsolja cs já t

szik velük.«

Az angol egyházi lap ezután arra 
hivatkozik, hogy a Japán elleni szá
razföldi hadműveletekből az ango
lok sokkal jobban kivették részüket, 
mint az amerikaiak és az amerikaiak 
most mégis kizárólagos jogot igényel
nek a maguk számára a Japánnal 
kapcsolatos ügyekben. Végül meg
állapítja,' hogy »Li Szín Man és Dul
les súlyos zavarokat okoznak és ú t 
jában állnak a kibontakozásnak«.

NEMZETKÖZI KONFERENCIA 
A FELEKEZETI TÜRELMESSÉGRŐL

' Októberben lesz négyszáz eszten
deje Servet Mihály máglyahalálának. 
Most‘négyszáz, "éve jelent, meg ijf^bas- 
tiari Castplliónak. az eretnekekről

A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG ÚJRA FELÉPÍTTETTE 
: A HERRNHUTIAK TEMPLOMÁT

A herrnhuti testvéri közösség a 
német demokrátikus kormány segít
ségével felépítette a háború alatt 
elpusztult templomát. A templom 
felszenteléséh megjelent. számos 
meghívott vendéggel együtt, a kor

mány képviselője: Nuschke, a Né
met Demokratikus Köztársaság mi- 
nisztérelnökhelyettese. Sokan ’ vettek 
rés2t az ünnepségen Nyugat-Német- 
ország területéről is.

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap 
' Máté 6 .1 —6.

Há ennek ' á z ' igének - összefüggését 
keressük keresztyén > életünkkel, ak
kor láthatjuk, milyen döntő mondani
valója van. Végeredményben a ke
resztyén hit alapjai. vannak benne: 
a. tanítás és a gyakorlat, Istennel 
való viszonyunk és emberek felé for- 
dulásunk, a külső és belső keresz
tyén élet, a cselekvő és az imádkozó 
élet, a kifelé, azaz a világ felé és be
felé, azaz Isten felé történő maga
tartásunk. Az egyik oldalon áll a 
hivő ember, a másikon a magát hívő
nek tartó fartteus. Hogy -a kettő kö
zött-, mi..a különbség, azt minden bő
vebb magyarázat nélkül ' értjük. Is
merjük mind a két típust a Szent- 
írásból, hiszen számtalan történeten 
és eseményen . keresztül. szereztünk 
róluk tudomást. De . ismerjük őket a 
gyakorlati életből is, talán nap mint 
nap érintkezünk • vagu találkozunk 
velük. Mégis érdekes azonban, hogy 
a keresztyénségi az egyház, -a gyü
lekezet keretein, betilt mindig ugyan
ez a két típus ismerhető fel, \mintegy 
az igaznak és - a hamisnak : ilyetén 
való állandó valósulása az ember
ben Ma is pontosan azt ■ tapasztal* 
juk. hogy' pl, a bűnt, a vétket titkom 
a jót, a helyeset nyíltan, -süt néha 
kérkedve , cselekézi az ember. Es ta
lán becsületesebb lennel ha fordítva 
cselekedni.: Vagyis' mi történik? ' Mint 
a parázs, úgy .égyt bennünket az, há 
csak egy ujjal ' “segítünk,, .valakin, 
hogy arról az\ egészmitág értesüljön, 

dései,. iránt.-Az emberiség-békéjének De nem egy esetben titkon ártunk

másnak és az egész dolog csak ma
gún!; előtt tudott. Az igazi keresz
tyén ember hitéből olyan cselekede
tek fakadnak, amelyek önmagukért 
felelnek és amelyek nem szorulnak 
publikációra. Ezt a hivő olyan ön
tudattal teszi, hogy az másnak ne 
fájjon és mást az ne sértsen, mert 
így parancsolta néki Isten. Lehet, 
hogy ezáltal a legjobb cselekedete 
egész életében az lesz, hogy »titkon 
tud cselekedni«.

Az imája ugyanilyen legyen! Isten 
nem híve az övéi lelki kiállításának. 
Isten nem szég'yenli az övéit és nem 
ázt mondja: jaj, vigyázz, mások 
észre ne vegyék, hogy velem közös
séget tartasz. De a »terek és a. gyü
lekezetek«, az élet egész fórumán 
nem állhatja a kirívó, tüntető, sértő, 
hiú ■■. imádkozást, »keresztyén« életet. 
Ki ne ismerne fel saját magatartásá
ban gyakran ilyen jelenséget; ki ne 
érezte volna akkor, hogy abban a 
helyzetben és állapotban volt leg
messzebb Istentől. Bennünket az alá
zat visz Istenhez közel.- Az alázat
nak útja pedig ez: ember, ember 1 és 
ember. Istenhez i még imádságban is 
embertársaidon keresztül vezet az 
úti Tanulj még hinni és. megtanulsz 
cselekedni, tanulj meg imádkozni és 
megtanulsz, élni/ isten Jézus Krisz
tus példájából tanít, figyelj jól reá 
és szavára:
* . o 1-) n ■■ Rédey Pál

i .......... i n i n '

szóló értekezése is. Ebből az alkalom
ból Genfben különböző egyházi , és 
világi szervezetek nemzetközi kon
gresszust tartottak, amelynek tárgya 
a türelmesség • kérdése • volt. '

A kongresszus elnöke áz ' észak
amerikai Percival Brundage, ■ meg
nyitó beszédében rámutatott, hogy 
számos országban ismét fellángolt a 
türelmetlenség és amerikai ember 
létére kénytelen az Egyesült Államo
kat is ezek közé sorolni. Van Volk 
leideni professzor Castellióról tartott 
előadásában azt fejtegette, hogy a-tü
relmesség nemcsak a fanatizmussal, 
hanem a közömbösséggel is szembén 
áll. A türelem az erősek erénye, a 
türelmetlenség pedig bizonytalan
ságból és gyengségből fakad. Aktív 
türelmességre van szükség, amely 
elismeri, hogy a különböző tné2etek 
együttélése lehetséges. Leon Halkin 
római katolikus egyetemi tánár a 
katolikus álláspontot fejtegette.. 

Helyzete annál nehezebb volt, meri: 
a Vatikán nevében Ottaviani bíboros 
legutóbb is azt jelentette ki, Jiogy

»katolikus többségű országokban 
nem lehet eltűrni a protestáns 
tévtanok terjesztését. Helyes, 
hogy ezekben az országokban, 
mint Olaszországban, Spanyol- 
országban, Dél-Amerikában és 
egyebült a kormányzat katolikus 
Irányban végzi feladatait és nem 
engedi megbontani a nép vallá
sos egységét, amely az egyedül 
igaz tan biztos birtokában van. A 
katolikus egyház természetesen 
Igényt tart a kultusz és propa
ganda szabadságára ott. ahol ki
sebbségben van. Viszont az egye
dül üdvözítő hitigazság birtoko
saként nem ismerheti el ezt a 
protestánsokra nézve ott,, ahol , 
Irányító befolyása van a kor- 

mányzatra.« . ..
Halkin professzor • egyébként ki

fejtette,- hogy az igazi türelmesség 
sohasem a hitbeli bizonytalanság, 
hanem a kerésztyén félebaráti szere
tet gyümölcse. ' 1 * ' ' ’ .' ’

André Bouvier genfi református 
lelkész, záróelőadásában rámuta
tott, hogy a keresztyénség nem áll
hat terméketlen szektás önigazsá- 
gok vitatásában, hanem csak példás 
emberi magatartás bizonyságtételé
ben. Az igazi türelmesség egyben 
férfias bátorságot és alázatosságot is" 
jelent. . ni? ' -• ■ ' ■ ; : V ...

Mindazt, amit az én Atyám tól haUottamrtiidtul adtam néktek“ (ián. 15, is.y
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E V AN G ÉLIK U S ÉLET

Szeptember 13-án, vasárnap dél
ben í az üllőúti egyetemes székház 
imatermében dr. Vető Lajos püspök 
lelkésszé szentelte Németh Ferenc és
Pintér Károly lelkész jelölteket. A 
lelkészszentelés szolgálatéban részt 
vettek dr. Pálfy Miklós dékán, Csc- 
kejr Zoltán püspöki irodaigazgató és 
Várady Lajos budai esperes. A temp
lomban igen sokan jelentek meg a 
lelkészjelöltek hozzátartozói, bará
tai és a gyülekezet tagjai közül. Az 
egyetemes székház Imatermében ez 
volt az első lelkészszentelés.

A püspök lelkészavató beszédében 
Márk ev. 2:14 alapján többek között 
ezeket mondotta:

— Ahogyan az apostolok elhívá
sánál van valami isteni titok, úgy 
minden lelkész pályaválasztásánál 
is: miért éppen ő lett az, aki ezt a 
pályát választotta sok diáktársa kö
zül, aki ugyanazt az egyházi taní
tást hallotta, m int ö s mégsem ment 
a lelkész! pályára. Joggal beszéltek 
régen a belső elhívásról s beszélhe
tünk most is, ma is.

Ez a hívás ma megismétlődik 
félétek az Igén keresztül, midőn 
az Űr oltára előtt várjátok, hogy 
egyházunk ' hivatalosan meg
bízást és felhatalmazást adjon 
az evangélikus lelkész! szolgá

latra.

Maga az Űr szól hozzátok a gyüle
kezet előtt: »Jer, kövess engem!«

— Máté Krisztus Urunk hívását 
hallva felkelt és »követi vala őt«. 
Vájjon miben állott Máté Krisztus
követése? Először szinte teljes pasz- 
szivltást jelentett. Vele volt, hall
gatta őt, látta, am it tett s pontosan 
megjegyezte magának a látottakat és 
hallottakat. Ezt tették a többi ta
nítványok Is. Máté velük együtt lel
kesedett Jézus csodáin, gyönyörkö
dött Jézus tanításaiban, örvendezett 
a lelke azon, hogy Jézusban Isten 
országa megjelent, hogy bűnbocsá
nat, élet, szeretet, igazság és békes
ség, jelent meg őbenne. Amikor be
következett Krisztus Urunk szenve
désének és halálának ideje, Mátét is 
ugyanolyan rémület és gyávaság 
fogta el, m int a többit. A,{eltámadás 
csodáján éppúgy álmélkodott és 
örült, mint a többi. Amikov.ieljrient 
az Ür a mennybe, éppúgy szomorko- 
dott, m int a többi. A Szentlélek ki
töltetésekor hitet és bátorságot kapott 
ő is, mint a többi. Ettől fogva épp
úgy hirdette az evangéliumot, mind
azt, amit Krisztussal kapcsolatban 
látott és hallott, mint a többi.

—- »Mint a többi« — valahogy így 
nézünk tireátok is most: olyanok 
lesztek ti is, mint a többi evangélikus 
lelkész. Most elindultok ti is az evan
gélikus lelkész életútján, gyarlósá
gokkal és fogyatkozásokkal, de meg
érintve a belső elhívás csodájával, 
felkészülve mindazzal, amit tanul
mányaitok során hallgattatok és lát
tatok. Elindultok, hogy folytassátok 
azt a tevékenységet, amelyet annak
idején, Krisztus Urunknak a földről 
való eltávozása után az apostolok a 
Szentlélek által bennük felgyújtott

hittel elkezdtek. Az a fontos, hogy 
lekészl munkátok során ez a hit meg
legyen és lobogjon bennetek. A vi
lág sokat változott az apostolok kora 
óta, vágy a reformáció kora óta is. 
De Jézus Jtrisztus ma is ugyanaz, 
mint akkor volt. Az Ő hitünk sze
meivel csodált fényes alakja most 
is és szüntelenül hív benneteket az 
ige és a Szentlélek által a szent szol
gálatra. Szüntelenül előttetek jár.

Kövessétek hát őt, legyetek vele 
szüntelenül- közösségben, köves
sétek őt hittel és engedelmesen 
s akkor nem tévedtek el, akkor 
lesz értelme szolgálatotoknak, 
akkor jó munkát tudtok végezni 

egyházunk és népünk javára.

A lelkészjelöltek Krisztus testével 
és vérével erősödtek meg a szent 
szolgálatra, majd letették a hivatali 
esküt.

A megható szolgálat után sokan 
vették körül az új fiatal lelkészeket 
és meleg kézszorítással, testvéri 
csókkal kívántak r«’- meg
induló szolgálatukra. Németh Fe
renc segédlelkészt Veszprémbe Pin
tér Károlyt pedig Tordasra helyezte 
a kerület püspöke.

Ebben az évben az északi egyház- 
kerületben m ár tíz lelkészjelölt szen
teltetett fel a lelkész! szolgálatra.

v ...A BÉKE DALA
. £  — Ján Rak —'

ŰJ hajnal kürtje ’ harsog, 
ki tudna veszteg állni?
Fújják, zengik a marsot 
a munka katonái.
Erősebb hadsereg 
sosem volt még e földön: 

t mitől-rettenne meg? f
Bátran előre törjön!
Az idő malma zakatol, 
nekünk őröl, nekünk.
A szenvedéssel tele kor 
sápadt holdja letűnt. 
Gyümölccsel megrakott dús ág 
a jelen: tiszta, szép 
győzelmünk harsány himnuszát 
dübörgi már a gép.
A gyárak gyors motorja bőg, 
kerék fut, szíj suhint — 
a természet erőit ők 
legyőzik sorra mind.
S megindulnak a traktorok, 
s nekivágnak a síknak 
s a fütyörésző gépsorok 
új barázdát hasítnak.
Tavaszi napfény zeng, lobog, 
kitárulnak a rétek, 
a föld sugárzik és dobog, 
zsendül benne az élet.
A munkás szíve hittel és 
örömmel van tele: 
gyár és mező, madár és ég 
s az egész világmindenség 
együtt ujjong vele!

Képes Géza fordítása

GYERMEKPRÉDIKÁCIÓT HALLGATTAM
Almát indultaim szedni a kertbe. 

Egyik kezemben a kosarat vittem, a 
másikkal a létrát tartottam a vállamon. 
Mellém szegődött a szomszédomnak 4 
éves kis unokája. Nem igen szokta 
megtenni, mert egy kicsit félt tőlem. 
Bizony, mikor a felnőttekkel illetlenül 
szokott viselkedni, én is meg szoktam 
dorgálni. Ezért tartolt tőlem és ezért is 
különös volt, hogy mégis velem jött. 
Felengedett egészen, ügy látszik, elfe
lejtette a dorgá'ást és a kisgyereket 
szerető »tisztelő« bácsit (így hív min
dig) érezte meg bennem. Akkor nem 
gondoltam, hogy ő, a 4 éves, írni- 
olvasnl nem tudó Jenőke fog nekem 
prédikálni arról, amiről, valljuk meg 
őszintén, igen-igen meg szoktunk fe
ledkezni a lázas munkánk közben és 
kihagyjuk számltásálnkból.

Hát úgy kezdődött hogy ő beleült a 
földön a kosárba, ügy ringatta 
magát. Néha-néha kigurult belőle 
és nagyokat kacagott-. Érj meg 
fenn álltam a kettős létrán és 
szedtem az almát. Sok minden
ről beszélgettünk, ö  mondta a maga 

élményeit. Beszélt a futballró!, játékai
ról. Arról, hogy kiket szeret, kiket' nem. 
En meg hallgattam. Öröm volt szá
mára. ha megunva a kosaras iátékot, 
felengedtem a létra másik oldalán. 
Egyszer csak felteszi a kérdést; »ml 
lenne, „tisztelő bácsi” , ha leesne?« 
Mondom, »vagy kitörne a lábam, ez a 
jobbik eset, de ilyen mag3S'ól ba .e- 
esiK az ember szörnyet is halhat*. Meg
indul* a téma és ő íoiyt'ttta’ »ugye, be
tennék egy gödörbe?« »Igen, egy sír
ba.« »De nem maradna ott mindig,

mert egyszer trombitálnak az angya
lok és feltámadna« mondta nagy, kef- 
moly határozottsággal. Nagyot néztem. 
Abba is hagytam az almaszedést, pe
dig csábítóan mosolyogtak a piros al
mák, hogy kosaramba vándoroljanak; 
Ez a dolog fontosabb volt. Elgondol
koztam. Hirtelen szóhoz Sem jutottam. 
»Trombitálnak az angyalok« — »feltá
madna!« Micsoda teológia! Micsoda 
Igeismeret egy 4 éves kisgyereknél! 
Csak azt kérdeztem meg, hogy ezt ki
től hallottak. Büszkén mondta: »A ma
mától« (Felénk a nagymama a mama, 
a »mama« az »édesanyám«.) Megjelent 
előttem egy asszony, aki talán téli esté
ken a duruzsoló kályha mellett mon
dotta el ezt unokájának. Mélázgató 
merengésemből - kérdés riasztott fel: 
»Ugye, igaz ez?« »Igaz fiam!« Aztán a 
létra tetején megsímogattam a fejét. 
Ha nem is tettem össze a kezemet, de 
mégis imádkoztam. Hálát adtam a bé
kés hajlékokért, a duruzsoló kályha 
mellett unokákat tanító mamákért, az
tán . . .  azért Is, hogy nem estem, le a 
létráról, de legfőkénpen a feltámadás 
és élet evangéliumáért;'; 'f ; /r  ,5 ,í.

A falusi pap — aki oly ritkán hall 
Igehirdetést más ajkáról — prédikációt 
hallott. Az almafai alatt. A létrán. Nem 
is akármilyet. Húsvétit. Rövidet. Ör
vendezett. Nem Is akárkitől. Jézus 4 
éves kicsinyétől. Mintha a nap is hús
véti fényben ragyogott volna, mert egy 
gyermek prédikált egy felnőttnek, Je
nőke prédikált a »tisztelő« bácsinak. Es 
jó volt hallgatni, meg hallani a gyer
mekprédikációt és, megállva elgondol
kozni rajta.

Hegyháti János

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeptember 20. Szentháromság után 16. vasárnap.
Igék: d. e. Mt 6,1—fl. Hol 3,3—7. d. u. Amos 5,21—24. *
A  vasárnap Üzenete: Krisztusban elrejtett élet.
Liturgikus szín: zöld,

MONOR
Szeptember 6-án gyülekezeti csen

des napot tartott a gyülekezet, dr. 
Karner Károly teológiai tanár, Vá
ltat János esperes, Detre László, Já 
vor Pál, Hegedűs Lajos, Nagybocs- 
kai Vilmos, Roszlk Mihály, Szende 
Ernő és Tóth Károly lelkészek szol
gálatával. Az igehirdetési alkalmak 
összefoglaló témája; A Lélek által 
megmentett szív volt.

. , ■ - ,
LOVÄ8ZPATONA

A Szalay Mihály lelkész nyu
galomba vonulásával megüresedett 
lelkész! állásba Molitórlsz János es
peres szeptember 6-án iktatta be 
Bojsza János volt szombathelyi val
lástanító lelkészt, a gyülekezet egy
hangúlag meghívott lelkészét.

NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE
*A nógrádi egyházmegye lelkész! 

munkaközössége augusztus 27-én 
Balassagyarmaton összejövetelt tar
tott. Ezen az összejövetelen dr. Csen
gődi Lajos esperes tartott írásmagya
rázatot és előadást. A lelkészek több 
aktuális kérdést megbeszéltek.

GYÖR-SOPRONI EGYHÁZMEGYE
A györ-soproni egyházmegye sop

roni kerületének lelkészei augusztus 
18-án Sopronban munkaközösségi 
összejövetelt tartottak. Gosztola 
László lelkész úrvacsora! szolgálata 
után Németh Károly esperes tájé
koztatta a megjelenteket, a folyó 
ügyekről. A munkaközösség foglal
kozott a Magyar ökumenikus Bi
zottságnak az Egyházak Világtaná
csához küldött üzenetével is.

A győr-sopronl egyházmegye győri 
kerületének lelkészei augusztus 
25-én Győrben tartottak munkakö
zösségi összejövetelt. Menyhár Ist
ván úrvacsorái szolgálata után az 
összejövetel aktuális kérdésekkel 
foglalkozott, melynek keretében 
megbeszélték a lelkész! önsegély 
ügyét és a Magyar ökuménikus Bi
zottságnak az Egyházak Világtaná
csához küldött üzenetét.

IRSA
Szeptember 13-án, vasárnap 8ze» 

herényi Tamás lelkész, az Evangé
likus Élet segédszerkesztője hirdette 
az igét a gyülekezet délelőtti isten- 
tiszteletén és az esti összejövetelen 
előadást tartott az egyházi sajtóról,
TEOLÓGIAI AKADÉMIA

Az Evangélikus Teológiai Akadé
mia f. hó 19-én d. e. 10 órakor tartja  
az Akadémia dísztermében tanévnyitó 
ünnepi ülését. Az ünnepi beszédet 
dr. Vető Lajos, az északi evangélikus 
egyházkerület püspöke tartja. 'Az 
ülést megelőzőleg 9 órakor a fasori 
evangélikus templomban tanévnyitó 
istentisztelet lesz. Igét hirdet tír, 
Pálfy Miklós dékán,
HALÁLOZÁS

Vletórlsz Józsefné született Somo
gyi Lenke, életének 82. és boldog há
zasságának 61. esztendejében, nagy
számú családja szeretett köréből 
Nyíregyházán megtért Mindenhatójá
hoz. Dr. Vletórlsz József nyíregyházi 
egyházközségünk örökös tb. felügye
lője, volt zsinati atya, számos egyházi 
énekünk szerzője, Luther énekeinek 
és Tranoscius énekeskönyvünknek 
köztiszteletben álló kiváló fordítója 
hűséges hitvesét és segítő élettársát 
gyászolja az elhunytban. Emléke 
örökké áldott

Höher Vilmos, a Deák-téri gyüleke
zet évtizedeken át hűséges, naponként 
templomba jóró egyháztanácsosa és 
templomgondnoka szeptember ll-én, 
81 éves korában csendesen elhunyt.
15-én temette Kemény Lajos esperes 
és Sülé Károly lelkész, sok lelkész és 
gyülekezeti tag részvételével. A 
Deák-téri gyülekezet 50 éven át hű
séges, egyszerű hitű tagját gyászolja 
benne. Élete és templom- s egyház- 
szeretete megőrzi emlékezetét. •

Felhívás!
Kérjük Kedves Előfizetőinket, 

hogy az előfizetési dijak beküldése
kor a csekk hátára minden alka
lommal szíveskedjenek az összeg 
rendeltetését ráírni.

A Pesti (Deák-téri) Evangélikus Egyházközség 1953. szeptember 26-án,
szombaton délután 5 órakor az egyházközség nagy dísztermében (V., Sütő

utca 1.) a Rákóczi-szabadságharc megindulásának 250. évfordulója
alkalmából

RÁKÓCZI-EMLÉKÜNNEPÉL YT
rendez.

M Ű S O R !
1. Dezséry László püspök megnyitó szavai.
2. Mikes Kelemen leveleiből felolvas Tolnay Klári kétszeres Kossuth- 

dijas, érdemes művész.
3. Kodály Zoltán kurucdalalból énekel Rösler Endre, az Állami Operaház 

tagja, zongorán kísér Peskó György.
4. ünnepi beszédet .mond dr. Esze Tamás református lelkész, a történet- 

tudományok kandidátusa.
5. Kuruc vallásos dalokat énekel M. Molnár Éva, zongorán kísér Murányi 

Róbert.
6. A kuruc idők legszebb verseiből szaval Joő László, az Ifjúsági Színház

7. Liszt: Rákőczl-induló c. művét zongorán előadja Peskó György.
Belépődíj nincs, műsormegváltás a templom és a parókia renoválására.
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TOLSZTOJ ÉVFORDULÓJÁRA
Most emlékezik meg az .egész em

beriség Lev Nikolájevics Tolsztojról, 
aki 125 évvel ezelőtt született. Tol
sztoj a legnagyobb írók egyike a vi
lágon. Hatása első nagy írásművei 
óta szüntelenül tart. Mi, magyarok, 
az elsők közt voltunk, akik regé
nyeit, elbeszéléseit népünknek tol
mácsoltuk. Tolsztoj a valóságábrázo
lás csúcsait érte el. Ha elolvassuk a 
»Háború és béke« című nagy regé
nyét, a napóleoni hadjárat kudarcá
ról szóló képeket, múlhatatlanul érez
zük, mi a realizmus az irodalomban. 
De éppúgy érezzük rendkívüli ki
fejező erejét az olyan kisebb müvek 
olvastán, mint az »Iljics Iván ha
lála«, vagy a »Feltámadás«, amelyek
nek aránya, mértéke a legjobb mű
vészet s megrázó mondanivalója 
mélyen felkavarja egész emberi va
lónkat. Tolsztoj mélyre világított, 
mert fel akarta emelni olvasóját. 
Nem elégedett meg. az (ró művészi 
sikerével. Csak az a művészet ér
tékes, hirdette messzehangzó szó
val, mely embereket egybekapcsol. 
Az emberiség szeretete a föltétele az 
igazi írói hivatottságnak. Tolsztoj 
ezt nem csupán hirdette, hanem pél
dájával magyarázta is. Otthagyta 
előbb a katonaságot, amelynek tisztje 
volt, aztán faképné! hagyta főűri 
életformáját, értetlenül néző bará
tait, rokonait és Ismerőseit. Szíve 
sugallatát követve, s Jézusra hivat
kozva, szegény orosz muzsikként pró
bált élni, nyugalmat keresve lelki- 
ismerete kínzó mardosásaiban. bzi- 
sórú ítéletet mondott nemcsak az

orosz főúri társadalomra, hanem 
minden elnyomóra és kizsákmányo- 
lóra. Akik Irodalomból tájékozód
tak, Tolsztoj regényeiből megtud
ták, hogy a 19. század uralkodó 
rendje nem m aradhat meg. Ez az 
orosz író világosan közölte a ma 
élő nemzedékkel, hogy a rossznak 
bennünk meg kell semmisülnie s 
újjá kell születnünk. Lenin nem vé
letlenül mutatott rá Tolsztoj rend
kívüli jelentőségére az orosz szocia
lista forradalomra nézve. Tolsztoj 
nagy író és nagy erkölcsi tanító. Azt 
magyarázza: hogy egy újjászületés! 
tiszta, nagy eszmét csak becsületes, 
igazságos és tiszta ember szolgálhat.

Hadd Idézzük Itt, erre az évfor
dulóra gondolva, Lev Nikolájevics 
Tolsztoj két kisebb írásművét. Az 
első egy híres levél. 1887-ben egy is
meretlen francia diák levélben ke
reste fel Tolsztojt, A diák ugyanis 
olvasta Tolsztoj egyik művét, amely
ben az író elítélte Beethovent és 
Shakespeare-t, rajongva szereteti 
művészeit. Hogyan értse ezt? Tolsztoj 
végképpen összezavarta. Ekkor le
vélben fordult hozzá. S Tolsztoj egy 
38 oldalas levélben válaszolt az is
meretlen levélírónak franciául. A 
francia diákból később ugyancsak 
nagy író lett: Romain Rolland. A 
híres levél egy részletét közöljük 
itt. A másik Tolsztoj-írásmű egy 
csöpp példabeszéd. Százat írt ilyet 
s mindegyikben, benne van a lét 
igazsága s az emberi elhivatás ér
telme. ft .

Szálltnál - Rezső'

L E V g L  R O M A I N  R O L L A N D H O X
Kedves testvért Megkaptam első 

levelét. Lelkem mélyéig meghatott. 
Könnyekkel a szememben olvastam 
végig. Szándékom volt, hogy mind
járt jelelek, de nem értem rá, és
pedig annál kevésbbé, mivel, nem is 
szólva a nehézségről, amelyet érzek, 
ha franciául kell írnom, igen hossza
san kellett volna írnom, hogy meg
jeleljek kérdéseire, amelyek leg
nagyobbrészt egy félreértésen ala
pulnak.

Kérdéseire, amelyek így hangza
nak: miért van az, hogy a testi 
munka boldogságunk lényeges fel
tételei egyikének látszik? Le kell-e 
mondani önkényesen a tudományos 
és művészt tevékenységről, amelyet 
összeférhetetlennek lót a testi mun
kával?

A testi munkát sohasem tekintet
tem princípiumnak, hanem egysze
rűen az erkölcsi alapelv oly termé
szetes alkalmazásának, amelyre 
minden őszinte émbernek rá kell jön
nie. A testi munka erkölcsileg szük
ségszerűnek látszik a ml romlott 
társadalmunkban, az úgynevezett 
civilizált emberek társadalmában, 
egyedül azért, mivel e társadalom 
legfőbb hibája a testi munkától való 
szabadkozás s a szegények, tudatta.  
nők és szerencsétlenek testi munká
jának kihasználása anélkül, hogy e 
munkáért hasonlóval fizetnénk meg.

A mai társadalom keresztyén, böl
cseleti vagy emberiességi elveket 
valló entberel őszinteségének első 
próbaköve... .az igyekezel, .amellyel, 
ezen ellentmondásból kiutat keres
lteké MM> *•

A legegyszerűbb ''is legkézenfek

vőbb eszköz, amely oda elvezet, a 
saját személyünk gondozására irá
nyuld testi munka vállalása. Soha
sem fogok hinni annak az embernek 
keresztyéni, fllozófikus vagy huma
nista meggyőződésében, aki éjjeli
edényét egy szolgálóval ilrltteti ki.

A legegyszerűbb és legrövidebb er. 
kölest parancs úgy hangzik, hogy oly 
kevéssé szolgáltassuk ki magunkat 
mások által, amennyire ez csak le
hetséges és annyi szolgálatot tegyünk 
másoknak, amennyire csak kepesek 
vagyunk. Követeljük másoktól a le
hető legkevesebbet és adjuk nekik a 
lehető legtöbbet.

Ez a formula, amely értelmei ad 
létünknek és a boldogság, amely be
lőle következik, megold egyszerre 
minden nehézséget, azt is, amely Önt 
nyugtalanítja; erőnkből mennyit ál
dozhatunk az értelmi tevékenységnek, 
a tudománynak és művészetnek.

Alapelvünk szerint csak akkor va
gyunk boldogok és elégedettek, ha 
meg vagyunk szilárdan győződve 
arról, hogy cselekedetűnk * hasznos 
másoknak. Azoknak megelégedése, 
akikért cselekszünk, az őrömnek egy 
többlete, amelyre 'nem szabad számí
tanunk és amelynek nem szabad be
folyásolnia cselekvésünket. Az a 
szilárd meggyőződés, hogy nem cse
lekszem haszontalant, se rosszat, 
hanem másoknak jót, ez a meggyő
ződés boldogságunk alapfeltétele.

A F O R R Á S
Történt, hogy egy forró napon ta

lálkozott három, vándor egy tiszta, 
hideg forrásnál. A forrás ott fakadt 
« "út szélén. Körülötte fák dlfottak. 
sűrű fű zöldéit. : A víz tiszta volt,

mint a könny, összegyűlt egy kőből 
vált vízmedencébe, aztán kifolyt be
lőle, végigfutott a réten, mint egy 
gyors patak. A vándorok megpihen
tek az árnyékban és vizet merítettek 
a forrásból. A forrás fölött állott 
egy kő, amely kőre ez volt ráírva: 
»Légy hasonló ehhez a forráshozI«

A vándorok elolvasták e szavakat, 
s clgondolkodtak a feliraton,

— Ez jó tanács — szólt az egyik 
vándor úgy tűnt fel, hogy kereskedő. 
— A forrás fáradhatatlanul folyik — 
mondotta —, messzire folyik, fel
veszi magába más források vizét, 
folyó lesz belőle — így kell az em
bernek i$ fáradoznia i dolgai körűt 
és akkor mindenben sikere lesz, sok 
javat szerezhet.

A második utazó fiatalember volt.
— Nem — szólott —, szerintem a 

felirat a kövön azt jelenti, hogy az 
embernek meg kell óvnia a lelkét a 
rossz. gondolatoktól és vágyaktól, 
hogy lelke szakasztott olyan tiszta 
maradjon, mint a víz ebben a forrás
ban, Most ez a víz őrömet is  erőt 
ad mindazoknak, akik, akárcsak ml, 
mellette pihennek Es ha ez a patak 
körülfutná az egész földet, de a vize 
zavaros, piszkos volna, minő haszon 
származnék belőle? Kt innék vizet 
belőle?

A harmadik vándor öregember 
volt Elmosolyodott is így szólt;

— Igazat mondott az ifjú! Kt a 
tanulság abban ált, hogy ez a forrás 
minden időben, minden szomjúhozó. 
nak Ingyen adja a vizet és meg
tanítja az embert, hogy mindenki- 
nek tegyen jót. s ingyen tegye a jót, 
nem pedig jutalomért és a hála ked
véért.

i
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v »Kövessétek Jézust és legyetek vele ..... 
szüntelenül közösségben66

’■ Dr. Vető Lajos püspök két lelkész jelöltet 
lelkésszé szentelt



EVANGÉLIKUS ÉLET

A'-'hivó ember előtt nem kétséges, 
hogy Istennek terve van a világgal és 
terve van velem. Nem véletlenül va
gyok itt és nem magamnak élem az 
életemet. Örömeim és könnyeim, 
munkám és életpéldám valahol bele 
van jegyezve az Isten tervébe. Ezért 
annál szebb az életem, minél job
ban Istennek élem.

A hivő ember előtt az sem kétsé
ges, hogy Isten megbecsüli munká
jának és tervének eszközét: az em
bert. Isten nem önző gazda, aki csak 
kihasználja az embert és azután el
dobja magától, ö  édesatya, aki 
ugyan velünk váltja valóra álmait,

AZ „EGY LÉPÉS" ISTENE
I. Mózes 21:1—21,• fit ■ • •• • '. \>T ! - f

de azután gyermekként a szivére ölel. 
Ez a mi hivő életünk vigasztalása és 
nagy reménysége.

A Biblia eléggé ismeretlen vidé
kén így találkoztam a napokban az 
»ezerarcú« Isten egy új arcával: az 
»egy lépés« Istenével. A Szentírásnak 
ez a gyönyörű kis drámája így kez
dődik. Egy hivő és Istennek enge
delmes édesanyának, Hágárnak kicsi 
gyermekével, Izmaéllel együtt el kel
lett hagynia régi, kedves és megszo
kott otthonát. Nem könnyű dolog 
ez: elköszönni egy emberi szívtől, 
amelyik szeretett, egy kicsi szobától, 
ahol annyi szép órához duruzsolt és

A nyár elmúlt. A szabadság em
lékei, élményei azonban gyakran tér
nek vissza beszélgetéseinkben. Egy 
szép kirándulás, jó könyv, emberek, 
akikkel megismerkedtünk, sportél
mények, társas együttlétek emlékei. 
Az élménnyel és emlékkel kitöltött 
időre emlékezünk. Megfeledkezünk 
viszont arról, hogy sokszor nem tud
tuk időnket jól felhasználni, csak 
azért töltöttük az időt valamivel, 
hogy agyonüssük. Az ember nem tud 
mindig olvasni. A napon sütkérezésbe 
is beleún idő múlva. Olykor a vá
ratlanul tovább tartó esős idő hozza 
az embert zavarba. Nincs Programm. 
Nem tudja a társaság mivel tölteni 
az időt. Mit csináljunk? — ez a 
kérdés mozog ilyenkor kimondatla
nul, de sokszor hangosan. Nem ré
gen, nyári emlékei közül, valaki ép
pen egy ilyen esetet mondott el. El
mondom én is, ahogy ő mondta, mert 
érdekes.

Nagyobb társasággal indultunk ki
rándulásra. Kicsinyek és nagyok, 
férfiak és nők vegyesen. Útközben 
eső kapott el bennünket. Beszorul
tunk a menedékházba. Először min
denki elővette a hátizsákját és fala
toztunk. Az eső azonban tovább is 
esett. Énekelgetni kezdtünk, de egy 
idő múlva abba is belefáradtunk. In
dulni még mindig nem lehetett. Ek
kor érkezett el a »mit is csináljunk?« 
pillanat. Egy fiatalember állt elő és 
így szólt:

Képzeljük el, hogy mindnyájan 
hajótöröttek .Vagyunk. Egy lakatlan 
szigeten vetődtünk partra. Robinson 
módjára kellene életünket kialakí
tani. Képzeljük él továbbá-'azt is, 
hogy van közöttünk egy idegen kis
gyermek. Mint keresztyénekben, fel
ébredne bennünk a felelősség az 
iránt, hogy a gyermeket az evangé
lium ismeretében neveljük fel. Mi 
lenne, ha semmi segédeszköz nem 
állna rendelkezésünkre? Se biblia, 
se káté, se énekeskönyv. Mi lenne, 
ha teljesen emlékezetünkre kellene 
hagyatkoznunk?

A társaság belement a »játékba«. 
A képzeletbeli lakatlan sziget kép
zeletbeli hajótöröttéi megkezdték 
összehordani ismereteiket a képzelet
beli gyermek számára.

Mivel kezdjük el? — ez volt az 
első kérdés. A teremtés történetével. 
Adámmal és Évával kell kezdeni és 
a bűneset történetével. Jöttek a vá
laszok. Mondja el valaki. Egy édes
anya kezdte el és az édesapának kel
lett folytatnia. Közben kiderült, 
hogy hétéves gyermekük kiigazítani 
Valót talált a közlésben. Közbe
vetette valaki: talán ezzel lehetne 
kezdeni, de nem ebből kellene ki
indulni. Én nagyon világosan emlék
szem még vissza arra, hogy mikor 
édesanyám először beszélt az Isten 
dolgairól velem, Jézus Krisztusról 
kezdett el beszélni. Vagy legalább is 
ez maradt emlékezetemben. Nem 
lenne egyszerűbb valahogy ezzel az 
igével kezdeni: »Ügy szerette Isten 
a világot, hogy az ő egyszülött Fiát 
ad ta ...«?  Egymásután jöttek elő a 
történetek. Az ószövetség alakjai kö
rül egy kis »elvi« vita is támadt. Az
után áz újszövetségi történetek kö
vetkeztek. Jézusnak egy-egy szavát 
megkíséreltük szó szerint idézni. 
Megdöbbenve vettük észre, meny
nyire fogyatékosak ismereteink. Más, 
szóról szóra ismert anyagnak kutat
tunk utána. Hány mondatra emléke
zünk a szeretet himnuszából, 1. Ko- 
rinthus 13-ból? Ki tudna egy zsol
tá rt könyv nélkül végigmondani? 
Vagy egy éneket a gyülekezeti éne
keskönyvből? Bizony sokszor be kel
lett húznunk nyakunkat. Most már 
mindenki kérdezhetett. Kérdeztünk 
akkor is, ha tudtunk, akkor is, ha 
ném tudtunk rá felelni. Végül arany
mondásokat gyűjtöttünk össze. A 
Kis Kátéra és annak darabjaira, a 
Tíz parancsolatra, Hiszekegyre, Mi
atyánkra, a keresztség és úrvacsora 
kérdésére már nem került sor. A nap 
ismét kisütött és mj tovább men
tünk.

Az elbeszélő hozzátette még: Na- 
- gyón jó vizsga volt mindnyájunk 

számára ez a kis Időtöltés. Engem 
meglehetősen elgondolkoztatott. Nem 
fkellene jobban, alaposabban ismer
nem a bibliát? Elég gyakorlatias az,

ahogy a bibliát ismerem? Nem kel
lene öreg fejjel is tanulva foglalkoz
nom a bibliával? Megszűnik-e az is
meretgyűjtés a gyermekkorral? Ha 
egy keresztyén ember igazán erőt me
rít hitéből, ha az evangélium szív
ügye. nem kellene kissé jobban ott
hon lennie a bibliában, kátéban és 
énekeskönyvben?

Bennem is vetődött fel kérdés. Ml 
lenne, ha mi is próbát tennénk ezzel 
a különös társasjátékkal? És mi 
lenne, ha megkísérelnénk komolyan 
venni azokat a kérdéseket, amelye
ket egy ilyen társasjáték vet fel? 
Eszembe jutott az evangéliumok ke
letkezésének története is. A négy 
evangélium nem úgy keletkezett, 
hogy valamelyik evangélista leült 
és egyből megírta az egészet, azután 
mint valami érdekes irodalmat vagy 
jó tankönyvet népszerűsítették és 
tanították. Pontosan fordítva történt. 
Az evangéliumokat először tudták. 
Nagyon sokan ismerték. Előbb benne 
élt olyan emberek tudatában, akik
nek a szívét átformálta az evangé
lium és azután került leírásra a sor. 
Jézus tanításait és tetteit az apos
tolok elbeszélése nyomán élő ha
gyományként mondották tovább a 
gyülekezetekben. János apostol evan
géliumának végén világosan olvas
ható, hogy miért írták le a szóbeli 
hagyományt. Nemcsak azért, hogy 
így jobban megőrizzék és a szóbeli 
közlés tisztaságát biztosítsák, ha
nem azért is, amiért tulajdonképpen 
szóban tovább adták: mert tudták, 
hogy az evangélium hitet ébreszt ott, 
ahol hirdetik. »Ezek pedig azért írat
ták meg, hogy higyjétek, hogy a Jé
zus a Krisztus, az Isten Fia és hogy 
ezt hivén, életetek legyen az ő nevé
ben.« (Ján. 20:31.)

Ügy látszik, úgy lehet legkönnyeb
ben emlékezetben is megtartani azt, 
ami meg van írva, ha nem tartjuk 
meg, hanem tovább adjuk. Mi lenne, 
ha megpróbálnánk...?

b.
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dalolt a kandallóban á tűz, egF‘ 
fekvőhelytől, ahol olyan Sok szép ál
mot ringatott felette a boldogság. És 
most csendesen beteszi az ajtót és 
elindul egy ismeretlen útra. Előtte a 
végtelen sivatag, kezén a gyermek, 
minden vagyona egy darab kenyér 
és a tömlőben a víz. Meg a szívében 
Isten ígérete. Mégsem zúgolódik. 
Könnyei kisimulnak a hitnek erre a 
mondatára: Isten útja ismeretlen út!

Aztán elindul ezen az ismeretlen 
úton. Nem könnyű ezen járni, hiszen 
mindössze egy lépésre ölelte át az 
Ür. Egy lépésre van kenyere, vize 
és útja. Egyszer csak véget ér ez a 
lépés Is. Elfogy a kenyér és elfogy 
a víz. Már ott van a sivatag közepén. 
Egy bokor árnyékába helyezi el á 
gyermekét. E gy1 lépésre tőle leborul 
és imádkozik. Ügy látszik, hogy csak 
eddig tartott a lépés. Csak eddig 
tartott az Isten akarata. A sivatag 
porából egy porszem száll a sze
mébe: úgy látszik, Isten ezzel a por
szemmel tesz pontot az életére. Isten 
ö’ébe hajtja a fejét és várja, hogy 
hozzá és gyermekéhez elérkezzék Is
ten követe: a halál. De ekkor vízcso- 
bogást hall a közelben és forrásvízre 
bukkan. íme, milyen csodálatos az 
Isten: ú jra adott néki egy lépést. 
Igen, Isten így vezeti lépésről lépésre 
hivő gyermekeit. Nem pergeti le előt
tünk egész életünket, feladatainkat 
és kötelességeinket. Minden lépésen 
csak egy kockáját m utatja meg az 
életünk filmjének. Hinni Benne és 
neki engedelmeskedni. Nála meg
maradni —ez az egy lépés ránkhulló 
kötelessége! így van jól, hogy Isten 
mindig csak egy lépést világít. így 
legalább mindig Tőle kérjük és min
dig Tőle várjuk a következő lépést.

Hágár és fia, Izmáéi egyszer meg
érkezik Istentől kijelölt céljához. A 
fiú megnő és hős lesz. Isten meg
áldja és nagy nép atyjává teszi. H á
gár a megérkezés boldog kapujában 
hálásan emlékezik arról, hogy Isten 
mindig velük volt az úton, az. egy 
lépéseken, hogy nem veszett el soha 
semmi az Isten ígéretei közül.

Bűneink, hitetlenségünk, pogány 
aggódásunk sokszor sivataggá fújja 
be előttünk az utat. Sokszor hisszük 
azt, hogy vége van már az egy lépés
nek és ml milyen messze vagyunk 
még az életünk örömétől és áz üd
vösségünk atyai házától. Ma tanulja 
meg jól a hitünk, hogy Isten útja 
ismeretlen út, mindig .csak egy. lépést 
mutat, de minden lépésen o t t ‘van
O. Most is velünk- van. A Fiát, Jézus 
Krisztust küldötte elénk, hogy erő
sebb legyen Benne a hitünk.

Szeretném, ha sokszor elégedetlen
kedő életednek elég lenne az az »egy 
lépés«, amit Isten néked is mindig, 
mindennap megvilágít.

Ezt üzeni néked ma az »egy lépes« 
Istene.

Friedrich Lajos
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Jézus kinyújtott karja
A csodálatos halfogás történeté

ben (Lk 5.1—11) a leglényegesebb 
Jézus kinyújtott karja, amellyel 
Péterhez nyúl, hogy felemelje.

Nagy dolog volt Péter engedel
messége Is, de az inkább még csak 
a tudós émbernek, a »Mesternek« 
járó köteles tisztelet szülöttje volt. 
A csodát sem szabad lekicsinyelnünk, 
mert; sem azelőtt, " sem azóta pem 
volt érdemes nappal, mélyben ha
lászni.. A sok hiábavaló fáradozás 
után nagy volt a jelentősége a csoda 
eredményének is, hiszen a megélhe
tés problémáját hosszú időre meg
oldotta azoknak az embereknek.

Ezek sem kicsiny dolgok, de a leg
nagyobb mégis Jézus kinyújtott 
karja. Jelentős először Is azért, mert 
szakadékot hidalt át. Péter ebben a 
csodában látta meg igazán, hogy 
kicsoda Jézus. Több, m int akinek 
eddig vélte, minden embernél több: 
Isten. Ekkor látta meg a szakadékot 
Jézus és maga között, ö , Péter a 
lelkes, a csupa akarat, de félbe
maradt cselekvés, nagy szavak és 
tétova szív. Vele szemben Jézus, a 
megingathatatlan biztonság, aki az 
eltökélésből cselekedetet formál, 
egyszerűen, kevés szóval és termé- 
szetesen. A Teremtő természetes
sége egyszerűsödött benne ebben a 
csodában. Péter észrevette ezt. Val
lást is te tt róla: távozz tőlem Uram, 
mert én bűnös ember vagyok. Isten
nek szólítja Jézust, m ert ■ látja a 
szakadékot és megelégszik az 
innenső parttal: térdel.

A Jézussal való találkozásnak ma 
is ez az első része, a bűneink fel
ismerése és megvallása. Azért fon
tos ez, m ert — mint akkor — Jézus 
karja ezen a szakadékon át nyúl 
felénk.

Másodszor az a jelentősége Jézus 
kinyújtott karjának, hogy felemel. 
Jézus tulajdonképpen ebben mu
tatta meg igazán istenségét. Sokkal 
inkább isteni módon és sokkal na
gyobbat cselekedett, m int magában

a csodában. Sőt, ez volt az igazi 
csoda. Nem fogadta meg Péter sza
vát és nem távozott el. Most lépett 
igazán Péterhez, hogy feléje kinyúj
tott karjával megszüntesse a szaka
dékot, magához emelje a bűnöst és 
újjá formálja. Ez volt az ö  egész 
élete és halála. Azt is mondhatnánk, 
hogy Jézus Isten felénk kinyújtott 
karja volt, mert Benne jött közel 
Isten az emberhez, hogy magához 
emelje.

Jézus Krisztus ma bz igében és a 
szentségekben lép hozzánk és ezek
ben teszi élővé és aktuálissá életüt, 
halálát és feltámadását. Amikor az 
ige hangzik és a szentségeket ki
szolgáltatják nekünk, akkor Krisztus 
karja ragad meg bennünket, hogy 
Isten szivére emeljen.

A harmadik jelentősége Jézus ki
nyújtott karjának, hogy szolgálatra 
indít. Péter addig az életből halá
szott halakat, most embereket fog 
életre. Ettől kezdve m unkatársa lett 
Krisztusnak. A szolgálata az volt, 
hogy elvigye az emberekhez . az 
Isten szeretetének a hírét, hogy be
széljen ennek bizonyságáról: Jézus
ról és szolgálatával egyengessen 
összekuszált emberi életeket. Egy
szóval: Jézus karja az emberekért 
az életre való szolgálatba vonta be 
Pétert.

Amikor felénk nyúlik ki az egé
ben Jézus karja, azért teszi, hogy 
életre és szolgálatra hívjon. Ez a 
kar karunkba fűződik, hogy munka
társaivá tegyen bennünket. Az a 
célja, hogy bele vezessen az embe
rekért való munka folytonos szol
gálatába, hogy így az életünk tanús
kodjék az Istennek Jézusban meg
jelent hatalmas szeretetéiól. Mert 
az olyan élet, amelynek nyomán ga- 
zabb, emberibb, boldogabb és béké
sebb életek fakadnak, az ilyen «let 
m utatja igazán, hogy Istennek 
Jézusban felénk kinyújtott karja 
életet ad. v , *

Zay László .

POM PÁS MCÜT, SZÉLES ER- 
f  DŐK, dombos táj >— azt hiszed, 
Vidékén vagy, pedig" "Tatabánya szí
vében jársz. Az erdők fái között.re
mek, modern és zömök régi bányász
lakások, korszerű iskola, gyönyörű 
kórház, hangulatos park, villaszerű 
hivatalépületek rejtőznek. Nem 
messze az egyik aknatorony emel
kedik s cslllepálya húzódik el a fe
jed fölött. Bányászváros.

Odébb sűrű, kertes település. Kis 
családi bányászházak egymás mel
lett. Egyenes utcák, tisztaság, csupa 
virágos kertek és csend. Ebben a vá
rosrészben emelkedik a  kis torony, 
a templomunk.

A sekrestyében hosszú képsor em
lékeztet a templomépítés mozzana
taira. Krónika képekben. Ez volt a 
gyülekezet legnagyobb erőfeszítése, 
amit 1938-ban végeztek.

Pedig akkor még egészen fiatal 
egyházközség volt. 1930-ban szer
vezte anyaegyházközséggé Ka- 
lavszky Kálmán, aki ettől kezdve ke
rek 15 esztendőn keresztül munkál
kodott itt. Nem volt kezdetben sem 
talaj tálán a' munka, hiszen előtte 
30 évig közös protestáns bányalel
készség gondozásában állottak a hí
vek.

A t e m p l o m é p ít é s  n a g y  e r ő 
f e s z ít é s é b e  kezdett gyüleke

zet - lelkésze jó egyházfegyelemmel, 
komoly egyháztársadalmi megmoz
dulásokkal fogta össze híveit, akik
nek egyházhűsége kiemelkedő volt. 
Nem jelentéktelen eredmény ez, 
ha meggondoljuk, hogy összetételé
ben a legtarkább gyülekezetek közé 
tartozik. Tatabányai »őslakosról« a 
gyülekezetben nem is beszélhetünk. 
Idetelepült bányászcsaládokból áll. 
Kemenesalja ősi magyar népének 
képviselőitől kezdve az alföldi szlo
vák agrárproletárokig s a tolnál svá
bokig az ország evangélikusságának 
minden színe megtalálható itt. Álig 
van az országban gyülekezet, ahon
nan ne származott volna valaki ide. 
Komoly feladat volt tehát a sok 
talajtalanból gyülekezeti gyökeret 
ereszteni s nevelni. 

CZÖRVANYTERÜLETE is  e l é g  
^SZÉLES. Voltaképpen maga az 

anyagyülekezet is szórvány. Óriási
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területen elszórt bányatelepülés ez, 
egy-egy akna köré csoportosult és 
épült házakkal. Az egykori filiából, 
Bánhidából, ahol 1937-ben emeltek 
híveink templomot, az anyagyüleke
zet szerves tagja lett, amikor 1949- 
ben közigazgatásilag a városhoz csa
tolták. A nagyterületű városon kíVüI 
Szár, Környebánya, Tarján, Héreg, 
Vértestolna és Vértessomló tartoz
nak ide egy-két hivővei.

Az erősen szervezett és kézben- 
tartott gyülekezet háború után lel
készváltozások melletti kallódásban 
meglazult. Más kérdések közbejötté 
mellett talán ez a gyökere annak, 
hogy ma már kisebb maggá szorult 
össze a nyilvántartásban nagylét
számú, de a templom köré kevesek
ben húzó gyülekezet. De hisszük, 
hogy a hitben és egyházhoz való tar
tozásban is ki fog egyre erősebben 
ütközni a gyülekezet arculatán az 
összehozott kincs: Kemenesalja hű
sége, alföldi szlovákok kegyessége, 
tolnai svábok szorgalma.
TSTE;. »ÍSZTELETEK ÉS BIBLIA- 

ORÄK mellett időnként vallásos 
estek és egyházzenei alkalmak vár
ják a hívőket. Szép orgonájukat az 
utóbbi években szerelték át villany- 
fújtatásúra. Évente kétszer gyüleke
zeti találkozót tartanak a környező 
gyülekezetek bevonásával. Különö
sen kedves alkalmak lehettek az 
utóbbi években az ökumenikus jel
legű összefogásaik: minden hónap 
első vasárnapján a reformátusokkal 
és baptistákkal tartottak együttes 
összejöveteleket.

A megértő bányavezetőség paro- 
chiális lakást a r. k. plébániával 
megosztott épületben adott, ahol a 
modern, szép kis lakás mellett gö
röngyös, elhanyagolt ugart tört ked
ves virágos kertté Selmeczi János, a 
mostani lelkész. Dolgozószobájában 
figyelemreméltó meglepetés vár: író
asztalán a moszkvai patriarchátus 
havi folyóiratának számait látom. 
A lelkész eredetiben olvassa Alekszij 
patriacha igehirdetéseit s komoly 
teológiai tanulmánnyal mélyed el 
benne. Örülnénk s hasznunkra válna, 
ha közkinccsé tenné tanulmányai 
eredményét.

Koren Emil
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L  Á  Z Á  R
Olyan voltam már, mint a többiek.
Kik alusznak meszelt, sírok mögött.
/I sieniem vak volt. ’a fülein' 'síkét,
Testem halotti gyolcsba őlÚBt>ffP]iiniJ
De felébredtem .Jézt-s jó szavára, » •
Ki szívemre tette meleg kezét:
Kelj jel Lázár, jöjj vissza a világba,
Lásd meg mégegyszer Isten kék egét.
Nézd, sárgul már a föld arany kalásza,
Dús szölöfürt ,nt csipkés lomb alól, . .
Munkára fel/ Mind a te kezed várja,
Lásd Márta fon es Mária dalol.
Most élek; Sarló villan a kezemben, ,
Csürbehnltiiűk az ételt, telt szemek, , ■
Szüretelökkel járok kint a kertben, \  <
A sajtóból mar édes must csepeg. 1 .

•
Néma nyelvem megoldja boldog ének,
Míg Márta fon és Mária dalol,
En aratók. S ha majd végére érek,
Krisztusom vár rám s újra rámhajol. Pécsi Erisébe!

B I B L I A - O L V A S Ó
Szeptember 21., hétfő. Zsolt. 111:9., Bőm. 8:84.

Nincs kárhozat azok számára, akik a Krisztusban bíznak. Istennek 
Krisztus halála által szerzett szövetsége örök, megváltoztathatatlan. Mi
több, Krisztus nemcsak meghalt, hanem fel is támadott értünk, azaz le
győzte a halált, sőt közben Is já r  állandóan értünk.

Olvasd még: Jer. Sir. 3:22—33. és I. Tim. 6:11—21.
Szeptember 22., kedd. Zsolt, 79:9., I. Pét. 3:18.

Krisztus szenvedéséért van minden bűnünkre bocsánat. Mi már így 
Imádkozunk: bocsóBd meg bűneinket a Te Fiadért.

Olvasd még: Zsid. 12:4—11. és II. Tlm. 1:1—7.
Szeptember 23., szerda. Zsolt. 104:33., I. Pét. I á —4.

Reménységünk Krisztus feltámadása által van. Enélkül hiábavaló lenne 
ogész keresztyénségünk. Csak ebben az életben reménykedni Krisztusban 
ostobaság. Krisztus azonban feltámadott, ezért vár reánk a meg nem 
romló mennyel örökség. Ezért nem nyomorult, hanem Istennek örvendező 
az életünk.

Olvasd még: Jób 2:1—10 és H. Tim. 1:8—18. 5 ’ ' ' ' !
Szeptember 24., csütörtök. Zsolt. 94:19,, II, Kor. 8:10.

Földi életünket a nagy feszültségek jellemzik. Bűneinkre, önmagunkra 
nézünk: kétség, aggódás, bánat; földi szép feladataink, mennyei öröksé
günkre nézünk: vigasztalás; öröm, vidámság.

Olvasd még: Ef. 6:18—20 és II. Tim. 2:1—13.
, Szeptember 25., péntek. Zak. 12:10., L Ján. i á .

Isten az ö  Lelkét kegyelemből és könyörületességből adja. Az ö  Lel
kének m unkája az, hogy megismerjük a názáreti Jézusban a megígért 
Krisztust, aki testté lett.

Olvasd még: Zsid. 10:35—39 és Tim. 2:14—28.
Szeptember 26., szombat. I t t ,  813., Rém. 9:15.

Kinek ne remegne bele a szíve ekkora szeretetbe: a világfelségés, fe- 
lelősségrevonhatatlan Isten könyörületéből és kegyelméből öröktől fogva 
kiterjesztette, ránk irgalmát Krisztusban? . . .

Olvasd még: Jel. 2:8—11 és II. Tim. 3:1—9., valamint Zsolt. 75:3— 
Szeptember 27., vasárnap. Jób 42:2., Ján, 5:1T,

Isten öröktől fogva elhatározott m unkája nem ért véget a teremtés- 
. nél, még csak a gondviselésnél és fenntartásnál sem, hanem Jézus művé

ben teljesedik ki.'Azonban ez sem fejeződött be földi működésével, ha
nem ma is folytatódik egészen az örökkévalóságig. . -i •

< .^ O lv a s d  még: Jel. 12:7—12/a, és II. Tim, 3:10—17. Bánt! Béla
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„Mindezt pedig az evangéliumért cselekszem“
Dezséry László püspök igehirdetése 

a Deák-téri templomban 1953. szeptem ber 6-án
Alapige: János ev. 6, 60—69. 

i  Sokan azért, akik halták ezeket 
az ő tanítványai közül, mondának: 
Kemény beszéd ez; ki hallgatja 
öt? Tudván pedig Jézus ö magá
ban, hegy e miatt zúgolódnak az 
ö tanítványai, monda nékik: Tite
ket ez megbotránkoztat? Hátha 
meglátjátok az embernek Fiát fel- 
szál lant oda, ahol elébb vala? A 
lélek az, ami megelevenít, a test 

■ nem használ semmit, a beszédek, 
amelyeket én szólok néktek, lélek 
és élet. De vannak némelyek 
közöttetek, akik nem hisznek. 
Mert eleitől fogva tudta Jézus, 
kik azok, akik nem hisznek és ki 
az, aki elárulja öt. F.s monda: 
Azért mondtam néktek. hogy 
senki sem jöhet énhozzám, hanem 
ha az én Atyámtól van megadva 
néki. Ettől fogva sokan vissza
vonulónak az ő tanítványai "közül 
és nem járnak vala többé ő vele. 
Monda azért Jézus a tizenkettő
nek: Vájjon ti is el akartok-é men
ni? Felele néki Simon Péter: 
Uram, kihez mehetnénk? örök 
életnek beszéde van tenálad. Es 
mi elhittük és megismertük, hogy 
te vagy a Krisztus, az élő Istennek 
Fia.«

Keresztyén Gyülekezet, Testvérek az 
tir Jézus Krisztusban!

Amint azt jól tudjátok, az egyházi, 
esztendő ősszel kezdődik, az Advent- 
tél, mert első nagy ünnepköre Kará
csony. Ez természtes, mert az egyház 
Isten azon szeretetéből ered és táplál
kozik, hogy Isten az emberek közé jött 
Jézus Krisztusnak, Isten Fiának test-é- 
iétele útján. Ebből a szeretetből indul 
el az egyház az emberek közé. Az egy
házi esztendő alatt végzett minden 
egyházi szolgálat, vagyis minden ige- 
szolgálat szolgálat az emberiségnek 
azzal a szeretettel, amellyel Isten sze
retett titeket és engem. Most_az_ új 
egyházi esztendőre való felkészülés 
hónapjait éljük. A Magyarországi Evan
gélikus Egyház valamennyi gyüle
kezete és lelkésze az egyházi p ragra m- 
mot alakítja most. Egyházunk be’ső 
megújulásának egyik legfontosabb je.e, 
hogy éppen ezt az egész évi. egyházi 
programmot akarja a legíelelőségtelje- 
sebben. Isten iránti engedelmességgel 
s ugyanakkor az emberek iránti igaz 
testvérszeretettel alakítani. Egyházi 
zsinatunk a legutóbb alkotott ,1953.évi 
V. törvénycikk 7.§-á-ban ai gyülekezeti 
lelkészt teszi felelőssé elsősorban'ezért 
az egyházi programúiért. »A gyülekezeti 
lelkész, mint aki nem magának, lienern 
Istennek szolgál s mint akitől az egy
házközség a teljes szolgálalkészséget 
várja el, felelős az igehirdetői és gyüle
kezeti lelkészt munka tervezéséért, tar
talmáért és folyamatos végzéséért.« Ez 
a felelősség foglalkoztatja most az 
evangélikus lelkészeket, a presbitériu
mokkal együtt, hiszen e törvényre tá
maszkodva olyan egyházi rendelke
zésünk van. hogy a gyülekezeti élet és 
munka évi programmját a presbitériu
mokkal, vagyis a gyülekezetekkel 
együtt alakítsák ki. E felelőeeég súlya 
alatt kérem a Deák-téri gyülekezetét 
is arra, hogy buzgón könyörögjön 
Istenhez azért, hogy a gyülekezetek 
mindenütt megtalálják az igehirde
tői és gyülekezeti munka helyes 
tervét, annak végrehajtása közben ez 
igehirdetői és egyházi munka haszno
san gyümölcsöző, becsületes tartalmát 
és folyamatosságát is a maguk templo
maiban. Azt a jó tervet, emeMyel érvé
nyesíteni lehet azt az igazi tartalmat, 
amit Isten e munkába szánt s  az igehir
detésnek azt a folyamatosságát, amely 
kétezer esztendőn át memzedékrői-nem- 
zedékre, hitből-hitibe vándorolva lett a 
mi nemzedékünk kötelességévé is.

Most dől el, hogy a következő 
esztendőben megérzik-e a gyüle
kezetek. hogy egyházunk az ö 
mai életükre szabott igehirdeté
sével, az ö életüket segiti-e s 
hogy megérzik-e, hogy az az át
gondolt egyházi tevékenység, 
amelynek ők élvezői akarnak len
ni, kialakult-e egyházunkban. 
Most kell átgondolnunk. Hogy mi 
célból és miért történik az egy
ház egész élettevékenysége a mi 
földünkön, a ml mostani nap

jainkban.
Most dől el, hogyan gondoskodunk 
az egyházban élő emberek lelki kenye
réről, milyen az a kenyér, amit kínálni 
akarunk nekik és megkapják-e rend
szeresen ezt a kenyeret?

Gyülekezeteink és lelkészeink ezen 
felelősségteljes feladatának kényszerí
téséből vizsgáljuk most ezt az igét, 
hogy annak egész fényét erre a fel
adatra vetítsük.

Miit értünk tehát ebből az igéből ez
zel a feladatta! kapcsolatban? .

Már első hallásra is azt értjük belőle, 
hegy pontosan arról van szó berme, 
ami most bennünket érdekel.

Mit ad, mit akar adni Krisztus az 
övéinek ebben a világban? 

Krisztus felelete erre a kérdésre vita- 
formájában ál! előttünk. Krisztus 
prédikációja vitatkozás azokkal, akik

a kenyércsodát átélték. Krisztus ötezer 
embert elégített meg néhány kenyérrel 
és hallal, most azonban az övéi lejére 
olvassa, hogy ezek csak azért kővétik 
őt, mert jelt láttak, vagyis ettek ama 
kenyerekből és jól laktak. Krisztus 
beszédt ebből indul kri s  ezt a képet 
viszi át a magáról való bizonyság- 
tételbe. O az a kenyér, amit a földi 
kenyerekből és jóllaktak. Krisztus 
beszéde ebből Indul ki és ezt a képet 
viszi át a magáról való bizonyságtétel
be. ö  az a kenyér, amit a földi kenyér 
mellé Isten Jézus Krisztus ál
tal akar adni az embereknek. Ot kell 
»ennie« a tanítványoknak, ha lelkileg 
Istenből akarnak táplálkozni. Obeiőle, 
minit élő kenyérből való lelki táplálko
zás teremti és tartja fenn azt a hitet, 
amit Isten általa — és tegyük hozzá 
—, az egyház által akar adni az em
bereknek.

Isten tehát Krisztusban táplálko
zó és Krisztusra vonatkozó hitet 
akar adni az egyház szolgálata 
révén az embereknek. Az egyházi 
Programm tehát az egyház Krisz
tushitétől függ és annak érdeké
ben alakul azért, hogy az embe
rek Krisztusban való hitre jussa
nak s ebben a Hitben megmarad

janak.
Jól mondja Luther Márton, hogy az 
egyház igehirdetése nem egyéb, mint 
nyilvános felhívás a hitre. Az egyház 
mostani őszi feladata tehát nem egyéb, 
mint az igehirdetés alkalmainak meg
szervezése, az igehirdetés tartalmánál; 
felelősségteljes átgandofása és az ige
hirdetés folyamatosságának hívő bizto
sítása azért, 'hogy emberek eljussanak 
Jézus, Krisztusban, Isten Fiában való 
hitre és abban megmaradjanak.

Egyházunk mindenkori- és mai fele- 
lőssege tehát abban van, hogy az, amit 
végez, mmd igehirdetés s az igehifde- 
tés mind nyilvános felhívás a bitre. 

Azért vagyunk tehát felelősek, 
hogy ml ez a hit és hova vezeti 
ez a hit az embereket, akik hisz

nek.
Krisztus a hitről három dolgot mond 

■ebben az igében:
(I) Amikor Isten hitet akar adni az 

embernek, akkor azt akarja, hogy 
emberek »elhigyjék és megismerjék, 
hogy Jézus Krisztus az Isten Fia,« a 
mi Üdvözítőnk.
•. (2) Krisztus ismeri övéit, hogy azok 
hisznek-e, vagy megtagadják ő t s így 
Istent, nem lehet megtéveszteni a felöl, 
hogy valódi hit-e, Krisztusból szár
mazó hit-e az, amiben emberek élnek.

(3) Ilit annak adatik, akinek az 
Atya azt megadja Szentlelke által, va
gyis a hit dolgában Isten kegyelme a 
kezdeményező. Ebből két dolog követ
kezik: először az, hogy az egyház 
csak Istentől várhatja munkája ered
ményét, másodszor az, hogy az egy
ház, vagyis a hívő emberek közössége 
megvan és azért van meg, mert Isten 
ad embereknek hitet Jézus Krisztus
ban, az Isten Fiában. ,

Ha a hitről Való ezen hármas 
krisztusi kinyilatkoztatást együtt vizs
gáljuk. aikkor érthető, hogy hogyan tör
ténhetik az, hogy Krisztus kenyér- 
csodája és prédikációja után kétfelé 
szakadnak aiz emberek. Egyréstük 
megbolránkozik őbenne és nem jár 
többé övele, mások viszont, mint Pé
ter, leborulnak lábainál s kifejezik azt, 
hogy nem is tudnának mást tenni, mint 
Jézus Krisztust követni: »Uram kihez 
mehetnénk, örökéleinek beszéde van 
Tfenálad és mi eüjiUük és megismertük, 
hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten
nek Fia.« Természetes tehát,, hogy az 
egyház folyamatos mukája, — igehirde
tése alapján kialakul az emberek között 
egy ' tanítványt, sereg,-a gyülekezet, 
amely eljutott erre a hitre, ebben, a hit
ben él, boldogul és üdvözül. — és 
ugyanakkor K ialakul ugyanennek az 
igehirdetésnek nyomán a »nemegyház«- 
is, mely nem hiszi Krisztusról, hogy Ö 
az élő Istennek Fia, nem jár többet 
Övele, nem követi öt.

Az egyház tehát kényszerül úgy te
kinteni a saját munkájára, igehirdetői 
tevékenységére, hogy éppen az váltja 
ki az emberek közül a gyülekezetét és 
ugyanakkor a »nemegyháiz«-at is.

Az az egyház Igehirdetői szol
gálatának igazi fogalma és feie-_ 
lőssége, hogy az a szó, amit az 
emberek felé küld, — gyengébb 
vagy erősebb hatással, — de min
dig kihívó szó. Az ige, amit hir
detünk, nem tér visza üresen, ha
nem megcselekszi. amit Isten 

akar.
Nem úgy áll a dolog, hogy éppen 
csakhogy mondunk valamit, amit aztán 
hamar el is lehet felejteni, hanem úgy 
áll a dolog, hogy a szavunk, amely ál
tal isten maga működik, hatást gyako
rol emberekre, azokat döntés elé viszi, 
s ezek azután ennek a döntésnek meg
felelően cselekszenek. A szavunk tehát 
befolyást gyakorol az emberek gondol
kodására és magatartáséra. ■ ’• ->

Tehát nem mindegy, hogy milyen ■ 
hitre hívjuk az embereket s hogy 
ez a Hit hova vezeti az émberéket.

- ' . r , « ■ • •• \
Ügy kell tehát egész egyházi pro- 
rammunkat tervezni, hogy közben 
mindig érezzük azt az Isten és 
emberek előtti felelősséget, hogy a 
beszédünk döntést fog kiváltani 
emberek leikéből, itt és most ma
gyar hazánkban, mostani korsza

kunkban.
A templom szolgálata nagy dolog és 
jaj annak, aki nem tudja, hogy amikor 
a templomban szolgái, úgy kell szeret
nie az embereket, mint ahogy maga 
Jézus Krisztus szerette.

Alit értünk még ebből az igéből? Azt 
is megértjük belőle, hogy maga Jézus 
Krisztusban kérdez most meg mindany- 
nyiunikat afelől, hogy a benne való hit
ben szolgál-e gyülekezetünk s odairá- 
nyítjuk-e az emberekét, ahova ö  
alkarja. Ezt a kérdést Krisztus úgy 
teszi fel, hogy különbséget tesz a lelki 
szolgálat között abban a tekintetben, 
hogy az megelevenít-e vagy öl, áldás-e 
vagy nem használ. Lehet tehát olyan 
»egyházi« szolgálatot is végezni, amely 
ö! vagy nem használ. Alikor megeleve
nítő segítség és mikor öldöklőén nem 
hasznos a mi egyházi életünk és mun
kánk?

Ennek a kérdésnek eldöntéséhez na
gyon jó ráfigyelmi arra az igére is, amit 
ezen az istentiszteleten az oltár elöl 
hallottunk. (Róma 8, 6—-11.) Ezzel az 
igével cseng Össze Krisztusnak az a 
szava, hogy »a Lélek az, ami megeleve
nít, a test nem használ semmit:« (és 
továbbá viszont) »a beszédek, ame
lyeket én szólok néktek, lélek és élet«. 
A két ige együtt arra mutat' hogy az 
egyház egész , munkája lehet »testi«, 
vagyis olyan, mint amit az Ö lelke nél
kül mintegy gépszerűen »testileg« vég
zünk. Ez öl és nem használ Semmit, de 
lehet olyan is, ami megelevenít. A kér
dés tehát az, hogy Krisztus’leikével, 
vagv csak gépszerüen, test szerint mű
ködik-e az egyházi 

Mikor működik a gyülekezet lélek 
nélkül, osak mint test? - .

Elsősorban akkor, ha a2 egyház 
sajátmagát öncélnak tekinti, mely 
a maga erejéből funkcionál a 
maga hasznára és nem úgy te
kinti magát, mint Isten.- Jtezében 
lévő eszközt, Krisztus életet és lel

ket adó igéjének hirdetésére.
Egyházunk egyes, híveiben nagy a kí
sértés arra, hogy az egyházat úgy te
kintsék, mintha abban pem .egyedül 
azt kellene hinni, Hogy Jézus Krisztus 
az Isten Fsa. Hány és hány ember tart 
kapcsolatot az egyházzal, aki egyébként 
soha se veszi komolyan/hogy neki azt 
kellene hinnie, hogy Jézus Krisztus az 
Isten Fia. Ezek az emberek is sugal
maznak egyházi programmot, de ezt 
úgy teszik, hogy éppen az alapvető kér
dést nem teszik fel sebt • önmaguknak, 
sem az egyháznak. Azt a kérdést, hogy' 
mire való az egyház. Ezek az emberek 
felemás életet élnek az egyház és a 
nemegyház között egyháizi döntés nél
kül. Ezek az emberek, ha látszólag a 
vallás mellett döntöttek is, nem tudják, 
mire való a hitük és nem is hisznek 
Krisztusban.- Ezek az emberek ebben a 
világban nem a bűntől félnék, hanem 
mástól. Nem a bűnből akarnak meg
szabadulni, hanem másból. Nem Kri-sz- 
tuls akarják követni, hanem nem akar
nak mást követni. Nem Krisztussal 
gondolkoznak együtt,- hanem nem akar
ják a,z .óemberük régT gondolatait új 
gondolatokkal felcserélni. Ezek az 
emberek nagyon szeretnék, ha "az egy
ház igen tevékeny volna s a gyülekezeti 
programm nagyon gazdag, de ezt a 
tevékenységet és ezt a'gazdag gyüleke
zeti .programmot nem a Krisztus evan
géliumának hasznára, hanem a maguk 
gondolatainak és életstílusának hasz
nára akarják fordítani.

Jaj az egyháznak, ha évi pro- 
grammja most ezeknek az embe
reknek hamis hitére és hátsógon
dolataira épül.. Ez volna az, ami
kor az egyház úgy tevékenykedik, 
mint »test«, de nem mint a Krisz
tus teste, hanem mint lélektelen 
mechanizmus a régi bűnök tovább

folytatására' és védelmére. 
Testileg dolgozik az egyház ak
kor is, ha hallgat sok lelkész és 
sok presbitérium olyan kísértésére, 
hogy az egyházi életet és az egy
házi programmot az anyagi ön
fenntartás szükségletei szerint a!a- 

, kitsa ki.
Hány felkész és hány presbitérium esik 
manapság abba, a kísértésbe, hogy nem 
az igehirdetés szolgálatát szervezi 
meg, hanem az egyházat önmagáért 
val ó önfenntartó egyesületként kezeli, 
melynek az a dóiga, hogy különböző 
»rendezvényekkel«: mozgósítsa az egy- 
há-zfenntartó híveket. Az ilyen embe
rek kezében az egyházi programin ki
számítottál! csak arra való, hogy a 
gyülekezeti háztartás fenntarthassa a 
tavalyi színvonalat. Eszerint a híveket 
csak ártérit kell látogatni, hogy egyben 
bei lehessen szedni az egyházi adót, 
istentiszteletre azért kell hívogatni; 
hogy az Offertorium növekedjék és 
szeretetvendégséget azért kell ren
dezni, mert eqnek bevétele is kői tség- 
vetési téieL- *

"Jaj az egyháznak, ha évi’ pro
grammját nyüzsgő tevékenységgé 
változtatja, melyben nem Krisztus 
evangéliumát hirdetik, hanem az 
öncélú egyház fenntartását szorft- 

' Ják ki olyan hívekből, akik az előbb 
kifejtett okokból az ilyen egyházat 
is Jónak tartják a maguk céljaira'.

Ez a kísértés abból a hitetlenségből 
származik, mely nem hiszi, hogy Krisz
tus az élő Isten Fia és nem hiszi, hogy 
áz olyan hit teremti és tartja fenn az 
egyházat, amely Krisztusban, mént 
Isten Fiában hisz. Halottá és testivé 
válik az egyház, ha az Isten Fia Krisz
tus helyett példakép- vagy eszme- 
Krisztust kezd hirdetni, — világnézeti 
Krisztust. De legfőképpen halottá és 
testivé válik az egyház, ha az elmara
dott emberek kedve szerinti Krisztust 
kezdi hirdetni.

Mért olyan nagy kérdés az egyház
ban a Krisztuskérdés?

Azért, mert Krisztusban cserélheti el 
az ember a régifajta életgyi-lkos vallást 
a megelevenítő és gyümölcsteremelő 
Istenhittel. »A beszéd, amelyet én hir
detek nektek, lélek és élet.« Gondoljunk 
erősen arra, hogy a Szentírás szerint, 
de minden emberi-történelmi tapasz
talat szerint is. Krisztus megjelenéséi 
a világ emberisége sóvárogva és 
nyögve várta. Ma is sóvárogva és 
nyögve várják a vallásai kapcsolatban 
levő emberek az Isten fiainak megjele
nését.

Krisztus előtt és Krisztus nélkül a 
vallás babona, az emberi életet 
akadályozó bilincs, szörnyű és 
rendszerint halálos betegsége a lé

leknek.
Olyan babona, alhely megfoszt az élet
szerű, józan gondolkodástól, olyan 
bilincs, amely éppen az alkotó és bol
dog élet sodrából kötözi ki az embert 
egy oszlophoz és olyan betegsége a 
léleknek, mely valóban deformálja a 
normális embert. így volt ez a pogány 
vallásokban, mélyek már ott tartottak, 
hogy a gyermekeiket áldozták a bál
ványnak és így volt ez a zsidóvallás 
törvényeskedésében, amelynek belső 
kétségbeesését Pál apostol foglamazta' 
úgy, hogy »kicsoda szabadít meg en
gem erűnek a halálnak testéből?«

A babonák, a hiedelmek és lelki 
megkötözöttségek káosza jellemzi 
a Krisztus nélküli vallásokat és jel
lemzi a »keresztyén« vallásosko
dást is, ha annak hordozója nem' 
úgy hisz Jézus Krisztusban, mint 

aki Isten Fia.
A keresztyén. Ilit Istennel való élő vi

szony.' Értékét és mibenlétét Isten saját 
Fiában. Jézus Krisztuibád rtiutättä 
még az emberek számára.

Krisztus maga szabad és igazi em
berként, példaemberként élt a föl
dön s belőle az- embertársak csak 
jót kaptak. Szeretetet, békességet, 
testvériséget, segítséget az éle

tükhöz.
Jézus Krisztusról Pilátus . is • azt 
mondta, hogy »Imé az ember« s a po
gány százados is azt mondta, aki ál- 
taldöíte őt, hogy »Bizony Istennek Fia 
volt ez«, Azok az. emberek, akik a törté
nelem folyamán FCrisztustoan, mint 
Isten Fiában hittek, vagyis azok az em
berek, akik Ötöle magától kaptak élő 
hitet és így tettek Krisztus utánzóivá, 
soha sem érezték problémának a földet 
s az emberekkel való együttélést. Ezek 
az emberek s a többi ember sem érezte 
problémának. Olyanok voltak, mint »a 
folyóvizek mlllé ültetett fa, mely ideje-

Istentiszteleti rend
Szeptember hó 30-án, vasárnap 

A PESTI OLDALON?
Deák-tér d. c. 9 Zay László, d. e. 11 Zay 

László, d. u. 6 Sflle Károly. Fasor d. e. fél 
10 Cserháti Sándor, d. e- l í  Gyöngyösi Vil
mos, d. u. 6 Gyöngyösi Vilmos. Dózsa Gy.-út 
d. e. fél 10 Szita István. Cllöi-út d. e. fél 10. 
d. e. 11. Rákóczl-út d. c. 10 Szlládv Jenő dr.. 
d. e. háromnegyed 12. Karácsony S.-u. d. e. 
10. Thaly Kálmán-ntca d. e. 11 Kemény La
jos (lelkésziktatás), d. u. 6. Kőbánya 
d. e. fél 10 Hafenscher Károly, d. u. 4 Haíert- 
scher Károly. Slmor-o. d. e. negyed 12 
Hafenscher Károly. Utász-u. d. e. negyed 12 
Koren Emil. Zugló d. e. 11 M untág Andor, 
d. u. 6 M untág Andor, Gyarmat-u. d. e. tél 
10 Scholz László. Rákosfalva d. e. fél -12 
Scholz László. Fótl-út d. e. 11 (tírv.) Gádor 
Andrási d. u. 7 Rimár Jenő. V ád-ó t d. e. 8 
Gádor András, d. u. 4 Rimár Jenő. OJpest 
d. e. 10 M atuz László, d. u. fél 7 Blázy La
jos. Dunakeszl-Alag d. e. 9 (szuppllkácló) 
ifj. Blázy Lajos. Vas-u. 2/c, d. e. 11 Szlmonl- 
desz Lajos, Rákospalota, MAV-telep d. e. léi
9. Nagytemplom d. e. 10. öregtem plom  d. u. 
3. Pestújhely d. e. 10. Rákoskeresztúr d. e. 
tél IL Rákoshegy d. e. 9. Rákosliget d. e. 
!Ö. Rákoscsaba d. e. 9, d. u. fél 7. Clnkota 
d. é - 9 (gyerm.), de. e. 10. d. u. fél 3 . 'Má
tyásföld d.- e. fél 12. Kerepes-Klstarcsa d. e. 
negyed 10. Pestlőrinc d. e. 11. Pestlőrinc, Er- 
zsébef-telep d. e. 8. Pesterzsébet d. e. 10. 
SOroktár-UJtelep d. e. fél 9. Klsipest d. e. 
0 ; d. e. ,10, d. Ui 6. Wekerle-telcp d. e, 8. 
Rákosszentmihály d. e. fél 11; d. u. 5. .

; A BUDAI OLDALON! '  '
Bécslkaputér d. e. 9 Várady Lajos, d e. 

IJ dr. Vető Lajos, d. u. 7 Stréter Ferenc. 
Toroczkó-tér d. e. 8 Stréter Ferenc. Óbuda
d. e. 9 Mezősi - György, d. e. 10 Mézősi 
György, d. u.- 8 Mezősi György. XII. Tarcsay 
V.-a. d. e. 9 Danhauser László, d. , .e. II 
D anhauser L á s z ló (L .u . 7 D anhauser László. 
Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet d. e. 10 
Ruttkay Elemér. Kelenföld d. e: 8 (úrv.) d.
e. 11.. d. u. 5. Németvölgyl-út d. e. 9. Kiilsö- 
Kelenföld 12.. Csepel d. e. II Brebovszky 
Gyula. d. ú. 6 Gálát György. Budafok d. e.
10. Nagytétény d. e. fél 9. Kelenvölgy d. e.
B. A lbertfalva-d. e. fé l-II. Csillaghegy d. e. 
fél 10, .d. ti. 7> '

ítocvráfi megadja gyümölcsét, s minden 
dolgában jó szerencsés.« (I. Zsoltár3.) 
Ilyenek ma is ázok, akik őbenne, mint 
Isten Fiában hisznek. Ezek maradnak 
az egyházban, mert örökéietnek be
széde van Krisztusnál. Ezekért a sea- 
bad, békés, gyümölcstermő, vagyis 
hasznos emberekért, ezek megjelenésé
ért hirdetteti Krisztus az.egyház álial 
az 0  igéjét.

Ezért jól teszik a lelkészek és a 
presbiterek, ha a zsinati törvény irányí
tásának különösen azt a szavát teszik 
a szemük elé, hogy felelősek az igehir
detés és a gyülekezett munka tartalmá
ért. Isten előtt felelősek. Ha a tartalom 
kérdéséről a figyelem eliterelődük ez  
egyházi munka öncélú tervezgetése 
felé, vagy a tartalom kérdése lényegte
lenné válik a gyülekezeti munka »folya
matosságának« biztosítása mellett, afc-« 
kor az óemberek hamis nyüzsgését te
remtjük rn-eg a földön és nem a Lélek 
által megelevenített emberek gyümölcs- 
termő gyülekezeti életét. Mi végre 
küldi az egyházat emberek közé az 
Isten? Azért, hogy emberek hitre jussa
nak ö-benne.Mi végre jussanak hiíre 
emberek őbenne? Azért, hogy igaz 
életuíat találjanak a maguk számára. 
Ali végre ezek az igaz emberek? Alert 
igaz emberek viszik előre az emberi 
életet és teszik boldoggá az emberi 
együttélést. y

Az egyház, amely Isten színe 
előtt áll, tekintsen tehát az embe
rekre, és szeresse őket úgy, mint 
Jézus Krisztus. Erezzen felelőssé
get az emberekért, mint Jézus 
Krisztus és segítse előre az embe
rek életét, mint Jézus Krisztus.

Évi gyülekezeti programmtmkban cse
réljük el tehát ai haszontalan és öröm- 
telen felekezeti mesterkedést tiszta ige
hirdetéssel, népünk szeretedével, a gyü
mölcstermő emberi élet keresésével. 
Vagyis imádkozzunk azért, hogy az 
történhessék az egyházban és az egy
ház által, amit Isten akar. Evangélikus 
egyháziunk egész életén és minden 
mozdulatán látsszék meg Pál apostol 
vallomásának komolysága és tiszta
sága: »Mindezt pedig az evangéliumért 
cselekszem«. Amen.

APRÓHIRDETÉSEK
SZLEZÁK RAFAEL
harangönto állam osított vállalat. Rákos
palota, (Bpest, XV.,) Zrlnyi-űt 28. Tel.: 292-12«

S O M O G Y I  S Z Ű C S
Bundák átszabása, bélések, használt bundák, 

irhák vétele... Kossuth Lajos-utca 5.

SPECIÁLIS MŰSTOPPOLÓ, MŰTÖMŐ
MAKAN JANOS, többszörösen kitüntetett 
férfi, női szabómester. Thököíy-út 59/a. 
Legtökéletesebb nifltömés kiégett, molyrágott 
szöveten és ruhákon Vidékre postán utánvét

Fürdőkályhát vásárolnék sürgősen. Telefon: 
142—074._______________________________
Minőségi konyhabútor kapható olcsón. Hege; 
düs asztalosnál. József-körút 66. .
Egyenáramú orgonam otor eladó. Cím a
kiadóban.. ,
Középiskolás vagy egyetemi hallgató  leány
nak otthont adnánk. Természetbeniek ellené- 
ben j esetleg ellátást is. Cím a kiadóban.

40 éves nő kisebb háztartás vezetését vál- 
lalná. Cím: Evang. Lelkész! H ivatal, Szirák.
Gyenesdfáson Kapernaum vasútállom ás mel
let »Várlak« villa eladó. Bővebbét Bakos 
Ferenc. Jánoshoz a.
Kárpltosbútor beszerzésével forduljon biza
lommal Oláh Kárpitoshoz. Javítást vállalok. 
Készáruk raktáron. József-körút 66. T: 138-102. 
összecsukható ágyakat^ sodronyágybetétet, 
csőbútort, gyermekkocsit készít, jav ítást
vállal: Próhászka, Zichy Jeno-u. 46 ._____
Gyermekágyat vásárolnék sürgősen lelkész
család részére. Árajánlatot kérem »Gyermek- 
ágy« Jeligére a k ia d ó h iv a ta lb a ._________*
Művégtagok, haskötők, sérvkötők, lúdtalp
betétek. készítése és javítása. Vidékre Is ki
szállok. Pokorny. orvosi műszerész: Budapest,
V.. Kossuth L.-u. 5. szám. • *________
Vállalat» Jogügyi osztályhoz elmennék. 
Bádltz. Miskolc. Főposta. Postán marad. 
Rekamié készítését, mindennemű kárpitos- 
mutíkát, Javítási háznál, házon kívül válla l, 
fizetési kedvezménnyel. Váradí. M ajakovszkij.
utca 32.___________________  ._________
Orgonaharmónlum remek hangú, kitűnő kar
ban, négy és fél játékos 17 regiszteres, kisebb 
harmóniumok. zongorák, planinók eladása 
vétele. T : 342—662. Bp. VIII, Aggteleki-u, 5, 

1. 18. Daróczy mesternél.
Kétszemélyes rekamlét székekkel, fotelekkel 
olcsó árban készít: Kárpitos. Rákóczi-tér 11. 
Zongora, planlno Javítás, hangolás, érték
becslés olcsón Sasvári zófigorakészítő mes- 
térnél. Lenin-körút 21 Tel.: 426—8J9.
Express Kötőkészülék. Sálszövő. Rapid javí- 
tás. Debreceni. XTIL, Szt. Lás-zló-u. 53í 
Szemüveg Lfpl Józseftől (Knapecz utódától) 
IX.. Öllői-út 79. örökim ádás templom mellett. 
Zongorajavítás, hangolás jótállással. Szak
szerű becslés, Szávlts mester. Baross-tér egy.
Tel.: 330-476 _____________ _______
Pedagógus család házvezetőnőt keres, esetleg 
családtagként. 3 éves fiúgyermek. Cím: 
Thomka Aladár igazgató, Palotás, Nógrád m.

EVANGÉLIKUS ÉLET
A m agyarországi evangélikus egyeionaew 

egyház Sa|tóosztályának lapja 
■ Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest. VII!., Puskln-n. 12.
. Telefon: 142-074

Szerkesztésért és kiadásért felel: *
Öezséry László «xzerkesztö 

Budapest. III.. Dévai Bíró M átyás-tér J.
' Előfizetési árak:

Egy hóra 5 — Ft. negyedévre 15.— PL 
félévre 30.— Ft égés* évre 60.— Vt 

Engedélyezési és terjesztési szám:
M E m  B 70 336/194?

10.000 példányban n y o m a to tt '

•2-534489. Athenaeum (F. ▼. Soproni Bél«)
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„A lelkész legyen jó értelemben közösségi ember“
mondta Dr. Vető Lajos püspök a Teológiai Akadémia tanévnyilásAn

1 .Szept. 19-én tartotta Teológiai 
.Akadémiánk tanévnyitó ünnepélyét, 
amelyen megjelent dr. Vető Lajos, a 
Teológia ügyeiben ez évben eljáró püs
pök. A tanévnyitó istentiszteleten az 
igehirdetés szp’gjatát

dr. Fitty Miklós dékán
'végezte el, aki igehirdetésében töb
bek között ezeket mondotta: »Krisz
tus. egyházának lelkészképző munká
sai és lelkésznövendékei is csak ak
kor állanak .benne az egyház vérke
ringésében és akkor tudják elvégezni 
* Teológián is, meg az egyházban is 
a rájuk hízott íeladatokat, ha’ egyre 
hangosabban, határozottabban, céltu- 
daíösábban s ezért egyre boldogab
ban tudják vallani az egyházban és a 
•világban Péter apostollal eglyüti: »Te 
Vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!»

Tudsz-e te Tanártestvérem vallást 
tenni úgy a Krisztusról, hogy annak 
köze van a tanári munkádhoz és a tu
dományodhoz?

Tudsz-e vallást tenni úgy a 
Krisztusról, hogy az életet, a 
Benne megtalált és megragadott 
új életet nem rejted véka alá, 
hanem ebben a világban, az em
beri társadalomban is igazi em
berként, igazán élni tudó, iga
zán dolgozni tudó és akaró, en
nek a világnak a kérdései iránt 
megnyílt szemű és kitárult szivü 
emberként és lelkészként bizo
nyítod meg és tanúskodol annak • 
pozitív lelkésszé nevelő és for

máló erejéről és hatalmáról?!
És te. Teológus Testvérem! Tudsz*e 

vallást tenni úgy a Krisztusról, hogy 
minden szavadból és minden cseleke
detedből a keresztyén szerénység és 
alázat,- de a Hivatástudat. ad:a hars? 
rozoitság és Keménység,1 egyenesség,1 
gerincesség és a keresztyén ember be
csületességé aradjonl'i 

Közelebb jutunk ebben a tanévben 
az Igazi célunkhoz, szolgálatunk ér
teimének a megragadásához és ered
ményességének a híveséhez, ha együtt 
tudjuk vallani, sőt együtt tudjuk 
imádkozni egymásért és egymással: 
»Te vagy a Krisztus, az élő Istennek 
Fia.«

Dr. Vető Lajos püspök
ünnepi beszédét leikészképzésünkről 
(tartotta.

Hat pontba foglalta össze, hogy 
gyülekezeteink mit várnak lelkészeik
től.

1. Legyenek aktív, agilis, szorgal- 
mos,~ rétinismerms emberek'.~ Ar~äT- 
mes, taradt, unalmas, inaktív papot 
nem szeretik.

2. A \e?\V.észforgolódjék szívesen az 
emberek között. A visszahúzódó, em
berkerülő, megkeseredett 6zívű lelké
szeket gyülekezeteink nem szeretik. 
Az ilyen beállítottság' a legképzet
tebb 1 embereinket is ellenszenvesekké 
teszi gyüiekezeink népe előtt. Ezt úgy 
is mondhatnánk, hogy

gyülekezeteink közösségi lclkii- 
letű papot akarnak es szeretnek.

~K  nép inagának való papot 
Számolnunk

Rep
akar választani! 
kell. azzal, hogy gyülekezeteink- 

tben hatalmasan megnőtt né
pünk öntudata hazánk demokra
tikus fejlődése során.- Ez a kö
rülmény még indokoltabbá te
szi azt. a különben természetes 
követelményt, hogy a lelkész 
legyen jó értelemben közösségi 

ember.
3. Anyagi téren a lelkész legyen 

szerény es igenyl'eten. . Nem imTit 
högjyna gyuieKezefeink nem hoznának 
áldozatokat az egyházért, beleértve 
a lelkészt is. Bámulatos például, 
hogy éppen a kis gyülekezetek milyen 
áldozatokra képesek. Az új díjlevélek 
általában véve jobbak, mint a ré
giek. Nem egy helyen szinte szé
gyenkezik a gyülekezet, hogy »csak 
ennyit« tud adni a papjának.

4. A lelkésztől elvárják, hogy azt
a helyet, ahová kerül, vagy ahová 
kerülni szeretne, őszintén becsülje 
meg. ------------------------

5. Gyülekezeteink elvárják, hogy a 
lelkész legyen komoly, hivatásával 
összhangban lévő ember. "
' b. igen Koilio.y követése  gyüle
kezeteinknek, hogy a lelkész az igét, 
az evangéliumot hirdesse vekül. 1WJe?y 
uoiog, nogy ma mar Ilyen teológiai 
módon fogalmazzák meg igényüket, 
s ez gyakran előfordul.

Majd bőséges bibliai anyagra tá
maszkodva bizonyította be, hogy 
nem végezhetjük lelkéázi - munkán
kat személyünk kikapcsolásával!, mert 
»amkor Jézus azt mondja Tanítvá
nyairól, hogy ők a világ világossága, 
eleve nyilvánvalóvá teszi, hogy egész 
emberi mivoltukkal kell bizonyságot 
tenni a világ világosságáról. A saját

'lényükkel, emberi valójukkal, mi- 
voltukkal kell hirdetniők az igét. Su
gárzó' fényforrássá. ’ kell lenniük, 
amelyből szeretet, béke, öröm, böl- 
ckéaeg, igazság, jóság, szelidseg

eoiógiai Akadémiánkról olyan • lel- 
zek kerüljenek ki gyülekezeteink

be, akik egyházunk és népünk javára
jó munkát végezhetnek - a nagy Isten 
dicsőségére.« 1 .

A laríévnyitó ünnepély kereté'.-en 
történt meg az 1953—54. tanévre.'el
vett 10 elsőéves hallgató beiktatása 
az Akadémia hallgatói sorába.

A tanévnyitó ünnepély, részvevőit 
kellemes meglepetésként fogadta

amelyen dr. Luther Márton Kiskáté
jának magyar fordításai és magyará
zatokkal ellátott feldolgozásaiból 170 
különféle kiadásról szerezhettek koz-1 
vétlen tapasztalatot a látogatók.

A kiáEitás legrégibb magyar nyék 
vü Kiskátéja 1735-ből való, első lap
ján finomkezű rajz látható, a meg
feszített Krisztust ábrázolja, amint a 
kereszt körül álló tanítóknak és gyer
mekeknek ezt mondja: »Engedjétek 
hozzám jönni a gyermekeket.« Rend
kívül szemléletesen magyarázza meg 
ez az 1735-ből való Káté azt, hogy 
mit is jelent a Káté-tanítás:' »Katiol.éo 
és katichizo annyit tészen, njint visz- 
szazengenek, p. o. mikor a szózat egy 
puszta házban vagy kősziklás helyen 
visszazeng és miniegy vissza adat
tatok: mely akkor is meg lészen, mi
kör válakt áz eleibé élő szóval gür-

a K iskáté k iá llítás
díiietett kérdésre Ugyan* HŐ sióval 
feleletet ád.« ■ ,: i> 4' :

A kiállítás gazdag anyaga bizo
nyítja, hogy egyházunk legjobb erőit 
mozgósította a Káté-fordítás és fel
dolgozás munkájára, olvan híres 
püspökök nevét látjuk a"Káték cím
lapján, mint Kis János dunántúli; Szé
kács József, Györy Vilmos bányake- 
rületi püspök(Vk. Egyházunk mindig 
Szivén - viselte Luther Kátéjának 
ügyét, ezt bizonyítja a Brassóról, 
Orosházán és Rozsnyón át Pozsonyig 

Só’pFöüíg megjelenő Káték nagy 
száma. A 18., 19., 20. századi Káték 
sorát a legújabb Káté-fordítás zárja 
le. amelyet Pröhle Károly teológiai
tanár fordított és látott el 'magyará
zatokkal. Á kiállít ás dr. Sólyom Jenó 
teológiai tanár jó munkáját dicséri.

Angol egyházi hetilap
az evanstoni nagygyűlés e se t leges  áthelyezéséről

Az Egyházak Világtanácsa jövő 
évi nagygyűlését tudvalevőleg az 
északaírierikai Evanstonban szándé
koznak tartani. Miután az Egyesült 
Államokban most m ár az egyházakra 
is kiterjesztették azt a  boszorkány
üldözést, amely a béke minden igazi 
hívét kommunistának minősíti és 
vádlottak padjára ülteti —j így hát 
nyilvánosan is felvetették á kérdést: 
vajjen beengedik-e Amerikába a 
keieteurópai egyházakból kikül
dendő delegátusokat, de általában a 
béke egyházi híveit.

Nemrég Berggrav norvég püspök, 
az Egyházak Világtanácsa egyik el
nöke jelentette ki, hogy ha a kelet
európai egyházak képviselőitől meg
tagadnák az Egyesült Államokba 
való beutazási engedélyt, akkor a 
nyugati delegátusoknak- sem volna 
kedvük Amerikába menni és ebben 
az esetben más országban, valószí
nűleg Kanadában tartanák meg a 
nagygyűlést.

Most Gordon Sisco, a Kanadai Egy
házak Tanácsának titkára, a Refor
mátus Világszövetség végrehajtó bi
zottságának tagja cikket írt, amely
ben felhívja a Világtanácsot, hogy a 
MacCarren-íéle bevándorlási tör
vény következtében, amely szerinte 
automatikusan kizárja a "vasfüg
gönymögötti" delegátusokat az 
evanstoni nagygyűlésen való részvé
telből, helyezzék át Kanadába a vi
lágkonferenciát. .

Sisco "felhívása felzúdulást kel
tett az amerikai egyházi körökben, 
amelyeket még mindig izgalomban 
tart Oxnam metodista püspöknek 
az Egyházak Világtanácsa egyik el-

Zsúfolásig megtelt a ferencvárosi 
egyházközség kápolnája s a zárt ud
varon is tolongtak az emberek, ami
kor

Kemény Lajos
esperes, Bonnyai Sándort, a gyüleke
zet egyhangúlag meghívott új pászto
rá t iktatta hivatalába. Az ősz esperes, 
aki csaknem valamennyi ma szolgáló 
budapesti lelkész beiktató-esperese 
volt, tapasztalt, jó szavakkal tanította 
az új gyülekezeti lelkészt és a gyüle
kezetei a Galata levél egyházépítő 
igéivel »Élek pedig többé nem én, Ha
nem él bennem a Krisztus; amely éle
tet pedig most testben élek, az Isten 
Fiában való hitben élem, aki szeretett 
engem és önmagát adta érettem«. 

Szinte visszhangként prédikált
Bonnyai Sándor.

az előírt ige: Máté 6,1—4. alapján úgy, 
hogy az ige fényét a gyülekezetre, az 
anyaszentegyházra vetítette. Bonnyai 
Sándor egyike azoknak a lelkészek
nek, akik egész eddigi lelkész! szol» 
gálatokban a gyülekezetről gyüleke
zetre járás térítő igehirdetését végez
ték. Az egyetemes egyház ifjúsági 
lelkésze volt s ebből a sajátos lelké
sz! szolgálatból telepedik le egy gyü
lekezetbe, hogy annak lelkipásztora és 
söndozója legyen. »Gyülekezeteink
nek több mint egy évtizede vándorló 
papja most megállapodik egy gyüle-, 
kezeiben- — mondta Bonnyai Sán
dor ’ .

s ezzel hangot adóit annak, ami 
egyházunkban az utóbbi- évek 
alatt oly szépen alakult ki, hogy 
a különböző missziói munkákat 
egyházunk gyülekezetivé tudta 
tenni, egyesületi és csoportmunka 
helyett és éppen igy a gyülekeze
tek lelkészeivé tudta tenni azokat 
a le’hészeket is. akik ezekben a 
munkákban szolgáltak. Ma már 
az ifjúsági munka valamennyi 
gyülekezet gondja s az ifjúsági 
munka utazó lelkésze is egy meg
újulást kereső gyülekezet lelké

sze.
Bonnyai Sándor a tetszetős, a kül- 

rint kereső, a maga előtt kürtöllető

keresztyénség ellen prédikált beiktató 
beszédében. A hamis alamizsnaoszto
gatásról szóló híres hegyibeszéd-rész- 
letet a papi szolgálatra alkalmazta: 
»Jaj nekem, ha a papi pálya előnyeit 
élvező és talán az emberi műveletlen-, 
ségből magának hasznot húzó hűtlen 
sáfár leszek.« Arra intette a gyüleke
zetei és az egyházat, hogy a szentes
kedés helyett az emberi élet szentsé
gét keresse s az emberi hiúság olcsó 
kielégítése helyett az emberek közötti 
szolgálat engedelmességét.

»Nem szerethetem Istent, ha nem 
szeretem a másik embert — prédi
kálta Bonnyai Sándor, majd az egy-, 
ház iránti buzgó széretetről beszélt: 
»vigyázzunk m indarra a drága ér
tékre, amit evangélikus egyházun
kon keresztül adott az Ur a mi né
pünknek és vigyázzunk arra a szol
gálatra, amit egyházunknak, mint 
egyháznak kell elvégeznie ..a magyar 
nép között.

Egyházunknak több szolgálatot 
kell vállalnia az embervílág felé, 
mint eddig megszoktuk és nem
csak ott kell szót emelni, mikor a 
mindannyiunk számára olyan 
megbecsülhetetlen békéről és 
annak megőrzéséről van szó. ha
nem a hétköznapok becsületes,

,  hűséges, alkotó munkájában is. 
Hűséges, tisztakézu, megbízható 
emberekre van szükség, akiknek 

látni a jó cselekedeteit.« ‘
A', hegyibeszédnek az alamizsnál- 

kodásról szóló igéjét tehát; Bonnyai 
Sándor a tetszetős egyházi csillogás 
keresése helyett az egyháznak az 
emberek között elvégzett . hűséges 
szolgálat betöltésében látta.

A beiktató istentisztelet utáni köz
gyűlést Hódos Andor egyházközségi 
íelügyelő nyitotta meg s , elsőnek

r Dezséry László *
püspök üdvözölte a gyülekezetét -és 
az új" lelkipásztort., • ’

Az elhangzott igehirdetés gondola
taiból kiindulva arról • beszélt, -hogy 
volt az egyháznak egy hosszú-, kor
szaka -hazánk felszabadulása előtt, 
melyben a maga előtt tülköltető, fa

rizeusi álkegyesség volt az egyház 
n ágy kísértő je. A tetszétős, a köny- 
nyű, a felületes és saját magát pro
pagáló vallásos élet és egyházi élet 
kísértése volt ez.

A felszabadulás óta az egyház
nak egy másik kísértése van, 
amely ennek ellenkezője. Az el
bújó, a »Nikodémus-i«, a magá- 
bazárkózó és titkolózó keresz
tyén élet és egyházi élet. Isten 
mind a kettőtől egyformán óv 
minket s a prédikáció alapigé
jében é* a Nikodémusról szóló 
igében ts. egyébként pedig a fel
szabadulás előtti és a felszaba
dulás utáni korszakban is egy
formán a belső újjászületést, a 
szív tisztaságát s a döntések 
őszinteségét követeli Isten az 
egyháztól és a keresztyén embe- 
, rektől.

Újjá kell születnünk! S ha az egyház 
azt kérdezi, hogy újjászülethetik-e', 
noha .vén, akkor, az egyháznak is azt 
feleli Krisztus, m int Nikodémusnak: 
»Ne csodáld, hogy azt mondám nék- 
tek, szükség néktek újonnan szület
netek!« ,

Ezek .után a püspök. úgy emléke
zett meg Bonnyai Sándorról, mint 
egész» lelkészi szolgálata alatt őszin
te, magyarul beszélő lelkipásztorról 
s, arra hívta fel a gyülekezetét,» hogy 
lelkészével együtt mindenben az 
őszinte igazságot és-az őszinte maga
tartást-keresse, a lelkészt pedig arra 
intetté,- hogy egész figyelmét a gyü
lekezetnek szentelje s .rajta keresz
tül a'magyarországi evangélikus egy
ház -belső , megújulására, álszentség
ből és..álkegyességből az igazi ke
resztyén magatartás és .szolgálat ki
alakításra. ’ / '

A pesti ; egyházmegyei lelkészi 
munkaközösség és a gyülekezetek 
nevében Blázy Lajos újpesti lelkész 
•köszöntötte a gyülekezetei és a lel
készt, majd Bohunka Lajos gyüle
kezeti gondnok, a gyülekezet asszo
nyát és konfirmandusai üdvözölték a 
lelkészt. • A beiktatás után a ferenc
városi : gyülekezet szeretetvendégség- 
ben maradt-együtt testvéri hangulat
ban. ■'»• - - ’»■ • • ,......... ’ '____ _________ _________

nőkének tíz és félórás kihallgatása a 
MpcCarthy-féle vizsgáló bizottság 
előtt, a kommunista-barátság gya
nújával terhelten. MacCarren sze
nátor is nyilatkozott és kijélentette, 
hogy az egyházi delegátusok »mind
addig bemehetnek az Egyesült Ál
lamokba és ott tartózkodhatnak, 
amíg a maguk dolgával törődnek, a 
megadott időben eltávoznak, amc- 
rikaellenes szabotázsban vagy pio- 
pagandában nem vesznek részt«.

A British Weekly című angol heti
lap munkatársa az amerikai igaz
ságügyminisztérium tisztviselőivel 
folytatott beszélgetést is közöl. Ezek 
arra hivatkoztak, hogy »az Interpar
lamentáris Unió Washingtonban tar
tandó októberi gyűlésén is részt fog
nak venni kommunisták, nevezete
sen a francia képviselöház tagjai, 
Egyébként az egyházi delegátusok 
számára a vizumot a főállamügyész 
és John Foster Dulles külügyminisz
ter fogják megadni« — közli feltűnő 
helyen az angol egyházi hetilap 
»Elzárja-e az utat a MacCarren-tör- 
vény az Egyházak Világtanácsa de
legátusai előtt?« — című cikkében.

Az egyházi körök azt remélik, 
hogy »a szabad Amerikában« vala
hogyan mégis lehetővé fogják tenni, 
hogy az Egyházak Világtanácsának 
évek óta beharangozott evanstoni 
nagygyűlését ne kelljen más ország
ba költöztetni.

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság után . 17. vasár»»* 

János 17. 2«—3«.
Krisztus hatalmas szerelete h mg

zik itt a főpapi imának kijelőtt szokat 
szóban. Mindenekelőtt .abbait;-,.hogy 
Krisztus megrendítsen ■ ‘könyörög • ~az. 
övéiért.: Létezhetjük, hogy az övéi meg
maradásának, életképességének, ke
resztyén tevékenységének alapja az « 
szeretet, amelyből ez az ima is fakad. 
Erezzük továbbá, hogy Krisztus ma
radék nélkül mindent átadott az' övéi
nek. Tehát nemcsak életét, de »di
csőségét* is. Tulajdonképpen előliünk 
áll valóságosan az a tény, hogy a 
főpap Jézus Krisztus' az övéiben tp- 
vább is jelen akar lenhi, vagyis : az 
övéit fel akarja használni á megváltói 
munka egész világon való megismerJ 
tetésére- Ezért hallunk olyan dolgok
ról, amelyek első olvasásra esetleg 
érthetetlenek előttünk, mint pl. *di-j 
esőség, egység, szeretett«. Mindhárom 
szócska gyakran hangzik felénk, azon
ban most konkrét üzenete van.

/. A Krisztusnak adott dicsőség az 
a munka, amely ált aj hűségesen vég
rehajtotta az Atya akaratát mindnyá
junkért, vagyis szenvedett, meghalt és 
jeltámadott. A nekünk juttatott dicső
ség pedig az ebben való részesedés. 
Az a mi dicsőségünk, hogy Krisztus, 
meghalt a mi bűneinkért és mi bűn- 
bocsánatban élő gyermekek lehetünk'. 
Ezt a dicsőséget akarja Krisztus az 
egész világ tudomására hozni. Ebben 
lehetnek az övéi segítségére, vagyis rt 
világ előtt tudott, tapasztalt valóság 
tegyen a mi megváltott voltunk és a 
mi bünbocsánatban élő hitünk-

2. A főpap azért folytatja az egység 
igényével mondanivalóját, mert d 
benne való hit, vagyis a Krisztusban 
nyújtott váltsághit »egy« lehet. A mi 
keresztyénségünk bűne az egység hicE- 
nya. Mindnyájan együtt hordozzuk a 
világ előtt e ténynek súlyos és gyak
ran minősíthetetlen voltát. Krisztus 
egységért könyörög, az egység Bernié 
valóság. Amennyiben benne, belőle 
élünk, annyiban vagyunk egyek, ifit- . 
nek a konkrét valóságát ki-ki tapasz
talhatja saját magán.

3. A főpap végül szer életről szol. 
De iltsem  — mint sehol máshol az 
igében —. elvontan, hanem amikor ez 
övéi szeretőiéért könyörög, akkor 
ennek az ad súlyt,' ahogyan »Isten 
szeret«. És ezt mi keresztyének jól 
tudjuk,'hogy Isten szeret! :

Rédey Fái

„Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, kénes az egész testét is megzabolázni“ <j *m  * 'a ij
' -• . >

* -V*. ’ {... ' • •• Vv.'í,

Az őszinte keresztyénség útjait keresték
Bonny*i: Sándor" Budftpe9t-ferencyárogi lelk^Bz ftéiRf&fágán



E V A N G É L IK U S ÉLET
nrsr
.. V-

» . ' /  ' o  •Hogyan készült a Kiskáté új «fordítása?
Luther a Kiskáté előszavában 

nyomatékosan figyelmezteti a lelké
szeket arra, hogy ne vóltoztatgas- 
sák a káté szövegét, hanem állapod
janak meg egy bizonyos szövegben 
s maradjanak meg a mellett, mert 
egyszerű emberek, különösen a 
gyermekek megzavarodnak, ha a 
szövegen mindig változtatunk, s azt 
a benyomást keltjük, mintha bi
zonytalankodnánk s magunk sem 
tudnánk, mit akarunk, Luthernek 
igaza van.

Előre tudjuk, hogy az új fordí
tás zökkenőket is fog okozni a 
gyermekek egyházi tanításában.
Csakhogy nem valami elméleti 
elgondolás, nem Is a minden 
áron való újítás vágya, hanem 
éppen a gyermekek között vég
zett munka tapasztalata győ
zött meg arról, hogy javításra 
szőrül az eddig használt fordí

tás.
Az úrvacsora tanításánál vettem 

észre ezt először. A szöveg így szólt:
»A ml Urunknak, Jézus Krisztus
nak, valóságos teste és vére, a ke
nyér és bor színe alatt, nekünk ke
resztyéneknek magától Krisztustól 
rendelt étel és ital.« Bosszantó volt, 
hogy a gyermekekek ennek alapján 
legritkább esetben tudták megmon
dani, hogy az úrvacsora Jézus Krisz
tus teste és vére, inkább találgatták, 
hogy kenyér és bor, vagy étel és 
ital-e az. Ezért tanításnál egyszerűen 
elhagytam a szöveg második felét és 
így tanítottam: »Az úrvacsora a ml 
Urunknak, Jézus Krisztusnak való
ságos teste és vére.« Néhány évig 
így tanítottam, önkényes eljárás 
volt, de ettől fogva minden gyer
mek pontosan tudta, ml az úrva
csora. Végre rájöttem arra. hogy 
nem az eredeti szövegben, hanem 
a fordításban van hiba. Luther szö
vege viszonylag egyszerű és érthető:
»Az oltárl szentség Jézus Krisztus 
Urunk valóságos teste és vére ke
nyérben és borbnn, melyet Krisztus 
maga azért rendelt, hogy azt ml, ke
resztyének egyiik és Igyvk.* Ez a 
fordítás valamivel hosszabb, mint a 
régi, a gyermekek mégis könnyeb
ben -értik és tanulják, mert szerke
zete egyszerű és világos,

Mikor megbízást kaptam a káté- 
fordítás reviziójára, a gyerme
kek tanítása során szerzett ha
sonló tapasztalataim nyomán in- 

. dúltam cl. Megfigyeltem; hol 
szoktak megakadni a gyerme
kek a káté szövegében, s rend
szerint kitűnt, hogy ezeken a „ 
helyeken hiba van a fordítás
ban. így — tudtukon kívül — 
gyermekek segítettek a fordí

tási munkában.

Ezen kívül természetesen tanul
mányoztam a káté eredeti szövegét, 
különböző nyelvű fordításokat és a 
szakirodalmat is. Az új fordítás 
szövegét azonban nemcsak magam
ban mérlegeltem, hanem megbe
széltem lelkészekkel, kartársakkal, 
különböző korú és műveltségű em
berekkel, szinte azt mondhatnám: 
akikkel csak találkoztam. Így egy
részt ellenőriztem fordításom he
lyességét és érthetőségét, másrészt 
sok jó és hasznos tanácsot kaptam.
Munkámnál mindvégig azt a szem
pontot követtem, hogy az eddigi csásd meg minden bűnömet, ha va- 
forditásból megtartom mindazt, amit lamiben rosszul cselekedtem.« Úgy

csak lehet. Nem törekedtem új for
dításra. Lassanként mégis az Jett 
belőle, mert egyre több változtatás 
látszott szükségesnek. De bizom 
abban, hogy a gyakorlatból szüle
tett fordítást a gyakorlat igazolni 
is fogja, s az új szöveg nemcsak ne
hézséget fog okozni, hanem simább 
és egyszerűbb nyelvezetével könnyí
teni is fogja a tanítást s a tanulást.

Sokféle szempontot-kellett a Kis
káté fordításánál figyelembe venni. 
Mint minden fordításnál, úgy a káté
fordításánál is

első helyen áll uz eredetihez való 
hűség és a helyes magyarság 

követelménye.

A Kiskáté hitvallást iratunk: hang
súly esik a fordítás pontosságára. A 
Kiskáté egészen különös rendelteté
sű hitvallási iratán’:: az evangélikus 
család és az evangélikus gyermekek 
hitvallási Irata, olyan egyszerű ős 
világos szöveggel kell tehát ma
gyarra fordítani, mintha Luther is 
magyarul írta volna. Figyelembe 
kellett venni azt is, hogy a Kiskáté 
alapszövegeit: a Hitvallást, a
Miatyánkfet, a keresztelés és az úr
vacsora szereztetési igéit állandóan 
használjuk gyülekezeti istentiszte
leteinkben, s ezért azoknak szöve
gén nem célszerű változtatni. Vi
szont kívánatos, hogy a Kiskáté 
bibliai idézetei egyezzenek az új bib
liafordítással. Mindezen kívül még 
arra is gondolni kellett, hogy

a Kiskátét a mai egyházi taní
tásban akarjuk használni, s 
azért azt nemcsak németről ma
gyarra, hanem Luther korából 
a miénkbe kellett áttenni, hogy 
ne hasson úgy, mint valami 

múzeumi tárgy.
Bizony nehéz ennyiféle szempon

tot egyszerre érvén»esítem. Epedről 
esetre kellett eldönteni, melyik le
gyen a döntő szempont. Több eset
ben a hű fordítás egyúttal az eddi
ginél egyszerűbb, teológiai szerr.pont- 
ból helyesebb, érthetőbb és korsze
rűbb szöveget eredményezett. Lás
sunk rá néhány példát. A »Gut« 
szót az eddigi fordítás »vagyon« 
szóval fordítja, s ezért a 7. paran
csolat és a 4. kérés magyarázata 
azt a benyomást keltette, mintha 
ott csak a vagyonosokról volna szó, 
pedig a -Gut- szó Luther Idejében 
egyszerűen »javak«-at jelent s 
nincs a gazdagságra utaló kellemet
len mellékíze. A történeti szempont
ból hű fordítás tehát egyúttal kor
szerű szöveget is ad. Az úrvacsorá
ról szóló negyedik kérdésnél eddig 
ezt olvastuk: »mert ez az ige; Éret
tetek, tiszta hivő szíveket kíván,« 
Azt a benyomást Klt i  ez a szöveg, 
mintha a tiszta szív volna az úrva
csorázás feltétele. Ez teológiailag 
sem helytálló, és az úrvacsorára ké
szülőket is megzavarhatja. Hibás a 
fordítás. Luther szövege: »das 
Wort: für euch, fordert eitel glfublge 
Herzen.« Ebben az »eitel« szó azt 
jelenti: »kizárólag, tisztára, csakis.« 
A hű fordítás egyszerű és teológiai
lag is helyes: »Ez a szó: Érettetek, 
nem kö»retel mást, csak hivő szivet.« 
Hasonló az eset az esti imádságnál 
is. Ezt eddig így imádkoztok' -bo-

hangzik, , mintha nem minden bű
nünkkel cselekednénk rosszat. Meg
szoktuk ezt az értelmetlenséget. A 
hű fordítás értelmes is: »Bocsásd 
meg minden bűnömet, mert vetkez
tem azokkal.«

Sok esetben a helyes magyarság 
kedvéért kellett javítani az eddigi
fordítás kifejezéseit, szórendjét és 
mondatszerkezetét. Néhol elég volt 
a szavak egyszerű megeserélése." Pél
dául a második hitágazat magyará
zatának elején a helytelen szórend 
szinte érthetetlenné tette a szöve
get. Helyes szórenddel világossá 
válik, mit akar Luther mondani, 
hogy t. i. a valóságos Isten és em
ber Jézus az én Uram: »Hiszem, 
hogy Jézus Krisztus — az Atyától 
öröktől fogva született valóságos 
Isten és a Szűz Máriától született 
valóságos ember —- az én Uram.« 
A helyes magyarság érdekében több
ször eltávolodtam a betűszerinti for
dítástól, 'de «—• legalábbis' "szándé
kom szerint ——sohasem-a' •tartatmi' 
hűség rovására, Luther á llításai 
erősítésére gyakran használ nyo
matékosáé szavakat, pl.: wohl, 
gewisslich, zwar, stb. Ezek a szócs
kák a német nyelv sajátsága sze
rint erősítik az állítást. A magyar
ban viszont legerősebb állítás a tő
mondat. Luther erős állításait tehát 
úgy kell átvinni a magyarba, hogy 
elhagyjuk a nyomatékosító szava
kat. Pl. a keresztségnél eddig ezt 
olvastuk: »A víz bizonyára nem mű
veli.« Helyén most ez áll: »Nem a 
víz végzi.« Vagy pl. egészen meg
szoktuk a hitágazatok magyaráza
tának végét: »Ez bizonnyal igaz!«, 
pedig a »bizonnyal igaz« magyarta
lan és bizonytalanságot fejez ki, 
bizonyosság helyett. Az új szöveg: 
»Ez így igaz!« Nem betűszerinti for
dítás, de tartalma szerint hű és meg
felel Luther harcos bizonyságtevő 
hangjának.

A Kiskáté új kiadásában Luther
magyarázatait új magyarázatok
kal láttam cl. Ezekkel igyekez
tem közel hozni a Kiskátét a 

ma emberéhez.

Luther a Kiskátét az alapfokú egy
házi tanítás eszközéül szánta, Ben
ne sok kérdést leegyszerűsített és el 
is hagyott. Sokszor olyan kérdése
ket is, amelyek ma a legegyszerűbb 
embert is érdeklik, sőt n.ég a gyer
mekeket is foglalkoztatják, Ezt Igye
keztem a magyarázatokban pótolni 
főleg azzal, hogy a Nagykátéból 
gondosan kiválogatott ’dézeteket 
állítottam a Kiskáté szövege mellé 
A magyarázatokban ezen kívül a 
Kiskáté tömörségével és egyszerű 
nyelven, rendszerint egyetlen mon
datban mutatok arra a pontra, 
amelyből nézve, egyszerre világoso
dik meg a Kiskáté alapszövegének 
és Luther magyarázatának fő mon
danivalója. A magyarázatokban 
íráshelyeket Is sorolok fel. Ezek 
egyrészt összekötik a Kiskátét a 
Szentírással, másrészt kiegészítik és 
kiszélesítik a kátémagyarázatot. Az 
új Kiskátéfordítás ebben a magya
rázatos formában a családban is 
használható kézikönyv szeretne 
lenni.

Pröhle Károly.

GYÜLEKEZETI HÍ r Ék|
Szeptember 27. Szentháromság után 17. vasárnap.
Igék: d. e. Jn. 17*20—26.1. Kor. 12,12—26. d. u. Ezs. 2,1—5<
A vasárnap üzenete: Keresztyén egység,

'Liturgikus szín: zöld.

SEGÉDLELKÉSZ ELHELYEZÉSEK
Dr. Vető Lajos, az északi egyház- 

kerület püspöke Németh Ferenc se
gédlelkészt Veszprémbe, Pintér Ká
roly segédlelkészt Tordasra küldte 
ki segédlelkészl szolgálatra; Csonka 
Albert veszprémi segédlelkészt 
pedig Oriszentpéterbe küldte ki he
lyettes lelkészként.
BUDAVÁR

A gyülekezethez tartozó Pasarét 
számára a torockótéri református 
templomban szeptember 14—20 kö
zött igehirdetés sorozat volt. Ugyan
ott szeretetvendégség is volt, ame
lyen igét hkdetett Várady Lajos.es
peres, szavalt Pelhö István segéd
lelkész,. közreműködött a gyülekezet 
vegyeskara. • — ..................  •

Szeptember 27-én, vasárnap este 
7 órai kezdettel a bécsikaputérl 
templomban egyházzenei áhítat lesz, 
amelyen a gyülekezet vegyeskara 
előadja az »Alfa és Omega« című 
kantátát.
k a j a r p é c

Szeptember 6-án Dombi László 
lelkész, esperes! megbízott beiktatta 
a gyülekezet lelkészi állásába Mity- 
kó Zoltánt, a gyülekezet egyhangú
lag megválasztott lelkészét.

JUBILEUM.
- ‘ Algöver Andor ny. evangélikus 
vallástanár, oki. teológiai tanár 
szeptember 18-án töltötte be 80. szü
letésnapját. Ez alkalommal Kemény 
Lajos esperes több lelkésszel együtt 
megjelent az ünnepeltnél és meleg 
szavakkal fejezte ki az egyház és a 
pályatársak jókívánságait.

NAGYBÖRZSÖNY ,
Szeptember 20-án, vasárnap ün* 

nepelte a nagybörzsönyi egyházköz« 
ség lelkészének, Péter Henriknek 
ottani szolgálatában 30. éves jubileu
mát. Az ünnepi Istentiszteleten 
Muncz Frigyes Budapest-kelenföldi 
lelkész hirdette az Igét. Az Isten
tiszteletet követő közgyűlésen dr. 
Havas István és Muncz Frigyes kép
viselte a budai egyházmegye elnök
ségét. Az Egyházmegye nevében dr, 
Havas István meleg szavakkal kö
szöntötte a jubilánst. A gyülekezet 
egyik leánytagja köszöntötte szere
tett lelkészüket, aki meghatott sza
vakkal válaszolt a köszöntésekre,
PESTÚJHELY

Szeptember 27-én, vasárnap dél
után 5 órakor műsoros vallásos dél
után lesz a templomban. Igét hirdet 
Friedrich Lajos, a Lelkésznevelő 
Intézet Igazgatója,
HELYESBÍTÉS

Az Evangélikus Elet legutóbbi, 38, 
számában a gyülekezeti hírek ro
vatában elírás történt. A lovász- 
patonal lelkészbekltatást nem Moll- 
torisz János, hanem Halász Béla 
esperes végezte.

A szlovák anyanyelvű gyülekeze
tek lelkészi hivatalainak figyelmét 
felhívjuk arra, hogy szolvák nyelvű 
keresztelési és esketésl emléklap 
kapható. A többszínnyomású emlék
lap ára 2 forint. Megrendelhető az 
Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály
nál, Budapest, VIII., Fuskin-u, 12,

„Nagy mesterek — nagy művek“
H angversenysorozat a Fasori Evangélikus Egyház templomában

A legőszintébb örömmel köszönti 
evangélikus gyülekezetünk, de egész 
Budapest zeneértő és hangverseny- 
látogató közönsége a Fasori Evangé
likus Egyház kezdeményezését.. is, 
hogy a muzsika halhatatlan mesterei
nek kompozícióit koszorúba fűzve, 
hangversenysorozatot indít. •

Ennek a hangversenysorozatnak az 
első részét elmúlt vasárnap, 1953. évi 
szeptember 20-án este 7 órakor hal
lottuk. »Akiktől a nagy Bach tanult« 
címmel.

Ünnepi külsőségek között lehetett 
az áhítatos gyülekezet ismét a tanúja 
annak a felemelő zenei élménynek, 
melyben Peskó Zoltán orgonamüvész 
részesítette őket.

Peskó Zoltán a 17. század örökéletű 
komponistáinak a művelt ma is a leg
fiatalosabb eredetiséggel szólaltatta 
meg. Ez a fiatalos hév az, amely jel
lemzi Peskó Zoltánt.

Gyöngyösi Vilmos fasori lelkész is
mertető szöveget tolmácsolt az össze

gyűlt hallgatóság felé. Előadása ta
nító, módja nem a rideg szárazság, 
hanem a színes, érdekes tolmácsolás,

A 17, század halhatatlan orgona- 
komponistái gyönyörködtették a hívő
ket. Többek között Lübeck, Buxte
hude, Georg Böhm, Pachelbel, Reinen, 
Mutfat és Nikolaus Bruhns örökéletű 
műveF-szólaltak meg.-Mindnyájan a 
nagy Johann Sebastian Baeh elődei 
és kortársai voltak, kiknek művészete 
a legnagyobb hatást gyakorolta Bach
ra. Ezért is kapta a jelen hangver
seny »Akiktől a nagy Bach tanult« 
címet.

örömmel és lelkesedéssel várjuk a 
hangversennyel megkezdett sorozat 
további részeit is, melyek minden hó
nap harmadik vasárnapján este 7 
órakor lesznek a Fasori evangélikus 
templomban, így: október 25-én, no
vember 22-én, december 20-án, már
cius 21-én, április 25-én (Nagyszom
bat), május 16-án és június 20-án; 
összesen 8 alkalommal.

Bend es Aladár

ESEMÉNYEK ÉS ÉVFORDULÓK
A Tudományos Munkások Világszövetsége

A kongresszuson a Magyar Tudo
mányos Akadémia és a magyar tu
dományos dolgozók vendégül látták 
a világ minden tájának tudományos 
kiválóságait. Ezek egyike, a francia 
J o 11 o t-C u r 1 e tanár, a híres 
atomfizikus az Erkel Színházban 
megtartott értelmiségi nagygyűlésen 
rendkívül érdekfeszltő előadást tar
tott az energiákról. Egy technikai 
forradalomban élünk, mondotta 
Joliot-Curie, amely oda torkollik, 
hogy az ember jobban használja fel 
a régóta Ismert természeti forráso
kat: a szenet, olajat, a magasból le
zuhanó vizet és a szelet. Az energia 
felhasználásában új korszak kezdő
dött akkor, amikor az ember meg
ismerte az atommagban rejlő erőt, 
s a Nap sugárzásában levő energiát. 
Az atomenergia felhasználása az 
emberi életnek elpusztítását hozta. 
De az atomerő nem erre, hanem 
építő munkára hivatott. Egy kilo
gramm urániumban annyi erő van, 
mint háromezer tonna kőszénben. 
»Az én hazámban, Franciaországban 
például 20 urániummal táplált ener
gia-forrás, egyenként 200.000 kilo
watt teljesítménnyel, fedezné Fran
ciaország egész évi villamossági 
szükségletét. S érdekes az, hogy ez 
a 20 qentr^lé ,egy év, alatt csupán 
annyi urániumot fogyasztana, 
amennyi egy vasúti kocsiba belefér.«

néhány nappal ezelőtt kongresszusát 
tartotta Budapesten. Nem mehe
tünk el e fontos, jövőre mutató gyű
lés megemlítése nélkül. Az említett 
szövetségnek az a célja, hogy az 
egész »’Hágón élő és dolgozó tudó
sokat egyetlen szervezetben tömö
rítse. A politikai rendszerek különb
sége, mondotta a gyűlésen B e r n a l  
angol egyetemi tanár, reális különb
ség. Ezzel szemben a tudósok meg
osztása mesterséges és szándékos. 
Mit akar a Világszövetség? A bu
dapesti kongresszus határozata ezt 
mondja: »Azt akarjuk, hogy a tudo
mányt építésre, ne pedig rombo
lásra használják. Ezért annak a kí
vánságunknak adunk hangot, hogy a 
kormányok jussanak valóságos meg
egyezésre, ami lehetővé tenné a le
fegyverzést és az erőforrásoknak a 
tudomány és az emberi jólét szol
gálatába állítását.« A határozat így 
fejeződik be: »Meggyőződésünk
szerint, mihelyt az emberek tuda
tára ébrednek azoknak az előnyök
nek, amelyeket számukra a tudo
mány jelenthet, nemcsak anyagi ja
vak tekintetében, hanem a fokozott 
emberi egyetértés és méltóság tekin
tetűben is, akkor a világ jelenlegi 
szomorú helyzetének véget lehet 
vetni.' Együtt akarunk haladni ama 
világ felé, amelyben a tudást min
denki elérheti és mindenki gyarapít
hatja,«

Helyesen tette hozzá a francia tudós, 
hogy ehhez a képhez nem kell meg
jegyzés. S ugyanily erők lappanga- 
nak a napfényben. Olyan növénye
ket lehet majd termeszteni, amelyek 
nem fogyasztásra, hanem ipari cé
lokra valók. E növények a Nap su
gárzása , útján, a levegőbe^ levő 
széngáz felhasználásával és más 
vegyi utakon, olyan energiákat sza
badítanak fel, amelyeket különben 
nem nyerhettünk volna. Innen van

tehát, hogy nagy a tudósok társa
dalmi felelőssége. A világ és az élet 
birtokba vétele korántsem ért még 
véget. Eszünkbe jut e fejtegetésnél a 
mi Madách Imrénk szava az »-Ember 
tragédiájában«. Ott mondja az Ür 
Lucifernek: »Bűnhödésed végtelen
leend, Szünetlen látva, hogy, mit 
rontani vágyói, Szép és nemesnek 
új csírája lesz.« Az energiákat mind
nyájan építésre' s nem rombolásra 
kívánjuk.

Háromsxázéve8 a „Magyar Encyklopédia(t
Háromszáz éves egy magyar »az álmos és hályogosszemű ma- 

könyv. Álljunk meg egy pillanatra gyaroknak«. Hiszen a magyar világ 
s idézzük fel A p á c z a i  C s e r i  »rossz apák, gyenge anyák, rakon- 
J á n o s  tragikus-szép arcát. Kr- cátlan gyermekek. fortélyos, vere 
délyből ívelt fel, abból a vetésből, kedő, kegyetlen urak s csalárd szol- 
amelyet a reformáció adott: a min- gák« világa. S az egyház? Báb- 
denklt egyformán tudáshoz és fény- alakok a papok, akik a keresztyén
hez vivő szabadságból. Szegény ség elveit sem Ismerik. S milyen 
székely jobbágyok fia volt, de korá- elhanyagoltak az iskolák! S a többi: 
nak társadalmi korlátái és előítéletei zokogó parasztok, feldúlt házalt, 
közt vergődve, egyedül állva, s éhező falvak, gondozatlan városok, 
hozzá gyönge és beteges testtel, nem A harmincéves háború kortársa volt, 
tudott akkora győzelemhez jutni a török mélyen benn ült az ország- 
mór akkor, amilyenhez készült s ban, északról a bécsi császár íoly- 
képes volt. Amikor Hollandiából tatta tervszerű sanyargatásán. Mit 
hazatért, ahol hiába marasztalták akart ilyen helyzetben ez a nevelő 
szép egyetemi katedrát kínálva neki, és tudós filozófus? A magyar mű
szülőföldjén, Erdélyben, Gyulafehér- veltség hagyományaira támasz
várt és Kolozsvárt próbált dolgozni, kodva kifejtette a nemzetnevelés 
Mennyi gáncs érte, mennyi tűszúrás gondolatát. Zrínyi Miklóshoz társult, 
a testi betegség mellé. De ez az ül- aki megrajzolta a nemzet politikai 
dözött "tudós "csupa’derű és fény a és katonai fogalmát. Apáczai Bésse-' 

fbensajében. Nenu riadt , vissza, a ,ne- ...nyelt és Széchenyit megelőzve a 
Héz feladattól, tudta, hogy otthon nemzetet szellemi és erkölcsi fo- 
egyedül fogja hirdetni az ébredést galomként állítja kortársai elé. A

az igehirdetést, jó és ékes magyar' 
nyelven, de a tudományosság még 
mindig latin volt hazánkban. Apá-. 
czai Cseri János teremti meg a ma«’ 
gyár tudományos nyelvet. Magyar* 
lexikont állított össze, Magyar En- 
cyklopédiát; éppen háromszáz é»rvel 
ezelőtt adta ki. Anyanyelvű nép
iskolák felállítását sürgette, »nélkü
lük az ország tömérdek tudatlanság
nak tengerébe borul bé s az Isten 
országától Is messze vagyon«. És 
gimnáziumokat kárt. És tudományos 
akadémiát javasolt s egyetemeket. 
A magyar művelődés országos tér« 
vét borította szét kortársai előtt.

Hazajött külföldről, nehogy »tá
volról csak henyélve nézzem kedves 
hazámnak siránkozásra méltó állá- 
potát. Orvos és orvosság kell a nya
valyának!« — írja egyik művében. 
Otthon, ahol mindenki kiset veit 
hozzá képest, akkor már megmere
vedett a vallási reformáció lendü
lete. A törpék és hályogosszeműek 
bevádolták a fiatal, nem eléggé mű
velt s önálló fejedelemnél s egymás 
után vetették neki a gáncsot, s minő 
kéjjel. Apáczai Cseri János 1659- 
ben, fiatalon, harmincnégy éves ko
rában, a tüdőbajba és az üldözé
sekbe belehalt. De a jó mag, ame
lyet igazán népe és vallása ereiéből 
-vetett el, mégis-kikelt s gyümölcsöt 
hozott. Mert nem marad világtól*«' 
nul a Jó gondolat,s, ax igaz törek
vés. Iff ,  | (  Is -

(S*J



E V AN G ÉLIK U S ÉLET

V ŐRÜL MI SZIVÜNK. . .
»örül ml szívünk, mikor ezt hall

juk, a templomba megyünk, hol 
Úristennek szent igéjét halljuk.« 
így kezdődik egyik régi szép éne
künk. így kellene lenni. De csak
ugyan így van-e? Járunk-e a temp
lomba és örömmel megyünk-e? Akik 
e sorokat olvassák, bizonyosan 
templombajáró emberek. Ilyeneknek 
is Íródtak ezek. Bár akadnak olya
nok is, akik keresztyéneknek tart
ják ugyan magukat, mégis elkerülik 
a templomot. »Imádkozni otthon Is 
tudok«, vélte nemrégiben egyik hí
vem, amikor a templomba hívogat
tam. Mire azt feledem neki: mi is 
imádkozni fogunk érette a gyüleke
zetben, hogy mielőbb közöttünk lát
hassuk.

Mert hát miért is járunk temp
lomba? Némelyek megszokásból 
jönnek: családi hagyomány náluk a 
templombaj árás. Bizonyos, hogy jó 
szokás a templomozás s a jó szokás 
nem rossz. Csak hát persze ez ke
vés. Világosabban kellene tudni és 
vallani: ml visz a templomba. Má
sok talán »vallásos szükségleteik ki
elégítése végett« keresik az Isten 
házát, öntudatlanul az Augusztinusz 
vallomása élhet bennük: »Nyugha
tatlan a mi szívünk Uram, amíg 
meg nem nyugszik tebennéd.« Itt 
Ismét tudni kellene azt, hogyan ke
ressük Istent és hogyan található ö  
meg az Istentiszteletben. Lehetne* 
olyanok, akik úgy vélik, hogy »val
lási kötelezettségeiknek tesznek ele
get« azzal, hogy templomba men
nek) jó evangélikusok akarnak lenni. 
Nos' templomba menni nem köte
lesség, hanem ajándék s öröm és 
evangélikusnak lenni kiváltság és 
kegyelem. Bizony nem Istennek te
szünk szívességet azzal, ha temp
lomba megyünk, hanem Ö hajol le 
hozzánk atyai szeretetével, amikor 
az' ö  házába, a gyülekezetbe hívo
gat bennünket.

Mert erről van szó: a templom
ban együtt van a gyülekezet. Az a 
síerény, vagy ékes, magastornyú 
vagy bogárhátú hajlék, csak kőből- 
fából épített mása annak az élő, szí
vekből épített templomnak, amely 
a gyülekezet. Alkalma, színhelye 
csupán Isten népe együttlétének, 
mint a kagyló héja az élő testnek. 
Azért megyünk a Templomba, mert 
ott, az Istentiszteleten gyűjti össze 
Isten mindig újra az övéit, a gyüle
kezetei. Ha azt kérdezik tőlem: mu
tasd meg nekem a —i gyülekezetét,

azt felelném: most legfeljebb néhány 
utcanevet és házszámot mondhat
nék. De jöjj el vasárnap a temp
lomba, akkor megláthatod őket: ott, 
az istentiszteletben van együtt, él 
igazán a gyülekezet. Azért drága 
kincs — sokszor bizony nem eléggé 
megbecsült kincs — az Istentisztelet, 
mert benne lüktet igazán a gyüle
kezet élete.

Ezért ez a kérdés: mit jelent ne
ked a templom, az istentisztelet, 
szorosan együvétartozik azzal, hogy 
mit jelent neked a gyülekezet? Úgy 
lépsz-e be a templomba, mint akt 
hazaérkezik? Az otthon meghitt le
vegője ölel körül ott, ahol Ismerős, 
kedves arcok mosolya fogad isten
hozottal s ahol te is kutatva s ör
vendve tekintesz szerteszét: hála 
Istennek, együtt vagyunk megint. 
Család-e neked a gyülekezet, Isten 
nagy családja, ahol neki mindenki 
egyformán kedves, mert drága áron 
megvásárolt gyermeke s neked 
mindnyájan — milyen elkoptatott 
szó — kedves testvéreid a Jézus 
Krisztusban. Persze tudom, hogy 
talán nem ismersz mindenkit. Na
gyobb gyülekezetben ez nem is 
könnyű dolog. De hiszen éppen azért 
vagytok együtt, hogy megismerked
jetek. Isten ismer benneteket és 
igazán az Ö színe előtt lehet talál
kozni. Talán némelyeket nem szíve
sen látsz magad körül s lehet is 
okod rá. De hiszen éppen azért jöt
tetek össze, hogy megtanuljátok el
viselni és —- mindenek ellenére — 
szeretni egymást. Sokszor azok, akik 
naphosszat együtt vannak, egy csa
lád tagjai, a templomban találnak 
igazán egymásra. Egy-egy ige, ének
vers, az orgona zengése s a csend
ben együtt mondott imádság évtize
des falakat dönthet le, jégpáncélos 
szívek olvadhatnak meg pillanatok 
alatt, kezek és lelkek találják meg 
egymást, amik pedig olyan közel le
hettek volna addig is, de volt valami 
közöttük, ami «itt oldódik meg vég
legesen. A család is néha itt lesz 
igazán gyülekezetté, a templom 
csendjében.

örül a te szived arra a gondolatra, 
hogy a templomba készülhetsz, hogy 
együtt léphetsz a gyülekezettel 
Isten színe elé? El tudod mondani 
a zsoltárossal: »Örvendezek, mikor 
mondják nékem: menjünk el az Ur 
házába!« (122. zsolt. 2.)?

Mennyországi pillanat
— LUKACS

m
Meg kell tanulnunk azt, hogy az 

imádság nem hangulat! — Sokan él
nek úgy, hogy velük történnie kell 
valaminek, hogy egyszer letérdelje
nek az Imádság fehér oltára elé. 
Valakit valami nagy öröm ér, Isten 
valami szép öröm virágos ágával 
megsimogatja az életét, ilyenkor az 
ember boldog, úgy érzi, hogy ezt el 
kell mondani valakinek, ezt meg 
kell köszönni valakinek és egy em
beri mosoly meghajol csöndben az 
ajándékozó Isten előtt. — Valakit 
bánat ér, Isten próbák viharain vi
szi csendesen át és egy emberi 
könny odahull az imádság fehér 
lépcsőjére. Vagy vasárnap van, 
vagy este van és a sok zaj után az 
ember megkívánja az angyalok út
ját, ilyenkor egy kéz összekulcsoló- 
dik és egy fáradt arc imádságra si
mul. — Pedig ez még nem Imádság. 
Ha te is így jártál, akkor még te 
nem imádkoztál igazán.

11:1 —
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Az imádság valami egészen más. 

Az imádság először is szeretet, Vá- 
lami gyönyörű, leírhatatlan és el
mondhatatlan boldog együttlét, le- 
borulás, odasimulás Istenhez. Felejt
hetetlen pillanat, amikor az ember 
mindent elfelejt, mert Benne min
dent megtalált. Ezért van az, hogy 
az imádság mindig mennyország! pil
lanat.

0
Az imádság azután kibuggyanó 

szó, boldog beszélgetés. Mindenki 
érezte mór, hogy a szeretetnek és 
a boldogságnak vannak olyan per
cei, amikor nem bírja el az örömöt 
az ember. Amikor tele van a pohár, 
és belőle kicsordul a szó. Az imád
ság mindig ilyen vallomás.

A SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI
BUDAPEST. A hűvösvölgyi öregek 

otthonában, a Pihenőben, az óbudai 
egyházközségnek nagyobb számú 
csoportja látogatást tett vasárnap 
délután. Komjáthy Lajos lelkész 
szolgálata mellett többen énekkel, 
szavalatokkal és magánszámokkal 
tették gazdaggá az öregekkel való 
együttlétet. Utána meglátogatták az 
idióta gyermekek otthonát is. A lá
togatás tulajdonképpen egy »látha
tatlan szeretetvendégség« keretében 
történt, amelynek adományait, süte
ményeit és a fel nem használt nyers
anyagokat magukkal hozták. A lá
togatást megelőzően a gyülekezet 
ifjúsága is járt az öregek otthonában 
s kedves estet szerzett a lakóknak.

A budai egyházmegye gyülekezetei 
közül az elmúlt nyáron már három 
egyházközség tartott láthatatlan sze- 
retetvendégséget az otthonok javára 
s ezeket csendes napokkal kötötték 
egybe. Ugyanakkor ágyneművel és 
ruhaneművel ajándékozták meg őket. 
Különösen az óbudai és a kelenföldi 
gyülekezetek tűntek ki ezen a téren. 
A találkozások mind a gyülekezetek
nek, mind az otthonok lakóinak sok 
áldást jelentettek.

A gyülekezetek adományaiból az 
idióta-otthon számára 30 új szalma
zsákot, továbbá ágyneműt és pelen
kákat szereztek be, újra festették az 
ágyakat és egyéb javításokat is esz
közöltek. A varródélutánok még min
dig tartanak, növekvő érdeklődés 
mellett s ezeken már nyolc gyüleke
zet tagjai vesznek részt.

SZARVAS. Az árvaház tagjai szá
mára is nagy eseményt jelentett az 
iskolai év kezdete. Tizenhárom isko- 
lábajáró leány számára kellett meg
felelő tanszerekről és ruházatról 
gondoskodni s ez nem volt könnyű 
feladat. A békésosabal árvaházban 
30 leánygyermek növekedik. Mind
két intézménynek nagy szüksége 
van gyülekezeteink megértő támoga
tására. Áldott szolgálat ez, hiszen 
az ott nevelt árvák közül kettő a 
napokban helyezkedett el első 
munkahelyén. Minden adományt 
kiildjünk a következő címre: Evan
gélikus Leányárvaház, Szarvas, 
Sztálin-út.

A SZERETETINTÉZMÉNYEK tá
mogatására szánt pénzösszegeket 
küldjük csekken: 237.410 Magy. 
Evang. Egyházi Szeretetintézmények 
Gondnoksága Budapest. Közelebbi 
cím: Budapest, II., Vörös hadsereg- 
útja 183. ; .

A gondnokság tolókocsit keres. Ar 
megjelölésével kérünk választ a 
fenti címre.

Többek keresnek örökbefogadás 
céljából árva fiúkat és leányokat. 
Ilyen gyermekeket is a fenti címre 
jelentsünk bet

JULIUS SLOWACKI: 
(Lengyel költő)

LUTHER
(Részlet az »Óda a szabadsághoz« 

e. költaimnyből)
Valamikor egész Európa 
gót templomként emelkedett.
A hit pillére egybefogta 
s csúcsa áttörte az eget.
Egy reszket'óhangú öreg 
— derekát megtörték az ivek — 
megrázta a gőgösöket, 
királyi palotákat járva; 
s a szellem sugara betévedt 

a festett ablaküvegen a dóm-homályba

S
Azt is meg kell tudnunk, hogy az 

imádság nem menekülés! — Bete
gek és haldoklók, csalódottak és 
sfrvaíakadók, akik előtt egyszerre 
elfogy az öröm, az ólom, vagy az 
élet, szoktak így törött bottal vissza
botorkálni az Istenhez. Amikor min
den út megszakadni látszik, akkor 
utolsó mentsvárnak ö  is jó és át- 
kozódva, vagy imádkozva bedöröm
bölnek a szíve ajtaján. — Az Imád
ság nem Ilyen menekülés. Ha te is 
így jártál, akkor még te nem imád
koztál igazán,

0
Vannak olyanok is, akik számá

ra az imádság csak élet- és üdvösség- 
biztosítás. — »Okos« emberek sze
retik bebiztosítani magukat. Min
dent felhasználnak csakhogy köny- 
nyebben és biztosabban elérjenek 
az élet csúcsára. Sokan azzal a gon
dolattal imádkoznak, hogy Istent 
megnyerjék á maguk számára erős 
és hatalmas Utltársnak a földi útra 
és kedves Házigazdának az örök
életre. Nos az imádság nem ilyen 
szerződés. Isten semmiféle imád
ságra sem ád senkinek sem menle
velet a földi utakra, vagy útlevelet 
az örökéletre. — Ha te Is így jártál, 
akkor te még sohasem imádkoztál 
Igazán,

Az imádság bizalom. Az imádság 
perceiben Isten ölébe hajtjuk a fe
jünket és úgy érezzük, hogy ö  a mi 
legközelebbi hozzátartozónk, ö  ért 
meg minket igazán és Ö szeret min
ket a legjobban. Neki mindent el
mondhatunk. Ezért hullatjuk ölébe 
az örömeinket és a könnyeinket, a 
kérésünket és az álmainkat. Reá 
bízunk mindent. A legnagyobbat és 
a legdrágábbat is az életünkben.

• 0
Végül az imádság erő. — Akiknek 

megadatott, hogy néhány hétig nya
raljanak tiszta levegőjű napfényben, 
azok tudják, hogy hónapokig világít, 
melegít és erősít ez a szívükbe szí
vott napfény. Akik valaha is voltak 
az imádság Istentől telftett tenger
partján, azok tudják, hogy ezekből 
a percekből milyen sokáig és mi
lyen szépen meg lehet élni.

Még csak annyit, hogy a tanítvá
nyok Jézustól tanultak imádkozni. 
Nem maguktól. Az imádságot ta
nulni kell — Tőle. De előbb Hozzá
menni. Megismerni és megszeretni. 
Azt a Jézust, aki nékünk életünk, 
üdvösségünk és mindenünk.

Ha akarod ezt, akkor hozzon el 
Hozzá mindig a szíved.

Friedrich Lajos

A küszöbön szerzetes állt,
* alázattal hajtott fejet,

Isten szavával vitt csatát, 
szent büntetésben sose hitt.

S szavá'ól megrendült az épület,
A fénysugarak beragyogták. . .  
Elsőt lélekzett a szabadság 
és véle legelsőt a hit.

Vidor Miklós fordítása.

Imádság gonosz gondolatok ellen
Uram Istenem, ne távozzál el tő

lem I En Istenem, figyelj rám és 
segits meg, mert mindenféle hiába
való gondolat és nagy félelem tá
madt föl bennem, amely telkemet 
gyötri. Hogy mehetek rajtuk keresz
tül sérelem nélkül? Hogy törhetek 
át rajtuk? En előtted megyek, 
mondja az Or, megalázom a föld 
hatalmasait. Megnyitom a tömlöc ka
puit és a titkok rejtekeit feltárom 
előtted. Tedd meg, Uram, amit mon
dasz és széledjen el szfned előtt 
minden gonosi gondolat. Ez az én 
reményem és vigasztalásom, hogy 
minden bajban hozzád folyamodom, 
tcbenned bízom, téged szivemből- 
lclkemből segítségül hívlak és béké
vel várom vigasztalásodat.

K e m p l s  T a m á s

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
SVÉDORSZÁG

A svéd kvékerek vendégeként tíz 
napot töltött Svédországban a Szov
jetunió baptista egyházának négy és 
a »Brit és Amerikai Kvékerek« egy
házának öt képviselője.

»Hat svéd kvéker társaságában — 
írja az English Churchman című 
angol újság — Iskolákat, farmokat, 
szövetkezeteket, ipartelepeket és 
más svédországi érdekességeket lá
togattak meg. A látogatás célja az 
volt, hogy Isten vezetése alatt és a 
keresztyén testvériség szellemében 
nagyobb, kölcsönös megértésre jus
sanak. őszinte és barátságos beszél
getéseket folytattak a Kelet és Nyu
gat között fennálló feszültségről. 
Bizonyos gyakorlati feladatokat tűz
tek ki, amelyek által a szovjetunió
beli és a nyugati keresztyének 
együttmunkálkodhatnak az emberi
ség békéjének ügyéért.«

»A részvevők megegyeztek, hogy 
saját országaikban beszámolnak 
arról a szívélyes és megértő szellem
ről, amely beszélgetéseiket jelle
mezte és hogy folytatják azoknak a 
rendszabályoknak a megbeszélését, 
amelyek közös céljuk a világ mara
dandó békéjének megteremtése ér
dekében szükségesek« — írja az an
gol egyházi lap.

VIETNAM
A Vietnami Demokratikus Köztár

saság lelkészeinek nemzeti nagygyű
lésén (Boac tartományban) a külön
böző vallásfelekezetek 146 lelkésze 
jött össze. Határozati felhívásban 
szólították fel a vietnami hazafiakat, 
hogy vallási meggyőződésüktől füg
getlenül egységes küzdelemben ve
gyék fel a harcot a francia betolako
dókkal szemben.

CSEHSZLOVÁKIA
A csehszlovákiai békeblzoitság 

Fucsik Julius nemzeti hős halálának 
tizedik évfordulója alkalmából a 
legkiválóbb békeharcosok közül 
hetet az 1953. évi Csehszlovákiai 
Békedíjjal tüntetett ki. A kitüntettek 
között szerepel a prágai Comenius 
protestáns teológiai fakultás dé
kánja, I. L. Hromádka professzor, a 
Béke Világtanács Irodájának tagja 
is. Kitüntetést kapott a Szlovákiai 
Békebizottság elnöke, a Béke Világ
tanács tagja: Horak Alexander ka
tolikus lelkész, miniszter is. *'

VATIKAN
A Christian című angol lap írja:

»Augusztus 27-én aláírták a Vati
kán és Spanyolország között létre
jött konkordátumot, amelyben az 
ország egyetlen hivatalos vallásának 
a római katolikus vallást nyilvánít
ják. Az első spanyol köztársaság 
alatt a vallásszabadságot törvénybe 
iktatták Spanyolországban, de a fa
siszta uralom győzelme óta a protes
táns istentiszteletek tartását csak 
olyan helyiségekben engedik meg, 
amelyek a nyilvánosság elől el van
nak zárva. Jelenleg a protestánsok 
csupán zárt ajtók mögött folytathat
ják istentiszteleteiket és csakis ad
dig, amíg azokból az utcáról semmit 
sem lehet észrevenni. A biblia ter
jesztése szigorúan tilos. A konkor
dátumot a többi katolikus államok 
számára való mintaképként üdvözli 
a Vatikán. »Ennek a példának a kö
vetése különösen értékes lenne né
hány délamerikai köztársaság szá
mára, amennyiben tárgyalásokba 
bocsátkoznának vagy megújítanák a 
Vatikánnal való konkordátumot. 
Konkordátumunk — írja a Vatikán 
sajtója — magának Olaszországnak 
is precedensül szolgálhatna.«

Szombat esti közös imádságunk
II. Tlm. 3, 1—9.

b e c s ü l e t e s  T u t

Lehet becsületesen vagy nem be
csületesen hinni. Az első esetben 
Isién igazsága meglölti a hívő szí
vet és az mind jobban előre halad 
az igazság megismerésében. Az igaz
ságban való megizmosodás folytán 
az Ilyen becsületes hitnek becsületes 
megnyilatkozásai is vannak. Nem
csak a felszínen, de testeStől-lélkeS- 
től keresztyén életet él az, akinek 
becsületes a hite: önzetlen szeretet- 
ben, készséges adakozásban, sze
rénységben és szelídségben, a ka
pottért mindig hálát adni készen. 
Az 'ilyen hit mindig és valóságosan 
hasznára van másoknak és a ' jót 
szívvel-lélekkel kedveli.

VALLJUK MEG, hogy többet 
adtunk arra, hogy keresztyén
nek és Igaznak láttassunk, mint 
hagy azok is legyünk.

ADJUNK HALAT, hogy Isten 
tanít bennünket az igazságra és 

■■ Szentlelke által építi szívünkben 
a becsületes hitet.

A nem becsületes hit ennek mind 
az ellenkezője. A látszat benne is 
megvan. De mindig csak ürügy s a 
vege soha sem haszon, haladás 
vagy üdvösség, hanem legfeljebb sa
ját kénye-kedve.

Isten azt kívánja egyházától és 
mlndíífí''keresztyénétől, hogy legyen 
hltéWrf tálpig becsületes. Ezért tö
rekedjünk a kegyesség erejére s 
nem hamis látszatára, kerüljük az 
igében nagyon szemléltetően meg
mutatott bűnt és ne restellünk nyi
tott szívvel tanulni, hogy eljuthas
sunk az igazság teljes megismeré
sére.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy egy. 
házunk és benne mindannyian 
tudjunk becsületesen vallást 
tenni hitünkről emberi köteles, 
ségeink teljesítésével, egyenes, 
lelkíiséggel és szeretettel: hogy 
legyen erőnk a látszat-kegyes
ség kísértésének elkerülésére és 
Isten Igazságának tanulására.

B I B Ll A- OLVASÓ
Szeptember 28., hétfő. Zsolt, 93:5., II. Kor. 1:20.

Isten uralkodása öröktől való és örökké tartó, örül a zsoltáríró Isten 
uralkodásának. Az ember iránt -való szeretetének legnagyobb bizonyítéka 
elküldött egyszülött fia, aki valósággá lett: igenné és Ámenné,

Olvasd még: I. Móz. 32:1—3 és II. Tim. 4:1—3.
Szeptember 29.. kedd. £s. 49:8., I. Péter 3:22.

Az Űr szolgájává fogadja Esaiás prófétát és legfőbb munkájául népe 
felszabadításét tűzi ki neki. A népek nem éheznek, nem szomjúhoznak 
többé, nem bántja őket a napnak melege. A legnagyobb áldás szerzője 
a menny beszállt Jézus Krisztus, akinek alá vannak rendelve az angyalok 
és minden hatalmasságok.

Olvasd még: Máté 18:1—11 és II. Tim. 4:9—22.
Szeptember 30., szerda. Zak. 10:12., II. Kor. 4:7,

Mindazok, akik Jézus Krisztus követői, világosságot látnak. Gyenge
ségeink, a cserépedényekhez hasonlóan összetöretnek és maradandóvá 
egyedül Isten dicsősége válik.

Olvasd még: IV. Móz. 22:21 és Tit, 1:1—16.
Október 1„ estitörtök, Józsiié 3il0„ Ján. 3:11.

Józsué leírja azt a jelenetet, mikor Izrael népe menekülése Idején át
kel a Jordán folyón, érzi az élő Isten közelségét, látja ellenségeik legyő
zését. Jézus a Kánál mennyegzőben első csodáját vitte véghez, melyben 
bizonyságát látták Isteni küldetésének, hittek neki az emberek és ragasz
kodtak hozzá tanítványai.

Olvasd még: II. Kor. 6:8—23., Tlt. 2:1—10.
Október 2., péntek. Zsolt. 12:6., I. Kor. 1:27.

A zsoltóríró lelke tele van panasszal az emberek gonoszsága miatt, 
mert hízelkedés, hamisság, a szegények elnyomása napi renden van. Isten 
védi és biztonságba , helyezi a Benne bízókat.

Olvasd még: Ján. 12:27—33., Tit, 2:11—15.\  KL -1 fi,.* V , &* vj*
Október 3., szombat. « Zsolt. 5:5., Róm. 6:11.

Isten gyűlöli a gonoszságot. Eltávolít magától minden hamisságot. 
Közelében sem maradhat a bűn. A* Igazakat azonban megáldja és ke
gyelmében részesíti. Emberek — int Pál apostol —, haljatok meg a bűn
nek és éljetek Istennek tetsző életet úgy, amint azt Jézus Krisztus taní
totta.

Olvasd még: II. Mózes 23:20—26 és Tlt. 3:1—15.
-------  Szuchovszky Gyula



4 EVANGÉLIKUS ELET

Derűs asszonykonferencia Gyenesen K Ö V E T É S  V A G Y  U T Á N Z Á S
t A gyenesdiási asszonykonferencia 
íészvevőit mosolygó természet fo
gadta. A Balaton kényelmesen süt
kérezett a napfényben s csendes 
szellő suhant a nádasok fölött. ítos- 
kadásig teltek a szilvafák a gazdag 
termés kékszínű ígéreteivel. Min
denütt csönd és csönd . . .

Bezzeg az asszonyok m ár nőm vol
tak ilyen csendesek a találkozás 
viharos jeleneteiben. Hiszen sokan 
egy év óta, több év óta nem látták 
egymást s gyorsan be kellett hozni 
az elmaradt csókokat, ki kellett cse
rélni a "családi híreket. Az újonnan 
jöttek szerényen meghúzódtak a 
többiek között, de ez csak az első 
estéig tartott, mert a közös ismerő
sök emlegetése máris közelebb hozta

J

ézt a konferenciát is. Egy-egy jól 
sikerült mondás nyomán felszaba
dultan nevetett mindahány, az ősz- 
hajú nagymamácska éppen úgy, 
m int az ifjú asszony. A konferencia 

■végén többen indokolták is ezt. A .t 
mondták, hogy előző konferenciák
kal szemben, most kiszabadultak ft 
törvényeskedés alól s elragadta őket 
a kegyelem öröme. Korántsem je* 
lenti ez azt, hogy ez volt a lelki tac 
lálkozás lényege, hiszen a biblia
körökben kemény tusakodás folyt az

őket a többiekhez. Az első órák zűr
zavara után máris kialakult az a 
családias hangulat, amely annyi-; 
jellemzője egyházunk konferenciái- 
nak, különösen, amikor asszonyokról 
van szó. Volt is terefere errői, arról, 
de meg kell hagyni, amikor a kis 
csengő hangja végigszállt a folyosó
kon, a kert fái között s a villogó 
utak felé, örömmel indultak a gyüle
kezetbe. A gyülekezetbe, amely az 
otszág százféle tájáról indult el. 
(Volt olyan asszonvtestvérünk, aki 
570 kilométert utazgatott Gyenesjg 
s ugyanannyit vissza, de úgy érezte 
hogy szórványsorsában ez a gyüle
kezet hordozza majd tovább a leg; 
közelebbi találkozóig.,.)

én-nel. Volt olyan bibliakör, 9mely7 
ben éppenséggel olyan szívek kerül
tek egybe, akik kijelentették, hogy 
mentesek a »nagy-bűnök-« a.'ól s a 
beszélgetést végigpanaszkodták csa
ládjuk bajairól, mások hibáiról, tü 
relmetlenségéről. I tt ugyancsak har
cosnak, bölcsnek és szeretetteljesnek 
kellett a kör vezetőjének lenni addig, 
amíg végül is magukba szálltak, mért 
megismerték magukat. A nagy örö
möket sokszor megelőzte a bűnbánat 
könnyeinek özöne,

y j  alahogy ismét elém került áz
’ ismert ige: »Ha valaki énutánam 

akar jönni, tagadja meg magát, ve
gye fel az ő keresztjét minden nap 
és kövessen engem.« (Luk. 9:23.) 
Diákkorom egy kedves olvasmánya 
jutott róla eszembe, a „Krisztus 
követése« Kempis Tamástól. Újra 
kezembe vettem. Egy egész este la
pozgattam benne. Különös írás. Azt 
mondják, a biblia után a legelter
jedtebb keresztyén irat. A jezsui
ták jelentős szerepet biztosítanak 
számára a szerzetesi nevelésben, 
protestánsok is használják elmélke
désre és imádságos könyv gyanánt. 
Luther is szerette és sokat olvas
gatta, de kedves olvasmánya volt 
Wesleynek, a metodizmus atyjának 
is. Vannak, akik világtól elforduló 
szerzetesi életideált, mindentől el
húzódó misztikus vallás isságot ta 
Iáinak benne, de számtalan kegye
lemből élő ember a Jézus iránti 
józan szeretetet és a  helyes értelem
ben vett alázatosságot tanulja be
lőle. Vigasztal, bátorít, önismeretre 
segít és puritánus életfolytatásra 
késztet.

A könyv latin címe — De imita- 
tione Christi — azonban egy félre
értést idézett elő. Éppen az emlí
tett igének félreértését. Sokán en
nek a könyveimnek nyomán úgy 
képzelték el, hogy a Krisztus köve
tése, Jézus példájának imitálása, 
utánzása. Én magam is hallottam 
ilyenféle tanítást serdülő korom
ban. »A katolikusok Szent Imre 
alakját állítják az ifjúság elé esz
ményképül, mi protestánsok a leg- 
tündöklőbb eszményt és példaképet 
— magát Jézust.« Hasonlóról szá
mol be Reményik Sándor egyik ver
sében: »Anyám is vette legfőbb 
példaképnek Jézust. Szavát erköl
csi nevelésnek. De hogy ő Isten 
egyszülött Fia? Vagy esztelenség, 
vagy komédia.«

Ebben a félreértésben azonban 
maga Kempis Tamás nem vétkes. 
Ö nem Krisztus imitálását, utánzá
sát szándékolta. Számára Jézus nem 
puszta ideál volt. ö  a bibliai érte
lemben vett* követésre gondolt: Az 
újabb kutatások szerint különben a 
könyv szerzője nem Kempis Tamás, 
hanem egy nagy műveltségű közép
kori tudós: Gerrit Grote. Párizs
ban és Prágában végezte tanulmá
nyait. A doktori cím elnyerése után 
jó ideig csillogó hírnévvel, szelle
mes világfi módjára élte életét, Ké
sőbb megfordult élete. Az ő példá
ján, m int sok másén is, beigazoló
dott, hogy Jézus Krisztus szava nem 
értelmezi, magyarázza az emberi 
életet, hanem első sorban változ
tatni akarja. Krisztus felé fordulá
sakor írta elmélkedéseinek jó ré
szét. Prédikációiban az .egyes em
ber lelkét szólította meg. Szószéke 
alá azonban ezrek sereglettek. Ép
pen ez hozta aggodalomba a közép
kori egyházi vezetőket. Eltiltották a 
prédikálástól. Megpróbáltatásának 
éveiben írta könyvének többi részét. 
Halála után barátai átdolgozták, 
kiegészítették írását és végül Kem
pis Tamás rendezte egybe s adta ki 
könyv alakban.
]U i különbség van tehát a köve- 

tés és az utánzás között? — 
Követés, a biblia eredeti kifejezése 
szerint azt jelenti: valaki után men1 
ni. Jézus megy elől. Ö teszi szabad
dá az útat, mi pedig nyomában ha
ladunk, m int bárányok a pásztor 
után. — Az utánzás a színész fel
adata. A színész szerepet vesz fel 
magára. Megfigyel egy másik em

bert, bele éli magát annak jellemé
be, gondolkodásába, viselkedésébe és 
utánozza. Amikor vége van a jele
netnek. ledobja magáról a maszkot. 
A színpadon kívül nem kell szele
pet játszania. Nem kell tovább ne
vetnie, ha szomorú és nem kell lelki 
gyötrelmeket átélnie, ha öröme van. 
Aki mást utánoz, az mindig meg
m aradhat annak, ami. Keresztyén 
ember lehet hivatásos színész, a 
keresztyén élet azonban nem lehet 
sohasem színészkedés. Mégis hány
szor színészkedünk, kényszerítünk 
rá  magunkra valami »krisztusi« 
pózt, magatartást. Változás nem 
történt. Szerepet játszottunk. Színé
szek voltunk. (Ne gondoljuk, hegy 
csak a papok tudnak pózolni és 
fczínészkedni!)

Mikor Jézus azoktól, akik utána 
akarnak menni, önmegtagadást kí
ván, akkor nem egy szerepet kény
szerít ránk, hanem bennünket akar 
megváltoztatni. Nem azt akarja, 
hogy imitáljuk, utánozzuk az új éle
tet, hanem m int amikor a szárazra 
került halat a vízbe teszik, bennün
ket is új élettel ajándékoz meg, 
hogy éljünk abban. Ezt is mennyi
szer értjük félre! Úgy gondoljuk, 
hogy az önmegtagadás egyénisé
günknek a kerékbetörése, a term é
szetesnek az elfojtása. Mennyi ter- 
mészetellenesség, mennyi belső 
gyötrelem származik ebből. Mert ez 
is szerepjátszás. Kegyes színészke
dés. És jó, hogyha még szenvedünk 
miatta és nem vittük olyan tökély
re a  színészkedést, hogy már simán 
megy, magunknak se tűnik fel.

Ilyesmiben nem telik öröme a mi 
Urunknak-. Akik ót követik,, azok
nak nem kell kivetkőzniük saját 
magukból. Anélkül, hogy sokat fog
lalkoznának magukkal, igazi jelle
mekké válnak. Lehet, hogy észre 
sem veszik magukon, mint formá
lódik jellemük. Észre veszik azon
ban mások. Félnek, kétségbe' esnek, 
megtorpannak, de saját lelkiálla
potukkal ú jra meg újra szembe 
szállnak. Nehéz helyzetekben nem 
valami m agatartást erőszakolnak 
magukra — m int például az a ró
mai katona, aki a Vezúv kitörése
kor továbbra is őrt állt Pompei ka
pujában és úgy ásták ki századok 
múlva a hamú és láva közül —; nem, 
arra a felismerésre jutnak, hogy 
Krisztus tartja  őket. Kísértéseik fe
lett aratott győzelmükkel, Krisztus 
győzelmében részesednek. Szegény 
jó Ady Endre is tudott etTST Vala
mit. Ezért írta: »Ha néha, néha győ
zök, ö , az Isten já rt élőttém, Ki
vonta kardját, Megelőzött. . .« Ilyen 
módon lehet harcokban, nagyon ke
mény küzdelmekben részünk, de 
semmiképpen sem színjátszásban.

A Krisztus követésével mindig 
együtt jár a kereszt, a szenve

dés is. Nem valami elviselhetetlen, 
elhordozhatatlan kín. Nem akármi
lyen szenvedés. Egy olyan szenve
dés, ami kihívja a hitünket, amely 
arra késztet, hogy ne szakadjunk el 
attól, aki előttünk jár. A kereszt ti
tok mindegyikünk életében, nem jó 
túl sokat emlegetni. A kereszt fáj, 
de összeköt Jézussal. Ezért hem 
erőtelenít meg. Nem tesz tönkre 
Gyönyörűséges és könnyű. A kereszt 
nélkülözhetetlen a keresztyén élet
ben. Ezért sorolja Luther az egyház 
ismertetőjelei közé. Naponként van 
szükségünk arra, hogy felvegyük s 
olcsó módon ne szabaduljunk tőle. 
Jézus olyanná teszi számunkra, 
mint a mindennapi kenyeret.

Gerrit Grote Krisztus követéséről 
írott könyvében nemcsak azt vért 
szívünkbe, hogy Jézus Krisztust na
gyon szeretnünk kell, mert életünk 
minden alakulásában és helyzeté
ben számolhatunk vele, hanem nagy 
részletességgel, józan, de közvetlen 
egyszerűséggel arról is ír, hogy: ne
künk hasonlóvá kell válnunk Jé 
zushoz. Igen, Jézus követésének 
egy nagy ajándéka és reménysége, 
hogy ő maga bátorít: egyszer hason
lóak leszünk őhozzá. Ez is titok, 
Nem elemezhetjük ki magunkból* 
nem tehetjük közvetlenül láthatóvá, 
De János apostol is tudott arról, 
hogy Jézust követve, hitben élve 
már most »Isten gyermekei vagyunk 
és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy 
mivé leszünk. De tudjuk, hogyha 
nyilvánvaló lesz, hasonlókká leszünk 
őhozzá.« (I. János 3:2.)

A ki Jézust követi, abban Isten 
megkezdi Jézus képének kiáb

rázolását, annak a Jézusnak a ké
pét, aki magát »ember fiának« ne
vezte. Nem kell erőszakosan kerékbe 
törnie egyéniségét, nem kell azt ki
irtania magából, de néni kell bete
ges módon önmagának kitalálnia, 
hogy kicsoda is ő tulajdonképpen, 
Jézus képében, akinek hasonlatos
ságára Isten egyszer átváltoztat 
mindnyájunkat, igazi emberségemet, 
igazi önmagamat találom meg — tel
jesen és egészen.

b.

APRÓHIRDETÉSEK
RE K A M  IÉ K, FOTELEK

garnitúrák készen és megrendelésre, 
fizetési könnyítéssel, BOKOR kárpitosnál 

Sztálin-út 54. (B ejárat: Eötvös-u. J7.) ,

SZLEZÁKRAFAEL
harangöntö állam osított vállalat. Rákos
palota, (Bpest, XV.,) Zrinyt-út 28. Te!.*. 292-129

S O M O G Y I  S Z Ű C S
Bundák, irhák á tszabása, szőrme bélelések, 

használt bundák vétele. Kossuth L.-u. 5.

SPECIÁLIS MŰSTOPPOLÓ, MŰTÖMO
MAKAN JANOS, többszörösen kitüntetett
férfi, női szabómester. Thököly-űt 5 9/a. 
Legtökéletesebb műtömés kiégett, m olyrágott 
szöveten és ruhákon .Vidékre postán utánvét.
Használt háló, kombinált szekrény, kétszemé
lyes rekamíé, fotel, szék, lakberendezés p ri
vátnak olcsón eladó. Péterffy Sándor-ö. 17.
Gombos. •
Sezlon 850 Ft, m atrac SIS, vendégágy (vas-
ból) 345 Ft. Készítőnél. Bp., Lenin-körút SS.
Merídor kötÖkésifllékVl, szBvÖrámát készít, 
Javit. Kisiparos, BpesL VIÍIv, Alfőldi-o. 12.
Műhely. _____  :
Használt garnitúra, kétszemélyes rekamíéváí, 
olcsón. Kétszemélyes rekamiét 2500-ért, fotelt, 
széket készít, javít. ; kedvező feltételekkel: 
Kárpitosmester. Thököly-út 3.

‘Csináltassa nadrágját speciális nadrágszáBó- 
nál. Női-, sí-, bricsesz* és á ts z a ^ s  RáratÁ* 
ciával. Varga János, nadrágspecialísta;
Majakovszkij-u 56. H í. 4.
RingHzés táskában, övékben; gouvré-plíssé, 
mindenféle hímzések, azsúrozás, gombáthú- 
zás, élőrajzólás: Braun Jenő, egyedül ’dol
gozó kisiparos szaküzletében, Aggteleki-o. 4.
szánu_____ __________ . « ■, ■. v- • • . - ;
Orgona, harmonium készítés, jav ítás, ’ han
golás karbantartás. Villamos • fuvóbererrde- 
zések. Fittler. Bpest,XIV.. Miékolczi-öt 76.
Fürdőkályhát vásárolnék sürgősen. Telefon: 
242—074._______ ___________ ,
Minőségi konyhabútor kapható olcsón. Hege
dűs asztalosnál, József-körút 66. . . /
összecsukható ágyakat, sodrony ágybetétet,
csőbúlort, gyermekkocsit készít, jav ítást 
vállal: Prohászka. Zichy Jenő-u. 46. v
Művégtagok, haskötők, sérvkötők, lúdtalp
betétek készítése és javítása. .Vidékre is ki
szállok. Pokorny, orvosi műszerész: Budapest, 
V., Kossuth L.-u. 5. szám.
Vállalati Jogügyi osztályhoz 'elm ennék.
Báditz, Miskolc. Foposta, Postán márad.
Rekamié készítését, mindennemű kärpitÖs- 
munkát. Javítást háznál. . házon k ívü l-válla l 
fizetési kedvezménnyel. Varadi. M ajakovszkij. 
utca 32. ______________  :

Orgonaharmónium remek hangú, kitűnő k a r
ban, négy és fél játékos 17 regiszteres, kisebb 
hartnóniumok. zongorák, pUninők eladása 
vétele. T : 342-662. Bp. VIII. Aggteleki-u.;5, 

I. 18. Paróczy m esternél.___ '
Kétszemélyes rekamiét székekkel, fotelekbe! 
olcsó árban készít: Kárpitos, Rákóczi-iéf 11«
Zongora, pianino javítás, hangolás, érték-, 
becslés olcsón Sasvári zongorakészítő -roes* 
térnél. Lenin-kőrút 21 Tel.: 426—819.
Express Kötőkészlilék. Sálszövő. Rapid ja r l-  
tás. Debreceni, XIII., Szt. Lásgfó-u. 53,,
Szemüveg Lipl Józseftől (Knapecz utódától) 
IX., Ülfői-út 79. Qrökimádás templom mellett.
Zongorajavitás. hangolás Jótállással. Szak
szerű becslés, Szávits mester. Baross-téf egy.
Tel.: 330-476
Harmónium kapható. Szüle János,“- Cegléd, 
XI. kér. 44.

E V A N G É L I K U S  É L E T ;
A m aevarországl evangélikus egyeteme» ! 

egyház Sajtóosztályának lápja 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. V ili.. PuSkin-u. 12. '< ,

Telefon: 142-074
Szerkesztésért és kiadásért telei: 

Dezséry László szerkeszt®
Budapest. 111.. Óéval Bíró M átyáa-tér I. i 

Előfizetési árak:
Egy hóra 5.— Ft, negyedévre 18— M, 
félévre 30.— Ft. egész évre 90.— H  

Engedélyezési és terjesztési s t iw .
M. B. 111. B. 70.336/1943 ' . -‘ r

_______ 10.000 példányban nyomatott
2-534887. Athenaeum (F. v. Soproni B ej,4

Műcsarnok: N épm űvészeti Iparművészeti kiállítás

♦dekes kérdés vetődött fel a hozzá
szólások keretében. (Mert volt ám 
bőségesen hozzászólás s ezek tekin
télyes része komoly bibliaismeret- 
íő l és élő keresztyén magatartásról 
tanúskodott.) S ez a kérdés: a sze
mélyválogatás. Valaki arról kezdett 
beszélni, hogy hiányzik Gyenes- 
diásról az ő hosszú idő óta megszo
kott előadója s em iatt aggályosko
dott a konferencia áldásai felől. De 
az Ige erejének forró óráiban ta
pasztalnia kellett, hogy a »személy- 
válogatás« m iatt szégyenkeznie 
k e ll. . ,

Erre a nyitányra széleskörű foly
tatás következett. Egyik alföldi nagy 
gyülekezet tagja arról beszélt, hogy 
az a bibliaóra, amely azelőtt népes 
volt, a vezető lelkész távozása után, 
mindinkább kisebbedéit, mert a 
»más« bibliamagyarázatát m ár nem 
fogadták kedvesen. Ismét más ar
ról szólott, hogy ő maga is »futká- 
rozott« és csak egyesektől volt, haj
landó elfogadni az igét. »Mennyi erőt 
pazaroltam — mondotta - r  s köz
ben nem vettem észre, hogy .keresz- 

* tyénségem’ divatból született s nem 
képes növekedni.« — Egyik lelkész- 
előadó segédlelkészségének idejéből 
idézte volt főnöke tanítását. »Volt 
a gyülekezetben egy nőtestvérünk 
— mesélte —, aki a prédikációim 
után mindig bejöft a sekrestyébe és 
gratulált a nagyszerű hitszónok
latért. Persze, jól esett hiúságomnak, 
pedig mennyit ártott vele, mert 
meghamisította bizonyságtevésemet. 
Rontott azzal, hogy gratulált s ron
tott akkor is, amikor nem szoron
gatta kezem et. . .«

A vallomások mind azt bizony
gatták, hogy gyülekezetnek és ige
hirdetőnek megrontására van az, 
amikor valaki »fémjelzett prédiká
tor« hírébe kerül s a neve elégséges 
ahhoz, hogy máris »sikere« legyen. 
A hozzászólások nem voltak mégse 
egyoldalúak, mert el kellett ismerni 
azt is, hogy a felülről való adomány 
más és más, de egyöntetűek voltak 
abban, hogy Isten Szentleikének 
munkája ott mutatkozik, ahol Isten 
akarja s ez független személyektől.

Sok új elhatározás is
született ezen a konferencián. Ki
derült ugyanis, hogy '— bár évről 
évré részt vettek konferenciákon — 
ennek gyümölcse nem mutatkozott 
a gyülekezeti szolgálatban. Egysze
rűen elegendőnek tartották azt, , hogy 
a nyár egy hetét rászánták, de ma
gukat nem szánták rá a jónak cse
lekvésére egész éven át. Megrázóan 
szólt egyik kedves részvevő arról, 
hogy éppen ellenkezőleg, ő egyálta
lán nem is já rt a gyülekezeti alkal
makra, hanem különféle »közössé
geket« keresett fel. Az evangélikus 
egyházi konferencia áldásait másutt 
szórta szét s saját gyülekezetével

szemben az állandó bírálgatás és 
elégedetlenség magatartását tanúsí
totta. Egyik fiatal nőtestvér, aki 
addig csak az énekkar munkájában 
vett részt, tűnődve hallgatta mások 
szavát s azon elmélkedett: mit te
hetne ő még mást is ezen kívül? 
Egészen gyakorlati tanácsok hang
zottak el útmutatásul s ezek bizo
nyára nem múlnak el nyomtalanul 
országszerte.

Az estéket az ének uralta. Az 
éneklő gyülekezet a csillagos ég alá 
szórta szét örömét a többszólamú ká
nonok hangjaiban. S minden dél
után mai egyházi íróink verseit, no
velláit, színdarabjait szólaltatták 
meg.

A szétválás bánata árnyékolta be 
az arcokat az elmúlt napok után. De 
a búcsúzás szavaiban az a  remény
ség ujjongott,, hogy Isten kegyelmi 
időt ajándékozott hépénfek és ezt 
meg is ta r t ja

Várady Lajos

Istentiszteleti rend
Szeptember hó 27-ín, r»sárnap 

A PESTI OLDALON:

Deák-tér d . e. 9 . Sülé Károly, d.' e. 11 Ke
m é n y  Lajos. d. u . 6 Sule Károly. Fasor d. e. 
VrlO Szita István, d. e. 11 Cserháti Sártdor, 
d. u. 6 Szita István . Dózsa Györgyrút d. e. 
VelO 'Cserháti* Sárídbr. Ü llö l-ó t' d. e. ValO. 
d . e .  II. Rákóczl-út d. e. 10 Szilády Jenő dr., 
d. e. s/,12. Karácsony S.-u. d. e. 10. Thaly 
■K.-u. d e. II Bonnyai Sándor, d. u. 6 
B onnyai Sándor. Kőbánya dv e.-ValO Korén 
Emil, d. u. 4 Koren Emii- Simor-u. d. e. 
Vi 12 Koren Emil. Utász-u; d. e. 71 12 Hafen- 
scher Károly. Zuglói d, e. II Scholz László, 
d. u. 6 Scholz László, G yarm atéi, d. e. VslO 
M untág Andor. R ákosfalva 'd . e 7,12 Mun- 
íág  Andor. Fótl-út d. e. M .  Rímár Jenő 
d. ti. 7 .Gádor A ndrás. Váci-út d. e. 8 Rimár 
Jenő. d,‘ u. 4 Gádor A ndrás, Ú jpest d. e. 10 
Velő Béla, d. u. 7J7 BVázy Lajos. Dunakészi- 
Alag d. e. 9 Blázy Lajos. Vas-u. 2 c. d. e. 
11 Szimonidesz Lajos. Rákospalota MAV- 
telep* d. e. Vs9. Rp. nagytemplom d.. e. 10. 
Rp. öregtempíom d. u. 3. Pestújhely d. e. 10. 
Rákoskeresztúr d. e. Vsll. Rákoshegy d. e. 9. 
Rákostiget d. e. 10. Rákoscsaba d. e. 9, d. u. 
7*7. Clnkota d. e. 9 , (gyeim.}, d. e. 10, d. u. 
Vj3. M átyásföld d: e. 7«12, Kerepes-Kistarcsa 
d. e. Vl 10. Pestlőrinc d. e. U. Pestimre 
d. u. 5.- Pesterzsébet d. e. 10. Soroksár-Ujtélep 
d e. Vi9. Kispest d .‘ e. 9.: d. e. 10,' d. u. 6. 
Wekerle-tétep d. e. 8. Rákosszentmihály d. e. 
•Áll, d. u .,5 . ,

! A BUDAI OLDALON:

Bécslkapu-tér d .’e .'9  Pethő István '/ d .-e. ti 
Sréter Ferenc, d. u . . 7, (zenésáhitat) Váradi 
Lajos. ToCoczkó-tér d. e. '8 V árady Lajos. 
Óbuda d. e. 9 Mezősi György, d. e. 10 Vető 
Lajos dr., d. u. 5 Mezősi György. XII., Tar- 

~csay V.-u. d. e. 9 Rultkay Elemér, d. e. 11 
Ruttkay Elemér, d. u. 7 Danhauser* László. 
Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet d, e, 10 
F erdinand István  dr. Kelenföld d. e. 8. 
d. e. II. d. u. 5. Németvölgyl-út d. e. 9 
(úrv .). Kiilső-Kelenföld 12. Csépel d. e. 1! 
G álát György, d: u. 7 G álát György.- Buda
fok d. e. 10. Nagytétény d. e . . 7:9. Keten- 
völgy d.. e. 9. Albertfalva d. e .  Veti. Csillag
hegy d. e. VílO.

Sokszor gondoltam, a népművé
szet a múlté, ma m ár kihalt, m e*  
ölte a rohanó élet-folytatás. Az első 
nagy terem után, amelyben évszá
zados népművészeti emlékeket ta 
láltam, egyre fokozódó örömmel lá t
hattam: nem, a népművészet nem hall 
meg, él ma is. Talán lassan mind ke
vesebb helyen öltik magukra a szin- 
pompás kapuvári, sárközi, palóc vagy 
mezőkövesdi népviseletet. A régi fes
te tt és betétes vagy faragott, kézi 
munkájú bútorok helyét elfoglalja a 
modern gyári holmi, de a hímzésekén, 
á szőtteseken, a pásztorművészet fa
ragványain és gölöncsér munkákon, a 
cserépedényeken ott beszél népünk 
keze, szive gazdag világáról. A szor
gos parasztasszonyi kezek, a nehéz 
napi munka után finom mozgást 
igénylő szebbnél szebb színes szőtte
sek, színpompás hímzések készíté
sével beszélnek a szebb, boldogabb

élet utáni vágyukról és hogy ezért 
minden áldozatra készek Férfiak 
fába és csontba faragják, azt, hogy 
milyen szépnek vagy éppen küz
delmesnek látják mindennapjukat. 
Szebbnél szebb faragások és edé
nyek dicsérik népünk szép élet- 
szeretetét. Azután milyen jóleső 
érzés látni, hogy az iparművészeink 
nem szégyenük népi hagyományain
kat és akad köztük, aki a gyári női 
ruhaanyagra, kerám iára stb. rakja 
át népi művészetünk gazdag forma
kincsét. örömmel jöttem el, hogy 
nem régi idők halott emléke a nép
művészet, hanem vannak ma is to- 
vábbvivői a kicsiny falvak egyszerű, 
dolgoskezű emberei között.

Az a feladat áll a nemzet előtt, 
hogy a népművészet szépségeit és jel
legét átvigye a használati tárgyakra 
s a lakberendezési ’parba.Űj fordításban megjelent! '

DOKTOR LUTHER MARTON

K I S  K Á T É J A
Fordította és magyarázatokkal ellátta :

ifj. Prőhle Károly teológiai akadémiai tanár 
Ára S forin t

Megrendelhető az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál, 
Budapest, VIII., Puskln-utea 12» — Csekkszámla szám : 220.278

ELSŐ IMÁDSÁGOS KÖNYVEM
Imádságos képeskönyv gyermekek számára 

Színes képekkel, díszes kivitelben
Ára: kötve 12.— Ft, fűzve 10.— Ft.

Megrendelhető az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál, 
Budapest, VIII., Puskin-u. 12. Csekkszámlaszám: 220.278 VIII.
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Az egyik előadás után
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E gyh ázu nk  p ü sp ö k e in ek  k ö r lev e le  
g y ü le k e z e te in k h e z

Szeretett Testvéreink az Cr Jézus Krisztusban!
Az ország egész területéről az aratási hálaadó Istentiszteletek ünnepi 

hangulata árad felénk. Az a zsoltárom hálaadás, mellyel gyülekezeteink 
Istent dicsérték az új kenyérért, a bőséges termésért, mely örömet és 
biztonságot hozott az ország egész népének, földművelő és ipari munkás 
családjainknak egyaránt. Az ilyen hálaadás kedves Istennek, aki nemcsak 
arra tanított minket, hogy legszentebb, mindennapi imádságunkban könyö
rögjünk a mindennapi kenyérért, hanem azt Is megparancsolta nékünk, 
hogy hálaadással vegyük a mindennapi kenyeret.

Ezekben a napokban szorgalmasan dolgozó, a drága magyar földet 
forrón szerető s abba verejtékét hullató magyar földművelő népünkre gon
dolunk és nekik is köszönjük az áldozattcljes munkát s azt az egész ma
gyar nemzet iránt felelősséget érző hazafias cselekedetet, mellyel nem
zetünk közös nagy kam ráját meghordták s ezzel biztosították az egész 
nép kenyerét, Hálaadásunk és köszönctünk mellett az a felemelő bizako
dás tölt el bennünket, hogy földművelő népünk cl nem lankadva, re
ményteljesen veti a jövő év kenyerét s a munka szent lelkesedésével küzd 
a földeken azért, hogy nemzetünk évről évre gazdagabban és biztosítot- 
tabban élhessen.

Buzdítjuk is evangélikus testvéreinket arra, hogy kötelességeiknek 
tegyenek eleget a továbbiakban is. Ez esztendőben már nemcsak a jó idő
járás és parasztságunk szorgalma volt a segítségünkre, hanem a fejlett 
gazdálkodás sok vívmánya is. Parasztságunk jórésze közös gazdálkodásba 
kezdett, alkalmazta a földművelés tudományosan igazolt új módszereit, 
sok támogatást kapott kormányunktól arra, hogy közös gazdaságát erő
sítse. Büszkeséggel és hálás örömmel látjuk, hogy evangélikus földmű
velő népünk is ott volt azok között, akik úttörőkként, a szemüket a jöven
dőre vetve a fejlettebb új gazdálkodási rendszert és módszereket elsajá
tították s azokat eredményesen próbálták ki a termelőszövetkezetekben. 
Szivünk imádságaival kísérjük mindazokat, akik ráléptek a jövő mező
gazdaságának útjára s maguk Is arra a meggyőződésre jutottak, am elyet, 
a Szentírás tár elénk, amikor a Prédikátor könyvének negyedik fejezeté
ben kimondja: »Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek, 
mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert, ha elesnek is, az 
egyik felemeli társát, jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, 
aki öt felemelje« (Préd. 4 :9—10). »Ha az egyiket megtámadja is valaki, 
ketten ellene állhatnak annak és a hármaskötél nem hamar szakad el« 
(Préd. 4 :12). Kérjük is azokat a földművelő testvéreinket, akik már 
a termelőszövetkezetekhez csatlakoztak, hogy erősítsék közösségeiket, 
tartsák azokat együtt s ne engedjék a kishitűség és a széthúzás 
áldozatául esni. Mi azért imádkozunk, hogy Isten igéje evangélikus né
pünk között mindig jobban érvényesüljön. Vezesse népünket egymás sze- 
retetére, lelkesítse közös munkára s tegye ejjész nemzetünket közös célért 
küzdő egy családdá, Azért Imádkozunk, hogy népünk mindig gazdagabb 
és teljesebb életre jusson, megtalálja az ígéretes jövendő útját s élvezhesse 
az idejében elvégzett hűséges munka megérdemelt jutálmát, a jólétet.

•A: mi Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatok-

Budapest, 1953. szeptember 29-én.
DEZSERY LÁSZLÓ s. k. - 

a déli egyházkerület püspöke.
DR. VETŐ LAJOS s. k. 

az északi egyházkerület püspöke.

Kettős lelkésziktatás Tótkomlóson
Az ünnepség délelőtt 9 órakor kez

dődött. Ekkor van helyi szokás sze
rint a szlovák nyelvű istentisztelet. 
Harangzúgás közben vonultak be a 
beiktatandó lelkészek a templomba 
Mekis Ádátnnak, a keletbékési egy
házmegye esperesének a vezetésé
vel. Részt vett még az ünnepségen 
Mekis János egyházmegyei felügyelő, 
Gubcsó András medgyesegyházi, 
Jeszenszky Tibor ambrózfalvai, Fürst 
Ervin orosházi és Zalán Pál csanád- 
alberti lelkész. Az orgona mellett 
Borgulya Endre, a kiváló szarvasi 
orgonista látta el a szolgálatot,

A zsúfolt templomban Mekis Ádám 
esperes I. Péter 5.2—4 alapján mon
dott lelkészbeiktató beszédet. Az új 
lelkészek szivére helyezte az /ige 
üzenetét:

soha meg ne feledkezzenek ar
ról, hogy a rájuk bízott nyáj Isten 

■ nyája, melyet akkor »legeltetnek« 
pásztori módon, ha Isten igéjét 
tisztán hirdetik s a szentségeket 

helyesen szolgáltatják ki.
Ezután a két ‘beiktatandó lelkész: 

Koppány János és Zsemberovszsy 
János úrvacsorát vett, majd Mekis 
Ádám esperes beiktatta őket lelkész! 
hivatalukba.

Gyülekezeti éneklés után Mekis 
Ádám esperes szlovák nyelvű szó
széki szolgálata következett Ján. 15, 
1—12 alapján.

Az istentisztelet után egyházköz
ségi közgyűlés kezdődött, melyet az 
esperes imádsága után Mekis János 
egyházmegyei felügyelő nyitott meg. 
Beszédében hangsúlyozta, hogy

nagy szükség van a szolgáló szc- 
retetre, a béke elérését és bizto
sítását célzó egyházépítő mun

kára.
Mekis Ádám esperes tolmácsolta

Dezséry László püspök áldáskíváná
sát és Gregor Györgynek, az Állami 
Egyházügyi Hivatal Békés megyei 
főelőadójának üdvözletét. Köszön
tötte az új lelkészeket a keletbékési 
egyházmegye lelkészi munkaközös
sége, valamint a békéscsabai gyüle
kezet nevében is. Hangsúlyozta, hogy

az új lelkészeknek egyik első
rendű feladata kell, hogy legyen, 
hogy azt a bizalmat, mellyel a 
püspök az új törvények értelmé
ben a tótkomlósi gyülekezetbe 
küldötte őket, minden vonatko
zásban kiérdemeljék. Szolgála
tuk elé bizalommal tekint nem
csak egyházunk vezetősége, nem
csak a tótkomlósi gyülekezet tag
jai, hanem a község vezetősége , 
és annak minden becsületes dol

gozó tagja is.
Az esperes Isten igéjével köszön
tötte az új lelkészeket: »Vigyázz a 
szolgálatra, melyre vállalkoztál az 
Urban, hogy azt betöltsed.« (Kol. 4, 
17.)

Ezután sorra üdvözölték a beikta
tott lelkészeket a környező testvér
gyülekezetek lelkészei, majd á hely
beli református, katolikus és baptista 
egyház képviselői.

Az üdvözlő szavak elhangzása után 
Koppány János és Zsemberovszky Já
nos beiktatott lelkészek válaszoltak 
az üdvözlésekre.

Kérték a gyülekezetét, hordozza 
őket Imádságban, hogy a szolgá
lat végzéséhez legyen mindig 
erejük. Készséggel felajánlották 
együttműködésüket a helybeli 

• községi. tanács, valamint a helyi 
különböző felekezetek irányában.
Mekis Ádám esperes záró imád

sága és a himnusz eléneklése után az 
ünnepi közgyűlés véget ért.

R Á K Ó C Z I - E S T  A  D E Á K - T É R E N
„Deák-téri esték" címen sorozatot indít a Deák-téri gyülekezet

Amikor elaludt a csillár és meggyulladt a dobogót megvilágító reflek
tor fénye, már zsúfolásig tele volt a Deák-téri nagy díszterem. Rákóczi 
szabadságharca megindulásának 250. évfordulója arra indította a Deák- 
téri gyülekezet vezetőségét, hogy művészi színvonalú Rákóczi emlékünne
pélyt rendezzen. A hetek óta folyó előkészítő munka jó eredményt hozott. 
Budapest cvangélikusságának nagy érdeklődése fogadta az estet, mely az 
utóbbi évek egyik legjelentősebb és legjobban sikerült egyházi ünnepélye 
volt.

Dezséry íjászló
püspök nyitotta meg az ünnepséget. 
Megnyitó szavaiban elmondotta, hogy 
a Deák-téri gyülekezet magára vál
lalta, hogy »Deák-téri esték« cím 
alatt sorozatos estélyeket tart, me
lyeknek első célja az, hogy ismertesse 
az evangélikusokat a magyar evan
gélikus múlttal, úgy, hogy ezzel is szol
gáljon a  mának.

A Deák-téri esték be akarják mu
tatni az evangélikus egyházat 
úgy, phogy azt a magyar nemzet 
és a nemzeti kultúra oldaláról 
látták az elmúlt évszázadokban, 
másrészt bemutatni a magyar 
nemzetet és a magyar nemzeti 
kultúrát úgy, ahogy azt az evan
gélikus egyház látta és látja s 
ahogy azt maga az egyház Is for

málta és formálja.
Dezséry püspük hangsúlyozta, hogy 
ezekben a bemutatókban őszinte ké
pet fognak adni, melyben minden 
egyházi elfogultság háttérbe szorul 
s. megszólal majd az egyházunkat ért 
nemzeti kritika éppen úgy. mint a 
nemzeti elismerés. A Deák-téri esték 
tartalmukban és előadásukban is

LUTHER M Á R TO N : . . .
IMA OLTALOMÉRT

(Betlied wider den Teufel)
Atyaisten, légy velünk, 
ne hagyj elvé'szni minket, 
adj boldog háláit nekünk: 
töröld él bűneiketI 
Őrizz meg az ördögtől 
és tarts meg erős hitben, 
hogy rád építsük minden 
bizodalmunk’, más nincsen, 
kiben bíznánk őröktől 
fogva, mindnyájan híven, 
ördögi ármány ellen 
fegyverezz fel, 6 Isten.
Amen, ámen. Úgy legyenI 
így dicsérünk. Istenem.

< lézus Krisztus, légy velünk, 
ne hagyj elveszni minket, 
adj boldog halált nekünk: „ 
töröld el bűneinketI 
Őrizz meg az ördögtől 
és tarts meg erős hitben, 
hogy rád építsük minden 
bizodalmunk’, más nincsen, 
kiben bíznánk öröktől 
fogva, mindnyájan híven, 
ördögi ármány ellen 
fegyverezz fel, 6 Isten.
Amen, ámen. Úgy legyenl t 
így dicsérünk, Istenem.

Szentlélek, te tégy velünk, 
m  hagyj elveszni minket, 
adj boldog halált nekünk: 
töröld el bünelnketl 
Őrizz meg a z  ördögtől 

■ és tarts meg erős hitben, 
hogy rád építsük minden 
bizodalmunk’, más nincsen, 
kiben bíznánk öröktől 
fogva, mindnyájan híven, 
ördögi ármány ellen 
fegyverezz fel, 6 Isten.
Amen, ámen. . Úgy legyen! 
így dicsérünk Istenem.

Fordította: 
BODROG MIKLÓS

színvonalas műsort fognak adni, 
amit az első est, a Rákóczi emlékest 
műsora és előadógárdája is mutat. 
A püspök ezzel megnyitotta a Deák
téri esték sorozatát.

Elsőnek Tolnay Klári kétszeres 
Kossuth-díjas, érdemes művész lé
pett a dobogóra. Mikes Kelemen le
veleiből olvasott fel és szava nyomán 
megelevenedett a hallgatóság e^őtt a 
Törökországban élő Fejedelem élete 
és halála. Ezután Rosier Endre, érde
mes művész, az Állami Operaház 
tagja énekelt két kuruc-korabeli népi 
balladát Kodály Zoltán feldolgozásá
ban és Peskó György zongorakísére
tével. Mélyen átélt gyönyörű elő
adását hallgatói azzal jutalmazták, 
hogy tapsuk alig akarta leengedni a 
dobogóról.

Dr. Esze Tamás
református lelkész, a történet- 
tudományok kandidátusa ünnepi 
előadása a szakember otthonos
ságát egyesítette az éber figyel
met magára vonzó érdekességgel.

— II. Rákóczi Ferenc hívő katoli
kus volt. Történelmünknek talán leg
bensőségesebb, legbuzgóbb katoli
kusa. Mégis

ezt a szíve szerint katolikus feje
delmet a maga hősei között tartja 
nyilván a magyar protestantiz
mus, tulajdon egyháza viszont 
sohasem tudott vele egészen meg

barátkozni.
— A mi hősünk azért, mért á tü 

relem embere volt egy olyan korban, 
mikor életünkre tört a jezsuitákkal 
szövetkezett Habsburg-uralom. Sza
badságharcának nyolc esztendeje 
alatt a magyar protestantizmus meg
újult, a  szécsényl országgyűlés ha
tározatából visszanyerte teljes bir
tokállományát.

Rákóczi korában Magyarország 
még protestáns többségű ország, 
a fejedelem maga mondja, hogy 
hadseregének csak egytlzed része 
volt katolikus, s ha a nagy nem
zeti küzdelem győz, hazánk ma 

túlnyomó részében protestáns.
— Rákóczi vallási meggyőződésére 

ama nyilatkozata világít rá, melyet 
Jablonski porosz szuperintendens
hez írt levelében olvasunk: Midőn — 
írja— Isten kegyelméből a szabad és

egyetértő magyar nép ügyét felka« 
rolta, szívén semmi sem feküdt any- 
nyira, mint az, hogy a vallások vi
szályát, melynek magvát az ördög 
vetette el, kiegyenlítse és közös sze- 
retetre bírja azokat, akik az igazi 
keresztyénségről megfeledkezve, 
egymás iránt határtalan gyűlölettel 
viseltetnek.

- 1- Egy másik mondata azt is el
árulja, miként akarta megteremteni 
a felekezetek békességét. A szabad
ságharcát megelőző idő az egyesítő 
kísérletek ideje a nyugati keresz- 
tyénség történetében, Rákóczi is ez  
unió híve volt. 1707-ben, karácsony 
táján, asztalánál, udvari papja jelen
létében beszélgetést kezdett -a reli- 
gióknak egybefoglaltatásáról, mond
ván, hogy

csakhamar megvolna az unió, ha
a papokat kizárnák a tárgyalá

sokból.
Az egység vágya ott élt sok derék 

magyar ember szívében, s ez is közre
játszott abban, hogy akadt nem egy 
olyan katolikus ember Magyarorszá
gon, aki akkor is kitartott a magyar 
szabadság ügye mellett, mikor a 
pápa eltiltotta a szabadságharc tá
mogatását.

— A függetlenségünkért vívott 
harcban mégis elsősorban a protes
tánsok Rákóczi leghűségesebb hívei, 
belső munkatársai. Kancellárja és 
diplomatája a református egyház 
büszkesége Ráday Pál, főudvarmes
tere az evangélikus Ottlyk György. 
Evangélikus a kuruc »pénzügymi
niszter« Hellenbach, református az 
udvari marsall! Vay Ádám.

— Nagyhitű, egyházunkhoz halá
lig hűséges protestáns férfiak tár
saságában. dolgozik az új; korszerű, 
független Magyarországért a katoli
kus fejedelem, történelmünk legbuz
góbb katolikusa:

A kuruc kor vallásos kapcsolataira 
termékenyítő hatású vallásos énekek 
közül énekelt M. Molnár Éva, a gyü
lekezet Lutherártla énekkarának 
magánénekese. Szívből jövően és 
meleg hangon adta elő Balassi Bá
lint bűnbánati énekét és ismeretlen 
szerző korabeli énekét. A kuruc kor 
népi eredetű hatalmas irodalmából 
öt gyönyörű költeményrészletet mon
dott el ezután Joó László, az ifjúsági 
Színház tagja. Az öt gyöngyszem 
között volt történeti ének, toborzó, 
bujdosó dal és szerelmi ének. A lel
kes szavalat hűen adta vissza az 
egyes szemelvények hangulatát. B 3- 
fejezésül a Rákóczi-induló akkordjai 
csendültek fel, amint Liszt Ferenc 
XV. rapszódiájában feldolgozta, 
Peskó György művészi tolmácsolásá
ban.

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap. 

Ján. 15, 9—14.

Legtöbb ember szeretetének nincs 
»igazi* alapja, fundamentuma. Elég 
egy rossz szó, egy megtagadott ké
rés, bizonyos kérdésekben való véle
ménykülönbség, vagy a legcsekélyebb 
érdekellentét s az ilyen »alaptalan 
szeretet* füstté, kpddé válik; vagy ép
pen gyűlöletbe csáp át. Az ilyen
fajta ingatag szeretet rontja meg az
után emberek együttélését a család
ban, a gyülekezetben és a népben s 
véri be ember és ember közé a bizal
matlanság félelmetes ékjét. Ez a 
szeretet — aminek indító rugója, tel
jesen az emberből kiinduló szimpátia 
vagy önérdek — sohasem biztosít 
arról, hogy aki ma mint barát szorít
ja meg a kezemet, holnap nem mint 
gyűlölködő haragosom jön-e velem 
szemben. Emiatt a változékony sze
retet miatt lesz tehát egyik ember a 
másik kárára, szomorúságára.

A keresztyén ember szeretete azon
ban nem ilyen; annak ugyanis örök 
alapja, Igazi fundamentuma van:

Krisztus szeretete. Az O »nagyobb* 
szeretete — mellyel életét adta ér
tünk, *barátaiért« — az az alap,
amire ráépül s amiből naponként táp
lálkozik, megújul a keresztyén ember 
szeretete. Ez az O szeretete hívja 
létre, teremti a keresztyén ember éle
tében azt a merőben új, meglepően új 
életet, amit így fejezhetünk ki: szén. 
retetben való élet.

Ebben az Otőle jövő szeretetben 
lesz azután jelenvaló, kézzelfogható 
valósággá Krisztus jelenléte a ke-\ 
resztyén ember életében — a maga 
teljes örömöt és életújító boldogságot 
adó hatalmával. Arról tudhatja meg 
ugyanis valaki, hogy Krisztus jelen 
van az 5 életében, ha hitbeli valóság, 
boldog bizonyosság és örömteli élet 
számára az 0  szeretete.

Ez a szeretet húzza ki azután a bi- 
zalmatlanság és félelem ékjét ember 
és ember közül $ emiatt és ebben 
lelheti örömét egyik teremtmény a 
másikban. Cslzmazia Sánflor

„Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból“ n w  * »
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A Z  EGYHÁZTÖRTÉNELEMBŐL:

B É L  M Á T Y Á S ,
a tudós evangélikus lelkész

GYÜLEKEZETI HÍREK
1953. október 4. Szentháromság után 18. vasárnap 
Igék: d. e. Jn 15, 9 -14 . 1. Jn 3, 18-24. d. u. Mik 6, 6 -8 .
A vasárnap üzenete: Járjunk elhlvatáslmkhoz méltóan: szeretetben! 
Liturgikus szín: zöld.Bél Mátyás 1684-ben született a 

Zólyom megyei Ocsován. Apja egy
szerű ember volt, falusi mészáros- 
mester. Bél Mátyás korán kitűnt tár
sai közül kiváló szellemi tehetségé
vel. A besztercebányai és rozsnyói 
egyházközségek támogatásával ke
rült ki külföldre, ahol a hallei egye
temen uralkodóvá lett pietizmus ha
tása alá került.

Franke Ágost Hermann hallel egye
temi tanár, a pietizmusnak azt az 
irányát képviselte, amely a keresz
tyén hit gyümölcseit az emberi ha
ladás szolgálatával össze tudta kap
csolni. Bél Halléban való tartózko
dása idején Franke intézeteinek volt 
mezőgazdasági kertje, természet
rajzi gyűjteménye, fizikai és vegy
tani laboratóriuma, boncoló helyi
sége, esztergályozó és üvegcsiszoló 
műhelye. A XIII. sz. elején már az 
emberiség nagyjainak figyelme egy
re inkább a természet felé fordul s a 
tudományos ismereteket kezdik a 
gyakorlati élet szolgálatába állítani. 
Például Leibniz, a híres német filo
zófus ekkor készíti el az első szá
mológépet, tökéletesíti a zsebóra szer
kezetét és már olyan hajó megépí
tésén is töri a fejét, amellyel szél el
len és víz alatt is lehetne haladni. 
A városi polgárok és az értelmiség 
körében egyre terjedt a természet
tudományok iránti érdeklődés. Ebben 
a helyzetben a Franke-féle iskolák
ban, az előző korok egyoldalú lati
nos műveltségével szemben, megje
lenik a természetrajz, földrajz, fizika, 
vegytan, történelem tanítása is, 
vagyis az akkor felfelé törő polgár
ság számára nyújtott hasznos és gya
korlati ismereteket, ami megfelelt a 
német polgárság puritánságra, ke
gyességre s ugyanakkor gyakorla
tiasságra igyekvő beállítottságának.

Bél Mátyás mentes maradt a pie
tizmusnak attól az elfajult formá
jától, amely az élet küzdelmeitől 
és örömeitől elforduló rideg zár
kózottsággá vált s amely minden
ben az ördög találmányát látta, 
ami kívül esett a szűk és zárt 
pletista körön. Bél hatalmas tu
dományos munkásságával bebi
zonyította, hogy nem tartozik 
azok közé a pietisták közé, akik 
minden világi tudomány és mű
vészet ellen harcot indítottak.

Első nyomtatott munkája Hallé
ban jelent meg, ebben az evangéli
kus egyház dogmatikáját foglalta

össze latin nyelven. Külföldről visz- 
szatérve Besztercebányán, majd Po
zsonyban működött tanárként, ké
sőbb pedig pozsonyi lelkész lett.

Rendkívül sok irányú tudományos 
munkásságát bizonyítják a sűrű egy
másutánban megjelenő művei. Ma
gyarra fordította a pietista Freyling- 
hausen hittankönyvét. valamint 
Arndt hitmélyítő munkáját »Füves 
kertecske« címen. »Die gottsuchende 
Seele« címen adta ki német nyelven 
imádságait. A pietizmus elferdülé- 
seivel oly nagy harcot folytató 
Krman Dániel szuperintendenssel 
együtt végezte el a Szentírás cseh 
nyelvre fordításának javítását, de 
foglalkozott a Károli-féle magyar 
fordítás javításával is. »Der unga
rische Sprachmeister« című nyelv
tanában célja a magyar nyelvnek, 
anyanyelvének, a más nyelven be
szélőkkel való megismertetése. 1718- 
ban Lipcsében jelent meg a magyar 
rovásírásról és a régi hun-seytha 
irodalomról szóló könyve. Bél volt 
az első, aki Anonymussal, a magyar 
történelem kezdetének névtelen író
jával tudományosan foglalkozott.

Közben arra is volt energiája, 
hogy 1721-ben Pozsonyban kiadja az 
első hazai rendszeresen megjelenő 
újságot »Nova Posoniensia« címen, 
latin nyelven.

Gyakorlati egyházi és kultúrális 
munkásságának a bizonyítékai a po
zsonyi iskola számára készített tan
tervé, módszeres utasítása és sza
bályzata, amely mutatja, hogy a 
hallei pietizmus haladó vonásait 
mennyire át tudta ültetni a hazai 
viszonyok közé.

A hittan nála nem száraz dog
matikai ismeretek elsajátításából 
állt, hanem a keresztyén hit és 
élet világába való bevezetést je
lentette, hogy azután az élő bit 
megteremje az emberek körében 
való hűséges szolgálat gyümöl

csét.
Ugyanakkor Bél iskolájában is meg
jelennek a reális ismeretek, a ter
mészet iránt való érdeklődés felkel
tésére.

Hogy mennyi nehézséget kellett 
tudományos munkája közben leküz- 
denie, azt akkor látjuk, ha egy ki
csit betekintünk műhelytitkaioa. 
Amikor megkezdte élete főművének, 
Magyarország földrajzának és tör
ténelmének megírását, akkor úgy
szólván alig állott megfelelő forrás

rendelkezésére. Először úgy kellett 
anyagát összegyűjtenie, hogy a nyári 
szünetre hazamenő tanítványait 
bízta meg szülőhelyük természet- 
rajzi, földrajzi, néprajzi és történel
mi adatainak összegyűjtésével, amit 
azok a helybeli lelkészek segítségé
vel állítottak össze. Ez a módszer 
azonban nem elégítette ki, megkezd
te az egész országra kiterjedő uta
zásait. Csakhogy ez a korabeli nehéz 
közlekedési viszonyok között igen 
nagy feladatot jelentett. Rossz uta
kon, az időjárás szeszélyeinek kitéve 
rótta az országutakat. Különösen az 
1716., 1723., 1725., 1727. években tett 
nagyóbb utakat, Pozsonytól egészen 
Erdélyig. Közben a főúri családok 
nem voltak hajlandók levéltáraikat 
Bél kutatási céljára rendelkezésre 
bocsátani. Majd pedig utazgatásai 
miatt a magyar forradalmaktól ret
tegő bécsi uralom kémnek nézte 
s ügye még a nádor elé ts ke
rült.. Bécs azzal nehezítette mun
káját, hogy amint egy-egy megye 
földrajzi és történelmi feldolgozásá
val elkészült, a kéziratot be kellett 
küldenie az illetékes megyéhez, ahol 
a nemesi bürokrácia a legtöbb eset
ben évekig hevertette a kéziratot az
zal, hogy a megyei uraknak nincs 
idejük az átnézésre. Volt olyan megye 
is, amely a pótolhatatlan kéziratot 
elvesztette, másik megye pedig hasz
navehetetlennek jelentette ki Bél 
óriási munkáját.

Voltak azonban, akik munkájának 
nagy jelentőségét megértették és 
abban segítették.

Sűrű levelezésben állott hazai és 
külföldi tudósokkal, amint ezt 
többek között Bayer szentpéter
vári orosz akadémikussal folyta
tott levelezése Is bizonyítja, aki
től nyelvtudományi munkájához 
finn nyelvtant is kért, a magyar
finn rokonság tanulmányozása 

céljából.
Mikor Bél tudományos hírneve 

egyre nőtt, a tudósok egész sora csat
lakozott kutatása elősegítéséhez, tá
mogatták adatgyűjtésében és tudo
mányos utazásaiban, amelyet legna
gyobb részt saját költségén végzett.

Élete vége felé a londoni, berlini, 
olmützi, jénai »tudós társaságok« 
tagjai közé választották. Tanítványai 
közül pedig sok tudós és hírneves 
ember került ki, például Fáy And
rás író is Bél iskolájában tanult.

Eredményekben gazdag élete 
1749-ben fejeződött be.

Bél Mátyás egyike azoknak a nagy 
evangélikus lelkészeknek, akik egy
házunk határain túl is nagy megbe
csülést vívtak ki maguknak. Bél 
evangéliumi keresztyénsége egészen 
nyitott volt hazája és az emberiség 
kultúrája felé. Mélyen érdekelte kora 
legújabb tudományos fejlődése s 
maga is ennek a fejlődésnek az élére 
állt. Életművének ez a nagy tanul
sága számunkra.

DEAK-TÉR
Október 11-én, délután  félhét óra

kor gyülekezeti szeretetvendég3ég 
lesz a gyülekezeti terem ben.

n y ír e g y h á z a

A nyíregyházi szeretetotthon 
szeptember 20-án aratási hálaadó 
ünnepélyt rendezett. Az . ünnepélyen 
ének- és zeneszámokból, valamint 
szavalatokból álló gazdag műsor ke
retében dr. Pass László debreceni 
lelkész tartott előadást »A terített 
asztal és pohár« címen.

PESTI EGYHÁZMEGYE
A lelkészt munkaközösség szeptem

ber 28-án a Deák-téri gyülekezeti te
remben gyűlést tartott. Bevezető 
áhítat után Gyöngyösi Vilmos vi
tát vezetett be »Szektás tanítások 
és csoportosulások evangélikus egy
házunk keretén belül és az ellenük 
való védekezés« címen, majd Sülé 
Károly ismertette a lelkészt önsegéV 
lyezés helyzetét.

BUDAPEST—CINKOTA
A kistarcsai fiókegyházban szep

tember 27-én egyházzenei hangver
seny volt. Közreműködött a cinkotai 
énekkar Trajtler Gábor s. lelkész 
vezetésével és FrenkI Róbert. — 
Az árpádföldi szórványban október 
1—4-ig Solymár János csömöri lel
kész sorozatos igehirdetést tart

REFORMÁTUS TEOLÓGIAI 
AKADÉMIA

A Budapesti Református Teológiai 
Akadémián szeptember 18—18 között 
folytak a lelkészképesitő vizsgák. A 
vizsgák két csoportban folytak, a 
zsinati lelkészképesítő bizottság 
előtt. Az első lelkészképesitő vizsgára 
27 teológiai hallgató jelentkezett, 
akik közül 24 nyert képesítést. Jeles 
eredménnyel 8, jó eredménnyel 10, 
elégséges eredménnyel 8 hallgató 
vizsgázott. A második ielkészkéoe- 
sítő vizsgára 9 segédlelkész jelentke
zett, közöttük 8-an tették le sikere
sen a vizsgát. Jeles eredménnyel 3, 
jó euedménnye' 4, elégséges ered
ménnyel 1 segédlelkész nyert képesí
tést. Az első lelkészképesítő vizsgát 
sikeresen letett hallgatók szolgálatra 
való kibocsátásán Bereczky Albert 
református püspök mondott igehirde
tést, Ján. 15,15—16. alapján.

KINEVEZÉS
< Az Egyetemes Sajtóosztály elnök

sége Szeberényi _ Tamás lelkészt, 
az Evangélikus Élét segédszerkesztő
jét az Egyetemes Sajtóosztály ügy
vivő lelkészéül nevezte ki.

ZALASZENTGRÖT
Szeptember 28-án a zalaszentgróti 

templomban gyámintézeti estet tar
tott Nyirő József gyámintézeti jegyző, 
írásmagyarázatot tartott Rédey Pál.

SEGÉDLELKÉSZ ÁTHELYEZÉSEK
Dr. Vető Lajos, az északi egyház

kerület püspöke Turcsányi Károlyt 
kerületi segédlelkészi szolgálatra 
osztotta be. Pintér Jánost Celldö- 
mölkre, Bodrog Miklóst pedig Kör
mendre osztotta be segédlelkészi 
szolgálatra.

MARCALGERGELYI
A gyülekezeti összetartozás ér-> 

zésének ápolására folyó hó 20-án 
délután szeretetvendégséget rende
zett a marcalgergelyl anyagyüleke
zet. A lelkész igehirdetésén kívül az 
ifjúság köréből szolgáltak szólóének
kel és szavalatokkal. A templomi 
szolgálat után a papiak udvarán 
várta terített asztal a gyülekezetét, 
ahol a családias együttlétet nemcsak 
a szép nppos idő tette lehetővé, ha
nem az asszonyok és leányok szór« 
goskodása is.

CELLDÖMÖLK
1953. szeptember 27-én tartotta az

Országos Egyetérpes Gyámintézet 
záró közgyűlését. A közgyűlésen 
megjelent az Egyetemes Gyáminté
zet elnöksége, valamint számos kör
nyékbeli lelkész. A közgyűlés előtt 
Nagy Miklós gyámintézeti elnök 
tartott igehirdetést. A közgyűlést üd
vözölte az Egyetemes Egyház és az 
Északi Egyházkerület nevében 
Csákó Gyula püspöki titkár, a Déli 
Egyházkerület nevében pedig Ré
dey Pál kerületi lelkész. A lelkészek a 
délután folyamán a környékbeli gyü
lekezetekben istentisztelettel szolgál
tak és ezt folytatták a következő na« 
pop, vagyis szeptember 28-án is.

FŐT
Férfiak és fiúk konferenciája:

október 27—november 2.
Asszonyok és leányok konferen

ciája: november 3—8.
Háromhónapos kántorképző és 

bclmissziói tanfolyam: kezdődik
november 18-án. (Jelentkezés az il
letékes lelkészi hivatal útján, ahol 
részletes felvilágosítás kapható.)

SZÜLETÉS
Teleky Béla balfi lelkészt és fele

ségét Isten első gyermekkel áldotta 
meg, aki a keresztségben Béla nevet 
kapott.

Deme Károly sajókazai lelkészt 
és feleségét Isten fiúgyermekkel ál
dotta meg, ki a keresztségben a Ká
roly nevet nyerte.

*
Keresünk a fóti Belmissziói Ott

hon konyhájára megbízható, mun
kabíró, főzésben is jártas leányt 
azonnali alkalmazásra. Érdeklődni 
lehet -a lelkészi hivatal útján.

Bokorrózsa, futórózsa, színmeg
jelöléssel rendelhető Kapernaum- 
ban. Gyenesdiás.

tJJ fordításban megjelent! i
DOKTOR LUTHER MÁRTON

K I S  K Á T É J A
Fordította és magyarázatokkal ellátta : 

ifj. Prőhlc Károly teológiai akadémiai tanár 
Á r a  8  f o r in t

Megrendelhető az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál, 
Budapest, Vili., Puskln-utca 12. — Csekkszámla szám: 220.278

Ottlyk Ernő
«nnmniiiiiiititiimttuniimiiHuiuuHitiiiiiiiiiHiuiiitiintiii»mniiiiiiiintiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiimiii{iiiiMHiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiMriHimiiimmtminiiiniiniMtniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMHiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinMiiiiiiiniiiiiiiiiniiiuiiiimiitiiiuiiuimiiniinniimimnmiminnniiiiiitiiiimtna

BORNEMISZA PÉl
BORNEMISZA PÉTER, a magyar 

evangélikusság legnagyobb törté
neti alakja, néhány év óta meg
elevenedőben van. Móricz Zsig- 
mond hívta fel rá a figyelmet ma- 
gyarságszerte, amikor Elektrájáról 
megírta a híres felfedező tanul
mányt, s utána átdolgozva a nyelvi 
remekművet a budapesti Nemzeti 
Színházban korszerű jelmezekben 
bemutatta Bornemisza ifjúkori drá
máját.. A »Magyar Elektrának« két 
kiadása jelent meg a két világhá
ború közt. 1939-ben Schulek Tibor 
hatalmas monográfiát adott ki 
Bornemiszáról, mely kiindulópont
ja minden további Bornemisza-ku- 
tatásnak. Schulek Tibor helyesen 
mutatott rá, hogy Bornemisza Péter 
a magyar szellemi múlt legnagyobb 
alakjai közé tartozik s hogy

»a magyar evangélikusság vele 
háríthatja el leginkább a gyö- 
kértelenség vádját és benne ta
lálhat legbőségesebb forrást 
reformátor! teológiájának megúj

hodása számára.«

MÖST KOLTAY-KASTNER JENŐ,
szegedi egyetemi tanár, az »Irodalom
történet« 1953. évi 1—2. számában 
egy terjedelmes tanulmányban kö
zöl kiegészítő vónáSokat a Schulek 
megrajzolta Bornemisza-arcképhez. 
Koltay-Kastner, a magyar-olasz 
szellemi kapcsolatok szakembere, 
mint irodalomtörténész rávilágít 
Bornemisza humanizmusára és 
olasz kapcsolataira. Érdekes és fon
tos részietekről van szó, amelyek 
realisztikus vonásokat fednek- fel

ER ARCKÉPÉHEZ
egyik legnagyobb reformátorunkról.

Bornemisza Péter németországi 
tanulmányai után Olaszországba 
ment, Páduában orvosi és, jogi ta
nulmányokat folytatott s magába- 
szívta az egész reneszánszot. Járt 
Velencében, talán Vicenzában is, 
az olasz néppel többet érintkezik, 
mint annakidején a némettel. Mód
szeres humanista tanulmányokat 
kezd aztán Bécsben. Tanner György 
vezetésével, akivel Itáliában ismer
kedett meg, 1556-ban. Bécsben, az ott 
tanuló magyar egyetemi hallgatók
nak Sophokles Elektráját fordítja, 
»s a játéknak szebb voltáért sokat 
ad hozzá«, Bornemisza személyében 
tehát nemcsak magyar reformátor
ral, hanem magyar humanistával Í3 
van dolgunk, aki összeegyezteti a 
humanizmus és a ‘reformáció ketté
hasadt szellemét.

AZ IRODALOMTÖRTÉNÉSZ nyo- 
mno kíséri ezután Bornemisza egész 
életét és lelki fejlődését. Megmutatja, 
milyen volt Zólyomban, ahol a Balas- 
siak prédikátoraként működött s 
tanítója az ifjú Balassi Bálintnak, a 
költőnek. Költeményeiben, vallásos 
verseiben is, reneszánsz művészi 
érzék, humanista mese, hépmesei 
képzelet, orvosi érdeklődés és tár
sadalom-kritika állapítható meg. 
Reális életlátása minden kortórsánál 
nagyobb. Meséibe mindig időszerű 
tartalmat és tanulságot ad. Dante 
Isteni színjátéka épúgy megihlette, 
mint s katolikus Márla-siralmak. S 
époly jó lélektani megfigyelő, mint 
tapasztalatait á bibliai magyaráza
tokba átszövő, széles látású nevelő, 
ötkötetes, rendkívüli írói munka
készséget mutató prédikácló-gyűjte-'

ménye a magyar próza egyik legjobb 
kánona abból a századból. Amely
ről Móricz Zsigmond a mi nemzedé
künknek intelemként és visszatérés
ként hagyta, hogy az volt a magyar 
stílus igazi virágkora, nyelvünk az
óta csak hanyatlott. Koltay-Kastner 
professzor is végigolvasta a roppant 
prédikáló-gyűjteményt s oldalakon 
át idézi a legízesebb, legszebb for
dulatokat. Ehhez képest a mai át
lagprédikáció nálunk valóban elal- 
vásra szólító hamueső. A természet
nek, az élet teljességének szeretete 
észlelhető Bornemisza gyönyörű le- • 
írásaiban és hasonlataiban. A jó 
pásztor bibliai példájának alkalmát 
megragadva, például így festi a 
magyar pásztoréletet:

*Először az juhokat tnlnd egy cso
portba gyűjtik; az után előtt dk men
tegét és szép legeltető helyre viszi, 
holott eteti és hizlalja Őket- De m aga  
vigyáz minden felől rdjbk; előbb* 
előbb jobb, jobb fűre vezeti és jó for
rásokra viszi: slpolgat is előttük, míg 
békességben vágynak, Ha valahonnan 
rájuk támadnának, azok elejébe fut, 
födözi és oltalmazza mint bottyávat, 
mind kargyávat, köMMdoriVat. És 
ahol szüksége van", kész meg Is halni 
mellettük. Hó, hideg, hivseg is zá- 
poresőtül is Menti őket Betegségük
ben, sántaságukban, rühes voltukban 
szánja a nyavalyásoké és szibéh kő- 
tözgeti őket. Ha valamelyik kifutna az 
nyájak közül és pásztora ellen járna, 
azt noha megsújtja vesszővel, de aka
ratja szerint semmi tetemét meg nem 
rontja. Télre nagy sokat takar nekik 
és nyugalmai okolt készít nekik. Ei 
mikor eljö annak ideje, mindann^iokat 
oda a készített akolbä viszi, erős aj
tóval jól megerősítvén őket, hogy ott 
senki ne árthasson nekik semmibe,*

IGAZA VAN Koltay-Kastnernek, ez 
az első magyar pásztoridill. Figyel
jenek fel erre a magyar stílusra ifjú 
lelkészeink és teológusaink! A refor
máció egyik formáló művésze szólott 
így négyszáz évvel ezelőtt.

Önnön szívére teszi kezét és min
denkiére, akit megismer. Aráit Né
metországban és Itáliában látott, s 
amit otthon, a Felvidéken és Budán 
észlelt és keleten, a Kárpátok alatt 
s délen, emberi eseteket és törté
neteket; mind ott tálalja prédikáció
jában, jól tudva, mily ’ hangsúly a 
valódi esemény egy elvont fogalom
hoz. írókra, az antik klasszikusokra, 
épúgy hivatkozik s idéz belőlük, 
mint ahogy idézi a megtörtént ese
ményt. Társadalmi erkölcstana ha
ladó polgári felfogást tükröz, Bor- 
nefnisza kíméletlenül sorolja elő a 
nemesség és papság bűneit. A ne
messég csak Önmagával törődik, ki
sebb gondja is nagyobb az ország 
oltalmáénál. Nem csoda, hogy Mo
hács lett függetlenségünk sorsa. 
Bornemisza mélységes és igaz haza- 
íisága mindenütt megcsillan. Korá
nak politikai és katonai esemé
nyeihez legótt megjegyzést fűz. Min
denütt érezhető, mily megbecsülés
sel van nemzetünk alapvető- társa
dalmi rétegé, a parasztság iránt. De 
ugyanígy szól a kézmlvesekről és a 
jó kereskedőkről Is. A garázda, ha- 
zaflatlan nemességén kívül az uzso
rásokat tartja a legfertelmesebb bű
nözőknek, akik kizsákmányolják a 
szegénységet. Kikel a gazdag kato
likus papok ellen, »akik a népet 
semmibe veszik«, de evangélikus 
paptársai ellen is szól, akik »äz sze
gény ftéphöz nem akarják magukat 
szabni és azoknak szégyennek tart
ják prédikálni«; PesztlUa-gyűJtemé»

nyét az igehirdető lelkészeken ke
resztül á népnek szánta. Habsburg 
királyúnkkal szemben Báthory Ist
vánt említi ismételten is a magyar 
dicsőség példájaként.

PONTOSAN TUDJA, ha már politi
kai függetlenségünkből annyit veszí
tettünk Moháccsal, hogy most a tö
rök ellenére naggyá válhat a magyar 
lélekben, műveltség által. »Ékesen 
szóló emberekre, orátorokra, poé
tákra« gondol s főként arra, hogy 
tanulással s tudással viheti népünk 
a legtöbbre. Koltay-Kastner kinyo
mozta szinte valamennyi humanista 
olvasmányát, egész könyvtárat sorol 
fel. Ez az országjáró lelkipásztor, 
fró és nyomdász, korának egyik leg
műveltebb embere Volt. Latin és gö
rög klasszikusok épúgy ott voltak a 
háta mögött, a polcon, mint kortár
sainak művel, egyházi és világi 
íróké. Bornemisza a legszebb példa 
rS, hogy az általános műveltség egy 
teljes alkotó irodalmi műveltséggel 
és teológiai szaktudással párosulva 
alakítja ki a reformációs formátumú 
protestáns egyéniséget. Találóan 
állapítja meg Schulek Tibor, hogy 
»Semmi Bem tapasztalható nála a saj
nálatos szakadásból, mely a tan, 
hit, és élet egységében később bekö
vetkezett.« Bornemisza Pétér sfábad 
és szárnyaló nagy egyéniség vólt. 
Kortársai közül Melanchtont kéd- 
Velte leginkább; mondják, hozzá Volt 
hasonlatos testben is. örülnünk kell, 
hogy Koltay-Kastnernek, az iroda
lomtörténésznek kutatásai teljes 
mértékben igazolják Schulek Tibor 
alapvető megállapításait Borne
misza nagyságáról és jelentőségéről, 
helyenként kiegésztik és így arcké
pét valósíerűbbé s teljesebbé teszik.

Sealatnal Rezső



EV A N G ÉLIK U S ÉLET

„A TEMPLOMBA MEGYÜNK...U

»Mikor szoktál a templomba el
indulni?« — kérdezték egyszer egy 
templomos keresztyéntél. Már szom
baton este, hangzott a komoly vá
lasz.

Az ünnep: Istennek szentelt nap. 
Vagyis olyan idő életünkben, ami
kor kiváltképpen Isten igéjével 
akarunk foglalkozni, 'fíem mintha 
egyébként ezt nem kellene tennünk, 
vagy épperi csak ezekre a napokra 
korlátoznánk az Isten igéjével való 
foglalkozást. »Nekünk, keresztyé
neknek voltaképpen minden nap 
ilyen ünnepnapot kell tartanunk, 

' azaz naponként Isten igédével kell 
járnunk-kelnünk s szívünkben és 
szánkban is egyaránt azt kell hor
doznunk«, mondja Luther, a Nagy 
Kátéban. Ezen felül azonban szük
ség van ilyen alkalmakra, amikor 
ráérünk az igével való foglalkozásra. 
S erre elő kell készülni. Nem vélet
len, hogy a régi egyházban minden 
ünnepnap, tehát a vasárnap is, már 
az ünnep előestéjével megkezdődött. 
Régi magyar szóval karácsonyestjét 
is karácsony böjtjének szokták 
hívni. S a böjt az mindig: előkészü
let és elcsendesedés. Az ünnep elő
estéje az előkészület és elcsendese
dés ideje. Ilyenkor kisöprik az ud
vart és a ház elejét, valami csodála
tos békesség borul az alkonyodó 
tájra, egyenesen száll fel a kémé
nyek füstje a violaszín ég felé, ame
lyen feltűnnek az első csillagok. A 
házak előtti kispadokra kiülnek az 
emberek s csak a konyha felől hal
latszik valami nesz: készül a va
csora és az ünnepi ebéd. Bizony 
bölcs, szokás »előre megfőzni«, mert 

. az ünnep a háziasszonynak is az, 
talán kétszeresen. Sokszor a vasár
napi ebéd gondja s munkája meg
rontja a templomozást. Nem is le
het úgy prédikációt hallgatni, hogy 
közben azon járjon az eszem: nem 
ég-e oda az ünnepi kalács?

Készülj a templombamenésre — 
már szombaton este. Seperd ki a 
szivedből a gondokat és örömöket, 
teremts csendességet magadban és 
magad körül. Időben é̂rj nyugovóra

és időben kelj fel a templomba- 
menésfiez. Kicsiny dolgoknak tűn
nek fel ezek,, de sokszor ezeken múl
nak a sokkal nagyobbak. Némely 
gyülekezetünkben beharangoznak 
az istentiszteletre, kétszer, vagy há
romszor is. Hiba, ha harmadik ha
rangszóra kapkodnod magadra a ru
hát s keresed bosszúsan az ének
könyvedet, »hová is tettem, pedig 
itt volt?« Hát még ha a harangszó 
ver fel az ágyadból! Nem mindegy, 
hogy milyen lélekkel indulsz a 
templomba: sebbel-lobbal, sietség
gel, vagy azzal a csendességgel és 
békességgel, amit elvárhat tőled az 
Isten, aki sohasem siet és sohasem 
késik el. Á mi Urunk halkszavú 
Isten, aki nem hajlandó szived lár
máját túlkiabálnl. S ha már kiálta
nia kell,, abba belecsendül mindakét 
fülünk.

Azt természetesnek tartod, hogy 
tisztességes öltözetben indulsz az 
Isten házába. Furcsa, hogy a lelked 
öltözékére nem fordítasz ennyi gon
dot. Nem arról van szó, hogy a bű
neidet hagyd otthon, 1 vagy éppen 
valamiféle álszent és képmutató ke
gyes ábrázatot öltsél fel. Oh, nem, 
a bűneid azok éppen az Isten színe 
elé valók: vidd oda és ott rakd le 
őket. Ne is akard magadat másnak 
mutatni ö  előtte, mint amilyen 
vagy, hiszen ö  úgyis ismer téged. 
Hanem mindazt a »lelki szemetet« 
kell levetned s otthon hagynod, ami 
betöltötte szivedet: kicsiny és nagy 
gondok, aggodalmak, félelmek és 
vágyak, örömök és reménységek. 
Most vesd ki mindezt és indulj meg- 
üresítve az ige hallgatására, hogy 
Isten tölthessen meg azzal, amit 0  
akar üzenni éppen ma neked.

»A templomba megyünk...«, mi 
vagyis többen, nem én magam me
gyek egyedül. Milyen jó ha csak
ugyan így van, ha kézenfogva me
hetsz valakivel, másokkal, akik ve
led együtt ugyanoda igyekeznek: a 
házadnépével. Nincsen ennél na
gyobb öröm — addig becsüld meg, 
amíg részed lehet benne.

Blumhardt János Kristóf imádságaiból
»Mert bosszúállás napja volt 

szivemben és megváltottaim esz-
tendeje eljött.* (Es. 63, 4),.

K önyörülő U runk! B árcsak  e ljö n ne  
m egváltatásurok esztendeje! Nem se
g íth e t m ás e m egsebzett v 'lá g o n ,m in t  
a te felülről lehajíó  jó ságod  é s  sz e re 
teted. H add éljünk ebben a várak o 
zásban , ami m eg v id ám ítha tja  sz ív ü n 
ket. Ne engedj m inket e lcsüggedni, 
bá rm it hozzon is az esztendő , hanem  
v ig asz ta lj m eg an n ak  tydatáV al, hogy 
a te  e rő s karod  végül is győzedelm es
kedni fog. Am en. (J a n u á r  1-ón.)

»Nem éheznek többé, sem nem 
szomjúhoznak többé; ■ sem a nap 
nem tűz reájuk, sem semmi h'ó-

I ség.< (Jelen. 7 ,16).

U ram , erős Isten! H am ar jöjj seg ít- 
éégeddel é s  u ra lkod jál k irá lyként 
rá ird en ek  fe le tt, hogy é le te t és üd
vö sség e t a jándékozhass m in dany - 
rty iunknak. S zerete ted  n ap ja  ma is 
rag y o g jo n  fe le ttünk s szán d  m eg 
gyengeségeinket. K önyörülj m eggyö
tö r t  gyerm ekeiden. Ámen,

»Avagy nem kell e kiinnom a 
pohárt, amelyet az Atya adott né
kem?« (ián. 18, 11).

Ü dvözítő U runk! Te kiittad  a ke
se rű  pohárt m iérettünk, hogy seg íthess 
ra jtu n k , ezért nem  bocsátun k  el té 
ged. Reád vetjük go n d ja in ka t, m ert te 
gondo t viselsz ró lunk  és fe lrag v o g ta - 
tod S2eretetedet azok felett, akik téged 
keresnek és o rcáda t óhajtják . D rága 
M egváltónk, m utasd  m eg ma is m io
cén kicsiny és nag y  ügyünkben, 
hogy te velünk vagy; áldj m eg ben
tiünkért, nag yo ka t és kicsinyeket, bete
gek ét .és egészségeseket, áld j m eg 
m indnyájunkat és m utasd  m eg ne
künk üdvösségedet} m ely szenve.lé
sedből é s  halálodból e rre  az egész 
v ilág ra  k iárad . Ámen.

»El ne' feledkezzél az Űrről, aki 
kihozott téged Egyiptörnbót. a 
szolgaságnak házából.« (V. .1!óz, 
6, 13),

í Ür- Jézu s K risz tus, Ü d vö zftín '; ' 
Nem feledkezünk m eg R ólad és szü n 
telen  m egem lékezünk arró l am it ve- 
íiln-k csel eked tél. A m inthogy Te is 
m egem lékezel ró lu nk  m inden nyom o
rú ság unkb an  és szo ro n g a tta tn su n k - 
ban. hogy m egszab ad ítsá l m inden ín
ségünkből. A Te irga lm asság o dban  
bizakodunk, ó, Jézus, és a r ra  kérünk:- 
am int k ivezetted egykor Iz rae lt a 
ezo lg aságn ak  házából, E gyiptom ból, 
szaftád ita  m eg m iham ar m indén erti- 
t j e j f s *  örd ög  ratrsíar.-i'hói M; •Am«rt

»/mádkozzatok egymásért. . .  
(Jak. 5, 16).

Jézu s K risz tus, hűséges M egváltónk! 
H ozzád k iá ltu nk  s  a r ra  kérünk: tégy 
m inket ig az  papokká, ak á r h iv a ta lt 
viselünk, ak á r nem ; hadd kérjünk 
téged: sz ab ad íts  m eg m inket a gonosz
tól! H iszen te  kegyesen és sz ívesen  
r.-egiia 11-gatód m inden gyerm eked kö
ny örgését é s  fo hászá t s  különöskép
pen a szegén y  nép ínségét veszed  a 
sz ív ed re  s  b izonnyal m egh allg a tsz , 
ha é re ttü k  könyörgünk hozzád. V ajha 
betelnék, amiit prófétáid  á lta l is m eg
íg érté l s  am inek e ljövete lére  vár ko
zunk, a S zen tlé lek  k itö ltetése , am ire 
olyan n ag yon  szükségünk van . Tekints 
reán k  M egváltónk! M indenben a le  
kezeidbe a já n lju k  m agu nkat; adj ne
künk kegyelm et, békességet és áldás*. 
Amen.

»Mert nem járultatok megta
pintható hegyhez,. . ,  hanem az 
újszövetség közbenjárójához, Jé
zushoz.« (Isid. 12, 18—24).

D rága  M egváltónk! ü g y  ö rü lünk  
ann ak , hogy je len lé tedet legalább  egy 
kissé é rezhe tjük ; s  ha a rra  go  ido
lunk, hogy közösségünk van  .e led , 
o iy  igen jó  ez nekünk. H iszen te lá t
h a ta tlan u l bár, de je len  vagy, m égha 
ezt nem  is  tud juk  m ind ig  egészen  
m egérezni. K öszönjük, hogy m egsej
te ted  velünk: m i m indent v á rh a tu n k  
tőled a te  Ígéreteid  szerin t. E bben 3 
rem énységben  akárm ik  m aradn i U runk 
s Te b izonnyal nem  hag y sz  m agu nkra  

b en n ünk et, liánom  á tseg íte sz  am íg  
csak  üt győzedelm ed n ap ja , am ire v á 
rakozunk s  am ikor örökre egyesíten i 
fogsz m ag ad d a l m indeneket. Amán.

»Velünk az Isten.« (Máié 1. 23)
U r Jézu s K risz tus, M egváltónál 

H á lá t adunk néked m inden jó sá 
g o d ért, kegyelm edért és h ű ségedért, 
am ellyel m inket ezen az é jszakán  :s 
kö rü lvetté l. A Te irg a lm asság o d b a  és 
a te kezedbe a ján lju k  m ag u nkat ezen 
a m ai nap on  Is. A te könyórtt'.etedbe 
a ján lju k  m indazokat, akik ma ín ség 
ben és veszedelem ben van nak  Áldj 
m eg m in dny á ju n kat és légy se g ítsé 
günkre . 0 ,  U runk , áld irg a lm as vagy, 
h a llg asd  m eg  azoikat, akik benned 
bíznak, Ámen.

»Hagyj békét néki még ez esz
tendőben.« (Luk. 13, 8—9).

U r Jé zu s  K risz tus, M egváltónk! 
Add, högy a. könyörgésben m eg rn  
rostü ljünk , hogy a te segedelm ed is 
m in d ig  készén lehessen  szám u n k ra  s 
tü re lm et g y ako ro lhass valünk a m eg
p ró b á lta tá s  Idején. L eg jen  a te Jo- 
\o lto d , U runk, a te  gyerm ekeiddel, 
ekík teHewéd rettfénvkennak. vótti'n.

Rudolf Alexander S ch rö der:
KÖVETLEK

Harc közben is követlek, mert 
'A békességed éltet 
Nincs veszteség fájóbb, nagyobb, 
Mint elveszíteni Téged 
Ki nagyra tartja önmagát,
Mikor már célhoz érne 
örömre vár. de bút talál,
Eloszllk szép reménye.

Könnyű Igád, de az sem árt,
Ha néha tán keményebb 
Mert míg erőm erötelen.
Akkor erős a lélek.
Csak akkor könnyű a kereszt 
Nem emberé a terhe —
A Szeretet próbára tesz,
De nem csépel örökre.

Nem Néked kelt szolgálatunk 
Gondunkra nincs szükséged.
Mi mindent Tőled kölcsönzőnk 
Mit adhatunk Tenéked?
Es hogyha vallástételünk 

fA torkunkon akadna 
Ütszéll kő támadna föl , 
Hitvalló hódolóira.

Ne hozzon hát a néma po,
Ilyen szégyent fejünkre,
Ez jó idő, lépjünk elő 
Hadd nézzenek szemünkbe.
Ha testvérem nem látja még, 
Megérti majd: Nem bánom, * 
Bármerre visz Veled utam, 
Követlek minden áron!

D. L

A SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI
BUDAPEST

A budai egyházmegye gyülekeze
teinek diakoniai megbízottai a buda- 
hegyvidéki lelkészi hivatalban tar
tották szokásos havi összejövetelüket. 
Ezen számot vetettek a két hűvös
völgyi otthon fejlődéséről, jelenlegi 
helyzetéről. Az Idióta gyermekek szá 
mára többen felajánlották, hogy 
gyümölccsel látják el őket. Az első 
csomagok már meg is érkeztek.

A kelenföldi gyülekezetben mindig 
erősebb lesz az érdeklődés a diakonia 
ügye iránt. Szeptember 27-én, vasár
nap délután a gyülekezet látogatást 
tett a hűvösvölgyi otthonokban.' Kora 
délután a gyermekek között voltak, 
azután a Lelkésznevelő Intézetben 
tartottak összejövetelt, végül este az 
öregek között rendeztek igen áldásos 
műsoros egtet. A kelenföldiek számára 
Schaller Kornélia otthonvezető tar- 
tott előadást és beszámolót. Október 
3-án, szombat délután a kelenföldi' 
gyülekezeti teremben szeretetvemdég- 
ség lesz Sztehlo Gábor szolgálatával 
a diakonia támogatására.

SOPRON.
A gyermekmisszlól munkaközösség1

tagjai már Gyenesdiáson elhatároz
ták, hogy a szeretetintézményeket 
különösképpen igyekeznek erősíteni. 
Több alkalommal beszéltek a gyüle
kezet gyermekei előtt az idióta gyer
mekekről. A kicsik összegyűjtötték 
szívük legdrágább kincsét, a babái
kat s azokat felajánlották az idióták
nak. Különböző adományokból 390 
forintot gyűjtöttek össze és a baba
csomaggal együtt küldötték el Buda
pestre.

TÖBB HELYRŐL
küldöttek ruha- és cipőadományt. 
Ezeket az Intézmények gondnoksága 
szeretettel köszöni. Egyben felhívja 
a figyelmet arra, hogy a szarvasi, 
bonyhádi, nyíregyházi és budapesti 
gyermekotthonoknak nagy szüksége 
van tolira, hogy télre előkészíthessék 
a kis dunnákat! Minden adományért 
szálljon Isten nevére dicsőség!

A Negyedik Békekölcsön
Népköztársaságunk kormánya felhívást bocsátott ki, melyben a IV. 

Békekölcsön Jegyzésére szólítja fel a magyar népet. Az eddigi kölcsön- 
Jegyzésck nyomán megtapasztalhattuk azt, hogy azok milyen nagy mér
tékben vitték előre hazánk jólétét és felvlrágozását. Hazánk hatalmas 
ütemben fejlődik. Most az új kormányprogramm minden eddiginél ts vi
lágosabban mutatja, hogy a nemzeti erőfeszítés meghozta gyümölcseit és 
dolgozó népünk életszínvonala rohamosan emelkedik. Kormányunk min
den Intézkedése a nép érdekelt szolgálja. Ezt bizonyítják azok az Intéz
kedések. amelyek a legutóbbi hetekben történtek: a dolgozó parasztság
nak nyújtott sokoldalú támogatás, az adókedvezmények, a beszolgáltatás 
csökkentése és a jelentős árleszállítás.

A IV. Békekölcsön jegyzésére vonatkozó kormányfelhívás a dolgo
zóktól az eddiginél kisebb felajánlást kér. Eszel Is kifejezésre juttatja azt, 
hogy országunk gazdasági programmja fokozott mértékben igyekszik biz
tosítani dolgozó népünk életviszonyainak gyors javulását, de ugyanakkor 
ez azt is bizonyítja, hogy hazánk gazdasági megerősödésének olyan kor
szakához érkezett, melyből immár a több kenyér, a több ruha. a Jobb 
lakás s a kultúra értékeiben való szélesebbkörű és bővebb részesülés 
tehetőségeihez juthatunk.

A IV. Békekölcsön jegyzésével kapcsolatosan dr. Vető Lajos és De- 
zséry László püspök közös körlevélben fordult a magyar evangélikus 
egyház lelkészi karához. A körlevél többek között ezeket mondja: »Fele
lősséget érezve magyar népünk és hazánk sorsa és jövője lránt, testvéri 
szóval fordulunk kedves munkatársainkhoz, és kérjük őket, hogy mint 
eddig Is, járjanak elől Jó példával a IV,.Békekölcsön Jegyzésével. Tegyünk 
eleget mi magunk, az egyház lelkészei és munkásai hazafias kötelessé
günknek s végezzük el lelkipásztor! szolgálatunkat abban az irányban Is, 
hogy híveink is megtegyék ugyanezt. Adjanak felelősségteljes Jó irányí
tást és buzdítást híveinknek építő hazaszeretetre. Hazánk építésének és 
erősítésének szent céljaihoz való hozzájárulásunk, mely a Békekölcsön- 
Jegyzésben Is megmutatkozik, konkrét és honfitársaink előtt nyilvánvaló 
eszköze a békéért folytatott küzdelmünknek.«

Sorakoz.zék fel egyházunk népe a IV. Békekölcsön jegyzésével Is a 
békéért küzdő evők mellé.

Szombat esti közös imádságunk
EREZZETEK £8 LÁSSÁTOK MEG . . .

Zsolt 34, 2—9.
Keresztyénségünknek nagy szük

sége van arra, hogy Isten bennünket 
jóságára és jótéteményeire emlékez
tessen. Gyakran esünk a kísértés 
csapdájába, hogy az istenfélelmet a 
bűne'ink és körülményeink miatt való 
panaszkodásban és az Istentől való 
borzongó félelemben vagy szemre
hányásban éljük.

Igénk szerint az igazán kegyes, ke
resztyén ember áldja az Urat, bízik 
benne és dicsőíti. Nem alaptalanul 
teszi ezt, hiszen éppen az teszi ke- 
keresztyénné, hogy abban az Istenben 
hisz, aki Krisztusban magát ajándé-

VALLIUK MEG, hogy életünkön 
gyakran nem lehetett megérezni és 
meglátni, hogy jó az Ür;
ADJUNK HALAT Istennek 
Krisztusban megmutatott jó aka
ratáért és mindazokért az áldáso
kért, amelyeket, mindennapos éle-

kozó, »jó« Istennek bizonyította meg 
és kinyilatkoztatta azt, hogy az 0  
akarata és cselekvése, hogy áldjuk 
ö t és legyen is miért áldanunk.

Ezért eszméltető ennek az Igének 
a buzdítása: érezzétek és lássátok 
meg, hogy jó az Űr! Eszméltető, 
mert keresztyénségünk alapjára ok
tat, de azért is, mert megmutatja 
keresztyénségünk küldetését is. Egy
háznak, gyülekezetnek és minden 
keresztyénnek az a kötelessége, hogy 
a zsoltárossal együtt szóval és élet
tel hirdesse és sugározza: érezzétek 
és lássátok meg, hogy jó az Ür!

tűnkben, otthonunkban, teslben- 
lélekben megad nekünk.

KÖNYÖRÖGJÜNK Isten jóságá
ban való szilárd bizakodásért és 
hitből táplálkozó keresztyén éle
tért.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
Ebbe a számunkba csekklapot 

mellékeltünk. Kérjük Kedves Elő
fizetőinket, hogy ennek felhaszná
lásával újítsák meg előfizetésüket, 
illetve küldjék be hátralékaikat. Az 
Evangélikus Élet egyházunk egyet
len hetilapja és az előfizetésekből 
tartja fenn magát. Bizalommal kér
jük Kedves Előfizetőinket, hogy 
egyházunk Iránti hűségből teljesít
sék előfizetési kötelezettségüket.

Kérjük azokat a Kedves Előfize
tőinket, akiknek előfizetésük ren
dezve van, hogy ne akadjanak 
fenn a részükre is küldött csekklap 
miatt. Sajnos, technikai nehézségek 
miatt csak úgy tudunk csekklapat 
küldeni, hogy minden példányba 
mellékelünk. Kérjük tegyék el a 
csckklapot és amikor majd előfize
tésük lejár, ennek felhasználásával 
újítsák meg azt.

Kérjük azt Is, hogy Kedves Elő
fizetőink szíveskedjenek á csekklap 
hátulján minden alkalommal a bo- 
ldí időt t összeg rendeltetését jelezni, 
hogy kiadóhivatalunk véletlenül 
más helyre ne könyvelje.

As Evangélikus Élet 
Ktadófcivatata

BI BLI A- OLVASÓ
Október 4. Vasárnap. Zsolt 34, 3. I. Péter 2, 3.

Egyedül az Orbán dicsekedhetem —; másféle dicsekvésre nincsen 
alapon, hiszen magamban bűnös vagyok. Az Isten jósága, irgalma, amely- 
lyel Fiát megváltómul adta, olyan csodás jótett rajtam, hogy el nem hall
gathatom, hanem bizonyságot teszek róla: Bűneimből megváltott Jézus. 
Ezt a hírt vár ja a bűnösök serege, s ha meghallja, akkor örül.

Olvasd még: Ruth 2, 1—23. és Filemon 1—25.
Október 5. Hétfő. £zs. 48, 10. Róm. 8, 18.

Sokszor feltesszük a kérdést: Miért van szenvedés?. Erre nem köny- 
nyű a felelet. Legfeljebb, ha megtisztulást eredményez egy életen, akkor 
utólag ismerjük fel; az Ur kohójában tisztogatta. Szenvednem kell? Nem 
süllyedek el a kérdésekben, hogy miért —, bár ezt sem hagyom el, mert 
hátha oktalanságom miatt szenvedek. Mindenesetre, ha Krisztussal járok, 
minden szenvedésben tökéletes vigaszom, hogy Övele és általa enyém Is 
lesz a színről-színre látás zavartalan dicsősége.

Olvasd még: I. Thess. 4, 9—12; Mikeás 1, 1—4; 2, 1—5.
Október 6. Kedd. V. Mózes 26, 10—11. I. Tlm. 6, 17—18.

Újra meg újra Istentől, a minden jó adomány és tökéletes ajándék 
Urától kell kérnünk mindent. Imádságainkat bizony meghallgatja, amire 
szükségünk van, megadja. — Vajha meglátnánk, hogy Önála vannak az 
igazi kincsek s ezekből nem egyet reánk L bízott. Ezt kellene meglátnunk f 
s akkor tudnánk mi is gátlás nélkül adni, jót cselekedni.

Olvasd még; I. Móz. 4, 2/b—15; Mikeás 2, 6—11; Róm. 16, 17—18.
Október 7. Szerda. Zsolt. 0, 10—11.' I. Kor. 13, 3.

Az Űr szeretetében bízom, mint a gyermek az édesapjában. Az O
szeretete táplál, megtart, ttűnbocsánatet ad. Szóval, mindent megtett üd
vöm érdekében. Nekem nem kell már erőlködnöm ezekért. — Rajtarrt 
Istennek Krisztusban megjelent szeretetének kell visszatükröződnie. Ez 
úgysem marad életemben nyom nélkül. Szentlélek Isten, gyújtsd fel szí
vemben a krisztusi szeretet lángját, hadd lobogjon!

Olvasd még: í. János 4, 7—16/a; Mikeás 3, 1—4; 8—12.
Október 8. Csütörtök. Zsolt. 130, 3. I. Kor. 13, 1.

Nem beszédben áll az Isten országa. Alapja az, hogy Isten nem akarja 
a bűnös halálát,- hanem hogy megtérjen és éljen, azaz hogy a kereszten 
Krisztusban bűnbocsánatot szerzett. Uram kegyelmes szeretetedből élő szol
gádat töltsd el a Te szereteteddei, hogy legyen az élete immár új, tartal
mas, hivő élet.

Olvasd még: V. Mózes 3Ó, 11—14; Mikeás 4, 1—7; Mt. 25, 84—36.' 
Október 9. Péntek. Jónás 2, 3. Róm, 15, 3Ó.

Mindnyájan megtapasztaltuk már azt, amit az első ige mond. Ha így 
van, akkor miért restülünk meg olyan gyakorta a tusakodó, egymásért 
való közös imádságban?

Olvasd még: II. Kor. 8, 1—9; Mikeás 6, 1—8; Kol. 1, 21—23.,
Október 10. Szombat. ÉZS. 9, 1. I. Péter 1, 6—7,

A náp sügafúnak fényében él melegítő erejében nem kételkedem télért 
sem, amikór napokig felhő takarja az eget. Tudom akkor Is, hogy eljön
majd a tavasz és a nap újra ragyogni és melegíteni fog. — Ügye ebben 
biztosak vagyunk? Öh, ha a TeteffitÖ egyik alkotásában így tudunk bízni, 
miért ne lehetnénk akkor tűzön-vízen keresztül is biztosak üdvösségünk
ben, ami megvan, ami Jézus megjelenésekor tökéletesen nyilván lesi 
mindenkinek, aki hisz Jézus Krisztusban. —•

Olvasd még: Csel. 8, 1—II; Amos 2, 1—8; 1, Kór, 12, 6; Zlolt 32, 1—7.

tip:. Vlsontai Róbert.



EVANGÉLIKUS ÉLET
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A batak evangélikus egyház készülő hitvallása
A csendesóceáni Szumátra-szigetén élő batak evangélikus egyház — 

az egyik legnagyobb ú. n. fiatal egyház — 1951. novemberében zsinatot tar
tott. Ezen a zsinaton beható tanácskozás után elfogadtak egy hitvallás- 
tervezetet. Ennek a hitvallásnak a szövegéből közlünk az alábbiakban 
néhány szemelvényt, mégpedig a bevezető részt és az egyházzal kapcso
latban kifejtett tanítást. Ez a hitvallás már csak azért is figyelemre méltó, 
mert benne egy fiatal egyház, a misszionáriusok segítsége nélkül, igye
kezik tételesen összefoglalni mit hisz és mit vet el. A hitvalláson érző
dik, hogy még csak tervezet. Néhány kitétele mellé lehetne kérdőjelet 
írni. Érződik rajta az is, hogy egy meghatározott helyzetben szólal meg. 
A vallástételnek az aktualitása azonban hozzátartozik minden igazi hit
valláshoz.

A hitvallás bevezetéséből a kö
vetkezőket emeljük ki:

»Hitünk megerősítése és a tévta- 
nítások leküzdése érdekében szo- 
rongatóan sürgőssé vált számunkra 
a hitvallás készítés. Az ősi egyház
ban egyetemes hitvallások kelet
keztek a tévtanok leküzdése végett. 
A reformáció idején létrejött hit
vallási iratok a római katolicizmus 
téves tanításait veszik támadóba.

Valahányszor tévtanok tűntek 
fel és nyugtalanították az egy
házat, mindig így tettek. Ezért 
keletkeztek újra meg újra hit
vallási iratok. Az új tévtaní-

tások leküzdésére készült új 
hitvallási iratok azonban nem 
tették feleslegessé a régieket. 
Az egyháznak ezért szüntele
nül szüksége van új hitvallási 
iratokra, hogy a felbukkanó 

tanításokat leküzdhesse.
A reformátorok sem a régi hitval
lásokat használták kizárólagosan. 
A maguk korában ugyanis más 
formában váltak a dolgok szüksé
gessé. Az egyháznak azért nem sza
bad magát csupán' a régi hitvallá
sokkal megnyugtatnia, hanem 
szükséges, hogy a régi hitvallásokat 
újra meg újra végiggondolják min
den időben.«

Az egyházról
A) HISSZÜK ÉS VALLJUK, hogy
az egyház a Jézus Krisztusban hí

vők gyülekezete, akiket Isten a 
Szentlélek által elhív, összegyűjt, 
megszentel és megtart. (I. Kor. 1:2;
I. Péter 2:9; Efézus 1:22; I. Kor. 3.)

Ezzel a tanítással elvetjük és 
támadjuk

1. azokat a gyülekezeteket, ame
lyek kizárólag az emberi önkény 
következtében jöttek létre, neve
zetesen azokat, amelyek kiváltak a 
mi egyházunkból, de nem azért 
mintha a mi egyházunkban valamit 
is Isten igéjéval meg nem egyező 
módon tanítottunk volna,

2. azt a felfogást, amely szerint 
az egyházat a vezetők, vagy a kü
lönböző testületek hatalma, vagy 
pedig tagjainak jogigénye kormá
nyozza. Ezzel szemben azt mond
juk: csak Jézus Krisztusnak lehet 
hatalma az egyházban és csak olyan 
rendtartást lehet bevezetni, amely 
az ö szavával megegyezik, .

3. azt a felfogást, amely szerint a 
mi egyházunk államegyház. Kü
lönbség van az állampolgári. Köte
lességek és az egyház - hivatása kö
zött,

4. azt a felfogást, amely szerint 
az egyház olyan gyülekezet, ame
lyik hagyományos szokásokon és 
előírásokon alapszik és azokhoz is 
van kötve és azt az elferdült fel
fogást, amely szervezéstől várja 
egyedül az egyház életét.

B) HISSZÜK ÉS VALLJUK, hogy
az egyház szent. Az egyházat nem

tagjainak szentsége teszi önmagá
ban szentté, hanem az, hogy Krisz
tus, az egyház feje, szent. Az egy
ház azért szent tehát, mert Krisz
tus megszentelte és Isten úgy te
kinti tagjait, mint akik szentek. 
Mert az egyház szent, azért neve
zik »szent népnek«, a »Szentlélek 
templomának« és »Isten hajléká
nak«. (I. Péter 2:9; Efézus 2:22; 
Jel. 1:6; Efézus 3:21; I. Kor. 3:16.)

Ezzel a tanítással támadjuk és el
vetjük azt a tanítást, amely szerint 
saját cselekedeteivel is szentté vál

hat az ember. Ugyancsak elvetjük 
azt a csüggedést és szakadást, 
amely abból származik, hogy lát
ható, amint az egyház tagjai is bűnt 
követnek el még mindig.

O  HISSZÜK ÉS VALLJUK, hogy
az egyház egyetemes. Az egye

temes egyház mindazoknak a szen
teknek a közössége, akik már most 
részesei Jézus Krisztusnak és az ő 
adományainak, nevezetesen az 
evangéliumnak, a Szent Léleknek, 
a hitnek, a szeretetnek és a re
ménységnek. Az egyház minden 
tájról, minden nép közül, törzsből, 
nemzetségből, és nyelvből seregük 
össze, noha ezek szokásai és elő
írásai különbözőek.

Ezzel a tanítással támadjuk és el
vetjük azt a felfogást, amely sze
rint az egyház nem más, mint val
lásos népközösség és amely sze
rint a különböző egyházak nem 
állnak egymással kapcsolatban.

D) HISSZÜK ÉS VALLJUK, hogy
az egyház egy. Azon alapszik,

ami meg van írva Efézus 4:4; I. 
Kor. 12:20-ban “Mert egy a test 
(vagyis az egyház)«, »Az egy test
nek tagjai, noha sokan vannak, 
mind egy test.« Az egyháznak az 
az egysége, amelyről itt van szó, 
más mint ahogyan azt az emberek 
értik a világban, mert ez az egység 
lelki egység (János 17:20—21).

Ezzel a tanítással támadunk és 
elvetünk minden olyan elkülönü
lést, amely nem a hitből való taní
táson alapszik, hanem külsőleges 
előírásokra (törvényekre) vezethető 
vissza.

E) AZ EGYHÁZ ISMERTETŐ 
JELEI:

Hisszük és valljuk, hogy az igaz 
egyház ismertetőjelei a követke
zők:

a) ha az evangéliumot tisztán 
hirdeti;

b) ha mind a két szentséget he
lyesen szolgáltatja ki, úgy amint azt 
az Ür Jézus rendelte;

c) ha gyakorolja az egyházfegyel
met a bűn megkötözésére.

Az egyház szolgái
HISSZÜK ÉS VALLJUK, hogy
minden keresztény hivatása a 

Jézus Krisztusról való bizonyság
tevés. Az egyházon belüli szolgála
tok gyakorlására az egyház szol
gákat hív el, még pedig Krisztus 
hármas tisztével való egyezésben: 
a prófétai, papi és királyi tiszt 
szerint. (I. Kor. 12:28). A szolgála
tok a következők:

1. Az evangélium hirdetése az 
egyháztagok felé és azok felé, akik 
még nem tagjai az egyháznak;

2. a két szentség kiszolgáltatása, 
nevezetesen a keresztségé és az úr
vacsoráé;

3. az egyház tagjainak lelkipász
torolása;

4. őrködés a tiszta tanítás felett 
a lelki fegyelem gyakorlása útján 
és egyben a tévtanok leküzdése;

5. az irgalmasság tetteinek gya
korlása (diakónia).

Ezekre a szolgálatokra állíttattak 
be az egyházban az apostolok, pró
féták, evangélisták, pásztorok és 
tanítók ‘(Efézus 4:11; Csel. 6.)

Ezzel a tanítással támadjuk és 
elvetjük azoknak a felfogását, akik 
a tisztségviselők szolgálatát vissza
utasítják és semmibeveszik, noha 
azok semmi olyasmit nem tettek, 
ami tisztükkel ellentétben állt 
volna.

Ezzel a tanítással támadjuk és 
elvetjük mindazokat, akik a gyüle
kezetben felállnak, prédikálnak, ta
nítanak, a szentségeket kiszolgál
tatják, holott ezzel a szolgálattal 
őket az egyházban senki sem bízta 
meg.

Ismét kapható!
DEZSÉRY LÁSZLÓ:

T E S T N E K
(I. Kor. 15 . hwő m agyarázata)

ÁRA: 2.—  FT.
Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály 
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KÜLFÖLDI 
EGYHÁZI HÍREK

LIBÉRIA
Az amerikai bibliatársulat tagja, 

dr. E. A. N i d a, a libériái néger sza
badállamban általános használatban 
levő bibliafordítás átvizsgálása alkal
mával úgy találta, hogy abban a Mi
atyánk »Ne vigy minket kísértetbe« 
kérése olyan kifejezéssel van lefor
dítva, amelynek értelme ez: »Ne kapj 
rajta, ha vétkezünk!«. A libériái ke
resztyének ezt az imádságot hosszú 
időn keresztül, téves fordítás követ
keztében mondták így!

IZRAEL
Sok esztendei fáradozás és a ne

velésügyi minisztérium támogatása 
folytán most került nyilvánosságra 
az első bibliafordítás Jeruzsálemben. 
1387 oldalas kötetről van szó, amely
10.000 példányban jelent meg és az 
ótestamentomi részt héber nyelven 
hozza. A kiadással járó munkálato
kat a nemrég elhunyt U m b e r t o  
professzor látta el Cassuto-Jeruzsá- 
lemben. Izrael államban ez volt az 
első biblianyomtatás.

NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG

A Német Demokratikus Köztársa
ság több városában rendeztek bíb- 
liakiállítást. Egy ilyen kiállítás nyílt 
meg a g ö r l i t z i  Péter-egyházban 
is. Kiállításra kerültek papyrus- 
iratok, régi pergament és művészi 
kivitelű kolostori kéziratok, Lüther- 
kora előtti kiadványok, Luther-blb- 
liák, első Gutenberg-nyomtatások és 
képes bibliák. Idegennyelvű kiadvá
nyok mutatják be a Bibila elterjedé
sét az egész földkerekségen. Ezenkí
vül tudományos teológiai segédesz
közök, konkordanciák, modern biblia- 
fordítások,- különkiadványok és vak
bibliák is gyarapítják a kiállítás 
anyagát.

NÉMETORSZÁG
A Németországi Evangéliumi Egy

házak Tanácsa szeptember 11-én 
Berlinben ülést tartott, amelyen el
határozta, hogy a közös német zsi
natot 1954 március első felében hív
ják össze. Mivel a múlt évi zsinat 
Elbingerodeban ülésezett, a sorrend
nek megfelelően a jövő évi zsinatot 
Nyugat-Németországban hívják ösz- 
sze. A tanács foglalkozott az 1954. évi 
evanstoni nagygyűlésre küldendő 
egyházi delegáció összeállításával is. 
A 36 személyből álló delegáció név
sorát még nem hozták nyilvános
ságra.

A 700 esztendős berlini Szent 
György-gyülekezet új összejöveteli 
termét dr. K r u m m a c h e r  szuper
intendens most avatta fej.

A m a n n h e i m i  kikötőben egy 
gyár romjaiból evangélikus templom 
létesült. A templomszentelés szolgá
latát D. B e n d e r  püspök látta el.

Tökéletesedés Krisztusban
»Nem mondom, hogy már elér
tem, vagy hogy már tökéletes vol
nék, hanem igyekezem, hogy el is 
érjem, a miért meg is ragadott 
engem a Krisztus Jézus. Atyám- 

i fiai, én enmagamról nem gondo
lom, hogy már elértem volna: De 
egyet cselekszem, azokat, ame
lyek hátam megell vannak, elfe
lejtvén, azoknak pedig, amelyek 
előttem vannak, nékik dőlvén, cél
egyenest igyekszem az Istennek a 
Krisztus Jézusban onnét felülről 
való elhívása juta'.mára.t (Fii. 
3 : 1 2 —14.)

P á l apo sto l eu rópai té r í tő  ú tjá n ak  
e lső  e redm én ye é s  gyüntölose vo lt a 
filipp ibeli keresztyén  gyülekezet. H oz
zájuk  in té ze tt  leveléből k itűnik , 
ho gy  a filipp ib eli gyülekezet tágján 
elbizakodtaik h itü kben  és ezé rt _ nem  
fe jlőd tek  a m egszen telődés és tökéle
te sed és ú tján . P á l aposto l, hogy 
E u ró p áb an  e lső  és n ag y o n  kedves 
gyülekezetét tév tan ítá s tó l é s  szek tá- 
so dástó l, m egm en tse , a m aga  éltedből 
n y ú jt  p é ld á t é s  ta n ítá s t  s z e re te tt  gy ü 
lekezetének.

R ám utat a r ra , hogy  m ió ta  ő t K risz 
tu s  a dam aszk u sz i ú ton  m eg rag a d ta , 
K risz tu sb an  igazság o t, ism ere te i, éle
te t  és e rő t ta lá l t  é s  bo ldog  volt. 
M égis, noha fö lö ttébb m eg tap a sz ta lta  
Is ten  kegyelm ét, m indezzel és_ főleg 
ön m ag áva l nem  vo lt m egelégedve. 
N em  á llap o d o tt m eg  s Így é le te  nem  
ju to tt  h o ltp on tra , nem osz tozo tt az e l
b izakodott m eg té rtek  szo k ásán . K risz
tu s t a  m ag a  v a ló jáb a n  óh a jto tta  b ír 
ni. E lőzőleg gőgös ö n m eg ig azu lt em 
ber vo lt, m ost ped ig  a lá z a to s  keresz 
tyénn é vá lt, aki nem  ö n m a g ára , h a 
nem  K risz tu sra  néz é s  ő t követi.

A lelki jav ak b an  v a ló  e lb izak o do tt
s á g  veszélye m in den  h ívőt fenyeget, 
E z ellen  a  veszély  ellen  ad m inket is 
m egóvó ta n ítá s t  és hozzá gy akorla ti 
p é ldá t P á l apo sto l.

Nem  m ond ja  m ag á t tökéletesnek, 
m in t aki c é ljá t e lérte , hanem  egyet 
cseleksz ik  csak: igyekszik  é s  törek
sz ik  a K risz tu s Jézu sb an  v a ló  tökéle
te sed ésre . íg y  ír ö n m agáró l: »Nem 
hogy az én szükölködósem re szólnék, 
m ert én m eg tan u l tam , hogy azokban , 
am elyekben vagyok, m egelégedett le
gyek. T udok m ega 1 á z ta tn i is, tudok 
bővölködni is, m indenben  és m in de
nekben ism erős vagyok  a jó llak assá l 
is, az éhezéssel is, ai bővölködéssel is, 
a 6zükölködéssel is. M in ded re  van  
erőm  a K risz tu sb an , aki eng em  m eg
erő sít.«  (4 : 11— 13.)

P á l lelk iekben és testiekben , m eny- 
nyeiekben és fö ld iekben az eng ed el
m esség  ú t já t  kereste  és já r ta ,  m elyet 
U ra , Jé zu s  K risz tu s  is já r t .  K övette 
ö t ,  h á tra  nem  tek in tve , célegyenest 
m ent te lje s íten i p a ran c sa it. K risz tus 
Szerin t v a ló  töké ie tesség re  törekvése 
g y ak o rla tia s , az é le t v a ló ság á b an  
m egn y ilvánu ló  volt.

A K risz tu sb an  v a ló  tökéletesedés fő 
je llem v o n ása  P á l apostol sze rin t eb 
ben  van! N ekidőlni azoknak , am elyek 
előttünk v an n ak . A keresztyén  em ber 
az  egész  é letet fe la d a tn ak  lá tja . Azt 
ta r t ja  a tökéle tesedés ú tjá n ak , ha 
m in den  n ap  jobbam m e g á llja  a helyét

A diakóniai nap előkészítéséről
E gy házu n k  6zerete tln tézm ényeirő l 

tö rvényben  gondoskodtunk . P e rsz e  a 
törvény még nem élet. Ahhoz, hogy 
é le tté  lehessen , szükség  v an  o ly an  
m ozgékony sz o lg á la tra , am ely m eg
keresi és fe lism eri az ad o tt lehetősé
geket a gyülekezetekben. Szerete tin - 
tézm ényeink  vezetőinek m unkaközös
sége igyekszik  se g ítség é re  lenni azok
nak  a lelkészeknek  akikben m egvan  
a jó szán dék , de a ta p a s z ta la t  ese tleg  
h iány zik  a seg ítéshez . E zé rt ha llunk  
é s  o lvasunk  m in d ig  többször d iakó
n ia i nap ró l, am elyet hol itt ,  hol o t t  
ta r ta n a k  és am ely egy részt a lk a lm at 
ad a fe lv ilág osításra , az érdeklődés 
fe lkeltésére , m ásrész t a gy ü lekeze t ál
dozatkészség ének  e levennété te lére .

M ost azonban  arró l ak a ru n k  b eszá 
m olni: hogyan készítheti elő a lelkész 
gyülekezete diakóniai napját.

BUDAPEST KÖRNYÉKÉN
egy szó rv án y  gyülekeze tben  sok  szó 
ese tt a s z e re tő rő l ,  am ely  á ldoza to t 
k íván . A gyülekezet ta g ja i fe la ján lo t
ták  ren d sze res  ad o m án y a ik a t az in
tézm ények  tá m o g a tá s á ra , ezek  ren d 
ben be is fo lynak. A lelkész azo nban  
eg y  a lkalom m al azzal a ja v a s la tta l  
á llo tt  elő, hogy a gyülekezet egy_ év
ben  lega láb b  egy sze r o lyan  diakóniai 
napo t ta r tso n , am elyen  a befolyó 
adom ányok külön tá m o g a tá s t je len t
senek  az Intézm ényeknek. M ár m ás
fél h ó nappa l a k itű zö tt d iakónia i nap  
e lő tt kezdték az ünnepi alkalom  h ir
detését. V alak i fe la ján lo tt egy té rítő t 
e r re  a célra , am elyet a g yerm ekb ib lia
kö r vezetői szép en  kihím eztek. A té rí
tő re  külön adom ányok érkeztek , úgy
hogy a d iakónia i n ap on  az  adom á
nyok összege  m á r közel v o lt az  500.— 
forinthoz.

A d iakó n ia i napon  Sztehlo Gábor 
ügyvivő  le lk ész  h ird e tte  I s te n  ig é jé t .a

F ilem on levél a lap ján . S zó lo tt az élő 
keresztyének rő l, am ilyen P á l apostol 
is  volt, aki O nesirm is so rsá t im á d sá g 
gal és á ld o z a tta l k a ro lta  fel é s  az el- 
vesze ttség bő l v isszak ü ld te  ö t az eg y 
h áz  szere te t-közösségébe . A zu tán  is
m erte tte  a d iakón ia i sz o lg á la t gond
ja i t  é s  ö röm eit a z  id ió ta -, nyom orék
gyerm ekek és az o tth o n ra  ta lá lt  ö re 
gek  között. D élu tán  eg y  külön ösz- 
6zejövetelen , es te  ism ét a tem plom ban  
u g yan errő l sz ó lo tt az igeh ird etés. E n
nek keretében  szó vo lt azokró l az  élő 
kereszty ének rő l, akik nem  álm odoz
nak , hanem  m ost, a m áb an  gyakoro l
já k  a sz e re te t-szo lg á la to t.

ENNEK A 
NAPNAK

DIAKÓNIAI

an y ag i eredm énye ö sszesén  525.— 
fo rin t vo lt. S ez t az  á ld o za to t egy  né
h án y  sz á z  lelket sz ám lá ló  gyülekezet 
te tte  Is ten  o l tá rá r a  E nnél is  n a 
gyobb je len tő ség ű  az a lelki ered 
m ény, am ely a gyü lekeze t fe le lőssé
gé t nö velte  eg y h ázu n k  egy ik  o rsz á 
gos ügye irán t. E n n ek  m a g y a rá z a ta  
a diakóniai nap lelki előkészítése. 
C so d á la to san  m u ta tk o zo tt m eg  az; 
hogy  egy sz é tszó rt lelkekbőil á tló  kö
zö sség  m enny ire  tu d a tá b a n  v an  az 
egy m ás te rh e  h o rd o zásán ak . B izony
s á g  ez a r ra  is, ho gy  se  lelkészeinknek , 
se gyülekeze te inknek  nem  sz ab ad  egy
sz e rű en  tu d o m ásu l v en n iö k  a tö rv ény  
é le tbelép te tésé t, h an em  m agu knak  is 
m eg  kell ten n iö k  m in den t azé rt, hogy 
p é ld a m u ta tá ssa l s z o lg á lja n a k  és 
m agukkail ra g a d já k  a 5 többieket is. 
M egúju ló  egy ház  sz á m á ra  m inden 
tö rv ény  eg y -eg y  d rág a  lehetőség, 
am ellyel éln i lehet és élni kell. Az ál
dások  eg y sze rre  m u ta tkozn ak  a gyü
lekezetekben  és a 6ze rete tin tézm ényak- 
ben is.

Várady Lajos

é le te  fe lad a ta i között. M indezt ped ig  
an n ak  érdekében , am i »legelöl« van : az 
üd vösségért. M i az üd vösségért aka r
juk  h itben m in d ig  tökéletesedve te l
je síten i em beri h iv a tásu n k a t. \  '

Gyimesl, Károly

d. e. %10 Szita István .
d. e. %10, d. e. 11. —
d. e. 10 Szilddy Jenő  dr.,

Istentiszteleti rend
PESTI OLDALON:

deák-tér  d. e. 0 Zay László (gyerm.), 
d. e. l l ( ú r v . )  Dezséry László, d. u. 6 Zay 
László —  fasor  d. e. % 10 Cserháti 
Sándor d. e. 11 Gyöngyösi Vilmos, d. u. 
0 Gyöngyösi Vilmos. — DÓZSA GY.-úT 

—  - ...............  —  oll« i- oy
—  RÁKÖOZI-ÚT

d. e. %  12. 
KARÁCSONY 8.-II. d. e. 10. — THALY 
K.-u. d. e. II Bonnyal Sándor, d. u." # 
Bonnyai Sándor. —  K6BANYA d. e.
4  10 Harenscher Károly, d. u. 4 Haren- 
scher Károly, d. u. 5 szeretetvendégség, 
Kösa Pál, — 8IMOR-U. d. e. 4  12 Hafep- 
scher Károly. — UTÁSZ-U. d. e. % ,1 2  
Koren Emil. — ZUGLÓ d. e. t i  Muntág 
Andor, d. u. 6 Muntág Andor. —  GYAR- 
MAT-U. d e VtlO Scholz Lásszló. —  
RÁKOSFALVA d. e. '/>12 Scholz László.
— FóTI-úT d. e. 11 (úrv.) Gádor 
András, d. u. 5 szeretetvendégség. — 
VACl-úT d e. 8 Gádor András, d. u; 4 
nimár Jenő. — ÚJPEST d. C. 10 Blázy 
Lajos, d. e. 11 (úrv.) Blázy Lajos, d. u.
5 szeretetvendégség, Ottlyk Ernő dr. — 
OUNAKESZI-ALAQ d. e. 0 Mátuz László.
—  VAS-U. 2/0. Szimonldesz Lajos —•
RÁKOSPALOTA MÁV-TELEP d. e. Vi9. 
RP. NAGYTEMPLOM d. e. 10. —  RP. 
ÖREQTEMPLOM d. U. 3. —  PESTÚJ
HELY. d. e. 10. —  RÁKOSKERESZTÚR 
d. e. H it  —  RÁKOSHEGY d. e. 9. —
RAKOSLIGÉT d. e. 10. —  RÁKOSCSABA 
d. e. 9, d. u. V5.7. —  CINKOTA d. e. 
9 (gyerm.), d. e. 10. d. u. ’43. —
MÁTYÁSFÖLD d. e. 'A 12. —  KEREPES- 
KISTARCSA d. C. t i  10. —  PESTLŐ
RINC d. e. 11 (úrv.) —  PE8TLÖ-
R1NC-SZEMERE-TELEP d. e. K 8. —
PESTERZSÉBET d. 6. 10. —  80ROK-
8ÁR-ÚJTELEP d. e. 49 . —  KI8PE8T 
d e. 9, d. e. 10. d. u. 6. —  WEKÉRLE- 
TELEP d. e. 8 —  RÁKOSSZENTMIHÁLY
d. e. 411 . d. u. 5.

BUDAI OLDALON:
BÁCSIK a pu - t ér  d. e. 9 Stréter Fe

renc, d. c. 11, Vető Lajos dr. d u. 7.
— TOROCZK6-TÉR d. e. */i8 Pethö Ist
ván — óbuda  d. e. 9 Komjáthy La
jos,' d. e. 10 (úrv.) Komjáthy Lnjos, 
d. u 5 Mezősi György. — XII. TAR
OSAT V.-u. d. e. 9 Danhauser László, 
d. e 11 Danhauser László, d. u. 7  
Ruttkay Elemér. — BUDAKESZI d. e. 
'/.in —  HŰVÖS VÖLQY-LELKÉSZNEVELÓ
INTÉZET d. ,e. 10 Sólyom Jenö.dr. —  
KELENFÖLD d. e. 8. d. e. II . d , u. 5.
— NÉMETVÖLGYI-ÚT d. e. 9. —  KUL« 
8Ő-KE LENFÖLD 12. — CSEPEL d. «. 
11 Brébovszky Gyula, d. u. 6 Bre- 
bovszky Gyula — BUDAFOK d. e. 10.
—  NAGYTÉTÉNY d. e. V.9. — KELEN-
VÖLQY d e. 9. — ALBERTFALVA d. e. 
1/.11 —  CSILLAGHEGY <L e. 4 1 0 .
d. u. 7.

APRÓHIRDETÉSEK
REKAMI ÉK,  FOTELEK

garnitúrák készen é9 megrendelésre, 
fizetési könnyítéssel. BOKOR kárpitosnál 

Sztálln-út 54. (Bejárat: EőtvÖs-u. 17.)

S O M O G Y I  S Z Ű C S
Bundák, Irhák á tszabása, szőrme bélelések, 

használt bundák vétele. Kossuth L.-u. 5.

s p e c iá l is  m ű s t o p p o l ó , m űtöm ő
MA KAN JANOS, többszörösen kitünteteti
férfi, nöl szabómester. Thököly-út 5Ö/a. 
Legtökéletesebb műtömés kiégett, molyrágott 
szöveten és ruhákon Vidékre postán utánvét.

bánoan l '  ÁT L ÄT S Z Ó K A B ÁTJ ÁT
nyom talanul m egfavftja. Z S A D A N Y I  eső- 
köpenykészitö. Telefon: 127-013. VI. kér*, 

Révay-utca 10., II. emelet 17.
Használt háló, kombinált szekrény, kétszemé
lyes rekamlé. fotel, szék, lakberendezés pri
vátnak olcsón eladó. Péterffy Sándor-u. 17.
Gombos.
Sezlon 850 Ft, m atrac 315, vendégágy (vas
ból) 345 Ft. Készítőnél. Bp.. Lenln-körűt 55.
Merldör kőtökészűléket, szövörámát készít, 
javít. Kisiparos. Bpest. VIII.. Alföldl-o. 12. 
Műhely.
Express Kötőkészíilék, Sálszövő és Javítások 
Debreceni, XIII., Szt. László-u. 53.
Szőrmebélések, bundák átszabása. Javításai 
Szemere szűcsnél, Lenln-körút huszonhat.
írógépek szakszerű Javítását Jutányos árban 
vállalja  Bressán Károly, VIII., Dugonics- 
utca 3. Tel.: 339-076.
Használt garn itúra, kétszemélyes rekamiéval,
olcsón. Kétszemélyes rekamlét 2500-ért, fotelt, 
széket készít. Javít, kedvező feltételekkel: 
Kárpltosmester. Thököly-út 3.
Orgona, harmónlum készítés. Javítás, han
golás karbantartás. Villamos fúvtíbefende- 
zések. Fittler. Bpest.XIV.. Mlskolczl-út 76
Minőségi konyhabútor kapható olcsón. Hege
dűs asztalosnál. József-körút 66. 5
Összecsukható ágyakat, sodrony ágybetétet, 
csőbútort, gyermekkocsit készít, jav ítást 
vállal: Prohászka. Zichy Jenö-u. 46.
Művégtagok, haskőtök, sérvkötök, lúdtalp
betétek készítése és javítása. Vidékre Is ki
szállok. Pokorny, orvosi műskerésa: Budapest, 
V., Kossuth L.-u. 5, szám, „ , ■
Vállalati Jogügyi osztályhoz elm ennék 
Baditz; Miskolc. Főposta, Postán m arad.
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1954. január 1-ével az Egyezménynek megfelelően 
25°/o-kal csökken az egyházunknak nyújtott -

á lla m seg é ly
Dr. Vető Lajos püspök jelentése azokról a tárgyalásokról, 

melyeken az egyházi vezetőség m egegyezett az állammal 
az államsegély-csökkenés összegének pótlásáról

1953. október 2-án, a Déli Egyházkerület püspöki székhazának ta
nácstermében nagyjelentőségű tanácskozás folyt le. Országos esperesi 
értekezlet tárgyalta az egyház és állam között kötött Egyezmény alapján 
1954. január 1-ével beálló államsegély-csökkenés ügyét. Dr. Vető Lajos 
püspök, az egyetemes egyház lelkészelnöke tette meg aZ egyházi vezető
ség bejelentéseit ennek a 25%-os államsegély csökkenésnek a végrehajtá
sáról s egyben hálára indító bejelentéseket tett arranázve, hogy egyházunk 
püspökei az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével folytatott tárgyalá
sok során megtalálták annak lehetőségét, hogy ezt az államsegély-csök
kentést egyházunk lelkészei és gyülekezetei a következő három esztendő
ben ne érezzék. Ezek a bejelentések, melyeket a jelenlévők hálásan és 
lelkesedéssel hallgattak, azt jelentik, hogy egyházunk számára ismét meg
hosszabbodott az az idő, mely alatt háztartását önállóságra építheti. Egy
házunk e következő három esztendőben is tovább élvezheti államunk 
nagylelkű támogatását ugyanolyan mértékben, mint azt eddig élvezte.

Az országos esperesi értekezleten 
egyházunk két püspöke: dr. Vető 
Lajos és Dezséry László elnököl
tek. Az ország 16 esperesének je
lenlétében folyt egésznapos tanács
kozás során jelen volt Mihályfi Ernő 
egyetemes felügyelő, dr. Pálfy Mik
lós, a Teológiai Akadémia dékán
ja, valamint az egyetemes felügyelő 
és a püspökök több munkatársa. A 
gyűlést meglátogatta Horváth ’Já 
nos, az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnöke és Vargha József osztályve
zető is, akik meghallgatták dr. Vető 
Lajos püspök beszámolóját az ál
lamsegély ügyéről) és a püspök ál
tal tett bejelentések után részt vet-

- tek az. esperesek .eszmecseréjében.
I

Dr. Vető Lajos
püspök a következőket rpondta:

— Egészen rövid tájékoztatást ki- • 
vánok nyújtani ezen az esperesi 
konferencián az 1948-ban egyhá

zu n k  és a magyar állam között meg
kötött Egyezmény szerinti. első 25 
százalékos államsegélycsökkenés 
végrehajtásáról, illetve annak pótlá
sáról, mely tudvalevőleg 19541 ja
nuár Lén esedékes. A 25 százalé
kos állámsegélycsökkenés most még 
igen nagy próbára tenné egyházunk 
népét és gyülekezeteit. Gondoljuk 
el, hogy magyarországi evangélikus

■ egyházunk évente mindent össze
véve, közel hétmillió forint állam
segélyben részesül. Ebben a hatal
mas összegben bennefoglaltatnak az 
állam részéről folyósított nyugdí
jak s egyéb olyan összegek is, ame
lyek az Egyezmény szerint nem 
csökkennek, de így is több mint öt
millió forintot tesz ki a csökkenés 
alá eső államsegély összege. Ez azt 
jelenti, hogy közel másfélmillió fo
rint az a minimális összeg, amelyet 
egyházunk népének évenként áldoz
nia kellene abból a célból, hogy csu
pán a második ötévben kieső állam
segélyt pótolja.

— Éppen ezért, m int a többi val
lásfelekezetek, úgy mi is tárgyalá
sokat kezdtünk Népköztársaságunk 
kormányával, illetve a kormányt 
képviselő Állami Egyházügyi Hiva
tallal, abból a célból, hogy valami
képpen a 25 százalékos államsegély
kiesés pótlásáról gondoskodás tör
ténjék. Ezek a tárgyalások közel 
hat hétig tartottak s tegnapelőtt lé
nyegileg lezárultak, aminek követ
keztében ezen a 'konferencián már 
egészen pozitív eredményről szá
molhatok be, olyan eredményről, 
amelyre jövő évi költségvetéseink 
összeállításánál is tekintettel lehe
tünk. Megállapodásunk lényege a 
következő:

1. Az Egyezmény szerinti 25 szá
zalékos csökkenés bekövetkeztét 
mind az állam, mind az egyház egy
szerűen tudomásul veszi.

2. Tekintettel azonban az Egyez
mény megkötése óta előállott tény
leges megtakarításokra s arra, hogy 
az 1951-ben az államnak felaján
lott egyházi földek vételárát az ál
lam a 25 százalékos államsegély
csökkenés pótlására az egyház ren
delkezésére bocsátja, az így rendel

kezésünkre álló összegek igénybevé
tele alapján — kérésünkre — álla
munk, illetve az Állami Egyházügyi 
Hivatal az eddigi államsegélyt tel
jes egészében, tehát csökkenés nél
kül folyósítja három év és két hó
nap tartamára, ami azt jelenti, hogy 
a 25 százalékos csökkenés effektive 
csak három év és kettő hónap múl
va, tehát 1954. január 1-től számít
va, 1957. március 1-én következik 
be. Természetes, hogy a csökkenés 
alá az Egyezmény szerint nem eső 
összegek, amilyenek a családi pót
lék, a nyugdíj, a hitoktatói óradí
jak stb. még azután is a minden
kori helyzetnek megfelelően válto
zatlanul, tehát csökkenés nélkül 
kerülnek kifizetésre.

— Ezt az eredményt őszinte 
örömmel .hozom .espereseink tudo
mására: Megragadom á jő. alkalmat, 
hogy azért a nagy vcn-mü megér
tésért, melyet ■ ezzel ’ á nagyon fon
tos kérdéssel kapcsolatban is álla
munk, illetve az azt képviselő Ál
lami Egyházügyi Hivatal, élén Hor
váth János elnök úrral egyházunk 
iránt tanúsított, amidőn megállapo
dásunkról első ízben teszek nyilat
kozatot és adok tájékoztatást, ezen 
a helyen is a leghálájabb köszöne- 
tünket fejezzem ki. Kormányzatunk 
részéről olyan megértő, vallásához 
ragaszkodó népünk lelki szükségle
teit szem előtt tartó, nagylelkű tá
mogatásban részesült most is evan
gélikus egyházunk) hogy ezért csak 
mindnyájunk hálája és köszöneté 
illetheti kormányzatunkat.

— Amikor az államsegélycsökke
nés pótlása érdekében létrejött ezen 
megállapodás eredményét ilyenfor
mán örömmel közlöm,

nyomatékosan felhívom espere
seink figyelmét s espereseinken 
keresztül lelkészeink, gyülekeze
teink s egész egyházunk figyel
mét arra, hogy most még fo
kozottabb mértékben kell fel
készülnünk az államsegélynek 
három év múlva bekövetkező 
valóságos csökkenésére, pozitive 
arra. hogy ezalatt az idő alatt 
egyházunkat önfenntartó egy

házzá tegyük és neveljük.

Idevonatkozó terveinkről majd kü
lön fogunk későbben tárgyalni. Az 
a rendkívüli örvendétes tény, hogy 
lelkészeink január 1-tő' fogva ed
digi államsegélyüket teljes egészé
ben, kapják, egy pillanatra se feled
tesse velünk, hogy a magyar kor
mány megértő jóindulata révén így 
előállott helyzet Isten újabb ke
gyelmi ideje egyházunk számára 
ahhoz, hogy minél jobban felké
szülhessünk és berendezkedhessünk 
az elkövetkező három esztendő alatt 
az egyház anyagi terheinek fokozot
tabb vállalására és hordozására.

A püspök bejelentéseit az espe
resek . országos értekezlete nagy 
tapssal, fogadta, majd egymásután 
szólaltak fel az esperesek s kifejez
ték örömüket a hallottak felett. A 
felszólalásók során Kemény Lajos, 
pesti esperes az esperesek köszöne

tét nyilvánította a püspökök, felé, 
az állammal folytatott pénzügyi tár
gyalások sikeres lefolytatásáért. Va
lamennyi felszólaló esperes kifejezte 
hálás köszönetét egyházmegyéje és 
egyházmegyéje lelkészei nevében 
az Állami Egyházügyi Hivatal jelen
levő elnöke felé az újabb nagylelkű 
állami intézkedésért.................

Nyikoláj m etropolita: a debreceni református 
teológiai akadém ia díszdoktora

A magyar protestantizmusnak 
nagy ökumenikus eseménye van: a 
debreceni református teológia kezde
ményezésére a Zsinati elnökség 
felajánlotta Nyikoláj metropolitának 
a teológiai akadémiai díszdoktori 
diplomát. A metropolita a napokban 
erkezett válaszlevelébe^ elfogadta a 
megtiszteltetést és közölte, hogy az 
ősz folyamán személyesen is megje
lenik Debrecenben a diszdoktori fo
kozat ünnepélyes átvételére.

Nyikoláj metropolita, aki egyben 
az orosz orthodox egyház szent szi- 
nódusának külügyi osztályát is ve
zeti, egyike a mai: kercsztyénség leg
kimagaslóbb személyisegeinek. Az

orosz hívők általánosan »aranyszá
júnak« emlegetik, mert prédikációi, 
amelyek két vaskos kötetben jelen
tek meg három évvel ezelőtt, való
ban remekei az orthodox igehirde
tésnek. Mint az új görögkeleti teoló
gus nemzedék tanítója és • nevelője 
is általános megbecsülést szerzett. 
Tagja a Béke Világtanácsnak, a vf- - 
lágkonferenciákon elmondott min
den beszéde mély és tüzes vallomás 
az emberiség szent ügye, a béke 
mellett.

A református egyházban tnár 
megindultak a nagyszabású ünnep
ség előkészületei. Ismertetésükre 
visszatérünk.

A z országos esperesi értekezlet m egvitatta  
időszerű szolgálati fe la d a ta in k a t .

Az 1953. október 2-án tartott- es
peresi értekezleten

dr. Vető Lajos
püspök a gyülekezetek és a lelki- 
pásztori szolgálat időszerű felada
tait tárta fel csaknem egyórás elő
adásban. Részletesen fejtegette 
egyházunknak . azt a nevelési fel
adatát, mely az Isten igéjének való 
engedelmesség alapján s a magyár 
protestantizmus legszebb hagyo
mányai szerint abban nyilatkozik 
meg, hogy népünket közösségi élet
re neveljük.xAz egyház mindig kö
zösségre nevel s az egyház gyüleke- 
zétalkotó ereje« ix-ybert -• társadalom 
alakitó erő is azáltal, hogy a közös
ségben, vagyis az emberi társada
lomban magukat feltaláló,^ a , tö.bbi 
emberekkel kereteiben együtt- élő 
és gyümölcsöző munkát kifejtő' 
embereket formál.

A gazdag áttekintés során a püs
pök részletesen foglalkozott falusi 
gyülekezeteink mezőgazdasági la
kossága helyzetével és problémái
val is. Ennek során többek között 
a következőket mondta:

— Próbáljuk meg most már 
szemügyré ■ venni a parasztembert 
mai helyzetében! Próbáljunk a 
mai földműves lakosság problémái
val, magatartásával, lelkiállapotá
val megismerkedni! Gondoljunk 
azonban okvetlen arra is, hogy mi
képpen lehetnénk parasztságunk 
segítségére, problémáinak, életkér
déseinek a megoldása ' szempontjá
ból. Koncentráljuk figyelmünket 
arra, hogy a közösségi élet, a kö
zösségi magatartás szempontjából 
micsoda problémák vannak pa
rasztságunknál s milyen problé
máink és teendőink vannak ne
künk, egyházi munkásoknak a pa
rasztság mai feladataival és maga
tartásával kapcsolatban.

Senki sem mondhatja, hogy e». 
a kérdés nem egyházi kérdés, 
s ehhez nekünk s a többi lel- , 
készeknek semmi közünk. Gon
doljunk Tessedik Sámuelre, 
aki egészen másképpen nézett 

, kettőszáz évvel ezelőtt a pa
rasztságra, s a legtermészete
sebbnek tartotta, hogy mint 
lelkész, a legbehatóbban, mun
kát és időt, költséget és fárad
ságot nem sajnálva, a legna
gyobb tudományos felkészült
séggel siessen a végtelenül el
maradott parasztság segítségé
re. Az ö példája bátorítson 
bennünket arra. hogy az eset
leges félreértésekkel Is felve
gyük a harcot a legyen ben
nünk Igazi szeretet népünk 
iránt, mely szükség esetén vál
lalja a . nép ellenségeinek táma
dását is éppen akkor, amikor 
parásztnépünk felemelésén fá- ’ 

radoznnk.
— Ha nyitott 'szemmel nézzük 

parasztságunk mai helyzetét, álla
potát és problémáit, nyilvánvalóvá 
lesz előttünk, hogy parasztságunk
nak a közösségi életbe való egész

séges bekapcsolása s a közösségi 
életre való nevelése, egyben élet- 
szintjének mindén értelemben való 
felémelése tekintetében a próbakő 
az, hogy a közös gazdálkodáshoz, a 
termelőszövetkezeti rendszerhez ho
gyan viszonylik. ' Mindnyájan tud
juk, hogy éppen ebben a hónapban 
parasztságunk ezen a ponton veti 
fel a. legtöbb kérdést és okozza a 
legnagyobb problémát, de úgy, hogy 
a közös gazdálkodás és a termelő- 
sjövetkezeti rendszer az ő számára 
jelenti a legsúlyosabb vívódásra 
az okot.

Ha felelősseget ■ érzünk mint 
keresztyén léikipászttitök jiá- - 
rasztságunk iránt, lehetetlen, 
hogy ennek a ' kérdésnek ne 
«f&zzlirik:11 nagyon .komolyan a 
szemébe; nő szenteljühlc időt és 
fáradságot’ arra, hogy ebben a 
kérdésben megosszuk parasztsá
gunk gondját s né siessünk a 
segítségére abból a célból, hogy 
megtalálja a helyes utat s ne 
kövessen el jóvátehetetlen hi

bákat.
— - Meg kell -értenünk, hogy a 

magyar kormány s egyáltalán a szo
cializmus útján haladó államok a 
termelőszövetkezeti rendszer és a 
társasgazdálkodás mellett vannak 
még akkor is, ha az egyéni gazdál
kodásnak az értékét és a jelentősé
gét méltányolják, sőt támogatják is. 
Elképzelhetetlen ugyanis a történe
lem tapasztalatai és a józan emberi 
é sz . világosságánál, hogy a nemzet 
többségét alkotó parasztságunkat ki 
lehessen emelni ősi elmaradottsá
gából s nehéz életviszonyaiból, ha 
nem a társasgazdái Kodás létrejötté
vel biztosítjuk számára az anyagi 
jólétet s a többi időt önképzésére, 
művelődésére.

— Az világos, hogy a tárgyi és 
a vezetésbeli személyi hibák és ne
hézségek erősen hozzájárultak ah
hoz, hogy parasztságunknak a tag
jai között vannak olyanok, akik lel
kesedéssel csatlakoztak a termelő- 
szövetkezethez, 'de azután kiábrán
dultak belőle s most vissza akarnak 
lépni az egyéni ’ gazdálkodás bizony
talanságába.

Ha azonban kormányzatunk a 
fennforgó hibákat erejének tel
jes latbavetésével igyekszik ki
küszöbölni, ami nem kétséges, 
nem követnek-e e l ' az ilyenek 
súlyos hibát, ha otthagyják ter
melőszövetkezetüket s elősegí
tik . á  társasgazdálkodás esetle
ges bomlását? De igen, súlyos 
hibát követnek el. Hibát követ
nek el mindenek előtt önma
gukkal és családjukkal szem
ben. Akkor térnek le a haladás 
útjáról,' s mennek vissza a ma
radi múltba, amikor a haladás 
útjáról lekerülnek a nehézsé
gek s amikor a siker, az ered
mény, . a jólét közelebb van hoz

zájuk, mint valaha.

Hibát követnek el önmagukkal és 
családjukkal szemben, amikor visz- 
szatérnek az idejétmúlt egyéni gaz
dálkodás terére, me'.v semmiképpen 
sem részesülhet o lyan , támogatás
ban. mint a társasgazdálkodás. De 
hibát követnek el a közösség érde
kei ellen is, népünk egésze ellen 
is, melynek kenyerét, igényeinek 
kielégítését a józan ész szerint a 
társasgazdálkodás összehasonlítha
tatlanul jobban biztosítja, mint az 
egyéni gazdálkodás. Hibát követ
nek el paraszttársaik ellen is, mert 
az egész parasztság felemelkedése 
és visszasüllyedése fordul meg azon, 
hogy a termelőszövetkezetek és a 
t'ársasgazdálkodás milyen mértékben 
fejlődik ki és tud valósággá lenni.

—  Meg vagyok róla győződve, 
hogy esperes-testvéreim friegértétték 
á  kérdés hordérejéí. 'Megértették, 
hogy ez a kérdés mindnyájunk kér
dése, mert egész dolgozó népünk 
kérdése. A mindennapi kenyerünk
ről van szó, amelyért imádkoznunk, 
de dolgoznunk is kell. A jólét, 
amelyre törekszik kormányunk, s 
amelyért dolgozik népünk, a ml jó
létünk, s a ml családjaink jóléte is. 
Legfőképpen azonban lássuk meg 
benne azt a nevelési feladatot, 
mely reánk, mint lelkészekre né
pünk közösségi lelkületének a ki
alakítása szempontjából vár.

Ez a feladat lelkészeknek való 
feladat. Nekünk való feladat. 
Nem lenne méltó hozzánk, ha 
nem ismernénk fel benne azt, 
ami egyházi szolgálat. Egyhá
zunk ebben a világban él, mint 
az élet sója és világossága. Itt 
az alkalom és a lehetőség, hogy 
pozitív, életbevágó fontosságú 
munkát végezzünk népünk ér
dekében és szolgálatában. Ez is 
a mi időszerű feladatunk, mert 
nyilvánvalóan ez a kérdés az, 
mely ma s ezekben a hetekben 
a legélénkebben foglalkoztatja t 
dolgozó lakosságunk jelentős 

részét. >

Isten adjon mindnyájunknak vilá
gos látást, hitet, odaadást és bátor
ságot, hogy feladatunkkal jól meg
birkózhassunk s ezzel is épitsük 
híveink helyes életmagatartását, a 
munkához s a nemzet feladataihoz 
való helyes viszonyulását és az 
egészséges, mindig másokat is szem 
előtt tartó közösségi magatartását.

Az esperesek hosszú eszmecseré
ben vitatták meg az előadás mon
danivalóit s különös gonddal fog
lalkoztak a mezőgazdasági lakos
ság, egyházunk falusi híveinek 
mostani problémáival s egyönte
tűen azt vallották, hogy a lelki- 
pásztoroknak mindenütt arra kell 
törekedniük, hogy ezekben a kér
désekben is útbaigazítással és lel
kipásztori támogatással álljanak m 
hívek mögött.

„Minden gondotokat Óreá vessétek, m ert neki gondja van reátok“ (1. P é t.  5 , 7.)



* E V A N G É L IK U S ÉLET

Az első gyülekezet, mely a püspök lelkészküldő joga alapján
kapott lelkészeket

GYÜLEKEZETI  HÍREK
1953. október 11. Szentháromság után 19. vasárnap
Igék: ti. e. Mt J2, 9— 14, Csel 20, 32—35, d. u. Préd 4, 8—12.

A vasárnap üzenete: Járjunk efllivatásunkhoz méltóan: munkában!. 
Liturgikus színi zöld. •

Tótkomlós az első egyházközség, 
melybe az 1953. évi V. te. rendel
kezései alapján a püsgök küldött lel
készeket.

Az 1953. évi V. te. a gyüleke
zeti lelkészek választását új ala
pokra helyezte. A gyülekezetek úgy 
alkalmazhatnak lelkészt, ha több 
lelkész meghallgatása után az egy
házközség tanácsa és közgyűlése a 
próbaszolgálaton részt vett lelké
szek közül egyhangúlag hív meg 
egy lelkészt a gyülekezet szolgála
tára. Ez az egyhangúság természe
tesen nem azt jelenti, hogy valóban 
a gyülekezet minden tagjának egy 
lelkészre kell szavaznia, hanem 
mindenesetre megköveteli a tör
vény a választás során az egyház- 
község tanácsa és közgyűlése döntő 
többségének megnyilatkozását egy 
lelkész mellett. A törvény szabato
san megmondja azt, hogy az egyház- 
község tanácsából és a közgyűlésből 
a hívek milyen arányú egyetérté
sére van szükség lelkészmeghívás 
sikere érdekében.

Üj törvényünk ezenkívül úgy ren
delkezik, hogy

amennyiben az egyházközség 
nem tud a törvényben meghatá
rozott mértékben egyhangúságra 
jutni, vagy amennyiben az egy
házközség által meghívott lelkész 
nem fogadja el a meghívást, úgy 
a püspök küld le'készt a gyüle

kezetbe.

Ez az eset állt elő a tótkomlós: 
egyházközségben, amelyben két ér
demes, idős lelkész, Jeszenszky Já-i 
nos és Zeman Mihály, akik együtt 
több mint három évtizeden keresztül 
szolgálták a gyülekezetei, szinte 
egyidejűleg nyugdíjba vonultak. Az 
egyházközségnek egyszerre megürült 
tehát mind a két gyülekezeti lel
kész! állása. Az egyházközség meg
indította a lelkészválasztási eljárást. 
Az egyháztanács azonban a meghí
vott lelkészek próbaszo'géIrtai után 
négy lelkészre szinte egyenlő arány
ban adta szavazatait. Az egyházköz
ség véleménye megoszlott és nem 
tudtak egyértelműségre jutni. Vé
gül a törvény szerint a püspöktől 
kértek lelkészt.

Dczséry László, a Déli Egyházke
rület püspöke összehívta a zsinati 
törvényben előírt tanácskozást lel
készküldő joga érvényesítésének elő
készítésére. Jelen volt többek közt a 
keletbékési esperes, Mekis Adám, a 
gyülekezet felügyelője, Venycrcsam 
Adám, a szomszéd gyülekezetek kép
viseletében Benkő István gyulai 
lelkész és alaposan megvitatták az 
egyházközség helyzetét és kívánsá
gait. Az egyházközség részéről sok 
megnyilatkozás történt. A püspököt 
levelekkel keresték fel soknn a gyü
lekezet tagjai közül és tájékoztatták 
a helyzetről. Csoportos feliratok is 
érkeztek. Végül a püspök a gyüleke
zetbe küldte Zsemberovszky János 
és Koppány János lelkészeket, 
akikre a lelkészváíasztás során is 
sok szavazat esett az egyháztanács
ban, Az új lelkészeket 1953. szeptem
ber 27-én iktatta be hivatalába Me
kis Adám, a Déli Egyházkerület 
püspökhelyettese, keletbékési espe
res.

így a tótkomlósi egyházközség 
Volt az első, mely az új lelkészvá
lasztási törvény szerint a püspök 
lelkészküldési joga alapján kapott

lelkészt. Ez annál Is érdekesebb, 
mert

az új törvény életbelépése óta 
az Északi Egyházkerületben 21 
egyházközség, a Déli Egyhá«ke» 
rületben pedig 16 egyházközség 
választott magának lelkészt úgy, 
hogy egyetértésre tudott jutni és 
egyhangú meghívással töltötte 
be a gyülekezeti lelkész! állást.
Ez annak bizonyítéka, hogy az 
új lelkészválasztási törvény jó 
és megfelel a gyülekezetek vi

szonyainak.
Zsinatunk jól tudta, hogy gyüleke
zeteink meg tudják találni az egyet
értés útját ,a  lelkészmeghívási jog 
alapján és azért igen előrelátóan és 
helyesen törölte el a régi lelkész
választási törvényt, mely annyi kor
teskedésre és visszavonásra adott 
okot a gyülekezetekben. Azon a né
hány helyen pedig, ahol az egyhan
gúság mégsem a lak u l, ki, a tót- 
korolósi példa szerint eljutnak a hí
vek ahhoz, hogy örömmel vegyék a 
gyülekezet belső vitatkozását meg
szüntető püspöki döntést, mellyel lel
készt küld nekik.

De nézzük meg Tótkomlóst, ezt a 
nagy gyülekezetét, mely első volt e 
tekintetben gyülekezeteink között.

A tótkomlósi egyházközségnek 
nagy múltja van.

Szlovákia területéről települtek ide 
a szlovák nyelvű evangélikus hívek az 
1740-es években. Az áttelepülés első 
idejében nagy versengés folyt Békés 
és Csanád megyék között. Ez a ver
sengés Komlós puszta birtokáért 
odáig fajult, hogy Csanád megye 
1748-ban a komlósiak nemrégen fel
épített, éppen csak a használatnak 
átadott imaházát lepecsételtette és 
az istentisztelet tartását, bár ez szer
ződésileg biztosítva volt — betiltotta. 
Csanád megyének ez az intézkedése 
Békést sem hagyta nyugton. Hogy 
jogát Komlóihoz ő is érvényesítse, 
ő is lepecsételtette az imaházat, sőt 
ehhez még a lelkészt" is el akarta fo
gatni, de az álruhában elmenekült. 
Szarkóczy János, a lelkész nem 
ijedt meg az üldözéstől, hanem 
vállalva a kockázatot, éjnek idején 
kereste fel a Karkus Márton nevű 
atyafi istállójában összegytilekezStt 
híveket és ott nékik még az úrva
csorát is kiszolgáltatta. Három évi 
huzavona után Torma nevű nemesi 
bíró a pecséteket feltörte és az ima
házat rendeltetésének ismét áten
gedte. Hűséges lelkészük tovább 
erősíthette Isten Igéjével a híveket 
Komlóson. A lelkészek sorát ő nyi
totta meg.

A kezdeti nehézségek után épí
tés korszaka köszöntött a gyüle

kezetre.
Buzgó lelkészek sorában említésre 
méltó WaUaszky Pál, a természet- 
tudományok nagy ismerője és az 
irodalom búzgó művelője. A temp
lomi éneklés segítségére új orgonát 
építtetett 1771-ben- Gyakorlati érzé
kéről tesz bizonyságot az egyházköz
ség jövedelmének növelésére felál
lított kásapinlom- A gyülekezet csa
ládjai számának 500-ról 700-ra való 
emelkedése bizonysága a csendes 
épülő munkának. A lelkek száma 
3458 volt 1776-ban. — Az igazi nagy 
építője a tótkomlós! gyülekezet
nek Szexty György lelkész volt. 
(1780—1829) Az ő lelkészsége alatt

épült az 1795-ben felszentelt templom. 
Három esztendőn át megszakítás 
nélkül épült az elődök lankadatlan 
búzgóságának ez a ma is fennálló 
bizonysága. A templomot alig fe
jezték be, amikor m ár épült a pap
iak. Nagyszerű szervező készséggel 
tudta munkára vonni a gyülekezet 
építő erőit. Az ő lelkészsége alatt 
felépült még két rendes liszt- és 
kásamalom, egy olajmalom, mint 
amelyek hivatva voltak az egyház 
építésének anyagi szükségleteit biz
tosítani. Épült egy 30 öl hosszú is
kola és harangozónak egy ház. Az 
épületek mellett gondja volt az 
egyházi élet kiépítésére is. A pres
bitérium létszámát 60-ban állapítják 
meg. Az iskolából kikerült ifjúság 
nevelésénél erősen hangsúlyozott 
lesz a »katekizáció«. Gondja van 
még a bábák nevelésére is. Szegé
nyek részére szegények háza szol
gál, ahová a hívek közvetlen ju ttat
ják el adományaikat.

A szabadságharc idejének
tótkomlósi lelkipásztora Horváth 
Sámuel volt. »Amily buzgó pap, 
éppen olyan lelkes hazafi is vala« 
— írja az egykorú feljegyzés — s 
midőn 1848-ban a szabadságharc ki
tört, ő is a tótkomlósi őrseregeel 
Ecskára és Lukácsfalvára ment. Ha
zafias beszédeiben kompromittálta 
magát, ezért fogságot is kellett szen
vednie, Gyulán, ahonnan a hívek 
közbenjárása szabadította ki a lel
kes papot. Csermák János alatt az 
iskolákat szaporították. A század 
végén a küzdelmes letelepedési kor
szak áldozatos lendülete az anyagi 
jólét és a vallási élet biztonságába 
torkollott. Élték a já rt kegvességi 
szokás szerint életüket. G rjJács Pál 
ennek a kornak történetet író lel
késze, nyugodt és csendes szemlélő
déssel sorakoztatja fel adatait Tót
komlós történetében. Ebből a nagy 
mozdulatlanságból egyházi vonatko
zásban csak a második háborút kö
vető lakosságcsere mozdította ki.

A gyülekezet az új lelkészek be
iktatásakor

szeretettel búcsúzott
három évtizeden keresztül hűségesen 
szolgált két lelkészétől, Jeszenszky 
Jánostól és Zeman Mihálytól. 
Ugyanakkor könyörgött Szenllá- 
1 ekért, hogy segítse a püspök által 
küldött új lelkészek, Zsemberovszky 
János és Koppány János szolgála
tát.

LUTHER MÁRTON t
ESTI IMA

Szentháromság, ki minekünk 
egy őrök igaz istenünk, 
leszállt a nap, már este lett —■ 
világoltqsd szent fényedül!

ló  reggel téged zeng ddhftk 
és este is magasztalunk, 
te voltál és te vagy velünk — 
dicsér méltatlan énekünk.

Dicsőítünk, Atyaistetif 
áldunk, Urunk, Fiúisten, 
néked szóljon a dicséret 
mindörökké, ó Szentlélek.

Fordította:
« Bodrog Miklós

RÁDIÓS f e l ó r a

Október lDén, vasárnap reggel fél 
9 órától evangélikus vallásos félórát 
közvetít a Petőfi-rádió, Igét hirdet 
dr. Vető Lajos püspök.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
ezután a rádiós félórák közvetítési 
ideje nem 9 órakor, hanem fél 9 óra
kor lesz.

d e Ak -t é r

Az október 11-i szeretetvendégsé- 
gen Danhauser László budahegy- 
vidéki lelkész ta rt előadási »Ke
resztyének otthon« címen. Közre
működik a budahegyvidéki gyüle
kezeti énekkar.

BUDAFOK
Az egyházközség október 11-én 

tartja fennállásának 25. évforduló
ját. A 10 órakor kezdődő ünnepi 
istentisztelet szolgálatát dr. Vető 
Lajos püspök látja el. 11 órakor kez
dődik az ünnepi közgyűlés. Délután 
5 órakor egyházzenei estet tartanak. 
Közreműködik: dr. Gárdonyi Zoltán 
és Sulyok Imre orgonaművész. Tát- 
ray Vilmos hegedűművész. Előadást 
tart Várady Lajos budai esperes.

NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
A Nyugat-békési egyházmegye lel- 

készi munkaközössége szeptember 
15-én Orosházán tartotta gyűlését, 
melyen Egyed Róbert, gádorosi lel
kész exegezist és vázlatot adott a 
következő vasárnap perikopájárót, 
majd Aranyi József, esperes ismer
tette »A vallás a kizsákmányolás 
szolgálatában« című kiadványt, vé
gül Farkas Lajos, rákóczitelepi lel
kész mutatta be Ralf Luther üjtesta- 
mentumi Szótárát és készülő új ma
gyar fordítását. A munkaközösség fog
lalkozott a gyülekezeti munkaterv ék
ké! . hitoktatási és nyugdíjügyekkel!, 
valamint az önsegély számadásai
val js.

PÉTERI
Folyó hó 11-én, vasárnap délelőtt 

a gyülekezetben dr. Karner Károly 
teológiai professzor hirdeti az igét, 
este pedig a szeretetszolgálattal kap
csolatos igemagyarázatot tart.

NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE
A nógrádi egyházmegye munka- 

közössége szeptember 30-áp Balas
sagyarmaton tartotta havi munka
közösségi gyűlését. Közös írás- 
tanulmányt vezetett Schultz Jenő va- 
nyarci lelkész a következő vasár
napi igéről, előadást tartott Ottmár 
Béta legéndi alesperes »Jézus taní
tása a családról«. Dr. Csengődy La
jos esperes ag aktuális elnöki beje
lentéseket tette meg. A munkakö
zösségi gyűlés után a nógrádi egy
házmegye tanácsülését tartotta meg.

HITTANKÖNYV
Az Evangélikus Egyetemps Sajtó

osztálynál kaphatók az általános is
kola a|só tagozata részére hittan
könyvek: Kemény, Bibliai történetek 
I. Ft 2 —; jf. Ft 3ÍQ áron-

MONOR
A gyülekezetben szeptember 27-én 

Diakóniai Napot tartottak, Sztehló 
Gábor szolgálatával. Az ofíertórium-
ból 350 forintot ju ttattak  az albertí 
szeretetotthonnak.

SOMOGY—ZALAI EGYHÁZMEGYE
A somogy—zalai egyházmegye 

lelkészt munkaközössége szept. 21— 
22-én "tartotta őszi összejövetelét a 
gyenesdiásj Kapernaumban. A tneg-t 
nyitó esti áhitat után egyházi éle
tűnk és egyházmegyénk aktuális 
kérdéseit beszélték meg a leiké-zek 
Kutas Elek esperes vezetésével, 
Másnap reggeli úrvacsoravétel után 
Jakus Imré tahi lelkész előadása 
kapcsán a munkaközösség teológiai 
önképzésének feladatait, Bánd! 1st« 
ván gyékényesi lelkész igetanulmá
nya nyomán a következő vasárnap 
igehirdetési alapigéjét, Loós János 
lelkész vezetésével pedig az új zsi
nati törvények végrehajtásával kap
csolatos teendőket beszélték meg. 
Szerdahelyi Pál somogydöröcskei 
lelkész János apostol leve’eiről ho
zott bibliatanulmányt,

SZÜLETÉS
Dr. Gergely Kálmán orvost és fe

leségét Isten hatodik gyermekkel 
ajándékozta meg, ki a keresztség- 
ben a Mária Magdolna nevet nyerte. 
A • keresztelést a kölesei gyülekezet 
lelkésze Nlkodémusz János vé
gezte.

Szabó Lajos kissomlyói lelkészt és 
feleségét Isten harmadik gyermek
kel áldotta meg, aki a keresztségben 
Lajos nevet kapott.

Koppány János tótkomlósi evan
gélikus lelkészeket az Isten máso
dik gyermekkel áldotta meg, aki 
a szent keresztségben Márta Erzsé
bet nevet kapta. A keresztelési szer
tartást dr. Gubcsó András med- 
gyesegyházi lelkész végezte.

Egyházzenei est a Hetcníöldi 
evangélikus templomban (Bocű-. 
kay-u. 10.) a templom felszente- j 
lésének 25. évfordulóján, októ
ber )8-án, vasárnap délután 

6 órai kezdettel.
Közireműködneík:

Peskó Zoltán, orgona, 
a gyülekezet ének és zenekara, 

vezényel: Sulyok Imre.
Sorrepd:fc '

1. Su lyok  Itpre; Preiudium .
2. Gyülekezeti ének, pllári 

szolgálat.
3. llajmath Artúr; 150. Zsolt ár.
4. Kodály: A 114. geníj zsoltár.
5. Kapi-Krúlik Jenő: Toccata.
6. Gárdonyi Zoltán: 62. Zsoltár.
7. pszt:  ÍVemen, klagen.
8. Bárdos Lajos: 92. Zsoltár.
9. Sulyok Imre: 130. Zsoltár.
10. Miatyánk, áldás.

Évfordulók é
SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT
jelent meg az első magyar Cervan- 
tes-fordítás. Horváth György kecs
keméti városi mérnök 1853 szep
temberében adta ki Kecskeméten 
Cervantes-fordítását. Franciából
fordította magyarra a regényt. A 
mérnök nem volt író, hanem egyike 
a művelt magyar értelmiség kép
viselőinek. »Tán nem lesz minden 
érdek és érdem nélkül, ha tudniillik 
méltónak találtatik a hazafiúsításra.« 
így írt a nagy regényről fordítása 
előszavában Horváth György.

Húsz évvel e nevezetes ' kísérlet 
után jelent meg a teljes magyar 
»Don Quijote« Budapesten. Ez is 
tehát évforduló; nyolcvan éve, hogy 
magyar közkinccsé vált ez a remek
mű. 1873-ban Győry Vilmos, pesti 
evangélikus lelkész, spanyol eredeti
ből fordította magyarra a hatalmas 
művet. Győry Vilmos író volt, a 
mggyar stílus mestere, fordítása 
Cervantes művének legjobb tolmá
csolása a világirodalomban. Hány 
fordítás avult el nyolc évtized óta, 
nemcsak nálunk; a nagy irodalmak 
népeinél is. A remekművek újra- 
fordítása általános jelenség. Egy iro
dalmi alkotás, amely hozzászegődik 

~ az emberiséghez, minden nagyobb 
társadalmi és irodalmi fordulat után 
tlf  köntöst kér. Gondoljunk csak 
Dapte Isteni színjátékára, Goethe 
Faustjára, Shakespeare tragédiáira, 
Moliére vígjátékaira, vagy Petőfi 
költeményeinek öt-hatféle fordítá-
i ■

s események
sára ugyanazon nemzetnél, vagy 
Madách Ember tragédiájának ha
sonló sikeréhez és jelenlétéhez ha
zája határain túl. S Győry Vilmos 
fordítása ma is feleslegessé teszi 
bárkinek, hogy belejavítson vagy 
pláne újra-írja. Győry Vilmos he
lyesen látta, hogy Cervantes regé
nyét a valóságábrázolás példájaként 
kell felfogni, azért választotta a 
megfelelő magyar realista stílust a 
tolmácsolásra. Az evangélikus pap 
észlelte mindenkit megelőzve, m int
egy nemzete nevében, egy sereg más 
nemzeti irodalmat maga mögött 
hagyva, hogy Cervantes »Don Qui- 
jote«-ja a társadalombírálat fegy
vere. A szomörú s nevetséges lovag 
figurája nemqsupán európai uti- 
társunk, hanem emberi jellemek le- 
leplezője, a történelmi rparadiság ég 
ostobaság könyörtelen megvilágí
tója. A fényből, mely a bórihorgas 
spanyol kurtanemesre esik, jusson 
a klasszikus fordítónak is, 'a  ma
gyar evangélikusság haladó hagyo
mányát képviselő Győry Vilmosnak.

* :
GYÖNGYVIRÁGTÓL
LOMBHULLÄSIG
a címe egy új magyar filmnek. 
Ajánljuk mindenkinek; nézze meg, 
ha lelkét meg akarja füröszteni a 
természetben. Az erdő nagy világa 
töményen, minden színével, ízével, 
finomságával és kegyetlenségével o tt
nyílik ki káprazó szemünk/' előtt. 
Szekszárd közelében, a Duna part

ján van a gemepet erdő. Abban 
fényképezte az egész filmet Homoki- 
Nagy István, akinek a nevét már jól 
ismerjük a szegedi Fehértóról és a 
kerecsensólyomról készült filmjei
ről. Állatok és fák, virágok és a víz 
e film szereplői. Mennyi szépség, 
erő, gyöngédség, hűség van az álla
tok közti Gyalogolni jó! — írta hal
hatatlan mondatát egykor ifjúsá
gunknak Móricz Zsigmond. Mily 
szép a magyar táj, ez az ismeret
len is, ahová nem járnak természet- 
járók s IBUSZ-vonátok, ez a Hamu
pipőke az európai erdők és hegyek 
karában. Most a természettudós 
szeme megtalálta benne az erdő 
egész regényét, ami tavasztól az első 
őszi fagy megérkeztéig tart s évről 
évre megismétlődik. Nem csoda, 
hogy ez a szép magyar film kapta 
meg az Idei velencei filmversenyen 
a népszerű tudományos filmek első 
díját.

h e l y e s ír á s u n k  é s  a  
REFORMÁCIÓ I
kapcsolatairól ír  rendkívül érdekes 
fejtegetéseket Kniezsa István egye
temi tanár, kitűnő szlavistánk, »A 
magyar helyesírás története« című 
művében- A magyar helyesírás rend
szere a kancelláriai helyesírásból 
fejlődött ki, de az irodalom 'függet
len életkeretébe bevonuló magyar 
nyelv bibliafordítóinktól kapta meg 
fiz írásbeliség első repdjét. A leg
elsőt * a bRszita m agF8r bibUafardí- 
tók adták. Aztán jött Erdösi-Sylves- 
ter János sár ' ári Üj testamentum

fordítása, majd Dévai Bíró Mátyás 
Ortographia Ungarica-ja, végül pe
dig Heltai Gáspár rendszere. Hel- 
taió a legfőbb érdem, ő 1560 körül 
rögzítette a maga helyesírását, egy 
minden hangra kiterjedő tudatos és 
következetes rendszert, amely alap
jául szolgált a későbbi protestáns 
helyesírásnak. Diadalát annak kö
szönheti, hogy a két legelterjedtebb 
magyar könyv: Karoli Gáspár biblia
fordítása és Szenei Molnár Albert 
zsoltárkönyve ezt a helyesírást hasz
nálta és terjesztette el. A magyar 
helyesírásnak máig ez a protestáns 
helyesírás az alapja.

COMENIUS SOPRONBAN
A prágai »Kostnické jiskry« című 

csehtestvér lapban érdekes cik
ket olvastunk egy szlovák lelkész 
és igmert irodalomtörténész, Ján 
Durovic tollából. (Durovic evangé
likus lelkész Szakolcán.) Comenius 
magyarországi tartózkodásának há
romszáz éves évfordulója alkalmából 
azt írja a szlovák kutató, hogy nem- 
csupán a református Sárospatakon 
m aradt tüstént nyoma Comenius pe
dagógiai működésének, hanem az 
evangélikus Sopronban is. Ezt eddig 
nem tudtuk. A Comenjusról szóló 
magyar irodalom ezt az adatot nem 
emlRi. A szlovák kutató Joannes Rt- 
bini: ^Memorabilia Aug. Conf. jn 
regno Hungáriáé« című művének 
második kötetében találta meg a 
pontos nyomot. Qtt ugyarjis g sop
roni evangélikus iskoláról vgn szó, 
amely a maga korában olyan híres 
lutheránus intézet volt, mint a po

zsonyi, eperjesi vagy késmárki H« 
ceum- Ebben az iskolában egy sopi 
róni származású pedagógus, Joan« 
nes Roeschalius javaslatára ’beve
zették a donatista osztály diákjai 
számára Comenius »Orbig pictus«-át, 
mint tankönyvet. Ez I,, Lipót ural
kodása idején történt, tehát a leg» 
szörnyűbb protestánsüldpzés koráb
ban. Nyilván ezzel magyarázható, 
hogy a száműzött Comenius nevét, 
mint szerzőét, néni említik; De _ a 
könyv jellegzetes címe s a? osztály 
számára történt bevezetése minden 
kétséget eloszlat- íme, ismét egy bi« 
zonyítéka a protestáns haladó szel« 
lemnek a régi Magyarországén- 1
TOLSZTOJ ÉS A PRÉDIKÁCIÓK

Két héttel ezelőtt írt Tolsztoj-cik« 
künkkel kapcsolatban egy olvasónk 
levelet írt, amelyben ezt írja; *ls» 
meretes, hogy Tolsztoj mily gondo« 
san írta műveit. Állandóan javított 
kéziratain, sokszor H a  egyes 
részeit, néha az egész regényt |s.‘ A 
»Feltámadás« egyik részét például 
húsz szedésben változtatta, a húsza« 
dikat hagyta meg. Ha ezt az ember 
tudja, tüstént gonddal olvassa a? 
ilyen író mieden sorát, még a yesz« 
szőkét is megnézi, hisz semmit aem 
irt hiába. Ez a rendkívüli tisztelet a 
szó iránt példaként hathatna ige« 
hirdetőinkre is. Mert aki így 'késiü l 
az igehirdetésre, aki így gondolja át 
minden szavát, annak magvetése is 
maradandó le sz .,.«  írói évfordulót 
ennél méltóbhap aligha lehet meg« 
tisztelni. / '

Szalatnai Rezső
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m ondotta Dezséry László püspök, a lelkészi m unkaközösségek évi m unkájáról
szoló beszám olójában

Blumhardt János Kristóf imádságaiból
»Ö rü lje tek  egek. m ert az 

vég b e  vitte.«  (Es. 44, 23).
Or

Az országos esperesi konferencián, 
melyen püspökeink elnököltek •

Dezséry László
püspök, az egyházmegyei lelkész) 
munkaközösségek országos vezetője 
tartott beszámolót az elmúlt munka
év eredményeiről és hiányosságai
ról. Beszámolóját három részre osz
totta s így beszélt az egyházmegyei 
lelkészi munkaközösségek munkájá
nak tervszerűségéről, egységéről és 
célravezetőségéről.

Beszámolója a lelkészi munkakör 
zösségek munkájának örvendetes ja
vulásáról szólott s ugyanakkor a 
püspök behatóan bírálta a munka- 
közösségek munkáját.

A lelkészi munkaközösségek egy
házmegyénként működnek az espe
res vezetésével. Általában havonta 
gyűlnek össze és az egyházmegyei 
kérdések megvitatásán kívül a lel
készek teológiai továbbképzése cél
jait szolgálják. Ennek érdekében 
egyházunk püspökei a múlt eszten- 

_ dobén valamennyi egyházmegyei lei- 
* kész) munkaközösség számára köte

lező munkaanyagot is kiadtak. A lel
készeknek országszerte foglalkozniok 
kellett a zsinat törvényalkotó mun
kájával, a gyülekezeti bibliaórák 
elvi kérdéseivel, az egyház szeretet- 
munkájával, Luthernek a »két biro
dalomról« szóló tanításával, a lundi 
világkonferencia anyagával, a gyar
mati kérdés és a keresztyén misszió 
összefüggésével, a presbiterek és vi
lági vezetők nevelésével, a szektáso- 
dás kérdésével, az egyházközségi 
névjegyzékek összeállításának pro
blémáival és néhány egyházmegyé
nek foglalkoznia kellett a szórvány- 

* gondozás kérdéseivel.
A püspök beszámolója szerint az 

egyházmegyék lelkészei átlagosan 
70 százalékban dolgozták fel a 
munkafeladatot.

A lelkészek gondot fordítottak a 
munkaközösségi gyűlésekre, azo
kon rendszeresen igen nagy 
létszámban vettek részt. Az el
múlt esztendő nagy feladata volt, 
hogy a lelkészi munkaközösségek 
figyelmét az igehirdetés kérdé
seire és az igehirdető szolgálat 
megjavítására fordítsák. E téren 
a munkaközösségi munka igen 

nagy előrehaladást tett.
A lelkészek maguk is bőven éltek a 
hitben való elmélyedés alkalmával 
és számos közös úrvacsoravételben 
vettek részt. A múlt esztendőben az 
országban 230 tudományos-teológiai 
előadás hangzott el a munkaközös
ségi gyűléseken.

A püspök hosszan foglalkozott a 
munkaközösségi munka tervszerűsé
gének és célravezetőségének kérdé
seivel s a munka módszereire vonat
kozóan sok gyakorlati javaslatot tett.

Kiilöqös figyelmet keltett az es» 
peresekben beszámolójának az 
a része, melyben egyházunk hit
beli egységének kérdéseivel fog

lalkozott.
1 fEzen a téren különös figyelmet szen

telt a lelkészeknek a bibliához való 
viszonyára s többek között a követ
kezőket mondotta: 

r— Egyik döntő problémánk az, 
hogy hitbeli egységünk a Szentírás
sal való egységes egyházi bánás
módra támaszkodik-e. Teológus nyel
ven ez a biblia-hermeneutika kér
déseit veti fel. Kétségtelenül döntő 
kérdésünk az, hogy hogyan viszonyu
lunk a bibliához, hogyan kezeljük 
azt, minek tartjuk, hogy tudjuk-e 
azt tudományosan olvasni és érté
kelni s igehirdetésünk lutheránus 
módra a tudományosan qlvasolt 
Szentírás törvényüzenetét és evaitr 
gélíumizenetét szqíaltafja-e meg,

Egyházunk hitbeli egységének 
legnagyobb akadálya jelenleg a 
Szentírás szektás használata egy
felől s a Szentirás liberális hasz
nálata másfelől. A Szentírás lu
theránus használatához kell el
jutnunk s abban kell megtalál
nunk hitbeli egységünk döntő 

alapját.
Nézetem szerint ez a következő 
murikaesztendő kínálkozó problémái 
közül az első.

— Kétségtelenül az a dolgunk, 
hogy egyházunk hitbeli egységének 
munkálása érdekében egyházunk 
igej alapjára, egyházunk hitvailási 
alapját is oda kell helyeznünk s erre 
a két, vagy voltaképpen egy kőszik
lára kell építenünk meggyőződésün
ket. Elkerülhetetlen, hpgy további 
munkásságunk alapvető kérdésévé 
váljék a szektás jelenségek elleni 
küzdelem, vagyis a helyes érteleim 
ben vett hitvallásosság érvényesítése 
egész lelkészi munkánkban. Nem 
tartozik most ide, de módunk leaZ 
még erről beszélni, hogy pz egyház
megyéknek feladott idei kérdés: a 
szektásodás kérdése vizsgálatát to

vább kell folytatni a lelkészi munka- 
közösségekben. A jegyzőkönyvek ta
núsága szerint az egyházmegyékben 
mindenütt érezték, hogy azzal, amit 
végeztek, a kérdés nincs kimerítve s 
hogy minden sokkal mélyebb és gya
korlatiasabb vizsgálatot igényel. 
Most csak két megjegyzést teszek.
. — Kevés helyen ismerték fel a 
kérdés tárgyalása közben azt, hogy 
a szektásodás kérdésében tulajdon
képpen egész egyházi magatartásunk 
kérdése bennerejlik, hiszen a világ
tól való elfordulás szektás magatar
tása helyett keressük a világban jól 
szolgáló egyház egyházi magatartá
sát. Lehet, hogy odáig kell elmen
nünk, hogy ne csak zárt közösségek 
és jelentős vagy jelentéktelen szek
tás megnyilvánulások elleni küz
delmet tűzzünk napirendre, hanem

éppen azt kell vizsgálnunk, hogy 
magukat igen egyháziasnak és 
hitvallásosnak tekintő gyülekeze
tek s az e gyülekezeteket nevelő 
lelkészek nincsenek-e benne min
denestül. nyakig abban a szektás 
magatartásban, amely a világtól 
való elfordulás fogalma alá tar
tozik és amely kétségtelenül meg
akadályozza mind a gyülekeze
tét, mind a lelkészt, abban, hogy 
Krisztus parancsa szerint értel
mezze az egyház és a hivő em
ber küldetését a földön, az em

berek között.
Hálaadásra indító tény, hogy Luther 
Mártonnak a két birodalomról szóló 
tanítása lutheránus kulcsot ad né- 
künk ennek az egész kérdésnek fel
nyitásához, de kétségtelen az is, hogy 
éppen ezt a tanítást súlyosan össze
keverték, fejetetejére állították, 
vagy használhatatlanná tették egy
házunk mai helyzetében. Azt gon
dolom, hogy a tavalyról elmaradt 
ilyen című megbeszélést, amelynek 
új munkaévi programmunkba való 
felvételét már előbb javasoltam, 
ilyen megvilágításban vessük fel a 
lelkészi munkaközösségekben.

— A másik megjegyzésem az, hogy 
több egyházmegyében igyekeztek 
szándékosan reakciós módon össze
keverni azokat a kérdéseket, ame
lyek a szektásodás kérdésével kap
csolatban felmerültek.

A reakció egyik javaslata az, 
hogy a szektát csak egyházakon 
kívül szabadjon keresni és ne ke
rüljön sor arra, hogy belső ál- 
kegyességi mozgalmaink és cso
portosulásaink ügye szőnyegre 

kerüljön.
A reakció másik próbálkozása pe
dig az, amely a szektásodás proble
matikájába akarja belegyömöszölni 
az egész egyházi ébredést, az egész 
evangélizációt, annak minden meg
nyilvánulását, sőt magát az egész 
belmissziói életet is. Azok, akik ezt 
a két utat járják, nyilván igen ön
tudatosan tudják, hogy milyen pe
csenyét akarnak megsütni ezzel a 
kétségtelenül létkérdésünkkel Kap
csolatban. Véleményem az, hogy tö
rekednünk kell arra, hogy ezekben 
a kérdésekben mindig világosabban 
beszéljünk s a különböztetés mindig 
becsületesebb legyen. Például vilá
gos különbséget kell tennünk egy
felől a szektásodás kérdésében a 
tzektás jelenségek és csoportosulá
sok leleplezése, s másfelől egyházi 
ébredésünk, az evangélizáció térítő 
igehirdetése, belmissziói életünk kri
tikája és önkritikája között. Vezér- 
szempontnak azt tartom, hogy mi, 
Krisztusban hivő és Krisztus külde
tésében járó, üdvözítő evangéliumot 
hirdető egyház vagyunk és mint 
ilydn egyház élünk ebben a világban 
azon viszonyok között, melyek föld
rajzilag és társadalmilag, vagyis a 
magyar néphez kötöttségünkben je
lentkeznek. Á dialektikus feladatunk 
tehát az, hogy tisztázzuk Krisz'us- 
hivő egyházunk missziójának kér- 
déseit a mában, és jtt, magyar ha
zánkban.

:— Egyházunk hitbeli egységét két
ségtelenül nem az egyház alvó és 
haldokló felében, hanem az élő és
hivő fgléberi kell kiharcolnunk-
ezt a fáradságot magának rpP6  
akarja takarítani, az nyilván n?m 
az egyháznak dolgozik és nyilván 
nem a magyar népnek.

— Azokat a különbözőségeket, 
amelyeket eppen gyülekezeteink hit
életében találunk meg, öntudatosan, 
biblikusán és hítvallásosan kell fel
tárnunk, azok felett nem szabad 
aggodalmaskodnunk, hanem meg kell 
birkóznunk velük,

A sajátosságokat testvéri módon 
tudomásul kell vennünk. A cső- . 
portsajátosságok keresésében 
megnyilatkozó konokság azonban 
tipikusan szektás jelenség s az 

ellep, fel- kell lépnünk.
Nem kétséges, hogy mi Isten színe 
plőtt felelünk ezekért a sajátosságo
kért és Isten színe előtt felelünk

az egész Magyarországi Evangélikus 
Egyház sajátosságáért a többi egy
házak között, értve ezt felekezetközj 
szempontból és értve ezt velünk hit
vallási egységben élő egyházakra 
vonatkoztatva nemzetközi szempont
ból. Az önvizsgálat feladata ez és 
nagyon fontos, hogy egyszerű, gya
korlatias kérdés alapján végezzük 
el. így hitbeli egységünkre nézve m ii 
a különbözőségeink, mik a tűrhető 
és mik az eltüntetendő sajátosságok 
közöttünk? Nemcsak azt kell vizs
gálnunk, hogy miben különbözünk, 
hanem azt is, hogy miért különbö
zünk, hiszen csak így lehet helyre
hozni a háttérben meghúzódó, az 
egység útjában álló hibáinkat. Fel 
kell tennünk azt az egyszerű kér
dést is, hogy m nsk és kinek hasz
nálnak vágj ártanak azok a külön
bözőségek, amik hitbeli egységünké* 
megtörik. Ezeknek a kérdéseknek 
az érvénye, de még n.vább az ezekre 
adott feleleteink érvé. ve és hite es
sége pedig attól füge, hogy :adjuk-e 
azokat valóban itt és most feltűnni 
és megadni.

.Alapproblémánk előbb feltárt 
dialektikájában lényegiben azt a 
feladatot kell megoldanunk, hogy 
egyházunknak legyjo missziója, 
de ugyanakkor ne lehessen az 
egyházunkban aká'm tyen misz- 

szló.
Ezekben a kérdésékben azért in

dítottunk ellenőrző önvizsgálatot, 
mert azt akarjuk, hogy legyen misz- 
sziónk és nem azért, hogy ne legyen. 
De ugyanakkor azért vizsgálódunk, 
mert egyházunk egésze érdekében 
azt akarjuk, hogy az a misszió, ami 
benne kibontakozik, vggy azok a 
missziók, amik benne rejtőznek, ne 
akármilyen missziók legyenek, ha
nem olyanok, amelyek valóban 
Krisztus parancsából erednek és va
lóban a mai embernek szólnak.

— Természetesen nagyon nagy ál
talánosságban és igen vázlatosan, 
de ezekben a problémákban látom 
egyházunk hitbeli egységének alap
kérdéseit s következőleg ezekben lá
tom egyházmegyei lelkészi munka- 
közösségeink munkája egységének 
alapvető kérdéseit és feladatait. Hal
tunk áll. elsősorban püspökökön és 
espereseken, hogy münkánk egy
sége egyházunk életszerű, sőt egzisz
tenciális problematikájának feldol
gozása közben alakuljon ki.

Az országos esperesi értekezlet 
részvevői félnapos gazdag megbeszé
lésben vitatták meg a munkaközös
ségek országos vezetőjének beszá
molóját és elkészítették a következő 
munkacsztendő országos programm- 
ját. A következő esztendő lelkészt 
továbbképzésének ez a programmja 
később kerül nyilvánosságra és rend
kívül spkoldalú.

FASOR
1955-bep lesz a fasori templom fel

szentelésének 50 éves jubileuma. Á 
gyülekezet a következő három év 
alatt készül a templom teljes reno
válására. Az idei templomszentelési 
évforduló alkalmából gyülekezeti na
pot tart, melyen a gyülekezet volt 
lelkésze s az egykori fasori területén 
alakult új egyházközségek lelkészei 
szolgálnak a gyülekezet lelkészével 
együtt.

Gyülekezeti nap október 11-én.
i/210 órakor: Gyermekistentisztelet, 
Gyöngyösi Vilmos. 11 órakor Ke
mény Lajos esperes prédikál. Dél
után '/j4 órakor »Lelki ház« címen 
(I. Pét. 2, 1—5) előadást tart Gyön
gyösi Vilmos. I/3Ö órakor Gádor And
rás előadása: ’ »Igáéi istenimádás«. 
(Ján. 4, 21—24.) A 6  órai istentiszte
leten Jel. 21, 1—3 és 22—27 versei 
alapján igét hirdet Scholz László. 
Szeretettel hívunk mindenkit a gyü
lekezeti napra. .

Szerctetvendégség október 18-án
este órakor. Művészi műsor ke
retében előadást tart Koren Emil 
kőbányai lelkész »Az egyházi szép» 
irodalom« címen.

Hangverseny október 25-án este 7 
órakor. A »Nagy mesterek — nagy 
művek« hangversenysorozat II. 
hangversenye ez »A korálelőjátékok 
nagy üléstéréi« címen. Műsoron: 
Scheidt, Pachelbel, Walther, Bach, 
Brahms, Perényi, Kapi-Králik kpráír 
feldolgozásai és Reger: Erős v á r .. .  
korálfantázia. Közreműködik Peskó 
Zoltán orgonaművész és Rcpásy 
Györgyi hegedűművésznő.

Gieytz Bo:

HITBŐL ÉLÜNK
Vászonkötésben. A ra: 30.— Ft. 
Evangélikus Egyetemes Sajtó» 

osztály
Budapest, VIII., Puskin-u. 12.

Irgalmas Urunk! örvendezünk, 
hogy bizonyosan tudhatja«: jön a 
piegváltás, mert te megígérte:] aztI 
Bízunk is benne, hogy ma is kegyes 
leszel hozzánk könyörgésünkben, kűz- 
dr'meinkben, munkánkban, «zö.ásunk- 
bar. és hallgatásunkban O jöjj köze
lebb s egyre közelebb a te jovo'jód
dal, amire a te gyermekeidnek iiny- 
nyira szükségük van. Segíts Urunk, 
cselekedj velünk feljebb nini kérjük 
vagy elgondolnánk. Ameri

■»Öltözzél fe l é k e s s é g e i  rut\ái5a  
Jeru zsá lem .«  (E s . 53. I)

ü r  Jézus! Kérünk, engedd, hogy 
azok közölt lehessünK, K erősek p.« 
tiszták, felöltözik ékességüket és e- 
vetkőzik minden tisztihitanságukatl 
Kérünk terjeszd ki felettünk jóvolto- 
dat és légy a mi paizsunk ée oltal
munk és vigasztalásunk ma is és min
den időben. Amen.

»N agyobb öröm öt a d sz  íg y  sz í
v e m b e . . .«  (Zsolt. 4, 8).

Urunk, Megváltó Jézus Krisztu
sunk! Nyugodjék meg, kérünk, a te 
kegyelmed és áldásod mirajtunk. Ir
galmasságod szerint emlékezzél 
meg rólunk s adj szívünkbe örömöt, 
ami megmarad minden időben. Ma 
is áldj meg minket, kicsinyeket és 
nagyokat és légy a mi paizsunk, ol
talmunk és örömünk mindenkor. 
Amen.

» N e a z , én  akara tom  leg y en , ha
nem  a tied .«  (Márk. 14, 36).

Drága Üdvözítőnk, Ür Jézus Krisz
tusunk! Hálát adunk néked, amiért 
érettünk magadat áldozatul adtad 
és a te kezedbe ajánljuk magunkat 
e mai napon s az elkövetkezendő
kön is, kiváltképpen a te keresztha
lálodnak ünnepnapján és szent va
csorád vételekor, hogy annak vétele 
üdvösségünkre legyen. Ó, légy ve
lünk a te irgalmasságoddal, a ki-

1 . Az az ember, .akinek isten 
nem tulajdonit bűnt, akinek bű
nösségét é? jgaztalanságát megbocsá
totta és eífedezte. az a keresztyén 
ember. Jézus Krisztus — akinek ne
vét viseljük a keresztyén névben — 
vitte véghez az életnek ez4 a hatal
mas fordulatát, ö  mosta le az emberi 
élet bűnösségét, az ö  igazsága ta 
karja el a mi igaztalanságúukat.

2 . A keresztyén ember boldog 
ember, mer! van Krisztusa és mert 
Krisztusban az ő életének ás meg
van a fordulata. Abban a hitben él, 
hogy Isten ‘kegyelmes szerefele fel- 
üdíti és megáldja életét. Ezért szívét

V A L L JU K  M E G  b ű n ö sség ü n 
ket, h ite tlen ség ü n ke t és a z  éter 
tü n kb e n  levő  g o n o ssza l való  m a
g á n o s  és e red m én y te len  v iaskff-  
d  ás u nká t.

'v
A D JU N K  H A L A T  a K r isz tu s 

ban k a p o tt bünbopsánatért, az  
é le tü n k  ig a zzá  és bo ldoggá  té te 
léért és a z  im á d ko zá sb a n  fe l

csíny és nagy dolgokban és emlékez» 
zé] meg ígéretedről, hogy mielőbb 
betöltsed azt szívünk vigasztalására. 
Ö, Urunk, emlékezzél meg rólunk és 
légy a mi segedelmünk, Amen,

»M inden  m u n k á b a n »•. keresvén  
a z ő I s t e n é t . , ,  szeren csés  vaAa-t 
(II. Krón. 31, 21).

Irgalmas Urunk! Áldjuk hűsége
det és könyörületességedet, amivel 
jót cselekszel gyermekeiddel és jó 
szerencsét adsz munkánkban. Arra 
kérünk, vidd véghez azt a legna
gyobbat is, hogy a te neved dicsősé
ges legyen az egész világ előtt. Le
gyen ezen a mai napon is velünk a 
te áldásod és kegyelmed. Amen,

»Mint fóillatú füst jusson elődbe 
im ádságom .«  (141. Zsolt. 2.)

Ó, Urunk, Üdvözítő Jézus Krisztu
sunk! Kérünk, tekints reánk irgalma- 
san, mikor elődbe járulunk s hozzád 
folyamodunk kegyelmedet - kérve. 
Hozzád kiáltunk most is és kérünk: 
jusson a mi imádságunk színed elé 
s hallgass meg, ha magunkért és 
másokért imádkozunk. Hallgass meg 
minket és emlékezzél meg,főiünk a 
te jóságod és hűséged szerint, 
Amen.

»M eg lá to g a to tt m in k e t a  nap tár  
m a d a t a m agasságbó l.« (Luk. 1, 
78).

Urunk, Megváltó Jézus Krisztu
sunk! Magasztalunk téged, hogy 
meglátogattál minket, mint naptó- 
madat a magasságból, sőt azóta is 
újra meg újra meglátogatsz a te ir
galmasságod megújuló jeleivel. 
Hadd erősödjünk meg ma is teben- 
ned s adj a szívünkbe üdvösséges 
gondolatokat. Tégy jót velünk a te 
irgalmasságod, jóságod és hűséged 
szerint. Vigasztald meg és segítsd 
meg a betegeket és ínségben levő
ket. Mindnyájan reád hagyatko
zunk; vedd fel a mi gondunkat s légy 
tanácsunk, segedelmünk és szabadi- 
tónk. Amen.

nem tölti meg, nem marcangolja és 
nem teszi tönkre 0  bűnnel való küz
delem, hanem hiszi, hogy ez a küz
delem eldőlt rajta kívül, Krisztus 
kcres'zHéri,;' A keresztyén szívben 
ezétfr'm á r  Őröm és boldogság vett 
otthont.

8 .  A boldogság emberi útja az, 
hogy ami szívünket nyomja, azt el 
kell mondanunk. Isten felkínálja, 
hogy meghallgat és szívére vesz min
dent, amit imádságunkban elmon
dunk. Az egyház és a _ pfyülekezpt 
tolmácsa lehel ennek a beszélgetés
nek.

a já n lo tt b eszé lg etéséért, a k e 'e ^ z -  
tyé n  g y ü le k e ze l közösségéért.

K Ö N Y Ö R Ö G JÜ N K  azért, hp g y  
s z iv ü n k  és é le tü n k  ü g y e jt  őszt»!- 
tén  fe ltá rh a ssu k  és k eresz tyé n  
te s tv é re in k k e l m e g b eszé lh e ssü k  

' és a zér t is, ho g y  é te lü n k  (á(tfissa  
és h irdesse  a keresz tyé n  é le j 
va ló sá g á t, ig a zsá g á t és kpldog^  
ságát- , '

BIBLIA-O LVASÓ
Október 11. Vasárnap, Zsolt. 1:1—3, Gál. 2:20,

Amikor 3  Krisztus szeretete legyőzi bűnös óemberemet, amikor 
több.á nem az »En«, hanem ö  lesz életem tartalma, akkor lesz életem 
gyümölcstermő, áldott élet.

Olvasd még: Ezs. 1:Í8—20; Amos 3:1—2, 9—15; Zsid. 6:4—6,
Október 12. Hétfő. Zsolt. 68:12, Jáp. |:4T,

Az Ur megszerezte nekünk a váltság örömé*. Bűneinktől megsza
badít, új élet részeseivé tesz. Vajha meglátszana és kifejezésre jutná az 
életünkön, hogy mi is a kereső lelkeket Jézushoz vezető tanítványok va
gyunk.

Olvasd pqég: Márk, 8:?2—26; A1RQ8 5:1-—9; Jón. 4:16.
Október 13. Kedd. Aggeus 2:23, Kol, 3:3—t

Ha él benned a Krisztus, akkor meghaltál a hűn számára. Áldjad én 
lelkem az Urat, aki már most felveszi és arpa napon'felemeli dic^őségaba 
a benne hívőket.

Olvasd még: III. Móz. 16:15—19; Amo§ 5:10—15; Hóm, 0:12-43. 
Október 44. Szerda. Ezs. 45:11. I. J$nps 2:j4,

Fiatalok, hozzátok szól ez az ige! Vaj jót) erősek vagytak-e a hitben? 
Isten igéje megmarad-e bennetek? Meggyőztétek-e a goppszj? Bárcsak, 
öreá bíznátok magatokat, aki ilyenné tehet.

Olvasd még: Róm. 3:21—26; Ámos 5:16—?0; J. Thes?, p.;4—0.
Október 15. Csütörtök. II. Sám. 22:3. I. Péter Sil»,

A ml keresztyén reménységünk nem rejtegetni való ügy. Bátran ki
mondom hát: Az Ür az én erősségem, oltalmam, sőt Üdvözítőm, aki ei« 
visz az örök üdvösségre. • ' • ■ ^

Olvasd még; Zsid. 10:1—10., Amps 5:21—24; Róm. 19:1.
Október 16. Péntek. 14. Krón. 5:13; Qgl. 3:28.

Krisztusban létrejön a legcsodálatosabb egység és egyenlőség -r= a sze
retet egysége —, amely egyenlőképpen zengi az Ür dícséretét. Ezért 
Imádkozni, s a lélek erejével erre törekedni a legidőszerűbb feladatuqk. 

Olvasd még: Zsid. 10:11—18; Amos 7:1—9; II. Péter 3:9—10.
Október 17. Szombat. V Zsolt. 135:3; |.  Thess. 5:40.

A-keresztyén ember hite lemérhető az örömén. Akinek az élete 
igg^ Örömmel teli, annak szíve hittek tejjes,' így van ez, mert hjszpq akj« 
nek szeme színtelenül gz Ürra tekint gz láfja, hogy jó az p r '

Olvasd még: Amos 7:10—17; Péld.’2:1—8, yisontal Róbert

S zom bat esti közös im ádságunk
A b ü n b o c sAn a t  ÜRÖMÉBEN 

(Zsolt 32, 1—7.)
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„MEGÁLLUNK ITTEN“ . A csengődi gyülekezet egyszerre ünnepelte 
50 éves fennállását 

és új lelkészének beiktatását
Megállasz a templom küszöbén. A | 

templom csendje, szentsége fogad. 
»Megállunk itten, örök Úristen, a te 
templomodban .. .« Isten templo
mába léptél; húzd le saruidat, mert 
szent ez a hely. Szent, vagyis az Is
tené. Tetszett néki, hogy éppen ezt a 
helyet válassza ki magának, kivált
képpen sajátjául, ahol összegyűjti 
népét, hogy szóljon vele.

Lehajtod a fejed egy percre a 
templom küszöbén. Csak a kalapod 
bélését vizsgálod, vagy tényleg fo
hászt mondasz? Arra kellene gon
dolnod, hogy legyen áldott ez az 
óra, neked és az egész gyülekezet
nek. Ne legyen hiábavaló ez az 
istentisztelet egyikőtök számára 
sem. S gondolnod kellene arra a 
férfiúra is, aki fekete köntösben a 
sekrestye magányában most azért 
tusakodik, hogy ebben az órában Is
ten alkalmas és engedelmes szája 
lehessen.

Vár a padod. Jó az, ha van a temp
lomban megszokott helyed, ahol 
évről évre. vasárnapról vasárnapra 
ülni szoktál, ahol talán a szüleid, az 
őseid ültek, ahol együtt ülhettél ve
lük, mint gyermek. Ám, ha véletle
nül más talált volna oda ülni ma, az 
se bántson. Nyilván nem rossz szán
dékkal . tette. A megszokott hely 
még nem előjog, a templomban nem 
lehet »bérleted«, mint a színházban. 
A templomban — s remélhetőleg 
nemcsak ott — mindnyájan egyenlők, 
testvérek vagyunk, egyenlőek a bű
nösségben és a kegyelem élvezetében, 
egyenlő jogokkal és kötelezettségek
kel. Ha már leültél a padba, ne ra
gaszkodj mindenáron ahhoz, hogy 
a szélére ülj. A később érkezőket ne 
magadon keresztül engedd leülni, 
inkább magad húzódj beljebb. Miért 
is akarnál minden áron a szélén 
ülni? Talán sietve akarsz távozni 
majd az istentisztelet végén — 
ugyan miért a sietség? Vagy a pad 
szélén való üléseddel is jelezni kí
vánod, hogy a templomnak, az 
istentiszteletnek s az egyháznak is 
egy kissé a szélén foglalsz helyet, 
‘mintegy előkelő idegenként, aki 
csak megfigyel ott, ahol a többiek 
egész szívvel részt vesznek?

Ha nem kaptál ülőhelyet, ennek 
csak te vagy az oka, miért késtél 
el! Aki időben érkezik, mindig le
ülhet. S ha most az egyszer mégis 
állanod kell, az se baj. Próbálj bosz- 
szúság helyett örvendezni azon, hogy 
hála Istennek, olyan sokan vagyunk, 
hogy már el se férünk.

K észülj az  ig e  h a l lg a tá s á r a !
Szentháromság után 19. vasárnap 

Máté ev. 12, 9—14.
A k in ek  e lsza k a d t a z  é le te  Is te n tő l , 

a n n a k  nem csak  Is te n n e l va ló  »belső«  
v iszo n y a  ro m lo tt m eg , hanem  élete  
e g é s z  terü lete, to rzk é p é t m u ta tja  csak  
a z  » igazi«  em beri é le tnek . E  m o s ta n i  
igében  a  fa r izeu so k  élete  is e z t m u 
ta tja : Is te n h ez  való  m e g ro m lo tt v is zo 
n y u k  s  F ia irá n ti h ite tle n sé g  m ia tt 
m e g ro m lo tt a v is zo n y u k  a m u n ká h o z, 
am ibe p ed ig  Is te n  á llíto tta  bele őket 
te rem tő  a ka ra tá va l. Tehernek, á to kn a k , 
érte lm e tlen  robotnak é rez ték  a m u n ká t  
s  a  szo m b a tn a p i so k  m u n k á t- tilió  tör
v én y ü k  is  tu d a t a la tt  a m u n ká tó l való  
m e n ek ü lés t célozta . H ite tlen ség ü k  
m ia tt a zonban  m e g ro m lo tt ü n n e p sze n -  
ie lé sü k , is te n tis z te le tü k  is: kü lső  ceri- 
m óniák , sza b á lyo k  m eg ta rtá sa  á lta l 
a ka rtá k  d icsérn i a z  Is te n t  s  vé lték  
m eg ü n n ep e ln i a n eki s z e n te lt  napot, a 
szo m b a to t. E g y ik  leg szo m o rú b b  lá tvá n y  
a z, a m ik o r  » ilyen  keresz tyén eke t«  lát 
a z  em ber, a k ikn ek  a  m u n k a  a la tt  g ö r
n y ed ő  s  tő le  iszo n yo d ó  é le te , m e g  a 
k ü lső sé g ek n é l m eg ra g a d ó  is ten tisz te le te  
m e ss ze  k iabá lja  .h ite tlen ség ü k e t, k e -  
m é n ysz ivü ség ü k e t.

Jézu s, a k i a m i te ljes  é le tü n k n e k  — 
a  m u n k á n kn a k  és a z  ü n nep  szen te lé 
sü n k n e k  is — Ura, F ejedelm e, a z  em 
bernek  e z t  a z  I s te n h e z  és a z  é le thez  
való  m e g ro m lo tt v is zo n y á t lep le zi le. 
M in d en  em berhez leha jtó , seg ítő , »m u n 
ká lko d ó « szere te ie  s A ty já h o z  való  
im á d sá g o s en g ed e lm esség e , a z  Ö di
cső ség én ek  szü n te le n  va ló  keresése  
a kko r  is, m o s t is  v ilá g o sa n  m e g m u ta tja  
a m i m u n k á n k  s  a  m i ü n n e p sze n te lé 
sü n k  e lég te len t bűnös vo ltá t. V ádol 
b e n n ü n ke t J é zu s  so k  ro sszu l v ég ze tt, 
v a g y  e lm u la sz tó it  m u n ká ért és vádol 
a zé r t a  so k -so k  ü n n e p ér t és vasár
na p ért, m e lyeken  n e m  kerestü k  a z  Ö 
d icső ség é t é s  nem  tis z te l tü k  ig a zá n  a z  
ő  n evé t.

J é zu s  a zonban  n em csa k  vádol és le
lep lez, h anem  m e g  is s za b a d it ben n ü n 
k e t  e d d ig i e lro m lo tt é le tünkből. K e
g y e lm e  és b ű nbocsána ta  á lta l békessé
g e t  h o z  Is te n  é s  kö zén k , em berek  közé. 
R á n k  áradó szere le te  á lta l e lind ít ben
n ü n k e t a bban  a m u n k á s  é le tben , am e
ly ik  m ost m á r  nem  teher és á tok  s z á 
m u n kra , hanem  bo ldog  é le tfe la d a t s  a 
m á sik  e m b e r -te s tv é r  fe lé  va ló  k é szsé 
g e s  se g íté s  és szo lg á la t. M in d e zze l pe
d ig  e lind ítja  b e n n ü n k  a z t  a z  életet, 
a m i nem  m ás, m in t Is te n  d icsőségének  
szü n te le n  való  keresése , akár m u n ka , 
a k á r  im á d sá g  va g y  is te n tis z te le t álta l.

Csizmazia Sándor

A templom csendje magábaölel. 
Vájjon csakugyan csend van? Csend
nek kellene lenni, mert ez a hely az 
Isten háza. »Az Úr az ő szent temp
lomában, hallgasson előtte az egész 
föld!« Nem lehet olyan sürgős meg
beszélnivalód a szomszédoddal, ami 
ne várhatna istentisztelet utánra.

Leültél, körültekintesz s a csend
ben prédikálni kezd a templom. Ez 
a megszokott s mégis meg nem unt, 
olyan drága kép, az evangélikus 
templom ismerős, meghitt levegője. 
Előtted az oltár; térítőjének színe 
az egyházi esztendő időszakáról be
szél. Advent, böjt, Karácsony, Pün
kösd, Szentháromsági vasárnapok, 
mind-mind más-más üzenetet hirdet 
az egy kegyelemről. Maga az oltár: 
Isten jelenlétének jele, az ő királyi 
székének jelképe népe között. S a 
feszület az oltáron arra figyelmeztet, 
hogy az evangélikus egyház oltárán 
csak egy áldozatnak van helye: an
nak, amit Jézus Krisztus egyszer- 
smindenkorra bemutatott bűnein
kért engesztelésül, amikor a ke
resztfa oltárán önmagát adta oda 
érettünk Istennek kedves és egye
dül tetsző áldozatul. — Asztal is az 
oltár: az Úr asztala, amelyet meg
terít az övéinek, hogy velük vacso
rádon s azok is ővele.

A gyertyák is Jézus Krisztus ál
dozatának. érettünk elégő életének 
emlékeztető képe, mása. Minden 
fény ebből az életből sugárzik az 
életünkre, Ö a világ világossága. S 
a virágdísz is őreá emlékeztet: Jézus 
a soha el nem hervadó élet faja, 
»paradicsomnak te szép élő fája*, a 
kivirult, örökzöld keresztfa drága 
virága. Az egész oltár arról beszél, 
hogy Isten akarata kegyelem, őröm 
és élet.

Prédikál a keresztelő kút is. Ar
ról beszél, hogy Istené vagy, hiszen 
egyszer téged is föléje tartottak, vi
zével meghintettek. Isten akkor 
adott neked elromolhatatlan, örök 
életet. A bűneid, Istentől elszakadt 
életed kemény és súlyos valóság. Am 
nem kevésbbé valóság az Isten 
mentő szeretete. Meg vagy keresz
telve, ez azt jelenti: Isten elhívott, 
neveden szólított, övé vagy. Nagy 
vigasztalás ez, nagy erő és nagy re
ménység. Isten hűsége erősebb, mint. 
a mi hűtlenségünk.

A szószék még üres. Olyan, mint 
egy nyitott kapu s az is: ajtó, amin 
át Isten be akar lépni ebbe a világba 
— s ne feledd: a világ elsősorban 
és főként a te hideg, dacos szíved! 
A szószéken keresztül tör be Isten 
igéje a gyülekezetbe, a világba, hoz
zád; itt zendíti meg újra és újra em
beri szó által az ő beszédét, hogy 
megmutassa hatalmát és dicsőségét, 
hogy győzzön a bűneink felett. In
nen árad az evangélium gyógyító 
balzsama. Ezért van a templom s 
ezért van itt ma a gyülekezet, hogy 
ez megtörténjék: Isten szóljon s mi 
hallgassuk, elhangozzék az üzenet s 
mi befogadjuk.

Most megszólal az orgona. Kezdő
dik az intentisztelet. Vagy talán már 
el is kezdődött benned. Bárcsak úgy 
lenne, ahogy a zsoltáros mondja: 
»Kész az én szívem, óh Isten, kész 
az én szívem!« — r —

AZ IMÁDKOZÁSRÓL
A z  im á d ko zá s  — b e szé lg e té s  Is te n 

nel. N em  im á d ko zá s  az, am i em berek  
fe lé  irá n yu l, hogy a zo k  a z  im á d sá g  
kön tösébe  ö ltö z te te tt  s za v a k b ó l m eg 
h a lljá k  és m e g tu d já k , h o g y  m i m en y
ny ire  ig a za k  é s  m en n y ire  bű n ö sö k  va
g y u n k , h o g y  m e n n y ire  s z ív ü n k ö n  v i
se ljü k  a z  Is te n  d o lg a it és a z  em berek  
d o lg a it és m ilye n  jó  k eresz tyé n ek  va
g y u n k . /

K risz tu s  U runk tu d o tt n a g yo n  v i
lágosan  b eszé ln i a z  e m b erek k e l a z  I s 
ten  do lga iró l, anny ira , ho g y  sza v a i  
n yo m á n  a zo k  lá ttá k  a z  Is te n t. T udott 
ő sz in té n  és igazán  b e szé ln i a z  em ber  
do lg a iró l is, annyira , h o g y  m e g ér te t
té k  és e lám ultak , m ert ha ta lom  és 
erő c se n g e tt sza vá b a n . S e n k i  ná láná l 
v ilágosabban  nem  b e szé lt a b ű n rő l és 
se n k i s z a v a i n em  a d tá k  m e g  a z  ig a z 
sá g  ú tjá t o lya n  egyenesen , m in t a z  
ö v é i. D e a m iko r a z  e m b erekh ez be
sz é lt , s z a v a it  soha  nem  c ím ez te  I s 
ten h ez , h a n em  am ikor im á d k o zo tt, 
a m iko r Is te n n e l b eszé lt, c sen d esen  
fé lre  v o n u lt és ú g y  b e szé lt  a z  Ö A ty 

ájával. m ert e z  k e ttő jü k  ü g y e  vo lt. 
A m iko r  m i im á d ko zu n k , a kko r  e z  is 
ü g y ü n k  a z  Is te n n e l és nem  ü g y ü n k  az  
em berekkel. 1 .

A SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI
GYENESDIÄS. A konferenciák 

otthonában ismét folyik az építke
zés. Elkészült már 4 újabb szoba, 
konyha és kamra, de hiányzik még 
a vízvezeték beszerelése, ami kb. 
6000 forint kiadást jelent. Sajnos 
egyelőre nincs reá fedezet. Nagy a 
reménység arra, hogy még ebben az 
esztendőben elkészül az ajtók és 
ablakok festése is. Az építkezés kö
vetkeztében az otthonnak már 21  
lakója van. Kapernaum barátait, a 
csendes betek részvevőit kérjük arra, 
hogy a szeretet imádságával gondol
janak az otthon terheire.

SZARVAS. A leányárvaház lakói 
két leánykával gyarapodtak. Az in
tézet vezetőségének igen nagy gon
dot jelent a beköszöntött ősz, mert 
a legtöbb gyermeknek hiányos a 
lábbelije. Átlag 33. 34, 36-os cipőkre 
lenne szükségük. De igen nagy ál
dást jelentenek azok a csomagok, 
amelyek diót, mákot, almát tarto
gatnak. A tollgyűjtés is folyik. Ta
lán akad még gyülekezet, amely meg
emlékezhet szarvasi gyermekeink
ről . . .

BUDAPEST. A kelenföldi gyüle
kezetben okt. 3-án, szombaton, dia- 
kóniai estet tartott a szeretetszolgá
lat. A nagyterem zsúfolásig meg
telt. Közreműködött a szeretetszbl- 
gálat énekkara, Komor Paula és 
Frenkl Köbért szavaltak, dr. Nagy 
Gyula teol. akad. tanár igét hirde
tett, Sztehlo Gábor ügyvivő pedig 
előadást tartott. .

Istentiszteleti rend
1953. október 11-cn 

Budapesten 
A PESTI OLDALON:

DEAK-TÉR d. e. 9 Sülé Károly, d. 
e. 11 Zay László, d. u. 6 Sülé Károly.
— FASOR d. e. V210 (gyerm.) Gyön
gyösi Vilmos, d. e. 11 Kemény Lajos, 
d. u. '/, 4 Gyöngyösi Vilmos, d. u. 6 
Scholz László — DÖZSA GY.-ÜT 
d. e. '/, 10 Szita István. — ÜLLÖ1-ÚT 
d. e. >/2 10, d. e. 11 — RÁKÖCZI-ÜT 
d. e. 1Ö Szilády Jenő dr., d. e. 3/4 12.
— KARÁCSONY S.-U. d. e. 10 — 
THALY K.-U. d. e. 11 Vámos József.
— KŐBÁNYA d. e. y2 10 Hafenscher
Károly, d. u. 4 Hafenscher Károly. — 
SIMOR-U d. e„ ,y4.12 Hafenscher Ká
roly. — ÚTÁSZ-U. d. e. 'U 12. —'
ZÜGLO d. e. 11 Scholz László, d. u. 6 
Muntág Andor. — FÓTI-ÜT d. e. 11 
(úrv.) Kimár Jenő, d. u. 7 Gádor And
rás. — VÁCI-ÜT d. e. 8 Rimár Jenő, 
d. u. 4 Gádor András. — ÚJPEST 
d. e. 10 Blázy Lajos, d. u. V2 7 Matuz 
László. — DUNAKESZI—ALAG 
d. e. 9 Matuz László. — VAS-U. 2/c 
d. e. 11 Szimonidesz Lajos. —* 
RÁKOSPALOTA MAV-TELEP d. e. 
y, 9. — RP. NAGYTEMPLOM d. e. 
1Ö. — RP. ÖREGTEMPLOM d. u. 3.
— PESTÚJHELY d. e. 10. —
RÁKOSKERESZTÚR d. e. V211 —
RÁKOSHEGY d. e. 9. — RÁKOS- 
LIGET d. e. 10. — RÁKOSCSABA 
d. u. V2 7. — CINKOTA d. e. 9
(gyerm.) d. é. 10, d. u. V23. — 
MÁTYÁSFÖLD d. e. V212. —
KEREPES—KIST ARCS A d. e. V410.
— PESTLŐRINC d. e. 11. —
PESTIMRE d. e. 10. — PEST-
ERIIZSÉBET d. e. 10. — SOROK- 
SÄR-UJTELEP d. e. >/2 9. — KIS
PEST d. e. 9, d. e. 10, d. u. 6. — 
WEKERLE-TELEP d. e. 8. —
RÁKOSSZENTMIHÁLY d. e. »/» llf 
d. u. 5.

A BUDAI OLDALON:
BÉCSIKAPU-TÉR d. e. 9 Pethő Ist
ván, d. e: 11 Várady Lajos, d. u. 7. 
TOROCKŐ-TÉR d. e. 8 Danhauser 
László. — ÖBUDA d.e. 9 Vámos Jó
zsef, d. e? 10 Sólyom Jenő dr., d. u.6 
zenésáhítat, Trajtler Gábor. —»• XII. 
TARCSAY V.-U. d.‘ e. 9 Zulauf Hen
rik, d. e. 11 Zulaúf Henrik, d. u. 7 
Danhauser László. — SZABADSAG- 
HEGY-DIANA-ÜT d. e. V2 9 Ruttkay 
Elemér. — HÜVÖSVÖLGY-LEL- 
IÍÉSZNEVELÖ-INTÉZET d. e. 10 
Danhauser László. — KELENFÖLD 
d. e. 8, d. e. 11, d. u. 5. — NÉMET- 
VÖLGYI-ÚT d. e. 9. — KÜLSÖ-
KELENFÖLD 12. — CSEPEL d. e. 11 
Galáth György, d. u. 6 Brebovszky 
Gyula. — BUDAFOK d. e. 10. — 
NAGYTÉTÉNY d. e. V2 9. — KE- 
LENVÖLGY d. e. 9. — ALBERT
FALVA d. e. i/j 11. — CSILLAG
HEGY d. e. Va 10. —

A verőfényes októberi vasárnapon 
a helybeli községből és a szomszéd 
gyülekezetekből sokan gyűltek össze 
erre az alkalomra. Az ünnepséget a 
még be nem fejezett templom falai 
között rendezték, amely mintegy 
arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, 
hogy bizony segítségül kell. lenni a 
csengődieknek ahhoz, hogy templo
muk tető alá kerüljön. Ez a gondo
lat fel is vetődött Sikter András es-, 
peres beiktató beszédében, aki fel
hívta az új lelkész: Szentpéteri Pé
ter figyelmét arra, hogy legnagyobb 
gondja legyen a megkezdett temp
lom befejezése. Az esperes többek 
között arról is szólt, hogy evégből 
úgy pásztorolja a gyülekezetét, hogy 
az magyar népünkben és annak 
munkájában is megtalálja a maga 
helyét és így szolgáljon az anya- 
szentegyház dicsőségére.

»Légy bátor! Vagyis legyen bátor
ságod az igazság mellett mindig ki
állni. Légy erős! Legyen erőd min
den munka hűséges elvégzésére. Ne 
félj! Vagyis sohase legyen félelmed 
akkor, amikor helyesen jársz el, úgy 
a gyülekezeti munkádban, mint a 
nép között végzendő minden helyes 
és jó feladatodban. Sokat vár tőled 
ez a gyülekezet, de Isten megadja az 
erőt ahhoz, hogy sokat is adj.«

Szentpéteri Péter beiktatási be
szédét a kijelölt textus alapján tar
totta. “ •

»A szeretet parancsolat! Krisztus
nak napi-parancsa ez számomra. 
Ügy akarom elvégezni minden mun
kámat, hogy ez Jézus helyeslését 
váltsa ki. Nem rettenek meg a fel
adatok nehézségeitől, mert mögöt
tem áll az a Jézus Krisztus, aki az 
én számomra, de a gyülekezet szá
mára is az utat a mai napra és a 
jövőre kijelölte. /

Tudom, hogy Krisztus ebbe a 
világba állított bele. hűségesen 
és szeretetheti akarom szolgálni 
tehát a gyülekezetét, a gyüleke
zeten keresztül pedig drága ma
gyar hazámat és annak minden 

dolgozó emberét«
— mondotta az új lelkész.

A beiktatási szertartás után ün
nepi közgyűlés kezdődött, ahol a 
Déli egyházkerület és annak 
püspöke nevében Rédey Pál kerü
leti lelkész köszöntötte " a •• jubiláló 
gyülekezetei és a beiktatott lel
készt.

»ötven év nem nagy idő a törté
nelemben. de mindenesetre nagy idő 
a csengődi evangélikus egyházköz
ség életében. Két világháború 
szörnyű pusztítása és annak nyo
mora szakadt nemcsak az egész or
szágra, de Csengőd községre is.

Ez mindenesetre megtanított 
bennünket arra, hogy még in
kább fáradozzunk egy újabb há
ború elkerüléséért. Meggyőző
désem, hogy Csengőd község 
minden dolgozója hasonlóan vé
lekedik és minden erejét megfe
szítve küzd a békéért. Isten 
iránti hálával emlékezünk arra, 
hogy éppen — és ez nem vélet
len — a felszabadulás után, ami
kor dolgozó népünk építkezé
sekbe és hatalmas alkotásokba 
kezdett, itt Csengődön is letették 

az Isten házának alapjait.
Nagy reménységekkel tekint a gyü
lekezet is a jövőbe és tudja azt, hogy 
Isten történelmünknek ebben a sza
kaszában fog segítségül jönni mun
kája sikeres elvégzésére. Buzdítson 
bennünket magyar népünk példája

Hogyan kell imádkozni?
1. E eg y en  m in d e n  nap  n éh á n y  p er

ced. I ly e n k o r  n e  c s in á lj se m m it. C su 
p á n  ig y e k e z z  I s te n re  gondo ln i.

2. C sak e zu tá n  im á d k o zz , e g yszerű ,  
te rm é sze te s  s za v a k a t h asz iiá tva . 
M o n d j e l m in d e n t Is te n n ek , a m i a 
sz ív e d e n  van. B e szé lj  a sa já t n ye lve 
den , Ö m egérti.

3. Im á d k o z z  e g é s z  nap . M u n k á d  
kö zb en  s  a z  a u tó b u szo n  is. G yakoro ld  
m a g a d  a p illa n a to k ig  ta rtó  im á d sá g 
ban, a m iko r tu d o d , h o g y  Is te n  je le n  
van .

4. H ű ség es  lé g y  a kérésben , d e  ne  
ko n o k . A z  leg y en  a fő  kérésed , hogy  
á ld jo n  m e g  Is te n  s  d icsérd^ő t.

5. Im á d k o z z  a bban  b ízva , h o g y  a 
h ű ség es  im á d sá g  s z e re tte id e t i s  kö 
rü lö v ez i Is te n  sz e re te té v e l és m e g 
őrző  ere jével.

6. Z á rd  k i im á d sá g a id b ó l a Zúgo
ló d ó  g o n d o la to ka t. C sak a z  en g ed e l
m e se k  a já n d ék o zta tn a k  m e g  a m a g u k  
idejében .

7. L é g y  k é s z  m in d ig  jó v á h a g y n i I s 
ten  a k a ra tá t. K érd , a m it jó n a k  lá tsz , 
de lég y  k é s z  e lfogadn i, a m it Is te n  ad.

8. G yakoro ld  m a g a d  abban , hogy  
m in d e n t I s te n  k ezéb e  tég y . Im á d k o zz  
a leg jo b b a l cse lekvő  a k a ra tta l $ az  
ere d m én y t b ízd  Is ten re .

N. V. Peale

az áldozatkészségre és a munka mi« 
előbbi elvégzésére.«

A lelkészhez fordulva pedig a kö« 
vetkezőket mondotta: »A csengődi 
gyülekezet'tud szeretni, gondoskodni 
és áldozatkész lenni.

A lelkésznek az a feladata, hogy 
gyülekezete előtt járjon és nem 
pedig mögötte. Mutasson utat és 
jelölje meg a célt. Lássa meg a 
falu helyes útját és ezt a fel
ismerését közölje a gyülekezeté
vel. Ma az ország népe a falura 
néz. Ma kormányzatunk a falu 
dolgozó népétől várja a lelkes 
közös munkát a haza érdekében. 
Ebben nagy segítségül lehet a 
lelkész. Reménykedünk abban, 
hogy a hozzáfűzött reményeknek 

eleget is tesz.«
A lelkészt ezután Sikter András 

esperes, Ponicsán Imre kiskőrösi lel
kész, Murányi Árpád páhi lelkész, 
Bachát István kiskunhalasi lelkész és 
Ádám J. egyházmegyei felügyelő üd
vözölték.

Besötétedett már, mire az ünnep« 
ségnék vége volt és a csengődi evan
gélikus hívek érezték azt, hogy ezen 
a napon az ő életükben is új sza
kasz kezdődött és minden bizonnyal 
elindította őket egy lelkesebb, egy 
felelősségteljesebb egyházi élet út
jára.

A P R Ó H I R D E T É S E K
S O M O G Y I  S Z Ű C S
Bundák. Irhák átszabása, szőrme bélelések, 

használt bundák vétele. Kossuth L.-u. 5.

SPECIÁLIS M ŰSTOPPOLÓ, MŰTÖMŐ
MAKAN JANOS, többszörösen kitüntetett $ 
férfi, nőv s-zabómester. Thököly-út 59/a. 
Legtökéletesebb míítömés kiégett, molyrágott 
szöveten és ruhákon Vidékre postán utánvét.

G YERMEKKOCSIT\
sport és mély. golyóscsapágyasat, csőbútort, 
ngvsodronvt. k e r t i b ú t o r t  készít. Javít: 
L A K A T O S ,  Csányi-titca 12. szám (pince)
Rekamlé készítését, mindennemű kárpitos
munkát. Javítást háznál, házon kívül vállal x 
fizetési kedvezménnyel. Váradí, M ajakovszkij, 
utca 32. t

Orgonaharmónium remek hangú, kitűnő kar
ban. négy és fél Játékos 17 regiszteres, kisebb 
hnrtnóniumok. zongorák, pianinók eladása 
vétele. T.: 342—662. Dp, V ili, Aggtelekí-u. 5. 
I. 18. Daróczy mesternél.
Kétszemélyes rekam 'ét székekkel, fotelekkel 
olcsó árban készít: Kárpitos. RákóczI-tér 11.
Zongora, pianino Javítás, hangolás, érték- 
becslés olcsón Sasvári zongorakészítő m es
ternél. Lenln-körút 51 Tel.: 426—819.
Szemüveg Llol Józseftől (Knapecz utódától) 
IX.. Üllői-út 79. örökirhádás templom mellett.
Zonporajavitás. hangolás Jótállással. Szak
szerű becslés. Szávits mester. Baross-tér egy. 
Tel.: 330-476.
Harmonium kapható. Szüle János, Cegléd, 
XI. kér. 44

Művégtagok, haskőtök, sérvkötök, lúdtalp- 
betétek készítése és Javítása. Vidékre is ki
szállok. Pokorny. orvosi műszerész: Budapest, 
V., Kossuth L.-u. 5. szám. t

Boroshordó 736 literes jó  állapotban eladó. 
Érdeklődni Csányi-ntca_12. Lakatosmühely.
Egy egészen jókarban levő Kapf-féle Korráll- 
könyv eladói Cím: a szerkesztőségben.
Használt háló, kombinált szekrény, kétszemé
lyes rekamié, fotel. szék. lakberendezés pri
vátnak olcsón eladó. Péterffy Sándor-u. 17. 
Gombgs.
Sezlon 850 Ft. m atrac 315, vendégágy (vas- 
ból) 34SnFL Készítőnél. Bp., Lenin-körút 55.
Merldor kötőkészüléket, szövőrámát készít,' 
Javít. Kisiparos. Bpest. VIII., Alföldi-u. 12. 
Műhely. .
Express Kötőkészülék, Sálszövő és Javítások! 
Debreceni, XIII., Szt. László-u. 53.
Szőrmebélések, bendák átszabása, javítása: 
Szemere szűcsnél, Lenin-körút huszonhat.
írógépek szakszerű jav ítását jutányos árban 
vállalja Bressán Károly. VIII., Dugonics- 
utca 3. Tel.: 339-076.
Használt garn itúra, kétszemélyes rekamiéval, 
olcsón. Kétszemélyes rekamlét 2500-ért, fotelt, 
széket készít, javít, kedvező feltételekkel: 
Kárpitosmester Thököly-út 3. .
Minőségi konyhabútof kapható olcsón. Hege
dűs asztalosnál. József-körút 66.
Összecsukható ágyakat, sodronyágybetétet, 
csőbútort, gyermekkocsit készít, jav ítást 
vállal; Prohászka, Zichy Jenö-u. 46.
Vállalati Jogügyi osztályhoz elmennék. 
Baditz, Miskolc. Főposta, Postán m arad:
Házaspárt keresünk takarításra  XIV. kerü
letbe, szoba-konyha-kamra, mellékhelyiséges 
lakás ^javadalm azásért. Lakáscsere szük
séges. Telefon: 496-171, reggel 8—10 között.
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Miskolc, Tass*u. ló. ,
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Az esperes» értekezlet tanácskozást tartott 
egyhazunk ökumenikus szolgálatáról

Már beszámoltunk arról, hogy or
szágos esperesi értekezlet ülésezett 
Budapesten, melyen egyházunk 
szolgálatának egész területét meg
vizsgálták espereseink a püspökök 
vezetése mellett, a z  országos espe
resi értekezlet egyik jelentős pontja 
volt az az áttekintés, melyet

DEZSÉRY LÁSZLÓ
püspök adott egyházunk ökumé- 
nikus szolgálatáról

»Evangélikus egyházunk nem
zetközi helyzete és szolgálata, 
különös tekintettel az Egyhá
zak Világtanácsa evanstoni 

nagygyűlésére«
címmel.

A püspök az 1948 óta eltelt öt esz
tendő nemzetközi és felekezetközi 
eseményein mutatta be egyházunk 
ökuménikus szolgálatát és a ma
gyar protestantizmus nemzetközi 
szolgálatával kapcsolatban tanulsá
gokat vont le.

A püspök a többi között a követ
kezőket mondta:

— Isten különös kegyelemmel nyi
totta meg* előttünk" ‘a szolgalat útját 
az ökuménikus mozgalmakban, az 
Egyházak Világtanácsán és a Lu
theránus Világszövetségen keresztül. 
Az az ökuménikus tájékozódás és 
ökuménikus egyházi szolgálat, amit 
az újabb esztendőkben végezhet
tünk, már magában rejti a mi meg
bízatásunk távlatainak igazi mére
teit. Az o i k u m e n é n e k ,  vagyis 
magyarul a földkerekségnek szolgá
lunk Isten igéjével. Nyilván nem a 
földgolyónak, de az egész emberi
ségnek, < ..................

Abban a szabadságban, amit 
egyházi megújulásunkon keresz
tül nekünk ajándékozott Isten, 
az egész emberiségért érzett fele
lősség és az egész emberiség felé - 
forduló szeretet szabadságát és 

elkötelezésél nyertük.
Az a világra szóló szerv vagy kö
zeg, amelyen keresztül mi az egész 
emberiségnek szolgálhatunk, termé
szetesen az egyház. A mi hitünk 
szerint az emberiségnek, az emberi
ség egységének képe, példája és 
biztatása az egyház, ez a széles ér
telemben vett k o i n o n i a, a Krisz
tusban ’ hívő elhívott szenteknek ez 
a közössége.

Isten a világ keresztyénsége 
előtt különösen az elmúlt esz
tendőkben világossá tette, hogy 
ez a koinonia Jézus Krisztus
ban, Isten Fiának testében ösz- 
szetartozik azoknak a feleken ti 
nézeteltéréseknek ellenére, é< 
azoknak a történelmi tényeknek 
ellenére Is, amelyek a világ kü
lönböző egyházainak efnbeii 
hátterét jelentő, sokszor nagyon 
lényeges különbözőségekben, fe
szültségekben és összeütközé

sekben mutatkoznak meg.
Csodálatraméltó, hogy az egyházak 
ökuménikus törekvéseit Isten éppen 
két világháború alatt, között és után 
szította magasra a világkercsztyén- 
ségben és hálásan csodálható az is, 
hogy éppen az egyházakat szemelte 
ki arra, hogy az embercsoportok, a 
népek és a világrészek egymással 
szembenálló rendszere közötti békél
tetés szolgálatát vele elfogadtassa 
és azzal kapcsolatban felelősségre 
ébressze.

A legcsodálatosabb pedig talán 
az, bogy Isten az emberiséggel 
Is mindjobban megérteti, hogy 
az egyház az emberiség megbé
kélésének ügyében fontos szol
gálatot tehet s hogy* az emberek 
mindinkább elvárják az egyhá

zaknak ezt a szolgálatát.
*— Magyar szempontból nézve ezt 

a kérdést, azon örvendezhetünk, 
hogy Isten az emberiség iránti vég
telen szeretetét és irgalmasságát 
azzal Is megmutatja, hogy a magyar 
egyházakat sem hagyja kívül számí
tásain, hanem éppen nunden eddi

ginél1 lelkesítőbben bekapcsolja azo
kat abba.

Ha meggondoljuk, hogy mit 
emelkedett a magyar bibliás 
egyházak, vagyis a protestáns 
egyházak nemzetközi jelentő
sége az elmúlt esztendőkben, 
akkor ott tartunk, liogy meg
állapíthatjuk magunkról: »a
világ látványosságává lettünk.«

Ügy kell ezt meggondolnunk,, hogy 
közben összehasonlítjuk mai nem
zetközi jelentőségünket régebbi tör
ténelmi szakaszokban megnyilvá
nult jelentőségünkkel. Sokszor úgy 
érezzük ezt az összehasonlítást, 
mintha a nullával kellene össze
hasonlítani nehezen lemérhető nagy
ságú, de minden esetre pozitív vi
szonyszámot. Ez ismét egy olyan 
csoda, amelyet Isten nemcsak ne
künk adott, hanem adta az egész 
keresztyénségnek, hogy megmutassa 
sok biblia prófécia erejét, amellyel 
O a kicsiket tudja előhívni a nagyok 
számára példának, a tékozló fiákat 
tudja visszahozni az atyai .házba és 
a hátul szerényen leülőket tudja 
előretessékelni a nagy vendégség
ben: »Barátom, ülj feljebb.«

Ez a csoda még abban az érte
lemben is rendkívül figyelemre
méltó, hogy akikre nem számí
tott a világ, azokat hívta elő 
bennünk Isten s a mi kihívásun
kon keresztül másokat is osz- 
mélkedésre és a helyes szolgálat 

elvállalására hív.
— A folyamat nálunk azzal kez

dődött, mint a próíétánál, ak i. el
hívásakor úgy érezte, hogy még 
igen ifjú a nagyfelelősscgű szolgá
latra. Vagy úgy, mim a másik vo
nakodó próféta, azt próbáltuk fe
lelni r Istennék, hogy Mjram, küldj 
mást, tisztátalan ajkú vagyök én és I 
tisztátalan nép között lakom«. A I 
kicsiségünk, a fiatalságunk, a meg 
nem próbáltságunk gátlásaiból sza
badított ki minket Isten s csak az 
Ö kegyelmének végtelen voltából 
érthető, hogy egyben a legmélyebb 
bűntudatból és ítéletből a bűnbocsá- 
nat örömhírével emelt ki Isten erre 
a szolgálatra. Éppen minket hasz
nál fel Isten az egész oikumené 
szolgálatára, akik éppen ezelőtti té
velygéseinkkel és tisztátalan beszé
dünkkel tettük magunkat méltatla
nokká. A kegyelem azonban a mél
tatlanoknak szól.

Ezután a püspök részletesen fel
sorolta az utóbbi évek legkiemelke
dőbb nemzetközi egyházi esemé
nyeit és megjegyzéseket fűzött azok
hoz, majd így folytatta:

— Az elismerések mutatják, hogy 
a mi erőfeszítéseink nem hiába- 
valóak az Urban,

Azt éljük át, hogy az egész em
beriségnek szolgálunk, ha a 
magunk területén a világ egyhá
zainak szolgálunk s azt, hogy a 
testvéregyházaknak legjobban 
úgy szolgálhatunk, ha az igére 
figyelő, mélyreható teológiai 

munkát végzünk.
Hadd mondjam ki tehát, hogy ez
zel immár két nagy tapasztalatot 
szerzett a magyarországi protestan
tizmus, benne evangélikus egyhá
zunk a maga szolgálatára nézve, ha 
kész arra, hogy éppen nemzetközi 
szerepét, jelentőségét és feladatait 
engedelmesen vizsgálja s azokban 
hűségesen helytálljon.

— Az egyik tapasztalatunk az, 
amely előadásom első feléből vilá
gosan kitűnik.

Isten igéjéből megvllágositott 
lelkiismeretünk szerint bátran, 
semmitől meg nem rettenve, 
egyedülvalóságban is prófétai 
hűséggel tehetünk bizonyságot 
Isten igéjéről és az 0  igazságá
ról az egyházak között, a népek 

között.
I Isten megáldja az ilyen bátor bi- 
I zonyságtételt. Másik nagy tapaszta

latunk az, amit előadásom második 
részéből lehet megfogalmaznom.

Arra vagyunk elhíva és Isten' 
arra kötelez minket, hogy a teo
lógiai tudományos munkálkodást 
a tőlünk telhető legnagyobb lel
kesedéssel és szorgalommal vé
gezzük. Isten minket olyan kö
rülmények közé vezetett, me
lyekben előítéletek nélkül, egye
dül az Igére figyelve végezhe
tünk teológiai kutatást és adha
tunk hangot teológiai felisme

réseinknek.
Ezt a helyzetet Isten rajtunk ke
resztül úgy akarja felhasználni, 
hogy azzal az egész világ keresz- 
tyénségének ajándékot adjon, a mi 
mostani világunk nagy problémái
hoz méltóan jelentős teológiai felis
merések, hitbeli döntések igazsá
gait.

— E két nagy tanulság lelkész! 
munkaközösségeinket arra vezeti, 
hogy erősítsük lelkészeink és gyü
lekezeteink nevelését a bátor és be
csületes bizonyságtételben való kész
ségre és neveljük lelkészeinket és 
gyülekezeteinket teológiai érdeklő
désre és teológiai munkára. Ez a két 
nagy tapasztalatunk ugyanis nem 
arra való, hogy mellünket verjük, 
hanem arra való, hogy megalázkod
junk az előtt a tény előtt, hogy mér
hetetlenül nagy történelmi felelős
ségünkhöz és feladatainkhoz képest 
mily esendő és mily gyenge a mi 
szolgálatunk, sielgálatkészségünk és 
szolgálatra való képességünk. Az a 
meggyőződés, hogy éppen nemzet
közi helyzetünk és tekintélyünk 
őszinte vizsgálata közben támadt 
örömünk lesz nagy pedagógussá 
éppen a mi szíveinkben arra, hogy 
ne elégedjünk meg magunkkal, ha
nem Isten még több ajándékáért 
könyörögjünk.

Végezzük tovább szolgálatunkat 
azzal a ' hitvallással, amely a 
porbaroskadt Péter szívéből fa
kadt a csodálatos halfogás után, 
melyben reménytelen vizeken 
váratlanul gazdagon halászott: 
»Uram, én bűnös ember vagyok!«
A megajándékozottság nagy ér
zései között eszméljünk bű
neinkre, mulasztásainkra és kö
nyörögjünk, .hogy Isten akaratá
hoz méltó szolgálatot tudjunk 

végezni.
*— Az volt az elmúlt évek leg

nagyobb tapasztalata, hogy az egy
háznak, mint koinoniának kell meg
nyilatkoznia az ökuménikus felada
tok között. Lelkészeink és gyüleke
zeteink hitbeli egységére és bizony
ságtételére alapozódhatik csak ér
érvényes és hiteles nemzetközi és fe
lekezetközi bizonyságtételünk. Teo
lógusaink szOies munkaközösségére 
volt szükség eddig is, s arra, hogy 
lelkészeink valamennyien egyek le
gyenek egyházunk bizonyságtételé
vel az otthoni szolgálatukban is. 
Sőt

arra volt szükség, hovatovább 
mindig inkább arra van szükség, 
hogy gyülekezeteinket Is magá
val ragadja az oikumenének, 
vagyis az egész földkerekségre 
szóló szolgálatnak lelkesedése. 
Az evanstoni nagygyűlésig még 
elég időnk van arra, hogy egy
házaink és gyülekezeteink lelké
szei és egyházi munkásai széles 
hitbeli egységét építsük ki a 
magyar hozzászólás mögé és 
a magyar hozzászólás számára, 
hogy azt igazságában és hatha- ' 
tósságában tovább fejleszthes-

; Y síik.
— A lelkészl • munkaközösségek 

halaszthatatlan feladata, hogy nem
zetközi helyzetünk javulásán, nem
zetközi tekintélyünk növekedésén 
és az oikumenének való szolgálat 
gazdag lehetőségein érzett örömün
ket a lelkészekkel megosszuk, őket 
ezáltal hitbeli döntésünk öntudatá
ban megerősítsük s örvendező és 
öntudatos lelkipásztoraink útján 
hasonlóképpen osszuk meg örömün-

Az Országos Béketanács elnökségének ülése
Az Országos Béketanács cliök- 

sége október 9-én, pénteken Anlics 
Erzsébet, Kossuth-díjas akadémi
kus, az Országos Béketanács clnike, 
a Béke Világtanács tagja elnöHc- 
tével ülést tartott.

Az ülésen Benke Valéria, az Or
szágos Béketanács titkára besz.- 
molt a magyar békemozgalom hel-- 
zetéről. Megállapította, hogy a nt- 
pek közötti barátság eszméje egye 
nagyobb teret hódít. Rámutatot 
arra, hogy a Béke Világtanács iro 
dójának legutóbbi határozata á lló
ján tovább kell fokozni munkánkat 
a nemzetközi kérdések minél szé- 
lesebbkörű Ismertetésére.

Az elnökség több hozzászólás 
után határozati javaslatot fogadott 
el az ország minden járásában, vá

rosában és a budapesti kerületek« 
ben járási, városi, illetve kerületi 
béketalálkozók rendezéséről.

Ezután Péter János református 
püspök, a Béke Világtanács tagja 
terjesztett be javaslatot. Hangsú
lyozta, hogy a magyar békemoz
galom szélesedése szükségessé teszi, 
az Országos Békctánács kibővítését. 
Az Országos Béketanács új tagjául 
javasolta többek között dr. Czapik 
Gyula egri érseket, az érseki rend
tartomány metropolitáját, a magvar 
katolikus püspöki kar ezidöszerinti 
elnökét.

A javaslatot az elnökség elfő« 
gadta. Az Országos Bcketanács <1- 
íökségi ülése Andics Erzsébet zár« 
zavával ért véget.

A református e^ház zsinata
A Református Egyetemes Kon

vent elnökségi tanácsa javaslatára 
a református zsinat elnöksége- Be- 
reczky Albert püspök lelkészt és 
Kiss Roland főgondnok, világi el
nök október 14-re összehívta a zó 
nát ülését.

A tárgysorozat egyik fontis 
pontja az Egyházak Világtanácsa 
jövő évi evanstoni nagygyűlésével 
kapcsolatos. A Világtanács kérté, 
hogy a tagegyházak vezető testüle
téi foglalkozzanak a világg/Clé* 
témáival, elsősorban a főtémával, 
amely így hangzik: »Jézus Krisz
tus — a világ reménysége.« Ismere
tes, hogy a magyar protestáns egy
házak már eddig is komoly teoló
giai tanulmányi munkát végez*ok 
az evanstoni fő- ás melléktémákkal 
kapcsolatba» és ezt a tevékenysé
get az Egyházak Világtanácsa ille
tékes szervei is- nagyra értékelték, 
A református zsinat . most Péter 
János püspök előadásában foglal
kozik majd az evanstoni témával és 
kijelöli’ a további nagygyűlési elő
készületek útját. _

A másik jelentős tárgya a zsinat-

1

na a Magyar Országos Református 
Egházi Közalapról szóló törvény 
kieészítése és módosítása. Ezt azok 
a inzügyi kérdések teszik szüksé
ge35, amelyek az állam és az egy
ház között kötött egyezmény első ' 
ötévi ciklusának december 31-én 
beköetkező lejárásával kapcsolat
ban etődnek fel.

A :inat elé kerül az Országos 
Reforátus Lelkészi Nyugdíjinté
zetről szóló törvény módosítására 
vonatozó törvényjavaslat is, 
amelyrk feladata a lelkipásztorok 
nyugdíjgyeinek megnyugtató ren
dezése, gyancsak az állam és az 
egyház özött fennálló egyezmény 
szelleméin. ,  v

Tárgyaa a zsinat a teológiai aka
démiák nuhnányi, nevelési, fe>' 
gyelmi é vizsgái szabályzatát is.

Egyházlkat a zsinaton dr. Vető 
Lajos és kzséry László püspök, dr. 
Pálfy • Miljs teológiai akadémiai 
dékán és_ tünvalszky Károly egye
temes főtrár-helyettes képviseli. _

A zsinattárgyalásainak ismerte« 
tésére vissíérünk.

Készülj az ige hallgatóéra!
Szentháromság ünnepe után 20. varnap. 

Lukács ev. 14, 25—35.
Keresztyénnek lenni, Krisztus tanít

ványának, követőjének lenni nem min
dennapi szürke esemény, hanem az 
ember életének legnagyobbszabású 
»vállalkozása«. A tanítvány teljes éle
tére kihat ugyanis az a döntés, hogy 
őt Krisztus, a »Mesteri elfogadta ta
nítványául s hogy ő — a tanítvány — 
engedelmes szívvel kész követni Mes
terét bárhová.

Mai igénk üzenetét nézve, erre vonat
kozólag mindenekelőtt azt látjuk, hogy 
a tanítvány számára Krisztus nem lehet 
csupán egy »bölcs tanító«, ki mély tu
dásával, tapasztalatával vagy ember- 
ismeretével sok mindenre megtanít
hatja tanítványát. De Krisztus nem 
lehet az őt követő ember számára a 
legnagyszerűbb emberi • ideál, vagy 
erkölcsi eszménykép hordozója sem, 
mert a tanítvány számára Neki a 
»mindenné*, a »legtöbbé«. Istenévé 
kell lennie. Aki Ot követi, annak teljes 
szívévet, teljes életével Őrajta kelt 
csüngenie, ő t kell szerelnie s ezért 
nem lehet a keresztyén ember számára

két a gyülekezetekkel, hogy azok is 
megerősödjenek hitbeli döntésük 
tudatában s e hitben mindvégig 
megmaradhassanak. Evanstonig a 
gyülekezetre kell néznünk s egy
házainkat mint valóságos koinoniát 
kell felkészítenünk az evanstoni 
gyűlésre, arra a nagy alkalomra, 
ahol a mi kis hazai i koirioniánk 
érintkezni fog azzal a sokkal széle
sebb koinoniával, amelyet az oiku
mené jelent.

És mindezt azért, hogy végül az 
oikumené, az Egyházak Világ
tanácsa hathatósan és teljes

senki és semr előbbfevaló, nagyobb 
érték Krisztusit, Ahogy Luther is 
mondja a Magijáéban: — »antin szí
ved csüng és niben bizakodói, az 
valósággal a te lened.« — Tanítvány
nak lenni tehát indenek előtt az első 
parancsolat élésijeletüi: a Krisztussal 
való életközösse\t fölébe helyezni 
minden emberi -  bár számunkra 
még olyan kedve és szivünkhöz nőtt 
— kapcsolatnak , köteléknek is.

A tanitványnakz a csak Krisztusra 
és a Vele való kapolatra ügyelő élete 
azonban nem válni világ és életide
gen keresztyénség teremt; nem el-, 
fordulást a családi. munkától és min
den emberi közösgkapocstól, hanem 
inkább mindezekhe.való őszinte oda-' 
fordulást. Mert csaiy Krisztusnál na
ponként fnegtisztuUmegújult, örömöt 
és békességet nyertanítvány tud a 
családba, a munkába bárhová az em
berek közé tiszta etet, ájulást és 
örömteli békességet nni.

Csinazla Sándor

egészében engedessen érint
kezhessek Evansto után a leg
valóságosabb oiknenével, az 
cmbervllággal, me oly sok 
kísértés, feszültség s szorongat- 
tatás között várja iten fiainak, 
megjelenését, az eiölcsi Igaz
ság érvényesülését, t emberies
ség diadalát, a föl igazságot 
és a végső Igazsári, összefog
lalóan pedig: magsta tartós és 
az egész világra kterjedő bé

két!
Az esperesek meyjtatták ezt a 

jelentést is.

/

„IMÉ, AZ ÉN IGÉIMET ADOM A TE SZÁDBA“ u«.em
”  . \  .... . . . .  . • S'*'-1’ ^
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Újabb megdöbbentő közlemény a kolumbiai protestánsüldözésről
' ■ » ■    ......  ■■■"■ ' "  ■ ■■ ' hm, ,1111 mmw m *

GYÜLEKEZETI  HÍREK
Ä svájci protestáns sajtószolgálat 

közli Msrcel Pradervandnak, a Re- 
torroátus Világszövetség főtitkárának 
legújabb közleményeit a kolumbiai 
trotestánsllldözés most érkezett hí
reiről. Ezek szerint meghiúsult az a 
remény, hogy a júniusi államcsíny 
következtében hatalomra jutott Ra
jos Pinilla tábornok a külföldi pro
testáns szervezetek közbenjárására 
enyhíteni fogja a protestánsok ellen 
alkalmazott rendszabályokat.

A jelentés szerint néhány héttel 
ezelőtt egy római katolikus csoport 
megtámadta M. S. Heap angol misz- 
sziomárlust. t

Egy év leforgása alatt ez már 
az ötvenedik eset, amikor a ko
lumbiai protestánsokat istentisz
telet közben megrohanják és 
szétverik. A támadókat katolikus 

papok és rendőrök vezetik.
A kolumbiai nevelésügyi minisz

ter, Manuel Mosquera Garces 
augusztusban rendeletileg kötelezte 
az ország egyik legnagyobb protes
táns intézetét, a branquillai leány
iskolát, hogy növendékeinek gondo
zására katolikus papot szerződtes
sen, akinek az intézetben kell lak
nia, ezenkívül pedig katolikus hit
tanért is nevezzen ki. Az iskola ve
zetősége bejelentette, hogy inkább 
bezárja az iskolát, semhogy ennek 
a rendelkezésnek engedelmeskedjék.

»•Mit szólnának a katolikusok — 
kérdezi Pradervand —, ha olyan 
országban, ahol ők vannak ki
sebbségben, arra kényszerítenek 
őket, hogy gyermekeiket pro
testáns papok tanítsák hittanra?

Amit mi a protestáns országokban 
megadunk a katolikusoknak, azt a 
protestánsok számára is megkövetel
jük tőlük a világ minden részé
ben.-«

A továbbiakban Pradervand Is
merteti a kolumbiai protestáns egy 
házszövetség augusztus 28-án kel 
jelentését arról a felháborító eset 
ről, amelynek Manisalesben, Sa 
Ignatio külvárosában lett áldozz 
tává a. tizenegy gyerekes Moralr 
család. Ez a protestánssá lett csald 
mély . vallásosságáról volt ismered- 
Három évvel ezelőtt nyolctíú 
banda tört be a házba és a (:sad- 
főt nyolc pisztolylövéssel megte. 
Morales asszony az idősebb Re
mekek segítségével tovább ne-lte 
kicsinyeit. Közülük kettő, a tiz>két 
éves Ábrahám és a tizenegy -ves 

' Obdulio a nyilvános iskola igo- 
rúan katolikus oktatásában *sze- 
sült, de vasárnaponként éljá a 
protestáns vasárnapi iskolába

Egy idő óta a katolikus pap azt 
követelte a két fiúcskától, hogy jár
janak el a katolikus misére is. 
gyermekek erre nem voltak hajlan 
dók, hiába gúnyolták őket szakadat 
lanul iskolatérsaik.

Július 7-én délután a két gyer
mek nem tért haza az iskolából 
Amikor az édesanya felkereste az 
iskola igazgitóját, azt a választ 
kapta, hogy ő az iskolai órákon kí
vül nem felelős a gyermekekért, 
Másnap reggel az anya Ismét elment 
az iskolaigazgatóhoz, aki ezt mondta 
neki:

»Térjen vissza a boldogságos
Szűzhöz és vissza fogja kapni a 

gyermekeit,«
Ezután közölte az anyával, hogy 
gyermekűt rábízta egy jezsuita 
páterre, mert azok első áldozásra 
óhajtantk menni és ebben — az 
igazgat! állítása szerint — az anya 
akadályozza őket. Moralesné eré
lyes fÁlépésére megengedtek neki 
annyit hogy augusztus 2-án a mani 
salesi San Jósé katolikus árvaház 
ban meglátogathassa gyermekeit 
Csak a priornő jelenlétében beszél
h e t i  velük. A megfélemlített gyer
meki; nem akartak beszélni, csak 
zokdtak anyjuk karjáiban.

Augusztus 10-én Obduliónak. n 
kiswbik fiúnak sikerült megszokni 
a lolostorból. Édesanyjának el 
rnddta, hogy bátyjával együtt erő 
szkkal hurcolták a kolostorba, ahol 
bcdogtalannak érezték magukat. 
Sttszor megverték és július 16-án 
knyszerítették őket az első áldó 
zsra. Többször próbáltak meg 
sökni, de sikertelenül.
A délután folyamán Moralesné 

lár percre kénytelen volt hazulról 
»lmenni. Ezalatt rendőrök hatoltak 
be a házba, megtalálták Obduliót és 
visszahurcollák a kolostorba. Az 
anya két nap múlva a fiatalkorúak 
bíróságához fordult gyermekei ki
szabadítása érdekében. A bíró nem 
volt hajlandó az anya kérésével fog
lalkozni, hanem a protestáns hit
tanra vonatkozó kérdéseket tett fel

Végül kijelentette, felhatalma
zása van arra, hogy a járás va
lamennyi protestáns gyermekét 

hatalmába vegye.
Morales asszony erre a manlsalesi 

rendőrparancsnoksághoz fordult, 
amely azt felelte, hogy nem áll 
módjában a kérdéssel foglalkozni. 
A katonai hatóságokhoz beadott ké
rése szintén eredménytelen maradt. 
Végül egy katonatiszt révén meg
tudta, hogy a gyermekeket egy Guz- 
mann nevű páter szöktette meg az

P E S f L Ö R I N C
Minden gyülekezeti riports rajz 

örök példája az a hét Vél hét 
gyülekezetről, amelyeket a Jenések 
könyve elején olvasunk, Tlahogy 
úgy kellene írnunk a gyülekedekről, 
amikor röviden és tömören jobáljuk 
mondatokba foglalni azt, art látunk 
g amit az idő és eseményt széles
ségében elterülő múltból miként ki
emelünk.

A pestlőrinci Kossuth-té sétányá
nak levélhullató őszi díszéi feltörő 
oromfallal emelkedik ki • evangé
likus templom. Tornya pcs. Ima
házat építettünk — níondrtitták több 
mint húsz esztendővel előtt a lő
rinci evangélikusok. Igynivogatták 
akkor szerényen a kerül püspökét 
is: szentelné fel az »laházukat«.
T J  álaRdástól voltak kegyesek ak- 

kor a szarnék, amik- a felszen
telés ünnepén megnyílt kapu tömör 
két szárnya. Ünnepély menet in
dult, élén a püspökke aki már az 
első lépés után megtor^nva fordult 
a gyülekezet mögötte pkedő lelké
széhez:

— Ez neked imahá:!
Széles boltívekkel rronázott, ol

dalhajós, tágas, pompó templomba 
léptek. Melegen kék enden. Padok 
és falak, boltívek és tár. Megnyug
szik benne az evilági mindig jöve
vény lélek, mint a áradt vándor, 
amikor boldog feloldással pihen 
meg Isten szabad & alatt a költő 
szavaival: »mindent csak kék az
ég.«

»A mi kis imahá;nk« — mondo
gatták akkor a hive s hallván ez; a 
szerénységet, eszem; jutott az egyik 
jelenésekben gyükezeti rajz: »tu
dom a te dolgaidat.. a te szegény
ségedet — de gazdi vagy«.
TU inc8 is mása en?k a gyülekezet- 
x  ’ nek a földiekbe, mint ez a »ima
háza«, mögötte a gas sekrestyével, 
amit tanácsteremn; hasznainak. Se 
parochiája, se vagina. Ez a karcsú 
oromfalú temploirszéles kiterjedésű 
városrészben áll. lyenes, nyílt utcá
kon kertes, kis cáádi házak, ame
lyek szívükben aptthon csendjével 
gyümölcsfák lomb és futónövények 
dísze mögé rejtőiek. Ennek a gyü
lekezetnek igazi incse az ilyen ott
honokból temploba vágyó hivek se
rege.

A mi kis imaízunk — a mi kis

úgy hat ez, mint a szlovák nyelv bája, 
az örök kicsinyítő képző: kenyérke, 
apácska. . .  De a nagy kiterjedésű 
gyülekezetben négy helyen van rend
szeres istentisztelet és bibliaóra. Buz
gók az imádkozásban s az egymással 
törődésben. Nem lehet szélesen meg- 
hírelt gyülekezeti alkalmat riportozni 
közöttük, vagy színes eseményeket 
írni róluk, de most, amikor egy hé
ten át estéről-estére szemébe néz
tem ennek a templomot megtöltő 
gyülekezetnek, boldog reménységgel 
színesedett előttem — nem a riport
téma, hanem az Ige: •— »az én erőm 
erőtlenség által végeztetik el«.

íme, itt a gyülekezet-rajz: tudom a 
te dolgaidat. . .  a te szegénységedet, 
de gazdag vagy,
A mi ehhez »esemény«, az szinte fel 

is oldódik. Kezdetben Kispest fi- 
liája volt. Akkor még jórészt mérnöki 
mérések klkarózott vonalai jelezték a 
mai dúslombú utcákat. Az önálló 
munka akkor indult, amikor Soko- 
ray Károly — aki azóta Is a gyüleke
zet lelkészeként szolgál — 1929-ben 
kézbevette a szervezést s anyaegy
házközséggé is alakultak mindjárt. A 
friss településen úgy szaporodtak a 
hivek, hogy számuk akkor — a hoz
zátartozó filiával, Pestimrével együtt 
— meghaladta a kétezret.

Imaháznak terveit templomukat 
1932-ben emelték. Benkő János ter
vezte, berendezését pedig Nánássy 
János és fia, Lajos. Oltárképe: Jézus 
a jó pásztor, aki háttérben a golgotái 
kereszt sejtésével, biztos szeretettel 
áll bárányai között — Raksányi-kép.

Csupán két igazán kiemelkedő ese
mény: a megalakulás s a templom- 
építés. De ez a gyülekezet nem ezek
nek az emlékezésében él. Arra tö
rekszik, hogy az élet-újító, erőtlen
ségét erővé acélozó Ige legyen egyre 
inkább »esemény« a számára.
A Jelenések gyülekezet-rajzaiban 

mindig meghúzódik egy-egy ke
mény vonás is. Figyelmeztetés, inte
lem, vagy ítéletes szó. A »szegény, 
de gazdag« gyülekezetnél ez áll: légy 
hív mindhalálig. A lőrinci gyülekezet 
felé is ez a »kritikánk«: vajha ne 
biztató, ideális kép lenne ez a né
hány mondat, hanem — mint ahogy 
hiszem is — a szüntelen megvalósu
lás küzdelméből kiemelt kép. A hol
nap realizmusa. _•

1953, október 18. Szentháromság után 20, vasárnap, f
Igék: d. e. Lk. 14, 25—35. 2. Thessz 2, 13— 17, d. u. Es 29, 19—24. 
A yasámap üzenete: Járjunk elhlvatásunkhoz méltóan: megszán, 

telt életben! Liturgikus szín: zöld.

árvaházból és ismeretlen helyre
vitte őket.

Guzmann páter egyáltalán nem ta
gadja szerepét az ügyben. Nyilváno
san kijelentette, hogy Manisales 
püspökét értesítette: egy protes
tánssá lett anya »gátolja gyerme
keinek vallásba fejlődését«. A püs
pök közölte, nem szabad az anyá
nak megengedni, hogy »gyermekei
nek lelki ismeretében kárt tegyen«. 
A püspök ezután a polgári hatósá
gokhoz küldte Guzmann pátert s a 
fiatalkorúak bíróságának elnöke 
valóban írásbeli felhatalmazást adott 
neki arra, hogy a gyermekeket el
vegye az súlyától,

A Jezsuita páter szerint az ál
lam köteles minden olyan anyá- 

1 tói elvenni a gyermekeit, aki el
hagyta a katolikus egyházat és a 
protestáns »eretnekség« követő

jévé lett.

Befejezésül a kolumbiai egyházszö
vetség az alábbiakat fűzi ennek a fel
háborító történetnek a leírásához:

»Az a középkori felfogás, hogy az 
államnak Ilyen hatalma volna a 
katolikus egyházból protestáns 
hitre térő szülők gyermekeivel 
szemben, botrányos megsértése 
az alapvető emberi jogoknak. Ko
lumbiában 1948 óta 4% protestáns 
templomot földig leromboltak, 51 
protestáns embert meggyilkoltak.
A véres üldözések ellenére a pro
testánsok száma több mint 50 szá
zalékkal növekedett. Az evangé
liumi hit az üldözések közepette 

tovább terjed Kolumbiában.«
Mint ismeretes, a kolumbiai protes

táns üldözés ügyét a jövő, évi világ
konferencia elé viszi a Református 
Világszövetség. A helyzet komoly 
javulását azonban alig lehet várni 
olyan országokban, ahol a fasiszta 
rémuralmat a nyugati háborús érde
keltségek pénzelik és támogatják. A 
felekezeti gyűlölség szítása ezeknek 
a köröknek bevált eszköze ahhoz, 
hogy a polgári szabadságjogokat álta
lában elfojtsák s a pénzérdekeltsé
gek uralmát katonai diktatúrával 
biztosítsák.

A SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI
PÉCS *

Ebben a hónapban tartotta a 
pécsi gyülekezet otthona számára 
második szeretetszolgálati napját. 
A harminc öreget gondozó otthon 
számára a pécsi gyülekezet 1042 
forint offertóriumot adományozott. 
Az offertórium lehetővé teszi, hogy 
az otthonban el tudják végezni a fű
tési berendezés javítását. Az 1200 
lelket számláló pécsi gyülekezet 
példamutató szeretettel hordozza 30 
személyes öregotthonát.

GÖDÖLLŐ
Október 11-én Gödöllő« diakónia! 

est volt a gyülekezet szeretetven- 
dégsége keretében. A diakóniai 
esten a diakónia munkásai szol
gáltak énekszámokkal, szavalatok
kal és vetítettképes előadással. A 
diaikóniai est jövedelme, 300 forint 
a hűvösvölgyi szeretetotthonok szá
mára folyt be,

KÖSZÖNET
Hálásan köszönjük adakozóink

nak az elmúlt hónap adományait. 
Köszönjük a .csomagokat, gyümölcs-, 
ruha- és pénzadományokat. »A jó
kedvű adakozót szereti az Ür!«

LUTHER MÁRTON;

S Z A B A D U L Á S
(»Strick ist entzweih )  1524.

M á r c sü g g e d é s , f é l s z  fo g n a  el, 
h a  n e m  le t t  vo ln a  v é lü n k  
a z  ü r  — íg y  sz<Hlon > I z r a e l  — 
m o s t  e l/ő t t  vo ln a  v é g ü n k  — 
m ily  m e g v e te t t ,  k ic s in y  csa p a t, 
a m e ly r e  e m b erá r  s z a k a d  
a z  é le té re  tö r te .  :

\  I z z ó  d ü h ü k k e l  s z e m b e ’ m l
e lb u k u n k  s  m in d e n  e ld ő l  — 
h a  I s te n  e z t  m e g e n g e d i,  
e ln y e ln e k  m in d e n e s tő lt  
O ly a n o k  len n é n k , m in t  a k it  
p a r ttó l  a  v a d  v i z  e ls z a k ít  > 
s g y ilk o s á n  e lb o rítja .

D e v íg a n  z e n g  a  h á la  m ár:  
to r k u k b a  n e m  k e r ü ltü n k , '  
m in t tő rb ő l e lrep ü lt m a d á r, 
m é g is  m e g m e n e k ü ltü n k .
A  tő r  s z a k a d ,  qz ú t  sza b a d ,  
d icső  n e v e  v e lü n k  m a ra d  
a z  é g  é s  fö ld  U rá n a k i  ̂ Vr •

FASOR
A gyülekezetben október 18-én 

szeretetvendégséget tartanak, me
lyen Koren Emil kőbányai lelkész 
»Az egyházi szépirodalom« címen 
tart előadást.

PESTÚJHELY
A gyülekezetben október 11,12 és 

13-án a gyermekek részére igehir
detési sorozatot tartott Durst 
László mérnök a templomban, este 
8 órakor. •

Vasárnap, októBer 18-án délután 5 
órakor a templomban műsoros vallá
sos est lesz. Előadást tart dr. Ottlyk 
Ernő teológiai előadó, Utána szere- 
tetvendégség.

PESTERZSÉBET
Zenés áhitat lesz október 25-én, 

délután 5 órakor a gyülekezetben. 
Igét hirdet Hafenscher Károly se
gédlelkész. Közreműködik Nagy 
Gyula (hegedű), Szabó Gyula (ének), 
valamint a gyülekezet vegyeskara 
és zenekara. A műsoron két magyar 
szerző: Kodály Zoltán és Gárdonyi 
Zoltán művei szerepelnek,

PESTLŐRINC
Az elmúlt héten tartotta a pestlő

rinci gyülekezet szokásos őszi csen
deshetét. Estéről-estére Koren Emil 
kőbányai lelkész hirdette az igét 
»Hitben és szeretetben erős gyüleke
zet« címen,
CINKOTA t

Október 18-án a gyülekezetben 
egésznapos ifjúsági csendesnapot 
tartanak vendéglelkészek szolgála
tával, a következő Programm sze
rint: "■

Délelőtt 10 órakor : IfjúságunktS7ÄTYlVptic;p» -
Délelőtt fél 12 órakor: Ifjúságunk 

bűnei.
Délután fél 3 órakor: Ifjúságunk 

értéke (Isten és emberek előtt).
Délután fél 5 órakor: Ifjúságunk 

örvendezése.
Délután 6 órakor: Ifjúságunk 

megújulása.
A csendesnap közös úrvacsora- 

vétellel végződik.
PESTMEGYEI EGYHÁZMEGYE
lelkészl munkaközössége október 
5-én Budapesten, gyűlést tartott. 
Űrvacsorát osztott Miklcr Gusztáv 
dunaharaszti lelkész. A gyűlés 
tárgysorozatán a következők szere
peltek: 1. Közös biblia-tanulmányo
zás (bevezette Jurányi István váci 
lelkész). 2 Luther két birodalomról 
szóló tanítása (Zásakallczky Pál fóti 
lelkész előadása). 3. Az V. te. 7. §-a 
3. bekezdésének megvitatása (dr. 
Molnár Rudolf monori lelkész veze
tésével). A. gyűlésen Roszik Mihály 
alberti lelkész beszámolt az alberti 
szeretetotthonról, melyben az 
anyagi és lelki megerősödés két
ségtelen jelei mutatkoznak- Erőss 
Sándor gödöllői lelkész az Evangé
likus Elet Júliusi, Keve Lajos ikladl 
lelkész pedig az augusztusi számai
ról számolt be és mondott kritikát. 
Végül Vállnt János esperes beszá
molt az országos esperest értekez
letről. A gazdag tartalmú gyűlés 
délután 4 óráig tartott és azon az 
egyházmegye lelkészei végig nagy 
érdeklődéssel vettek részt, >

NAGYBANHEGYES
Az egyházközség újonnan megvá

lasztott lelkészét: Fest Miklóst ok
tóber 18-án iktatja hivatalába Mc- 
kis Adim kelet-békési esperes. Az 
új lelkészre és gyülekezetére az 
Egyház Urának áldását kérjük.
s o m o g y v Am o s —HACS

A hácsi fiókegyházközségben ok
tóber 18-án, a somogyvámosi egy
házközségben november 8-án csen
desnapokat tartanak. melyeknek 
szolgálatát Cséry Lajos dombóvári 
lelkész látja el.
IRSA

A gyülekezetben szeptember 23 
és 27 között sorozatos lgehírdetői 
szolgálatot végzett Zászkallczky 
Pál fóti lelkész. A gyülekezet tag
jai nagy számban vettek részt az is
tentiszteleteken és a záró úrvacsora! 
szolgálatkor sokan járultak az Ur 
asztalához. ' .
KAPOSVÁR

Október 4-én a gyülekezetben gyü
lekezeti napot tartottak, melynek 
szolgálatát Várady Lajos budai es
peres végezte a következő témák
ról:

1. Presbiterek összejövetele: A 
presbiter Isten munkatársa.

2. Gyülekezeti munkások» össze
jövetelén beszélgetés.

3. Gyülekezeti est: Van-e az egy-

CSIKÖSTÜTTÖS
A gyülekezetben október 19*’án 

Krähling Dániel gyönkl lelkész
tartja az istentiszteletet. A persely- 
pénz a miszlai gyülekezet templom- 
építési költségeinek csökkentését 
szolgálja.

KAPOCSSZEKCSO ’
Október 18-án az egyházközség

ben Krähling Dániel gyönki lel« 
kész végez vendégszolgálatot,

ANGYALFÖLD • '
Október 18-án délután 6 órai 

kezdettel előadásra kerül a »Bocsáss 
meg anyám« című színdarab. Az 
előadás az október 4-1 szeretetvén« 
dégségen előadott színdarab meg
ismétlése. A gyülekezet szeretettel 
hív és vár erre az előadásra min
denkit. *

VADOSFA
A vadosfai egyházközség szeptem

ber 27-én Szánthó Ferenc magyar
keresztúri egyháztagot választotta 
meg felügyelőjének.
ÖSAGÁRD

A gyülekezet október 4-én csen
desnapot tartott melynek befeje
zéseképpen vallásos estet rendez
tek. Ezen előadást tartott Jurányi 
István váci lelkész, szavalattal és 
énekszámmal közreműködött Lacz- 
kovszky András, Dobos Mária, Do
bos Mihályné, Harmati Béla és Har
mati Béláné.

FEJÉR—KOMAROMI EGYHÁZ
MEGYE — 5~ r

A Fejér—Komáromi egyházmegye 
a Schulek Tibor lemondásával meg- 
ür̂ SfltI5TT“̂ StST,?3ír“nSzíS53T'e egy
hangúlag Görög Tibor tordasl lel
készt és egyházmegyei felügyelővé 
Csipkay Imrét választotta meg.

SALGÓTARJÁN
A gyülekezet október 4-én kon

ferenciát rendezett. Az istentiszteleti 
szolgálatot Csákó Gyula püspöki 
titkár végezte. A konferencián dr. 
Csengődi Lajos esperes, Csikó 
Gyula püspöki titkár, Kovács 
Gyula, Szende Miklós, Csengődi 
László és Sztehló Mátyás tartott 
előadást,

BALF
Bal fon a gyülekezet október 4-én 

a református gyülekezettel együtt 
közös vallásos estet rendezett, me
lyen Maller Kálmán soproni refor
mátus lelkész hirdette az igét és 
Teleky Béla balfi lelkész ismertette 
a balfi evangélikus egyházközség 
történetét,

SUR
A közelmúltban Isten kegyeimé« 

bői befejeződött a templom belsejé
nek teljes renoválása. A falakat le
takarították, újra festették, a pad
lókat kijavították és az orgonával* 
oltárral, karzattal együtt újra fes
tették. A javításhoz szükséges, kö
zel 600 forintot a 740 lelkes gyü
lekezet az utolsó fillérig önkéntes 
adakozásból adta össze, nem is 
szólva arról, hogy az ugyancsak ön
kéntes fogat-, gyalog- és iparos
munkák szintén kitesznek ugysn- 
ekkoraspsszeget,

SAMSONIIAZA
Október 18-án iktatja be a gyüle

kezet lelkészl állásába dr. Csengődy 
Lajos esperes Sztehló Mátyást, akit 
dr. Vétó Lajos püspök a hívek több
ségének akaratából erre az állásra ki
küldött, Isten áldja meg a gyüleke
zetei és új lelkészét.
8ZEKSZÄRD

A gyülekezetben október 20—25-ig 
gyülekezeti csendesnapokat tarta
nak, melynek szolgálatát Káldy Zol
tán pécsi lelkész látja el,

SZÜLETÉS . ,
Bohus Imre hántal lelkészt és 

feleségét Isten fiúgyermekkel ál
dotta meg, aki a  keresztségben a 
Zoltán nevet kapta.

Sztehló Mátyás sámsonházi lel
készt és feleségét Isten leánygyer
mekkel áldotta meg, akt a kereszt
ségben az Edit nevet kapta.

Az Evangélikus Egyetemes Sajtó- 
osztálynál megrendelhető és kap
ható az új bibliafordítás két új, mo*t 
megjelent füzete.

Mózes második könyve (Exodosh
25.— forint.

Mózes harmadik * könyve (Levi-
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„DICSÉRÜNK TÉGEDET.. KÜLFÖLDI  EGYHÁZI  HÍREK
Kesdődik u  Istentissieiet.

A kezdő ének után a lelkész az ol
tá r  elől üdvözli a gyülekezetét, S az
után íplyik tovább az istentisztelet 
rendje, a »liturgia«, ahogyan meg
szoktuk és Ismerjük. De vájjon is
merjük-e csakugyan? Miért van 
mindez s miért van éppen így? 
Luther nagyszerű meghatározása 
szerint, az evangélikus istentisztelet
ben »Isten szól hozzánk igéjében, mi 
pedig válaszolunk neki imádságban 
és énekléssel«. Igen, erről van szó 
s ezt kell most egy kicsit jobban 
megértenünk.

Ez az idegen sző: liturgia, szolgá
latot jelent.

Istenszolgálat, de nehogy azt vél
jük, hogy m ár most ez azt je
lenti, hogy mi szolgálunk Istennek s 
ezzel talán éppen szívességet teszünk 
neki. A magyar »istentisztelet« szó 
is erősíteni látszik ezt a félreértést. 
Pedig az istentiszteletben elsősorban 
maga Isten szolgál nekünk: üdvözité- 
sünk áldott művét végzi igéjével és 
szentségeivel. Hiszen Krisztus Urunk 
is megmondotta, hogy 6  nem azért 
jött, hogy neki szolgáljanak, hanem 
hogy ő szolgáljon és az életét adja 
váltságul sokakért. Persze ezt az ő 
szent szolgálatát az istentiszteletben 
emberek által végezteti, emberek az 
6  szerszáma, keze, lába és szája, 
akik által jönni akar hozzánk, 
szólani és velünk hatalmasan csele
kedni. Jézus Krisztus érkezése hoz
zánk és üdvözítő cselekvése velünk 
s bennünk: ez az Istentisztelet, meg
jelenítve ég ékes rendben kiábrá- 
zolva. • -

A | ő jöttét hirdeti a lelkész üd
vözletében,

mikor a Szentháromság egy Isten ne
vével köszönti a gyülekezetét s 
erre mondjuk mi örvendezve az 
áment: igen, úgy van, jövel Uram 
Jézus! S az csak természetes, hogy 
ha ő érkezik hozzánk, akkor ez ör
vendezés mellett az első szavunk, — 
s bizonnyal nem csak a szavaink, 
hanem a szívünk egész mivolta is — 
a bűnvallás s a bűnbánat lehet. Ezért 
könyörgünk bűnvalló imádságban' 
hozzá, s kérjük, hogy O maga tisz
títson meg bennünket és tegyen mél
tóvá a vele való közösségre.

Ezután hangzik fel a kegyelem  
üzenete:

Ügy szerette Isten a Világot. ,. 
S az csak természetes, hogy Isten 
mentő szeretetére- .a  gyülekezet 
hódoló imádattal felel a hitvallásban, 
minden keresztyénnek közös vallo
másában: Hiszek egy Istenben.,. ,  
Hiszek Jézus Krisztusban , , ,  Hiszek 
Szentiélekben. , ,

Közös imádságban
viszi most már a hívek serege Ura 
elé kérését, aminek tartalmát annak 
a vasárnapnak (ünnepnapnak) az 
oltár előtt felolvasásra kerülő igéje 
formálja, Ez az istentisztelet első ré
sze s

ezzel készülünk elő arra, hogy
meghallgassuk a prédikációt:

Istennek mára szóló üzenetét. Az ezt 
követő imádság arról tanúskodik, 
hogy meghallottuk a szót s az igé
nek nemcsak hallgatói, de megtartói

is akarunk lenni. A hirdetés is 
hozzátartozik az istentisztelethez, hi
szen a gyülekezet egy test s annak 
minden ügye a közösség elé tartozik: 
együtt örvendezünk, együtt gyászo
lunk, együtt hordozzuk az egyház 
anyagi terheit is, együtt emlékezünk 
és együtt tervezzük a jpvendőt. •—

Az Úrtól tanult imádság .közős 
elmondása

fejezi be az istentiszteletet; utána az 
Ur áldásával bocsátja el színe elől 
népét. Bizony nem mi adunk néki, — 
ugyan mit is adhatnánk —, hanem ő 
áraszt el bennünket ajándékaival az 
istentiszteletben s minden mi imád
ságunk, dicséretünk és hálaadásunk 
csak erre visszhangzó felelet.

Ilyen felelet az offertórium,
a perselybe való adakozás is —, mert 
bizony ez is hozzátartozik az isten- 
tisztelethez! —, akár közben, akár a 
végén történik.

Az istentisztelet rendje, a liturgia, 
formájában, — kisebb eltérésekkel, 
helyi szokások szerinti változatokkal, 
— nagyjából változatlan. Változik 
azonban annak tartalma az egyházi 
év menete szerint. Micsoda is az 
egyházi esztendő? Az egyház ige
szolgálatának, istentiszteleti életének 
egybefoglaló és irányító kerete, az 
egyháznak az a törekvése, hogy 
mindazt, amit Isten az emberek 
üdvösségére, a maga dicsőségéért 
cselekedett és cselekszik, egy év 
leforgásában, folyamatosan és előre
haladva elhelyezze. Az egyházi év 
tehát Isten üdvözítő útját mutatja 
meg, amit velünk megtenni akar. 
Mivel pedig Istennek minden cselek
vése Jézus Krisztusban történt és 
történik, az egyházi esztendő Krisz
tus történetévé válik. Kezdődik 
ádventben, a Krisztus eljövetelére 
mutató ígéretekkel, folytatódik ka
rácsonnyal az ő testbe önözésé
vel, Jézusnak földi s az egyház
ban továbbra is jelenvaló életével 
s végződik a megelevenítő ítélő és 
mindent újjáteremtő Krisztus 
visszajövetelének reménységben való 
várésával. így szabályozza az egy
házi esztendő az egyház igeszolgála
tét, az istentisztelet rendjét, a prédi
káció mondanivalóját. Nagy áldás 
ez! Adjunk hálát érette és örvendez
zünk, hogy evangélikus egyházunk 
élete az egyházi esztendő üdvösen 
fegyelmező medrében folyik. Ez biz
tosítja azt, hogy Isten mindig az 6  
kegyelmes cselekvésének nagy fé
nyeire irányítja figyelmünket s 
megóv az emberi érzések és gondola
tok útvesztőjében való eltévelyedés
től.

Ez persze csak egészen vázlatos 
ismertetése az evangélikus isten- 
tiszteletnek. De talán ennyi is hozzá
segíthet ahhoz, hogy megelevened
jen számunkra az, ami eddig talán 
csak megszokott volt. Azt azonban 
Isten Lelke tudja bennünk elvégezni, 
hogy igazán át is éljük az istentisz
telet cselekményét, részt vegyünk 
benne szivünk minden dobbanásá
val. Az imádság szavait csakugyan 
együtt Imádkozzuk az egész gyüleke
zettel, az énekben ne csak a hangunk 
legyen tfenne, hanem szívünk is •— 
hiszen a* ének is imádság — s az 
áldásban benne érezzük az Atya 
szeretetének egész melegét.

SPANYOLORSZÁG
A  » K irc h e n b la tt  fü r  d ie  re fo rm ie r te  

S c h w e iz*  c im ti s v á jc i  la p  ír ja  a  kö 
v e tk e ző k e t:

A Kirchenblatt ls’jblentette annak
idején, hogy két magas pozíciót be
töltő katolikus pap Spanyolor
szágban elhagyta a  katholicizmust 
és protestáns hitre tért, Ezek kö
zül az egyik, L u i s  P a d r o s a
S. J. atya, Spanyolországból való 
távozása előtt a  tarrasal protes
táns gyülekezethez, mely Barce
lona közelében él, üdvözlő levelet 
küldött, amelyből néhány részletet 
kivonatképpen közlünk.

Szeretett testvéreim az Urban!
Azért vagyok itt, hogy elmond

jam mindnyájatoknak, hogy a 
jövőben testvéretek vagyok s hogy 
én is megtapasztaltam azt, amit 
Pál apostol. Üldöztelek bennete
ket! Lehet, hogy ti ezt nem tuda
tosítottátok magatokban . . .  mégis 
meg kell mondanom, hogy őszintén 
és szívből üldöztelek benneteket. 
A Loyola Intézetben konferenciát 
szerveztem az Actio Katholica ve
zetőivel, nagyiparosokkal és né
hány legaktívabb propagandistánk
kal. Azt határoztam, hogy ve
lük tanulmányozni fogam a pro
testantizmust és tanításait, bár ők 
ennek nem tulajdonítottak nagy 
fontosságot. Röviddel azután, hogy 
erre az elhatározásra jutottam, X 
úr meglátogatott és ezeket mon
dotta nekem: »Valamennyi mil
lióm az ön rendelkezésére áll, hogy 
a protestantizmusnak egyszersmin- 
denkorra véget Vessen.« Mások is 
felajánlották szolgálataikat.

Arra kértem őket. foglalják 
listába a tarrasal protestánso
kat. Két nappal később a város 
valamennyi protestánsának ne

vét és cimét megkaptam.
S mialatt teljes őszinteséggel ta 
nulmányoztam tanításukat előké
szítettük hadjáratunkat. Felnyi
tottam a Szentírást és keresni és 
kutatni kezdtem , . .  Hol található 
benne a pápa csalhatatlansága? 
Nem lehet m egtalálni. . .  És az 
eucharisztikus böjt, a mise? Ezt 
sem lehet megtalálni, , ,

S minél tovább tanulmányoz« 
tam az írást, annál erősebbé lett 
bennem az a meggyőződés, hogy 
a keresztyén hit és a katoliciz
mus két egymástól teljesen kü

lönböző dolog!
Ez a meggyőződés egyre erősebbé 

vált, míg elérkezett az a nap — azt 
gondoljátok, micsoda nap volt e*l 
Nem, valójában 13 küzdelmes esz
tendő volt, 13 év tele rettentő har
cokkal! De sok örömet is találtam 
ezekben a harcokban, m ert szere
tem a nehézségeket és azután bi
zonyos voltam a győzelemben! De 
ki vagy te, mondotta bizonyára az 
Ür, amikor a mennyek magasságá
ból reám tekintett, ki vagy te, hogy 
az ösztöke ellen rugódozol?

Kétségtelen azonban, hogy őszinte 
voltam és kerestem az igazságot. De 
azt is tudnotok kell, hogy egy római 
katholi-kus ember számára rendkí
vül nehéz az, sőt azt mondhatnánk, 
lehetetlen, hogy megismerje az 
igazságot. így ment végbe bennem 
egy óriási küzdelem: egész lelkem- 
mel kerestem az igazságot s sza
kadatlanul szemben álltam egy em
berrel, aki az Istenhez való utat 
eretnekségként tiltja a  számomra 
s azt parancsolja nekem, hogy em
bereknek rendeljem alá magam 
azért, hogy az Istenhez jussak. Váj
jon miért volt ez? Miért nem "ne- 
hettem közvetlenül Jézus Krisz
tushoz? . .  i

Végre megértettem, hogy az 
egész katolikus igehirdetésben, 
mint egyébként az egész kato-

Bacht Én  igen  «okát bánkódtam
A 21. kantáta előadása október 2<rán 

a bcák-téri iemplomlym.
HAZÁNKBAN harmadszor liang- 

zik 161 Bfltli Já'n&í Isíoéstyen' 'zl. szá
mú, »Ich hatte viel Bekümmernis« 
című kantátája. Első ízben Lichten- 
berg Emil Budapesti Ének- és Zene- 
együttese mutatta be a Zeneművé
szeti Főiskolán, 1932-ben. Másodszor 
1943-ban hallottuk a Városi Színház
ban Bárdos Lajos vezényletével, a 
Budapesti Kórus előadásában. Idén 
október 28-án este 8 órakor pedig a 
Deák-téri templomban a Lutheránia 
ének- és zenekar szólaltatja meg a 
csodálatos művet.

A HANGVERSENYEN Zalánfy 
Aladár, a templom főorgonása elő
adja Bach G-dúr preludlum és fugá- 
ját, melynek temajarÓKon á kaHláta 
második tételének témájával. A Lu
theránia Ének- és Zenekarát Wcltler 
Jenő vezényli, a szólókat M. Molnár 
Éva, Marton István és Mciis György 
énekli. \

llkus életben Jézus Krlsftust ős
kori leletként, holttestként ál
lítják oda, mint olyan embert, 
akit keresztre szögeztek és aki' 
h a lo tt ... S szeretet nélkül nlnci 
lehetőség az üdvösségre, ha 
méganayi misét mondanak is, 
annyi rózsafüzért Imádkoznak 
és olyan sok szentképet gyűjtö
getnek! Mindez hiábavaló a sze
retet és az őszinte hit nélkül. 
És az ember nem tapasztalja 
meg ezt a szeretetet, ha nem 
látja az élő Krisztust, aki meg

halt é r te .. .

Mi falat építettünk népünk elé: 
ez a fal szentséges anyánk, az egy
ház és a pap személye. S hol van 
Jézus Krisztus? Mögötte. Ki mö
gött? Az egyház és a pap mögött. 
Az egyházhoz és a* paphqz keli 
mennie az embernek! S itt meg
akad a római katolikus s lelki 
élete ennek következtében termé
szetesen gyenge és vérszegény ma
rad.

Az a szeretet, amelyet ti protes
táns keresztyének Krisztus iránt 
éreztek s amelyet a római kato- 
kus nem érezhet ugyanabban a 
mértékben, abból a tényből fakad, 
hogy ti tudjátok azt, hogy a ti Gyó
gyítótok és Megváltótok. A kato
likus ember megpróbálja önmagát 
megmenteni azáltal, amit tesz, vagy 
nem tesz.

Bocsássatok meg, testvéreim, 
azért, hogy üldöztelek benneteket. 
Nem gondolom, hogy sok rosszat 
cselekedtem volna veletek, mert 
abban a pillanatban, mihelyt el
kezdtem a protestáns keresztyén hit 
komoly tanulmányozását és az el-

V A L L ] U K  M E G , h o g y  h itb e li  * 
i sm e re te in k  s o k s z o r  g y a tr á k  — 
h o g y  k é p m u ta tó  m ó d o n  b e szé l
tü n k  e v ilá g  tu d o m á n y á ró l .

A D J U N K  H A L A T , h o g y  I s te n  
m e g a já n d é k o z  b e n n ü n k e t  a z z a l,  
h o g y  a  tu d o m á n y  á lta l Is b e ve 
z e t  titk a ib a , — h o g y  K r is z tu s  
b ö lc se sé g ü n k k é  le t t .

lene való küzdelmet, abban a pilla-* 
natban, amikor hadat üzentem 
nektek, Isten is hadat üzent nekem! 
És természetes, hogy az övé lett a 
győzelem! De nagyon boldog vagyok 
azért, mert vereséget szenvedhet
tem, mert ez nem vereség. Itt ar
ról van szó, amit Pál apostol mond: 
>Amelyek nekem egykor nyerese^ 
gek valónak, azokat a Krisztusért 
kémeik ítéltem.« Sohasem köszön
hetem eléggé az Urnák, hogy elve
zetett az igazságra.

Luis Padrosa
*

NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTAR8ASAG

Dibellus püspök Bonnból a Német 
Demokratikus Köztársaság újból 
megválasztott elnökéhez, Wilhelm 
Pieckhez a következő táviratot in
tézte: »Újraválasztása alkalmából 
szívélyes üdvözletemet és jókívánsá
gaimat küldöm, Tisztségviselése se
gítse hazánkat belső és külső békes
ségre és új egységére, mely után 
mindnyájan vágyódunk«.

Heinrich Grüber prépost Wilhelm 
Piecknek a következőt táviralozta: 
»Engedje meg mélyen tisztelt elnök 
úr, hogy legtiszteletteljesebb kíván
ságaimat fejezzem ki tisztségének új 
időszakára.«

Rose berlini egyháztanácsos a kö
vetkezőket írta: »Államfői tisztének 
új időszakában végzendő szolgálata 
váltsar valóra, hogy német népünk
nek hazánk egysége után való mély 
vágya teljesüljön és hogy békénk 
megmaradjon.«

K Ö N Y Ö R Ö G J Ü N K  a  S z e n t lé 
le k  b ö lc seség é ér t , h o g y  á lta la  
n a p ró l n a p ra  n ö v e k e d h e s s ü n k  a 
h itb e n  é s  g y a ra p o d h a sso n  tu d á 
s u n k ,  K é r jü k  a z (  i ?, b o g y  h itb e li  
ism e re te in k b e n  e lő b b re  ju s s u n k  
é s  e lé r jü k  a  v a llo m á s t:  Ö n, I s te n  
b ö lc se sé g é n e k , tu d o m á n y á n a k  é s  
g a z d a g s á g á n a k  m é ly sé g e !  (R á m .

25 évás a budafoki gyülekezet
Az elmúlt vasárnap, október ll-én, 

emlékezett meg a budafoki egyház- 
község arról, hogy 25 évvel ezelőtt, 
1928. augusztus 12-én önálló misz- 
ezlói egyházközséggé alakult. A bu
dafoki gyülekezet szórvényegyházköz- 
Iség, amely ms is gondozza Ke!en
voi gy, Nagytétény, Budaörs, Buda- 
tétény, Baross Gábor-telep, Török
bálint, Albertfalva evangélikusait. Az 
önállósodás után 6  évre már temp
lomépítéshez kezdett s 1935. novem
ber 3-án őrömmel énekelte új temp
lomában először Istent 'dicsőítő éne
két- (A templom néhai Sán-dy Gyula 
tervezése alapján egyike a legstíluso
sabb és legmelegebb színű templo
mainknak. amelynek > külseje is az 
erős vár Képét mutatja.) ,

\  ,

A JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEN
zsúfolt templomű gyülekezet élén dr. 
Somogyi József egyházmegyei és egy
ben egyházközségi felügyelő és Foga- 
rasl Árpád lelkész köszöntötték dr. 
Vető Lajos püspököt.

A püspök, az előírt ige alapján, 
erről szólott, hogy a farizeusok csak 
azt kérdezték, mit nem szabad csi
nálni, Jézus pedig arról tett tanúbi
zonyságot, hogy mit k d l  c s in á ln i.  
Jót cselekedni, adakozni, munkálkodni, 
megbékélni, megbocsátani. Figyel
meztette a gyülekezetét, hogy előre 
is  kelt nézni az ünnepség elmúltával, 
különösen pedig a szeretet tekinteté
ben. Vagyis azt kell vizsgálni, ho
gyan áll a gyülekezel Jézus Krisztus 
és a felebarát iránt való szeretetben,

Az istentiszteleten először vezették 
be a mozgó-perselyt, amelynek ered
ménye 500.— Ft volt. Az ünnepi köz
gyűlésen dr. Vető Lajos püspök ez 
egyházkerület, dr. Somogyi József a 
budai egyházmegye, Tischler János a 
kelenföldi, volt anyaegyházközség, 
Kenéz Ferenc református lelkész a 
budafoki és Karsay Ferenc reformá
tus lelkész a nagytétényi gyülekeze
tek nevében köszöntötték az ünneplő 
gyülekezetét. Az üdvözlések után fel
olvasták a küldött táviratokat és le
veleket, majd dr. Somogyi József fel
ügyelő tartott színes előadást a gyü
lekezet elmúlt negyedszázadáról.

AZ ÜNNEPSÉG FOLYTATÁSA
és befejezése, egyházzenei áhítat ke
retében történt délután a templom
ban. Három kiváló művész műkö
dött közre. Tátray Vilmos hegedű- 
művész, továbbá dr. Gárdonyi Zol
tán és Sulyok Imre orgonamüvészek. 
Várady Lajos budai esperes előadá
sában összefoglalta a budafoki gyü
lekezet eddigi életének tanítását. 
Szólt a református testvéregyházzal 
való kapcsolatról, az új háztartási 
törvénnyel összefüggő teherviselésről, 
a templom iránt való szeretettől és 
a felelősségről a' szórványokért, min
den lélekért.

A két templomi alkalmon a szórvá
nyok népe is együtt ünnepelt. Kíván
juk, hogy Jézus Krisztus evangé
liuma által erősödhessék a gyüleke
zet belső élete éa így bizakodással 
indulhasson eljövendő évfordulók 
glé. Horváth András

B I B L I A - O  L VAS Ó
Oki. 18. Vasárnap. Blrák IS1I8 . I. Kor. 13:9—10.

Isten a Szentírásban mindazt tudtunkra adta, ami az üdvösségünkre 
való. Ha mégis vannak dolgok, amelyeket csak homályosan látunk ez 

arra, hogy óhajtva várjuk az idők teljességét, a mi Urunk 
Jézus KrisztuvYjgszajöyetelé.t, .amikor a rejtett dolgok nyilvánvalókká 
lesznek és meglátjuk ö t, amint Van.

Olvasd még: II. Móz. 24:9—11; Amos 8:1—3, 9:1—8; Jel: 6 , 15-M7.
Oki. 19. Hétfő. Zsolt. 18:5. Ef. 3:18—19.

Istent Krisztusban ismerjük meg —, az ö  irgalmas szeretetéből, 
amellyel önmagát halálra adta értünk. Ha Krisztus a hit által szívünkben
lákczik, akkor Ö rajtá m ár életünkben szemlélhetjük az Isten jóvoltát, 
amely végtelen. ' “ T""* • . ’

Olvasd még: Ján. 6:24—33; Amos 8:4—12; Kol. 8:18/«.

Okt. 2 0 . Kedd. Józsué 23:3.1. Kor. 15:54—35.
Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, hiszen ö  halált és pokolt győző Ur. 

Hitem ragadd meg Krisztust, akiben az Atya ezt a hatalmát megjelen« 
tette,

Olvasd még: II. Móz. 16:2—7/a, 13—16; Amos 9:7—15; Jel. 31:5,
Okt, 21. Szerda. Zsott. 138:33; Ján. 8:36,

Nem rejtett dolog az Isten előtt a mi bűnösségünk. Ezért kegyelmes 
Ö hozzánk eleitől fogva. Jézus Krisztus által megváltott bennünket s meg
szabadított a bűntől. Hiszed-e ezt? Ha igen, akkor te is megtapasztalhat 
tod a Krisztusban ennek a szabadságnak drága valóságát.

Olvasd még: Ján. 15:1—8. Zsid. 1:1—4.
Okt. 22. Csütörtök. Zak. 8:19; Róm. 12:18,

Bűnös testvérem, nézd Isten hűségét: a keresztig elment, hogy ott 
megbékéltessen önmagával. Ugyanő a hűség és békesség szeretetét ki« 
vánja tőled. Légy hát hű hozzá és élj békességben felebarátaiddal.

Olvasd még: I. Kor. 10:14—22; Zsici. 2:5—10.
Okt. 23. Péntek. , ‘ tU tlK  8-57:~ir*Kor. 15 ág.

Hitünk és egyházunk fennmaradásának titka: az Ur volt a ml 
atyáinkkal. Maradjunk hát a Benne való hitben, mert ez a hit megtart, 

Olvasd még: Jel. 3:14—22; Zsid. 2:11—18.
Okt. 24. Szombat. .. Hős. 6:1; L Péter 4:17.

Az Ur sokszor megítéli az Ö Egyházát is, s ez nem fájdalommentes, 
de mindig jót céloz. Bárcsak világosan meglátnánk, mit miért ítél meg 
rajtunk.

Olvasd még: JeL 19:9—10; Zsid, 4:1—13; IX, Sám. 7:17—29,
' •' ■ * ■ j' - • i Vlsontai Róbert

- i . •' ur ... f ! , \ f

Szom bat esti közös im ádságunk
BÖLCSESÉG ÉS KERESZTÉNYSÉG

Péld. 2 , 1 —8 .
Tévedés azt hinni, hogy az érte- 

■ * lem kizárja a hitet. Ez a kettő 
nagyon jól megfér egymás mellett. Sőt, 
igénk arról beszél, hogy az értelmes 
mtber még inkább megérti az ü r  félel
mét é3  mélyebben hatol Isten ismere
tébe. •

2  Ugyanis Isten maga is hölose- 
* eéget ad. Teremtésbeli parancsa 

az ember számára a teremtett világ 
lgába-ihaijtása ós ennek eszköze a te
remtett dolgok alapos megismerése, te. 
hát a tudás. Isten megismerésének 
része az 0  alkotásainak ismerete,«

ezért nem takarózhatunk hitünkkel 
ha védeni akarjuk, amit nem tudunk

Q Tudásra van szükség azutái
• magában a hit dolgában is. Is

tennek Krisztusiban megmutatkozol 
szeretetét is nemcsak hinni, de ta 
oulnl teli, hogy mindig többet ismer 
lünk meg Isten beszédéből, parancso 
Jataiból és höicseségéből.

/J, Unnék a megismerésnek a cél
* ja. a »Valóságos jó«, a »paizs« 

aki nem más mint maga Krisztus 
Róla mondja Fái apostol: ö  bölcsesé- 
günik lett nekünk (1, Kor. 1, 30.)
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„Kérem Lelkésztestvéreimet, 
álljanak falusi népünk mellett az útkeresés napjaiban'

Az Országos Esperes! Értekezleten A r a n y i  József nyngatbékési 
esperes, orosházi lelkész érdekes felszólalásban mutatta meg, hogyan 
szolgálnak falusi lelkészeink lelklpásztorkodás közben azzal is, hogy 
falusi híveikkel a mindennapi élet kérdéseit' beszélik meg. A Békés 
megyei Orosháza lelkésze, egyben esperese helyesen világította meg 

hogy egyházunk milyen mélyen és komolyan törődik annak a nép
nek boldogulásával, melynek körében az igehirdetés szolgálatát végzi. 
Aranyi József esperes többek között a következőket mondotta:

— Szeptember 25-én, a múlt szom
baton ülést tartott az Orosházi Já
rási Tanács. Ezen mint a tanács 
rendes tagja részt vettem én is. A 
tanács elnöke, Darvas József ke-, 
rületi felügyelő urunknak bátyja,' 
említette referátumában, hogy a ta
valy alakult új termelőszövetkezetek 
között a mi városunk határában is 
jelentkeznek bomlasztó erők, me
lyek visszafelé igyekeznek vinni a 
fejlődést. Jó volna, ha a tanácstagok 
erre figyelnének és aktív közremű
ködéssel segítséget nyújtanának. 
Több tagtársammal együtt én is ígé
retet tettem, hogy időmhöz képest 
szívesen teszek majd látogatásokat 
az említett határrészen.. El is indul
tunk az egyik tanácstaggal.

— Hadd mondjam el itt, hogy már 
az első tanyán szíves barátsággal fo
gadtak. A családot előbb is ismer
tem. Éppen karácsony előtt temet
tem el a most gazdálkodó evangé
likus családnak az édesanyját. Elég 
korán húnyt el a kedves édesanya 
— mondottam. — Bizony korán 
mindössze 61 éves volt! Dehát mi
ben is halt meg? — kérdeztem.
Nem volt annak különös baja, csak- 
hát megtörte a munka, a harc a csa 
ládjáért. Agyondolgozta magát!

— Hallgassanak csak ide — mon
dottam erre. — Láttam én egy fil
met. Urbán Ernő írta, Tűzkeresztség 
volt a címe. Ott azt mondja, azt 
vágja oda a cselédemberből lett ter
melőszövetkezeti elnök a 14 holdas 
középparasztból lett szövetkezeti 
tagnak: Téged mi hozott közénk, 
téged mitől mentett meg a szövetke
zet? A m e g s z a k a d á s t ó l  — 
feleli csendesen amaz.

— Erről van szó — folytattam 
rögtön a kis család előtt. Látástól 
vakulásig dolgozik a magánosán 
gazdálkodó tanyai ember. Az ünnep
nap majd csak olyan néki, mint a 
hétköznap. S amellett, hogy elnyűvi 
magát időnap előtt, folyton retteg
nie kell az aszálytól, majd a fagytól, 
majd a jégveréstől. Az élettel egy
magában harcoló ember sarkát mar- 
dossa a gond, testét őrli a fáradság. 
A közösen munkálkodók ettől meg 
vannak kímélve. Aki a közös gazdál
kodást megpróbálta — mint maguk 
is — látja, hogy vannak nehézségek, 
de a megszakadástól, a rémületes 
gondoktól meg van kímélve — nem 
így igaz ez? Elismerjük, hogy köny- 
nyebb volt ebben az évben nekünk 
is — felelte a háziasszony. De ha, 
lelkész úrnak volna 10 hold földje, 
mit tenne akkor? Nékem nincsen

Isten tisz te le ti rend
O któber hó  18-án, vasá rn ap

A PESTI OLDALON
DEAK-TER d. e . 9 Zay László, d. e. 11 

K em ény Lajos. d. u. 6 Sülé Károly. — FA
SOR d. e. Vj IO (gyerm .) Szita Is tván , d. e. 
11 Gyöngyöst Vilmos, d. u . 6 C serháti S á n 
dor. — DÓZSA GY.-ÜT d. e. '/jlO C serháti 
S ándor. — ÜLLÖI-ÜT d. e. '/jlO. d. e. 11. — 
RAKOCZI-ÜT d. e. 10 Szilády Jen ő  d r„  
d e. ’M 2. -  KARÁCSONY S.-U . d, C. 10. — 
THALY K .-l). d. e. II B onnyai S ándor, 
d . u. 6 Vámos József. — KÖBANYA d . e. 
'/»IO Koren Emit. d. u . 4 Koren Em il. — 
SIMOR-U. d. e. '/< 12 K orén  Em il. — UTASZ- 
UTCA d. e. '/«12 H afenscher Károly. — 
ZUGLÓ d. e. 1! M u n tág  A ndor. d . u. 6 
Scholz László. — GYARMAT-U. d. e. '/iIO 
M u n tág  A ndor. — RAKOSFALVA d. e . V.I2 
Scholz László. — FÖTI-ÜT d . e. 11 G ádor 
A ndrás, d. u. 6 E lőadás (Bocsáss m eg 
A nyám ). — VÁCI-OT d . e. 8 Gádor A ndrás, 
d. u. 4 R im ár Jen ő . — Ú JPEST d. e. 10 
M atuz László, d. u. Vt7 B lázy Lajos. — 
DUNAKESZI-ALAG d . e . 9 B lázy Lajos. — 
VAS-U. 2 /c . d. e. 11 Szim onidesz Lajos. — 
RÁKOSPALOTA MAV-TELEP d. e. '/>9. — 
RÁKOSPALOTA NAGYTEMPLOM d. e. 10.
— RÁKOSPALOTA ÖREGTEMPLOM d. u. 3.
— PESTÚJHELY d. e. 10. RÁKOSKERESZ
TÚR d . e. '/s ll. — RAKOSHEGY d. e. 9. — 
RAKOSLIGET d. e. 10. — RÁKOSCSABA 
d. e . 9. d. u . ‘It7. -  C1NKOTA d e. 9 
(gyerm .), d. e . 10, d. u. '/»3. — MÁTYÁS
FÖLD d . e. >/il2. — KEREPES-KISTARCSA 
d. e. V<10. — PESTLŐRINC d. e . I I .  — PEST
LŐRINC ERZSEBET-TELEP d. e. 8. — PEST
ERZSÉBET d. e. 10. — SOROKSAR-UJTELEp 
d . e . Vi9. — KISPEST d. e. 9, d. e. 10. 
d . u . 6. — W EKERLETELEP d . e 8. — 
RÁKOSSZENTMIHÁLY d . e . */*l 1, d. u . 5.

A BUDAI OLDALON
BECSIKAPU-TÉR d. e . 9 Sréter Ferenc, 

TUKtm ft)TTi Vérer rErr!Hr ?i: T r r - ~ro ro t* t>-
eR d . e . 8 y f f iü  Is tv á n . — ÓBUDA d. f .  9TÉR <T. e.

K om játhy Lajos, d. e . 10 K om játhy Lajos, 
d .. u . 5 M ezősi G yörgy. — XII., TARCSAY 
V .-U . d . e. 9 D anhauser László, d . e . 11 
D anhause r László, d. u . 7 R uttkay Elem ér. 
— HŰVÖSVÖLGY, LELKÉSZNEVELO INTÉ
ZET d e. 10 R uttkay Elem ér. — KELENFÖLD 
d . e. 8, d. e . 11, d. u . 5. — NEMETYOLGYI- 
ÜT d. e. 9. — KOLSÖ-KELENFÖLD 12. — 
CSEPEL d , e . 11 G aláth György, d. u . 6 
Brebovszky G yula. — BUDAFOK d. e . 10.

talpalatnyi földem sem, de van hat 
holdnyi területe édesanyámnak. 
Néki is azt tanácsoltam őszinte meg
győződéssel, ne dolgozza agyon ma
gát) drága édesanyám, ne küzdjön 
egymagában, válassza a közös utat, 
menjen be a szövetkezetbe. Köny- 
nyebb is, biztosabb is a mindennapi 
kenyér azon az úton. Amit akkor 
nem hiába tanácsoltam édesanyám
nak, azt mondom itt is, ma is, ma
guknak is, sokkal jobban van dolga 
a kettőnek, hogy sem az egynek. 
Oda küld' áldást az Ur, ahol az egy
mást segítők összeteszik a vállukat, 
együtt hordják a terheket és együtt 
reménykednek a napsugaras hol
napban.

— Hát ha Tisztelendő úr is így 
látja, köszönjük szépen a felvilágo
sítást, köszönjük, hogy el tetszett 
jönni, áldja meg az Isten.

— Ezzel búcsúztunk el. Mentünk 
újabb tanyákba. Idáig 38 családot 
sikerült meglátogatnunk. Az ered
ményeket nem lehet még lemérni, 
de folytatni fogjuk a testvéri látoga
tásokat.

örömmel mondom el, hogy 
evangélikus híveink mindenütt 
szívesen beszélnek életüknek 
erről a nagy kérdéséről, merre, 
hová, visszafelé-e avagy előre az 
ajánlott úton? Meghallgatják az 
eligazító jó szót és — állítom — 
hálásak lesznek még nekünk 
azért, hogy most kaptak tőlünk 
helyes felvilágosítást. Szeretet
tel kérem Lelkésztestvérelmet, 
álljanak most, a nagy útkeresés
nek e napjaiban falusi népünk 
mellett. Várják a biztos szót. 
Látogassák meg őket otthonaik
ban és vezessék őket az előre
vivő úton: a szövetkezeti munka 
útján! Megáld még Isten minket 

e pásztori szolgálatunkért.

K A P O S V Á R I  L E  V É L I Ü

Kaposvár, 1953. október 
Kedves Barátom!
Az Evangélikus Élet egyik régi 

száméból látom, hogy három évvel 
ezelőtt, napsugaras őszi napon jár
tál Kaposvárott s be is ‘számoltál 
erről olvasóinknak. Emlékszel hát 
erre a pompás templomra, amely 
mind külsejével, mind belső szépsé
gével hazánk egyik legszebb temp
loma. Emlékszel még a bejárattól 
balra arra a hatalmas szomorúfűz
re, amely óriás mellére bocsátja 
zöld szakállát s bizonyára nem fe
lejtetted el a paróchi^kert sudaras 
fenyőfáit se, a tűlevelűt és az ezüst
fenyőt, amint egymás mellett álldo
gálnak immár évtizedek óta s szün
telen mesélnek, susognak egymás
nak. Hajlottfejű kerti rózsák figyel
nek reá ju k . . .

Arról írtál akkor, hogy a kapos
vári gyülekezet ismét templomépí
tés előtt áll, a lelki templom felépí
tése előtt. Most már állanak a fa
la k . . .

AZ ELMÚLT HÉTEN
szombaton este baráti beszélgetésre 
ültem össze a gyülekezet egyház
tanácsának tagjaival. A presbité
rium frissülés előtt áll, készülnek 
a választásra. Szinte érthetetlen 
dolog számomra, hogy akadnak 
presbiterek, akik viselik ugyan a 
tisztséget, de nem járnak csodás 
templomukba. Nem is sejtik, hogy 
Isten milyen gazdag adománya szá
múkra ez a belül finom tónusú, 
csupa fafaragásos templom, amelyet 
még a háború se m art1 meg úgy, 
mint sokhelyütt másútt. ök  tehát 
kimaradnak. Gondolom, kik jönnek 
helyükbe. Azok a presbiterek, akik 
a megbeszélésen Is már Bibliával je
lentek meg s nem restelték kikeres
ni azokat az igehelyeket, amelyek a 
presbiteri tisztség fenséges szolgála
táról szólanak. Kiderült, hogy belső 
izgalommal várják az új zsinati tör
vényt, amely a nők számára is a j
tót nyit az egyház lelki-közigazga
tási útja felé.

VASÁRNAP REGGEL
(de milyen gyönyörűséges őszi reg
gel volt) édes kis gyerekfejek jelen
tek meg, szőkék és barnák, a lányok 
hajában óriás szalagokkal s komoly 

képpel telepedtek le a lelkészlakás 
|volt ebédlőszobájában, amely most

a gyülekezet szobája.. Ádám és Éva
története pergett le szemük előtt 
s az engedetlenség eredeti bűne bon 
takozott ki a saját életükből is. Egy
kettőre megtanulták az aranymon
dást: Engedelmeskedjetek azért az 
Istennek.

Közben a templomból ének hal
latszott, a serdülők zengték a bájos 
kis Kodály feldolgozású dallamot: 
Megy a pásztor selyemfüves, tarka 
réten á t . . .  Az Istentiszteletre ké
szülődtek .Ezalatt áradt már a gyüle
kezet is, még a messzi szórványok
ból, így Kiskorpádról is jöttek s a 
kaposváriakkal együtt megtöltötték 
a templomot a gyülekezeti nap al
kalmával.

VASÁRNAP DÉLUTÁN
a gyülekezeti munkásokkal fogtunk 
kezet. Az épülő templom élő téglái
ő k . , .  Előkerült a küldetés kérdése, 
az elkallódottak sorsa, a szolgálat 
fáradalmai és számtalan öröme. Kér
dés futott kérdés után s úgy láttuk, 
hogy egymás tapasztalata nagyon 
drága lehet mindannyiúnknak. El 
is határoztuk, hogy néhány kapos
vári gyülekezeti munkás levelezésbe 
kezd néhány budapestivel, hogy 
egymás hitén erősödjenek. Nagy do
log ez, ha arra gondolunk, hogy ami 
kor a lelki templom építése kezdő
dött, valójában körülbelül nyolc év
vel ezelőtt, akkor az első bibliaórán 
öten jelentek meg: a jelenlegi pap
nő, az édesanyja, egy öreg nénike 
és két kicsi leány! Most pedig gyü
lekezeti munkások látogatnak, hí
vogatnak s közöttük két férfi részt 
vesz az igehirdetésben is.

VASÁRNAP ESTE
gyülekezeti estre jöttek össze a hí
vek. Wild Jolánka szavalt evangé
liumi verseket, amelyek az Evan
gélikus Életben jelentek meg, meg
szólalt egy történet is, lelki szépség
gel töltött el Dékány Endrének, a 
református egyházközség orgonis
tájának játéka (Bach: C-moll fugá
ja és G-moll korálvariációja hang
zott), s magam arról beszéltem, hogy 
az élő egyháznak mindig van jövő
je. A befejezés után dicsérgettem a 
virágos oltár fehérségét s akkor 
hallottam, hogy minden vasárnap 
más díszíti az oltárt s ennek fejé
ben joga van meghatározni, hogy

M egbúvó Kis Káték nyom ában
Luther Kis Kátéjának új magyar 

fordítása felidézi bennünk azt a kér
dést, hogy milyen volt, mikor jelent 
meg először az előző fordítás? De 
aki arra is gondol, hogy a Kis Káté 
a jövő évben már 425 esztendős lesz, 
m indjárt azt is kérdezi: milyen ma
gyar fordításai voltak eddig? Aztán 
egyik kérdés szüli a másikat: mi
kor jelent meg az első, kik voltak a 
fordítók, hogyan magyarázták és így 
tovább.

Ezúttal nézzünk körül a XVI. és a 
XVII. század történelmében: talá
lunk-e benne magyar káté-fordítá
sokat és milyenek azok.

Nos, a- reformáció' századában a 
magyar Kis Káték történetének az 
az érdekessége, hogy

csak egy nemzedéknyi idő tartja 
nyilván a tudomány Luther Ká
téjának első kiadásaként azt a 
könyvecskét, amely 1550-ben 
Heltai Gábor kolozsvári nyofnda- 
JSBJIA'Iafotl napöifiigot — viszont 
egy másik könyvet eddig úgy
emlegettek, mint a Káté első ma
gyar fordítását, holott vajmi ke
vés köze volt a Kis Kátéhoz.

Bornemisza Péter egyik könyvees- 
kTTSrol----besíé’It'ék....és" ' Ú L -ílcifl?,keléről
mintha"mintha az Luther irata lett volna. 
Most már azonban túl vagyunk ezen 
a tévedésen. Már abban a nagysza
bású külföldi műben is, amely a Kis 
Káté jelentőségét és világszerte való 
elterjedését tárgyalja, ott van a he
lyes közlés: 1550-ben jelent meg az 
első ismert magyar fordítása a Kis 
Káténak.

Ez esetben a könyv szerzői névte
lensége mögött bújt meg Luther Kis 
Kátéja.

Tudunk azonban a Kis Káténak 
egy olyan XVI. századbeli fordításai
ról is, amely a  címlapján hordozza 
Luther Márton nevét. Csakhogy ez 

kiadás talán évszázadokon át a 
szó eredeti értelmében elbújt az 
emberek szeme elől. Vájjon ki lát*a 
utoljára könyv alakjában? Csak az 
bizonyos, hogy akkoriban ismeret
len volt, amikor a múlt század vége 
felé néhány ívét kiáztatták egy 
könyvtáblából. Ezt a példányát 
Eperjesen fedezték fel és aligha
nem ma is ott őrzik. Ugyancsak 
könyvtáblából áztatták ki egy má
sik példánynak erősen csonkult 
első ívét. Ez az Országos Szé
chenyi Könyvtár tulajdonában van. 
Nagyszebenben adták ki. Sajnos, nin- 

rnitn évszám: fsv csak követ-

A Kis Káté magyar kiadásainak 
XVII. századi története ugyan

csak fordulatos.
Amíg az 1550-es kátéról szinte a leg
utóbbi időkig nem tudták, hogy 
Lutheré, addig egy 1629-ben Lőcsén 
kiadott kátét bízvást úgy könyvel
hettek el a történészek, hogy az az 
övé. »Luther Márton Kisebbik Kate
kizmusa«, így kezdődik a címe. Igaz, 
így folytatódik: » ...m ely  kis for
mába öntetett, hogy az ifjúságnak 
gyenge elméje ne munkálkodnék. 
Megigazíttatott Madarász Márton
tól.« Hát bizony ez a Márton atyánk
fia annyira »megigazította« Márton 
reformátor írását, hogy az első pa
rancsolatok magyarázatában még 
csak fel lehet fedezni Luthert, de az
tán sehol semmi a Kis Kátéból! 
Ugyanilyen megtévesztő e káté 1671- 
ben Kassán megjelent kiadásának 
címe is.

Végre 1667-ből egy olyan kátét is
merünk, amely nem akozott semmi 
zavart a történészeknek. Kétnyelvű. 
Hasábosán van benne a Kis Káté 
latin és magyar szövege. Gyakori 
alak volt ez abban az időben. Nyelv
tanítására is felhasználták a kátét! A 
hazai kiadások közt szép számmal 
akadtak latin-szlovák és latin-német 
szövegűek. Ez az Í6^7-es keltős 
nyelvű kiadás sem maradt magára, 
szinte változatlanul jelent meg 
1684-ben és 1703-ban. Lőcsén, ugyan
abban a nyomdában.

De a XVII. századi káté-történe
lemből sem hiányzik a megbúvó 

káté esete.
'fuáunk egy biyáűi’lőésel “kiadásról, 
amelynek* ismerjüto*-ugyan-a. címét, a 
nyomtatóját,., de nem jsm erjülf egy 
példányát séiTL' íappang. Csak*sejt
jük, hogy a század utolsó évtizedé
ben jelent meg, ezt Is csak. onnan 
sejtjük, hogy ugyanaz a nyomda 
ugyanolyan cím alatt kiadta a kátét 
német szöveggel; az pedig gyakori

jelenség a Kis Káté hazai történeté
ben, hogy e g y s z e r r e  jelenik meg 
különböző nyelveken.

Az épen és hozzáférhetően meg
maradt XVII. századi lőcsei ki
adások igen figyelemreméltóak 
az új magyar fordítás szempont
jából. Igazolják a friss kiadás 
fordítójának azt a törekvését, 
hogy az előzőleg használt szöveg
nél hívebb és teológiailag is 
helytállóbb fordítást nyújtson.

A parancsolatok magyarázatát így 
kezdik: »Félnünk és szeretnünk kell 
az Istent, hogy. . .  »A 7. parancsolat 
magyarázatában azt a helyes értel
mezést adják, hogy felebarátunk 
j a v a i  tekintetében ez az Isten pa
rancsolata: igyekezzünk megjobbí
tani és megőrizni azoknak az érté
két az ő életére nézve, vagyis, hogy 
segítsük őt javainak értékes felhasz
nálásában. Az úrvacsorái rést záró
mondata ugyancsak említeni való: 
» .. .a z  Ige: Tiérttetek v a l ó b a n  
hivő szívet kíván.« És talán a meg- 
tanulságosabb az, hogy az egyébként 
szinte azonos szövegű 1684-es és 
1703-as kiadás különbözik az esti 
imádságnak azoknál a szavainál, 
amelyek bántóak voltak a legutóbbi 
fordításban. Az 1684-es kiadásban 
ez a szöveg: »És kérlek tégedet, bo
csásd meg énnékem minden bűnö
met, a h o l  hamisan cseleködtem, és 
ellened vétkeztem.« Az 1703-asban 
ez: » . . .  bocsád meg énnékem min
den bűnömet, a m e l y e k e t  hami
san cselekedtem, és ellened vétkez
tem.« Ez a különbség arra vall, hogy 
a 250 évvel ezelőtti kiadás sajtó alá 
rendezője megérezte: nincs jól úgy, 
ahogy eddig volt, jobbal kell próbál
kozni.

A jobbal próbálkozásnak ez a pél
dája önmagában is megéri azt a fá
radságot, hogy megemlékezzünk a 
Kis Káté régi fordításairól.

Dr. Sólyom Jenő

Űj fordításban megjelenti
DOKTOR LUTHER MÁRTON

K I S  K Á T É J A
_ Fordította és magyarázatokkal ellátta :
if}. Proliié Károly teológiai akadémiai tanár

• • . „ Ár a  S fo r in t
Megrendelhető az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál,

első főénekként mit énekeljen
gyülekezet. . .  A másik rendkívüli
ség az, hogy minden ünnepi isten« 
tiszteleten, a hirdetések előtt De- 
zséry László püspök »Templomozó 
Káté« című könyvecskéjéből felöl« 
vas a lelkész egy-egy kérdést és a 
hozzá fűződő feleletet.

El ne felejtsem megírni azt is, 
hogy vasárnap délben látogatást 
tettünk Nyáry Pál református espe
resnél, aki a látogatást visszaadta 
részben a gyülekezeti esten, részben 
vacsora után. Gondolhatod, hogy éj
félt kongató éjszaka lett, mire elkö
szöntünk egymástól, hiszen a mi két 
egyházunknak annyi, de annyi be« 
szélgetnivalója van mind hazánk 
nagy kérdéseiről, mint az együttes 
gazdálkodás fontossága, mind az 
ökumenikus kérdésekről, amelyek
kel kapcsolatban oly igen nagy fele
lősséget hordozunk valamennyien. 
A beszélgetést szinte állandóan foly« 
tatjuk abban a nagy reménységben, 
hogy uralkodik fölötte Jézus Urunk 
nagy beszéde, a teremtő, megújító 
Ige!

Szóval, Barátom, ezt láttam a ka« 
posvári gyülekezet épülő lelki temp« 
loméban, az élő gyülekezetben. 
Örömmel mentem és gazdagon tér
tem vissza. Dubovay Géza bará« 
tunk és szolgatársunk, aki a gyüle
kezetei a szeretet szívével és sok 
tusakodással pásztorolja, Neked is 
üdvözletét küldi.

Szeretettel köszönt:
Várady Lajos

—  ■in*..................... ii i.i

A P R Ó H I R D E T É S E K
S O M O G Y I  S Z Ű C S
Bundák, Irhák á tszab ása , szőrm e bélelések, 

haszná lt bundák vétele. Kossuth L.-u. 5.

S P E C IÁ L IS  M Ű STO PPO LÓ , M ŰTÖMŐ
MAKÁN JANOS, többszörösen kftflnteteíf 
férfi, női szabóm ester. Th3köly-út 59/a. 
Legtökéletesebb m űtöm és kiégett, m olyrágott 
szöveten és ruhákon V idékre postán utánvét.

RE K A M  I É K, F O T E L E K
garn itú ráit készen és m egrendelésre, 
fizetési könnyítéssel. BOKOR kárpitos«*! 

Sztálin-út 54. (B ejárat: Eötv0s-u. 17.*

41-es prím a csizm a sám fával eladó. 
D eák-tér 4. Egyházfi._________________

Cím:

E vangélikus könyvkötőt keresünk. Könyv
vágógépet. tűzőgépet veszünk. K apernaum , 
G yenesdiás.
H árom soros harm ónium  eladó.- Evengétfkus 
lelkész! h ivata l. M ezőhegyes. r
O rgona, harm ónium  készítés. Javítás, h an 
golás. k a rb an ta rtá s . Villam os fúvóberende- 
zések. F tttler, Bpest, X iy ,, Aliskolczl-tft 78.

Rekamlé készítését, m indennem ű kárpitos
m unkát, Javítást háznál, házon kívül válla l 
fizetési kedvezm énnyel. V áradl. M ajakovszkij, 
u tca 32.

O rgonaharm őnlum  rem ek hangú , kitűnő kar
ban, négy és fél Játékos 17 regiszteres, kisebb 
harm őnium ok, zongorák, plantnók eladása 
vétele. T.: 342-662. Bp. VIII, Aggtelekl-u, 5, 

I. 18. Daróczy m esternél.

Kétszemélyes rekam lét székekkel, fotelekkel 
olcsó á rban  készít: K árpitos, Rákóczl-tér 11.

Zongora, plantno Javítás, hangolás, érték- 
becslés olcsón Sasvári zongorakészltö  m es- 
térnél. Lenin-kőrút 21. Tel.: 426—819.
Szem üveg Llpl Józseftől (Knapeez u tódától) 
IX.. Ollöl-út 79. O röklm ádás templom m e lle tt
Z ongorajavltás, hango lás Jótállással. Szak
szerű becslés, S z iv lts  m ester. B aross-tér egy. 
Tel.: 330-476.

H arm ónium  kapható . 
XI. kér. 44

Szüle János, Cegléd,

Egy egészen Jókarban levő Kapl-féle korrál- 
kőnyv eladó. Cím: a  szerkesztőségben.
H asznált háló. kom binált szekrény, kétszem é
lyes rekam lé, fotel, szék, lakberendezés p ri
v á tn ak  olcsón eladó. PéterfFy Sándor-U. 17.
Gombos.

Sezlon 850 Ft, m atrac  315, vendégágy (vas- 
ból) 845 Ft. Készítőnél, Bp., Lenin-körút 65.

M erldor kőtökészűléket, szövőrám át készít. 
Javít. K isiparos, Bpest. VIII., Alföldl-u. 12. 
Műhely,
Express Kötökészűlék, Sálsz«v6 és Javítások 
Debreceni, X III.. Szt. László-u. 53.
Szőrm ebélések, bundák á tszab ása . Jav ítása: 
Szem ere szűcsnél, Lenin-kőrút huszonhat.
írógépek szakszerű  Jav ítását Jutányos árban  
vá lla lja  B ressán Károly, V III., Dugonics- 
utca 3. Tel.: 339-076.

H asznált g a rn itú ra , kétszem élyes rekam léval. 
Olcsón. Kétszem élyes rekam lét 2500-ért, fo te lt 
széket készít. Javít, kedvező feltételekkel: 
K árpitosm ester Ttlökőly út 3.
M inőségi konyhabútor kapható  olcsón. H ege
dűs asz ta losnál. József-korút 68.
Ö sszecsukható ágyakat, sodronyágybetétet, 
csöbútort, gyerm ekkocsit készít, • Jav ítást 
válla l: P rohászka, Zichy Jenő-u. 46.

V á l l a l a t i J o g ü g y i  osztályhoz elmennék. 
Badltz, Miskolc. Főposta, Postán  m arad.

Bútorok és vaskerítés 
Miskolc. Tass-u. 15.

eladók. IfJ. Badltz,

EVANGÉLIKUS É L E I
A M agyarországi Evangélikus Egyetem es 

E gyház Sa jtóosz tá lyának  lap ja  
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B udapest. V ili . ,  Puskln-u. IX 

i Telelőn: 142-074
Szerkesztésért és  k iadásért f é ld :  . ' 

D ezséry L ászló szerkesztő 
B udapest, IU .. Dévai Btró M átyás-tér I. 

Előfizetést árak:
Egy hóra 8.— Ft. negyedévre 16.— Ft, 
félévre 30.— Ft ég é s i évre 80.— FI

Csekkszám la: 20.412—V III, 
Engedélyezési és terjesztési szán:

' •  E. III. B. 70.336/1943l n&M̂ nvKan'nvAniiifndM.
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„A hívek egész élete megtérés legyen“
—  m o n d ja  L u th e r  a  95  té te lb en

Luther keresztyén élete sohasem 
állt meg, hanem mindig fejlődött. 
Egyetlen vágy égett benne: az Isten 
igéjének való engedelmesség abban 
a helyzetben, amelyben Isten szol
gálatba állította.

Isten úgy vezette Luthert, hogy 
egyre inkább meg kellett látnia 
mindazt, amit Isten az egyház 
múltjában megítélt s egyre vi
lágosabban kellett látnia annak 
a körvonalait, amire Isten el 
akarta vezetni magát a refor
mátort és azután az egész egy

házat.
Hatalmas utat tett meg ezen a té
ren. Csodálhatjuk fokozatos fejlő
dését.

Mikor 1545-ben összegyűjtött mű
vei elé előszót ír s abban vissza
tekint egész életére és művére, sa
já t maga is ezt a fejlődést, soha 
meg nem merevedő és meg nem 
álló igei engedelmességet tartja a 
legszembetűnőbb vonásnak: »Min
denekelőtt kérve kérem a keresz
tyén olvasót a mi Urunkért, a Jé
zus Krisztusért, hogy legelső ira
taimat teljes figyelemmel és nagy 
szánakozással olvassa, tudván, hogy 
én is szerzetes és a pápisták telivér 
fajtájából való voltam.« Luther 
tudja, hogy ellenségei beszédeit 
egyenetlennek, ellentmondónak tárt
ják éppen fejlődése miatt, mert nem 
akarják megérteni azt a hatalmas 
és döntő folyamatot, amit megtérés
nek neveznek.

Miközben Luther a legjobb 
szerzetes és a pápa legodaadóbb 
fia akart lenni, kellett rádöb
bennie arra, hogy Isten más 
egyházat kíván és abban más 

szolgálatot. •.
Erről mondta Luther: .'»Saul vol
tam én akkor, aki komolyan vette 
a dolgát.« ' Máskor pedig Augusti- 
nussal, a híres középkori egyház
atyával hasonlítja össze magát, akit 
Isten szintén a fejlődés és szüntelen 
való megtérés hatalmas útján veze
tett végig: »Én is egyike vagyok 
azoknak, akik, mint Augustinus 
mondja magáról: írva és másokat 

, tanítva mentek előre. Nem úgy, 
mint akik egyszerre a semmiből 
lettek főfő doktorokká, amint, saj
nos, van akárhány ilyen mondva- 

. csinált doktor, noha valójában sem
mik, csak n^plopók és járatlan 
újoncok, mégis, ha csak egyszer is 
belekukkantottak a Szentírásba, 
már azt hiszik, hogy nincs szüksé
gük további tanulásra.«

Az Isten igéjét szüntelen tanul
mányozó Luther, a maga számára 
életprogrammként, az egyház szá
mára pedig igére alapozott, hatal
m as’ tanításként kezdte ezzel a 95 
tételt:

»Amikor Urunk és Mesterünk, 
a Jézus Krisztus azt mondta: 
Térjetek meg! ezzel azt akarta, 
hogy a hívek egész élete meg

térés legyen.«
Majd a 95 tétel magyarázatában 
ehhez azt fűzi hozzá: »Pál apostol 
ezt, hogy ̂ térjetek meg, így fejezi 
ki: Újuljatok meg elmétek újságá
ban. Ennek a megújulásnak az 
eredménye, hogy a bűnös észretér 
és megutálja bűneit. Világos azon
ban, hogy ennek az észretérésnek 
és bűneink megutálásának egész 
életünkön át kell tartania.«

Ennek a naponkénti, egész életen 
át tartó megtérésnek természetsze
rűleg gyümölcsei vannak, magatar
tásban megmutatkozó jelel. Luther 
azt mondja: »Ha a hitet nem ra- 
gyogtatjuk a szeretet által, bizony 
nem más az, mint a hitnek csak 
hazug álomképe, amellyel önmagad 
ámítod. Ezért az Űr Jézus semmit 
sem hagyott meg tanítványainak 
és nekünk is olyan erősen és ko
molyan, mint azt, hogy egymás 
iránti Szeretet legyen bennünk. 
Mert ez az egyetlen ismertetőjel, 
amelyről felismerik a keresztyéne- 

' két. Olyan teljes odaadással kell 
lennünk felebarátaink iránt, hogy

egészen az övék legyünk testünkkel, 
lelkűnkkel, minden javunkkal és 
becsületünkkel.« Az a megtérés, 
amely a szeretet gyümölcseit érleli, 
nem elméleti dolog, nem kolostori 
visszavonulás, hanem aktív rész
vétel az embertársak minden ügyé
ben.

»A szeretet pedig, amint min
denki tudja, nem jelent egye
bet, mint azt, hogy szívből 
készségesek és segíteni akarók 
vagyunk és minden jóságot és 
szívességet tanúsítunk irántuk. 
Aki kegyes és igaz ember, az 
senki ellen sem vét, hanem 
mindenkinek megadja a ma
gáét. Ahol szeretet van, ott az 
ember önmagát is odaadja és 
készségesen, vidáman megtesz 
mindent, amiben csak szükség 

van rá.«
Luther számára természetes, hogy 

a megtérés, mint szüntelen való 
megújulás, nemcsak az egyes em
berre vonatkozik, hanem a hívek 
összességére, az egyházra is, amit 
így fejez ki: »Az egyháznak refor
mációra van szüksége.« Azaz állan
dóan egybe kell vetnie tanítását és 
magatartását a szent és örök zsinór- 
mértékkel, az Isten igéjével. Az ige 
fényében viszont bátran kell tudni 
szakítani mindazzal, ami nyilván
valóan Isten ítéleté alá került és 
bátran kell dönteni az új mellett, 
amelyet Isten megmutat. Luther 
szenvedélyesen szállt szembe az 
egyház minden régi bűnével és bib- 
liótlan tanításával:

»Mások, akik előttem éltek, 
megtámadták és ostorozták a 
pápának gonosz és botránkoz- 
tató életét. De én a l tanítását 
támadtam meg s a szerzetes
ség és a mise ellen indítottam 

• ostromot, - mert. ezen a két osz
lopon nyugszik a pápaság egész 
épülete. Bár nem számíthattam 
arra, hogy ez a két oszlop meg

dőljön.«

A worms! birodalmi gyűlés nap
jaiból maradt fenn egy imádsága, 
amelyet egy este ellestek s ebben 
a többiek között ezt mondja Isten 
színe előtt: »Jövel Uram, én kész 
vagyok életemet is odaáldozni. . .« 
Ezt ugyan Isten nem kívánta tőle, 
de egész életműve, minden mun
kája és tanítása sugározta ezt a 
teljes odaadást az. egyház meg
újulásának ügyéért. Az igéhez való 
hűségből merítette ehhez az erőt. 
Ez adott néki hallatlan bátorságot 
és meg nem alkuvást. Ez minden 
más félelmet kitörölt az életéből s 
csak egyedül attól félt, hogy Isten 
akaratától el ne szakadjon. Erre az 
Istentől való irányítottságára jellem
zők ezek a szavai:

»Jó munkát csak biztos isteni 
elhívásból lehet végezni. Én is 
így hívattam el a doktori tiszt
ségre és így esküdtem meg az 
én drága Szentírásomra és így 
fogadtam meg, hogy azt hűsé
gesen és tisztán prédikálom és 

tanítom.«
Ez a Szentú-áshoz való hűség 

tette Luthert a* keresztyén ember 
naponkénti és egész életen át tartó 
megtérésének prédikátorává. A 
Szentírás helyes megértése nyomán 
lépett ki Luther a világtól elvo
nult kolostori élet elzártságából 
kora társadalma elé, hogy hirdesse 
a megtérés gyümölcsét, a felebaráti 
szeretet gyakorlásában.

Ez a Szentíráshoz való hűség 
teremtett Lutherből Isten igéje 
előtt mindig nyitott 4 '-  ezért 
mindig fejlődő embert, akt cso
dálatos elevenséggel tudta élct- 

' tapasztalatát és égyben hit
tapasztalatát átadni minden 
idők hivő embereinek:-az egy- . 
háznak állandó reformációra 1 

van szüksége!
Az egyháznak állandó megújulásra 
van szüksége! — örök zsinórmér
téke ,'a  Szentírás alapján!

Ottlyk Ernő

Parasztságunk nagy féladata

LUTHER MÁRTON: '  /  . .

Ű ia U a d a  J O l í& zJUm , fö id x e ó /z á C íá ő x v tM
Ballade von Christi Erdenfahrt. 15,23.

ö r v e n d je te k ,  u jjo n g ja to k ,  
ti d rá g a  k e r e sz ty é n e k ,  
v ig a s z t  n y e r v e  m in d n y á ja to k  ' 
a jk á n  z e n d ü ljö n  é n ek  
d icsérve , a m it  I s t e n  te tt ,  
e z t  a  d rá g a  c so d a te tte t  — 
n a g y  á ra t a d o tt  é r te t

A z  ö rd ö g n e k  fo g ly a  v o lta m  
h a lá lb a n  e lv e s ze tte n ,  
ig y  k ín o z o tt  m in d u n ta la n  
b ű n ö m , m e ly b e n  s z ü le t te m .
E s m in d  m é ly e b b re  s ü lly e d te m  
ló  n e m  v o lt é le tem b e n ,  
a b ű n  v o n t h a ta lm á b a .

ló te t te m  m it s e m  s e g íte t t ,  
nem  é r te m  s e m m it  vele, 
g y ű lö lte  a z  í té le te t,  
jó ra  nem  v o lt  e re je •
K é tsé g e im b e n  e z a la tt
n é k e m  csa k  a h a lá l  m a ra d t
é s  a  p o k o l b o rza lm a . 1

De v é g re  n a g y  g y ö tr e lm e m e t  
a z  ö rö k  O r m e g s z á n ta ,  
irg a lm á ra  e m lé k e z e tt:  
s z iv é t  fe lé m  k itá r ta .
0  h ű  s e g íts é g e t  h o zo tt,  
e z  n e m  v o l t  á m  tré fa d o lo g :  
m e g íz le l te i te  k in c sé t.

í g y  s z ó lo t t  F iá h o z  vég re:
I t t  a  k e g y e le m  n a p ja ,  
s z á ll j  le. s z ív e m  é ke ssé g e , 
lé g y  a s z e g é n y e k ^ a ty ja .  
ö l d  m e g  a  k e se rű  h a lá lt, 
m e n tsd  m e g  bű n b ő l, k i  rá d ta lá lt ,  
h a d d . é ljen  e g y ü t t  vé led .

É s 0  e n g e d e lm e sk e d e tt:  
e ljö tt  a  fö ld r e  é r tem , - 
szép , t i s z ta  s z ű z tő l  s z ü le te t t  —  
te s tv é r e m  k e l le t t  lég yen .
N a g y  h a ta lm á t  e lre jte tte ,  
én  s z e g é n y  fo r m á m  fe lv e tte , 
h o g y  a G o n o sz t le g y ő zze .

Ig é je  s z ó lt :  M ö g é m  k e rü lj ,  
én  m e n th e te m  m e g  é k e d ,  ■ ú ' '  . 
m o s t leh e t c sa k , m o s t  m e n e k ü lj,  
m a jd  én  m e g k ü z d ö k  é r t e d . '
É n  tie d  v a g y o k  s  te  e n yé m , 
íg y  o tt  le s z e l  U ra d  h e lyén , 
s  a z  e lle n sé g  n e m  á r th a t.

■ ■ ' • • . 
E lra b o lja  m a jd  é le te in  " ■'
( s  v é re m  o n t ja  — h id d  el:- : 
m in d e z t  ja v a d r a  s z e n v e d e m ,  
e z t ta r tsa  m e g  e rő s  h itté l.'
A h a lá ln á l tö b b  a z  é le t: • 
s z e n ts é g e m  v is e li  v é tk e d , v,
ig y  j u ts z  a z  ü d v ö s sé g re :

E n  in n e n  A ty á m h o z  megyek,' 
ám el nem Hagylak téged: 
ott leszek én  a M e ste re d . ,
4  L e lk e t  a d o m  n éked :  
ö ig a z sá g b a n  v e z e tv e  
v is z  ig a z  ism e re te m r e  .. .  .. .  , 
s k ís é r té sb e n  v ig a s z ta l . '

Ú g y  té g y  é s  c sa k  ú g y - ta n í t s  h ó  
m in t én , h o g y  h o z z á m  té rv e  
íg y  te r je s z d  I s te n  o r s zá g á t  
a z  ö d icső sé g ére , ■ <_ , .
és jó l v ig y á z z ,  h o g y  em b erek  
m e g  n e  ro n tsá k  n a g y  k in c se d e t. -  
e z t  h a g y o m  n é k e d  v ég ü l:

• * "t ' . / T j* ’ ' * : ! ■.
:) • • : v 'v - Vi. ,F o rd íto tta :
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Parasztságunk országszerte nagy 
munkában van, mely nemzetünk 
egészének figyelmét magára vonja. 
A jövő. évi kenyerünk biztosításáért 
küzd most hazánk mezőgazdasági la
kossága szorgalmas és íelelősség- 
tudó munkával. A községi, városi és 
járási tanácsok munkájának hom
lokterében áll most a mezőgazdaság 
szervezése az őszi vetések gyors, 
idejében való és gondos elvégzé
sére. Parasztságunk mindenütt meg
ért*, hogy ezek a hetek azok, me
lyekben az áldoit magnak földbe 
kell kerülnie, hogy kibírja az idő
járás viszontagságait s termése biz
tosítsa az ország jövő évi kenyerét. 
A dolog végét most mindenkinek 
jól meg kell ragadnia, nehogy elma
radások történjenek, nehogy földek 
vetetlenül maradjanak s nehogy az 
fenyegesse mezőgazdaságunkat, hogy 
a beálló téli idő már lehetetlenné 
teszi áz őszi vetést. A jó gazdák tud
ják, hogy a tavaszi vetés már sem
miképpen sem pótolhatná az őszi el
maradást. A magyar parasztság a 
magyar föld forró szeretetétől át
hatva dolgozott mindig ereje meg
feszítésével, hogy gazdaggá tegye az 
országot. A magyar parasztság fele
lősségtudata az elmúlt években még 
csak nőtt, hiszen öntudata is nőtt,

mert a felszabadulás utáni magyar 
hazában széles betekintést nyert a 
népgazdaság összefüggéseibe, az or
szág dolgozó népe különböző réte
gei között végre politikai egyenjo
gúsághoz, politikai szabadsághoz Ju
tott s kulturális felemelkedése is ro- 

, bamléptekben történik. Mindany- 
nyiunk dolga, hogy ezt a fejlődést 
mégcsak elősegítsük, siettessük s 
erősítsük vele egész hazánkat. Ma 
az evangélikus lelkipásztorok, pres
bitériumok és minden Istennek en
gedelmes evangélikus hívő első
rendű kötelessége, hogy példát mu
tasson a munkából és munkára való 
buzdításból, hogy intse a henyélőket 
és a felelőtleneket s hogy segítse 
szeretetteljes erőtől duzzadó közös
séggé fejlődni az egész magyar 
nemzetet. Munkából, áldozatból és 
kötclességteljesítésből kell most 
példát adni és ezek útján kell bebi
zonyítanunk hitünk termékeny élet
revaló és áldásos voltát. Istenünk, 
aki ez évben gazdagon jutalmazta 
az elvégzett paraszti munkát, meg 
akarja áldani következő esztendőn
ket is. Az ország szeme most a me
zőgazdaságon van, Isten szeme pedig 
rajta van mindannyiunkon, hogy 
helytállunk-e és hogyan állunk helyt 
kötelességeinkben.

NYIKOLÁJ m e t r o p o l i t a :

„A béke -  leghőbb vágya minden keresztyénnek“

l ó s

A  »Yorki Egyházkerületi Kör
levél« 1953. évi szeptemberi száma 
üzenetet köiöl Garbett tollából. 
»Háború vagy béke« cím alatt. Eb
béli York érseke árra hív fel min
den keresztyént, hogy a világbéke 
létrehozása érdekében tegyenek meg 
mindent, ám í“bajtúk áil/ Ezzel, kap
csolatban a »News« a k ö v e t k e z ő  
nyilatkozatot kapta • Nyikoláj. kru- 
tyiql ,és kolomnai metropolitától: ,

»Szerte az egész Világon a béke- 
szeretó emberék százmilliói ■ — 
egyesülve képviselőik útján, a Béke 
Világtanácsban — küzdenek azért, 
hogy a nemzetközi együttműködés 
szelleme :arasson győzelmet, az erő
szak:-szelleme fe le tt..

Az egyszerű emberek millióinak 
ezt a vágyát osztja -f- mint tudjuk 
— számos, politikai személyiség kü
lönféle országban. Hazám béke- 
politikájának . is ez. a célja.

Az orosz ortodox egyház is tel
jes odaadással támogatja ezt az 
erőfeszítést,’ mért a békének a 
háború feletti győzelmében az 
egész keresztyénség törekvései- 1 

nek beteljesedését látja.
Ezért örvendezéssel' töltött el, mi

kor a sajtóból arról értesültem, 
hogy az anglikán egyház igen ki
váló képviselője, a ’ yorki érsek — 
aki 1943-ban Moszkvában vendé
günk-volt és akit 1945-ben nagy

örömmel látogattam meg Nagy- 
Britanniában — befolyásos szavá
val megerősítette az egész béke
szerető emberiség hangját, annak 
megállapításával, hogy vállalkozni 
lehet egy »modus vivendi« meg
találására a : különféle i világnézetet 
valló emberek között.''. HM-' "  * > 

Melegen köszönöm a yorki érsek 
megállapítását Kínával kapcsolat
ban; midőn amellett száll síkra, 
hogy a kínai népi demokratikus 
köztársaság legyen tagja' az ’ Egye
sült Nemzetek Szervezetének.

Minden becsületes ember, szerte 
a. világon tudatában van annak, 
hogy Új Kína nem zárható ki a 
nemzetközi ügyek fórumáról és 
senki nem térhet ki a 475 mil
liós Kína elismerése elől, csak 
azért, mert az önállóan válasz
totta meg életének az ú tjá t. '
York érseke támogatta külön

féle politikai rendszerekben élő né
pek békés együttélésének eszmé
jét is. ;•/.
■> Ezt az eszmét az orosz ortodox 

egyház erőteljésen támogatta béke
konferenciákon és kongresszusokon, 
mert úgy látja, hogy ebben a ke
resztyén barátság és . testvériség 
gondolatat valósulnak még. Felet
tébb boldog voltam,1 mikor értesül
tem az érsek álláspontjáról ebben a 
kérdésben« — fejezte be Nyikoláj 
metropolita. 1 ’

Angol baptista igehlrdető a bukaresti VIT-ről
A »British Weekly* hosszabb cikket 

közöl' Derek Stone, artgol baptista ige- 
hirdető tojláböl, amelyben a szerző 
beszámol a Viiágifjúsági Találkozó 
alkalmából szerzett bukaresti tapasz- 
tálatairól. A cikkíró arra is felhasz
nált« bukaresti tartózkodását, hogy 
minél részletesebben tájékozódjék a 
romániai egyházi helyzetről. Megálla
pítja, hogy erre kiváló alkalma volt, 
mert minden lehetőséget megkapott rá. 
Többek kötött öt napot töltött a buka- 
resi baptisták körében. Részt .vett az 
istentiszteleteken és hosszabb beszél
getésekét folytatott az . egyház vezetői
vel. Megtudta., hogy. Romániában ez- 
időszermt -140 ' ezer baptista, él, ezek 
közül ezer a fővárosban. Részt vett 
egy vasárnapi iskolai tanításon is, 
amelyen több mint száz gyermek vélt 
jelen- A ' bukaresti baptista szeminá
riumbán, az elmúl t t a  név során hetyen 
diák kédeült: a lelki pásztori szollá-'

Latra.. Az egyik istentiszteletről a kö
vetkezőikben számol be:

— A templom zsúfolásig megtelt az 
esti istentiszteletre — közel 500 em
ber vett részt rajta. Az egész csodá
latosan szép istentisztelet alatt és az
után is, amikör mindnyájan körülvet
tek s még később, amikor egy csen* 
des beszélgetésre került sor, az ifjú
sággal, sehol sem láttam boldogtalan
ságnak, szenvedésnek, vagy bármi
féle zavarnak la jelét.

Tudom, hogy sokkal többet kell. 
Imádkoznunk és dolgoznunk, több 
szeretettel,! megértéssel és türelem
mel — s gondoljuk meg jól, hogy 

. mit. jelentenek ezek a szavak! —, 
ha ml, keresztyének arra. törek
szünk, hogy valaha is begyógyít
suk* a szakadékot Kelet és Nyuga^

' között.«, t  r.- , „

\
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„Most az a feladatunk, hogy teológiai munkánk eredményeit 
a gyülekezetek közkincsévé tegyük“

Dr. Pálfy Miklós, a Teológiai Aka
dém ia dékánja a református zsinaton 
beszédet mondott. Beszédét az aláb
biakban közöljük:

— Első szavam a hálaadás szava 
Istenhez azért, hogy a magyaroi^zágl 
református és evangélikus egyházak 
között valósággá lett ökumenikus 
szellem nek eredm ényeként idehoz
hatom a Főtisztelendő Zsinat elé az 
evangélikus teológusok örvendezését 
is. Nagy öröm számunkra, hogy az 
evanstoni nagygyűléssel kapcsolatban 
eddig végzett közös munkánk és teo
lógiai közös látásunk ilyen jó ered
m ényeket könyvelhet el^kifelé és be
felé  egyaránt.

— 1. Nagy öröm számunkra, 
hogy a külföldön állandóan 
együtt és úgy emlegetnek ben
nünket, mint közösen teológlzáló 
egyházakat; mint amelyek nem
csak jó barátságban vannak egy
mással, hanem éppen mint az 
egyház igazf munkaterületén, az 
Igében, a bibliai tudományokban

együtt dolgozó egyházakat.
Nagy örömünk ez azért is, m ert 
tudjuk, hogy nem  könnyű ezt elérni 
még lutheránus és református táv
latban sem  a világ különböző tájain.

— Nagy öröm számunkra, hogy 
közös céllal és közös Irányítással 
dolgozhattunk, hogy a teológiai egy
séget és közös látást a külföld egy
házainak megmutassuk. Anélkül, 
hogy közben bármelyikünknek is 
meg kellett volna gyengítenie a sajá
tos hangját. Igazi ökumenikus hang 
és ökumenikus eredmény ez, ame
lyért naponként hálát kell adnunk 
Istennek és az egyetem es anyaszent- 
egyház Urának, a Jézus Krisztusnak.

—  2. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy ennek a közös látásnak a teoló
giai kidolgozására az erősebb testvér 
nagyobb számú és sok jóképességű  
teológust tudott küldeni, akikkel a 
külföldi testvéregyházak számára 
végzett teológiai munka öröme és

eredm ényessége összekovácsolt ben
nünket. Mi sokat tanultunk a testvé
rektől., De hisszük és reméljük, hogy 
a mi részvételünk és munkánk is jó 
segítség volt számukra és köszönjük, 
hogy ezt ők is ism ételten hangsú
lyozzák. v

— De nem szabad megállanunk 
a közösen végzett teológiai ‘, 
munka eredményeinek az ösz- 
szegezésénél és az azon való
örvendezésnél! Tovább kell men
nünk és eredményeinket és örö
münket meg kell osztanunk a 

gyülekezeteinkkel is.
Dezséry László püspök úr is erre a 
kötelességünkre gondolt, amikor az 
evangélikus esperesek október 2-i 
értekezletén tartott előadásában ezt 
mondta: »A lelkészi munkaközössé
gek halaszthatatlan feladata, hogy 
nemzetközi helyzetünk javulásán, 
nemzetközi tekintélyünk növekedésén  
és az ökumenének való szolgálat 
gazdag lehetőségein érzett örömün
ket a  lelkészekkel megosszuk, őket 
ezáltal hitbéli döntésük öntudatában 
megerősítsük s örvendező és öntuda
tos lelkipásztoraink útján hasonló
képpen osszuk m eg örömünket a 
gyülekezetekkel, hogy azok is m eg
erősödjenek hitbeli döntésük öntuda
tában s - e  hitben m indvégig m eg
maradhassanak. Evanstonig a gyüle
kezetekre kell néznünk s egyházain
kat m int valóságos koinoniát kell 
felkészítenünk az evanstoni gyűlésre, 
Arra a nagy alkalomra, ahol a mi 
kis hazai koinoniánk érintkezni fog 
azzal a sokkal szélesebb koinoniával, 
am elyet az oikum ené jelent. És m ind
ezt azért, hogy végül az oikum ené, az 
Egyházak Világtanácsa hathatósan 
és teljes egészében engedelm esen  
érintkezhessék Evanston után a leg
valóságosabb oikum enével, az em 
bervilággal, m ely oly sok kísértés, 
feszültség és szorongattatás között 
várja Isten fiainak a m egjelenését, 
az erkölcsi igazság érvényesülését, az

Maxim Gorkij Tolsztojról
Maxim Gorkij 1902-ben feljegyezte 

és leírta a Tolsztojjal történt beszél
getését, melyet így írt meg:

»Tolsztoj hirtelen ezt kérdezte tő
lem megleoetésszerűen: ^  Miért nen? 
hisz Istenben? — Nem vagyok v̂ivő 
Nikoiájevics Lveb — feleltem. Ez nem 
igaz — szólt Tolsztoj. — Ön születé
sétől fogva hisz Istenben és lehetetlen 
Isten nélkül élnie. Ezt nem sokára 
érezni is fogja. De ön makacsságból, 
gúnyból nem hisz Isteniben: a világ 
nincs úgy teremtve, mint ahogy ön 
szeretné. Az ember félénksége követ
keztében se hisz néha Istenben. Fiatal 
emberekkel szokott megtörténni, hogy 
szeretnek egy nőt és nem merik el
árulni szerelmüket, félnek, hogy ai nő 
nem viszonozza szerelmüket, nincs bá
torságuk a bevallásra.

A hithez éppúgy, mint a  szerelem
hez, bátorság, erő ke>H. Az embernek 
azt kell mondania magában: »Hi
szek« és akkor minden rendbe jön, 
minden* jóra változik," mindén magá
tól világos lesz és ragadni fogja önt 
tovább, ön  sokféle dolgot szeret és 
a hit semmi más. mint még erősebb 
szeretet. Jobban kell szeretni és ak
kor * szeretetből hit lesz.

Ha az ember egy nőt szerét, min
dig ezt a nőt tartja a legjobbnak a 
világon. Mindenki erősen hiszi, hogy 
a legjobb nőt szereti és ez már hit. 
Hitetlen ember nem tud szeretni. Ma 
ekt'siéfeti, holnap máét.'Léiké a osá- 
vargóhoz hasonlít, meddőn él és ez 
.nagyon rossz dolog, ö n  hívőnek szü
letett és az embernek nem szabad ön
magának ellentmondania.

Ön azt mondja: szépség. Mi hát az 
a szépség? Isten a legföiségesebb és 
legtökéletesebb szépség.

így beszélt Tolsztoj, aki erről a té
máról eddig még sohase beszélt ve
lem így. Komolysága, ötleteinek ön
kénytel ensége egészen megzavartak. 
Néma maradtam. Tolsztoj a díványon 
ült, keresztbe vetett lábakkal, diadal
mas mosolyt rejtett szakállába, az
után ujjával megfenyegetve engem, 
Így szólt: — Nem, nem, hallgatását 
nem fogadom el feleletinek!

És én, aki nem hiszek Istenben, né
zem Tolsztojt, nem tudom, miért, de 
nagy figyelemmel nézek reá és ma
gamban gondolom: — Ez az 'ember 
isteni 1«

(Szirti Gyula fordítása.)

em beriesség' diadalát, a földi igazsá
got és at végső igazságot, összefogla
lóan pedig magát a tartós és az egész 
világra kiterjedő békét!«

— Ezért fogadjuk nagy ürömmel 
és megelégedéssel ml, lutheránus 
teológusok Péter János püspök 
úrnak azt a javaslatát, hogy a 
magyarországi református egyház 
zsinata Irányt mutasson a to
vábbi munkának és ez az irány- 
mutatás olyan lesz, hogy abba 
ml, evangélikus teológusok bol
dogan belekapcsolódhatunk. Kö
szönjük, hogy ez az iránymutatás 
reális, , hogy kórust és nem 
uniszónót kiván tölünk, hogy 
olyant kíván tőlünk, amit meg

is tudunk valósítani.
— További munkánk felmérésekór 

eddigi jó tapasztalatainkból kell k i
indulnunk. Eddig végzett munkánk  
jó eredm ényeinek pedig két oka van;

— 1. Egyik oka, hogy —  ahogyan  
át tudom tekinteni az evanstoni 
nagygyűlés anyagával kapcsolatos 
előm unkálatokat — sehol olyan ala
posan nem  foglalkoztak különösen  
a főtémának, de azután minden  
m elléktém ának is a bibliai teológiai 
megalapozásával, m int mi. Ez arra 
kötelez bennünket, hogy a jövőben  
ezt a m unkát még lelkiism ereteseb
ben végezzük el. Én persze a magam  
szakm ája felől is beszélek, amikor 
eddigi és ezután végzendő közös 
munkánknak ezt az oldalát hangsú
lyozóm és mi, bibliai teológusok ké
szek vagyunk ezen a téren a leghűsé
gesebb és legodaadóbb szolgálatra.

— 2. Eddig végzett munkánk jó 
eredm ényéinek a m ásik oka pedig 
az, hogy teológiai tudományos mun
kánk közepette m indig a legszoro
sabb kapcsolatot tartottuk gyüleke
zeteinkkel, hogy minden teológiai 
tudományos m egállapításunk plő gyü
lekezeteink valóságos helyzetéből 
indult ki és arra irányult.

Most az a feladatunk, hogy teoló
giai munkánk eredményeit a gyü
lekezetek közkincsévé tegyük, 
hogy most a teológiánkat ige

hirdetéssé tegyük.
S m i lehetne m ás ennek az igehir
detésnek a formája, m int a  bizony
ságtétel és mi lehetne m ás ennek a 
bizonyságtételnek a gyülekezetek és 
az egyszerű gyülekezeti tagok felé  
érthető m egfogalmazása és tartalma, 
m int am it Péter János püspök úr és 
az előterjesztett zsinati határozat is 
így fogalmaz meg az evanstoni fő 
tém ával kapcsolatban: »Jöjjön el a 
te országod!«

— Teológiailag a lehető legmé
lyebb és egyúttal a leggyakorla
tibb behatolás ez a kérdésbe és 
talán ez az a pont, ahol a mi 
gyülekezeteink elsősorban figyel
nek fel a központi témára:

Krisztus a világ reménysége.
Lehet, hogy Péter János püspök úr 
m egtalálta ezzel a teológiai felism e
réssel azt a pontot, ahonnan e l
indulva, gyülekezeteink népe meg 
tudja érteni, hogy az egész világ  
keresztyénsége m iért foglalkozik  
ezzel a kérdéssel: Krisztus a világ  
reménysége. Hiszen a gyülekezetek  
és a hívek ezért könyörögnek napon
ként a világ minden táján: »Jöjjön él 
a te országod!« «►

GYÜLEKEZETI  HÍREK
1953. október 85. Szentháromság után 21. vasárnap.
Igék: d. e, Mk<9, 14—29. Zsld. 12, 1—6. d. u. Hós 2, 17—22.
A .vasárnap üzenete:- Járjunk elhtvatásunkhoz méltóan: a hit har» 
/  cábanl Liturgikus szín: zöld.

DEAK-TÉR. ,
Reformáció hetében, keddtől pén

tekig esténként 6 órakor reformációi 
áhítatok lesznek a gyülekezeti te
remben. Bejárat a tem plom m elletti 
lépcsöházból. Az előadások össze
foglaló elm e: Hogyan legyek evan
gélikus? A z előadásokat a gyüleke
zet lelkészei tartják.

26-án, hétfőn este 8 órakor Luthe- 
ránia-hángverseny: Bach 21. kantá
tája.

BUDAVÁR *
Az I. kerületben lakó hívek szá

mára szeretetvendégség volt az e l
m últ vasárnap, am elyen Koren Emil 
kőbányai lelkész írásaiból olvasott 
fel. A  Ii. kerületi h ívek szeretetven- 
dégsége okt. 15-én délután került 
sorra Káldy Zoltán pécsi lelkész 
szolgálatával.

A  reformáció hetében Kis Káté 
sorozat keretében Luther tanítása  
kerül a gyülekezet elé. Előadások 
kezdete minden este 7 óra. A  soro
zat okt. 25-től 30-ig tart.

PESTERZSÉBET
A pesterzsébeti evangélikus tem p

lomban (Ady-u. 89.) a reformáció he
tében minden este 7 órakor lesz ige
hirdetés. Az ünnepi hét okt. 25-én, 
vasárnap d. u. 5 órakor zenés áhítat
tal kezdődik, m elyen Hafenscher Ká
roly kőbányai segédlelkész szolgál. A 
gyülekezeti vegyeskar és zenekar 
Kodály és Gárdonyi m űveket ad élő  
Bencze István karnagy vezénylétével.

FŐT
Presbiteri konferencia okt. 28— 

nov. 2. A férfiak és fiúk konferen
ciája programrrtját kiegészítették  
presbiterek számára is. A konferencia  
előző híradásától eltérően egy nappal 
későbben, okt. 28-án kezdődik.

Asszonyok és lányok konferenciája: 
nov. 3—8.

Háromhónapos kántorképző és bel- 
missziói tanfolyam kezdődik nov.
16-án. Jelentkezés legkésőbb novem
ber 5-ig.

AMBRÓZFALVA
A gyülekezetben okt. 31-én és.,no

vember 1-én Koppány János és Zsem- 
berovszky János tótkom lósi lelkész 
szolgál.

PILIS
1 Október 25-én a gyülekezetben teo

lógus-napot tartanak. Szolgálatot vé
gez dr. Pálfy Miklós teológiai dékán, 
Friedrich Lajos, a Lélkésznevelő In
tézet igazgatója és több teológus.

CSONGRAD-SZOLNOKI e g y h á z 
m e g y e

Az egyházm egye lelkészi m unka- 
közössége okt. 14-én tartotta ülését 
Hódmezővásárhelyén. A  közös úr
vacsoravétel után Szlovák Pál espe
res ism ertette az Országos esperési 
értekezleten elhangzott előadásokat. 
Az ism ertetést élénk eszm ecsere kö
vette. A lelkészek ködösen készültek  
el a következő vasárnapi igehirde
tésre.

ÉVFORDULÓK ÉS ESEMÉNYEK
RANACH-KIÁLLÍTAS
UDAPESTEN
A Szépművészeti Múzeum Egye- 
m-utcai . helyiségéiben. . (a Károlyi*" 
ilótában) most Cranach-kiáliítás 
‘Jható- Már írtunk Cranach-ról (Ev. 
et, aug. 30. számában) s  elmondtuk,' 
ilyen kiváló művésze volt a reformá
lnak. Megemlítettük akkor azt is. 
>gy Budapesten jelentős Cranach- 
spek vannak. A Szépművészeti Mű* 
um most ezeket az olajképeket mind 
állította, hozzátéve egy sereg Cra- 
ich-metszetet is. Aki megnézi ezt a 
állítást, fogalmait alkothat magának 
ry régi német festőművészről, aki 
>ráriak gyermeke volt. Ifjabbkori ké
rni még a gótika torzító ember ábrá
it ás ánáK jegyeit figyelhetjük meg. 
■sőbbi, érett korszakának alkotásain 
ömlik « nyugodt realizmus. Cranach 
hu osak Luther barátja volt, ha
rn  jól érette, hogy a .reformáció a 
áp mozgalma e a nép szántára: ért“ 
■tő; világos, valóságon alapuló for- 
ákM kei! nyújtáhi. Ezek igazak és 
épek is egyúttal. A realizmusnak 
nos is más művészeti törvénye, mint 
L Nézzük meg példám Cranach 
ryik legszebb Itt látható képét, a 
Arisattts ás a házasságtörő asszony« 
műt. A bibliai téma fsak  álkajojn 
•ra a művész számára, hogy örök 
nberi arcokat állítson elénk. Egész* • • r ' —f*‘ «—1 lÁtn.riJW

sóvár éppúgy ott van, mint á kemény 
s rendületlen szilárdságú, napbarnf- 
totta vonások hordozója. S az asz- 
szony: az örök Éva édeskés mosolya 
visszahúzódott kissé, de bármikor eíő- 
búihat megint. S . mindnyájuk között 
a tengely: Jézus afea, ez a tiszta, szép 
férfi-képmás, az erkölcsi tökély eS 
megbocsátó szeretet vonásaival. 'Egy 
másik képén, a »Krisztus levétele a 
keresztfáról« címűn, ott a német táj
kép s  a korabeli arcok és ruhák. S 
»önarcképén« a nagy eltűnődés az 
emberi életen, amelynek majd száz 
évvel később a reformáció képzőmű
vészeti csúcspontja, a holland Rem
brandt állít múlhatatlan példákat^ Jó 
a Cranach-kiáliítás annak tudatosítá
sára. hogy a szellemi megújulás * 
nép felemelésén keresztül: az igaz
mondáshoz vezet.

KÖNYVHÉT VOLT. NÁLUNK
most, október 4-e és 10*e között. Á 
könyv került néhány napra életünk 
előterébe. Ámbár ez a megállapítás 
csak ünnepi szó. A könyv ott Van 
mindennapi életünkben, nagyon is az 
előtérben. Soha nem volt annyi könyv
olvasó ember ebben az országban, 
mint ma. Ha semmi mádból, abból, 
hogy" tízezrek könyvvel - a kezükben 
élnek, amely tízezreknek soha nem 
jutott a kezébe könyv, nagy megúju- 

ZíWp.tke*tethet bárki megfigyelő.

NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
*A nyugat-békési egyházm egye lel- 

Részi m unkaközössége október 12-én 
Orosházán ülést tartott, mélyen  
Bácskai Gusztáv szarvasi segédlel
kész beszám olt a nyári segédlelkészl 
konferenciáról, majd Aranyi József 
esperes ism ertette a legutóbbi orszá
gos esperesi értekezlet fontos kérdé
seit. A munkaközösség nagy figye
lem m el hallgatta a részletes ism erte
tést és a term előszövetkezeti munka 
segítése érdekében több határozatot 
hozott.

Ugyanaznap délután tartotta meg 
az egyházm egye tanácsa is ülését. 
Ezen m égtárgyalták az egyházmegye 
jövő évi költségvetését és tervet ké
szítettek a jövő évi munkáróL

í

KELET-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
A keletbékési egyházm egye lelkészi 

m unkaközössége október 12-én tar
totta Békéscsabán az új munkaév  
első egésznapos ülését. Az ülés úr
vacsoravétellel kezdődött, m elynék  
szolgálatát K iss György békéscsabai 
igazgató lelkész végezte. A  munka- 
közösség a következő vasárnap igé
jét dolgozta fel Marschalkó Gyula 
vezetésével. Ezután Mekls Ádám es
peres ism ertette az országos esperesi 
értekezelet tárgyalásait. Az ismerte
tést megbeszélés és hozzászólások kö
vették.

SZERGÉNY
A ittarcálgergelyi anyagyülekezet 

után szergényi fiiiá ja is fnegtartotta 
október 11-én d. u. gyülekezeti sze- 
retetvendégséget. Jellegét és mére
teit tekintve is valóban gyülekezeti 
Volt ez az alkalom. A templomot egé
szen m egtöltötték a hívek. A lelkész 
igehirdetése után szavalatok és ének
számok hangzottak el. A gyülekezet 
közösségi életének szép bizonyítéka 
volt ez a szeretetvendégség.

GYÖR-SOPRONI EGYHÁZMEGYE
A győr-soproni egyházmegye le l

készi munkaközösségének győri és 
soproni körzete együttes ülést tar
tott október 13-án Győrött Németh 
Károly esperes elnöklete alatt. Úr
vacsorát osztott Kovács Géza győri 
igazgató lelkész. Az egyházmegyében 
létesítendő lelkész! önsegélytervezet 
megtárgyalása után a munkaközös
ség m eghallgatta és m egbeszélte De
zséry László püspöknek az egyház- 
m egyei le lk ész i munkaközösségek  
1952/53. évi munkájáról szóló beszá
molóját, m elyet az október 2-án tar
tott országos esperesi értekezleten  
mondott el.

NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE
A nógrádi egyházmegye lelkészi 

munkaközössége október 15-én ülést 
tartott Balassagyarmaton. Áz írás
magyarázati tanulmány után dr. Velő 
Lajos püspök: »Időszerű feladataink« 
című. előadását ism ertette Fábry 
Mihály szügyi lelkész. Rónay Zoltán 
balassagyarm ati lelkész pedig De
zséry László püspök előadását Ismer
tette a lelkészi munkaközösségek 
m ultévi munkájáról. Mindkét előadás 
az országos esperesi értekezleten  
hangzott el. Az előadásokat élénk  
eszm ecsere követte.

SZÜLETÉS 
Biczó Ferenc rábcakapi lelkésíéket 

két fiúgyerm ekük után Isten leány- 
gyermekkel ajándékozta meg.

Kiss Jenő győrságl lelkészt és fé le
ségét Isten első gyerm ekkel ajándé
kozta meg, ki a keresztségben az 
Attila n evet nyerte,

Luther a bűnbocsánatról
»A nép, amely benne lako

zik, bűnbocsánatot nyer.«
Ésaiás: 33:24,

Krisztus országa nem kárhozta tás. 
Nem azért jött, hogy kárhoztasson, 
hanem, hogy bűnboesánattal meg
tartson. Az Ö országában senki 
sincs bűnbocsánat nélkül. Krisztus 
országa nem valami üres pusztaság. 
Csak bűnüsök juthatnak belé. Mivel 
pedig bűneikben nem élhetnek, bűn
bocsánatot kell nyerniük.

Krisztus tehát csak bűnösöket fo
gad országába. A » « z e n i e k e t «  
nem ereszti be. Kifújja őket, mint 
a polyvát. Kitaszít egyházából min
den ön-szentet. Ámde a bűnösök, 
mikor bejutnak, immár nem bűnö
sök. Krisztus betakarja őket palást
jával, mondván: Vétkeztél, de én  
megbocsátom s elfedezem bűnödéi.

A bűn megvan ugyan, de az Ür 
nem tékifltf, hanem elfed éri, nem 
rója fel, hanem megbocsátja. így  
lesz a bűnösből élő, valóságos szent

évről évre nagyobb. Hamem gondo
lunk a felnőttekre, a munkában részt 
vevő, országépitö' milliókra, akiknek 
ma o'.yan szükségletté vált a szel
lemi táplálék, az értékes könyv, mint 
valamikor csak az értelmiségi ember
nek. Nem lehet eléggé örülni ennek a 
valóságnak, ü j könyvtáraink ném ké
pesek kielégíteni a százezerezám gya
rapodó mohó, éhes olvasótábort. S 
nem mindegy, mit olvasnak r-r- embe
rek. Még jól emlékszünk rá, hogy va
lamikor a szegény ember számára 
osak a ponyva maradt, detektív-regé- 
nyek, csapnivaló kalendáriumok. Ma 
ponyva helyett a magyar irodalom s_, 
a világirodalom klasszikusait olvassák 
az emberek. Egy-egy híres regény
figura körülvltBtótt alakja a munká
sok beszélgetésének pihenő idején.

MÉG FGY BORNEMlSZA-ÁRCKÉP
A Magyar Tudományos A kadém ia  

irodalomtudományi osztálya érdekes 
és magasszínvonalú vitát folytatott 
nemrég a magyar' irodalmi humaniz
musról.. A vitát legkiválóbb humanista 
irodalom-tudósunk: Kardos Tibor ves
zette be. Tanulmánya, a Magyar hu
manizmus kérdéséi, a vitával egyetem
ben, most jelent meg az Akadémia fo
lyóiratában, a Közleményekben. (IV. 
k ö t e t , ' s z á m . )  Ott olvassuk Kar
dos Tibor ,? rő s ,. pontos vonásokkal 
megrajzolt jéllemzését a nagy má»‘ 
gyár evangélikus reformátorról» Bor
nem isza Péterről: Nemrég közöltük* - -- * r -------n __

a Schulék Tibor nagy Bornemisza- 
monográfiájának párhuzamaiként ide
írjuk a humanista-kutatók megrajzolta 
arcképet is. Kardos Tibor professzor 
így ír Bornemiszáról: i

»Talán legjelentékenyebb reformá
tor-írónk, Bornemisza Péter, legalább 
anyira jelentős humanistának, mint 
prédikátornak. A »Magyár Elektra« 
és az »Ördögi Kísértetekről« szóló pré
dikációk egyaránt egy szabadságért 
küzdő, zsarnokságot, feudális elnyo
mást gyűlölő nagy humanista egyéni
séget mutatnak. A z ő tollán a huma
nizmus antikokon iskolázott világi 

ta rta lm a  és vallási folyománya egy
aránt forradalmi értelmű• Hangsú
lyoznunk kell, hogy műveltségében sok 
tekintetben emlékeztet hazai deák'sá- 
gunkra, akik Iránt prédikációiban is 
igen élénken érdeklődik, Bornemisza 
Péter Budáról elszakadt Városi palri- 
cius-ivadék, akit azonban -hontalan
sága, a családi vágyon elvesztése egé
szen közét hoz á néphez.*.

Kardos Tibor kimutatja', hogy Bor
nemisza Péter a főurakat, az ország- 
vesztő mohácsi nemzedéket illető ta-* 
madásaibair előfutára a XVI. század 
második felében kialakuló plebejus 
irodalomnak, RehTTmátor-íróink egyi
ke, Sztárai Mihály, megírja az első 
magyar komédiát, gazdagon népies 
alakokkal, Bórnémteza Péterre! pedig 
megindul a magyar tragikus műfaj. 
A magyar reformáció friss ereje .lük
tet ezekben az írásművekben, fris s  

WrAruró széliem: igazi teformá-
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Egy kis „liály“ van a mennyben...
. Erzsik« m ég iskolába 6e  já rt, m i

kor egyszer nagy őrömmel újságoltál 
vasárnap, a gyérmekbibl ia-körbŐl fel- 
jővet: Uj éneket tanultunk! H allgassá
tok csak!

E g y  k is  * h á ty t  va n  a  m e n n y b e n
É n n e k e m  — ten éked .
A k a ro d -e  »h á ly e d e i*■?
J e r  é s  té r jé l  m eg .

Hiába magyarázzuk néki, hogy nem 
»ihály« van a mennyben, hanem hely 
van, ő csak azon erősködik, hogy Tilda 
néni így tanította. M utettunk rajta . 
Tilda néni ugyanis dunántúli tájsao- 
lással beszél és másképpen ejti a ma
gánhangzókat, mint a pesti gyerme
kek. A rtán el is gondolkoztam azon: 
mennyire igaz a mondás, hogy a  gyer
mek lelke olyan, m int a lágy viasz- 
Mindent magába fogad. Milyen nagy 
lehetőség és milyen nagy felelősség, 
hogy a gyermekek hallgatnak r á n k . . . '

Vagy két év múlva ismét elém ke
rült ez a gyermekének. Milyen egy
ügyű kis szöveg! »Egy kis hely van 
a mennyben . . .« M it jelent ez a föl
dön? Mi a vetülete annak itt a föl
dön, mindnyájunk szám ára — »énne
kem, teneked« — Isten helyet készí
tett az Ő országában? Hogyan nyitja 
meg Isten az u tat efelé a hely felé? 
Mit jelent »akarni« a  helyünket?

Égy e6 ti családi áhítatnál történt. A 
gyermekek ágya körül o tt ült az egész 
család. Nagyszülők és szülök. I- Ko
ri nthus 9. alapján arról beszélget- 
tiink, hogy Pál apostol is já r t sport- 
versenyekre. Abban az időben is úgy 
volt. mint ma. A sportpályákat széles 
karéjban nagy nézőtér vette körül, a 
tribün. Ma i.s sok ember azt gondolja  
hogy mikor egy vasárnap délután vé
gignéz valam i izgalm as football mécs
esét azzal m ár sportolt. Pedig igazá
ban’azok sportolnak, akik nem fenn a 
széles nézőtéren ültek, hanem lenn a 
küzdőtéren, a pályán küzdöttek. Azért 
indítottak ma egy mozgalmat az 
MHK-t, hogy a nézők ne csak a tribü
nön szurkoljanak, hanem maguk is 
menjenek le a pályára. Footibailozza- 
nak, fussanak, ugorjának, sportolja
nak. M ég a »Civil a pályán« c. film 
is elő  került. Ú jra  m ulattak  Latabár 
mókás alakján. — Pál apostol azt 
mondja — folytattam —,' hogy a ke
resztyének között is nagyon sok olyan 
ember van, aki csak néző. Nézik, mi
ként viaskodnak "egyesek a bűnnel, 
buzdítják, vagy bírálgatják őket, de 
maguk kényelmesen ülnek fenn a né
zőtéren. Hinni, azt jelenti: lejönni a 
széles nézőtérrő l' és belépni a szűk 
térre, a nézőtérrel körülvett helyre, a 
pályára. Győzni csak a pályán lehet. 
Isten minden nap megkérdi tőlünk — 
hol vagyunk: a nézőtéren, vagy a pá
lyán. Vájjon csak nézzük, hogy m á
sok mikép harcolnak bűneikkel szem
ben, vagy mi is harcba szállunk a 
bűnnel.

M ár az imádkozáshoz készültünk, 
mikor idősebbik fiam egyszerre meg
szólalt. V alam it szeretnék mondani. 
Nagyot nyeít, de látszott, hogy elha
tározta m agát. Tüzelt az arca. Izga
lomban volt- — Azt a hat színes ké
pet, tudjátok, amin az oroszlán, az 
elefánt, az orrszarvú meg a többi vad
állat van, amiről tegnap előtt azt 
mondtam, hogy egy osztálytársam  
adta ajándékba, _nem_ ajándékba kap
tam , hanem 60 fillérért vettem a pa- 
pírkereskedésben az Üllői-úton. Sí
rásba tört ki.

Ereztük mindnyájan, hogy most 
ment le a nézőtérről a küzdő térre. 
Komolyam válaszoltam. Belsőleg va
lami engem is nagyon szorongatott. — 
Tudtuk, hogy valami hiba van nálad. 
Mikor kérdeztem tőled tegnapelőtt, e l
pirultál. Látszott, hogy nem mond assz 
igazat. Bántott mindnyájunkat, hogy 
fgy teszel. De látod, most jó, hogy 
nem tarto ttad  m agadban a hazugsá
gét Most nem csak nekünk mondha
tod el, hanem Jézusnak is, hiszen az 
6  névében vagyunk együtt mindnyá
jan. 0  azért halt meg és azért tá 
madt fel hogy a bűn ne uralkodjék 
rajtunk, hanem  győzzünk‘felette.

Hangosan Imádkozott. A sa já t sza
vaival. — ü r  Jézus! bevallom néked, 
hogy két napig  aludni sem tudtam  
nyugodtan, mert olyan volt a szívem, 
mintha valam i nehéz kő nyomta vol
na. Kérlek, hengerítsd el a Bővet. 
Amen. ,,
'U tá n a  közösen adtunk hálát azért, 

hogy Isten nékünk adta F iát és mi 
Jézus nevében-tehetünk együtt. Meg“ 
köszöntük, hogy ö irtfeebb; m int 8  mi 
sók bűnünk. Hogy nekünk se kell 
mégadriunk m agunkat a bjtatték, ha
nem küzdhetünk ellene. Hogy <5 győ
zött. Mi az övéi vagyunk és ezért ne
künk is győzftünk kell,

M ég égy darab ig  s ír t tifána. De 
ezek tisztító, feloldd, hiszen nem a 
serhrffibe hulld, vagy önm agába föj- 
to tt. könnyek voltak, Aztán édesen, 
rrté'yen éláíudt. M ásnap "vidáman éb
redt.

,Möét, amikor újra visszaem lékezem  
az esetbe, Ismét eszembe jut a kis 
e .vermekének. »Egy. k is hély van a

m ennyben. /.«  A ‘mennyben? — Igen, 
a mennyben és éppen ezért a  földön 
le. -í Semmi se  törtéoUc a irm énnyben 
úgy, hogy annak földi vetülete ne 
lenne. Ha a mi Atyánk, a  mennyek
ben, megengesztelödött tékozló fia e l  
ember iránt, az  nem  m aradhat követ
kezmények nélkül itt a főidőn. Ezért 
imádkozzuk: miképpen «> menny bén. 
úgy itt a  földön is. A családban is. A 
kicsinyeik és nagyok között is- 

Mi akkor a »kis hely« a földön? Tá
lán a család? Nem. Túlzás lenne a  
családot valam iféle kicsinyített, m inia
tűr mennyországnak tekinteni. Hiszen 
o tt is hazudunk egym ásnak és nem 
csak a kicsinyek a nagyoknak, hanem  
a nagyok is a  kicsinyeknek, ső t egy
másnak is- De lehet ez a kis hely a 
földön a ó&aládban fs, sőt esetről 
esetre m aga a ” család is, autókor-ott 
Isten igéje megszólal. Akkor a szen
tek közösségévé v á lunk .1 gyülekezetté, 
anyaszentegyházzá. Erről tanítja a  
Kis Káté: »Ebben az any ászén tegy- 
házban nekem és minden hívőnek na
ponként minden bűnt bőséggel meg
bocsát . .  .* ■'

Az is eszembe jutott, hogy milyen 
indulat vett ra jiam  erőt akkor/ ami
kor rajtakaptam  a fiam at azon, hogy 
nem mond igazat. K italált mesével 
akar átejteni. A lig tudtam  m agam ban 
az inkvizltor elszabadulását v isszatar
tani. Milyen könnyű le tt volna1 néhány 
kereszt-kérdéssel zavarba hozni, le
leplezni és lehetetlenné tenni- Milyen 
jó. hogy mégsem így történt. Milyen 
jó, hogy nem én diadalm askodtam  az 
én igazságom m al. Isten lépett közöt
tünk porondra igéje által. M indnyá
jan kicsinyek tettünk, ö  azonban nagy 
lett közöttünk. Nagyobb fiam bűnénél, 
nagyobb kétségeinknél, szom orúsá
gunknál, minden bűnünknél. Eibenge- 
rítette a nehéz követ, a hazugságot; 
háta mögé vetette, a tenger mélyébe 
dobta. Kisfiam pedig m egtalálta he
lyét. Mint a  mennyben, úgy a  földön 
is. Családjában, szüléd és testvérei 
között.

Fülembe cseng ú jra a kis ének1 
Akarod-é helyedet • ..?  Akarod-e a 
szentek közösségét, a gyülekezetét, az 
anyaszente gyh ázat gy érmékéi delel.
szüléiddel, házaistársaddad? Az igé
ben maga Isten lép porondra közöt
tünk. Lehoz bennünket a m agas tfte 
bűnről a küzdőtérre. Gyülekezette te
szi a családot és ebben a gyülekezet
ben ajándékoz meg bennünket m ost a 
bűnök bocsánatával, egykor pedig a 
test feltám adásával és az örök élettel.

V égül még csak azt írom te. hegy 
a családi áhítatunkat énekkel fejeztük 
be. De nem a kis gyermekéneket éne
keltük. Valami erősebbre, hatalm a
sabbra volt szükség. Az anyaszentegy- 
ház egy Húsvéti, diadalm as himnusza 
kívánkozott szánkra : .

G y ő ze lm e t v e tté l, oh  F e ltá m a d o t t!  ' 
ö r ö k  n a g y  d ic s ő sé g  a d ia d a lo d . 
F é n y e s  é g b ő l s z á l l t  le  a n g y a li  k ö v e t.  
H o g y  e lh e n g e r iis e  a  n e h é z  k ö v e t.  
G y ő ze lm e t v e tté l, oh  F e ltá m a d o tt/  
ö r ö k  n a g y  d ic ső sé g  a  d ia d a lo d ...
y ., . t B e n c z ú r .  .L á sz ló
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A REFORMÁTUSOK ZSINATA
Október 14-én tartották a refor

mátusok országos zsinatuk újabb 
ülésszakát. A református egyetemes 
konvent nagy zsinati üléstermében 
ünnepélyes külsőségek között gyűlt 
össze az országos zsinat D. Bereczky 
Albert püspök és Kiss Roland íő- 
gondnok elnökletével.

A zsinaton megjelent Horváth Já
nos, az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnöke Vargha József osztályvezető 
és Veres Pál alosztályvezető kísére
tében. Az evangélikus egyházat Dr. 
Vető Lajos és Dezséry László püspök, 
Dr. Pálfy Miklós teológiai dékán és 
Grűnvalgzky Károly egyetemes fő- 
titkárhelyettés képviselték.

A zsinatót Kiss Roland, a zsinat 
világi elnöke nyitotta meg, majd a 
formaságok után

Bereczky Albert,
a zsinat lelkészi elnöke tartott rész
letes beszámolót a református egy
ház helyzetéről és problémáiról. Be
szédére lapunk későbbi számában 
visszatérünk.

Horváth János,
az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke 
meleg szavakkal köszöntötte á zsi
natot, majd

Dr. Vető Lajos
püspök egyházunk üdvözleteit adta 
át. Beszédében többek között a kö
vetkezőket mondta:

— Mi teszi lehetségessé a két ma
gyar történelmi protestáns egyház 
között a testvéri jó viszonyt? Az oko
kat két csoportba foglalhatnánk. 
Először is az, hogy

mindkét protestáns egyház egy
mást kölcsönösen evangéliumi * 
keresztyén egyháznak tartja, is
meri el s kölcsönösen tisztelet
ben tartja egymás hitvallásos 
alapjait. Egymás sajátosságai
nak, sajátos értékelnek megbe
csülése, hitvallásához való ra
gaszkodásának tiszteletbentar- 
tása az a testvéri feltétele s ma
gától értődő oka és velejárója 

egyházaink jó viszonyának.
A másik ok abban rejlik, hogy mi 
az egységet nem hitvallásos alap
jaink megrendítésével igyekszünk 
előmozdítani, hanem úgy, hogy fel
ismerjük közös felelősségünket egész 
népünket, vagy. akár az egész' ke- 
résztyénséget és az egész emberisé
get is érintő kérdésekben. Kétsége 
telénül így hozta közel egymáshoz 
egyházainkat a második világháború 
után a közös felszabadulás átélése, 
hazánk újjáépítésének közös fel
adata, majd az egész emberi
ség s hazánk és népünk békéjé
nek védelme és biztosítása s mindaz, 
amit a békemozgalommal kapcsolat
ban egyházaink szükségesnek tar
tották határozni és cselekedni.

— Ugyanilyen közös feladat elé 
kerültek egyházaink akkor, amikor 
mindegyik felfigyelt arra a veszede
lemre, mely a belső elszektá3odás 
részéről fenyegeti történelmi egyhá
zainkat.

Dr. Veto Lajos püspök Németországba utazott 
a szászországi evangélikus püspök beiktatására

A szászországi evangélikus-luthe
ránus egyház vezetősége meghívta 
egyházunk lelkész elnökét: dr. Vető 
Lajos püspököt arra ar  ünnepségre, 
melyen az új szászországi püspököt, 
Gottfried Noth eddigi országos fő- 
egyháztanácsost, a szászországi evan
gélikus egyház püspökévé beiktat
ják. Az ünnepség október 21-én a 
Meissen-I dómban történik a Né

met Demokratikus Köztársaságban. 
Szászország Luther hazája, a Meis- 
sen-i dómban Lnther maga Is pré
dikált. Egyházunk lelkészelnökének 
ez a meghívása megtiszteltetés egész 
egyházunkra nézve. Dr. .Vető Lajos 
püspök a beiktatáson irásmagyará- 
zattal köszönti as új püspököt egy
házunk nevében. Az előző püspök 
dr. Hahn magas korára való tekin
tettel vonult nyugdíjba.

Országos reform ációi ünnepély
A hosszú évek óta szokásos közös 

protestáns reformációi emlékünne
pélyt ez évben is megrendezik ok
tóber 31-én este Vs7 órakor a Zene
akadémia nagytermében. Az ünnep
ségen K i s s  R o l a n d ,  a Refor
mátus Egyetemes Konvent és Zsinat

világi elnöke tartja  a megnyitó be
szédet. Az előadást pedig D e z s é r y  
L á s z l ó  evangélikus püspök. A 
műsort protestáns művészek és pro
testáns egyházi énekkarok számai 
egészítik ki.

i-.íy;
S c o tt  a fr ik u l p ro te s tá n s  le lk ip á sz to r  a  n y asa lan d l 

r e n d ö r tá m a d á s rú l .
M ich a e l S e ré t,  pro testáns lelkipász

tor szeptember 24*-én hivatalos vizs
gálatot követelt az afrikai Cholöban 
(Blanyne és ChUcvav/a kerület ■— 
Nyásálartd), átlót - a rendőréé# az afri
kai tüntetőkre éorlüzet ídótt. A lel
kész a hyáíalandl Afrivan-Cotlgfééí 
egyik tisztviselőjét idézte, mikór fc 
kővetkezőkét mondta: A legbecsülete
sebb áz, ha a tüntetők nézetéi te lé- 
mértékké válnak. Az éjeiét Okvetlenül 
ki ball vizsgálni. Egy angol újságíró 
a kővetkező atrocitásokról számolt be: 
*A rtíl&őrűé£ kunyhókat .gyújtott, léi,

ajtókat tört be, beteg embereket kény
szerűéit munkára és ha éz éllen fíltá- 
kozták, öószévérték őket.« Az újságíró 
fényképező gépét ősszé akarták törül, 
amikor azt látták, hogy fel VÓ tél eket 
szándékozik készíteni.

Scótt lelkipásztor idézte meg a 
nyasalándi, Afrlean-Uniőn elnökének a 
ki jelentését te árról, hogy nem még
szervezett zendülésről volt szó, ha
nem spontán népi tüntetésről, ami a 
nép tűrhetetlen helyzete rrtóaát rab
b i! « « .

De közös feladatot ismertünk fel 
abban Is, hogy amikor as 
Egyházak Világtanácsában tö
mörült egyházak feleletet keres
nek korunk és a keresztyénség 
égető kérdéseire, akkor mi eze
ket a'feleleteket itt hazánkban 
az ökumenikus bizottságban 
együtt és közösen keressük s 
azt, amit idevonatkozólag ke
mény teológiai munkával, sok 
imádsággal és elmélyedéssel ta
láltunk, a világ elé is úgy tár
juk, mint a magyar protestan
tizmus válaszát a közös felelős
ségből adódó egyetemes kérdé

sekre.
Ez a példás együttműködés ma 

m ár nemcsak hazánk határain belül 
köztudomású valóság, hanem hazánk 
határain túl is elismert és elisme
réssel emlegetett tény.

A zsinat napirendjén elsősorban 
a magyar református egyház, illetve 
a magyar protestantizmus nefnzet- 
közi ökuménikus szolgálata szere
pelt.

Péter János
református püspök nagyszabású be
szédben ismertette a református egy
ház eddigi ökuménikus szolgálatát, 
különösen az evanstonl világgyűlés 
előkészítésé során s mély elemzését 
adta a magyar protestantizmus nem
zetközi szerepének és helyzetének. 
A napirendi ponthoz az evangélikus 
egyház részéről is hozzászólás tör
tént, amennyiben

Dr. Pálfy Miklós
teológiai dékán lapunk más helyén 
közölt beszédével Járult hozzá a zsi
nat munkájához. Ez az első eset, 
hogy a két protestáns egyház kép
viselői egyikük zsinatán közösen vi
tattak meg egy kérdést. Péter János 
püspök beszédének Ismertetésére is 
vissza fogunk még térni.

A református zsinaton egyébként a 
református Teológiai Akadémiák 
tantervét és szervezeti felépítését 
újra szabályozó törvényt alkottak, 
új nyugdíjtörvényt alkottak, vala
mint kiegészítették és módosították 
a magyar református egyház orszá
gos közalapjáról szóló régebbi tör
vényt. .

A zsinat ünnepélyes percei voltak 
azok, melyekben

Dr. Pints István,
, 1

a Református Egyetemes Konvent 
elnöki osztályának vezetője bejelen
tette Dr. Josef Hromadka, a prágai 
Comenius hittudományi ‘fakultás 
dékánjának díszdoktorrá avatását, 
mely a legutóbbi debreceni egyház
kerületi gyűléssel kapcsolatban folyt 
le, és bejelentette a zsinatnak, hogy 
a debreceni teológia a közeljövőben 
díszdoktorrá avatja Nyikoláj metro- 
politát, a Szovjetunió Ortodox Egy
házának világszerte ismert egyik 
vezetőjét és békeharcosát.

Szom bat esti közős im ádságunk
AZ ELŐ fis  HATÓ IGE 

Zsid. 4, 12.

1  Isten igéje nem egyszerű szó- 
-*"• beszéd. Már a próféta által meg

mondta: hogy ahová szava elér, nem 
m arad hatástalan  (És. 55. 11.). Az 
olvasott vagy hallott ige szívünk
be hatol és ott tovább él. M int a mag, 
elrejtőzik, de benne van az aratás 
ígérete és egyszer csak szárba szök
ken a termés. Minden szívünkhöz jutó 
isteni ige él és hat bennünk, formálja 
életünket és szívünket, hogy hason
lóvá váljunk őhozzá.

O  Istennek ez az ige által végzett 
munkája nem felületes. Az egész 

életet kiteszi hatásának. Mint valam i 
hosszú, vékony tő r halói be-életünk 
mély, ta lán  öntudatlan  rejtekeiig,

V A L L J U K  M E G , h o g y  n e m  h i t 
tü n k  e lé g g é  I s t e n  ig é jé n e k  v a ló 
sá g o s  e re jé b en  é s  g y a k r a n  k ép -  
m u ta tá s s a l  a k a r tu k  p ó to ln i.

A D J U N K  H A L A T  I s te n  s z e re 
te t té r t,  m e l ly e l  a la p o sa n  és te l
j e s e n  re n d b e  a k a r ja  h o z n i  é le
tü n k  m in d e n  d o lg á t é s  k ö szö n jü k  
m e g  ig é jé n e k  e re jé t, m e ly  b izo 
n y o s  s e g í ts é g .

hogy onnét elindulva formáljon ú jjá  
Így képes a rra , hogy valóságos gyó
gyulást hozzon életünk minden bajára, 
m ert az akár még m agunk elő tt is 
rejtve m aradt zugokban is rendet te
remt.

O  Ezért az ige elő tt nincs lehető- 
ség  képm utatásra. A jó  orvos 

előtt nem lehet letagadni a baj okát és 
nem lehet egészségest mímelni beteg
ágyon. Az üres látszaton átszúr Isten 
igéje, hogy Ítéletet gyakoroljon a kép
m utatás fátyla mögé rejtőzött bűn fe
lett és azt kipusztítva eredményessé 
.tegye bennünk az. újjáteaeuvtés mun
káját. 1

K Ö N Y Ö R Ö G J Ü N K  h ité r t, m e ly  
rá b íz z a  m a g á t  I s te n  ig é jé re , K r isz 
tu s  e v a n g é liu m á ra ,  — b á to r  ő s z in 
te s é g é r t, m e l ly e l  m in d e n  k é p m u 
ta tá s t  le g y ő zv e  á llju k  a z  ig e  í té le 
t é t  é s  d /já te re m tő  m u n k á já t,  
— p é ld a a d ó  k e r e s z ty é n  é le t -g y a 
k o r la té r t, m e ly  I s t e n  s z e r e te té h e z  
h a so n ló a n  s z ív é n  v is e l i  a z  e m 
b erek  m in d e n  ü g y é t  s  a zo k n a k  
a la p o s  és ig a z  g o n d já t.

BI BLI  A-O L V A S Ó
Október 25. Vasárnap. Zsolt. 40«, I. Péter 9:10.

Isten a reá váró és a szabaditásért kiáltó bűnöshöz mindenkor 
aláhajol. Ezt tette az idők teljességében az ö  Szent Fiában, aki által az 
istenitek örök dicsőségére hívott, és aki jelenben a bűnnél való harcunk
ban erősekké, szilárdakká, állhatatosakká tesz,

Olvasd még: Ezs, 51:9—16, Zsid. 4:14—16.
Október 26. Hétfő. II. Mózes 33:13, Jakab 1:5—6.

Sokszor tanácstalanul állunk hívő életútunkon. Ilyenkor kérjük min
dig bátran az Isten útmutatását. Ha ezt hittel tudjuk tenni, bizony bölcse- 
ségét adja, amellyél megérthetjük kijelentését.

Olvasd még: I. Korinthus 9:24—27. Zsid. 9:1—10.
Október 27. Kedd. . Zak. 2:13, Ef. 1:17.

Fenségesen hatalmas az Isten. Előtte meg nem állhat, szemeivel ő t  
meg nem láthatja a bűnös halandó. Mégis megismerhetjük Őt Fiában, 
Krisztusban, akiben kijelentette magát nekünk.

/Olvasd még: II. Tim. 2:1—4, Zsid. 7:18—28.
Október 28. Szerda. ' Zsolt. 33:21, Róm. 3 M .

Isten maga te tt minket igazzá Jézus Krisztus által a kereszten. Ebben 
kell megkapaszkodnom hitem karjával, s akkor nem kell már a törvény 
rendeléseivel Jeüzködnöm, mert ez a bűnösöket megigazító szeretet, 
úgyis örvendező szent életútra visz.

Olvasd még: Róm. 14:4—12. Zsid. 9:11—15.
Október 29. Csütörtök. Zsolt. 91 -A, I. Ján. 5:18.

Aki hisz a Jézus Krisztusban íz  0  általa Isten gyermekévé létt. Az 
ilyennek1 élete elrejtetett Krisztus által a hűséges Istenben,- aki megóvja 
minden gonosztól.

Olvasd még: I, Kor. 9:13—18. Zsid. 109:19—31.
/ - ' 1 ' ' V:' ff". ./V I- . (

Október 30. Péntek. ( Zsolt. 72:13, II. Kor. 12«.
Isten nem akarja a bűnös halálát. Az Igazság nélkül szűkölködőkön: 

megkönyörült a Krisztusban s megszabadította őket bűneiktől ingyen 
kegyelemből. Erre a kegyelemre van nekem is szükségem és ez elég te 
nékem. j

Olvasd még: Luk. 22:31—38, Zsid. 10:32—3«. Zsolt. 48.
Október 31. Szombat. V. Móz. 12:32, Ján. 8:31—32.

ViséZa a  hitünk forrásához — az Igéhez —. Abban van elrejtve a 
ml Igazságunk — a Krisztus, akiben van a mi szabadságunk, s akiben 
betölthétjük,a törvényt. ,

Olvasd ftiég: Jel. 14:6—7, Zíid. 11:1—7, Péld. 24:14—20. . !
Vlsontaf Róbert: ■



vE V A N G É L IK U S  É L E T

L e lk é s s ik ta tá s  S z o m b a th e ly e n
A  szombathelyi gyülekezet búcsú

zott és köszöntött egyszerre október 
18-án, vasárnap, ünnepi istentiszte
let és közgyűlés keretében. Kutas 
Káliqán, aki 22 éven át volt csendes 
szavú, fáradhatatlan pásztora a nyáj
nak, János ev. 1.1 és 14. versei alap
ján az oltár előtt állva arról az örök 
igéről beszélt, amelynek ő mécses
tartója volt. Lehel Ferenc az új 
pásztor a szószékről Lukács ev. 
14.25—35 versei alapján felmérte a 
jelent és az egyház jövendőjét.

A lelkész, amikor Isten igéjét 
hirdeti, úgy hirdeti, hogy ugyan
akkor ő is tagja a szentek közös
ségének, maga is hallgató. Nem 
a gyülekezet fölött áll, hanem 
benne és együtt tusakodik a gyü
lekezettel. hogy választ kapja

nak az igéből.
Az egyház menetközben él — mon
dotta — s a kereszt alatt lesz igazán 
egyházzá. Az egyház lényegét a ke
reszt határozza meg s így fölötte áll 
a környezetnek, a faji, világnézeti, 
földrajzi meghatározottságoknak. 
Végzetes, ha az egyház szobába zárja 
magát és nincs mit mondania a vi
lágnak. Jézus azért akar minden kö
vetőjének szívében állani, mert csak 
rajta keresztül vezet út testvértől 
testvérig, néptől népig.

Az új lelkészt Várady Lajos budai 
esperes iktatta be megbízás alapján 
I. János 4.8—11 verseinek felolva
sása után. Intette/arra, hogy a sze
retet szenvedés s egy új gyülekezet 
a lelkész szenvedésének új fejezetét 
jelenti. Képviseld az egyházat — 
mondotta — úgy, mint Tengelicen, 
az egyházat, amely szeretetheti szol
gál és nem uralkodik. Az egyházat 
képviseld a hazában és a hazát az 
egyházban, a gyülekezetben.

A Z Ü N N E P I K Ö Z G Y Ű L É SE N
az esperes dr. Vető Lajos püspök és 
az északi egyházkerület nevében 
mondott üdvözlést és hangsúlyozta, 
hogy két nagy egységre kell töre
kednünk: a gyülekezet, az egyház 
egységére és a nép egységére. Ennek 
útja az az engedelmesség, amellyel 
a gyülekezet, új törvényeink alap
ján, elfogadta kiküldött lelkészét, 
örömmel, ragaszkodással és a támo
gatás ígéretével.

Hálával emlékezett meg Kutas 
Kálmán szolgálatáról s arról a nagy 
munkáról, amelyet írói és fordítói 
tevékenységével végez és segít a mai 
lelkésznemzedéknek. Felolvasásra 
került Dezséry László püspök táv
irata is: — Kívánom, hogy gyüleke
zetével együtt lelkesen és megelé
gedetten tudjanak szolgálni egyhá
zunk és népünk előremenetele és 
magyar hazánk békéje érdekében — 
hangzott a távirat szövege.

Az üdvözlések során Nagy Lajos 
felügyelő a szombathelyi gyülekezet, 
Bertha Benő felügyelő a vasi egyház
megye, Mátis István lelkész az egy
házmegyei munkaközösség, Virányi 
Árpád felügyelő a tengelici gyüleke
zet, Döbrössy Lajos lelkész a szom
bathelyi református egyházközség 
nevében szólaltak fel.

Jelentősek voltak dr. Lehel László 
szavai az Egyetemes Egyház nevében.

— Az igehirdető Isten követségé
ben já r és Isten kegyelmes szere- 
tetét hirdeti, de nem a világtól távol 
állóknak, hanem azoknak, akik a 
világban élnek, két lábbal a földön 
állanak, itt küzdenek, szenvednek, 
alkotnak és remélnek.

Ez azt jelenti, hogy az igehir
dető határozott igent mond a

mai társadalmi fejlődéshez és
tevőleges részt vállal a békéért
és az emberiség boldogulásáért 

folytatott küzdelemből.
Igen jó hatást keltett dr. Farkas 

Dénes rk. püspöki helynek szere
tetteljes beszéde, amelyben testvéri 
összefogásra hívta az evangélikuso
kat. — Szeretettel töltsük be Isten 
törvényét és a haza törvényét, amely
nek becsületes polgárai akarunk 
lenni.

Kaposi György főelőadó az Állami 
Egyházügyi Hivatal és Vas megye 
nevében szólott. — Biztosan merem 
remélni, hogy Szombathely új evan
gélikus lelkésze továbbra is hozzá
járul, ugyanúgy, mint eddig, álla
munk és az evangélikus egyház jó 
viszonyának elmélyítéséhez, őszintén 
kívánom, hogy itteni működését sok 
siker és eredmény kísérje.

Jakus Imre tabi lelkész a lelké
szek nevében rámutatott arra az 
útra, amelyen Lehel Ferenc haladt 
Párizs, Bázel, Berlin, Tengelic állo
másain keresztül Szombathelyig, 
amely út alatt mindig az elnyomottak 
fájdalmának volt gyógyítója.

A SZOMBATHELYI 
GYÜLEKEZET,
amely gazdag történelmi múlttal 
ékeskedik, nagy figyelemmel tekint 
az északi egyházkerület első püspök 
által kiküldött lelkészének műkö
dése elé. Könnyből született egyház- 
község ez — olvassuk az egyház- 
község történetében — mert a város
ban 80 évvel ezelőtt még nem volt 
lelkész és három napig temetetlen 
maradt egy halott asszony. Akkor 
határozták el, hogy a protestánsok, 
mintegy 67 lélek, minden áldozatot 
meghoznak az önálló lelkipásztori 
állás megszervezéséért. Kiss János 
volt az első lelkész (dr. Kiss Jenő 
ny. teol. tanár édesapja), akinek ide
jében épült a nagyon szép templom. 
D. Kap! Béla szolgálatával folytató
dott 1916—1928-ig a gyülekezet épí
tése. Czipott Géza, az országoshírű 
szerkesztő és író két évig (1929—3Ő) 
tartó munkássága után Kutas Kál
mán pásztorkodott nyugalombavonu- 
lásáig, akit most Lehel Ferenc vál
tott fel. , % —s

K észü lj a z  ig e  h a l lg a t á s á r a !
Szentháromság ünnépe után '

21. vasárnap.
Márk. ev. 9, 14—29.

A  k e r e s z ty é n  e m b e r  é lő  K r is z tu s 
h it  n é lk ü l  o lya n , m in t e g y  ö n m a g á n á l  
te h e te t le n  ö reg em b er: ta lá n  m e g  v a n  
b e n n e  a z  ig y e k e z e t  a  m á so ko r t v a ló  
seg íté sre , ta lá n  s z e r e tn é  m e g m u ta tn i  
K ris z tu s  e re jé t és d ic ső sé g é t  a  tö b b i  
b ű n tő l, g o n o s z tó l  m e g g y ö tö r t  é le tű  
em b ern ek , d e  h it  n é lk ü l  k é p te le n  rá. 
— K ö zü lü n i:, m i k e r e s z ty é n e k  k ö z ü l  is, 
so k a n  i ly e n  e rö te len  ta n ítv á n y o k  v a 
g y u n k . N a g y  ig y e k e ze tte l ,  s o k  jó in d u 
la tta l  b e s zé lü n k  K r is z tu s  d o lg a iró l s  
»re k lá m o z z u k « a k e r e s z ty é n  é le t g y ó 
g y ító , é le tú jító , ö rö m ö t é s  b é k e ssé g e t  
h o zó  vo ltá t, d e  ha  a zu tá n  v a la k i  b i
za lo m m a l h o z z á n k  jö n  é le te  s o k  s e 
b é ve l, b é k é te le n  s z iv é v e l,  b e te g , b ű n 
tő l e lg y ö tö r t  é le tév e l, a k k o r  m é g se m  
tu d u n k  s e g í te n i  ra jta . T a lá n  r é s z v é t
te l  g o n d o lu n k  arra , h o g y  m ily e n  jó  
len n e , lm  b e te g  te s tv é r ü n k  so k  seb e  
b e g y ó g y u ln a , b é ké te len  s z ív é b e  b ékes
s é g  k ö ltö z n e  s  e zu tá n  fe ls z a b a d u lt ,  
b ű n ö k tő l t i s z ta  é le te t é lse tn e . D e  k e 
z ü n k e t  a te h e te t le n sé g  k é tsé g b e e sé 
s é v e l  tö rd e lv e  jó l  lőttjük: n in c s  e rő n k  
se g íte n i. M é g  szo m o rú b b  a zo n b a n  a z t  
a c sa ló d o tt a rco t lá tn i, a m e ly ik  k iá b 
rá n d u lv a  o tth a g y  b e n n ü n k e t, U ru n k a t  
s  a z  á lta lu n k  h ir d e te t t  »c so d á la to s« 
k e r e s z ty é n  é le te t, m iu tá n  se g e d e lm e t,  
g y ó g y u lá s t  n e m  ta lá lt  n á lu n k . — I ly e n  
a z  élő, K r is z tu s -h i t  n é lk ü li  ta n ítv á n y  
é le te : g y ó g y íta n i,  m á s o k o n  s e g í te n i  
n e m  tu d , m e r t e rö te len , te h e te tle n  
h o zzá :  h a n e m  csa k  a  g y ó g y u lá s  k iá b 
rá n d ító , c sa ló ka  d é lib á b já t tu d ja  o d a 
ra jzo ln i a z  e m b erek  elé.

A z  a k k o r i s  a  m a i ta n ítv á n y o k n a k  
is  e z t  a te h e te t le n sé g é t  c sa k  m a g a  
J é z u s  K r is z tu s  o s z ta th a tja  e l. Ahogy 
5 a k k o r  h ird e tte  a  b e te g  f iá v a l  te h e 
te t le n  a p á n a k , d e  a ta n ítv á n y o k n a k  is: 
» . . . m i n d e n  le h e tsé g e s  a  h ív ő n e k «, 
á g y  ö  n e k ü n k , h i tü n k b e n  m e g la n k a d t,  
h itü n k e t  v e s z te t t  ta n ítv á n y o k n a k  is 
m o n d ja :  b e n n e m  h ig y je te k , b e n n e m  
b íz za to k  é s  e rő te le n sé g to k , te h e te t le n 
s é g ie k  e rő v é  és g y ó g y í tó  h a ta lo m m á  
v á lik . C sa k  a m e ly ik  ta n í tv á n y  h is z  
J é z u s  e lőbb i íg é re té n e k , c sa k  a n n a k  a 
s z á já b a n  n e m  v á lik  á m ítá s s á  a  g y ó 
g y u lá s t,  ú ju lá s t,  b é k e s sé g e t  h ird e tő  
s z ó  és ige.

C s izm a z ia  S á n d o r .

mm

ök u m en ik u s fe le lő sség  
a Kis Káté hazai kiadásaibaiji

A reformáció ökumenikus igénnyel 
indult. A Föld kerekségére kiter
jedő érvényességgel írta meg Lu
ther a 95 tételt, köztük az elsőt: 
legyen a hívők egész élete bűn
bánat és az utolsókat: igyekezzenek 
a keresztyének, hogy kereszten, ha
lálon és poklon át kövessék fejüket, 
a Krisztust.

A reformációnak ezt az ökume
nikus igényét fénnyel tükrözi a Kis 
Káté hazai kiadásainak története, 
kivált a XVI. századi.

A XVI. században hazánk terüle
tén teljes bizonyossággal megjelent 
Luther Kis Kátéja magyar, német 
és szlovák nyelven. De feltehető, 
hogy azok a káték, amelyek a szá
zad közepetáján románul és görö
gül jelentek meg, szintén a Kis 
Káté hazai történetébe tartoznak. 
A nem elég óvatos történetírók ke
reken Luther Kis Kátéja fordításai
nak szokták mondani. Kétségtelen 
tény, hogy 1544-ben Nagyszebenben 
megjelent egy román nyelvű káté. 
Csak, sajnos, nem maradt fenn be
lőle egyetlenegy példány sem. Ha

A Lutheránus Világszövetség 
Végrehajtóbizottságának ülése Norvégiában

A Lutheránus V ilágszövetség Vég- 
rehajtóbizottsága eredetileg A usztriá
ban, Bad Ischl-ben tervezte ülését a 
nyár folyamán. Ezt a tervét később 
m egváltoztatta és tekintettel Norvé
gia püspöki és koronázó városa 
Trondhjem dómjának 800 éves jubi
leum ára és az aizzal kapcsolatos nagy 
nemzeti és egyházi ünnepségekre, az 
ülés színhelyét oda helyezték át.

A V égrehajtó B izottság az időszerű 
teológiai feladátokkail foglalkozott, a 
külmisszió kérdésével, ezzel kapcsolat

ban különösen a Dél-Ameriikábam m u
tatkozó feladatokkal, valam int a Lu
theránus V ilágszövetség szeretett-szol
gálatának ügyével.

A V égrehajtó B izottság a V ilág- 
szövetség harm adik alelnökévé vá
lasztotta D. M a y  ausztráliai evangé
likus püspököt. Elhatározták, hogy 
következő ülésüket 1954-ben Evanston- 
ban tartják  a nagy ökumenikus kon
ferenciához kapcsolódva, 1955-ben 
pedig Becs lesz a Végrehajtóbizott
ság  ülésének színhelye.

A. Pesti (Deák-téri) Evangélikus Egyházközség 
1953. október 31-én, szombaton délután 5 órakor rendezi az V., Sütő

utca 1. sz. II. emeleti nagy dísztermében a

D E Á K -T É R I E S T É K
sorozat második: 
reformáció estjét

T Ű N Ő  S Z Á Z A D O K
címen. Az est műsorában Sándor Judit, az Állami Operaház tagja és a 
Lutheránia ének- és zenekar közreműködésével megelevenedik a refor

máció négy évszázados múltja versekben, prózában és zenében
Belépődíj nincs (.

nem volt is Luther kátéja, bizonyos, 
hogy lutheránus könyvecske volt. 
Erre következtetnek a szakértők 
abból az 1559-ben megjelent román 
nyelvű kátéból, amely fenn is ma-1 
radt. Hasonló a görög nyelvű káték 
dolga. Wagner Bálint görög nyelvű 
»Katekézis«-éből csak az 1550-ben 
Brassóban megjelent kiadás maradt 
fenn, az 1544-i nem. Wagner ezt a 
könyvet saját szavai szerint külö
nösen itteni szomszédai, Görög
ország nyomorult maradványai szá
mára írta, de remélte, hogy e mun
kája más keresztyén iskoláknak is 
némi hasznára lesz. Melanchthon- 
nak pedig azt írta róla, hogy a kon
stantinápolyi pátriárkának. is meg- 
küldötte. . ..

Mind a romári, mind a görög 
nyelvű káték olyan keresztyének 
számára készültek, akik nem a ró
mai katolikus vallásnak, hanem a 
keleti ortodox (»görögkeleti«) val
lásnak voltak a hívei.

Akik ezeket a kátékat kiadták, 
abban a meggyőződésben vol
tak, hogy a Krisztus és egyháza 
felszabadított kincseit valóban 
közkincsekké kell ..tenni, szűk- 
keblűség lenne csak azokat ré
szesíteni bennük, akik Nyugat- 
és Közép-Európában laknak s 
eddigelé a római pápás egyház

hoz tartoztak.
Az évszázadok folyamán * a Kis 

Káté hazai kiadásaiban 'a nyelvek 
sora így hosszabbodott: magyar, 
német, szlovák, latin-magyar, latin- 
cseh, latin-német, vend. A vend 
(szlovén) nép számára voltaképpen 
már a XVI. században készült sa
já t nyelvű kiadás, de később már 
az ország területén is jelentek meg 
vend fordítások.

Az ökumenikus felelősség lát
szatával jelentkezett, valójában , 
ellenkezően a felelőtlenség szü
leménye a »Kis Káté* 1700-ból 
való, nagyszombati, latin nyelvű 

kiadása.
Hosszú címének eleje szerint Luther 
Kis Kátéja, de sem a cím folyta
tása, sem maga a könyv nem vallja 
be, hogy

egy 1587-ből való jezsuita ha
misításnak egyik változata.

Egymás mellett találjuk benne a 
Kis Káté egyes mondatait és olyan 
Luther-idézetek halmazát, amelyek 
a reformáció előtti iratokból valók, 
összefüggésükből kiragadva. Ilyen

«aT rwrri is-

A Fasőri evangélikus templomban (VII., Gorkij-fasor 17.) lesz a 
NAGY MESTEREK — NAGY MÜVEK sorozat II. hangversenye

A KORÁLELŐJÁTÉKOK NAGY MESTEREI
címen,. 1953. október 25-én, vasárnap este 7 órakor. 

K ö z r e m ű k ö d i k :
Répásy Györgyi hegedűművésznő, Peskó Zoltán orgonaművész. 
MŰSOR:

’ 1. Pachelbel J . (1053—1706): Erős v á r . . .
2. Scheldt J.  (1587—1854): Jézus a  k e re s z t f á n á l . . :
3. Gyöngyösi Vilmos e lőadása: A lu theránus egyházi ének
4. Pachelbel J .:  Tündöklő ha jna li csillag
5. W alther J . O. (1684—1748): Jézus, életem nek, korá lpartita

, 8. Bach J .  S. (1685—1750): a ) Bűnösök hozzád k iá ltunk; b ) Erős v á r . . .
7. Vivaldi A. (1678—1743): H egedűverseny á-m oll (R épásy G sörgyi)
8. B rahm s J . (1833—1897): Szivem szerin t k ív á n o m .. .
9. Perényl G. (1877— ): H irdetek tinéktek . . .

I 10. Kapl-Krállk J . (1906— ): Térj m agadhoz . . .  korálfantázia
II . Reger M. <1873—1916): Erős v á r . . .  korálfantázia

A műsort bevezeti és ismerteti: Gyöngyösi Vilmos lelkész. 
Belépődíj nincs, szíves adományokat kérünk.

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
FINNORSZÁG

Malmivaara püspök nem régen 
szentelte fel az utolsó, háború idején 
megrongálódott és újjáépített temp
lomot Észak-Finnorszógban.

LIBÉRIA
A Libériái köztársaság bélyegson- 

zatot adott ki a köztársaság alapító
jának, Jehudi misszionáriusnak em
lékére. 1822-ben Jehudi egy fölszaba
dított néger rabszolgacsoporttal el
hagyta Amerikát, hogy Afrikában 
olyan települést létesítsenek, ahol 
az Észak-Amerikából menekült né
gerek szabadságban élhetnek.

DÁNIA
Az új egyháztanácsok választásá

nál a legutóbbi választások alkalmá
val több gyülekezetben külön szavazó 
listát fektettek fel az ifjúság számára. 
A most küszöbön álló választásoknál 
ezt az eljárást általános gyakorlattá 
kívánják tenni, »hogy a tapasztala
tokban gazdag felnőttek mellett az 
ifjúság munkakedvét is bekapcsol
ják a gyülekezeti életbe«.
OLASZORSZÁG

Mauro Pellicloll professzor vezetése 
mellett még az ősz folyamán befeje
zik I-eonardo da Vinci híres úrvacso
rái freskójának helyreállítását. Leo
nardo freskóját az önkényes ráfesté- 
sektől és a rárakódott penészgombák
tól megtisztítva, régi formájában le
het majd ismét látni.

NORVÉGIA
— Trondhjemben, Norvégii koronázó 

és püspöki városában a dóm fennállá
sának 80o éves jubileum a alkalmából 
nagy ünnepségeket rendezett az evan
gélikus egyház. Az ünnepségeken részt 
vett az ottani Katolikus püspök is. 
N orvégiában mindössze 5000 római 
katolikus él, ezek is nagyrészt kül
földiek. Mégis két katolikus püspök- 

is létesítették Norvégiában.

Istentiszteleti rend
október hó 25-én, v a sá rn ap  Budapesten 

• ’ : PESTI OLDAL:

DEAK-TÉR d. e. 9 (úrv.) Zay László d. e. 
II Kem ény Lajos, d é lu tán  6 Zay László. — 
FASOR délelőtt ‘/«lö G yöngyösi Vilmos, dél
e lő tt 11 Szita Is tv án , d é lu tán  6 C serháti 
S ándor -  DÓZSA GY.-UT délelőtt 7,10 
C serháti S án d o r. -  ÜLLÖI-ÜT délelő tt </«10, 
d. e. 11. — RAKOCZI-OT d. e. 10 (szlovák 
ny.) Szílády ' Jenő  dr., d. e. 8/« I 2 .— KARÁ
CSONY S.-U. d. e. 10. — THALY K -U . d. e. 11 
B onnyal S ándor, d é lu tán  6 Szeretetvendég- 
ség  K ökény Elek. — KGBANYA délelő tt VilO 
Böszörm ényi Ede d r., d é lu tán  4 Koren Emil.
— SIMOR-U. délelőtt '/<12 H afenscher Ká
ro ly . — UTASZ-U. délelőtt '/< 12 K oren Emil.
— ZUGLÓ délelőtt II B enes M iklós, délu tán  6 
M untág  A ndor. -  GYARMAT-U. délelőtt VilO 
Scholz László. — RAKOSFALVA délelő tt VH2 
M u n tág  A ndor. — FÖTI-ÜT délelőtt II RÍTnár 
Jen ő . d é lu tán  7 Gádor- A ndrás. — VACI-UT 
délelő tt 8 R im ár Jen ő , d é lu tán  4 Gádor 
A n d rás. — Ú JPEST délelőtt 10 B lázy. Lajos, 
d é lu tán  3 Ifjúság i sze re te tv en d ég ség ,. BSh- 
ezur László—Jan cső  B erta lan , d é lu tán  V«7 
P ász to r P á l. -  DUNAKESZI-ALAG délelőtt 
9 M atuz László. — VAS-U. ,2/c. délelőtt II 
Szim onldesz Lajos. — RÁKOSPALOTA MÁV- 
TELEP délelő tt >/i9. — RP. NAGYTEMPLOM 
délelő tt 10. R P. OREGTEMPLOM d é lu tán  3. 
PESTÚJHELY délelőtt 10 Kürtösi K álm án.
— RÁKOSKERESZTÚR délelőtt V ili. — 
RAKOSHEGY délelőtt 9. — RAKOSLIGET 
délelő tt 10. — RÁKOSCSABA délelőtt 9 Bé
kés József, d é lu tán  */*7 Békés József. — 
CINKOTA délelő tt 9 (gverm .), délelőtt 10. 
d é lu tán  '/« ! — MÁTYÁSFÖLD délelőtt ‘/«12.
— KEREPES-KISTARCSA délelő tt '/<10. -
PESTLŐRINC délelő tt 11. — PESTIM RE dél
u tá n  5. -  PESTERZSÉBET délelő tt 10. -  
SOROKSAR-UJTELEP délelőtt '/i9. -  K IS
PEST délelőtt 9, délelőtt 10. d é lu tán  6. -  
W EKERLE-TELEP délelőtt 8. — RÁKOS
SZENTMIHÁLY délelőtt Vall, d é lu tán  5.,

BUDAI OLDAL: • •,
BÉCSIKAPU-TER délelőtt 9 V árady  Lafos. 

délelőtt II K irdv  'JtölTin. d é lu tán  7 Pröhle 
K áró l“ ' — TUKUCZRO-'IER délelő tt 8 Sréter 
Ferenc. — ÓBUDA délelőtt 9 Mezősi György, 
déle lő tt 10 Mezősi G yörgy, délu tán  5 Mezősi 
G yörgy. -  X II.. TARCSAY V.-U . délelőtt 9 
R uttkay Elem ér, délelőtt 11 R uttkay Elem ér, 
d é lu tán  7 D anhauser László. — HŰVÖS
VÖLGY, LELKESZNEVELO INTÉZET dé l
e lő tt 10 O ttlyk Ernő dr. — KELENFÖLD dél
e lő tt 8, délelőtt II , d é lu tán  5. — NÉMET- 
VOLGYI-UT délelő tt 9. — KOLSÖ-KELEN- 
FÖLD 12. -  CSEPEL délelőtt 11 Brebovszky 
G yula, d é lu tán  6 Brebovszky Gvula. — BUDA
FOK délelőtt 10. -  NAGYTÉTÉNY délelőtt

T rand hj emberi mindössze 300 lólek 
tartozik a katolikus egyházközséghez. 
A katolikusok külön ünnepségeket is 
rendeztek, ezeken a külön ünnepsé
geiken annak a reményüknek adtak 
kifejezést, hogy nincs messze az a 
pillanat, amikor az evangélikus egyház 
olyan krízisbe kerül, hogy ennek ha
tására  a norvég nép a római katolikus 
valláshoz visszatér. A norvégek m ind
ezt nagy nyugatommal fogadták, s  a 
katolikus püspöknek a« ünnepségeik 
alkalmából díszhelyet biztosítottak.

JAPÁN
— A japán! keresztyén egyházak 

tanácsának szociális kérdésekkel fog
lalkozó bizottsága memorandumot ké
szített a Japánban létesített amerikai 
katonai tám aszpontok ü g y é b e n ( A 
memorandum utal a rra  a kedvezőtlen 
hangulatra, amelyet a katonai tám 
pontok a lakosságban váltanak ki.

APRÓHIRDETÉSEK
Szlezák Ralael barangöntő  á lla 

m osított vá lla la t 
RÁKOSPALOTA. 

(B .-pest, XV..) Zrlnyl-út 28. Tel.: 292-128,

S O M O G Y I  S Z Ű C S
Bundák, Irhák á tszab ása , szőrm e bélelések« 

h a szn á lt bundák vétele. K ossuth L.-u. B.

SPECIÁLIS MŰSTOPPOLÓ, MÚTÖMŐ
MAKAN JANOS, többszörösen k itün tete ti 
férfi, női szabóm ester. Thököly-út B9/a. 
Legtökéletesebb m fltömés kiégett, m olyrágott 
szöveten és ruhákon Vidékre postán  u tá n v é t

41-es prim e csizm a sám fáv a l eladó. 
D eák-tér 4. Egyházfi.

C ím :

E vangélikus könyvkötőt keresünk. Könyv
vágógépet, lűzőgépet veszünk. K apernaum , 
G yenesdiás.

H árom soros harm őnlum  eladó. Evengéllkus
lelkészt hivata l. M ezőhegyes.

O rgonaharm ónlum  rem ek hangú , kitűnő kar
ban. négy és fél Játékos 17 reg iszteres, kisebb 
harm őnium ok. zongorák, pianinók eladása 
vétele. T.: 342-662. Bp, V III, A ggteleki-u. 5, 
I. 18. Daróczy m esternél.

Kétszemélyes rekam tét székekkel, fotelekkel 
olcsó á rban  készít: K árpitos, Rákóczl-tér 11,

Zongora, ptanlno  Javítás, hangolás, érték
becslés olcsón. H árm ónlum  eladó. Sasvári 
zongorakészltő  m esternél. L e n in k ö rú t 21. 
Telefon: 426—819.

Szem üveg LIpl Józseftől (Knapecz u tódától) 
IX., C tlől-ót 79. O róklm ádás templom m e lle tt

Z ongorajavitás, hangolás jó tá llássa l. Szak
szóra becslés. S zá ríts  m ester. B aross-tér egy. 
Tel.: 330-476.

H asznált háló, kom binált szekrény, kétszem é
lyes rekamlé, fotel, szék, lakberendezés p ri
vá tnak  olcsón eladó. Péterffy . Sándor-u. 17. 
Gombos.

Sezlon 850 Ft, m atrac  315, vendégágy (vas
ból) 345 Ft. Készítőnél, Bp., Lenln-körút 88.

M wldor kötőkészüléket, szövőrám át készít. 
Javít. K isiparos, Bpes*. V III., Alföldl-u. 12. 
M űhely. t , : .. >.

Express Kötőkészfilék, S ílszövő  és Javítások 
Debreceni, X III.. Szt. LásZtó-u.' 53.

írógépek  szakszerű  Jav ításá t Ju tányos árba 
v á lla lja  BreSsán Károly. V III.. Dugonic 
utca 3. Tel.: 339-076.

H asznált g a rn itú ra , kétszem élyes rekamiéval 
olcsón. Kétszem élyes rekam lét 2500-ért. fotelt 
széket készít, Javít, kedvező . feltételekkel 
K árpitosm ester Thökőly-út 3.

övék  díszítése, rlng llzés táskában, övékben, 
gouvré-pllssé, m indenféle hímzések, a z s ú r»  
já s ,  gom báthúzás, előrajzolás: B raun Jenő, 
egyedül dolgozó k isiparos szaküzletében. 
A ggtelekl-u. 4. szám .

V állalati Jogügyi osztályhoz elmennék. 
B udapestre vagy M iskolcra. Badltz, Miskolc, 
Főposta, P ostán  m arad .

EVANGÉLIKUS ELET
A M agyarország i E vangélikus Egyeteme* 

Egyház S a jtóosztályának  lap ja  
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B udapest. V i l i ,  Puskln-u. 12. 

Telefon: 142-074
Szerkesztésért és kiadásért letel:

Dezséry László szerkesztő ,
Budapest. I I I .. Dévai Bíró M átyás-tér 1. 

Előfizetési árak:
Egy hóra 6.— FL negyedévre 15.— F t  
félévre 3 0 — Ft egész évre «X— FI 

C sekkszám la: 20.412—V III. 
Engedélyezési és  terjesztési szám i 

M. E. III. B. 70.336/1943
* •« ft«« -« i j j __l—.  ____á .a
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D E Z S É R Y  L Á S Z L Ó :

Luther Márton t a n í t v á n y a i k é n t
Luther Márton reformációi 

tette, az 1517. október 31-i csele
kedet méretében jóval kisebb je
lentőségű, mint az előzménye és 
a következményei. 1517. október 
31-én Luther Márton 95 tételt 
szegezett ki a wittenbergi vár
templom kapujára, melyben az 
evangélium üzenetét szólaltatta 
meg a bűnbocsánat kérdésében. 
Ez akkor egy pillanatnyi harci fel
adat végrehajtásának tűnt annak 
az embernek szemében, aki Isten
nek engedelmes volt s nem bánta, 
hogy engedelmességének milyen 
következményei lehetnek. Luther 
előtt egy csaló dominikánus szer
zetes népámitása állott, az a tény, 
hogy Tetzel barát pénzért árusí
totta a búcsút a népnek, amely a 
középkori pápás egyház sötétsé
gében nevelkedett, nem ismerte 
az evangéliumot, de félt az Isten
től s úgy hitte, hogy a pápa való
ban földi helytartója Krisztusnak 
s úgy hitte, hogy a bűnbocsánat 
olcsón megszerezhető Istentől, ha 
az ember az egyházra áldoz. Lu
ther Márton a népre nézett, a feu
dális hatalmasságoktól és a kö
zépkori pápás egyház népámitó 
fogásaitól elámított és lelki bör
tönben tartott héínet népre, az ő 
drága népére, melyben az ő édes
apja is bányász volt s megundö- 
rodott a papi esalást'óh Luther 
lelkiismeretével nem fért össze 
Tetzel; barát prédikációja és nép  ̂
ámító mesterkedése, ö  akkor már 
jól ismerte az evangéliumot. A ró
mai levél olvasásának és meg
értésének nagy élménye után, a 
korabeli teológia teljes végezeté
ben s Krisztus evangéliumától fel- 
szabadítottan tekintett az egy
házra s vállalta az egyház szol
gálatát a népért, amelyből szár
mazott s amelyet meg kell men
teni ugyanolyan sötét gondolatok
tól, lelki kétségbeeséstől és lelki 
rabszolgaságból, amelybe őt ma
gát az evangélium megismerése 
előtt belekényszeritette az egyház, 
ö  Tetzellel vívott ebben az októ
beri csatában s biztos volt a dol
gában, mert az evangélium ügyét 
képviselte és mert az. evangélium
ban való hitből tiszta lelkiisme
rete volt. '

Tetzel mögött azonban a pápa 
volt. A pénzsóvár és hatalom- 
vágyó, a világuralomra törő pápa 
s vele együtt az egész késői közép
kori társadalmi rend, a fejedel
mek, hűbérurak, főpapok és nagy
szabású uzsorások népelnyomó 
rendje, melynek egész szilárdsá
gát a keresztyén hit félremagya
rázott és rútul kihasznált dogmái 
szolgáltatták. Az a tévtanítás, 
amit a középkori egyház teremtett 
a Krisztushitből, volt az igazi 
lelki béklyó a nép számára, ez 
volt Európa csendőre s a lelki
ismeret vámszedője I^ém, tország- 
ban is. Luther tudta, hogy Tetzel 
mögött a pápa áll s a pápa mögött 
mindaz, ami hatalom és elnyo
más a német nép nyakában. Lu
ther azonban nem ezzel a pápá
val, nem ezzel a hatalommal és 
nem ezzel a népelnyomással szá
molt, mert az élete sem volt drága,' 
hogy igazságot szóljon népének,

amelyet forrón szeretett. A német 
nép ma is tudja, hogy Luther 
talán nagyobb minden németek
nél s hogy az a felszabadítás, amit 
ő hozott, alapvetőbb azóta eltelt 
századok sok-sok német haza fiá
nak cselekedeténél. Luther a 
lelkiismeretet szabadította fel, 
amikor szembefordult a domini
kánus baráttal s vállalta az októ
beri reggel kockázatát a witten
bergi vártemplom kapuja előtt.

Luther nem tartotta nagynak 
azt, amit október 31-én tett, de 
nagynak tartotta Urát, aki őt az 
evangélium világosságára vitte s 
aki őt felszólította, hogy menjen 
és tegyen vallást a hitéről.

Az esemény előzménye a hatal
mas. Luther megtérése, mely az 
evangélium megértéséből szárma
zott s Luther önmagát felajánló 
hivő engedelmessége, mellyel 
Isten kezére adta magát. Luther 
az örök példája azoknak az embe
reknek, akik az alkalom nagysze
rűsége alatt nem roppannak ösz- 
sze, hanem vállalkoznak az igaz
ság képviseletére, örök példája 
azoknak az embereknek, akik az 
aznapi hűség nyomán lesznek el- 
híva .még nagyobbra. Luther az 
Örök példája azoknak, akik alá
zattal engedelmeskednek hatal
mas Uruknak S az a Hatalmas 
azután osztozik velük a dicsőség
ben. Azt kell, .megtanulnunk 
Luthertől, hogy a mai engedel
messég a' legfelségesebb lehető
sége a keresztyénnek, hogy az 
igazságért az élet sem drága s 
hogy a tiszta evangélium az egy
ház egyetlen igaz ügye, melytől 
függ egész földi szolgálata, egész 
földi becsülete és égési földi 
haszna is az emberek számára. (

Az 1517.. október 31-i cseleke
det azután a következményeiben 
volt nagy. Luthert megtanította 
Isten arra, hogy a régi ruhát nem 
lehet foltokkal foltozgatni, mert 
a folt még csak kiszakítja a régi 
ruhát. Luther megtanulta, hogy az 
ő októberi cselekedete is csak folt 
lehet a jcözépkori egyház ócska 
ruháján, nem áldás, hanem átok, 
nem javítás, hanem szakítás az 
egyház testén, ha ennél a foltra
gasztásnál több nem történik. 
Luthert Isten arra vezette, hogy 
vesse szemét az egészre. Üggyé 
tette számára az egész ügyet. 
Tetzel és búcsúcédulák később el- 
•homályosodtak ebben a hatalmas 
feladatban, de Isten erőt adott 
Luthernek minden további harcra, 
arra, hogy mélyre evezzen, hogy 
a legalapvetőbb kérdéseket vesse 
fel s hogy halála napjáig ne nyu
godjék, míg a mű nincs befe
jezve. Luther reformátorrá lett, 
vagyis az egész megújítójává. Az 
egyház hithősévé, aki nemcsak 
azért küzdött, hogy ilyen vagy 
olyan »szemölcs vagy sömörgö- 
zés« ne legyen az egyház orcá
ján, hanem azért, hogy az egy
ház teljes egészében mindenestül 
egyházzá lehessen.

Azt kell megtanulnunk Luther
től, hogy a naponkénti engedel
messég hősies művéből a mi egy
házunk teljes megújulása kerüljön

ki s ne csak tódozás-fódozás, ha
nem egyházunk alapjaiban való 
megújulása legyen a.mi nemzedé
künk boldog tapasztalatává.

Luther műve azért nagyszerű, 
mert nem alapított új vallást, 
vagyis nem járta az egyház sok 
szakadárjának, eretnekének ön
apostolának hamis és öntelt útját. 
Nem a maga gondolatainak szer
zett érvényt, vagyis nem szektás 
ösztönök vezették. Luther a régi 
evangéliumot kezdte újrahirdetni 
s Jézus Krisztus váltságművét 
tette újra szabaddá az emberek 
számára. Luther nem vallásala
pító, hanem Jézus Krisztus jó vi
téze. Nem az evangélium volt 
új, amit ő hirdetett, hanem az 
evangélium hirdetésének engedel
mes eszköze volt. Luther nem új 
hitet teremtett, hanem a hit új 
megváltója volt a maga korában, 
kora minden tévelygésével szem
ben a régi hit meghamisítói s 
népellenes kihasználói ellen.

Azt kell megtanulnunk Luther
től, hogy a mi mostani egyházunk 
megújulása nem új evángéliumot 
keres, hanem a régi evangéliu
mot. Nem új hitet akar alapítani, 
hanem a régi Kit tisztái dé kor
szerű megváltójává akarja avatni 
egyházunkat. Kórunk ' vallásos 
tévelygései, vallásunknak a mi 
nemzedékünk életében történt 
undok kihasználásai, a mi korunk
ban esett szektás és népellenes 
elferdítései ellen kell megtörténnie 
egyházunk mostani belső refor
mációjának. Az ügy, amely ránk 
van bízva, Luther ügye. Nem 
egyebekkel van harcunk, mint 
saját magunkkal, mint ahogy 
Luther is végsőkig azonosította 
magát a középkor egyházával. 
Luther a maga bűnéről beszélt, 
vagyis az egyház bűnéről, mellyel 
c egy volt. De Luther nem akart 
a maga bűnében élni, hanem meg 
akart abból szabadulni s méltó 
gyermekévé akart lenni a bűnök
ből megváltó Istennek. Reformá
ciója azt jelentette, hogy az egy
házban a Krisztus tiszta eszközét 
látta az emberiség boldogítására 
és üdvözítésére s nem engedte, 
hogy Krisztus eszközét emberi 
indulatok és emberi érdekek ki
csavarják a Krisztus kezéből. 
Luther reformációja abból a fel
ismerésből szármázott, hogy az 
egyházat csak maga az egyház" 
juttathatja zsákutcába akkor, ha 
engedetlenül letér a Krisztus
követés útjáról és utat enged ma
gában az öncélúságnak és a té
velygésnek. Azt kell megtanul
nunk Luthertől, hogy az egyház 
érdekéért az egyházban kell küz
deni. Az egyház dicsőségét a földi 
egyház bűneivel és elfajulásaival 
való leszámolásban kell keresni.

így lett a reformáció az egyház 
önvizsgálatának, örökös belső 
megújulásának döntő kiinduló
pontjává. Erről a pontról indu
lunk most is. A mai reformáció 
reményteljes kiindulás ebből a 
kezdetből.

A Béke Világtanács november 23-tól 28-ig 
Becsben tartja  legközelebbi ülésszakát

Frédéric Joliot-Curie, a nemzet
közi Sztálin-békédíj k itüntetettje, a 
Béke ' Világtánács elnöke közölté, 
hogy a Béke Világtanács 1953. no
vem ber 23-tól november 28-ig ta rtja  
legközelebbi ülésszakát Bécsben.

Az, ülésszakon — hangzik Joliot- 
Curie nyilatkozata — az egyetemes 
bckemozgalom keretében meg fogják 
vizsgálni, hogy a béke hívéi világ
szerte milyen lépéseket tegyenek kor
mányaiknál annak elérésére, hogy az 
egyes Országok közötti nézeteltérése
ket s konfliktusokat a népek függet

lenségének és biztonságának tisztelet- 1 
bentartásával, • kölcsönösen elfogad
ható megegyezések útján rendezzék. 
Vonatkozik ez elösorban a hidrogén
bomba és minden más tömegpusztí
tásra alkalmas fegyver hasinálatának 
megtiltására és az atomerö felhaszná
lásának hatékony ■ nemzetközi ellen
őrzésére, valamint a fegyverzetek és 
a fegyveres erők csökkentésére, ■ to
vábbá a koreai és a német kérdés bé
kés rendezésére, amely ' kérdések el
sősorban veszélyeztetik a világ béké
jét. .

AZ AMERIKAI METHODISTA IFJÚSÁG 
NEMZETI KONFERENCIÁJA A BÉKÉE'RT

Az Egyesült Államok számban leg
erősebb egyháza a methodista egy
ház. Ennek az egyháznak az ifjúsága 
gyülekezett össze Cansas Cityben, 
hogy megvitassa a legfontosabb kér
déseket. A konferencia a háború és 
béke kérdésében m egerősítette m űit 
évi határozatát: »A keresztyénség és 
a háború sohasem egyeztethető 
össze.« Az új határozat kimondja; 
hogy »a keresztyén ember köte
lessége az, hogy ellenszegüljön a 
háború minden útjának és azonosítsa 
m agát azokkal az erőkkel, amelyek 
igazán a békét keresik«.

A faji kérdésben is tiszta evan
géliumi álláspontot foglalt el a kon
ferencia. »Ügy érezzük — mondotta

az egyik delegátus —, hogy minden 
lehető lépést meg k e ll tennünk a. 
fajok egyenjogúsítása érdekében, 
hogy megszűnjön az elkülönítés egy
házainkban s nem hagyhatjuk abba 
harcunkat, míg el nem érjük a célt, 
a kevert fajú  gyülekezeteket, ame
lyekben az egyház valóban keresz
tyén közösségként élhet.« A konfe
rencia felszólította az Egyesült Álla
mok külügyminisztériumát, hogy él
jen a M acCarran-törvényben bizto
sított jogával és tegye lehetővé, hogy 
az 1954 augusztusára Evanstonba te r
vezett ökumenikus riagygyűlésre va
lamennyi keresztyén egyház kikül
döttei m egkaphassák a beutazási en
gedélyt.

/ Angol egyházi lap
az Egyházak Világtanácsának felelősségéről^  , 

a gyarmati kérdésben
„ Áz’ angol egyházi sajtó; egyik, leg

előkelőbb lapja, a . British v Weekly 
vezércikkben foglal állást a gyarm ati 
sorban élő népek követeléseinek 
kielégítése és a déláfrikai faji- tör
vények megszüntetése érdekében' Eb
ben a vonatkozásban kiemeli a ke
resztyének és a keresztyén egyházak 
felelősségét s azokat .a nagy lehetősé
geket, amelyek ezen a téren az Egy
házak Világtanácsa előtt állanak.

»Míg a nemzetközi közvélemény 
nyomása — beleértve a gyarm ati ha
talm ak belső közvéleményét is — 
élég erőssé nem lesz, hogy a gyar
matügyi m iniszterek kényelmes biz
tonságát megváltoztassa, addig is 
van -olyan fórum, amelyik .nemzet
közi lelkiism eretként cselekedhetik 
és kell, hogy , cselekedjék, személy
válogatás nélkül, tiszta célkitűzéssel. 
Ez term észetesen az Egyházak Vi
lágtanácsa. . . .  , . .

. Á. keresztyén reménység; ame
lyet a világtanács ..jövő év . 
augusztusában Evanstónban ösz- 
szeiilő nagygyűlése vitat . meg,

•• nyilvánvalóan m agában foglalja . 
annak a keresztyén reménység
nek a gondolatát is, hogy egy jó 
irányított nemzetközi lelkiisme- • 
ré t megerősödése csökkentheti az 
em bernek em berrel szemben gya
korolt embertelenségét, m int az 
ember bűnös voltának borzal

mas melléktermékét.

A világtanács semmiképpen sem 
tagadhatja, hogy a precedens m ár 
megvan, m ert Dr. V isser’t Hooft fő 
titkár tárgyilagos jelentést készített 
Dél-Afrikáról s nem rejtette véka 
alá meggyőződését« — írja  a Bri
tish Weekly.

A III. Szakszervezeti V ilágkongresszus
Október 10-től október 22-lg a 

bécsi Koncerthaus nagytermében 
m egtartotta öt világrész országai
nak szakszervezeti küldöttsége a 
III. szakszervezeti világkongresz- 
szust. Soha eddig még munkások 
és alkalm azottak nem vettek ilyen 
nagy számban részt szakszervezeti 
kongresszuson. Amint a jelentések
ből kitűnt, több m int 90 milliónyi 
m unkásság képviseletében hozta 
a kongresszus nagyjelentőségű ha
tározatait. A határozatok majdnem 
kivétel nélkül a dolgozó tömegek 
jólétének, m unkájának és békéjé
nek jegyében születtek meg.

A mai helyzetben, m ondja a szak- 
szervezetek III. világkongresszusá
nak határozata, a munkásosztály 
m indennapi létérdekeiért, vagyis 
m unkabérének emeléséért, m unká
hoz váló jogáért, a társadalom bizto
sítás m egjavításáért és más hasonló 
követelésekért folytatott küzdelem 
napról napra szorosabb egységbe 
fűzi az egész világ haladó erőit, de 
ugyanakkor ez az egység akarja  biz
tosítani a nemzeti függetlenséget, a 
gazdasági és szociális fejlődést és a 
világ békéjét. Ezért a szakszerveze
teknek m indenütt feladatuk, hogy 
síkra szánjanak nemzetközi gazda
sági együttműködés kiépítéséért, 
valam int m inden ország nemzet-

gazdasága békés fejlődésének és a 
dolgozó nép életszínvonalának sza
kadatlan emeléséért.

A III. szakszervezeti világkon
gresszus nagy gonddal fordul a gyar
m ati és félgyarm ati népek felé. Til
takozik a nyomorban és szenvedés
ben, bizonytalanságban és éhségben 
élő hépek kizsákmányolása ellen. ,

Hatalmas példák állnak a világ 
haladó erői előtt, hogy a szabadság 
és a békés term elés hogyan tudja 
felemelni egy-egy ország népét. I tt 
áll előttünk a nagy Kínai Népköz- 
társaság példája, valam int a népi 
dem okratikus országok fejlődése. 
Ezek az országok felszabadultak és 
erejüket az építés, a m unka és a jó
lét érdekében tudják gyümölcsöz- 
tetni. Ezek a népek egyre jobban é s » 
jobban megértik, milyen hatalm as 
erő rejlik  az egységben, megértik, 
milyen döntően nagy jelentősége van 
annak, hogy minden munkás, min
den ember fajra, nemre, politikai és 
vallási nézetre való tekintet nélkül 
egyesüljön az életfeltételek megjaví
tásáért, a háború elhárításáért, a sza
badságért és a nemzeti függetlensé
gért való küzdelemben.

A szakszervezetek III. világkon
gresszusa határozata nyomán újabb 
milliók teszik magukévá e célokat és 
valósítják meg az egész világon.

„AZ IGAZ EMBER PEDIG HITBŐL ÉL“
í
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Dolgozni és szeretni: ez tart minket Isten kegyelmében
— m o n d o tta  b e ik ta tá s á n  G örög  Tibor e sp e re s  -

'T ’ordas újra esperest székhely. A 
templom előtti lombos fák alól 

amikor belépek a parochla udvarára, 
élénk mozgás hallatszik az Irodából. 
A fejér-komáromi egyházmegye lel
készei gyülekeznek s már öltik is' 
magukra a Luther-kabátot, hogy be
vonuljanak az esperes-iktató ünnep
ségre.

Megállók a küszöbön s régi kép 
ötllk fel előttem. Néhány évtizede 
m ár annak. Akkor is esperes! szék
hely volt Tordas. Istentiszteletre in
dulóban Luther-kabátot öltött épp 
az esperes, Podhradszky János, ami
kor belépett valaki. Városi vendég, 
könnyed előkelőséggel. Megbotlott a 
küszöbön s szokványos halk szitko- 
zódás szaladt ki a száján. Podhrad
szky János feléje fordult s magyaros 
bajusza alatt a hang szigorú volt:

— Nem szégyenli magát!? Ezen a 
küszöbön és ma ilyen szavakat 
használ?!

így emlékeznek reá papok, akik 
még látták őt ereje teljében. 
T^inézek a fala széles, nagy utcá- 

Jára. Rendezett porták, modern 
középületek, beton járda. Az ő né
pért végzett szolgálatának gyümöl
csei. Benne így futott egymás mel
lett a keresztyén szent élet eszméje 
s a nép szolgálatában elégő lélek.

Közben, míg így emlékezem, múl
nak a percek. A papok sorfala bevo
nul a templomba, mely a hétköznapi 
óra ellenére is telve van hívekkel. 
Közgyűlési forgaságok hangzanak 
el, majd papok együttes úrvacsora-

hogy egyszer majd elmúlik a vihar. 
Pedig őmiatta van az Istenítélet. 
Szökevény, hűtlen ember. Szégyen
telen.

— Dolgozni és-^zolgálni — ezt ma 
iem szabad visszautasítani. A hűvös 
ünberek merevség*! szökés. Istent 
íz arra indítja, hogy még nagyobb 
rihart támasszon. Ezért vállalom ma 
i szolgálatot reménységgel a Jézus 

Krisztusban.

Húsvét hajnala óta tart ez a 
reménység. Ennek a hajnalnak a 
híre megindul a római utakon 
s a paloták beléremegnek. Üj út 
és kor kezdődik. Maga Krisztus 
ez az út így: szolgálni és sze

retni.
Valaki messziről nézett felénk és azt 
mondta: pompás dolog »a keleti zó
nában« élni. Pedig igazában nem is 
ismerheti azt az örömet és boldog
ságot, amit mi ismerünk: ma, itt pré
dikálni, hittanórát tartani, úrvacso
rát osztani, világos igét hirdetni. Ezt 
a boldogságot és örömet én ismerem. 
Utak nyílnak előttünk, lehetősége
ket és eszközöket látunk. Akkor is, 
ha a kanyarban kereszt látszik és a 
hajóaljban nevetnek, alusznak 'és 
semmibevesznek mindent.

— Első kötelességemnek ismerem: 
az igét minél jobban megismerni. 
Azért, hogy ma szólhassunk őszin
tén, világosan ebben az országban 
és a mi népünk között.

vétele és hamarosan ott áll az elnöki 
asztalnál Görög Tibor, az ország 
legfiatalabb esperese. Podhradszky 
János veje. Nem a köznapian vett 
rokonság miatt említem. Mélyebb itt 
az összefüggés. Benne összefut az 
egymás melletti két vonal: igével, 
keresztyén szent éléttel a népért. 
Esért a népért.

Dolgozni és szeretni •— láthatatlan 
jeligeként íródik elénk ez az új 

esperest jellemző két szó az ünnepi 
megnyilatkozások során. Beköszöntő 
beszédéből is ez sugárzik.

A rangok glóriáját Isten s ez a 
világ leverte az emberek fejéről — 
kezdi Görög Tibor. — Ez a szék nem 
magasabb, mint bármely gyülekezeti 
szolga széke. A bűnös, kegyelemre 
szorult szolga helye, ahol dolgozni és 
szeretni kell. Eszembe jut a sokszor 
kiaknázott bibliai példa. A Tarsis 
felé háladó hajón küzdenek á legé
nyek. Vihar ragadta'él a hajót; Min
denki a fedélzeten dolgozik és küzd. 
Evező és vitorla már nincs annyi, 
m int induláskor volt, de dolgozni 
és szeretni kell. Szivattyú sincs, de 
van horpadt pléhvödör. Hízelgő be
szédre nincs idő. Nem kirándulók, 
de harcosok. Közös a cél és a 
munka. Vérlázító, hogy ekkor valaki 
horkol a hajó fenekén. Alszik és vár,

Az a vágy tüzeljen, hogy élet
közei módon, kánaánl érthetet- 
Ienségtől távol tudjuk megér
tetni, mit jelent Jézus Krisztus. 
Ehhez az kell, hogy mélyre ás

sunk és egymást segítsük.

A mai nap kinyomtatott igéje ez: 
»'Szeressétek a hűséget s a békes
séget.« (Zak. 8:19.) Imádkozzatok 
azért, hogy szeressem a hűséget s 
békességet.
\ 7  égignézek közben az arcokon, az 
”  egyházmegye papságán. Csupa 

fiatal arc. A legidősebb is ötvenén 
innen, de túlnyomórészt negyvenen 
álul. Az új esperes éppen tíz éve 
tordasi parochus, amit csak egy-két 
segédlelkészl év előzött meg. Ezek 
a fia ta l; arcok a munka és szeretet 
letéteményesei. Egy-kettöben még 
visszhangzanak ugyan régi, elmara
dott, csáklyás mondatok, de már 
csak úgy, mint egy elmerülő világ 
repedt harangszava. Ez a sereg a 
jelenre s a jövőre néz. A hűvös 
emberek merevsége, vérlázító hajó- 
fénéken-alvása, minden haladásnak 
keserű semmibevevése nem az élet 
szava közöttünk. Ök dolgozni és sze
retni akarnak, ez az útjuk.

Margóciy Emil északi egyház
kerületi felügyelő Üdvözlő szaval 
után, aki az egyházmegye történe
tére utalt, Dezséry László püspök 
köszöntötte az új esperest.

— Mi mindnyájan Istennek tarto
zunk számadással — mondotta a 
püspök —, mert ő választott min
ket, püspöktől hívekig. Naponta kell 
ezt tudnunk. Amit ő reánk bíz, az 
sok. Amit mi vállalunk, áz ennek 
mindig csak töredéke. Vigasztalá
sunk csak az, hogy a számadásnál 
Krisztus lesz ott. Az esperesl szék
foglaló abban volt szerény, de egy
ben hatalmas, hogy megmutatta, 
milyen nagy a küldő szó s milyen 
kicsi az ember. Két szava őt is jel
lemzi s egyben minket megment: 
dolgozni és szeretni. Ez tart minket 
Isten kegyelmében. Görög Tibor 
úgy lett esperes, hogy Isten tette 
azzá. Ö tette alkalmassá s 6 kéri szá
mon. Neki tartozik felelősséggel. 
Mindannyian úgy ismertük meg, 
mint aki nagyobb körben és hatás
ban tud dolgozni, mint egy gyüleke
zet. Az igét mindig forró szeretet
tel ölelte magához, tudományos fel
készültséggel és teológus becsület
tel. Szereti hazáját, ezt a mi hazán
kat s nem sajnál szolgálni érte és 
benne. Szereti egyházunkat, úgy, 
amint az van, hibáival és remény
ségeivel együtt. Tiszta a lelkiisme
rete az igaz szolgálatra.

•— Egy hajóban vagyunk: az 
anyaszentegyház hajójában. Ez 
az egész keresztyénség is, de ez 
az egész magyar evangélikus 
egyház is. Véletlennek látszik, 
de sokat mondó, hogy Itt a má
sik, a déli kerület püspöke szól, 
míg a saját, az északi kerület 
püspöke Luther földjén, Meis- 

senben püspökiktatásón van.
A lelkészl kar, a szomszédos gyü

lekezet s az egyházmegye tisztikará
nak üdvözlete után a rendes évi köz
gyűlés tárgysorozata folyt, amelyen 
némi betekintést nyerhettünk 
azokba az eleddig megoldatlan fel
adatokba, amelyek az új esperes 
friss, derűs, életteljes megoldására 
várnak, i

A tordasi gyülekezet megtöltötte 
a templomot, s ezzel is kifejezte sze
retőiét esperessé Jett papja iránt.

Giertz Bo:

HITBŐL ÉLÜNK
Vászonkötésben. Ára : 30.— Ft. 
Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály
Budapest, V ili., Puskin-ü. 12.
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1953. október 31. Reformáció Ünnepe.
Igék: Lk. 12, 1—10. 2. Kor. 4, 6—7. Zsolt 36, 8—11.
Az ünnep üzenete: Az evangélium világosság*.
Liturgikus szín: piros,
1953. november 1. Blbllavasámap.
Igék: d. e. Jn. 20, 30—31, Csel. 8, 20—38. d. n. Es. 8, 11—17.
A vasárnap üzenete: Amik meg Írattak. — Liturgikus síin: zöld.

REFORMÁCIÓI EMLÉKÜNNEPÉLY
Október 31-én, esté fél 7 órakor a 

protestáns egyházak közös réfotmá- 
ciói emlékünnepélyt tartanak a 
Zeneakadémia nagytermében. Ün
nepi beszédet mond Dezséry László 
püspök.

VALLÁSOS FÉLÓRA
November 1-én vallásos félórát 

közvetít a Petőíi-rádió, reggel fél 
9-kor. Igét hirdet dr. Pálfy Miklós, 
a Teológiai Akadémia dékánja.

d e a k -t é r
November 8-án, vasárnap este fél 

7 órakor gyülekezeti szeretetvendég- 
ség lesz a templom melletti lépcső
házból nyíló gyülekezeti teremben.

FASOR
Reformáció hetében "A reformáció 

tanítása« címen igehirdetés-sorozat 
volt a gyülekezet lelkészeinek szolgá
latával. .
KÖBANYA

Reformáció ünnepe előtti vasár
napon, okt. 25-én, ez évben is szó
széket cserélt az evangélikus és re
formátus lelkész.

CINKOTA
Október 25-én zenés áhítat volt. A 

gyülekezeti énekkar énekelt, Trajtler 
Gábor s.-lelkész orgonáit. Műsoron 
főleg Bach-művek szerepeltek.

PEST EGYHÁZMEGYE
Októbér 20-án a Deák-térén gyű

lést tartott a lelkészl munkaközös
ség. Dezséry László püspök az isko
lai vallástanítás elvi kérdéseiről tar
tott élőadást, Kemény Lajos éspéres, 
Kósa Pál és NandráSs.y Elek lelké
szek az országos esperesl értekezle
ten elhangzott előadásokat ismertet
ték és az egyházmegyei sajtómeg
bízott megbeszélést vezetett az Evan
gélikus Elét kérdéseiről.

LELKESZBEIKTATASOK
Október 18-án a délelőtti isten

tisztelet. illetve az utána következő 
égyházközségi közgyűlés keretében 
iktatta be Mekis Adóm kelet-békési 
esperes a gyülekezet új lelkészét: 
Fest Miklóst. A beiktatáson és a köz
gyűlésen a hívek nagy számban vet- 

résXt
Október 25-én iktatták rendes lel-- 

készi állásába Józsa Márton lelkészt 
Celldörhölkön és Zábórszky Csaba 
lelkészt Felsőpetényben.

ÓBUDA
Az óbudai gyülekezet november 

hó 1-től 8-lg reformációi ünnepi hé
tét rendez templomában. Az ünnepi 
hét programmja a következő!

November 1-én, délelőtt 10 órakort 
»Kész vagyok Uram!« Luk. 22:31—- 
34.

November 1-én, délután 7 órakor! 
-Halott egyház — élő egyház.« Ján, 
14:13.

November 2%n, délután 7 órakör: 
»Egy ember az élen.« Gál. 2:20.

November 3-án, délután 7 órakora 
»Isten nagy haragja.« Rám. 1:18.

November 4-én, délután 7 órakor! 
»Győzelem — ingyen!« II. Tim, 4:7.

November 5-én, délután 7 órakor: 
»Elet gyűlölet nélkül.« I. Pét, 
3:12/a.

November 6-án, délután 7 órakor; 
»Egységre törekvés. (Unió.)« Ján, 
10:16.

November 7-én, délután 7 órakor: 
»Stockholm—Evanston.« Ján. 10:16.

November 8-án, délelőtt 10 órakor: 
»A megszenteltek egyháza.« Ján, 
17:11—19.

Növémbér 8-án, délután 6 órakór: 
Szeretetvendégség. Előadás. »Egy 
öreg papi könyv,«

A szolgálatokat H. Gandy László 
dr. végzi. Énék, karének, hegedű, or- 
gonaszámok stb. gazdagítják áz ün
nepi hét műsorát.

A
HELYREIGAZÍTÁS

Az Evangélikus Élet 42., októbér 
18-1 száméban á gyülekezeti hírek 
rovatába hiba csúszott be. A sürl 
gyülekezet templom javításához szük
séges összeg nem 600 forint, hanem 
6 0 0 0  forint volt.

Idősebb keresztyén hadiözvegy 
elmenne házvezetőnőnek . magános
hoz.

A mágócsi evangélikus gyülekézét 
keres megvételre Vagy kolCsönhász- 
nálatra harmóniumot. Cím: ÉV. lel
kész! hivatal, Mágócs.

Vennék Liturgikus Rénd Kántori 
szolgálat litografált füzetét. Ba- 
konyszombathely, Evang. Ielkés2t hi
vatal.

A Teológiai Akadémia központi fű
tőt keres a fűtési idényre, félnapos 
délelőtti munkára. Érdeklődni lehet 
a gondnoki hivatalban: Bpest, VI,, 
Léndvay-u. 28. (128-952.)

ZENFI HÉT
volt október utolsó hetében. Á má
sodik magyar zenei hét, zeneművé
szetünk második országos seregszem
léje. Hangversenyeken és színházi 
előadásokon mutatták be, főleg if
jabb zeneköltőnk kétévi alkotó
munkájuk jó eredményeit. A zenei 
hét ünnepségein nagyon sok kül
földi zeneművész és zenepedagógus 
vett részt. Feltűnt, hogy zenéköl
tőink új alkotásaikban a nemzeti 
irodalom és történelem nagy hőseit 
költötték át muzsikává. Petőfi és 
Vörösmarty messzehangzó költői 
szava éppúgy zenévé vált, mint 
Hunyadi János ország védő és világ
védő hősiessége zengő oratóriummá. 
S kiderült,

nemcsak a főváros, hanem a 
vidéki városok is szemléltetően 
5 hallhatóan mutatják az ország 
zenei műveltségének emelkedé- 

v  dését. Ez pedig nem mellékes 
jelenség.

A 2ene a legközvetlenebb művé
szet s nálunk a régi városokban, 
főleg a Dunántúlon, éppoly hagyo
mányai vannak, mint másutt Euró
pában. De már az Alföldön ez a 
zenei kultúra kisebb s a nemzet zö
mét tartó helyeken, a falvakban, a 
legkisebb. Egy-egy zeneköltő min
dig felszárpyalt a zenétien ország
ból. De a lángész élete sokszor 
olyan, mint a hullócsillagé: átizzik 
az égen s eltűnik a végtelenben. A 
zenei lángész, egy nagy zeneköltő, 
még nem teszi zenében műveltté a 
népet. Ahhoz a zenei műveltséget 
olyan általánossá kell tenni, mint 
például az írás-olvasást.

A magyarság ma egy zeneművé
szeti forradalomban él. Bartók Béla 
és Kodály Zoltán és tanítványaik 
világosan bebizonyították, mi a ma
gyar a muzsikában. Meghatároz
ták a magyar zeneköltés útját, át
nézték az egész zenei múltai, min
den számbajövő alkotást és dalla
m ot. Kodálv és Bartók összegyűjt**

ÉVFORDULÓK ÉS ESEMÉNYEK
lámát és szövegét s összegyűjtötték sával tudjuk csak teljessé tenni a 
a Duna-medence többi népének zé- népi zene győzelmét a népben, 
zei alkotásait is, hogy összehason
líthassák a magyarral. FADRUSZ JÁNOS

Ez a rendkívüli munka igazolta 
ötven éve elhangzott állításu
kat, hogy a magyar zenekölté
szet legfontosabb forrása a ma
gyar népzene. Megmondták, 
hogy zenét, ha nem akarunk 
idegenek zenei rabszolgái lenni, 
csakis a néptől tanulhatunk.

Felfedezésük és bemutatott példáik 
lázba hozták — óh dehogy a ma
gyar nemzetet, az érdeklődő kül
földet. Idehaza a szakemberek 
csoportján kívül főlég a fiatalság 
egy részét. Azt, amely mert haladó
lenni az általános maradiságban.

0

Azóta Kodály óriási munkát vég
zett hűséges tanítványaival: meg
tanította énekelni a magyar fiatal
ságot, amelyik ma már tudja, 
miért szép az igazi népdal. Még nem 
oly régen baráti úton toborzódott 
össze egy-egy teljes terem számára 
Budapesten az a közönség, mely 
hallani akarta Bartókot vagy Ko
dályt. Ma már ez a múlté, de ne le
gyünk olyan .derűlátók. Még sok ta
nítani való és ízlésformáló munka 
vár minden magyar zeneköltőre, 
muzsikusra és zenepedagógusra. A 
zenei héten tudatosítsuk magunk
ban, hogy közönségünk zenei ízlése 
még 1 korántsem fogadja be az új 
magyar muzsikát. Ez az ízlés, főleg 
a német zene hatása alatt, konzer
vatív.

Bartók előtt otthon csak akkor 
hajoltak meg, amikor már az 

egész világ elismerté.
Ma más lehetőségek előtt állunk. 
Nemrég jelént meg Kodály és Bar- 

! tők teljes magyar népdalgyűjte-
: ménye s zenénkben Immár nem le

let szó visszatartó erőkről. De zene-* 
pedagógiával, a magyar muzsika

ötven évvel ezelőtt nagy művészt 
temettek Budapesten. Budán, nap
hegyi villájában, nem váratlanul, 
de mindenkit megbénítva, tüdővész- 
ben, fiatalon, tehetségének első 
nagy szárnycsapásai után, meghalt 
Fadrusz János, a szobrászművész. 
1858-bafi született. Pozsonyi fiú 
volt, szülőháza a Pálffy-major Ud
varán állott, a régi vár alatt. Hu
szonnyolc éves koráig volt: lakatos
inas, fafaragó, katona. Véletlenül 
fedezték fel szobrász! tehetségét. A 
pozsonyiak támogatáséval a sze
gény fiú elvégezte • a bécsi képző- 
művészeti főiskolát. Első sikerét 
»Krisztus a keresztfán« című szob
rával aratta, amely a pozsonyi evan
gélikus nagytemplomban látható* 
meg a virágvölgyi katolikusban. 
Fadrusz képzőművészeti lángelme 
volt. Felfogásában a klasszikus gö
rög szobrászokhoz hasonlított. Stí
lusa az igazmondó s a lényegét ki
fejező realizmus. Már említett 
Krisztusa is ilyen volt, még inkább 
meglátszott ez a Mária Terézia lo- 
vasszobrárt, mélyet Pozsonyban ál
lítottak fel s az első világháború 
után lebontottak- Holott ezt a szob
rot csak föladatként készítette, Po
zsonynak a heves, tiszta és egyenes 
jellem, aki FadfUsz volt, meggyő
ződése szerint nem a Habsburg- 
klrályt, hanem Petőfi Sándort 
akarta elkészíteni. Ehhez már heifi 
jutott hozzá. De Kolozsvárott, egy 
évvel halála előtt leleplezett Má
tyás király szobrában művészi 
nagysága teljes mértékben kibonta
kozott. Fadrusz érzéke a nagysza
bású iránt a 'Mátyás-szoborral mér
hető meg. Ez a szobor az európai 
emlékszobrász^t legsikerültebb al
kotása, helye a nagy olasz és fran
cia emlékszobrok között Ván. Ezt 
a szobrot köszöni a félszázada halott

aki száz visszatartó erőt győzött lé 
s úgy viaskodott velük, mint Toldi 
Miklós a farkasokkal. Arany János 
költeménye szerint Fadrusz János 
készített bronzszobrot erről a hal
hatatlan viaSkódásról. Üa elnézzük 
ezt a kisebb alkotásét: önkénytelen 
Fadrusz életé jut. eszünkbe. A 
csupalzom férfi az egyik csikasszal 
agyonveri a másikat. Ez a magyar 
Herakles szobra. Benne van nem
csak a művész élete, m int jelkép
ben, hanem a magyar nép élete is. 
Mit alkotott volna még a művész, 
ha negyvenöt éves korában nem 
pusztítja el a betegség?!

A CSEHEK MAGYAR 
SZUPERINTENDENSE

Érdekes életrajzi vázlatót olvas
tunk a prágai Kostnlcké jiskry éz- 
idei 41. száméban, Rudolf Ricsan 
cikket írt a csehek közé kivándorolt 
magyar lelkészek egyikéről, Kováts 
Ferencről, aki a megújult cseh re
formátusok első szuperintendense 
lett. II. József karáról van itt szó. 
A Türelmi Rendelet íehetővé tette 
az ellenreformáció által vérét vesz
tett, halálba bódult cseh protestán
sok feléledését.. Ott volt & lehető
ség. A Nepomuki Szent Jánosok 
szobrai között nemzeti tudatához s 
vele párhuzamosan atyái hitéhez 
Visszatérő cseh reformátusoknak és 
evangélikusoknak (akkor még két 
egyházuk volt, azóta a két egyház 
egyesült s alkotja a csehtestvér 
evangélikus egyházat) nem volt lel
készük.

Kértek és kaptak lelkészeket
Magyarországról. Ez a ftiagyár-
cséh protestáns kapcsolatok leg

nevezetesebbje.
Kováts Ferenc is magyar lelkész 
volt, akárcsak társai. Ricsan úgy 
hiszi, hogy talán szlovák volt, mert 
tudott valamelyest szlovákul. 1784-

Csehország kellős középéh. De 178É-3 
ban visszatért Magyarországba, ném 
tudott ott megélni, képtelen volt 
eltartani népes családját. E néhány 
év alatt is nagy mürtkát végzett 
Velimben: gonddal ápolta sóját 
gyülekezetét, további igehirdetőket 
szerzett Magyarországból, lelkész
gyűléseket tartott, sőt elment 
Bécsbe a császárhoz, arra kérve, 
segítse anyagiakban a nehézen 
talpraálló egyházat a lelkészek fize
tésével. —

1793—1798 közt ismét találkozunk 
Kováts Ferenc hevével a cseh
országi lelkészek 'közt, Kováts sze
génysége miatt tért vissza hazájába* 
m ert a cseh eklézsia oly gyenge 
volt, hogy egy krajcárral sem tudta 
jutalmazni papját és püspökét. De 
Magyarországon, Miskolc környé
kén, ahol letelepedett, nem járt 
jobban. Kováts ebben »Isten ujját 
látta, amely azért bünteti, hogy 
otthagyta a cseheket.« Ekkor fogta 
magát és visszatért a csehek közé, 
E2 Uttal Morvaországban, a legszegé
nyebb vidéken, ahol az éghajlat oly 
szélsőséges, a Csehmorva-hegyvidó- 
ken, Velká Lhotában kapott pa- 
róchlát. Hivatalába Ugyancsak ma« 
gyár esperes vezette be, Szaiatfiay, 
A nagyközségben nemcsak reformé- 
tus, hanem evangélikus gyülekezet 
is volt. Az evangélikus gyülekezet 
is Magyarországról kapott lelkészt, 
á fiatal Molnár János személyébert. 
KoVáts testvéri együttműködést Va« 
lósít meg a két gyülekezet közt, ál
dásos munkát fejt ki. Iskola hiá
nyában a nyolcvan református 
gyermekét saját lakásán tanítja». Dé 
a szegénység és a bajok a lelkész 
mellé szegődtek. Betegeskedett, sok 
gondja-baja volt a családjával, mi
tévő legyen? Újból hazament, Vissza 
Magyarországra, de ott néhány náp' 
múlva meghalt. »Aki a Türelmi 
idők dokumentumaival foglalkozik, 
különböző jellemekkel találkozik, a 
rtem egyforma hűségüekkel. Kovát* 
a legtisztább jellemek közé tarto
zott« — fejezi be tanulmányát á 
Cseh egyháztörténész.
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A reformáció idei emléknapjára 

három 400 esztendős magyar refor- 
mátori irat kínálkozik ünnepi anya
gul. 1553-ban három olyan magyar 
könyv jelent meg Heltai Gáspár 
kolozsvári nyomdájában, amely 
egyenként is megérdemelné a ju
bileumtartást. Hármasságuk egye
nesen követeli, hogy figyeljünk rá
juk. Egyikük, egy ábécés könyv 
s z ó l ó  b e t ű k - n e k  nevezi a ma
gánhangzókat. Ünnepi emlékezé
sünk vszóló, megszólaló, figyeltető, 
eleven' és megelevenítő betűkké 
teszi mind a három könyvnek vala
mennyi betűjét.

s
Az egyik könyv 
a reformáció és a művelődés 

benső kapcsolatát
tükrözi. Ábécés könyv és keresztyén 
káté egyszerre.

»A magyar írás olvasásának mód
ját« találjuk az elején. Heltai volt-e 
a könyv szerzője, nem tudjuk; 
mindenesetre ő volt a kiadója. Hel
tai pedig — amint erről lapunkban 
nemrég megemlékeztünk — különle
ges helyet foglal el a magyar he
lyesírás történetében is. Ez az ő 
nyomdájában készült ábécés könyv 
is bizonysága annak a törekvésnek, 
hogy rendet vigyen a magyar írásba. 
Akkor a betűk bemutatása és osz
tályozása állásfoglalás volt a he
lyesírás kérdéseiben.

További részében a lutheri re
formáció jegyében készült káté. 
»A keresztyéni tudománynak fon- 
damentoma«, a címe is ez.« Egyetlen 
ismert példánya is csak töredék
ben maradt fenn, azért sajnos, nem 
ismerjük a káté rendjét. Annyit 
azonban a töredékből is megálla
píthatunk, hogy előbb adja és ma
gyarázza a Hiszekegyet, mint a tíz- 
parancsolatot, és még előbb tanít 
a keresztségről. A könyv szerzőjét 
talán az a pedagógiai megfontolás 
vezette a káté örökölt rendjétől való 
eltérésben, hogy igazodni kell ah
hoz a helyzethez, amelyben a taní
tandó gyermek van; keresztyén, 
meg van keresztelve, induljunk ki 
ebből! De lehet, hogy teológiai gon
dolkodás rendezte így a tanítandó 
hittani ismereteket.

0
A másik 400 éves köiiyv á címe 

szerint is
Katekizmus.

A »mennyei tudománynak sommá
ját« szerezte és foglalta benne egybe 
»a derék Szentírásból és sok ke
resztyén tanítóknak írásaiból« Hel
tai Gáspár kolozsvári »plébános« a 
keresztyének építésére.

A könyvnek az a különlegessége, 
hogy két keretben van elhelyezve

benne a káték szokásos anyaga. 
ÍCét része van az egész keresztyén 
tudománynak; törvény és evangé
lium. Az első rész csak a tízparan
csolatot tartalmazza, minden mást 
az evangélium szava keretez. A má
sodik részben van a tanítás a ke
resztyén hit ágairól, az imádság
ról, a szentségekről. Befejezésül 
éppen úgy benne van »a Szentírás
ból szerzett keresztyéni tábla«, 
amelyben minden állapotbeli ke
resztyén ember emlékezhetik hiva- 
taljára és tisztére, amiképpen van 
Luther Kis Kátéjában. De nem
csak ilyen külsőséges benne a Kis 
Káté hatása, hanem részleteiben is 
megállapítható. Sorjában szemünk 
elé kerülnek Luther mondatai.

De amikor most a reformáció em
léknapja alkalmából emlékezünk 
meg erről a könyvről, szinte érde
kesebb benne az a teológiai fejte
getés és történelmi helyzetfestés, 
amelyet az ajánlásban találunk.

A hazai reformációnak azt az 
ütemét halljuk ki belőle, amely
ben egyszerre esik szó a római 
pápás tévelygésről és a lutheri 
tettbe belecsimpaszkodó új té

velygőkről.
A keresztség, az áldozat és az űr

vacsora vonalán mutat rá Heltai a . 
régi és új tévelygésekre. A szerze
tesek megutálták a keresztséget; a 
barát-kápába (szerzetesi rúnába) 
való felöltözést oly szentséges do
lognak mondották, mint a megke- 
resztelkedést. Viszont most a 
»visszakeresztelkedőket« (vagyis: 
újrakeresztelkedőket) támasztotta 
az ördög a keresztség ellen. A tol- 
dott-foltozott pápai misében pedig 
jól látja minden jámbor ember, 
mennyire hurcolta, vonta, szaggatta 
a gonosz lélek az Ür vacsorájának 
szentségét. Semmi épséget nem ha
gyott benne! Viszont most a vak
merő szakramentáriusokat támasz
totta ellene. A feloldozás tekinteté
ben az a bűne Rómának, hogy ki
lopta a keresztyének közül az áldo
zatban hagyott isteni hatalmat, Ró
mába rekesztette,

»honnét azután az ő hiv szolgál 
által kecskebőrre, bárány- és 
bakbőrre kenvén, drága arany 

forintokon e vak világnak 
kiosztó«. !

A búcsúcédulák és árusításuk kár- 
hoztatását Heltai aztán igázi refor- 
mátori magatartásban nyomban ki
egészíti azoknak a »turjya és rest 
pásztoroknak« elítélésével, akik »az 
evangéliomnak neve alatt« csak 
testi szabadságot keresnek.

E sokféle tévelygésben mind az 
ördög hazugságait látja Heltai. Vi
szont az Isten könyörületét látja a

„Mikor megsokasodtak aggodalmaim“
A 94. zsoltár 19. verse adott címet 

Bach 21. kantátájának, amit a Luthe- 
ránia Ének- és Zenekar október 
26-án mutatott be a Deák-téri temp
lomban: Ich hatte viel Bekümmer
nis, magyar bibliánk szavaival: Mi
kor megsokasodtak aggodalmaim. 
A bűnnel küszködő, bűnbánó és 
Krisztust kereső ember szavai ezek. 
A kantáta első hat tétele — az első 
rész — a zene művészi eszközeivel 
megmutatja a Krisztust-kereső em
ber lelkének állapotát. Bach korá
ban ez után az első rész után el
hallgatott a zene és énekszó, hogy 
megszólaljon a prédikáció. Csak az 
Isten szeretetéről szóló evangélium 
felhangzása után kerülhetett sor 
arra, hogy a második rész — a
7—11. tétel — bemutassa a 116. 
zsoltár 7. verse és Jel 5.12 és 7.12 
alapján a Krisztusban Isten szere- 
tetét megtalált és békességre jutott 
ember szívének gondolatait.

A Lutheránia mindig arra törek
szik, hogy hű maradjon Bach elő
írásaihoz s ezért hangversenyén a 
két rész között átadta a szót az Ígé

rnek, hogy szólaljanak meg azok a 
bibliai versek, amelyek az ének 
hangján a kantátában is felhang
zottak.

Ismét teli volt a templom, mint 
a Lutheránia hangversenyein más
kor is. Mély figyelem kísérte 
Zalánfy Aladár orgona játékát, aki 
még a kantáta előtt Bach G-dur 
preludium és fugh-ját és. a »Ki dol
gát csak Istenre hagyja« dallama 
felett írt koráielőjátékát játszotta. 
Ez a dallam még egyszer felcsen
dült a kantátában, ahol a 9. kartétel 
egy-egy szólamában volt elrejtve.

Az előadásból külön is ki kell 
emelnünk a gyönyörű kórus-tételek 
közül az erőteljes zárótételt, mely 
magávalragadóan hirdette Isten di
csőségét, valamint M. Molnár Éva 
(szoprán) és Melis György (bariton) 
duett recitativo és áriáját a 7. és 8. 
tételben, amely a bűnbánó ember és 
Krisztus párbeszédét hallatta: Jöjj, 
Jézus, segíts! — Igen, jövök! A 
tenorszólókat Marton István éne
kelte, a kart Weltler Jenő vezette a 
tőle megszokott biztonsággal.

Egy hónap múlva, november 
23-án újra előedást tart a Luthé- 
ránia. Ekkor egy esten két rövi- 
debb kantátát mutat be: Maradj 
velünk . . .  és Vigyázzatok azt 
kiáltja ... címen.

Z.

A Pesti (Deák-téri) Evangélikus Egyházközség 
1953. október 31-én, szombaton délután 5 órakor rendezi az V.. Sütő

utca 1. sz. II. emeleti nagy dísztermében a

D E Á K -T É R I E S T É K
sorozat második; 
reformáció estjét

T Ű N Ő  S Z Á Z A D O K
címen. Az est műsorában Sándor Judit, az Állami Operaház tagja és a 
Lutheránia ének- és zenekar közreműködésével megelevenedik a refor

máció négy évszázados múltja versekben, prózában és zenében
Belépődíj nincs

Műsormeeváltás a D eák-téri tem nlnm ée'narnlria renmráláeára __

reformációban. Isten »az ö  nagy ir- 
galmassából mennyekből kinyilat
koztatta az ö  szent igéjét és igazsá
gát, melyet arinakélőtte : az ö  szent 
Fia* a mi Urunk Krisztus Jézus, az 
ő apostolaival egyetembe, e világba 
prédikál vala. Evvel «2 ö  Szent igé
jével megmutatta .minden válasz
tottaknak, mi legyen az ördögnek 
minden csalárdsága, hogy tudjuk 
magunkat megoltalmazni tpie és az 
ő hazugságainak sokságát eltávoz- 
tatni.«

S  :
A harmadik könyv

»Vigasztaló könyvecske«.
Arra int és tanít, miképpen készül
jön az ember a halálra. A könyv 
szándéka az, hogy felszabadítsa az 
embert a haláltól való félelem szol
gaságából az élet, a reménységes 
élet boldogságára. Ezt a felszabadí
tást pedig azzal végzi, hogy tanítja 
az embernek és az Istennek a közös
ségét, közösségük helyreállítását a 
Krisztus Jézusban. Az Istennel való 
közösség viszont elválaszthatatlan 
az evangéliumi reformáció szerint 
az emberekkel való közösségtől. Az 
az Isten iránti szeretet, hogy szere- 
tetben szolgálunk embertársaink
nak!

Dr. Sólyom Jenő

A zért megyünk voltaképpen is- 
tentiszteletre: hogy meghalljuk 

azt, amit Isten éppen most, éppen 
nekünk üzenni akar. Nem hallhat
nék meg ezt odahaza, bibliaolvasás 
közben, vagy esetleg valamely meg
hitt kis körben, a Biblia fölé ha
jolva? Igen, Isten nyilván szól a 
magános csendes órában is és akkor 
is, ha »ketteh-hárman« az ő nevé
ben összegyülekezve keresik az ő 
üzenetét. Azonban mindez nem pó
tolhatja és semmiképpen nem teszi 
feleslegessé azt, hogy a gyülekezet 
a maga egészében álljon meg Isten 
templomában az Ú r színe előtt és 
ott hallja meg azt, amit neki Ura 
üzen. Luther nem ok nélkül han
goztatta olyan állhatatosan, hogy az 
istentiszteletben hirdetett ige, a pré
dikáció által jön hozzánk Jézus 
Krisztus és cselekszik velünk hatal
masan.

A prédikáció: Milyen hallatlanul 
merész vállalkozás: egy bűnös em
ber megnyitja száját s azzal az 
igénnyel és reménységgel lép fel a 
szószékre, hogy általa Isten szól az 
ö  népéhez. Hogyan is kísérelhetnék 
ezt meg, ha nem maga Jézus ígérte 
volna tanítványainak: »Aki titeket 
hall, engem hallgat.« (Luk. 10, 16.) 
S ezt az ígéretet meg is tartotta: 
mennybemenetele óta, visszajövete- 
léig valóban a prédikáció által építi, 
tartja  fenn és terjeszti egyházát a

Ir ta :  T u r m e ze y  E r z s é b e t

E lső  lé p é se m tő l n y o m o n -k ís é r t :
v é d e tt  m in t  h ő s i v é r t . . .
m in t  t is z ta  d a lla m
ö le lte  k ö rü l é le te m e t h a lk a n  . . .
m é ly s é g  h a  v o n t, n e m  e n g e d e tt  z u h a n n i . . .
m in t  s z á r n y  s e g í te t t  m e n n y  fe lé  su h a n n i,
s  a z  é js za k á b a n  m in t  c s illa g  v ilá g o lt,
É d e s a n y á m ,  >. a z  im á d sá g o d l

A h á n y s z o r  u ta m  s ír o d h o z  v e ze t,  
m in d ig  lá to m  ö s s ze k u lc s o l t  k e z e d .
N e m  re jth e ti  e l s irh a lo m , ko p o rsó .
S  fü le m b e  c se n g  c so d á la to s , u to lsó
im á d s á g o d . . H is z e n
m in t  d rá g a  ö rö k sé g e t  ő r izem .

P g y  im á d k o z tá d  e l  ö n k ív ü le tb e n . . .  
é jje l. S zó l tá l .  H o z zá d  s ie tte m .
» C sitt!«  — k e d v e s  .k e ze d  in tv e  m o z d u lt  
» T e m p lo m b a n  > v a g y u n k !  Im á d k o z z u n k !«
B im -b a m !  H a ra n g o k  s z ó la l ta k  m e g  lá g y o n  
a m in d e n  é d e s a n y á k  te m p lo m á b a n . _
s é n  n é m a  á h í ta tb a n  « • ' ■
h á ro m  k é ré se d e t  h a llg a tta m :
» D ic sé r te s sé k  a  J é z u s  K r is z tu s i  
ő r i z z e  m e g  g y e r m e k e in k e t!
A d jo n  n e k ü n k  b é k e ssé g e s  a lu v á s tl  
A m e n .«  N e m  k é r té l  s e m m i  m á s t.
K i k é rh e tn e  e n n é l tö b b et, n a g yo b b a t? .

K in t  a  c s i lla g o k  c se n d e se n  ra g y o g ta k .
K é ré se id n e k  k ö n n y ű  s z á r n y a  ke it.
T á v o l lá th a ta t la n  k a r  é n e k e lt . *
É s  a  h a ra n g o k  z e n g te k - z ú g ta k  lá g y a n  
a  m in d e n 'é d e s a n y á k  te m p lo m á b a n ,
A z ó ta  jó l  tu d o m ,
h o g y  im á d s á g o d  k ís é r  a z  ú to n ,
a h o g y  e d d ig  k ísé r t.

ő r i z  m in t  h ő si v é r t . . .
m in i .  t i s z ta  d a lla m ,
ö le li k ö rü l  é le te m e t  h a l k a n . . .
m é ly s é g  h a  h ú z , n e m  h a g y  z u h a n n i . . .
é js za k á m b a n , m in t  c s illa g  v e t  v ilá g o t.
É d e s a n y á m , e z  á  fe le d h e te t le n  
u to ls ó  im á d sá g o d .
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Isten tisz te le ti rend
október 31-én, B udapesten .

PESTI OLDALON: ,
‘ DEAK-TER d. e. 11 (úrv.) d. u. 4 '(úrv .) — 
FASOR délelőtt 10 Gyöngyösi Vilmos. — 
OLLÖI-ÜT délu tán  7. — RAKÖCZI-UT dé l
u tán  7. — KARÁCSONY S.-U. délután 7. — 
THALY K.-U. délelőtt II Vám os József, 
Idélután 'A7 Bonnyal Sándor. > — KŐ
BÁNYA d é lu tán  7 (úrv .) H af^nscher Károly.
— SlM OR-U. d é lu tán  VjS H afenscher Károly.
— ZUGLÓ délelőtt 11 M u n tág  A ndor, dé l
u tá n  7 K arner Károly dr. — FOTI-UT dél
előtt 11 (ú rv .) R lm ár Jenő . d é lu tán  7 (úrv.) 
G ádor A ndrás. — VACI-OT d é lu tán  7 (ú rv .) 
R lm ár Jen ő . — Ú JPEST délelőtt 10 M atuz 
László, d é lu tán  >A7 Gvökössy E ndre  d r, — 
DUNA KÉSZ!-ALAG délelőtt 8 (úrv.) B lázy 
Lajos. — PESTLŐRINC délelőtt 11, d é lu tán  
7. — PESTIM RE d é lu tán  5.

BUDA! OLDALON:
BECSI KAPU-TÉR délelőtt 11 V árady Lajos, 

délu tán  7 Sréter Ferenc. — TOROCZKO-TF.R 
délelőtt 8 V árady Lajos. — ÓBUDA délután 
7 Incze Gábor d r. -  XII., TARCSAY V.-U. 
délelőtt 11 (ú rv .). K arner K ároly dr., dél
u tá n  7 (úrv .) D anhauser László. — HŰVÖS
VÖLGY, LELKESZNEVELÖ INTÉZET dé l
előtt 10 N agy Gyula dr. -  KELENFÖLD dél
e lőtt 11 (ú rv .). d é lu tán  6 (ú rv .) . — NÉMET- 
VOLGYI-ÜT d é lu tán  6. — CSEPEL d é lu tán  6 
Brebovszky G yula.

* novem ber 1-én, B udapesten.
PESTI OLDALON: ., ‘

DEAK-TÉR délelőtt 9 (Ifjúsági) Sflle Ká
roly. d. e. II (úrv.) Kemény Lajos, délu tán  
4 (ném et) Gyöngyösi Vilmos, délu tán  6 Zay 
László. — FASOR délelőtt 9 (ú tv .). délelőtt 
V*!0 G yöngyöst Vilmos, délelőtt 11 G yöngyösi 
Vilmos, d é lu tá n  6 C serháti S ándor. - -  DÓZSA 
GYORGY-ÜT délelőtt */*10 C serháti S ándor.

OLLOL-OT délelőtt V.10, délelőtt II. -  
RAKÖCZI-ÜT délelőtt 10 Sztlády Jen ő  dr., 

.délelőtt */.!? — KARÁCSONY S.-U délelőtt

délelő tt VrIO H afenscher Károly, dé lu tán  4 
H afenscher Károly. — SIM OR-U. délelőtt 
V.J2 V ám os József. — UTASZ-U. délelőtt >/,12 
H afenscher K ároly. — ZUGLÓ délelőtt II 
'SfchotZ László, d é lu táh  6 M un tág  A ndor. — 
GYARMAT-U. délelőtt 'A10 M un tág  A ndor.
— RAKOSFALVA délelőtt 'A12 M u n tág  A n
dor. — FÖTI-OT délelőtt 11 (úrv .) Rlmár 
■Jenő. d é lu tán  7 G ádor A ndrás. — VACI-ÜT 
'délelőtt 8 (ú rv .) R lm ár Jenő . délu tán  4 G á
dor A n d rá s . -— Ú JPEST délelőtt 10. M atuz 
László. — DUNÁK ESZI-A LAG délelő tt 9 B lázy 
iLaJos. — VAS-U. 2/e. délelőtt 11 Szim onidesz 
Lajos. — RÁKOSPALOTA MAV-TELEp dél
e lőtt Ví9. — RP. NAGYTEMPLOM délelőtt 10.
— RP. OREGTEMPLOM d é lu tán  3. — PEST
ÚJHELY délelőtt 10 Kürtöst K álm án. — 
RÁKOSKERESZTÚR délelő tt '/ i l l .  — RÁKOS- 
HEGY délelőtt 9. — RAKOSLIGET délelőtt 10.
— RÁKOSCSABA délelőtt 9 Békés József, dél
u tá n  '/*7 Békés József. — CINKOTA délelőtt
9 (gyerm .). délelőtt 10. d é lu tán  'A3. —
MÁTYÁSFÖLD délelő tt 'AI2. — KEREPES- 
KISTARCSA délelőtt '/,10. — PESTLŐRINC 
délelőtt 11. d é lu tán  5. — PESTLŐRINC SZE- 
MERE-TELEP délelőtt s/,8. — PESTERZSE- 
BF.T délelőtt 10. — SOROKSAR-ÜJTELEP 
dé lelő tt >A9. — KISPEST délelőtt 9. délelőtt 
10. d é lu tán  6. — W EKERLE-TELEP délelőtt 
8. — RÁKOSSZENTMIHÁLY délelőtt 'A ll. dé l
u tá n  5.

BUDAI OLDALON:

BÉCSIKAPU-TÉR délelőtt 9 Sréter Ferenc, 
délelőtt 11 «V árady Lajos, d é lu tán  7 Sréter 
Ferenc. — TOROCZKO-TÉR délelő tt 8 V árady 
L ajos. — ÓBUDA délelőtt 9 M ezősi György, 
délelőtt 10 H G audy László dr., délután 7 
H. G audy László dr. — XII.. TARCSAY 
V.-U. délelő tt 9 R uttkay Elem ér, délelőtt II 
D anhause r Lászlő. d é lu tán  7 Ruttkay Elemér.
— BUDAKESZI délelőtt '/,10 — HŰVÖS
VÖLGY. LELKESZNEVELÖ INTÉZET délelőtt
10 Friedrich Lajos. — KELENFÖLD délelőtt 
8 (ú rv .), déle lő tt >A!0 (gyerm .), délelőtt II 
(ú rv .), d é lu tán  5. — NEMET VÖLGYI-ÜT 
délelőtt 9. — KÜLSÖ-KELENFÖLD 12. — 
CSEPEL délelőtt II B rebovszky Gyula, dél
u tá n  6 Brebovszky G yula. — BUDAFOK dél
előtt 10. _  NAGYTÉTÉNY délelőtt 'A9. -  
KFLENVÖLGY délelőtt 9. — ALBERTFALVA
r t é l a l n f t  l / . l f  ___ r c n  I  i r . u c n v  J A I » I JZt l  i /  I O  i

földön. Ott, a templom csendjében* 
amíg hangzik a prédikáció, munkál« 
kodik a Szentlélekűristen: némelye« 
két megítél, másokat feloldoz, meg
keményít, vagy sebeket gyógyít, el« 
hív és kiválaszt, bűnbánatra indít* 
szolgálatra buzdít, vigasztal és erő« 
sít, világosságot ad és utat mutat* 
tanácsol és tanít, ezerféleképpen, 
amint közülünk egynek-egynek arra 
éppen szüksége van; s mindezt 
ugyanabban az egy prédikációban, 
annak a gyarló bűnös embernek, a 
»papnak« emberi beszédén keresz
tül. Ott, a prédikációban történnek 
ma is az igazi, nagy csodák, hiszen 
a prédikáció maga a legnagyobb 
csoda: Isten szól hozzánk bűnös em
berekhez, egy másik bűnös ember 
szája által. 1
T sten szól hozzánk. De vájjon mit 

akar mondani? Mindig ugyanazt, 
de mindig másképpen. Az ember bű
néről és Isten szeretetéről szól a 
prédikáció úgy, ahogyan ez az egy 
üzenet a Szentírás gazdag kincses
tárában sokféleképpen elénk tárul. 
A prédikáció alapja mindig a Bib
liának valamely hosszabb-rövidebb 
szakasza, az úgynevezett textus. S 
ezeket — éppen úgy, mint az oltár 
előtt felolvasott bibliai szakaszt — 
nem az igehirdető önkénye, hangu
lata, belátása választja ki, hanem 
ezeket egy-egy esztendőre előre az 
egyház rendeli el, bizonyos megha
tározott rend szerint. Ezt a rendét 
nevezzük perikóparepdnek, s ezeket 
a bibliai szakaszokat perikópáknak, 
ami magyarul éppen azt jelenti, 
hogy: levágott bibliai szakasz. Éne
keskönyvünk végén ott találhatjuk 
»vasárnapi és ünnepi szent leckék« 
címen az egyik leggyakrabban hasz
nált, úgynevezett óegyházi perikópa- 
1 endet, amit, mint a neve is mutatja, 
ősidők óta használ szinte az egész 
keresztyénség. Ebből az összeállítás
ból első olvasásra kitűnik,, hogy 
ezeknek a bibliai szakaszoknak, a ki
választását és összeállítását az egy
házi esztendő sorrendje szabja meg. 
A perikópák tehát az egyházi esz
tendő minden egyes vasárnapjára és 
ünnepnapjára felolvasásra összeállí
tott bibliai szakaszok. Minden alka
lomra két-két perikópa van ki
jelölve: egyik az evangéliumokból, 
a másik az apostoli levelekből 
(epistolák), vagy a Cselekedetek 
könyvéből, vagy az ószövetségből. 
Ezek úgy vannak összeválogatva, 
hogy megmutatják a vasárnap, vagy 
ünnepnap jelentőségét, tolmácsolják 
üzenetét, az egyházi év rendje sze
rint. Egyik perikópát az oltár előtt 
szoktuk felolvasni (lekció), a másik 
alapján történik a szószéki igehir« 
detés (textus).
T sten szól a prédikációban, de vaj» 

jón a gyülekezet hallgatja-e? Áz 
ige, a bibliai szakasz felolvasását 
állva szoktuk meghallgatni, tisztelet
ből Isten igéje iráht. Némelyek erre 
alig figyelnék, gondolván, hogy ez 
nem fontos, az érdekes, a »szónok
lat«, majd csak azután következik. 
Milyen tévedés! Aki nem figyelt na
gyon jól a felolvasott bibliai részre, 
az hogyan értse meg azt a prédiká
ciót, ami nem egyéb, mint ennek a 
héhány bibliai mondatnak a kifej« 
tése?! Általában nagyon fontos kér« 
dés az, hogy igazán figyelemmel 
hallgatjuk-e a prédikációt. Az em
ber lelki magatartása nem marad 
rejtve, hanem kiárad belőle, mint 
valami láthatatlan, de nagyon is 
érezhető légkör, * illat, ami .befolyá
solja környezetét is. A figyelmetlen 
ember zavarja szomszédait is, a fi
gyelmetlen, érzéketlen gyülekezet 
bénítja, csüggeszti az ige hirdetőjét, 
míg a feszült figyelem, a készséges 
várakozás, forró, meghitt, áldott 
légkört teremt, mint a tavaszi zá
por utáni napsugárra felszálló me
leg pára, aminek keltető bölcsőjé
ben szinte tapinthatóan fakad az 
elvetett magból az élet.

Sok ember azért nem hallja meg 
Isten üzenetét, mert m ár előre tudja, 
hogy mit akar hallani. Hogyan töltse 
ki beléd Isten az ő igéjének élő vi
zét, ha a te szíved csordultig tele 
van a saját gondolataiddal, vá
gyaiddal, gondjaiddal és panaszaid
dal? Isten üres, megüresített, készsé
gesen várakozó és az Ö üzenetére vá
gyakozó szíveket akar.
A prédikáció: az istentisztelet, kö- 

zepe, szíve, csúcspontja. Itt az 
Isten köztünk, az Ö igéjében. Bár
csak mindig, mindnyájan készséges 
szívvel fogadnánk az Ö kegyelmes 
érkezését.
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E V A N G É L IK U S  É L E T

LUTHER A REFORMÁCIÓRÓL
»Harminc évvel ezelőtt — szólt 

Marttnus doktor — a Szentírás is
meretlen volt. A prófétákat meg 
sem említették és azt tartották, 
hogy lehetetlen őket megérteni. En 
m ár húszéves voltam, amikor még 
egyiket sem láttam. Azt gondoltam, 
az evangéliumból és a levelekből 
nincs Is több, csak amennyi a pré- 
dlkációskőnyvekben található. Vé
gül az erfurti (kolostori) könyvtár
ban találtam egy Bibliát. Ezt olvas
tam gyakran, D. Staupitz nagy 
csodálkozására.« (Staupitz volt 
Luther elöljárója a kolostorban.)

*
Doktor Luther Márton mondotta 

FJstebenben, röviddel halála előtt, 
«■hogy az augsburgi birodalmi gyű
lésen az 1530-ik esztendőben Alb
recht matnzi püspök egyszer a Bib
liát olvasta. Ekkor éppen arra jön 
egyik tanácsosa és így szél: Legke
gyelmesebb választófejedelem és 
nram, mit csinál fejedelmi méltó-* 
ságod ezzel a könyvvel? Erre ő így 
válaszolt: Nem tudom, milyen
könyv ez; mert minden, ami csak 
benne áll, ellenünk van.«

*
*A pápa az övéivel együtt nem 

szenvedheti el, hogy őt reformál
ják. Mért a «reformálás« iránt Ró
mában sokkal ellenségesebbek, mint 
a mennydörgés vagy az utolsó nap 
iránt. Amint egy bíboros mon
dotta: «Egyenek, igyanak és tegye
nek, amit akarnak; de hogy min
ket réfbrmélni akarnak, azt mi már 
nem szenvedhetjük el; akkór már 
harcolnunk kell velük!

így hát mi lutheriek nem elég
szünk meg azzal, ha mingyárt meg 
is engedik a két szín alatti úrva
csorát és a papi házasságot. Hanem 
tisztán és hamisítatlanul akarjuk a 
tanítást is ä hitről és a mégigazu- 
lásfól, hogyan lesz Isten előtt igaz 
az ember és hogyan Udvözül; mert

ez űz ki minden istentelenségét és 
bálványimádást. S ha ezek kiűzet
tek, akkor megdőlt a pápaság fun
damentuma, amelyre épült. Ezt a 
reformációt érzi és ettől fét a pá
paság.«

*
»A tanítást és az életet jól meg 

kell különböztetni és el keli válasz
tani egymástól. Az élet nálunk is 
bűnös, mint a pápistáknál: ezért, a 
pápistákkal mi nem az életfolyta
tásuk miatt, hanem a tanitásuk 
miatt küzdünk. Húsz és Wiklif ezt 
nem tudták, ők esupán a pápisták 
életfolytatását támadták. Én azon
ban elsősorban nem az életükről 
szólok, hanem a tanításukról. Az én 
hivatásom és küzdelmem elsősor
ban az, hogy ellenfeleim helyesen 
tanitanak-e. A többiek csak az éle
tüket támadták és kárhoztatták. De 
ha az ember a tanításukat támadja, 
akkor fogta meg a liba nyakát..  >

Ha az ige tisztán marad, még az 
élet is rendbehozható és helyre
jöhet, ha van Is benne valami 
hiány. Mert minden az igén fordul 
meg. melyet a pópa elvett tőlünk, 
meghamisított és beszennyezett és 
helyette mást hozott az egyházba. 
Ezen a módon és olyanképpen győz
tem le és vertem meg a pápát, hogy 
t. i. én helyesen tanítok, hogy az 
én tanításom Istentől való és ke
resztyén. az övé azonban nem
keresztyén és ördögi.«

«A pápaság alatt én sokáig téve- 
lyegtem. Nem tudtam, hogyan is 
voltam benne. Valamit sejtettem 
ugyan, de nem tudtam, mi volt ez, 
mindaddig, amíg a Római levél t. 
fejezetéhez el nem jutottam: Az 
igaz ember hitből él (17. v.). Ez se
gített rajtam. Ekkor láttam meg, 
milyen igazságról is bészél Pál, mi
vel a szövegben a iustitia, az igaz
ság állott elől. Ekkor illesztettem

Huszonöt éve szentelték fel 
a kelenföldi templomot

I Bensőséges ünnepség töltötté bé 
a  kelenföldi gyülekezet egész nap
já t október Í8-án.

Huszonöt évé szentelték fel a 
templomot, amely Budapest egyik 
legszebb és legmelegebb hangulatú 
temploma. 1910-ben szerveződtek a 
budavári egyházközség kebelében 
külön lelkész! körré a kelenföldi 
evangélikusok. Tizenhat év telt el 
szorgos, lelkipásztori munkában és 
a filléreket is számontartó, takaré
kos gyülekezeti életben, míg végre 
templomépítéshez kezdhettek. A 16 
év alatt a háború és az utána kö
vetkező gazdasági válság három íz
ben semmisítette meg a templom- 
építésre hözótt áldozatokat, de nem 
törhette meg e sok nehézség sem a 
kelenföldieket. Uj lendülettel Indul
tak ismét, negyedszer is a templom- 
építésre. Lendületüket a hit és az 
imádság ereje adta, a fejlődő, kitel
jesedni akaró élet jellemezte ezt a 
gyülekezetei. Nyomasztó volt már 
számára az Iskolai tornaterem 
szürke falá, mely éveken keresztül 
fogadta be a gyülekezetét istentisz
teletre. Otthont akart a «testvéri 
együttlakozásra« s Isten megáldotta 
szándékét. 1926-ban kezdték el az 
építést- s* 1928. október 21-én szen
telték fel a templomot.

Huszonöt év — alig egy ember
öltő. Még sokan ültek ezen a szép 
ünnepen a templom padjaiban vagy 
szorongtak a zsúfolásig megtelt 
templomban azok közül, akik jélén- 
VOltak az első kapavágásnál, az 
alapkő letételénél, vagy a templom 
ajtajának megnyitásánál, sokan, 
akik most könnyel á szemükben 
emlékeztek a kezdetre, az első sze
retet édességére, melybe összefonó
dott akkor Kelenföld evangélikus- 
aága.

Csákó Gyula püspöki titkár emlé
kezett meg az egyházközség törté
netének é nagyjelentőségű korsza
káról s mélyenszántó szavaival 
Krisztüs Igazi tanítványságának út
járól szólott, amelyen a gyülekezet
nek továbbra is haladnia kell a múlt 
tanítása nyomán a Szentlélek erejé
vel, Az igehirdetés textusa határo
zott útmutatás Jézus tanítványai 
számára. Az út az önzetlenségen, le
mondáson és a határozott, jól meg
fontoltságon vezet keresztül.

Az ünnepi istentisztelet után az 
egyházközség tanácsa szeretelven- 
dégségen találkozott éz ünnepi al
kalom vendégeivel. Többék között 
megjelent és üdvözölte á jubiláló 
egyházközséget dr. Somogyi József 
egyházmegyei felügyelő.

Délután a gyermekek részére volt 
igehirdetés. Az igehirdetés szemlél
tetésére pompás színekké! kidolgo

zott flanellográfot mutattak be arról, 
hogy a gyülekezet maga hogyan épül 
templommá a próféták és apostolok 
tanításán, ahol a szegletkő maga 
Jézus Krisztus. Utána a gyülekezet 
múltjáról és jelen eseményeiről szí
nes diapozitív sorozatot mutatták 
be. A hívek nagy érdeklődése kí
sérte ezt a délutáni programmot is:

Este 6 órakor a kelenföldi hívek és 
a többi pesti egyházközségek hívei
nek rendkívül nagy érdeklődésével 
tartotta meg az egyházközség ének
és zenekari egyházzenei estjét. Az 
egyre bővülő és szép reményre jo
gosító ének- és zenekar most főár 
másodszor mutatkozott be Budapest 
evangélikűsságának ilyen zenei est 
formájában. Ez alkalommal magyar 
zsoltárokat mutatott be, a bibliai 
Zsoltárok közül azokat a legszebb 
költeményeket, amelyeket ének- és 
zenekarra magyar szerzők dolgoztak 
fél. Műsoron szerepelt Harmath 
Artur 150. zsoltár című műve, 
mély szelíd szépségével hatott a 
hallgatóságra. Az ének- és zenekar 
Kodály Zoltánnak 114. genfi zsoltá
rát adta elő a továbbiakbán. A ha- 
tálmas erejű kompozíció az előadók 
minden képességét igénybe vette. A 
zsoltár az Ür hatalmas erejét festi 
a szöveghez mindenben alkalmaz
kodó nagyszerű zenei aláfestésekkel. 
Ezután Gárdonyi Zoltán 62. zsoltára 
következett, melynek szövegét 
Pálfy Miklós fordította. A zsoltár 
zenéje az Istenben váló megnyugvás 
és békesség hangjaival kerítette ha
talmába a lelkeket. Bárdos Lajos 
92. zsoltára, a Mily Igen jó az Ú r
istent dicsérni kezdetű, a régi ének
motívumokat használta fel s a régi 
Szép dallamot emelte ki a mű. Vé
gül Sulyok Imre 130. zsoltára a De 
profundis, a bűnbánat mélységével 
s a bűnbocsánatba való rendíthetet
len bizalommal zárta bé a magyar 
zsoltárok sorát. Az ének- és zene
kart Sulyok Imre karnagy vezette. 
Az ő kitartó és lelkes munkájának 
egyik szép eredménye volt ez az 
előadás is.

A műsorban szerepéit még Kápi 
Králik Jenő íoccata-ja és Liszt: 
Weinen klagen orgonafátttáziája. 
Mindkettőt Peskó Zoltán nagyszerű 
művészete tolmácsolta. Különösen 
az orgonafantázia á legapróbb rész
letekig átgondolt és pompásan ki
dolgozott, mesterien hangszínezett 
előadása m utatta meg Peskó Zol
tán művészetét.

A kelenföldi gyülekezeti nap és ze
nei est méltó volt a gyülekezethez, 
mely á templomot építette és hisz- 
szűk, hogy mindazok, akik részt Vet
tek rajta, új erőt kaptak felülről 
a hitre, a Krisztus testéhez, az egy
házhoz való ragaszkodáshoz.

össze az elvontat és a konkrétot, 
az igazságot és Igaz állapotot, és 
bizonyossá lettem a dologban. 
Megtanultam a törvény igazságát 
az evangélium igazságától megkü
lönböztetni.

Azelőtt semmi más nem hiány
zott, csak az, hogy nem tettem kü
lönbséget törvény és evangélium 
között, mindet egynek tartottam s 
ftzt mondtam, hogy Mózes és Krisz
tus között nincs más különbség, 
Csak időbeli és tökéletességbeli. Dí 
amikor felfedeztem az igazi különb
séget köztük, tudnillik, hogy más 
dolog a törvény és más az evangé
lium, akkor ment végbe bennem a 
nagy változás.«

*
«Jézus Krisztus felől nem tudok 

mást, mivel testben sem nem lát
tam, sem nem hallottam, csak egye
dül az 0  nevét. De az írásból, hála 
Istennek, mégis olyan sokat tanul
tam felőle, hogy ez nékem elég. 
Nem vágyódom testileg Is látni vagy 
hallani ö t. Ezenkívül nagy gyen
geségemben, bűneim terhének ér
zése és rettegése közben, a haláltól 
való félelemben és csüggedésben, a 
gonosz, álnok világ üldözése közben 
gyakran tapasztaltam és éreztem 
azt az isteni erőt. amelyet ez a név 
rajtam, aki egyébként minden te
remtménytől elhagyott voltam, 
megbizonyított, engem a halálból 
kiragadott, újra megelevenített és a 
legnagyobb csüggedésben is meg
vigasztalt, t, 1. az 1530. esztendőben, 
az augsburgi birodalmi gyűlésen.

Ügy, hogy ha Isten akarja, akkor 
ennél a névnél maradok, ezzel élek 
és hálok. És semmlnthogy életem
ben megengedjem, hógy valaki más, 
legyen bárki is, Istentelen és hamis 
tanításával túl közel merészkedjék 
az én Uram Krisztusomhoz — bár
milyen drága mázzal vonja is be, 
díszíti és ékesíti tanát —, inkább 
nem akarok élni. Igen, elviselhe
tőbb lenne a számomra, hogy fele
séggel és gyermekekkel minden 
csapást és gyötrelmet elszenvedjek 
S végül a leggyalázatosabb halált is 
haljam, minthogy az ilyet lássam 
és hallgatnom kelljen.«

*
»Én megfogadtam á Jceresztségben 

az én Uramnak, Krisztusomnak, 
hogy Őbenne hiszek és Hozzá hű
séges maradok. Ezt is akarom tenni 
az ő  kegyelme, cselekvése és segít
sége által. Most ezt'm inden kísér
tés közepette tudom, t. i. azt a fo
gadalmat, melVét a keresztségben 
tettem, hógy Őbenne akarok hinni 
(ami az igazi és a legnagyobb foga
dalom) és viszont azt is, hogy ő  
megígérte, áz én Istehem lesz. Ha 
éz a vigasztalásom nem lett volna, 
súlyos próbatételeimben nagy szen
vedéseimtől rég elvesztem volna. 
Az én drága Uram segítsen to
vábbra iS! Amen.«

(D ,. Luther Mártón asztali beszél
getéseiből. MA 9. 81. 43. 44. 36. 74. 
64.) , ,

K észü lj a z  ig e  h a l lg a t á s á r a !
SzénthárómS&g u. 22. vasárnap.

Jn 20, 39—31. >
Jézus Krisztus Utunk kinyilatkoz

tatta az Istennek világot megváltó 
hatalmas szeretetét. Ezt tette minden 
szavával, cselekedetével, halálával és 
feltámadásával. Ez a kinyilatkoztatás 
az életet hozta, mert nem szó csudán, 
hanem Istennek világraszóló cseleke
dete, mellyel szélűbe szegült a bűnné!, 
a rosszal és állást foglalt a jó és az 
Üdvösség mellett.

Istén kegyelme az, hogy még ezen 
a szeretetén túlmenően Is gondolt rá, 
hogy ml újra és újra tudomást szcrei- 
késsünk erről az örömhírről. Az első 
magyar teljes bibliafordítás, Károlt 
Vizsolyt Bibliája előszava azt mondja, 
hogy Isten számolt az emberi jeledé- 
kenységgel, s ezért leíratta kegyelmes 
üzenetét a próféták és ápöstblok Ira
taiban. Ez az örömüzenet a mi ke
zünkben is ott van, mert megtalálhat
juk a Bibliánkban.

Hálás szívvel köszönjük ideg Isten
nek, hogy életünk örömhíréi és Krisz
tus nágy szeretetét mindig újra és 
mindig jobban megismerhetjük bib
liánk olvasása és a biblia üzenetének 
tolmácsolása: a prédikáció áltat, és 
kérjünk tőle erőt, hogy szerethessük, 
örömest tanulhassuk az ö  Igéjét és 
így legyen örök életünk. Ma Isten 
újra kezünkbe adja az írást: olvas
sátok! Isten szer etet e teszi ézt, mert 
ázt akarja, hogy hlgyjünk Krisztusban 
és így legyen örök ételünkt

Az egyh ázi szépirodalom ról
A fasori gyülekezet újra a régi 

otthonban, a lelkészi hivatal melleti 
tanácsteremben indította meg szo
kásos szeretetvendégségei sorát. Az 
első alkalmat Gyöngyösi Vilmos 
lelkész nyitotta meg írásmagyarázat
tal s gazdag egyházi műsor kereté
ben: RuZlcska Márta csengő szép 
éneke, Peskó György harmónium- 
játéka és Frenkl Tibor megkapó sza
valata közben Koren Emil lelkész 
tartott előadást az • egyházi szépiro
dalom kérdéséről.

Mindenekelőtt arról szólott, hogy 
a szépirodalom nem határozható meg 
azzal, hogy egyházi, vagy sem. Az 
Irodalom: irodalom, sajátosan önálló 
valami s nem lírává, vagy epikává 
lágyított teológia. Nem Is bírálható
így.
' Veszít is igazi valójából, sőt el

veszti igazi valóját, ha az olvasók 
igénye szerint «készül« klerikális 
célzatossággal, öltözik egyházi té
mákba, vagy törekszik evangélizáló 
hatásokra.

Mégis beszélhetünk egyházi szép
irodalomról, ha más oldalról néz
zük.

Voltaképpen minden igazi szépiro
dalom vallásos. Nem a szónak egy
házi értelmében, hanem azért, mert 
az igazi (ró mindig vall. Így az 
igazi irodalom mindig Vallás. Miről 
Vall? Arról a viszonyról — akár po
zitív, akár negatív vonatkozásban — 
amiben az 6 személyes énje az örök
kel, az isteni Énnel van. Ennek a 
viszonynak a formái igen kompli
káltak és elágazók. Mert a szemé
lyes énhez tartozik maga a világ is,

a tennivalók, a sors, az egész hely
zet, amiben az ember van. Éppen 
ezért az Író törekvésé mindig ez: 
eligazítani a világban úgy, ahogyan 
Ő utat talált.

Ha pozitív a találkozás áz Örök
kel, ez sajátosán benső találkozás 
és nem határozható meg az «akól« 
kereteivel, noha kétségtelen, hogy 
az író valami módon a «nyáj«-hoz 
tartozik. Így vallásos író akloh k i - ; 
vül, de nyájban: Werfél, Tolszcój, 
Dante, Dosztojevszkij, Ady, Tagoré, 
Konfuce stb.

Ahol az «isteni Ennél« való talál
kozás Jézus Krisztussal való talál
kozást jelent, használhátjuk a ke- 
résztyén jelzőt s ahol ez a találko
zás a lutheranizmus sajátos talaján 
és mondanivalójában születik meg, 
szólhatunk evangélikus szépiroda
lomról. De így is hozzá kell tennünk: 
ha egyáltalán szólhatunk.

Minden igazi író joggal kifogá
solná és csodálkozna, ha művészetét 
egyházi jelzővel látnánk el. Ady 
bizonnyal különös arcot vágott 
volna, ha valaki református költő
nek mondja, noha — Makkál híres 
Ady-tanulmánya szerint — a magyar 
Irodalomnak két igazán vallásos köl
tője van: Balassa jés Ady.

A szépirodalom n’érh több, vagy 
kevesebb, mint egyházi, hanem egy
szerűen: más.

A lényeg inkább ez: szépirodalmat 
lehet hittel olvasni. Keresztyén hit
tel. EZ a valóságos kérdés, nem az 
«egyházi szépirodalom«. Egyházi író ; 
helyett: hívő olvasó,

Szom bat esti közös im ádságunk
A HIT: VALÓSÁG

Zsld 11,1.

m LUTHER nagy félismerésé aZ 
vólt, hogy Istén kegyelmes 

szérétété krisztus által nemcsak re
mélt dolog, hanem a hitben valóság. 
Erre a felismerésre alapozódott rá 
reformátori munkája. Ezért refor
mátor! hité nem keresés völt, hanem 
rötalálás, nem rettegés, hanem meg
nyugvás. Kegyelmes istene nem me
rült előtte homályba, távól sem volt 
tőle, mert a hit által övé lett s ő az 
Istené.

VALLJUK MEG, hogy a refor
máció öröksége gyakrűn lett tar
talmatlan szólammá ajkunkon és 
üres keretté szívünkben.

ADJUNK HALAT Istennek, 
hogy mindig Újra hirdétteti Krisz
tusban megjelent valóságos sze
retetét, bűneink valóságos bocsá
natát és Szcnttelkévet így mun
kálja a valóságos keresztyén éle
tet.

S  A KERESZTYEN HIT igénk 
szerint mindig ilyén réfórmá- 

tóri hit. Szilárd meggyőződés az Is
ten válóságos Bzeretetéről. Nem sej
tés, hanem valóság.

a , A KERESZTYEN ÉLET
! hitre alapozódik és belőle táp

lálkozik. Ha á ml hitünk valóság, 
akkor életünk is valóságos keresz- 
tyénség lész. Aki így hisz, annak 
élete térmi a mégigazulás gyümöl
cséit. Ez á keresztyénség abc-je: á 
hit a remélt dolgok valósága.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten ' 
erősítse meg hitünket, hogy .a z . 
ne gyenge sejtés, de erős refor- 

'■jnátori. UiE le g y é n , mely alkalmas 
árrá, hogy általa valóságos káp-r- 
csolat legyen Isten és köztünk, 
gyermeki kapcsolat és teremje 
még ez a hit gyümölcséit életünk
ben úgy, hogy a keresztyén étet 
ne csak szavakban, de cseleke
detekben valósuljőn egyházunk
ban és mindegyikünkben.

B I B L I A - 0  L V A S Ó
November 1. Vasárnap. Jer. 3 :22, Róta. 2 : 4.

Nem az iséhtélénék felé hangzik az engedetlenség vádja hanem a
szófogádatlan. makacs gyermekben hozzánk szól a türelmes Isten. Bár 
Ezsdrás imádsága a miénk is lenne. S bűneink látása bocsánatért kö
nyörgő emberré tenné.

Olvasd még: Ezsdr. 9 :5 —9, 13—15, Zsid.. 11:8—22.
November 2. Hétfő. II. S im . 7 :22, I, Ján. 1 : S.

Istent az életínkbén nem a nagy események látása magasztalja fél, 
hanem az életünkből a sötétségbe kiűző, ítélkező, gonosz indulatoktól meg
szabadító és a bűnbocsénat kegyelmét az életünkben mégblzonyitó csele* 
kedete

Olvasd még: Máté 7 :1—5, Zsld. 11 :23—31.
November 3, Kedd. Zsolt. 193 1 13, I. Tlm. 8 1 13,

Isten felmagasztalása nem üres beszéd, hanem az életfolytatásunkban 
megnyilvánuló naponként megvalósuló Cselekvés. Urunk könyörülete nem 
a sebek szaggatására, hanem gyógyítására, a megbocsátásra kell indítson 
bennünket.

Olvasd még: Luk. 17 :1—4, Zsid. 11:32—40.
NúVembér 4. SKérdá. Zsolt. 139 :1—2. Ján. 1 :42.

*Az irgalmashoz Irgalmas vagy. . .  a visszáshoz visszás vagy-* mondja 
Dávid a^S . Zsoltárban. Bennünket is ismér az Ür: gondolatainkat és 
indulatainkat. Ha nem könyörgünk szívünk megtisztításáért, á megbocsá
tás indulatáért, szivünk gonosz indulataival szemben vérig menő küzde
lemért — isten Is Irgalmatlan lesz irántunk.

Olvasd még: Máté 6 :9—15. Zsid. 12:1—11.
November 5. Csütörtök. Zsolt. 90 : 4. I. Hm. 8 : Í5 -18 .

A bocsánat a szent ég hatalmas Istennél van, Bocsánatát úgy kap
hatjuk meg, ha Isten szeretete embertársaink szeretetére indít, a meg- , 
fáradtak erősítésében, segítésében s mindenki felé követjük Krisztust a
»békesség és szentség« hordozóját.

Olvasd még: I. Ján. 3 :18—22. Zsid. 12 :12—17.
November 6. Péntek. Mai, 3 :17, Ef, 1 11

Számunkra .is lehetne rettenetes az Urra gondolni és remeghetnénk, 
mint Mózes a Sinai hegynél. De isten az Ő Fiáért bennünket is fiává' 
tett és Jézushoz a mi megtartónkhoz bizalommal járulhatunk s áz Ur 
tüze nem az életünk, hanem bűneink számára lesz megemésztő.

Olvasd még: I. Kor. 5 :9—13. Zsld. 12 :18—29.
November 7. Szombat. Jer. 33 : 9. Rám. 15 :9.

A bünbocsánatot nyert ember élete nem önmagának, haném Isten
nek szerez dicsőséget. Istent dicsőíti azért az irgalmasságért, szeretetért, 
segítségért, amelyet a többi ember életére rajtunk keresztül kiáraszt. 
Vájjon mennyire áradhatott ez, az elmúlt héten a mi életünkön keresztül 
mások felé! ,

Olvasd még: II. Pét. 3 :13—18. Zsld. 13:1—6. Jób. 14 f l—B.
varga György.
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A  m a g y a r  p r o te s tá n s  e g y h á z u k  r e f o r m á c ió i  ü n n e p é ly e
A magyarországi református, evangélikus, baptista és methodista egy

házak közösen reformációi ünnepélyt rendeztek október 31-én d. u. 6 óra
kor a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. Az elnöki emelvényen az 
egyházak püspökei és vezetői foglaltak helyet: Kiss Roland, a református 
egyetemes konvent főgondnoka, Bereczky Albert és Péter János reformá
tus püspök, dr. Vető Lajos és Dczséry László evangélikus püspök, Szabó 
László, a baptisták országos elnöke és Szécsey János methodista szuper
intendens.

A hatalmas gyülekezet elénekelte 
az Erős vár a mi Istenünk kezdetű 
ének első két versét. Ezután Szabó 
László lelkész, a baptisták országos 
elnöke bibliolvasással és imádsággal 
nyitotta meg az ünnepélyt. Palló 
Imre, az Operaház művésze eléne
kelte a Térj magadhoz drága Sión 
kezdetű ének első két versét. Zcn- 
gorán kísérte Ákom Lajos orgona- 
művész.

Az ünnepség megnyitó beszédét 
Kiss Roland

főgondnok, a Református egyetemes 
konvent és zsinat világi elnöke mon
dotta.

— A reformációért való hála
adás ünnepe, valóságos istentiszte
let, amihez nem férhet képmutatás, 
csak tiszta gondolat.

Olyan alkalom ez, amikor egy
értelműen ki kell jelentenünk, 
hogy a Krisztus egyháza nem 
állhat a háború és a pusztítás 
mellé, mert Isten is egyértel
műen a munka és a béke olda

lára rendelte.
Amikor tehát az egyik oldalon 

' minden nap újabb pusztító fegyve
rekkel fenyegetik a világot, a  má
sikon pedig a munka biztosításához 
szükséges békéért küzdenek ak
kor az egyház választása nem lehet 
kétséges. .Az egyház legnagyobb 
szolgálata, amit emberek javára és 
Isten dicsőségére végezhet: az imád
ságtól kezdve — ha kell — a fizikai 
erőfeszítésekig is mindent eikövetpi 
a világbéke megvalósítása ■ érdeké
ben. ~ »

— A főpapi ima szerint a ke
resztyéneknek nem az a dolguk, 
hogy Krisztus tanításaival remete
barlangokba bújjanak, hanem, 
hogy szembeállítsák azokat a vi
lág gonoszaival. Mi, magyar protes
tánsok realizálni akarjuk Krisztus 
tanításait a valóságok világában.

— A reformációra azért is volt 
szükség, mert az egyház elfelejtette, 
hogy evangéliumi rendeltetése a 
szolgálat és nem az uralom.

Mi csüggedés nélkül és abban 
a jó reménységben vállaljuk a 
szolgálatot, hogy egyházaink 
népünk és a népek életében, 
ezzel töltik be Isten kedve sze
rint való igazi rendeltetésüket.
— Ez a mi örökségünk, amit ere

detileg az Igében nyertünk, amit 
már-már elvesztettünk, de a refor
mációban — Isten kegyelméből — 
visszanyertünk. — A szolgálatnak 
visszanyert reformátori örökségéhez 
ragaszkodunk, mert az egyház szol
gálat.

A megnyitóbeszéd elhangzása után 
a Lutheráma Ének- és Zenekar 
Wcltler Jenő karnagy vezényletével 
előadta Bach: Erős vár a mi Iste
nünk — záró korálját és Halmos 
László: Jubilate Deo c. művét.

A reformációi ünnepi beszédet
Dezséry László

püspök tartotta.
— Luther Márton hitbeli becsü

lete az egyház reformációjában ab
ban mutatkozik meg — mondotta 
többek között a püspök —, hogy 
igen őszintén mutat rá a gyüleke
zetre. A gyülekezet az ő igazi szív
ügye.

Az egyház szerinte ott van, ahol 
ez a gyülekezet van, mert ezt a 
gyülekezetét teremti, hívja és 
gyűjti a Szentlélek az ige tiszta 

hirdetése útján.
Két vonatkozásban emelem ki a

reformáció hitbeli becsületességét 
ebben az összefüggésben. Az egyik 
az, hogy Luther Márton nem tu
dott az egyházról úgy beszélni, hogy 
közben a legszorosabban ne vette 
volna tekintetbe a gyülekezetét, az 
egyház népét.

— .Itt van Luthernél a klerikáliz- 
mus elleni döntés valódi gyökere. 
Az egyház nem a papoké, Isten nem 
a papokat szentelte meg, hanem az 
anyaszentegyházat, az egész gyü
lekezet hite az egyház hite, az egész 
gyülekezet véleménye az egyház 
véleménye. Luther figyelmeztette a 
bibiliás egyházat arra, hogy az egy
ház a népé, a népre való tekintettel 
s a nép érdekében kell végeznie' 
egész szolgálatát. Az egyház feltét
lenül becsületét veszti, ha a  nép 
elhanyagolható, veszendő masszává 
lesz a szemében.

A másik, amit itt meg kell em
lítenünk az, hogy Luther Márton 
hitbeli becsületességgel megval
lotta a világ előtt, hogy mit sem ér 
a világ számára az, ha az egyház a 
maga hivatalosságában, felső klé
rusában, vagy egy-két prófétája 
személyében igaz. Bevallotta Luther 
a világnak, hogy az egyház egészé
nek állásfoglalását tekintse hiteles
nek és csak azt tekintse érvényes 
keresztyén bizonyságtételnek, amely-, 
ben osztozik az egész gyülekezet.

Azért tanított Luther olyan em
berfeletti szorgalommal és azért 
imádkozott naponta több órát 
az egyház megújulásáért, mert 
lelkiismcrete nem bírta, hogy az 
egyház tömegei máshol legye
nek, mint az ige, máshol legye
nek, mint az egyház tanítói s 
máskép éljenek, mint maga Jé
zus Krisztus. A bibliás egyház 
becsülete, a nép, vagyis a gyü
lekezet széleskörű közösségi bi
zonyságtételében és magatartá

sában van.
Tanító egyház vagyunk és a nép 
egyháza. Mai egyházaink becsüle
tét is az egységes, széles keresztyén 
bizonyságtétel adja. Luther Márton 
és Kálvin János egyértelműleg mu
tattak rá arra, hogy nekünk a ke
resztyén nép egészéért kell felelős
séget vállalnunk s hogy annak kö
zösségi hite és magatartása az igaz 
látvány, amit a világ a keresztyé.i- 
ségről szerezhet. Hegyen épített vá
rosról van szó, szent nemzetről és 
kiváltképpen való népről, mely jó 
cselekedetre igyekszik.

Bizonyos, hogy a mi mai refor
mátori becsületességünk élesen 
abban mutatkozik meg, hogy 
törődünk-e az egész gyülekezet
tel s akarjuk-e, munkáljuk-e 
igazán, hogy annak egésze az 
egészséges tudomány és a becsü
letes Krisztus-követés látvá
nyosságát szolgáltassa. Mi nyíl- - 
vánvalóan mint egész gyüleke
zet vagyunk a világ látványos
sága s a mai keresztyénség bi
zonyságtételét a világ ma sem 
egyes próféták ajkáról fogadja 
el érvényes és hiteles bizonyság- 
tételnek, hanem az egész gyüle
kezet gyakorlati életéből lesi le 

azt.
A mi mai nemzedékünket, ha az 
egyházat nézik, az érdekli, hogy a 
keresztyének a maguk tömegeiben 
hogyan tudnak egészséges, becsüle
tes, áldásos életet élni és munkái 
folytatni' az emberek között.

— Luther Márton hitbeli becsüle

tessége így tette kötelességünkké, 
hogy a hit egységét és a magatartás 
egységét a ml mostani napjainkban 
is magában a gyülekezetben küzdjük 
ki, méghozzá annak, élő és hivő fe
lében. >- • 1

— Luther hitbeli becsületessége 
a gyakorlatias mindennapok szem
pontjából különösképpen abban 
mutatkozik, hogy Virágzó összefüg
gést teremtett a hit és a józan ész 
között a keresztyénség számára:. 
Olyan összefüggést, amelyet a Szent
írás kétségtelenül megvalósít s 
olyat, amelyet éppen a középkori 
egyház elveszített. Ezzel lett Luther 
igehirdetése praktikussá s gyümöl
csözővé az egyszerű emberek szá
mára. Luther végtelenül egészsé
ges és nyoma sincs nála az emberi 
élettől való elfordulásnak, a világi 
dolgok semmibevevésének s a kö
dös egekbe tekintgetés álpietizmu- 
sának. Családi élete, baráti élete, 
gyülekezetépítő munkája mind 
csupa életvidámság, életközelség és 
becsületes bizóhyságtétel arról, 
hogy a földre jött Űr Jézus Krisz
tus a földi .életet szentelte meg s 
az Ö követése alföldi élet józan és 
ésszerű követelményei között lesz a 
vallás gyakorlatává. Az asztali be
szélgetésekben ezt mondja: »Urunk 
és Istenünk örömest engedi, hogy 
együnk, igyunk és vigadjunk. Azért 
is teremtett annyi mindent, hogy 
emberi hasznunkra fordítsuk. Eb
ből ismertük meg az ő jóságát, hogy 
hálót adjunk neki, mert nem sze
retné, ha azt mondanánk, hogy nem 
ádott eleget nékünk.« A Nagy Ká
téban ezt mondja:

»Ha elvégzed napi munkádat, 
az többet éri Aiftt "'az összes 
barátok szenteskedése és szigorú 

élete.«
Máshol a Nagy Kátéban ezt írja: 

»Nyíljon meg azért az értelmed, 
táguljanak gondolataid és ne 
csak a sütőkemencéig vagy a 
lisztesládáig érjenek, hanem ki 
a tág mezőre, az egész földre.«

Luther tanított minket arra, hogy 
Jézus Krisztus hűséges szolgálatá
ból természetesen következik a vi
lágban való helytállás s az egész 
világ és az egész emberiség nagy 
kérdései iránt való érdeklődés és az 
azokban való hivő eligazodás. 
Luther odáig megy a hit konkrét 
követelményeinek kifejezésében, 
hogy azt mondja: »légy Krisztussá 
a felebarátod számára.« Krisztussá, 
vagyis szeretetté, irgalmassággá, se
gítséggé, felszabadítássá, vigaszta
lássá; testvérré a felebarát számára. 
Ezt a drága hitet, a becsületességben 
drága hitet kaptuk mi a reformáció
ból! Hogyne szolgálnánk vele min
den nap a magyar népnek s az 
egész emberiségnek ezekben a na
pokban, amikor annyira kell az 
ember a gátra s annyira kell a jó 
szó, az igazság és a mindennapos 
helytállás a mi embertestvéreink
nek!

A reformációban a szent Isten 
maga protestált a Krisztus-vallás
sal való visszaélés ellen s kivont 
karddal küzdött az egyház ellen, az 
egyház becsületességéért, hogy az 
ne béklyó, hanem segítség és áldás 
legyen az emberek számára. Az 
igaz ember hitből él. Az igaz oro- 
testáns ember ebből a  reformátori 
hitből él, — mondta a püspök.

Dezséry László püspök beszéde vé
gén javaslatot terjesztett elő: intéz
zen üzenetet az ünnepi nagygyűlés a 
Béke Vilógtanács Elnökségéhez, ki
fejezve a magyar protestáns egyhá
zak békeakaratát. A reformációi 
ünnepély részvevői egyhangú lel
kesedéssel elfogadták a javaslatot.

A Lutheránia ének- és zenekar 
részleteket adott elő Bach 21. kan
tátájából. A szoprán szólót. M. Mol
nár Éva énekelte.

Szécsey János methodista' szuper
intendens imádsága után - a Te ben
ned bíztunk eleitől fogva kezdetű 
zsoltár eléneklésével ért véget a 
nagyszabású ünnepély.

A  reformációi ü n n ep ély  részvevő in ek  ü z e n e te  
a Béke V ilágtanácshoz

A Békc-Vllágtanács Elnökségének
Bécs

1953. október 31-én a magyarországi protestantizmus együtt ünne
pelte a reformáció emléknapját. Évtizedes szokásunk szerint a Magyar- 
országi \ Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Lutheránus 
Egyház, a Magyarországi Baptista Egyház és a Magyar Methodista egy
ház püspökei, egyházi és világi vezetői és az egyházak hívei egybcgyül- 
tünk Budapesten a Zeneakadémia nagytermében, hogy a« örök refor
máció feladatait a mai nemzedék életében megbeszéljük. Megerősödtünk 
újra abban a bibliás hitünkben, hogy minden egyháznak a földön és 
minden keresztyén embernek lankadatlanul folytatnia kell a forró imád
ságok, és az áldozatos munka világra szóló küzdelmét az emberiség béké
jéért. Emlékeztünk Luther Mártonnak, a reformáció atyjának szavaira is: 
»A világi hatóságot Isten nem arra rendelte, hogy a békét megszegje 
és háborúságot kezdjen, hanem arra, hogy a békét őrizze és a háborút 
megakadályozza.« Luther Márton ezzel a tanításával Isten igéjére hallgat 
és Isten akaratára figyelmeztet. A magyarországi protestántizmus Isten 
élő igéjére évek óta engedelmesen hallgatva és az Ö akaratát felismerve 
döntött a békesség ügyének szolgálata mellett és most megismétli állhata
tos bizonyságtételét a háború ellen és a béke mellett. E döntésünkből 
következik, hogy szeretettel és nagy reménységgel tekintünk a Béke-Világ- 
tanács most következő ülésszaka elé. Imádkozunk a Béke-Világtanács 
munkájáért és a magunk erejét is felajánljuk a Béke-Világtanács hatá
rozatainak megvalósítására. Kérjük a Béke-Világtanácsot, hívja fel újra 
a nemzeteket és az államférfiakat megegyezésre, a nézeteltéréseknek 
tárgyalások útján való rendezésére. Hiszünk benne, hogy a. megegyezés 
útja járható és a nemzetek között minden félreértés rendezhető a népek 
függetlenségének és biztonságának tiszteletben tartásával. Kérjük a Béke- 
Világtanácsot, fejezze ki ismét tiltakozását a tömegpusztító fegyverek 

, ellen és hívja fel a népeket kölcsönös leszerelésre, hogy a népek békében 
és biztonságban élhessenek és növelhessék jólétüket. A reformáció nagy 
napján különös szeretettel gondolunk a kettészakított német inépre, 
Luther Márton népére és hazájára és kérjük a Béke-Világtanácsot, hívja 
fel a világ népeinek figyelmét, ébressze leik {Ismeretét a német kérdés 
békés rendezésére. Kérjük, kövessenek él mindent'azért Iá,' hogy á koreai 
fegyverszünetet, szilárd békeszerződés, az ország békés újraegyesítése és 
újjáépítése kövesse. A magyarországi protestántizmus buzgón könyörög a 
tartós békéért és bízik áz imádságot meghallgató és minden igazi emberi 
törekvést megsegítő IstA , a Békesség Istene kegyelmében. A Béke-Világ
tanács munkájára Isten áldását kívánva vagyunk a magyarországi pro
testáns egyházak nevében és az ünnepi nagygyűlés megbízásából:

KISS ROLAND
főgondnok, a Református Egyetemes Konvent és zsinat világi elnöké

BERECZKY ALBERT, 
PÉTER JANOS 

református püspök1

DR. VETŐ LAJOS, 
DEZSÉRY LÁSZLÓ 
evangélikus püspök

SZABÓ LÁSZLÓ, 
a baptista egyház országos elnöke

SZÉCSEY JÁNOS 
methodista szuperintendens

D E ÁK -TÉR I E STÉ K  I I .:

TŰNŐ SZÁZADOK
A Deák-téri gyülekezet újszerű 

módon ünnepelte meg ezidén a re
formáció ünnepét. Tűnő századok cí
men sikerült ünnepélyt rendezed a 
Rákóczi-esttel oly ígéretesen meg
kezdett Deák-téri Esték sorozatában.

Az est bevezetőjében Kémény La
jos esperes mondott üdvözlést és el
indította a műsort, hogy »megismer
kedjünk reformációs múltúnk lei
kével«. Ezután a reformáció magyar- 
országi múltjának örökségéből hang
zott el néhány verses, zenés vagy 
prédikációs szemelvény, a négy el
telt évszázad, a tűnő századok sze
rint csokorba kötve. Az egyes szá
zadokat rövid ismertetés kötötte 
össze Incze Solange, Hering E ra, 
Herendy Judit és Horusiczky 
Adrienne gyülekezeti tágok szavá
val. A zenés bemutatókat a Luthe
ránia szolgáltatta, ének- és zenekar
ral előadva egy-egy jellegzetes mű
vet. Sándor Judit operaénekesnő és 
Barky László hegedűművész Philip 
Teleman szólókantátáját adták elő. 
Zalánfy Aladár zongorakíséretével.

Tarka egymásutánban következtek 
a versek és prózai részletek, melyek 
néhány jellegzetes ember jellegzetes 
művén át legalább szemelvényes ké
pet m utattak a reformáció egy-egy 
századáról. A verseket W. Bencze 
Magda színművésznő, Hlaváts Elinor 
és Komjáthy Lajos lelkész, a prózai 
részeket pedig Gádor András, Ke
mény Lajos és Zay László lelkészek

olvasták fel. A versek közül a leg
nagyobb tetszést Bornemisza Péter: 
Enekecske gyermekek rengetésére 
című XVI. századbeli verse és »Az 
szegény fogoly rab-prédikátornak 
éneke« (XVII. század) aratta. A pró
zai részek közül nagy figyelem kí
sérte Károli Gáspár vizsolyi bibliája 
elöljáró beszédét, Alvinczi Péter je
zsuitákkal való »Nemes vetélke
d é s « ^  és Székács József Árvízi be
szédét. A bemutatott sokrétű anyag
ból lapunk hasábjain is fogunk sze
melvényeket közölni. t

,A részvevők örömmel és tetszés
sel fogadták az újszerű reformációi 
estet, amely az elhangzott vélemé
nyek szerint beváltotta meghirde
tett ígéretét és szolgálatán keresztül 
valóban megelevenedett reformációs 
múltúnk négy évszázada. Persze rö
vid idő alatt csak kevés szemel
vényre kerülhetett sor. »Tűnő szá
zadok örökségéből csak keveset 
idézhettünk magunk elé — mondta 
a zárszó —, mint amikor valaki ma
rokkal nyúl bele a tengervízbe. De 
ennyi is elég volt arra, hogy meg
tanulhassuk és követhessük a re
formáció évszázados drága kincseit, 
értékes örökségét: Isten szeretőié
nek hitét, az evangélium megbecsü
lését és az emberek forró s cselekvő 
szeretetét.«

A reformációi kantáta »Erős vá
runk« kórusa búcsúztatta a második 
Deák-téri Este részvevőit.

„A TISZTESSÉGRE GONDOTOK LEGYEN MINDEN EMBER ELŐTT“ («-.«,
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Az Istennel való megbékélésből következik 
az emberek közötti megbékélés

A z  új szá szo rszá g i püspök b eik ta tása
Október 21-én a Német Demo

kratikus Köztársaságban a 'porce
lángyártásáról világhírű Meissenber 
történt meg az új szászországi' püs
pök, Gottfried Noth felszentelése és 
beiktatása. A több mint négymillió 
lelket számláló szászországi evan
gélikus egyháznak erre a nagyje-. 
lentöségü eseményére magyar evan
gélikus egyházunk képviseletében 
én is megjelentem. A meghívót a 
nyugalombavonult dr. Hahn püspök 
és a szász országos egyház világi el
nöke, Kotte, írta alá a szász országos 
zsinat határozata alapján.

Magyar evangélikus egyházunk 
történetében tudomásom sze- . 
rint ez az első eset, amidőn né
metországi püspök felszentelé
sére és beiktatására egyházun

kat meghívták.
Ä meghívás oka az ökumenikus 
kapcsolatok örvendetes ■ megerősö
dése, ahogyan erre a meghívólevél 
is hivatkozik. A világ-iutherániz- 
mus ökumenikus képviseletére mag
hívták még -» dán evangélikus egy
ház vezetőpüspökét s az Amerikai 
Egyesült Államok evangélikus egy
házának Nyugat-Németországban 
szolgálatot teljesítő egyik teológiai 
tanárát, dr. Bodensiecket is. A dán 
püspök nem jöhetett el, s így a 
meisseni püspökiktatáson az öku- 
menét Bodensieck professzorral 
együtt mi ketten képviseltük.

Amikor a püspökiktatás napján 
reggel Drezdából Meissenbe meg
érkeztünk, már az egész városka a 
püspökiktatás ünnepségének a je
gyében állott. A meisseni templo
mok tornyáról iilakeresztes fehér
zászlók lengtek, sok hivő egyháztag 
ablakát virágok díszítették, s ami
kor a vezető egyházi személyiségele 
ünnepi menete megindult, az ősi 
dómba,

amelyben Luther Márton is nem 
egyszer prédikált,

ftz utcákon sok ezer hivó sorfala 
állott. Meissen összes harangjai meg- 
kondultak, s így, harangzúgás köze
pette a hívek ezreinek lelkes örö
métől kísérve vonultak a dómba, 
az új fiatál püspök felszentelésére 
és beiktatására.

Az ünnepi menetben a teológiai 
hallgatók, a helyi és környékbeli lel
készek, a teológiai professzorok, a 
zsinati tagok hosszú sóra után kö
vetkeztünk az ökumené képviseleté
ben mi ketten Bodensieck pro fes
szorral, majd utánunk közvetlenül 
jött a megfáradt, öreg püspök és 
utóda, az új püspök, végül a német- 
országi evangélikus egyházak ta 
nácsának elnöke, Dibelius berlini 
püspök, és a német lutheránus egy
házak vezető püspöke, Meiser mün
cheni püspök. Amint a menet a 
dómhoz ért. a gyülekezet felemelke
dett helyéről s harsona-kórus hang
jai m ellett. vonultunk be.

A dómban már elfoglalták helyei
ket a politikai hatóságok képvise'öi 
s ott láttuk a németországi orto
dox egyház érsekét, Boriszt is.

Az ünnepi szertartást a lipcsei 
Tamás-kórus Bach egyik motettájá
nak az eléneklésével kezdte, majd 
ünnepi liturgia és az apostoli hit
vallás együttes elmondása után 
Meiser müncheni püspök szólt az 
oltár elől az egybegyűltekhez. Be

szédében mindenekelőtt megemlé
kezett a nyugalombavonult Hahn 
püspökről, akiről elmondotta, hogy 
a békesség embereként működött 
püspöki szolgálatában s köszönetét 
fejezte ki odaadó munkálkodásáért. 
Az új püspök felé fordulva hang
súlyozta Meiser - püspök, hogy

a püspök nem lehet a hívők 
lelki diktátora, hanem mint a
gyülekezet első lelkésze kell 
szolgáljon Isten igéjének helyes 

hirdetésével.
Miután a gyülekezet Luther egyik 

széV> énekével könyörgött Isten 
Szentleikéért, Hahn nyugalmazott 
püspök felszentelte és beiktatta 
tisztébe az új püspököt. Hahn püs
pök kérdésére, hogy vájjon kész-e 
felelősségteljés tisztét vállalni, 
Noth püspök csengő hangon jelen
tette ki: igen, Isten segítségévei. Ez
után a gyülekezetei kérdezte mag 
az iktató püspök, vájjon hozzájá
rul-e az új püspök beiktatáséhoz. A 
kérdésre a gyülekezet igennel vá
laszolt. Most a nyugalombavonult 
beteg püspök reszkető kézzel vette 
le nyakáról a püspöki keresztet s 
helyezte rá az új püspökre.

A szoros értelemben vett iktatási 
szertartás után Dibelius püspök tar
tott beszédet. Beszédében hivatko
zott arra, hogy

Szászország az ipar klasszikus 
országa, ahonnan nagy erővel 
tört fel az emberi vágy a szo
ciális Igazság iránt. Az egyház 
is ez előtt a kérdés előtt áll s 
nem. marad más hátra számára, 
minthogy ezt a problémát Krisz
tus nevében megoldásra segítse.
Ezután a különböző egyházi kép

viseletek tagjainak áldó szavai kö
vetkeztek. Az ökumené nevében dr. 
Bodensieck professzor és magam 
áldottuk meg az új ‘püspököt. Bn 
Kolossé 1:15—20. alapján ju ttat
tam kifejezésre magyar evangélikus 
egyházunk áldáskívánatait. Ezután 
következtek a zsinat, a lelkészi kar, 
stb. áldó mondásai, majd végül a 
németországi egyesült lutheránus 
egyházak nevében Meiser püspök 
áídotta meg a szósz országos egyház 
új püspökét.

Miután a lipcsei Tamás-kórus ze
nekari kísérettel Bach-kantátát adott 
elő, az új országos püspök lépett a 
szószékre s II. Korinthus 5:17. alap
ján hirdette Isten igéjét.

Nem azért szólíttatunk a szó
székre — mondotta —, hogy gond
jainkról é* szükségleteinkről be
széljünk, hanem Isten igéjét kell 
hirdetnünk. Tehát az új püspöktől 
se várjatok mást, ne várjatok tőle 
jövőbe mutató programmot, hanem 
egyedül Isten igéjének hirdetését.

Mindig Istenre kell mutatunk,
aki éltünknek és ténykedé

sünknek. középpontja.
Tudatában kell lennünk annasc, 
hogy az egyház nemcsak Isten Ke
gyelmében gazdagszik, hanem a 
a bűne is növekszik. De azt is tud
nunk kell, hogy Isten békét kötött 
velünk Krisztusban. Meg kell bé- 
kélnünk nekünk is Istennel, de az 
Istennel való megbékélésből az em
berek közötti megbékélés követke
zik. Az egyháznak ezt a megbéké

lést kell szolgálnia, a tllo* hata
lomra törekednie.

Krisztus előtt állva úgy látják 
az embert, akiért Isten Fia meg
halt, mint testvérünket, aki hív 
bennünket. ' Ilyen értelemben 
akarunk Istennek az emberek
kel való megbékéléséről bizony
ságot tenni, mint Krisztus köve

tel.
Az új országos püspök tiszta és 

megkapó igehirdetése után az 
énekkar és a gyülekezet a Te Deu- 
mot énekelte, majd az egész gyüle
kezet együtt elimádkozta a Mi 
Atyánkat. Az ünnepség hatalmas 
orgona-utójáték közepette ért vé
get, amikor is az új püspökkel ün
nepi menetben vonultunk ki a dóm
ból.

A püspökiktatós ünnepi szertar
tása után díszebéden vettem részt, 
ahol alkalmam volt ismét köszön
teni a nagy szász evangélikus orszá
gos egyház új püspökét s rámutatni 
arra a szeretetre, amellyel mi, ma
gyarországi evangélikusok gon
dolunk és nézünk a reformáció ha
zájának nagy és erős egyházára.

Dr Vető Lajos

K é sz ü lj a z  ig e  h a l l g a t á s á r a !
Szentháromság ünnepe után 

23. vasárnap
Luk. ev. 12., 54—59.

A z  e m b e r  ta p a s z ta la tá v a l,  tu d o m á 
n y á v a l  u ra ln i a k a r ja  a  te r m é s ze te t .  
É r ti,  m a g y a r á z z a  s z á m ta la n  je le n sé g é i  
é s  sa já t  s z o lg á la tá b a  á llít ja ,  c é lja ira  
fe lh a s z n á lja  a zo k a t. í g y  r e n d e z te  e z t  
I s te n  m á r  a te r e m té sk o r , s  n a g y  á ld á s  
e z  s z á m u n k r a .  E b b ő l e re d  fö ld i  jó 
lé tü n k .

I s te n  ig é je  a zo n b a n  n e m  e lé g s z ik  
m e g  a zz a l,  h o g y  a  k e r e s z ty é n  e m b e t  
o tth o n  le g y e n  a fö ld i  d o lg o k b a n . J é zu s  
arra  in te t te  ta n ítv á n y a i t ,  h o g y  é r ts e 
n e k  I s te n  Ig é jéb ő l ts . I s te n  ig é je  p e 
d ig  a z t  a k a r ja  n y ilv á n v a ló v á  te n n i  
s z á m u n k r a  a  k ije lö lt  r é s zb e n , h o g y  
I s te n  p a ra n c sa i s z e r in t  é lü n k , s  a z  ő  
í té le te  fe lé  m e g y ü n k . A h o g y  a b író 
s á g  e lé  id é z e t t  e m b e re n  e rő t v e s z  a  
b e lső  s zo ro n g á s , é s  Jól m e g g o n d o lja ,  
m it  m o n d jo n  é s  h o g y  v is e lk e d jé k  a  
b író  e lő tt, é s  fe lso r a k o z ta tja  m e n tő ,  
k ö rü lm é n y e it ,  h o g y  a z  e lm a ra s z ta ló  
í té le t  k im o n d á s á t  m e g a k a d á ly o z za ,  
u g y a n ú g y  a d ja  I s t e n  k é k ü n k  m o s t  e z t  
a z  idő t, h o g y  jó t g a zd á lk o d ju n k  v e le  
é s  e n g e d e lm e s e k  le g y iu ik  h o g zá . J é z u s  
a zé r t  v o lt  k é n y te le n  e lí té ln i  é s  k e 
m é n y  s z ó v a l  i l le tn i  a  so k a sá g o t,  m e r t  
a z  n e m  lá tta  be é s  n e m  ism e r te  fe l  
a  h e ly e s  m a g a ta r tá s t  é s  n e m  te l je s í 
te t te  fö ld i  k ö te le ze tts é g e it .  M e g v a k í
ta tta  m e g v á sá ro lt b iz to n sá g a , s a já t  
ig a zá b a  v e te t t  h ite . E z e k  b ű v ö le té b e n  
é lt  é s  n e m  a k a r t o d a fo rd u ln i J é z u s  
K ris z tu sh o z , a k it  I s te n  e g y e tle n  m e g -  
m e n tö k é n t á llí to tt  b e le  a  b ű n b e e s e tt  
e m b e r  v ilá g á b a .

í té le t  e lé  m e n e t, c sa k  b e n n e  v a n  
fe lm e n tó  Íté le t a s z á m o d ra  is. T u d o d -e  
íg y  é r te n i  a z  írá so k a t? H a  a z  e m b e r  
o ly a n  bö lcs, h o g y  a  te r m é s z e t  je le n 
s é g e ib ő l o lv a s n i  tu d , tö rő d jé k  e z z e l  Js 
— m l a z  ig a z?  A z  é le t m in d e n  te r ü 
le té n  k e r e sn i  k e ll  a z  ig a z sá g o t,  a  h e 
ly e se t,  ig a z a t  é s  a  jó t.

Krühling Dániel

GYÜLEKEZETI  HÍREK
1953. november 8. Szentháromság után 23. (az egyázi esztendő be* 

fejező Időszakában 2.) vasárnap.
Igék: d. e. Lk. 12,54—59. Jel. 20,11—15., d. u. Zsolt. 103,6—13,
A vasárnap Üzenete: Az ítélet feléi — Liturgikus szín: zöld.

PAPA
Október 25-én az egyházközségben 

»Gyülekezeti Segély nap- volt. Az 
Igét Halász Béla esperes hirdette. Az 
Istentiszteleten tettek esküt a gyüle
kezet új presbiterei. A megválasztott 
presbiterekhez dr. Huszár István 
felügyelő szólt a presbiteri szolgálat 
kötelességéről; az új presbiterek ne
vében’ pedig Flasch Rudolf tett 
bizonyságot a presbiteri hivatás 
igéhez kötött szépségéről. Este Ze- 
nésAhitat volt, melyen Bácsi Irén és 
Bárány Ágota orgonáit Bach-műve- 
ket, Garczagl Erika korátokat éne
kelt, Bácsi Magda Haendel: Sonátát 
hegedült.

GYÚRÓ
Október 25-én gyülekezeti nap ke

retében Nagybocskal Vilmos pilisi 
lelkész hirdette az igét. Az egész- 
napos programm során a presbiterek 
számára külön előadás hangzott el: 
»A presbiter, m int a lelkész segítő
társa« címmel. A délutáni alkalma
kon részt vett a szomszéd, tordasi 
gyülekezet is Görög Tibor esperes 
Vezetésével.' Az esti istentisztelet be
fejeztével a testvéri kapcsolat elmé
lyülésének áldásával tért otthonába 
a két gyülekezet.

SOPRON

Október 25-én, vasárnap, este fél 
7 órakor egyházzenei hangverseny 
volt a templomban a következő mű
sorral: 1. Bach: D6r Toccata és Fuga 
(orgona), 2. Kapi: a) Isten, a mi ol
talmunk, b) Bach: Gott lebet noch. 
Énekeit az egyházközség vegyeskara.
3. Franc C.: Á-moll korálfantázia,
4. Kapi: Az Űr az én pásztorom. 
Szólóének, duett, énekelt Krössing 
Györgyné és Klausz Karola. 5. Te- 
naylla: Két olasz ária: hegedűn elő
adta: Hoffer Ottó zeneiskolai tanár. 
6. Beethoven: Isten dicsősége. ; éne
kelt: Pataky László. 7. Liszt: ,vB«, 
»A«, »C«, »H« Orgonafantázia Bach 
neve felett. Orgonáit és vezényelt 
Szentgyörgyl Kálmán karigazgató. 
A nagyszámban megjelent gyüleke
zet áhítattal hallgatta végig a műsor 
minden számát. _
ANGYALFÖLD

A gyülekezet november 8-án, d. u. 
5 órai kezdettel tartja  novemberi 
szeretetvendégségét. A műsoron 
»Jézus lábalnál« című színdarab sze
repel. A gyülekezet szeretettel hív 
mindenkit.
BÉKÉ8CSABA-ERZSÉBETHELY

A gyülekezetben Korén Emil 
budapest-kŐ.bányal lelkész tartotta 
a 'reformáció heti sorozatot a 
Kolossé-belíekihez írott levél alap
ján.
NAGYSZÉNÁS

November 15-én gyülekezeti talál
kozó lesz Nagyszénáson. Ebből az 
alkalomból Kiss György, Fürst Er
vin, Zátonyi Pál, Székács Sámuel, 
Pribelszky Mihály, Egyed Róbert és 
Boros Károly evangélikus és La
dányi Imre helyi református lelké
szek szolgálnak.

FŐT
November 16-án kezdődik félfielf 

és nők számára háromhónapos bel*
missziói és kántorképző tanfolyam»
BÉKÉSCSABA

November 1-én este zenés áhítat
volt a békéscsabai nagytemplom« 
ban. Dezséry László püspök hirdeti* 
az igét Lázár feltámasztásé"-'’- *öv* 
ténete alapján. Weltler Jenő, Mar« 
ton István és a gyülekezet vegyese 
kara szolgált.
CSORVA8

Október 31-én este az evangélikus 
templomban közös reformációi ün« 
népségét tartott az evangélikus és 
a református gyülekezet. A refer« 
mációi emlékbeszédet Farkas Lajos 
Orosháza-Rákóczi-telepl evangélikus 
lelkész tartotta.
VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE

A veszprémi egyházmegye lelkészi 
munkaközösségének mindkét kői e 
október hó 14-én Veszprémben tar
totta közös értekezletét, Halász Béla 
esperes elnöklete mellett. Az érte« 
kezletet megelőzőleg úrvacsora! is
tentisztelet volt, melynek szolgál a« 
tát Boros Lajos somlószölJósi lelkész 
látta el. Részt vett az értekezleten 
Moravctz Lajos, az Állami Egyház
ügyi Hivatal veszprémi főelőadója 
is. A munkaközösség tagjai részle
tesen megvitatták az országos espe
res! értekezlet tárgysorozatán sze
replő kérdéseket. Ennek során 
őszinte hálával vették tudomásul r 
25 százalékos fizetéskiegészftés- 
csökkenés pótlásáról szóló bejelen
tést és megvitatták a munkaközós« 
ség jövő évi munkatervét. Befeje
zésül' Bácsi Sándor pápai lelkész 
irásmagyarázatot tartott.
HAJDÚ-SZABOLCSI
EGYHÁZMEGYE

A hajdú-szabolcsi egyházmegye 
lelké6zi munkaközössége október 
26-án tartotta gyűlését Nyíregyhá« 
zán. Az úrvacsoral istentisztelet 
után Krecsák Kálmán lelkész tar« 
tott írásmagyarázatot, majd De« 
zséry László püspök előadást tar« 
tott. Fábrl István lelkész beszá
molt a lelkész! munkaközösségek 
műit évi munkájáról, az országos 
esperesi értekezleten elhangzott be« 
számoló alapján. A lelkészi munka- 
közösség behatóan foglalkozott a  
szektásodás kérdésével.
HALÁLOZÁS / •

Dr. Hank József orvos, a zugiéi 
evangélikus egyház tiszteletbeli 
presbitere hosszú betegség után, okt, 
22-én meghalt. Legyen áldott em lé
kezete: /

Fogarasi Józsefné szül. Seiber 
Mária életének 53. évében, hosszú 
betegségének szenvedését türelem
mel viselve, október 29-én az Or« 
ban csendesen elhunyt. Benne F o 
garasi J. Árpád budafoki lelkész 
édesanyját gyászolja.

Német és angol nyelvtanítást vál
lal diplomás nyelvtanárnő. Címe: 
VIII., Kisfaludi-u. 28/a. II. 8.

É V FO R
EGY LUTHERÁNUS ARCKÉPE
merül fel előttünk rnásfélszázad hul
lámaiból. Nem a festőművész portréja, 
mert az nem m aradt fenn, hanem az 
a portré, amely egy ember cseleke
deteiből és m agatartásából áll össze 
az utódoknak. Most, október elején, 
volt százötven éve, hogy Pozsony
ban m eghalt M o ss ó tz i  In s t i tó r is  Mi
hály, a m agyar és csehszlovák evan
gélikus ‘ gyülekezet lelkipásztora. Mos
sótzi harcolta ki és építette le! a po
zsonyi evangélikus kistemplomot, a 
m agyar és szlovák hívek gyülekező- 
helyét. Em léktáblája olt van a temp
lom belső falán s azt magyarázza 
mindenkinek, hogy ez a lelkész kitűnt 
szellemének pallérozottságával, igaz 
műveltségig«!, áíihalossággal, ember- 
szeretettel és őszinte erkölcsökkel. Ez 
az arckép érdekel minket. S még érde
kesebb lesz, ha kiegészítjük egy-egy 
szembeötlő vonással. Az első az, hogy 
szegény parasztfiú volt. 1732-ben szü
letett egy tú ród  községben, onnan 
való arm allsta nemesi eiőneve, melyet 
soha másként nem ,használt, mint m a
gyar formájában. Holott szárm azása 
szerint nem volt m agyar, hanem szlo
vák, bár az Insfitóris-család valószín 
nűleg az ellenreformáció elöl M agyar- 
o rszágra menekülő cseh protestánsok 
egyike volt. A 18 szá jad  elején szü
letett túrócí fiú és környezete nem a 
«»r í*röit. kereste önnön magában.

D Ű L Ő K
H e rd e r  és a faji összetartozás mit- 
bosza majd száz évvel később egy má
sik mossóci lutheránus fiúban var fel 
hullámokat, Ján  K o lld r -b a n . a »Siávy 
dóéra« költőjében. Institóris-M ossótzi 
szárm azásából m indenesetre meg
tarto tta  az egyenlőséget' s  azonosulá
sát a néppel. Erről közismert volt. 
Iskoláit Pozsonyban és Debrecenben 
végezte, a teológiát Wittenbergben. 
Aztán bevonult lelkésznek és Írástudó
nak a pozsonyi Konvent-utcába, a 
protestáns negyedbe, amely maga is 
egy uralkodó türelméből főtt létre, 
hogy templomokat, iskolákat, lelkész
nevelő akadémiát állítson sorba' a 
város három -nemzetiséghez íartozó 
lutheránusainak. E negyed boltíves 
szobáiban, kicsiny kertjeiben, csöndes 
könyvtáraiban, orgonaszóval és diá
kokkal telített szűk utcáiban elmo
sódtak a nyelvek és nemzeti öntuda
tok határai. Mossótzi Institóris Mihály 
felváltva prédikált m agyarul és a 
biblikus szlovák nyelvein, e  két nyelven 
írta műveit, de írt latinul is, mert 
ezzel ju to tt el mindenüvé. Nem volt 
olyan nagy tudós, mint kortársa és 
szomszédja, az oosovai fiú, aki B él  
M átyás néven vált a m agyar törté
netírás és földrajztudom ány modern 
úttörőjévé. MossotzI a pietizmus he
lyett m egm aradt emberiességének és 
józan észszerűségének szilárd  sáncai
ban. Antit egyházáért mívelt, azt ha

zájáért is tette. A régi M agyarország 
fia volt, patrióta a szó  legtisztább 
értelmében. Amit M ossótzi-Institóris 
képvisel, az a m agyar .protestantizm us 
legjobb átlaga. Sehol semmi fékte
lenség, rajongás és vakhit, hanem tü 
relem, m egértés és emberiesség. Ilyen 
lélekkel szervezi a m agyar lelkészek 
úttörő-m unkáját a cseh protestán- 
tizmus talpraálIrtására, így ír köny
vecskét egy pusztító népbetegség, a 
vérbaj elten. Szlovák egyházi énekes- 
könyveket adott ki, kitűnő bevezetés
sel. VaMáserkölcsi elm efuttatásokat 
Irt.

Híres volt arról, hogy minden 
vasárnapi prédikációjára úgy 
készült, mint egy írásműre szo
kott az író. Mindegyiket leírta, s 
mindegyik mintaképe az Igehir
detésnek. Pozsonyban kétezernél 
több prédikációjának kézirata 

maradt fenn.
Könyvtára a kor leghíresebb gyűj

teményei közé tartozott. Ezt a po
zsonyi evangélikusoknak hagyomá
nyozta, a híres líceumi könyvtárban 
gondozták, mint külön részt 1803-tól,, 
amikor Mossótzi halála u tán az örök
séget átvették. A tudós lelkipásztor, 
aki az evangélikus líceum tanára is 
volt egyúttal erre a ..könyv-gyűjte
ményre támaszkodott, mint egy hegy
oldalra. fgy nézett szét és tanított. 
Nem rajta  múlott, hogy hazája fejlő
désébe néhány évvel halála u tán a 
Mossótzi*!: örökségét szétszedő nacio

nalizmus fészkelődött be s elmeszesi- 
tetie azt a friss, szabad, erős vér
keringést, amelyből e haza addig táp
lálkozott.

•EGY MAGYAR NABOB«
volt a regény címe, amely éppen száz 
évvel ezelőtt jelent m eg a »Pesti 
Napló« hasábjain s az év végére 
könyvalakban is. Ez a regény J ó k a i  
Mór legjobb műve s  az írónak is, 
mint M ik s z á th  meséli, ez volt a leg
kedvesebb regénye. A .szabadságharc 
előtti korszakot irta meg benne az 
író. M indnyájan 'ism erjük  a tegényt, 
hozzátartozik minden m agyar olvas
m ányaihoz. Á regény alapja való tör
ténet, amelyről akkor sokat beszéltek 
az országban. Kékkő vár urának, báró 
B alassának a történetét dolgozta fel 
benne Jókai. De a történet ezer szállal 
szövődik össze a reformkori M agyar- 
országgal. Száz évvel ezelőtt a so/ká 
bujdosó író ezzel a regénnyel vezeti 
vissza az országot hitéhez, önbizal
mához. Az o rszág  még gúzsba van 
kötve s  egyszerre csak felsorakoztatja 
az új író, az eltűnt Petőfi barátja, a 
márciusi fiatalok egyike, a legrágyo- 
góbb mondatokat a szabadságról és 
dicsőségről. Lehet gúzst tépni szavak
kal Is, egyenesedik a gerinc egy mon
dattól is. Jókai száz évvel ezelőtt fgy 
Indult o! olvasótábort toborozni a ma
gyar prózának. S azóta Jókai lábai
hoz kuporodva ülünk mindnyájan s 
hallgatjuk a meseszót. Száz év óta 
nagyot fejlődött a m agyar regény

í r á s .  M ik s z á th  K álm án ,. M ó ric z  Zslg- 
mond hitelesebben rajzolták a magyar 
valóságot, mint Jókai. Vannak íróink, 
akik a m últat pontosan a történeti 
kútforrások adatai alapján írták meg 
Vaunak, akik lélektani rajzban felül
múlják. Vannak, akik egyben-máshat: 
jobbak, mint ő. De senki sem  képes 
úgy odaférkőzni az ember szívéhez, 
mint ez a kristálytiszta patakkéni 
csorduló mesélő. S éppen azokkal i 
műveivel férkőzik oda, ameiyokber 
hazai talajon állva hazai dolgokat fi 
meg, múltat, félmultat és sa já t korát 
Hazánk minden tá já t ism eri, minder 
társadalm i típust elő tud  hívni, anek  
dótát és szokásokat, hangulato t éi 
történelmi eseményeket. Ezért szerető 
meg nemzetén kívül minden duns 
nép. Hisz Jókai megírta azt, ami s 
török elő tt összefogott mindnyájunka 
s _m egírta azt is, ami a török hódolt 
Ságban és utána közös ügye voM ma. 
gyárnak és nem -m agyarnak ezen i 
tájon.

Ma újra nagyon olvasott író  Jóka 
Mór. Néhány évvel ezelőtt csak a na' 
gyón fiatalok és nagyon öregek ra' 
gaszkodtak hozzá. Ma a nép írója 
mert munkás és paraszt, öreg és fia 
tál, az új m agyar olvasók seregei, a: 
»Egy m agyar nábob« hasábjairól és i 
többi Jókai-regényből tanulják mej 
az Igazi hazaszeretetet s azt a mun
kát, amely a nemzetet valóban nagy. 
gyá és boldoggá teszi.

SeaUtaai ReatS
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A h o lta k é r t  m o n d o tt im ádság
' általánosan elterjedt szokás a november 2-1 »-halottak napján« a te« 
tnetői sírok feldíszítése s az elhunyt hozzátartozókról való kegyeletes 
megemlékezés. Ez évben is az első novemberi vasárnapon megteltek a te
metők szomorúan emlékező családtagokkal, virágpompa borította a sírokat 
a mellettük állva sok-sok emlékező imádság szállt az élet és halál Urához.

Vájjon mit fognak mondani ezekben a szívből elsóhajtott Imádságok
ban a kegyeletes emlékezők?

Nem csak halottak napján, de a haláleset évfordulóin is gyakran elő
fordul, hogy kegyeletes hívek azzal fordulnak a lelkészhez: emlékezzék 
meg az Istentiszteleten elhunyt hozzátartozójukról. Vájjon mit várnak a 
hívek ettől az Imádságtól? S egyáltalán mi az evangélikus egyház fel
fogása a holtakért mondott imádság kérdésében?

Ezt a kérdést tették fel Simojoki finn püspöknek is Helsinki gyüle
kezetei. Hosszú cikk volt a válasz. Ennek a cikknek a  nyomán írjuk az 
alábbiakat.

1. Az elhunytakért mondott imádság fejlődése 
az ősegyháztól a katolikus gyászmise szokásáig
Az ősegyházban a halál innenső 

és túlsó oldalán levő gyülekezet 
kapcsolatának kérdése kezdettől 
fogva jelentős volt. A két gyüleke
zet egysége, összetartozása hitükben 
élt. De csak egyetlen hely van az 
Üjtestamentomban, .amely való
színűen célozza a holtakért mon
dott imádság kérdését. A II. Tim.
1:18 ez: »az Űr engedje meg neki 
i— (t. í. Onesiforusnak) —, hogy ir
galmat találjon az Urnái ama na
pon.«

A második századtól kezdve válik 
egyre jelentősebbé az egyház gya
korlatéban a holtakért mondott 
imádság. Ugyanebben az időben 
kezd formálódni a kötelességet meg
haladó keresztyén cselekedetek « 
azoknak érdemszerző jellegéről val
lott tanítás. A mártíroknak tulajdo
nítottak ilyen fölös érdemeket. A 
kettő összefonódott oly módon — 
persze már későbben —, hogy ami 
valamely lélekből Isten előtt hiány
zik, ki lehet pótolni másnak az ér
deméből.

Még különösebben színezödött a 
kérdés, amikor arról kezdtek taní
tani, hogy az elhúnytak a halál 
után nem kerülnek azonnal a 
mennybe, hanem egy közbeeső 
helyre jutnak s ezért úgy gondol
ták, még érdemes értük imádkozni.
A tisztítótűzről (purgatórium) val
lott tanítás ez, amely Nagy Gergely 
idejében (pápa volt 590—604) ala
kult ki, bár csak 1439-ben hirdet
ték ki az egyház hivatalos tanaként.
A tisztítótűzben levő lelkekért 
mondott imádság a középkori kato
likus egyházban programmá vált.
Beépítették az egyház liturgiájába

Is. Az apostoli konstituciók (350— 
400 körül) már ismerik a könyörgő 
Istentisztelet tartásának szokását a 
haláleset utáni harmadik, kilencedik 
és tizennegyedik napon, válamint 
később a haláleset évfordulóin. A 
római misében határozottan kiala
kult a holtakért mondott imádság 
(commemoratio pro defunctis).

A tisztítótűzben lévő lelkek érde
kében mondott imádságoknak a ka
tolikus kegyességi életben azóta is 
jelentős a szerepük. Az Ilyen imád
ságok jelentőségét ahhoz fűzik, hogy 
szerintük a másokért mondott imád
ság érdemet hozó cselekedet (opus 
poenale).

Korán szokássá vált a keresztyé
nek között, hogy az úrvacsorát a te
metéssel együtt vették s ehhez hoz
záépítették a holtakért mondott 
imádságot. A katolikus miseáldozat 
tanításában azután kialakult az a 
felfogás és gyakorlat, hogy az Űr 
testét és vérét a vacsora folyamán 
mintegy az elhúnytért mutatták be. 
Miután az ő tanításuk szerint a 
miseáldozat az ember által bemuta
tott cselekedet, különösen Nagy Ger
gely foglalt állást amellett, hogy az 
egyház az oltári szentségben ered
ményes módon hat a tisztítótűzben 
lévő lelkek javára. Ez a tanítás lett 
az alapja a holtak lelki üdvéért be
mutatott misének (missa pro defunc
tis, rnlasa de requie). A misén a hol 
takért elmondott imádság hatását 
ebből az áldozatból meríti. Ilyen mi
sét a temetés mellett később is be
mutattak. Különösen a haláleset év 
fordulói alkalmával. Gyakorlattá 
vált a mise-sorozat is, amelyről úgy 
gondolták, hogy különösképpen ha
tásos.

2 . A z  evan gélik u s e g y h á z  tanítása  
a z  elhunytakért m ondott im ádságról és  miséről

Minthogy a mise katolikus fel
fogás szerint áldozat, tehát emberi 
cselekedet Isten előtt, természetesen 
fejlődött ebből az az elgondolás, 
hogy benne az # imádság és áldozat 
által hatni lehet* Isten döntésére a 
tisztítótűzben lévő lelkek érdekében.

Luther élesen hangsúlyozza, 
hogy az Istentiszteleten nem az 
ember cselekedete az, ami előtér
ben áll, hanem Isten ajándéka 
az uralkodó. Épp ezért a hol
takért mondott Imádságot s a 
lelkiűdvért bemutatott misét, 
annak fent vázolt formájában 
határozottan ellenezte. Az em
beri cselekedet folytán való 
meglgazulás, a miseládozat s a 
tisztítótűz tana egyenes ellentét
ben van az »egyedül kegyelem
ből, egyedül hitből, egyedül 
Krisztus által« (sola gratia, sola 
fide, solus Christus) evangéliumi 

hitfogalmával.
A haléi innenső és túlsó oldalán 

lévő gyülekezet közötti egység azon
ban annyira alapvetően őskeresz
tyén Időkből származó hitbeli gondo
lat, hogy. nem maradhatott idegen 
Luther számára sem. A lelkiüdvért 
bemutatott mise s az elhuny takért 
való imádkozás szolgálatának hely
telen katolikus gyakorlata ellen ví
vott küzdelmében természetesen 
kissé eltolódott a hangsúly a keresz
tyéneknek az elhunytakhoz fűződő 
szeretetének kérdéséről. De ezen 
hangsúlykérdéstől eltekintve gyak
ran kifejezte helyeslését, azon, hogy 
egyes keresztyének imádkoznak' el
hunyt közeli hozzátartozóikért.

Egy helyen pl. így nyilatkozik: 
Isten sehol sem parancsolta, hogy 
imádkozzunk az elhúnytakért. Senki 
tehát, aki értük . nem “ imádkozik, 
nem követ el bű n t . . .  De másfelől, 
mivel Isten nem engedte tudnunk, 
mi történik a lélekkel s mivel tájé
kozatlanok vagyunk x afelől, milyen 
viszonyulásba kerül, nem akarjuk 
megakadályozni az értük való imád
kozást, sem azt bűnnek nem tartjuk. 
Az evangélium alapján állva bizo
nyosak lehetünk afelől, hogy sok 
halott feltámasztatott, akik még nem 
értek meg az utolsó ítéletet. így te
hát ezt meg kell engednünk. Mivel 
tehát ez bizonytalan s azt sem tud
juk, kárhozatra ítéltetett-e a lélek,

dolgot bizonytalanságban s így szólj: 
szeretett Istenem, ha a lélek még 
abban az állapotban van, hogy lehet 
még rajta segíteni, úgy' könyörgöm, 
légy irgalmas hozzá. Ezt egyszer, 
vagy kétszer megtéve, nyugodj meg, 
hogy a lélek Isten gondjaira van 
b ízv a ... Az azonban maga az ördög 
és a halál, ha ezért a dologért misé
ket alapítanak, vigíliákat és könyör
géseket tartanak, évről évre rínak, 
mintha Isten az előző években nem 
is hallott volna. így gúnyolják Is 
tent hitetlenül. Az effajta imádság 
merő istenkáromlás.«

Az evangélikus egyház hitval
lás! Iratai elvetik a lelkiűdvért 
bemutatott misét, mint emberi 
cselekedetet, amelyet Isten pa
rancsa és szentírási példa nélkül 
végeznek az »elhaltak leikéinek 
megszabadítása érdekében . . .  
s ez okból végtelenbe menő üz
letet csinálnak vele« (Apológia 
XXIV. 89). A Schmalkaldl Cik
kek ügy ír, hogy a gyászmise s 
az ahhoz fűződő anyagi nyereség 
másnak nem tekinthető, »mint 
az ördög valóságos álarcának. 
Mert ez is beleütközik ama fő
cikkbe, hogy egyedül Krisztus
nak és nem embernek müve se
gíthet a lelkek sorsán«. 
(Schmalk. Cikkek II. r. 2 cikk 
13 bek.) A hitvallás! Iratok te
hát, amikor rámutatnak a gyász
misék kifejlődésének Igazi 
okára: a belőle származó egy
házi anyagi haszonra, a gyász
misét alapvetően az evangélium 
hitfogalmával összeférhetetlen- 

, nek tartják. A mise nem lehet 
az elhunytak érdekében bemu
tatott s az ő bűneiket cltörlő ál
dozat, amint azt az Ágostai Hit
vallás XXIV. cikke is világosan 

kifejezi.
A gyászmisétől függetlenül az el- 

húnytaikért mondott imádsághoz a 
hitvallás: iratok nagyobb engedé
kenységgel szólnak — Luthernak az 
előbbiekben ismertetett véleménye 
alapján — megjegyezvén, hogy azo
kat »nem tiltjuk« (Apológia XXIV. 
94). Az evangélikus egyház közös 
imádságai közé azonban általában 
nem vették fel. Néhány reformáció 
korabeli evangélikus ágendába fel
vett prédikáció végén találunk oly-

A rozlozsnyai nagy könyv
ban a prédikáció utáni Imádságban
az »áldunk az elhúnytaikért« gondo
latkörben mozgó nehány mondat 
foglalja el a  commemoratio mortuo- 
rum helyét. A szeretet és a hála ki
fejezése ez az elhúnytakért.

Magyar protestáns és evangélikus 
ágendáinkból általában mindvégig 
hiányzik az elhúnytakért mondott 
imádság. (Dr. Kosa Pál közlése.)

Mint az eddigiekből világos, . az 
evangélikus egyház hitvallási Iratai 
nem tiltják az elhúnytakért vaió 
imádkozást. Megjegyezzük, hogy az 
evangélikus orthodoxiának, tehát a 
tiszta tan korának nagy képviselői 
is elismerik, hogy az ilyen imádság 
a természetes szeretetből fakad s 
miht ilyen, megengedhető. Az a pro
testánsnak mondott felfogás, mely 
szembe fordul az elhunytakkal kap
csolatos imádkozással, valójában 
nem protestáns és nem evangélikus, 
hanem a halálon innen és túl lévő 
gyülekezet egysége kérdésének el
hanyagolásán alapszik, vagy abból a 
hangsúlyeltolódásból ered, amit a 
pietista mozgalmak annak a kétség
telenül igaz tételnek hangsúlyozásá
val tápláltak, hogy itt a földön kell 
megtérni, a halál után már késő.

Az utolsó évtizedekben a protes
táns teológiában mutatkozó törek
vések felelevenítették az egyház 
istentiszteleti életéberl az ősi keresz
tyén commemoratio sanctorum, a 
szentekre való emlékezés gondolatát, 
de ennek a  törekvésnek egészen más 
a tartalma, mint a katolikus egyház 
holtakért elmondott imádságainak.

Az evangélikus egyház taní
tása és gyakorlata szerint el
mondott imádságok egyáltalán 
nem célozzák az elhúnytakért 
fizetendő váltságot, sem a >tsor- 
suk könnyítését«, hanem azok
ban az a szent egység (com- 
munio sanctorum) nyilvánul 
meg, amely a keresztyén hit 
szerint egybefogja az itteni és az 
ottani, a még küzdő s már ör
vendező gyülekezetét (ecclesia 
triumphans). Ezek a imádsá
gok Isten felé a gyülekezet sze- 
retetét és hálaadását fejezik ki az 
elhunytak iránt. Hálát adunk ér
tük, hogy amíg közöttünk voltak, 
a ’mieink lehettek, s a két gyüle
kezet egységében most is egyek 

vagyunk,
mint azt az egyik finn ének ki is 
fejezi:
»Oh, áldott egység! Boldog, szent 

seregI ■
Még mi lenn küzdünk, ők jetin 

fényiének•
Mirul egyek mégis Benned és Veled 
Halleluja, halleluja, halleluja!<c

Ezt az emlékezést pedig evangé
likus egyházunk régi szokás sze
rint s helyesen épülve be az egyházi 
esztendő folyamatába, nem novem
ber 2-án tartja, hanem az egyházi 
esztendő utolsó vasárnapján, ezidén 
november 22-én.

Koren Emil

Jaminában láttam, az énekeskönyv- 
klállításon. Fóliáns lapjai megsár
gultak az idő s a ráírt kottajegyek 
terhe alatt. Belelapozok s úgy ér
zem, nemcsak az idő terhét s a kéz
írásos kottákat, betűket hordozza ez 
a könyv, hanem meghúzódik a la
pok között egy darab történelem is.

A Hont megyei Rozlozsnyán, a 300 
lelkes kis faluban, nem volt egyet
len evangélikus énekeskönyv sem. 
Pedig vágyódtak utána, hiszen éne
kelni igen szerettek. Végre is az 
iskolamesterük, egyben ' kántoruk: 
Bakulinyi Tamás valahonnan sze
rezhetett kölcsön egy 1696-ból való 
Tranósclust. Ez akkor a Tranosclus 
ötödik kiadása volt. Boldogan vitte 
haza, leült vele az ablak mellé s for
gatta, nézegette. Bele-belé énekel
getett.

Az 1727. esztendő forró nyarán 
történt ez. A lurkókat hazaküldte, 
elvégezte a ház- és állatok körüli 
teendőket. Alkonyattájt mécsest 
gyújtott, lúdtollat hegyezett, éneklő 
népére gondolt s írni kezdett. Cir- 
kalmas, szép betűkkel. Másolta a 
könyvet. Pompás, szép iniciálékat 
rajzolt s vonalazta a . kottajegyek öt
vonalas pályáját. Ezeken kanyar
góit a dallam le-föl s ő dúdolta, míg 
írta.

Vasárnapra meglepte a gyüleke
zetét. Előre olvasta a sorokat az el
készült új lapokról s a híveit vele 
zengték. Ragyogtak a szemek s me
legen áradt a hit.

Aztán csípős szelek csókja szakí
totta a leveleket sűrűn a fákról. 
Korán alkonyodott. Sok olaj elégett 
a mécses vibráló lángjában, míg el
készült vele. ötödször hullottak az 
őszi levelek, mire pontot tett az 
utolsó oldalon. '

így készült ez a rozlozsnyai nagy

könyv, a falu egyetlen énekes« 
könyve, ö t  esztendő kézírásos mun« 
kájában lapozgatok most.

Belőle olvasta hosszú éveken át 
Bakulinyi Tamás sorról sorra az 
énekeket az istentiszteleten s a házi 
áhítatokon.

Ez a könyv él. Bakulinyi Tamás 
régen porlad már, de a szíve itt do
bog ezek között a lapok között, az 
iniciálékban, betűkben s le-föl lép
kedő kotta jegyekben. S a kicsiny 
gyülekezet hitét, eleven egyházi éle
tét is sugározzák az oldalak.

Megéled a lapokon egy ősi szo
kás Is. Passió-istentiszteletek kot
táit olvasom. Látni vélem a rozlozs
nyai hívek seregét istentiszteletü
kön, A kántor kezében a nagy könyv 
s zeng az ének. Kórus zengi a né
pet. éles férfihang Júdést, a másik 
Pétert, mély basszus Jézust. Az 
evangélista hangja a pap ajkán szó
lal meg az oltártól:

— I ucinili Ucedlnicy jakoz jim 
byl ulozil Jeziss. a priprawyli Be- 
ran k a . . .  (A tanítványok úgy csele
kedtek, ahogy Jézus meghagyta ne
kik s elkészítették a bárányt...)

S a húsvéti történet ott éledt a 
rozlozsnyai falak között.

ígv énekeltek akkor Rozlozsnyán, 
az Úrnak 1730-as éveiben.

- Ez a szokás sokáig élt még evan
gélikus egyházunkban. Negyven év
vel ezelőtt még énekelték a Passió
istentiszteleteket a Nyitna megyei 
Prietrzs gyülekezetében.

Becsükön) a könyvet. Címlapján 
alul az írás: ». .. skrze Thomam Ba- 
culinij anno Dni 1727...« Másolta
tott »Bakulinyi Tamás által az Űr 
1727. esztendejétől. . .«

Megáldott az Isten, Bakulinyi Ta
más.

K—L

Szom bat esti közös im ádságunk
A CÉL ÉS A HOZZA VEZETŐ CT 

2. Pét. 3, 13—18.

0 A keresztyén hitnek és életnek van 
célja. Ez a cél az Isten igazságá

nak teljességre ju tása , teh á t a Krisz
tusban  magígért új ég és új föld. Isten 
országa ez, melyet O készített az Öt 
szeretőknek. Feléje irányul a hitünk 
és a keresztyén élet célja is az, hegy 
benne megvalósuljon az Isten őr
szaga.

Aki nem' ió úton halad, célt té
veszt. Ezért óv az ige a tévely

géstől, a szentírás egyszerű és ke
resztyén tan ításának  szektás csűrés-

VALLJUK MEG, hogy gyakran 
megfeledkeztünk hitünk céljáról 
s a célirányos keresztyén életet is 
elvétettük.

ADJUNK HALAT., hogy Jeten 
fenntartja Ígéretét újfáleremtésünk 
felől, gazdagon árasztja, kegyel• 
inét, megismerteti magát és igaz
sága útján vezet.

csavarásától. A bibliában vannak 
»nehezen érthető« dolgok, s  ezeket 
lehet hamis módon, a magunk száj-íze 
szerint, önzésünk szolgálatába állítva 
m agyarázgatni, de hiába az ilyen ál
kegyesség. Akik ezt csinálják, a »ma
gok vesztére« teszik.

|A célravezető ú t növekedés. Három 
^dologban: Isten kegyelmében, 

Krisztus megismerésében és a szeplőt
len a hibátlan keresztyén életre való 
igyekvésben. - .....

l*j:

KÖNYÖRÖGJÜNK azért, hogy 
egyházunk egészében és tagjaiban 
napról napra• növekedjék Isten 
szeretetének hitében, Krisztus 
Urunk élete és lanitása megisme
résében és erősen Igyekezzék az 
emberek között való hibátlan és 
szeplőtlen életre.

Isten tisz te le ti rend
November hó 8-án
PESTI OLDALON

DEAK-TÉR délelőtt 0 (Orv.) Zay László, 
délelőtt II Kemény Lajos, délu tán  6 Sülé Ká
roly, d é lu tán  <1,7 Szeretetvcndcgséir. FASOR 
délelőtt VilO C serháti S ándor, délelőtt 1! 
Cserhiátí S ándor, d é lu tán  6 Szita Is tv án . 
DÓZSA GY.-U. délelőtt »/,I0 Szita István.. 
Ü lL Ö I-U T  délelő tt '/; 10 délelőtt II RA-
KÖCZI-OT 57/b. délelőtt 10 (szlovák) Szflády 
Jen ő  d r.. délelő tt 3/,I2. KARÁCSONY S.-U. 
délelőtt 10. THALY K.-U. délelőtt II Vámos 
József, délu tán  6 Bonhvai S ándor. KŐ
BÁNYA délelő tt VilO Koren Emil. d é lu tán  4 
Koren Em il. délu tán  5 S zerete tvendégség . 
SIMOR-U. délelőtt >/,!2. H afenscher Károly. 
UTASZ-U. délelő tt V-12 K orén Emil. ZUGLÓ 
délelőtt II, M untng  A ndor, d é lu tán  6 Scholz 
László, GYARMAT-U,. délelőtt V,t0 M untag  
Andor. RAKOSFALVA délelő tt 7,12 Scholz 
László. FOTI-U. délelőtt II (úrv .) Gádor 
A ndrás, d é lu tán  5 S zerete tvendégség . VACI- 
OT délelőtt 8 G ádor A ndrás, délu tán  4 R im át 
Jenő . Ú JPEST délelőtt 10 Teológus, délu tán  
5 S zerete tvendégség  P rőhlc Károly. DUNA- 
KESZI-AI.AG délelőtt 9 M atuz László. VAS
UTCA 2.C. Szim onidesz Lajos. RÁKOS
PALOTA MAV-TELEP délelőtt 7,0, NAGY
TEMPLOM délelőtt 10. ÖREGTEMPLOM dél
u tá n  3. PESTÚJHELY délelőtt 10 Kürtösi 
K álm án. RAKOSKERESZTDR délelőtt </«H. 
RAKOSHEGY délelőtt 9. RAKOSLIGET dél
e lőtt 10. RÁKOSCSABA délelő tt 9 Békés J ó 
zsef, délu tán  Vi7 Békés József. CINKOTA 
délelőtt 9 (gyerm .), délelőtt 10. délu tán  '/s3. 
MÁTYÁSFÖLD délelőtt 7,12. KEREPES-K1S- 
TARCSA délelőtt 7.10, -ÁRPÁDFÖLD délu tán  
5. PESTLŐRINC délelőtt 11, d é lu tán  5. PÉST- 
1MRE délelőtt 10, PESTERZSÉBET délelőtt
10. SOROKSÁR-ÚJTELEP dé lelő tt1« .  K IS
PEST délelőtt 9, délelőtt 10, délu tán  0. 
WEKKRLE-TELEP délelőtt 8. RÁKOSSZENT
MIHÁLY délelőtt V«H, d é lu tán  5.

BUDAI OLDALON
BECSI KAPU-TÉR délelőtt 9 Sré.tcr Ferenc, 

délelőtt 11 S réter Ferenc, d é lu tán  7. TO- 
ROC.ZKO-TER délelőtt 8 Pető Is tv án . ÓBUDA 
délelőtt 9 Mezősi György, délelő tt 10 H. 
G audy László dr., délelőtt II (úrv.) H . Gaudv 
László dr., délu tán  5 Mezősi G yörgy, dé l
u tá n  6 S zerete tvendégség  H . G audy László 
dr. XII., TAROSAY V.-U. déle lő tt 9 Zulauf 
H enrik, délelő tt 11 Zulauf H enrik , d é lu tán  7 
Ruttkay Elem ér. HŰVÖSVÖLGY, LELKESZ- 
NEVELO INTÉZET délelőtt 10 R uttkay E le
m ér. KELENFÖLD délelőtt 8. délelőtt II . dé l
u tán  5. NÉMETVÖLGYI-U. de. 9. KOLSO- 
KELENFÖLD délelő tt 12. CSEPEL délelőtt 11 
G álát G yörgy, d é lu tán  6 G álát G yörgy. 
BUDAFOK délelőtt 10. NAGYTÉTÉNY dél
e lő tt VjíL KELENVÖLGY délelőtt 9. ALBERT

B I B L I A - O L V A S Ó
November 8. Vasárnap. Zsolt, 103:14, II. Kor. 5:4.

— Hegyünk állhatatosak a várakozásban! — Az állhatatosságban O 
akar megtartani, kegyelmével megerősíteni, hogy reménykedő várakozá
sunktól semmi e i n e  tántoríthasson. Isten is vár: reánk, mert könyörül 
rajtunk és kegjigHhez nékünk.

Olvasd m égPis. 30:15—18, Zsid. 13:7—14.
November 9. Hétfő. Zsolt. 11924, Jn. 11:28.

Legyünk állhatatosak a Reá figyelésben! — Akinek az Űr a tanács
adója és hallgat a Mester hívó szavára, azt készségessé teszi az Ö igéjének 
megtartására, akaratának cselekvésére és nem a felületes tanítvány külső 
dicsekvése valósul meg az életünkben.

Olvasd még: Mt. 24:1—8, Zsid. 13:15—25.
November 10. Kedd. Zsolt. 80:15—16, I. Kor. 1:4—3.

Legyünk állhatatosak az imádkozásban. A bűn szorongatja a tanítvány 
életét. Ez nem a kétségbeesésre ad okot. hanem tekintetünket a magasba 
emeli, ahol van a mi Atyánk s aki az ö  Fiáért reánk tekint, megerősít, 
meggazdagít és Szentlelke világosságát adja.

Olvasd még: Mt. 24, 9—14. Lk. 11, 1—13.
November 11. Szerda. Zsolt. 42:7, Róm. 12:12.

Legyünk állhatatosak a könyörgésben! — Csüggedésünkben, meg- 
lankadásunkban öreá kell tekintenünk és Tőle erőt kérnünk, Aki közel 
van hozzánk; »Tudjátok meg, hogy közel van az ajtó e lő tt...«  Ne lan« 
kadjunk a könyörgésben!

Olvasd még: Mt. 24:29—35, Lk. 11:14—28.
November 12. Csütörtök. És. 44:22, Rém. S :lk

Legyünk állhatatosak a Vele való közösségben. — A bűn kiáradását, 
szorongatását érezzük, de Isten bűneink eltörlésével a kegyelem kiáradá
sát is meg akarja éreztetni velünk. Jézus Krisztus engedelmessége által 
igazakká tesz bennünket és az Atyával való közösségbe helyez minket. 
Itt világosságban akar járatni és figyelmeztet: Vigyázzatok!

Olvasd még: Mt. 24:36—42, Lk. 11:29—36.
November 13. Péntek. Zsolt. 11824, I. Pét. 2, 9—1«.

Legyünk állhatatosak az örvendezésben. — A kegyelemben lévő élet 
— örvendező élet. Lehet örvendeznünk, mert ö  hívott ki bennünket a 
sötétségből és az elveszetteket megkegyelmezettjeivé tette. Vigyázzunk! 
A hittől el ne szakadjunk ellene állván az igének, mert így a farizeusok 
feletti ítélet teljesednék be rajtunk.

Olvasd még: II. Thess, 2.T—12, Lk. 11:37—54.
November 14. Szombat. I. Sám. 2:8, Jn. 5:25.

Legyünk állhatatosak a kegyelemben. — Isten utolsó szava nem a 
halál, hanem az élet. Isten reánk bizonyítja a bűnt, halott voltunkat, 
de igéjében szól, mi meghalljuk s ezáltal megelevenít. Vigyázzunk: ki ne 
szakítsuk magunkat könnyelműségünkkel a kegyelemből!

m  rr~~. u.



4 E V A N G É L IK U S  É L E T

A reform átus zsinat foglalkozott 
az Egyházak Világtanácsa nagygyűlésével

Az október 14-én ta rto tt reform á
tus országos zsinat tárgysorozatán 
jelentős tárgy volt az Egyházak Vi
lágtanácsa jövő évi nagygyűlésének 
főtém ájával foglalkozó tanulmányi 
bizottságok jelentése. A zsinat elé a 
reform átus egyetemes konvent ha
tározati javaslatot terjesztett, amely 
felm éri a m unka eddigi eredményeit 
és további ú tm utatást ad a teológiai 
tanulm ányi bizottságoknak a m unka 
folytatására nézve.

A zsinatnak az Egyházak Világ
tanácsa kérdéseivel foglalkozó ülé
sén

Bereczky A lbert püspök, *
a reform átus zsinat lelkészí elnöke 
részletesen foglalkozott a magyar 
protestáns egyházak és az Egyházak 
V i'ágtanácsa kapcsolatával.

A püspök bem utatta azt a választ, 
amelyet a  reform átus zsinat tavalyi 
debreceni gyűlésének üzenetére az 
Egyházak Világtanácsa Központi Bi
zottsága az indiai Lucknow-ból kül
dött s amelynek melléklete volt a 
Központi Bizottságnak az Egyesült 
Nemzetek Szervezete elnökéhez kül
dött levele.

— Ez a levél — mondotta Be
reczky püspök — az akkor legaku- 
tabb kérdésben, a koreai fegyver- 
szünet ügyében valóban kifejezte »-az 
egész világ keresztyén közvélemé
nyét«, sürgetve az Egyesült Nemze
teket, hogy legyen résen a konflik
tus kiterjesztésének veszélyével 
szemben és rendületlenül tartson ki 
a tárgyalások előmozdításában m ind
addig, amíg csak eredm ényt nem ér
nek el. De ezen tú l a lucknowi hatá
rozat állást foglal »nemcsak a ko
reai, de a széíesebbkörű kérdések 
megoldásának is egyetlen ú tia : a 
tárgyalások ú tján  való megállapo
dás« mellett.

A Bereczky Albert püspök nagysza
bású beszédéhez fűződő határozati 
javaslatok visszhangot adtak a nagy 
lelkesedéssel fogadott megnyitó 
egyes megállapításaira. Az egyház 
ökumenikus szolgálatával kapcsola
tos határozati javaslatok ezeket 
mondják:

»Hálát adunk Istennek, hogy az
Egyházak Világtanácsa Központi

Bizottsága hitbeli engedelmes
séggel tudott jó döntésre jutni. A 
zsinat bizakodó reménységgel 
tekint az elé, hogy az Egyházak 
Világtanácsa ehhez az állásfog
laláshoz híven fogja tovább foly
tatn i a békéltetés szolgálatát a 
nemzetközi feszültség konkrét 
tényei között a népek és az em

beriség békéje érdekében.«
Péter János

tiszavidéki reform átus püspök, a  re
form átus zsinat lelkészi alelnöke je
lentést terjesztett a zsinat elé a m a
gyarországi ökumenikus teológiai 
tanulm ányi bizottság munkáiról, 
többi között ezeket mondotta:

— A zsinati és konventi elnökségi 
tanács javaslatát, hogy zsinatunk 
foglalkozzék a második nagygyűlés 
témáival, m ár az a két körülmény is 
indokolja, hogy egyfelől az Egyházai 
Világtanácsa felhívta az tagegyháza 
kát, zsinatok és egyéb alkotmányo; 
testületek ú tján  való állásfoglalásra 
a nagygyűlés tém áira vonatkozólag, 
másfelől a magyarországi ökumeni
kus tanulm ányi bizottság eddigi és 
ezutáni m unkáit is a magyarország 
reform átus egyház nevében is végzi 
De mindezeken felül indokolják 
azok a jelentős fejlemények, ame
lyek az Egyházak Világtanácsa ke
retében a tagegyházak egymáshoz 
való viszonyában, az ige egyházai
nak közös bizonyságtételeiben és 
szolgálataiban éppen a második 
nagygyűlést előkészítő tanácskozások 
és m unkálatok következtében elő
álltak.

— Valahányszor az ige meg
ú ju lt és engedelmes tanulm á
nyozása az egyházat igazán 
igénybeveszi, mindannyiszor ki
szám íthatatlan és meglepően jó 
események készülnek és történ
nek az egyházban és az egyház

zal.
— Valami ilyenféle eseménysoro 

zat tö rtén t és történik most, az 
Egyházak. Világtanácsával és : 
tagegyházakkal. Az Egyházak Vi 
lágtanácsa második nagygyűlésé
nek főtém ájával és hozzátehet
jük, hogy melléktém áival való fog
lalkozás során elju to tt oda az Egy-

Énekeskönyv-kidllítás
A békéscsaba-erzsébethelyi gyüle

kezet sáfár-szobájában (gondnoki 
|foda) most nem  pénzt kezelnek, 
sem gyülekezeti ügyeket nem intéz
nek. Körül a fal m elletti asztalokon 
nyitott fóliánsok, rézcsattos könyvek 
hevernek. Szerény keretek között, 
de rendkívül gazdag értékkel a

Tranoscius énekeskönyv
kiállítását lá tjuk  itt. ,

Linder László vezetésével a csabai 
lelkészek és hivek összegyűjtölték az 
elérhető összes Tranoscius-kiadást.

— Tudomásunk szerint összesen 
150 kiadást é r t a Tranoscius — 
mondja Linder László, a kiállítás 
rendezője — s ebből eddig 90 kiadást 
sikerült begyűjtenünk.

A szoba közepén valóban ott so
rakozik a 90 vaskos könyv, rézvere
tes szép kötésben, az összegyűjtött 
kiadások egy-egy példánya.

Oldalt egy asztalon külön össze
gyűjtötték a legszebb kötésű köny
veket. Pompás népművészeti példá
nyok. Egyszerű parasztem berek ké
szítették évszázadokon á t ezeket a 
rézveretes kötéseket s házalva áru l
ták. Eladáskor a  vevő nevét s az 
évszámot sűrű pontozással belever
ték. Az utolsó ilyen kötés 1933-ból 
való. Petrovszky könyvkiadó műve. 
Azóta nem készítik. De a csabai ott
honokban még bőven fellelhetők. 
V asárnaponként a templom felé feke- 
téllő szlovák mamókák kezében ta r 
to tt énekeskönyvek csillogó réz fe
delén nem egyszer botlik meg a  nap
sugár.

A kiadványok sorában itt-ta lá ljuk  
a Tranoscius elődjének, a Kancio- 
nálnaik egy példányát 1618-ból. A 
cseh-morva atyafiak szlovák nyelvű 
énekeskönyve volt ez. Luther énekei 
még alig vannak benne. Sok respon- 
sorikus ének között lapozunk s meg
találjuk  a M agnificatot is, am it ma 
is énekelnek Csabán.

— Ez a m agyar G raduállal rokon 
K andónál felveti azt a mai hyrnno- 
lógiai feladatot is — m ondja Linder 
László —, hogy istentiszteleteinken 
ne csak gyülekezeti ének legyen, ha
nem  responsoriikus részletek is. Ez
zel korántsem  válik katolikussá az 
istentisztelet, m in t sok hívünk, tá jé
kozatlan lévén, fél tőle, m ert az ige
hirdetés továbbra is a középpontban 
m aradna. Sőt ezzel térnénk helye
sen vissza a lu theri hagyományok
hoz. Hiszen ő azt vette el az isten- 
tiszteletből, am i evangéliumellenes 
volt s a responsorikus elemeket 
meghagyta. Csak a felvilágosodás 
a latt kopott ki sajnálatosan a litur-

hatalm as kötetét is kézbe vesszük. 
Az 1696-ban m egjelent V. kiadás 
alapján másolták 1727—32-ig, öt év 
alatt. Kottás példány, gyönyörű 
iniciálékkal s passio-istentiszteleti 
anyaggal.

I tt  ta láljuk  a Glosius énekes
könyvnek egy 1729-ből való példá 
nyát. Ebben a könyvben található 
először az »Én Istenem, én bűnös 
ember« dallama. Keskeny, hosszúkás 
alakú könyvecske, am it a férfiak 
csizmaszárba dugva hordtak.

A Tranoscius dallam ainak gyűjte
ménye Linder László m unkája. Ezer 
dallam  van együtt. Ebből 700 nyom
tatásban is megjelent, 300-at hely
ben gyűjtött. A világ legnagyobb 
egyházi dallamgyűjteménye, a  Zahn- 
féle — ezt is itt lá tjuk  — 8600 dal
lamot tartalm az, am it csak ném et 
területen gyűjtöttek s hat kötetben 
adtak ki. A&

A kiállítás a ^ P g á n a k  legrégibb 
példányai közé tartozik egy 1606-ból 
való latin biblia s egy valószínűen 
a XVI. Századból való szlovák nyelvű 
reform átus zsoltároskönyv. Kottás 
kiadás, ritm ikus dallamokkal.

A békéscsabai énekeskönyv ú tjá 
ról is tájékozódunk. Az első kiadást 
Haan Lajos gyűjtötte, részben írta 
s adta ki 1847-ben. Azóta 16 kiadása 
volt. A legutóbbi Linder László 
gyűjtő m unkája 1941-ből. Ezt hasz
nálják a gyülekezetben m a is. Ez 
persze m ár tökéletesen más, m int az 
eredeti Haan-féle.

Haan Lajos tudós csabai lelkészre 
való emlékezésül itt lá tjuk  azt a 
Starke-féle tízkötetes ném et nyelvű 
írásm agyarázati m űvet, amiből 
Haan a  reggeli istentiszteletekre ké
szült.

Más énekeskönyvi érdekességek 
m ellett a  kiállítás anyagát néhány 
vallási vonatkozású néprajzi emlék 
egészíti ki.

A kiállítás, am it legutóbb Dezséry 
László püspök is nagy tetszéssel né
zett végig, két gondolatot ébresztett 
bennünk.

Bizonnyal igen tanulságos és 
hasznos volna ezt az anyagot a lé
nyegesebbekre csökkentve nagyobb 
gyülekezetekbe is elvinni s kiállítás, 
vallásos est, vagy szeretetvendégség 
keretében bem utatni, kellő ismertető 
előadás keretében.

M úlhatatlanul szükséges volna 
országszerte hasonló gyűjtő m unkát 
folytatni az énekeskönyvek s a  régi 
áhitatos irodalom vonalán. Templom- 
padlásokon, régi papi könyvtárak 
mélyén, híveknél a ládafiában poro
sodó »ócskaságok« közül sbk drága 
Irinoc k e r ü ln e  n a p f é n y r e .

házak Világtanácsa — ezt mondva 
mindig a tagegyházakra is gondo
lunk —, hogy az 1950 nyarán szem
betűnővé vált és 1951-re tovább po
larizálódott feszültségek, ellentm on
dások, szakadások, bizonytalanságok 
után

1953 őszén nem indokolatlan re
ménységgel tudunk a második 
naggyűlés közös szolgálatának 

lehetőségei elé tekinteni.
Péter János püspök ezután részle

tesen ism ertette azt a  folyamatot, 
ami 1950-től 1953-ig lejátszódott az 
Egyházak Világtanácsában, majd 
foglalkozott a második nagygyűlés 
előkészületeivel és a tanulm ányi bi
zottságok m unkájával.

— Teológusaink m unkája olyan 
gazdag és hálára kötelező eredm ény
nyel járt, hogy sa já t tanulm ányai 
és a többi tagegyház m unkálatai 
eredm ényeként kísérletet tehetne 
arra, hogy a Szentlélek élő segedel
meinek reményében az ige magyar- 
országi egyházainak vallástételét a 
keresztyén reménységről megfogal
mazza. Ebben a vallástételben a ke
resztyén reménység term észetének 
objektív leírása m ellett a keresztyén 
reménység hitvallására kellene tö
rekedni úgy, m int az a tagegyházak
ban folyó igehirdetésből a  legérvé
nyesebben, legtisztábban, legvilágo
sabban összetevődik.

— Ehhez a munkához folytatnunk 
kell a Szentírás rendszeres tanulm á
nyozását, az ígéret és a reménység, 
valam int a  hit, reménység és szere
te t összefüggéseiről.

Mivel Isten ígéretei az eljött és 
eljövendő Ur Jézus Krisztusban 
nyilatkoznak meg előttünk és 
őbenne teljesedtek és teljesed
nek be, akiben Isten országa el
jö tt és eljövendő, azért eddig 
írásm agyarázati m unkánk folyo
m ányaként ezutáni m unkánk 
céljának azt tekintsük, hogy a 
reménységről szóló vallástéte
lünk kijelentésben alapjának 
középpontját az Ur Jézus Krisz
tustól tanu lt Imádságban m utas
suk fel: »Jöjjön el a Te orszá
god. legyen meg a Te akaratod, 
m int a mennyben, úgy itt a 

földön is.«
Az ige táv lataira  innen kitekintve, 
keressük meg helyünket a megvaló
sult és megvalósuló ígéretek, a mai 
szolgálat és az eszhatológia feszült
ségében és feloldásában.

Péter János püspök ezután részle
tes javaslatot te tt a bizottsági m un
kák folytatására. <

B É K É S C S A B A —ERZ S É B E T H E L Y
A KÜZTUDAT JAMINANAK NE-

VEZI. Mostohagyermek. Ha va
laki Békéscsabáról szól, a hatalm as 
nagytemplom ju t eszünkbe meg
döbbentő m onum entalitásával. Bár
honnan mégy Csaba felé, ez a köz
pont s a cél.

Jam ina a köztudat mostohagyer
meke. A vasúton tú li részt nevezik 
így. Széles, nagy ú t vezet át rajta, 
sudár, szép nyárfákkal. Ezek közül 
emelkedik ki a román elemekkel 
épült templom. A nagytemplom 
m ellett valóban meghúzódhat, de 
az ország evangélikus templomainak 
sorában a nagyok közé tartozik. Szé
les, nagy hajója sok száz lelket be
fogad.

Amikor ez a templom épült, m ind
össze száz esztendőre nézhetett 
vissza az egész település. 1769-ben 
létesültek az első szőlőskertek a 
gödrös helyen. Haan Lajos, Csaba 
nagy történetírója szerint innen a 
szlovák neve: Jam ina =  gödrök. 
1846-ig nem tudunk a településről 
semmi újat. Mindössze néhány ház 
m aradt ebből a  korból néprajzi 
örökségül.
A MOLT SZAZAD KÖZEPÉN in

dúlhatott meg a  szaporább te
lepülés. 1850-ben m ár 3000 lelkes 
gyülekezetről tudunk. 1852-ben egy
házi iskola létesül s az iskolames
ter, Leszich Ede, lévita-tanítóként 
gondozza a híveket. 1858-ban nyit
ják  meg anyakönyveiket.

Leszich Ede 1863-ban Szegedre tá 
vozik lelkésznek. Utóda, Hrdlicska 
Károly, m ár rendes lelkészként m ű
ködik. Nevéhez az ige első erzsébet- 
helyi otthona, az imaház építése fű
ződik (1866), amely a m ai parókia 
helyén állott. Nyolc évi működés 
után, 1871-ben Nagylakra távozott.
A Z ELSŐ LELKÉSZ, aki mélyen

meg tudott gyökerezni Erzsé- 
bethelyen, a Hrdlicska utódaként 
megválasztott Linder Károly volt. 
Egyházi téren  mindeddig prim itív 
kezdeti nehézségekkel küzdött a 
Csaba szegényebb néposztályából ki
rajzott gyülekezet. Zsellértelepülés 
volt s a tönkrem ent családok hú
zódtak ide. Az 1890-es években meg
indult az iparosodás. Téglagyár épült 
elsőnek. A gyülekezetben ekkor még 
csupán a szegényes iskola, a rozoga 
imaház s a nádfödeles kis papiak 
áll. Az új lelkész lendületes m un
kába kezd. Templomépítésre szer
vezi a gyülekezetét. Lebontják a 
régi im aházat s 1876-ban felépül a 
mai templom. Sztrka Károly csabai 
m érnök tervezte. 1896-ban pedig 
m egépítették a m ai paplakot.

Régi im aházuk ' orgonáját az 
ambrózfalvi gyülekezetnek adták, 
ahol ma is megvan. A mai orgonát

1883-ban építették Saskó kivitelezé
sében. 1950-ben a mai lelkész bűz- 
gólkodásáfa Zalánfy A ladárnak a 
Bach-korabeli orgonához igazodó 
tervei alapján m egújították és kibő
vítették. Büszkék is reá s m éltán. 
Az orgona szeretete nem új a gyü
lekezetben. Évtizedekkel ezelőtt 
Povázsay Endre kántoruk tízparan
csolatot is szerkesztett az orgona 
kezelésére vonatkozólag.
T INDER" KAROLY nemcsak a 
^  külső építésben, hanem  a lelki 

m egújulásban is eredményesen buz- 
gólkodott. Böjti elmélkedéseket, ol
vasókönyvet ír t s adott ki, 1883- 
ban pedig a kiskátét. Az irodalom 
szeretetét selmecl diák korából 
hozta, ahol M ikszáth Kálm án is
kolatársa volt.

Linder Károly kerek ötveneszten- 
dős szolgálat u tán  m ent nyu
galomba. Emlékét a templomban 
m árvány tábla őrzi. Utódául 1920- 
ban fiát, Linder Lászlót választot
ták. aki mindmáig buzgón m unkál
kodik a kétnyelvű gyülekezetben. 
Személyekhez. családokhoz nyúló 
pásztorolása közel vitte népe szí
véhez.

Sokoldalú ember. Vallásos szín
darabokat, elbeszéléseket ír s ki
adta édesapja k iskátéját átdol
gozva. Néprajzi m unkálkodása Tu
dományosan is elismert. Rendkívüli 
eredménnyel m űvelt és legkedvel
tebb m unkaterülete az egyházi ének 
ügye. A ma használatos Csabai Éne
keskönyv az ő gyűjtő- és .szerkesztő
m unkája. O tthonába és m unkálko
dásába érdemes külön is betekin
teni.

A GYÜLEKEZET NEVE nem- 
^  csupán cím ünkben kapcsolódik 
össze Békéscsabával, hanem  a való
ságban is. Noha m int városrész, a 
központhoz mérve, hosszú évtize
deken á t mostohagyermek volt, egy- 
házilag mindig kedves édesgyer
meke volt az anyagyülekezetnek, 
amelytől szervezetileg soha nem  
szakadt el s m a is annak lelkész
köreként él. A kiemelkedő nagy
templom árnyéka Erzsébethely szá
m ára nem mellőzött senyvedést, ha
nem gondozó védelmet jelentett. 
Magától sem a templomépítést, sem 
folyamatos életét megoldani nem 
tudta volna. Ma, előrelendülő ipa
rosodásával egyébként is megbe
csült kerülete Békéscsabának.

A parókia kis u tcáján hulló fa
levelek őrzik a csendet. Ez a csend 
azonban nem a tétlenség csendje. 
Gyülekezeten és papiakon belül 
szorgos buzgalom követi az apos
toli intést: csendesen m unkálkodja-

Koren Emil

A nyíregyházi egyházközség 200 éves jubileuma
1953. október 25-én ünnepelte 

nyíregyházi egyházközség fennállá
sának 200 esztendős jubileum át. A 
város és az egyházközség története 
egybefonódik itten. A Dél-Alföldről, 
főképpen Szarvasról idetelepült 
szlovák a jkú  evangélikusok együtt 
alapították a várost és a nagym ultú 
hatalm as egyházközséget, mely ma 
is az Északi Egyházkerület legna 
gyobb létszámú gyülekezete. A jubi 
leumi ünnepségen a gyülekezetnek 
Dezséry László püspök prédikált, 
akit a  gyülekezet meghívott, míg 
püspöke: dr. Vető Lajos a szászor
szági új evangélikus püspök beikta
tásán vett részt. Dezséry László 
püspök az előírt ige alapján pré
dikált s az ország evangélikusainak 
nevében ünnepelte igehirdetésében 
a nyíregyházi egyházközséget.

Az istentiszteletet közgyűlés kö
vette, melyen Joób Olivér igazgató
lelkész és Balczár István egyházköz
ségi felügyelő elnökölt. Jelen volt 
az Északi Egyházkerület képvisele
tében Margócsy Emil egyházkerületi 
felügyelő és Csákó Gyula püspöki 
titkár.

A megnyitó beszédet

Balczár István
egyházközségi felügyelő tarto tta:

— H atalm as tem plom unk égbe
nyúló tornyának ablakából nemzeti
színű lobogót lenget az őszi enyhe 
fuvalat. Ez a lobogó szimbóluma 
annak a szoros kapcsolatnak, mely 
egyházunk és népünk és szeretett 
magyar hazánk között fennáll. Ju  
bileumi ünnepet h irdet ez a zászló,
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am elyre m a egybesereglettünk, hogy 
itt kegyelettel adózzunk a város- és 
egyházépítő ősök áldott em lékének

— Ez ünnepélyes órában is bi
zalommal telten tekintünk a 
jövőbe, m ert úgy lá tjuk  s érez
zük, hogy az egykori város- és 
egyházalapító ősök terem tő
ereje még mindig megvan gyü
lekezeti közösségünkben, a hit 

még csodákat művelhet. 
Beszéde u tán  Schmid Lehel lel

kész határozati javaslatot terjesz
te tt elő, .melyet az egyházközség 
lelkészei és vezetői 200 esztendős 
gyülekezeti jubileum i ünnepi nyi
latkozatnak fogalm aztak és terjesz 
te ttek  a  közgyűlés elé. Az ünnepi 
nyilatkozat megemlékezik az egy
ház- és városalapító ősökről s a 
gyülekezet-történet kimagasló ese
ményeiről. Többek között a  követ
kezőket m ondja ez a nyilatkozat:

»Isten iránti hálával emlékezünk 
meg arról, hogy gyülekezetünk 200 
éves történetének utolsó évtizedében, 
a 200 év alatt nem tapasztalt óriási 
politikai, gazdasági és társadalmi át
alakulás idején is megállotta a helyét. 
Megállotta a helyét, azaz gyülekezet 
maradt. Istenben vetett hittel tudta 
elhordozni a pusztító háború által oko
zott csapásokat, hősi önmegtagadással 
látott neki a megfeszített termelő■ 
munkának és példamutató módon vette 
ki részét az ország újjáépítéséből.

Amikor mindezért buzgó szívvel áld
juk és magasztaljuk az Urat, őszinte 
töredelemmel, bünbánattal hajtjuk 
meg fejünket előtte. Mert egyházköz
ségünk 200 éves története vádol is 
bennünket.

Isten hűséges volt, m i pedig gyak
ran voltunk hűtlenek és engedetlenek 
a szolgálatban. Nem egyszer mulasz
tottunk el drága alkalmakat és lehe
tőségeket, melyeket Isten készített el 
számunkra az Anyaszent egyház épí
tésére. Sokat eltékozottunk templom- 
építő őseink drága örökségéből. A z  
egyház iránti forró szeretet sokakban 
meghidegült, az áldozatkészség sokak
ban ellanyhult. Sokan vannak e nagy 
gyülekezetben, akik az Anrgszenlcgy- 

.  ót’A Ipáién csak elszáradt, holt

Jubileumi ünnepünkön ezért bűnbá
nattal és hittel könyörgünk Isten 
megelevenítő Szent Leikéért és kér
jük az Urat, tekintsen hosszútűrő ir
galmával_ egyházközségünk népére, 
hívja, gyűjtse és szentelje meg azt 
élő Igéjével, táplálja szentségeivel, 
vezesSe tovább s tartsa meg a Krisz
tus Jézusnak nagy napjára.

A z  ünnepi nyilatkozatot a hatal
mas gyülekezet lelkesedéssel fogad
ta  el. Ezután Margócsy Emil egyház
kerületi felügyelő üdvözölte az egy
házkerület nevében a jubiláló egy
házközséget. Beszédében azt java
solta, hogy a hatalm as tfenyai körze
tekben építsen űj kápolnákat a ju 
biláló gyülekezet azért, hogy a gyü
lekezet külterületi híveinek is meg
legyen a temploma, ezek a hívek 
ugyanis még ma is az állam  által 
készségesen átengedett iskolater
mekben ta rtják  istentiszteleteiket. 
A gyülekezet, mely m ár régótá gon
dol erre a feladatára, szívében mély 
visszhangot adott erre a javaslatra.

A több m int 80 esztendős

Vietórisz József,
a Tranosciust m agyar nyelvre for
dító köztiszteletben álló költő-tanár 
olvasta fel ezután »Ünnepi ódá«-ját 
a gyülekezet 200 esztendős jub i
leum ára. Ennek az ódának később 
lapünk hasábjain is helytadunk.

Az ünnepélyes közgyűlés em elke
dett pillanata volt, am ikor Schmid 
Lehel, az egyházközség vallástanító
lelkésze átnyújto tta a gyülekezetnek 
a gyülekezet 200 esztendős történe
tét, egy hatalm as m unkát, melyet 
hosszú hónapok fáradságával a gyü
lekezet egész levéltára feldolgozásá
val erre az alkalom ra megírt.

Délután ünnepi hangverseny Volt 
a nagytemplomban, melyen Dezséry 
László püspök ta rto tt előadást arról, 
hogy mi ta rtja  az evangélikus gyüle
kezetei, és am elyen Schmid István 
nyugalmazott esperes ünnepi versét 
olvasta fel. A hangversenyen kiemel
kedő, szép orgonaszámokat m utatott 
be Gáncs A ladár lelkész-kántor és 
Megver Lajosné igen szépen éne-
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A szen tek  legendáitó l az üdvösség tö rténethez
—  A  w e im a ri C ran ach  L u k á cs-k iá llítá sró l  —

Legutóbbi németországi tartózko
dásom alatt, amelynek tulajdonkép
peni célja az volt, hogy az áj szász- 
országi püspök beiktatásán részt ve
gyek, s tolmácsoljam magyar evan
gélikus egyházunk jókívánságait, né
metországi ismerőseim sokat emle
gették a weimari és wittenbergi

Cranach Lukács-kiállítást.
A lapok is sokat írtak ezekről a ki
állításokról. Nagy öröm volt tehát 
számomra, hogy egy napot Weimar-' 
ban, a német szellemi életnek ebben 
az egykori világhírű központjában 
tölthettem, s Goethe és Schiller há
zán, közös síremlékükön kívül meg
tekinthettem a Cranach-kiáilítást is, 
a reformáció nagy festőjének, Luther 
Márton kortársának, hívének és ba
rátjának a Német Demokratikus 
Köztársaságban levő festményeiből 
összeállított gyűjteményt.

Túl nagy feladat lenne azt a sok 
szépet, amit ezen a weimari kiállí
táson láttam, röviden elmondani. 
Negyvenkilenc eredeti Cranach-fest- 
mény, nyolc eredeti festmény Cra
nach Lukács fiától, tizenhat eredeti 
festmény Cranach Lukács iskolájá
ból, húsz darab kiváló reprodukció! 
Ezt a  kiállítást azért rendezték Wei- 
marban, mivel Cranach Lukács ham
vai Weimarban pihennek, Witten- 
bergben pedig azért állították ki gra
fikai műveit, mivel a reformáció tör
ténetéből ismerős Bölcs Frigyes szász 
választófejedelem udvari festőjeként 
a nagy művész életének tekintélyes 
részét Wittenbergben töltötte.

Ebben a beszámolóban csak né
hány fontos, bennünket, evangélikur 
sokat közelebbről érdeklő festményre 
szeretnék bővebben kitérni.

Kit ne érdekelne. közülünk min
denekelőtt

Luther Márton szüleinek
az arcképe? Cranach Lukács szemé
lyesen ismerte őket, s ahogyan sok 
más festményéből is meg lehet állapí
tani, olyan kitűnő arcképfestő volt, 
hogy az embernek az a  benyomása, 
fényképezni se lehet olyan élethíven, 
mint amilyen élethű képeket festett 
Cranach Lukács a kortársairól. A 
nagy festő semmit sem szépített 
Luther szüleinek az j arcán. Luther 
János mansfeldi bányász arcán lát
juk azokat a mély barázdákat, ame
lyeket a szegénység és a gond évtize
dek kemény munkája közben szán
tott. Ezek a gondbarázdák, nyers 
arcvonások, a  beeső halántékok, a 
kiülő arccsontok, kételyt tükröző 
száj és gyanakvóan néző szemek, az 
öreg ember lágy ősz haja: feledhetet
len benyomást gyakorolnak a  nézőre. 
Luther édesanyjának arca szintén 
bizonyos nyers komolyságot tükröz- 
tet. A beesett arc, az összeszorított 
száj s a fáradt nézésű szemek, a rán
cos nyak is sokat elárul abból az élet
küzdelemből, amelyet a nagy refor
mátor szülei maguk mögött tudtak 
akkor, amikor a nagy festő arcvoná
saikat megörökítette.

Ugyanilyen * valóságszeretettel 
(»realizmussal«) festette meg Cra
nach Lukács

Luther Márton és felesége,»
Bóra Katalin arcképét. Id .. Cranach 
Lukács a Luther-házaspárral szoros 
baráti kapcsolatot tartott fenn. A 
házaspár két arcképén művészi kéz
zel érzékelteti, hogy noha Luther és 
a felesége egymástól erősen eltérő 
természetűek, mégis szorosan össze
tartoznak. Luthert a népből származó 
tudós férfiú szellemet sugárzó, mar
káns arcvonásai jellemzik. Katalin 
asszony arcán a finom vonások mö
gül is szembeötlik bátor határozott
sága.

Luther Mártonról több más képet 
is láthattam. Cranach Lukács meg
örökítette őt abból az időből, ? mikor 
György lovag álnéven élt s Wart
burgból, ahol az újtestamentumot 
népe nyelvére lefordította, még az 
akkori lovagok külsejét viselve Wit- 
tenbergbe érkezett. De megörökítette 
Luthert szerzetesi ruhájában is, to
vábbá mint a teológia doktorát, dok
torsüveggel a fején. Az előbbi képre

a nagy festő a következőket írta: 
»Luther halandó alakjának ez a képe 
Lukács műve, szellemének ölök ké
pét ő maga formálta ki.«

A reformáció története szempont
jából felbecsülhetetlen értéket 
jelent, hogy ez a kiváló festő a 
nagy reformátor képét az utókor 

számára megörökítette.
Cranach' Lukács azonban nem csu
pán külső, társadalmi kapcsolatot 
tartott fenn Luther Mártonnal, ha
nem híve is volt, ami azt jelenti, 
hogy a lutheri reformációnak a köve
tőjévé vált.

Szinte megdöbbentő észlelnünk, 
hogy Cranach Lukácsra milyen 

hatással volt Luther fellépése.
Az 1517. október 31-i nagy esemény 
éles választóvonalat jelent Cranach 
Lukács művészi fejlődésében is. Ami
kor a reformáció megindult, már 
művészete tetőfokán állott. Művei 
között addig is sok volt a vallásos 
tárgyú festmény, rézkarc és famet
szet, de ezek nagyrészt a szentek le
gendáiból merítették témájukat.

Luther fellépése után viszont 
már csak kizárólag olyan vallá- 

. sós tárgyú műveket alkot, ame
lyek az üdvösség történetével, a 
szentírással állnak a legszorosabb 

kapcsolatban.
A középkori egyházzal való szakítá
sát mi sem szemlélteti jobban, mint 
az a fametszet, amelyet festőiskolája 
a lábmosás evangéliumi jelenetéről 
készített. A páros kép közül az egyik 
bemutatja, hogy Krisztus Urunk 
miként mosta meg, sőt miként csó
kolja meg Péter apostol lábát. A má
sik kép bemutatja, hogy a pápa mi
ként nyújtja a lábát a felsorakozott 
világi és egyházi urak elé csókra.

A reformáció központi üzenetét 
különösképpen megragadóan érzé
kelteti a weimari városi templom
ban levő oltárkép. Ádámot a halál 
és az ördög űzi a pokol felé. A világ 
felhőktől övezett bírája előtt nem 
állhat meg, mert Mózes és a prófé
ták eléje tartják a tízparancsolatot, 
melyet az ember a saját erejéből 
betölteni nem képes. Az ég és föld 
Ura azonban talál kiutat: az oltár
kép bal- és jobbfelét a pusztában 
felemelt érckígyó (IV. Mózes 21:4—
9.) köti össze, mely a golgotái ke
resztre utal (János 3:14—15). Ugyan
akkor Keresztelő János az imádkozó 
Ádámot Isten Bárányához küldi, aki 
a halált és bűnt legyőzi s a kép 
jobboldalán halotti csontok és a 
megkötözött Sátán felett diadalmas
kodik.

A sok Cranach-kép, amely a re
formáció kezdete után keletkezett, 
évszázadokon keresztül a művészet 
eszközeivel hirdette az evangéliumot. 
Csodálatos az, hogy az ellenrefor
máció, s különösen a harmincéves 
háború során oly sok kép fennma
radt Cranachtól és iskolájától. Nem
csak Németországban, hanem szerte 
az egész világon. A hazánkban ta 
lálható Cranach-képekből is igen 
szép kiállítást lehetett megrendezni 
fővárosunkban. A budapesti Cra- 
nach-kiállítás is sok szép vallásos 
képet foglal magában. Pedig Cra
nach képeit nagy veszedelem fenye
gette már Luther korában is. A re
formáció túlzó képviselői közül 
akadtak olyanok, akik a templomi 
képeket meg akarták semmisíteni. 
Luther 1524. augusztusában határo
zottan szembefordult ezekkel a kép
rombolókkal és igent mondott a ke
resztyén művészetre. »A mennyei 
próféták ellen« című művében töb
bek között ezeket írja:

»Magam láttam, hogy ezek a 
képrombolók az cn németre for
dított bibliámból olvasnak . . . 
Ugyanezekben a könyvekben 
sok kép van Istenről, az angya
lokról. az emberekről és állatok
ról (Cranach műhelyéből!) . . . 
Ezért barátilag kérjük őket, akik 
ezt teszik, nézzék el nekünk, 
hogy akár a falakra is festhes

sünk ilyen képeket az emléke
zés és a jobb megértés céljából... 
Adná Isten, hogy az urakat és 
gazdagokat rá tudnám beszélni 
arra, hogy az egész bibliát kívül
ijeiül a házakra mindenki elé 
odafessék, ami valóban keresz

tyén munka lenne.«
A Cránach-kiállítások világszerte 

abból az alkalomból jöttek létre, 
hogy ez év október 16-án volt négy
századik évfordulója Cranach halá
lának. A reformáció szülőhazájában 
nagyon nagy tiszteletben tartják  a 
reformáció nagy festőjét. Nemcsak a 
kiállítást rendezték meg rendkívüli 
gonddal a Német Demokratikus 
Köztársaság kormányának hathatós 
segítségével, hanem maga a nép is 
szinte özönlik keletről és nyugatról 
egyaránt a kiállítás’ megtekintésére, 
így a reformáció nagy festője is ha
talmas összekötő kapcsot jelent az 
egységre és békére vágyó német nép 
számára.

Cranach Lukácsot sokszor hason
lították Lutherrel együtt Keresztelő 
Jánoshoz, aki Krisztusra mutatott s 
Krisztus Urunk útját egyengette. A 
reformáció kiváló festője ma is úgy 
áll népe szeme előtt, mint aki a jobb 
jövő felé m utatja az utat, egyháza 
előtt pedig, mint a Krisztus bizony
ságtevője, aki a művészet nyelvén 
hirdeti a Krisztusban a világ szá
mára adatott üdvösséget.

Dr, Vető Lajos

E g y h ázu n k  h ű s é g e t  v á r  tő le d
Az Evangélikus Élet Szerkesztősé

gébe az alábbi adományok érkez
tek: ; . . .

Szere tét intézményre:
Huszák Józsefné Budapest 15, Tóth 

Mihályné Budapest 10, Majoros 
Zsuzsa Budapest 10, Honoj J. La- 
joskomárom 5, Markó Emma Salgó
tarján 15, Ládonyi S. Szombathely 5, 
Doboné és Szász Edit Budapest 20, 
Takács J. Gércze 10, Nagy Irma Bu
dapest 5, Vértesy Istvánná Budapest 
10, Csekő Edéné Balatonalmádi 10, 
Imre F. Pásztó 10, Orbán J. Tótkom
lós 25, Szabados Géza Tiszaföldvár 
20, Ruttkay Béla Budapest 5, Bun- 
csák G. Kéthely 10, N. N. 15, 
Schwarcl Julianna Szentmihály 10, 
Gömöry Gyula Gyón 100, Házi Jó
zsefné 50, Szabados G. Tiszaföldvár 
40, Steiner Gy. Budapest 15, Leik. 
Hív. Dunaharaszti 40, Földi Katika 
Budapest 20, Markó Emma Salgó
tarján 5, özv. Meixner Jánosné 
Laioskomárom 10, Szabó L. Csefiger 
5, Faragó J. Soltvadkert 20 forint.

Nádasdi templomra:
Majoros Zsuzsa Budapest 10, özv. 

Tüzes Sándorné Csillaghegy 30, Stei
ner Gy. Budapest 10, Lászik M. 10, 
Várallyay I. Celldömölk 1 forint.

Lelkésznevelő Intézetre:
Nagy Imre Farád 10, N. N. 90. Fa

ragó Józsefné Soltvadkert 10, Pesti
J. Tamási 20 forint.

Sajtóra:
Szász Edit 10, Imre F. Pásztó 10, 

N. K. Gerényes 20, id. Végh Pálné 
Sokorópátka 5, Orbán J. Tótkomlós 
5, Bognár I. Békéscsaba 10, Horváth 
Gy. Lulla 5, N. N. Székesfehérvár 30, 
Pintér M. 20, Kovács J. Dorog 5, Kál
mán M. Nyíregyháza 20, Martinék 
M. Szombathely 5, Nagy Ferencné 
Velence 5, Rezi Ferencné Lőrinte 
20. Váralljay I. Celldömölk 3, Csekő 
Edéné Balatonalmádi 20, Szarka De- 
zsőné Kisbér 10, Horváth Gy. Lulla 
7 forint.

Papnék Otthonára:
N. N. 71 forint.

. . L á b a m  m e i v á l l

Az új kormányprogramul eredményessége
Október utolsó napjaiban nagyjelentőségű politikai értekezletet (ártott 

a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége, melyen Rákosi Mátyás 
összefoglalta az új kormányprogramm alapján tett intézkedéseket és azo
kat az eredményeket, amelyeket a szocializmus építésének új szakaszán 
ezek a kormányintézkedések hoztak. A beszéd kiemelkedő része az, amely
ben a dolgozók életszínvonalának emeléséről számol be. Egész sor olyan 
rendeletre mutatott rá, melyek az ország lakosságának örömére és jobb
létére adattak ki. Az árleszállítások, a nagyiramú lakásépítkezés, lakás
tatarozás, adómérséklés, beszolgáltatás csökkentése, a mezőgazdaság fej
lesztése, a termelőszövetkezetek megerősítése, a lakosság jobb kiszolgálása, 
a munka- és egészségvédelem megjavítása voltak ezen rendeletek legje
lentősebbjei. Rákosi Mátyás rámutatott arra, hogy »a megtett intézkedé
sek következtében a munkások és alkalmazottak jövedelme 1953. máso
dik felében egymilliárd forinttal növekszik. Ezenkívül pl. a Békekölcsön 
összegének csökkentése a munkások és alkalmazottak vásárlóerejét mint
egy hétszázmillió forinttal növelte. Eddigi intézkedéseink következtében a 
munkások, alkalmazottak és a parasztság már ebben az évben mintegy 
négymilliárd kilencszázmillió forintot kitevő különböző kedvezményben 
részesül. Az eddig megtett intézkedések 1954-ben a munkásoknak és al
kalmazottaknak, másrészt a parasztságnak külön-Uiilön mintegy három- 
inilliárd forintot kitevő megtakarítást biztosítana.« Rákosi Mátyás kifej
tette az új fejlődési szakasz feladatai között azt a párt- és kormánypro- 
grammot, hogy fokozott gondoskodás történik a munkásosztály gazdasági, 
szociális és kulturális szükségleteiről, hogy az eddigi eredmények megszi
lárduljanak és még további eredmények örvendeztessék meg hazánk dol- 
gozó lakosságát.

Igen jelentős megállapításokat tett Rákosi Mátyás a mezőgazdaság 
fejlesztésével és a termelőszövetkezetek megszilárdításával kapcsolatban 
tett kormányintézkedésekről és azok következményeiről. Megállapította, 
hogy »október közepéig a körülbelül nyolcszázezer katasztrális holdat ki
tevő tartalék területből (melyből 643 ezer katasztrális hold a szántó) már 
90 százalékot ötéves időtartamra bérbeadtak és sok község akad, ahol több 
volt a bérleti igény, mint a rendelkezésre álló tartaléktőid. Ebből egyé
nileg gazdálkodók 430 ezer katasztrális holdat béreltek. Egyénileg gazdál
kodók saját tulajdonukba kértek vissza 60 ezer katasztrális holdat. Rá
kosi Mátyás megállapította, hogy ezek az adatok mutatják az új gazda
sági Programm népszerűségét földművelő lakosságunk között.

A termelőszövetkeztek helyzetéről Rákosi Mátyás a következőket 
mondta:

»A  mezőgazdasági termelőszövetkezetekben most a főfeladat nem a to
vábbi területi, vagy mennyiségi növelés, hanem a megszilárdítás, a ter
méshozam növelése, a jövedelmezőség emelése. Központi Vezető'iégiink és 
Kormányunk a2on határozata után, hogy az önkéntesség elvének aláhú
zásával az idén a termelőszövetkezetekből a tagok kiléphetnek, sőt a szö
vetkezet megfelelő többség követelésére fel is oszolhat, a termelőszövetke
zetek összes ellenségei sorompóba léptek és általános támadásba mentek 
át. A termelőszövetkezetek megerősítésére hozott sorozatos kormányintéz
kedések segítségével azonban pártunk tagjai, az első hetek kezdeti nehézsé
geit és bizonytalanságait leküzdve, a termelőszövetkezetek pártonkíviili 
aktíváival összefogva, egyre határozottabban álltak ki a szövetkezeti gaz
dálkodás ügye mellett, megfordították a helyzetet, és fokozatosan vissza
szorították a falu szövetkezetellenes,'kapitalista, reakciós erőit.

Megállapítható, hogy a termelőszövetkezetek és csoportok nem egészen 
10 százaléka oszlik fel. Azoknak az új tagoknak a száma, akik az idén 
ősszel beléptek a termelőszövetkezetekbe, meghaladja a háromezret. A 'k i
lépők között sok az idén, vagy a tavaly ősszel belépett tag, akiknek java
része még nem is dolgozott kollektívában, és sok az olyan középparaszt, 
aki a kezdet nehézségeivel és gyermekbetegségeivel küzdő, új, fiatál ter
melőszövetkezetekben nem találta meg gazdasági számítását, vagy akit 
elkedvetlenített az egyes szövetkeztekben fellépő ellentét, amely az oltani 
szegényparasztok és középparasztok között mutatkozott. A kilépők közt 
jelentékeny azoknak a száma, akiket az önkéntesség elvének megsértésé
vel vittek a szövetkezetbe.

A termelőszövetkezetek megszilárdításáért folytatott harc megmutatta, 
hogy a nagyüzemi szövetkezeti termelés gondolata a falun már mély gyö
keret vert, hogy erős, fejlődőképes, százezreket számláló tábora van, mely 
híven kitart a szövetkezés mellett. De azt is megmutatta, hogy a termelő
szövetkezetek létrehozásakor sok helyen durván megsértették a belépés ön
kéntességének elvét, hogy a szövetkezet vezetése gyakran nem volt de» 
mokratikus, hogy gépállomásaink még nem hídnak elég támogatást nyúj
tani nekik, hogy begyűjtő szerveink, termeltető vállalataink nem egyszer 
Inkább gátolják, mint elősegítik a termelőszövetkezetek fejlődését. Meg
mutatkozott az is, hogy pártszervezeteink a tszes-ken belül sokszor még 
gyengén működnek s hogy a tanácsok és állami szervek távolról sem segí
tik a falu szocialista átépítésének fontos és döntő részét úgy, ahogy azt 
kellene.«

Legfőbb feladatként jelölte meg Rákosi Mátyás azt, hogy a mezőgazda
ság erősödjék: »Továbbfejlődésünk kulcskérdése a mezőgazdaság fejlesz
tése.«

Azzal a sok rendszabállyal szemben, amit a kormány az eddigi ered- 
, ményes intézkedéseken túl még hozni akar népünk jólétének erősítésére, 

Rákosi Mátyás erőteljesen hangsúlyozta, hogy hazánk dolgozó népének 
fegyelmezett, jó munkával kell biztosítania a jólét programmjának meg
valósítását a termelés egyenletes menetének és mennyiségének, de minő
ségének is állandó javítása útján.

Ez a beszámoló hű tűkre mindannak, amit az elmúlt hónapokban á t
éltünk és örvendetes tanúbizonysága annak, hogy népünk is és kormá
nyunk is az ország fejlesztésének mostani szakaszán is beváltja a hozzá
fűzött reményeket.

A p fa lz i  e g y h á z  z s in a ta  ti ltak ozik  
a z  a m er ik a i m e g s z á l lá s  e l len

Stempel, a pfalzi egyház zsinatá
nak elnöke, a Speyerben tartott zsi
naton mondott beszámolójában tol
mácsolta azt a felháborodást, ami a 
pfalzi lakosság körében az amerikai 
megszállók viselkedése miatt ural
kodik.

•— Az amerikai csapatok jelenléte 
mélyreható változást idézett elő —

mondotta. — Elkezdődött ez a vidék 
képének megváltoztatásával. Dom
bokat tüntettek el, erdőket irtottak 
ki, virágzó mezőkből betonkifutókat 
építettek a repülőgépek részére, tele 
vannak az amerikai városnegyedek 
kocsmákkal, tánchelyiségekkel és 
egyéb szórakozóhelyekkel, amelyek 
az eddigi csendes falusi községeknek 
szinte »vadnyugati« jelleget adnak.
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O rgonaavalás Tápiószentm árIonban
November 8-án avatták fel a tápió-. 

szentmártoni gyülekezet újjáépített 
orgonáját. Az ünnepi istentisztelet 
Válint János esperes orgonaavatási 
beszédével kezdődött. Az esperes a 
zsoltáríró szavaival buzdította a 
gyülekezetét: Énekeljetek az Űrnak 
új éneket. Az áldás elhangzása után 
az újjáépített orgonát Peskó Zoltán 
orgonaművész mutatta be a gyüleke
zetnek. Az ő vezetésével, az egész 
gyülekezet felállva, hálatelt szívvel 
énekelte el Luther Márton bizonyság- 
tételét: az Erős vár a mi Istenünk 
című éneket.

Az ünnepi igehirdetést Dezséry 
László püspök tartotta. Máté 9, 
14—29. alapján arról beszélt, hogy a 
keresztyén ember egész élete öröm
mel van tele.

De nem olyan hamis örömről 
van itt szó, ami sok ál-kegyes 
ember arcáról tükröződik, és ami 
valami »mennyországi« öröm ne
veken megveti a »földi« feladato
kat és elfordul azoktól, hanem 
olyan örömről, ami az embertár
saink felé való szeretetteljes oda- 
fordulásban és az emberiség nagy 
ügyeinek támogatásában nyilvá

nul meg.
Az ige alapján feltette a kérdést a 
150 éves templomban a 170 éve élő 
gyülekezetnek: hiszik-e, hogy Isten 
meg tudja újítani új életre a gyüleke
zetei?

Az ünnepi közgyűlést Turáky 
Dezső felügyelő nyitotta meg. Pál 
Béla lelkész felolvasta a gyülekezet 
történetét.

— Történelmi források szerint a 
török hódoltság idején e helység la
kossága részben elmenekült, részben 
elpusztult. A török hódoltság meg
szűnése után a Felvidékről szlovák
nyelvű telepesek jöttek ide, akik kö
zül az evangélikus családok filiaként 
az alberti anyaegyházközséghez tar
toztak. A Türelmi Rendelet szerint 
100 helyben lakó család és azok meg
felelő vagyoni állapota volt feltétele 
az anyaegyházközség megalakításá
nak.

Itt akkor 54 evangélikus család 
élt. Nagy volt bennük a vágy, 
hogy anyagyülekezetté legye
nek. Csatlakozásra hívták fel te
hát a szomszéd egyházközségek
ben lakó evangélikusokat. A tá- 
pióbicskei, szentmártonkátai, tó
almás!, ceglédi, szelei, farmos! és 
abonyi evangélikusok csatlako
zása révén sikerült megalakítani 

az anyaegyházközséget.

K Ü L D
». .. mikor Dávidhoz ment Nótán, 

a próféta, minekutána Bethsabé- 
val vétkezett. . .« (51. zsoltár.)

Az országút apró víztócsáiba tele- 
marokkal szórta tüzes arany nyilait 
a nyári nap. Bölcs nyugalommal 
bandukolt a jámbor füles a csata
kos úton és egykedvűen tűrte a nya
kára telepedett bögölyök mohó ma
rásait.

A távolban feltűnt már a város 
házrengetege, melynek elején zömök 
őrtorony állt útjába a befelé igyek
vőknek. Erre a toronyra meresztette 
véreres szemét a szamárháton ülő 
ember. Fekete szakálla komor há
romszöget rajzolt a hófehér csolmak 
széles gallérjára, melyet homlokába 
húzott a nap forrósága ellen. Több 
helyen berepített felső ruhája mély 
lelki gyászt hirdetett.

Megállóit az állat egy hatalmas 
sziklába vágott esővízgyűjtő itató 
mellett, melyet csurig megtöltött az 
iménti zápor még mindig hűs vize. 
Mélyen belemártotta széles pofáját 
a vízbe és kéjesen habzsolta a sót- 
lan, íztelen esővizet.

Az ember elhajtotta botjával a 
szamár nyakáról a bögölyöket, mi
közben keresztbe tette elzsibbadt lá
bait a fanyergen.

— Igyál állat, a tied.
Szemében felizzott a harag tüze,

m ert a város felé nézett, ahol eg / 
állatnál alábbvaló ember lakozott.

— Az pedig abból ivott, ami nem 
az övé!

Villámló tekintete elhomályosodott 
a könnyek harmatától. Két eres keze 
gyászbaborult bánattal markolt a le
vegőbe, hangjában a testvérben csa
lódó szív fájdalma zokogott.

— Miért tetted ezt uram, kirá
lyom? !

Az állat kiemelte csurgó pofáját a 
medencéből. Tág orrlyukaiból ki
fújta a vízcseppeket és biztatást sem 
várva, tovább poroszkált a város 
felé.

Az ember felmarkolta a botját íté- 
letesen kemény szorítással. Arcán 
megfeszült a bőr és éles, kegyetlen 
ránc ékelődött a szája szögletébe.

1783. augusztus 26-án kelt engedély 
szerint a szentmártoniak önálló etgy- 
házközséggé szerveződhettek. 1783. 
november 9-én Paraszkai András az 
egyházközség első lelkésze elmon
dotta bemutatkozó beszédét. Tehát 
170 évvel ezelőtt kezdődött meg itt 
tulajdonképpen a gyülekezet élete.

— Elefánt Mihály — sorrendben a 
gyülekezet tizedik lelkésze — 1845- 
ben kelt jegyzeteiben azt írja: »Régi 
templomunk, mely körülbelül 62 éve 
fennáll, kivált tetejének roskadozó 
volta arra bírt, hogy megújítsuk úgy, 
hogy négy falai megmaradván, 
azokra bóthajtás és torony emeltet
nek.« Eszerint már 1783-ban állnia 
kellett a régi templomnak.

—- 1845. május 8-án hozzáfog a gyü
lekezet a templom átépítéséhez és 
1847-ben be is fejezi. Hogy milyen 
nagyméretű, hatalmas építkezés volt 
ez, annak érzékeltetésére csak egy 
adatot ismertetek: a templomtetőhöz 
szükséges fát 48 kocsi szállította a 
templomhoz.

A gyülekezet történetének elhang
zása után Dezséry László püspök és 
Válint János esperes köszöntötték a 
gyülekezetei. A nagykátai reformá
tus egyházközség is köszönetét fejezte 
ki ebből az alkalomból is a tápió- 
szentmártoni evangélikus gyüleke
zetnek, hogy hosszú időn keresztül 
használhatta istentiszteleti alkalma
kon a gyülekezet templomát.

‘ l n
ÉN VAGYOK AZ ÚT, 

IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET

Fiam, amennyire el tudsz magad
tól távozni, annyival juthasz köze
lebb szívemhez. Amit belső békes
séged szerez, ha kívülről semmit 
sem kívánsz, szintúgy Istennel 
egyesít, ha magadtól belsőkép el
válsz. Azt akarom, hogy megtanuld 
tökéletesen megtagadni magadat, 
úgy, amint én akarom, minden ellen
kezés és zúgolódás nélkül. Kövess 
engem: én vagyok az út, az igazság 
és az élet. (János 14:6.) Üt nélkül 
nem járhatsz; igazság nélkül nem 
láthatsz, élet nélkül nem élhetsz. Én 
vagyok az út, melyen járnod kell, az 
igazság, melyet hinned kell, az élet, 
melyet reménylened kell. Én vagyok 
a biztos út, a csalhatatlan igazság, 
a végtelen élet. Én vagyok a leg- 
egyenesebb út, a legfőbb igazság, az 
igazi élet, boldog élet, örök élet. 11a 
az én utamon maradsz, megismered 
az igazságot, az igaság megszabadít 
és elnyered az örök életet.

K e m p i s  T a m á s

E T É S
lépegetett rajta és ott maradt a bot 
az út közepén.

— Te magad ítélj, Istenem . . .
Az őrtorony kapuboltozata alatt 

vastag lándzsa ugrott ki az őr fülké
jéből a szamár orra elé. Nyers röhö
gés kiférte.

— Hova olyan sietve ezzel a pari
pával, atyafi? Nem félsz, hogy elra
gad egészen a királyig?

Előbukkant a katona kövér arca, 
melyen zsíros vigyorgás tanyázott.

— Ne félj paraszt — mondotta rö
högve —, azért a királyhoz nem jutsz 
be, mégha százszor is oda akarna 
'-inni a szamarad. Egyedül ünnepel 
az mostanában. Fia született a szép 
Edhsabénak. Hej, csak én l ’nnék a 
király helyébe... — és trágár csat
tanóval fejezte be a mondatot.

— Ne kívánd, hogy a helyébe légy 
válaszolt röviden az ember.

A katona arca szederjes lett a 
dühtől. Elkapta a szamár kötőfék
jét és megfordított lándzsáját ütésre 
emelte. Az ember nem védekezett, 
csak hátravetette fejéről a lened és 
komor nyugalommal nézett a katona 
szemébe. A katona kezéből kiesett a 
lándzsa.

— Atyám — suttogta rekedten a 
rémülettől —, Isten prófétája, légy 
kegyelmes hozzám.

Fáradtan bólintott feléje a pró
féta és csendes mozdulattal helyezte 
száraz kezét c. remegő katona rom 
iokára. Térdével megnyomta a sza
mara oldalát és tovább indult a ki
rályi palota felé.

A palota kapujában nyüzsgő 
szolgahad fáradozott azon, hogy egy 
óriási skarlátpiros bölcsőt áterősza
koljon a bejáraton. Sehogysem ment. 
Hol a puhára párnázott támla, hol 
meg az aranyozott, gömbölyű talp 
akadt be az ajtószegletbe. Az udvar
mester szinte vért verejtékezett.

— Gyerünk — förmedt ideges ha
raggal a szolgákra -—, mert ha öt 
futamatnyi idő alatt nem lesz fenn 
az emeleten, az égre mondom, mi
előtt a nap lemegy, megismeritek a 
királyné főeunukhjának ostorát!

Nekiveselkedett a szolgahad. Egy 
reccsenés és belüljutott a bölcső a

«0

GYÜLEKEZETI  HÍREK
1953. novem ber 15. Szenthárom ság után 24. (az egyházi esztendő

ben utolsóelőtti) vasárnap.
Igék: d. e. Jn. 5,26—30. Jel. 21,6—8., d. u. És. 61,10— 11. 
Liturgikus szín: zöld. —  A  vasárnap üzenete: Az Eljövendő felé!

a z  Ál l a m i  e g y h á z ü g y i h iv a 
t a l  ELNÖKÉNEK AJÁNDÉKA 
A LUTHERÄNIA ÉNEKKAR
SZAMARA

A Lutheránia legutóbbi hangverse
nyével kapcsolatban Horváth János, 
az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke 
2000 forintos ajándékot küldött a 
l utheránia Ének- és Zenekar szá
mára. Az ajándék a Deák-téri gyü
lekezet híres Lutheránia Ének- és 
Zenekara munkájának magas állami 
elismerését jelenti. További sikere
ket kívánunk a Lutherániának és 
karnagyának: Weltler Jenőnek, fő
orgonistájának: Zalánfy Aladárnak, 
egyházi zenénk fejlesztése és tolmá
csolása terén. Egyházunk ezen neves 
énekkara a kulturális élet egyházze
nei szektorában végezzen továbbra is 
népünk megbecsülését kiérdemlő 
munkát.

FASOR
November 15-én, vasárnap este 7 

órakor szeretetvendégség. Művészi 
műsor keretében vetítettképes elő
adást tart Szita István Lucas Cra- 
nach-ról, a reformáció korának nagy 
festőjéről.

November 22-én, vasárnap fél 8 
órakor »Kantáta-est« a fasori temp
lomban.

KÖRMEND
A gyülekezetben reformációhet', 

előadássorozatot tartott Bodrog Mik
lós segédlelkész. A körmendi refor
mátus és evangélikus gyülekezet eb
ben az évben is együtt ünnepelte 
meg október 31-ét. Németh-Farádi 
Mihályné, a helybeli evangélikus lel
kész felesége orgonán előadta Vi
valdi A-moll concerto grosso-jának 
első tételét. Adorján Antal reformá
tus lelkész előadása a reformált ke
resztyén ember jellemvonásáról szólt, 
Bodrog Miklós s.-lelkész »Az élet 
felé« c. versét olvasta fel s a záró
igehirdetés szolgálatát végezte.

SZOMBATHELY
A reformáció hetében előadássoro

zatot tartottak; »Luther bűnbánati 
zsólt áfmagyarázataír.ak időszerű
mondanivalója« címen. Az előadáso
kat követően Glatz Anna flanelképes 
szolgálatot végzett, kiemelve egy-egy 
bibliai történet reformációs vonatko
zását.

FÓT

A Mandák belmissziói otthon bi
zottsága október 27-én ülést tartott a 
Puskin-utcal püspöki hivatalban. 
A megbeszélés főleg az Otthon ve
zetésében beállott személyi változás, 
az új munkaprogramm és szervezeti 
kérdésekkel foglalkozott. Hálával 
emlékezett meg a bizottság Józsa 
Márton lelkész munkájáról, aki gyü
lekezeti lelkésszé történt meghívása 
következtében az Otthon vezetésétől 
megvált. Dezséry püspök az Otthon 
lelki vezetésével Hafenscher-Károly 
kőbányai segédlelkészt bízta meg, 
aki továbbra is megtartja kőbányai 
szolgálati beosztását. A bizottság fog
lalkozott azzal a kérdéssel is, hogy az 
Otthonnak az egyházkerülethez való 
viszonyát szorosabbra kellene fűzni. 
Ezzel kapcsolatban javaslatot is ké
szített az ülés a pestmegyei egyház
megye és a kerületi presbitérium 
felé. összeállították a következő év 
munkarendjét. A tervezet összeállí
tásánál a gyülekezetnek az az igénye 
érvényesült, hogy a konferenciák és 
csendesnapok alkalmával is nagyobb 
hangsúly kerüljön az egyház tanítói 
szolgálatára.

PÉCS
A tolna—baranyai egyházmegye 

lelkészj munkaközössége november
4—5-én kétnapos konferenciát ta r
tott Dezséry László püspök részvéte
lével. A püspök mindkét este ige
magyarázatot tartott. Általános tájé
koztatójában a jelenlegi kiemelke
dőbb egyházi feladatokról szólt. Elő
adást tartottak: dr. Karner Károly, 
dr. Ottlyk Ernő, Benczúr László, 
Krähling Dániel és Zoltay Gyula. 
Első nap délelőtt meglátogatta a  kon
ferenciát Zákányi János, az Állami 
Egyházügyi Hivatal Baranya megyei 
főelőadója.

BÉKÉSCSABA
November 2—3-án a kelet-békési 

és a nyugat-békési egyházmegye lel
kész! munkaközösségei kétnapos kö
zös gyűlést tartottak. A gyűlésen 
mindkét egyházmegye lelkészei tel
jes számmal vettek részt. Előadást 
tartottak: Dezséry László püspök, 
dr. Pálfy Miklós, dr. Ottlyk Ernő, 
Kórén Emil és Benczúr László. Egyik 
délelőtt meglátogatta a gyűlést Gre
gor György, az Állami Egyházügyi 
Hivatal Békés megyei főelőadója.

KŐBÁNYA
A gyülekezet novemberi szeretet-' 

vendégségén művészi egyházi zene, 
ének-, hegedű- és zongoraszámok ke
retében Benczúr László tartott nagy 
érdeklődéssel 'kísért előadást »Dosz
tojevszkij, a nagy kérdező« címen.

KONDOROS
Reformáció hetében minden este 

istentisztelet volt, melyen a helyi 
lelkészek szolgáltak. November 1-én 
egésznapos reformációi emlékünnep 
volt, melyen dr. Pálfy Miklós Teoló- 
giai Akadémia dékánja hirdette az 
igét. Ugyancsak ő tartott előadást az 
esti ünnepélyen* is, melynek műsorá
ban közreműködött ifj. Konti András 
szavalattal, a gyermekkar a Tékozló 
fiú történetének előadásával és a 
gyülekezeti énekkar több énekszám
mal. A befolyt offertórium a lelkész
nevelés célját szolgálja-

AMBRÓZFALVA
November 19—22-ig a gyülekezet

ben igehirdetés-sorozat lesz, mely
nek szolgálatát Zászkaliczky Pál fóti 
lelkész látja el,
HÁZASSÁG

Ifj. Szakács Dénes, a galgagutai 
gyülekezet kántora és Hugyec Zsu
zsanna november 12-én házasságot 
kötöttek a galgagutai templomban.

Ugyanakkor a vőlegény szülei: id. 
Szakács Dénes és Obrcjan Zsuzsanna 
25 éves házassági évfordulójukat, ün
nepelték. E kettős ünnepre Isten 
gazdag áldását kérjük.

SZÜLETÉS
Dr. Nagy Gyula Teológiai Akadé

miai tanárt és feleségét november
5-én Isten harmadik gyermekkel, két 
kisfiú után kisleánnyal áldotta meg, 
aki a szent keresztségben Éva-Margit 
nevet nyer.
HELYREIGAZÍTÁS!
- Az Evangélikus Élet 45. számában, 
az »Évfordulók« c. cikk első bekezdé
sének 9. sora helyesen így hangzik: 
»a magyar és szlovák evangélikus«.

Keresek megvételre Kápi Korái-* 
könyvet. Ajánlatok Ev. Lelkész! hi
vatal, Felpéc címre küldendők.

10—12 éves evangélikus vagy re
formátus vallású árva fiút magához 
fogadna néhány évre egy naigymá- 
gócsi család.. Érdeklődni lehet* a 
nagymágócsi evangélikus lelkészi h i
vatalnál.

1—3 éves árva kislányt örökbe fo
gadna középkorú házaspár. Cím: 
Evang, Lelkészi Hivatal, Mohács.

-—* Hallgass, te szerencsétlen ■—• 
súgta vissza a másik —, ezen a né
ven ne említsd Bethsabét, mert köny- 
nyen karóba húznak érte.

Ekkor ért Nátán próféta a kapu 
elé. Görnyedt vállakkal szállt le a 
szamárról és kötőfékjét a jebuzita 
rabszolga kezébe adta. A szolga ar
cán végigfutó félelem arról tanús
kodott, hogy megismerte ebben az 
egyszerű utasemberben a birodalom 
keményszavú prófétáját.

A trónteremben hűs szellő lenge
dezett a négy sarokban álló szere- 
csenek folyton mozgó pávatoll-legye- 
zőjétől. Bár messze volt a perzsák 
országa, de kereskedői mégis meg
találták Izrael népét. Mennyezetig 
érő puha szőnyegek kárpitozták a 
faragott cédrusfalakat. Es elveszett a 
gyönyörű mozaikminta is a termet 
beborító egyetlen nagy szőnyeg alatt.

Egyedül mulatta magát a király. 
Szétszórt pergamentekercsek között 
ült kényelmes keleti ülésben a trón
szőnyegen. Türelmetlen mozdulattal 
hajította félre a kiolvasott írást. 
Mélytüzű fekete szeme tűnődve pi
hent meg a mennyezetről lecsüngő 
hólyagos lámpán. Domború homlo
kán végigsimított kezével és a ha
jába tú rt öt ujjával.

— Békesség veled Királyom — kö
szöntötte a próféta.

Felriadt gondolataiból a király és 
megpillantotta őt. Duzzadt száját fo
gai közé harapta; ezt a szokását gye
rekkorából hozta magával, mikor 
mást kellett tennie, mint amit akart. 
De csakhamar pártfogó mosoly ta 
karta el ezt az áruló arcmozdulatot.

— Békesség Neked is, Isten em
bere! Jókor jöttél — folytatta hirte
len feltámadt örömmel —, te fogsz 
nevet adni fiúgyermekemnek, ki 
legkedvesebb asszonyomtól szüle
tett. En nem találok megfelelőt neki.

A próféta arca mozdulatlan ma
radt, csak szája szögletében lett mé
lyebb a redő. Hangja süketen kon
gott:

— Az Ür ad nevet gyermekednek 
még ma.

— Akkor jól van — kapott rajta 
Dávid király —, száz hófehér bá
ránnyal fizétek a névért az Urnák.

Hellyel kínálta Nátánt maga mel-
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— Mit akarsz nekem mondani, ó 
próféta?

A próféta arca elszíntelenedett. 
Kínlódva kereste a szavakat. Dara
bosan, töredezetten szakadt ki belőle 
a szó:

— Két ember volt egy városban . . ,  
egyik gazdag, a másik szegény. A 
gazdagnak igen sok juha és ökre 
v o lt. . .  a szegénynek pedig semmije 
se volt, csak egy kis nőstény bárány- 
ká j a . . .

A király válla felszabadultan egye
nesedett ki, száján könnyű mosoly 
futott át és szeméből érdeklődés csil
lant ki.

A próféta hosszan ecsetelte a sze
gény ragaszkodását a  bárányhoz. Az
tán így folytatta: — Mikor pedig 
utazóvendége érkezett a gazdagnak, 
sajnált az ő ökrei és juhai közül 
hozatni, inkább elvette a szegénytől 
az ő bárányát és azt főzeté meg a  
vendégnek, aki hozzá ment.

Haragos vérhullám festetté bíbor
pirosra a király homlokát. Felugrott 
a helyéről és felgerjedt indulattal 
kiáltotta:

— Az élő Isten nevében mondom, 
hogy halálnak fia az az ember, aki 
ezt cselekedte!

Lassan emelkedett fel a szőnyeg
ről Nátán. Vállai kiegyenesedtek, be
süppedt mellkasa újból domború lett 
és tekintete ítéletes haraggal fúró
dott Dávid szemébe:

— Te vagy az az ember!
Megrettenve bámult a király Ná

tán szemébe. De az őrület lángja he
lyett az isteni ítélet tüze égett ab
ban.

— Hitteus Uriástól erőszakkal el
vetted a feleségét, az ő egyetlen
egyét!

Rémülten kapott a torkához Dá
vid. Emlékeznie kellett arra, amire 
nem akart. Uriás százados véres 
holttestére, kit az ő parancsára hagy
tak cserben a katonái a várfal alatt, 
hogy megölje őt az ellenség. Uriás 
esendő felesége akkor már hónapok 
óta hordozta szíve alatt a király mag
zatát.

Mint szikladarabok hullottak reá 
a vádoló szavak.

— Nem kellett arádul egy izraelita

’ *— Az Ür ellen vétettél, az 6 be-* 
szádét vetetted meg utálatos csele
kedeteddel!

Bénultan hanyatlott le az ütésre 
emelt kéz.

— Napvilágra hozom bűnös csele
kedetedet egész Izrael előtt — ezt 
mondja az Ür—, kinek méltatlan ki
rálya vagy! '

Igézetten meredt tekintete a másik 
szemébe.

— Es ítéletet hozok a te házadra, 
asszonyodra, gyermekedre. , ,

— Jajjl!
— Elveszem tőled mind a kettőt!
— Nem igaz! — rontott neki or

dítva a király Nátánnak — ezt nem 
mondta az Ür!! — Hazudsz, t e . . .

Felszakították az ajtót. Rémült arc
cal rohant be a gyermek mellé ren
delt szerecsen asszony. Elváltozott 
szürke arcán fuldokló zokogás vihar
zott:

— Uram, a gyermek.. . ,  j a j . ha-* 
lálán van!

Mint sebzett vad ordított fel Dá
vid:

— Irgalom !
Es teljes hosszában végigvágódott 

a földön.
Nátán felszakította a király nya

kán a köntösszegélyt. A rémült asz- 
szony kifutott a teremből. Csak
hamar kinyílott a földön fekvőnek a 
szeme, összetörtén, nyomorultan fe
küdt a földön, kit az imént még Iz
rael királyának tiszteltek. Most már 
csak ember volt, azok közül is a leg
nyomorultabb. Szeméből könnyek 
patakja pergett alá. Nyögve mor
molta a halálraítéltek szánalmas es- 
deklését a kegyelemért.

»Könyörülj rajtam  én Istenem .*, 
a te kegyelmességed szerint. . .  irgal
masságodnak sokasága szerint. *. tö
röld e l . . .  az én bűneim et. . .«

Megrendült lélekkel borult le a 
próféta a porig alázott ember mellé 
a földre:

— Elvégeztem Uram, amit reám 
bíztál.

Hirtelen zengeni kezdett bensejé- 
ben egy láthatatlan üllő, melyen égi 
kéz ütött meg új hangot. Megindul- 
tan visszhangozta az összetört lelkű 
ember felé a kegyelem igéit:

— Isten előtt kedves áldozat a tö-
1’pHpIiYIPP lplolr* Q iövorlölrraoei Ár- Kiirt.
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„ÁLDD MEG ÚRISTEN A TE NÉPEDET. “
Áldás: ez Isten szándéka az is

tentisztelettel, elejétől a végéig. Á l
dás a  templom csendje, a  közös 
ének s imádság, áldás az ige hall
gatása és befogadása, áldás a gyü
lekezet együttléte, a hívek közös
sége.

Isten m indezt egy csokorba 
gyűjtve adja az úrvacsorában. Az 
úrvacsora tulajdonképpen hozzá
tartoznék minden istentiszteletünk
höz. örvendetes, hogy ez a felisme
rés egyre inkább terjed és némely 
gyülekezetünkben minden vasár
nap van úrvacsora, de legalább is 
havonta egyszer. Hogyan is gyűlhet 
össze Isten népe anélkül, hogy ne 
járu lna ahhoz az asztalhoz, am it 
Ura terít meg neki: Isten atyai sze- 
retetének, békülő, bocsánatos szán
dékának legbeszédesebb jele és va
lósága ez a m egterített asztal.

Nem mást, vagy többet ád Isten 
az úrvacsorában, m int az igehirde
tésben, csak másképpen adja ugyan
azt. Az igehirdetésben is J£zus 
Krisztus, istennek em berré le tt be
széde jő hozzánk, em beri szó ú tján ; 
az úrvacsorában is. Ugyanő van je
len, kenyérben és borban. Az ige 
füleinkhez szól, a  szentséget sze
meinkkel látjuk, sőt nyelvünkkel 
ízleljük. Minden módon meg akar 
győzni bennünket Isten kegyelmes 
indulata felől. Minden módon erősí
teni növelni akarja  gyenge hitün
ket.

Mégis vannak az úrvacsorának 
külön áldásai is. Talán a  legszebb, 
legmeghittebb része az istentiszte
letnek. Halkan szól az orgona s a  
csendben tisztán hangzanak a sze- 
reztetés igéi. Joggal nevezi Luther 
ezt a  szentséget a  lélek eledelének, 
mely az új em bert táplálja és erő
síti, »naponkénti táplálékunkra ada
tott, hogy hitünk üdüljön és erősöd
jék, hogy mikor szívünk m ár úgy 
érzi, hogy nagyon nehéz, akkor itt  
ú j erő t és felüdülést merítsen«.

Nem szándékunk itt  az úrvacsorá
ról szóló egyházi tan ítást fejtegetni. 
Legutóbb az Evangélikus Élet ez 
évi m árcius 22-1 számában volt er
rő l szó. Csak az úrvacsorának az 
istentiszteletben való helyéről és

ÉSZAKAMERIKAI 
EGYESÜLT ÁLLAMOK

A National Council of Churches cf 
Christ, (Krisztus Egyházainak Nem
zeti Tanácsa), mely a leglényegesebb 
am erikai egyházi szövetség, szeptem
ber 16-án ülést tarto tt, s erről a  gyű
léséről figyelemreméltó levelet in té
zett az Egyesült Nemzetek Szervezete 
nyolcadik közgyűlésére W ashington
ban kijelölt delegációjának tagjaihoz. 
A levelet W illiam C. M artin püspök, 
az am erikai egyházak tanácsának el
nöke, valam int Douglas Horton asz- 
szony, a  »Nemzetközi Igazság és Jó 
akara t Szakosztályának« elnöke és 
Dr. W alter W. van K irk ügyvezető
titk á r  írták  alá. A levél így kezdődik: 
»Az am erikai egyházak tanácsa biz
tosítja önt és m unkatársait az Egye
sült Nemzetek Szervezete nyolcadik 
közgyűlésének megkezdődése alkal
mából, hogy változatlanul és állan
dóan tám ogatja az Egyesült Nemze
tek Szervezetét és az általa képvi
selt elveket. Az a véleményünk, hogy 
korm ányunknak az Egyesült Nemze
tek Szervezetében nem csak az 
együttműködés eszközét, hanem  a 
kölcsönös kritika és önm egtartózta
tás eszközét kellene látnia, mely arra  
szolgál, hogy az Egyesült Allampk és 
más népek hatalm a erkölcsi felelős
ségtudattól hordozott politikává le
gyen átváltoztatható.«

Az Amerikai Egyesült Államok ke
resztyén egyházainak tanácsa ezután 
hat pontban hívja fel az am erikai de
legátusok figyelmét bizonyos égetően 
fontos nemzetközi kérdésekre.

Az első pont a  kereai béke ügyét 
tárgyalja. Az ám erikai egyházak ta 
nácsa bevallja ebben a pontban, hogy 
támogatta az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének koreai akcióját, m ajd 
így folytatja:

»Hálát adunk Istennek, hogy az 
ellenségeskedések véget értek. 
Ugyanakkor azonban tudatában 
vagyunk azoknak a komoly kér
déseknek, amelyek még megol-

helyes használatáról szeretnénk 
még pár szót szólani.

Abból, hogy az istentisztelethez 
tulajdonképpen mindig hozzátarto
zik az úrvacsora, következik, hogy 
annak helye nem az istentisztelet 
u t á n  van, hanem  szervesen bele
illesztve az istentisztelet keretébe. 
A szószéki igehirdetés u tán  s a  be
fejező áldás és közének előtt van az 
úrvacsora igazi helye. Hiszen ez nem 
az istentisztelet u táni »úrvacsora
osztásra« (már maga ez a kifejezés 
sem egészen helyes) ottm aradó k c- 
v e s e k ügye, hanem  az e g é s z  gyü
lekezet közös nagy ünnepe. Igen, ün
nep, ö r ö m ü n n e p  "az úrvacsora, 
menyegzői lakoma, királyi meny- 
nyegző; előképe és előíze, előre vetí
te tt fényes sugara annak a  felséges 
ünnepnek, am it m ajd a  visszatérő Ür 
készít övéinek, am ikor ú jra  leül ve
lük, hogy együtt igyanak a  szőlőtőké
nek gyümölcséből, az Isten országá
ban (Lukács 22, 15—18.). A k ö z ö s 
s é g  páratlan  alkalm a az úrvacsora, 
am elyben Jézus felbonthatatlan szö
vetséget szerez övéivel — az újszö
vetséget — s viszont Isten népe, az 
egyház tagjai is megerősödnek az 
egymással való közösségben. Nem 
kevesek dolga tehát az úrvacsora, 
hanem  az egész gyülekezeté..

Helytelen szokás tehát, ha a gyü
lekezetnek azok a tágjai, akik  va
lamely oknál fogva most nem akar
nak az Ür asztalához járu ln i — s 
ilyen ok mindig adódhat —, am ikor 
látják, hogy kezdődik az úrvacsora, 
felkelnek helyükről és kiszállingóz
nak a templomból. Nagyon zavarja 
ez az ottm aradtakat, de nem lehet 
jó érzés a távozóknak sem. Mennyi
vel helyesebb, ha m indnyájan 
együtt m aradnak, s akik nem járu l
nak az oltárhoz, helyükön m aradva, 
csendes imádsággal, halk énekléssel 
kísérik többi testvéreik úrvacsorá
ját.

Sokszor felbukkan a kérdés: m i
kor vagyok e l k é s z ü l v e  az ú r
vacsorára? Akkor, ha vágyom reá, 
ha kívánom  a  bűnbocsánatot, Isten 
békességét, a megerősödést. Tehát 
éppen akkor, ha bűnösnek, gyön
gének érzem magam, ha zaklatott

dásra várnak. Most miután a 
fegyverszünetet aláírták, biza
lommal várjuk azt, hogy az Ame
rikai Egyesült Államok az Egye
sült Nemzetek Szervezete más 
tagállamaival együtt működnek 
abban a törekvésben, hogy békés 
úton megteremtsék az egységes 
független Koreát. . .  Az erre vo
natkozó tárgyalásoknak az Egye
sült Nemzetek Szervezete kere

tében kell folytatódniok.«
A levél m ásik pontja a fegyverke

zés általános csökkentéséről szól. »Az 
a véleményünk, hogy az Egyesült Ál
lamoknak a jövőben olyan megálla
podásra kellene törekedniük, amely 
a fegyverkezés általános csökkentését 
és szabályozását ír ja  elő, beleértve az 
atomfegyvereket is . . .

Nem kerüli el figyelmünket az, 
hogy milyen borzalmas következ
mények érhetik saját népünket 
és más népeket is, ha a mai fegy
verkezési versenynek nem vetnek 
véget. Az, hogy a nagyhatalmak 
az ENSZ-ben mindeddig nem 
tudtak valamilyen leszerelési in
tézkedésben megegyezni, nem ve
zethet oda, hogy meggátolják az 
e cél elérésére folytatandó új és 

szünet nélküli fáradozásokat.«
A továbbiakban a »szervezés-segít

ségről« beszél, m ajd m éltatja azt, 
hogy az Egyesült Nemzetek Szerve
zetének 1948. évi közgyűlése el
fogadta az em beri jogokról szóló 
általános deklarációt és sürgeti, 
hogy az Egyesült Államok to
vábbra is támogassa az Egye
sült Nemzeteket abban, hogy ez 
a deklaráció megfelelő nemzetközi 
szerződésekben valósuljon .meg. Ki
emeli a levél, hogy ez a deklaráció 
»első ízben tartalm azza a vallássza
badság nemzetközi alapokon való 
megerősítését«: A levél szól a  m ene
kültek segélyezéséről, különösen arab 
viszonylatban és sürgeti a háború ál
tal elpusztított Korea újjáépítésére 
történő nemzetközi akciót. Végül a

és elgyötört vagyok, megkeseredve 
és elcsüggedve. Tulajdonképpen so
hasem érhet váratlanul bennünket 
az, ha az istentiszteleten úrvacso
rára  hívogatnak, hiszen erre  mindig 
el kellene készülve lennünk! Vagy 
talán  az ige hallgatására nem va
gyunk mindig készen, a rra  valami 
különös előkészület kell? Persze, 
bűn könnyelműen járu ln i az Ür ol
tárához — de éppen olyan bűn fi
gyelmetlenül, szórakozattan hall
gatni az igét! »Hiszek Uram, légy 
segítségül az én hitetlenségemnek,« 
ez a jó imádság akár igehallgatás, 
akár úrvacsora előtt.

M ár a külső m agatartásunkban is 
meg kell nyilvánulnia ennek az 
igazi előkészületnek, az ige s a  szent
ség iránti tiszteletnek. Szörnyű lá t
vány az oltár körüli tolongás, lök
dösődés — főként nagyobb gyüle
kezetekben. nagy ünnepeken. 
M intha sorban állanának valamely 
üzlet előtt a  portékáért a vásárlók! 
S az em bernek az a  benyomása, 
hogy e sok ritka úrvacsorái vendég 
siet gyorsan elintézni — lehetőleg 
ismét vagy egy esztendőre — ezt a 
»vallásos kötelezettségét« is. Néme
lyek éppenséggel az o ltár elől egye
nesen a  k ijá ra t felé sietnek s el
hagyják a templomot, nem tudván 
kivárni a  többieket. Sohasem volna 
szabad az oltárnál térdelők 'mögött 
többnek, m int legfeljebb egy sornak 
állva várakozni s nagyon ügyelni 
kellene a  távozás rendjére is, hogy 
az ne a  következő soron keresztül 
történjék. Bizony nem külsőségek 
ezek, hanem  nagyon is fontosak ak 
kor, am ikor az úrvacsora méltó 
megünnepléséről van szó. Nagy ál
dást re jte tt el abban az Isten, csak 
mi valahogy ne tegyük azt hiába
valóvá m éltatlan m agatartásunk
kal.

Hiszen éppen az úrvacsora mu
ta tja  napnál világosabban: Isten ad, 
gazdagon, pazar kézzel ajándékoz 
az istentiszteletben s mi csak elfo- 

. gadjuk, hálával és magasztalassal, 
örvendezéssel és engedelmességgel 
azt, am it ő adni akar. Á ldást akar 
adni, meg akarja  áldani az ő né
pét, a  gyülekezetei. — r. —

levél azt javasolja, hogy Jeruzsálem et 
nyilvánítsák nemzetközi városnak.

Az amerikai egyházak tanácsa 
ezen levele igen jelentős fejlődést 
mutat az amerikai egyházak 
nemzetközi felelősségérzetében.

NYUGAT-NÉMETORSZÁG
Adenauer kancellár abban a levél

ben, amit Reinhold Maier Württem
berg-Baden Tanács elnökének küldött, 
síkra szállt a Vatikán és a III. Biroda
lom között 1933-ban létrejött kon
kordátum érvényességéért. A kancel
lár azt a nézetét fejezte ki, hogy a 
konkordátum nemzetközi érvényű és 
ezért még a Német Demokratikus Köz
társaságra nézve is kötelező.

Az új Württemberg-Baden-i kormány 
Gerald Müller keresztyén demokrata 
elnök vezetésével már elhatározta, 
hogy az áilamatkotmányba katolikus 
érdekeket védő újabb paragrafusokat 
Iktat be.

GYÜLEKEZETI HÍREK
KERTA

Október 31-én a délelőtti istentisz
teiét igehirdetői szolgálatát Kutas 
Kálm án nyugalmazott lelkész látta 
el. Ö ta rto tta  az esti reformációi ün
nepélyén az ünnepi beszédet. A meg
előző napokon a gyülekezet íiliáiban: 
Kiskamondon és Karakószörcsökön 
voltak reformációi istentiszteletek.
1POLYVECE

A reformáció hetében október 26- 
tól novem ber 1-ig, S ik tcr László 
budafoki segédlelkész ta rto tt estén
ként igehirdetést a gyülekezetben 
János evangéliuma 4, 1—43. alapján, 
»Lélekben és Igazságban« címmel. A 
sorozatos igehirdetésen szép számmal 
vettek részt a  hívek. A gyülekezetben 
hagyományos régi énekes liturgiát 
Matuz P ál lelkész végezte.
TATABÁNYA

Reformáció hetében m indkét lel- 
készi kör tem plom ában igehirdetés 
sorozatot ta rto ttak  a két helyi lel
kész szolgálatával. Október 31-én kö
zös protestáns emlékünnepély volt a 
gyülekezetben. Ennek végén a hívek 
együtt já ru ltak  az Úr Szent asztalá
hoz.
FELPÉC

Reformáció hetében előadássorozat 
hangzott el a gyülekezetben, m elynek 
előadói Nagy Gyula nagyalásonyi, 
Tóth Sándor mezőlaki, Sikos Lajos 
marcalgergelyi és Dombi László 
helyi lelkészek voltak. Október 31-én 
-vallásos est keretében a gyülekezet

ISMÉT KAPHATÓ!

A HIT VILÁGA
Bevezetés a keresztyén hittanba 

Irta : D. Dr. Prőhlc Károly 
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KÜLFÖLDI  EGYHÁZI  HÍREK

Lelkészbeiktatás Celldömölkön
Az anyagyülekezet és a filiák népe 

megtöltötte október 25-én a celldö- 
mölki templomot. A gyülekezet egy
hangúlag meghívott lelkészét, Józsa 
Mártont, az esperes megbízásából 
Garam Zoltán bobai lelkész ik tatta 
be hivatalába.

Beköszöntő igehirdetésében Józsa 
M árton Mt. 9: 14—29. alapján Jézus 
szabadítását hangsúlyozta. Ebben a 
szabadításban gyógyul meg a beteg, 
m eghallgatásra talál a  töredelmes 
könyörgő és felm entést kapnak a te
hetetlen tanítványok. Ezért a sza
badító szeretetért Jézus nem  csapja 
el haszontalan tanítványait, hanem 
tanítgatja, buzdítgatja őket. »Nagy 
méltóságunk az, hogy Jézus szabadí
tását és erőforrását kínálhatjuk hí
veinknek bölcsőjüktől a  koporsóig, 
hogy a h it harcában, mindennapi

feladataikban és az életben álljanak' 
meg becsületesen.«

A beiktató közgyűlés megnyitásai 
kor az egyházmegyei felügyelő, dr., 
Berta Benő és Berzsenyi Miklós gyü
lekezeti felügyelő meleg szavakkal 
köszöntötték a gyülekezet nyuga
lomba vonult lelkészét, Molitőrisz 
Jánost és Józsa M ártont, a gyüleke-* 
zet új pásztorát.

A közgyűlés köszöntései során a 
fóti gyülekezet nevében Zászkallczky 
Pál fóti lelkész szólott és átnyújtotta 
a fóti gyülekezet áldozatkészségéből 
szerzett Luther-kabátot és motoros 
bőrkabátot, hogy ezzel is elősegítsék 
a celldömölki filiák szolgálatát.

A gyülekezet szívélyes szeretetven- 
dégségen lá tta  vendégül az ünnepség 
távolról jö tt részvevőit, valam int az 
anyagyülekezet és a filiáfte gondno
kait.

A V atik án  a  f r a n c ia o r s z á g i  „ P a p - m u n k á s o k “  e l le n
A nyugati egyházi sajtó t Francia- 

országban, Svájcban és Németország
ban élénken foglalkoztatja az a 
tény, hogy a  franciaországi püspöki 
kar a V atikán utasítására intézke
déseket te tt a gyárakban m unkás
ként dolgozó missziós papok (Pré- 
tres ouvriers) ellen.

Az intézkedések kiindulási pontja 
azt volt, hogy a tavasz folyam án a 
Rigdway tábornok elleni párizsi 
tüntetések alkalm ával a rendőrség 
több, a tüntetésben részt vevő papot 
is letartóztatott. A papok részvétele

óriási megdöbbenést keltett vatikáni 
körökben. A kérdéssel kapcsolatban 
a »K i r c h e n b l a t t  f ü r  d i e  
R e f o r m i e r t e  S c h w e i t z «  
című újság a többek között a 
következőket állapítja meg: »Men
nél valóságosabb életközösségbe 
ju to ttak  ezek a papok a mun
kásokkal, m ennél teljesebben meg
osztották nyomorúságukat és re
ménységüket, annál élesebben is
m erték fel a francia gazdasági rend
szer igazságtalanságát és a radikális 
változás szükségességét.« n

Szom bat esti közös im ádságunk
VALLÁSTÉTEL 

Lk. 12, 6—9.

S  Nemcsak sok verébnél d rá 
gább K risztusnak az ember. 

Drágábbak voltunk mi Neki a saját 
életénél és istenségénél is, m ert em
berré lett s halálra m ent értünk. Ez 
az evangélium: Isten nem feledke
zett meg rólunk!

S  Amikor m ajd Isten számadás
ra  szólít bennünket életünk 

felől, a szerint, am it cselekedtünk: 
jót vagy rosszat, akkor ugyancsak 
szükségünk lesz rá, hogy valaki szót 
emeljen m ellettünk. Ebben az igé
ben K risztus Ígéretet tesz, hoéy val

lást tesz rólunk az Atyánál, azaz 
azonosítani fogja m agát velünk. Az 
evangélium közepe ez: mi annyira 
többet érünk K risztusnak »sok ve
rébnél«, hogy m ellettünk tanúskodik, 
m agára vállalja bűnösségünket és 
beborít sa já t igazságával.
I g  I A keresztyén élet vallomás. Val« 
!——» lástétel arról, hogy mi és min
den em ber sok verébnél drágábbak 
vagyunk Istennek. E hitre alapozó
dik az olyan élet, amely mellé oda
áll Krisztus most is és az ítéletben 
is.

VALLJUK MEG Istennek, hogy 
az ítéletről is, meg az evangé
liumról is gyakran megfeledkez
tünk.

ADJUNK HÁLÁT Krisztus Urunk
nak, aki mellénk áll, önmagát 
megtagadta s meghalt bűneinkért, 
s ak( ígéri, hogy a Benne hivő

mellett szót emel mennyei Atyánk
nál. ,i
KÖNYÖRÖGJÜNK igaz és erős 
hitért és a hitre alapozódó keresz
tyén életért —, hogy minden sza
vunk és cselekedetünk fakadjon 
abból az alapmeggyőződésböl, 
hogy mi s felebarátaink sok ve
rébnél drágábbak vagyunk Isten
nél.

BIBLI A-O LVASÓ
November 15. Vasárnap. Es. 60:20, I. Pét. 4 :13,

...m in d n y á ju n k n ak  meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke e lő tt . . ,  
íté le tre  jön Krisztus az Emberfia. Megjelenése a szenvedőknek, gyászo
lóknak örömöt, vigasztalást, a Róla megfeledkezőknek s önmaguknak 
élőknek kárhozatot jelent.

Olvasd még: Dán. 7:2—17, 26—27,Luk. 12:13—21.
November 16. Hétfő. Zsolt. 119:63, Jak. 2:26.

. . . k ik i  megjutalm aztassék aszerint, am iket a testben cse lekede tt... 
Isten gondviselése életünk m inden cselekedetére és Idejére kihat, Igéjére 
figyelve ezt felism erjük s ennek a tudata és ereje kell, hogy a mi cseleke
deteinkben is nyilvánvaló legyen, nehogy ama napon ez az ítélet hangoz-* 
zék felettünk . . .  m egm érettél és híjjával ta lá l ta t tá l. . ,

Olvasd még: Dán. 5:1—30, Luk. 12:22—34.
November 17. Kedd. Dán. 9« , Ef. 1:7,

. .  . Am iket cselekedett . . .  jót vagy gonoszt. . .  íté le t alatt, de bocsánat 
alatt is van a bűnei m iatt gyötrődő s Krisztus szabadítására váró 
ember. — A megfásult, megkeményedett, Istennel szembeforduló, a  vált- 
ságot semmibe vevő em ber szám ára az íté le tb en . . .  rettenetes . . .  az élő 
Isten kezébe e s n i . . .

Olvasd még: Zsid. 10:26—31, Luk. 12:35—40, Zsolt. 130.
November 18. Szerda. Józsiié 24:23, Ef. 4:30.

M inden bűnös cselekedetnek, könnyelmű keresztyén életnek s ennek 
következtében Isten Lelke megszomorílásának az alapja — az Istentől 
elhajolt szív. Azonnal az »idegen istenek« s a  szív kívánságai irányítják 
az életet. — Az Ür sajátjává pecsételt el bennünket s ezért kéri, hogy 
ú ju ljunk  meg a  mi szívünk megszaggatásával, Istenhez fordulásával.

Olvasd még: Jóéi 2:12—17, Luk. 12: 41—48.
November 19. Csütörtök. Zsolt. 18:31, II. P ét 1:19,

Isten a benne bízóknak pajzsa, oltalmazója, m egtartója az ige által. 
A m eghallott ige áital Isten Szentlelke vezet. — A meg nem hallott üze
net elkerülhetetlenül m agával hozza az ítéletet, (melyre Jeruzsálem  el- 
vettetése figyelmeztető példa. A családi életben ennek bizonysága a 
meghasonlás, gyűlölet, békétlenség.

Olvasd még: Ez. 14:12—23, Luk. 12:49—53 
November 20. Péntek. Zsolt. 140:13, Jak. 4 :6 .

Az elhagyatottak, megvetettek lelke fogékonyabb az igére. Ilyen álla
potban élezzük meg igazán az Isten közelségét, tapasztaljuk meg az éle
tünkben az Urat, aki m in t gyámolító és vigasztaló jelenik meg most és 
ama napon. Ha m agunkban bízunk s megfeledkezünk kegyelemre-szorult- 
ságunkról és az ítéletről, — nem lesz kegyelem!

Olvasd még: Jel. 2:1—5, 7, Luk. 12:54—59.
November 21. Szombat. Zsolt. 95:7—8, Jn. 1:46.

Bár m eghallanánk mi is az Ür szavát s benne találkoznánk Vele s 
ez a találkozás igazi bűnbánatra vezetne. Vele já rha tjuk  a megváltottak, 
megkegyelmezettek ú tját.
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H Á L A Ü N N E P Kantáta-est a fasorban

Az lutheristák és kálvinisták ekle, 
zsiája micsoda? Oly embereknek gyü- 
leközeii, kik Isten kegyelméből az 
Krisztus érdeméért az örökéletre vá
lasztatván, hiszik valóságosképpen bű
nök bocsánatját, és noha míg ez világon 
vágynak, gyarlóságok miatt minden
nap óránként Isten ellen vétenek, de 
azért az Istennek kegyelméből ki nem 
esnek és az Istennek idvözítö segít
ségétől meg nem josztattatnak, ha
nem annak ereje által felkelvén peni- 
tenciát í= b ü < n b á n a to t)  tartanak, az 
Isten igéjét hallgatják és a sákramen- 
tomokkal élnek bűnök bocsánatjának 
bizonyságára; azkik minden bálványo
kat gyűlölnek, az szenteket hitükben 
való állhatatosságokért böcsiilik, de 
nem imádják, hanem állhatatosságok
nak nyomdokát követvén, hitben, re
ménységben és szeretetben, az emberi 
gyarlóságot Isten lelkének ereje által 
magokban fojtogatják; kik egy Krisz
tus pásztorsága alatt keresztyéni jó- 
cselekedetökben gyarapodván, Isten 
szerint végzik el életüknek pálya
futását s el is veszik megcsalhatatla- 
nul az megígért örökéletnek koronáját.

Ez, katolikus uraim, az mi tudomá
nyunk, melyet az jezsuitáknak és min
den hamis tudománya embereknek 
ellenünk kákogások ellen készük va
gyunk az Szentirásból cikkelyenként 
megmutatni és ez mellett, ha kéoáii- 
tatik, életünket is letenni. Te is hát, 
szerető’ jezsuita uram, azki kedvéért 
mindezeket előhozom, így érts mind 
mi felőlünk s mind az te palvarkodó 
rágalmazásod felöl, mely szerint eitge-

met minden igaz tanítókkal együtt áj 
tudománya embernek mondái, úgyany- 
nyira, hogy 1517 esztendő előtt senki 
azon a hitön és valláson nem volt. 
Mely vakmerő mondásoknak mivoltát 
mind ezideig való megjegyzésömből 
eszedben vehetted s mind továbbad 
jobban végére mehetsz, midőn sokszáz 
esztendővel azelőtt, kik és holott s 
mennyi számuvan tanították légyen 
ezen tudományt, előszámlálom és meg
cáfolásodra mind ez világ eleiben tá
masztom.

De annak előtte intöm az katolikus 
uraimat, hogy azmint ez ideig veled 
való iraktámból (^tárgyalásom ból) 
megérthették, vonják rámára az te tu
dományodat is, mely minden jezsui
tákkal köz, és cirkálják meg ^ v i z s 
gálják meg), ha az ti piperes dicsekö- 
déslök szerint oly-é ez, azki az Szent
íráson, az páterek (=ősegybázi atyák) 
értelmén és azok után való igaz taní
tóknak tudományokon fundáltatolt-é, 
avagy nem; és ha nem azon, higgyék 
el akárcsak moslan immár, hogy az 
jezsuitáknak tudománya sem nem 
igaz, sem nem régi, hanem egyször 
is, máskor is az római pápáknak ma
gok konyhájáért leikök veszedelmé
vel lödozott, fódozott találmányok, 
mint egy rongyos koldusköntös. Adjon 
Isten ö Felsége szent nevéért oly el
mét és oly indulatot, hogy ilyen tudo
mánytól és efféle tanítóktól mindenek 
oltalmazhassák meg magokat. 1616.

Ez a részlet a Deák-téri Esték sorozat
ban tartott »Tűnő századok« reformációi 
esten hangzott el.

LELKÉSZBEIKTATÁS FANCSALBAN
Fancsal ősi település. Első birto

kosa, akitől nevét is nyerte bizo
nyos Fancsal nevű nádor a XI. szá
zadban. A reformációt valószínűleg 
a kezdet kezdetén elfogadták, mert 
a gyülekezet tagjai között igen sok 
a Luherán nevezetű. A gyülekezet 
Jelenlegi temploma az 1700-as évek
ből származik. Valódi »Hegyen 
épült város«. A község legkiemelke
dőbb pontja magaslaton terül el. 
12 szórvány evangélikusait hívja, 
várja, gyűjti.

A Türelmi Rendelet idején mű
ködött első lelkésze, Fornéth Ke- 
resztély szervezte meg a nagy hegy- 
hegyaljai egyházmegyét, amely 
Nagyváradtól egészen Ózdig terjedt. 
A nagy hegyaljai egyházmegye 112 
évig állott fenn. A gyülekezet nagy 
lelkészei közül kiemelkedik dr. 
Dómján Elek püspök, aki fancsa’.i 
magányában fordította le, illetőleg 
átköltötte II. Rákóczi Ferenc Vallo
másait, Rákóczi Ferenc evangélikus 
lelkének ezt a csodálatos megnyi
latkozását.

Nagynevű elődök nyomdokába 
lépett Buchalla Ödön, akit dr. Vető 
Lajos püspök lelkészküldési jogá
nál fogva a gyülekezet lelkészéül ki
küldött. Buchalla Ödön a volt Tiszai 
Egyházkerület kerületi lelkészi tisz
téből került a fancsali egyház élére.

Moravcsik Sándor diósgyőri lel
kész borsod-hevesi esperes beszédé
ben a helytállás kötelességét han
goztatta. Megismertette a gyüleke
zetét Buchalla lelkész útjával és 
utalt arra, hogy a szenvedések, 
megpróbáltatások a lelki embere
ket elmélyítik, megszépítik és meg
gazdagítják.

Buchalla Ödön az előírt Luk, 
14:25—35. alapján tartotta meg ige
hirdetését. Utalt arra, hogy

mind a gyülekezet, mind a le l
kész hajlik a népszerűséghajhá- 
szás, az elbizakodottság s felü
letesség felé. Mind a gyülekezet
nek, mind a lelkésznek szól az 
előírt ige. alázatra, magunkba- 

szállásra, bűnbánatra int.
Az Északi Egyházkerület és 

hajdú-szabolcsi egyházmegye, vala
mint a délszabolcsi egyházközség 
köszöntését Megyer Lajos esperes, 
a borsod-hevesi egyházmegyéét Becht 
József felügyelő, az egyházmegye 
lelkészi karának üdvözletét Solti 
Károly abaújszántói lelkész, a test
vér református egyházét Vajthó Ist
ván bereti lelkész, a testvér hernád- 
vécsei egyház szeretetét Abaffy 
Gyula lelkész tolmácsolta. Végül is 
Szalicky Endre egyházfelügyelő fo
gadta örömteljes Istenhozottal a 
lelkészt.
------------------------------- y

GARAY JÁNOS SZÁZ ÉVE /
Egy költő halhatatlanságát nem 

az irodalomtörténet biztosítja, ha
nem az olvasó. Halhatatlan az, 
akire emlékeznek. Akinek a vers
sorait folyvást mondjuk, midőn 
versmondó hangulatban vagyunk: 
akinek a kötetét kihúzzuk a köny
vek közül s felütjük, ez az, amit 
keresünk. Garay János, aki száz 
évvel ezelőtt halt meg, csak két- 
három költeményével él emléke
zetünkben. Sietünk megállapitani, 
hogy méltatlanul. Nálunk a köl
tők halhatatlanságát az iskolai ol
vasókönyvek döntik el, ezek a kü
lönös antológiák, melyek mindig 
egy kor ízlését és szellemét kép
viselik. Garay János neve tüstént 
a Hont című versét társítja emlé
kezetünkben.

És természetesen eszünkbe jut 
az évfordulónál az Obsitos, azt is 
betéve tudjuk, kötelező volt, há
rom versszakot kaptunk belőle 
minden magyar órára.

S 'még egy verse merül fel gyor
san az olvasókönyv betűivel és szí
nével, a Mátyás király Gömörben. 
S ezzel véget is ér egy költő élő 
emlékezete kései olvasóiban.

De száz év komoly s tiszteletre- 
intő mérték. Elővesszük hát Ga
ray János költeményeit s lapozga
tunk bennük. Itt is, ott is tiszta, 
okos és igaz sorok késztetnek meg
állásra. Ez a költő őszintén együtt 
élt korával, nem volt mesterkélt, 
lantja azé a mozgalomé, amely a 
haza újjászületését írta zászlajára 
s a zászlót a néD kezébe tette. A

lik nemzeti jellemmé. Nem vélet
len, hogy történetünkből Kontnak 
és társainak halálát választotta 
hatásos mondanivalóul önnön korá
nak magyar királya és zsarnoki kor
mányzata ellen. Nem véletlen, hogy 
Mátyás királyról azt irta meg, ho
gyan leckézteti Gömörben az urakat:

lm, dolgozott a munkás,
míg vigadónk, urak! 

Nem váltanák fel őket,
hogy ők vigadjanak? —

szól Mátyás úri kíséretéhez s máris 
ragad kapát s maga után szólítja 
munkába kíséretét.

A Szabaddá lettél, elnyomott ma
gyar nép! című nagy költeményében 
méltón sorakozik Petőfi mellé a sza
badságharc értelmezésében:

Földet míveltél véres verítékkel,
Te szániád, ntagvát te vetetted el, 
De más aratta meg gazdag kalászit, 
Munkád feles bérét más szedte fel. 
Munkád után tied ezentúl a bér, 
Nincs szolgamunka többé,

nincsen úrbéri

Ezt a népnek mondotta. S kívánta, 
hogy értse meg a nemzet minden 
egyes tagja.

A szabadságharc után csak beteg
sége mentette meg az osztrákok üldö
zésétől. Egyetemi katedráját elvesz
tette, pótlásként az Egyetemi Könyv
tárban kapott állást. 1853 november 
5-én halt meg. Családjának és ha
zájának szentelte minden érverését, 
mint maga írta egyik versében, üze-

A nyíregyházi egyházközség 2 0 0  éves jubileumára
Istent imádni és hazát szeretni .

A z ekeszarva mellett is lehet;
Csak egy az út s  a bajból az vezet ki:

Istent imádó hazaszeretet! ^
E szent igazság ébresztő szavával 

Jelentek meg, drága őseink,
A győzelemnek édes mámorával 

Hirdetve azt, hogy Isten megsegít!

Istent imádni súlyos áldozat volt 
A zaklatás és üldözés miatt;

A más hit és a más nyelv kárhozat-folt,
Elet-halálra szóló sírirat;

Iiitvallomástok mégse fült kudarcba.
Mert gyengetelkű nem volt közfetek:

•»Erős várunkkal« mentetek a harcba 
%S Tranosciusból énekeltetekl

Ágröl-szakadt nép, akit eltipornak,
De a szemében lelkes láng lobog:

' Carast garasra gyűjt, koplal, kuporgat
S verejtékével épít templomot!

Nagy volt e mű, mint alkotója lelke,
S ennek sugárzó fénye volt a hit.

Es ez emelte és meg is teremte 
A lélek szép és jó gyümölcseit:

Szeretet, öröm, béke és szívesség,
Megbízhatóság, józan értelem.

Hűség, szelídség, bölcs mértékletesség,
Alázatosság, istenféleleml ,

Mert emberé a munka az ekénél,
De a gyümölcs, az áldás Istené!

S  hogy várjad ezt, ha csak a földre néznél 
Es nem tekintenél fel az ég jelé?!

Hazát szeretni, fötdjét megbecsülni 
Imára hivő istentiszteleti 

Testvéri szívvel benne egyesülni:
Ez boldogíthat népet, nemzetet!

Törvény s igazság szabja meg a rendet,
Jog birtokában bátran élnek ők: 

ürber, robot, vám s mindenféle terhek ,
Könnyebre válnak s elviselhetök!

Földhöz ragadt nép, föld kell? Jer tmhazzáiikI 
— 0 , hisz mi mindig erről álmodunk.

Mert akié a föld, azé az ország, 
l i t  lesz hazánk és áldott otthonunk! —

Zsell&r előbb, most rabja már a földnek,
Békés, türelmes, dolgozó paraszt;

Aztán szabad lett és nem ejte többet 
Sorsán kesergő, búsuló panaszt.

»Nyelvében él a nemzet!« Megtanultad,
Hogy elmarad az, aki nem halad;

Meg nem tagadtad emlékét a múltnak,
De jó magyarnak vallottad magad!

S  kétnyelvűséged nem vált szégyenedre:
Több ember az, ki több nyelvet beszél!

Kettős erővel küzdve, védekezve 
Talpon maradtál, el nem fájt a szél!

All még a Nyírség vára és az egyház!
S  engem, ki néki adtam étetem:

Történetünknek minden lapja megráz 
E kétszázéves hálaünnepen!

Mi volt a kezdet, és mi lesz a vége?
Csodát művelt a munka és a hit! _

Hadd zengje ég-föld: Isten óvja, védje 
Szabad hazánknek szent oltárait!

VIETORISZ JÓZSEF

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság ünnepe után 24. vasárnap. 

János ev. 5., 26—30.

Nem tudom, ismered-e ennek a  
szónak a súlyát: késő.

Klinika folyosóján csendes orvosi 
beszélgetés összefoglalásaképpen ta
lán már neked is mondták, miikor 
egy kedves hozzátartozód életéért 
aggódtál: késő. Altkor döbbenetes 
erővel, kikér ül hetet le nü 1 ott állt 
előtted a kegyetlen végzet: a halál.

Saját halálunk ténye azonban nem 
mindig áll ilyen kikerülhetetlen 
tényként a szemünk előtt. Vagy úgy 
gondoljuk »messze van odáig« és 
»ráérünk arra még«, vagy megpró
báljuk tisztes távolból a legtermé
szetesebb jelenségnek minősíteni és 
azt mondjuk: meghalunk, aztán 
pont. Kész.

Jézus a kijelölt igében arra akar 
megtanítani, hogy a mi ilyen okos
kodásunk nem helytálló. Ha tisztes 
távolból úgy is gondoljuk, hogy ha
lálunk után pont következik min
den után, amit életünk jelentett, és 
»kész«, akár hosszú, vagy rövid, al
kotásokat felmutatni tudó eredmé
nyes élet, vagy félbeszakadt torzó, 
jó cselekedetekben gazdag, vagy má

sokat elkeserítő, nekik terhet jelentő 
élet volt az életünk, Jézus kettős
pontot tesz utána. Folytatása követ
kezik. Életünk folytatása az Ö ke
zében van, mert ö  Isten akaratá
ból életnek és halálnak Ura, és ha
talmat kapott élet ajándékozására 
és ítélet tartására. ítélete megfel
lebbezhetetlen és csak ítélete után 
következik a pont. Amit addig el
mulasztottunk, már nem pótolható 
és amit elhibáztunk, már nem hely
rehozható. ítélete az élet feltámadá
sára, azaz Vele való létre, vágj’ a 
kárhozat feltámadására, azaz a Tőle 
való eltaszíttatás sorsára itél. íté
letében azt keresi, hogy életünk Neki 
engedelmeskedő hit által Neki szol
gáló, jócselekedetekben látható 
megújult élet, vagy engedetlen, ter
méketlen, gonoszt cselekvő, rosszat 
művelő régi élet.

A »késő« szónak akkor van a leg- 
terhelőbb súlya, ha engedetlen, ered
ménytelen, elherdált, hiábavaló élet 
után Ő tesz pontot és megfelebbez- 
hetetlenül »késő«, a Neki való szol
gálatra, megújulásra és jónak cse
lekvésére. Krahling Dániel

November 22-én, vasárnap este fél 
8 órakor a »Nagy mesterek, Nagy 
művek« című sorozat III. hangverse« 
nye lesz a fasori evangélikus temp
lomban »Kantáta est« címen.

Előadásra kerül Händel: Ó uram 
árva lelkem. Händel ezen műve tu-i 
lajdonképpen anthem, zsoltár feldoW 
gozás, egyik közkedvelt dallamunk, 
a »Szívem szerint kívánom« 6 ver« 
sének feldolgozása. A másik kantáta 
szerzője Kuhnau János, Bach elődje 
a Tamás-templom kántori tisztségé« 
ben. »Úgy vágyom én Krisztusomnál 
lenni« kantátája, az előbbi kantáta« 
hoz hasonlóan a halálról, életünk 
utolsó órájáról szól: a kétségbeesés« 
ről, zokogásr-ól, fájdalomról, de Krlsz« 
tusra tekintve megszólal a remény, 
a bizonyosság: Krisztussal tovább 
élünk. A kantáta szövege így fejezi 
ezt ki: »Az Ur örök reménység, S 
e szív nem fáj tovább«, »Csak Te 
•vagy élet Jézusom«. A harmadik 
kantáta Telemanntól a »Jöjj népek 
megváltója« ádventi korállal kezdő« 
dik és az ádventi Krisztus varasról 
szól. Közreműködnek Molnár Éva 
(szoprán), Uher Zita (alt), Kapósi 
Andor (tenor), Rissay Pál (basszus), 
Peskó György (kootimo), vezényel 
Peskó Zoltán. Händel népszerű F« 
dur orgonaversenyét Peskó Zoltán 
szólaltatja meg. Vezényel Rozsnyay 
Zoltán.

Előzetes helybiztosítás a fasori lel« 
készi hivatalban kérhető.

Istentiszteleti rend
November 15-én

PESTI OLDALON:
Deák-tér d. e. 9 (úrv.) Zay László, 

d. e. 11 Kemény Lajos, d. u. 6 Zay 
László. Fasor d. e. V2IO Gyöngyösi 
Vilmos, d. e. 11 Gyöngyösi Vilmos, 
d. u. 6 Szita István, d. u. y27 Szere« 
tetvendégség. Dózsa Gy.-u. d. e, 
Való Szita István, tlllői-út 24. d. e, 
V2IO, d. e. II. Rákóczi-út 57/b d. e,
10 (szlovák) Szilády Jenő dr., d. e. 
7,12. Karácsony S.-u. d. e. 10. Thaly
K.-u. 8. d. e. 11. Bonyai Sándor 
d. u. 6 Vámos József. Kőbánya d. e, 
V»10 Hafenscher Károly, d. u. 4 
Hafenscher Károly. Simor-u. d. e, 
7« 12 Hafenscher Károly. Utász-*  
d. e. Vil2 Benczúr László. Zugló
d. e. 11 H. Gaudy László dr., d. u, 
6 Muntag Andor. Gyarmat-u. d. e. 
y210 Muntag Andor. Rákosfalva d,
e. »A12 Muntag Andor. Fóti-u. d. e ,
11 (úrv.) Rimár Jenő, d. u. 7 Gádor 
András. Váci-u. d. e. 8 Rimár Jenő, 
d. u. 4 Gádor András. Újpest d. e, 
10 Jancsó Bertalan, d. u. y27 Blázy 
Lajos. Dunakeszi-Alag d. e. 9 Blázy 
Lajos. Vas-utca 2/c. Szimonidesa 
Lajos. Rákospalota MÄV-telep d. e, 
V29. Nagytemplom d. e. 10. öreg- 
templom d. u. 3. Pestújhely d. e. 10 
Kürtösi Kálmán. Rákoskeresztúr 
d. e. V*ll. Rákoshegy e. 9. Rákos
liget d. e. 10. Rákoscsaba d. e. 9, 
Békés József, d. u. V27  Békés Jó« 
zsef. Cinkota d. e. 9 (gyerm.), d. e, 
10, d. u. V23. Mátyásföld d. e. V212, 
Kerepes-Kistarcsa d. e. V,10. Pest« 
lőrinc d. e. 11, d. u. 5. Pestimre d. e, 
10. Pesterzsébet d. e. 10. Soroksár- 
Ujtelep d. e. ’AS- Kispest d. e. 9, d. e, 
10, d. u. 6. Wekerle-telep d. e. 8. 
Rákosszentmihály d. e. V2II, d, u. 5,

BUDAI OLDALON:
Bécsikaputér d. e. 9 Pethő István, 

d. e. 11 Sréter Ferenc, d. u. 7. To« 
roczkó-tér d. e. 8 Sréter Ferenc. 
Óbuda d. e. 9 Komjáthy Lajos, d. e, 
10 Komjáthy Lajos, d. u. 5 Kom«, 
játhy Lajos. XII., Tarcsay V.-u. 11, 
d. e. 9. Teológus, d. e. 11 Prőhle Ká« 
roly, d. u. 7 Gyülekezeti est. Hűvös« 
völgy, Lelkésznevelőintézet d. e. 10 
Karner Károly. Kelenföld délelőtt 
8 (úrv.), d. e. 11, d. u. 5. Német- 
völgyi-u. d. e. 9. Külső-Kelenföld 
d. e. 12 (úrv.). Csepel d. e. 11 Vető 
Lajos dr, d. u. 6 Várady Lajos, 
Budafok d. e. 10. Nagytétény d. e, 
729. Kelenvölgy d. e. 9. Albertfalva 
d. e. Vili- Csillaghegy d. e. V2IO,

JÉZUS BONBOCSANATOT AD 
NEKED

— nem azért, mert különben elkár- 
hozol,

— nem azért, mert hiszel,
— nem azért, mert szereted Islent,
— nem azért, mert haragszol a 

bűnre, hanem egyedül az ő áldoza
táért.

E V A N G É L I K U S  É LE T
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes 

Egyház Sajtóosztályának lapja 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. VIII., Puskin-u. 12. 

Telefon: 142-074
Seerftesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László szerkesztő 
Budapest, III.. Dévai Bíró Mátyás-tér I, 

Előfizetési árak:
Egy hóra 5 — Ft. negyedévre 16.— Pl, 
félévre 30— Ft egesz évre 00.— H

_______ Csekkszámla: 20.412—VIII.

A Pesti (Deák-téri) Evangélikus Egyházközség és a Lutheránia

B A C H - E S T J E
1953. november 23-án, hétfőn este 8 órakor a Deák-téri templomban

M Ű S O R :
1. 6. sz. kantáta (Bleib bei uns) vegyeskara, énekszólókra és zenekarra
2. Korálelőjáték orgonára
3. 140. sz. kantáta (Wachet auf) vegyeskarra, énekszólókra és zenekarra

KÖZREMŰKÖDNEK:
A Lutheránia ének- és zenekar Weltler Jenő vezetésével, M. Molnár

Alvincsi Péter (1570— 1634):
N E M E S  V E T É L K E D É S

azfelől, hogy az evangélikusok tudománya-e új, 
vagy az mostani római valláson való pápistáké?



HISZEM AZ ÖRÖK ÉLETET Tíznapos látogatásra  
hazánkba érkezett N iemöller MártonEgyházi esztendő utolsó vasár

napján az örökkévalóság felé for
dul a tekintetünk. Nem mintha 
egyébként az esztendő többi va
sárnapjain, sőt az esztendőnek 
minden napján, egész életünkben 
nem így kellene lenni. A keresztyén 
ember egész élete az örökkévaló
ság fényében áll, — vagy pedig 
nem is érdemli meg a keresztyén 
nevet. Egész életünk, bölcsőtől a 
koporsóig s mindazzal együtt, ami 
e kettő között van, innen: az örökké
valóság felől nyeri el értelmét. 
Nem akként ugyan, hogy szemein
ket az égre függesztve járnánk- 
kelnénk, megfeledkezve a világról, 
mely körülöttünk van s feladataink
ról, melyek előttünk vannak. H a
nem úgy, hogy mindkét lábunkkal 
a földön állva s mindkét kezünkkel 
dologhoz látva ebben a fényben já
runk s az örökkévalóságnak éle
tünk minden percére rávetődő su
gara mutat utat, nyújt erőt, tűz ki 
célt számunkra.

Most azonban, egyházi esztendő 
végén, felemeljük tekintetünket e 
felé az örökkévalóság felé s  e na
pokban különös súllyal ejtjük ki 
a hitvallás szavait: Hiszem a test
nek feltámadását és az örök életei! 
Csendesedjünk el egy kissé most 
ezeken a sokszor hallott, mondott 
szavakon, hadd hatoljanak a szí
vünk mélyére s hadd váljanak ben
nünk életté. Mert hitvallásunknak 
az a  mondata: hiszem a testnek 
feltámadását és az örök életet, nem 
egy része hitünknek, hanem a kö
zepe és gyökere, az alapköve-és 
záróköve, ami mindent hordoz és 
mindennek célt ad. E nélkül nin
csen keresztyénség, e nélkül a hi
tünk csak önáltatás. Ha ez hiány
zik belőlünk, akkor minden ember
nél nyomorultabbak vagyunk, 
mondja Pál apostol (I. Kor. 
15, .19.)

Az evangélikus egyház e vasár
napon emlékezik meg halottá írói. 
Temetőket járva, fájdalmas emlé
kekben elmerülve ellenállhatatlan 
erővel rohan meg mindannyiunkat 
az elmúlás érzése, a halál félelme
tes valóságának ijesztő tudata. 
Igen, ebben van a halál hatalma,

Amikor D. Luther Márton betegen 
feküdt és az orvos — , megtapintva 
pulzusát — úgy találta, hogy az el
változott, Luther így szólt: »Én itt 
Isten akaratában állok, fekszem és 
vagyak; ennek is adtam át egészen 
magamat, ö  jól fog cselekedni! Mert 
azt az egyet bizonyosan tudom, hogy 
nem halok meg, hiszen Ö a feltá
madás és az élet; s aki csak él és 
hisz Őbenne, nem hal meg, s ha meg 
is halna, élni fog (Jn. 8, 25—26). Azért 
az Ö akaratára bízom ezt a dolgot és 
ráhagyom, hogy Ö végezzen e felől!«

Dr. Luther Márton vigasztaló 
imádsága az utolsó órában: »Min
denható, örök, kegyelmes Úristen, 
aki a mi kedves Urunk, Jézus 
Krisztus Atyja vagy, bizonyosan tu
dom, hogy mindazt, amit mondottál, 
megtarthatod és meg is akarod 
tartani, mert Te nem hazudszhatsz, a 
Te szavad Igaz! Te kezdetben né
kem ígérted kedves, egyetlen Fia
dat. Jézus Krisztust; ez eljött cs 
megváltott engem ördögtől, haláltól, 
pokoltól és bűnöktől. Ezután a még 
nagyobb bizonyosságért kegyelmes 
akaratodból nékem ajándékoztattak 
a szent keresztség szentsége és az 
oltáriszentség, az én kedves Uram

hagy valóság, kézzel fogható, lá t
ható, tapasztalható valóság a m á
sok halála, legkedvesebbjeinké, s  a 
magunké. Itt kell megmutatkozni, 
hogy van-e győzelmes hitünk, hogy 
van-e élő Krisztusunk, — hogy ki
csoda nekünk Jézus Krisztus.

Mert ezen múlik minden. Egy
valaki győzte le a halált, húzta ki 
íulánkját, a bűnt, támadott fel és 
szerzett örök életet, ül az Atva- 
islenn&k jobbján, uralkodik és  él 
örökké: Jézus Krisztus. Annak kell 
elénk lépnie, akivel Mária találko
zott Húsvét reggelén a kertben, 
aki a tanítványok félelmét olyan 
elképzelhetetlen örömmé változtat
ta: Láttuk aiz urat! — A halálnál 
csak egy valaki erősebb: a  Feltá
madott Jézus Krisztus! S vele mi 
is erősebbek lehetünk s  szembenéz
hetünk vele. Mert a feltámadott 
Jézus Krisztus azt jelenti: Isten 
minket is feltámaszt ö  vele együtt. 
Ö a rni feltámadásunk záloga és 
mintája.

Ez azt jelenti: ügy, ahogyan Is
ten feltámasztotta Jézust a halálból 
és adott neki örök életet, úgy tá
m aszt fel minket is és ad örök éle
tet. Valóságos testben való, igazi 
életet. Nem őszi, didergő pillangó
ként lebeg a mezítelen lélek a sír 
felett, nem ez az örök élet, hanem 
Isten új testet teremt a régi he
lyett, felöltöztet romolhatatlan test
be. Krisztus ábrázatát fogjuk hor
dani, hasonlóvá leszünk őhozzá, — 
ujjong Pál apostol (I. Kon 15,47— 
49) s  ezt hirdeti János is (I. János 
3.2); Elet az örök élet,-valóságos, 
egészen új, csodálatos élet.

A Biblia néha üdvösség, menny
ország, Isten országa névvel ne
vezi. Mindegyik ugyanazt jelenti: 
Isten a maga végtelen életéből ki
hasít egy da wbot és nekünk adja. 
A z  övéből ad, ezért más, új ez az 
élet. Amikor megszülettünk, csak 
életet adott. Most, az ő sa ját éleié
ből ad nekünk. Magához ölel bűn- 
bocsánatával, szeretetével s a halá
lon, az ítéleten á t — mert ezt nem 
lehet megkerülni — azt cselekszi, 
hogy Jézus Krisztus országában, 
Öaiatta, vele éljünk, örökkévaló 
boldogságban és igazságban. Isten-

nak, Jézus Krisztusnak igaz, való
ságos teste és vére kenyérben és 
borban, bennük felajánlva nékem a 
bűnök bocsánata, az örök élet és 
minden mennyei javak. A Te ilyen 
ígéretedre építve éltem én velük, 
hitben szilárdan ráhagyatkoztam a 
Te igédre és magamhoz vettem 
őket. Ezekután mostmár semmit 
sem kételkedem, hogy biztonságban 
és békességben lehetek ördögtől, ha
láltól, pokoltól és bűnöktől. Ha ez 
az én utolsó órám és ez a Te Isteni 
akaratod, a Te szavadra békességgel 
és örömmel távozom és megyek el 
Tehozzád, atyai öledre!«

»Mert am int nem tudja az, aki 
elalszik, hogy hogyan is történt ez 
vele, és hirtelen reggel találja ma
gát, amikor felébred — ugyanígy 
fogunk mi is hirtelen feltámadni 
az utolsó napon, úgy, hogy nem is 
tudjuk, hogyan mentünk bele a ha
lálba és jutottunk át a  halálon.«

»Aludnunk kell mindaddig, amíg 
ő  eljön és kopogtat a sírunkon és 
azt mondja: Márton doktor, kelj 
fel! Akkor egy szempillantás alatt 
feltámadok és örökké, boldogan 
Vele együttleszek!«

nek ez az ajándékozó mozdulata, 
ez a velünk lakozása (Jelen. 21, 
3—4) m aga az örök élet, az  üdvös
ség. S ebben az a legcsodálatosabb, 
hogy nem mi megyünk a mennybe, 
— óh hogyan is mehetnénk! — , ha
nem Isten maga jö tt le hozzánk, a 
menny szállott a földre, azon a ka
rácsonyi éjszakán, amikor mennyei 
seregek léptéik el a  betlehemi lege
lőt s a felülről való fényesség be
sugározta a pásztorokat és barmai
kat. A menny szállott le akkor a 
földre, Isten maga, jö tt le testbe öl
tözve 6 ezzel csakugyan »eljött 
hozzánk az üdvösség«, ahogy egyik 
reformátori (350. sz.) énékünk 
mondja.

Ez a fény, az örökkévalóság fé
nye árad a nyitott húsvéti sírbolt
ból is. Ebben a fényben áll az egész 
életűnk s most, az egyházi esztendő 
végén, különösképpen is beragyogja 
a szívünket. E z az egyetlen igazi 
fény, am i bevilágít a halál éjszaká
jába és diadalm asan oszlatja el an
nak homályát. Ez ad megrendíthe- 
tetlen bizonyosságot elhunyt sze
retteink felől, hogy akik az Ürban 
aludtak el, az Ö kezében pihennek 
és velünk együtt várják a  boldog 
feltámadást, ingyen kegyelemből. 
Mindaz a pisla mécsvilág, amit az 
emberi kegyelet felékesített sirokon 
meggyujthat, ha még oly forró sze- 
retetből fakad is, kihamvad a n n a k 1 
életével együtt, aki lángra lobbari- 
totta. De ez a fény ragyog, világít, 
megol tiiatatlanul. S ez a-fény nem 
valami, hanem valaki, egy éíő Sze
mély: Jézus Krisztus! Ezért vall
juk erős hittel: »Jöhet utolsó órám 
s a koporsó, sorsom bizton rádha
gyom. Szívem ha fonnyad, halld 
végső szómat: Oh Jézus, Jézus, 
csillagom!« . — r— |

K észö lj az  ig e  h a l lg a tá s á r a !
Az egyházi esztendő utolsó 

vasárnapja
MIc. 13, 24—27.

Mintha nem ts ugyanarról a Krisz
tusról lenne szó, akt elhagyatottan 
született Betlehemben, egyszerű ván
dorként élt és kitaszítofían, bűnösök 
között halt meg. Akkor megkezdte a 
bünbocsánatnak, az újjáteremtésnek 
azt a hatalmas művét, amelyet akkor 
juttat teljességre, amikor hatalommal 
és dicsőséggel jön el. Ez az isteni 
cél, amit elénk tár és amely felé Szent
lelke áltál vezet bennünket.

Az új teremtés teljes lezárását je
lenti minden bűnnek és gonoszság
nak. A keresztyén ember életében ott 
lappang mint jelenlevő dolog a bűn, 
de Isten szándéka az, hogy az új te
remtésben a bűnről, cSák mint múlt
ról lehessen beszélni.

Ez az új teremtés egyben teljes te
remtés is. Nemcsak szívben való, 
hanem az egész teremtett világra ki
terjed. A Krisztus halálának 'és feltá
madásának magva itt termi meg a 
száz és ezerszeres gyümölcsöt.

Mindezzel az Istennek a szándéka, 
hogy népet gyűjtsön magának. Arra 
ad hatalmat Krisztusnak is, hogy az 
új földre új népet gyűjtsön. Gyűjtő 
munkájának előszele a Léleknek kö
zöttünk való munkája. Az igazi ke
resztyén ember hitében' és szivében 
ott él már az eljövendő új és ezért 
szava és élete egyformán hirdeti és 
munkálja az újat: az Emberfia dicső
ségét, amit saját szavai szerint az 
Isten üdvösséges munkájának végzé
sével szerez. Amikor ez az ige az új
nak ígéretét hirdeti, az a célja, hogy 
bennünket e hitből élő és ezt a re
ménységet megélő keresztyénekké te
gyen.

Kedden reggel hazánkba érkezett 
feleségével együtt Niemöller Márton, 
a Német Hitvalló Egyház elnöke, a 
Német Evangéliumi Egyház Külügyi 
Hivatalának vezetője, a hessen-nas- 
saui tartományi egyház püspöki 
rangú, egyházelnök nevet viselő lel
készt vezetője.

A Niemöller-házaspár fogadására 
a ferihegyi repülőtéren megjelentek 
egyházunk részéről dr. Vető Lajos és 
Dezséry László püspök, Szcberényi 
Tamás, az Evangélikus Egyetemes 
Sajtóosztály ügyvivő-lelkésze; a re
formátus egyház részéről Bereczky 
Albert püspök, a zsinat egyházi el
nöke, Kiss Roland főgondnok, a zsi
nat világi elnöke, Péter János és 
Győri Elemér püspök, dr. Kádár 
Imre, a Református Egyetemes Kon
vent sajtó- és külügyi osztályának 
vezetője, Finta István, a Református 
Egyetemes Konvent elnöki osztályá
nak vezetője, Hajdú Péter püspöki 
titkár.

Megjelent a fogadáson Horváth 
János, az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnöke és Varga József elnök- 
helyettes is.

Niemöller Mártont és feleségét 
Bereczky Albert

református püspök köszöntötte;
— Engedjék meg, hogy a magyar 

protestantizmus nevében meleg sze
retettel és tiszteletadással köszönt
sük önöket hazánk földjén reformá
tus és evangélikus egyházaink vendé
geként. Hálásan tartottuk számon 
Egyházelnök Ür kedves ígéretét, 
amelyet a Béke-Világtanács buda
pesti ülése alkalmából tett, hogy ak
kor, sajnos, csak rövid időre szabott 
látogatását kl fogja pótolni s rövide
sen eljön feleségével együtt hosszabb 
tartózkodásra református és evangé
likus . egyházunk meglátogatására. 
Őszinte szivből ’ örvendünk hogy ez 
az ’igéiét' m ost'valóra Vált s meleg 
testvéri kézszorítással köszöntjük 
Önt és áldott életű hitvestársát.

Sohasem fogjuk elfelejteni azo
kat az éveket, amelyekben hű 
keresztyén szívek Imádságukban 
hordozták az ön  hitvalló életét s 
könyörögtek életéért, megmara
dásáért, hogy a ml Urunk „ jó 
bizonyságtevője lehessen nem
csak a német keresztyénség, ha
nem az egész világkercsztyén- 

•f ség körében.
— Tudjuk, hogy a . küzdelmek 

Ideje nem m últ el. Mély együttérzés
sel figyeljük a német evangéliumi 
keresztyénség életét és sokszor gon
dolunk arra, milyen nehéz lehet a 
mai feszültség idején német keresz-

— Paolo Tomasello, a marsalai 
evangéliumi egyház lelkipásztora a ha
tóságnál feljelentést telt Camilleri 
rendőrfőnök ellen azért, mert szeptem
ber utolsó vasárnapján jogellenesen 
megzavarta az evangéliumi istentiszte
letet. a hélyi gyülekezet 3Ö tagját le
tartóztatta és magánlaksértést köve
tett el.

— Már március egyik vasárnapjának 
reggelén, amikor szokás szerint fel
ment a szószékre, hogy prédikáljon az 
egy begytilt hivőkinek, berohant a Temp
lomba Camilleri rendőrfőnök fegyve
res embereivel, majd önkényesen be
záratta a templomot, — szerinte vég
leg. Hiába hivatkozott a lelkipásztor 
az olasz alkotmány 8., 18. és 19, pa
ragrafusaira, melyek szerint minden 
polgár szabadon gyakorolhatja vallá
sát, mégis bezárták a templomot. A

tyén embernek s különösen egyházi 
vezetőnek lenni.

Ismerjük az Ön és az Önhöz 
hasonló emberek hitbeli dönté
sét, amelyet átfut népük iránti 
szerctetük s a világ népeinek 
békéjéért érzett felelősségük.

A küzdelem nem múlt el, s az árnyé
kok ránehezednek a világra, de a 
küzdelem reményteljes. Az a nagy 
keresztyén világgyűlés, amelyre vi
lágszerte készülnek az Egyházak Vi
lágtanácsában részvevő egyházak, 
ezt a komoly és időszerű főtémát 
választotta: Krisztus — a világ re
ménysége. ön  és hitünk szerint 
önnel együtt mi és a világ többi 
egyházai mélyen átérezzük a népek 
irtózatát egy új világháború elkép
zelhetetlen szenvedéseitől, de ugyan
akkor

átérezzük a nagy reménységet, 
hogy a ml Urunk úgy tudja ve
zetni az emberiség történelmét s 
úgy tudja felhasználni benne az 
egyházak jó szolgálatát is, hogy 
a béke százmilliókban élő vágya 
győzedelmeskedik a sötét árnyé

kok fölött.
— Ebben a reményben ismétlem 

meg meleg szeretetünk kifejezését, s 
azt a kívánságunkat, hogy legyen ál
dás reánknézve az Önök itt tartóz
kodása s nyerjenek önök is áldást 
a m, testvéri szolgálatainkból.

Bereczky Albert köszöntésének el
hangzása után az evangélikus egy
ház nevében

dr. Velő Lajos
püspök mondott néhány meleg üd
vözlő szót.

Niemöller Márton szívből jövő 
szavakkal köszönte meg az üdvözlé
seket és kijelentette, hogy örömmel 
és _ szívesen jött hazánkba, hogy 
egyházaink életét ’megismerje, mert 
azt tapasztalta, hogy a  . magyar pro
testáns egyházak komoly egyházi 
életet élnek, és ennek a visszhangja 
már mindenfelé eljutott.

Niemöller Márton tíz napig tar
tózkodik hazánkban. November 
20-án, pénteken délután 4 órakor 
előadást ta rt az Egyetemes Egyház 
székházában a pesti, budai és pest
megyei egyházmegyék lelkész: mun
kaközösségében. November 21-én, 
szombaton délután 3 órakor Pakson, 
5 órakor Gyünkön, 7 órakor Györr 
könyben hirdeti az igét. November 
22-én, vasárnap délelőtt 11 órakor 
a Deák-téri templomban, d. u. 6 óra
kor pedig a Kálvin-téri református 
templomban végez igehirdetői szol
gálatot.

templom azóta is zárva van. Nyilván
valóan nem izolált esetről van szó.

— Szeptember utolsó vasárnapján 
Tomaseiló lelkipásztor házát fegyveres 
alakulatok vették körül, majd behatol
tak a házba és Camilleri rendőrfőnök 
parancsára az imába merült híveket 
lelkipásztorukkal együtt teherautókra 
rakták, számszerint 30-at. A rendőrség
re, majd börtönbe hurcolták őket, vá
logatás nélkül férfiakat és nőket, 
ahonnan csak a következő napon en
gedték őket szabadon.

— A súlyos incidensért felelős 
rendőrfőnök, aid a köztársaság törvé
nyeit ilyen nyíltan áthágta, nem nyu
godott meg, hanem határtalan szem
telenséggel a szabadlábra helyezett 
evangéliumi hívőket, feljelentette a 
»hatósági intézkedések kijátszásáért«.

Luther a halálról és a feltám adásról Az olaszországi vallási türelm etlenség 
újabb megnyilvánulása

— Protestáns lelkipásztort é s  gyülekezetének 30 tagját 
isten tisztelet közben letartóztatta a marsalai fanatikus rendőrfőnök —

„Az az ígéret, am elyet Ő ígért nekünk: az örök élet“ (I. Járt. 2, 25 .)
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Víztől és Lélektől“  ̂-
Ä szektás hívek, különösképpen a 

felnőttek keresztelésének hívei mind
annyiszor a »víztől és Leiektől« valö 
újjászületés szükségességére hivat

koznak. Értik ezen a felnőttek keresz
telését.

Megfeledkeznek azonban arról és 
nem tudják, hogy amikor Jézus szóba 
áll Nikodéniussal és azt mondja neki: 
»Bizony, bizony, mondom néked, ha 
valaki újonnan nem születik, nem 
láthatja az Isten Országát*, akkor Jé
zus többet ért ezen, mint amit a szó 
»újonnan« jelent. Jézus ugyanis sza
vaival sokszor töld) mindenre céloz 
és egy szóval többet is mond.

Az »újonnan« szó eredeti szöveg
beli, görög jelentése és maga a görög 
szó >'anóíhen« fő jelentésében azt je
lenti, hogy »jelűiről« és jelentései kö
zött csak mint legutolsó az a jelen
tése, hogy »újonnan«.

Azt pedig, hogy Jézus miként és 
hogyan érti ezt, ö  maga mondja 
meg, amikor azt mondja, hogy' »víz
től és Leiektől« kell újjászületni. A 
viz nála á felülről való újonnan szüle" 
tést jelenti, mivel követi a magya
rázó szó: »Létektől«. A Lélek pe
dig, miként a viz, mint áldás felül
ről jő, miiként az eső is. A »Lélek« 
úgy jő, miként a szél, mely a levegő- 
égből körülvesz s csak a zúgását hall

juk, de nem tudjuk, hogy honnan jő
és hová megy.

Azt is megmondja Jézus, hogy ö  
nem földi és nem testi dolgokra utals, 
tehát nem vízre és nem a fest és víz 
anyagi voltára.

Azt mondja, hogy ami testtől szü
letett test az és ami LéleJotől született 
Lélek az.

Azt is mondja: »Ha földiekről szól
tam nektek és nem hisztek, mimódon 
hisztek, ha a .mennyeikről szólok 
néktek. (Jn. 3:12.)

A Nikodéniussal való beszélgetést 
követő 4-ik fejezetben a samáriai 
asszonnyal való beszélgetésében a 
4:14. versben megmondja, hogy mi az 
a víz, amiről Ö szól, az pedig az Ige 
és az Evangélium, aminthogy a Szent- 
írás az »Elő Vízzel« az Igét jelöli. 
A viz a Szentirásban az Ige, mint a 
Léleknek »felülről újonnan« szülő 
ereje s a Léleknek naponkénti tisztító 
és frissítő, újító vize. Mindebben Is
ten Szent Lelke működik. »Víz és Lé
lek« Isten »felülről újonnan« szülő 
Lelke az Ige és a Szent Lélek való
ságában-

Ezért szükséges »víztől és Leiek
től« újonnan születnünk. Megkezdő
dött a keresztséggel és folytatódnia 
kell az élettel mindhalálunkig, »Fe
lülről újonnan«, napról napra. Ez az 
Ur akarata. Gyimesy Károly

Ax amerikai Presbiterlánus Egyháx 
a maccarthyxmus ellen

A t  amerikai presbiteriánus egy
ház egyetemes tanácsa körlevelet 
intézett 8000 lelkipásztorhoz »az 
Egyesült Államokban az emberi jo
gok ellen intézett alattomos táma
dás« ellen.

»Állami életünkben veszedelmes 
fejlődést figyelhetünk meg. Ez már 
egészen belenyúl a lelkiismeretbe és 
a magánvéleménybe, amely pedig 
egyedül Istennek köteles számot adni.

Az igazságot lassan és csöndben a 
nyilvános élet előkelő szereplői meg
fosztják trónjától abban a hideghábo
rúban, amelyben a hazugságnak na
gyobb propagandaértéke van, mint az 
igazságnak. Azok a demagógok, akik 
propagandából élnek, az egész or
szágban megbecsülést szereznek. Az 
új bölcselet így hangzik: »el kell 
nyomni azt az igazságot, mély ellen
ségünknek használ. 'Ezzel az' igazság 
rab a szabadság országában«.

A körlevelet Mac Kay Unok írta 
alá, aki a Mac Carthy és társai féle 
ankétokat az inkvizícióhoz hason
lítja és sajnálkozik, hogy milyen 
könnyedséggel ítélnek el nyilváno
san nőket és férfiakat pusztán rend
őrségi besúgók szavára. »Felhasz
nálják a kommunista veszedelem 
jelszavát arra, hogy félelmet, bete
ges gyanakvást idézzenek elő és be
mocskolják a derék polgárokat.«

A szovjet-amerikai viszonyról 
Mac Kay kijelenti: »El akarjuk azt 
a cinikus viselkedést kerülni, ami 
a hivatalos körökben uralkodik, 
akik reménytelennek tartanak min
den tárgyalást, amely a nemzetközi 
problémák tárgyalások útján való 
megoldását célozza. Vállalnunk kell 
a kockázatot, sőt a kezdeményezést 
is magunkhoz kell ragadnunk, hogy 
ellenségeinkkel közös asztalhoz ül
jünk le tárgyalni« — írja a protes
táns egyház elnöke.

ELSŐ IMÁDSÁGOS KÖNYVEM
Imádságos képeskönyv gyermekek számára 

Színes képekkel, díszes kivitelben
Ára: kötve 12.— Ft, fűzve 10.— Ft.

Megrendelhető az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál, 
Budapest, VIII., Puskin-u. 12. Csekkszámlaszám: 220.278 VIII.
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GYÜLEKEZETI HÍREK
<

1953. november 22. Szentháromság után 27. vasárnap, az egy
házi esztendő utolsó vasárnapja.

Igék: d. e. Mk. 13,24—27. Jel. 21,1—5., d. u. Mai. 4,5—6.
A  vasárnap üzenete: Az új terem tés felé! — Liturgikus szín: zöld.

RÁDIÓS FÉLÓRA
November 22-én, vasárnap reggel 

fél 9 órakor evangélikus vallásos fél
órát közvetít a Petöfi-rádió. Igét 
hirdet Mekis Adám esperes.

DEÁK-TÉR
A Deák-téri gyülekezet a jövő hé

ten ismét gazdag programmal várja 
Budapest cvangéllkusságát. Hétfőn, 
november 23-án este 8 órakor a 
templomban Bach-estet rendez a 
Luthcránia Ének- és zenekar és szó
listák közreműködésével. Szombaton, 
november 28-án délután 5 órakor a 
Sütő-u. 1. sz. épület II. emeletén levő 
nagyteremben megrendezi ar, eddig 
olyan jól sikerült és sokat ígérő 
DEÁK-TÉRI ESTÉK-sorozat harma
dik estjét: »A VIZSOLYI BIBLIÁ
TÓL AZ ÜJ BIBLIAFORDÍTÁSIG« 
rímen. Előadást tart dr. Karner Ká
roly, teol. akad. tanár Közreműkö- 
dllk: Joó László, az Ifjúsági Színház 
tagja, Somoskövy Jenőné, M. Molnár 
Éva és Marton István.

ZUGLÓ
November 22-én, az egyházi esz

tendő utolsó vasárnapján a Bos- 
nyák-téri gyülekezeti teremben d. u. 
fél 4 órakor gyülekezeti nap lesz. Az 
előadások összefoglaló témája: 
Készület a halálra — készület az 
életre.

ANGYALFÖLD
Az egyházközség presbitereinek és 

hozzátartozóinak szereplésével no
vember 22-én, délután 6 órai kezdet
tel újra előadásra kerül: »Eliézer 
küldetése.« A gazdag műsorú estre 
a gyülekezet ez úton hívja meg az ér
deklődőket. Jöjjünk és hívjunk má
sokat is.

PESTLŐRINC
November 15-én, este 6 órakor a 

templom alagsorában szeretetvendég- 
séget tart az egyházközség. Mezősi 
György óbudai segédlelkész előadás
sal, Juhász Géza rákospalotai segéd
lelkész írásmagyarázattal szolgál,

ENESE > t
A gyülekezet tavaly felszentelt új 

templomának külső vakolása befeje
ződött. A kőműves szakmunkáján 
kívül minden egyéb munkát a gyü
lekezet tagjai teljesítettek.

KISBARAT
November 8-án gyülekezeti csen

desnap volt az egyházközségben. 
Sághy Jenő bezi lelkész szolgálatá
val. Az igehirdetések és előadások 
összefoglaló témája »A testvéri meg
bocsátás« volt.

PUSZTAFÖLDVÁR
A templom felszentelésének 40. 

évfordulója alkalmából a gyüleke
zetben november 29-én a gyülekezet 
volt lelkésze: Honéczy Pál nyugal
mazott lelkész hirdeti az igét.
PEST MEGYEI EGYHÁZMEGYE

A Pest megyei egyházmegye lel- 
készi munkaközössége november 10— 
11-én Foton, a Mandák Belmissziói 
otthonban kétnapos gyűlést tartott. 
A majdnem teljes számban megje
lent egyházmegyei lelkészi kar mind
végig nagy érdeklődéssel hallgatta a 
gyűlés gazdag tárgysorozatát és vett 
részt a megbeszéléseken. Ifj. Pröhle 
Károly teológiai akadémiai tanár 
»Az egyházi tanítás fontossága a 
gyülekezett munkában«, Zászkall- 
czky Pál fóti lelkész pedig »Idősze
rűtlen prédikáció« címen tartott elő
adást. Vállnt János esperes ismer
tette az országos esperesi értekezle
ten elhangzott nagyfontosságú elő
adásokat. Az ismertetést élénk meg
beszélés követte. Az áhítatokat Győri 
János és Lupták Gyula tartotta. A 
közös bibliatanulmányozást Jávor 
Pál ceglédi lelkész bevezetése készí
tette elő. A munkaközösség elhatá
rozta, hogy minden gyűlésen offer- 
tóriummal segíti a kistarcsai özvegy 
papnék otthonát.
NAGYSZÉNÁS

A gyülekezetben november 23—
29-lg igehirdetés! sorozatot tartanak, 
melynek szolgálatát Gyöngyösi Vil
mos, budapest-fasori lelkész látja el. 
Az igehirdetés témái a következők:

Ezéklel a ritkán hallott próféta.
1. Rajtunk lön az Ürnak keze 

(Ezék. 1, 3.), 2. ö k  és atyáik vétkez
tek (Ezek. 2, 1—7.), 3. Minden beszé- 
dimet halld meg (Ezék. 3, 8—10.), 4. 
Ezüstjük és aranyuk meg nem sza
badítja őket (Ezék. 7, 19.), 5. Én le
szek nékik templomul (Ezék. II, 16.),
6. Megtérve éljen (Ezék. 18, 21—24.),
7. Istennek igéje él és megmarad 
örökké (I. Pét. 1, 22—25.).

FŐT
A november 24—26-ra tervezett

ökuménikus konferencia Fóton el
marad. Valószínűleg január végén — 
február elején tartják meg. Az idő» 
pontot később közöljük.

SZARVAS
Az új templomi gyülekezetben no

vember 2. és 8. között igehirdetés- 
sorozatot tartottak. A reggeli igehir
detések Ámos fcrófétakönyve alapján 
szóltak. Esténként pedig Máté 25. 
alapján szólt az Ige. A szolgálatot 
Pásztor Pál rákoskeresztúri segéd- 
lelkész végezte.

CSALÁDI HÍR
Kiss Kálmán, a Zuglói Evangé

likus Egyházközség tiszteletbeli pres
bitere november 16-án ritka ünne
pet ült családjával: házasságának 
55. évfordulóját. A jubiláló családra 
Isten áldását kérjük!

HÁZASSÁG
Záborszky Csaba felsőpetényi fél

kész é3 Demeter Éva november 15-én 
házasságot kötöttek a balassagyar
mati templomban.

Német és angol nyelvtanítást vál
lal diplomás nyelvtanárnő. Címe; 
VIII., Kisfaludy-utca 28/a. II. 3.

A M I M E G F IZ E T H E T E T L E N

Megfizethető és megvehető az 
étel, de nem az étvágy, az orvosság, 
de nem az egészség; a puha ágy, 
de nem az álom; a tanítás, de nem 
a bölcseség; a díszítés, dg nem a 
szépség; a gyönyörű bútorok, de 
nem az otthon; a világnak minden 
kedvtelése, de nem az öröm; az is
merősök, de nem az igaz barátok; 
a szolgálat, de nem a hűség; nyu
galmas napok, de nem a békesség.

A pénznek bűvös ereje van, ami
vel sokat meg lehet szerezni ezen a 
világon, de sohasem a boldogságot.

A pénz kulcs, amellyel sok ajtó 
megnyitható. A mennynek kapuját 
azonban ez a kulcs sohasem nyitja 
meg. Sana

A L U T H  E R A N I A

B AGH-E STJE
1953. november 23-án, hétfőn este 8 órakor a Deák-téri templomban

M Ű S O R :  ...
1. 6. sz. kantáta (Bleib bei uns) vegyeskarra, énekszólókra és zenekarra 
2 Korálelőjáték orgonára
3. 140. sz. kantáta (Wachet auf) vegyeskarra, énekszólókra és zenekarra 

KÖZREMŰKÖDNEK:
A Lutheránia ének- és zenekar Weltler Jenő vezetésével, M. Molnár 
Éva (szoprán-szóló), Máthé Jolán (alt-szóló), Kaposy Andor (tenor

szóló), Littasy György (basszus-szóló), Zalánfy Aladár (orgona)
Az adományokat a Deák-téri templom javára fordítjuk

É V F O R D U L Ó K  ]
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY

1773. november 17-én született 
Debrecenben, éppen nyolcvan esz
tendővel ezelőtt. A jó költőnek nem 
árt az idő, attól nő, amitől a rossz 
költő elvész. Csokonai úgy él tuda
tunkban. mint a magyar rokokó köl-' 
tője. Mennyivel több volt ennél! 
»Vakmerőségnek látszik ugyan, a 
Himfy szerelmei után, Erato lantját 
valakinek megzendlteni merni mos
tanában . . .« — így kezdi a költő hí
res élőbeszédét Lilláról írott »érzé
keny dalaihoz«. Csokonai azonban 
több volt egy vakmerő költőnél. 
K i s f a l u d y  Sándor versei mellett 
mert különbözni mindattól, ami ko
rának magyar ízlését és világát je
lentette. Nagy költő volt, a legna
gyobbak egyike. Mert különbözni, 
mert újszerű és forradalmas lenni 
azzal az őszinteséggel, amely egész 
költészetét annyira jellemzi. Valaha 
csak a rokokó poétájának tűnt fel. 
Bár ismerjük, mondjuk el, hogy 
jobban emlékezzünk rá:

Nyílj ki, nyájasan mosolygó 
Rózsabimbó, nyílj ki mái

Nyílj ki: a bokorba bolygót 
Gyenge szellő csókja vár.

Tüstént átfut rajtunk a nagy költészet 
tüze. Szembe mert szállni a közízlés
sel, ügy beszélt érzelmeiről, mint 
közügyről volt szokás akkor. Újra 
megmutatta a magyar költő bátorsá
gát, mely B a l a s s i  Bálint óta el
veszett. A középszerűségben állott 
fel s mutatott meglepő új szépsége
ket magyar nyelven. Üj költőként 
állott elő, arra a meggyőződésre hi
vatkozva, hogy minden, ami emberi, 
megénekelhető és kifejezhető. Köl
tészetét ez a szabadság-vágy jel
lemzi:

ÉS E S E M É N Y E K
Szép szabadsági óh sehol sincs
E világon oly becses kincs,

Mely tenálad nagyobb volna,
Vagy tégedet kipótolna.

Te könnyíted terheinket;
Ha bú rágja sziveinket,

Biztatsz minket.
Ez az ő hangja, ez az ő vallomása. 
A kóbor szegény diáké, aki egy sü
ket és szívtelen társadalomban írta 
a legszebb magyar mondatokat s 
harminchat éves korában elvitte a 
tüdővész. Nem csodája, hanem ol
vasnivalója Csokonai a magyarnak. 
Olvasnivalója egész költészete, mely 
kortársaiéval összehasonlítva nő ma
gasra, mint egy szikrázó öbeliszk. 
A rokokó költőjében, aki sárga se
lyem-kabátot, nyakravaló csipkét, 
lakkas topánt, parókát, illatos vizet, 
francia kertet és a spanyol etikettét 
csak hírből ismerte, mint bármelyik 
jobbágy-kortársa, e költőben, igaz 
realista szemléletet találunk, ha jól 
odafigyelünk mondanivalóira s sza
vaira. Olvassuk el prózáját, például 
leírásait, úti leveleit, mllv klasszi
kus magyar prózával találkozunk. 
Élő, nagy költő, velünk élő, velünk 
beszélő költő Csokonai. K o s z t ol á- 
n y i Dezső egyszer hosszan elnézte 
az esteledő Debrecenben Csokonai 
szobrát s magához valónak találta a 
költőt. Tudjuk, A d y  nem egy érzel
mi beállításában Csokonaiból indul 
ki. Érdemes hát visszasétálni a for
ráshoz. Debreceni sírja, a régi re
formátus temetőben, évtizedeken át 
oly elhanyagolt volt, hogy meg se 
találták, akik keresték. Most a deb
receni úttörők gondozzák a Csoko- 
nal-sírt, mint olvassuk a jubileumi'1 
beszámolóban. Költészetét irodalom- 
történészeink újra-értékelik. ” Buda-' 
pesten, a Városligétben. az évfordu
lóra leleplezték Csokonai szobrát. A

költőnek s a nemzetnek azonban az 
kell, hogy újra olvassák, újra mond
ják, mondogassák verseit.

ÖTVEN ÉVVEL EZELŐTT
■ jelent meg II. Rákóczi Ferenc híres 
önéletrajza magyar fordításban. 
D ó m j á n  Elek evangélikus lelkész, 
Abauj-Fancsal papja, a későbbi püs
pök, fordította magyarra a művet s 
adta ki 439 oldalon Miskolcon. Is
mét egy haladó hagyományunk, 
amelyről nem szabad megfeledkezni. 
Érdemes munkát végezne az, aki 
összegyűjtené mindazt, amit a né
pért küzdve-harcolva, száz meg száz 
magyar lelkipásztor hazánk szellemi 
felemeléséért végzett. Dómján Elek 
is ezek közé tartozik. Mily kitűnően 
látja Rákóczi alakját. »Nem azon hit 
igéit halljuk .Vallomásaiból’, melyet 
korlátok közé szorít a felekezetiség, 
hanem azon egyéni benső hitét, mely 
láthatatlan láncaival Istenhez csa
tol.« Helyesen állapítja ezt meg így 
a könyv elé írt bevezetőben, tárgyi
lagosan mutat rá arra, hogy a fele- 
kezetiségből kiemelkedő benső hit
élet a Rákóczié, aki mindnyájunké s 
összekötőnk, mint senki más. Rákó
czi évében s a kuruc szabadságharc 
évfordulóján ne feledkezzünk meg 
a vezérlő fejedelem olyan katonái
ról, mint Dómján Elek volt, aki 
megvallja, hogy »a hazafiul köteles
ség sarkalta« a fordításra. Igaza volt. 
Népünknr^ nemcsak ünnepi szózatra 
van szüksége Rákócziról vagy bárki
ről múltunk nagyjai közül, hanem 
arra, hogy az ő saját szavukat ol- 
vassa-hallja s elgondolkozzék fölöt
tük.

SZLOVÁKIA REFORMÁTUS 
PÜSPÖKE
lett V a r g a  Imre rimaszombati 
réfonfiAtu* lelkész, a szlovákiai re
formátus magyar lelkész! kar egyik 
legműveltebb tagja. Az újsághír ér

tesít minket is. A szlovákiai refor
mátusok és evangélikusok nehéz, sú
lyos megpróbáltatásokon mentek ke
resztül azokban az években, ame
lyekre a történetíró * joggal írhatja 
fel címül egykori cseh és szlovák ál
demokraták és álhumanisták nevét. 
Húsz és Comenius, Bél és Krman 
hazájában jelszavakra, s soviniszta 
állításokra hivatkozva, Benes Eduard 
és fegyvertársai a magyar nyelv ül
dözésére határozták el magukat. A 
protestantizmus ott maga alatt 
vágta a fát, amikor megtagadta az 
élő szó jogát magyar testvéreitől. 
A szlovákiai magyarok jogegyenlő
ségének egyik láncszeme most a re
formátus egyház zsinatának szabad 
döntése egy református püspökség 
felállításáról, s a szabad választás 
eredményeként a püspök személye, 
akit a kormány megerősített s ezzel 
összekötővé avatott az állam és a re- 
formátusság között. Történeti for
dulat ez. része annak a restitúció- 
nak, amiben Szlovákia magyarságá
nak most része van, hogy együtt 
építheti hazáját a szlovákokkal s 
együtt őrködhet velük a béke strá- 
zsáján.
BACH ES MAGYARORSZÁG
címen M a j o r  Ervin, kiváló zene
történészünk írt érdekfeszítő össze
foglaló tanulmányt. (Zeneműkiadó 
Vállalat, Budapest, 1933.) Bach mu
zsikájának magyar kapcsolataira 
már többen hívták fel a figyelmet. 
Job-wn Sebestian Bach Polonaise- 
dalramát S z a b o l c s i  Bence Bi
hari, Csermák és Lavotta verbunko
saival hasonlította össze s fedezte fel 
a meglepő hasonlatosságot. K o d á l y  
és S z a b o l c s i  együttesen állapí
tották meg, hogy Bach H-moll or- 
gonafugájs T i n ó d i  »Eger vér via
daljáról való ének«-ének 1553-ból 
származó dallamával azonos a téma 
első kilenc hangjában. Bach család
ját Korabínszky 1781-ben kiadott

lexikonja óta magyar származású
nak tudjuk. Maga Bach Is tudta, 
hogy ősatyja, Veit Bach, zsemlye
sütő volt Pozsonyban s protestáns 
vallása miatt ment Németországba, 
menekülve a kezdődő magyarországi 
protestáns-üldözésektől. Major Er
vin most nemcsak felsorolja mind
azokat, akik Bach magyar, illetve 
magyarországi származásáról írtak 
és tudtak — köztük L i s z t  Ferenc 
is, aki azt írta: »Bach az én földim 
volt, tudniillik szintén magyar szár
mazás« —, hanem tárgyilagosan 
megállapítja,, hogy ez a kérdés még 
nincs eldöntve. A 18. században több 
Bach-család fordul elő Magyar- 
országon, Pozsonyban is, de a nagy 
német zeneszerző kétségtelen rokon
sága bármelyikkel közülük még min
dig nincs teljesen bebizonyítva. Min
denesetre szembetűnők a magyar 
motívumok Bach zenéiben s rendkí
vül érdekesek a két századon át hú
zódó vallomások, többnyire német 
nyelvűek, Johann Sebestian Bach 
magyar származásáról. Major Ervin 
rendkívüli kutatómunkával össze
gyűjtötte a Bach-múvek magyar- 
országi elhangzásának történetét, 
adatait, Bach nevének előfordulá
sait a magyar sajtóban. Bach E*z- 
dúr fugája elsőlzben 1798-ban jele
nik meg Budán, egy pozsonyi zene
tanár kiadványában. Azóta a nagy 
protestáns zenekölto művet szerves 
részét alkotják a magyar zenei élet
nek. Bach ismerete és népszerűsítése 
a magyar protestáns egyházi mu
zsika érdeme is egyúttal. Eszünkbe 
jtit V ö r ö s m a r t y  Mihály Lijzt- 
költeményének sora: »bárhová mégy, 
mindig hű rokon«. Hű rokonunk hát 
Johann Sebastian Bach 1», akár 
egészen biztos, hogy őse őseinkkel 
élt e hazában, akár csak átment e 
honon s magával vitte szenvedé
seinek és örömeinek ritka dallamát 
Németországba. Szalatnai Rezső
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„Tartsd meg közöttünk a gyülekezetét
Amikor, ezelőtt néhány héttel, 

fcgyütt elindultunk erre az útra, liogy 
egyik régi szép énekünk verssorainak 
fonalán végiigelmélkedjünk egy isten- 
tisrtelelet, megállapítottuk, hogy »ez 
a kérdés: mit jelent nekem az isten
tisztelet, a templom, szorosan együvé- 
tartoziik azzal, hogy mR jelent nekem 
a gyülekezet. Mert hiszen ezért me
gyünk templomba, ezért gyülekezünk 
össze istentiszteletre, hogy gyüleke
zetté legyünk. Hogy Isten elvégezhesse 
rajtunk, bennünk, közöttünk, álta
tunk nagy müvét: igéjével és szent; 
ségeivei mindig újra gyülekezetté 
hívjon el, formáljon és szente'jen 
még bennünket. Igen, mindig újra. 
Ahogy a Kátéban Luther arra int, 
hogy a bennünk levő ó embernek na
ponta vízbe kell fulladni 6 naponta 
új embernek előjönni, vagyis na
ponta- meg kell térnünk Urunkhoz és 
Atyánkhoz, úgy a gyülekezet is mindig 
újra Isten teremtő, újrateremtő cso
dálatos cselekedetének műve. Ahogy 
megszólal a harang, megzendül az 
orgona, feltárulnak a templomajtók,— 
Isten hívogató két karja tárul ki, az 
ö  szava szólal meg: jöjjetek énhoz- 
zám mindnyájan... Azért megyünk 
a templomba, hogy szétszórt, megfá
radt és el hidegedéit szívű, osüggeteg 
és hitetlen emberekből ismét újra 
gyülekezetté legyünk s Isten Lelke 
elíöltsön berniünket erővel' és békes
séggel, örvendezéssel és bizakodás
sal, reménységgel és szeretettel: hogy 
Isten népe legyünk, az ö  gyermekei 
és szent serege, felkészítve és elindít
va minden jóoselekedetrc.

Igen, mert
Isten nem azért gvüjt össze ben

nünket egy-egy órára hogy vala
mely kegyes és langyos lelki fürdő
ben részesítsen, hogy elvonjon egy

időre a világ zajától s elandalít
son valami valótlan és élettelen 
ábrándozásba, hanem azt akarja, 
hogy gyülekezette formáltatva 
visszainduljunk az életbe, a vi
lágba s éljünk, szolgáljunk, vilá
gítsunk és tanúskojunk ott, mint 

az ö gyülekezete.
Hogy legyünk só és Világosság, he
gyen épített város & kovász azzal, 
amit kaptunk, azzal, amik vagyaink, 
öróla tanúskodva, szívvel, szájjal, 
élettel.

Elhangzik az áldás, kimenőre szól 
az ének, feltárulnak a templomajtók 
és özöniiik kifelé a gyülekezet. 
»Tartsd meg közöttünk a gyülekeze
tétle Igen, most dől el, hogy hiába 
volt-e templomi árasunk, az igének 
csak hallgatói voltunk-e, vagy meg
tartói is leszünk? Etszéledünk-e há
zainkba, családjainkba, munkahe
lyünkre — s viszünk-e magunkkal 
valamit: megmaradunk-e gyü.ekezet- 
nek? Mit viszünk haza uíravalóul, 
egy hétrev-ailóul? Valaminek vége van: 
az istentiszteletnek. S valami elkez
dődik: a hétköznapok élete, család
ban, otthonban, utcán, műhelyben, be- 
tegségben és egészségben, örömben 
és bánatban.

Indulsz hazafelé. Hogyan mégy 
haza? Mire gondolsz s miről beszél
getsz útközben? Eltölt-e még az, amit 
hallottál, vagy már újra betölt saját 
szíved lármája, amitől loten meg 
akart szabadítani? Meglátszik-e raj
tad, hogy honnan jössz, amint belépsz 
az otthon ajtaján?

Tudom, hogy magunktól mindez 
nem telik. Kérnünk kelt, de kérnünk 
lehet és ha kérjük, valóra válik: 
»Tartsd meg közöttünk a gyülekeze
tét!«

— r —

A R C O K  A B I B L I Á B A N
( E B E D

Jeremiást piszkos, sáros börtönbe 
vetik. Akik tanúi e gyalázatos csele
kedetnek, szenvtelentil nézik, vagy 
maguk is helyeslik azt, amit vele 
tesznek.

Ha véletlenül akadna közöttük, egy 
is, akinek szíve mélyón sajnálat van 
a szerencsétlen iránt, nem mer szól
ni, mert fél attól, hogy ő is hasonló 
sorsra jut, mint a próféta. Gyáván 
megbújnak a tömegben, cinkostár
saivá válva azoknak, akik Jeremiá
son keresztül az élő Isten akaratát 
gyalázzák meg.

Egy ember mégis akad, aki meg
könyörül a szánalomraméltó foglyon 
és aki igazságtalannak érzi azt, ami 
azzal történt. Nem Ismerjük a nevét. 
Egyszerűen Ebed Meleknak, a ki
rály szolgájának hívják. Amolyan 
inas, aki a király kényét-kedvét szol
gálja ki. Még csak nem is tagja a 
templomi gyülekezetnek, hiszen ide
gen, szerecsen, olyan ember, akit 
csak úgy eltűrnek maguk között a 
nép vezetői. Mint ilyennek pedig 
vajmi kevés fogalma lehet arról az 
Istenről, akinek nevében a próféta 
beszél és szenved éppen emiatt fog
ságot.

Pogány, a  hivatalos vallási felfo
gás szerint. Olyan ember, akinek 
nincsen semmi reménye arra, hogy 
a választott nép számára Ígért üdvös
ségben részesüljön. Olyan ember, 
aki ki van rekesztve mindenféle kö
zösségi életből és akinek még annyi 
joga sincsen, hogy belépjen a tem p
lom belsejébe.

A szive azonban tiszta. Tisztább 
mindazoknál, akik körülötte van
nak, akik hívőknek képzelik magu
kat és közben vagy üldözői Jere
miásnak, vagy pedig nemtörődöm
séggel szemlélik annak sorsát.

A próféta ellenségei elvonulnak, 
mint akik jól végezték a dolgukat. 
Közben bizonyára arra gondolnak, 
hogy milyen kegyes dolgot cseleked
tek, amikor ezt a lázadozó embert a 
hűvösre tették.

Nem sokkal utána a templomi 
gyülekezetét megszégyenítő dolog 
történik: Ebed Melek jelenti a ki
rálynak, hogy mi történt a prófétá
val. Itt azonban nem áll meg, ha
nem kieszközll azt, hogy bocsássa 
szabadon Jeremiást, kockáztatva azt, 
hogy kiesik urának kegyeiből.

M E L E K )
Azután saját maga megy érte és 

saját kezével emeli ki a bűzös odúból 
az agyongyötört foglyot.

Néki drága az az ember, akit Je
remiásnak hívnak, aki számára — 
talán sokszor érthetetlen módon — 
beszélt Istenről, aki minden ember
nek Ura és annak parancsairól, ö  
érezte, hogy ez az ember igaz em
ber, aki nem érdemli meg a szen
vedést, hanem szabadság kell néki, 
hogy tovább intsen, vigasztaljon, 
hogy továbra is hirdesse az igazsá
got.

így lesz Ebed Melek — a király 
szolgája — az Isten szolgájának 
megmentőjévé.

És ez a kicsiny kis hit, ami ilyen 
nagy dologra volt képes, még a leg
nagyobb pusztulásban is menedéke 
Ebed Meleknek. Ö nem pusztul el a 
város lakóival együtt, azokkal, akik 
kinevették Jeremiást. Élve marad 
»mert bizodalma volt az Urban.« 
Élve marad, m ert kicsiny hitével 
tudta azt, hogy mit kell cselekednie!

Hová lettek mindazok, akik Je
remiást a börtönbe vetették? A ne
vüket sem jegyzi fel az írás.

Sokat tanulhatunk tőle.
Megtanulhatjuk azt, hogyan kell 

Isten szavának hirdetőit megbecsül
nünk. Megtanulhatjuk azt, hogy 
minden embert szeretnünk keli, 
mert Ebed Melek mindkettőt meg
tette megszégyenítve korának gyü
lekezetét. Vámos József

A BOLDOG HAZASSAO
A templom egyik csendes sarká

ban idős házaspár ült, kéz a kézben. 
Mintha csendesen beszélgettek vol
na. Közelebb tépve meghallotta va
laki. hogy előbb a férfi, azután az 
asszony beszélt. A házassági eskü 
szövegét mondták halkan. Az ősz 
asszony elpirult. amikor észrevette 
a közeledőt s szerényen így adta 
magyarázatát a /pallótlaknak:

— 43 év óla élünk házasságban. 
Minden házassági évfordulón eljö
vünk ebbe a templomba, ahol egy
kor esküdtünk s elmondjuk egymás
nak újra a házassági eskü szövegét. 
Csak úgy, emlékeztetőül. Az emlé
kezésünk mindig békességet hozott.

Vasárnap. 1953. november 22-én este VaS órakor 
a NAGY MESTEREK — NAGY MÜVEK sorozat III. hangversenye 

a fasori evangélikus templomban (VII. GorklJ-fasor 17.)

KANTÁTA-EST
ELŐADÁSRA KERÜL:

Händel G. Fr.: 0  Uram árva lelkem
Kuhnau J.: ügy vágyom én Krisztusommal lenni, kantáták
Hände) G. Fr.: F-dur orgona verseny
Telemann 0.: Jöjj népek Megváltója, ádventi kapláta

KÖZREMŰKÖDIK: , - s
Molnár Éva (szoprán), Uher Zita (alt). Réti József (tenor) 
Rlssay Pál (basszus), a Fasori Evangélikus Énekkar, Zenekar, 
Peskó György (orgona kontinuo). Vezényelnek: Peskó Zoltán 
és Rozsnyay Zoltán. Orgonái Peskó Zoltán.

A m erik ai le lk é s z  b e s z á m o ló ja  
E u ró p á ró l

Bradley Skinner, az ohiói protes
táns lelkészi szövetség elnöke nem- 
reg tért vissza Amerikába többhetes 
európai útjáról, amelyet harmincegy 
lelkész társaságában te tt meg.

Beszámolójában, amelyet a  minap 
tarto tt meg,, főleg azt hangoztatta, 
hogy a nyugateuröpai országok né
pei, politikai pártállásra való tekin
te t nélkül, csaknem egyöntetű aggo
dalommal figyelik McCarthy szená
tor működését. Angliában konzerva
tív és munkáspárti vezetők azt 
mondták neki, hogy McCarthyban 
mindenki diktátorjelöltet lát.

Franciaországban és Németország
ban emellett mélységes hatást vál
to tt ki a  Rosenberg-házaspár kivég
zése — mondotta Skinner. — A ki
végzést csaknem mindenki elítéli 
Európában.

Skinner ezután a Marshall-tervről 
beszélt. Olaszországban (amelynek 
több mint hárommilliárd dollár se
gélyt adott Amerika) a  nyomor irtó
zatos. A munkások tíz százaléka ál
landóan munka nélkül van. Egyes 
városokban, mint például Nápoly
ban, a m unkát kereső emberek egy- 
harmada képtelen valaha is munká
hoz jutni.

A SZER ETETSZO LG Á LA T H ÍR E I
A BUDAPEST-JÖZSEFVAROSI 

gyülekezet a Rákóczi-úton ezévl 
első szeretetvendgségét a dlakónia 
jegyében tartotta. A szerctet- 
vendégségen Intézményeink életét 
vetítettképekben ismertették. Az of- 
fertórlumot a munka javára aján
lották fel.

NYÍREGYHÁZA—SALAMONBO- 
KOR. A salamonbokorbeli hívek egy 
szekér adományt küldtek a nyíregy
házi Film-otthonban ápolt és nevel
kedő 26 leánykánknak. Burgonya, 
kukorica, káposzta, dió, alma és sok 
egyéb jóval töltötték meg a kam
rát. Még nagyobb öröm volt azon
ban a leányok számára az, hogy ez 
a szekér kivitte őket a Salamonbn- 
korba, ahol a hívek csendesnapján 
az összegyűltek előtt a leánykák éne
kelhettek, szavalhattak cs szemé
lyesen is megköszönhették az ado
mányt. Feledhetetlen a szeretet, de 
kitörölhetetlen a gyermekek szívó
ból az a kapcsolat Is, mely a gyü
lekezet és az otthon között kiala
kult.

OKTOBER HÓNAPBAN igen 
sok adományt kaptunk. Minden ado
mányt hálás szívvel köszön a dia- 
kóniai osztály. Különösen köszön
jük a gyülekezeteknek havi gyü
lekezeti blbllaóráin gyűjtött rendsze
res adományát. Ez a bibliaórákon 
történő hasd rendszeres megemlé
kezés a gyülekezetekben, munkánk
nak erőcsalornája. Ezen keresztül 
ad Isten nekünk imádkozó, ránk
gondoló híveket, kiknek hite nélkül 
a munkát folytatni nem tudnánk. 
Kérjük Istent, hogy egyházunk min
den gyülekezetében tartsanak ha
vonta egy-egy Ilyen dlakóniai 
bibliaórát. ahol úgy Imádságban, 
mint adományokban hordozzák a 
munkát és keresztyénségük is életté 
válhat.

MÉZZEL ÉS KALÁCCSAL
Az éj sötét volt és a dolgok 
némán, feketén dermedeztek. 
Néztem a csorba holdkorongot 
és féltem tőle, mint a gyermek.
Oly sárgán lobogott az égen. 
mint csonkig égő gyertuaszál. 
Reszkettem és a szívembe néztem: 
és visszanézett a — halát. . .
De egyszerre megjött a hajnal!
Es elöntött mindent arannyal! 
Fénylett, szikrázott minden szeglet, 
minden áttetsző és meleg tett. 
Lelkem is bátor, tiszta, boldog!
Es úgy ragyogtak fel a dolgok/  
Ahogy Jézus mosta fehérre.
Kis életem mitől is félne?
Dalolni kell most s elseperni 
minden lomot mosolygó szájjal, 
s a reggeli mézzel s kaláccsal 
szívemet is elibéd le n n i...

' Pécsi Erzsébet

Luther a z  Egyház egységáréi
»Hogy mindnyájan egyek 

legyenek. .  .-
János Evang. 17:21.

Krisztus főpapi imádsága hatal
mas Ígéret a hívőnek, hogy ő az 
egész kercsztyénséggel egy test.

Ez pedig azt teszi, hogy ami 
néki öröme és fájdalma, az öröme 
és fájdalma az egész testnek is.

Nemcsak egy-két szent, hanem 
égen-földön minden próféta, vér
tanú, apostol — valamennyi keresz
tyén vele szenved és győz, érte ha
dakozik, őt segíti, védi és menti, Ál
dott eserevlszony ez, melyben a test 
hordozza a tag minden szükségét, 
búját-baját, viszont a tag is részes 
a test minden javában és erejében.

Fűihez azonban bit kell.

A L E G J O B B  É V E K
Középkorú ember — mondják ró

lad, aki a 40—55. éveidben jársz. 
Életed figyelemreméltó és fontos idő
szakába léptél. Még mindig úgy ér
zed, hogy előre mégy s fölfelé. A leg
jobb éveidben jársz, munkabírásod 
teljében. Családod van. Otthonod ki
egyensúlyozott, gyarapodó. Telve van 
a tieiddel a  szíved. Egyre inkább be
leveted magad a közügyekbe, a  nyil
vános szereplésbe. Buzgalmad magá
val ragad. A lelki érlelődés fiatalos 
ú tjá t elhagytad, a lelked ügye hát
térbe kezd szorulni.

Ha keresztyén ember vagy, egyre 
inkább kinyílik előtted a világi gon
dolkodású emberek életé. Ifjúkorod 
világából kikoptál s immár ez utób
biakkal jársz. Látásod fátyolos lesz. 
Kissé szomorú vagy. Ez az élet — 
mondod — s nem veszed észre, hogy 
lassan természetessé válik sok ab
ból, amit Isten igéje bűnnek nevez.

Életed ezen időszakának vele- 
1 járója, hogy kezdesz visszafelé tekin

teni. Emlékezel. Különösen, ha férfi 
vagy, kezded kutatni, mit is adott 
neked valójában az élet. Megkísért a 
gondolat, hogy összehasonlítsd ma
gad azokkal, akik jobban boldogul
tak, m int te. Gyakran ez az össze
hasonlítás belső károdra válik. El
kezdesz az éned körül forogni. Irígy- 
gyé válsz és megkeseredetté.

De a középkorú ember nem csak a

lelki meghidegülés veszélyes idejét 
éli szükségképpen. Ilyenkor köszön
tének rád a meglátogatás napjai is. 
Ebben az időben gyakran csőstül 
utolérnek a megpróbáltatások. El
eddig halogattad vagy túltetted ma
gad rajtuk. Most a szemükbe kell 
nézned. Most áll eléd pl. a betegség. 
Nem úgy, m int ifjúkorodban, amikor 
természetes volt, hogy gyógyulsz, ha
nem úgy, mint valami kérlelhetetlen 
eljövendőnek halk köszöntése. Most 
megismered ennek a halk köszön
tésnek a nyomán kelt belső, nagy, 
néma csöndet. Azután a környeze
tedben megdöbbentő halálesetek fi
gyelmeztetnek, hogy a maga igazi fo
kán értékeld az élet erejét. Ezekben 
a megfontolásokban sokan jutottak 
m ár életszemléletük válságához, 
amelyben feltették a kérdést: vég
tére is mi az élet igazi alapja és 
célja? Ezekben a kérdésekben köze
ledik hozzád Isten. Világosságot dé
rit és határozott döntésre késztet. Az 
igazi élet megújulására vezet, ahol 
megtalálod életed biztos tartalm át 
és célját.

Nem tette könnyűvé az életemet, 
de meggazdagította s ez megéri — 
mondotta valaki, aki életének dere
kán vallott, arról, hogy ki neki 
a Krisztus.

Heimer Virkkunen nyomán 
finnből Koren Emil

Szombat esti közös imádságunk
A Z  ISTEN CÉUA

Es. 35,
Isten azt akarja,, hogy a bűn kö
vetkezményeinek még nyoma se 

maradjon a világ életében. Az A'ltala 
ígért és munkáit örökéleiben ezért 
megszűnik minden testi elváltozás és 
az ember egészséges lesz, A test 
maga egészében szolgálja az ember 
javát és Isten dicsőségét.

@ Isten célja az is, hogy az ígéret 
valóság legyen és az ember igaz

ság s boldogság iránt való vágya tel
jesedjék, Az élet pusztáit üdítővé te
szi és a jelentben élvezhetővé az előre

VALLJUK MEG, hogy gyakran 
hűtlenek vagyunk Isten céljához 
és megfeledkezünk arról, hogy ö  
igazat és egészségest akar.

ADJUNK HALÁT Istennek, 
amiért ígéreteit mindig újra hir
deti az evangéliumban és meg-

5—10.
csalogató délibábot, A földi élet hiá
nyait Isten be akarja tölteni.

S Az is az Isten célja, hogy az egész 
teremtett világ békességben éljen 

egymással. A teremtettség akkor ott
honos az Isten teremtette világban, 
ha nem egymás ellen való acsarko- 
dásban, hanem örömteli békességben 
él egymás mellett.
j 4  I Ez a cél, ami felé vezet az Isten.
!---- 'imádkozzunk és dolgozzunk érte,
hogy valóban legyen tóvá a délibáb, 
valósággá az Ígéret.

győz arról, hogy hü marad Ígére
teihez.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy egy- 
házunk és magunk előbbre segí
tői legyünk Isten célja valösulá- 
sának a világban, s ezért hlgy- 
gyünk evangéliumában és szolgál
juk ö t imádságos és szorgalmasA í 19 í

BIBLIA- OLVASÓ
HETI IGE: LUKACS 12:35,

November 22, Vasárnap. Dán. 6:26, Rom. 14«.
Az egyházi esztendőnek az utolsó hete a nagy elmúlásra is figyelmez- 

tet bennünket. Legyünk készen és várjuk Urunkat, Aki örökké megmarad. 
Győzött a halálon Is s bennünket az új égbe és új földre akar bevinni, 
hogy örökké Vele legyünk. A zsoltáríró szavaival ml is könyörögjünk! 
hogy mostani életünket Isten akarata szerint éljük.

Olvasd még: Es. 65:17—19, 23—25, Zsolt. 90:7—17.
November 23, Hétfő . - L Móz. 28:15, PH. 3:1«.

...Legyenek derekaitok felövezve... Urunk kegyelme körülvesz 
bennünket, kísér, őriz és alkalmassá teszi az Ö akaratának cselekvésére, 
a világosságban járásra. S így, m int józan és éber szolgák élünk s Urunk 
megjelenése nem talál készületlenül. Járjunk »Lélek szerint«, mert Jézus 
Krisztusban vagyunk és nincs kárhoztatásunk!

Olvasd még: I. Thessz. 5:1—11, Róm. 8:1—11.
November 24. Kedd. Zsolt. 73:1, Rém. 5:81.
.  ̂ ’ • szövétnekeitek meggyújtva. . .  Enné! a  világosságnál
kérhetjük »Tiszta szivet teremts bennem óh Isten . . .« Ha ezt kérjük, a 
kegyelem munkálkodik bennünk s mint fiák közeledünk Istenhez. Az ö  
Lelke vezet s így nem leszünk könnyelműek, nem vetjük el örökségün
ket — a fiúságot — m int Ézsau tette.

Olvasd még: Zsid. 12:12—17, Róm. 8:12—17.
November 25, Szerda. Jób, 39:34—37, Thessz, 4:11.

A várakozó szolga — elnémult szolga. Nem védi magát, nem han
goztatja önigazságát, hanem csendben van és hallgat az Ur szavára és 
közben munkáját, küldetését is csendben végzi, munkálkodik. Élete vá
gyásásban folyik. *

Olvasd még: Márk 13:33—37, Róm. 8:18—23.
November 26, Csütörtök. Zsolt, 2*:i«, f. Kor, 15:4.
. , ,A halál felé megyünk, de nem reménytelenül, kétségbeesve, hanem 
bízó hittel, mint akik tudjuk, hogy Jézus Krisztus megtörte a halál 
hatalm át s rám utat a diadalmas életre. A hű szolga felé hangzik az 
örömüzenet. . .  menj be a  te Uradnak öröm ébe. . .  Ez a reménység már 
most valóság számunkra a Szentiéleknek a mi életünkben megnyilvánuló 
bizonyságtétele által.

Olvasd még: Mt. 25:14—30, Róm. 8:24—27.
November 27, Péntek. I. Kir. 8.-66, I. Pét. 4:11.

Várni mindig nehéz, de beteljesedni annál nagyobb öröm, Isten nem
csak a kezdetet, hanem a véghezvitelt is munkálja. Elhív, megigazít, meg- 
dicsőit — ezt ígérte, meg is cselekszi. A gyakori erőtlenség, bűneink lá
tása m iatt nem szabad kétségbeesni, bizodalmunkat eldobni, m ert hű az, 
Aki ígéretet tett, Ö folytatja s be Is fejezi, amit bennünk elkezdett. 

Olvasd még: Zsid. 10:32—39, Róm, 8:28—30,
November 28, Szombat. Jer. I« ,  Ftlemon 1:25.

Utolsó nap, csodálatos kegyelmi ígéret. Minden ige előre mutat, és 
isten cselekedetéről beszél. 0  tisztítja meg ajkunkat, hogy az ige hordozói 
legyünk. 0  árasztja ki kegyelmét, Q ad új szívat, új lelket, bűnbocsánatot 
és életet. Mindenhol Ö ajándékoz meg bennünket. Lezáruló egyházi esz
tendő, utolsó nap, reményteljes holnapot és kegyelmet hirdet.

Olvasd még: Zsid. 12:22—29, Róm. 8:31—39, Jer, 31:31—34.
Varga György
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SCHWEITZER ALBERT KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
Ezen az ülésen állították Ö6sze azak-

Az idén egyszerre két Béke- 
Nobel-dijal osztottak ki, mivel a 
múlt évben elmaradt a döntés e 
fontos nemzetközi díj odaítélése 
ügyében. Az egyik dijat Schweitzer 
Albertnek, a másikat Marshall- 
nak, az Egyesült Államok hadügy
miniszterének, a hírhedt Marshall- 
terv értelmi szerzőjének ítélték 
oda. Amennyire felháborította az 
egész keresztyénséget ez utóbbi 
döntés, annyival nagyobb örömöt 
okozo.t Schweitzer Albert kitün
tetése. Az alábbiakban Járosi An
dor néhai kolozsvári evangélikus 
esperes egy régebbi írását közöl
jük Schweitzerröl. JárOsi Andor 
egyházunkban Schweitzer életé
nek és munkásságának legjobb 
ismerője és mindenkor lelkes is
mertetője volt. Schweitzerröl való 
megemlékezésünket azzal tesszük 
közve lenné, hogy egyben Járosi 
Andor emlékét is felidézzük.

"I 932 márciusában Goethe halála 
százéves fordulójakor millió meg 

millió ember hallgatta a nagy né
met jubileumi ünnepség megnyitó
ját, a Majna melletti Frankfurtban 
elhangzó halkszavú Goethe-mélta- 
tást, melyet egy Afrikából felhozott 
orvosmisszionárius mondott. Nem ok 
nélkül nyitották meg a nagy ünnepi 
évet a lambarenei orvosmisszionárius 
pátosznélküli mondataival. Közmeg
egyezés volt, hogy ezt a beszédet an
nak az embernek kell mondania, aki 
a páratlan emberségű Goethét em
beri nagyságában egyedül közelítette 
meg, Schweitzer Albertnek. Schwei
tzer emberi nagyságát máskülönben 
éppen Frankfurt városa ismerte el, 
mikor 1928-ban neki adta a nagy 
Goethe-díjat.

A z emberinek e páratlan és csudá- 
latos tüneménye egy kis elszá- 

szi német evangélikus parochián 
született. Gyermekkorát Günsbach- 
ban töltötte, ahol édesapja lelkipász
tor volt. Minden embert döntően ha
tároz meg eredete és gyermekkori 
élményei. A kis falusi papfiú Isten 
és a nép csendes szolgálatának bol
dog titkát leste el a papi hajlékban. 
Elszász határvidékén lassan két kul
túrát sajátított el, elsősorban a né
metet, azután meg a franciát. Bizo
nyára ez időben oltódott leikébe más 
népek kultúrájának értékelése, be
csülése. És bizonyára itt van annak is 
a gyökere, hogy Schweitzer oly pom
pásan tud belehelyezkedni korok, tár
sadalmi rétegek, különböző nemzetek 
kultúrájába, vallásos világába.

A későbbi világhírű muzsikus első 
nagy zenei élménye az volt, hogy egy
szer a falusi iskola szomszédosztályá
ból kétszólamú ének, valami együgyű 
kis érzelmes dal csendült feléje. A 
kis Albert félig ájultan, megrendülve 
támaszkodott neki a falnak, hogy a 
gyönyörűségtől össze ne essék. A vá
góhídra hurcolt öreg ló fájdalmas

Istentiszteleti rend
1953 november 22-én, vasárnap Budapesten.

PESTI OLDALON:
DEAK-TER d. e 9 (úrv.) Zay László, d. e. 

11 Nlcmöller Márton, délután 6 Zay László. 
—’ “FASOR déléTötf 'MIT Cserháti Sándor, 
délelőtt II Szita István, délután 6 Gyön- 
yvSs! Vilmos. — DÓZSA GYÖRGY-OT 7 dél
előtt V-10 Gyöngyösi Vilmos. — Oi.I.ÖI- 
UT 21 délelőtt V.I0, délelőtt II. — RÁKÓCZI
ÉIT délelőtt 10 (szlovák) Szltády Jenő dr„ 
délelőtt s/,12. KARÁCSONY S.-U. délelőtt 10. 
THAI.Y K--U. 28 délelőtt 11 Vámos József, 
délután 6 Vámos József. — KÖB ANYA dél
előtt i/,I0 Koren Emit. délután 4 Korén Emit.
— SIMOR-U. délelőtt '/<I2 Koren Emil. —
UTASZ-U. délelőtt 7.12 H aíenscher Károly, 
délután 5 Szeretetvendéeség. — ZUGLÓ dél
előtt II (úrv.) Asbóth László teol.. délutón 
6 Danhauser László. — GYARMAT-U. 14 dél
előtt '/jlO Scholz László. — RAKOSFALVA 
délelőtt 'M 2 Scholz László. — FOTI-U dél
előtt II (úrv.) Gádor A ndrás, délu tán  ő 
Előadás. — VACt-UT délelőtt 8 Gádor And
rás. délután 4 Rimór Jenő. — ÚJPEST dél
előtt 10 Rlázy Lajos, délután V*7 Zenés- 
úhttet, Matuz László, — DUNAKESZI dél
előtt 9 Matuz László. — VAS-U. 2/c dél
előtt II Szimonidesz Lajos. — RÁKOS
PALOTA MAV-TELEP délelőtt '/dl. — RP. 
NAGYTEMPLOM délelőtt 10. — RP. ÖREG
TEMPLOM délután 3. -  PESTÚJHELY
délelőtt 10 Kürtösi Kálmán. — RÁKOS
KERESZTÚR délelőtt */all- -  RAKOSHEGY 
délelölt 9. — RAKOSLIGET délelőtt 10. — 
RÁKOSCSABA délelőtt 9 Békés József, dél
után '/i7 Békés József. — CINKOTA dél
előtt 9 (gyerm .), délelőtt 10, délu tán  7,3.
— MÁTYÁSFÖLD délelőtt 'M 2. — KERE- 
PES-KISTARCSA délelőtt '/,10. — PEST
LŐRINC délelőtt 11. délulán 5. — PEST- 
IMRE délután 5. — PESTERZSEBET dél
előtt 10. SOROKSAR-UJTELEP délelőtt 7,9. 
KISPEST délelőtt 9, délelőtt 10, délu tán  6.
— WEKERLE-TELEP délelőtt 8. — RÁKOS
SZENTMIHÁLY délelőtt 'M l, délu tán  5.

BUDAI OLDALON;
BÉCSI KAPU-TER délelőtt 9 Várady Lajos, 

délelőtt II Nagy Gyula dr., délután 7 V á
rady Lajos. — TOROCZKO-TER délelőtt 8 
Pét hő István. — ÓBUDA délelőtt 9 Komjáthy 
Lajos, délelőtt 10 Komjáthy Lajos, délután 5 
Mezősi György. — XII., TARCSAY V.-UT II. 
délelőtt 9 Ruttkay Elemér, délelőtt 11 (úrv.) 
Ruttkay Elemér, délután 7 D anhauser László.
— SZABADSAGHEGY—DIANA-UT 17. dél
előtt '/j9. — HŰVÖSVÖLGY — LELKÉSZ- 
NEVELÖ-INTÉZET délelőtt 10 (úrv.) Dan
hauser László. — KELENFÖLD délelőtt 8, 
délelőtt II. délután 5. — NÉMETVOLGYI-UT 
138. délelőtt 9. — XL. BARTÓK B.-UT 158. 
12. — CSEPEL délelőtt II Brebovszky Gyula, 
délután 0 Gálát György. — BUDAFOK dél
előtt 10. — NAGYTÉTÉNY délelőtt '1,9. — 
KELENVÖLGY délelőtt 9. ALBERTFALVA 
délelőtt Vili. -  CSILLAGHEGY délelőtt 'MO 
Kaposvári Vilmos.

Í r ta : néh. Járosi A n d o r
pillantása, a horogtól véres pisztráng 
látása eltökélteti vele, hogy soha álla
tot bántani nem fog. Feleslegesen 
még az afrikai őserdőben sem hasz
nálja fegyverét.

imnáziumi tanulmányai beíejezé-
'Jr sével a strassburgi egyetemen 

tanult teológiát, filozófiát, s buz
gón folytatta zenei tanulmányait, me
lyeknek irányt sok tekintetben ek
kor már a Párizsban meglátogatott 
nagy mester, zeneszerző és művész, 
a francia Charles Maria Widor adott. 
Még gyermekifjű, mikor már a nagy 
strassburgi Bach-kultusz kiváló orgo
nistája s már teológus korában min
denfelé hívták orgonistának egy-egy 
nagyszabású passió előadására. A 
nagyszerű testi erejű Schweitzer ki
tünően bírja a munkát. Egyetemi 
hallgató korában tanulmányaival 
párhuzamosan leszolgálja önkéntesi 
évét, egyidőben a katonáskodással 
teológiai versenyvizsgán ösztöndíjat 
nyer, s ugyanakkor a fiatal teológus 
az evangéliumok és tudományos kom
mentárok tanulmányozása közben 
rájön a legnagyobb teológiai pro
bléma nyitjára, az eszhatológia je
lentőségére Jézusnál, Pálnál és az ős- 
keresztyénségnél. Kutatásai tíz év 
múlva ezen a területen világhírűvé 
teszik nevét s új irányt szabnak a 
Jézus élete kérdéseinek megoldásá
ban, nemcsak a protestáns, hanem a 
katolikus teológusok körében is. A 
fiatal diák, a kicsit félszeg falusi fiú 
szelleme és művészete révén a leg
előkelőbb 'szellemi világba kerül. Fi
lozófiát hallgat és tanul, teológiai 
művön dolgozik, közben sokszor reg
gel nyolc órakor éjszakai alvás nél
kül siet a nagy Widorhoz, hogy el
játssza kiszabott orgonaleckéjét. 
Ugyanakkor a leghíresebb két zon
goristánál is tanul: Philippnél és 
Liszt egykori barátnőjénél és növen
dékénél, Marie Jael-Trautmannál.
A világ felé páratlan kulturális je- 
^  lenségnek mutatkozik a fiatal 
Schweitzer. Övéi, barátai, meste
rei boldogan tekintenek jövőjére. Pe
dig ekkor már Schweitzer régen dön
tött egy olyan jövőről, melyről még 
csak nem is álmodnak azok, akik fi
gyelemmel kísérik életét. A teológus- 
és filozófus-világban neve elismerést 
nyert már, mindkét tudományban 
döntőt és jelentősét alkotott. Widor 
felkérésére megírja híres, több mint 
négyszázoldaias Bach-könyvét fran
ciául s ezzel megindítja azt a francia 
Bach-kultuszt, mely később létre
hozza a párizsi Bach-Társaságot. Egy
szer majd ez a Társaság lepd meg tró
pusi pedálos zongorával a lambare
nei orvosmisszionáriust hálából. 
Beethoven műveinek világhírű ki
adója megkéri, hogy fordítsa le fran
cia nyelven írt Bach-könyvét német
re. A stílusművész Schweitzer, aki 
egyaránt mestere a tolinak német és 
francia nyelven, képtelen a saját mű
vét lefordítani s erre hihetetlen szor
galommal megírja most már orvosi 
tanulmányai, prédikátorsága, egye
temi tanárságának együttes munkás
sága idején a több mint nyolcszáz
oldalas Bach-művét németül, mely 
nemsokára angolul is megjelenik. Az 
eddig hamis úton járt Bach-kutatá- 
sok után — egyedül a Spitta műve 
járt helyes nyomon, de az is már sok 
tekintetben elavult — űj értelmezést 
adott a világ legnagyobb muzsikusa 
művészetének. Ugyanekkor a bécsi or
gona-világkongresszuson elfogadták 
az órgonaépítésre vonatkozó nagy
szerű regulációját, mellyel hadat 
üzent a technika vívmányaként üd
vözölt s orgonahatások helyett zene
kari hatásokra törekvő orgonaször
nyetegnek. Most derült ki, hogy a vi
lág legnagyobb orgonaszakértője a 
mesterség szempontjából is Schwei
tzer. Később, amikor egymásután 
kapta a meghívásokat a régi orgonák 
felülvizsgálására és megmentésére, 
muzsikus barátai tréfásan mondogat
ták róla, hogy Schweitzer Afrikában 
négereket, Európában orgonákat 
ment meg az élet számára. De, amint 
említettem, amikor tudományos és 
művészeti sikereinek csúcspontján 
áll, tulajdonképpen már régen más az 
iránya életének.
A/leg 1896-ban egy pünkösdi vaká-

ción a günsbachi papi lakban 
döntött élete felöl:

»A ragyogó nyári reggelen egy
szerre ineglepett az a gondolat, hogy 
nekem nem szabad ennyi boldogságot 
elfogadnom magától értetődő valami
ként, hanem adnom is kell érte vala
mit. E gondolattal foglalkozva még 
felkelés előtt nyugodt megfontolással 
megállapodtam önmagámmal, mialatt 
odakünt énekeltek a madarak, hogy 
harmincéves koromig élni fogok azzal 
a jogommal, hogy a tudománynak és 
a művészetnek szánjam az életemet, 
azonban valami egészen közvetlen 
emberi szolgálatra fogom magam 
szentelni. Nagyon sokat foglalkoztat 
engem, hogy mit jelentsen számomra 
ez a Jézus-i ige: aki meg akarja tar
tani az ö életét, az elveszíti és aki 
elveszíti az ő életét énéretiem és az 
evangéliumért, az megtartja azt. Most

megtaláltam az értelmét■ A külső bol
dogsághoz hozzájárul most már a 
belső. Szilárdan állott elöltem, hogy 
életfeladatom csak a közvetlen em
beri szolgálat lehel.«

Ez hát Schweitzer életének a titka. 
Az egyetemi tanár, a prédikátor, a 
tudós és világhírű művész egyszer 
csak jelentkezik a strassburgi egye
tem rektoránál, hogy engedélyt kér
jen az orvosi fakultásra való beirat
kozásra. A rektor először az őrültek 
házának n kandidátusát látja az 
előtte makacsul álló Schweitzerben, 
kit nem tud lebeszélni képtelen ter
véről, hogy dolgozni kezdjen egy új 
területen.

Még nagyobb nemcsak az ő, de
Schweitzer minden barátjának és
ismerősének az elszörnyedése,
mikor kiderül, hogy Schweitzer
afrikai misszióba akar menni;
éspedig, hegy egyetemesen szol
gálhassa a tiszta emberit, testileg
és lelkileg — missziói orvosnak.
Később egy csodálatos könyvben, 

amely magyarul is megjelent, Az or
vos az őserdőben, megindokolja, hogy 
a huszonegyéves korában tett foga
dalmat miért valósította meg ilyen 
különös módon:

»Olvastam és misszionáriusoktól is 
hallottamhogy az őserdei bennszület
tek milyen testi nyomo'úságban él
nek. Minél többet gondolkoztam ezen. 
annál megfoghat atlanabbnck tűnt, 
hogy mi, európaiak, oly keveset törő
dünk azzal a nagy emberbaráll fel
adattal, amely a távoli földrészeken 
vár reánk. Mintha csak minket intene 
a gazdag emberről és a szegény Lá
zárról szóló példázat! A gazdag em
ber mi vagyunk, akiket az orvostudo
mány fejlődése annyi ismerettel és 
gyógyszerrel ajándékozóit meg a be
tegségek és fájdalom ellen. Ennek a 

gazdagságnak mérhetetlen előnyeit, 
mint valami magától értetődő dolgot 
fogadjuk el. Künn a gyarmatokon 
azonban ott tanyázik a szegény Lá
zár, a színesbőrüek hada, amely a 
betegségnek és fájdalomnak csak úgy 
alá van vetve, mint mi, sőt még ná
lunk is jobban, de nincs rá módja, 
hogy küzdjön ellenük. Miként a gaz
dag ember meggondolatlanul vétke
zett az ajtója előtt álló szegény em
ber ellen, mert nem élte bele magát 

a helyzetébe, és nem hallgatott szí
vére, akként vétkeztünk mi is . . .  Az 
emberbaráti feladatokat a társadalom
nak, mint olyannak kell magára vál
lalnia. El kell, hogy jöjjön az ideje 
annak, mikor a társadalom küldetésé
ben és támogatásával nagyszánuí ön
kéntes orvos megy ki a világba, hogy 
a bennszülöttek között já/t 'egyen. Ez 
lesz a kezdete annak, hfygy felismer
jük és vállaljuk azt a felelősséget, 
mely rajtunk nyugszik a szlnesbörü 
emberiséggel szemben.«

A hála a kultúrember csodálatos 
kegyelmi ajándékáért így válik fele
lősséggé, a felelősség pedig az embe
riség szeretetteljes, közvetlen szolgá
latává.
"I 913 nagypéntekén Schweitzer fe- 

leségével megindult az egyenlí
tői Afrika őserdejébe, Lambaranébe, 
a hatalmas Ogove-folyó partjára s 
megkezdte munkáját. Maga építette 
fel a kórházi barakkokat hihetetlen 
testi erőt fejtve ki, gonddal és lele
ményességgel. Néger szolgáival, jó 
példával járva elől, versenyt dolgo
zott. Azután megkezdte a küzdelmet 
az európai civilizáció termelte bűnök
kel, az alkohollal, és a nemi betegsé
gekkel szemben. Azután gyógyítja a 
rettenetes leprát, és a még szörnyűbb 
álomkórt, az elefantásist, a maláriát 
és a többi trópusi betegséget. Pénze 
mindenre művei kiadásából, régi or- 
gorahangversenyeiből és nagylelkű 
barátainak áldozatkészségéből van. 
Mint egykor Abrahám a fiáról — írja 
Schweitzer —, úgy mondott le ő is 
egyetemi tanszékéről, a tudományról, 
művészetről és a szellemi emelkedés 
világhíréről. S most pótolja egyelőre 
ezt az emberfeletti lemondást szeren
csétlen, primitív emberek gyógyítása 
és megmentése.

»Hogyan fejezzem ki azokat az ér
zelmeket, amelyek a szerencsétlen 
emberek jövetelekor eltöltenek. Hiszen 
száz meg száz kilométerre én vagyok 
az egyetlen, aki segíteni tud egy ilyen 
szerencsétlenen. Mind ő, mind azok, 
akik hasonló bajjal jönnek majd, csak 
azért menthetők meg, mert itt vagyok, 
mert barátaim lehetővé teszik itt
létemet, különben gyötrelmes pusztu
lás várna rájuk. Arról, hogy meg
menthetem az életüket, nem is beszé
lek. Hiszen mindnyájunknak meg kell 
halnunk. De újra és újra nagy kegye
lemnek érzem, hogy megengedtetett 
nekem, megszabadítani őket a kínok
tól. A fájdalom kegyetlenebb úr még 
a halálnál is. így a jajgató ember 
homlokára teszem kezem és azt mon
dom neki: Nyugodj meg, egy óra 
múlva aludni fogsz, s mire felébredsz, 
nem lesz már fájdalmad.. Vége a 
műtélnek, a homályos hálóbarakkban 
várom, amíg a beteg felébred. Alig
hogy magához tér, csodálkozva néz

DÉLAMER1KA
— Néhány évtizeddel ezelőtt egész 

jelentéktelen számban éltek protes
táns keresztjének Délamerikában. Az 
utóbbi húsz-harminc évben azonban 
egyszerre négy és félmillióra növeke
dett 6zámuk. Figyelemreméltó ebben, 
hogy a növekedés nem a német, skan
dináv és északamerikai bevándorlás 
következtében állott elő. A spanyolok 
és portugálok, sőt az indián szárma
zásúak Is nagy számban csatlakoztok 
a protestáns egyházakhoz. Kü’ső'eg 
hozzájárult mindehhez az a körül
mény, hogy a római katolikus egyház 
a világ egy pontján sem gondoskodik 
olyan csekély mértékben hívei pászto- 
rálásáról, mint Délamerikában. Átlag 
8000 lélékre jut egy lelkész. A köz
élet katolikus külsőségei mögött régi 
pogányos nézetek és életfelfogás bú
vik meg.

*
— A lipcsei Tamás-templom főorgo- 

nása>, Günther Ramin professzor most 
tért vissza hangvensenykörútjáról, 
melyet Brazíliában és Argentinéban 
tartott. A mendozai egyetem tiszteiet- 
beli doktorává választotta Ramin pro
fesszort, »aki legméitóbbképpen kép
viseli azt a tradíciót, amelyet a lipcsei 
Tamás-templom nagy kántora, Bach 
János Sebestyén alapozott meg.«

SVÁJC
,— Az Egyházak Világfán ács a a genfi 
egyetemmel közösen Okúmén Ikus Fő
iskolát létesített egy éve a Bossey-i 
Ökumenikus Intézet keretében. Októ
ber 1-én nyitották meg az új főiskola 
második szemeszterét.

SPANYOLORSZÁG
— Szeptember 23—27. között Mad

ridban tartottal a 6panyo! evangélikus 
egyház 39- zsinatát. Gutier er Marin 
lelkész, a zsinat elnöke évi jelentésé
ben hangsúlyozta, hogy az állami ha» 
tóságok magatartása semmit sem ja
vult az evangélikus egyházzal szem
ben az utóbbi időkben. Több evangé
likus templomot még mindig zárva 
tartanak, így Saragossában, Lerida- 
ban és Bodajoz-ban. A zsinat foglal
kozott a lelkósznevelés kérdésével, va>- 
lamint egy hitvallás-tervezet szövegé
vel, amelyet végleges elfogadás előtt 
még egy külön bizottság fog átvizs
gálni. A zsinaton több külföldi ven
dég veit részt, közöttük D. Marc 
Boegner, a protestáns egyházi szövet
ség elnöke.
NÉMETORSZÁG

— A Németországi Evangélikus 
egyház (EKD) tanácsa szeptember 
10— 11-én tartotta ülését Berlinben.

nak a névsorát, akik a jövő évi evan- 
stoni nagy ökumenikus konferencián a 
német protestantizmust fogják képvi
selni. A 36 delegátus között ott sze
repel Dibelius püspök, Niemöller Már
ton, Niesel református moderátor és 
Dr.’ Thadden, a német protestáns na
pok vezetőjének a neve is.

IZLAND
Sigurgeir Sigurdsson dr., Izland 

evangélikus püspöke Reykjavikban 
03 éves korában meghalt. 1938 óta 
volt püspök.

AKIKNEK NEM SIKERÜL
A sikertelenség nem tartozik éle

tünk kellemes élményei közé. Hi
szem, hogy mindnyájan tudjuk, mit 
jelent valamely igyekezetünkkel a 
lehetetlenség falába ütközni.

Szeretnék azokhoz szólni, akiket 
ez bánt. Barátom, emlékezz az Ur 
szavára, amit Jeremiásnak mondott 
a fazekas műhelyéről. Arról van olt 
szó, hogy ha a korsó, amit a faze
kas készít, elromlik a kezében, újra 
kezdi a munkát s a másik korsót 
már kedve szerint készíti el.

Gondoltál-e arra, hogy a hiba a 
korsóban van, nem a fazekasban? 
Ha a lelki életben valami törés kö
vetkezik be, az ok bennünk van, 
sohasem Istenben. De az a csodála
tos, hogy ö nem vet el minket, ha
nem mindig újra kezdi, ha szünte
lenül a kezében maradunk.

Ne veszítsd el a bátor Ságodat, ha 
valami nem sikerült. Jusson eszed
be, hogy minden új dolgot rengeteg 
próbálkozás előz meg. A villany
lámpa feltalálója kétezer kísérletei 
végzett, amíg eredményhez jutott. 
Ha ez a felfedezés ennyi áldozatot 
kívánt, mennyivel több türelmet és 
új próbálkozást kíván az a kincs, 
amit emberi életnek és emberi lélek
nek neveznek?

Te torpanj meg soha, ha valami 
nem sikerül, hanem tanulj belőle 
és kezd újra. Egyszer észre fogod 
venni minden nyomorúság, sikerte
lenség és csalódás után, hogy győz
tél.

SeU erm an

*
R O Z S A K  E S  T Ö V IS E K

Az ember sokszor kérdezi, miért is 
teremtett Isten a rózsák közé tövise
ket.

Nem volna helyesebb hálát adni, 
hogy tövisek közé rózsát teremtett?

körül és egyre csak azt ismétli: már 
nem is fáj, már nem is fájl Keze tapo
gatózva megkeresi az enyémet és 
többé el sem akarja engedni. Ekkor 
mesélni kezdek neki és a. körülötte 
ülőknek arról, hogy Jézus urunk volt 
az, aki a doktornak és a feleségének 
megparancsolta, hogy eljöjjenek az 
Ogove mellé és hogy Európában fehér 
emberek adják nekünk a pénzt arra. 
hogy itt a betegekért élhessünk. Most 
aztán felelnem kell kérdéseikre, hogy 
kicsodák ezek az emberek, hol 
laknak és honnan tudják, hogy 
a bennszülöttek annyit szenvednek 
a betegségektől? A kávécserjéken ke
resztül a homályos kunyhóba besüt 
az afrikai nap, mi meg fehérek és 
feketék együtt ülünk és valóban ót
ér ezzük a szót: ti pedig valamennyien 
testvérek vagytok.«
F je  elveszett-e a kultúra számára 

Schweitzer? A világháború tette 
őt arra képessé, hogy az orvosi kül
detés mellett újra meg újra meg
ajándékozza az emberiséget hatal
mas tehetségének csodálatraméltó 
alkotásaival. A francia területen 
dolgozó orvosmisszionáriust, mint 
német állampolgárt, a franciák 
Franciaországba internálják. Ugyan
ekkor édesanyját a francia-német 
határterületen katonalovasok tapos
sák agyon. Édesatyja ágyúlövések 
közepette a fronttá lett faluban pász
toralja kicsiny nyáját, összeomlik 
egy régi világ, műkincsek, kultúrák 
pusztulnak el és Schweitzer az inter- 
náltságban felülemelkedve az emberi 
gyűlölségen, övéi miatti fájdalmán, 
az internáló franciákat gyógyítgatja, 
azután pedig asztalra rajzolt zongo
rán gyakorolja naponként a muzsi
kát s folytatja a háború kitörésekor 
megkezdett, a kultúra-pusztulásáról, 
újjáépítéséről és a kultúrember 
etikájáról szóló filozófiai mnukáját. 
A háborúnak vége és Schweitzer úgy 
jár, mint Abrahám, aki egyetlenegy- 
jét visszakapja hitéért, a strassburgi 
egyetem helyett Oxford Zürich,

Giertz Bo;

HITBŐL ÉLÜNK
Vászonkötésben. Ara : 30.— Ft. 
Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály
Budapest, VIII., Puskln-u. 12.

Stockholm, Prága versenyez érette, 
ezren meg ezren hállgatják tudomá
nyos előadásait. Barcelonában ő mu
tatja be először Bachot a Máthé- 
Passió első spanyol előadásán, köny
vet ír és róla írnak könyveket, élet
rajzokat, tartanak előadásokat és 
ezer meg ezer újságcikk beszél erről 
a páratlan emberről. Egy nagy svájci 
írónő pedig arról tud hogy százan 
meg százan imádkoznak esténként 
érette: »és őrizd meg Schweitzert, 
hogy sokáig éljen és müvét erővel 
és örömmel végezze«.

A z egyetemes irodalom egyik leg- 
szebb önéletrajzát ezzel a pár 

sorral fejezi be 1932-ben:
»Kezdek őszülni. A testem már érzi 

a következményeit a robotnak, melyet 
rámértém és az évek súlyát. De én 
hálásan tekintek vissza arra az időre, 
amikor még pihenés nélkül voltam 
képes végezni, des ti és szellemi mun
kát anélkül, hogy takarékoskodnom 
kellett volna az erőimmel. Készen és 
alázatosan tekintek a jövőbe, hogyha 
lemondás vár reám, ne találjon ké
születlenül. Hiszen minekünk munká
ban és szenvedésben egyaránt az a 
feladatunk, hogy megnyilvánuljon 
bennünk az olyan embereknek az 
ereje, akik eljutottak abba a békes
ségbe, amely minden értelmet fölül- 
halad.«

És milyen jó hinni egy olyan em
bernek, aki ezer háborús törekvés 
közepette is egy bibliai igét képvisel, 
mely megvalósult ez igét vallónak 
csodálatos emberi életében, vonzó 
például és varázserővel: »Az Isten
nek békessége, mely minden értel
met felülhalad, meg fogja őrizni szí
veteket és gondolataitokat a Krisz
tus Jézusban.«
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ÁDVENTI ÖRÖM
Advent a készülődés ideje. Mint 

amikor valamilyen nagy családi 
örömünnepre várakozik boldog iz
galommal szülő, gyermek és rokon
ság, úgy készül Krisztus születésé
nek ünnepére most a gyülekezet, az 
egyház nagy családja. Ádventi éne
kek zsonganak a szívünkben. Ád
venti gyertyák szelíd fénye világít, 
fenyőkoszorúk illata járja át a va
sárnapjainkat és hétköznapjainkat. 
Mindez azonban csak készülődés: a 
Karácsony előhírnöke. Advent Ka
rácsonytól kapja a fényét és mele
gét, arra készíti föl az egyház népét.

Advent ezért a bűnbánat ideje. 
Különösen hangzik, de igaz: bűnbá
nat nélkül nem lehet igazi adven
tunk. Egyházi színe is a lila, ugyan
az, mint a böjti időé. Advent prófé
tája Keresztelő János, a Krisztus- 
várás bűnbánathirdető prédikátora. 
»Készítsétek az ÍJrnak útját és 
egyengessétek meg az ő ösvényeit!« 
(Mát. 3,3). Krisztus útja pedig a 
bűneikből igaz bűnbánattal megtö
rök szívébe vezet. Nincs igazi Krisz- 
tus-várás, az egyháznak az Isten 
testbeöltözött szeretete ünnepére ké
szülődése, e nélkül a magunkbanéző 
és magunkkal leszámoló bűnbánat 
nélkül! A keresztyén ember egész 
élete kell, hogy megtérés legyen — 
mondja Luther. És ezt az ádventi idő
szak különös hangsúllyal hirdeti fe
lénk.

De advent az egyházi esztendő 
ürömidcje is. Ha nincs igazi ádventje 
a gyülekezetnek a szív löredelme nél
kül, amelyről a puszta prófétája pré
dikált, nincs igazi ádventje e nélkül 
az öröm nélkül sem. A bűnbánat ma- 
gunkbanézésén átsüt a Krisztus felé 
fordulás tiszta örvendezése. Ügy 
szomjazunk az örömre, úgy hiányzik 
az életünkből fénye és melege! Az 
egyházi esztendő kezdete megnyitja 
előttünk ennek az örömnek tiszta 
forrásait.

Adventi örömünk első forrása: 
Krisztus eljött hozzánk testben, Isten 
megtartotta ígéreteit! Az egyházi esz
tendőnek ebben az időszakában kitá
rul előttünk Isten mindama nagy cse
lekedeteinek széles távlata, melyek
kel évezredek során át készítette, 
egyengette Krisztus hozzánkjövete- 
lét a történelemben. Az »idők teljes
ségéig«, Karácsonyig, hosszú út veze
tett. Benne volt Izrael népének egész 
csodálatos története Ábrahámtól a 
prófétákig és benne volt a  pogány vi
lág népeinek felkészítése is. Keresz
telő János már közvetlenül az »idők 
teljessége« küszöbén áll. Mi azonban 
úgy ünnepiünk ádventet, hogy tud
juk. amit ők mind még csak remény
kedve, sóvárogva vártak: Isten való
sággal eljött megváltásunkra a Fiú

ban, emberi formában leszállt közénk 
a földre! Advent nékik még csak re
ménység volt. Nekünk már bizonyos
ság. öröm ünk az első Karácsony, 
Isten testtélétele, csodájából merít. 
Odafordul tekintetünk ádventben e 
felé a múltbeli, de sohá el nem hal
ványodó esemény felé és áldjuk érte 
Istent örvendező szívvel.

Advent örömének másik táplálója 
bennünk: azt a Krisztust várjuk, aki 
él és munkálkodik közöttünk az egy
házban, megszenteli életünket. A ke
resztyén élet — mint ádvent ideje 
— állandó könyörgés Krisztus hoz
zánk jöveteléért. Sohasem vehetjük 
Öt véglegesen a birtokunkba. Hitünk, 
szeretetünk szüntelenül abból él, 
hogy kegyelmesen újra és újra, nap
ról napra eljön hozzánk az igében, a 
szentségben, a gyülekezet testvéri 
közösségében. De úgy várhatjuk és 
úgy kérhetjük ezt a jövetelét, hogy 
közben látjuk, hisszük, tapasztaljuk: 
itt van és cselekszik köztünk. Meg
szentelte emberségünket azzal, hogy 
emberré lett. És megszenteli emberi 
életünket azzal, hegy a'* Szentiélek
ben szállást vesz bennünk. »Élek pe
dig többé nem én, hanem él bennem 
a Krisztus« (Gál 2,20). Krisztus vá- 
rása nem ünnepi hangulat csupán, 
hanem az ö  várása a hétköznap
jainkba, az otthonunkba, a minden
napi munkánkba, életünk gondjai és 
örömei közé. Megszentelő jelenléte, 
közelsége emberi életünkben — az 
ádventi öröm másik kiapadhatatlan 
forrása.

Ádventi örömünknek van még egy 
indítéka: azt a Krisztust várjuk, aki 
visszajön és befejezi, amit elkezdett 
a világban, az életünkben. Ádvent
nemcsak arról beszél az ige szavával, 
ami megtörtént és ami történik köz
tünk, hanem arról is, ami még a jövő 
reménysége. Töredékes az örömünk, 
megrontjá sok bűn, széretetlenségünk 
és hitetlenségünk? Az e miatti szo
morúságunkon, bűnbánatunkon átra
gyog az ígéret fénye, Krisztus végső 
eljövetelének öröme, Isten országa 
teljességének közeledése. Amit meg
élünk és hálás szívvel látunk az egy
ház, a  gyülekezet bűnökből tisztuló 
életének jeleiben, az még nem a fé
nyes nappal, csak a hajnal derengése. 
Kezdet, amelyet bizonyos hitünk sze
rint teljességre visz, befejez majd az 
Eljövendő, a  visszatérő Krisztus.

Ádvent a Krisztus-várás öröme. 
Krisztus várása, aki eljött, aki jön 
és aki eljövendő. Induljunk az új 
egyházi esztendő útjára ezzel az 
örömmel!

dr. Nagy Gyula

Készülj az ige hallgatására!
Advent 1. vasárnapja.

I. P é t .  1:22— 25.

Advent. Krisztus jön újra kegye
lemmel.

Az új ádventben a régi, örök igével 
közeledik. Üj életet akar ajándékozni, 
a meglévőt megtisztítani és megerő
síteni. Megtisztítani a képmutatástól 
a testvéri szeretet szívből való gya
korlására.

Az első keresztyének tiszta, fele- 
baráti szeretetükkel vonzottak; be 
kell ismerni, mi képmutatásunkkal 
gyakran taszítunk.

A képmutatás nélküli szeretet titka 
oz »igazság iránt való tengedelmes- 
ségbene rejlik. Erre szül újjá az ige 
által Jézus Krisztus.

Az új élet gyümölcse többek között 
a megtisztított szeretet, amely nélkül 
nincs keresztyén élei, nincs egyházi 
élet.

Ez a szeretet sohasem lehet ön
célú. Mindig másokért való, mégpe
dig személyválogatás nélkül. Nem 
azért kell szeretnem felebarátaimat.

hogy engem is szeressenek, hanem, 
hogy megtisztított szeretetemmel fel- 
melegitsem az arra rászorulók életét.

Ez a szeretet mindig áldozatos sze
retet. Nem üres beszéd, hanem kon
krét cselekedet. Bizonyára van kör  
nyezetedben szereteted megnyilvánu
lására szoruló, de ezen a vasárnapon 
egyházunk közel félezer szeretetre 
szorulója: árvája, nyomorékja, öregje 
vágyik a te tiszta szereteted áldoza
tára. Az első gyülekezetekben nem 
volt szűkölködő. Ez nem elérhetetlen 
cél ma sem: a Jézusból született új 
élet valósága.

Az egyházi esztendő elmúlik. De 
múlásában Krisztus újra jön a múlha
tatlan, örök evangéliummal, hogy új 
— a Létek által megtisztított — éle
tet ajándékozzon, amely mind atyád
fiái, mind valamennyi embertársad 
felé a képmutatás nélküli szeretetben 
és annak áldozatában valósul meg 
szüntelenült

IFJ. LÁBOSSÁ LAJOS

B eszélgetés N iem öller M ártonnal m agyarországi ta p a szta la ta iró l
és az Egyházak Világtanácsa evanstoni nagygyűléséről

Niemöller Márton, a nyugatnémetországi Hessen-Nassaui tartományi 
egyház egyházi elnöke magyarországi tartózkodásának első napjain sok
oldalúan találkozott evangélikus egyházunkkal. Megnézte néhány tem p-, 
lomunkat, szeretetintézményünket, a Lelkésznevelő Intézetet, előadást 
tartott a Teológiai Akadémián és a tanárokkal beszélgetést folytatott. Az 
egyetemes egyház fogadásán találkozott a budapesti paróhus lelkészek
kel s ezekkel egyenként beszélgetett, a  pesti, Pest megyei és budai egy
házmegyék lelkészi munkaközösségeinek együttes ülésén nagyszabású elő
adást tartott, prédUtált Pakson, Gyönkön, Györkönybem és a Deák-téri 
templomban (a Kálvin-téri református templomban is), megnézte a  mát
rai egyházi üdülőket, meghallgatta a fasori ének- és zenekar Kantátar 
estjét és a Lutheránia Ének- és Zenekar Deák-téri nagyszabású Bach- 
hangversenyét. Az egyik vele töltött estén beszélgetést folytattunk Nie- 
möller Márton egyházi elnökied, aki a  feltett kérdésekre készségesen 
válaszolt. .

Szeretettel üdvözölte az Evangélikus 
Elet olvasóit, egyházunk népét. Egy
házi életünkről szerzett benyomásai 
közül a következőket emelte ki:

»Elsősorban azokra a gyülekeze
tekre gondolok, amelyekben ige
hirdetést végeztem. Meglepett a 
templomlátogatás hallatlanul nagy 
mértéke. Az is különösen szembe
tűnő volt, hogy a Tolna megyei 
gyülekezetekben nem vasárnapi, ha
nem szombat délutáni istentisztelete
ket tartottunk s a templomok zsúfo
lásig megteltek. Mély benyomást tett 
rám  a gyülekezetek éneklése vala
mennyi templomban. Csak irigység
gel gondolhatok ezekre a nagy erővel 
éneklő gyülekezetekre. Mély benyo
mást tettek rám a meglátogatott 
gyülekezetek presbitériumai. Ezek
kel az istentiszteletek előtt találkőz- 
tam s azokban a ‘kézszorításokban, 
melyekkel üdvözöltek engem, érez
tem, hogy egész hamar közvetlen 
kapcsolat létesült közöttünk s az volt 
az érzésem, hogy ezek a férfiak mé
lyen benne élnek az egyházi élet
ben. A szószéken is ; igen hamar 
eltűnt a szokásos idegenség s érez
tem, • hogy ezek. a gyülekezetek oda
adással hallgatják Isten igéjét. Fel
tűnt nekem a meglátogatott temp
lomok igen jó állapota, tisztasága és 
rendje. Igen szépek a lelkészlaká- 
sok s azokban mindenütt rgen jó 
kapcsolatot találtam a szülők és a 
gyermekek között. Feltűnő, hogy 
milyen sole papné dolgozik külön
böző foglalkozásokban, ami nálunk 
Németországban szinte ismeretlen. 
Ebben a magyar evangélikus egy
ház talán legjobban az amerikai lu
theránus egyházra hasonlít. Tudom, 
hogy ebben a tényben a magyar- 
országi társadalmi viszonyok tükrö
ződnek, melyben a nők foglalkozta
tottsága olyan széles.«

Arra a kérdésre, hogy ml érdekelte 
legjobban egyházunk életében, Nie- 
möller Márton a következőket mondta:

»Legelsősorban a lelkészképzés 
ügye érdekel engem, amelyről szerez
tem is közvetlen tapasztalatokat. Vé
leményem szerint a lelkészképzés az, 
ahol az egyik legdöntőbb egyházi 
munka kialakul. A németországi 
helyzettel összehasonlítva úgy lá
tom, hogy a i az évszázadosán ha
gyományos magyar protestáns lel
készképzés, mely kollégiumi rend
szerben neveli a lelkészeket, első
sorban azzal a problémával küzd, 
hogy a teológusok teológiai stúdiu
maik köziben hogyan tudnak érint
kezést kapni a másirányú tudomá
nyos eredményekkel és a nép egész 
szellemi életével. Németországban 
ez rendezettebb dolog, nekünk vi
szont a teológusoknak az egyházzal 
való kapcsolatának megszerzése te
kintetében kellene sokat tennünk. 
A német teológiai képzés’ elsősorban 
a tanárok kutató munkáját segíti 
elő s kevesebb hangsúly van az egy
házi szolgálatra való kiképzésen. Eb
ben a tekintetben tehát ellentétesek 
a problémáink.

»A továbbiakban igen érdekelt 
a magyar evangélikus egyház szer
vezete és érdekes számomra, hogy 
az mennyire hasonló a magyar re
formátus egyház szervezetéhez. Az 
egyház jogi berendezkedése s az 
egyházi'vezetésben a mindenütt ke

resztülvitt kettős elnökség — mind 
az evangélikusoknál, mind a refor
mátusoknál — a fő dolog, amire itt 
gondolok. Rendkívül érdekelt en
gem a magyarországi evangélikusok 
és reformátusok közötti kapcsolat is 
és megállapítottam, hogy a két egy
ház között világos a hitvallásos ha
tárvonal s ugyanakkor örömmel 
látom, amit m ár azelőtt is tudtam, 
hogy a két egyház között milyen szo
ros együttműködés van, olyan, amely 
még az ökumenikus teológiai tanul
mányi munkára is kiterjed.«

Ezzel kapcsolatban teltük fel a kér
dést, mi várható az Egyházak Világ- 
tanácsa 1954. évi evanstoni nagygyű
lésével kapcsolatban, melyre a ma
gyarországi egyházak is elküldik dele
gátusaikat s mellyel kapcsolatban a 
két egyház nagyszabású teológiai ta
nulmányi munkát végzett? A kérdé
sünk az, hogy várható-e, hogy a nagy
gyűlés az emberiséget mai problémái
ban segítő és közérthető üzenetet tud 
fogalmazni?

Niemöller' Márton így felelt:
»Az evanstoni határozatok, illetve 

üzenét közérthetőségéhez a teológu
sokat erősen hozzásegíthetik a 
laikus részvevők. A határozatok, il
letve az üzenet tartalm ára vonat
kozólag véleményem szerint már 
a gyűlés előtt sok minden eldől. Ha 
a benyújtott határozat-tervezetek jók 
lesznek, akkor a nagygyűlés is sike
res m unkát fog végezni. Nem vár
ható ugyanis, hogy a kéthetes gyű
lésen a helyszínein folyjék le a 
munka döntő része. Ilyen értelem
ben nagy jelentősége ván a tanul
mányi bizottságok előkészítő mun
kájának.

Véleményem szerint az evanstoni 
nagygyűlés legfontosabb kérdése az, 
hogy sikerül-e továbbépíteni az 
1948-i amsterdaml világgyűlés ered
ményeit. Amsterdamban eldőlt az 
a kérdés, hogy az egyházak együtt 
akarnak lenni. Evanstonban . arra 
kell feleletet kapnunk, hogy az egy
házak tudnak-e együtt élni. Ams
terdam nagy vakmerőség volt, mert 
ott az ökumenikus mozgalomból hi
vatalos egyházak együttműködő 
szervezete épült ki. Evanston még 
nagyobb vakmerőség, mert azt a 
kérdést veti fel, hogy vájjon az 
ökuménében részvevő egyházak kö- 
vetik-e vezetőiket, akik az Egyhá
zak Világtanácsában való együtt- 
munkálkodást kimondták. Amster
dam óta az Egyházak Világtanácsa 
élete és munkája konszolidálódott, 
de éppen ez veti fel a problémákat, 
m ert a benne részvevő egyházak 
plusz és mínusz értékelés alá kerül
nek ökumenikus szempontból asze
rint, amint a munkában ténylege
sen részt vesznek, vagy nem.

Evanston másik nagy kérdése az, 
hogy túl tud-e jutni az amsterdami 
eredményeken, elsősorban a béke, a 
nemzetek egymás közötti kapcsolata 
és a társadalmi kérdések területén 
hozott határozatok után. Ha Evan
ston ezekben a kérdésekben az ál
lásfoglalást nem tudja továbbfejlesz
teni, akkor az Egyházak Világ
tanácsa hátrafelé megy. Ha t. i. 
Amsterdamban valamit valóban si
került megragadnunk, akkor azt 
nem ejthetjük el a hátrafelé hala
dás veszélye nélkül. Arról meg va
gyok győződve, hogy Evanston a

■

béke kérdésében határozottan fog 
nyilatkozni a béke fenntartása mel
lett, Erre — szerintem —  minden 
illetékesben megvan a komoly kész
ség. Bizonyos, hogy a nemzetközi 
kérdésekben is továbbfejlődés le
hetséges. E tekintetben az amerikai 
protestánsok között figyelemreméltó 
változás észlelhető. MacCarthy po
litikája figyelmeztetőleg hat és rá
kényszeríti az amerikai protestán
sokat arra, hogy a fenti kérdések
kel erőteljesen foglalkozzanak s a 
MacCarthyzirius az, amely kijóza
nítja azokat az amerikai protestáns 
egyházi vezetőket* akik a katoliciz
mushoz való közeledést szorgalmaz
ták. Szerintem Evanstonban a leg
égetőbb kérdéssé a faji kérdés és a 
nemzeti önállóságot követelő népek 
törekvései lesznek. Bizonyos, hogy 
e tekintetben is mérsékelt előrehala
dás történi« majd Evanstonban. 
Mindenesetre el tudunk jutni ah
hoz, hogy Evanston kimondja azt, 
hogy a keresztyén egyház nem tűr
heti, hogy különböző fajú emberek 
között az egyik magasabbrendűnek 
tartsa magát a másikkal szemben. 
Azt is el fogjuk érni, hogy a nagy
gyűlés intse az Egyesült Nemzetek 
Szervezetét és a kormányokat arra, 
hogy tegyék meg kötelességüket az 
elmaradt népek iránti felelősség vo
nalán és minden lehetőt tegyenek 
meg a népek függetlenségének elő
mozdítására. Bizonyos, hogy a nagy
gyűlés megmondja majd az Egye
sült Nemzetek Szervezete felé, hogy 
nem olyan »rendőri akciókat« kell 
rendeznie, mint az Koreában tör» 
tént, hanem ehelyett a fenti utat 
kell járnia.«

Feltesszük a kérdést, miben látia a 
Lutheránus Vi'ágszövet ség " felelőssé
gét ezekben az időkben? '
- »Nem tartam magamat illetékes
nek a Lutheránus • Világszövetség
ről . nyilatkozni, de annyit meg
mondhatok, hogy a Lutheránus Vi
lágszövetség nem végzi helyesen a 
feladatát, ha. felekezeti . tömbalko
tásra törekszik az Egyházak Világ- 
tanápsán belül vagy kívül. Viszont 
szívesen támogatja bármely egy
ház a Lutheránus Világszövetséget 
azokon a területeken, ahol misz- 
sziót végez, mint pl. Dél-Ameriká- 
ban.«

Végül megkérdezzük, mi az általá
nos benyomása Magyarországról?

»Régebben — sajnos — nem vol
tam Magyarországon — válaszolja 
Niemöller elnök —, kivéve a Béke 
Világtanács júniusi Budapesten tar
tott ülését, melyen három napot 
töltöttem Magyarországon. így ré
gebbi helyzettel nem tudok össze
hasonlítást tenni. Az azonban meg
ragadó, ahogyan az egész országon 
látszik a munka láza, egy olyan el
foglaltság képe, mely az egész nép 
felől azt a benyomást adja, hogy 
itt lendületes és bátor országépítő 
munka folyik. Ezt láttam elsősorban 
Sztálinvárosban, amely annak pél
dája, hogy egy tízmilliós nép mi
lyen nagy alkotásra lehet képessé. 
Megismétlem azt, amit a Béke Vi
lágtanács budapesti ülésével kap
csolatban mondtam, hogy feltűnő a 
magyar emberek derűje és nyu
galma, összehasonlítva sok nyugati 
ország népének lehangoltságával és 
idegességével.«

Beszélgetésünk végén szívélyesen 
búcsúzunk Níetnöller Márton egyházi 
elnöktől, aki a Magyarországon töl
tött napjait a továbbiakban a reformá
tus egyház körében fogja tölteni. Bizo
nyos, hogy Niemöller Márton magyar- 
országi látogatása erősítette a magyar 
és a német evangélikus egyház test
véri kapcsolatait, valamint a magyar 
portestantizmusnak a világprotestan
tizmushoz, való kapcsolatait. Az a re
ménységünk, hogy öt magái is segítik 
a magyarországi tapasztalatok abban 
a 'nagy munkában, melyet ő az Egy
házak Világtanácsában a béke megvé
déséért folytatott küzdelemben s az 
emberiség testvériségének fejlesztése 
ügyében kifejt. .

D
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2 EV AN G ÉLIK U S ELET

„Ha az egyház Krisztus hívása szeriül halad, 
akkor kőszikla tadaineiitiimen áll”

—  m ondotta  N iem öller M árton az  egyházegyetem  fo g a d á sá n

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
P 1953. november 29. Advent 1. vasárnapja.

Igék: 1. Pét. 1, 22—25, — Mk. 1, 1—5. 
Liturgikus szín: lila.

Egyházunk közvéleménye csaknem két évtized óta fordul nagy ér
deklődéssel Niemöller Márton felé. Az 1934-es «barmen i nyilatkozat« 
megszerkesztésével lett neve világszerte rokonszenvessé. Ebben a hit
vallásban a lutheri reformáció örökségének biztos talajén állva, széles 
igéi alapvetéssel Utasították vissza a hitvalló rémet evangélikus lelké
szek legjobbjai Hitler beavatkozását az egyház tanításába és életébe.

Niemöller Márton tiszteletére november 19-én délelőtt adott foga
dást az egyházegyetem az Üllői-úti székházban, amelyen megjelentek: 
Mihályt! Ernő egyetemes felügyelő, dr. Vető Lajos püspök, Dezscry 
LásZlő püspök, dr. Pálfy Miklós teológiai dékán, a pesti és budai egyház
megyék esperesei és lelkészei.

Dr. Vető Lajos püspök köszöntötte I 
Niémöller Mártont, a hessen—nas- 
saul egyházkerület elnökét és felesé
gét. Beszédében utalt a Niemöllerhez 
fűződő kapcsolatainkra s többek közt 
ezeket mondta: -Egyházi elnök úr 
nem ismeretlen népünk és egyhá
zunk előtt. Emlékszem, hogy

mikor a hitvalló front egyházi el
nök úr vezetése alatt harcolt a 
fasizmus ellen, a magyar evan
gélikus lelkészek közül sokan 

Írtak üdvözlő levelet önnek.
Abban a könyvben, amelyet az Ön 
testvére, Wilhelm Niemöller írt, em
lítés is történt a magyar evangélikus 
lelkészek leveleiről.« A múltbeli 
kapcsolatok után Vető püspök rá
mutatott Niemöller mély benyomást 
keltő állásfoglalására a világ béké
je megvédése tekintetében: -A Béke 
Világtanács budapesti ülésén egy
házi elnök ur beszéde hatalmas 
visszhangot keltett szívünkben, és 
tudjuk, hogy másutt is így történt, 
ahol Csak szeretik a békét és mun
kálkodnak érette. A német evangé
likus egyház becsületét a fasizmus 
tombolása során ön és a hitvalló 
front mentette meg.

Az a meggyőződésem, barátaim
mal és lelkésztársaimmal együtt, 
hogy ma a békemozgalomban 
tárul ki az a lehetőség, hogy az 
egyház bebizonyítsa, hogy Krisz
tus szeretetét tudja szolgálni 

ebben a világban.«
Niemöller Márton válaszában hálá

san emlékezett vissza arra a testvéri 
támogatására, amelyet a Hitler él- 
lehi egyházi harcban más országok 
keresztyénéitől kapott a német hit
valló egyház. Az egyházak közötti 
testvéri kapcsolat jegyében örömmel 
fogadta el a magyarországi meghí
vást, hiszen a keresztyéneknek meg 
kell osztanlok egymással gondjaikat 
és örömeiket egyaránt. Majd arról 
szólt, hogy Isten milyeti hittapászta- 
latokra vezette el a német hitvalló 
egyházat. -A hitvalló egyház átélte 
és átszenvedte az egyház lényegének 
igazi megismerését.

Meg kellett ismernünk, hogy 
Isten úton lévő népe vagyunk s

Horváth János az Állami Egyház
ügyi Hivatal elnöke pénteken fogadta 
Niemöller Mártont, a nyugatnémet
országi hessen-nassaui evangélikus 
egyházkerület elnökét, aki a magyar- 
országi protestáns egyházak vendége-

az egyház nem más, mint úton 
lévő egyház. Meg kellett látnunk, 
hogy az egyháznak nincs más 
olyan tulajdona, amiből ma élhet 
és ami holnap is az övé lesz, mint 
egyedül az Ige. Meg kellett ta
pasztalnunk, hogy az egyház 
egyedül abból az igéből él, amely 
Krisztusban testté lett, s amelyet 
Isten a Szentírásban hozzánk 

intéz naponként. „
Látnunk kellett, hogy az egyház nem 
támaszkodhat befagyott előítéletekre, 
hanem egyedül az igére. Az egyház 
élete olyan világban halad előre, 
amely állandó mozgásban van, de ha 
az egyház Krisztus hívása szerint 
halad, akkor kőszikla fundámentu- 
mon áll!«

A Krisztus szavának engedelmes
kedő keresztyén ember mai aktuális 
állásfoglalásai közül a világbéke kér
dése emelkedik ki, mint amelyet 
Isten maga tár elénk a megválaszo
lásra. Erre nézve Niemöller beszé
dében a következőket mondotta:

-A világbéke kérdésében különböz
nek a vélemények, de ma már vilá
gos, hogy két dolog között kell dön
tenünk: vagy az erőnek és erőszak
nak, vagy a megegyezésnek a politi
káját fogadjuk el.

En a megegyezés politikájához 
tartozom, és az a véleményem, 
hogy az erőszak cs a hatalom útja 
helyett a megegyezés útját kell 

járnunk.
Mint keresztyén ember, rendületlenül 
hiszek abban, hogy ez az ige — 
(Amennyiben rajtatok áll, békesség
ben legyetek minden emberrel’ •— 
Urunk parancsa.«

Niemöller beszédét azzal az imád- 
ságos óhajjal fejezte be, hogy Jézus 
Krisztus egyháza a mai időben és a 
mai problémák között is az Űr sza
vának engedelmes tanúja legyen és 
semmi más.

A fogadáson, melyen a budapesti 
paróhus lelkészek mind megjelen
tek, Niemöller Márton egyenként el
beszélgetett a lelkészekkel s szívélyes 
barátság és megbecsülés vette körül 
öt lelkészeink körében.

Egyházunk vezetősége november 
20-án este a Margitszigeti Nagyszál

ként Budapesten tartózkodik. A foga
dáson jelen volt Varga József az Ál
lami Egyházügyi Hivatal elnökhelyet
tese, Bereczky Albert református 
püspök. Vető Lajos és Dezséry László 
püspökök.

lóban újabb ünnepi fogadást rende
zett Niemöller Márton tiszteletére. 
A fogadáson megjelent az Áliaml 
Egyházügyi Hivatal elnöke: Horváth 
János és elnökhelyettese: Vargha 
József. Megjelent a prágai Állami 
Egyházügyi Hivatal elnöke: Plihal és 
a pozsonyi Állami Egyházügyi 
Hivatal elnöke is, akik ezldőben 
Magyarországon Időztek. Egyházunk 
vendégei voltak a fogadáson D. Be
reczky Albert és Péter János refor
mátus püspök, Kiss Roland egyete
mes főgondnok, Dr. Kádár Imre a re
formátus konvent külügyi és sajtó- 
osztályának vezetője, Fekete Sándor 
esperes, -az Út« szerkesztője, Szlmo* 
nidesz Lajos protestáns tábori püs
pök, Dr. KopolovicS Iván, a magyar- 
országi görög-keleti egyház admi
nisztrátora, valamint Mihályfl Ernő 
egyetemes felügyelő és a püspökök 
mellett egyházunk vezető lelkészei és 
teológiai tanárai.

A LEGNAGYOBB KASERTES
Nem ismereti veszedelmesebb kí

sértést, mint a díványon Váló fele
lőtlen heverészést. Ha egykor ör
vendezni akarunk egymásnak a 
mennyben, itt a földön szüntelenül 
fáradoznunk kell egymásért,

Ricard Olfert

L eiek tő l lé lek ig
Állok az ablak mellett éjszaka 
S a mérhetetlen messzeségen át , 
Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd 
Távol csillag remegő sugarát.

Bitliö mérföldekről jött e fény,
Jóit a jeges fekete és kopár 
Terek sötétjén lankadatlanul 
S ki tudja, mennyi ezredéve már.

Egy égi üzenet, mely végre most 
Hozzám talált s szememben célhoz ért 
S boldogan hal meg, amíg rácsukom 
Fáradt pillám koporsói ödelét.

Tanultam én, hogy ált als zűrve a 
Tudósok finom kristálymüszerén,
Bús földünkkel s bús testemmel rokon 
Elemekről ád hírt az égi fény.

Magamba zárom, véremmé Iszom,
Es csöndben és tűnődve figyelem. 
Mily ős' bút zokog a vérnek a fény, 
Földnek az ég, elemnek az elem?

Tán fáj a csillagoknak a magány,
A térbe szétszórt milljom árvaság?
S hogy össze nem találunk már soha 
A jégen, éjen s messzlségen át?

Óh, csillag, mit sírsz! Messzebb le 
se vagy.

Mint egymástól a földi szivek!
A Sziriusz van tőlem távolabb,
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja 

meg?

Óh, jaj, barátság, és fai, szerelemI 
Oh, faj, az út létektől lélekigl 
Küldözzük a szem csüggedt sugarát 
S köztünk a roppant, jeges űr lakikI

TÓTH ÁRPÁD

SZERETETSZOLGÁLAT
November 20-6n, ádvent első va

sárnapján, országos offertórlumot 
tart egyházunk a szeretetintézmé- 
nyek javára. Isten áldása legyen a* 
adakozókon és az adományozókon!

BUDAVÁR
November 28-ón, szombaton, ád

vent előestéjén, d. u. 6 órai kezdet
tél gyülekezeti szeretetvendégség 
lesz, amelyen előadást tart dr. Joó 
Sándor református lelkipásztor. Ád
vent első hetében, nov. 29—dec.
6. között csendes hét kezdődik min
den este 7 órai kezdettel a kápolná
ban. Az igehirdetés szolgálatát a 
gyülekezet lelkészei végzik. Dec.
6-6n, vasárnap lesz a gyülekezet Dia- 
kónlai Napja. D. e. mindkét isten
tiszteleten Sztehló Gábor ügyvivő- 
lelkész prédikál, este 7 órakor pe
dig közreműködik a Kelenföldi 
Énekkar, Sulyok Imre karnagy ve
zényletével.

PÉTER JÁNOS REFORMÁTUS 
PÜSPÖK A BÉKE VILÁGTANÁCS 
BÉCSI ÜLÉSÉRE UTAZOTT

A Béke Vllágtanács újabb üléssza
kát nyitották meg november 23-án 
Bécsben. A magyar nép béketalál
kozók ezreivel készült a Béke Világ- 
tanács újabb ülésére, hogy állásfog
lalásával erősítse a Béke Világtanács 
munkáját. Budapesten az állami, tár
sadalmi, tudományos és egyházi élet 
vezetői fogadták november 20-án a 
Budapesten átutazó szovjet küldött
séget s köztük Nylkoláj metropolitát. 
A fogadáson egyházunk részéről 
Dezséry László püspök vett részt. 
A Béke Vllágtanács három magyar 
tagja, köztük Péter János református 
püspök, már elutazott Bécsbe, hogy 
részt vegyen a tanácskozásokon. Pro
testáns egyházaink áldása kíséri út
ján.

KŐBÁNYA
Az Utász-utcai imateremben sze- 

retetvendégséget tartottak az el
múlt vasárnap, amelynek offertó- 
riumát az imatermet elválasztó füg
göny beszerzésére fordították. Ima
termük így fűtés és otthonosság 
szempontjából melegebbé vált. — A 
kőbányai gyülekezeti teremben min
den ádventi vasárnapon délután 
5-kor ádventi estet tartanak.

SZEGHALOM
A gyülekezetben november 27— 

28—29-én Gyülekezeti Napokat tarta
nak, melynek szolgálatát Bártfai 
Lajos magyarbánhegyesi lelkész és 
a helyi lelkész: Fodor Ottmár látja el.

SALGÓTARJÁN
November 15-én az egyházközség 

árváinak és özvegyeinek évenként 
szokásos karácsonyi megsegélye- 
zésére nagyszabású szeretetvendég
ség volt, dr. Csengődi Lajos, Ta
kács Andor, Lévey Árpád, az épí
tészeti zenekar és mások közremű
ködésével.

ÓBUDA
November hó 29-től december hó 

5-ig ADVENTI ÜNNEPI HET-«t
rendez a gyülekezet. — Ennek kere
tében minden este 7 órakor isten- 
tisztelet lesz a templomban. — Az 
igehirdetési szolgálatot GROŐ GYU
LA lelkész végzi Luk. 19:1—10. 
alapján, A SZABADÍTÓ ÉRKEZESE 
címen. — Az egyes Igehirdetések al
címei a következők:

NoV, 29-én: AZ eljövendő. Nov.
30-árí: Záketis. Dec. 1-én: Aki Jé
zust akarta látni. Dec. 2-án: Akit 
Jézus meglátott. Dec. 3-án: A -vi
lág«. Dec. 4-én: Akit megtaláltak. 
Dec. 5-én: Aki megérkezett.

Az ünnepi hét ZENÉSÁHITAT- 
tal zárul december 6-án, esté 6 óra
kor. Énekel: Szabadi József, hege
dül; Sz. Fodor Zsuzsa és Fodor 
Kata, orgonái: Heller Anna, kórus
műveket ad elő a gyülekezet ének
kara Arány Sándor vezénylésével, 
előadást tart: Komjáthy Lájos, gyü
lekezeti lelkész. — Belépődíj nincs. 
— Offertorium.

SOLTVADKERT
A Báes-Kiskun egyházmegye lel

készt munkaközössége nov. 12—13-ón 
Soltvadkerten tartotta ülését. A 
szolgálatokat Dezséry László püs
pök, Benczúr László püspöki titkár, 
dr. Nagy Gyula teológiai tanár, 
Rédcy Pál kerületi lelkész, Hafen- 
scher Károly kőbányai ségédlelkesz 
tartották. Minden előadást nagysza
bású, élénk Vita követett,

A gyülekezetben nov. 9—12. kö
zött minden reggel és este igéhit- 
detés sorozatot tartott Várady Lajos 
budai esperes.

PÉCS
November 15-én, vasárnap gyüle

kezeti napón igehirdetés-sorozattal 
szolgált Korén Emil budapest-kő
bánya! lelkész.

NAGYTARCSA
A gyülekezetben november 29-én 

teológus napot tartanak, melyre 
Friedrich Lajos Igazgató vezetésével 
teológusok jelennek még.

CSŐVÁR
Az egyházközség penei fiiiájában 

november 22-én csendesnapot tartot
tak, melynek szolgálatát Jurányi 
István váci és Marót! János acsal 
lelkészek látták el.

CSURGÓ
November 17—20-ig a gyülekezet

ben ádventi igehirdetés-sorozatot 
tartanak, melynek szolgálatát Hegy
háti János iharosberényi lelkész 
látja el.

PÁHI
A gyülekezet meghívott új lelké

szét — Murányi Árpádot november
8-án Iktatta be hivatalába Slkter 
András esperes. Isten áldása legyen 
a gyülekezeten és lelkészén.

Az Állami Egyházügyi H ivatal e ln ö k e  fo g a d ta  N iem öllcr M árto n t

KÉT ÍRÓ ÉVFORDULÓJÁRA
TÓTH ÁRPÁD

huszonöt évvel ezelőtt halt meg. 
Nagy költő volt, nagy költőnek kell 
lennie minden művelt magyarnál, 
nagy költőnek minden idegen sze
mében, aki ismerkedik a magyar 
lírával. Nekünk a költészet nemzeti 
műveltségünk legnagyobb kincse. 
Nem lehet eléggé ismételni azt a 
kérés t-követelést, hogy e nemzet 
minden tagjának ismernie kell ezt 
a költészetet, legalább a legfonto
sabb műveket.

Az irodalom nem csupán Iskolai 
kérdés, nem az írók ügye, 
nem csak az egyre gyarapodó 
olvasótáboré, hanem nemzeti 

közügy.
1825-ben, amikor megindul a Szé- 
chenyi-kezdeményezte reformkör, 
annak lírai erőt, lobogást, szenve
délyt az a csodálatos nagy költő
sereg adott, amely azokban az 
években, egész a szabadságharcig, 
a csúcspontig, kíséri a megújuló 
nemzetet. Csokonai, Berzsenyi, a 
két Kisfaludy, Vörösmarty, Petőfi, 
Arany, Tompa: egymás kezét fog
ják. Száz évvel utánuk, az a nem
zedék, mely Ady körül csoporto
sult, ugyanilyen bősége a költői 
lángelméknek: Ady, Kosztolányi,
Babits, Juhász Gyula. Tóth Árpád 
és József Attila, hogy csak a leg
nagyobbakat említsük, akik már 
holtak, de még mindnyájunk kor
társai voltak.

Tóth Árpád nem volt profetikus 
és lobogó költői jelenség, mint Ady. 
Csendes, visszahúzódó életet élt, de

gáncstalan költő volt, aki nem Irt 
le egyetlen egy gyenge vagy pon
gyola sort sem. A magyar nyelv 
legmagasabb és legnemesebb ré
tegébe jutott el. S igazmondó 
és tiltakozó volt, megalkuvás nél
kül. Alig volt túl a negyve
nedik évén, midőn 1928 november 
elején elragadta a szegények beteg
sége, a tüdőbaj. Nem hiába mondta 
önmagáról, hogy debreceni költő, 
akire Csokonai sorsa vár. Huszon
öt éve itt pihen Budán, a farkasréti 
temetőben. Életének nem voltak 
drámai állomásai. Debrecenből 
Budapestre kívánkozott, s a fővá
rosból minduntalan vidékre vá
gyott. A pesti egyetemen bölcsésze
tet tanult, kiváló műveltségre tett 
szert, de nem lett tanár, újságíró 
s író lett. 1908-ban tűnt fel első köl
teményeivel a «Nyugat« című folyó
iratban. Megnősült, egy lánya szü
letett; sokat járt a Tátrába és Sze- 
pes megyei falvakba, a hegyi leve
gőre, gyógyulni, pihenni. Á megél
hetés gondjai egész életén át kísér
ték, mint egy lidércnyomás. Négy 
verskötete jelent meg életében, ha
lála után Szabó Lőrinc gyűjtötte 
össze s adta ki összes verseit. 1951- 
ben jelent meg költeményeinek vá
logatott gyűjteménye.

Értékelése egyre általánosabb. 
Valaha csak az értelmiség egy ré
tege ismerte s adta-adogatta verseit 
kézről kézre, mint egy ritka fűszert. 
Holott Tóth Árpád, éppúgy, mint 
minden igazi költő, nem a «beava
tottak« cinkos-társaságának költője, 
hanem az egész nemzeté, aki a költé

szetbe szívvel-lélekkel beavatja az 
egész nemzetet. Igaz, a költők köl
tője volt, mint mondták róla, de csak 
azért, mert rendkívül tanult s a mes
terségéhez kiválóan értő művész volt. 
Elsőrangú fordítója volt angol és 
francia verseknek. Babits egyszer azt 
mondta, amikor kérdezték, melyik a 
legjobb új magyar költemény: Shel
ley ódája a nyugati szélhez Tóth Ár
pád átköltésében. Ady megrendült e 
soroktól:

Magam vagyok.
Nagyon.
Kicsordul a könnyem.
Hagyom.
Viaszos vászon az asztalomon,
Faricsálok lomhán egy dalon,
Vézna, szánalmas figura, én.
En, én.
S magam vagyok a föld kerekén.

Eémveretű vers, Tóth Árpád min
dén verse ilyen, nem hiába írta a 
költő önmagáról, hogy »szavak szob
rásza«. Megdöbbenünk, mennyi ke
serűség, árvaság, magány, szegény
ség és megalázás jutott osztályré
széül legnagyobb szellemeinknek is. 
Mi juthatott akkor a népnek? Mert 
Tóth Árpád nem túlzott egy jelző 
erejéig sem. így élt egész értelmisé
günk, tehetségével, képességeivel 
megbújva, leszorítva, filléres gondok 
közt. Tóth Árpád verseinek egy ré
sze sóhajt, sfr, gúnyol, dacol és pro
testál emiatt. Másik része túlnéz 
minden gyötrő napi gondon, az ol
vasót magasba viszi, a csillagokig, 
az elemek megnyugtató hullámaiba, 
amelyekből születik s visszatér az 
ember és világa. Költészete átfogja a 
mai ember egész világképét, mélyen 
érintve a magyarság sorsát.

KRŰDY GYULA

a másik író, akire emlékeztetni sze
retnénk. Ha élne, most volna het
venöt éves. Krúdy Gyula ugyanis 
1878 október 21-én született Nyír
egyházán. 1933 május 11-én halt 
meg a Margitszigeten egy gyertya 
fényénél, mert lakásából a kifizetet
len villanyszámla miatt már kikap
csolták az áramot. Harmincöt évi 
írói munkássága ma még teljesen 
áttekinthetetlen. Krúdy Gyula ma a 
legkeresettebb magyar olvasmány. 
Miért? Sajátos hangulatai, rendkí
vüli Kral mondanivalói miatt. Regé
nyeket és elbeszéléseket, sok apró 
rajzot és cikket írt Krúdy Gyula 
olyan stílusban, mintha verset ima. 
Krúdy a leglíraibb magyar prózaíró. 
Régi famíliából származott s famí
liákon keresztül nézte Magyarorszá
got, amelyről minden titkot tudott. 
Nem politikai titkot, hanem a tár
sadalom titkait. Azt, hogy miképpen 
élnek s éreznek az emberek. Hogyan 
főznek, mit sütnek s minő ízzel, 
milyenek a boraink és pálinkáink, 
milyen egy alma íze, hogyan szól a 
szán csengője Podolinban, milyen a 
szél a Nyírségben, mit beszélnek az 
asszonyok Óbudán tollíosztáskor, 
milyen egy pókhálós befőtt őszi
barack zamata, mind erről Krúdy 
hiteles s feledhetetlen leírást nyújt. 
Búsan csendülő hangja azonban en
nél tovább vezet: a magyar úri tár
sadalom bírálatához, s Pest polgár
ságának nagyszerű társadalomrajzá
hoz. Az álomszerűség, amit emle
getni szokás a Krúdy-prózával kap
csolatban, a hangulat-varázslás mód
szere.

Ez az fró ismerte és forrón sze

rette hazáját. Magyar tájakról 
s magyar figurákról senki sem 
irt Oly különös, megható és meg
hökkentő, hosszan zengő prózai 
költeményeket, mint Krúdy 

Gyula.
Mikszáth Kálmán adomából fűzte ki 
elbeszélései és regényei szálait, 
Krúdy egy-egy hangulatból indul ki, 
egyetlen szállal, s Célba ér.

Hallgassuk meg egy pár sorét, 
hogy szót értsünk. A szepesi váro
sok (Krúdy ott járt gimnáziumba) 
középkorias hangulatát akarja érzé
keltetni az író: »Hermann, a torony- 
őr, húsvét vasárnapján kihúzta fe
jét a medvebőrsüvegből, amelyet az 
első őszi szelek megérkeztével fülére 
húzott és hajadon fővel szólaltatta 
az áhítatos hangú harangot. Her
manne kinyitotta az eldupnszolt 
kürtőlyukat és alantról a városka 
polgárai gyönyörködve nézték, hogy 
ismét nehéz füst kanyarog elő ked
ves öreg tornyuk tetején. Az öreg 
városkapitány udvarából jókedvűen 
integetett Kéti felé a toronyba, ami
dőn az belefújt délben a kürtbe, 
míg Stiller János, a városka mecha
nikusa és műszerésze előszedte a 
zugolyból ócska táskáját és szerszá
mai tisztogatásához fogott. , .«

Ez a hangulat-varázsló néhány 
halhatatlan remekművel ajándékozta 
meg irodalmunkat s minden európai 
olvasót. Az első pillanatban moso
lyognunk kell az író egy-egy fura öt
letéi, de néhány oldallal odébb már 
megejt Krúdy realizmusa, akkor Is, 
ha nincs esemény abban, amit el
mond, csak egy élőkép az egész, 
Magyarország hatalmas élőképe a 
félmultból.

Szalalnai Rezső
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Egész egyházunk vasárnap a szeretetszolgálatra adakozik 25 éves a csepeli templom
Az egyház szeretetszolgálata — az 

egyház jócselekedete. Csak hitből —- 
kegyelemből élő egyháznak van sze
retetszolgálata. Az egyház köteles
ségből is végezhet ilyen szolgálatot, 
de akkor nem birtokolja maga is a 
szolgálat örömének minden áldását.

A magyarországi evangélikus 
egyháznak mindig voltak intéz
ményei, de a régiekhez viszo
nyítva az a különbség, hogy a 
régebbi szeretetszolgálat egyesü
leti vagy gyülekezeti kérdés volt, 
a mat pedig az egész egyház 
ügye. Közös üggyé tette az erről 
szóló egyházi törvénycikk, de 
még inkább az a fokozódó ter
jedő felismerés, hogy Isten az

Niemöller Márton, a hessen—nas- 
saui evangélikus egyházkerület el
nöke, feleségével együtt november
21-én meglátogatta a Teológiai Aka
démiát.

Dr. Pálfy Miklós dékán német
nyelvű beszédben köszöntötte Nie- 
möllert, amelyben többek között eze
ket mondotta: »Számunkra igen 
nagy öröm, ha olyan férfiakat kö
szön thetünk a Teológiai Akadémián, 
akiknek élete a Jézus Krisztusban 
való hűségről beszél.« Majd vázol
ta Niemöller példaadó egyházi szol
gálatának jelentőségét,

kiemelve, hogy az 6 élete példá
jából olvashatják le a lelkészek 
és jövendő lelkészek, hogyan 
kell az evangéliumot hűségesen 
hirdetni és hogyan kell a keresz
tyén embernek az emberiség bé

kéjéért harcolni.
Niemöller Márton ezután nagy

szabású előadásban rajzolta meg az 
egyház nehézségek és kísértések kö
zött vezető útját, amelyen a keresz
tyén ember csak úgy járhat, ha 
szüntelen Isten Igéjére figyel s an
nak hűséges tanítványa marad: »Ml 
mindig tanulók maradunk az Ismert 
lutheri mondat értelmében, hogy a 
keresztyén ember sohasem tartja 
magát tökéletesnek és tanulásra 
nem szorulónak, hanem mindig csak 
vándornak, akit Isten vezet az úton. 
Emlékeznünk kell Krisztus szavára, 
egy a ti tanítótok; Jézus Krisztus.« 
A Krisztus által vezetett keresztyén 
ember és keresztyén egyház tud 
egyedül eligazodni a földi élet kísér
tései között.

Tudomásul kell vennünk, hogy 
mi Krisztus megelcvenítése nél
kül halottak vagyunk. Jézus 
Krisztus müve pedig nem egyéb, 
mint megelevenítés, életrckeltés.
A templomjáró emberek ugyan 

többnyire kevesebbet várnak Krisz
tustól, mint megelevenítést: »Sok
szor az a kísértésem, hogyha oly
kor vasárnap mint igehallgató ülök 
a templomban, hogy odaáll jak az 
ajtóhoz és megkérdezzem az embe-

egyház szeretetszolgálatát az élű 
egyház alapvető vonásának te

kinti.
Vagyis a szeretetszolgálat az egy
ház életének egészségét és erejét 
mutatja. Minél tisztább az igehirde
tés, minél rendszeresebb a lelki
gondozás, minél odaadóbb az egy
házhűség a gyülekezetekben, annál 

»jobb és áldottabb a szeretetszolgá
lat. Sorvadó, szegény, reménytelen, 
fejlődésképtelen szeretettntézmények 
az erőtelen egyház útjának kiszáradt 
csontjait mutatnák.

A szeretetszolgálat Isten igéjének 
való engedelmesség. A hazánkban 
járt Niemöller Márton egyik elő
adásában azt mondotta, hogy a Szó

rókét, hogy ma ki mtért jött tem
plomba. Azt hiszem, száz közül egy 
sem tudna igazi feleletet adni, ha
nem a lelkűk számára langymeleg 
fürdőt kívántak venni, egy kis ma- 
lasztot vártak, hogy a mindennapi 
élet gondjaival meg tudjanak bir
kózni.«

Olykor maga az egyház sem érti 
meg, hogy Jézus Krisztus müve a 
megelevenítés. A nyugati lutheránus 
egyházban a liturgia reformjától 
várják az egyház megújulását, 
amelyről Niemöller ezt mondta: 
»Nagy híve vagyok egy alaposan 
átgondolt liturgiái átdolgozásnak, de 
ha azután jönnek emberek és azt 
vallják, hogy ezzel lehetne az egész 
egyházi helyzetet egészségesebbé ten
ni, akkor itt jó lenne vigyázni. A 
legtöbb, amit ebből ki lehet hozni, 
hogy a koporsó mellé, amelyben 
mint halott fekszik az ember, né
hány gyertyát gyújtsunk, de ettől 
egyetlen halott sem fog feltámadni 
és megelevenedni.

Az egyház üzenetével azonban
Isten a Szctnlélek által halotta

kat ktván megeleveníteni.«
Jézus Krisztus a2ok számára lesz 

életújulássá, akik tíz ő haláléból és 
feltámadásából élnek, »Azért min
den azon múlik — mondotta Niemöl
ler —, hogy ez a Jézus Krisztus, akit 
nekünk hirdetnünk kell, s akit oda 
kell élnünk az emberek elé, vájjon 
az a megfeszített valóban a ml élő 
és megváltó Umnlk-e, akié minden 
hatalom mennyen és földön. Jézus 
Krisztusnak ezen az uralmán fordul 
meg minden. És ha az emberek hall
ják és hiszik, hogy minden felett, 
ami ebben a világban történik, Jé
zus Krisztus az Ur, akkor az embe
rek tudják azt, hogy mit jelent az 
evangélium örömhíre« — fejezte be 
előadását Niemöller.

Az előadás után Niemöller és fe
lesége megtekintették a Teológiai 
Akadémia új épületének nagy építé
szeti pompával kivitelezett helyisé
geit. majd Niemöller a tanári kar
ral folytatott beható beszélgetést a 
németországi és hazai teológiai hely
zetről,

székek alatt ma olyan emberek ül
nek, akiknek szorongató kérdése: ki 
az én felebarátom?

Az emberiség az irgalmas fele
barát után kiált! Ez a kérdés 
nem a miénk, hanem Istené, aki 
azt kérdezi Káintól, hol a te 
testvéred? A feleletet Is Isten 
adja és ez ugyanaz ma Is, amit 
annak Idején Luthernek adott: 
Jézus Krisztus az irgalmas fele

barát.
Jézus szeretetét átélni és irgal

mas felebarátnak lenni — misszió. 
Ugyanaz a misszió, amelyet Jézus 
Krisztus is cse'ekedett, amikor le
hajolt mindenkihez, a farizeushoz és 
szadduceushoz, a samáriaihoz és a 
pogányokhoz, a tudósokhoz, férfiak
hoz és nőkhöz, a gutaütötthöz és a 
bélpokloshoz.

Amikor ugyanezt csélekszi az 
egyház, akkor végez szeretetszolgá
latot. Hálát adhatunk Istennek, 
hogy egyházunk népét felébresz
tette erre a felelősségre. Ezért jön
nek össze Tordason minden szerdán 
este, hogy meleg ruhákat kössenek. 
Ezért adogatják oda a soproni gyer
mekbibliakör tagjai legdrágább kin
cseikéi, a babáikat az idiótáknak. A 
hűvösvölgyi otthonban ezért adnak 
egymásnak találkozót különböző 
gyülekezetekből induló hivek, hogy 
foltozzák, javítgassák, használhatóvá 
tegyék a küldött ruhát. Ezért járják 
Apostagon a presbiterek feleségei a 
gyülekezetét és gyűjtik össze az ado
mányokat. Ezért volt Óbudán »látha
tatlan szeretetvendégség«.

Ezért áldoz az irgalmas felebarát 
a szeretet erejével országszerte 
Intézményeinkért és a gondozot
takért. Az egész egyház életének 

megnyilvánulása ez.
Ki győzné felsorolni azokat, akik 

— az egészért égő szívvel — ha
vonta rendszeresen küldik adomá
nyaikat pénzben vagy természetben. 
Nem Is olyan régen egy körlevél 
futott szét, amelyben a szarvasi 
és békéscsabai árvák mellé »nevelő
szülőket«, »szülő-helyetteseket« ke
restek. Egy fiatal asszony, alig pár 
héttel az esküvője után meleghangú 
levelet írt az általa ismeretlen leány
kának, akinek felveszi gondját. Egy 
édesanya elvesztett kisleánya helyett 
anyai szeretetét egy másik árvára 
fordítja. Egyedülálló idős özvegy
asszonyok reszkető sorokkal vállal
nak hasonló terhet és a magukét 
megosztják a kicsinyekkel. Egy fia
tal lelkész-jegyespár így ír: »Testvéri 
felelősséggel és örömmel vennénk 
fel a kapcsolatot egy árva kis
leánnyal. Nem tudjuk, hogy Isten 
milyen anyagi körülmények közé 
helyez bennünket, de mostani hely
zetünkben is gondosni akarunk va
lakiről.« Egy 17 éves gimnazista 
leányka kis testvért keresett, aki
nek szükségleteiről a maga zseb
pénzéből gondoskodik.

Az egyház szeretetszolgálata min
denkori feladat. Népi demokráciá
ban élő egyház számára népi fel
adat, amellyel egyházunk a magyar 
népnek szíve szerint tartozik. Köz
tudomású az, hogy államunk is he
lyesnek tartja szeretetszolgálatunk 
kibővítését. Egyházunk népétől függ, 
mennyire tudunk ebben előre
haladni. Nemcsak arra kell gondol
nunk, hogy mai intézményeinket 
erősítsük, hanem arra is, hogy azo
kat bővítsük, mint ahogyan ez 
Gyenesdiáson, Kapernaumban Is 
történt.

Amikor ádvent első vasárnapján 
az istentiszteletek offertóriumát a 
szeretetszolgálat Javára kéri a Dia- 
kóniai Osztály, könyörögjünk azért, 
hogy ezen az áldozaton is legyen 
Istennek gazdag áldása.

• Várady Lajos

S Z Á R N Y A K
E rőt m egha ladó  fe la d a to k  e lő tt 

v a la k i íg y  só h a jlo tt fe l:
— H a Is te n  m ost s zá rn y a k a t adna, 

de m e ssze  rep ü ln ék  in n en i
E g y  bölcs em ber ilyen  v á la sz t  

a do tt:
—  H a Is te n  a z t  akarná, h o g y  m e g 

fu s s  a fe la d a to k  elől, a d n a  szá rn y a 
kat.

A  Pesti (Deák-téri) Evangélikus 
Egyházközség 1953. november 
28-án, szombaton délután 5 óra
kor rendezi a Sütő-u. 1. sz. épü
let II. cmelctt nagytermében 
DEÁK-TÉRI ESTÉK sorozatának 
III. estjét:
A VIZSOLYI BIBLIÁTÓL 
AZ UJ BIBLIAFORDÍTÁSIG
elmen, régi bibliák kiállításával 
egybekötve.

Előadást tart dr. Karner Ká
roly teológiai tanár, közreműkö
dik Máthé Jolán, az Állami 
Operaház tagja, Somoskövy Jenő- 
né és Kaposl Andor.

Adományokat kérünk a Deák
téri templom javára, tetszés sze
rint.

A gyülekezet 25 évvel ezelőtt még 
a pesterzsébeti egyházközség fiók
egyházközsége volt és Csepelsziget 
mentén 45 km-es hosszúságban gon
dozta a szórványok sokaságát. A 
szórványok egy része a mai Sorok
sár—Dunaharasztd egyházközségben 
tömörül. A csepeli templom 1927— 
28-bán épült. Vaskos tornyával, 
nagy ablakaival, erős homlokzatával 
semmiféle építészeti stílust nem kép
visel, de szinte jelképezi a kicsiny 
közösség összetartásának erejét. A 
gyülekezet a templomépítés ideje 
alatt erősödött akkori hitoktató lel
készének, Oláh Károlynak a vezetése 
mellett.

Az évforduló napján ünnepi soka
ság előtt dr. Vető Lajos püspök pré
dikált Ján. 5:26—30. Versei alap
ján. Arról tett bizonyságot, hogy 
Isten élő személyes lény, aki szól 
hozzánk. Az a templom rendeltetése, 
hogy ez a megszólító ige hangozzék 
benne, hogy az ige formálja a gyü-

|""j"|A MAI ESTE bezárja az elmúlt 
— -^egyházi esztendőt és egyben e'ő- 
estéje az új ádventnök. Ma Isién igéje 
ilyen helyzetben szól hozzánk Isten 
követségében, Jiogy felettünk se kell
jen átkot mondania, hanem az új 
ádvent új megtérést hozzon, azaz hi
tünk és életűink igazodjék Isten aka
ratához.

ISTEN MINDIG küld hozzánk 
— ■ követeket. Kezdte a p róbákkal s 
a birákkal, majd elküldte a legfőbb kö
vetet: Krisztust. Hozzánk pedig az e'- 
múlt egyházi esztendőben evangé'iu- 
má't és szentségeit küldte. Az új ád
ventire is ezt ígéri, mert az Ö mun
kája felénk a mi megmentésünk 
műve.

V A L L JU K  M E G , ho g y  g ya kra n  
nem  ve ttü k  fig ye lem b e  Is te n  kö 
veié it, sü k e te n  h a llg a tta k  e va n 
g é liu m á t és é le tünk  sem  volt kö
vetség .

A D JU N K  H A L A T  a z  e lm ú lt e g y 
h á zi e sz te n d ő  á ldása iért és a 
kö ve tk e ző  ígéreteiért, — h ogy  
eg yh á zu n ka t S ze n tle ik é v e l v e ze tte  
a z  en g ed e lm es  szo lg á la t ú tjá n  és 
a d ju n k  há lá t a z  eredm ényekért is,

lekezetet. A gyülekezet pedig tanulja 
meg, hogy életének és szolgálatának 
értelme: Isten akaratának való en
gedelmesség az embertársakkal 
való együttélésben, mind a gyüleke
zet, mind népünk javára.

A hálaadó megemlékezés esti is
tentiszteleten folytatódott. Igét hir
detett Várady Lajos esperes. A kez
dő oltár! szolgálatot Oláh Károly ny. 
lelkész, a befejezőt Gálát György 
lelkész végezte. A budavári énekkar 
művészi számokkal működött közre. 
Első alkalommal volt mozgópersely. 
A két Istentisztelet offertóriuma az 
1000.— Ft-ot felülhaladta annak 
bizonyságául, hogy a nagy áldozat
tal templomot építő gyülekezet ma 
is örömmel hordozza az egyház ter
heit.

Istentisztelet után megható jelene
tek közepette vették körül a gyüle
kezet tagjai Oláh Károly ny. lelkészt 
és feleségét.

rgjA KÖVETSÉG célja kettős. A 
■— ' földi fiák szivét a mennyei Atyá
hoz akarja fordítani, amint Isten fe
lénk fordította szivét Krisztusban, — 
ez az. első. A másik pedig, hogy 
atyák s fiák szívét egymáshoz for
dítsa e fö'dön. Családban és gyüle
kezetben, egyházban és népben, az 
egész emberiségben azt a leírj a, hogy 
az emberek között szeretet és szolgá
lat legyen az összekötő.
HjfjAZ ÜJ ADVENTBEN minden 
k-*-  keresztyénétől és egész egyházá
tól ezt a követséget várja Isten: le
gyünk követei, akik az emberek szi
vét Hozzá hajtjuk, s igaz szeretetlen 
és békességben egymáshoz fordítjuk.

melyeket az 0  követeiként elér
hettünk.
K Ö N Y Ö R Ö G JÜ N K  a z  ú j á d ven t 
áldása iért, hogy a z  evangé lium  
g yü m ö lcs te rm ő  lehessen  bennünk, 
m i p ed ig  h lg yjü n k  B en n e  és éle
tü n k  s m u n ká n k  m in d en  em beri 
kö zö sség b en  leg y en  a z  Ö kö ve t
sége , és leg yen  békélte tés, szere
tet és se g íté s  em berek  közö tt és 
Is te n  s z e r z e té n e k  hirdetése i s  
m eg élése  minden napon.

B I B L I A - O L V A S Ó
HETI IGE: ZAKARIÁS 9 :9.

November 29. Vasárnap. Péld. 17a, I. Jn. 2a.
Isten kegyelméből ránkvirradt az új egyház! esztendő. ÜJ lehetőség 

a kezdéshez, életújutáshoz,'megtéréshez és az Ür útjain, az ő  világos
ságában való járáshoz. Hadd szűnjön a ml életünkben Is a bűn sötétsége 
és ragyogja be az Igaz világosság, Jézus Krisztus, Aki jön, közeledik fe
lénk.

Olvasd még: Zak. 8:9, 10. — És. 60:1—3. — Ján. 8:12.
November 30. Hétfő. Péld. 3:3, Jn. 1:16.

Tart még a kegyelmi idő. Isten irgalmas hozzánk. Kész mindig meg
bocsátani a mi bűneinket, ha alázatos, bűnbánó és töredelmes szív
vel eléje járulunk, bocsánatáért esedezünk. Jézus Krisztusért igaznak 
fogad el téged is, kegyelmet nyersz te is. Hadd származzék Isten nevére 
dicsőség a te életeden, kegyelmet nyert bűnös életeden keresztül is! 

Olvasd még: II. Kor. 1:15—22. — És. 60:4—11. — Jel. 21:25, 26.
December 1. Kedd. Zsolt. 119:54, Ján. 10:10.

Isten kegyelmének napjSt jól használd ki. Járj hálás, örvendező 
szívvel az Ür előtt és cselekedő a jót, hogy életed jó gyümölccsel ékes
kedjék. Minden dolgaidban az Orra nézzél, Jézus Krisztusra, Akin az 
Isten Lelke megnyugodott, hogy minden emberen megkönyörüljön, se
gítsen. Ö kész Téged is vezetni, tanácsolni az ö  Szentlelkével.

Olvasd még: Mikeás 2:1, 2, 9, 12—13. •— És. 61:1—3, 10—11. — Luk. 
4:21.
December 2. Szerda. Zsolt. 34:11, Ján. 1:14.

Isten szavát, Krisztus Urunk üdvözítő evangéliumát készséges szív
vel, buzgó lélekkel hallgassuk. Kutassuk az írásokat, hegy életünk pél
dájával —• nemcsak szavakkal — hirdethessük »Annak hatalmas dol
gait, Aki a sötétségből az Ö csodálatos világosságára hívott el« minket. 

Olvasd még: II. Sám. 7:4, 11—14/a. — És. 62:6—12. — I. Péter 2:9.
December 3. Csütörtök. II. Mózes 20:2—3., I. János 4:15.

Teljes szívvel Isten felé fordulni, Jézust a Krisztusnak, Isten szent Fiá
nak vallani és felebarátunkat szeretni, ez jelenti a megtért, a hívő keresz
tyén életet. Istenben bízó, hitvalló életünk szüntelen, nap mint nap teremje 
a jó gyümölcsöket, nehogy egyszer szemünkre hányja Jézus, mint »ama 
városoknak, amelyekben legtöbb csodái lőnek, hogy nem tértek meg.« (Mt. 
ll:20/b.)

Olvasd még: IV. Mózes 24:15—18. — És. 64:1—11. — Mt. 11:20. 
December 4. Péntek. I. M^zes 28::2—13., 1:9—10.

Senki sem mondhatja, hogy nem ismeri Jézust, az ő cselekedeteit, ta
nítását és üdvösségünkért hozott áldozatát. Ezt gyakran halljuk. Tudnunk 
kell azonban azt Is, hogy az Ür új eget és földet teremt az Öt félőknek, 
melyben igazság és szentség lakozik. Hitünk tárgya az a bizonyos tudat, 
hogy Krisztusért ml is részesei vagyunk ebnek a mennyei dicsőségnek. 
Ezért jött le a földre Jézus Krisztus. Ezért közeledik felénk az ádventi 
király.

Olvasd még: Ján. 18:33—37. — És. 65:17—25. — II. Péter 3:13—14. 
December 5. Szombat. Sof. 1:7., II. Tlm. 4:1.

Készüljünk az Ür eljövetelére', újra való mlhozzánk érkezésére. Sem 
az órát, sem a napot nem tudjuk, mikor jő el a ml Urunk. Azért szüntele
nül vigyázzunk és készüljünk az Ö fogadására. Erre figyelmeztet minket 
az ádventi időszak, egyházi esztendőnknek e kegyelemben gazdag Ideje. 
Használjuk fel, hogy áldás szármázhassák életünkre, szeretteink életére, 
s hogy megállhassunk az ítélő Krisztus trónja előtt

Olvasd még: Jel. 12, 14. 16—17., 20—21. — És. 66:1—2. — Zsolt. 59:19. 
— Mai. 3:19—24.

Sztchló Mátyás

A Diakóniai O sztály munkája
Egyházunk s zeret elszól,gá tatát a

D iakónia i O sztá ly  irányítja, amelynek 
élét ügyvivő-lelkész áll s amelynek 
központja Budapesten van. Egyik iro
dájának címe: VIII., Ü tői-út 24, I., 
a másik irodáé: II., Vöröshadsareg 
útja 193. A Diaikóniai Osztály műkö
dését alapjában a szeretetszolgálatról 
szőlő törvény szabályozza, de emellett 
több szabály rendelet is készült az in
tézmények é  Heteinek, fenin tartás árnak 
irányítására.

Jelenleg 17 wvtézménv tartozik a 
Deakóniai Osztály vezetése alá. Az in
tézmények 20 épületben működnek. A 
szolgálat két irányú. Egyrészt kiter
jed öreg férfiakra és nőkre, akiknek 
száma 187, másrészt gyermekeikre. 
Ezeík között vannak nyomorékok, idió
ták és árvák. Az összes ápoltak 
száma 440.

Az elmúlt hónapokban különösen 
nagy erővel folyt az Intézmények is
mertetése a gyülekezeteiében. Diakó- 
nial Napokat tartottak M onoron, Gö
döllőn, P écse tt és Győrött. G yen es
d iáson , a nyári csend eshetek alatt 3 
alkalommal! hangzott e! ismertető, fe- 
lele’ősséget ébresztő előadás az or
szág minden részéröl egybegyűltek 
előtt. A gyülekezeti munkások két kon
ferenciáján szinte teljes egészében a 
diakóniai szolgálat felé fordult a fi
gyelem. F ölön  az egyházi alkalmazot
tak csendes hetén, két ízben pedig 
csendes vasárnapokon folyt ez a 
szolgálat. Az Ismertető előadások kö
vetkezménye az, hogy eddig több egy
házmegye lelkész: munkaközösségié 
meghívást .küldött hosszabb ideig tartó 
útra, amelynek során gyülekezeten
ként folyhatnék az ismertetés és fele- 
lősségóbresztés.

Az Ismertetések anyagi eredmények
ké« is járnak. A fe le lő sség g e l e g yü tt  
n ö vekszik  a z  fi’d o za t is. Adományok és 
egyházi segélyek révén A lb ertib en

7000 forint költséggel átépítették az 
otthonit. Ugyanennyi 'összeg jutott a 
kisto rcsa i özvegy papnők ottlwna Ja
vítási munkál at aira is, amelyek során 
a tetőn és a vízvezetéken jelentős ja 
vítások esteik. G yenesd iáson  újabb 
litedyiségekiet áldhattak helyre, ame
lyek lehetővé teszik az ölthoil jobb 
felhasználását. P écse tt 10 idős nőtost- 
vérref, több kapott helyet, mint eddig. 

.Minden otthon nyugodtan nézhet a 
tél eil», mert a tüzelőt idejében besze
rezhették. Többszáz gyülekezeti tag 
rendszeresen küldi' adományát a Dia
kóniai Osztály központjának. Július 
és augusztus hónapokban ezek osz- 
sízoge kereken 2500, illőivé 2700 forint 
volt, amely szeptemberben már 3700 
forintra emelkedett, sőt októter hónap 
első két lietében a küldött adományok 
3200 forintot tettek ki. Minden forint 
mögött na.gy szeretet égett. A párt
fogók száma minidig Inkább növek
szik és ez azzal a reménységgel; tölti 
el a Diakóniai Osztáilyt, hogy így le
hetővé váiilk a szolgálat folytonos erő
södése és bővítése.

Ennek érdekében folyik a további 
tervek megvaí.ósitása. December hó
napban a Diakóniai Osztály minden 
lelkésznek küld egy hét igehirdetésből 
á lló  so ro za to t, amelyből havonta egy
szer kellene ismertetést adni bib’ia- 
órákon, vallásos esteken, vagy más 
gyülekezeti alkalmakon. Ismét sor ke
rülhet kép ek  b em uta tására  vetítőgép 
pel. Több helyütt evangéliumi tárgyú 
sz índaraboka t mutatnak be és szere -  
le iv en d é g sé g ek e t tartanaik.

Isten iránt való hálával kell megái- 
lapítanunk, hogy a Diakóniai Osztály 
munkája nagyobb eredményeket ho
zott, mint gondolhattuk volna. De ahol 
szeredet van, ott csodák vannak. Az 
evangélium gyümölcsöket terem, har
mincszor annyit, sőt százszor annyit.

H. A.

N iem öller lá to g a tá s a  a  T eo ló g ia i A kadém ián

Szom bat e s ti közös im ádságunk
ISTEN KÖVETSÉGE 

Mai 4, 5—«.



4 E V A N G É L I K U S  É L E T

Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatóiA megegyezés reménysége
A Béke Világtanács híressé lett 

budapesti felhívása, amely nagy re
ménység születéséről szólt, elindí
totta az egész világ felé azt a gon
dolatot, hogy mindenütt követeljék a 
népek a tárgyalásokat és a megegye
zést a vitás nemzetközi kérdések
ben.

A népek szíve mélyéről jött felhí- 
.vás nyomán, hazánk falvaiban és vá
rosaiban most a béketalálkozók hosz- 
szü során át követeli népünk min
den rétege: tárgyaljatok!

A magyar nép békeakaratát a 
Beké Világíanáes mostani, nov. 23- 
tól 29-ig tartó bécsi ülésére az üze
netek. levelek, nyilatkozatok száz
ezrei közvetítik s mind egybecseng
nek ebben a szóban: tárgyaljatok!

A tudósok és művészek, akik al
kotni akarnak, az üzemek dolgozói, 
akik új életünket akarják építeni, 
a falvak dolgozói, akik földjeiken 
bő termést akarnak látni és nem dü
börgő tankokat, a szülők, akik nap
fényben és jólétben akarják gyer
mekeiket felnevelni, a gyermekek, 
akik hatalmasan kibontakozó jövő- 
jükre akarnak felkészülni, mind azt 
kívánják; tárgyaljatok!

Mi, keresztyének, akik Isten igé
jére építjük életünket és a Szentírást 
szorítjuk szívünkre. Pál apostollal 
együtt valljuk: »Törekedjünk azok
ra. amik a békességre és az egymás 
épülésére valók.«’ (Rom. 14. 19.) Ez
zel Pál apostol kifejezte a Krisztus
ban való élet lényegét, a felebarát 
iránti békességes és építő szándékot. 
Ez a békességre és építésre vonat
kozó szándék nyilvánvalóan szem
ben áll az erőszaknak s pusztításnak 
az útjával. Minket, keresztyéneket

Isten igéje utasít a békességnek és 
az építő szándéknak az útjára, hi
szen Jézus Krisztus tanítványait a 
békesség követeiül küldte ki s rá
juk bizta az Istennel való kiengesz
telés hirdetésének és az emberek 
közötti békesség munkálásának a 
szolgálatát. (ÍI. Kor. 5, 18—19.) En
nek az isteni megbízatásnak és kül
detésnek a jegyében egyesül a világ 
valamennyi bibliás keresztyénének 
szava a világ békeszerető emberei
nek szavával, amikor az erőszak 
vagy megegyezés útja között kell 
választani: tárgyaljatok!

A Béke Világtanács bécsi ülésén 
Péter János református püspök, a 
Béke Világtanács tagja adja át a 
magyar protestantizmusnak, s közte 
a mi magyar evangélikus egyhá
zunknak a békeüzenetét. A magyar 
katolikus papok békealbumban küld
ték el üzenetüket Bécsbe. A béke 
ügyében egységes magyar keresz- 
tyénség szava szólal meg most Becs
ben, hogy egy legyen a világ min
den igazi keresztyénének szavával: 
tárgyaljatok!

Tudjuk, hogy a bckemózgalom 
oly hatalmas erő. amely még a tár
gyalni nem akarókat, vagy a tárgya
lásokat húzó-halasztókat is oda tud
ja kényszeríteni a tárgyalóasztalhoz. 
Évek óta követelik a népek a német 
kérdés megoldását. Korea békéjét, a 
támadó jellegű nemzetközi szerző
dések megszűnését, a tömegpusztító 
fegyverek eltiltását. A békét akaró 
százmilliók egységes követeléséért 
tölti be nagy reménység a szívün
ket: a háború erői megfékezésének, 
a megegyezésnek a reménysége!

O.

„Inkább egy esztendei tárgyalás, 
m int egy órányi háború“

Ezt egy egyszerű amerikai ember 
mondta, akinek a szívében — olyan 
sok nyugati békeszerető embertár
sával együtt — mély gyökeret vert 
a nemzetközi kérdések tárgyalások 
útján való megoldásának gondo
lata.

Felejthetetlen emlékek tárulnak 
ki előttem, amint belépek az 
EFÉDOSZ-székház nagytermébe, 
ahonnan elindult a tárgyalásokat 
követelő budapesti felhívás világ- 
körüli útjára. Most az

értelmiségi békeest
alkalmából vagyok újra ebben a te
remben, a békeharc nagy győzel
mének színhelyén.

Ami akkor júniusban reménység 
volt. azóta valósággá lett, sikerült 
megfékezni a háborús erőket Ko
reában. . A békeeset előadója, Mó
rái Tibor Kossuth-díjas újságíró, a 
szemtanú hitelességével beszél arról 
a sokat szenvedett országról, amely 
annyira a szívünkhöz nőtt: Koreá
ról.

Közben arra gondolok, nem vélet
len, hogy Isten éppen az ■ elmúlt 
években döbbentett rá egyre több 
bibliaolvasó embert ennek az igé
nek az aktuális üzenetére: »Isten 
az egész emberi nemzetséget egy 
vérből teremtette.-« (Csel. 17, 26.) 
Neki nincsenek mostohagyermekei, 
neki egyformán fáj minden gyer
mekének a fájdalma, hiszen Jézus 
Krisztusban megmutatta, milyen 
mélységes szeretettel fordul minden 
ember felé Az, aki »úgy szerette a 
világot, hagy az ő Egyszülött Fiát 
adta érte.« (Ján. 3, 16.)

A velünk egy vérből szárma
zott embertestvérünk sorsa, 
szenvedése vagy felemelkedése 
kell, hogy a legmélyebben ér
dekeljen minket, akik mint ke
resztyének arra hivattattunk el, 
hogy szeretetben hordozzuk em

bertársainkat.
Mikor pedig az előadó arról be

szél, hogy Koreában »keresztes tor- 
nyú templomokat sem kíméltek az 
amerikai bombázók«, eszembe jut, 
hogy Mott R. János: »A keresztyén 
missziók döntő órája« című 1910- 
ben az angliai Edinburgh-ban meg
jelent könyvében azt irta koreai ta
pasztalatai alapján:

»Korea keresztyénéi evangé
liumi buzgóság dolgában példa 
gyanánt állhatnak a keresztyén 

országok egyházai előtt.«
Azóta az angol Mott által a nyu

gati keresztyénség elé példaképül 
állított koreai keresztyéneknek 
mennyi mindent kellett megtanul
nak! Rá kellett jönniök, hogy az ő 
egyszerű és buzgó keresztyénségük- 
kel szemben van vallásos képmuta- 
tás is, amely »a keresztyén civilizá
ció védelmében« bombázza le hitük 
látható gyümölcsét, a keresztes tor- 
nyú templomaikat és pusztítja el 
szorgalmas munkájuk gyümölcsét: 
virágzó hazájukat.

A teremben sokak szemében 
könny csillogott, amikor az előadó 
megrendítő képek sorozatán keresz
tül vázolta, milyen hősiesen védte 
hazáját a kis koreai nép s ezzel a 
védekezéssel milyen nagy szolgála
tot tett az egész emberiségnek az
zal, hogy megállította a támadók 
rohamát a  koreai dombokon és tár
gyalásra kényszerítette a béke el
lenségeit.

A koreai háború az egész világot 
fenyegette s most a készülő koreai 
béke az egész világ békéje kiindu
lásául szolgálhat, ezért valóban 
mély igazságot tartalmazott a te
remben hatalmas betűkkel ragyogó 
felirat: »Korea ügye: a béke ügye!« 
Ugyanakkor Korea példája a bé
kéért folyó harc győzelmének is a 
példája: mindnyájunk felé hirdeti, 
milyen roppant erő a békéért küz
dők ereje! Érdemes ehhez a győ
zelmes erőhöz tartozni!

Ottlyk Ernő

Czáz évvel ezelőtt Jakab apostol-. 
k-' nak ezek a szavai zajos visszhan
got vertek egy lutheránus dán,

Sörén Kierkegaard
(olvasd: Kjerkegór) író és filozófus 
szívében. Belenézett a szabadság tö
kéletes törvényébe, elmélyedt a 

Szentírás olvasásában és megdöb
benve vette észre, hogy valami baj 
van a hite körül, sőt, az egész pro
testáns keresztyénség hite körül. 
»Mint mikor a madár egy közelgő 
vihar előtt rémülten repül — írja 
— úgy fejeztem ki azt, hogy itt baj 
van.« Arra merészkedett, hogy ön
vizsgálatot tartson és ezt az önvizs
gálatot kortársainak is ajánlja. Arra 
a felismerésre jutott, hogy a refor
máció idején Luther által félretolt 
és »szalmalevélnek« nevezett Jakab 
apostol levele a  modern protestantiz
mus számára megszívlelni való fon
tos üzenetet tartalmaz.

»Képzeld el Luthert a mi ko
runkban — írja —, ha a mi hely
zetünket figyelné, vájjon nem 
szólna-e akként, mint egyik 

, prédikációjában': a világ olyan, 
mint a részeg paraszt, az egyik 
oldalon felsegítik a lóra, a hiá- 
sik oldalon ismét leesik. Nem 
gondolod, hogy ő ekként szólna: 
Jakab apostolt egy kicsit elő
térbe kell állítani, nem a csele
kedetekkel a hit ellen, nem, nem 
is volt az apostol célzata, hanem 
a hit kedvéért, hogy lehetőleg a 
kegyelem utáni vágyat feléb
ressze mély bensőségben és 
megakadályozza azt, hogy a hi
tet és kegyelmet, mint egyedül 
szükségeset hiábavalóan emle
gessék és egy raffinált világias

ság takarójául használják.«
T/~ ierkegaard nagyon gazdag, de 
^  egyszerű műveltségű koppen
hágai kereskedő gyermeke volt. 
1813-ban született és mindössze 42 
évet élt. Ö volt korának egyik leg
termékenyebb írója. Kortársai nem 
értették. Számos könyvet adott ki, 
de ezeket a könyveket csak egy- 
pá;an vásárolták, ezek kiadására 
ment rá  nagy vagyona. 1848-ban ezt 
írja: »Engem csak a halálom után 
fognak megérteni, de azért már éle
temben boldogan hiszem azt, hogy 
meg fognak érteni s magam meg 
tudom értetni. Hogy miért nem ké
pesek engem kortáisajm  megérteni? 
azért, mert az én feladatom az ön
megtagadás cselekedete, ez pedig 
valóban rettenetes agymunka.« Ne
velését teljesen apja tartotta kéz
ben. Házuk szigorú szellemére jel
lemző, hogy nem engedték ki a be
teges, rossz színben levő fiúcskát 
az utcára sem. Apja kézonfogta és 
a szobában sétált vele körbe, fiá
nak közben arról kellett beszá
molnia, amit a képzeletbeli sétán 
látott. Az ilyen szobai séták után 
sokszor egészen kimerülve vetette 
magát atyjának karjába. Papnak 
szánták, de vézna testalkata, sze
rencsétlen szerelme az írói pálya 
felé vitte útját. 1855-ben halt meg. 
Mindenkitől elhagyatva összeesett 
az utcán. Ma már szobor hirdeti 
emlékét Koppenhágában. Könyveit 
számtalan nyelvre fordították le. A 
filozófia és a teológia újabb törté
netére mély hatást gyakorolt. Leg
utóbb 1951-ben Hermann Diem, ha
zánkban is látogatást te tt német 
lelkész írt róla jelentős tanulmányt, 
írói munkásságában két korszakot 
szoktak megkülönböztetni. Az első
bon a gyakorlatiatlan okoskodás és 
a döntést elkerülő szemlélődés el
len vette fel a harcot. A második
ban a keresztyénségnek az egyház 
által való enyhe kezelése ellen 
küzdött. Ebből a második korszak
ból való egyik magyar nyelven is 
megjelent munkája, az »önvizsgá
lat«.
¥ tt fekszik most asztalomon. Igény- 
* télén külsejű, alig több mint 100 
oldalas könyvecske. Szürkéskék, 
puhakötésű fedelére tekintve a kö
vetkezőket tudhatom meg: megje
lent Békéscsabán, 1929-ben. Dán 
eredetiből fordította dr. Szeberényi 
Lajos Zsigmond ev. esperes. Azt 
hiszem, kevesen tudnak róla és 
még kevesebben olvasták . . .  Pedig 
egy másik munkáját is lefordította. 
Ez egy kis füzetke: »Isten változat
lansága«. Ugyancsak Békéscsabán, 
1929-ben adták ki. 1937-ben egy 
tanulmányt is jelentetett tneg 
Kierkegaardról Szeberényi esperes: 
»Kierkegaard élete és munkái« cí
men. A címlapon a nagy dán gon
dolkodó arcképe látható. Egyszerű 
ceruzarajz. A széleskarimájú kalap 
alatt keskenyüvegű pápaszemmel az 
orrán Kierkegaard szépnek egyál
talán nem mondható, de érdekes 
és beszédes profilja. Emlékezem, 
kedves tanítómesterem, Járosi An
dor, néhai kolozsvári lelkész egy 

i pesti antikváriumban rábukkant 
egyszer erre az arcképre. Meg
vette. Bekereteztette és Tavaszy 
Sándort, a kolozsvári református 
teológiai fakultás kiváló dogmati

kai professzorát lepte meg ezzel az 
ajándékkal. Szerették Kierkegaard-t 
és sokat foglalkoztak vele.
|VI i is volt az a nagy baj, amit 

megérezve Kierkegaard, lelke 
viharmadárként rebbent fel? Miért 
emelte ki Jakab apostol levelének 
jelentőségét, mikor a lutheránus ha
gyományokhoz ragaszkodva, azt 
inkább 'félre kellett volna tolnia? 
Luther ugyanis merészen íélretolta 
Jakab apostol levelét. Nem vetette 
el, de nem értékelte sokra. Két ki
fogást emelt ellene. Kifogásolta, 
hogy »ellentétben áll Pál apostolnak 
a megigazulásról szóló tanításával. 
Jakab szerint Ábrahám cselekedetei 
által igazult meg, mikor kész volt 
Izsákot feláldozni. (Jakab 2-, 21). Pál 
apostol ezzel szemben azt tanította, 
hogy Ábrahám hite által volt igaz 
és nem cselekedetei által (Róma
4.)«. Kifogásolta, hogy »Jakab, mi
közben hosszasan tanítja a keresz
tyéneket, nem tesz említést Jézus 
Krisztus szenvedéséről, feltámadá
sáról és Lelkének munkájáról. Pe
dig egy igazi apostolnak az a hiva
tása. hogy Jézus Krisztus szenvedé
séről és feltámadásáról prédikál
jon és ezzel alapozza meg a hitet.«

Kirkegaard Luther állásfoglalá
sát nem kifogásolta. Jakab 
apostol előtérbe állításával a 
reformáció becsületét akarta 
megvédeni, vagyis érvényesí
teni akarta azt, hogy az egyház 
szüntelenül reformációban él 

— amíg az ige hallgatója.
Az ige hallgatása szüks^szerűen 
visz magatartása felé. Hogyan kép
zelte el ezt ő?
T(T ezembe veszem újra az »önvizs- 

gá'at«-ot. Most talán harmad
szor. Mikor először olvastam el, a 
kiemelkedőbb mondatokat szokásom 
szerint ceruzával aláhúztam és szél
jegyzetekkel láttam el. (Ezt a szoká
s-m át természetesen csak a saját 
könyveimen igyekszem gyakorolni.) 
Az aláhúzott mondatokból keres
sünk feleletet a kérdésre. Mindjárt 
egy hosszabb szakasz. A lap szélére 
ezt a nevet írtam oda:

Luther.
»Fellépett egy férfiú, Luther Már

ton, Istentől megáldva hittel: hittel, 
(mert ehhez igazán hit kell) vagy 
hit által visszahelyezte a hitet a 
maga jogaiba. Az ő élete kifejezője 
a cselekedeteknek, mert soha se fe
lejtsük el, ennek ellenére mégis azt 
mondta: az ember egyedül bit által 
üdvözül. Nagy volt a veszély? Hogy 
milyen nagy volt Luther szemében, 
nem tudom másként erősebben 
kifejezni, mint azon elhatározásá
val: hogy rendet csináljak a  dolog
ban, félre kell tolnom Jakab apos
tolt. Képzeld el Luther nagy tiszte
letét az apostollal szemben — mégis 
meg kellett cselekednie, hogy a 
hitet a maga jogaiba visszahe
lyezze !«

»E közben mi történt? Van állan
dóan egy világiasság, mely ke
resztyén névvel szeretne ékeskedni, 
de amellett a lehető legolcsóbb áron 
szeretné a keresztyénit megszerezni. 
Ez a világiasság figyelni kezdett 
Lutherre. Azt hallotta — és csupa 
elővigyázatosságból csak egyszer 
hallotta, hogy valahogy félre ne 
értse és azt mondta: ez valami fel
séges, éppen nekünk való.

Luther azt mondja: egyedül a 
hit a fő dolog; hogy az ő élete 
kifejezője a cselekedeteknek, ezt 
Luther nem mondja, sőt már meg 
is halt. s így többé nem valóság. 
Fogadjuk el tehát az ő szavait, 
ta n á t. . .  és mi megszabadultunk 
minden cselekedettől, éljen 

Luther!

— Wer nicht liebt Weiber, Wein, 
Gesang, er wird ein Narr sein Leben 
lang. (Aki nőt, bort, dalt nem szeret, 
élte végéig bolond ember lehet.) Ez 
Luther életének a jelentősége! Ez az 
Isten ama embere, aki megfelelően 
reformálta a kérész tyénséget! — 
És ha Luthert nem is mindnyájan 
ilyen világiasan fogják fel, mégis 
minden emberben megvan a hajlan
dóság arra, hogy vagy a cselekede
tekhez ragaszkodik, és érdemszer
zőknek tekinti azokat, vagy ha a 
hitet és kegyelmet helyezi az első 
helyre, akkor lehetőleg szabad akar 
lenni a cselekedetektől.«

IV  em sokkal odébb egy másik szót 
jegyeztem ki a margóra:

hit.
Itt a következő sorokat húztam alá: 

»Pillanatra magamat veszem elő 
és életemet vizsgálni akarom a hit
nek azon pusztán lutheránus meg
határozása szempontjából, mely sze
rint: a hit nyugtalan dolog (unru
hig Ding). Felteszem, hogy Luther 
felkelt sírjából; több évig ismeret
lenül élt közöttünk; figyelt az embe
rek életmódjára és az én életemre 
is. Felteszem, hogy egy napon meg
szólítva engemet, azt mondja: hivő 
ember vagy-e te, van-e néked hited?

— Azt mondom: hivő vagyok. Mi 
módon? —• válaszol Luther. Én nem 
vettem semmit sem észre nálad, 
pedig figyeltem a te életedet és te 
jól tudod, hogy — a hit nyugtalan 
dolog.

Mennyiben nyugtalanított téged 
a hit, melyről azt állítod, hogy 
birtokában vagy, mikor tettél 
tanúságot az igazságról, mikor 
a hazugság ellen, miért hoztál 
áldozatot, miféle üldöztetést 
szenvedtél keresztyénségedért és 
a te otthoni életedben miben 
lehet megismerni önmegtagadá

sodat és lemondásodat?

— De kedves Lutherem! biztosit!-1 
lak, nekem hitem van. — Biztosí
talak, biztosítalak, ugyan micsoda 
beszéd ez? A hitet illetőleg nincs 
szükség biztosításra. Ha t. i. van hit 
(mert a hit nyugtalan dolog), azt 
m indjárt észre lehet venni, ha meg 
nincs, hiábavaló minden biztosítás. De 
hidd el nekem, a legünnepélyesebben 
biztosíthatlak. — Ugyan ne fe
csegj. Mit ér a te biztosításod! —« 
Olvasd csak el az én műveimet, 
m indjárt látod, milyen kitűnően tu
dom feltüntetni a hitet, úgyhogy 
ennek alapján biztosan úgy áll a do
log, hogy le tudod írni a hitet, úgy 
ez csak azt bizonyítja, hogy te költő 
vagy, ha meg jól tudod leírni, ez 
bizonyítja, hogy jó költő vagy, de a 
legkevésbbé sem bizonyítja még azt, 
hogy te hivő is vagy, Lehet, hogy 
mikor a hitet adod elő, tudsz sírni 
is. Ez azt bizonyítja, hogy kitűnő 
színész vagy. Nem, kedves bará
tom, —

a hit nyugtalan dolog. Olyan 
egészség, amely hevesebb, tüze
sebb, mint a legerősebb láz és az 
nem ér semmit sem, ha egy be
teg azt mondja, hogy nincsen 
láza. de az orvos pulzusán lázat 
konstatál. Épúgy nem ér sem
mit sem, ha egy egészséges em
ber azt mondja, hogy neki láza 
van, amikor az orvos megta
pintva pulzusát, megállapítja, 
hogy ez nem igaz. Így, ha a te 
életedben nem erezni a hit pul
zusát, úgy bizonyára nincs is 

neked hited.
De ha a te életedben a  hitnek nyug
talanságát, m int életednek pulzusát 
érezni, akkor mondhatod, hogy hited 
van és tanúságot tehetsz arról.«
U  irkegaard sorai nemcsak széllé-* 

mesek és meglepőek, hanem el- 
gondolkoztatók is. Az élet furcsasá
gai közé tartozik, hogy eddig nem 
figyeltünk fel nagyon erre a 25 éve 
megjelent fordításra. Szeberényi 
esperes, aki életében sok tekintet
ben osztozott ennek a fordításnak 
sorsával, nem ' ragadtatta el magát 
Kierkegaard kétségtelenül megejtő 
gondolatfűzése által. Higgadtan köze
ledik a nagy dán gondolataihoz. 
Kritikája is van feléje. Középkori 
maradványokat gyanít nála.

Ilyen középkori maradvány 
Kirkegaardnál talán az, hogy a 
jellegzetesen protestáns bűnök 
élcseszű leleplezése mellett nem 
számol eléggé a »megrettent 
lelkiismerettcl«, nem meri a 
nagy örömöt hirdetni, mint a 
betlehemi angyalok. Ezért több 
benne a gúny — önmagával 

szemben is, mint a humor.

nősen ma nem. Erre erőteljesen 
tudott rámutatni Kirkegaard.

Benczúr László

PRESBITERI KONFERENCIA
A budai egyházmegye nov. 21—22- 

én, szombat-vasárnapon, mindkét al
kalommal d. u. 5 órai kezdette! a ke
lenföldi gyülekezeti teremben az_ egy
házmegye presbiterei számára össze
jöveteleket tartott, amelyen szép szám
mal jelentek meg a gyülekezetek pres
biterei. Szombaton Várady Lajos es
peres »Felelősség a gyülekezetekért« 
címen tartott előadást, amelyet több 
hozzászólás követett. A felszó! adó 
presbiterek kifejezést adtak annak 
a kérésüknek, hogy szeretnék az egy
házmegye gyülekezeteit megismerni, 
szükségesnek tartják a presbiterek 
számára tartandó csendesnapokat. 
Kérték továbbá, hogy miinél több al
kalommal ismertessék egyházunk új 
törvényeit és az egyház tanításának 
aiapelveit. Utána dr. Tomka Gyula 
budavári felügyelő Ézs. 35: 10 alap
ján beszélt a presbiteri szolgálat ku
darcairól és örömeiről. Befejező áhí
tatot dr. Rezessy Zoltán másoditíikész 
tartott.

A - vasárnapi összejövetel megnyitó

előadásának szolgálatát Benczúr 
László püspöki titkár végezte »A vi
lágért való felelősség« címen. Az elő
adást Csermely György budahegyyi- 
déki presbiter bizonyságtevése kö
vette, amely a szolgálat örömeiről 
6zólt. A presbiteri találkozó közös 
úrvacsoravétetlel fejeződött be, ame
lyen Bottá István másodlelkész hir
dette Isteninek igéjét.

EVANGÉLIKUS ÉLET
A Magyarország! Evangélikus Egyetemes 

Egyház Sajtóosztályának lapja 
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Budapest, VI!!., Puskin-u. 12- 
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Előfizetés! árak:
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(élévre 30— Ft. egész évre 60.— Fi 

Csekkszámla: 20.412—VIII. 
Engedélyezési és terjesztés! szám:

M E III- B 70.336/194$
10.000 példányban nyomatott

2-536060. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

Kirkegaardtól könnyen kanyarodhat 
tik el az út a hit, a keresztyénség 
erőszakolt kidomborítása felé, ami
ből reménytelen kétségbeesés és 
hamis mártíromság származhat, ő  
maga bele is botlott ebbe a kísértés
be. Egy utcai lap szerkesztője, akit 
előbb nagyon lebírált, nap nap után 
gúny tárgyává tette, kifigurázta sa
játságos külső alakját és megjelené
sét, azután gúny tárgyává tette iro
dalmi munkásságát. Az utca népe 
ujjal mutatott rá és utána kiáltották 
műveinek sokszor furcsa és jelleg
zetes címét. Mindenki elfordult tőle. 
Azok se fogták pártját, akikre bizto
san számított. Meggyűlölte a töme
get. Megkeseredett és mártírnak 
gondolta magát. Az egyes embert 
ezért elszigetelten látja. Túl sokat 
kénytelen önmagával foglalkozni. 
»Nem vagyok képes elfelejteni ön
magamat még alvásomban sem« — 
írja. Mennyire másképpen szól Pál 
apostol: »Élek pedig többé nem én, 
hanem él bennem a Krisztus«. (Gai. 
2, 20.). Pedig az ő testében is ott ’’olt 
a tövis (II. Kor. 12, 7.). Tisztában 
van idétlen mivoltával (I. Kor. 
15, 8.).

Ki törhet mindezért pálcát Kirke
gaard felett? Kísértések csak ott je
lentkeznek, ahol komoly dolgokról 
van szó. Az pedig éppen elég ko
moly dolog, hogy a protestáns ember 
sem vonhatja ki magát Jakab apos
tol levelének olvasása alól. Külö-
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„Boldogok a békességre igyekezők“
Nincs keresztyén ember, aki ne 

zárná szívébe J.ézus Krisztus Hegyi 
Beszédének ezeket a drága szavait. 
Oly sokat hallottuk és olvastuk, 
hogy kitörölhetetlenül belevésődött 
emlékezetünkbe. De valljuk meg, 
hogy sokszor megszegényítettük 
ennek az igének az értelmét, ami
kor úgy értettük, hogy itt csupán az 
egyéni viszonylatban fennálló bé
kétlenség megszüntetéséről van szó, 
egyik embernek a másikkal való ki
béküléséről. De ha csak így magyaráz
zuk az ige értelmét, akkor megfoszt
juk Jézus szavát attól a világot át
fogó mérettől, amely az ő egész 
érettünk való szolgálatának jellem
zője. Hiszen Jézus Krisztus nem
csak egy szűk körnek, hanem az 
egész világnak a Megváltója.

Amint a tenger minden alkatrésze 
benne van egyetlen cseppben, úgy 
ebben az igében is tükröződik a tel
jes Szentírás békét sugárzó tanítása. 
A Szentíráshoz való hűség kész
teti a békéhez való hűségre a világ- 
keresztyénség minden igazán hívő 
emberét. Az igéhez való engedel
messég jegyében születnek meg a 
különböző egyházak béke .Melletti 
nyilatkozatai. Ennek a magatartás
nak a következményeként lépett a 
Béke-Világtanács bécsi ülésszaká
nak november 26-i ülésén a szónoki 
emelvényre Nyikoláj metropolita 
ezzel a  felhívással:

»Felszólítom a keresztyéneket és 
minden vallás híveit: Legyünk egy
ségesek a béke szent ügyében, a 
béke ellenségeivel szemben vívott 
szent harcban!«

A béke megvédésének hatalmas 
—egységesítő ereje Van. Senki sincs, 

aki kivonhatná magát a világhely
zet következményei alól. Így egye
sülünk mindnyájan a béke megvé
désének célja alatt.

Béke a világon! Ezt követelik
evangélikusok, protestánsok, pra
voszlávok, katolikusok, zsidók, mo
hamedánok.

Béke a világon! Ezt követelik
akár fehérek, akár feketék, akár 
németek, akár koreaiak.

Béke a világon! Ezt követelik
az egyszerű emberek, akármilyen 
világnézethez, vagy irányzathoz tar
tozzanak is.

A Béke-Világtanács bécsi felhí
vása a legkülönbözőbb embereknek 
és népeknek az álláspontját foglalja 
össze, amikor így szól azokhoz a 
szervezetekhez és személyiségekhez, 
akik a nemzetközi feszültség enyhü
lését kívánják.:

»A koreai fegyverszünet az évek 
óta aggódó világnak meghozta a re
ményt, hogy végül csökken a feszült
ség a nagyhatalmak között. Mégis a 
megkezdett tárgyalások újabb aka
dályokba ütköznek. A világbéke szem
pontjából életbevágóan fontos, más 
kérdésekben is nehéznek bizonyul a 
megegyezés.

De a népek a nemzetközi feszültség 
enyhülését kívánják. A nemzetközi 
feszültséget kísérő gazdasági nehéz
ségek és politikai nyomások a népek 
számára mind elviselhetetlenebbé 
válnak.

Az a véleményünk, hogy ki lehetne 
emelni a világot ebből az állapotból.

Immár minden országban külön
böző politikai és társadami erők küz
denek a nemzetközi feszültség enyhí
tése érdekében. Mind több tudós, val
lási és politikai személyiség ítéli el a 
tömegpusztító fegyverek használatát. 
A közvéleményt mind jobban nyugta
lanítja a különböző fegyverzetek nö
vekvő felhalmozása.

Minden józan ember megállapít
hatja, hogy nem lehet rendezni a 
fontos világpolitikai kérdéseket, nem 
lehet biztosítani a megkötött egyez
mények teljes érvényességét a Kínai 
Népköztársaság részvétele nélkül.

A nyugateurópai országok többsé
gében mértékadó személyiségek száll
nak síkra — minden politikai párt
ból — a nagy nyilvánosság előtt a 
némát militarizmus feltámasztása 
ellen, bármilyen formában történjen 
is az.

Ilyen körülmények között úgy vél
jük, hogy össze kell hangolni mind
azoknak a szervezeteknek és szemé
lyiségeknek az erőfeszítéseit, akik 
a nemzetközi feszültség enyhülését 
akarják. A Béke-Világtanács 1953. 
november 28-án elfogadott határozata 
kifejti álláspontunkat ezzel kapcsolat
ban.

Szükségessé válik egy olyan talál
kozó tervszerű előkészítése, amely le
hetővé teszi majd minden szempont 
szabad feltárását és a lehetséges 
megoldások megvizsgálását. Egy ilyen 
jellegű világtalálkozó rövid időn 
belül való megtartása a nemzetközi 
feszültség enyhítésének fontos ténye
zője lenne.<c

Az egész világon folyó bókeharc 
termékeny talajra talál a keresz- 
tyénség tanításában, amely hatal
mas erővel emeli ki Urának, Jézus 
Krisztusnak a felebaráti szeretetről 
szóló szavát. Mi keresztyének, Jézus 
Krisztus igéjével felvértezve csat
lakozunk a világ minden jóakairatú 
emberének békeszándékához s azok 
között vagyunk, akik szívük min
den dobbanásával munkálkodnak a 
nemzetközi feszültség enyhülésén. 
Erre hitbeli meggyőződésünk kény
szerít, mert mi mindnyájan a sze- 
retetef és a békét tartjuk az em
beri együttélés legfőbb kincsének. 
Ezért érvényt kell szereznünk a 
szeretetnek és a  békének az egész 
emberiséget és a  nemzetközi kér
déseket illető ügyekben is.

Mi keresztyének, valljuk a béké
nek mérhetetlen erkölcsi fölényét 
'a háborús mesterkedésekkel szem
ben! Hiszünk az erkölcsi igazság
nak és a békéméit a győzelmében! 
Mindem erőnket megfeszítve dol
gozunk és küzdünk az emberiség 
drága kincsének, a világbékének a 
megőrzéséért!

O.

K észü lj az  ig e  h a l lg a tá s á r a !
Advent 2. vasárnapja.

Jak. 5:5—10.
Sohasem szabad elfelejteni, hogy 

Az, Aki a ma ádventjében kegyelem
mel közeledik felénk, ugyanakkor bíró 
is. Ez nagy felelősséget helyez min
den új életben járó keresztyén ember
re. Nem lehet akárhogy keresztyén
ként élni.

A keresztyén élet egyik alapvonása 
a béketürés. Nem a saját erőnkből 
származó békelürésröt van itt szó — 
mert azzal aligha dicsekedhetünk — 
hanem a felülről kapott béketürésről. 
Igénkben szereplő béketűrés az egész 
életünkre kiterjed. A békelíírő szív tü
relme nem lázong, nem torpan meg 
az akadályok előtt, nem ismer egé
szen reménytelen helyzeteket, mert az 
élet legsötétebb mélységeiben is lát 
segítséget, tud kivezető útról: bűn 
mellett tud bűnbocsánatról, halál 
mellett feltámadásról, tud Istenről, 
akinél minden lehetséges, tud elődök
ről: prófétákról, Istennek olyan szent 
embereiről, akik győzelmesen járták 
a béketűrés útját.

Másrészt a keresztyén élet nemcsak 
önmaga számára kéri és gyakorolja a 
türelem útján való járást, hanem 
végtelenül békelűrő a felebarátjához 
való viszonyában is. (Mindig a fele
baráthoz való viszonyulásunkban 
vizsgázunk/) »Ne sóhajtozzatok egy
más ellenig Panaszkodással, haragos
kodással, a más'ik bosszantásával pe
dig át meg át van szőve mind egyéni, 
mind családi, mind gyülekezeti éle
tünk. Ha Isten lenne, ezt és ezt nem 
engedné meg életemben, családom
ban, gyülekezetemben — a jótismert 
szólam. Ugye magadra ismersz? Az 
ilyen hang egyrészt nem építő, más
részt Isten ítéletét vonja maga után.

A mi dolgunk Krisztus türelmének, 
béketüréséneh a megélése.

Bizony kell, hogy szívünk ezen a 
téren is megtisztíttassék és kegyelem
mel erősíttessék meg!

Ifj. Lábossá Lajos

Egyházunk küldöttsége elutazott 
a szlovákiai evangélikus egyház megBátogatására

November 28-án indult el dr. Vető Lajos püspök, Dezséry László 
püspök, dr. Pálfy Miklós teológiai akadémiai dékán és Mekis Ádám bé
késcsabai esperes, a magyar evangélikus egyház küldöttsége, hogy a 
szlovákiai evangélikus egyház meghívásának eleget téve, meglátogassák 
az ottani gyülekezeteket és részt vegyenek az egyházi élet kiemelkedő 
eseményeiben. A pozsonyi evangélikus teológiai fakultás diszdoktorrá 
avatja dr. Vető Lajos cs Dezséry László püspököket.

Az elindulás előtt, a Nyugati pá
lyaudvaron, lelkészek gyűrűje vette 
körül egyházunk küldöttségét. A leg
főbb beszédtéma természetesen a 
szlovákiai út. Megkértük egyhá
zunk küldöttségének tagjait, hogy út- 
jukkal kapcsolatban nyilatkozzanak 
lapunk olvasói számára.

DR. VETŐ LAJOS PÜSPÖK
a következőket mondotta: »Mikor 
legutóbbi külföldi utam alkalmával 
Drezdából hazafelé jövet Pozsonyban 
kiszálltam, Katina, szlovákiai evan
gélikus püspök azt mondta, hogy az 
egész evangélikus egyház a legna
gyobb érdeklődéssel és szeretettel 
várja a magyar evangélikus egyház 
küldöttségét.

Ugyanezzel az érdeklődéssel és 
szeretettel megyünk mi most 
Szlovákiába, mint ismerősök az 
ismerősökhöz, mint barátok a 
barátokhoz és mint Krisztus
ban testvérek a hittestvérekhez.

Mostani látogatásunk tulajdonkép
pen egyik szeme a múltbeli és. jövő
beli kapcsolataink láncának. Az 
1950-es luhacsovicei nagy egyházi bé
kegyűléstől kezdve, a Lutheránus Vi
lágszövetségnek a svédországi Lund- 
ban tarto tt konferenciáján való 
együttműködésünkön át mostani 
útunkig a testvéri kapcsolatok egész 
sora fűz egybe bennünket. Azzal a  
reménységgel indulunk, ei, . hogy az 
egyházaink és népeink közötti kap
csolat tovább fog mélyülni s még 
szorosabban haladhatunk együtt a vi
lágbékéért való szolgálatunkban.«

DEZSÉRY LÁSZLÓ PÜSPÖK:
»Nagy, testvéri örömmel készülünk 

a szlovákiai evangélikus egyház meg
látogatására.

Ezzel az úttal viszonozzuk a 
szlovák küldöttség nálunk vég
zett tavaszi látogatását. Ütünk 
kiemelkedő mozzanata lesz po
zsonyi szolgálatunk, ahol Vető 
Lajos püspöktársammal mindket
ten prédikálunk vasárnap a po
zsonyi templomban magyar nyel

ven, szlovák tolmácsolással.

Ütünk további jelentős eseményei a 
következők lesznek: a pozsonyi 
evangélikus teológiai fakultás dísz- 
doktorrá avatja a magyar evangé
likus püspököket, részt veszünk 
Krcsméry Gyula új, kassai evangé
likus püspök szentelésén, valamint a 
szlovákiai evangélikus egyház egye
temes közgyűlésén, egyházkerülpti 
lelkészértekezleten előadással szol
gálunk s meglátogatunk számos ki- 
sebb-nagyobb gyülekezetei. Mindez 
nagy alkalm at nyújt arra, hogy szé
pen kifejezzük testvéri együttérzé
sünket és együttmunkálkcdásunkat 
a szlovákiai egyháznak és megis
merjük életüket és problémáikat. 
Tudjuk, hogy Isten igéjét nagy erő
vel hirdetik Szlovákiában is, ahol 
az evangélikus egyház virágzik a 
virágzó Csehszlovák Népköztársa
ságban. Hírt fogunk adni arról, 
amiről m ár ők is tudnak, hogy Ma
gyarországon a szloválcnyelvű 
evangélikusság a maga nyelvén 
hallgatja Isten igéjét.

Találkozni fogunk a szlovákiai 
magyar cvangélikussággal is. 
Hisszük, hogy az ő népi egyen- 
jogosításuk folyamata, a benesi 
rendszer megszűnése után egy

re jobban kirajzolódik.

Alkalmunk lesz a szlovákiai evan
gélikus egyház vezetőivel megbe
szélni az Egyházak Világtanácsa

evansfoni nagygyűlésének közös 
előkészületeit, hiszen ők is, mi is 
együtt készülünk Evanstonra.«

DR. PÁLFY MIKLÓS DÉKÁN:
»A magyar evangélikus egyház 

püspökeinek díszdoktori kitüntetése 
az egész magyar evangélikus egy
háznak s ezen belül Teológiai Aka
démiánknak is a megbecsülését je
lenti. Csak természetes, hogy a po
zsonyi díszdoktorrá avatáson Teo
lógiai Akadémiánk dékánja is részt 
vesz a magyar egyházi küldöttség 
tagjaként. ,

Ezt az alkalmat használom fel 
arra, hogy egyrészt visszaad
jam pozsonyi evangélikus 
teológia dékánjának tavaszi 
magyarországi látogatását, más
részt megismerjem a szlovákiai 

evangélikus lelkészképzést
s így egészséges tapasztalatcsere 
alakuljon ki a két Teológia között

a testvéri jó viszony alapján, amely 
a két ország népe között máris meg
van.«

MEKIS ADAM BÉKÉSCSABAI 
ESPERES

»Szlovák ajkú' nép között szolgá
lok s nagyon örülök annak, hogy 
most alkalmam nyílik a szlovákiai 
evangélikus egyház életének megis
merésére.

Szlovákiában is hangsúlyozni 
fogom, hogy noha az önkéntes 
áttelepülés Szlovákiába jelentő
sen csökkentette a szlovák ajkú 
lakosság számát, mindez nem 
érintette az ige anyanyelven 
való igehirdetését s például Bé
késcsabán is naponta két helyen 
is van szlováknyclvű istentisz

telet.
Nálunk nincs ember, aki ne kaphat
na szlováknyelvű lelkész: szolgála
tot, ha akar.«

Egyházunk küldöttségének tagjait 
azzal az imádságos óhajjal búcsúz
tatták az őket kikísérő lelkészek, 
hogy Isten áldja meg gazdagon ige
szolgálatukat, a két egyház és a két 
nép kapcsolatainak mélyülésére, az 
emberiség békéjének erősödésére!

Ottlyk Ernő

A b u d a p e s ti  é s  d e b re c e n i  re fo rm á tu s  te o ló g ia i  ak ad ém iák o n  
ú j t a n s z é k e t  s z e rv e z te k

Az október 14-én tartóit református 
Országos Zsinat egyhangúlag elfo
gadta a református teológiai akadé
miáknak' az egyetemes konvent által 
felterjesztett ‘javaslatát, amelynek ér
telmében mind a, budapesti, mind a 
debreceni református teológiai akadé
mián tanszéket szerveznek »Az Okú
mé né története és teológiai problé
mái« című tárgynak. A teológiák 
saa'bályfcafca a következőkben j elöli i 
meg az új tanszék feladatát:

»Az Ökumené története és pro
blémái című tantárgy körében is
mertetni kell az Egyházak Világ- 
taiiácsa megalakulását megelőző 
nemzetközi keresztyén mozgalma
kat, a Világtanács megalakulásá
nak körülményeit és azóta megtett 
útját, elsősorban a mi egyházunk
nak és általában o magyar protes
táns egyházaknak a Vitágtanáccsal 
kapcsolatos állásfoglalásait. Fog
lalkozni kell ‘ az egyház egységének 
bibliai-teológiai alapjaival, a fele
kezeti megoszlás által felvetett ne
hézségekkel, ' az egyes keresztyén 
egjfliázak mag al arí ás óival az öku-

menében, a különböző nemzetközi 
egyházi szervezetek működésével, 
az egyház és a világ viszonyában 
jelentkező hitbeli, teológiái,'társadalmi 
küzdelmekkel, az egyház békeszolgá
latának kérdéseivel. Cél: a jövendő 
lelkipásztorok és a gyülekezetek öku
menikus felelősségének ébresztése és 
elmélyítése.«

Az I. évfolyamon a tárgyal heti 1, 
a II—V. évfolyamokon heti két-két 
órában adják elő. Ezenkívül heti két
órás szemináriumot is szerveznek.

A református egyetemes konvent a 
budapesti teológiai akadémia tanszé
kére Kádár Imrét, az egyetemes kon
vent külügyi és sajtóosztályának veze
tőjét, a Magyar Bibliatanáos főtitká
rát, a debreceni teológiai akadémia 
ökumenikus tanszékére Békrfi Benő 
esperest, a Magyarországi Ökumeni
kus Bizottság főtitkárát választotta 
meg, akik a konvent előtt letették az 
esküt. Helyettes tanárrá a budapesti 
karon Pilder Máriát, az egyetemes 
konvent tudományos munkatársát, a 
debreceni karon Bartha Tibor lelki
pásztort választották meg.

Diakóniai ünnepély a D eák-téri templomban
Egyházunk Diakóniai Osztálya no

vember 29-én, ádvent első vasár
napján, este a Deák-téri templom
iban ünnepélyes külsőségek között 
tarto tta diakóniai estjét. A szeretet
szolgálat hűséges budapesti tábora 
gyülekezett össze annak bizonyíté
kául, hogy

a szeretetintézmények sorsa 
mennyire gyülekezeti ügy egy
házunkban, de egyben szemé

lyes ügy is.
Bőséges zenei Programm töltötte ki 
az estet s ebből különösképpen két 
meglepetésről kell örömmel hírt 
adnunk. Az egyik Sivó József fia
tal hegedűsünk játéka, aki Peskó 
Zoltán orgonakísórete mellett mű
vészi ; játékkal, nagy átéléssel gyö
nyörködtette a gyülekezetét. A má
sik élményt a Pesterzsébeti Vegyes- 
kar énekszámaiban kapták a hallga
tók. A kitűnő együttes méltó társnak 
bizonyult fővárosi egyházi ének
karaink mellett. Tiszta szövegkiej
tés, szép hang, nagyszerű együtt- 
hangzás jellemezte a  kart, amelyet

Bencze István karnagy vezetett. Szé
pen énekelt Ruzicska Márta, Kö- 
vesdy Pál énekszámai azonban tar
talmilag megkérdőjelezhetők. Bencze 
István mint orgonista is tehetséges
nek bizonyult.

Az oltárt szolgálatokat Sztehlo 
Gábor ügyvivő-lelkész végezte. Vá- 
rady Lajos budai esperes előadást 
tarto tt a  szeretetről és a szolgálat
ról.

— Isten az egyházra bízta — mon
dotta —, hogy élő leikiiismeret le
gyen és bizonyságot tegyen a szere
tetről és a szolgálatról. Nem úgy, 
hogy csak beszéljen a szeretetről és 
a cselekedeteket másra bízza, hanem 
úgy, hogy a felebarátok között való 
szolgálat legyen olyan fontos és 
erős, mint az Isten megváltó szere- 
tetéről szóló igehirdetése. A tiszta 
igehirdetés nyomán támadnak bő
velkedő, egészséges szeretetintézmé- 
nyek.
• A diakóniai esten részt vett gyű» 
lekezet szépen adakozott a szeretet* 
intézmények javára.

„ T E R E M J E T E K  M E G T É R É S H E Z  ILLŐ GYÜMÖLCSÖKET“ (M i. 3, 8.)
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Teológus nap Budahegyvidéken
1953. december 6. Advent 2. vasárnapja.

Igék: Jak. 5, 5—10. — Lk. 13, 6—9.
A vasárnap üzenete: ítélet előtt — kegyelem alatt. 

Liturgikus szín: Illa.

Teológus ifjúságunk újabban több 
budaipesti és vidéki gyülekezetbe lá
togatott el, hogy egyfelől megismerje 
a gyülekezetek életét, másfelől fel
ébressze és ébrentartsa a gyülekeze
tek felelősségét a lelkészképzés iránt. 
Budahegyvidéken is ez történt. E 
gyülekezet területén fekszik a  Lel
késznevelő Intézet. A gyülekezet if
júságának m ár eddig is több talál
kozója volt a  teológusokkal, de a 
felnőtt gyülekezetnek, a szokásos 
szupplikálástól eltekintve, nem sok 
tudomása volt a teológuséletről. Ez 
most színesen bomlott ki a gyüleke
zet előtt.

HJ. Pröhle Károly akadémiai ta
nár vezetésével kora reggeltől késő 
estig többen szolgáltak és hirdették 
az igét. A reggeli gyermekbiblia- 
órákon: Lakos Magda, Keveházy 
I,ászló, Ittzés Gábor; a szabadság
hegyi gyülekezet-résznél Szépfalusi 
István hirdette az igét. A kápolnában 
9 órakor Szabó Zoltán teológus, 11 
órakor ifj. Pröhle Károly tanár pré
dikált, nagyszámú gyülekezet előtt.

Délután meleg ifjúsági szeretef- 
vendágség keretében találkozott a 
két ifjúság. A műsort ez alkalom
mal a teológusok hozták. Ittzés Gá
bor harmóniumjátéka, Magassy Sán-

A kármerről közelít valaki Paks- 
hoz, az első, amit meglát belőle: 

az evangélikus templom tornya. Ha 
a határ bármelyik részéből jönnek 
haza az emberek, bizonyosan meg
dobban az evangélikusok szíve, 
amikor meglátják templomuk tor
nyát.

Ma, amikor a templomnak a szü
letésnapját ünnepeljük, büszkén és 
örömmel nézhetünk végig a templom 
történetén.
1 783. december 3-án alakult meg 

a gyülekezet. Első lelkészének, 
Mezibrodszky Pálnak jutott az a 
feladat, hogy felépíttesse Isten há
zát. A gyülekezet hozzálát a munká
hoz és 1788-ra felépül az új temp
lom. Fából készült, mérete 8 öl és 
1 láb hosszú, 4 öl és 2 és fél láb 
széles, magassága 3 öl. Oltára kőből 
épült, szószéke fából. 1795. novem
ber 15-én szentelték fel.

Ugyancsak ekkor vett a gyüleke
zet iskolaépületet és tanítólakás cél
jára telket. 1786-ban épült fel a lel
készlakás is. 1800-ban hét változatú 
orgonát és két harangot szereztek 
be.

Az egyházi esztendő utolsó va
sárnapján iktatta hivatalába Né
meth Károly esperes a  mosonma
gyaróvári egyházközség új lelkipász
torát, Zámolyi Gyula volt surdi lel
készt.

Németh Károly esperes Máté 24, 
44—46. alapján kapcsolta össze a 
gyülekezetét új pásztorával. Zá
molyi Gyula szószéki igehirdetésében 
arról beszélt, hogy amikor Isten az 
emberhez szól, mindig érthető nyel
ven, a ma emberéhez beszél.

— Azt kérdezi ma tőlem Isten: 
miért jöttél ide?

Alázatos szívvel válaszolok: 
szolgálni szeretnék. Űtjelző 
akarok lenni és Krisztusra mu
tatni. Veletek együtt a békét 
óhajtom szolgálni. Arra kérlek 
hát benneteket, szeressétek 
forró szeretettel népünket és a 

hazát.

dór és Dulcz Pál szavalata, Károlyi 
Erzsébet éneke mellett Bolla Árpád
szenior tartott clőadáist megbeszé
léssel a keresztyén bizonyságtételről. 
Az ifjúság élénk érdeklődéssel hall
gatta a komoly műsort.

Esti istentisztelet helyett gyüleke
zeti est következett, melyen Ma
gassy Sándor harmonium-, Bácsi 
Magdolna hegedűjátéka, egy alkalmi 
quartett énekszáma és Horváth Er
zsébet szavalatán kívül ifj. Pröhle 
Károly tanár tarto tt érdekes elő
adást: A teológia az egyházban cí
men. Találó példákkal szemléltette 
a gyülekezet előtt, hogy a teológia 
m int tudomány, mennyire szükséges, 
hogy Isten üzenetét híven tolmácsol
hassuk, megérthessük. Vannak a tu
domány művelésénél veszélyek és 
kísértések is, de éppen ezért a gyü
lekezet kötelessége, hogy imádkozzék 
a hitért és a Szentlélekért, mely nél
kül nincsen jó teológia.

Asbóth László és Keveházy László
műsorismertetése ügyesen fűzte 
össze az egyes műsorszámokat, me
lyeket Danhauser László gyülekezeti 
lelkész köszönt meg, buzdítva a gyü
lekezetét a teológiáért való imádko
zásra és támogatásra.

1808. április 7-én egy hatalmas 
tűzvész az evangélikus egyház ösz- 
szes épületét elpusztította. Negyed 
óra alatt minden hamuvá égett. De 
már ugyanebben az évben a Meké- 
nyesen tartott egyházmegyei gyűlé
sen gyűjtési engedélyt kért a gyüle
kezet, mert nagy volt a szomjúság 
a templom után. Ekkor 750 a lélek- 
szám. ,.

1812—13-ban épült fel a második 
templom. A hívek száma gyorsan 
növekedett és rövidesen új és na
gyobb templomot kellett építeni. 
Azonban a templom építése kiderít
hetetlen okokból húzódott s csak 
1880-ban kezdődött el, amikor egy 
újabb tűzvész elpusztította a má
sodik templomot is a lelkészlakás
sal és az iskolával együtt.

Horváth Sándornak, a gyülekezet 
akkori lelkészének fejlett művészi 
érzéke meglátszik a  tervezésen. Va
lóban művészi és monumentális az 
épülő új templom. A hívek rend
kívüli mértékben vettek részt az 
építésben. 1897, szeptember 12-én 
szentelték fel az új templomot.

Sólyom Karoly

Az istentiszteletet közgyűlés kö
vette, ahol dr. Welsz Aladár az 
egyházmegye, Németh Károly espe
res pedig a lelkészi munkaközösség 
nevében köszöntötte az új lelkészt. 
Berzsenyi László egyházfelügyelő a 
gyülekezet nevében szólt és kérte az 
újonnan beiktatott lelkészt, hogy 
legyen a gyülekezetben, — ahol va
lamikor Huszár Gál szolgált, — 
Jézus evangéliumának hirdetője, a 
nyáj hűséges pásztora. A délsomogyi 
gyülekezetek áldáskívánását Bándy 
István gyékényesi lelkész hozta el 
a körükből eltávozott lelkésztestvér
nek. A helybeli református gyüle
kezet nevében Csizmadia Károly re
formátus lelkész szólott.

Zámolyi Gyula meleg szavakkal 
köszönte meg az üdvözléseket.

A magyaróvári evangélikus gyü
lekezet ünnepe este áhítattal fejező
dött be. Az áhítaton Bándy István 
lelkész hirdette az igét.

BUDAVÁR
Adventi sze roleí vendégségén ven

dége volt a budavári gyülekezetnek, 
dr. Joó Sándor a pasaréti református 
egyház gyülekezetének lelkipásztora. 
Váradtj Lajos esperes, budavári lel
kész meleg szeretettel köszöntötte a 
testvér és szomszéd gyülekezet lelki- 
pásztorát. Üdvözlésében rámutatott 
arra, hogy a pasaréti református gyü
lekezet kebelében, templomálban és 
tanácstermében folynak a pasaréti 
evangélikus istentiszteletek és biblia- 
órák, heti háromszori alkalommal és 
havonta szereletvendévséget is tart 
ottan evangélikus egyházunk. Mindez 
a meleg testvéri szeretetnek megnyí
ló *koz ás a, melyeit a budavári evangé
likus gyülekezet szerefetvendégségén 
köszön meg dr. Joó Sándornak, pres
bitériumának és a pasaréti református 
gyülekezetnek.

Dr. Joó Sándor református lelki- 
pásztor adventi előadása előtt meg
köszönte az üdvözlést gyülekezete ne
vében. Adventi előadását János 5:1— 
16. alapján tartotta.

A kísérő műsoron Várady Lajos es
peres felolvasása, Sréter Ferenc lel
kész írásmagyarázata, kórus számok 
és szavalat szerepéitek.

BUDAHEGYVIDÉK
Ami volt: Reformáció hetében 

"Erős vár a mi Istenünk« ének alap
ján sorozatos igehirdetéseket ta r
tott Danhauser László lelkész. Nov.
7-én férfi-presbiteri szer etet vendég
ség, nov. 15-én teológusnap, nov. 
29-én diakóndai szeretet vendégség 
volt.

Ami van: Minden pénteken este 7 
órakor ádventi istentisztelet van.

Ami lesz: Dec. 5-én d. u. és 6-án 
ádventi ifjúsági csendesnap. Dec. 
13-án gyülekezeti csendesnap, mely 
este 7 órakor zenés áhítattal zárul. 
Ugyanakkor karácsonyi kiállítás. 
Dee. 20-án d. u. 4 óraikor gyerme
keknek, 6 óraikor idősebb ifjúságnak 
karácsonyi szeretetvendégség.

ANGYALFÖLD
Vasárnap, december 6-án d. u.

5 óraikor gazdag műsorú ádventi 
szere tét ven d égsóget ta rt a gyüle
kezet. A műsor középpontja az "Em
berek a bölcső körül« című darab, 
az egyházközség presbitereinek elő
adásában. Az érdeklődőket, a gyüle
kezet barátait ezúton hívja meg a 
gyülekezet.

December 13-án, vasárnap d. u. 5 
órai kezdettel Adventi Lutheránia
Est lesz a gyülekezetben. Vezényel 
Weltler Jenő karnagy. Előadást 
tart Zalánfy Aladár egyházkerület! 
zeneigazgató. Erre az alkalomra is 
szeretettel hív és vár mindenkit a 
gyülekezet.
KÖLCSE

Dr. Vető Lajos püspök ifj. Ben- 
kóczy Dániel olcsvai segédlelkészt 
Kölesére küldte ki helyettes lelkész
ként.
SOMOGY-ZALAI EGYHÁZMEGYE

A Somogy-zalai egyházmegye lel
kész! munkaközössége november 9. 
és 10-én gyűlést tartott Gyenes- 
diáson. A lelkészek meghallgatták 
és megvitatták az országos esperesi 
értekezleten elhangzott előadások 
ismertetéseit, a  beküldött gyüleke
zeti munkaterveket és az esperesi 
beszámolót. Tervbe vették egyház- 
megyei felügyelői és piesblteri na
pok tartását, valamint a lelkészek 
egymásközötti csereszolgálatát.

KELENVÖLGY
Az egyházi esztendő fordulóján tar

tótra szeretet vendégségét a budafoki 
egyháziközség fiókegyházának gyüle
kezete. A .szeretet közvetlensége és 
melege volit érezhető a termet szoron
gásig megtöltő gyülekezeten. Foga- 
rasi Árpád, az anyagyülekezet lelké
sze imával, igei beköszöntővel nyitotta 
meg a szerétéIvendégséget.

■»Az egyházi esztendő fordulóján« 
címen dr. Gyimesy Károly lelkész tar
tott előadást, melyben a Szenlírásnak 
a végső dolgokra vonatkozó kinyilat
koztatásait Isten üdvtervében megvi
lágítva, az advent reménységének hi
tében tárta fel. Előadásához Sikter 
Láisztó lelkész Luther idevonatkozó 
ír ásnia gyá r á zat árnak bi zony s á g té tel ét
olvasta fél és imádsággal, adással és 
köszönetnyilvánítással a szeretetvén- 
dégség műsorát bezárta.

RÁKOSCSABA
December 7—13-ig gyülekezeti esti 

összejövetelt ta rt minden este 7 óra
kor a gyülekezet. Az igehirdetés! 
szolgálatot végzik Koren Emii kőbá
nyai és Scholz László zugiói lelkész. 
13-án este műsoros vallásos est ke
retében az igehirdetést dr. Nagy 
Gyula teológiai tanár végzi.

BAKONYCSERNYE
November 29-én, advent első va

sárnapján Szeberényi Tamás, az 
Evangélikus Egyetemes Sajtóosz
tály ügyvivő lelkésze hirdette az 
igét a gyülekezetben és előadást tar
tott az evangélikus egyház sajtó
szolgálatáról.

OROSHAZA-RAKÖCZITELEP
Az egyházközségben megszervezé

sének 20. évfordulója alkalmából 
december 6—13 közötti ünnepi hét
ben: Rimár Jenő budapesti leflkész, 
mint az egyházközség első szervező 
lelkésze ta rt egészhetes igerhirdetés- 
sorozatot "Jövel Uram Jézus« ösz- 
szefoglaló cím alatt.

VASI EGYHÁZMEGYE
Celldömölkön tartotta november

24-én havi rendes lelkészértekezle- 
tét a vasi egyházmegye lelkészi 
munkaközössége. Az egyházmegye 
lelkészei teljes számban összegyüle
keztek, noha többnek m ár előző na
pon el keltett indulni, vagy a kora 
hajnali órákban vonatra ülni.

Reggeli áhítatot Józsa Márton, a 
most beiktatott celtdömölkii lelkész 
tartott az Útmutató reggeli igéje 
Zsid. 12, 12—17. alapján. Baráth Pál 
ismertette Dezséry püspöknek az es
peresi értekezleten elhangzott elő
adását a lelkészi munkaközösségek 
munkájáról. Az előadást élénk esz
mecsere követte. Elhatározta a 
munkaközösség, hogy jövőben ösz- 
szejöveteleit úgy tartja, hogy min
den harmadik összejövetel lesz CeJl- 
dömölkön, a többi Szombathelyen. 
Szabó Lajos a vasárnapi szószéki 
alapi'ge mondanivalóját és mélysé
geit tá rta  fel előadásában, amit to
vábbi elmélyülő eszmecsere köve
tett. Elhatározta a munkaközösség, 
hogy mivel az egyházmegyéből arra 
méltó és rászoruló három teológus 
tanul, felemeli 50 százalékkal az ösz
töndíjhoz való hozzájárulásokat, 
így mind a három teológust hatha
tósan tudja segélyezni.

A munkaközösség ülése előtt az 
egyházmegyei számvevőszék tartotta 
ülését, amikor az egyházközségek 
múlt évi számadásait vizsgálta át.

FŐT
December hónapban Fótan b kö

vetkező alkalmak lesznek: Dec. 9—• 
10: Papné-konferencia. Dec. 13: Pres
biteri csendesnajp. Dec. 16—18: Bib
liafordítás iránt érdeklődő lelkészek 
konferenciája. Dec. 20: Csendesnap 
(diakóniai). Dec. 27. Csendesnap (If
júsági). Részvételi díj: napi 15 fo
rint. Az otthont ffltjü'k. Takarói 
mindenkinek hoznia ketl.
GYÖR-SOPRONI EGYHÁZMEGYE

A győr-soproni egyházmegye lel
kész! munkaközösségének győri kör
zete november 17-én ülést tartott 
Győrött Németh Károly esperes el
nöklete alatt. Az ülést megelőző úr
vacsorái istentisztelet szolgálatát 
Sághy Jenő bezi lelkész végezte. Az 
októberben kiadott új vaUástanftási 
tantervet és utasítást Molnár Sán
dor győri hitoktató lelkész, dr. Vető 
Lajos püspöknek az októberi espe
rest értekezleten tartott előadását 
pedig Lukácsy Dezső téti lelkész is
mertette. Elhatározták a lelkészek, 
hogy az egyházmegyei teológus-ösz
töndíjon túlmenően egy teológust a 
lelkészek adományaiból segélyeznek- 
Az özvegy papnék otthona céljára 
160.-— forintot adományoztak az érte
kezlet részvevői.
KANTORKÉPZÖ és  
BELMISSZ1ÓI TANFOLYAM 
INDULT FOTON

November 16-án férfiak és nők 
számára bánomhónapos belmisz- 
sziói és kántorképző tanfolyam in
dult Foton. Ez a tizedik tanfolyam 
Fóton, melyre Sámson háza, Ösgárd, 
Manor, Mezőtúr, Csengőd, Surd, 
Lajoskomáirom, Bér, Bocsa, Sződ- 
liget gyülekezetből tíz részvevő gyűlt 
egy'be. A tanfolyam előadói és 
anyaga: Hafenscher Károly: Az egy
ház tanítása, Mim tag Andor: Biblia- 
ismeret, Vető Béla: Gyülekezet 
élete, liiturgáka, Kiss János: Ének, 
zene, gyermekbiibliakörvezétés. A 
tanfolyam részvevői bennlakók. A 
tanfolyam napirendje szerint reg
gel fél 6-tól este 10-ig folyik a 
munka, a  tanulás és hat harmóndurn 
mellett a gyakorlás. A tanfolyam 
végeztével, a hallgatók hivatalos egy
házi bizottság előtt vizsgáznak.
HÁZASSÁG

Halász Mihály paksi presbiter és 
Wenhardt Katalin, a  paksi evangé
likus templomban november 24-én 
házasságot kötöttek.
HALÁLOZÁS

Schmickl Gyula, a tárnokréti gyü
lekezet felügyelője november 10-én 
elhúnyt.

Pordán Jőzsefné életének 71-ik 
évében hosszú szenvedés után el
hunyt. A vecsési egyház buzgó tag
ját vesztette el benne.

Hairmoniumot bérelnek hittestvértől. 
Cím a Budapesti Kelenföldi Leik. Hiva
talban.

Pianinót vagy keresztivé ros zon
gorát vennék. Cím: Karsay Mihály, 
Medgyesegyháza._________________

Német és angol nyelvtanítást vál
lal diplomás nyelvtanámő. Címe: 
VIII., Kisfailudy-u. 28/a. II. 3.

AZ ÜTRA ÜGYELJ
Kiránduló fiatalember egy fala 

széléit kapálgató öreg parasztot 
kérdezett meg a helyes út felól. Az 
öreg rámutatott az egyik útra:

— Erre menj, fiam.
A fiatalember sértődötten szólt rá:
— Magának én nem vagyok fial
— Nem baj! Akkor is ez a helyes 

út — hangzott a válasz.

A paksi evangélikus templom története

Lelkésziktatás Magyaróvárott

K É T  i S E M É N Y K Ő L
M agyar győzelem

hírét vette a világ, amikor 1953. 
november 25-én Londonban a ma
gyar labdarúgók legyőzték az angol 
válogatottat. Ahogyan röviden mond
ják, Magyarország megverte Ang
liát. Ide írjuk a gólarányt: 6:3 Ma
gyarország javára. Mindez köztudo
mású mindenütt, ahol magyarok 
laknak. A londoni mérkőzés rend
kívüli izgalmat keltett az egész vi
lágon. Az angolok a labdarúgás mes
terei. Amióta a labdával játszó két
szer tizenegy játékos az emberek 
legkeresettebb látnivalója, kilencven 
éve, Angiiét hazai pályán még nem 
győzte le külföldi csapat. Most mi 
győztük le.

Tavaly Helsinkiben az olimpiai 
versenyeken hazánk a világ nemze
tei közt B harmadik helyre került. 
S azóta 'is újabb és újabb sikere
ket értünk el. Ezek a sorozatos sport
győzelmek a mai magyar nemze
déknek rendkívül sokat jelentenek. 
A nemzedék, mely két világháború 
iszonyatos kártevését látta s évek 
óta rendkívüli szorgalommal dolgo
zik, épít és alkot, szereti a sport
győzelmeket, melyek szigorú mérték 
és arányok közt osztanak jutalmat

az egész nemzetnek. Csak ezzel ma
gyarázhatjuk azt a forró érdeklő
dést, azt az általános, egységes és 
teljes lelkesedést, mely a londoni 
győzelem rádió-hírei közt elfogta a 
magyarokat. Azóta tudjuk, velünk 
együtt lelkesedett minden sportsze
rűen érző és gondolkodó ember. 
Ilyenek voltak elsősorban maguk 
az angolok, akik áradozó elisme
réssel fogadták a magyar győzelmet, 
mert örömük telt a szép játékban. 
De a magyar sport nagy győzelme 
immár napok óta az egész világ első 
eseményévé vált.

A R ákóczi-kor iroda lm a
látható most a budapesti Nemzeti 
Múzeumban. A nyáron megnyílt Rá- 
kóczi-kiáMítás véget ért, de a Ma
gyar Irodalomtörténeti Társaság és 
az Országos Széchenyi Könyvtár kö
zösen egy új kiállítást rendezett, 
amely tulajdonképpen folytatása az 
elsőnek. A kuruckorszak és II. Rá
kóczi Ferenc megérdemelte volna, 
hogy az ország legnagyobb múzeu
mában egyszerre e korszak minden 
részletét bemutassák, tehát a kato
nai, politikai, gazdasági, képzőmű
vészeti, irodalmi, tudományos, zenei

vonatkozásokat együtt. Az előző ki
állítás a múzeum alsó szárny-helyi
ségeiben volt, ez a mostani a szép 
kupolateremben s a  belőle jobbra és 
balra nyíló két kisebb teremben ka
pott helyet. Mi lett volna, ha az év
fordulóra a Nemzeti Múzeum vala
mennyi igénybe vehető termében 
nyílik meg egy országos Rákóczi- és 
kuruckiállítás?

Amit a Rákóczi-kor irodalma cí
men ezen a kiállításon a  két ren
dező: E s z e  Tamás és K e r e s z 
t á r  y Dezső bemutat, dícsérnivaló 
munka. Eléggé áttekinthető, világo
san elrendezett, nem zsúfolt, érdek
feszítően válogatott és ízléses for
mában magyarázott anyagról van itt 
szó. Aki a kiállításon végigmegy — 
s ezt ajánljuk mindenkinek —, nagy
szerű élményben részesül. Magyar 
művelődéstörténeti élmény ez. Ku
ruc korszak és irodalom? Kinek ne 
jutna eszébe a "Krasznahorka büszke 
vára« s mindaz, ami nemrég a 
hiábavalóan büszke várakkal egye
temben éji homályba borította az 
egész Rákóczi-korszakot. Amelyből 
legszívesebben ötven évvel ezelőtt 
csak a  kulacsot és a tárogatószót fo
gadta el a nemzedék. Adyék nem 
ok nélkül keseregtek emiatt s nem 
véletlenül hozták vissza az igazi 
kuruc költészet hangját a magyar 
versekbe. Azóta az irodalomtörténet

'—

nagy munkáiba kezdett: átkutatta az 
egész korszakot, minden kéziratnak 
utána nézett, minden könyvet, fo
lyóiratot, röpiratot, levelet, verset 
és rigmust átvizsgált. A munka még 
korántsem ért véget, bár nem két
séges, hogy jó eredményei vannak 
máris. T h a 1 y Kálmánt félszázad- 
dal ezelőtt erősen támadták, hogy 
kuruc versekként jelenítette meg 
saját költeményeit. R i e d l  Frigyes 
tiz versre olvasta rá  Thaly szerzősé
gét. Ma tudjuk, hogy Thaly nem ha
misított, csak kiegészített és átköl- 
tötit néhány valóban szép és eredeti 
kuruc verset. De a magyar kuruc 
költészet sokkal nagyabb, mint ami
lyennek akár Thaly, akár Riedl Fri
gyes látta. Helyesen állapítja meg 
a kiállítás egyik útbaigazító fel
irata, hogy

egész Európában nem volt ehhez 
hasonló irodalom, ekkora poli
tikai és világnézeti határozott
sággal, igazsággal és művészi 

kedéllyel.
Maga II. Rákóczi Ferenc úgy jele

nik meg ezen a kiállításon, mint a 
korszak egyik nevezetes írója, köl
tője és az irodalmi élet ültetője, su- 
galmazója. Környezetében a poli
tikusok és diplomaták is verseket ír
nak, S jó verseket! A Rákóczi-kor

a magyar hírlapírás megalapítója. 
Rákóczi és szabadságharca alatt szü
letik meg a magyar publicisztika, a 
röpiiratck stílusa, a politikai elmél
kedés és hozzászólás műfaja.

Óriási anyag az egész, amiből itt 
csak Ízelítőt kap a látogató. Nincs 
még együtt minden. Nagy anyag 
található a szomszéd országokban és 
sok értékes kézirat lappang még a 
magánosok tulajdonában is. De ez az 
ízelítő mutatja, m erre kell folytatni 
a kutató és feltáró munkát, hogy e 
korszak bizonyító anyaga összegyűl
jön és sorba álljon.

A nép bontott zászlót 1703-ban 
Rákóczi vezetése alatt. A nép 
tudatosította magában, hogy ki
zsákmányolt gyarmati nép s ha 
nem harcol, nem lesz hazája, de 

nem lesz éneke sem.
A kuruckor irodalma népi iro

dalom a  javából. A régi népdalra a 
a protestáns egyházi dallamokra 
megütött hangok állottak össze új, 
őszinte költeményekké. Hajoljatok 
az üvegtárlökra s olvassátok el egy- 
egy sorát a verseknek, egy-egy be
kezdését ia prózáinak! Annál jobban 
egyenesedik ki a gerinc, minél job
bon hajolt a tanulságos múlt fölé.

Szálain ai Rezső

t
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A K É R Ő  I S T E N
Nem tudom, hogy akit« e sorokat 

Olvassák, érzik-e, hogy az idei Advent 
napjaiban Isten mennyi melegséggel 
állít meg miniket, amikor azt mondja 
nekünk, hogy: »Fiami« — Isten ma 
nem azt mondja, hogy ember ‘állj meg, 
mert mondani akarok néked valamit. 
Ez nem a kő táblák parancsszava. Is
ten nem azt mondja, hogy bűnösök, 
álljatok meg, mert nem tűröm tovább 
hűtlen és hálátlan útaitokát. Ez a 
megszólítás nem az ítélet villámcsa
pása. Nem tömegek felé száll Isten
nek a 6Zava, hanem egyenesen felém 
jön és nekem mondja azt, hogy: 
fiaim! Ez a szó a szeretet ajkáról 
való. Mindig azoknak mondják, akiket 
nagyon szeretnek: a szülő a gyer
meknek, a szerelmes a párjának. — 
Nem dobban meg a szíved, hogy Is
ten Ilyen közel van hozzád, hogy Is
ten igy szeret, hogy így szólít meg 
téged: fiam!?

De miért szólít meg az Isten? 
Nyilvánvaló, hogy aizért. mert kérni 
akar valamit. — Ugy-e, hogy te ezt 
az Istent, a kérő Istent nem ismered. 
Ismered az ajándékozó Islent, aki a 
csodák gondviselő kendőjébe minden
nap betakair. Akitől te szoktál kérni 
és aki mindig adni szokott kenyeret és

Amikor hitében és életében meg
újul az egyház, mindig újra értékes
nek és drágának találja a Bibliát, 
így volt ez a reformáció idején — 
mondta a harmadik Deák-téri Este 
bevezetőjében Zay László, gyüleke
zeti segédlelkész — és így van ma 
is. Akikor egymás után láttak nap
világot a magyar bibliafordítások, 
bizonyítva, hogy az egyház népe az 
igéből él. Egyházunk mai megúju
lásának természetes velejárója a 
bibliával való foglalkozás.

A reformáció a nép kezébe 
adta a nép nyelvén a bibliát, 
hogy a nép életét szolgálja vele. 
Egyházunk azon fáradozik, hogy 
legyen olyan bibliánk, amelyet 
megért az egyház népe és amely 
így a megújult egyházon át 

beszél az emberiséghez.
Ezek a szavak adtak alaphangot 

a Deák-téri gyülekezet nagy igény- 
nyél kezdett sorozatának gazdag 
műsorű és színvonalas Biblia-est
jéhez. Az ünnepi előadásban Karncr 
Károly teológiai tanár mindvégig 
figyelmet keltve és érdeklődés mel
lett az első bibliafordításoktól a 
legújabbig végigkísérte a magyar 
biblia történetét. Idézte Károlyi 
Gáspár előszavát:

»Ha azt akarjuk, hogy az Isten 
mibennünk cselekedjek, ne lé
gyen mic'őttíink semmi bccsü- 
letesb az Istennek Igéjénél, an
nak hallgatásánál, olvasásánál és 

tanulásánál«.
Beszéde befejezéséül ebben a szel
lemben idézte Augustinus egyház
atyát, aki megtérésekor ezt a két 
szót hallotta: tolle, lege, — azaz: 
vedd és olvasd! Ezzel a gyülekezet
hez intézett szóval fejezte be ün
nepi beszédét Karner Károly.

Az ünnepi beszédet művészi mű
sorszámok vették körül. Elsőnek

Kicsit se csodálkozzunk, ö az, az 
ókor legnagyobb matematikusa. Róla 
is hallhatunk, ha figyelmesen követ
jük a Szenttrás sorait.

Igaz viszont, hogy nem tényleges 
szereplője a bibliánknak, hanem 
csupán a Prédikátor könyvének írója 
említi meg. (Prédikátor 9, 13—18.) 
Mondhatnánk azt is, hogy illusztrá
cióképpen hozza elő az ő mélysége
sen bölcs alakját, aki kilenc éven 
keresztül volt képes megállítani a 
hatalmas római haderőt, amely 
Syrakusát akarta magának megka
parintani.

Nem volt hadvezér, aki emberi 
életek feláldozásával érte el a maga 
dicsőségét, hanem eszére, bölcses
ségére támaszkodva érte el azt, 
hogy az ellenség oly sokáig nem 
tudta elpusztítani szeretett városát.

Hogy ezt a tény kiolvassuk a ne
vezett fejezet soraiból, ahhoz egy 
kicsit ismernünk kell a biblia korá
ban lejátszódó eseményeket. Szó
val jobban kell ismernünk azt a 
könyvet, amely naponként a kezünk
ben van.

Nem is az az érdekes, hogy 
'Archlmédeszről hallunk az írás ol
vasásakor, — hiszen Pilátusról is 
hallunk ugyanott beszélni —, ha
nem az, hogy a Prédikátor könyvé
nek írója ismerte,

Akárki volt is, — hiszen nem 
«evezi meg magát —, bölcs ember 
^olt, korának művelt koponyája,

—  Péld. 23 : 26 —
kedvest, örömöt és álmokat, boldog
ságot, karácson yestéi ás üdvösséget. 
Ismered a parancsoló Istent is, aki 
két kőtáWát adott a Sinai hegyen és 
akinek akaratáról, örök törvényéről ma 
io prédikál a Bibliád. Ismered az ítélő 
[ßient, akiről meg van írva, hogy egy
szer elébe kell állni mindenkinek: 
6zenthek és bűnösnek, jónak és rossz
nak, hívőnek és hitetlennek.- Aki ítélni 
fog eleveneket és holtakat. De ma a 
kérő Isten áll ’ előtted. Isten ma a 
szíveddel akar beszélni és a szeretet 
szótára van a kezében. Hogy szerethet 
az Isten és milyen nagy dologról lehet 
6zó, hogy a kérő Isten csöndben meg
éli előtted és azt mondja: »Fiam, add 
nékem a te szívedet!«

Isten a szívemet kéri• — Milyen 
nagy tévedése volt az embernek, hogy 
sokáig azt hitte, hogy Isten a világot 
kéri el tőled. Mintha Isten országának 
valami külön orezágútja lenne es aki 
gyermeke kíván lenni, az lépjen ki eb
ből a világból. Az idei Adventban ép
pen azt mondja el az Isten, hogy az 
ö útja ezen a világon vezet keresz
tül. Nem valami külön felhőkben le
begő tejút az élet útja, hiszen Jézus 
ebben a világban volt az Isten gyer
meke.

,?oó László, az Ifjúsági Színház 
tagja szavalta nagy hatással Bemé- 
nyik: A fordító c. versét, Sylvester 
János újtestamentumi bevezetését 
és a 23. Zsoltárt, Szenei Molnár Al
bert fordításában. Még két zsoltár- 
fordítás hangzott el a műsorban, 
Bókay János 19. és 150. zsoltára 
Somoskiivy Jenőné előadásában. 
Ugyancsak 6 mutatta be Pálfy Mik
lós teológiai dékán Ezékiel könyve 
37. fejezetének fordítását. Nagy taps 
jutalmazta Somoskövy Jenőné mé
lyen átélt, művészi szavalatát, 
mellyel Gárdonyi Géza: Írás a Bib
liába c. versét szólaltatta meg. S 
mivel a bibliáról nem lehet úgy be
szélni, hogy a biblia maga meg ne 
szólaljon, Magassy Sándor és Ma
gyar László teológiai hallgatók az 
eredeti Károlyitól az űj bibliafordí
tásig tíz különböző bibliafordításból 
olvastak fed egy-egy jellemző sza
kaszt.

A prózai részeket gyönyörű zenei 
számok tarkították. Kaposi Andor 
énekművész Bach két vallásos da
lát énekelte. Máthé Jolán művész
nő Bach 53. szólókantátáját, majd 
Beethoven és Brahms egy-egy dalát 
énekelte Weltler Jenő zongorakí
séretével, megérdemelt, nagy sikert 
aratva.

A Deák-téri gyülekezet sorozatá
ban nem hozott csalódást a no
vember 28-i este. A várakozásnak 
jól megfelelt műsort ügyesen illusz
trálta az eredeti vizsolyi biblia egy 
példányától az új bibliafordításig 
kiállított mintegy 25 különféle ere
deti biblia.

Az .egész est élénk bizonysága 
volt annak, hogy magyar evan
gélikus egyházunk bibliás és 
megújult egyház. Hisszük, nem
csak bizonysága, hanem to- 

vábblendítőjc Is.

aki tisztában volt mindazzal, amit a 
körülötte lévő pogány világ tanít, 
felismerte az abban rejlő értékeket, 
tisztában volt azzal, hogy mi törté
nik kicsiny hazájának szűk hatá
rain kívül.

Nem soviniszta, aki a maga szűk 
látókörén kívül nem akar ismerni 
senkit és semmit. Nem volt »szem-el- 
letizős«, akit csak a maga kicsiny kö
zösségének problémái izgatnak, ha
nem képes volt arra, hogy mindazt, 
amit korának szellemi életében 
hasznosnak és jónak talált, azt ol
vasói elé tárja, példaképpen szá
mukra megmutassa.

Így került Archlmédesznek, a 
nagy matematikusnak alakja a bib
liánkba.

Keresztyénségünknek egyik nagy 
hibája volt a múltban és néha az a 
jelenben is, hogy »szent tudatlan
ság« hirdetőjévé, propagálójává lett. 
Sokszor kegyes szavakba öltöztetve 
mondották egyesek, hogy nem kell 
ismernünk semmit, nem kell tud
nunk semmit, ami kívül esik vallási 
gyülekezeti életünk keretein.

Akik így gondolkoznak és élnek, 
azok gondoljanak arra is, hogy a 
biblia írója nem tett így, amikor 
félretéve minden vallási, faji kicsi
nyességet, megmutatta Archimédesz 
alakját, hogy tanuljanak az ő pél
dája nyomán a hívek.

Vámos József

Sokan aizt bittéik, hogy Isten a kin
cseiket kéri. Hogy abból az óriási 
gyémántból, amit Isten életnek aján
dékozott nekünk, törjünk le egy da
rabot és adjuk vissza neki jócseleke
detben, imádságban, pénzben és tem
plomi órában, Isten evangéliumában 
mondila el, hogy nem ezt kívánja az 
emberitől. Nem gyümölcsöket kér az 
embertől, hanem magát a fát. Nem 
égy külön kis szobát, kápolnát az em- 
ber_ szívében, hanem az egész szívet 
kéri. Egy kicsi gyermek, akit naggyá 
nevelt az a sok ajándék, amit az édes
apjától kapott, , ezt kérdezte egyszer: 
mit adjak én ezért a sok mindenért? 
Az apa így felelt: csak egyet kérek — 
a szívedetl Cs’ak azt akarom, hogy 
szeress! — Isten ma a szivemet, az 
el hid egűit szívemet ikéri, amikor azt 
mondja: »Fiam. add nékem a te szíve
detl« —•

Istennek ebben a kérésében benne 
van az Is, hogy a szivemet úgy kéri, 
ahogy "Van. — örömeivel és gondja i- 
va'l, bűneivel és könnyeivel. Nem pa
rádés és nem ünnepi szívet kér, amit 
áhitatássá hangol fel a vasárnap, ha» 
nem azt a mindennapi, elfáradó és 
botorkáló, sokszor remegő és fájó szí
vet, amelyik sírva dobog át a bűnein
ken és az életünkön- ügy hív ás úgy 
vár miniket, ahogy a szeretet ölel át, 
ajiögy a szeretet szokta hallgatni a 
szívünk odastmuló zakatolását. Isten 
a Jézus keresztjénél ingyen, kegyelem
ből igy ölel át és így csókol át újra 
gyermekké: »Fiam, add nékem ai te 
szívedet!«

Istennek ebben a kérésében benne 
van az is, hogy azért kéri a szivün
ket, hogy visszaadja. — Megtisztítva, 
megszépítve és megbékítve. Gazdagon, 
fényesen és boldogan. Az édesanya 
azért hajó] a bölcső fölé, mert tele 
van a szíve szeretettel és ebben az 
aranyos fényben meg akarja fürdetni 
a gyermekét. A szerelmes azért moso
lyog olyan boldogan a> párjára, mert 
egyetlen nagy boldog mosoly az élete 
és kell egy másik, akinek ezt oda
adja, akinek a szeme és a szíve tük
rözi majd az örömét. Mert a 6zere- 
tethez, a. csókhoz, a bol (fogsághoz és 
az üdvösséghez mindig két 6zívre van 
szükség.

Isten ezért kéri a szívedet. Hogy 
magához szoríthassa. Hogy elmondja, 
hogyan adta- oda magát a kereszten, 
hogyan készített nekem helyet ai szí
vében és örök otthonában. Hogy el
mondhassa, mennyire szeret. Ezért 
kér ma: »Fiam1, add nékem a te szí
vedet!« — .

Az Advent nem hangulatos ün
nep, nem durva parancs, hanem 
boldog találkozás. Amikor a Krisz
tus keresztje előtt Isten téged 
megtalál és te Istenire rátalálsz. 
Az igazi Advent egy kérésből és 
egy mozdulatból áll. így is mondhat
nám: két vallomásból. Isten eléd áll, 
föléd hajó! és azt mondja: »Fiam, add 
nékem a te szívedet!« — És várja a 
vallomásod: igen, én a szívemet né
ked adom boldogan, örökre.

Friedrich Lajos

KÜLFÖLDI 
EGYHÁZI HÍREK

CSEHSZLOVÁKIA
A Csehtestvér Evangélikus Egyház 

október utolsó napjaiban tartotta Prá
gában tizenegyedik zsinatát. Novem
ber 1-én ért véget a zsinati ülés, 
amely nagy látogatottságnak örven
dett. A zsinat elfogadta egy új egy- 
házsz er vezeti törvény javaslatát, 
amelyet most kiegészítésekkel és javí
tásokkal ellátva küldenek szét az 
egyes gyülekezeteknek megítélés és 
vélemény nyilvánítása végett. A zsi
nat törvényt fogadott el, hogy a Cseb- 
testvér Ev. Egyházban teljes jogú lel
kipásztor! munkáit végezhet a hittudo
mányit képesítésű nő is. Elfogadtak to
vábbá olyan javaslatot is, amely a 
presbiterek lelkipásztort funkcióját te
szi lehetővé az egyetemes papság elve 
alapján, továbbá egy új fegyelmi ren
det és új választási törvényt. Néhány 
felmerült javaslatot átadtak vélemény
nyilvánításra a teológiai szakbizott
ságnak. Az egyház béke-feladatairól a 
zsinaton nagyhatású előadást tartott 
Hromádka professzor. Az időköziben 
elhuny* dr. Dohács zsinati elnök he
lyett elnökké választották dr.Hrejsa-t. 
A zsinaton több jelentős előadás és 
felszólalás hangzott el, többek közt az 
Egyházügyi Hivatal elnöke, Plihal ré
széről. Megállapították, hogy az el
múlt esztendőkben a Csehtestvér Egy
ház megerősödött. Több lelkipásztora 
van, mjnf a régi Csehszlovákiában 
volt, persze több hívője is. Az egyház 
vette át a volt csehországi német evan
gélikus egyház templomait és imahá
zai*, ami új feladatok elé állította fő
leg a volt német Szudéta-vidéken. A 
prágai Comenius-teológiai karon ma 
jóval több a teológus, mint bármikor 
volt. A zsinatot dr. Hájek zsinati sze
nior imája és áldása fejezte be.

Deák-téri Esték III.:
A vizsolyi bibliától az új bibliafordításig

ARCOK A BIBLIÁBAN
A RCH IM ÉD ESZ

Lelkósziktatás Újcsanáloson
Felemelő ünnepség keretében ik

tatta be hivatalába Moravcsik Sán
dor, Borsod-hév esi esperes Nikodé- 
miisz János meghívott lelkészt no
vember 15-én, aki a 35 évig egy
folytában Ojcsanáloson szolgáló 
s most nyugalomba vonult Tavassy 
Zoltán örökébe lépett.

Az újesanálosi evangélikus élet 
nyomaival 1817 óta találkozunk. 
Akkor még a Hernád mindkét part
ján terült el a virágzó község. 
1865-ben hatalmas felhőszakadás 
következtében a Hernád folyó meg
áradt és a pusztító árvíz néhány 
óra alatt elmosta a község falait. 
A község népének nagyobb része a 
csanálosl dombok biztonságot nyújtó 
vonala mögé telepedett, a kisebbik 
rész a régi helyen maradt, így kelet
kezett Ö- és Újcsanálos. Három év 
leforgása alatt a nagy csapós után 
felépült a református és az evangé
likus templom. Nem tett bele 40

esztendő s a két egyszerű építmény 
helyére két gyönyörű, sudártornyú 
templom épült a faluba vívó or« 
szágút két oldalán közvetlenül egy
más mellett.

Az evangélikus és református gyü
lekezet, templomaik egymás mellé 
építettségét szimbólumnak tekint
ve, példamutatóan összetart. Ez ki
tűnt abból is, hogy az új evangélikus 
lelkész beiktatásán sok helyi refor
mátus hívő vett részt. A beiktatáson 
részt vett a helyi tanács elnöke is.

Mind a templomban, mind a sze- 
retetvendégségen ott volt Tavassy 
Zoltán is, a gyülekezet nyugalma
zott lelkésze, aki 35 évet szolgált az 
egyházközségben. Megható volt, 
amikor a becsülettel hordott lel- 
készi pásztorbotot átadta utódjá
nak, Nikodémusz Jánosnak.

Isten áldása legyen a gyülekeze
ten és új lelkészén.

Szombat esti közös imádságunk
ISTEN TEKINTETE 

És. M, 1—2.
SZŰK HAJLÉK az Isten szá
mára, ha a templom csendjébe 

akarjuk beszorítani. Az ég és a föld 
teremtőj ének nem pogányos bál- 
ványkultuszra, nem üres ceremó
niára és nem e' ipo-tt vallásos frá
zisokra van igénye, hanem hitre és 
életre.
n n  AMIKOR ISTEN RÁTEKIN- 
1----IxETT az emberre, az egész vi
lágra tekintett rá. Amikor szerette 
az embert, úgy szerette e világot, 
hogy mindenkiért adta Krisztust. 
Szeretelének munkája állandó. A 
md világunkra is rátekint és üdvös
séget, igazságot és békességet akar 
és munkál benne.

VALLJUK. MEG, hogy gyak
ran megelégedtünk a külső isten
tisztelettel és sokáig csak formák
ban éltünk egyházi életet.

ADJUNK HALAT Istennek ke
gyelmes rcánktekintéséért, a 
Krisztusban megjelent üdvössé
gért és szotgálatba hívó szaváért.

pj-jAZ Adventi idő  a feikészü-
----- lés ideje  a rra , hogy K risz tu st
szívünkbe zárva jól szolgálhassuk öt, 
Ez a szolgálat arra irányul, hogy 
rajtunk keresztül Isten felsegítse 
mindazokat, akiknek boldogságuk 
hiányos, lelkűk megtört és életük 
rászorul arra, hogy igazán emberi 
életté legyen.

ISTEN EGYHAZA akkor tölti 
be feladatát, ha mai világunk

ban képviselni tudja Istennek ezt. a 
tekintetét és hitével és munkájával 
tolmácsolja az üdvösséget, az igaz
ságot és a békességet.

KÖNYÖRÖGJÜNK igazi ád
venti felkészülésért; szolgála
tunk hűséges végzéséért, hogy 
minden embernek és az egész vi
lágnak szolgálhassunk Isten 
akarata szerint békés, boldog és 
örök éleiért, lankadatlan hittel,

BIBLIA-OLVASÓ
December 6. Vasárnap. Hab. 2:20, I. János 2:28,

Ezen a héten nyomatékosan és határozottan arra hív fel minket min
den ige, hogy eljő az Űr Jézus Krisztus az idők végén, amiképpen meg
jelent az idők teljességében is a próféták és Isten szent emberei által 
megjövendölve. Készüljünk az Ö fogadására mindnyájan, hogy ama 
napon meg ne szégyenüljünk.

Olvasd még: Jel. 1:9—20. — És. 66:10—14. — Ján. 14:26.

December 7. Hétfő, Zsolt. 119:45, FU. 4:5.
Nem tudjuk, mikor jő el a mi Urunk, de bizonyosan eljő. Ezt pedig 

senki sem tudja. — Úgy éljünk, ftogy elnyerhessük a boldogságot, ame
lyet az Ür készített az övéi számára. Az az Űr, akit mi Istenünknek val
lottunk és Akiben mi hittünk Jézus Krisztus által, nékink Is mond
hassa, »én népem« vagytok és »örököljétek az országot«.

Olvasd még: És. 26:1—12. — Hoseás 2:21—22. — Ján. 14:26,
December 8, Kedd. És. 12:5, II. Thess, 1:10.

Ügy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti 
jócselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyel Atyátokat«, (Mt. 5:16.) 
hagyta meg Jézus Krisztus Urunk a hegyi beszédben tanítványainak 
Az Űr neve akkor dicsőíttetik meg bennünk és általunk, ha mi Istent 
teljes szívből szeretjük és felebarátunkat, mint magunkat. Ebben telje
sedjék ki a mi földi életünk, minden keresztyéni cselekedetünk. Ezt 
várja tőlünk a közeledő adventi fejedelem, Jézus Krisztus, a Megváltó. 

Olvasd még: II. Thess. 3:1—5. — Jóéi 3:1—5. — Csel, 2:1—4,

December 9, Szerda, I. Mózes 2:16,' 17, II. Kor. 5:10.
Isten az életet jelentő és kegyelmet magában foglaló drága evangé

liumot adta, hogy t. i. Jézus Krisztusban megtartja a bűnöst, ha teljes 
szívvel hisz Benne és Hozzá fordul újólag, naponként. — Legyen ez a 
mostani adventi időszak drága alkalom az Űrhöz való odafordulásra, 
megtérésre. \

Olvasd még: Jel. 2:1—5, 7. — Ámós 9:11—15. — Csel. 15:13—18.

December 10. Csütörtök. És, 30:15., I. Ján, 4:17,
Az eljövendő Krisztus, Aki élőkön, holtakon ítéletet tart, mennyei 

dicsőségében jelenik meg. — 0  lesz az ítéletben is mentsvárunk. Benne 
van bizodalmunk. Ö az egyedüli Szószólónk és Közbenjárónk az Atyá
nál. Mi az örökké való Szeretetben, Jézus Krisztusban bízunk, azért le
het bizodalmunk az ítélet-napjához is.

Olvasd még: Aggeus 2:1, 3—9. — Mikeás 4:1—5. — Luk. 24:46—47.
December H. Péntek. I. Kir. 17:16, Hóm. 8:32.

Amikor mi advent idején Jézus Krisztusra gondolunk s a bethle- 
hemi jászolbölcsőben ringatott kis gyermek-Jézusról — valamint a Róla 
szóló kedves elbeszélésekről hallunk, akkor mindig előttünk álljon a 
szenvedő és bűneinkért kereszthalált szenvedett Megváltó is. így lesz 
teljes az örömünk, adventét, az Űr érkezését váró keresztyén reménysé
günk és boldogságunk. Isten nékünk Jézus Krisztusban mindent oda
adott, életet, örök üdvösséget.

Olvasd még; Jel. 1:4—8. — Mikeás 5:1—4/a. — Luk, 2:4.
i

December 12, Szombat. Józané 2403., Ján. 1:12.
Isten gyermekei vagyunk. Nem a beképzeltség mondatja ezt ve

lünk. Isten kijelentése alapján, boldogan, hitből vallhatjuk ezt. Isten pe
dig a Jézus Krisztusban szerető mennyei Atyánk.

Olvasd még: Jel. 3:14—22. — Aggeus 2:3—9. — Jel, 21:22, — 
És, 40:1—8,

Sstehlo Mátyás
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K É T  Ö R Ö K S É G N éh á n y  a p r ó s á g  N ie m ö lle r r ő l
Niemöller az első világháború ide-

Volt múltak Idején egy öreg or
gonaépítő, aki gyakran látogatott el 
asztalos barátjának műhelyébe — 
olvastam minap —. tőle szerezte be 
szükségleteit, épülő orgonák síp
jaira. Minden egyes alkalommal fel
jegyezte hazatérve útjáról otthonába, 
mennyi síp-burkolatot hozott, meny
nyi lécet, mennyi forgácsot. Egy al
kalommal elgondolkodva ült nap
lója felett s ilyeneket írt bele: Ma 
különös élményben volt részem az 
asztalosnál. Valójában semmi külö
nös sincsen benne, csak az én szí
vemben vált különös élménnyé sok 
összevágó körülmény találkozása 
folytán. Két asztalosterméket lát
tam egymás mellett: bölcsőt és ko
porsót. S ugyanakkor reggel éppen 
1 Tim 6, 7-et olvastam a Bibliából: 
Semmit sem hoztunk a világra, vi
lágos. hogy ki sem vihetünk sem
mit! Erről az igéről tett bizonysá
got előttem a két asztalostermék. 
Semmit sem hoztunk a világra: er
ről beszél a bölcső, semmit sem 
vihetünk el magunkkal ebből a vi
lágból, ezt meg a koporsó fejezi ki 
mrgrcndítően. Mintho csak m  Ószö
vetség nagy szenvedője, Jób nyi
totta volna meg száját a bölcső és 
koporsó között: Mezítelen jöttem 
ki az én anyámnak méhéből és me
zítelen térek a sírba!

Az apostol szava vitathatatlan 
minden ember szempontjából. Min
den ember számára érvényes az ige, 
hogy semmit sem hoztunk magunk
kal a világba és hogy semmit sem 
vihetünk ki belőle. Ezért is használja 
Bibliánk a szót: világos. Világos, 
hogy ki sem vihetünk semmit sem. 
Ennek a ténynek elfogadásához csak 
józan ész kell, hit nem is szükséges.

A keresztyén ember számára azon
ban ennek az általánosan érvényes 
igazságnak van két tanulsága is.

Az első szerint a keresztyén nem 
tekinti természetesnek azt, hogy e 
földön mégis van valamije. Semmit 
sem hoztunk magunkkal a földre. 
Igaz! És mégis van mindenféle tu
lajdonunk. Ha egyéb nem, van ru
hánk, van eledelünk, van hajlé
kunk, van kertünk, vannak kedves 
értéktárgyaink, melyek szívünkhöz 
nőttek. Van pénzünk is. Ezen kívül 
vannak emberek, akik bár semmit 
sem hoztak magukkal e földre, nem
csak szerényen, éppen, hogy ren
delkeznek valamivel, hanem bőség
ben élnek a világ értékeivel, gazda
gok. Honnan van mindez? Luthe
runkkal azt válaszoljuk, hogy Isten 
teremtett bennünket s ő is ad nap
ról napra mindent: ruhát, lábbelit, 
ételt, italt. S ezért a keresztyén em
ber minden falat kenyérnél, minden 
öltözködésnél arra eszmél: semmit 
sem hoztam magammal a világra s 
mégis van mindenem! Ezért a ke
resztyén ember mindig és mindenért 
hálás az Istennek.

De éppúgy világos a másik tény 
is, hogy semmit sem vihetünk ki 
magunkkal e világból. Van-e hát ér
telme akkor annak a görcsös neki- 
feszülésnek, mellyel sokan vakon 
minden egyébtől, csak vagyonukat, 
csak pénzüket gyarapítják?! Vájjon 
vihet-e el belőle valamit e világból? 
Másrészt azonban teljesen megért
hető a szerzés motorja lelkűnkben, 
ha arra gondolunk: el ugyan t a 
gunkkal semmit sem vihetünk, de 
amit szereztünk, azoknak marad, 
akik kedvesek számunkra. csalá
dunknak, gyermekeinknek, uno
káinknak. Az apostol igéiének ta
nulsága azonban számunkra az, 
hogy boldogságunk sohasem lehet 
vagyonunk, birtokunk függvénye. 
Semmit sem vihetek ki magammal 
e világból, ezért semmiféle vagyoni 
veszteség nem ejthet kétségbe.

All tehát az apostol szava: semmit 
sem hoztunk magunkkal a világba, 
semmit sem vihetünk ki belőle ma- 

B gunkkal! Mi azonban mégis tovább 
megyünk egy lépéssel és azt kérdez
zük: vájjon valóban semmit sem 
hoztunk e világra magunkkal, váj
jon valóban semmit sem viszünk el 
innen magunkkal? Amikor ezt kér
dezzük, nem gondolunk a világ 
anyagi értékeire, hanem mindarra, 
ami az embert emberré teszi.

S itt Bibliánk kérdésünkre meg
lepő választ ad. Azt mondja, hogy 
mégis csak hoztunk magunkkal 'ala- 
mit e világra. Az a valami pedig fé
lelmetes és fájdalmas valami. Az ige 
örökségnek nevezi. Amit ugyanis mi 
magunkkal hoztunk, az a bűn! Egy 
ember útján jött a bűn a világba, 
de azóta ez a bűn minden emberre 
elhat s minden ember bűnnel szüle
tik e világra. Minden Ádám-nemzet- 
ségbeli magával hozza a világra az 
eredendő bűnt. És vájjon, viszünk-e- 
cl innen valamit magunkkal? Erre 
a második kérdésünkre is igenlő a 
válasz: viszünk, vihetünk valamit s 
ez a valami ugyancsak örökség. De 
hallgassuk csak meg magát Péter 
apostolt, mit ír róla: Áldott az Isten 
és a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
Atyja, aki az ő nagy irgalmassága 
szerint újonnan szült bennünket élő 
reménységre Jézus Krisztusnak a 
halálból való feltámadása által, Ro-

1. Tim 6, 7.
molhatatlan, szeplőtlen és hervadha
tatlan örökségre, mely a mennyek
ben van fenntartva számunkra!

Ez a két örökség. Örökséget hoz
tunk magunkkal az eredendő bűn
ben, örökséget viszünk magunkkal 
az élő reménységben, mellyel meg
ragadhatjuk az örök élet örökségét. 
Ebből pedig azonmód kiviláglik 
egyetlen nagy lelki feladatunk e 
földi életünkben: megszabadulni az 
első örökségtől s elnyerni a másodi
kat. Ügy látszik, mintha ez két fel
adat lenne s nem egy. Nézzük meg 
azonban közelebbről.

Mit je'ent az első feladat? Szaba
dulni a bűntől. Hogyan lehet szaba
dulni a bűntől? Kísérletezhetel sok
féle móddal: fogadalmat teszel, vagy 
a lélek gyökeréig hatoló eltökélés ra
gadhat meg, körülbástyázhatod ma
gad a legszebb szándékokkal és fel- 
őrlődhetel bűneid szakadatlan jóvá
tételében s mégis döbbenten kell ta
pasztalnod. hogy sem múltad bűne 
nem bocsát el, sem a jelened nem 
fe’hőtelen a bűn ártása miatt s jö- 
vődet is az első örökség átka árnyé
kolja be. A bűntől csak egyfélekép
pen lehet Szabadulni s ez az egy le
hetőség a bocsánat.

Mit jelent most a második feladat? 
Elnyerni az ígéretet, élő remény
ségre jutni s benne megragadni, 
tudni, hogy az a romolhatatlan, szep
lőtlen és hervadhatatlan örökség 
Krisztusért a miénk. Pál apostol 
Róma 5, 17-ben írja: »Ha az egynek 
bűnesete miatt uralkodott a halál az 
egy által: sokkal inkább az életben 
uralkodnak az egy Jézus Krisztus ál
tal azok, kik a kegyelemnek és az 
igazság ajándékának bővölködésében 
részesültek.« Jézus Krisztustól van 
az élő reménység és azt az apostol 
kegyelemnek és az igazság ajándé
kának nevezi. Miért nevezi kegye
lemnek? Azért, mert Krisztus aján-

»Ime, én íiveletek vagyok min
den napon«. (Máté 28,20)

Urunk, Üdvözítő Jézus Krisztusunk! 
Áldj meg minket ezen a te napodon, 
amikor felmentéi a mennyire, hogy a 
te atyádnak jobbjára ülj. Légy nekünk 
segítségül gyengeségünkben, míg tart 
zarándokutunk, s a mennyből állj 
mellénk hatalmas erőddel küzdel
meinkben és nyomorúságunkban. 
Igen, cselekedjél hatalmasan gyerme
keiddel a földön és jöjj vissza hamar, 
amint meg is ígérted. Amen.

(Áldozócsütörtök.)
»Ama vigasztaló, a Szent
lélek. . .« (/árt. 14,26)

Könyörülő Urunk! Kérünk légy ve
lünk e mai ünnepen és éreztess meg 
velünk valamit Lelked bői, egy szik
rát csak a nagy lángból, egy cseppet 
a zúgó árból. Adj valamit éhes és 
szomjas lelkűinknek erősítésül és bal
zsamul, hogy megálilhassunk a küzdel
mek között, amíg el nem jő a te dia- 
dalroad. Amen. (Pünkösd.)

»Mindent nékem adott át az 
Atya«. (Máté 11.27.)

Oh Urunk, üdvözítő Jézus Krisztu
sunk! Hozzád folyamodunk, aki a mi 
Szabadi tónk vagy, életben és hailál-

déka adósság, tartozás, vétek, bűn 
eltörlését jelenti. Vagyis: a második 
örökség elnyerésének titka a bocsá
nat. Luther azt mondja, ahol bűn
bocsánat van, ott élet és üdvösség is 
van!

A bűnbocsánat eseménye vezet hát 
az első örökségtől a másodikhoz. A
bűnök bocsánatát igeolvasásban és 
hallgatásban, imádságban. Ür szent 
vacsorájában nyerjük el; de minden
kor a Krisztus vére adja, mely tisz
tára mos bennünket minden bűn
től. (1. Ján. 1, 7b.) Krisztus vére a 
palló az első örökségtől a második
hoz. Egy berni polgár nagy szolgála
tot tett tizennegyedik Lajosnak, a 
franciák Napkirály4nak, aki nagy
értékű drágakővel hálálta meg. Ha
talmas rubint ajándékozott neki, 
melynek az adott felbecsülhetetlen 
értéket, hogy sötétvörös folt tarkí
totta. Bizonyos idő múltán avatatlan 
uzsorás kezébe került a kő. Ezt 
zavarta a sötétvörös folt. Egyszerűen 
kicsiszoltatta belőle. Nem is ál
modta, hogy drágakövének értékét 
ép ő maga pusztította el. így van 
ez, ha az evangéliumból, ebből a 
drágakőből Krisztus vérfoltját ki 
akarnók csiszolni. Az evangélium 
igazi értékét veszítené el. Ezért nem- 
csupán emlékvacsora, vagy jelkép, 
vagy meglévő lelki értékeknek pe
csétje az úrvacsora, hanem Krisztus 
valóságos teste és vére, melyben 
Máté 26, 28 szerint bűneink bocsá
natiát vesszük!

Mennyire igaz apostolunk szava:
Semmit sem hoztunk e világra, vilá
gos. hogy semmit sem vihetünk ki 
innét magunkkal. És mégis: vigyázz! 
Valamit te is magaddal hoztál. Sza
badulnod kell tőle. örvendj! Valamit 
magaddal vihetsz. Igyekezz azt meg
találni!

Mohr Gedeon
Mengusovce (Csehszlovákia)

ban, ez időben és az örökkévalóság
ban, életünk minden napjaiban, s aki
nek adatott hatalom az Atyától. Ké
rünk téged; maradj velünk és segíts, 
hogy napról napra jobban megismer
jünk téged. Szabadilónkat, s úgy él
jünk segítségeddel, amint arra szük
ségünk van. Áraszd ki áldásodat bő
séggel mindnyájunkra, hogy mi mint 
a tiéd veled s egymással egyre szoro
sabban összeforrjunk. Oh, bárcsak 
mindinkább valóra válhatnék ez ná
lunk! Erre segíts minket a te Szent- 
telked által. Ámen.

»A valóban özvegy és magara- 
hagyott asszony pedig remény
ségét az Istenben veti«.

(I. Tim. 5Jj.)
(Mi Urunk, Üdvözítőnk! Köszönjük, 

hogy reménységünket annyira egészen 
be'.éd vethetjük, ifjak és vének, 
gyermekek és özvegyek; örvendezünk, 
hogy tebenned oly bizonyosan megta
lálhatjuk üdvözítőnket, aki nem feled
kezik el rólunk, még ha mi oly gyak
ran d is feledkezünk rólad. Segíts 
minket, hogy reád emlékezzünk és se
gíts rajtunk. Urunk, viselj gondot 
elhagyottról és Ínségesről, minden 
özvegyről és árváról és vigasztalj meg 
bennünket mindenkor. Ámen.

jén búvánhajó kapitány volt. Az egyik 
magyarországi papiakon a lelkész ál
talános iskolás fia — nagy repülőgép 
moddlllező — megkérdezte: tudna-e ma 
is tengeralattjárót vezetni? Azt hi
szem tudnák — felel !o — mert amit az 
ember fiatal kocában jt>l megtanul, 
azt nem feíejti el később esem. Ezért 
kelt neked is most odaadóan és szor
galmasan tanulnod.

*
1934. január 24-én Hitler Id'ha'Jlga- 

táson fogadta NiemöMert, aki egy kül
dő Jl séget vezetett. Niemöller a kővet
kezőket mondotta a »birodalmi kancel
lárnak«: »Mi nem az egyház jövője 
miatt aggódunk. Minket a német bi
rodalom sorsa nyugtalanít.« Hitler 
így válaszolt: »A birodalom sorsát 
hagyják csak egész nyugodtan rám.«
— Az egyház embere volt a jó pró
féta.

*
»őzt azelőtt tengeralattjáró kapi

tány volt? — kérdezte egyszer Niemöl- 
lertö! egy hölgy. — Nem volt az na
gyon veszedelmes foglalkozás?« »Az 
nem is olyan veszedelmes foglalkozás
— válaszolta Niemöller. — Igehirde
tőnek lenni gyakran veszedelmesebb 
dolog.« »Látja, az uram is azt mondta 
mindig, — folytatta az asszony —, 
hogy jobb tenne, ha most is tenger
alattjárón szolgálna Niemöller, mert 
nagyon veszélyes dolog, ha beszélni 
kezd.«

*
1949 őszén a reakciós lapok egész 

hadjáratot indítottak nyugaton Nie
möller ellen, mikor síkra szállít Német
ország egységéért, a potsdami hatá
rozatok alapjára való visszatérésért és 
a világbéke megóvásáért. Az egyik 
ilyen támadásra adóit válasza szálló
igévé lett: *A nyugatnémetországi 
köztársaság lényegileg olyan katolikus 
állam, amelyet a Vatikánban nemzet
tek és Washingtonban szültek meg.«

*
1952-ben Niemötler 00. születésnap

ja alkalmából barátai emlékkönyvet 
adtak ki. Az első tanulmányt Barth 
Károly, a híres svájci teológus írta 
benne. Cikkét egy anekdota eCmondá- 
sával kezdte: »Égy nemrégiben Mar
tin Niemöüer és közöttem lefolyt rö
vid beszélgetés a következőké p pen 
hangzott: Én. Márton, ón csak azon 
csodálkozom, hogy annak ellenére, 
hogy olyan keveset foglalkozol a 
rendszeres teológiáival!, mégis mindig 
eltalálod az igazatl 0. Károly, én meg 
azon csodái! kozom, hogy annak etilé
nére, hogy olyan sokat foglalkozol a 
rendszeres teológiával, mégis majd 
mindig eltalálod az igazat!«

*
Nyolc évet töltött koncentrációs tá

borban, S a cli son ha u s önben, majd Da- 
hauban. Felesége ez idő alatt maga 
nevellte hét gyermekét. Közülük nem

Istentiszteleti rend
Budapesten, 1953. december 6-án, vasárnap 

PESTI OLDALON
DEAK-TÉR d. e. 9 Ifi. Zay László, d. e. 

II (úrv.) Zay László, d. u. 6 Zay László. — 
FASOR d. e. 9 (úrv.) Cserháti Sándor, d. e. 
7,10 Cserháti Sándor, d. e. II (úrv.) Gyön
gyösi Vilmos, d. u. 7,4 Szeretetvendégség 
vakok részére, d. u. 6 Cserháti Sándor. — 
DÓZSA GY.-UT 7. d. e. '/jlO GvöngyösI Vil
mos. — ÜLLÖI-ÜT 24. d. e. 7,10, d. e. II.
— RAKÖCZI-UT d. e. 10 (szlovák) Szilády 
Jenő dr„  d. e. 7,12. — KARÁCSONY S.U. 
d. e. 10. — THALY K.-U. d. e. II (úrv.) 
Bonnyai Sándor, d. u. 6 Vámo3 József. — 
KÖBANYA d. e. '/ , 10 (úrv.) Hafenscher Ká
roly. d. u. 4 Adventi szeretetvendégség. — 
SIMOR-U. d. e. 7*12 (úrv.) Hafenschcr Ká
roly. — UTASZ-U. d. e. '/,I2 (úrv.) Koron 
Emil. — ZUGLÓ d. e. II (úrv.) M untág 
Andor, d. u. 6 Scholz László. — GYAR- 
MAT-U. d. e. 7,10 Scholz László. — RAKOS- 
FALVA d. e. 7,12 Scholz László. — FÖTI-UT 
d. e. II (úrv.) Gádor András, d. u. 5 Sze
retetvendégség. — VÁCI-ÜT d. e. 8 (úrv.) 
Rimár Jent), d. u. 4 Rimár Jenő. — ÚJPEST 
d. e. 10 Blázy Lajos, d. u. 7,7 Blázv Lajos.
— DUNAKESZI d. e. 9 M atuz László, d. u. 
5 Szeretetvendégség. — VAS-U. 2/c. d. e. 
it Szimonídesz Lajos. — RÁKOSPALOTA 
MAV-TELEP d. e. 7,9. — RP NAGY
TEMPLOM d e. 10. — RP. ÖREGTEMPLOM 
d. u. 3. — PESTÚJHELY d. e. 10 Kflrtösi 
Kálmán. — RÁKOSKERESZTÚR d. e. 7,11.
— RAKOSHEGY d. c. 9. — RAKOSLIGET
d. e. 10. — RÁKOSCSABA d. e. 9 Békés 
kés József, d. u. 7,7 Békés József — 
CINKOTA d. e. 9 (gverm ), d. e. 10, 
d. u. 7,3. — MÁTYÁSFÖLD d. e. 7,12. — 
KERF.PES-KISTARCSA d. e. 7,10. — PEST
LŐRINC d. e. 11 (úrv.), d. u. 5. — PEST
LŐRINC—SZEMERE-TELEP d. e. 7,8. —
PESTERZSÉBET d. e. 10. — SOROKSAR- 
UJTELEP d. e. v,9 — KISPEST d. e. 9,
d. e. 10. d. u. 6. — WEKERLE-TE1.EP d. e. 
6. — RÁKOSSZENTMIHÁLY d. e. 7,11. d. u. 5.

BUDAI OLDALON
BÉCSIKAPU-TÉR d. e. 9 Sztehló Gábor, 

d. e. II Sztehló Gábor. d. u. 7 Sréter Fe
renc. — TOROCZKÖ-TÉR d. é. 8 Danhauser 
László. — ÓBUDA d. e. 9 Komjáthy Lajos, 
d. e. 10 (úrv.) Komjáthy Lalos. d. u. 6 
Zenés áhitat. — XII., TARCSAY V.-U. II. 
d. e. 9 (gyerm.) D anhauser László, d. e. 9 
Zulauf Henrik, d. e. 11 Zulauf Henrik, d. u. 
7 D anhauser László. — BUDAKESZI d. e. 
7,10. -  HŰVÖSVÖLGY—LELKÉSZNEVELÖ- 
INTÉZET d. e. 10 Friedrich Lajos. — KE
LENFÖLD d. e. 8. d. e. 11. d. u. 5. — 
NÉMETVÖLGY1-DT 138 d. e. 9. — XI.,
BARTÓK B-UT 158. 12. — CSEPEL d. e.
II. d. u. 6. — BUDAFOK d. e. 10. — NAGY
TÉTÉNY d. e 7-9. — KELENVÖLGY d. e. 9.
— ALBERTFALVA d. e. 7,11. — CSILLAG
HEGY d. e. 7,10. Kaposvári Vilmos, d. u. 
7 Kaposvári Vilmos.

sokkal férje kiszabadulása előtt kettő 
meghalt. Azóta mindenüvé feleségé
vel együtt utiazik el. Azt mondják: ép
pen elég időt kellett egymás nélkül 
töltenünk. Most amennyire csak lehet, 
Együtt szereiíinéttk lenni. Felesége a 
fogság nyolc esztendeje alatt teljesen 
megőszült.

*
Az eJső világháború idején tenger

alattjárójává! Szalon-ki környékén 
járt. Egy francia száll ikóha jót íorpe- 
dóztak meg. A szállítmány egyik kí
sérő hajója a szerencsén énül jártak 
kimentésére sietett. Ok azonban újra 
támadtak, hogy a segélynyújtást meg
akadályozzák. Hosszú vita követte ezt 
az esetet a tisztiszálitáson. Vájjon he
lyesen cseilekedtek-e, mikor a franciák 
mentési kísérletét megakadályozták. 
Nem voít nyugodt a lelkiismeretűk. 
Hirle'en feltőruT.lt előttük a háború 
egész átkos rejtélye. »Egy darabka 
személyes élményünkön át érzékelnünk 
kellett annak az egész vétségnek a 
tragikumát, amelynek clhordozására 
az egyes ember gyönge és tanácsta
lan.« — A tengeralattjárón kezdett el 
Niemölúar azzal a gondc>’'attal foglal
kozni, hogy lelkészi pályára niegy. 
Azóta tovább ment ann3k a tragikum
nak a szemléletén, »amelynek elbordo- 
zására az egyes ember gyönge«. 
Ezért vett részt a Béke Világtanács 
budapesti ülésén tavasszal és Magyar- 
országról való mostani elutazása után 
a bécsi békegifűléscn.

- \

M ozart: Requiem
Legutóbb Mozart-nak a halálos 

ágyán írt requiemjét hallottuk a zene
akadémia nagytermét zsúfoltságig 
megtöltő közönség előtt, úgv hogy azt 
a túl jegyzett elővételi bérlőt miatt a 
városi színházban kél! megismételni.

Forray Miklós zeneművészeti főis
kolai tanár és kariigazgató finom és 
precíz munkája, átéléstől hevült, lelkes 
vezénylete hűen adta vissza a műnek 
az evangéliumokból merülő esizhatoló- 
gikus és apokaliptikus jellegét.

A szopránszólót Gyurkovics Mária, 
Kos6uth-díjas, az altszólót Tamás Éva, 
a temorszólót Reinsey Győző, a 
basszusszólót Littassy György éne
kelte.

Az evangéliumok, a felki áltó zsoltá-i 
rak, a bűnbánatiban elmélyülő imák 
és a magasztalló himnuszok, a zsoltá- 
ros Dávid király kórusai és zeneka
rai s az őskeresztyén bazilikák him
nuszai megrázó és áhítatos meghaló-' 
dollságot váltottak ld; - r *

CSUPÁN EGY SZENTIRAS
Az óceán távoli szigetvilágán har+ 

mine esztendővel ezelőtt valaki meg
szakította útját Okinawa szigetének 
Shimmabuk nevű falujában. Rövid 
ottartózkodása alatt két testvér, 
Shosei és Mojo keresztyénné leltek. 
Amikor elbúcsúzott tőlük, egy Bib
liát hagyott náluk azzal a kéréssel, 
hogy buzgón olvassák s az olvasot
tak szerint éljenek.

A két testvérnek harminc eszten
dőn keresztül nem volt kapcsolata 
más keresztyénekkel, de a Bibliát 
olvasták. A sziget lakói lassanként 
észrevették, hogy ezek jobbak ná
luk s hamarosan az idősebbet veze
tőjüknek, a fiatalabbat tanítójuk
nak választották. Ahogy múltak az 
évek, a falu lakói egyre tisztábbak
ká, szeretetteljesebbekké, művelteb
bekké és dolgosabbakká váltak.

Aztán Eltört a második világhá
ború. Okinawa szigetén is harcok 
voltak. A tűz végigperzselte Shim
mabuk falvát is. Amikor a nagy 
világégés után néhány hónappal vé
gigjárt egy idegen a szigeten, meg
döbbent a látottakon. Az emberek 
a szigeten mocsokban éltek, letar
gikusak voltak, betegségek pusztí
tottak, a nyomor kiálló volt. De egy 
falu élesen elütött a többitől. Tiszta 
volt, rendezett, mindenkinek volt en
nivalója, ruházata és tűrhetően néz- 
tek ki. Életkedvvel dolgozlak a ro
mok újjáépítésén. Shimmabuk volt.

HELYES KERES
Uram, az én akaratom nem enyém 

— bárcsak a tiéd lenne.
Uram, ha azt mondod: »most«, 

bár ne mondanám rá, hogy »majd«,
*

Az a keresztyén, aki valakinek a 
háta mögött rosszat mond, Jézust 
szemtől-szembe üti arcul.

EVANGÉLIKUS ÉLET
A M agyarországi Evangélikus Egyeteme* 
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A szeretet fegyverével
Ml asszonyok: a szivünkkel harcoljunkI 
A fegyverünk, legyen: — a Szereteti —
E szép eszmével segítsük előre 
E megszámlálhatatlan sereget! ..

Mi .asszonyok: már oly sok könnyet sírtunk,
Mert: — sok sirt ásott már a háború —
Pusztult öregje — zsenge ifjúságunk —
Ártatlan gyermek, leány — és f iú ...t

Most vér s könny nélkül kívánjuk a békétl
Az égig lobog bennünk ez a IáiigI
Feleség — anya — lány — mind így akarjuk.
Hogy férjünk — fiúnk — vönk — és ősz apánk,

Mellettünk éljen! — vetünk dolgozhassonI 
Mert így egységes, erős a csatád;
Töretlen testtel — töretlen lélekkel.
Hittel szolgálva eszmét és hazátI

Kívánjuk, hogy a csepp ember-palánta 
Holnapja, — boldog és nyugodt legyen! —
Hogy békés életet élhessünk mindigI —
Hogy győzzünk a sok gyilkos fegyverenI...■

Uram/ ne engedd, hogy lángba boruljon, —
Hogy fegyvert fogjon az egész Világ/
Néma fohásszal s hangos könyörgéssel 
Elmotidjuk százszor, ezt a szent imát. . .

Mi asszonyok: a szivünkkel harcoljunkI —
Ezzel védjük — az otthont — a hazátI —
E szép jelszóval támogassuk mi is 
A békés népek hatalmas hadát! . . .

A szivünkből szőtt, tiszta lobogónkat,
Magasba tartják az asszony-kezek! —
Hogy a Világnak gonoszságán, harcán,
Nőjön túl eszménk: — Béke — Szeretet! —

Z. DEÁK ROZSA

Blmnhardt János Kristóf imádságaiból
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Püspökeinket díszdoktorrá avatta a pozsonyi Szlovák Teológiai Akadémia
Mint már közöltük, egyházunk négytagú küldöttsége elutazott Szlo

vákiába a Szlovák Evangélikus Egyház meglátogatására. A küldöttség 
tagjai dr. Vető Lajos és Dezséry László püspök, dr. Pálfy Miklós, a Teo
lógiai Akadémia dékánja és Mekis Adám kelet-békési esperes. 1918 óta 
ez az első magyar evangélikus egyházi küldöttség, amely látogatást tett 
Szlovákiában.

December 1-én dr. Vető Lajos és Dezséry László püspököt ünnepé
lyes keretek között díszdoktorrá avatta a pozsonyi Szlovák Teológiai 
Akadémia. Az avatási szcrtarátst dr. Ján Michalko, a pozsonyi Evangé
likus Teológiai Akadémia dékánja végezte, dr. Stefan Kátlovsky pro
fesszor, prodékán és dr. Ján Oberuc professzor segédletével.

A hatalmas ünnepségen megjelen
tek a csehszlovák állam részéről: 
Karol Fajnor, a pozsonyi Állami 
Egyházügyi Hivatal elnöke, Jirásek, 
a csehszlovákiai Állami Egyházügyi 
Hivatal elnökének, Havclkának kép
viselője, Kmcty, a pozsonyi Állami 
Egyházügyi Hivatal osztályvezetője. 
Megjelent a pozsonyi magyar fökon- 
zul: Füredi József is.

Egyházi részről a következők vet
tek részt az ünnepségen: Andrej 
Ziak, a Szlovák Evangélikus Egyház 
felügyelője, a szlovák parlament al- 
elnöke; Ján Chabada, a Szlovák 
Evangélikus Egyház egyetemes püs
pöke ; A. L. Katina, a Szlovák Evan
gélikus Egyház nyugati egyházkerü
letének püspöke; Ctibor Ján Hand- 
zo, a Szlovák Evangélikus Egyház 
keleti egyházkerületének püspöki ad
minisztrátora; Andrej L. Bartho, a 
Szlovák Evangélikus Egyház egyete
mes főtitkára; Pavel Palisin, a keleti

A felsoroltak ünnepi menetben 
vonultak be az Akadémia nagyter- 
rngbe, h«£sonák hangjai mellett.

DR. JÄN MICHALKO
felolvasta a doktorrá avatandó két 
püspök életrajzát latinul, utána ma
gyar és szlovák nyelven beszédet 
mondott. Az avatási szertartás után 
A. Ziak felügyelő és K. Fajnor, a po
zsonyi Állami Egyházügyi Hivatal 
elnöke üdvözölte. Dr. Vető Lajos és 
Dezséry László püspököt.

Az üdvözlések elhangzása után 
elsőnek

DR. VETŐ LAJOS
püspök tartotta meg székfoglaló 
beszédét.

Beszédének bevezetésében meg
emlékezett a szlovák testvérek 
magyarországi látogatásáról.

— Szinte szállóigévé lettek nálunk 
*— mondotta — szlovák-magyar kap
csolatokat illetően Ján Chabada 
egyetemes püspöktestvérünk zsina
tunkat köszöntő hatalmas beszédé
nek ezek a zárószavai:

a vén Duna örök időkre sodorja 
el körünkből mindazt, ami a 
múltban ellentétet és gyűlöletet 
támasztott közöttünk. A Duna 
kössön össze minket s roppant

egyházkerület püspöki titkára; Kolo- 
man Zachar, a nyugati egyházkerület 
püspöki titkára.

Az ünnepségen részt vett a szilé
ziai evangélikus egyház szuperinten
dense: Juraj Czymorck, J. L. Hro- 
mádka, a prágai ev. Comenius- 
fakultás dékánja, Viktor Hájck, a 
Cseh Evangélikus Testvéregyház 
elnöke. A szlovákiai református egy
házat Vágó Ede esperes képviselte. 
Megjelent az ünnepségen a pozsonyi 
római katolikus Teológiai Fakultás 
dékánja: dr. Cyril Dudás is.

Az ünnepségen a felsoroltakon kí
vül megjelent még a Szlovákiai 
Evangélikus Lelkészegyesület elnö
ke: Ivan Kolesár, dr. Julius Adamis, 
pozsonyi esperes, dr. Ján Sírba, a 
pozsonyi Teológus Otthon igazgatója, 
Ján Hasko, a kassai egyházmegye 
felügyelője, országgyűlési képviselő 
és még sokan mások.

erejét állítsa nemzeteink szolgá
latába, amikor boldog és öröm
mel teli békés életet építünk je

lenünkben a jövőnek.
—• Kívánom, hogy magyarországi 
evangélikus egyházunk delegációjá
nak ez a mostani látogatása is le
gyen ennek az új, szebb, békés 
együttélésnek jelentős lépésévé.

Előadásának témáját Vető püspök 
így jelölte meg: »Az egyház mint kö
zösség.« A kérdéssel kapcsolatban 
három dologra tért ki: »Mit értsünk 
a közösség keresztyén fogalmán? A 
közösség helyes teológiai értelmezése 
milyen kritikát jelent a múlt és a 
mai konkrét egyházi élet felett? Mit 
követel a gyakorlatban ez a fogalom 
tőlünk?«

Beszédének befejező részében a kö
vetkezőket mondotta:

— Ami a múltban hiányzott, amit 
a múltban elhanyagoltunk, azt ma 
pótolni kell.

Az egyháznak az embereket kö
zösségi életre kell nevelnie.

Meg kell tanítania őket arra, hogy 
egymást szeretetben elhordozzák, se
gítsék őket arra, hogy az egyéni kü
lönbségek és eltérések megbecsülé
sével, vagy legalább tiszteletbentar- 
tásával tudjanak egymással békében

élni, s egymással tudjanak együttmű
ködni.

Erre a feladatára, mely nyilván
valóan igei és teológiai lényegéből 
következik, az egyházat Isten ko
runkban negative, illetve közvetve 
a történelem révén figyelmezteti. Ha 
a történelemnek ezt a beszédét meg
értjük, akkor mennyire életre kelnek 
számunkra az Isten igéjének bűn
bánatra és megtérésre hívó fel
szólításai:

Az Istenhez való megtérés víz
szintes síkban a közösséghez való 
megtérést s a közösségbe való il
leszkedést jelenti, hiszen: »ha va
laki nem szereti az ő atyafiát, 
akit lát, hogyan szeretné az Is
tent, akit nem lát?!« (1. Ján. 4,20.)

A bűn pedig ebből a szempontból és 
konkrété azt jelenti, hogy valaki a 
közösséghez való viszonyát nem ren
dezi, felebarátaitól elzárkózik, s vele, 
illetőleg legmagasabb érdekeivel 
szembehelyezkedik a maga egyéni 
hasznát keresvén. Ilyenformán — 
mint látjuk — a bűnről és kegyelem
ről, bűnbánatról és megtérésről 
szóló igehirdetésünk megtelik élettel. 
Ilyen kérdések kerülnek elénk lép
ten nyomon ugyanis, hogy mennyire 
nem tudok embertársaimmal közös
ségben élni, s ebből lelkileg-testileg 
mennyi baj, fájdalom, kár háramlik 
reám, embertársaimra, egyházamra, 
népemre. Azután, hogy mennyire 
szükségem van igaz megtérésre, s mi
lyen egész életre szóló feladat tárul 
így elém, melynek megoldásán nap
ról-napra kell fáradoznom.

— Az egyháznál^ ebben az új tör
ténelmi szituációjában különösképpen 
is tudátosítáhiá kell hivatását: ne
velni az embereket s belülről alkal
masakká tenni őket a közösségi élet-: 
re, nemcsak az egyházközségen, a 
gyülekezeten belül (de ott is), hanem 
népeink körében is. Ez Isten felhí
vása ma hozzánk, mint az Ö örök 
üzenetének korszerű parancsa.

— Vájjon megérti-e az egyház, a
mi egyházunk, Istennek ezt az üze
netét? '

Dr. Vető Lajos püspök előadásá
nak elhangzása után

DEZSÉRY LÁSZLÓ
püspök tartotta meg székfoglaló be
szédét.

—- Egyházi szolgálatomat ha
zánk felszabadulása óta az a 
meggyőződés hatja át, hogy Is
ten minket cgyháztörténelmi új 
korszak első nemzedékévé mél
tatott. Isten az öntudatos, bátor 
hitnek és a reális érzéknek 
gyönyörű felelősségét helyezte 
a mostani egyházi nemzedék 
vállaira. Ez a mi Urunk gyönyö- . 
rűséges igája a mi nemzedékün

kön.
— Mind nagyobb és nagyobb fi

gyelmet fordítottunk az igehirdetés
re, melynek belső problémái egészen 
újszerűén tárultak fel. Hirdetnünk 
kellett Isten ítéletének igazságát 
magunk felett, majd mind örvende- 
zőbben lehetett megszólaltatnunk 
Isten rajtunk esett ítéletének irgal
mas voltát, s a bűnbocsátó, megiga
zító evangélium hirdetése nyomán a 
konkrét életre eligazító isteni paran
csokat. A prófétai igehirdetés köte
lezéseit kellett magunkra vennünk 
hnélkül, hogy a magunk szerepét 
prófétaivá akartuk volna túlozni.

Isten abban követelte a prófétai 
igehirdetést, hogy egyesek is, ta
lán magukra maradva is, merje
nek igazságot szólni az ö  népé
nek abban, hogy Isten igéjét ne 
az egész néptől elszigetelődött 
egyeseknek, hanem Isten egész 
népének hirdessük s végül abban, 
hogy igehirdetésünk perspekti
vikus legyen, vagyis a jövőnek 

szóljon.
Olyan egyházzá lettünk, mely Isten 
parancsából sok újat kezdett és még 
sok újra fog vállalkozni.

— A szolgálatom megajándéko- 
zottságának nagy érzései között ér
tem mindinkább azt, hogy mily 
gyenge, esendő és nyomorult az, 
amit én mívelni tudok ahhoz képest, 
amit Isten tőlem a mi nagy korsza
kunkban elvár. így vagyok ezzel a 
megajándékozottsággal is, amit a 
díszdoktorság jelent. Egyet mond
hatok. Ami mögöttem van, azt elfe
lejtem, célegyenest igyekszem előre 
Isten országának dicsőségére.

Abban lehetünk mi szlovák és 
magyar evangélikusok forrón és 
acéllá összekovácsolod att égj - 
ség, hogy ami mögöttünk van, 
azt lezárva, elfelejtve, kárnak és 
szemétnek ítélve, vessük ke
zünket az eke szarvára, hátra 
nem tekintve, célegyenest előre 
dőlvén, hogy a versenypályán 
szabályosan küzdve teljesítsük 
kötelességünket, mígnem Ö' el- 

jövend.
Előttünk mérhetetlen távlatok van
nak az evangélium hirdetésére. Előt-

A magyar egyházi küldöttség de
cember 6-án résit vett Kassán a 
Szlovák Evangélikus Egyház keleti 
egyházkerülete új püspökének: 
Krcméry Gyulának a beiktatásán, és 
december 7-én ugyancsak Kassán a 
Szlovák Evangélikus Egyház egye
temes közgyűlésén.

A magyar ev. küldöttség tagjai 
szlovákiai tartózkodásuk alatt a kö
vetkező helyeken hirdettek igét: dr. 
Vető Lajos püspök Pozsonyban szlo
vák nyelvű istentiszteleten és Kas-

CSEPEL. A gyülekezet december 
6-án a református gyülekezeti te
remben szeretetvendégség keretében 
Diakóniai Estet rendezett, amelyen 
előadást tartott Sztehlo Gábor 
ügyvivő-lelkész a szeretetintézmé- 
nyek fejlődéséről és mostani hely
zetéről. Ugyanakkor bemutatták a 
gyülekezet életéről s a gyülekezet 
szeretetotthonáról régebben készült 
keskenyfilmeíket.

KISTARCSA. A kástarcsai Sze
retetotthon (Papnak Otthona) Dia
kóniai Bizottsága december 7-én 
ülést tartott, amelyen tárgyalta a 
befejezett beruházási és javítási 
munkálatok eredményét. Az özvegy 
papnók javára országszerte külde
nek csomagokat és azokban lisztet, 
zsírt, cukrot, mákot, diót, almát.

tünk beláthatatlan látóhatár van 
népeink fejlődése és boldog jöven
dője felé. Előttünk békére vágyó, 
alkotni akaró, minden ember boldo
gulását követelő emberi százmilliók 
példaadása feszül. Előttünk háború
tól rettegő, szabadságra vágyó, jólé
tet kereső embertömegek vágyakoz
nak a másik világ felé. Itt van az 
idő keresztyén egyház jó szolgálat 
taira az emberek között.

— Az a nagy meggyőződés éltet 
engem, hogy Luther Márton, aki a 
Krisztus-hit és a józan emberi ér« 
telem között olyan hallatlanul nagy« 
szerű összefüggést teremtett, arra 
vezetheti a mi Isten igéjére figyelő 
szlovák és magyar evangélikus egy« 
házunkat, hogy értelmes és józan 
bizonyságtétellel tegye könnyebbé, 
igazabbá, szentebbé a mai nemze
dék fáradságos történelmi útját.

A nagyszabású ünnepség a ma« 
gyár és a csehszlovák Himnusszal 
ért véget. Utána dr. Ján Michalko, 
a pozsonyi Teológiai Akadémia dé
kánja díszebédet adott.

sán magyar nyelvű istentiszteleten, 
Dezséry László püspök Pozsony« 
ban és Kassán magyar nyelvű isten
tiszteleten, Mekis Adám esperes 
Vazsec-en szlovák nyelvű istentisz
teleten. A pozsonyi Szlovák Teoló
giai Akadémián előadást tartott 
Dezséry László püspök és dr. Pálfy 
Miklós dékán.

A magyar ev. küldöttség szlová
kiai útjáról lapunk következő szá
mában hozunk újabb részleteket.

Számtalan papné rendszeres pénz
adománnyal is támogatja az intéz
ményt.

SZARVAS. A nevelőszülő-akció 
eddig igen szép eredménnyel folyik, 
A 16 árva között már csak eigy ár
vának nincs nevelőszülője. A ne
velőszülők ellátják az árvákat tan
szerekkel, karácsonyra pedig aján
dékokat készítenek, babákat, kis 
kocsikat, könyveket stb.

BUDAHEGYVIDÉK. A gyüleke
zetben tartott Diakóniai Est alkal
mával bemutatásra került az One- 
simos c. színdarab, hangjátékra 
való átdolgozásban. A bemutatót 
szeretetvendégség követte a hűvös
völgyi intézmények támogatására.

Tizenegynapos látogatás után 
elutazott hazánkból Niemöller Márton

Mint már lapunkban közöltük, 
Niemöller Márton az egyházunk 
vendégeként töltött napok után 
hátralevő idejét a református egy
ház vendégeként töltötte.

November 24-én, kedden délelőtt 
Balatonfüreden részt vett a du
nántúli református egyházkerület 
közgyűlésén.

Szerdán a dunamelléki refor
mátus egyházkerület közgyűlésén 
jelent meg, ahol hosszabb felszóla
lással válaszolt az üdvözlésekre. 
Felszólalását lapunk más helyén 
ismertetjük. A közgyűlés szüneté
ben a budapesti professzorokkal 
találkozott, megtekintette a Ráday- 
könyvtár bibliakiállítását, majd az 
egyházkerületi közgyűlés tagjaival 
ebédelt. Utána látogatást tett a 
Magyar Bibliatanács Ószövetségi 
szakbizottságánál. Este a péceli 
református gyülekezetét látogatta 
meg feleségével együtt.

Csütörtökön a gödöllői reformá

tus leányárvaházban és az őrszent- 
miklósi református csecsemőotthon
ban tett látogatást. Délután a re
formátus egyetemes konventen 
hosszabb időt töltött az osztály- 
vezetők társaságában, majd ma
gyarországi útjának tapasztalatait 
beszélte meg az evangélikus és 
református egyház vezetőivel.

Pénteken, elutazása előtt, Nie
möller másfélórás előadást tartott 
a budapesti református teológiai 
akadémián a Német Hitvalló Egy
ház küzdelmes történetéről és 
helytállásáról.

Pénteken délben Niemöller és 
felesége Bécsbe utazott a Béke 
Világbanács ülésére, ahol nagy- 
jelentőségű beszédet is tartott. A 
határig elkísérte Kádár Imre pro
fesszor, a református konvent kül
ügyi osztályának vezetője, a hatá
ron pedig Péter János református 
püspök és Ilromádka professzor, a 
Béke. Világtanács tagjai várták.

A z avatási ünnepség

Küldöttségünk látogatásai

Készülj az ige hallgatására!
Advent 3. vasárnapja. 

2. Tim. 1, 8—14.

Az a tény, hogy Jézus ma még ke
gyelemmel jön népéhez, többek között 
azt jelenti, hogy igéje által ’újra meg
jelenik szemünk előtt a nagy Krisztus
dráma: iestté-létele, szenvedése, ha
lála, feltámadása. A gyülekezet re
ménysége: élő Urunk van. Aki életet, 
örökéletet szerzett számunkra.

Erre a hitére hivatkozik Pál, hogy 
erősítse és bizonyságtételre bátorítsa 
ifjú tanítványát. Timóteust. Neki ma
gának is ez a reménysége, bátorsága 
és bizonyossága.

Timóteust Isten ma élő népe! Ma
gad miatt, bűneid miatt szégyenkez
hetsz Isten előtt, de Uradat nincs 
miért szégyetni! Ha Istennek kellene 
bennünket valahol képviselni, méltán 
szégyenkezhetne miattunk, de nekünk 
nincs szégyetni valónk a halált legyőző 
diadalmas Ur miatt! »Valaki szégljel 
engem és az én beszédemet, az ember
nek Fia is szégyelni fogja azt, mikor 
eljő az 5 dicsőségével. . .« (Luk. 9:26)

Krisztus megváltásához bátorságra 
van szükség. Ez a bátorság a hit bá

torsága. Ez a hit, miközben az evangé
liumból táplálkozik, teljesen vállalja, 
azonosítja magát az evangéliummal.

Nem levegőből beszél Pál. Tanítása 
nem üres beszéd, hanem megélt való
ság.

Isten ajándéka, hogy valaki ilyen 
reménytelen helyzetben is, ilyen hatá
rozottan és bizonyos zengéssel tudjon 
beszélni. Nem csalódás, kiábrándulás, 
hanem a meg nem bánt Krisztushoz- 
szegődés boldog élettapasztalata su
gárzik szavain keresztül. Mindig tud
tam, most is tudom, ezután is tudni 
fogom, kinek hittem: az élő Ur Jézus 
KrisztusnakI

Timóteust Az ö  evangéliumára em
lékezel Egyház népe! Krisztus azért 
jön kegyelemmel, hogy emlékeztessen 
az ige hirdetésében az »egészséges 
beszédekre«, melyek által a Lélek a 
félelmet a hit bátorságává, a szégyent 
a Krisztusról szótő örömhír ■»ama 
napig« tartó boldog megváltásává 
akarja változtatni.

ifj. Lábossá Lajos

A szeretetszolgálat hírei

„Ha valaki nem szereti az ő atyafiát, akit lát, hogyan szeretné az Istent, akit nem lá t?“  (i. Ján, 4,20.)
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125 éves a gyúrói evangélikus templom
Meleg és bensőséges ünnepség 

keretében emlékezett meg a gyúrói 
gyülekezet népe advent első vasár
napján temploma egy és negyed 
évszázados fennállásáról.

Csákó Gyula
püspöki titkár hirdette az igét a 
jubiláló gyülekezet számára. Ki
emelte, hogy a templom és a 
templomépítő ősök igaz megbecsü
lése, ha az utódok is féltő szere
tettel ragaszkodnak -Isten házához, 
mely 125 év történelmi ideje alatt 
állandóan otthont nyújtott a gyü
lekezetnek.

Gazdag műsor keretében 
Zoltán László

helyi lelkész ismertette a templom 
történetét.

Megemlítette, hogy a templomot 
a tordasi anyagyüiekezethez tar
tozó gyúrói leánygyülekezet (mind
össze 319 lélek!) 1826-ban kezdte el 
építeni abból a célból, hogy hely
ben is hallhassa Isten igéjének 
hirdetését és vehesse az Ür szent 
vacsoráját. A templomépítés nagy 
áldozatkészséggel, a fejérkomáromi 
egyházmegye gyülekezeteinek és a 
vértesaljai traktusban levő refor

Istentiszteleti rend
1933. december 13-áu, vasárnap Budapesten. 

PESTI OLDALON:
DEAK-TÉR d. e. 9 Zay László, d. e. 11 

(úrv.) Zay László, d. u. 6 Sülé Károly, d. 
u. Vj7 Szerefcetvendégség. — FASOR d. _e. 
7*10 Gyöngyösi Vilmos, d. e. II Gyöngyösi 
Vilmos, d. u. 6 Gyöngyösi Vilmos, d. u. 7 
Szeretetvendégség. — DÓZSA GY.-ÜT 7. 
d. e. VjlO Szita István. — ÜLLÖI-OT 24. 
d. e. V3IO, d. c. 11. — RAKÓCZI-ÜT d. e. 10 
(szlovák) Szilády Jenő dr.. d. e. 3/«12. — 
KARÁCSONY S.-U. d. e. 10. — THALY K.-U. 
28. d. e. 11 (úrv.) Bonnyai Sándor, d. u. 6 
Előadás. Baktay József. — KÖBANYA d. e. 
7*10 (úrv.) Koren Emil. d. u. 5 Adventi ezt. 
Scholz László. — SIMOR-U. '/«12 (úrv.) 
Koren Emil. — UTASZ-U. d. e. '/♦ 12 (úrv.) 
Teológus. — ZUGLÓ d. e. 11 (úrv.) Fercnczy 
Zoltán, d. u. 6 Muntág Andor. — GYAR- 
MAT-U. 14. d. e. ValO (úrv.) Muntág Andor.
— RAKOSFALVA '/j!2 Scholz László. — 
FÖTl-ÜT d. e. 11 (úrv.) Rimár Jenő, d. u. 5 
Lutiieránia hangfersenye. — VACI-UT d. e. 
8 Gádor András d. u. 4 Gádor András. — 
ÚJPEST d. e. 10 (úrv.) Blázy Lajos. d. u. 
V,7 Matuz László. — DUNAKESZI d. e. 9 
Matuz László. — VAS-U. 2/c. d. e. 11 Szl- 
monidcsz Lajos. — RÁKOSPALOTA MAV- 
TELEP d. e '/j9. — RP. NAGYTEMPLOM 
d. e. 10. — RP. ÖREGTEMPLOM d. u. 3. — 
PESTÚJHELY d. e. 10 Kürtösi Kálmán — 
RÁKOSKERESZTÚR d. e. »/z 11 - *- RÁKOS- 
HEGY d. e. 9. — RAKOSLIGET d. e. 10. — 
RÁKOSCSABA d. e. 9 Békés József, d. u. 7s7 
Békés József. — CINKOTA d. e. 9 (gyerm.) 
d. e. 10, d. u. 7*3. MÁTYÁSFÖLD d. e. »/*I2.
— KEREPES-K1STARCSA d. e. «A 10. —
PESTLŐRINC, d. e. II. d. u. 5. — PEST- 
1MRE d. e. 1Q. — PESTERZSÉBET d. e. 10.
— SOROKSAR-UJTELEP d. e. 7*9. — KIS
PEST d. e. 9. d. e. 10, d. u. 6. — WEKERLE- 
TELEP d. e. 8. — RÁKOSSZENTMIHÁLY 
d. e. 7:11* d. u. 5.

BUDAI OLDALON:
BÉCSIKAPU-TÉR d. e. 9 Pethő István, 

d. e. II Sréter Ferenc, d. u. 7 yárady Lajos.
— TOROCZKÓ-TÉR d. e. 8 Sréter Ferenc.
— ÓBUDA d. e. 9 Mezősi György, d. e. 10 
Wicztán Dezső dr., d. u. 5 Mezősi György.
— XII. TARCSAY V.-U. II. d. e. 9 Dán- 
hauser László, d. e. 11 Szabó József, d. u. 
7 Karácsonyi zenésáhitat. — SZABADSAG- 
HEGY—DIANA-ÜT 17. d. e. 7:9. — HŰVÖS
VÖLGY, LELKÉSZNEVELŐ INTÉZET d. e. 
10 Ruttkay Elemér. — KELENFÖLD d. e. 8. 
d. e. 11, d. ti. 5. — NÉMETVÜLGYi-ÜT 138. 
d e. 9. — XI., BARTÓK B.-UT 158. 12. — 
CSEPEL d. e. II. d. u. 6. — BUDAFOK d. e. 
10. — NAGYTÉTÉNY d. e. 7i9. — KELEN- 
VÖLGY d. e. 9. — ALBERTFALVA d. e. 7»1L
— CSILLAGHEGY d. e. 7*10 Kaposvári Vil
mos, d. u. 7 Kaposvári Vilmos.

mátus eklézsiáktól kért adomá
nyokból két év alatt épült fel, 
1828-ban. Az első istentiszteletet 
csak 1829-ben tartotta benne Skri- 
zsány József előkönyörgő tanító. 
Rövidesen két harang is került fej 
a toronyba. Oltár még ekkor nem 
volt. Ezt csak 1856-ban építették 
be.

Ebben az évben, áldozócsütörtö
kön került sor a templom hivata
los és ünnepélyes felszentelésére, 
melyet Székács József püspök vég
zett. Ez alkalommal Székács 
püspök úrvacsorái kelyhet és 
ostyatartót ajándékozott a gyüleke
zetnek. Négy oltani gyertyatartó és 
az első díszes oltárterítő a Puskás
család áldozatkészségét hirdeti. Az 
immár fel is szentelt templom
ban az istentiszteleti szolgálatokat 
az előkönyörgő gyúrói tanítók és a 
szomszéd, tordasi lelkészek végez
ték 1862-ig, amikor is a gyülekezet 
önállósulhatott s megválaszthatta 
első lelkészét is Borbély Sándor 
addigi révkomáromi segédlelkész 
személyében, aki az év karácso
nyán költözött a gyülekezetbe.

Az any ásítás évében 413 volt a 
gyülekezet tagjainak száma. Mind
nyájan magyarok. 1864-ben új lel
kész került a gyülekezetbe: Szentbe 
Gábor, aki 1867-ig működött Gyú
rón. Utána Binder Adolf követke
zett. Négy évtized áldott munkás
sága fűződik nevéhez, 1907-ben 
halt meg. Hamvai a gyúrói teme
tőben pihennek. Utóda Mikulás 
Kálmán 1911-ig, kit Nagy Lajos 
váltott fel 1912—1953-ig.

1913-ban értékes és jóhangú or
gona épült. Az első világháború 
alatt az egyik harangot hadicélra 
használták fel, melyet azonban a 
gyülekezet buzgósóga rövidesen 
újjal pótolt. A második világhábo
rúban súlyos károkat szenvedett a 
templom. Elpusztult az orgona is. 
A szeretet áldozataiból azonban 
hamarosan rendbejönnek a temp
lom faiai s új padok is készülnek, 
sőt a villanyvilágítást is bevezetik. 
Az orgonát, sajnos, a mai napig 
még nem sikerült megszólaltatni.

A templomot teljesen megtöltő 
gyülekezet nagy érdeklődéssel hall
gatta temploma történetét s egy 
szívvel adott hálát Istennek azért, 
hogy amit őseink nagy egyház- és 
tamplomsze retet tel megépítettek, 
azt az utódok, a ma élő gyüleke
zet is magáénak tudhatja, hasz
nálhatja, fenntarthatja. Az e na
pon tartott, első áldozati vasárnap 
adományainak összege bebizonyí
totta, hogy a gyúrói gyülekezet 
nemcsak szereti templomát, hanem 
áldozni is kész annak fenntartá
sára.

Lelkész! hivatalok figyelmébe!
Az Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály ezúton hívja fel a lelkész! 
hivatalok figyelmét arra, hogy 
nyomdatechnikai okok miatt az Út
mutató és az Evangélikus Naptár 
is a jelzett határidőn túl — előre lát
hatólag január első hetében — kerül 
szétküldésre. A késésre való tekin
tettel a Sajtóosztály az utólagos el
számolási határidőt január 31-ig 
meghosszabbította.

GYÜLEKEZETI HÍ REK
1953. december 13. Advent 3. vasárnapja 

Igék: 2. Tim 1, 8—14. — Jn 5, 31—35.
A vasárnap üzenete: Senki meg ne tévesszen titeket! 

Liturgikus szín: lila.

DEAK-TÉR:
. December 13-án este fél 7 órakor 
ádventi szeretetvendégség lesz a tem
plom melletti fűtött gyülekezeti te
remben. Előadást ta rt Friedrich La
jos, a Lelkésznevelő Intézet igazga
tója, a műsort a gyülekezet ifjúsága 
szolgáltatja.

BUDAPEST — RAKÓCZI-ŰT
Advent második vasárnapján ta r

tatta szeretetvendégségét a budapesti 
szlovákajkú gyülekezet. A gyüleke
zeti terem szép házi oltára előtt Ízlé
sesen, ádventi jelleggel ékesített 
asztaloknál ült együtt a gyülekezet. 
Evangélikus ősi énekeinket ugyan
azon dallam és lelki tartalom egysé
gében szlovák nyelven énekelték 
együtt szlovákok és magyarok. Dr. 
Szilády Jenő, a gyülekezet lelkésze 
mindkét nyelven imádkozott és kö
szöntötte a megjelenteket. Ferenczy 
Zoltánné Turmezei Erzsébet versei
ből adott elő. A gyülekezet éneke 
után dr. Nagy Gyula teológiai akadé
miai tanár tarto tt előadást a Krisz
tust váró kétféle hitről.

Előadása után a gyülekezet éneke 
közben meggyujtották az ádventi 
gyertyákat és az ádventi koszorú két 
gyertyáját s az ádventi fényben dr. 
Gyimesy Károly lelkész a tíz szűzről 
szóló evangélium alapján írásmagya
rázatot tartott

Dr. Szilády Jenő a gyülekezet éne
ke után szlovákul és magyarul imád
kozott, áldást kért és köszönetét mon
dott, mind a háziasszonyok és hivek 
áldozatkészségéért s az előadók mun
kájáért. A ritka szép ádventi vendég
ség ádventi vágyakozással töltött el 
mindenkit.

ANGYALFÖLD
Vasárnap délután 5 órai kezdettel 

Adventi Hangverseny lesz a gyü
lekezet Fóti-u. 22. sz. a. gyülekezeti 
termében. A hangverseny műsorát 
teljes egészében a Lutheránia szol
gáltatja. Válogatott ádventi és ka
rácsonyi énekek kerülnek bemuta
tásra Weltler Jenő karnagy ve
zényletével. Előadást ta rt Zalánfy 
Aladár egyházkerületi zeneigazgató. 
Erre az ádventi-estre, mely a Krisz
tust váró gyülekezet áhítatát ének
ben, zenében fejezi ki, ezúton hív 
és vár mindenkit szeretettel a  gyü
lekezet.

ÚJPEST
December 17—20. között minden 

nap este 7 órai kezdettel és vasár
nap a délelőtti istentiszteleten be
fejezve előadás-sorozatot ta rt a gyü
lekezetben Zászkaliczky Pál fóti 
lelkész.

LELKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉG
A budapesti lelkészek rendszeres 

teológiai munkacsoportja folyó hó
3-án a Teológiai Akadémián össze
jövetelt tartott.

Az összejövetelen Hafcnsclicr 
Károly bibxiatanulmánya után dr. 
Nagy Gyula teológiai tanár ta r
tott előadást az emberről szóló egy
háza tanítás legújabb kérdéseiről.

KISBABOT
November 20—26 között a  gyüle

kezetben igehirdetéssorozatot tartott 
Hegyháti János iharosberényi lel
kész.

1
ALBERTI

A gyülekezetben a következő lel
készeket hívták meg ádventi szol
gálatokra: Lupták Gyula nyáregy
házi lelkészt, /Várady Lajos budai 
esperest és Hafenscher Károly kő
bányai segédlelkészt.

Ponicsán Imre kiskőrösi lelkész 
ádvent harmadik hetében ötnapos 
ádventi igehirdetési-sorozatot tart.

VÁC
December 20-án, délután a gyer

mekek részére karácsonyi ünne
pélyt tartanák a templomban, mely
nek szolgálatát Bottá István kelen
földi másodlelkész látja el.

SZARVAS
Az újtemplomi egyházközség de

cember 16-án műsoros szeretetven- 
dégséget rendez, melyen Zátonyi 
Pál csabacsüdl lelkész ta rt előadást. 
December 20-án szeretetvendégsé- 
get rendeznek a presbiterek és csa
ládjaik részére. Ennek szolgálatát 
Biszkup Ferenc mezőberényi lel
kész végzi.

BUDAHEGYVIDÉK
A gyülekezet karácsonyi zenés 

áhítatot rendez december 13-án, este 
7 órai kezdettel, melyen a fasori 
énekkar szerepel. Peskó Zoltán ve
zetésével. A műsoron ádventi és 
karácsonyi kórusok szerepelnek. 
Az offertorium a karácsonyi szere
tetszolgálat céljait szolgálja.

BUDAI EGYHÁZMEGYE
A budai egyházmegye lelkész!

munkaközössége december 2-án tar
tott ülést a budahegyvidéki lelkészi 
hivatal tanácstermében. Mezősi 
György Jakab levele 5:5—10 alap
ján végzett bibliatanulmányt, me
lyet élénk eszmecsere követett. 
Utána dr. Somogyi József, az egy
házmegye felügyelője tartott elő
adást a  gyarmatosítás történetéről, 
érintve az egyházaik ezzel kapcso
latos missziói tevékenységét. Elő
adásában rám utatott a nyugati im
perializmus elnyomó és kizsákmá
nyoló politikájára, sőt kegyetlen
ségeire, melyeket a történelem fo
lyamán a  gyarmatosítás terén el
követtek s a papság térítési expe
dícióinak azokra az eszközeire, me
lyek a gyarmati népek közötti ke
resztyén missziót áldatlanná tették. 
Rámutatott a színes népek szabad
ságra való törekvéseire és küzdel
meire. A rendkívül érdekes előadást 
a  lelkészek nagy örömmel fogad
ták és gazdag eszmecserét váltottak 
az előadóval, kérve őt, hogy előadá
sát ebből a tárgykörből részleteiben 
is ismételje meg. Várady Lajos 
esperes meleg köszönetével és imá
jával ért véget az ülés.

CEGLÉD
Az ádventi időben három péntek

este ádventi áhítatot tartanak a  
ceglédi templomban a következő 
terv szerint:

december 4-én: A Megváltó ér- 
kezését. Igehirdető: Válint János 
irsai lelkész, esperes;

december 11-én: Az ember vára- 
kozását. Igehirdető: Veöreös Imre 
kecskeméti lelkész;

december 18-án: A te találkozá
sodat az élő Krisztussal. Igehirdető: 
Uzon László szolnoki lelkész.

OROSHÁZA
Az ádventi istentiszteleteken Ka- 

lavszky Kálmán, Zátonyi Pál és 
Boros Károly lelkészek szolgálnak,

KONDOROS
Az ádventi istentiszteletek szol

gálatait Pálfi István, Szepesi Ká
roly és Boross Károly lelkészek vég
zik.

NAGYSZÉNÁS
A gyülekezet novemberben ä 

szarvasi árvaház részére nagyobb 
mennyiségű élelmiszert gyűjtött 
össze. Az Úr áldja meg az adako
zókat és az adományokat.

NYUGATBÉKÉSI
EGYHÁZMEGYE

A nyugatbékési egyházmegye lel
készi munkaközössége december 
2-án tartotta rendes havi munka
ülését. A közös úrvacsoravétel után, 
melynek szolgálatát Aranyi József 
esperes végezte, Szepesi Károly ta r
tott az igehirdetésre előkészítő ta
nulmányt. Az esperesi beszámoló 
után foglalkozott a munkaülés a  
lelkészválasztó névjegyzék össze
állításával. Ebben a  kérdésben 
élénk vita alakult ki.

GÁDOROS
December 20-án a templomszen- 

telés évfordulóján műsoros szeretet
vendégség és áldozati vasárnap 
lesz,

HÁZASSÁG
Bajkay Béla és Ffahnl Valéria

november 18-án Kisfaludon házas
ságot kötöttek. Az esketés szol
gálatát Hegyháti János iharosberé
nyi lelkész, a menyasszony sógora 
végezte.

Borki Sándor és Hideg Gizella
november 28-án házasságot kötöttek 
a meszleni evangélikus templom
ban.

Egyedülálló tisztviselőnők jelent
keztek, hogy a karácsonyi szünidőt 
szeretnék Kapemaumban tölteni, 
Kapemaum szívesen látja ezeket a 
testvéreket s mielőbbi jelentkezés 
esetén tud még számukra helyet 
biztosítani, Kapernaum, Gyenes- 
diás.

Evangélikus özvegy pestkörnyéki 
háztartás vezetését, gyermekek ne
velését vállalja ellátásért. Megkere
sés Fürst Ervin orosházi lelkész 
címére.

Nagy képes bibliát vennék. Aján
latot kér ármegjelöléssel a várpa
lotai evangélikus lelkészi hivatal.

J E G Y Z E T E K
Laczkó Géza

a kitűnő regényíró és kritikus de
cember elsején meghalt. Vele sírba 
szállott a »Nyugat« gárdájának egyik 
utolsó élő tagja, egy nagy műveltségű, 
finom ízlésű, választékos szavú író. 
S egy halkszavú, szelíd férfi, akit min
denki szeretett. Évek óta nem hallot
tuk írói szávát, de ha közelébe férkőz
tünk, megszólalt, s akkor éreztük, 
hogy az író a nemzet emlékezete, aki 
összekapcsolja a múltat a jövővel!, 
aki mindenre emlékszik s mindenkit 
emlékeztet. Laczkó Géza 1884-ben szü
letett s aki elolvasta egyik legszebb 
írásművét, a »Noémi fia« címűt, ezt 
a könnyedén álcázott önéletrajzot, s 
aztán a sok évvel később írt »Király
hágó «A a folytatást: tövirül-hegyire 
megismerte az embert és írót. Laczkó 
Géza egy színésznő fia volt, közelről 
látta a városról városra költözködő 
magyar színészeket, a régi orság igazi 
műveltség-hordóit, Kolozsvártól Po- 
zsonvig, végig a Dunántúlon s az Al
földön egész a csárdáig. Színészekről 
van szó, de közben kirajzolódik elénk 
kis képek tormájában egész Magyar- 
ország, nein csak a városok fametszet
szerű képei, 6 a Vándorlások az orszá
gon át, hanem a társadalom rajza is. 
Laczkó nemcsak jó megfigyelő, ha
nem hangulatot is tud adni s mindig a 
tárgy saját anyagából, nem önnön 
magából, ahogy más íróiknak szokása. 
Első nagy műve például, a »Német 
maszlag, török áfium«, egy vétkesen 
elfelejtett kiváló történeti regény, a 
magyar 17. századról. Zrínyi Miklós
nak, a költőnek és hadvezérnek élet

rajza van benne s a regény hősei 
mind a század nyelvén beszélnek. 
Laczkó eredeti levéltári kutatásokból 
elevenítette fel a Zrínyi-korszak ma
gyar társalkodó nyelvét, akárosak ké
sőbb Móricz Zsigmond az »Erdélyei
ben. Ebben a regényben js némettel- 
törökikel vív a magyar s szét akarja 
hasítani sorsa kárpitját, hogy saját, 
szabad s  független életét élhesse.

Laczkó Géza realisztikusan írt, hű
séges részletrajzzal, a részleteknek 
mozaikszerü összerakásával dolgo
zott. Kora társadalmát ép oly jól is
merte, mint a régi századokét. Tudós 
író volt, tanárnak készült, az Eö'vös- 
collegium nevelte és 1920-ig tanár is 
volt Budapesten. Nagy tudása és fran
ciás szellemességű stílusa kitűnően 
érvényesült tanulmányaiban, cikkeiben 
és kritikáiban. Száz meg száz ilyen 
írásművet írt. Emlékezetesek bevezetői 
az általa szerkesztett Kultúra-könyv
tár életrajzi köteteiben, cikkei a »Nyu- 
gat«-ban. Színi bírálatai kiválnak gon
dosságukkal és tárgyilagosságukkal. 
Laczkó érzelmes miagyar szemléleté
vel a tiszta emberiességet képviselte 
szellemi életünkben. Minden író tulaj
donképein egy művelődés-politikus. 
Laczkó Géza ebben is teljességre tö
rekedett, ismerte nemcsak Párist, ha
nem Moszkvát is, helyszíni tapaszta
latokból. Nem hagyhatjuk említetle- 
nül, hogy sokat s kiválóan fordított 
magyarra, főleg a francia prózából.

Magas, nyúlánk alakja, szép ősz 
feje néma figyelmességgel hajolt még 
nemrég felénk. Most az élő arc ha
lotti maszk lett. Itt az ideje, hogy fel

támadjon az író, aki egy befejezetlen 
Ráfcóczi-regényt is hagyott hátra kéz
iratban

Énekelni és rajzolni
mindnyájan tanultunk az iskolában. 

Az ének hallani tanított, a rajz látni. 
Nem kétséges, mindkét óra prra való, 
hogy elvezesse a gyermeket a művé
szetekhez. Ma ez a pedagógiai felfo
gás nem csupán iskolai módszer, ha
nem a népnevelés általános útja-mód ja. 
Annál inkább meglepődött az egész 
magyar értelmiség, mikor néhány hét
tel ezelőtt egy napilapunk hasábjai
ról arról értesült, hogy az éneket és 
rajzot törölték a középiskolák tantár
gyaiból. A napilap egymásután kö
zölte a hozzászólásokat erről a kérdés
ről. Szellemi életünk személyiségei, 
közül megszólalt Kodály Zoltán Is, 
akinek a magyar énektanítás történeti 
reformját köszönhetjük s akinek a 
mondanivalója valóban nyom a lat
ban, Kodály az ének- és rajzórák el
vesztését nemzeti veszteségnek tartja. 
»Ata, amikor a művészetre fordítóit 
állami költség sokszorosa a réginek, 
hogyan fér meg ezzel, hogy éppen az 
iskolából kiszorult?« — kérdezi a 
nagy zeneköltő és zene-nevelő. Bátran 
megállapítja: »Elő nyelvünk eldurvult, 
mert nincs kiművelt hallásunk. Éle
tünk látható formáiban is sok a rút, 
mert látásunk kiművelése fogyatékos«. 
Az iskolából szerinte a művészeti ok
tatást a művészetellenes pedagógusok 
szorították ki. Elmondja Kodály, mily 
nehezen sikerült a huszas években az 
iskolába bevinni az éneket s  1945-ben 
felvinni egész a 8-ik osztályig. De a 
művészeti oktatás »sötét, serege« mim

dig ott fenyegette ezt a vívmányt. 
Mert tvolt és van a műveltségnek egy 
sajátos magyar típusa: meglehetős 
irodalmi és tudományos tájékozottság 
mellett a művészi érzék egyetlen szik
rája nélkül. A botfülüséggel, mint af
féle kedves fogyatékossággal még di
csekedni is szokott«. Ezt a típust akar
juk továbbra is tenyészteni? — kérdd 
Kodály Zoltán.

S aztán sorra megcáfolja a művé
szeti oktatás ellen felhozott érveiket. 
Szellemesen elmondja, mennyire ón
ál tató hazugság az, hogy a nagyszámú 
onerabérlet zenei műveltséget jelent. 
»Kultúrát nem lehet átvenni, mint egy 
lakást, bútort, ruhát. Azt tanulni kell, 
minden nemzedéknek újra«. Nem 
megoldás a városi zeneiskolák na
gyobb száma sem. Elsőrendű célunk: 
az ének-tanítás. Közőnségnevelésünk 
csakis az általános iskolában kezdőd
hetik. A nép művészi érzékét ott keM 
felkelteni és rendszeres, magasabb Irá
nyítás alá venni. Ha ez nem indul meg 
az általános iskolákban, később hiába 
próbáljuk. Kodály nincs megelégedve 
az általános iskolák mai énektanításá
val!. Megdöbbentő részleteket közöl 
arról a felületességről, amely ezen a 
téren elúrhódott. Zenei analfabétáik 
tanítják énekre a diákságot. S az ének
órát az órarend utolsó órájában tart
ják. Komoly reformra van tehát szük
ség ezen a téren, fejezi be fejtegeté
seit a legnagyobb élő magyar zene
költő. Mennyire igaza van!

C sehszlovákiában já r t
Illyés Gyufa, kiváló költőnk s de- 

oember 2-án egy irodád mi estén érdekes 
beszámolót mondott tapasztalatairól. 
Figyelemmel hallgattuk végig. Az írók

a nemzet legjobb diplomatái & okos 
nevelők is, amikor hazatérnek s a ta
pasztalt jót tanulságként átadják 
mindnyájunknak. Illyés Gyula nem a 
cseh iparról beszélt, hanem a művelt
ségről. Amelynek legszembetűnőbb 
vonása, mint mondotta, a mélységes 
hagyőmány-ti6zitelet. A csehek min
dig, a legnagyobb viharok közepette 
is, megtartották azt, amit felépítettek. 
Náluk nem jártak a tatárok, nekik tö
rök hódoltság helyett osztrák hódolt
ságuk volt csupán s annak köszönhe
tik az egész barokkot Prágában és 
Prágán kívül is. A harmincéves há
ború csak meg jegy intet te az országot, 
akárcsak a második világháború: épí
tészeti emlékekben nem tett kárt. Em
lékező nemzet ez, azért él nemzeti 
műveltségében oly erősen s mindent 
megtartóan. Amelyik nép nem emlé
kezik a maga múltjára, megszűnik 
nemzet lenni — mondotta Illyés 
Gyula. Ez a megállapítás az író szava 
saját nemzetének. Mondott egy törté
netet az emlékezésről, amely ide kí
vánkozik. Egy építész három évvel ez
előtt felfedezte Prágában Húsz János 
híres Betlehemi-kápolnájájnak egy 
ablakívét s egy darabka falát. Azóta 
lebontották azt a három nagy lakóhá
zat, amely a kápolnára s köréje épült 
s a maradék csonkhoz újból odaépi- 
tették az egész nagy kápolnát, úgy, 
ahogy volt a 15. században, amikor 
onnan elindult a cseh reformációé 
mozgalom. Ilyen egy emlékező nem
zet, amely szervesen építi bele életébe 
a műit minden érdemes szálát Ilyen 
tapasztalatok elmondása nagyon is 
rániktér.

Szalatnat Rezső



E V A N G É L I K U S  É L E T 3

A SZA B A D ÍTÓ  ÉRKEZÉSE Bluinhardt János Kristóf imádságaiból
»Azután beérkezve, keresztül ha

ladt Jerikónl*
így ismerjük Jézust az Újszövet

ség lapjairól: mint aki szüntelen 
úton van. Galileából Júdeába, Samá- 
riából Fereába, Kapernaum'nól Jeru
zsálembe, — mindig úton, Palesztina 
ösvényein és országútjain. Már a 
betlehemi istálló jászlában sem volt 
maradása: útra kellett kelnie idegen 
földre Heródes gyilkos szándéka 
elől. Az egész élete szakadatlan ván
dorlás volt s az utolsó szakasza a 
fájdalmak útja, mely a Golgothára 
vezetett.

Jézusban maga Isten kelt útra: ö  
a hozzánk szüntelen útban lévő Is
ten. Az Atya indult el Benne, hogy 
megkeresse elveszett gyermekeit. 
Advent: az ö érkezése hozzánk s az 
ádventi idő erről az ő kegyelmes ér
kezéséről való megemlékezésnek 
ideje.

Jézus útjának egyetlen célja van: 
hogy megkeresse és megmentse az 
elveszetteket, minket mindnyájun
kat. Ezért oíyan sürgős ez az út, 
ezért nincs nyugta, ezért siet, mint 
akinek ninc3 egy elveszíteni való 
perce sem: végveszélyben van az 
ember és ezért szüntelen úton van 
Isten mentőexpediciója a Jézus 
Kiisztusban, hogy keresse és meg
mentse a veszendőket.

Ezéit tért be Jézus Jerikóba, ezért 
szállott alá az ist Utó jászlába s ezéit 
ment fel a keresztre. Igazán bejött 
s alájött hozzánk, nemcsak átutazott 
előkelő idegenként, hanem betért, 
megszállott nálunk, élte a mi életün
ket, emberré lett s velünk kitartott 
a bűn, a betegség, a szenvedés és a 
halál rémségeiben. Igen, a sírba is 
alászállott, mert. minden áron, az 
életének árán is velünk akart lenni.

Ma is útban van hozzánk. Nem
csak az ádventi időben, hanem min
dig és mindenütt, az ige szekerén 
járja a világ országútját, hogy betér
jen házainkba « megmentsen ben
nünket. Erről üzen ádvent s ez az Ö 
ádventje: a Szabadító érkezése.

»S ime volt ott egy ember, akit .
Zákeus néven neveztek s ez fő
vámszedő és gazdag ember volt.«
Ezúttal egy gazdag ember az, aki

hez betér, valaki a »felső tízezer
ből«, nem egy vak, vagy bélpoklos, 
vagy gutaütott. Magas állású ember 
Zákeus, fővámszedő, egy tartomány 
adóügyeinek intézője. Fenékig kl-

---- használ ja állásának lehetőségeit s
kíméletlenül kiuzsorázza a védtele
nül kiszolgáltatott népet, özvegyek, 
árvák s szegények könnyén, veríté
kén szedte meg magát, dúsgazdag 
lett. Az utcán megsüvegelték, de a 
háta mögött összesúgtak: ott megy 
Zákeus, a fővámszedő, — verje meg 
az Isten. Féltek tőle és gyűlölték, s 
minden okuk megvolt rá. Megbé
lyegzett, bélyeges ember volt, az 
arany rabszolgája — egy ilyen em
berhez tért be Jézus.

»Es szerette voina látni Jézust,
hogy ki az, de nem láthatta a
tömegtől, mivel kistermetű em

ber volt. Azért előreszaladt, fel
mászott egy eperfügefára, hogy 
láthassa őt, mert arra kcileél 

neki elhaladnia.«
Milyen különös: éppen ez az em

ber akarta látni Jézust! Ugyan 
miért? Olyan hihetetlenül hangzik 
ez, hogy el sem hihetnénk, ha itt nem 
állana megírva. És amint akkor va
lóra vált a hihetetlen, nemkevésbbé 
lehetséges ma is. Jézus Krisztus ti
tokzatos műve az, ami itt történik: 
elveszett emberek fordulnak felé. Fi
gyeljük csal: meg: milyen ellenállha
tatlan erővel vonzotta éppen az elve
szetteket, a vámszedőket és egyéb 
bűnösöket, egy Magdalai Máriát, 
egy Mátét, egy Zákeust. Kellett Jé
zusban valaminek lenni, ami mág
nesként vonta magához épp ezeket 
az embereket. Nincsenek reményte
len esetek, ha Jézus betér, ha az Ö 
ádventjének ideje elérkezik.

Zákeus fára mászott, hogy láthassa 
Jézust. Minden áron látni akarta őt, 
még azon az iron Is, hogy nevetsé
gessé lesz, felé árad majd az egyéb
ként is ellenséges tömeg gúnyja, 
szitka s megdobálják az utcagyere
kek. Milyen hallatlan erővel ra
gadja meg őt a vágy: látnom kell Jé
zust! Milyen roppant örömhír ez 
mindnyájunknak: ime ekkora Jézus 
hatalma: megátalkodott és megke
ményedett emberek így megindul
nak jöttére. Ez ádvent titka és ád
vent csodája.

»Es mikor Jézus arra a helyre 
jutott, feltekintett s így szólt 
néki: Zákeus, hamar szállj le, 
mert ma nékem a te házadban 

kell mcgszállanom.«
Jézus felpillantott s meglátta Zá

keust. Véletlen volt ez, vagy feltűnt 
neki a fán kuporgó jólöltözött em
ber? Nincsenek ilyen véletlenek s 
Jézus nem azért látta meg őt, mert 
a fára mászott, Iranern azért kellett 
Zákeusnak a fára mennie, mert Jé
zus már előbb látta őt, mintsem ki
lépett volna házából. A Jó Pásztor 
szemei rajta pihentek, Izrael Önzőjé
nek szemei, aki nem szunnyad és 
nem alszik, keresi az elveszetteket. 
Látja Jézus Zákéust, minden bűné
vel, elveszettségével együtt, egy 
szempillantásban feltárul előtte ez az 
ember s olvas a szivében, mint egy 
nyitott könyvben s ugyanakkor egy 
szempillantásban be is fedezi minden 
bűnét végtelen Irgalmassággal. Ez a 
pillanat Zákeus életének fordulója s 
ennek a történetnek is. Ez ádvent 
üzeneté: Jézus eljött, lát engem, úgy 
amint vagyok, olvas a szívemben, 
mindent tud és mindent megbocsát.

Jézus meghivatja magát Zákeus- 
hoz. Nem Zákeust hívja magához, 
hanem ő akar betérni ehhez az el
veszett emberhez. Ez ádvent, Jézus
nak ez a kegyelmes betérése hozzánk. 
»Hamar« mondja Jézus, még »ma«. 
Ádvent mindig sürgős és aki Igazán 
meghallotta Jézust, az mind »sietve« 
fogadja őt. Zákeus házánál akar Jé
zus maradni. Az otthon, a család az 
a hely, ahol az ádventi vendég meg- 
szállani akar, nem futó vendégnek,

ARCOK A BIBLIÁBANu z
Biztosan kevesen ismerik azok 

közül, akik e sorokat olvassák és 
éppen ezért érdemes róla is meg
emlékeznünk, hogy tanuljunk tör
ténetéből.

Saul szerencsétlen uralkodása 
alatt elveszett a szövetség ládája, 
az a láda, amelyet évszázadok óta 
kegyeletes szívvel őrzött a gyüle
kezet, mert Isten írott törvényeit 
őrizte meg két kőtébléba vésve a 
késő unokák száméira.

Dávid, diadalmas harcaiban újra 
visszaszerzi a drága örökséget.

Nagy öröm napja az a nap, ami
kor elindul az ünnepi menet, hogy 
visszavigye a ládát az őt megillető 
helyre: a szövetség sátorába, a 
gyülekezet központjába.

Mindenki örül, vigad. A hang
szerek vígságos hangokon szólnak. 
Még Dávid király is táncol.

Hogyisne örülne mindenki, hi
szen nem kisebb dologról van szó, 
mint arról, hogy Isten jelenlétének 
egyik bizonyítéka tér vissza a nép 
.közé. Annak a gyülekezetnek kö
zéppontjába, amely olyan sokszor 
megtagadta és parancsolatait any- 
nyiszor semmibevette. Annak a 
népnek körébe, amely megtapasz
talta, hogy ha százszor is meg
tagadja az ő urát, mégis vissza kell 
térni hozzá, mert különben el
veszett.

Szóval mindenki örül, a király 
is, aki különben komoly ember, 
örül a gyülekezet kicsinye és 
nagyja, örülnek mindazok, akik az 
ökörvontatta szekeret kisérik.

Ahia és Uzza vezetik a jámbor 
állatokat a huppanós úton. Nélia 
talán még nagyokat is csördítenek 
a szelíd jószágok nyakára, amikor

Z A
azok túl lassan haladnak a távoli 
cél felé.

Buk’kanóhoz érnek. Nem ritka az 
ilyesmi járatlan földúton. Félő, 
hogy felborul a szekér. Ilyesmi pe
dig nem történhet meg, mert porba 
esik az Isten ládája, az a láda, 
amely mindenki előtt szent és sért
hetetlen!

Uzza segíteni akar. Majd 5 segít 
Istennek, hogy semmi baja ne essék 
annak a két kőtáblának, amely az 
ő parancsolatait tartalmazza és 
amelyet meg kell őrizni a késő 
unokák számára is.

Majd ő két erős kezével feltar
tóztatja a veszedelmet, hogy fel ne 
boruljon a szekér!

Borzalmas a következmény: Isten 
nem kívánja a segítséget! A jó- 
akaratú, de hitetlen Uzzának meg 
kell halnia, mert azt hitte, "hogy 
az Isten szövetségének ládája az ő 
széles vállai nélkül a porba fog 
hullani.

Tévedett! Istennek nincs szük
sége olyan emberi segítségre, tűni 
helyettesíteni akarja az ő cselek
vését. A tévedésért halállal kell 
lakolnia!

Isten pedig ma sem kíván tőlünk 
mást, mint hogy szolgáljuk. Nem 
azt kéri tőlünk, hogy segítsünk 
Rajta, hogy helyette cselekedjünk, 
mint Uzza tette, hanem azt, hogy 
figyeljük az ö  akaratát.

Aki helyette akar cselekedni, az 
rosszul jár, aki segíteni akar néki, 
olvassa el figyelemmel II. Sámuel
8. fejezetét. . .

Istent szolgálnunk kell, figyelni 
arra, hogy mit mond nékünk, és 
nem helyette cselekednünk!

Vámos József

hanem örökös útitársnak s vele tér 
be az ádventi öröm.

»S mindazok, akik ezt látták, zúgo
lódtak és azt mondották, hogy bűnös 
emberhez tért be szállásra.«

Mindnyájan zúgolódtak — a kegye
sek és templomosok, az igazak és 
tisztességesek. Miért? Mert Jézus 
nem azt tette, amit ők vártak tőle. 
ők  elvárták volna, hogy ha egyál
talában szóbaáll egy ilyen emberrel, 
mint Zákeus, akkor csak azért, hogy 
megfeddje és elítélje. Am erről szó 
smcsen. Sőt Jézus nemcsak szóbaáll 
vele, de be Is tér házába, asztalhoz 
ül vele, nála marad. Ez a hallatlan 
botrány a kegyesek szemében, ezt 
nem tudják elviselni. Azt, hogy a 
bűnös és a szent ott üljenek együtt, 
a Szabadító és a megtalált elveszett. 
És ez a zúgolódás, ez az igazi, a nagy 
és égbekiáltó bűn ebben a történet
ben. Ehhez képest csekélység Zákeus 
minden gonosz és undok vétke, mert 
ez a bűn Isten ellen lázad, az Ö men
tő szeretetének áll ellent, a Szabadító 
Krisztus mentő kezét akarja lefogni. 
Ez a bűn az önigazság bűne, az ön
magukban megelégedett emberek 
égretörő gőgje, amely végül is feles
legessé akarja tenni Jézust, amely 
nélküle akar a mennybe tömi. Ez a 
kegyes bűn ácsolta a keresztet és ma 
is ádvent legnagyobb akadálya ben
nünk.

A kegyesek kizárták maguk közűi 
Zákeust, a bűnös embert s ezzel ők 
maguk lettek Igazán bűnösökké. 
Nem-et mondtak az elveszettre, akire 
Isten Jézus Krisztusban mondotta 
ki a megmentő igen-t. Eltaszították 
azt, akit az Atya magához ölelt. S ez
zel önmagukat rekesztették ki az üd
vösségből.

»Zákeus azonban előállott és így 
szólt az Úrhoz: íme, Uram, vagyonom 
felét a szegényeknek adom s ha vala
kitől valamit kizsaroltam, négyannylt 
adok helyette.«

Ahol Jézus betér, ott mindig tör
ténik valami. Ott valósággal lehulla
nak a bilincsek, meggyógyulnak a se
bek, látnak a vakok, járnak a bénák 
— megtérnek a bűnösök. Zákeus éle
tében valósággal megtört a Mammon 
hatalma. Jézus irgalmassága őt is ir- 
galmassá tette, kőszívét lággyá tette 
épp ott, ahol oly nagyon kemény 
volt: a pénzkérdésben. Most két kéz
zel markol pénzeszsákjába s ad, szá- 
rnolatlanül és túláradó bőséggel, mert 
túlárad a szíve is. Olyan ez az egész 
ember, mint egy kicsorduló pohár: 
a hála pohara. Mert ez az űj élet 
egyetlen igazi, kiapadhatatlan for
rása: a megtapasztalt kegyelemért 
kicsorduló hála.

»Akkor így szólt Jézus: Ma lett üd
vössége ennek a háznak, mivelhogy 
ő is Ábrahám Fia. Mert az Ember 
Fia azért jött, hogy megkeresse és 
megmentse, ami elveszett.«

Ebben a történetben ketten érkez
tek meg: Zákeus és Jézus. Zákeus 
hazaérkezett, mert megtaláltatott. Jé
zus eljött s megmentette őt a végve
szélyből. Ezt jelenti az, hogy üdvös
sége lett. Zákeus elveszett ember 
volt, nemcsak abban az értelemben, 
ahogyan az emberek is elveszettnek 
tartották őt: hogy szívtelen uzsorás 
volt, kegyetlen és könyörtelen, hanem 
még sokkal mélyebb értelemben is: 
a kárhozat fia volt, a romlás eljegy- 
zettje — s bizony nemcsak ő, hanem 
vele együtt mi is valamennyien. Azok 
voltak mind a Jerlkóbeliek Is. De 
csak egyről halljuk — éppen erről a 
megvetett és kitaszított Zákeusról, 
hogy megmenekült, mint tűzből ki
kapott üszög,, mert lehajolt hozzá a 
mentő kéz s mert ő hagyta magát 
megmenteni.

Jézus mindig akkor érkezik meg, 
akkor ér célhoz, ha megtalál és meg
menthet egy elveszett bűnöst. Ebben 
az Adventban, úgy lehet, nálam 
akar maradni.

így van ez megírva a Lukács írása 
szerint való evangélium tizenkilence
dik részének első tíz versében.

1953. december 21-én, hétfőn este 
8 órakor a Deák-téri templomban 

a
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J .  S. BACH:
KARÁCSONYI ORATÓRIUM

c. művét.
Közreműködnek: {
a Lutheránla Ének- és Zenekar 
Weltler Jenő vezényletével,
M. Molnár Éva (szoprán-szóló), 
Máthé Jolán (alt-szóló),
Kaposy Andor (tenor-szóló),
Melis György (basszus-szóló), 
Zalánfy Aladár (orgona).

(Fűtött templom!)

»Mikor kiáltottam meghallgat
tál engem«. (138. zsolt. 3.)

Urunk. Megváltó Jézus Krisztu
sunk! Hozzád kiáltunk, hogy meghall
gathass míniiket, mindenkor hozzád 
akarunk kiáltani, hiszen mindenben 
olyan tehetetlenek vagyunk, ha te nem 
ál' asz mellénk s nem segítesz mog 
minket. Bizonnyá!, nem küldesz el ma
gad elől, jóllehet sokszor nem olya
nok vagyunk, mint amilyeneknek len
nünk kellene s minden okod meg
volna, hogy meg ne hallgass minket. 
A te könyörületességedért és kiontott 
véredért kérünk: hallgass meg mégis 
minket. Ma is így kiáltunk hozzád: 
hallgass meg, ha magunkért és min
den emberért könyörgünk! Igen, hall
gass meg és engedd, hogy mielőbb 
eljöjjön a győzelem és megváltás 
napja a le kegyelmed, hűséged és jó
ságod szerint. Amen.

»Ti vagytok az én tanúim, 
. . .  hogy én Isten vagyok.«

(Ezs. 43, 12.)
Öli Urunk, Üdvözítő Jézus Krisztu

sunk! Reád és a te nevedre építünk 
és csak tsreád hagyatkozunk, mivel 
bizonyosak vagyunk benne, hogy to 
vagy az Üdvözítő. Te megígérted ezt; 
ezért így lesz és már most is így van. 
Ezért hitben a te védelmed és oltal
mad alá helyezzük magunkat s te 
nem hagysz el minket, hanem mi ör
vendezhetünk te benned és a te jósá
godban ma is. Könyörülj minden sze-

n en és elhagyotton, hogy az ínség 
Jgyen úrrá felettük, sőt segedel
met találjanak tenálad. Segíts. meg 

minket abban, ami különösképpen szo

rongat, liaiilgass meg minket és ma
radj velünk. Amen.

»Imé mindent újjá teszek«.
(Jelen. 21, 5.)

Könyörülő Urunk! Köszönjük néked 
ezt a nagy ígéretet; 6 hogy csak
ugyan be is váltod, azt magunk is 
érezzük, amikor egyre inkább szállást 
veszel szivünkben s megbékél testsz ön
magáddal, amint békességet és bol
dogságot adsz s kimentesz minden ín
ségből és szorongaitatásból, amint 
megújítod szívünket és egesz valón
kat. Öh, milyen csodálatos lesz ha 
majd elkészülsz műveddel! Bárcsak 
ne állnánk útadban, amikor munkál
kodsz bennünk! Jöjj Urunk, Jézusunk, 
szabadítsd meg gyermekeidet és 
újíts meg mindent a te ígéreted sze
rint. Ámen.

»Az egész sokaság igyekezik 
vata öt illetni, mert erő szárma
zék belőle és mindeneket meg
gyógyító.«

(Luk. 6, 19.)

Öh, drága Megváltó Jézus Krisztu
sunk! Arra az időre várakozunk, ami
kor gyermekeid ismét illethetnek té
ged s akik most fohászkodnak terheik 
alatt, megtalálják Benned Szabadító- 
jukat. Könyörögve kérünk: éreztess 
velünk már most is valamit kegyel
medből és jóságodból. Áraszd ki szí

vünkbe irgalmasságodat, mely békes
séget é3 boldogságot hoz. Hallgass 
meg' Urunk, feljebb mintsem kérjük 
vagy elgondoljuk, a te ígéreted sze
rint. Amen.

Szombat esti közös imádságunk
ÚTKÉSZÍTÉS 

Es. 40, 3.

E AZ ÁDVENT mindig útkészítés. A Krisztus közeledtének hírét 
hozza és arra hív fel, hogy a szívünkhöz közeledő Krisztusnak síma 
utat készítsünk. Ezért bűnbánati idő. Az útkészítés első része annak fel

ismerése, hogy szükségünk van Krisztusra, akt rendbehozza életünket. A 
második része a biztatásban való hit: Krisztus valóban el is jön. így lesz 
az ádventi felkészülés egyúttal fejlődéssé és erősödéssé is, t. i. annak a 
meggyőződésében és megélésében, hogy nekünk az Isten Krisztusban 
szerető, ajándékozó és életújító Istenünkké lett.

S  AZ ADVENTI ÜTKÉSZITÉSNEK nincs vége a szívünknél. A 
miénken átmenő út a Krisztus útja. Tovább akar menni és ben

nünket magával rántani, hogy ne csak magunkhoz, de áz egész világhoz 
is készítsük az Ö útját, azaz hogy ajándékait: az igazságot, a békességet, 
az üdvösséget kiáraszthassa minden emberre.

VALLJUK MEG, hogy Krisztus útja a szivünkhöz bűnös önzésünk 
miatt nagyon egyenetlen és alig-alig ér a szivünkön tál.

ADJUNK HALAT az ádventi Örömhírért  ̂Krisztus Urunk magával 
hozott ajándékaiért és a ránk bízott ádventi küldetésért.

KÖNYÖRÖGJÜNK a Szentlélek segítségéért, hogy tárt szívvel vár
juk és befogadjuk a karácsonyi szeretet Krisztusát és tovább vlhessilk 
az 0  szeretetét s munkától lehessünk a szeretet és békesség világának.

BIBLIA-OLVASÓ
HETI IGE: ÉS. 40:3, 10.

Dec. 13. Vasárnap. Zsolt. 119:46., Jn. 1:6—7.
Isten minden időkben kiválasztja magának az eszközöket embergyer- 

mekel sorából, hogy rajtuk keresztül munkálkodhassék, mindnyájunk 
számára tudtul adhassa akaratát és szándékát. A próféták, Keresztelő 
János és akik csak tisztán és igazán hirdették és hirdetik Isten igéjét, 
engedelmes eszközei az Urnák. —. Hallgassunk bizonyságtételükre; meg
térésére hívó szavukat meg ne vessük! Az Ür szól általuk!

Olvasd még: Jer: 1:4—10. — Zak. 1:1—6. — Mt. 4:17.
December 14. Hétfő. Zsolt. 139:3—4. Jn. 12—46.

Jézus szava is elismerőleg nyilatkozik Keresztelő Jánosról. »Az asszo
nyoktól szülöttek közül nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál.« 
(Mt. 31:11.) — Megtérésre hívó szava egybe volt kötve a bűnt elítélő 
Isten ítéletének hirdetésével. Igazán megvallotta és tudtul adta Annak 
dolgait. Akinek útját egyengette, Jézus Krisztusra utalt minden szava. 
— Igehlrdető volt. — Isten Fiáról bizonyságot tévő életében néki alább 
kellett szállnia, hogy Ö, Jézus Krisztus növekedhessék!

Olvasd még: Mt. 11:11—15. — Zak. 2:5—9. 3:1—2. — Jel. 22:20.
December 15. Kedd. És. 51:12—13. Hóm. 1 3 ,4 .

Keresztelő János áll e héten lelki szemeink előtt, az az adventi hír
nök, aki Jézus Krisztusról prédikál. Isten ma is emberek által cselekszik 
és adja tudtul az 0  igéjét. Isten Fia azonban, Aki Isten-ember, egyszers- 
mindenkorra elvégezte és teljesítette a váltságművet, érettünk meghalt. 
Ezt az Isten Fiát, Jézus Krisztust várjuk adventben.

Olvasd még: Mt. 3:1—11. — Zak. 4:1—C. — Ján. 18:36.
December 16. Szerda. Es. 42:9. Játl. 1:17.

örömmel tölt el minket a Jézus Krisztusról szóló jóhlr. Igen, Benne 
és Általa megbocsáttatnak bűneink, ha hiszünk Jéz»s Krisztusban. — 
Vigyázzunk azonban, Isten ma is bűnnek minősíti a bűnt és érvényes 
a törvény is az evangéliummal együtt!

Olvasd még: Luk. 3:10—20. — Zak. 7:4—13. — Mt. 23:37—39. 
December 17. Csütörtök. I. Kir. 8—29. Kői. 2:9.

A keresztyén ember ebben az adventi időben akkor várja igazán 
méltóképpen az Ür Jézus Krisztust, ha engedi, hogy mindenben Ö csele
kedjék ,az Ö akarata teljesüljön. Hogyan lehetséges ez? Ügy hogy olva
sod az igét, hittel tekintesz Jézus Krisztus minden művére, tettére és 
magad jócselekedetekre igyekvő, törekvő leszel. . .  Isten ad ehhez 
néked erőt.

Olvasd még: Hóseás 14:6—10. — Zak. 8:1—8. — Tit. 2:13—14. 
December 18. Péntek. Zsolt. 27:14. II. Kor. 8:9.

A mi Urunk Jézus Krisztus mindenkit meg akar gazdagítani. Minde
nekben hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűnt! Mi az ő szegénysége által 
meggazdagodhatunk, ha engedjük, hogy 6 ezt véghezvigye lelkűnkben, 
életünkben. Az adventi Király örömöt, békességet hirdet.

Olvasd még: II. Tim. 4:5—8. — Zak. 9:9—12. — Ef. 2:17—18.
December 19. szombat, Dán. 3:17—18. — I. Ján. 33.

Jézus Krisztus Szabadító. O váltott ki az ördög, a pokol és a bűn 
átkos hatalmától, az örök hárhozatból. — A világ Világossága megjelent. 
Járjunk mi is az Ür világosságában.

Olvasd még: És. 62:1—3, 10—12. — Zak. 12:10—14. — Jel. 1:7.
Sztehló Mátyás
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Niemöller harca az ige tisztaságáértEgyházkerületi közgyűlések a református egyházban
_ November folyamán két egymásra következő napon tartotta évi köz

gyűlését a református egyház Dunántúli és Dunameliéki egyházkerülete.
A dunántúli egyházkerület november 24-én Balatont üreden, az egyház- 
kerület lelkészüdülőjébcn ülésezett, a Dunameliéki egyházkerület pedig a 
budapesti Teológiai Akadémia dísztermében noveiríber 25-én.

A dunántúli egyházkerület közgyűlése
A közgyűlésen megjelent az Ál

lami Egyházügyi Hivatal képvisele
tében Veres Pál alosztályvezető, va
lamint Moravecz József, Veszprém 
megye tanácsának egyházügyi fő
előadója. Részt vett a közgyűlésen 
Ifiemöller Márton és felesége is.

Győry Elemér püspök jelentését 
a Mózes 5. könyve 8. rész. 2. versé
nek magyarázatával kezdte: »Emlé
kezzél meg az egész útról, melyen 
hordozott téged az Űr«. Akkor jár 
Isten népe helyesen az úton, ha cél
egyenes előrehalad, nem néz hátra 
a megítélt múltra. Tudnunk és mer
nünk kell hitben és engedelmesség-

A közgyűlésen megjelent Horváth 
János, az Állami Egyházügyi Hiva
tal elnöke, az evangélikus egyház 
részéről részt vettek Dezséry László 
püspök és Benczúr László püspöki 
titkár. Ennek a közgyűlésnek is ven
dége volt Niemöller Márton és fele
sége.

Kiss Roland egyházkerületi fő
gondnok beszéde után került sor 
Bereczky Albert nagyszabású jelen
tésére. A fiiippibeli gyülekezethez 
intézett üzenetből indult ki: »-örülje
tek az Ürban mindenkor, ismét 
mondom, örüljetek«. — Az apostoli 
levelek nem olyanok, mintha ne
künk szólnának, hanem valóban ne
künk szólnak, — mondotta a püs
pök.

Ezután arról számolt be, hogy év
ről évre egyre több örömöt jelent 
számára az egyházmegyék esperesei
nek a jelentése. Az esperesi jelenté
sek alapján a református egyház mai 
legjellemzőbb vonásait mutatta meg. 
Ezeket a következőkben látta:

Növekszik a teológiai elmélyü
lés, a tanulási vágy és kész
ség. Mind többen járnak az in
gadozásnélküli engedelmesség
ben. Mindennek gyümölcse a 
gyülekezetekben érik meg. Az 
ökumenikus szolgálatok iránt nö
vekszik a felelősségtudat. Leg
fontosabb és legörvendetesebb 
jel: az igehirdetés megújulása.
A püspöki jelentés után, amely 

beható vizsgálat tárgyává tette az 
egyházkerület egyházmegyéinek bel- 
6Ő életét,

Niemöller Márton
szólalt fel.

— Szeretném kifejezésre juttatni 
azt — mondotta —, hogy a magyar- 
országi református egyház nagy 
ökumenikus érdeklődésében és a 
békeszolgálat iránti odaadásában a 
hit gyümölcseit látom. Pedig ez sem 
magától értetődő, mert egészen más 
indító okokból és más célzattal is 
elképzelhető az ökumenikus munka 
és a békemunka végzése.

Ámde a keresztyén egyházban

ben járni az elénk adott úton éspe
dig mindig reménység alatt, — mon
dotta a püspök jelentésében, mely
ben bőséges beszámolót adott a ma
gyar református egyháznak az Egy
házak Világtanácsa, valamint a Re
formátus Világszövetséggel való kap
csolatairól, továbbá a református 
zsinat országos közalapról és lelké- 
szi nyugdíjintézetről szóló döntésé
ről az országos esperesi értekezlet 
eredményéről és a református egy
ház békeszolgálatáról.

Győry Elemér püspök jelentése 
után felszólalt a közgyűlésen Nie- 
möller Márton.

ezeknek csak a hit gyümölcse
ként szabad és kell megjelen
niük. Azért van békességünk, 
mert Isten megbékélt velünk. 
Azért van békességünk az embe
rekkel, mert Isten békét kötött 
velünk, de azt, hogy Isten meg
békélt velünk, csak akkor hihet
jük el, ha azt is tudjuk, hogy Is
ten mindenkivel éppen úgy meg- 
békül, ahogy nekünk kínálja a 

békességet.
Ezért ránk, keresztyénekre nézve a 
békéért való fáradozás nem olyan 
szolgálat, amelynek elvégzése felől 
tetszésünk szerint dönthetünk, ame
lyet elvégezhetünk, vagy elhagyha
tunk. Mert mi, keresztyének, tu
dunk felebarátainkról. Tudom, hogy 
minden egyes ember, akivel találko
zom, az az ember, akiért Jézus 
Krisztus éppen úgy meghalt, mint 
érettem. Ezért végez a keresztyén- 
ség missziót, amikor a békéért fára
dozik.

— Mi azt a békességet hirdetjük, 
amely minden értelmet felülhalad. 
De ha ezt a békességet hirdetjük, 
nem tagadhatjuk meg a segítséget 
attól a szorongatott embertől, aki 
ennek a világnak relatív békessége 
után vágyakozik.

Nincs joga a minden értelmet 
felülhaladó békességről bizony
ságot tenni annak, aki nem fá

radozik a földi békességért. 
Istennek ez a minden értelmet fe
lülhaladó békessége ma a miénk. 
Minden harcunkban, szenvedésünk
ben, fájdalmunkban és halálunkban 
csak akkor a miénk, ha ügyünké 
lett e föld békessége is. Remélem 
megértik, mi tüzesíti át szívemet, 
remélem megértik, mit jelent ez 
önökre nézve; remélem, békeszolgá
latuk valóban hitük szolgálata.

— Ezért töltött el olyan nagy 
örömmel a püspöki jelentés, amely
nek minden sorából, újra meg újra 
kicsendült az a tény, hogy a ma
gyarországi református egyházban a 
béke szolgálata keresztyén szolgálat, 
hitből fakadó szolgálat, gyülekezeti 
szolgálat.

Niemöller Márton felszólalása 
után

Dezséry László püspök
köszöntötte a közgyűlést. A követ
kezőket mondotta:

— A püspöki jelentést úgy hall
gattam, mint olyan evangélikus egy
házkerület püspöke, aminek terü
lete csaknem egészen fedi a Duna 
melléki egyházkerült területét. Min
den sorából és gondolatából a való
ságos testvéri azonosságot vettem 
ki.

— Azon gondolkoztam a jelentés 
alatt, hogy azt az öntudatos hálaadó 
szívet, amellyel Bereczky Albert ezt 
az előterjesztést tette, hogyan lehet
ne megosztani minden magyar pro
testáns emberrel és hogyan lehetne 
azt magasan lobogó tűzze gerjesz
teni az egész világ keresztyénségé- 
ben, amit Isten vele tett a felszaba
dulás utáni nyolc esztendő alatt.

— Azt hiszem, hazánkban is, a vi
lágban is vannak hálátlan keresz
tyének. Nem azért, mert nem tudnak 
jelekről és csodákról, amiket Is
ten tett, hanem azért, mert olyanok, 
mint a naiv gyermekek, vagy öre
gek, akiknek szívükben nem tud 
hálaadás lenni.

Vannak olyanok, akik tettetik 
magukat, hogy ne kelljen hálát 

adni.
Gyermekeken sokszor megfigyeltem, 
milyen kevés hálaadással vannak a 
kenyérért, az otthonért, az új kis
testvérért, vendégekért. Ezekért a 
gyermek általában nem hálás. Ter
mészetes számára. Mindezt mások 
harcolják ki, a szülők adják, az élet 
hozza. Azért tanítjuk gyermekein
ket imádkozni étkezés előtt és után 
és este az ágyban, hogy növekedje
nek arra: észre kell venni azt, amit 
Isten tett velünk és azt, amit munká
val, harccal, fáradozással ki tud az 
ember küzdeni magának, másoknak. 
Mondják, hogy nagyon öreg embe
rek is ilyenek. Mi, magyar protestán
sok nem lehetünk sem gyermekek, 
sem fáradt öregek. Hálaadásban 
való felgerjedésünk, azt hiszem ko
moly akadályokba ütközött, de eze
ket szinte legyőztük.

— Éppúgy látom, mint Bereczky 
Albert, egyházlátogatásaim során, 
hogy emeli fel a gyülekezet fejét, 
hogy néz körül a szép magyar hazá
ban, hogyan érzi magát jobban, ho
gyan bátorodnak fel arra a biztos 
hitre, hogy az országépítés nekik 
szól.

Nekünk ebben részünk van, ez a 
gyönyörű jövendő, hogy a ke
resztyén egyház itt van és itt 
marad hazánkban és ott marad 
mindvégig, ahol az Igét tisztán 

és igazán hirdetik.
Az egyház erősödik, de nem úgy, 
ahogy 1945-ben politikai párttá és a 
haladás ellenzési erejévé válni kez
dett. Az egyház erősödik és megta
lálja helyét, amit Isten kijelöl evan
géliumának hirdetésében és a min
dennapos munkában és az egész vi
lágra kiterjedő felelősségben, az em
beriség jólétéért, előrehaladásáért és 
a békéért.

A , közelmúlt egyháztörténetének 
egyik legkiemelkedőbb eseménye 
Niemöllernek és a német hdtvalló 
frontnak a küzdelme az ige tiszta
ságáért. Több mint 2000 német 
evangélikus lelkész vett részt gyü
lekezetével együtt ebben a küzde
lemben.

Ennek a harcnak a lényege az 
volt, hogy a fasizmus a maga 
háborús tervei szolgálatába 
akarta állítani a keresztyén- 
séget; s ez szükségképpen von
ta maga után az Isten igéje 
tisztaságát védelmező lelkészek 
és gyülekezetek ellenállását. 
Aki Jézus Krisztusban hisz, az 
nem hagyhatta szó nélkül, hogy 
a keresztyénség címszava alatt 
előbb csak előkészítsék a hábo
rút, utóbb pedig lángba borít
sák és felperzseljék a második 
világháborúban egész Európát.

Már 1933-ban azt deklarálta a 
hitlerista páirtprogiwnm 24. §-a,
hogy a fasiszta állam »a pozitív ke- 
resztyénségef kívánja megvalósí
tani«. Ezt például Hitler Kerrl 
nevű minisztere úgy magyarázta, 
hogy »a nemzeti szocializmus 
az Atya akaratának a cselekvése«. 
A keresztyénséget tehát a fasisz
ták akarták képviselni. Másutt 
ugyanez a Kerrt miniszter kijelen
tette, hogy Hitler tanítja a népet az 
igazi keresztyénsógre, sőt Hitlert 
Jézus Krisztussal szembeállítva, 
azt irta: »A Führer az új kinyilat
koztatás hirdetője.« Ez az új kinyi
latkoztatás pedig abban állt, hogy 
a szeretet és a bélre hirdetését fel 
kell váltania a »lándzsás Isten« hir
detésének.

Mindez azonban eleinte burkolt 
formában jelentkezett. A nemrég 
nálunk járt Niemöller egyik elő
adásának szavai szerint: »A német 
protestantizmus olyan időszakból 
érkezett ebbe a helyzetibe, amely
ben , teljes békességben volt az ál
lami hatósággal s megszokta a trón 
és az oltár közötti szoros kapcso
latot.« Csak azok a keresztyének 
vehették észre a veszedelmet, akik 
Isten igéje alapján tájékozódtak az 
élet minden kérdéséiben. Ndemöller 
szerint:

»A fiatalabb teológus nemzedé
ken mutatkozott meg Barth fi
gyelmeztető szavainak hatása. A 
németországi egyházi harcot a 
fiatalabb teológus generáció 
kezdte, az idősebbek csak ké
sőbb ismerték fel a veszedelmet.

Az idősebb generáció szinte öntu
datlanul is visszavágyott abba az 
időszakba, amikor a király vagy a 
fejedelem az egyház ,summius epis- 
copus’-a (legfőbb püspöke, illetve 
ura) volt. A legjobb úton voltunk 
ahhoz, hogy Hitler ilyen ,summus 
episcopus’ legyen.«

Az egyházi harc akkor tört ki, 
amikor Hitler azt kívánta, hogy az 
egyház a jövőben ne kereszteljen 
meg zsidókat. Erről Niemöller ezt 
mondta: »Életemnek, azt hiszem, ez 
az egyetlen olyan ténye, amire 
büszke lehetek. Én voltam az első, 
aki egy folyóiratban cikket írtam 
és kifejtettem, hogy ez olyan igény, 
aminek semmi körülmények között 
sem tehet eleget az egyház. Azt 
mindenkinek meg kell értenie, 
hogyha az Ür Jézus Krisztus azt a 
parancsot adta, hogy mindenkit te
gyünk tanítványává és keresztel
jünk meg, akkor lehetetlen, hogy 
bárkit kizárjunk ebből a körből.

A zsidókérdés felvetésének ered
ménye az volt, hogy összefogtak 
mindazok a lelkészek, akik úgy 
érezték, hogy lelkész! esküjük
kel ellentétben álló magatartást 

kívánnak tőlük.«
1933—34 telén a régi egyházi kere

tek között olyan lelkészi csoportok 
alakultak, amelyek a fasizmussal 
szemlbeszállva »hitvallIó«-nak nevez
ték magukat. 1934-ben tartották meg 
a híres barmeni zsinatot a hdtvalló 
lelkészek, ahol Ndemöller és Barth 
vezetésével erőteljesen tetteik bizony
ságot Isten igéjéhez való ragaszko
dásukról. A Hiitler-féle új kinyilat
koztatásra célozva kimondták, hogy 
elvetik azt a hamis tanítást, amely 
szerint az egyház igehirdetése forrá
saként köteles lenne Isten egyetlen 
igéjén kívül bármi mást Isten kinyi
latkoztatásaként elfogadni.

Nemcsak a kegyetlen fasiszta ter
ror, hanem a belső árulás is meg
ritkította a hitvalló front sorait, 
azonban az Isten igéjének tisztasá
gát védelmező német lelkészek, élü
kön NiemŐÍlerrel tovább folytatták 
a fasizmussal felvett küzdelmet, 
amelynek egyik kiemelkedő ese
ménye volt a'hitvalló front Hitler
hez intézett levele. Ebben többek kö
zött ezt írták a Hitvalló Egyház ve
zetői: »Még néhány évvel ezelőtt a 
Führer előttünk rosszallotta, hogy 
képét templomi oltárokra állították, 
ma pedig a nép főpapjának, sőt Is
ten és a nép közötti közbenjárónak 
a vallási méltóságával kezdik övezni.« 
Utána idézik Goebbels 1936. április 
19-i cikkét, amelyben — már nem 
tudta hogyan dicsőithetmé legjobban

Hitlert — valóban az embereke leg-« 
főbb szószólójaként léptette a Min-« 
denható trónja elé Hitlert.

Niemöller ezzel a levéllel kapcsom 
latban ezeket mondotta: »Isten úgy 
rendelte, hogy ezért a feliratért kel« 
lett meghalnia az első mártó rumiénak, 
aki a Hitvalló Egyház ideiglenes 
egyházi vezetőségének titkára voltó 
Nem lelkész-ember, hanem világi 
volt, nem teológus, hanem j'ogász* 
nem is olyan tagja a német népnek, 
akit Hitler elismert volna, hanem 
zsidó. Ez volt az az időszak, amikor 
én is fogságba kerültem.«

1937. június 27-én Niemöllert a 
Gestapo letartóztatta a Berlin« 
Dahlem gyülekezetben tartott ige« 
hirdetése után. Nyolchónapi vizsgá« 
lati fogság után egy különb!róság 
ítélte el Niemöllert, meghatározatlan 
időre szóló fogságra, amiből csak a 
hitlerizmus teljes leverése után sza
badult ki.

Közben a leolvadt létszámú, de hi« 
tében megerősödött hitvalló front ta« 
vább dolgozott.

Amikor 1938«ben Hitler Csehszlo« 
vákiát lerohanta s a háború vészé« 
delme már egészen közel volt,

a Hitvalló Egyház békellturgiát 
készített, olyan istentiszteleti 
rendet, amelyet az egész ország
ban terjesztettek s amelyben a 
gyülekezetek elé viszik Isten be
kére vonatkozó akaratát s imád

koznak a béke győzelméért.
»Említettem már — mondta erről 

az időszakról Niemöller —, hogy köz» 
ben a Hitvalló Egyház kicsi csoporttá 
zsugorodott. A nemzeti szocialista 
irányú .német keresztyének’ is 
aránylag kis táborrá lettek, s a kettő 
között egyre jobban növekedett a 
semlegesek tábora. Ennek állottak 
rendelkezésére a legjobb egyházi 
emberek. Az én nagyon tisztelt, régi 
barátom, a westfaliai egyház veze» 
tője, Zoellner püspök állott a sem» 
leges tábor élén. Ezek a semleges 
irányzatot követők közelebb érezték* 
magukat a Hitvalló Egyházhoz, mint 
a .német keresztyénekhez’, azonban 

magatartásuk megváltoztatásá
nak idejét a békeliturgia hozta el. 

Egymásután jelentették ki az egy« 
házi vezetők: semmi közük a béke« 
liturgiához. Innentől fogva a Hit« 
valló Egyház egészen magára maradt 
s munkája mindinkább az elrejtett« 
ségbe vezetett.«

A második világháborúban a fa« 
sizmus »szelet vetett és vihart ara« 
tott«. (Hós. 8, 7.) A fasizmus leve» 
rése után a hitvalló front jelentette 
az új életkezdésiben a kovászt. 1945» 
ben a német evangélikus egyház 
stuttgarti állásfoglalásában megval« 
lotta az egyház is felelősségét a  
háborúért. Ezt a korszakot így jelle
mezte Niemöller: »Megértettük, hogy 
Isten bennünket megtérésre hív és 
arra szólít fel, hogy gondolkozzunk 
saját bűneink és mulasztásaink fe» 
lett.

Később azt is meghallottuk, 
hogy azt, amit Isten a nehéz 
esztendőkben ajándékozott, nem 
szabad könnyelműen elveszteget
nünk. És Barmen felől hallottuk 
újra az életünket irányító igét és 
az 1938-as békeliturgiából kiin
dulva értettük meg újra, hogy 
az egyháznak az a feladata, hogy 
a béke ügyéért síkra szálljon.«
A béke ügyének a szolgálata kész» 

tette Niemöllert arra, hogy részt ve
gyen a Béke Világtanács budapesti* 
majd bécsi ülésén is és állást foglal
jon a vitás nemzetközi kérdések bé
kés tárgyalások útján való meg
oldása mellett.

Amikor Nyugat-Ncmetországban 
újból kísért a fasiszta múlt s a 
keresztyénséget újból szeretnek 
a háborús úszítás szégyenletes 
igájába fogni, jő tudnunk, hogy 
az ige tisztaságáért küzdő ke
resztyének, élükön most is Nie- 
möllcrrel, követik a Békesség 
Fejedelmének akaratát, szolgál
ják az új háborús veszély elhárí

tását.
Mert ez a mának a hitvalló fel

adata: vallást tenni arról a hitbeli 
meggyőződésünkről, hogy mi Isten 
által megújított keresztyén szent 
életben, igéje alapján követjük a 
béke- és emberszeretet útját, mert 
az igéből ezt az üzenetet kaptuk: 
»Kövessétek mindenki irányában a 
békességet és szentséget, amely né1« 
kül senki sem látja meg az Urat!« 
(Zsid. 12, 14.)

Ottlyk Ernő
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A SZERETETSZO LG ÁLAT KÉPESLAPJA
"7”l Híre jött annak, hogy a törd as i 
JLi gyülekezetben nagyszerű munkát 
ezideményeztek. Mivel meghívtak ige- 
irdetésre, három nötestvériinkkel elbe- 
zélgettem erről a szolgálatról. Ho- 
toki Ferencné, Schmelzer Istvánná és 
'Áss Ilona adtak tájékoztatót arról, 
ogy körülbelül 5 héttel ezelőtt, ̂  egy 
zerdai bibliaóra alkalmával vetődött 
4 a kérdés: hogyan segíthetnének a 
udapesti, hűvösvölgyi idióta-gyer- 
íekotthon kis lakóin. Rögtön elhatá- 
jzták, hogy minden szerdán este, 
gyei őre karácsonyig, de talán azután 
i, varró-estéket tartanak. Munka 
őzben énekelgetnek, lelkészük felolv
as evangéliumi történeteket, megszó- 
al Isten igéje is s  közben a női kezek 
erényen mozognak, forgatják a tűt. 
Csodálatos ebben a szolgálatban az, 
ogy mennyire ébresztő, hívogató ha- 
isa lett a gyülekezet jelé, mert olya- 
ok is jelentkeztek munkára, akik már 
[maradtak a szerda esti biWiaórák- 
ób Mindig többen jönnek és növek- 
zik a lelkesedésük is, amint aa ered- 
aények is mutatkoznak...
A meginduláshoz egyesek adakoztak 

lénzben, ebből vettek pamutfcmala- 
:at. Azután rendeztek egy-két össze- 
övetelt, is, ez is segített. Most már 
tt tartanak, hogy majdnem készen 
an 8 baba, 5 kötött mel’ényke, 2 pár 
:esztyű és sok holmit, amely már 
vult volt, rendbehoztak a gyermekek 
zámára.
Ezenkívül megkezdődött a toll- 

gyűjtés. Eddig még csak egy utcát 
áriak végig, de máris van vagy 5 któ 
ónyi fosztott toll, két párnára való. 
Imikor a tollgyűjtés híre szétfutott, 
•ómai katolikusok is adakoztak. Egy 
dós néni kijelentette: — Igaz, hogy 
sak egy libám vök, de annak a totó .

bői is adóik. . .  Mások viszont meg
ígérték, hogy két liba tollát szánják 
rá a szeretetszolgálatra.

így növekszik a tordasiak áldozata, 
így készülnek a kedves, értékes aján
dékok és így lesz áldássá rögtön a 
gyülekezet számára a felebaráttal 
való odaadó törődés. . .

@ De, ha már Tordason vagyunk, 
hadd számoljak be arról, hogy, 

ugyanosaik a szeretetintézmények javá
ra, gyülekezett estet is tartottak decem
ber 6-án, este az istállóból alakított 
gyülekezeti teremben. Zsúfolásig meg
telt, hiszen Gyúróról és Martonvásár- 
ról is jöttek. Előadásra került az 
»Anánias és Sajtra« című evangéliumi 
kis színmű.

Először talán furcsa volt a kicsi 
színpad képe. A jeruzsálemi gyüleke
zet tagjai mai ruhában jelentek meg. 
Anániásnaik (Schmelczer István) bor- 
dós-kék nyakkendője volt, Safira 
(Kiss Erzsébet) zöld ruhát viselt, test
vére, Mária (Kiss Mariska), kék fel- 
Őtőben jelent meg, az öreg, vak kol
dus (Svigruha Lajos) szemén fekete 
szemüveg és a pénzszerelmes kereske
dőn (Klucsik János) elegáns, szürke 
ruha simult. Az egykori őskeresztyé- 
nek pedig ízes, valódi fejérmegyei táj
szólással mondták a szöveget... De 
a 6zép, komoly játék, a színpadról 
szóló igehirdetés mindent feledtetett. 
Az az igazság, hogy a ruhák, szoká
sok, bútorok változnak, de Anániás és 
Safira bukásba és halálba fulladt lel
kesedése a pénzzel való küzdelemben 
mindmáig megmaradt.

A gyülekezet feszült figyelemmel 
nézte és hallgatta az örökké ismétlődő 
történetet, amelynek előadása után 
megrázóan hangzott a színmű alapját»

szolgáltató 'ige a Cselekedeteik könyve 
5, 1—11. versei a függöny mögül. A 
gyülekezet 350 forintot adakozott a 
szeretetszolgálatra, amely összegből a 
varró-esték anyagát gazdagítják.
r r j  Az északi egyházkerület- püspöki 
'— ! templomában, a Bécsikapu-téreu 
is december 6-án, vasárnap, tartották 
ünnepélyes keretek között a szeretet
szolgálatra való adakozást. Délelőtt 
Sztelilo Gábor ügyvivő-lelkész kétszer 
prédikált, az esti istentiszteleten, 
amelyen a templom teljesen megtelt, 
közreműködött a Kelenföldi Énekkar 
Sulyok Imre karnagy vezényletével. 
Három szép, művészi mű szolalt meg 
kitűnő előadásban. Igét hirdetett Sré- 
ter Ferenc lelkész.

— Az eredeti bűn nagy átka volt az 
a kifordított indulat, amely mindig 
kapni akar. Ezzel elvesztette az em» 
bei a szolgáló szeretet örömét és a 
kapni akarás átokforrássá, és örökös 
elégedetlenséggé vál t.

A Krisztus-indulatból származó ada- 
kozáisiban egy áldás-forrás nyílik meg, 
az adni-vágyás forrása, mert Krisztus 
nem azért jött, hogy neki szolgálja
nak, hanem hogy ő szolgáljon mások
nak. A szeretetszolgálat az igazi em
bert élet, mert ez az isteni élet.

A budavári gyülekezet több mint 
ezer forintot áldozott a szereteíái.itéz- 
mények javára.

A szeretetszolgálat képeslapja nem 
teljes, hiszen az ország sok gyülekeze
téből lehetne hozzá gyűjteni, ha látni 
kívánnék, hogy hogyan és hányán ég
nek másokért. De ennyi is szolgáljon 
buzdításul és tudósításul: a szeretet
szolgálat Isten kegyelméből él és Jé
zus Krisztus szeretetével cselekszik.

Várady Lajos

A dunameliéki egyházkerület közgyűlése
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D ezséry L á szló :

Istennek gondja volt reánk, legyen gondunk az emberekre!

I/
)

S

»M icsoda a z  ember —  mondom  
— . hogy m egem lékezel róla? és az  
embernek fia, h ogy gondod van reá?« 
íg y  kiált a zsoltáríró és  tegyük  
hozzá, így  hálálkodik Istennek. Az 
ősi Zsoltárnak ez a m élyen emberi 
sóhajtása a csodálkozás, a m éltat
lanul m egajándékozottság, a mó- 
gasbaem eltetés, az Isten szeretetéért 
való  hálaadás sűrű felfakadása az 
emberi sz ív  m élységeiből. A zsoltár
író körülnézett az em bervilágban, 
belenézett a m aga életébe é s  döbbe
netes élm ényévé lett a látvány. Bűn, 
bűn m indenütt, szeretetlenség, igaz
ságta lan ság , elrontott emberi életek, 
m egzavart vagy  m egszakadt emberi 
kapcsolatok szerteszét a földön. V e
szedelem , kínlódás, aggodalom , 
szenvedés, sáp adtság  az emberi élet 
arcán, am elyen valaha a  paradi
csom  napsugara ragyogott. M icsoda  
az ember? V agyis m ivé lett az 
ember?

M ivé lett az ember Isten színe  
előtt? Mert ez  az igazi kérdés. E gy 
m ás között a z  ember m egszó lh atja  
a veszedelm et, az aggodalm at, a  
kínlódást és a szenvedést s m inde
nekelőtt takargathatja m indennek  
okát: a bűnt. Az ember, ha Istene  
nem volna, szüntelen  csak a  m ásik  
emberre m utathatna, m int ahogy  
m utatott az ótestam entöm i áldozat 
a bűnbakra, a z  áldozati állatra, ákit 
bűnné tettek a többiért. A z ember, 
ha Istene nem volna- nyugodtan  
követelhetné az élettől azt is, hogy  
a bűnei ellenére legyen szám ára az1 
életben minden jóvá, széppé, köny- 
nyűvé és kellem essé. Csak Isten színe  
előtt lehetetlen m indez. Isten terem 
tette a  jó  é s  a rossz törvényét, az 

, ö  akarata m ondja a jót jónak és  a 
bűnt bűnnek. Isten törvénye lebeg  
a v ilá g  felett s az ember, ha Isten  
.van, kénytelen ehhez mérni m agát.

Ebben a v á lsá g é rz e tb e n  kiált P ál 
apostol a bűnből való  szabadulás  
után. És ez az a va lóság , am elyet 
Isten  igéje ú gy  fogalm azott m eg a 
számunkra, hogy a terem tett v ilá g  
n yög é s  sóvárogva várja Isten fia i. 
nak m egjelenését. M icsoda az ember, 
hogy m egem lékezel róla s  az em ber
nek fia, hogy gondod van reá? 
mondjuk mi is, kell m ondanunk  
m indannyiunknak, ha Isten színe

előtt állunk. É s mi m indannyian  
Isten színe előtt állunk!

D e azzal m utatta m eg Isten v é g 
telen szeretőiét az ember iránt, hogy  
m egem lékezett róla és gondja volt 
reá. Isten nem felejtett é s  nem hagyta  
m agára a v ilágot. Isten nem felej
tette a bűnt, é s  nem felejtette az  
átkot, am ellyel kikergette az embert 
a paradicsom ból. D e az az ö  v é g 
telen szeretőié, hogy bűn és átok 
szinte átláthatatlan szövevényén, 
sötét falán keresztül is  látta az em 
bert és  látja az em bert, akit 5 sze
ret, h iszen a saját képére form álta. 
Isten nem felejtette az em bert és  
nem  vette le kezét az emberről.

E z az a m ásik n agy  va lóság , 
am elyből élünk. Ez az Isten szerete- 
tének az a kegyelm e, az a bizonyos 
m indenekellenére va ló  szeretet, 
v a g y is  érdem einket, sőt értelm ünket 
felülhaladó szeretet, am ellyel Ű m eg
em lékezett és gondoskodott a z  em 
berről.

Jézus K risztus ez a  mindenek^ 
ellenére va ló  szeretet. A z Isten  em 
berré létele, az Ige testté  létele, a 
szent inkarnáció fordította m eg az 
ember sorsát és tette rem ényteljessé  
az ember életét a földön.

A  testté léteiben Isten egyetlen  
Fia azt a szörnyűséget vá lla lta , am e
lyet mi terem tettünk a  földön. M a
gára vette a földi élet m inden rom
lását, próbáját, veszedelm ét. V agy is  
a szenvedést, am elyet á bűn terem 
tett a'földre. Jézus Krisztus életútja  
nem  egyéb* m int az emberért való  
fe le lősségvá lla lás , az ember m eg
m entésének, felem elésének, békes
ségre és  üdvösségre felem eltetésé
nek útja. A kereszt a n agy  vá la sz  az  
ember kérdésére. Isten a saját fiá 
ban m utatta m eg, hogy szereti az 
embert.

íg y  születtek m eg a földön Isten 
nek azok a fiai, akik a nyögő és 
Isten fiainak m egjelenését sóvá
rogva váró v ilá g  rem énységeivé le
hetnek. Bűn átkából szabadult, a 
bűnnel bátran szem beszálló, Isten  
szeretetéből é lő  é s  Isten  szeretetét 
gazd agon  továbbosztogató embereik 
m egjelenéséről van  szó. Isten gyer
mekei a K risztus hívei, Krisztus 
utánzói, a keresztyének, a v ilá g  re
m énységéül adattak s  jaj nekik, ha

D ibelius pü spök a h áború  m egbélyegzését követeli 
a z  E gyházak V ilágtanácsában egyesü lt egyh ázak tó l

Az Egyházak Világtanácsa kőnyo
matos lapja jelenti Kopenhágából: 
Otto Dibelins evangélikus püspök, a 
Német Evangéliumi Egyház elnöke, 
a  dániai Aarhusban és a kopenhágai 
egyetemen lelkészek és diákok előtt 
beszédet tartott, amelyben az Egy
házak Világtanácsa jelentőségéről 
beszélt a béke megvédésével kapcso
latban. A püspök — mint az öku
menischer Pressedienst jelenti •— 
előadásában ezeket mondotta:

— Az ökumenében egyesült egy
házaknak az a feladata, hogy olyan 
általános keresztyén közvéleményt 
teremtsenek, hogy a világ minden 
újságjában, minden gyűlésén, min
den egyháza azt kiáltsa: A háború 
gonosztett!

Az egyház valamennyi felelős 
emberének meg kellene kérdez
nie önmagától: Mit tehetnék, 
hogy elkerüljük a háborút? Csak 
egy dologra van szükség: az 
embereknek meg kell tanulnlok

újfajta módon gondolkozni!. A 
keresztyén egyháznak olyan 
légkört kell teremtenie, amely a 

háború veszedelmét kivédi.
— Uniós törekvések — folytatja 

Dibelius püspök — kétségtelenül 
megteremthetnék az Európai Egye
sült Államokat.

De csak olyan unió akadályoz
hatja meg a háborút, amely a 
Szovjetuniót és Lengyelországot 

is magába foglalja.
Isten azt akarja, hogy ne csak az 
egyes egyének adják föl az önzé
süket, hanem a népek is. Ami ma 
még utópia, holnap m ár valóság le
het. Jézus Krisztus egyháza szegény 
lenne, ha nem volnának Isten szíve 
szerinti utópiái; és semmi sem lehet 
jobban az Isten szíve szerint való, 
m int az, hogy a népek ne akarja
nak többé háborút s helyette Isten 
nevében közös munkára fogjanak 
össze. 1

nem  azok! Ha nem  azok —  nem is 
keresztyének!

íg y  állunk Krisztushitünkkel 
ebben -a mi m ostani világunkban, a 
mi nem zedékünk n agy sorsforduló
ján  s  Isten tőlünk karácsonyi bi
zon yságtételt követel. Az em beriség  
életében jó  é s  ross« birkózik. S e g í
tenünk kell a jót. Az em beriséget 
tévutakra é s  v ilágos, a jövőt b izto
sító  egyen es utakra hívják. A jövő  
útját járókkal kell együttm ennünk. 
A világb an  emberek rombolnak és  
építenek. Az építőkkel kell együtt  
dolgoznunk. Az embereket fen yege
tik  és  biztatják. A biztatókkal kell 
együ tt erősítenünk az em beriség  
rem énységét. A z em beriséget soha  
nem  látott katasztrófa felé csa lo g a t
ják, az em beriséget óvják a ka
tasztrófától. Azok közt kell lennünk, 
akik óvják, sőt m egóvják az em beri
séget a katasztrófától. Az emberek
nek rosszat akarnak s az embereknek  
jót akarnak. Isten m inket ú gy  pa
rancsol, hogy »az embereknek jó  
akarat«.

Igen ,, a z  a mi m ostani kötelező  
bizonyságtételünk, hogy »d icsőség  
a m agasságos m ennyekben Isten 
nek; a földön békesség é s  az em be
reknek jó  akarat!«

D icsőség  Istennek,, hogy m egem 
lékezett rólunk é s  F ia vá ltsagh alá lá- 
val gondoskodott békességünkről és  
üdvösségünkről. B ékesség  a földön! 
N e legyen  többé háború, ne legyen  
nyomor, ne legyen  emberek m eg
különböztetése, ne legyén  rabszolga
ság . A z embereknek jóakarat! Hadd  
éljen  m indenki becsületes m unkája 
szerint b őséges kenyéren, hadd ne
velhessék  a szülők  a gyerm ekeiket 
biztonságos jövő  szám ára, hadd é l
jenek a családok békés csa lád i ott
honokban, hadd éljenek a nem zetek  
szabadságban és felem elkedésben, 
hadd éljen az eg ész  em beriség Isién  
sz íve  szándéka szerint boldogan a 
földön s üdvösségben  a m ennyben.

Istennek gondja volt reánk, legyen  
gondunk az emberekre!

Jézu s Krisztus d ícsértessé i
Jézus Krisztus, dicsértessél,
Hogy érettünk megszülettél,
Az ember és angyalsereg,
Ma ennek mind örvendenek.

A szent Isten egyetlenét 
íme jászolba fektették.
Ember romlandó testibe 
Öltözött az örök ige.

Világ kit bé nem foghata,
Most keblén tartja Mária.
Az Isten, ki alkot, teremt.
Mint gyermek köztünk megjelent.

örök világosság jőve 
A világnak népeire.
Amely őket felavató 
Világosság fiaivá.

Úgy jött a földre mint szegény 
Hiveil gazdaggá tevén,
Hogy mint mennyben az angyalok, 
Már Itt lehessünk boldogok.

Isten tévé mind ezeket,
Hogy lássuk, mennyire szeret. 
Keresztyének, jer, zengjelek 
Az Urnák öröméneket.

LUTHER MARTON

KARÁCSONYRA
Szállnak a napok, egyik a '^ásik 

után, tovatűnnek a hetek fs hÓ!napok 
s az ember alig veszi észtx: jiJilha 
csak a lehullt) leveleket nézne, am,y ; 
egy pillanatnyi ideje marad cs...„^n . 
így múlik el egy évszak, így illL j  
el egy év. De van egy napja az év
nek, amikor megáll bennünk a futó 
idő. S  a térben, amely kezünk mun
kájával változik és bővül, mindnyá
junk előtt felgyullad a fény. Egy nap, 
vagy egy est, talán csak egy óra, 
vagy csupán egy perc az egész. A m 
ez a pillanat az élet ritka és nagy 
pillanata. A fényben a Gyermek te
kint ránk. Nem szól, szólni nem tud 
még, csak néz ránk nagy szemeivel. 
S mi is mindnyájan gyermekek va
gyunk. Ebben az órában szeretnénk 
újra kezdeni az életet, újra elindulni, 
újból csinátni valamit önnön magunk
kal, amit éveken át elrontottunk. 
Eszünkbe ju t minden, ami tennivaló. 
Hogy jó dolgunk legyen egymás közt 
e földön. Hogy békesség vegyen kö
rül, szeretet segítsen jobbról és bal
ról s örüljünk egymásnak, mert ez az 
élet értelme. Szent pillanat e rend
kívüli nap órája. Nem a gyertya 
lángjára érzékenyülünk el, nem a 
harangszóra, nem az édes kalács 
ízére. Hanem azért hajtjuk le fejün
ket, mert mindnyájunknak ezen az

estén eszünkbe jut, mi )o volna, ha 
így xiolna végig, minden nap minden 
hónapon át, egész esztendőn. át, 
nyarakon át és teleken at, &g< 
életünk végéig. Semmire sem ahdoak 
ma annyira az ember, mint u - szere
iéire, Semmi sem kell ■ nekünk, ma- 
tc.yarohnak, annyira, mint egymás 
szo,retr,ie. Ha az ember jelidézi, mi 
mina’ent hagytunk elveszni múltúnk
ban ' szeretetlenség állal, meg kell 
döbbe'rntxönk. Nem vagyunk talentum 
híján egypen a mlsban. . De hívájal 
vagyunk ráz összetartó szeretetnek, 
amely erős, tiszta emberi szivekkel 
építi a nemzetet. Mily rút az önzés, 
mily ostoba a dölyf, mily gyalázatos 
a cselvetés, mily hitványság az áru
lás. Ezen az órán, a Gyermek színe 
előtt gyermekké válva s apánk, 
anyánk jóságos kezét érezve váltun
kon, rhegindul szervező útjára a Sze
retet. Legyünk ott, amikor szól hoz
zánk Nyissuk ki a kaput, igaz ven
dég kopog ajtónkon. Eresszük be. S 
tartsuk ott, benn a szívünkben, egész 
éven át. Adjunk kezet egymásnak. A 
szeretetnek hűségre van szüksége, 
hogy velünk maradjon minden órá
ban, vérünk ritmusában járjon. A 
Gyermek néz most ránk. Látjátok 
ezeket a szemeket?

(Sz.)

„A keresztyének szolidaritása 
hatalmas ellenálló erő a háborúval szemben“

A Béke Világ tanács bécsi üléssza
kán és az Országos Béketanács el
nökségének ülésén elhangzott beszá
molókból hatalmas kép bontakozik 
ki az egyre szélesedő és újabb réte
geket meghódító, világméretű béke
harcról, amelyben jelentős szerepük 
van áz, egyházak béke melletti állás
foglalásainak is.

Az egyházak állásfoglalásáról Pé
ter János református püspök, a. Béke 
Világtanács tagja rajzolt hű képet az 
Országos Béketanács ülésén tartott 
beszámolójában, amikor azt mon
dotta: »Az egyházak keretén belül is 
egyre szélesebben érezteti hatását az 
a meggyőződés, hogy

nem elég a háborút rossznak, a 
békét jónak tartani, hanem aki 
valóban békét akar, annak cse
lekednie is kell a béke érdeké

ben.
Egy újzélandi zsinat szólította fel a 
Presbiteriánus Egyházak Világszö
vetségét, hogy akadémiai általános
ságok helyett adjanak tanácsot: mit 
tehetnek az egyházak gyakorlatban 
a békéért?

A világ minden táján növekvő 
mértékben találnak elfogadásra 
az egyházak keretén belül is a 

békemozgalom leglényegesebb 
tételei.

Amerikai, ausztráliai, újzélandi egy
házi testületek foglalnak állást a kü
lönböző társadalmi rendszerek ta r
tós és békés együttélésének elve és a  
tárgyalások módszerének alkalma
zása mellett.«

Nyikoláj metropolita a bécsi 
Béke Vilégtanács ülénén felhívással 
fordult nyugat keresztyénéihez, an
nak érdekében, hogy az egyházak is 
kövessenek el mindent a háborús ve
szély elhárítását. Felhívását lapunk 
más helyén Ismertetjük.

Niemöller nyugatnómetországi egy
házi elnök hazánkból érkezett, itteni 
élményeivel meggazdagodva, Bécsije, 
a Béke Világtanács ülésére. Amint 
megismerte Nyikoláj metropolita fel
hívását, rögtön kijelentette, hogy 
neki arra  válaszolnia kell. Felszóla
lásában Niemöller háláját fejezte ki 
Nyikoláj metropolita felhívásáért és 
kifejezte teljes egyetértését a felhí
vás tartalmával.

Az egyházi élet két ilyen világhí
res kiválóságának a  megnyilatkozása 
bizonyára mély benyomást fog gya
korolni a világkeresztyénség minden 
egyházára, s el fogja mélyíteni azt a 
meggyőződést, hogy a keresztyének
nek m indenütt össze kell fogniok

minden bókét szerető emberrel, s 
együtt kell síkra szállnáok a háború 
haszonélvezőivel szemben. Péter Já
nos püspök az Országos Réketcr.áw- 
ban elmondott beszámo1 ;ában ezek-"" 
kel a szavakkal értéke a két nagy 
egyháza, békehárcos gnyllatkozá- 
sát: i .* '■ / /  r—
• »Az egyházakban az egész vilá

gon megérett a helyzet arra, hogy 
Nyikoláj metropolita és Niemöl- 
ler egyházi elnök megnyilatko
zása széles rétegekre ható ked
vező visszhangot találjon és en
nek következtében mind az egy
házak békegyűléseken való kép
viselete, mind egyházi nemzet
közi gyűléseken az egyházaknak 
a békemunkája jelentőségében 

tovább növekedjék.«
Aki ma áttekinti a  keresztyének 

egész . világon hangzó békenyilatko
zatait, arra a meggyőződésre jut, 
hogy az egyházak életében nagy utat 
te tt meg a békéért érzett felelősség. 
A kezdeti idegenkedésnek és tar
tózkodásnak a m agatartásét világ
szerte egyre inkább felváltja az a 
hitbeli meggyőződés, hogy a béke
szolgálat az egyház lényegéből ered, 
Isten akaratában gyökerezik, Jézus 
Krisztus felebaráti szeretettől szóló 
tanításának a nyomában jár. Ugyan
akkor egyre konkrétebbé is válik az 
egyházak bókemunkája s nem kor
látozódik csupán a békének passzív 
óhajtására, hanem összefogást jelent 
azokkal a különböző meggyőződésű 
és világnézetű emberekkel, akik 
egyek az emberiség legnagyobb 
gondjának, a  háborúnak az elhárí
tásában. És itt válik valóra Nyikoláj 
metropolita szava: »A keresztyének 
szolidaritása: hatalmas ellenálló erő 
a háborúval szemben.«

O.

Egyházunk h ű séget vár tőled
Az Evangélikus Elet a következő 

ajándékokat juttatta 1953. karácso
nyára:

A szeretetszolgálat céljaira 1000.—> 
forint.

A miszlai templomépítés céljára: 
1000.— forint.

Holla Árpád, Keveházi László, 
Dnlcz Pál, Nagy Ferenc és Szelényi 
Zoltán teológiai hallgatóknak 200— 
200 forint tanulmányi jutalom.

i

\

„Áldott az Ur, hogy m eglátogatta és m egváltotta az ő népét“ (Lakács 1, 68)
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Csehszlovák!! egyházak a fejlődés latján GYÜLEKEZETI HÍREK
Négyjelentőségfl változások foly-

l rie^ W,bbl Wöben a csehszlovákiai egyházak életében.
A Szlovákiai Evangélikus Egyház 

új vezetősége

keleti egyházkerü- 
beiktatásával immár tel-J6SS6 lett.

Az egyház különböző vezetői bol- 
oogán nyilatkoztak ártól, hogy a 
bári°1m, úJ Hősnők, akiket az el- 
mult két esztendő alatt válasz
tottak és iktattak be, immár tel
jessé teheti ä megúju'ó szlová
kjai évangélikus egyház egyér

telmű szolgálatát a nép között.

Chabacla, Katina és Krcsméry püs- 
pokoki-61 a magyar kü'döttség szió- 
Váikiai útja alatt számtalanszor hang- 
zott el az az örvendező latin szólás- 
mondás, hogy »Trés fadunt colle
gium*. (Három alkotja a testületet)

De ehhez hasonló jelentős esemé
nyek történteik más csehszlovákl«d 
egyházakban Is. Igen jelentősek,

a szlovákiai Református Egyház
ban ,

legutóbb lezajlott események. A 
Szlovákiai Református Egyház nagy- 
fontosságú zsinati ülést tartott, ame
lyen önálló szervezete élére püspö
köt és főgondnokot állított. Jelentős 
Volt, hogy a zsinaton részt vettek a 
cseh testvéregyház vezetői is Viktor 
Hájek, a cseh testvéregyház lelkész- 
elnöke és Josef Hromádka, a prágai 
Comémius Fakultás dékánja. Jelen 
voltak a zsinaton a szlovák evangé
likus egyház és a sziléziai evangéli
kus egyház vezetői is. A prágai Ál
lami Egyházügyi Hivatal részéről 
Cslskova, a pozsonyi Állami Egyház
ügyi Hivatal részéről sédig Ján 
Kmety osztályvezető.

A zsinat előtt istentiszteletet tar
tottak, majd a zsinat lelkészt elnö
kévé és egyben püspökké

Varga Imre rimaszombati refor
mátus lelkészt,

la. Egyházügyi Hivatal elnökhe- 
]Vase és dr. Csiskova, a prágai Al
jas Egyházügyi Hivatal részéről. 
A tlovák Állami Egyházügyi Hi
vat részéről Karol Fajnor elnök, 
s ,_n Malicsek, Ján Kmety 
é3 larosláv Cselko osztályvezető. 
Kád Fajnor elnök melegen üd
v ö s e  az új egyházi vezető
sége Az úi egyházi tisztviselők a 
napnyi Altatni Egyházügyi Hiva
tal,un tették le a hivatali esküt, 
tjjgJ viljam Slroky, a Csehszlovák 
juiisztertamács elnöke és Jaroslav 
Havdka. a Csehszlovák Állami Egy
ház Hivatel elnöke fogadták az 
ül pjyházl vezetőséget.

VfVga Imre református püspök és 
Csg'yi Bertalan dr. főgarj’nok

vacsorát adtak s  magyarországi 
peangéükus Egyház kü'döttsége 

tis7»eletére Kassán.
Vangá i frf,le Püs,Pölt meleghangú be
szédbe*' üdvözölte az új díszdoktoro- 
(jgj es kifejezte azt a reménységét, 
h„gy testvéri ökuménikus kapcsolat- 
Dan szolgálhatnak együtt a szlová
kiai evangélikus egyházzal s a ma
gyarországi református és evangéli
kus egyházzal. Az üdvözlésre De
zséry László püspök válaszolt és ki
emelte, hogy milyen örvendetes tény 
a csehszlovákiai kisebb protestáns 
egyházak életének és szolgálatának 
az a szabadsága és támogatása, ame
lyet számukra a csehszlovák állam 
biztosit s amelynek méltó gyümölcsei 
éppen ezekben a hónapokban szület
tek meg.

Dezséry püspök hangoztatta, hogy 
az egyház lételeme a szabad 
anyanyelvű Igehirdetés és az ön
álló egyházszervezet és egyház

kormányzat.
Áldásit kívánt a szlovákiai reformá
tus egyházra, melynek egyébként kb, 
150 eZer tagja, ebből kb. 120 ezer 
magyar s több mint 100 lelkésze van.

Hasonló jelentős események tör
téntek

a Sziléziai Evangélikus Egyház

a zsinat világi elnökévé és az egyház 
főgondnokává pedig ‘Csályi Bertalan 
df. kassal orvost választották. Alel- 
nökökké Választották és egyben püs
pökhely ettesekiké Vágó Ede és Gaz- 
dovics György espereseket, alelnö- 
kökké és főgondnokhelyettesekké pe
dig Jancsó Jánost és Virág Vincét. 

- r Varga Imre 48 éves, szegény pa
rasztszülők gyermeke, a gyürkéi lel
kipásztor végeztette el vele a sáros
pataki kdllégiumban a középiskolát 
és 1925 őszétől a losonci teológiai 
szemináriumot; Később Halléban ta* 
nult, 1934 óta a rimaszombati refor
mátus gyülekezet papja. Csályi Ber
talan a püspök tanulótárisa volt a sá
rospataki gimnáziumban, Prágában 
végezte az orvosi egyetemet s jelen
leg a királyhelmeci járás egészség- 
ügyi intézetének igazgatója.

A zsinat után tartott vacsorán meg
jelent Josef Plihál, a csehszlovák Ál-

életében Is. A sziléziai ágostai hit
vallású evangélikusokat a német 
megszállás alatt fel akarták osztatni 
vagy felszívni más egyházakba. Ez 
megfelelt annak a politikának, ame
lyet a hitleri rendszer képviselt s 
amellyel Sziléziát közvetlenül kap
csolata a náci Németországhoz, el
lentétben Csehszílováltiával és Len
gyelországgal, ahol protektorátust lé
tesített. A németeknek szükségük 
volt a sziléziai gyárakra és bányák
ra. A csehszlovákiai Szilézia eVangé- 
Iikussága jórészt lengyel származású. 
Lengyel származású az új szuperin
tendens-püspök is: Juraj Czymorek, 
akit 1952. július 15-én iktattak püs
pöki tisztébe. Elődje: dr. Josef Ber
ger volt, aki ekkor a pozsonyi Evan
gélikus Teológiai Fakultás tanára 
lett és itt a keresztény erkölcstan 
professzora. A sziléziai evangéliku
sok ekkor rendezték a lelkésznevelés 
kérdését is úgy, hogy lekészeiket a

1953. december 80. Advent 4. »Menjetek eléje »rvendezéssélt« 
Igék: Jel 19, «“ 8. — Jn 9, 85---30. — Liturgikus si;ín: Illa. 

1953. december 83. Karácsony. »A testté lett Ige.«
Igék: Itm 5, 18—21. — Jn 1, 14—18. — Liturgikus szín: fehér. 
19B3. december 28. Karácsony II. »ÜJ életre indító szeretet.« 

Igék! 1. Jn 4, 9—18. — Jn 18, 34—35. — Liturgikus szín: fehér.
1953. deeembef 21. Karácsony utáni vasárnap.

»A békességet szerző Isten.« — Igék! Ef 2, 13—18. — Lk 19, 5—9. 
Liturgikus szín: fehér.

szlovákiai é g ő - [ hitvallású evangé
likus egyház ; képezi ki Pozsonyban.

A sziléziai/evangélikus egyház Ön
álló egyházs^gj-yezetének élén a Zsi
nat és a lítonzisZtófiUm áll, mely 
Utóbbi háMim lelkész! és tlégy Világi 
tagból alljübtva a szuperintendens el
nöklete működik. Az egyház
nak 19 gyülekezete van, melyből egy 
tiszta c^eh nyelvű, egy tiszta lengyel 
nyelvű; a többi pedig Vegyes lengyel- 
csehiiyelvű. Valamennyi vegyes gyü
lekezetben cseh és lengyel nyelvű is
tentiszteletet tartanak. Az egyház
nak 50 ezer tagja van és 27 lelkésze. 
Az egyháztagok csaknem mind bá
nyászok. Czymorek szuperintendenst 
Csehszlovákiában a »bányászok püs- 
pöké**nek nevezik. Advent első va
sárnapján szentelte fel Czymorek 
püspök Karvina város II. gyülekeze
tének új templomát. A 27 lelkész kö
zül egy felszentelt női lelkészük IS 
van. Öregek számára fenntartott 
szerertetintéaményük van Komoma 
Lhodkán. A sziléziai evangélikus 
egyház rendkívül éberen és hangsú
lyozottan őrködik hitvailásos jelle- i 
gén s az Ágostai Hitvallás élteti.

C SIL L A G  U T Á N
Ölök é'elUftt szobámban, 
hideg teát kavarok. . .
Körülöttem fájás fétis 
ködhátójá kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből, 
kinyitom az ablakot 
s megpillantok odakint egy 
ígéretes csillagot.
Ö ha most mindent ttthágynék, 
mennék a csillag után, 
mint rég a három kirátyok 
betlehemi éjszakán/
Gépkocsin, vagy teveháton — 
olyan mindegy, hogy hogyant 
Aranyat, tömjént és mitrliát 
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg 
álamat szelné a vám.
»Aranyad tilos kivlnnit« 
szólna ott a vámos rám.
»Tömjéned meg, ami csak vari, 
az mind kelt, az itteni 
hazat hatatmak fényét 
méltón dicsőíteni,t 
Százszor megállítanának, — 
örülnék, ha átcsúszom: 
arany nélkül, tömjén nélkül 
érnék hozzád, JézusomI 
Jaj és mire odaérnék, 
hova a csillag vezet, 
te már függnét a kereszten 
és a lábad csupa seb, 
s ahelyett hogy bölcsőd köré 
szórjak tömjént, aranyat, 
megmaradt szegény mirrhámnxal 
keserüszagú mirrhámmal 
kenném véres lábadat.

(1937.) Babits Mihály

RÁDIÓS FÉLÓRA
Karácsony első napján, december 

85-én reggel fél 9 órától vallásos 
félórát kdsvetit a Petőfl-rádló. Igét 
hirdet Dezséry László püspök.

I
LELKÉS ZVIZSG A

A Magyarhoni Evangélikus Egy
házegyetem Lelkészképesítő Bizott
sága Északi Kerületi Osztálya 1953. 
december 15-én ülést tartott Dr. Vétó 
Lajos püspök elnökleté mellett.

Lelkészt oklevelet nyertek Csonka 
Albert, Dóka Zoltán, Varga György 
és ifj. Bcnkóczy Dániel.

NYÍREGYHÁZA
A gyülekezet szeretetotthona no

vember 15-én ünnepélyt rendezett, 
amelyen művészi számok mellett 
Joób Olivér Igazgató-lelkész tartott 
előadást »Szerétertmunka a gyüleke
zetben* címen. Az ünnepélyen Bal- 
czár István egyházfelügyelő novella
fordítását olvasta fel s záróáhitatot 
tartott Rozsé István, a szeretetotthon 
vezető lelkésze.

Ugyanezen a napon a szeretetott
hon a híveik adományából gazdag ki
állítást rendezett, amelynek jöve
delme meghaladta az 1000  forintot.

*
A gyülekezeti lelkészek ádvent fo

lyamán négy -különböző tanyaköz
pontban hat-hat napos igehirdetés- 
sorozatot végeztek. A munkaterv sze
rint még nyolc ilyen tgehdrdetés- 
soroaat lesz a nyíregyház! tanya- 
világ különböző központjaiban. Nap
közben a lelkészeik a tanyai híveket 
látogatják.

SZENTES
A gyülekezetben november 29-én, 

december 6-án és december 13-in 
»Ádventi esték*-et tartottak. Ezeken 
az összejöveteleken »A2 ószövetség 
édventje* címen sorozatos előadások 
hangzottak el, amelyeket a helybeli 
református egyház lelkészei: GHI- 
eze László, Kárászon Dezső és Ka
nász Nagy József tartottak. Az esték 
Színhelye az evangélikus egyház ta
nácsterme Volt.

EGYHÁZASKOZAR
November 30-tól december 6-ig a 

gyülekezetben egyhetes igehirdetés! 
sorozatot tartottak, melynek Szolgá
latát Wellér Henrik szepetftekl lel
kész látta el.

d e A k -t c r

Karácsony első napján délután 
4 órakor németnyelvű Istentisztelet 
lesz úrvacsoraosztással.

VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE
A Veszprémi Egyházmegye léiké* 

szí munkaközösségének mindkét 
köre november hó 30-án Veszp
rémijén tartotta meg értekezletét 
Halász Béla esperes elnöklete mel
lett.

Az értekezletet megelőzőleg úr* 
vacsorái istentisztelet volt, melynek 
szolgálatát Bokkon Lajos zalagalsai 
lelkész látta el. Mesterliázy Ferenc 
keszthelyi lelkész felolvasta í-Lu- 
ther két birodalomról szóló taní
tása* című dolgozatát, majd az ér
tekezlet tagjai megvitatták az egy
házmegyét érintő Időszerű kérdé
seket.

LELKÉSZEK FIGYELMÉBE!
Felhívjuk a lelkészek figyelmét 

arra, hogy az Evangélikus Egyete
mes Sajtóosztálynál kapható a leg
újabb kiadású szlovák nyelvű Új
szövetség és Zsoltárok, műbórkStés- 
ben, 40.— forintos áron.

Ugyancsak Itt kapható: Die Be
kenntnisschriften der Evangelisch- 
Lutherischen Kirche, egyházunk hit
vallást Iratai latin és német nyelvelt 
1225 oldalon, kritikai feldolgozással, 
vászonkötésben 80.— forintért,

KAPOSVÁR
Advent első vasárnapján, a dél

előtti istentisztelet keretében iktatta 
be hivatalába Kutas Elek, a somogy- 
zalal egyházmegye esperese a gyü
lekezet új presbitériumát. Délután 
a gyülekezeti munkásoknak tartott 
előadást. Az esti, műsorszámokkal 
gazdagított, ünnepi közgyűlésen 
irányfcmutató hozzászólással és ige- 
magyarázattal szolgált. A gyüleke
zet! napon részt vett és szolgálatot 
végzett Trlmmel Henrik egyházme
gyei felügyelő is.

VASAS
A gyülekezetben december 6-án, 

ádvent második vasárnapján volt az 
első szeretetvendégség, amelynek 
családias légkörében Zoltal Gyula 
helyi lelkész tartóit eiőadaStT á~ e !-  
kész felesége pedig gyermekműsor
ral szolgált. Ez az első szeretetven
dégség régi hiányt pótolt, amelyet 
eddig helyiség hiányában nem lehe
tett megvalósítani.

r  ■ .
HÁZASSÁG

Tóth Sándor és Varga Hona házas-. 
ságot kötöttek a szőkédencsi evangé
likus templomban.

Egyedülálló nó lakótársnőnek 
menne magányos nőhöz. Cím: Benkő 
Margit, Bp., Szondy-u. 42k, III. 7,

Babits Mihály
hetven évvel ezelőtt született, ti
zenkét esztendeje halt meg. Nem 
csupán az évforduló késztet arra, 
hogy írjunk — emlékezzünk róla, ha
nem a síri csend Is, mely életművét 
körülveszi. Nyissuk ki Babits Mihály 
műveit, lapozgassunk költeményei
ben. Egy nagy költővel találkozunk, 
a magyar szellem egyik legnagyobb 
kifejezőjével. Mindnyájan tudjuk, 
éveken át, mint a »Nyugat* szer
kesztője s a Baumgarten-alapítvány 
kurátora, művelődéspolitikai hata
lom volt Budapesten s követett el 
hibákat, melyeikre nehezen találni 
mentséget. Ilyen volt például József 
Attila vétkes mellőzése. Szükségte
len elhallgatni azit is, hogy a huszas 
években elvi megnyilatkozásaiban 
korántsem volt oly bátor és ellenálló, 
amilyennek lennie kellett volna. 
Mindez azonban nem feledteti ve
lünk, hogy azonosítsuk magunkat 
rendkívüli értékelvéi. Helyét váló
ban Arany János mellett kell meg
keresnünk.

Szekszárdion született, a Dunántúl 
fia volt, mint Vörösmarty. Családja 
régi polgárosult nemesi família. Is
koláit Pécsett végezte, az egyetemet 
Budapesten, tanár lett, az első világ
háború végéig Baján, Szegeden, Fo- 
garason és Budapesten tanított. 1917- 
ben háborúellenes versei miatt le 
kellett mondania tanár! állásáról, at
tól fogva csak az irodaiamnak élt. 
Egyetemi hallgató karában barátko
zott össze Juhász Gyulával és Kosz
tolányi Dezsővel, később Ady Endré
vel a a »Nyugat* című folyóirat köré 
tömörült írókkal. A »Nyugat*-ot Mó
ric* Zsigmondda! együtt, utóbb egye
dül szerkeszti, 1929-től halálig a ma
gyar irodalmi élet Vezére, egy új író
nemzedék nevelője. Éveken át sú
lyos betegség, gégerák, kínozza s 
dönti korai sírba, 1941 augusztusá
ban.

Babits ek?ó versköteteiben össze-

K É T
futnak az európai líra összes lehető
ségei. A formák és ízek szinte zsib- 
basztó rajzása fogja el az olvasót. 
Nyugati és déli európai versformák 
találkoznak itt a magyarral, amely a 
végén a költő igazi formája marad. 
Állandó s lázas keresése bizonyos té- 
tovaeágot és erőtlenséget mutatott a 
kortársnak, holott csak a lángész 
játéka volt saját mondanivalójának 
érése közben. Babits összetett ember 
s összetett költő: modem és roman
tikus, misztikus és racionalista egy
szerre, hazafias és világpolgár a szó 
tiszta értelmében. A magyar költői 
mondat újjá hangszerelése közben 
érte az első világháború, a valóság 
élménye. Ne feledjük el, hogy »Hús- 
vét előtt* című költeményében 
ugyanolyan bátor volt, mint Ady a 
»Halottak élén* című kötetében, örök 
nagy szózat ez:

i
De ha szétszakad ajkam, akkor Is, 
magyar dal március évadán

szelnék tör
a véres ének!
En nem a győztest énekelem, 
nem a nép-gépet, a vak hősi, 
kinek minden lépése halát, 
tekintetétől ájut a szó, 
kéznyomása szo'gaság, 
hanem azt, aki lesz, akárki, 
ki először mondja ki azt a szót, 
ki először ej meri mondani, 
kiáltani, bátor, bátor, 
azt a varázsszót százézrekvárta 
lélekzetadó, szent, 
embermegváltó, visszaadó, 
nemzetmegmentö, kapunyitó, 
szabadító, drága szót, 
hogy e'égl elég! elég volt.
Hogy béke, béke. béke, béke már! 
Legyen vége már!

Olyan nagy szín- és formaányagót 
olvaszt magéba, amit másutt, néme
teknél, angoloknál, franciáknál, a

É V F O R D U L
költők egész sora képes csak elvégez
ni. Érzékenyen megrezdül az expresz- 
szlonizmus hangjaira, de még érzé
kenyebben a magyar flépi költészet
re. Egyre egyszerűbb, egyre tisztább 
lett mondanivalója. A magyar élet 
válságai és fordulatai mélyen meg
rendítik. Kereszténysége — Babits 
katolikus Volt — és emberiessége át
fogó, széles távlatokra, nyugalomra 
s derűre készteti. Éles, prófétikus 
biztonsággal ír mindenről, ami nem
zetét és Európáját éléri majd. Erköl
csi magatartása csaknem vallási szí
nezetűvé válik. Jerémiással, majd 
Jónással azonosítja magát, kristály- 
kemény jelképeket talál, könnyedén 
álcázva bibliai képekbe korára vágó 
szavait. Virágok, bogarak, madarak 
és csillagok közé vonul híres eszter
gomi verseiben. Hogy kisvártatva, 
fuldokolva s lázban vergődve, meg
írja az emberi szenvedés legnagyobb 
verseit.

Nem csupán költő vélt Babits Mi
hály. Beszélnünk kellene a regény
íróról, a tanulmányok Írójáról, a for
dítóról és kritikusról. Mert ez volt 
ő egyszerre. Prózájában megkap « 
fegyelem és szenvedélyes kitörés 6sz- 
szefűzése, a latin világosság és ma
gyar indulat. Megrázóam tudott em
lékeztetni egy-egy írásművében ma
gyar voltunk lényegére. Egy teljesen 
új zenéjű magyar prózát mondatot 
teremtett. Kisebb regényei érdekes 
lélekrajzok, nagy regén)-« a »Halál 
fiai*, a magyar középosztály széthul
lásáról szól. Lefordította Dante »Is
teni színjátékját; az olaszok szerint 
ez a legjobb Dante-fordítás. Kitű
nőek az »Amor Sanctus* címen meg
jelent középkori himnusz-fordításai. 
A néhány évvel ezelőtt Svájcban né
metül is megjelent európai irodalom- 
története, bár egyéni hangú, de na
gyon érdekes összefoglaló Európa 
szelleméről.

Ó R A
Babits mondta, hogy a szeilem adta 

meg a magyarság erkölcsi erejét, a 
szellem tarthatja meg, a Jézus meg
állapította emberszeretet és az em
berek szabadságának tisztelete. Mó
ricz Zsigmond, Babits teljes emberi 
és írói ellentéte, írta meg róla, hogy 
olyan ő a mi irodalmunkban, mint 
zenénkben Bartók Béla. Úgy nyis
suk ki, úgy olvassuk tiszte szívvel a 
költőt, ahogy csak hasonlóképpen 
tudjuk megszeretni a muzsikust.

Berlioz értünk-szólt,
amikor megírta a »Rákóczi-lnduló«-t. 
Mély tisztelettel állunk meg mun
kánk közepette a nagy francia zene
költő előtt, születésének százötvene- 
dik évfordulóján. Hector Berlioz 
(1803—1809) Európa nagy muzsiku
sai közé tartozik. Hazánk reform- 
korszakában/ amikor a Lánchíd épül, 
1846-ban, a francia zenék öltő elláto
gat Pestre. Nevezetes önéletrajzá
ban olvashatjuk, hogy Bécsbert, né
hány nappal pesti útja előtt, egy ma
gyar patrióta kereste fel. »Én nem 
mondhatom meg, ki Vagyok, — mon
dotta az Ismeretlen —, mert az 
osztrák kémek megfigyelnek, magyar 
vagyok s elhoztam önnek ezt a dalla
mot.* S átadta Berlioznak a kuruc 
szabadságharc legszebb emlékét, a 
Rákóczi-induló hangjegyét. Berlioz 
az úton, a Duna mellett, Becs és 
Pest között, amíg tovatűnt jobbról 
és balról a magyar táj és annak né
pe, ejzümmögte a magyar tételből 
szálló muzsikát s Pesten azonnal le
írta a kottát. Van egy másik feljegy
zés is, hogy maga Erkel adta át Ber
lioznak a »Rákóczi-induló* hangje
gyét, már Pestre érkezése és érdek
lődése után s Berlioz hihetetlen 
gyorsasággal megírta s  kompozíciót 
s Úgy mutatta be & fővárosnak.

Mindegy, hogyan történt, Tény az, 
hogy a lobogó szenvedélyű, egyenes, 
igaz jellemű francia zeneköltő ezt a 
Zenei szöveget választotta sugallatna 
magyarországi élményének és mon
danivalójának. Berlioz »Rákóczi-ifl- 
duló*-ja az európai zeneirodalom leg- 
megkapóbb indulója. A megtiport 
nép haragjának, bátorságának, tő
gyeimének és győzelmének szimfó
niája. Tanúja voltam egyszer, hogyan 
hart ez a muzsika az emberekre. Kül
földön történt, egy hangversenyen, 
amikor műsoron kívül, a Végén, rá
adásként s be nem jelentve a számot, 
a zenekar eljátszotta ezt az indulót. 
Az első hangok után a hangverseny- 
terem egész közönsége, mint egy ve
zényszóra, azonnal felállóit s úgy 
hallgatta végig az Indulót. Diák vol
tam s addig nem hallottam ezt a Ze
nét. Forróság ömlött rajtam végig, 
kipirult az arcom, szemembe az el
szántság és diadal könnyed tolultak. 
Akárcsak a mellettem állók szemébe. 
Kimenőt hallottam a zeneköltő nevét 
s a mű címét, de előbb éreztem már, 
hogy ez csak Berlioz magyar dalla
ma lehetett. Ezt a varázslatos muzsi
kát köszönjük mi Hector Berlioznak. 
1840-ban Pest-Buda publikuma hal
lotta a remekművet elsőnek, mámo
rosán s íelhevülve, mint tudjuk. Nem 
kétséges, hogy franlca barátunk Ze
neműve hozzájárult a szabadságharc
ba menő nemzet lelkesedéséhez és 
forradalmi elszántságához. S azóta 
az egész emberiség érzelmeinek ki
fejezője Berlioz »Rákóczi-induló«-la. 
Melynek kéziratát 1a nekünk hagyta, 
Erkel Ferencnél. S amikor otthon, 
Párizsban, beilleszti a »Rákóczl-ln- 
dulót* a »Faust elkárhozása* című 
zenekari művébe, az emléket még 
egy magyar táncdallammal l* bő
víti. Haláláig meg nem szűnt érdek
lődni nemzetünk iránt Hector Ber
lioz, a nagyzenekamak első mestere 

ta világom
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K EM ÉN Y  L A JO S P E S T I E S P E R E S  M EG H A LT

Kemény Lajost 1953. december 
14-én délután 3 óraikor terme te a Pesti 
Egyházközség és a Pesti Egyházme- 

fgye a rákoskeresztúri üjközteine oben. 
Temetésén csaknem az egész buda- 
TRstl; leikészi kar részt , vett a hívek

nek és a békének prédikátora. Az ö 
igehirdetése nyomán keletkezett az az 
ének is, amelyet most a mi budapesti 
egyházi énekkarunk a koporsójánál 
énekelt; s mellyel ugyanez az énekkar 
ki tudja hány száz, vagy hány ezer 
budapesti evangélikust kísért el utolsó 
útjára a budapesti temetőkben: »Ke
zedre bízom telkemet, Te váltasz 
meg hűséges Isten.« Ez az ige, mely- 
bőt ez az ének iratolt, Kemény Lajos 
egész életére jellemző és á fogja egész 
magatartását és szolgálatát. Isten 
kezére bízta magát, a mi Megváltónk
nak, hűséges Istenünknek kezére. Há
lát adunk azért, hogy szinte élete 
utolsó percéig hűségesen és engedel
mesen hirdette közöl ünk Isten igéjét, 
és tett ezzel mások buzdítójává, bá- 
toritójává s az engedelmességben erő
sítőjévé.

Kemény Lajos hűséges lelkipásztor 
is volt. Isten neki a békességszerzés 
ajándékát adta. A szív békéjét, mely 
annyi embert vezetett jóra. Is'en kü
lönösen megáldotta őt azzal, hogy 
lelkipászlorkodás közben elsősorban 
az elhagyottakhoz, meg'ört szívűek- 
hez, vigasztalást keresőkhöz, üldözöt
tekhez, megriadt lelkű emberekhez 
szólhasson. Szerette az embereket s 
é viével példázta a mi Urunk pásztori 
szeretetét az emberek iránt. Együtt 
élt az emberekkel. A lelkészek között 
az elsők között tájékozódott mindig a 
történelem forduta'ai ideién. Nem
csak egyes embereknek, hanem* az 
egész közegyháznak szolgált ugyan
ebből a leíkipász'ori szívből. Ahol a 
dolgok elakadtak, ahol problémák 
feszültek, sokszor jelentette Kemény 
Lajos a kiutat, a megoldást, a segít
séget. Lelkipásztor volt az egyházi 
közigazgatásban és az egyház hiva
talos ügyeinek intézése közben Is. A 
szív békéjével szolgált az egész egy
háznak.

De emlékezzünk meg arról is, hogy 
Kemény Lajos nagy volt, mint ember. 
Isién őt sokszor és sokféleképpen pró
bálta. A legmélyebb emberi szenvedé
sek között szilárdan állott és hűség
gel végezte szolgálatát. Egyik fia el
esett a világháborúban, másik fia 
messzesodródott a történelmi változá
sok között. Szolgálatában lelkészi 
pályáján is sokféleképpen próbálta 
Isten. De békében tudott élni akkor is, 
amikor szívében és agyában hányódott

és tusakodott Isten színe előtt. A z  
engedelmességben mutatott példát 
mindannyiunknak. Isten a szenvedések 
és megpróbáltatások próbáival alázta 
meg öt, hogy hitét és szolgálatát 
tisztítsa. Embersége persze szoros 
összefüggésben van igehirdetői és 
tctkipr-szlori szolgálatával. Embersé
ges ileikészi munkát végzett, az em
berért való és az embert segítő ige
hirdetést és lelkipásztorkodást. Saját 
borsához pedig ugyanebből a szolgá
latból merítette az erőt.

Mindehhez pedig felolvasott Szent
igénk adja a keretet és az indokolást. 
Isten csodálatos ígérete bontakozik ki 
ebből a z , igéből. Kemény Lajosnak — 
és tegyük hozzá reménységgel, mi
nekünk is — mindez visszafizettetik 
az igazak feltámadásakor. Visszafizet
tetik akkorI Mert így tesz Isten Ke
mény Lajossal. Egész életében ígérte 
néki a jutalmat, de az igazi jutalmat 
az örökéletre tartogatta vissza. Visz- 
szafize'és nélkül dolgozott Kemény 
Lajos, mert Isten őt végtelen szerété
ből örökéletre akarta veze'ni. Futtatta 
őt az örökélet koronájáért, ahogyan 
mindannyiunknak ott ígéri a végső 
jutalmat. Csak az engedetlen és hűt
len szolgálatért, az önző emberi mun
káért várhat az ember földi jutalmat 
és gondolhat arra, hogy az örökélet 
ju'alma nem is fontos. Nekünk az 
örökélet jutalma igértetett meg. Néki 
is. akif temetünk.

A z ige másik fele pedig magyará
zat és indokolás ehhez az Isteni Ígé
rethez. Olvassuk így ezt az igétI 
»Visszafizettetik néked az igazak fel
támadásakor, u g y a n i s  boldog az, 
aki eszik kenyeret az Isten országá
ban.« Kemény Lajos ette a kenyeret 
Isten országában. $ tte Isten igéjének 
drága kenyerét, magának Jézus Krisz
tusnak tes ét. Állandó naponkénti bib- 
liaolvasö volt, a biblia állandó tanul
mányozója , Magam is tanúja va
gyok, hogyan kereste a biblia üzene
teit és hogyan kereste a biblia még- 
jobb megértésének ú'ját. Nemcsak a 
gyülekezetért ette Isten kenyerét, ha
nem sajá'.maga táplálására. Boldog 
az, aki eszik kenyeret az Isten orszá
gáért. Testvérekt Legyünk ebben a 
reménységben szilárdak és erősek. 
Mindenki boldog, aki eszi ugyanezt a 
kenyeret• Boldogok a bibltaolvasók, 
az ige tanulmányozói, Isten igéjének 
hallgatói és megtartói! E z a hit élteti 
az evangélikus egyházat. Es ebben a 
hitben temetjük az evangélikus egyház 
halálig hü lelkipásztorát. Könyörög
jünk az ő üdvösségéért és mindany- 
nyiunk megvigasz:al'atásáért az igé
ből, melyben Isten hatalma van min
den hívőnek üdvösségére. Amen.«

A szertartás után a hatalmas gyá
szoló gyülekezet együtt imádikozita a 
Miatyánkot, majd megindult a menet 
a sír felé. Dezséry László püspök 
mellett Blázy Lajos, a pesti egyház
megye espereshelyettese és Gyöngyösi 
Vilmos, a pesti egyházközség igaz
gató-lelkésze, utánuk a Luther-kabá- 
tos lelkészek hosszú sora, a pesti egy
ház presbiterei, Dr. Vető Lajos püs
pök, Szimonidesz Lajos protestáns 
tábori püspök s a református egyház 
képviseletében Kiss Roland zsinati és 
konventi elnök, valamint Fekete Sán
dor, Belső-budapesti esperes. A sír
nál Gyöngyösi Vilmos igazgató-'e1- 
kész végezte az egyházi szertartást, 
majd Plechschmidt Jenő, a Deák-téri 
egyházközség felügyelője és dr. 
Göitche Ervin, a Pesti Egyházmegye 
felügyelője mondott beszédet.

Kiemelte, hogy Kemény Lajos 30 
esztendeje budapesti paróchus és a 
gyülekezetek bizalmából négy cikluson 
keresztül volt az egyházmegye eepe-

A szlovák evangélikus egyh^  ̂
egyetemes közgyűlése Kassádig©

1953. decem ber 8-án reggel össze
ült Kassán a  Szlovák Evangélikus 
Egyház Lelkészegyesülete, amelyen 
Ctibor Ján Handzo eperjesi esperes, 
püspökhelyettes, az Egyesület al- 
elnöke elnökölt. Az ünnepségen 
részt vett a m agyar evangélikus 
egyház küldöttsége is. Handzo espe
res üdvözölte a m agyar küldöttsé
get, külön is a díszdoktorrá avatás 
alkalm ából. Többek között a  követ
kezőket mondta:

•»Valahol olvastam, hogy egy tá 
bori néptörzsnek az a köszöntése, 
hogy találkozáskor az em berek egy
m ásra mosolyognak és ennyit mon
danak: »Látlak«. így mosolyog most 
a szlovákiai evangélikus egyház a 
m agyar küldöttség tag jaira  és a M a
gyarországi Evangélikus Egyházra: 
•»Látlak«. L áttuk  egymást, lá tták  a 
m agyarok a szlovák evangélikus 
egyház vezetőit Magyarországon és 
lá tták  a  szlovákiai evangélikusok a 
m agyar egyház vezetőit Csehszlová
kiában.

Láttuk és megszerettük egymást 
s mély bizalommal vagyunk egy
házaink további széttörhetetlen 
barátsága reménységében egy

más iránt.«
Az üdvözlésre Dezséry László püs

pök válaszolt.
»Vágyódtunk egymás u tán  — 

m ondotta a  többi között —, m int 
ahogy a Szentírásban az apostolok
ról, K risztus igehirdetőiről olvassuk 
ezt.

Ez a vágyakozásunk beteljese
dett s a két egyház baráti talál
kozása, hosszú, elrontott történeti 
időszak után rendkívül jelentős 
egyházi ünnepeken megtörtént.

Isten áldását k ívánjuk e rre  a ta lál
kozásra, melyből m indkét népnek 
és m indkét nép egyházának gyü
mölcsöket kell kapnia.«

A püspök ezután részletesen is
m ertette a Szlovák Lelkészegyesü
le t előtt a M agyarországi Evangé
likus Egyház leikészi m unkaközös
ségeinek m unkáját és m unkam ód
szereit. Az ism ertetést nagy figye
lemmel hallgatta a nagy létszámú 
lelkészgyűlés.

A lelkészgyűlést Andrej Zsiák 
egyetemes felügyelő üdvözölte, m ajd 
Stefán Malicsek, a szlovák Állami 
Egyházügyi H ivatal osztályvezetője 
a nemzetközi békeharc helyzetét vá
zolta és k ijelentette, hogy a Cseh
szlovák Köztársaság bizalommal 
van az evangélikus egyház lelkészei 
iránt, akik  ebben a harcban lelkesen 
vesznek részt s különösen a  Lelkész
egyesület iránt, am elyben töm örült 
evangélikus lelkészek sikeres h a r

cot fo lytattak és jó mu »kát végez-«
tek  a  békéért.

Iván Koleszár, a Lelkészegyesület 
elnöke ta rto tta  meg m unkajelenté« 
sét, m ajd a Lelkészegyesület új 
tisztikart választott, a  többi között 
Ján  Chadaba egyetemes püspököt 
választotta az egyesület elnökévé; 
Iván Koleszár eddigi elnököt pedig 
ügyvezetőelnökké.

A Lelkészegyesületi ülés után 
Apdrej Zsiák egyetemes felügyelő 
beszédével nyitották meg a Szlová
kiai Evangélikus Egyház rendes évi 
közgyűlését, m elynek középpontjá
ban Ján Chabada egyetemes püspök 
négyórás jelentése állott, am elyet a  
két egyházkerületi jelentés egészített 
k i Andrej’ Ludovit Katina nyugati 
püspök és Ctibor Ján Handzo keleti 
püspöki adm inisztáror előadásában.

M agyar részről dr. Vető Lajos püs
pök ‘mondott beszédet az egyetemes 
közgyűlésen. A szeretetről beszélt, 
m ely az egyházat élteti s mely felül
ről való. Ennek a szeretetnek hatal
mából találkozott a két egyház. »Is
ten szeretete megmutatkozott a  két 
nép és a két egyház legutóbbi tö r
téneti korszakában m indannyiunk 
iránt. Ez az isteni szeretet változ
ta tta  meg körülöttünk és bennünk 
egyházaink egymás iránti viszonyát.

Nem lehet megváltoztatni azt a 
tényt, hogy hosszú történelmi 
korszakon keresztül rosszban vol
tunk, de azt a tényt sem lehet 
megváltoztatni, hogy Isten ezt 
most jórafordította és ez a rossz
viszony most megváltozott. Mi 
itt magyar részről szeretetet 
mutattunk szlovákiai testvéreink 
iránt és itt szeretetet tapasztal
tunk. Maradjunk meg ebben a 

szeretetben.
Ez a  szeretet K risztus parancsolatá
nak való engedelmeskedés. Krisztus 
szám ára a szeretet szenvedés form á
jában adatott az Atyától. Mi is hor
dozzuk el egymást szeretetben, fe
lejtsük el a  m últat, ism erjük el egy
m ást és tá rju k  fel a szeretet fo rrá
sait egyházaink és népeink között. 
Ebben a szeretetben végezzük to
vább a békéért való küzdelmet is# 
hiszen ez a szeretet az egész embe
riság irán t kötelező a számunkra. 
Egyházi gyűlésen vagyunk, tehát jól 
é rtjü k  egymást.«

Dr. Vető Lajos beszédét az egye
temes közgyűlés nagy lelkesedéssel 
tapsolta. ~~r

A közgyűlésen a  rendes tárgy- 
sorozaton kívül Ján  Kmety osztály- 
vezető, Juraj Czymorek sziléziai 
evangélikus püspök és Varga Imre 
szlovákiai reform átus püspök mon
dott még üdvözlő szavakat.

rese. »Ez a bizalom általános volt, 
őszin'e és igazságos. Ez alatt a hosz- 
szú idő alattt az evangélium éltető 
tüzét hordozta közöttünk és szakadat
lanul ügyelt arra, hogy nagyon vigyáz
zunk a mi világosságunkra. Erről min
den gyülekezeti hivő bizonyságot te
het ebben az órában is.«

»Ö volt az a bölcs lelkipásztor, akire 
az evangélikus egyházegyetem min
dig számíthatott s aki szilárd és meg
rendíthet etlen tényezője volt a köz- 
egyháznak Budapesten.« »Nem szédült 
meg a magas polcon, de nem is félt 
Magával szemben Is igazságos, mér
téktartó és alázatos volt.« »Kemény 
Lajos soha nem szakadt et a hívektől, 
mlindig a gyakorlati életben mozgott. 
Meghallgatta a kéréseket, mindenkin 
segíteni akart, diakóniai munkája ál
dásos vo lt Tapasztalta, hogy sok a

bún a világban, hogy minden bűn for
rása a hitetlenség, az Istentől való 
elpártolás. Nem ismert befejezett, 
tökéletes keresztyéneket, nem ismert 
bűntelen embert. Becsű V é s  lelkipász
tor volt, nem bántotta meg mások hi
tét, pozitív harcot vívott az életre- 
halálra szóló hitért és nem a hitetlen
ség ellen harcolt negatív irányban.«

Dr. Göttche Ervin így búcsúzott 
az ősz lelkipásztortól: »Az igaznak 
emlékezete áldott! Erős vár a mi Is- 
tenünkl«

S az ezernyi tömeg hitvailásszeríien 
mondott rá: »Erős vár a mi Istenünk!«

A Lwtheránia Énekkar ezután az ősi 
zsoltárt énekelte:

»Nincs már szívem félelmére, Nézni 
sírom fenekére, Mert látom Jézus pél
dájából, Ml lehet a holtak porából.«

Istentiszteleti rend
Budapesten, 1953. december 24-én, 

Szenteste

Deák-tér d. u. 6, d. u. Vsl2.
— Fasor d. u. 7, d: u. Vj12. — tíllői- 
út 24. d. u. 5. — Rákóczi-út d. u. 5.
— Karácsony S.-u. d. u. 5. — Thaly 
K.-u. 28. d. u. 6, d. u. V2I2 . .— Kő
bánya d. u. 5, d. u. V2I2 . — Zugló d. 
u. 6. — Fóti-út d. u. 7 (úrv.). — Váci- 
út d. u. 7 (úrv.). — Rákospalota d.,u.
6.—  Cinkota éjfél. — Pestlőrinc d. 
u. 4. — Pesterzsébet d. u. 7.

1953. december 21-én, hétfőn este 
8 órakor a Deák-téri templomban 

a
LUTHERANIA előadja

J .  S .  B A C H :
K A R Á C S O N Y I  O R A T Ó R I U M

" ' c. művét.

Közreműködnek:
a Lntheránia Ének- és Zenekar 
Weltler Jenő vezényletével,
M. Molnár Éva (szoprán-szóló), 
Máthé Jolán (alt-szóló),
ITatiAev /

Bécsikapu-tér d. u. 5, d. u. V2I2 — 
Óbuda d. u. 5. — XII., Tarcsay V.-u. 
11. d. u. 5. — Kelenföld d. u. 5
(úrv.), éjfél. — Csepel d. u. 6. — 
Csillaghegy d. u. 5.

Budapesten, 1953. december 25-én, 
Karácsony I. napján 

Deák-tér d. e. 9 Zay László, d. e. 
11 (úrv.) D. Dezséry László, d. u. 4 
(német) Gyöngyösi Vilmos, d. u. 6 
Zay László — Fasor d. e. V210 Cser
háti Sándor, d. e. 11 (úrv.) Gyön
gyösi Vilmos, d. u. 6 Cserháti Sán
dor. — Dózsa Gy.-út 7. d. e. V2IO 
Gyöngyösi Vilmos. — Ullői-út 24. d. 
e. V2IO, d. e. 11 (úrv.). — Rákóczi-út 
57/b. d. e. 10 (szlovák) Szilády Jenő 
dr., d. e. s/412 (úrv.). — Karácsony 
S.-u. d. e. 10 (úrv.). — Thaly K.-u. 
28, d. e. V2IO Vámos József, d. e. 11 
(úrv.) Bonnyai Sándor, d. u. 6 Vá
mos József. — Kőbánya d. e. 7210 
(úrv.) Koren Emil. — Simor-u. d. u. 
7<12 (úrv.) Koren Emil. — Utász-u. 
d. e. 7» 12 (úrv.), H afenscher Károly. 
— Zngló d. e. 9. Scholz László, d. e. 
11 (úrv.) Scholz László, d. u. 6 M un- 
tág Andor. — Gyarmat-u. 14. d. e. 
7210 (úrv.) M untág Andor. — Rákos
falva d. u. 5 (úrv.) Scholz László. — 
Fóti-út d. e. 11 (úrv.) Gádor András, 
d, u, 7. Rim ár J m ^ ^ ^ ^ V á c l-ú tc L e .

László. — Vas-u. 2/c. d. e. 11 Szimo
nidesz Lajos. — Rákospalota, MÄV- 
telep d. e. 8 (úrv.) Juhász Géza. — 
Rp. Nagytemplom d. e. 10 (úrv.) K ö
kény Elek. — Rp. Kistemplom d. u. 
3 Kökény Elek. — Pestújhely d. e.
10 (úrv.) K ürtösi Kálm án. — Rákos
keresztúr d. e. 7,11 (úrv.) — Rákos
hegy d. e. 9. — Rákosliget d. e. 10. 
— Rákoscsaba d. e. 9. Békés József,
d. u. 727 Békés József. — Cinkota d.
e. 9 (gyerm.), d. e. 10 (úrv.) B lat- 
niczky Jenő, d. u. 723 Blatniczky 
Jenő. — Kerepes-Klstarcsa d. e. 7410 
(úrv.) T ra jtle r Gábor. — Mátyásföld 
d. e. 72I2 (úrv.) T ra jtle r Gábor. — 
Árpádföld d. u. 5 (úrv.) Blatniczky 
Jenő. — Szilasllget d. u. 3 (úrv.) 
T ra jtler Gábor. — Pestlőrinc d. e.
11 (úrv.) Sokoray Károly, d. u. 4 
Sokoray Károly. — Pesterzsébet d. e. 
10 (úrv.) Bencze Im re. — Soroksár- 
Üjtelep d. e. 720 (úrv.) Benes Miklós 
dr. — Kispest d. e. 10 (úrv.) Nand- 
rássy Elek, d. u. 3. — Wekerle-telep 
d. e. 8 (úrv.) Tomcsányi László. — 
Rákosszentmihály d. e. 7*11 (úrv.), 
d. u. 5.

Bécsikapu-tér d. e. 9 V árady La
jos, d. e. 11 dr. Vető Lajos, d. u. 7 
S réter Ferenc. — Toroezkó-tér d. e. 
8 S réter Ferenc. — Öbuda d. e. 10 

TCíYmióthv T,aios. d. u. 5 Kom-

keszi d. e. l/29. — Szabadsághegy, 
Diana-út 17. d. e. 7s9 R uttkay Ele
mér. — Hűvösvölgy, Lelkészképző 
Intézet d. e. 10 Friedrich Lajos. — 
Kelenföld d. e. 8 (úrv.), d. e. 11 (úrv.), 
d. u. 5. — Németvölgyi-út 138. d. e. 
729 (úrv.), d. e. 9. — Csepel d. e. 11 
(úrv.) G aláth György, d. u. 6 (úrv.) 
G aláth György. — Budafok d. e. 10.
— Nagytétény d. e. 720. — Kelen- 
völgy d. e. 9. — Albertfalva d. e. 
72Ü. — Csillaghegy d. e. 7210 (úrv.) 
K aposvári Vilmos.

Budapesten, 1953. december 26-án, 
Karácsony II. napján

Deák-tér délelőtt 9, d. e. 11 (úr
vacsora), dr. Pálfy Miklós, délután 
6. — Fasor d. e. 7210, d. e. 11
(úrv.), d. u. 6. — t)llől-út d. e. 7210 
(úrv.), d. e. 11. — Rákóczi-út d. e. 
8/412 (úrv.). — Karácsony S.-u. d. e.
10 (úrv.). — Thaly K.-u. 28. d. e. 11 
(úrv.), d. u. 6. — Kőbánya d. e. 72IO 
(úrv.) — Simor-u. d. e. 7412 (úrv.).
— Utász-u. d. e. 7« 12 (úrv.). — Zugló 
d. e. 11 (úrv.), d. u. 6. — Gyarmat-u. 
14. d. e. V2IO (úrv.). — Fóti-út d. e.
11 (úrv.), d. u. 7. — Váci-út d. e. 8 
(úrv.), d. u. 4. — Újpest d. e. 10 
(úrv.). — Dunakeszi d. e. 9 (úrv.). — 
Vas-u. 2/c. d. e. 11. — Rákospalota 
MÁV-teiep d. e. 8. — Rp. Nagytemp-

u. 723. <— Kerepes-Kistarcsa d. e. 
V4IO (úrv.) — Mátyásföld d. e. 72I2 
(úrv.). — Pestlőrinc d. e. 11 (úrv.), 
d. u. 4. — restim re d. e. 10 (úrv.) — 
Pesterzsébet d. e. 10 (úrv.), d. u. 6. 
Ifjúsági szeretetvendégség. — Kis-, 
pest d. e. 10 (úrv.). Wekerletelea 
d. e. 8. — Rákosszentmihály d. e.' 
'Á ll (úrv.), d. u. 5.

Bécsikapu-tér d. e. 9, d. e. 11, d. 
u. 7. Egyházzenei áhítat. — To- 
roczkó-tér d. e. 8. — öbuda d. e. 10 
(úrv.), d. u. 5. — XII., Tarcsay V.-u. 
11. d. e. 9, d. e. 11, d. u. 7. — Hűvös
völgy, Le'készképző Intézet d. e. 10,
— Kelenföld d. e. 8, d. e. 11 (úrv.); 
d. u. 5. Németvölgyi-út 138, d. e. 9.
— Csepel d. e. 11 (úrv.), d. u. 6. — 
Csillaghegy d. e. 7210 (úrv.).

E V A N G É L I K U S  É L E T
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes 

Egyház Sajtóosztályának lapja 
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Budapest. III.. Dévai Bíró Mátyás-tér 1. 

Előfizetési árak:
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félévre 30.— Ft egész évre 60.— M

Csekkszámla: 20.412—'VIII. 
Engedélyezési és terjesztési szám:

M. E. III. *B 70.336/194!

A Pesti Egyházközségnek, a Pesti EgTházme&yének s az egész orszá
gos egyháznak mély gyásza van. Meghalt'' Kemény Lajos zsinati atya, 
esperes. Deák-téri lelkész. Rövid szenvedés \ntán 1953- december 10-én a 
Pétcrffy Sándor-utcai kórházban adta vissza \életét Teremtőjének és Urá
nak, Akit mindvégig szolgált. '

Kemény Lajos 1883. június 22-én született Makón. Apja evangélikus 
lelkész volt. A rimaszombati közös protest^”8. főgimnáziumban végezte i 
középiskolai tanulmányait és az eperjesi teo?®B*án szerzett oklevelet. Dr. 
Scholz Gusztáv bányakerületi püspök avatja lelkésszé 1908. október 

. 19-én. Budapesten volt vallástanár. 1923. dect'moer “ -án iktatták a Bpest 
fasori lelkészi állásba. 1925. óta a Pesti EpTházközség igazgató-lelkésze 
volt. 1932. óta a Budapesti Egyházmegye, !maM a Pesti Egyházmegye 
esperese. 44 éves boldog házasságából négy I f*a született.

Kemény Lajos a legidősebb budapesti lelkipásztor, túl hetvenedik esz- < 
tendején, mindvégig szolgálatban állott, szár*108 országos és egyéb egyházi 
testület tagja volt. Az 1934—37-es zsinat gí«dája volt, jelenleg is zsina
tunk tagja. A Déli Evangélikus Egyházkerület tanácsának tagja./ Áldott 
legyen emlékezete! ej

í . **  ,
ezres ömegével ,'íí^yütt. A szabadtéri 
ravaí'c tnál D.ézséry László püspök 
hirdé; az/^gét» Igehirdetése egyben 
Kemény 1-íajos lelkészi szolgálatának 
egyházji/tnéltatáea is. Dezséry püspök 
igehirdetése így hangzott:

Alapige: Lukács 14,14—15. /
»Es boldog leszel, mlvet ftiogy nem fizettetik vissza néked; mert 

t-ajd visszafizettetik nékeáí az igazak feltámadásakor. Hallván pedig 
eeket- egy azok közül, a k ik  ö vele együtt ülnek vala, monda néki: 
Boilog az, akt eszik kenyérét az- Isten országában.«

Gyászoló keresztyén Gyülekezeti
Tes.véreim az ü r  Jézus Krisztus

banI
A 70 esztendős Kemény Lajost te

metjük. A Pesti Egyházmegye espe
resét, a Pes'i Egyházközség lelké
szét, a legidősebb budapesti lelkipász
tort, aki szinte az összes budapesti 
lelkész beiktató papja volt, taná- 
cso'.ónkat és édesapánkat. Kemény La
jos nagy ember volt. Nagy lélek. A 
jelzőt úgy értem, ahogyan azt Isten 
igéje megengedi nekünk. Kemény 
L ajos'a ’ászállott Ura előtt, hogy előt
tünk felmagasodjék, mint a \ mi 
Urunk szolgája. Hál-érben maradt az 
ür színe előtt, hogy a mi Urunk 
hozza előtérbe az ő szolgálatú'. Hosz- 
szú évtizedeken keresztül nem volt 
jelentős egyházi kezdeményezés, 
megmozdulás, jelentős egyházi tes
tület, vagy tanácskozás, amelyben 
részt nem vett volna, vagy amelyben 
nem számítottak volna a jelenlétére 
és a tanácsaira. Békés időkben, a má
sodik világháború élő t, a világháború 
alatt és a felszabadulás óta egyaránt 
az egész országos egyháznak szol
gáló evangélikus lelkész volt. En ma
gam is az ő keze alatt és az, ő.lelkt-

r\ ------pászTvir Szava nyUmdri kezdtem lelkészt
szolgálatomat és még sokan azok kö
zül, akik most itt állnak Luther-kabát- 
ban koporsója előtt, hogy tiszteletet 
adjanak neki. Alig lehet budapesti lel
kész, akinek éleiében ne szolgált 
volna ő is józan és használha'ó ta
náccsal, békí'őleg vagy élete és.szo l
gálata valamilyen megtorpanása ide
jén. Hány lelkészt állított ő talpra a 
békesség szerzésnek azzal a telkipász
tori erejével, amely néki sajá'ja volt.

Isten irárvti hálával gondolunk el
sősorban az igehirdetésére. Kemény 
Lajos azok közé a lelkészek közé tar
tozott, akiknek Isten újra és újra meg 
tudta újítani igehirdetését tartalmilag 
és formailag egyaránt. Isten Szent- 
leikének minden áldott fuvallatára 
megmozdult a szive. Isten Szentleiké
nek szele öt mindig az elsők között 
érte. A z a lelkész volt, aki. igehirde
tését halála napjáig javítgatta s az 
igehirdetést szolgálata középpontjá
nak tekintette. Az ő igehirdetése nyo
mán jutottak hitre sokan Budapesten 
és maradtak meg a hitben sokan a 
budapesti hívek közül. Csendes szavú, 
engedelmes igehirdető volt, a szív-
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a szlová
Magyar egyházi küldöttség

vangélikus e g y h á z  keleti eg y h ázk erü leti 
püspökének beik tatásán

Mint már arról hírt adtunk, Magyarországi Evangélikus Egyhézuhk 
küldöttséged küldött Csehszlovákiába, mely visszaadta a Szlovák Evan
gélikus Egyház látogatását ez év eleji zsinatunk alkalmával. A küldöttség 
tagjai Voltak dr. Vető Lajos és Dezséry László püspök, dr. Pálfy Miklós,
a Teológiai Akadémia dékánja és Mekis Adám esperes, a déli egyház- 
kerület püspökhelyettese. A magyar küldöttség Szlovákiai útja alkalmá
ból Pozsonyban a szlovák evangélikus Teológiai Fakultás diszdoktorává 
avatta püspökeinket. A magyar küldöttség részt Vett Krcsméry Gyula 
püspök beiktatásán, melyet a Szlovák Evangélikus Egyház keleti egyház
kerületének közgyűlése ünnepi leLkészszehtelő istentisztelet és közgyűlés 
keretében végeztek el.

Krcsméry Gyula eddigi zólyomi 
lelkész a Szlovák Evangélikus Egy
ház köztiszteletben álló lelkésze, je
lenleg kassai lelkész. Tökéletesen be
szél magyarul és nagy felelősség- 
tudattal tekinti a szlovákiai magyar 
evangélikusok anyanyelvű Istentisz
teletének és anyanyelvű egyházi 
életének további kiépítését. Több 
fontos nyilatkozatában jelentette ki 
azt, hogy á szlovákiai magyar evan
gélikusok anyanyelvű egyházi szol
gálata egyházaink megbékéléséből 
és általában a békéért folytatott kö
zös küzdelmünkből folyó tény és 
feladat.

Krcsméry Gyula püspökké szente
lése rendkívül ünnepélyes keretek 
között történt Kassán az ősi evan
gélikus templomban. Az istentiszte
leten a magyar küldöttségen kívül 
részt vett Ján Chabada, a Szlovák 
Evangélikus Egyház egyetemes püs
pöke, és Andrej Zsiák, egyetemes fel
ügyelő, valamint Andrej Ludovit 
Katina, a nyugati egyházkerület püs
pöke, Iván Kolcszár, a Szlovák 
Evangélikus Lelkészegyesület el
nöké, dr. Ján MIchalko, pozsonyi 
teológiai akadémiai dékán, s az 
egyház vezető lelkészei. Az Állami 
Egyházügyi Hivatal részéről. Stefán 
MaMcsck és Ján Kmcty osztályve
zető. A szlovákiai református egyház 
részéről jelen volt Varga Imre püs
pök és Csályl Bertalan főgondnok. 
A csehszlovákiai sziléziai evangé
likus egyház püspöke: Juraj Czymo- 
rek.

Az istentisztelet énekes liturgiá
val kezdődött, majd Katlna püspök 
úrvacsorát osztott az új püsDöknek 
és a Veié együtt beiktatott új egy
házikerületi felügyelőnek: Fedor
Zorkóczynak. Az úrvacsoravétel 
Után Ján Chabada egyetemes püs
pök mondotta el beiktató beszédét

és a szokásos szertartással beik
tatta az új püspököt. Krcsméry 
Gyula püspököt ezután püspöki ál
dásban és apostoli csókban része
sítette Ján Chabada szlovák egye
temes püspök, A. L. Katina püspök, 
dr. Vető Lajos és Dezséry László 
magyar evangélikus püspök és Juraj 
Cymorek, a sziléziai egyház püspöke.

A szlovák püspökök szlovák 
nyelven, a magyarok magyarul, 
a sziléziai püspök pedig lengyelül 
mondott íráshelyekből áldást az 
új püspökre, s ezzel Is kifejező
dött . az egyházaink közötti test

vériség és barátság. .
Az istentisztelt Után a Cötiflritta 

Deus kezdetű ősi egyházi éneket 
Chabada püspök vezetésével áz egész 
gyülekezet énekelte szlovákul, 
amely rendkívül mély benyomást 
gyakorolt.

A beiktató szertartás Után az üj 
püspököt és egyházkerületi felügye
lőt többen üdvözölték. Andrej Zsiák 
egyetemes felügyelő, Stefán Mell
esek osztályvezető köszöntése Után 
dr. Vető Lajos püspök a magyar 
egyház üdvözleteit tolmácsolta s 
kitért arra, hogy

a szlovákiai evangélikus egy
ház keleti eevházkerületében 
sok magyarnyelvű evangélikus 
lakik s bizalmát fejezte ki a 
püspök iránt, hogy ezek anya
nyelvű egyházi szolgálata terén 
a két egyház testvérisége és ba
rátsága következményeképpen 
még további lépések történnek.

Juraj Czymorek, a sziléziai egyház 
püspöke, dr. Ján MIchalko dékán, 
Varga Imre református püspök és 
mások üdvözletei után zárólitur
giával fejeződött be a felemelő egy
házi ünnepség.

II. Rákóczi Ferenc karácsonyi elmélkedése
iVáttomások« című önéletírásában 

II. Rákóczi Ferenc hosszabb elméiké- 
dést ír 1719-ik esztendőben *az ü r szü
letésének éjszakájáit a Lukács szerint 
va'ö evangélium felett, magánbeszé
dek alakjában«. Ebből a latin nyelven 
irt elmélkedésből közöljük az alábbia
kat Dómján Elek volt evangélikus 
püspök fordítása szerint.

»Ez az a szentséges éj, melyen 
nékem az üdvözítő született, és mi
vel ezen feladatra küldötted el őt, 
azt akarod, hogy imádva és eléje 
sietve fogadjam őt; eltökéltem te
hát magamban e tekintetben aka
ratodat teljesíteni, tedd meg velem, 
airftit kegyelmed esdőlnek megígér
tél, hogy ebben méltóan helyt áll-
hassaík.-

»Készítsd élő és tisztítsd meg szí
vemet. hogy hallja és megtartsa 
szavadat, hogy ily előkészülettel in
duljon üdvözítője, egyszülött fiad 
elfogadására, aki a Világra jött, 
hogy 5 általa méltóbban imádjalak 
tégedet.«

»Isten dicsősége ragyogja körül 
a pásztorokat, angyal hirdeti a- nagy 
Örömet és nagy hirtelenséggel meny- 
nyei serég sokasága jelenik meg, 
mély Istent dicséri és ezt mondja: 
»dicsőség a magasságban Istennek, 
A földön békesség és az emberek
hez jóakarat«. »Segíts Uram, hogy 
él né hagyjon erőm, mikor e nagy 
dolog mélyére akarok hatolni, bol
dog pásztorok, mily nagy a ti bol
dogságtok, ily nagyszerű látomány 
élvezetén. Csuda-e, ha az isteni fény
től köfülragyogva féltek, de meg
erősödve e nagy csuda hírüladásá- 
tól, mily nagy lelkivigasszal eltelve, 
mily kedves benső örömmel szem
léltétek azt az Istennek dicséretét 
Zengő mennyei sereget! Az ég, a föld 
és minden teremtményed, ó örök 
Istefi hirdeti a teremtésnek és min
denhatóságodnak dicsőségét, hanem 
dicsőségedet, mely a testbejövetel 
titkából ered, a mennyei sereg hir
deti. így örvendenek ama boldog 
drága lelkek, hogy eljött a sátán 
országa romlásának, az emberi nem 
megszabadulásának és egy testben 
egyesülésének ideje, és azért van, 
hogy az emberekhez való jóakarat
tal járó békét titokzatosan hirde
tik. Honnan siártnazhatlk ugyáhis 
a jóakarat, ha nem a jótól. De ki
csoda jó Istenen kívül? és követke

zőleg mely akarat jó Isten akaratán 
kívül? De mi az, vagy miben áll 
a te akaratod Uram? Kétségtelenül, 
ha bennünk a te képedre teremtett 
emberekben, az akarat oly tehetség, 
amely valamely célra vezet, a te 
akaratod a merő szeretet, melylyel 
az ember iránt Viseltétől és ime 
ez az a mi ma megnyilatkozik. Mit 
tehet tehát a jóakaraté ember mást, 
mint a tiszta szeretetlen ragasz
kodni akaratodhoz, az ilyeneknek 
hirdettetik aztán a béke; mert ezek 
a mennyei seregek böldog karával 
lélekben egyesülten hirdetik a te 
dicsőségedet és élvezik azon örök 
békét, melyben az ember a meg
váltó nélkül nem részesülhet. lm, 
innen ered az angyalok öröme, Is
tennek dicsősége, az emberek bé
kessége, és mindezt ama boldog éj 
jelentette ki. O, én lelkem, mily 
sok nagybecsű dolgot nyújtanak 
néked ezek; de legyen elég neked 
eddig, hogy a szent történet mélyére 
hatoltál, megismerted abból, a mi 
történt. Dicsőítsd Istent, és mivel 
pásztorod születétt és te eddig juh 
módjára tévelyegtél a földön, ör
vendj. vigadj és halld a pásztor 
szavait!«

GYÜLEKEZETI HÍREK
p a p a

A gyülekezetben adventi igehirde
tés-sorozatot tartott Káldy Zoltán 
pécsi lelkész.
KŐSZEG

A gyülekezet december 6-án ünne
pelte temploma fennállásának 170 
éves évfordulóját. Ezen alkalommal 
vaMásos estet rendezett a gyülekezet, 
amelyen alkalmi quartett, vonósné
gyes és énekszám adott keretet a 
gyülekezet lelkésze megemlékezésé
nek. A vallásos esten előadást tar
tott Fülöp Dezső büki lelkész.

KERTA
December 6 és 8 között Mdtls Ist

ván nádasdi lelkész szolgált a gyüle
kezetben, valamint egy-égy alkalom
mal Kis komcsid és Karakószörcsök 
f illákban is. A sorozatos adventi ige
hirdetések növekvő és népes gyüle
kezet előtt a folytonosan előrehaladó 
Isten országáról szóltak.

Készülj az Ige hallgatására!
Advent 4. vasárnapja. 

Ige: Jel. 10:6—8.
Az ádventi várakozás■ nem tétlen

ség, hanem a már elkészít élt me
nyegzőre való általidó készülődés.

Amint a földi ttienyegzöte xiató ké
szülődést átjárja a hamarosan be
köti elkezd menyegző öröme, az ötöm
nek ugyanolyan munkára késztető 
feszültsége sarkalja Isten népét is á 
Vőlegénnyel szemtől szembe’ vedíó 
botdog találkozásra.

Ezt a készülődésünket sokszor meg
zavarja az Időpont neinísmerése, a 
amikor« nagy kérdése. Gsüggédé- 
sünkben világosan kelt látnunk: a 
Vőlegény és a menyegző már teljé
sen késien van, sőt János prófétai 
szemekkel már a »feleség«, az egy
ház kési vattát tátja‘, a beteljesedés 
és Isten királyt uralma kiteljesedé
sének állapotába pillanthat be. A fá
tyol szétlebbent előtte égy látomás- 
nyl időre. Az egyház népe a Bárány 
menyegzőjének fényében készülődik 
már Itt a földön is a hitből fakadó 
élet cselekedeteivel. A *fehér gyolcs«- 
ruha nem más, mint szeretetének 
megnyilvánulása a rászorutó fele
barát felé: égy ruhadarab a mezíte
lennek, egy darab kenyér az éhező
nek, égy pohár víz a Szomjazöhak — 
Jéius nevében.

A különbség a két állapot között: 
itt, a földön d menyegző fényét d 
betlehemi csillag és a kereszt gtó- 
rtája veri vissza, ott vedig teljes lesz 
a napsütés. A tevékeny készülődés 
öröme itt sokszor rejtett, de a hit 
számúra mindig vatóság, amott a be
teljesedés és teljes tisztaság boldog
sága ragyogja be*

Minden készl Isten már uralkodik! 
Itt igéjével népe -életében, ott népé
vel váló teljék közösségben — A 
Bárány menyegzőjének fényében, 
örömében és »ruhájában« mehetünk 
a várakozás útján előre — etébel

Ifj. Lábossá Lajos

M a rg ó c sy  Emil
egytiázkerületi felügyelő 70 éves .
December 11-én töltötte be Maf- 

góczy Emil, az északi egyházkerület 
felügyelője 70. életévét. Ez alka
lomból. dr. Vető Lajos püspök táv
iratban üdvözölte öt, a nyíregyházi 
egyházközség Vezetősége és presbi
tériumának kiküldöttei otthonában 
keresték fel s tolmácsolták a gyü
lekezet áldáskívánságait.

Margócsy Emil megindult szívvel 
mondott köszönetét az üdvözlésért s 
vélaszbeiszédében elmondotta, hogy 
egyházszeretete és szolgálata kicsi 
korától szívébe oltott drága örök
ség,

— Nincs más kérésem — mondotta 
Margócsy Emil —, mint hogy Isten 
adjon erőt addig, amíg szolgálatot 
bíz reátn S én hűséggel és teljes oda
adással szolgálhassak drága anya- 
szentegyházunknak és szeretett ma
gyar hazáinknak.

A Fasori Evangélikus Egyház V1L, 
Gorkij-fasot 17. száim alatti terri- 
lomában rendezi

1953. december 20-án, vasárnap 
este 7 órakor a

Nagy mesterek — Nagy művek 
című sorozat ÍV. hangversenyét

»KARÁCSONYI
ORGONAMUZSIKA«

címen.
Közreműködik: Gyöngyösi Mária 

Operaénekesnő, Peskó Zoltán orgó- 
naművész.

MŰSOR:

1. Barin 3. S. (Í685—1750): Pas
torale,

2. Bach J. S.: In dulCi Jubilo,
3. Perényi G. (1877—): Pastorale 

Angelica,
4. Franck C. (1822—1890): Pasto- 

rálé, (orgona).
5. Fauré: Karácsonyi ének,

Reger M.: Mária bölcsődala 
(Gyöngyösi Mária),

6. Gárdonyi Z. (1906—): Kará
csonyi bölcsődal,

7. Antalffy—Zsiross D. (1886— 
Í045): Karácsonyi dal,

8. Güilmaht A. (1837—IBII): Can- 
tiléna pastorale,

9. Antalffy—Zsiross D,: Festa
hucolica (Pásatörünnép) orgona.

A műsort ismerteti: 
Vilmos, lelkész.

Gyöngyösi

Belépődíj nine*. Szíve? adományo
kat kérünk.

A magyar református konventi elnökség 
üdvözlete püspökeinkhez:

A magyarországi r e f o r m á l egyház konventi elnöksége Pozsonyba 
táviratot küldött püspökeink /díszdoktorrá avatása alkalmából. A távirat 
szövege így hangzik: /

»A Magyarországi R e fo l^ tu s  Egyház Konventi Elnökségi Tanácsá
nak üléséből szeretettel kösz<iAttink Benneteket abból aa alkalomból, hogy 
a Szlovákiai Evangélikus Teí,j,cgial Akadémia diszdoktorává avatott Ben« 
neteket. Kívánjuk, hogy éz tcj,vább erősítse azt a Jő viszonyt, amely ft M i- 
gyarországl és a Csehszlovf^ial Egyházak és népeink között Már eddi* 
fennállott. Ebből a* alR alom yi testvért szeretettel üdvözöljük a Szlová
kiai Evangélikus Egyházat és, „ Teológiai Fakultás Vezet«» és tanár! ka
rdi. Az elnöki tanács nevébe^ Rereczky Albert püspök, Kiss Roland fő
gondnok.«

A Pesti Egyházmegye elnöksége és a Pé9ti Egyházközség lelkészei 
ugyancsak üdvözlő táviratot küldtek Pozsonyba.

S zom bat esti közös im ádságunk
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. ÜNNEP, ELŐTT (december 19.) 

\  PIL 4, 4,

AZ ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS örömteli Várakozására ebben az ígóbfen 
Isten rámondja a helyeslő szót. 'vAzeft adott ö  karácsonyt, azért kíitté él 
Krisztus Urunkat, hogy az embert bűnből és kétségbeesésből örörre ve
zesse. Most is azt akarja, hogy a mi tűnnepléslink és egész életűnk öömteli 
legyen. V

r,
^  AZ IGAZI ÜNNEP öröméhez.még v tálam! hozzá tartozik. A brácsony 

éppen arra emlékeztet bennünket, hogy let^n az örömöt KrlszVsbati helye-
Á o  t o  k f l f l  1 r t l l  n i  n i  r n  A  j / V O n !  í l  M  n  1 /  n  A.1 • w O  rS J  n i l  X t  . I l i t  V% n m  * I Z  # 4  f t  ftsehe és tette lehetővé. Az igazi ünneplésnek iss.Jíl^a'ttflWtd'hit, hogy Krisz

tusban vélünk áz Isten!" i
VALLJUK MEG, hogy az ünnepi készülődések között sokszor megféléd- 
kézünk az Urban való örömről.
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ADJUNK HALAT, hogy Isten nem hagyott bűnben és bánatban, hogy az 
evangéliumban niost ts örömhírt hirdet és azt akarja, hogy élélünk őrók 
öröm legyen.
KÖNYÖRÖGJÜNK igazi ünneplésért, evangéliumi hitért és az egész vi
lág számára örömteli karácsonyért.

ÜNNEP UTÁN (december 2«.)
Lk. 2, 14. ,

MINDEN SZÍV felmelegszik karácsonykor. A szóretet, flntiépe jól esik
hekünik, mert szeretjük a szefetetet. Hálásak is Vágyunk letertrték, hogy bi
zonyságot tett a Szeretettől. Ennek a melegnek azonban néni szabad äfflCi!» 
niá: egész életünknek a karácsonyi melegben és szereiéiben kell folynia.

(U KARÁCSONYKOR Isten ősszkapcsalt két dolgot: az 0  dicsőségét és 
a békességet a földön. Ez az ö  dicsősége, hogy az emberiséget visszavezette 
a bűn megrongálta életből az 0  békességébe. A karácsony! élét óbbért a Hit
ben él és 6zeretetben munkálja az Isten dicsőségét az efrrberek közötti békes
ségben, tehát arra törekszik, hogy az iegész élet szeretetheti nteHjefl Végbe,

VALLJUK MEG, hogy a karácsonykor jelmelegedett szlv hamar szérétet- 
lenségre hül bennünk.
ADJUNK IJALAt Istennek, mert ö  abban totálja dicsőségéti hogy ben
nünket és ételünket jobbítsa
KÖNYÖRÖGJÜNK a földi békességért, latén ezerététééri, rt?ny pékünk-is 
az egész világnak Isten akarata szerint békességünk:és életünk legyen.

BIBLIA- OLVASÓ
HETI IGE: LK. 1:46—47.

December 20. Vasárnap. Jer. Id ill, Jn. 12:47,
Az adventi idő reménységeinek és örömének beteljesülése, Krisztus 

Urunk születésének áldott ünnepe közeledik. Néhány nap választ már 
csak el minket tőle. — Isten kegyelme és Végtelen Irgalma szólal még az 
igéken keresztül. Az Ür mindenkit meg akar tartani és üdvösségre Vezetni 
Jézus Krisztus által.
Olvasd még: Lk. 1:26—38. — Zak. 13:1—6 —* Jn. 7:37.
December 21. Hétfő. V. Mózes 1:11 L Jn,

Jézus Krisztus: az őrök élet. »Én Vagyok a feltámadás és aa étét«, 
mondja Lázár halálakor Mártának. Nekünk ez áZ Élet jelent még, akiről 
az apostolok is bizonyságot tettek. Tanúbizonyságukat, a Krisztusról szóló 
örömhírnek a hirdetését Vegyük és fogadjuk éí készséggel.
Olvasd még: És. 45:1-—8. — Zak. 14:1—0. — Jel, 11:13—1§,
December 22. Kedd. Zsolt. 5:9., t. Tint. S íi.

Isten akaratának ne szegülj ellen, Ö akarja, hogy te üdvözölj. Hogy 
ezt a szent akaratát érvényre juttathassa, drága és nagy árat keile» fi
zetnie. Szent Fiát küldte le a bűnösök közé, hogy téged is megváltson és 
néked is helyet készítsen a mennyben.
Olvasd még: I. Kor. 2:6—10. — Mai. 3:1—5, — Luk. 3;7—9.
December 23. Szerda. II. K if. 18:5—7., Tit. 3:4—5.

Kérjed a Szentleiket, hogy egyre erősebb légy a hitben. Üdvösséged, 
örök életed függ ettől. Ne elégedj még vélt jócselekedeteiddel, kegyes
kedő életeddel. Krisztus irgalmában reménykedj. Az ő kegyeimé mindenre 
elégséges. Ezért jött és alázkodott le hozzád Megváltód, Jézus Krisztus. 
Olvasd még: Mk. 3:31—35. — Mai. 3:19—24. — Lk. 3:15—17. -
December 24. Csütörtök. II. Sáfh. 12:13., JA. 1:14.

A betlehemi éjszakában angyali szó hirdette a hagy örömhírt: »Meift 
született néktek ma a Megtartó. .« Az Ige téstté l et t . . ,  ístétl béVÓltőtta 
ígéretét, örvendezzünk és adjunk hálát é napon, karácsony Ünnepének 
szent estéjén, nogy Jézus Krisztus megszületett, közénk jött; bűnösök közé 
és nálunk akar lakozni.
Olvasd még: És. 11:1—2. — Jn, 1:1—ö, — És, 0:5—fl, 8—7.
December 25. Péntek Dán. 3:28., Jö. 1:14.

Isten szeretetéről az ember jobban és teljesebben alkothat magénak 
fogalmat a karácsonyi örömhír hallatán, mint az észnek az Isten-fogal
máról való bármilyen mélyszántást! képzelete és elmélkedése által. Istért 
önzetlen szeretetével voltaképpen önmagát adta Jézus,Krisztusban. Mert 
az Isten: Szeretet! Köszönjük meg Karácsony szent ünnepén Istennek irán
tunk való Végtelen szerétetét.
Olvasd még: Zsolt. 98: — Jn. 1:0—11 — Mikeás 6;1—3.
December 2«. Szombat. Jer. 12:3., II. Kor. 0U5.

Elérkeztünk Karácsony II, ünnepével a hét és ézíél, áflVént Végéra 
is. Akit Vártunk, elérkezett. — Ne szűnjék meg életedben karácsony öröme 
és boldogsága! Sorakozz te Is azok sofába, akik a végső adventét várják és 
így mindig készek fogadni Urukat és megváltójukat, Jézus Krisztust. Légy 
hálás az Urnák, hogy adott neked adventot, é* benne kimondhatok«« aján- 
dákokat!

-Olvasd még: Mt. 23:34—39, — Jn. 1:14—18, «* ÉS. 6317—10,
Estefelé Mátyás
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