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Gyorsan folyó időm.
— 1954 Újév

VJESZTENDÖ küszöbén vagyunk.
Már szinte a vérünkbe ment, hogy 

az időre, m int valami-féle olyan ha
talomra nézünk, am elynek felettünk, 
em berek fe le tt fe lté tlen  uralma van. 
M egszem élyesítjük az időt, sőt annak  
egyes részleteit is. Ilyenkor például 
azt a kérdést ve tjü k  fel: m it h o z  az 
újesztendő? Titokzatos, term észetfe
letti hatalom ként je len ik meg élet
ünk, m ely megszabja sorsunkat, éle

tünket, boldogságunkat. M ajdnem  
úgy nézünk az időre, m intha maga 
Isten lenne.

Keresztyén vallásunk azonban 
egészen más időszemléletre tanít ben
nünket. Isten  igéiéből tudjuk, hogy 
az idő terem tm ény, illetőleg a terem 
te tt világhoz tartozik, lesz és elmú
lik, m in t m inden a terem tett vilá
gon. A z  idő abszolút hatalommal 
való felruházása »idegen isten«-nek 
való kódolás, bálványimádás.

A z  idő a terem tett világhoz tarto
zik, tehát terem tm ény. A z em bernek  
az időhöz való viszonyulását, vele 
szemben való magatartását r é s z l te i
ben is és egészében is ez az igazság 
határozza meg. A z  idővel szemben  
úgy kell viselkednünk, m in t Isten  
egyéb terem tm ényeivel szemben. Is
ten pedig azt akarja, hogy az em 
ber uralkodjék a terem tett világ fe 
lett. Tehát az idő fe le lt is uralkod
nia kell az embernek, az időt is ha
talma alá kell hajtania.

A Z  IDŐVEL sokszor úgy vagyunk, 
m int a régiek az időjárással. A z idő
járás is sokáig em berfeletti hatalom- 
<iak tű n t fel. A z  ember sokáig úgy 
erezte, hogy élete, m unkája az idő
járás viszontagságaitól, a villámtól, 
a hidegtől, a melegtől, az esőtől, vagy 
a szárazságtól függ. Éppen úgy jó
solgatott az időjárással kapcsolatban, 
m int újév küszöbén, amikor á. jövőbe 
próbált bepillantani.TJgy érezte, hogy 
az időjárás szeszélyeinek tehetetle
nül k i van szolgáltatva.

* Am időn az ember egyre inkább  
úrrá lesz az időjárás szeszélyein, 
amikor az atomenergia birtokában 
bámulatos lehetőségek nyíltak meg 
a term észet s benne az időjárás át
alakítására és szabályozására, am i
kor tudósaink kilátásba helyezik, 
hogy az atomenergia békés felhasz
nálásának előrehaladtával nemcsak 
a szárazságot lehet majd leküzdeni, 
hanem a hideg tájakon is tartósan 
akár trópusi m eleget lehet előidézni, 
meg kell tanulnunk azt is, hogy az 
időre magára úgy nézzünk, m in t a 
terem tett világ tartozékára, amelyen  
az ember uralkodhatik s uralkodnia  
is kell.

A Z  IDŐ FELETT az ember bizo
nyos m értékig tulajdonképpen már 
régóta uralkodik. Már régen nem  
m indenestől rabja az időnek, hanem  
szolgálatába tudja állítani. Számol 
az idővel, s ahogyan a term észeti 
erők fe le tt is úgy le$z úrrá, hogy szá
m ításokat végez, úgy az idő figye
lembevétele, a vele bánni tudás te
szi lehetővé m unkájának céltudatos
ságát és sikerét.

A z  idő fe le tti uralom nemcsak le
hetőség, hanem kötelesség is. »Gyor
san folyó időmet az Űr nem  adta 
hiába«, — valljuk egyik szép éne
künk  kezdő soraival. »Időnk van« 
tehát, az idő a miénk: ez a kifeje
zés is arról beszél, hogy az idővel 
bizonyos m értékig az ember rendel
kezik. ^

A Z  IDŐ FELETT A K K O R  TU
DUNK URALKODNI, ha terveket 
készítünk a jövőre nézve, tehát, ha 
nem bizonytalanul indulunk pél
dául az újesztendőbe, hanem előre 
elhatározzuk, 'hogyan akarjuk fe l
használni és kihasználni a nekünk  
adatott időt. M inél inkább számo
lunk a valóságos lehetőségekkel, ter
veink annál bizonyosabban megvaló
síthatók. Minél jobban kidolgozzuk 
terveinket, annál könnyebben m eg
határozhatjuk az időt, s annál jo b -(  
ban uralkodhatunk felette.

A  tervszerű m unka  olyan, m in t a 
term észet erőinek tudományos alapon 
való felhasználása. A k i a term észeti 
törvényekkel nem  számol, a saját

pusztulását idézi elő. A k i az idővel 
nem  tud bánni, ugyanúgy jár.

A z  időt azonban m inél jobban ki 
kell használnunk, napról napra oda
adással kell m unkálkodnunk ter
vü n k  megvalósításán.

A Z  IDŐBEN nem  rabszolgaként 
élni annyi, m in t tervszerűen élni. 
Emberi életünk m inden területén  
uralkodni az idő fe le tt annyi, m int 
életünk m inden területén tervszerűen  
élni. s tervek  megvalósításán m un
kálkodni. Tehát újesztendő küszöbén  
nem  az a feladatunk', hogy kém lel
jük , m it h o z  az újesztendő, hanem  
az, hogy tisztázzuk, m it akarunk m i 
b e l e v i n n i  az újesztendőbe. Nem  
jósolgatni kell, hanem, terveket kell 
készíteni s azok megvalósításán fá 
radozni. Ez a kötelessége az egyes 
embernek, a családnak, egy-egy nép
nek is, ha a neki adott idővel Isten  
akaratának megfelelően, tehát jól 
akar gazdálkodni.

A  tervszerű m unka  Isten  akarata 
szerinti munka.

Magyar népünk évek óta tervsze
rűen m unkálkodik. Ennek tulajdo
n ítju k  országépítő sikereinket, azt, 
hogy eltűn tek a romok, a háború 
romjai, hogy új, erősebb és szebb 
haza épül, hogy egész népünk élet- 
színvonala, szellemi és anyagi élete 
em elkedik.

A  tervszerű m unka egyházunkban  
is szükséges és elengedhetetlen. A  
jó  lelkipásztor és a jó gyülekezet 
tervszerűen dolgozik és tervszerűen  
él, Ű jév küszöbén gondoljunk egy
házi terveinkre, s arra. hogy azokat 
m ikén t tu d ju k  az újesztendőben  
megvalósítani!

HANG SÚ LYOZZU K, hogy az em 
ber b i z o n y o s  m é r t é k i g  ural
kodhatik az idő felett. De így van 
ez a terem tett világ m inden dolgá
val. Szám ításainkba hiba is csúsz- 
hatik be, hiszen em berek vagyunk, 
tévedhetünk. M unka közben rájö
vü n k  ezekre a hibákra és kiküszö
bölhetjük őket. Azért, m ert tévedé
sekre és hibákra is van kilátás, dő
reség lenne azt mondani, hogy in 
kább nem  csinálunk semm it, csak
hogy ne kövessünk el hibákat és ne 
tévedjünk. Ez lenne a legnagyobb 
hiba és a legsúlyosabb tévedés. H it
iét, reménységgel, a javítás és ja 
vulás m indenkori lehetőségében bíz
va  s rá m indig törekedve, vállal
nunk kell az esetleges tökéletlensé
geket, hibákat, tévedéseket, ember- 
m ivoltunk tudatában.

Határt je len t idő fe le tti uralm unk
ban az is, hogy szám unkra, em be
rek számára, nem  adatott korlátlan 
idő, hanem csak véges idő: egy év, 
ké t év, hetven, vagy ha feljebb, 
nyolcvan esztendő . . .  De éppen ez is 
arra serkent, hogy a nékünk adatott 
időt megbecsüljük s vele bölcsen 
gazdálkodjunk,

A  tervszerű alkotó m unká t kor
látozhatja, akadályozhatja az e m 
beri gonoszság is. A  népek terv
szerű építő m unkáját különösen aka
dályozza és zavarja a háború s a há
borúra való készülődés. De a hábo
rúval sem  vagyunk úgy, m in t va
lami kikerülhetetlen  sorscsapással. 
M egtanultuk, hogy a háború ellen 
is a siker reményében veheti fe l 
a küzdelm et az ember s erről az ol
dalról is biztosíthatja tervszerű al
kotó m unkájának sikerét.

ISTE N  KEZÉBŐL H ITTEL VESZ- 
SZÜ K  az időt, az időnek azt a darab
já t is. m elyet az 1954. esztendőnek 
nevezünk. Istentől vesszük, m int al
kalmat és lehetőséget. Űjesztendő 
küszöbén Arra nézünk, A kin ek  a 
születésétől szám ítjuk az időt, a m i 
Urunk, Jézus Krisztusra, A z emberi
ség időszámításának közepén Ö áll. 
Ez arra figyelm eztet, hogy neki köze 
van az időhöz, ő t  tartva szem ünk  
előtt, bízó hittel, reménységgel né
zünk  a jövőbe, az újesztendöbe s arra 
kérjük, adjon bölcseséget, erőt, egész
séget ahhoz, hogy tervszerű m unká
val tud juk formálni népünk és egy
házunk szebb jövőjét

Dr. Vető Lajos

A karácsony előtti vasárnapon 
mindkét püspökünk új templomot szentelt

D. Dr. Veíő Lajos Nyíregyházán
December 20-án fejeződtek be a 

nyíregyházi egyházközség fennállásá
nak  200 éves jubileum a alkalm ával 
rendezett ünnepségek, a  nyíregyházi 
szegényháztéri kis templom felszen
telésével, am it az egyházközség im a
házából alakíto tt át templommá.

D. Dr. Vető Lajos püspök Csákó 
Gyula püspöki titk ár és Megyei- La
jos esperes, valam int négy nyíregy
házi lelkész kíséretében érkezett az 
új templomhoz, ahol Balczár István 
egyházfelügyelő, egyben a templom 
tervezője üdvözölte s ad ta át neki 
az új templom kulcsát.

A püspök beszédében többek kö
zött ezeket m ondta: »Istennek adunk 
hálát, am iért lehetővé tette, hogy 
ebben a hajlékban is im ádhassuk 
őt, hallhassuk az Ö életadó beszédét, 
bűnbocsánatot nyerhessünk az Ö 
szent vacsorájában s egyáltalában 
részesülhessünk mindazokban a jó
tétem ényekben, am elyeket a  hivő 
szívek szám ára az Ur egyháza nyújt. 
Emberi m unka és em beri áldozat- 
készség is rejlik  ebben az istentisz
teleti helyben, annak m egújított for
m ájában, De ezért is Istennek va
gyunk elsősorban hálásak, m ert Ö 
az, aki a  bűnös em bert ú jra  meg 
ú jra  alkalm assá teszi arra , hogy az 
Ö dicsőségére m unkában, pénzben, 
fáradságban áldozatokat hozzon. H á
lásak vagyunk Istennek azért is, 
hogy olyan állam ban élhetünk, 
melyben vallásunk szabad gyakor
la ta  biztosítva van mindazok szá
m ára, kik Istent félik és szeretik. 
Ez is Istennek kegyelmi ajándéka.-* 

Beszédét így fejezte be:
»Istennek népe, ahogyan ide ma 
örvendező szívvel jöttünk be, és 
hálaadással vonultunk be ennek 
az istentiszteleti helynek a ka
puján,. járj ide ki és be minden
kor örvendezéssel s énekelj Neki 
vígan, szolgálj Neki örvende
zéssel és áldjad az Ö nevét min

denkor!"
Felemelő ünnep volt, am ikor a 

templomban és a templomon kívül 
szorongó tömeg örvendező éneke, 
m ajd az oltárnál álló püspök és hat 
lelkész ősi »Confirma Deus« felszen
telő éneke zengett.

A templomszentelés után a  nagy
templomban az ünnepi istentiszte
leten is D. Dr. Vető Lajos püspök h ir
dette az igét, m ajd ünnepi közgyű
lés volt. M indezeknek az alkalm ak
nak különös jelentőséget adott az a 
körülmény, hogy régi püspöki szék
helyéről való távozása óta a püspök 
elsőízben látogatta meg volt gyüle
kezetét.

Az ünnepi közgyűlésen Joób Oli
vér igazgató-lelkész olvasta fel a 
tem plom ' létesítésének körülm ényeit 
és történetét s terjesztette elő az 
ünnepi határozati javaslatokat. Az 
előterjesztésből kitűnt, hogy a hívek 
e kis templom céljára offertóriu- 
rnokon kívül 27.720 forintnyi össze
get adakoztak. A kis tem plom  azon
ban e jubileum i megemlékezésnek 
csak egy része. A jubileum i ünnepi 
határozat alapján  a gyülekezetnek 
sokkal nagyobb, jövőbe néző tervei 
vannak. A következő évek a la tt több 
tanyai templomot, istentiszteleti he
lyet akar építeni a tanyavilágban.

Margócsy Emil egyházkerület: fel
ügyelő örömmel üdvözölte a gyüle
kezet e nagyszabású tervét s rám uta
to tt annak rendkívüli fontosságára.

Az ünnepi közgyűlés kiemelkedő 
pontja volt, am ikor Balczár István 
egyházfelügyelő az egyházközség 
nevében köszöntötte Vető Lajos 
püspököt abból az alkalomból, hogy 
a pozsonyi teológiai akadém ia tisz
teletbeli doktorává avatta , valam int 
püspöki szolgálaténak ötéves jub i
leuma alkalmából.

A püspököt ezen kívül Mcgyer 
Lajos Hajdú-Szabolcsi esperes és 
Dr. Kádas Miklós nyíregyházi re
form átus lelkipásztor is köszöntöt
ték.

Dr. Vető Lajos püspök válasz
beszédében

örömének adott kifejezést, hogy 
a nyíregyházi gyülekezet a jövő 
terveit kovácsolja. Ez az evan

géliumi magatartás

— m ondotta a püspök. — Beszéde 
további során örömmel te tt bizony
ságot arró l a  reménységéről, hogy 
a  Magyarországon és Csehszlovákiá
ban élő evangélikusok életében és 
egymáshoz való viszonyában új kor
szak kezdődik, olyan korszak, am ely
ben keresztyénekhez m éltóan test
véri szeretetben és barátságban fo
gunk épülni s egymás boldogságán 
m unkálkodni és nyoma sem lesz 
annak az áthato lhata tlan  válaszfal
nak, ami népeinket a  m últban elvá
lasztotta. Örömmel állapította meg 
a  püspök, hogy a  magyarországi két 
protestáns egyház hazánkban meny
nyire testvéri egységben m unkálko
dik s milyen hasznos segítséget 
nyújtanak  egym ásnak éppen a kül
földi .testvéri kapcsolatok létesítésé
ben és ápolásában is.

A békemozgalom ügyét érintve,

m egem lítette a  püspök, hogy a  szlo-> 
vák evangélikus egyház alaposabb 
megismerése u tán  teljesen értelm et
lennek ta rtja , hogy m i m agyar és 
szlovák evangélikusak ne legyünk 
egymással jóban.

Hálás vagyok Istennek azért —
— fejezte be a  püspök felszólalását
— hogy ezt az ötéves jubileum ot itt  
ünnepelhettem . A szívünket Isten 
iránti hálának a melege tölti el s 
úgy érzem, hogy itt  vannak szívek, 
am elyek m egértik a  m unkát, a  kü l
detést, am elyet Istentől kaptam .

A gyülekezeti ünnepségek soro
zata templomi vallásos esttel feje
ződött be, am elyen a  gyülekezet 
énekkara énekelt, Gáncs Aladár kán- 
tor-segédlelkész két Bach-művet 
orgonáit igen finom, művészi elő
adásban, Mcgyer Lajosné pedig 
Haendel: »Messiás« című oratóriu
mából énekelt á riá t és Praetorius: 
»Im földre szállt Immanuel« című 
énekét adta elő, im m ár egész egy
házunkban ism ert művészetével. Az 
oltári szolgálatokat Csákó Gyula 
püspöki titk á r  végezte. Vető Lajos 
püspök pedig előadást tarto tt.

Joób Olivér

D. Dezséry László Miszlán
Miszla 1200 lakosú kis község^ tíz 

kilom éterre Gyönktől. Az itt  élő 91 
lelket számláló evangélikus gyüle
kezet a gyönki egyházközség filiája. 
Szinte hihetetlennek tetszett, mikor 
Fábián Im re esperes a nyáron közölte 
a püspöki hivatallal, hogy

a miszlai 91 evangélikus hivő
azzal a tervvel foglalkozik, hogy
rossz állapotban levő gyüleke
zeti házát lebontja cs helyébe új 

templomot épít
mégpedig okjóber 31.-ig, a reform á
ció em lékünnepére. Augusztus 18-án 
m ár e lkészü lt.a  templom alapjának 
kiásása és az alapkőletétel ünnepére' 
m eglátogatta a gyülekezetét Dezséry 
László püspök, hogy személyesen 
győződjék meg arról, vájjon nem 
kezdtek-e túlm éretezett vállalko
zásba a miszlaiak. Ez alkalom mal 
látogatott püspök először a  miszlai 
gyülekezetbe. A gyülekezet ígéretet 
te tt a  püspöknek, hogy október 31-re 
elkészül az új templom, a  püspök 
pedig megígérte, hogy am int el
készül a  templom, eljön felszen
telni. A templom meg is épült 
a kitűzött időpontra, a felszen
telésre azonban csak december 
20-án kerü lhetett sor. »A győze
lem napja ez — m ondta Kraehling 
Dániel lelkész a felszentelés ünnepi 
közgyűlésén, m ikor megköszönte a  
helyi tanács, az egyházkerület, az 
egyházmegye és a környező gyüle
kezetek tám ogatását. — Nem a 
miszlai gyülekezet tagjainak a  győ
zelme, hanem  Istené, aki a  hitet 
ad ta  szívünkbe.«

Érdemes néhány adatot felje
gyezni ennek a m aroknyi gyüleke
zetnek az életéből. 1860-ban kisebb 
épületet vásároltak, iskolává alak í
to tták  és lévitatanító t hívtak. Nem
sokára felvetődött a templomépítés 
terve is. Az anyaegyház azonban, de 
a  többi gyülekezetek sem törődtek 
sokat Miszlával. Egyedül Ruppert 
jegyző te tte  szíve ügyévé a tem p
lomépítést. 1909-ben m ár a tervrajz 
is elkészült, de megvalósításhoz nem 
ju to ttak  el. Sőt 1911-ben az utolsó 
tanító  is elhagyta a gyülekezetét. A 
régi iskolaépületben egészen a leg
utóbbi időkig tarto tták  az istentisz
teleteket. A gerendázat m ár rogya
dozott. A lá kellett tám asztani a 
mennyezetet. Átépítés helyett azon
ban az új építésének vágya töltötte 
el a gyülekezetét. Május 18-án ta r
to tták  az utolsó igehirdetést a régi 
épületben a 84. zsoltár alapján »Kí
vánkozik, sőt emésztődik lelkem az 
U rnák tornácai után . . .« Megkez
dődött a bontás, m ajd az építés. A 
régi épület téglái, használható fa
anyaga és padjai beleépültek az új

templomba. Egy evangélikus építő
m ester vezetése m ellett a gyülekezet 
m ajd m inden tagja kivette részét a 
munkából. A kétkezi m unka m ellett 
5309 forintot adtak  a templomépítés 
céljára. A napszám ban végzett 
m unka forin tra  átszám ítva 9715 fo
rin to t te tt ki.

A kis gyülekezet nagy példája ma
gával ragadta a környező gyülekeze
teket és az egész tolna-baranyai 
egyházmegyét. K raehling Dániel so
rozatosan ta rto tt igehudetést az 
egyházmegye .gyülekezeteiben és 
ham arosan 8365 forin t gyűlt össze. 
Az egyházkerület 1500 forint, a gyü
lekezeti segély 3261 forint,•' egyhá
zunk sajtóosztálya 1000 forin t ado
m ánnyal segítette az építkezést.

A templom olyan, m int ahogy m e
sekönyvekben szokták rajzolni. Ked- 
vesen, hivogatóan áll egy kis halóm 
tetején. Tornyából a  régi harang 
szava gyűjtötte össze decem ber 20-án, 
csípős hidegű téli vasárnap reggelen 
az ünnepi gyülekezetei. A tem plom 
kapuban a gyülekezet gondnoka fo
gadta a tem plom szentelésre Benczúr 
László püspöki titk árra l együtt érke
zett püspököt. Egyszerű, kedves sza
vak keretében ad ta  á t  a  templom kul
csát. Az oltár elő tt megszólalt a 
templomépííő Salamon imádsága. 
Efézus 2:19—22. alap ján  h irdette De
zséry püspök az igét:

» ...  fölépíttetek az apostoloknak 
és a prófétáknak alapkövén, lé
vén a szegeletkő maga Jézus 

Krisztus . . .«
Igehirdetésében u ta lt a  püspök 

a rra  az ígéretre, melyet az alapkő- 
letétel alkalm ával kölcsönösen te t
tek. Ezt az ígéretet —■ m ondotta —* 
tulaj donképpen

nem is egymásnak, hanem Isten
nek tették mindketten. Istennek, 
aki csodálatosan vezeti a mi né
pünket és benne egyházunkat 

ezen a földön.
Em lékeztetett arra , hogy a  két há
ború mily sokat pusztított hitben és 
em beréletben egyaránt. »A ném et iga 
alól való felszabadulás után sokan 
különösen az egyházra néztek re 
ménytelenül. Ki építi fel a  rom okat? 
Ki gondolta volna akkor, hogy 
Miszla, m iután az ú. n. békeévekben 
nem tud ta felépíteni tem plom át, 
1953-ban építi meg? Isten csodála
tos te tte  ez és az is, hogy jólétét 
egyenletesen fokozó, reménykedő 
nép között m i m agunk is rem ény
kedve nézünk előre egyházunk és 
népünk jövőjére. Milyen szép az, 
hogy M agyarországon az evangélikus 
egyház rem énykedve szolgálhat Is-

— Folytatás a 2. oldalon —»

Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! (Zsolt. 90. 12.)
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fan igéjével, a hogy ehhez az egyház
hoz tartozik a miitlai gyülekezet Is. 
Erről az egyházról ad tanítást az 
Efézusi levélben Pál apostol.«

A továbbiakban azt emelte ki a 
püspök, hogy az egyház lelki ház. 
Szogeletköve Jézus Krisztus. Nem 
máról holnapra születik. Nem a vé
letlen dolga. Jézus Krisztus halála 
és feltámadása és az erről szóló 2000 
év óta hangzó igehirdetés hívja létre 
A magyarországi evangélikus egyház 
is Jézus Krisztustól .tanulta, hogy az 
igét a nép között hirdesse és igy ve
zesse az embereket istenfélelemre és 
az emberek közötti kötelesség teljesí
tésére.

»Az egyház azért van, hogy el
jussunk az ielvességre és az
igaz élet útját járjuk a földön. 
Mi a népre nézünk és azért épít
jük a templomokat. Az evangé
lium arra tanít, hogy az üdvös
ség és az igazi, engedelmes em
beri élet keresése össze tartozik 

a Jézus Krisztusban.

Ez az evangélium a bűnös ember
hez szól, akik mi vagyunk, akik 
annyi bajt hozunk a földre. Minden 
embernek szól, hogy boldogabb le
gyen minden ember a földön. Nem 
azért építünk templomot, hogy di
csekedjünk; vele, hanem

azért, mert meg akarjuk szépí
teni a magyar emberek életét a 
szeretet, az Igazság és testvéri

ség győzelmével.«

A m in t az h íveink előtt ismeretes, 
évente öt offertóriumot szokott tar
tant egyházunk, m elyeknek időpont
já t és célját közös püspöki határozat
ta l szokták megállapítani. Ezek az 
országosan kötelező gyülekezeti öf
ter tóriumok hatalmas erősítői bizo
nyos közös országos egyházi m un
káknak. A z  1953-as esztendőben az 
országos kötelező offertórlum ok te
kintetében nagyarányú fejlődés tör
tént. A  gyülekezetek m indenütt lel
kesen áldoztak az egyházi sajtó tá
mogatására, a nyugdíjas lelkészek, 
lelkészözvegyek és árvák támogatá
sára, a bibliaterjesztés céljaira és a 
szeretetintézm ények fenntartására. 
Valam ennyi országos offertórium  
meghaladta a 20.000.— forintot. A  
lelkészt hivatalokhoz már m egérke
ze tt a legújabb közös püspöki körle
vél, m elyben püspökeink a XIII .  kö
zös püspöki határozat formájában

Befejezésül karácsony közelségére 
utalva a püspök azt kívánta a gyü
lekezetnek, hogy legyen új temploma 
az a hely, ahol minden oda belépő 
a szeretőiben és a békességben nö
vekedhet és karácsonyi erőt kap a 
mindennapi munkához és ólathez. 

»Szeressétek ezt a templomot, 
egymást és ezt a magyar népet.« 
Az istentisztelet után tartott ün

nepi közgyűlésen többen köszöntöt
ték a templomépítő gyülekezetét: a 
helyi és a gyönki református egy
házközség lelkészei, a szomszédos 
Keszőhídegkut és Varsád gyüleke
zete nevében Kerb István, illetve 
Liska Endre lelkészek. Fábián Imre 
esperes levélben küldte el köszönté
sét. A közgyűlés kedves mozzanata 
volt Rátkay István gondnok nevének 
megemlítése, aki 90 éve tölti be tisz
tét a gyülekezetben és nagy odaadás
sal vette ki részét az építésben.

Amíg a gépkocsi Gyünkre vitte 
vissza a gyülekezet boldog lelkipász
torát, a püspökkel hosszasan elbe
szélgetek a misztai hívek. Hálásan 
emlegették Kraehlirig Dániel odaadó 
pásztori munkáját, aki rendszeresen 
pásztorolta őket kerékpáron téve 
meg három nagy kaptatón keresztül 
a tíz kilométere« utat sokszor eső
ben és téli fagyban.

Mire az ünnepség véget ért, az új 
templom ablakáról leolvadtak a de
cemberi fagy festette jégvirágok. Ki
nek a szívéről ne olvadna le a jég 
a mlszlai példa hallatára!

Benczúr László

kihirdették az 1954. évi országosan 
kötelező offertóriumokat.

A z  1953-ban is m egtartott fen ti 
négy offertórium i cél m ellé püspö
keink ezévben »templomépitésl« o f
fertórium ot rendeltek el vlzkereszt 
utáni első vasárnapra, vagyis 1954. 
január 10-re. A  püspöki körlevélben  
erről a célról püspökeink a követ
kezőket írják:

»Ez ú j offertórium ot a volt »m isz- 
szióir offertórium  helyébe rendeljük  
azzal, hogy annak összege felét-felét 
az Északi, illetőleg a Déli Egyházke
rület egy-egy templomépítő gyüleke
zete kapja. 1954. évi gyűjtési célul az 
Északi Egyházkerületben a Budapest- 
pesthidegkúti templomot je lö ljük ki, 
m ely egyben a Lelkésznevelő In tézet
nek  is szolgál, a Déli Egyházkerület
ben pedig a Éudapest-zugtói templo
mot, illetve gyülekezetei je lö ljük ki. 
M indkét tem plom  befejezéshez köze-

A DELI EGYHÁZKERÜLET 
ÉS A SAJTÓOSZTÁLY 

KAKACSONYESTJE
Kedves karácsonyi ünnepséget ren

dezett a Déli Egyházkerület és az 
Egyetemes Sajtóosztály a Puskln- 
utcai egyházkerületi székházban el
helyezett egyházi hivatalok dolgozói
nak gyermekei számára. A karácso
nyi ünnepségen a két egyházi hivatal 
munkásainak 19 gyermeke vett részt. 
A gyermekek együtt uzsonnáztak De- 
zséry László püspökkel, aki a gyer
mekeknek szóló beszéddel kiosztotta 
a Déli Egyházkerület és az Egyete
mes Sajtóosztály karácsonyi ajándé
kait a gyermekek között. Uzsonna 
után Benczúr László püspöki titkár 
flanelogi'áffal foglalkozott a gyerme
kekkel, akik azután nagy boldogság
ban játszottak együtt. Egyházi hiva
talaink gyermekeinek ez a boldog 
délutánja testvéri közösségbe vonta a 
szüléket is.
VALLÁSOS FÉLÓRA

Január 2-án, szombaton reggel fél 
9 órakor evangélikus vallásos fél
órát közvetít a Petőfi-rádió, Igét hir
det dr. Ottlyk Ernő lelkész,

ledik és az országos offertórium  a 
befejezést jelentősen elősegítheti,e

Lelkészeink és gyülekezeteink  
nagy örömmel fogadták ezt a püs
pöki rendeletet s országosan olyan  
közvélem ény alakul ki, hogy ez a jó 
kezdeményezés a további évek sorún 
évről évre tervszerűen fogja segí
teni egyházunk templomépítési és 
templomrenoválási kötelességei vég
rehajtását. A z  országban több el
kezdett és helyi anyagi erők hiá
nyában még be nem  fe jezett tem p- 
lomépités folyik. Törekedjünk arra, 
hogy ezek a tem plom ok hamar be
fejezéshez jussanak egyházunk kö
zös erőfeszítéséből, hitéből Isten  di
csőségére.

Már most fe lh ív ju k  a figyelm et az 
1954. január 10-i offertóriumra. Ada
kozzanak az evangélikus testvérek, 
a gyülekezetek hittel és jószívvel a 
ké t budapesti templom  befejezésére.

BUDAVÁR
A gyülekezet énekkara karácsony 

mésodnapjának estéjén egyházzenei 
áhítat keretében karácsonyi éneke
ket adott elő Bach, Háynes, Grubér 
és Rieger műveiből. Előadást tartott 
dr. Tomka Gyula egyházfelügyelő. 
Orgonáit dl Glória János.

IHAROSBERÉNY
December 12—I3-án meglátogatta 

a gyülekezetét Kutas Elek, a somogy- 
zalai egyházmegye esperese. Iharos- 
berényben beiktatta hivatalába 
Varga Imre egyhangúlag megvá
lasztott új felügyelőt, Iharos, Po- 
gányszentpéter filiákban, Somogy- 
csicsón és Inkén is szolgált igehir
detéssel.

CSURGÓ
December 17—20-ig ádventi ige

hirdetés-sorozatot tartott a gyüle
kezetben Hegyháti János iharos- 
berényi lelkész.

GYÉKÉNYES
Ádventben minden csütörtökön 

ádventi estet tartott a gyülekezet. 
Ezeken az alkalmakon Szomjas Ká
roly, Lágicr Béla és Szekeres Ele
mér lelkészek szolgáltak,

SOMOGYSZOB
Advent utolsó vasárnapján a 

templomban ádventi áhitat volt. Igét 
hirdetett Bándy István lelkész,

CSORVÁS
December 7 és 11 között a csor- 

vási gyülekezetben igehirdetés-soro
zatot tartott Marschalkó Gyula 
mezőhegyes! lelkész.

SZARVAS
A gzarvasi egyházközség december

13-tól 20-ig adventi Igehirdetés- 
sorozatot tartott az ősi Tessedik- 
templomban. Igehirdetők voltak: 
Bácskai Gusztáv, Kalavszky Kálmán, 
Pálfi István, Szepesi Károly, Szé
kács Sámuel lelkészek. December 
20-ón a diakóniai osztály ügyvezető 
lelkésze tartott egésznapos szolgála
tot a leányárvaház karácsonya ja
vára.

BEZI
December 13-én ádventi szeretet«

vendégség volt a gyülekezetben, 
amelynek műsorát a gyülekezet ifjú
sága szolgáltatta. A bevételt a 
templom renoválására fordítják,

BANK
December 20-én iktatta be Lovas- 

Kovács András lelkészt az egyház
község lelkészi állásába dr. Csengődy 
Lajos esperes Csővári Dezső és Zá- 
borszky Csaba lelkészek szolgálatá
val.
ÖSAGÄRD

December 8-án az ősagárdi és 
felsőpetényi gyülekezetek közös 
presbiteri napot tartottak. Harmati 
Béla lelkész: »Presbiteri tisztség!'e 
hívattam el« címen tartott előadást 
és az új egyházi törvényeket ismer
tette, Záborszky Csaba lelkész: »Mit 
kívánunk presbitereinktől« címen 
szólott a presbiterekhez és L Pét. 5,
1—4. alapján tartott Írás magyaráza
tot.

SOPRON
December 20-án karácsonyi orgona- 

zene-est volt a templomban. A mű
soron Bach, Anialffy, Reger, Mai
ling, Martin és Gárdonyi karácsonyi 
ének- és orgonaszámai szerepeltek, 
Vezényelt és orgonáit Szentgyörfyi 
Kálmán karigazgató,

HALÁLOZÁS
Dr. Gergely Kálmán tyukodi kör« 

zeti orvos rövid, súlyos szenvedés 
után Budapesten elhúnyt. Felesége 
és hat gyermeke gyászolja. Sírjánál 
Várady Lajos esperes hirdette az 
igét. Feltámadunk!

Páncéltőkés zongorát hatezerig 
megbízásból Nagy búd apesten kere
sek. Törne sanyi László lelkész Kis
pest.

Meleg otthont nyújtanék nyugdí
jas lakótársnőnek kisgyermekeim 
körüli reggeli és esti segítségért. Fel
világosítást Pannónía-u. 9. 1. 5. alatt 
az esti órákban.

Figyelmeztetés! Úgy értesültem,
hogy a lelkészi hivatalokat több al
kalommal keresi fel egy Bíró Mihály 
nevezetű egyén, aki rám való hivat
kozással anyagi támogatást kér. Fi
gyelmeztetem a lelkész-testvéreket, 
hogy érte semmiféle anyagi felelős
séget nem vállalok. Fülöp Dezső lel« 
kész, Bük.

Püspökeink tesnplemépítési országos offertóriumot rendeltek el

Szózat a világkeresztyénség lelkiismeretéhez
Nyikoláj metropolita beszéde a Béke Világtanács bécsi ülésszakán
Már hírt adtunk arról, hogy a Béke Világtanács bécsi ülésszakán 

Nyikoláj metropolita, az orosz ortodox egyház Krizosztomusza, beszédet 
mondott. Beszédét, amelynek a világkeresztyénség sajtója nagy figyelmet 
szentel, az alábbiakban ismertetjük.

I SMÉT EGYBEGYÜLEKEZTÜNK 
a Béke Vllágtanács tágas köré
ben, hogy az egész emberiséget 

foglalkoztató nemzetközi kérdések 
békéé megoldása érdekében szüksé
ges további teendőket me-gt hu ács
kozzuk. Mindenekelőtt szeretném át
adni az orosz ortodox egyház leg
forróbb köszöntését. Ez az egyház 
egy a mi népünkkel a világbéke sür
getésében és rendíthetetlenül hisz 
abban, hogy a világ keresztyénéinek 
sorain belül egyetlen olyan embernek 
sem szabad lennie, elki elhanyagolja 
azt a kötelességét, hogy a népek 
megbékélése ügyének szolgáljon, 
mert éppen ez a ml vallásunk leg
fontosabb tanításának a győzedelme. 
Nagy megelégedéssel állapíthatjuk 
meg valamennyien, hogy a koreai 
vérontás, amely három esztendőn 
kereaztül felháborította a népek lel
kiismeretét, nem magától, és nem az 
ellenfelek kimerülése következtében 
szűnt meg, hanem a jóakaratú em
berek millióinak sürgetésére.

Hosszú időszak után először kapott 
bizonyos értelemben szárnyat a tár
gyalások eszméje, a megegyezés esz
méje s úgy áradt végig az egész vi
lágom, minit a frissítő szél s minde
nütt megélénkítette az emberek bé
ke reménységeit.

A KOREAI FEGYVERSZÜNET 
láttán örvendünk annak a nyu
galomnak, amely Korea egén 

megjelent s a megkönnyebbülés só
hajának, amely új reménységgel töl
tötte él ennek a mártír népnek az 
életót Ml keresztyének éppúgy, mint 
az egész világ valamennyi más béke
szerető embere, a nemzetközi élet e 
nagy eseményében rendkívüli báto
rítást kaptunk, mert ez volt az első 
és szükséges eredménye a népek bé- 
keharcá/nak, mert ez volt ez első és 
legmeggyőzőbb bizonyítéka a világ- 
közvélemény erejének.

Most változatlan figyelemmel kí
séri az egész világ a fegyverszünet 
feltételeinek betartását és várja a 
koreai béke végleges megkötésére 
irányuló tárgyalások megkezdését,

Mindent meg kell tenni azért, hogy 
ezeken a tárgyalásokon a világ köz
véleménye érvényesüljön ég Korea 
békés egyesítésében és valamennyi 
külföldi fegyveres erő kivonásában 
elérje a célját. Szükséges, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok vala
mennyi keresztyén egyháza és val
lási közössége e kérdésben állást fog
laljon « ezzel segíts éget nyújtson az 
amerikai népnek ahhoz, hogy kor
mányától ki kényszerítse a koreai nép 
önrendelkezési jogának tlszteletben- 
tartását.

Mint az orosz ortodox egyház kép
viselője, nem kerülhetem el azt, hogy 
rá na mutassak arra az óriási fele
lősségre, amely a nyugati keresz
tyén só get az európai nemzetközt 
helyzet tekintetében terheli. Ha a 
nyugateurópai országok katolikusai 
ée protestánsai megértik a helyzet 
komolyságát — és ml nem szűnünk 
meg őket erre égő felelősséggel fel
szólítani —, akikor hamar elérhetik 
azt, hogy a légkör megváltozik a fel
tétel nélkül való tárgyalások Javára, 
a nemzetközi helyzet oly nagyon 
szükséges általános enyhülésének ja
véra, az öt nagyhatalom tárgyalásai
nak javára.

Az érdekelt országok kormányait 
erkölcsi, politikai és gazdasági érvek
kel, valamint a közvélemény erejével 
Ilyen tárgyalásokra készekké kell 
tenni — ez mozgalmunk időszerű fel
adata.

A háború rettenetes könyörtelen
ségét kell a fegyverkezési verseny 
veszedelmes játékával szemben egyik 
főérvünkké tenni. Az »erő politiká
jának« hívei által felhozott érveket 
a háború értelmetflenségének érvével 
kell visszautasítanunk.

Szökőárként zúduljanak a jóaka
ratú emberek tiltakozásai, követelé
sei, cselekedeted és imádságai, felhí
vását és reménységei, s mint egyik 
hullám a másik után, ássák alá a há
ború bástyáinak a fundamentumait. 
Az eredmény akkor válik majd nyil
vánvalóvá, amikor a nagyhatalmak 
kormányai rádöbbennek, hogy kény
szerülnek a nemzetközi ellentétek

békés tárgyalások útján való megol
dását vállalná.

A KÜLÖNFÉLE FELEKEZETEK
HEZ tartozó keresztyének mind 
nagyobb számban jutnak el az 

egyetlen helyes döntéshez: ahhoz az 
elhatározáshoz, hogy a népekkel 
együtt küzdenek a nemzetközt bé
kéért s nem hajlandók a háború hí
veivel együtt haladni.

Kétségtelen, hogy a koreai és a 
német kérdés halaszthatatlan megol
dásában, a tömegpusztító fegyverek 
elleni küzdelemben óriási hatást 
gyakorolhatnának azok a keresztyén 
körök, amelyek mindeddig nem vet
tek részt cselekvőén a béke oltalma
zásában. Mindent meg kell tépnünk 
azért, hogy a keresztyének lelki Isme
retét felrázzuk. Mint az orosz orto
dox egyház szolgáját, aki többször 
fordultam már felhívásokkal Nyugat 
keresztyénéihez, ez a gondolat vezé
rel. Most azért újra kinyújtom felé
jük jobbomat, s a meggyőzés szavá
val fordulok hozzájuk. A nagy vesze
delem láttán, amennyire csak lehet, 
meg kell értenünk egymást e olyan 
felhívással kell az emberiséghez for
dulnunk, amely méltó a mi hitünk
höz: a szeretet és békesség szavával, 
a Krisztus szavával.

Hitünket és keresztyén élh!való
sunkat a hit cselekedeteivé!, az egy
szerű, minden ember számára elér
hető béke megvédelmezésével kell 
Igazolnunk. Fontos feladatunk, hogy 
a nagyhatalmak kormányait azzal a 
ténnyel állítsuk szembe, hogy a ke
resztyének egységesek a háború és 
minden, azt előidéző ok elítélésében. 
Nyugaton élő testvéreink látókörét a 
népek megbékélésének pozitív lehe
tőségeire való tekintettel kell kitágí
tani, felhívom őket arra, hogy hitük
kel, Igehirdetésükkel és befolyásuk
kal sokasítsák meg ezeket a lehetősé
geket.

M t KERESZTYENEK HISSZÜK, 
hogy Isten kezében van a há
ború és a béke ügye. Mégis, 

mindaddig, míg nem tört ki a há
ború, valljuk, hogy a béke bizonyos 
mértékig a md kezünkben is van. Ez 
azt jelenti, hogy amilyen odaadással 
szolgálunk e szent ügyért, olyan 
mértékben oltalmazhatjuk, szilárdít
hatjuk és tartóssá tehetjük, Mi ke

resztyének a szabadság gyermekei
vagyunk s ezért nem hirdethetünk 
olyan békét, amelyet a hódító hata
lom akarata diktál, mert az Ilyen 
béke rabszolgaságot jelent. Mt nem 
az »erők egyensúlyában« látjuk a 
hozzánk méltó békét. Mert ezt az 
egyensúlyt szakadatlanul zavarja a 
túlsúlytörekvés és az ilyen béke fegy
verkezési versenyt jelent, amely szi- 
polyozza a népek erejét. Ezért olyan 
békét akarunk, amely a népek barát
ságán, a szabadság kölcsönös tiszte
letén s a nemzetközi szuverénitá« el
ismerésén alapszik.

A békeharoban való részvételünket 
keresztyén missziónak tekintjük. 
Hisszük, hogy a keresztyénéit részvé
tele a békéért folyó harcban Krisz
tus nevében végzett keresztyén cse
lekedet.

Amikor mi keresztyének, a népek
kel együtt védelmezzük a békét, nem 
politikád irányzatot, vagy politikai 
rendszert védelmezünk, hanem az 
embereknek az élethez való jogát, és 
a népek békés együttélésének lehe
tőségét, tekintet nélkül arra a rend
szerre, amelyhez tartoznak. Arra 
törekszünk, hogy az evangélium 
hangja, amely letépi a gonoszság ál
arcát és megbátorítja a jókat, eljus
son testvéreink fülébe, és megmoz
gassa lelkiismeretűket.

A keresztyén hit semmiképpen sem 
igazolja a békéért vívott harctól 
való távolmaradást s nekünk, akik 
keresztyének vagyunk, össze kell ta
lálkoznunk abban a szolgálatban, 
amellyel segítünk az emberiségnek, 
hogy kijusson az ellentétek örvényé
ből é* rálépjen az együttműködés és 
kölcBönö* segítés egyenes és erköl
csileg tiszta útjára, Ez a kivezető út 
a nemzetközi vitakérdések békés 
rendezése, mindazoknak a kérdések
nek békés rendezése, amelyek nap
jainkban a nemzetközi feszültséget 
előidézik. Ez a kiút tehát a tárgyalá
sok útja, aaaké a tárgyalásoké, ame
lyek azt a céiit szolgálják, hogy meg
egyezést hozzanak létre, ez az egyet
len kiút az öt nagyhatalom találko
zója. A tárgyalások folyamán van a 
legtöbb mód arra, hogy napvilágra 
kerüljenek a jóakarat erői, a tárgya
lások vezethetik a feleket a kölcsö
nös megértésre s ezek tehetik őket 
késszé arra, hogy kölcsönös enged
ményeket tegyenek.

A TÁRGYALÁSOK GONDOLATA 
megfelel a keresztyén gondol
kodásnak, még abban az eset

ben is, ha politikai ellentétekről van

szó. A tárgyalások gondolatában 
többet láthatunk politikai megegye
zésnél, mi a nemzetközi béke erkölcsi 
értékeinek szabad elismerését látjuk 
benne. *

A tárgyalások gondolata azért., is 
megfelel a keresztyén gondolkodás« 
nak, mert a háború semmi körülmé
nyek között sem lehet az igazságos
ság útja, vagy az egyik-másik rend
szer helyességéről való meggyőzés 
eszköze. A tárgyalásokban mi a  poli
tikai éa erkölcsi célszerűség egybe- 
fonódását látjuk, a nemzetközi kap
csolatok szabályozásának eszközét, 
a népek biztonságának zálogét, sza
badságuk és függetlenségük tiszte- 
letbentartását látjuk.

A z  orosz ortodox egyház egy szív
vel, lélekkel helyes1’ és támogatja 
népünkkel együtt valamennyi nem
zetközi kérdés békés szabályozásá
nak gondolatát, az előítélet nélküli 
tárgyalások eszméjét, az öt nagyha
talom képviselőinek találkozóját, 
Nyugaton élő testvéreinket lankadat
lanul erősíteni kell abban a meggyő
ződésben, hogy a ml vallásunk, 
amely felemeli az embert a termé
szeti szükségszerűségek fölé, nem 
vezetheti az embert olyan útra, ame
lyet holttestek borítanak,

N e m  s z a b a d  e l f e l e jt e n i*
hogy a béke megvédő Irnezésében 
a keresztyén százezrek egysége, 

nem valamiféle elvont erkölcsi elv, 
hanem hatalmas ellenálló erő a há
borúval szemben, s nehéz lenne ezt a 
tényt figyelmen kívül hagyni. Felhí
vással fordulok a keresztyénekhez 
és valamennyi vallás hívőihez: le
gyünk egyek a béke megvédéséhek 
szent Ügyében és a béke ellenségei
nek agresszív cselekményei ellem ví
vott harcban.

A hógörgeteg köztudomás szerint 
minden akadályt elsöpör; a tengeri 
vihar mindenféle nemzetiségű hajót 
elsüllyeszthet; az erdőtűz nem áll 
meg a határkőnél; az árvíz elönti a 
földeket s nem kérdi, hogy ki a tu
lajdonos. Annak a barlangnak a nyí
lását, amelyből a háború szörnyű fe
nevada ugrásra készen leselkedik 
világunkra, el kell zárni és erősen 
be kell falazni. Mint az egyház szol
gája, kérem fáradozásunkra Isten ál
dását és hiszem hogy Isten, az igaz
ság és békesség Istene a békéért vég
zett erőfeszítésünket diadalra fogja 
vezetni a háború éis pusztítás erőivel 
szemben,“  . -luLar.l fr;rafcu. ~



E V A N G É L I K U S  É L E T

E gyházunk sz lovák ia i kü ldöttségének  beszám olója
a  T eológiai A k adém ián

Egyházunk szlovákiai küldöttsége december 22-én tartotta meg be
számolóját a Teológiai Akadém ia dísztermében. A z  em elvényen a küldött
ség tagjai foglaltak helyet: D, ár. Vető Lajos és D. Dezséry László 
püspök, ár. Páljy M iklós dékán, M ekis Adám  békéscsabai esperes. M eg
je len t az Á llam i Egyházügyi Hivatal képviseletében Veres Pút osztály
vezető, Straub István főelőadó, a református egyház részéről dr. Kiss Ro
land, az egyetemes konvent világi elnöke, dr. Kádár Imre, dr. Finta Ist
ván, dr. Harsányt György, Dusicza Ferenc konventi osztályvezetők, dr. 
Pap László ref. teológiai dékán, Fekete Sándor ref. esperes, Szennyest Jó
zsef konventi elnöki titkár, Szimonidesz Lajos protestáns tábori püspök, 
Margócsy Emil az északi egyházkerület felügyelője, az evangélikus Teo
lógiai Akadém ia tanári kara és hallgatói, Várady Lajos budai és Válint 
János pestmegyei esperesek, a budai, pesti és pestm egyei egyházm egyék 
lelkészei.

Dr. Páify Miklós dékán
köszöntötte a m egjelenteket, m ajd 
a  következőket mondotta: «Az az 
esemény, am i a pozsonyi evangéli
kus teológiai fakultáson püspökeink 
díszdoktorrá avatásával lezajlott, 
m érföldkövet jelent a  két egyház
tö rténetében ..

Egyházaink igeszolgálat köz
ben döbbentek rá a régi ellen
tétek bűnös voltára s az igéből 
tájékozódva keresték az egy
mással való új testvéri viszonyt.
A díszdoktorátusban püspö
keink igehirdetői szolgálata nyert 
kitüntetést, mert ez irányt muta
tott az egyház népe számára ab
ban, hogyan lehet és kell helyűn
ket megtalálnunk hazánk és az 
egész emberiség javának szolgá

latában.-«

D. dr. Vető Lajos püspök
a  szlovákiai útról szóló beszámoló
jában többek között a  következőket 
mondotta:

»Bizony nem kis jelentőségű dolog, 
hogy harmincötévl rossz viszony 
u tán  m egtörténhetett ez a  m ostani 
első baráti látogatás evangélikus 
egyházunk részéről a szomszédos 
szlovák evangélikus egyházban, A 
sok-sok figyelemből, szerétéiből, ba
rá ti és testvéri megnyilatkozásból

bízvást leszűrhetjük azt az ör
vendetes következtetést, hogy 
ez a mi szlovákiai utunk jó út 

! volt, hasznos üt volt, a szeretet 
és a béke útja volt. Vele köze- 

!■ lebb kerültek nemcsak evangé
likus és protestáns egyházaink, 
hanem ha szerény mértékben 
I«, de nyilvánvalóan előbbre 
vittük konkrét értelemben a né
pek közötti barátság Ügyét s így 
a világbéke annyira fontos 

ügyét Is.
Ez pedig bizonyára kedves dolog 
nem csak a ml em beri szíveinknek, 
hanem  annak is, ak it a  Békesség 
Fejedelm ének nevezünk, s akinek 
ezekben az ádventi napokban, k a rá 
csony küszöbén az ünneplésére ké
szülünk.«-

Készülj az ige hallgatására!
ÉV ELSŐ VASÁRNAPJA 

Ige: Jak. 4, 10.

Sokféleképpen lehet az Isten  elé 
átlUi. Lehet magabiztosan és gőgö
sen, lehet nemtörődöm módon és 
lehet képmutatással. A z  így eléje 
álló emberen most átnéz az Isten. 
Nincs m it adnia neki, az »adom ányt* 
fé lre teszi az íté let napjára.

A  keresztyén em ber Isten  elé ál
lása alázatos odaállás. A z  oda ve
zető lelkűiét tudja, hogy m in t te 
rem tm ény áll is ten  előtt és m in t 
olyan valaki, aki m indent az Isten
tő l kapott és kap. A  keresztyén alá
zatosság tulajdonképpen Istenhez  
való viszonyunk reális felismerése. 
Éppen ezért nem  lehet alázatosko
dás, hiszen Istenhez való viszo
nyunkban  — ha reálisan nézzük  — 
nem csak a m i bűnösségünknek, de 
Isten  kegyelm ének is van szerepe. 
ÉS a kegyelem  tulajdonképpen igénk  
m ásodik részének a kezdete: fe lm a
gasztal az Isten.

A z  alázatosság azonban nem csak  
helyzetünk felismerése, hanem  en
gedelmesség is. Isten  felmagasztaló  
kegyelm e szolgálat, m elyben m inden  
keresztyén em bert részesíteni akar, 
A  szolgálatot ö  irányítja, m i végre
hajtói vagyunk az O akaratának. AM  
o szolgálatban végzi az Istentől rá
bízott jó m unkát, szerétéiből és 
hasznosan, az meghallja a felm a- 
gasztaló szót; jó l van, jó  és hű  szol
gám!

A z  Isten előtt való alázatosság 
nemcsupán az íté le t kérdése, hanem  
a mai életben való hívő magatar
tásé. Ma van szükség bűnbánatra és 
engedelmességre. Ugyanígy nem  
csupán a jövő dolga az Isten  felm a- 
gasztalása sem. A z  az egyház, az a 
gyülekezet és az a keresztyén em 
ber, aki helyesen látja és hiszi Is
tenhez való viszonyát és ennek  nyo
món engedelmeskedik Isten  szolgá
latba hívó és m unká t adó akaratá
nak, az m inden nap újra részese 
lesz az (géretek valóraváltásának; a 
fe l magasztaláénak,

Zay László

kitüntetésük alkalm ából s többek kö
zött a következőket m ondotta:

»A díszdoktor] elmet egyházi 
békedíjnak tekintjük,

amely annak a hűséges egyházi 
m unkának az elism erését jelenti, 
am ely püspökeink vezetésével folyik 
egyházunk hitben való m egúju
lásáért, és a világbéke megvédéséért 
való felelősségvállalásért.«

Kiss Roland, a református egyete
mes konvent elnöke

a reform átus egyház nevében kö
szöntötte püspökeinket: »Mi refor
m átusok is szinte olyan örömmel fo
gadtuk a m agyar evangélikus püspö
kök szlovákiai tiszteletbeli doktorrá 
avatásának hírét, m intha közvetle
nül bennünket é rt volna megtisztel
tetés. Szeretetteljes figyelemmel kí
sértük Vető Lajos és Dezséry László 
püspök atyánkfiái és a  velük együtt 
já r t evangélikus atyafiak szlovákiai 
útját. A dfszdoktorrá-avatás óráiban 
együtt volt Budapesten a reform átus 
konvent elnöksége és lélekben együtt 
voltunk Veletek a pozsonyi ünne
pen. Az a különös örömünk lehetett, 
hogy elnökségünk üléséből indíthat
tuk  hozzátok távirati üdvözlésünket. 
Benne volt ebben a pár m ondatban 
együttérzésünk teljessége, a  neveze
tes esemény értékelése és szerete
tünk szóba nem  foglalható melege., 

Ezt ism ételjük meg most. m iután 
m eghallgattuk beszámolótokat, de 
meggazdagítva köszöntésünket az 
örvendezésnek újabb okával. Eddigi 
beszámolóitokból

máris nyilvánvaló az a jó szol
gálat, amit egyházi úton járva 
végeztetek a magyar és szlovák 
nép jószomszédi viszonyának to
vábbi erősítése és fejlesztése ér
dekében. Istennek bizonyára 
tetsző szolgálat ez, amely az ő 
beszédével igyekszik békessé
ge« szeretetbe fűzni a népeket.

Ez is olyan láncszem, amely komoly 
és értékes részévé válik a világbéke 
megvalósításának.

A reform átus egyház is köszöni 
Nektek ezt a szolgálatot és teljes 
szívvel veszünk részt ebben az újabb 
örömetekben, amellyel az Isten meg
áldotta jó törekvéseiteket.«

dr. Pap László református teoló
giai dékán

a budapesti és debreceni reform átus 
teológiák köszöntését hozta •

dr. Karner Károly teológiai tanár
az evangélikus Teológiai Akadémia 
tanárainak  és hallgatóinak nevében 
szólott.

Várady Lajos bndai esperes
az északi egyházkerület őrömét to l
mácsolta, m ajd a díszdoktori címet 
jelölő D. betűre vonatkozólag ezt 
m ondotta: »Ez a D. betű

emlékeztesse püspökeinket arra 
a történelmi feladatra, amelyre 
küldetést nyertek, minket pedig 
emlékeztessen arra a felebaráti 
szeretetre vonatkozó feladatunk
ra, hogy az emberek ne egymást 
öljék, hanem békességben éljenek 

egymással.«

Válint János pestmegyei esperes
a déli egyházkerület nevében kö
szöntötte a dísz<joktorrá avato tt püs
pököket. »2D éven á t voltam a régi 
Szlovákiában lelkész — m ondotta — 
míg 1940-ben. am ikor a  fasizmus hul
lám a elborította Szlovákiát, onnan 
M agyarországra m enekülni kénysze
rültem .

A régi keserűség azonban eltűnt 
a szívemből, amikor nálunk jár
tak Chabada püspökék, mert lát
tam, hogy más lett a szlovák 
nép magatartása, mások lettek 

ott az emberek.
Ha m indkét részről olyan szeretettel 
m unkálják a testvéri viszonyt, m int 
ahogyan megkezdték, akkor a m a
gyar-szlovák történelem  gyönyörű 
lap já t kezdték írni,!«

A  Teológiai Akadém ia ugyanezen napon fogadást rendezett a két 
díszdoktorrá avatott püspök és a szlovákiai delegáció tiszteletére. A z ün
nepélyes fogadáson m egjelent Horváth János, az Á llam i Egyházügyi 
Hivatal elnöke, Varga József, az Á llam i Egyházügyi Hivatal elnökhe
lyettese. D. Bereczky A lbert és Péter János, református püspök, Kiss 
Roland, a Református Konvent és Zsinat világi elnöke, Dr. Finta Ist
ván, Dr, Kádár Im re osztályvezető, Fekete Sándor, belső-budapesti 
reform átus esperes, Dr. Pákozdy László és Dr. Pap László, teológiai 
dékánok a debreceni és a budapesti Református Teológia képviseleté
ben. Szimonidesz Lajos tábori püspök, az evangélikus egyház részétől 
pedig a teológiai tanárok és sokan az egyház vezető lelkészei közül. 
A  m egjelenteket Dr. Páify M iklós dékán üdvözölte s egyben m egkö
szönte az Á llam i Egyházügyi Hivatal elnökének a Teológia önálló, gyö
nyörű épületben való elhelyezését s azt a támogatást, m elyet egyházunk 
az épületcserével kapcsolatban az Á llam i Egyházügyi Hivatal részéről 
élvezett. A  vendégek m egtekin tették a Teológia gyönyörű épületét és 
helyiségeit, m elyeket egyébként délelőtt a budapesti és budapestkörnyéki 
lelkészeknek is bemutattakj

D. Dezséry László püspök
a m agyar és szlovák evangélikus 
egyház egym ásra ta lálását a  követ
kezőképpen jellemezte:

»Hatalmasan megmutatkozott 
szlovákiai útunkon, hogy új tör

ténelmet kezdünk,
de ennek a felismerése nem m erült 
ki szép szavakban, am ik elködösí
tették  volna a m últat. A testvéri vi
szony ápolására elhangzott beszédek 
rám utattak  a nehézségekre, s így á 
két egyház találkozását nem  a kö
dösítő barátkozás, hanem  a dolgaink 
reális rendezésének szándéka jelle
mezte. A m últról term észetesen nem 
szóltunk általában, hanem  konkré
ten rám utattunk  a  két nép régi ve
zetői által felszított soviniszta gyű
lölködésre. Egyszerre em legettük a 
Horthy-korszakot és a Benes-korsza- 
kot. Ma m ár visszahozhataft anu! le
zárult mindkettő. Szlovákiában az 
1948-as fordulattól szám ítják új tö r
ténelm üket. Az áttelepítést is be
szám ítják a m últba« — m ondotta 
D, Dezséry László püspök.

A szlovákiai m agyar evangélikus- 
ság helyzetét a püspök ezekben kör
vonalazta:

»Szlovákiában minden szándék 
megvan arra, hogy rendezzék a 
magyar hívek anyanyelvű egy
házi életét. Az új egyházi veze
tők már jelentős lépéseket tettek 
ebben az irányban, de még nin
csenek megelégedve az eredmé
nyekkel. Mintegy 40—50 helyen 
van magyar nyelvű istentisztelet,

A nehézség azonban az. hogy főleg 
az idősebb lelkésznemzedék tud csak 
magyarul s így nagy feladat hárul 
a lelkészképzésre, am elynek m unkál
nia kell a m agyar nyelven való egy
házi szolgálatra való alkalm asságot 
ís a jövendő lelkészek körében.«

Befejezésül D. Dezséry László püs
pök a következőket em elte ki:

»Az a dolgunk, hogy elmélyítsük 
a két evangélikus egyház kapcso
latát, hiszen együttesen csak
nem l milliót tesz ki híveink lé
lekszámú, ennek a súlynak érez
hetővé kell válnia a világluthe- 
ranizmusban és az Egyházak 
Világtanácsa felé folytatott mun
kában Is. Hiszem, hogy az öktt- 
ménének és a békének az egye
sült erővel folytatott szolgálata 
jelentős mértékben előbbre fogja 
vinni mindkét egyház életének 

további virágzását.«
Mekis Adám békéscsabai esperes

örömmel számolt be arról a megtisz
telő fogadtatásról, amelyben a m a
gyar küldöttséget Szlovákiában ré
szesítették. A püspökök díszdoktorrá 
avatásával kapcsolatban ezeket mon
dotta: »A díszdoktorrá avatás olyan 
ünnepély volt, am elyre nem is le
hetett számítani. M egjelent a m agyar 
főkonzul, a  prágai és pozsonyi Ál
lami Egyházügyi H ivatal képvise
lője, Hromadka József, a világhírű 
prágai teológus és békeharcos, Czí- 
morek sziléziai püspök, a szlovákiai 
reform átus egyház képviselője. Az 
ünnepi külsőségek, harsonák hangja, 
a gazdag_ m intájú díszítések és a 
nagyszámú közönség rendkívül nagy 
súlyt adott az ünnepélynek.« A to
vábbiakban színes képekben ism er
tette a szlovákiai ú t élményeit, külö
nösen k itért azoknak a gazdag sze
mélyi kapcsolatoknak az ism erteté
sére, amelyek egyik nagy eredm é
nyét jelentették  a  szlovákiai útnak.

Grünvalszky Károly, egyetemes 
főtitkárhelyettes

az egyetemes egyház nevében kö
szöntötte a püspököket díszdoktori

fi magyarországi református és evangélikus egyházak üzenete 
a külföldi testvéregyliázakhoz 1953 karácsonyán

Egyházunk és a református egyház a karácsonyi ünnep alkalmán 
ból az alábbi üzenetet intézte a külföldi testvéregyházakhoz:

A keresztyén közösség erősödését keresve fordulnak a m agyar refor
m átus és evangélikus egyházak karácsony ünnepén a testvéregyházak
hoz. Közösségünk erősödése növelheti hatékonyságát bizonyságtételünk
nek az Ü r Jézus K risztus eljövetelét hirdető evangéliumról. »Krisztus a 
világ reménysége«. Ezt készülünk együtt m egvallani és együtt kifejteni 
az Egyházak V ílágtanácsának nagygyűlésén. Hadd lássa meg m ár most 
a  világ jobban, m int bárm ikor eddig, hogy egyek vagyunk a hit, a  re
ménység és a  szeretet kötelékében: »Igyekezvén m egtartani a  Lélek egy
ségét a békességnek kötelében. Egy a test s egy a Lélek, miképpen elhiva- 
táatoknak egy reménységében hivattatok el is; egy az Ür, egy a hit, egy 
a  keresztség, egy az Isten és m indeneknek Atyja, aki m indeneknek fe
le tte van és m indenek által és m indnyájatokban munkálkodik.«

Ez a közösség hitünkben és szolgálatunkban összekötő híd lehet a sza
kadékok felett, am elyek a világot most megosztják. Ezek a szakadékok 
sebzik az egyházak életét is. 1953. nyarárt m ár-m ár úgy látszott, hogy a 
megértés, a kölcsönös engedékenység, a türelem  és a jóakarat, felülkere
kedik az ellentéteken. Most ú jra  olyan jelek látszanak, m intha erőseb
bekké válnának az ellentétek. Ne engedjük hatalom rajutni, érvényesülni 
a békerontó erőket. Hadd kérjük  és m unkáljuk, hogy bontakozzanak ki 
őszinte tárgyalások. Hadd kérjük és m unkáljuk, hogy jöjjön lé tre  meg
egyezés a ném et kérdésben. Közösségünk gyakorlása segítse elő a népek 
békéjét, a kulturális és gazdasági kapcsolatokban a feszültségek enyhí
tését.

Van összefüggés az egyház egysége s a terem te tt mindenség és az 
em beri nemzetség egy volta között. Van összefüggés az egyházak szaka
dásai és a világ m eghasonlása között. A keresztyén hit, reménység és sze
re te t egységének gyakorlása hozzájárulás lehet a világ megbékéléséhez; 
M ár volt eddig is szolgálatunk az egyházaknak a feszültségek legyőzése 
érdekében, de nem állhatunk  meg az eddigi eredményeknél, ezért közös 
tennivalókra kötelez közös hitünk. Azt kérjük  testvéregyházainktól is, 
hogy vizsgálják tovább minden összejövetelükön, m it tehetnek a békes
ség U rának békéért könyörgő gyülekezetei gyakorlatban a háború elhárí
tásáért. Mi is szívesen fogadunk m inden testvéri javaslato t ennek érde
kében.

Imádkozzunk együtt, hogy legyen élő és ható az ige a föld egész ke
rekségén m inden keresztyén tem plom ban karácsony ünnepén. »Dicsőség 
a magasságos mennyekben az Istennek és a  földön békesség a jóakarata  
embereknek.«

Közösségünk gyakorlása legyen bizonyságtétel Isten dicsőségéről és 
hozzájárulás a jóekaratú  em berek békességéhez.

Az inkarnáció ünnepén egymás bizonyságtételére szeretettel figyelve* 
egym ásért buzgón könyörögve gyakoroljuk közösségünket m inden em ber 
javára  a testté  le tt ige dicsőségére.

A z  üzenetet D. dr. Vető Lajos püspök, az Egyetemes Egyház és a 
zsinat lelkészt elnöke, D. Dezséry László püspök, a zsinat lelkészt al- 
elnöke írta alá egyházunk részéről, D. Bereczky A lbert püspök, a re
form átus egyetemes konvent és zsinat lelkészt elnöke, Győry Elemér 
és Péter János püspökök, a reform átus zsinat lelkészt alelnökei pedig 
a reform átus egyház részéről.

Szombat esti közös imádságunk
BOLDOG ÜJ EVET!

Es. 54,10.
ENNEK AZ IGÉNEK bizonysága egész elm últ esztendőnk. Minden 

napon elkísért benünket Isten kegyelme. Igéjében megszólított az evan
géliummal. Földi életünket úgy táplálta, m int lelkünket. Békességünket 
is megőrizte, sőt, előbbre vezetett benne. Az új év kezdetén m ind ezt 
hálaadással em lékezetünkbe kell idéznünk.

IGERET IS ez az ige. B átran  ráb ízhatjuk  m agunkat és rá  is kell 
bíznunk m agunkat. Isten a ránk  következő esztendőben ú jra  azt akarja, 
hogy áldásait kiáraszthassa ránk  és megőrizze szívünk és életünk békes
ségét. Ez az ígéret egyben bepillantás a most kezdődő évbe, m ert meg
m u ta tja  az egész évet m agába ölelő isteni kegyelmet, am ely ezzel az 
elhatározással köszönt ránk  boldog ú j évet: békességem szövetsége meg 
nem rendül!

V A L L JU K  MEG, hogy Isten  kegyelmére bűnösségünk m iatt nagy 
szükségünk van.

AD JU N K  H Á L Á T  az elm últ évben megtapasztalt isteni kegyelemért 
és áldásokért, a békességért, m elyet bennünk és körülöttünk  ás 
megőrzött az Isten.

KÖNYÖRÖGJÜNK a magunk, szeretteink, egyházunk, népünk és az 
emberiség számára boldog ú j esztendőért, Isten  állandó irgal
masságáért és rendíthetetlen békességért.

Bl B L I  A - O L V A S Ó
HETI IGE: ZSOLT. 91:11.

Január 3. Vasárnap. Zsolt. 19:15. Róm. 5:2
Isten országa u tán  vágyakozó testvéreink milliói imádkoznak e héten 

naponkénti összejöveteleiken, hogy adassák Istennek dicsőség és embe
reknek békesség. Az im ahét legnagyobb áldása éppen abban van, hogy 
mind többen és többen csatlakoznak a világmozgalom azon törekvésé
hez, hogy am iképpen békesség van a m ennyben, legyen békesség a föl
dön is.

Olvasd még: Ján. 3:9—16. És. 2:2—5.
Január 4. Hétfő. Ézs. 41:9. II. Pét. 1:10—11,

Isten m inden em bert k iválasztottjának tekint, tekin tet nélkül színre, 
fajra, felekezetre. ö  az, aki irányítja  életünket. Mi csak az ő engedelmes 
szolgái lehetünk. És ha valóban engedelmeskedünk. K risztusunkkal való 
együttélésünket biztosítjuk a földön és a mennyben!

Olvasd még: Józsué 1:1—9. Ján. 3:1—8.
Január 5. Kedd. Jer. 29:11. I. Ján. 4:1.

A szomorúszívű nép prófétája, Jerem iás keresi népe vigasztalásának 
alapjait. Gondolatai újból és újból visszatérnek: békességben éljetek. Ez 
adja a »kívánatos véget nektek.« János apostol is ezt a gondolatot erősíti 
meg: Istentől jö tt lélek csak békességet hirdethet.

Olvasd még: Luk. 2:33—40. Ján . 2:18—25.
Január 6. Szerda. II. Kír. 6:16—17. Máté 2®.

Vízkereszt napján  legyen tiszta és erős K risztusra való emlékezé
sünk. Benne való hitünkben meg ne tántorodjunk. Elizeus is bátorítja 
szolgáját és vele m inket is: ne féljetek, Isten megvédi az ő népét és ád 
kegyelmet a vele együttjáróknak. A csillag, mely K risztust jelenti, vilá
gít és vezet: békességünk es üdvösségünk elnyeréséhez.

Olvasd még: M áté 2:1—12. Ján . 3:17—21.
Január 7. Csütörtök. Hóseás 4:1. Máté 22:2—3.

Döbbenetes Hóseás intése: pere van az Úrnak az ő népével. . .  Ja j ne
künk, sokszorosan jaj, ha velünk ís perbe száll az Isten. Istennel való pe
rünk  törlését egyedül csak a békesség keresése ú tján  ta lá lhatjuk  meg.

Olvasd még: I. Ján. 1:5—10. Ján . 3:22—30.
Január 8. Péntek. És. 44:25. Csel. 28:28.

Isten  az igazak védelm ére kel, elemészti a  hazugokat, ledönti a bál
ványokat, megsemmisíti a  képm utatók fondorlatait. Az em beri erőlködés 
hiábavalónak bizonyul Isten  erejével szemben.

Olvasd még: M áté 5:13—16. Ján. 3:31—36.
Január 9. Szombat. Zsolt. 24:9—10. Máté 6Í10.

Az a hálaadás és magasztalás, melyet a zsoltáríró kifejez, tan ítás ne
künk is. A seregek ura és a dicsőség királya alázatos szívet és békességre 
való törekvést követel a népektől. Imádkozzunk hittel és bizalommal, hogy 
jöjjön el Isten országa: a békesség megvalósulása.

Olvasd még; I, Ján; 2:12—17. Ján. 4:1—15, Szuchovszky Gyula



4 E V A N G É L I K U S  E L E *

Az 1954 évi egyetemes imahét
Január 3—10.

J É Z U S
(Lk. 2, 21.)

Több mint egy évszázad óta a vi
lág minden táján élő keresztyének 
évről évre, az év első teljes heté
ben közös imádságban állanak Isten 
elé. Magyarországi protestáns gyüle
kezeteink régi jó hagyományaik sze
rint, minden keresztyének Krisztus
ban való egységének bizonyosságá
ban be szoktak kapcsolódni ezekbe 
az imaheti alkalmakba. 1954. január 
3-tól 10-ig, vasárnaptól vasárnapig 
gyülekezeteink ismét együtt talál
koznak Isten színe előtt a világ min
den táján imádkozó keresztyének
kel. Hisszük, hogy imádságainkban 
kifejezésre jutnak a Krisztus egy
háza egységének nyilvánvaló jelei. 
Megváltjuk közösen bűneinket az 
egyház szétszakadozottsága miatt, 
amely hatással van a világ megosz
lására is. Hálát adunk azért, hogy 
bűneink Jézus Krisztus érdeme által 
bocsánatot nyertek és Isten nem ve
tett el bennünket, hanem továbbra 
is kegyelmesen kezében tart. Könyör- 
günk azért — egybekapcsolódva sok
sok millió keresztyén atyánkfiával 
—  hogy Isten Szendéikének erejé
vel munkálhassuk az egyház egysé
gét és a világ megbékélését, Urunk
nak dicsőségére és minden ember 
javára.

1954-re január első hetére az Evan
géliumi Szövetség és január harma
dik hetére az Egyházak Világtaná
csa is bocsátott ki imaheti felhí
vást, s egyházaink együtt magasztal
ják Istent azért, hogy az Egyházak 
Világtanácsának szolgálatai által is 
növeli hitünket, hogy egyházaink az 
Una Sancta Ecclésía közösségében, 
a Krisztus fősége alatt egyek. Addig 
is, amíg a világkeresztyénség — re
méljük, hogy mielőbb — megtalálja 
a két imahét egyesítésének módját, 
a magyar református, evangélikus, 
baptista és metodista egyházak úgy 
határoztak, hogy a két programm- 
mot egyesítik. Ezért az imahét be
vett idejét és külső rendjét meg
őrizve, egyházaink ökumenikus egy-

Az imahét
Vasárnap, január 3.

Megnyitó istentisztelet 
»Krisztus a világ reménysége«

Adjunk hálát: Isten reménységet adó Igé
jéért, hogy az egyházak figyelmét a remény
ség felé fordította, hogy a reménység fele
lősségét a gyülekezetekkel felfedeztette.

Valljuk meg bünbánattal: hogy hitünk nem 
eléggé lett élő reménységgé az Istenben az 
újjászületés által, hogy 'sokszor magunkat 
v̂ jGfy az  egyházat gondoltuk és mondtuk a 
világ reménységének, hogy a reménységről 
sokszor reménytelenül beszéltünk, hogy gya
korta hamis reménység ejtett meg bennün
ket.

Könyörögjünk: hogy Isten szent Igéje és 
Szentlelke által szülje újjá az ö népét élő 
reménységre, hogy ajándékozza meg az ő 
egyházait a reménység hitvallásával, hogy 
készítse fel az egyházak képviselőit Evan- 
stonban jó hirt mondani a reménység felől.

Hétfő, január 4.
»Isten igéje«

Lekció: Zsoltár 19. — János 1:1—18. 
Elmélkedés; Istené az Ige. az egyház, a 

világ. Igéjével vezeti népét és murdaálkodik 
a világban. A testté lett Ige: az élő és ural. 
ko>dó Jézus . (Krisztus Szentlelke által tesz 
készekké az Igével való szolgálatra.

Adjunk hálát: Isten nagy szeretetéért, hogy 
szent Fiában Igéjét az embereknek «adta, 
hogy az Ige mindig szólt és ma is szól szerte 
a világon a gyülekezetben, hogy a Biblia sok 
nyelven eljut taz emberekhez és a mi gyüle- 
kezeleiJik különös felelősséget éreznek a Bib
lia megismeréséért.

Valljuk meg bünbánattal: hogy kemény- 
szfvüségünk mialt nem tudjuk megérteni 
istennek az egész világra kiterjedő nagy 
szeretedét, hogy restszivűek és engedetlenek 
vagyunk az Ige egységre és szolgálatra buz
dító tanításainak elfogadásában, hogy a Bib
liát még mindig nem ismerjük eléggé..

Könyörögjünk: hogy Isten Szentlelke által 
táguljon ki szivünk annak a szeretetnek meg
értésére, amellyel Isten szereti egyházát és 
az egész világot, hogy' hálásak tudjunk lenni 
a gyülekezetekben történő igehirdetésekért 
és az Igében kapott áldásokért, hogy Isten 
tegyen engedelmessé minket az ő beszédé
nek hallgatására és megcselekvésére, hogy 
hűségesebben szeressük Bibliánkat, hogy 
áldja meg Isten egyházunk Biblía-íorditö 
munkáját és az Ige által történő megújulá
sát.

Kedd, január 5.
»■Az egyetemes egyház«

Lekció: Zsoltár 23. — I. Kor. 12:12—27. 
Flmélkedés: Mindnyájan boldogan valljuk 

közös hitvallásunk tételét: »H iszek ... egv 
keresztyén An yaszeni egyházat. Szenteknek 
közösségét.« Engedetlenségünk miatt sízét- 
szakadoztunk. azért nem tudunk együtt 
örülni az örvendezőkkel • és nem tudjuk 
gyógyítani a fájdalmas megoszlásokat. A Jó 
Pásztor szüntelenül munkálkodik juhai 
egybegyűjtésén és a benne világossá lett 
igazságon s azon. hogy ne legyen több csak 
egyetlen nyáj. .

Adjunk hálát: hogy a világ teremtésétől 
elkezdve. Igéje és Szentlelke által egyházat 
gyűjt magának a mi Urunk, hogy minket is 
beleszerkesztett az ö egyházába, hogy az 
egyház egységét hitbeli engedelmességgel 
munkáló ökumenikus szolgálatunk a külföldi 
evangéliumi egyházakban kedvességet talál, 
hogy 1954-ben reménységünk van az-Evan- 
stonban való ökumenikus találkozásra.

Valljuk meg bünbánattal: hogy a többieké
től eltérő látásainkat még mindig fontosabb
nak tekintjük, mint a Jézus Krisztus felől 
való közös látásainkat, hogy világszerte nö
vekszik a vágyakozás, hogy az egyház^ egy
sége jobban kiábrázolódjék a világ előtt is. 
hogy személy szerint mi magunk is akadá
lyai vagyunk az egyház egysége kibontako
zásának, hogy az. egyházak . között és az 
egyházakon belüli szakadások által még in
kább növekszik a világfeszültség, hogy a 
lelki egység és a közös feladatokban való 
együttműködés helyett inkább látszat egy
ségre törekedtünk.

Könyörögjünk: hogy egyesítsen minket a 
jut Urunk az ö  egyháza egységének mgn-

ségében, az alábbi programmot ter
jesztjük gyülekezeteink elé. Pro- 
grammunk az eddigi témák mellett 
az Egyházak Világtanácsa 1954-re 
Evanstonba összehívott nagygyű
lése főtémájára is tekint. A főtéma 
bizonyságtétele mindenki előtt is
mert: Krisztus a világ reménysége.

Helyesnek látjuk, ha gyülekeze
teink a maguk hitvallása szerinti is
tentiszteleti rendnek megfelelően 
végzik az imaheti istentiszteleteket. 
Ahol lehetséges, gyülekezeteink egy
mással egyetértésben rendezznenek 
közös imaheti alkalmakat is.

Kérjük gyülekezeteinket, imádkoz
zanak együtt az Egyházak Világta
nácsa Hit- és Egyházalkotmányi Bi
zottsága által az egyházaknak aján
lott könyörgéssel:

»örökkévaló és irgalmas Isten, 
békességnek és nem viszálykodásnak 
Istene: könyörülj a Te egyházadon, 
amely meghasonlott a Te szolgála
todban és add meg neki, hogy keres
vén az egységet, amely a Krisztus
ban és a Te szent beszéded Igazsá
gában van, dicsőíthessünk egy lélek
kel és egy szóval Téged, a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak Atyját. Ámen.«

Budapest, 1953. december havában.

A  Magyarországi Református Egy
ház részéről:

Bereczky A lbert s. k. 
püspök

A  Magyarországi Evangélikus Egy
ház részéről:

Vető Lajos s. k. 
püspök

A  Magyarországi M ethodista Egyház 
részéről:

Szécséy János 8. k. 
superin tended

A  Magyarországi Baptista Egyház 
részéről: '

Szabó László s. k. 
elnök

programmja
kátásában, hogy a szükségek és hiányok fel
ismerése által tudjunk alkalmas eszközök 
lenni a közöttünk élő atyafiak megsegítésére 
és általában az emberek közölt való jó szol. 
gálatokra, hogy az ökumenikus szolgálat
ban alázatosan tudjunk részt venni a világ 
minden táján éiő egyházakkal való együtt- 
munkálkodásban. hogy Isten áldja meg az 
evanstoni ökumenikus nagygyűlést, előkészü
leteit, és vigye teljesedésbe, az egyházak kö
nyörgéseit, amelyeket e nagygyűlés sikeres 
munkájáért elmondanák.

Szerda, január 6.
»Az egyház missziója«

Lekció: Jónás I. — Ap. csel. 8:5—8. 
Elmélkedés; Az egyház misszióját a íeljes 

Ige megértése és elfogadása által töltheti be. 
Az egyház missziói tevékenységét az Isten 
által adott jelek és csodák kísérik. Csak 
engedelmes egyház töltheti be misszióját a 
világban,.

Adjunk hálát: hogy a teljes Ige megértése 
iránt növekedett a készségünk, hogy az egy
házunk misszióját kísérő jelek és cselekede
tek által még inkább megtaláljuk szolgála
tunkat a világban, hogy növekszik az Isten 
Igéjének engedelmeskedő gyülekezeti tag
jaink száma.

Valljuk meg bünbánattal: hogy hűtlensé
geink és engedetlenségeink miatt Isten nem 
pecsételheti meg több jellel és csodával ige
hirdetéseinket, hogy mein tudtunk türelmes 
szeretettel tanúbizonyság tévők lenni az Isten 
Igéjének engedetlenkedő gyülekezeteink és 
tagjaink iránt.

Könyörögjünk: hogy az agy ház a maga 
misszióját az egész világon az emberiség 
javára tudja betölteni, hogy nyíljanak meg 
szemeink és füleink az Isten által megmuta
tott és véghezvitt jelek és csodák meglátá
sára és meghallására, hogy tudjuk remény
kedve Isten kezében egyházunk ügyét, amely
nek ö  általa szolgálata van ebben a világ
ban.

Csütörtök, január 7. 
»Keresztyének a világközösségért«
Lekdo: I. Mózes 4:1—15. — Lukács 10:27—

31.
Elmélkedés; Isten irgalmas szeretető az 

egész világra kiterjed. Minden ember test
vérünk,'Jézus Krisztusnak az egész világra 
kiható váltsága által. Az egyháznak közös
séget kell vállalnia a világ egysége és békes
sége szolgálatában.

Adjunk hálát: ho-gy úgy szerette Tsten a 
világot, hogy az Ö egyszülött fiát adta 
érette, hogy mind erőteljesebben bontakozik 
ki az emberiség egybeíartozásának tudata és 
együttműködésének vágyakozása tekintet nél
kül fajra, nyelvre, felekezetre, társadalmi 
rendszerhez való tartozásra, hogy szerte a 
világon az egyházak és ezeknek képviselői 
felelősséget éreznek és fó szolgálatokat vé
geznek az emberi együttélés kialakításáért 
és a világ békességének megőrzéséért.

Valljuk meg bűnbánattal: hogy még min
dig szűkkeblűelv vagyunk Isten egész világra 
kiterjedő szeretetének megértésében és szol
gálatában. hogy még szerte a világon népek, 
fajok és felekezetek elnyomás alatt szenved
nek, hogy az egyházak még mindig mgadoz- 
nak az emberi együttélés és a világbéke szol
gálatának őszinte vállalásában.

Könyörögjünk, hogy töltse be az egyházak 
életét és az emberek életét az-egész világon 
a szeretet, hogy' a keresztyének mindenütt 
tudják megérteni más fajú, más nyelvű, más 
felekezetű és más társadalmi rendszerekben 
élő. népek fáradozásait is az emberiség kö
zös javáért, hogy áldja meg Tsten szerte a 
világon a béke megőrzésének és a boldogabb 
emberi együttélés kialakításának .szolgálatát, 
hogy áldia meg a Béke Világtanácsnak az 
egész világ békességéért folytatott^ küzdel
mét, hogy áldja meg a kormányok és a né
pek minden békés célra törekvő munkálko
dását.

Péntek, január 8.
»Keresztyének hazájukért«

Lekció: Dániel 9 :l~ l9 . —- Ap. csel. 17:22—
32.

Elmélkedés: A gyülekezet tagjai a hazának 
is polgárai. Az egyháznak úgy kell közre
működnie, hogy imádságaiban és szolgálatai-, 
kan. munkálkodik a  nép jólétéért. __

Adjunk hálát Istennek azért, hogy népün
ket szeretett magyar hazánkban ítéletei által 
is irgafmasan megtartotta, hogy egyházunk 
a magyar nép ügyét megérti és szereti és 
Istennek engedelmeskedő hittel annak javára 
törekszik.

Valljuk meg bünbánattal; hogy még mindig 
nem becsüljük meg elégigé népünk vezetői
nek hazánk javára és benne a mi javunkra 
kifejtett munkálkodását, ihogy még mindig 
nem tudunk elég odaadással, teljes egység
gel és örvendező szívvel együtt munkálkodni 
népünk és hazánk javára.

Könyörögjünk: hogy Isten áldja meg né
pünk kormányának, országos és helyi vezérlői
nek hazánk és népünk javára kifejtett mun
kálkodását, hogy Isten adjon népünknek 
örömet a munkában, előhaladást hazánk bé
kés építésében, hogy' akik Krisztusban hívőkké 
lettünk, tudjunk előljárni a jó cselekedetek
ben, tudjunk örvendező szívvel együttmun
kálkodni a község és a város jólétén, hogy 
h’tbol fakadó áldozatos munkánk által lehes
sünk hazánknak jó és hasznos polgárai.

Szombat, január 9. 
»Keresztyének családjukért és 

gyülekezetükért«
Lekció: Zsolt. 122., Zsolt. 128. —• I. Tess. 

5:12—15. I. Tim. 5:8.
Elmélkedés: Isten a család és a gyülekezet 

szőkébb közösségében a világban való hiva
tásunk betöltésére készít fel. A családok és 
a gyülekezetek Krisztus uralma alatt élnek. 
A közelebbiekért való szeretet és gond a vi
lág nagy egészére kiterjedő jő szolgálatok
nak az alapja.

Adjunk hálát: hogy családunk az előttünk 
járó és hitben élő atyáink hűsége szerint 
most is egytmás iránt való szeretőiben együtt 
van és gyarapodik, hogy sok család és sok 
gyülekezet jó bizonyság az Isten szereteté- 
ről a kivülvalóknak, hogy a gyülekezetben 
a szent keresztség által, az istentiszteleten 
való részvétel által és az úrvacsorával való 
élés által benne élhetünk.

Valljuk meg bűnbánattal: hogy családunkat 
sokszor magára hagytuk és házastársünk, 
gyermekeink, szüléink, testvéreink gondjá
nak erőtelen hordozói voltunk, hogy nem 
Őriztük meg hűségesen a gyülekezetben szá
munkra adatott drága örökséget, hogy nem 
vettünk részt engedelmességre kész szívvel 
az igehirdetésben, nem könyörögtünk eléggé 
buzgón az igehirdetőkért és az ige hallga
tóiért, hogy elhanyagoltuk a Szentségekben 
Istentől kegyelmesen nyújtott alkalmakat.

Könyörögjünk: hogy családunkat tudjuk 
Istentől kapott drága ajándéknak venni, 
hogy^ házastársunk, gyermekeink, szüléink, 
testvéreink szeretetlen való gondviselésben 
soha el ne fáradjunk, hogy az egymáslránti 
szeretetben növekedve napról napra hűsége
sebbek és odaadóbbak legyünk, hogy gyüle
kezeteink hit által újuljanak meg, épüljenek 
külső és belső erejükben, atyafiságos békes
séggel, hogy Isten egyházunk, gyülekezeteink 
vezetőit vezesse, világosítsa, bölcseségével 
tanácsolja, erőben és egészségben megtartsa.

Vasárnap, január 10.
Záró istentisztelet:

»Az egyház reménysége«
Lekció: I. Péter 1:3—21. — Textus: I. Pé

ter: 117—21.
Adjunk hálát; hogy az Ő romolhatatlan, 

szeplőtelen és hervadhatatlan örökségét ne
künk adta, hogy ezt a hete': a világ minden 
keresztyénéivel a magyar evangéliumi egy
házak békességben együtt tölthettek hála
adásban, bűnbánatban és könyörgésben, hogy 
az imádság Szolgálatával jobban megaján
dékozott bennünket.

Valljuk meg bünbánattal: hogy sokszor 
megfeledkeztünk az eljövendő Jézus Krisztus
ról, hogy egyházaink, gyülekezeteink és a 
magunk magatartása nem a szentség maga
tartása volt, hogy a hit harcában megían- 
kadtunk és nem harcoltuk végig.

Könyörögjünk: hogy Isten egyházainkat, 
gyülekezeteinket és magunkat szüljön újjá, 
élő reménységre, hogy adjon jeleket és biz
tatásokat imádságaink meghallgatása felől, 
hogy , vigye teljesedésbe a nagy ökumenikus 
szervezetek által is az Ö akaratát, hogy 
Szentlelke által tartson továbbra is együtt 
bennünket az evanstoni. nagygyűlésért való 
imádságban, hogy serkentse a világ keresz
tyén egyházait őszinte és áldozatkész együtt- 
munkálkodá3ra a föld békéjének megoltal- 
mazásában, a jobb. igazságosabb, boldogabb 
emberi élet építésében.

Új esztendő jött el hozzánk. . .
Ú j esztendő jö tt el hozzánk,
Hogy m indnyájan vigadoznánk; 
örvendezzünk ú j erőben 
A z ú j esztendőben.

Isten  fiát, m enny szülöttét, 
Egyházába e nap vitték; 
Ö rvendezzünk ú j erőben 
A z ú j esztendőben.

Ma kapta a Jézus nevét,
M ert Ö m egtart m indeneket: 
örvendezzünk új erőben 
A z  ú j esztendőben.

Üdvözítő szent nevére 
Hajoljon az ember térde, 
örvendezzünk ú j erőben 
A z  ú j esztendőben.

Oh, hisz, amióta élünk,
Oltalmával Ö volt vélünk, 
örvendezzünk ú j erőben 
A z ú j esztendőben.

Többet adott jókedvében.
M int ahány perc van az évben, 
örvendezzünk ú j erőben 
A z  ú j esztendőben.

íg y  vezéreld néped sorsát,
Hála néked, örök jóság! 
Ö rvendezzünk ú j erőben 
A z új esztendőben.

Dicsőség az ég Urának 
S  béke a föld vándorának, 
Ö rvendezzünk ú j erőben 
A z ú j esztendőben.

A tya, Fiú és Szentlélek,
Halld meg, am it buzgón kérek,
Két kezeddel áldj meg bőven 
A z ú j esztendőben.

A szarvasi énekeskönyv 115, 
éneke.

K A R Á C SO N Y  U TÁ N  nyolc nap
pal, am ikor a naptárban ú j esz
tendő kezdődik, az egyház igehirde
tése egy nevet m utat fe l a gyüleke
zetnek: Jézus. A zért éppen ezen a 
napon, m ert a törvény (I. Móz. 
17, 12.) szerint az ú jszülött gyerm eket 
nyolcadnapgn kelle tt a templomban  
bemutatni, a körülmetélés szövet
ségébe felvenni, — s ez az alkalom  
volt a gyerm ek névadásának alkal
m a is.

N em  volt mindegy, hogy a gyer
m ek  m ilyen nevet kapott. Ez a név  
az em berek hite szerint valamit m eg
sejte tett és előre m uta to tt annak az 
életéből, aki e nevet viselni kezdte. 
A  név ugyanis nem  értelm etlen szó, 
hanem jelentése van. Néha arról be
szél, aki viseli, néha pedig annak 
szól. Egyszer azt az ajándékot m u
tatja meg, am it viselője vár az élet
től, vagy az Istentől, néha pedig 
am it az Isten  vár tőle.

JÉZUS N EVE egymagában is ige
hirdetés. N em  is emberi gondolat 
adta neki ezt a nevet. Szülei an
gyali közvetítéssel Istentől kapták a 
hírt, hogy születendő gyerm ekük neve 
Jézus legyen (ML 1,21). A zért tör
tén t ez így, m ert ennek a névnek  
sokkal többet kelle tt mondania, m int 
más neveknek.

Ez a név beszél Istenről, Jézus 
Atyjáról. Elmondja róla, am it Jézus 
életével és szavával hirdetett felőle, 
hogy ő szabadító Isten. Ez az evan
gélium, m ert ezzel a névvel úgy is
m erjük  meg Istent, m in t aki szere
te tte l és kegyelem m el van irántunk. 
M egmutatja azután azt a szolgála
to t is, am it Isten  Jézusra bízott. A z  
ö neve magába foglalja éleiét, m in
den szavát. Ha csak ezt a nevet tud 
nánk róla, akkor is lenne evangéliu
m unk. K risztus U runk azért jö tt e 
világra, hogy szabadulást hozzon az 
em bernek a bűn, a gonoszság, a 
rossz lelkiism eret hatalmából.

SZAB A D ÍTÓ  <5 m ind abból, am it 
az első em ber bűne létrehozott. A li
kor lett végzetesen szem ben állóvá 
az ember és az Isten. Most újra az 
ember felé fordul Isten, hogy íté le t 
helyett segítés legyen lceze m unkája , 
A z első ember bűne megrontotta az  
életet is, m ert behozta a fájdalmait 
a gonoszságot és a békétlenséget. 
Jézus most szabadítást hoz m ind  
ebből az életünket meghatározó vég 
zetes, bűnös állapotból.

A Z  ÍGÉRET valóra váltása akkpr  
kezdődött, m ikor m egszületett K risz- 
tus, s akkor folytatódott, am ikor a 
nyolcadik napon a körülmetélés sző- 
vétségét is magára vette. N eki ugyan  
már nem  volt szüksége erre a szö
vetségre. Üj szövetség kezdődött a k 
kor, nem  testi, nem  ideig való, ha
nem  Isten nagy, üdvözítő és örökké
való szövetsége. K risztus mégsem  
vonta ki magát a régi szövetség alól. 
Ö emberré lett, magára ve tte  az em 
beri sorsot és ehhez hozzá tartozott 
az emberi életet akkor szabályozó e 
világi törvényeknek váló engedel
messég is.

NEM  VÉLETLEN, hogy Jézus ne
vének ünnepe egyben a naptári ú j  
esztendő kezdete is. A m ikor Jézus 
m egszületett, ú j kezdet volt ez a v i
lágnak. A kkor kezdődött meg az Is
ten  jó kedvének kedves esztendejei 
Üj esztendők élén úgy áll Jézus n e
ve, hogy m egm utatja: ez az esztendő  
is Isten kedves esztendeje lesz. ö  
azt akarja, hogy Jézus ebben az év
ben előbbre vigyen bennünket és az 
egész világot a bűnből, a gyülölétbőL  
a nyomorúságból váló szabadulás
nak az útján. Mi pedig ezen a na
pon hitben zá rjuk  szívünkbe ezt a 
nevet és m indennap, m inden m u n 
kánkban vezessen és irányítson az a 
hit, hogy a szabadító Istennek gyer
m ekei vagyunk.

z. 1,

A m akói gyü lek ezet jubileum a
A jövő évben százéves, 800 lelket 

számláló makói gyülekezet ádvenf 
harmadik vasárnapján ünnepelte 
temploma felszentelésének 50 éves 
jubileumát. »50 év kis idő, ha azt 
az anyaszentegyház életének egé
szébe helyezzük el, de nagy idő, ha 
arra az odaadó munkára gondolunk, 
amelyet a szétszórtan élő evamgé- 
likusság összegyűjtése és pásztaro
lása tett szükségessé« — mondotta 
az ünnepi közgyűlés egyik köszöntő 
beszéde.

1903-ban új lelkészt választott a 
makói egyházközség Draskóczy Ede, 
Draskóczy Lajos eperjesi teológiai 
tanár testvére személyében. Az új 
lelkész megértette a gyülekezet vá
gyát, hogy szűkös kis imaház he
lyett megfelelő hajlékban hallhassa 
Isten igéjét. Első feladatává tette a 
templomépitést. A gyülekezet pénz
tárában mindössze 800 forintot ta
lált erre a célra, de odaadó munkás
sága következtében 1903. december j 
13-án már felszentelhette Sárkány I 
Sámuel püspök az új templomot.

A templomszenteiés évfordulója 
most ás advent harmadik vasárnap
jára esett, mint annakidején. Az 
ünnepi istentiszteleten Benczúr 
László püspöki titkár hirdette az 
igét. Az oltári szolgálatot Jeszenszky 
Tibor, a szomszédos ambrózfalvi 
gyülekezet lelkésze végezte. Úrvacso
rát Povázsay Mihály segédlelkész 
osztott. Az ünnepség megható je
lenete volt, mikor Szlovák Pál espe
res, a gyülekezet lelkésze az oltár 
elé hívta H. Kiss Istvánt és fe
leségét, Bánszky Valériát és meg
áldotta őkét abból az alkalomból,

hogy 50 évvel ezelőtt esküditek hűsé-t 
get egymásnak éppen a templom« 
szentelés napján. Bánszky Viktória 
a templom tervezőjének testvére.

Az istentisztelet után tartott dísz« 1 
közgyűlésen az egyházkerület, az 
egyházmegye, a szomszédos ambróz
falvi gyülekezet, a római katolikus 
és a görögkatolikus egyházközség, 
valamint az izraelita hitközség kép
viselői üdvözölték a jubiláló makói 
gyülekezetei. A meleghangú köszön
tések mind arról tettek bizonyságot, 
hogy az evengélikussággal testvéri 
jó viszonyban élnek a más vallást 
váltók és a nagyszórványú, kis evan« 
gélikus egyházközség munkáját 
megbecsülik.

"A kevesen való hűséget és a kicsi 
megbecsülését példázza mindnyá
junk számára a makói gyülekezet 
— mondotta Benczúr László kö« 
szöntő szavaiban.

— Isten azzal bíztat erre a hű
ségre mindnyájunkat, hogy a 
maga nagyságos dolgait kicsi
nyek által szereti megmutatni. 
Ezért ébresztette fel felelőssé
günket a világkeresztyénség 
nagy kérdései iránt. Ezért tette 
jelentőssé hozzájárulásunkat az 
épülő ország munkájában és ab
ban az egyre reményteljesebb 
küzdelemben, amelyet a föld
kerekség színén embermilliók 
fejtenek ki a béke megvédése 

ügyében.
Éppen a kis gyülekezetekben és a 
szórványokban arra taníttatunk, 
hogy az egy is számit és a kicsin is 
nagy a felelősség.«

Istentiszteleti rend
1954. január 3-án, vasárnap. Budapesten.

PESTI OLDALON;
Deák-tér délelőtt 11 .(úrv-.) Zay László, dél

után 6 Zay László. —• Fasor délelőtt Vs!0 
Szita Isiván. délelőtt II Gyöngyösi Vilmos, 
délután 6 Gyöngyösi Vilmos. — Dózsa Gy.- 
út 7. délelőtt V2IO Cserháti Sándor. — Üllöi- 
út 24. délután 7. — Rákóczi-út (szlovák) dél
után 6, délután 7. —- Karácsony S.-11. dél
után 7. — Thalv K.-u. 28. délelőtt 11 Bo-’y- 
nyai^ Sándor, délután d Bonnyai Sándor. — 
Kőbánya délelőtt V2IO Hafehscher Károly., — 
Simor-u. délelőtt V4I2 Hafenscher Károlv. — 
Utász-u. délelőtt V4I2 Korén Emil. — Zugló 
délelőtt II Muntág Andor, délután 7 Muntág 
Andor. - -  Gyarmat-u. 14. délelőtt *7*10 Scholz 
László. — Rákosfalva délelőtt V2I2 Scholz 
László. — Fóti-út délelőtt II (úrv.) Gádor 
András, délután 7 Rimár Jenő. — Váci-út 
délelőtt 8 Gádor András, déiután- 4 Rimár 
Jenő. — Újpest délelőtt J0, délután V*7. — 
Dunakeszi délelőtt 9. — Vas-u. 2/c. délelőtt 
lí. — Rákospalota MAV-telep délelőtt '!<£. — 
Rákospalota Nagytemplom délelőtt 10. ~~ 
Rákospalota Kistemplom délután 3. — Pest
újhely délelőtt 10 Kürtösi Kálmán. — Rákos
keresztúr délelőtt Vall. Rákoshegy dél
előtt 9. — Rákosliget délelőtt 10. — Rákos
csaba délelőtt 9 Békés JózseF, délután ’/V? 
Békés József. — Cinkota délelőtt 9 (gyerrii.), 
délelőtt 10; délután Va3. —• Mátyásföld dél
előtt V2I2. —- Kerepes-Kistarcsa délelőtt V410. 
— Pestlőrinc délelőtt !1 (úrv.), délután 5. -- 
Pestlőrinc-—Szemere-telep délelőtt s/&. — Pest
erzsébet délelőtt 10. — Soroksár-Ujtelcp dél
előtt 3/29. — Kispest délelőtt 9, délelőtt 10, 
délután 6. — Wekerle-telep délelőtt 8. —r 
Rákosszentmlhály délelőtt l/zll, délután 6j

BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér délelőtt 11 Várady Lajos, 

délután 7 Sréter Ferenci — Toroczkó-tér dél
előtt 9 Sréter Ferenc,, délután Va7 Petfiő 
István. — Óbuda délelőtt 10 Mezősi György, 
délután 7 Mezősi György. — XII., Tarcsay 
V.-u, 11. délelőtt 9 Danhauser László, dél
előtt II Danhauser László, délután 7 Ruttkay 
Elemér. — Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet 
délelőtt 10 Pethő István. — Kelenföld dél
előtt 1!, délután 6. — Németvölgyi-út 138. 
délután 6. — Csepel délelőtt 11, délután 6. 
— Budafok délelőtt 10. — Nagytétény dél? 
előtt Vs9. — Kelenvölgy délelőtt 9. — Albert
falva délelőtt — Csillaghegy délelőtt
V2IO Kaposvári Vilmos, délután 7 Kapos
vári Vilmos.
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Az egyetem es felügyelő újévi fogadása A vasárnapi ,,templom építő“ oSSertóríumban 
egymást támogató sxe^eíettsől víxsgáxik 

ax ország evangéliksissága
Január 4-én, az egyetemes szék

ház tanácsterm ében püspökeink ve
zetésével megjelentek az egyház
egyetem és az egyházkerületek 
m unkatársai, a budapesti lelkészek 
és világi vezetők, hogy üdvözöljék 
Mihályfi Ernő egyetemes felügyelőt 
az újesztendő küszöbén. A rendkí
vül meleghangulatú újesztendei 
tanácskozáson.

D. Dr. Vető Lajos
püspök üdvözölte az egyetemes fel
ügyelőt:

— Az újesztendő kezdetén tiszte
lettel és szeretettel köszöntőm egye
temes egyházunk egésze s annak 
m inden részlete: kerületeink, egy
házmegyéink, gyülekezeteink, lel- 
készi karunk s evangélikus népünk 
nevében.

— Mögöttünk egy m unkában és 
fáradságban, de eredm ényekben és 
áldásokban is igen gazdag esztendő 
van.

— Némelyek szemében m ár az 
m aga is nagy eredm énynek számít, 
hogy magyarországi evangélikus egy
házunk az elm últ esztendőben fenn
m aradt, s m unkáját nyugodtan vé
gezhette. Az egyház azonban nem 
azért van, hogy éppen csak legyen. 
Az egyházat Krisztus U runk hatá
rozott céllal alapította meg. Az egy
háznak célja, feladata, hivatása 
van. Nem önmagáért, hanem  ezért 
a hivatásáéi X létezik, s feladatáért 
k e ll, fennm aradnia.

— Pál apostol az egyháznak ezt 
a hivatását a békéltetés szolgála
tában jelölte meg s ő maga is 
azon fáradozott, hogy az embe
reket megbékéltesse Istennel, 
de leveleit azért is írta, a gyü
lekezeteket azért is látogatta, 
hogy az embereket egymás kö

zött is megbékéltesse.
—  Egyházunk a békéltetés szolgá

latát, tulajdonképpeni h ivatását 
igen erőteljesen és • határozottan vé
gezte az elm últ esztendőiben.

,— Békéltette az em bereket Isten
nel. Gyülekezeteink százaiban va
sárnapról vasárnapra, de hétközna
pokon is hangzott az ige, mely Is
tennel való megbékélésre hívja fel 
az em bereket. A szokásos istentisz
teleteken kívül bibliaórákon, a val
lástanítás keretén bedül, konfir
mációi órákon is folyt ez a  m unka, 
de folyt a gyülekezet körén tú l az 
egyházi sajtóban s a rádióban is. 
M unkánk azért történt, hogy az em
ber béküljön meg terem tő Urával, 
aki Jézus Krisztusban szeretettel és 
kegyelemmel hajolt le hozzá, hogy 
megszabadítsa a  bűn és a  halál u ra l
mától.

— De egyházunk békéltető szolgá
la ta  a haza határain  belül hozzá
já ru lt ahhoz a munkához is, mely

hazánkban folyik, amidőn új, igaz
ságosabb, békés országot igyekszünk 
felépíteni. Ehhez a munkához sok 
türelem re, odaadásra, lelkesedésre 
van szükség. Amidőn egyházunk a 
haza határain  belül végezte békél
tető szolgálatát, népünknek lelki 
erőket nyújto tt országépítő m unká
jának jó folytatásához.

— Egyházunk a békéltetésnek ezt 
a szolgálatát a  népek közti béke 
érdekében is végezhette az elm últ 
esztendőben. Ebben a m unkában 
egyházunk együttm űködött minden 
jőakaratú  emberrel.

Éveken .át folyó munkánknak 
az elmúlt esztendőben már ta
pasztalhattuk a haza határain 
túl is az eredményeit. Két-há- 
rom esztendővel ezelőtt kül
földön még idegenszerűen ha
tott békeszózatunk, ma azonban 
nincs már egyház a földkerek
ségen, melynek vezetői valami
képpen ne a béke ügye mellett 
állanának ki, s ne éreznék és 
vállalnák az egyház felelősség- 
teljes kötelességének a béké

ért való fáradozást.
— Hogy a békéltetés szolgálata 

ilyen világosan kikristályosodott 
előttünk, s ebben a szolgálatban 
eredm énnyel forgolódhattunk, ezért 
m indenek előtt Istennek adunk há
lát, s érte Öt dicsőítjük. De hadd fe
jezzem ki köszönetemet m indazoknak 
a m unkatársaim nak is, akik egy- 
hé lunknak ezt £ nagy hivatását ve- 
lühk együtt í  ̂ ism erték  s benne 
szíw el-lélekkel forgolódtak. Min
denek előtt Egyetemes Felügyelő 
U rnák vagyunk hálásak, hogy nagy 
közéleti elfoglaltsága közepette is 
példaadásával, bölcs útm utatásával, 
népünk érdekében végzett m unká
jával a segítségünkre volt.

— Az új esztendőben ma nagyobb 
reménységgel nézhetünk a jövőbe, 
éppen az 1953. év eredményei alap
ján, m int ahogyan egy- esztendővel 
ezelőtt néztünk előre. Amidőn az 
újesztendöben szeretettel köszöntőm 
Egyetemes Felügyelő Urunkat, kí
vánom Istentől, tegye áldottá to
vábbra is m unkánkat, azt a szol
gálatot, am elyet egyházunk végez 
népünk és az emberiség javára!

A püspök üdvözlő szavaira az 
egyetemes felügyelő hosszabb be
szédben válaszolt, m éltatta a m a
gyarországi evangélikus egyház szol
gálatát, kiem elte annak m últeszten
dei nagy eredményeit, melyek el
sősorban a  zsinat m unkájában, a 
rendszeres egyházi tevékenységben 
és abban m utatkoztak, hogy egyhá
zunk az állam m al való tárgyalások 
során s az Állami Egyházügyi Hi
vatal megértő és nagylelkű támoga
tása következtében teljes összegben 
továbbélvezheti azt az államsegélyt,

mely egyébként Egyezményünk ér
telmében az újesztendőben csök
kent volna. M ihályfi Ernő, egyete
mes felügyelő rem ényteljes szavak
kal szólt arról a reménységről, mely 
a közelgő négyhatalm i találkozóval 
kapcsolatban a nemzetközi feszült
ség enyhítését hozhatja meg az 
egész világnak. Jó szolgálatot kívánt 
az evangélikus egyháznak és üdvö
zölte egyházunk két püspökét tisz
teletbeli doktorrá avatása alkalm á
ból, m iután ezt külföldi ú tja  m iatt 
ezelőtt nem tehette meg.

Az egyetemes felügyelő ezután 
még hosszú ideig m aradt együtt a 
budapesti lelkészekkel, akik  csopor
tos testvéri beszélgetésekben biza
kodással készültek az újesztendő 
egyházi szolgálatára.

Késziüj az ige hallgatására!
Vízkereszt után 1. vasárnap 

Ef. 5, 8— 14.
Hatalmas ige ez, m ely arra kész

tet, hogy vonjuk le keresztyén hi
tünknek m inden következtetését és 
életünket igazítsuk hozzá h itünk
höz és Isten akaratához.

Isten nem  tűr sötétséget, N eki 
nincs közössége a bűnnel vagy a 
gonoszsággal. Ö tiszta szeretet, üd- 
vözítés és kegyelem. A  karácsonyi 
üzenet is ezt a hírt hozta Róla. 
Mai igénk pedig arra tanít, hogy mi 
szívünk hitét és m indennapi éle
tü n ké i á llítsuk bele ennek a vilá
gosságnak a fényébe.

Szól ez az ige az egyházhoz, és 
arra neveli, hogy m indig és m in
denben keresse azt, ami Istennek  
kedves, és ne legyen közössége 
semmi sötét gonoszsággal. A m in t 
Krisztus Urunk gyógyulásul, bűn
bocsánatul, igazságul és üdvösségül 
jö tt erre a világra, és küzdött a bűn, 
a viszály, a szenvedés és a halál 
ellen, úgy egyházának is követnie  
kell őt ebben. Szám unkra ez azt 
jelenti, hogy egyházi m unkánkban  
m indig keressük az igazságot, a 
békességet és az em berek egymás
közti életének előbbrejutását és 
ugyanakkor cselekvő módon álljunk  
szembe a gonoszsággal, a pusztu
lással, a viszálykodással és a há
borúval.

Szól ez az ige a gyülekezetnek, 
hogy tartsa drága kincsének az 
Isten  világosságát hirdető evangé
liumot és serkenjenek, induljanak  
fe l gyülekezeteink a helyes közös
ségre, azaz az egymással a vilá
gosságban osztozkodó, jó, igaz és 
őszinte testvéri közösségre. Ezen a 
napon jó cselekvésre buzdít az ige 
az egymás evangélium-hirdető haj
lékainak dolgában, hogy így m in
den gyülekezet ossza meg a maga 
világosságát a m ásikkal.

És szól ez az ige a keresztyén  
emberhez, akinek lelkében és éle
tében hatalmas változást akar fe l
idézni. A z t akarja, hogy a Krisztus 
világossága, sőt, maga a Világosság, 
tehát Krisztus ragyogjon fe l a mi 
szívünkben, de úgy, hogy fénye k i
világítson a szívünkből és látha
tóvá legyen. Megrázó és felrázó ez 
az ige a tekintetben, hogy legyen 
a m i életünk mindennapos gyakor
lata is olyan jó, igaz és őszinte, 
m int am ilyen világos tud lenni a 
hitünk a szív elrejtett csendjében. 
Arról van szó, hogy keresztyén hi
tü n k  szerint követnünk kell a 
K risztust olyan életgyakorlattal, 
amelyre, ha valami fén y  esik rá — 
akár a lelkiismereté, akár az em 
beri vizsgálódásé, akár Isten  
szeméé —*, ez a fénysugár ne fed
jen  fe l sötét foltokat, gonosz bűnö
ket, hanem mutasson meg bennün
ke t m indennapos életünkben is 
Istennek Krisztusban m egjelent 
dicsőségét tükröző embereknek.

Egyszóval: ez az ige azt akarja, 
hogy m i necsak beszéljünk arról, 
hogy »láttuk az ö  dicsőségét«, ha
nem  életünk láttassa is meg, hogy 
Isten szeret bennünket és szeret 
m inden embert!

Zay László

Ezen a vasárnapon országszerte 
minden evangélikus templomjáró 
em ber két nagy perselybe dobja ado
m ányát: a zuglói s a pesthidegkúti 
templomépítés perselyébe. Hadd néz
zünk kissé körül, hová is megy ez a 
pénz!

A zuglói gyülekezetben
is úgy indult, m int minden hajnalodó 
hitbeli gőzösségben. Mór amikor 
először erezték az anyagyülekezettől 
— akkor a Deák-tértől — való tá 
volságukat, ébredezett a templom- 
építés vágya. Ez az akkori iiö  szo
kása' szerint Templomépítő Egyesü
letet terem tett, ami persze voitakép- 

_ pen kezdő mozgolódás volt. Szervező 
lelkészt Scholz László személyében 
1941-ben kaptak, aki a püspöki biz
ta tás indító lendületével kezdett 
m unkába: »menj csak ki, tavaszra 
áll a templomotok«.

Tavaszra ugyan rém  állt a tem 
plom, de a  lendület nem volt hiába
való. 1942 ekt. 14-én letették az aiap- 
követ, m ajd felhúzták a falakat, de 
bár a parochiát gyülekezeti terem 
mel együtt 1944-re befejezték, a 
templom építése 1943-ban a háborús 
nehézségek m iatt megakadt. Az 
ostrom ala tt pedig anyagkészletben 
és falakban egyaránt súlyos károkat 
szenvedtek.

A háborús dermedtségből az 
1947-es esztendő hozott ébredést, 
am ikor a templom rom ként mere- 
dező falait betetőzték. Ez persze 
nem ilyen egyszerű mellékmondat
ként történt, m in t ahogyan leírom. 
M inden forint egy-egy dongó tőmon
dat volt a gyülekezet tagjai részé
ről. K ívülről jö tt segítség s a Pesti 
Egyházközség tám ogatása m ellett 
húszezer ilyen tőmondatot te tt ösz- 
sze a hívek serege akkor s a tem 
plomtető a »szent hajlék utáni 
emésztő vágy« zsoltári textusának 
bő prédikációjává szélesedett.

A nagy erőfeszítés után szusszant 
egyet a gyülekezet. De csak azért, 
hogy annál égőbb lendülettel feszül
jön neki, most m ár nem csak az ada
kozásnak, de az effektiv m unkának. 
1950-ben '.alicskázó híveket, presbi
tereket s papokat látott a vakolatlan 
négy fal. Sim ává rendeződött a tem 
plom belső ta la ja  s beton készült 
reá. E lteregették a tem plom kert 
földjét is, bekerítették a te lket s a 
Bosnyák-tér sivár hepe-hupáin gye
pet, fákat és virágokat növesztett a 
hívek dolgos szeretete. Az apsist be
lül bemeszelték, ideiglenes oltárt 
építettek  kőből, szükségvilágítást 
szereltek fel s m ire az orgona elvi- 
rágzott k in t a  bokrokon, néhai Ke
mény Lajos esperes használatra adta 
az átm enetileg használhatóvá te tt 
templomot.

Bent volt hát a  gyülekezet, de a 
léiig kész templom, vakolatlan fa
lak, lócák és székek csak fokozzák a 
vágyat a kész templom után. Lassan 
tovább folyik az építés hősi m un
kája. Am int valam ennyi pénzt ösz- 
szegyűjtenek, anyagot vesznek s 
maguk beépítik. így készült el az
óta az apsis-mennyezet (bátor hívek 
15 m  m agasan dolgoztak), a karzat- 
mellvéd, a toronycsonk befedése, a 
harang felhúzása stb. Legutóbb a 
külső tám pillérek ciklop-burkolatát 
készítették el. Idei tervük a teljes 
világítás beszerelését, a végleges ol
tá r  m egéprését, belső teljes vako
lást, a  főbejárat elkészítését álmodja 
s a  zuglói hívek olyanok, hogy a 
valóságnak álmodnak, nem az áb
rándoknak.

Álmaikhoz most odalép az ország 
evangélikussága, hogy boldog való
ságra ébressze.

A pesthidegkúti,
volt Fébé anyaegyházzal egybeépült 
templom csupasz falai, üres ’ablak
nyílásai között a burkolatlan beton
padlón teológusaink bútorokat cipel
tek Sopronból Budapestre költözé
sükkor. Akkor még nem  tudták, 
hogy új otthonuk befejezetlen tem 

plomát egy buzgó kis gyülekezet sok
éves imádságai keretezik s a falakba 
az ő templomvágyó erőfeszítésük is 
beépült.

Pesthidegkútcn alig két és fél év
tizede folyik lelkigondozás. Kezdet
ben az óbudai gyülekezet filiája 
volt, m ajd az egyházmegye önálló 
missziójaként gondozta a Fébé lel
késze. A felszabadulás után csatolta 
a kerület püspöke a budahegyvidéki 
gyülekezethez.

Gazdaia m ár a harm adik, de a 
vágya ugyanaz: befejezett templom
ban dicsérni Istent.

Ebben a vágyban a Lelkésznevelő 
Intézet m inden lakója egy a hívek
kel. Fokozottan egy velük, hiszen 
leendő lelkészeinknek tanulm ányi 
éveik a latt nincsen templomuk. Az 
alacsony alagsori terem ben ta rtják  
istentiszteleteiket.

Két nagy tétel áll előttük, ami 
u tán  bizonnyal megindul itt is a két
kezi áldozatos m unka, m int Zugló
ban. Az ablakok s a mennyezet ezek. 
Ha ezek elkészülhetnek, felmegy itt 
is a gyülekezet a templomba isten
tiszteleteivel. Ott égőbb lesz a vágy, 
amely kész templomot melenget; 
Hisszük, nem sokáig m arad vágy a 
vágy.

Esen a vasárnapon sokezer evan
gélikus kézmozdulatát figyeli Isten. 
Persely fölé nyúlnak ezek a kezek. 
Mintha nem is pénzt szorongatná
nak. Ha igazán látóra nyílna a sze
mem. azt hiszem szerszámot, vakoló
kanalat, ablaktáblákat látnék ben
nük pénz helyett. Építik a zuglói s a 
pesthidegkúti templomot! Ezzel a 
persely fölé nyúló mozdulattal oda
lépnek a zuglói hívekhez, tartják a 
létrát s kézre adják az anyagot. A 
kinyúló kezek az adakozás tényével 
mintha áldásra emelkednének a zug
lóiak, a hidegkútiak s a teológusok 
álma fölött, hogy valóságot fakasz- 
szanak a sóhajokból és vágyakból.

Égy legyen!
KOREN EMIL

TŰZ ÉS ERŐ
Pattog már m inden dóré máz 
és mélységekre látok, 
forrón lobog a pőre láz, 
belevész minden átok — 
lásd, eljött, itt van az óra.

A  tisztító tűz lángja vág, 
megolvaszt itt e földön, 
ellobban m inden száraz ág, 
vasam formába öntöm  — 
jöjj, hallgass isteni szóra.

Ö rök-vetetlen tájakon 
a zsenge szárba szökken, 
fe lm art a durva fájdalom, 
lám, oly hiába szöktem  — 
halld: téged vádol a bánat.

Izekre tép és összenyom  
az élő, tiszta. Lélek, 
kérdésözönben hív e nyom: 
megoldó igét kérnek  — 
így nyissam szóra a számat!

Bodrog Miklós

FELELJ KRISZTUSRÓL
A z ifjú: a gondolataim boldog re

ménykedéssel vannak tele — még 
van időm.

A férfi: Tele vagyok sietséggel — 
nem érek rá.

A javakorbeli: annyi a gondom — 
majd máskor.

Az idős: öreg vagyok már — má
sok a kialakult nézeteim.

A halál küszöbén: nagyon beteg 
vagyok — majd ha. enyhül a szenve
désem.

A halálban: — már késő.
Az örökkévalóságban: jaj, el nem  

kerülhettem!

Ax É s z a k i  E g y h á z k e r  ü íe í  t a n á c s á n a k  ü lé s e
1953. december 17-én ta rto tta  az 

Északi Egyházkerület tanácsa fontos 
ülését. Megnyitás u tán  Margócsy 
Emil kerületi felügyelő megemléke
zett Niemöller Márton magyarorszá
gi látogatásáról, Kemény Lajos es
peres haláláról, a m agyar küldött
ség szlovákiai útjáró l és püspökeink 
díszdoktorrá való avatásáról, m ajd 
köszöntötte D. dr. Vető Lajos püspö
köt.

— Szeretett püspökünket — mon
dotta — öt éve szentelték püspökké. 
Köszönöm neki kerületünk nevében 
is buzgó m unkálkodását, fáradhata t
lan tevékenységét és jó szívét, am e
lyet m inden ügy elintézésénél tanú 
sított.

A kerületi felügyelő Isten áldását 
kérte a  püspök életére és m unkássá
gának sikereire, m ajd megemléke
zett Mihályfi Ernő egyetemes fel
ügyelő egyetemi ta n á rrá  való kine
vezéséről is.

D. Dr. Vető Lajos
püspök beszámolót ta rto tt a  leg
utóbbi tanácsülés óta lefolyt egyházi

eseményekről, két külföldi útjáról, 
majd így folytatta:

— Külföldi ú tja ink  és Niemöller 
Márton egyházi elnök látogatása bi
zonnyal annak a jele, hogy m agyar- 
országi evangélikus egyházunk és a 
magyar protestantizm us nemcsak 
külföldi hittestvéreink érdeklődésé
nek tárgya, hanem  annak  is, hogy 
egyházunk és általában a  magyar 
protestantizmus szorgalmas és teo
lógiai szempontból is jelentős m un
kájának következtében jó nevet szer
zett m agának a nemzetközi egyházi 
életben. Ennek nyilvánvalóan jó ha
tását és gyümölcseit tapasztalja m ajd 
egész egyházunk a m aga belső életé
ben is.

Meleg szavakkal köszöntötte a 
püspök Margócsy Emil kerületi fel
ügyelőt 70. születésnapja alkalmából.

A  kerületi tanács ezután letár
gyalta a kerület 1954. évi költség- 
előirányzatát és más anyagi ügyeket. 
A kerületben folyó igehirdetéssoro
zatok és konferenciák irányításával 
Váiady Lajos budai esperest bízta 
meg a  tanács.

„ A  T E  H Á Z A D H O Z  V A L Ó  F É L T Ő  S Z E R E T E T  E M É S Z T  E N G E M “  *
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BAKONY CSERN YE
l 1 eszült érdeklődéssel érkeztem  a 
*  Bakony lábánál elterülő köz
ségbe. Sok m indent hallottam  m ár 
róla; hogy csaknem teljes egészé
ben evangélikus em berek lakják, 
hogy lakosai bányászok, hogy nagy a 
szektaveszély stb.
A z  első dolog, am it tapasztaltam : 

a nagy távolság! M ár hosszú per
cek óta robogott az autóbusz a köz
ségben, m ár kétszer meg is állt, de 
a  kalauz — izgatott mozgolódásomat 
lá tva  — nyugalomra intett. Mint 
utóbb m egtudtam : több m int nyolc 
kilom étert tesz meg az autóbusz a 
községben, egyik végétől a másikig 
s a község még ennél is jóval hosz- 
szabb területen van. Az evangélikus 
templom pedig, a lelkészlakkal 
együtt, a község szélén épült.

Később tudtam  meg azt is, hogy 
ennek a távolságnak a lelkészi szol
gálat szempontjából mi a jelentő
sége. A lelkésznek egy órát kell 
gyalogolnia a sötét éjszakában, hogy 
egy bibliaórát m egtartson; u tána 
ugyanannyit vissza. És m inden nap 
ta r t  bibliaórát!
T-j1 iatalon került ide, ebbe a nehéz 

és felelősségteljes szolgálatba 
Gyekiczky János, a gyülekezet lel
késze. 1953 tavaszán ü rü lt meg a lel
készi állás, m ikor Honéczy Pál, a 
gyülekezet lelkésze nyugdíjba vo
nult. A gyülekezet egyhangúlag meg
hívta pásztorául a segédlelkészt, aki 
m ár m ajdnem  egy éve szolgált buz
gón és szeretettel a gyülekezetben.

Gyekiczky János a meghívást nem 
a nyugalomra, az elpihenésre í'aló 
alkalom nak tekintette, hanem  nagy 
clkötelezést és hatalm as feladatot 
lá to tt benne. Nagy tervei vannak, 
am ikről a gyülekezet presbitereivel 
szokott beszélgetni: gyülekezeti te r
m et és új orgonát szeretnének épí
teni és renoválni a  templomot.
TAe a bakonycsernyei lelkésznek 
•*-* nemcsak lendületesnek kell len
nie, hanem  bibliaism eret és keresz
tyén élet szempontjából is példa
képül kell állnia a gyülekezet előtt, 
a  presbiterekkel együtt. M ert nem 
volt alaptalan a szektaveszély híre... 
Ahogy vasárnap délelőtt istentiszte
le t előtt végignézünk a lelkészi h i
vatalból a község főutcáján, látom, 
hogy sokan m ennek ellenkező irány
ban, el a templomtól.

— A szektások — hallom a gond

nok hang ját a hátam  mögött. Kese
rűen és fájdalm asan hangzik ez a 
sző.

Igen, elég sokan m entek el a  gyü
lekezetből és szerveződtek külön 
közösségé. Mintegy nyolcszézan. 
Sokan nem a sa ját hibájukból, ha
nem azért, m ert a gyülekezet lelké
szei nem voltak pásztorai a nyájnak 
és ennek következtében a gyüleke
zet belső élete megbomlott.

Most ezen a ponton is nagy a vá
rakozás. A nyájtól elszakadt juhok 
vissza-vissza pislognak, hogy vá j
jon milyen az új pásztor?

És azt látják, hogy a gyülekezet 
élete nagy megújuláson megy keresz
tü l: hogy egyre többen járnak  tem p
lomba; hogy egyre több az igehir
detési alkalm ak száma; hogy a meg
elevenedett lelkiélet következtében 
egyre élénkebb a gyülekezet költ
ségvetése is.
A példa vonzó. Egy félig paraszt, 
^  félig bányász gyülekezet élete 
kezd egyre határozottabb form ában 
kibontakozni. Ez vonzani fogja azo
kat, akik a szektákhoz m enekültek 
a gyülekezet válsága idején.

Adja Isten, hogy a bíztató kezdet 
u tán  igaz és jó kibontakozás követ
kezzék. ^

Szeberényi Tamás

AMIT ŐBENNE KAPSZ
Életem tapasztalata szüntelenül 

arra vezet, hopp jelismerjem: éppen 
Öreá, Jézus Krisztusra van szüksé
gem.

Szegény bűnös vagyok — O' sza
badító.

Gyenge vagyok — 0  erős.
Szegény vagyok — ö  gazdag.
Szomjas vagyok — Ö a kiapad

hatatlan forrás.
Éhezem — Ö az élet kenyere.
Beteg vagyok — 0  a gyógyítóm.
Félek a haláltól — Ö már meg is 

győzte.
Semmim sincsen — őbenne min

denem van.
*

TALÁLKOZTÁL
valaha is boldog emberrel, aki hara
got hordozott a szivében?

(Lunde)

M e g j e le n t  a z  
EV A N G ÉLIK U S NAPTÁR

az 1954. évre
Ara; 8.— Ft

Megrendelhető az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál, 
Budapest, VIII.. Puskin-u. 12.

A befizetéseket a 20.412 sz. csekkszámlára kérjük!

Ev a n g é l i k u s  e l e t
■ ' 1 l ...................... I li ■ I m i mii ......■■■....

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
1054. január 10. Vízkereszt után 1. vasárnap.

A vasárnap üzenete: Isten dicsőségének szolgálatában. 
Igék: Ef 5,8—14. — Mt 5,13—16. — Liturgikus szín: zöld.

Lelkész! hivatalok figyelmébe!
Ezúton hívjuk fel a lelkész! hiva

talok figyelmét arra, hogy a most 
megjelent Evangélikus Naptárra a 
Sajttóosztály még elfogad pótigény
léseket. Egyúttal kérjük azokat a lel
kész! hivatalokat, akik eddig még 
nem jelentették be, hogy hány pél
dányra tartanai? igényt a naptárból, 
igénylésüket sürgősen nyújtsák be. 
Közöljük azt is, hogy az Útmutatót 
a január 10-ével kezdődő héten 
küldjük szét.

Evangélikus Egyetemes 
Sajtóosztály

MARCALGERGELYI
Az összgyülekezet önkéntes ada

kozásokból karácsonyra rendbeho
zatta 16 változatú orgonáját. K ará
csony este az anyagyülekezet ve
gyeskarának szolgálatával énekes 
áh ita t volt a templomban. Elisme
résre méltó nemcsak az énekkar 
egyházi, jó szolgálata, de az a  buz
galom is, amellyel az énekkar tag
jai együtt dolgoztak. Az év utolsó 
vasárnapján  zenés áh íta t volt a 
templomban. Bácsi Irén és Bácsi 
Magdolna szólaltattak meg orgo
nán és hegedűn Bach-műveket. 
Ugyanekkor Bácsi Sándor pápai lel
kész hirdette az igét.

SZERGÉNY
A gyülekezetben m egalakult és 

szépen szerepel a kétszólamú ének
kar, melynek vezetője a gyülekezet 
egy kántorképzőt végzett tagja.

KÜLSÖVAT
Advent első vasárnapján a gyer

m ekbibliakör tagjai szolgáltak a fel
nőtt gyülekezetnek énekekkel, ver
sekkel és bibliaism eretük bem utatá
sával.

KEMENESMAGASI
Advent harm adik vasárnapján 

Síkos Lajos marcalgergelyi lelkész 
hirdette az igét a gyülekezetben és 
előadást ta rto tt a gyülekezetépítés
ről,

ANGYALFÖLD
Vasárnap, 10-én, délután 5 órai 

kezdettel ta rtja  a gyülekezet januári 
szeretetvendégségét. A szereletven- 
dégség teljes m űsorát a L uthcránia 
vegyeskar szolgáltatja, Weltler Jenő 
karnagy vezetésével. Előadást ta r t 
Zalánfy Aladár egyházkerületi zene- 
igazgató. A válogatott egyházi ének
és zeneszámok bem utatója, legkivá
lóbb énekegyüttesünk első idei sze
replése komoly élm ényt ígér.

GYOMA
Advent harm adik vasárnapján a 

gyülekezetben vallásos est kereté
ben Kun-Kalser József mezőberényi 
lelkész szolgált. Szavaltak: Weigel 
Erzsébet és Gulyás Mária.

EGYHÄZASRÄDÖC
A vasi egyházmegye szórványában,

Egyházasrádócön a karácsonyesti 
ünnepélyt reform átusok és evangé
likusok együtt tarto tták , m indkét 
lelkész szolgálatával. A két íelekezet 
hívei egymás istentiszteleteit is láto
gatják, ha saját felekezetűknek az
nap nincs igehirdetési alkalma.

NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE
A lelkészi munkaközösség decem

ber 7-én Balassagyarm aton össze
jövetelt tarto tt, amelyen Váczi János 
biblia-tanulm ánya után Révész 
László béri lelkész olvasta fel a 
nógrádi gályarabokról szóló tanu l
m ányát, m ajd dr. Csengődy Lajos 
esperes számolt be a legutóbbi es
peres! értekezletről és vezette a meg
beszélést a folyó aktuális egyházi 
ügyekről. Az összejövetelt úrvacsora
osztás fejezte be.

HOGY A HÍVŐK JÓ CSELEKE
DETEI — noha ők ebben az életben 
a testben rejlő bűn folytán tökélet
lenek és tisztátalanok — mégis mint 
és miért kedvesek és tetszőek Is
tennek, ilyent nem tanít a törvény, 
mely egészen tökéletes, tiszta enge
delmességet követel az Istennek tet
szés végett. Hanem az evangélium 
tanítja ezt, hogy a mi «-lelki áldo
zatunk« kedves Istennek «a hit ál
tal«, «Krisztusért« (1 Pt 2, 5, Zsid. 
11, 4), Ilyenformán a keresztyenek 
nincsenek a törvény alatt, hanem a 
kegyelem alatt, mivel ők maguk a 
törvény átkától és kárhozatától a 
Krisztusba vetett bit által megsza
badultak és mivel jócselckvésük — 
noha tökéletlen és tisztát! an — 
Krisztus által kedves Istennek. 
Ugyanis ezeket nem a törvény kény
szerítésére, hanem a Szentlélek 
megújításából, szívből, önként és 
kényszer nélkül teszik Isten ked
vére, amennyiben a belső ember sze
rint újjászülettek; éppígy viszont 
állandóan harcolnak az óádám el
len.

Formula Concordiac, II. 6, 22.

Gicrtz Bo:

H I T B Ő L  É L Ü N K
Vászonkötésben. Ara ; 30.— Ft. 
Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály
Budapest, VIII., Puskin-u. 12.

HÁZASSÁG
Karácsony m ásnapján Prátscr 

József és Borki Irén házasságot kö
tö tt a meszleni evangélikus tem p
lomban.

HALÁLOZÁS
Czabai Jánosuc, a budahegyvideki

gyülekezet hűséges egyházfinéja, rö 
vid szenvedés után, 50 éves korá
ban, újév reggelén elhunyt. Tem e
tésén, Monoron, a  gyülekezet nagy 
részvétele m ellett gyülekezeti lelké
sze: Danhauser László hirdette Isten 
igéjét.

Istentiszteleti rend
1934. január hó 10-én, vasárnap. Budapesten 

PESTI OLPALON:
DEAK-TÉR rí.p. 9 (úrv.) Zay László, d. e. 

II Zay László, d. u. G Az egyetemes ímahét 
záró istentisztelete. — FASOR: délelőtt 
V2IO Cserháti Sándor, <1. e. 11 Gyön
gyösi Vilmos, d. u. 6 . Szita István, 
3. u. 7 Szerctetvmidégség. — DÓZSA GY- 
OT 7. d. e. VilÖ Gyöngyösi Vilmos. 
ÜLLÖI-ÜT 24. d. e. VilO. d. e. 11. — RA- 
KOCZ1-OT d. e. 10 (szlovák) Szilády Jenő 
dr., d. e. Vs 12. — KARÁCSONY S.-U. d. e. 
10. — TÍÍALY K.-U. 28. d. e. 11 Vámos Jó
zsef, d. u. 6 Bonmai Sándor. — KÖBANYA 
d. e. /: 10 Koren Emil. d. u. 5 Szeretetven- 
dégség. — SIMOR-U. d. e. 7,12 Koren Emil.
— UTASZ-U. d. c. ’/< 12 Hafensehcr Károly.
— ZUGLÓ d. e. 9 (gyerm.) Scholz László, 
d. e. 11 (úrv.) D. Dezséry László, d. u. 6 
Scholz László. — GYARMAT-U. 14. d. e. 
VjIO Muntág Andor. — RAKOSFALVA d. r. 
VtlJ Muntág Andor. — FÖTI-UT d. e. I! 
(úrv.) Rimár Jenő, d. ti. 5 Szteretelvendégség 
(Lutheránia). — VAC1-DT 129. d. c. 8 Rtmár 
Jenő. d- u. 4 Gádor András. — ÚJPEST d. e.
10, d. u. 7 j7. — DUNAKESZI d. e. 9. — 
VAS-U. 2/c. d. e. 11 Szimonidesz Lajos. — 
RÁKOSPALOTA. MAV-TELEP d. e. >/„9 _  
RP. NAGYTEMPLOM d. e 10 RP. KIS- 
TEMPI.OM d. ti. 3. — PESTÚJHELY d. e. 10 
Kürtösi Kálmán. — RÁKOSKERESZTÚR d. e. 
Vili. — RAKOSHEGY d. e. 9. — RAKOS- 
L1GET d. e. 10. -  RÁKOSCSABA d. e. 9 
Békés József, d u. ‘/,7 Békés József. — 
C1NKOTA d. e. 9 (gyerm.), d. c. 10 d. u. 
‘A3. — MÁTYÁSFÖLD d. e. 7,12. 'KERF.- 
PES.KISTARCSA d. e. 7<10. — PESTLŐRINC 
d. e. II. d. u. 5. — PEST1MRE d. c. 10. ■- 
PF.STERZSEBET d. e. 10. SOROKSAR- 
UJTELEP d. c 7,9. — KISPEST d e 9 
d. e. 10 d. ti. G. — WEKERLE-TELEP ti. el
8. — RÁKOSSZENTMIHÁLY d. e. 7,11
d. u. 5. '

BUDAI OLPALON:
BECSIKAPU-TER d. e. 9 Pelhő István, 

d. e. II Sréter Ferenc, d. u. 7 Várady Lajos.
— TOROCZKÖ-TÉR d. e. 9 Várady Lajos.
— ÓBUDA d. e. 9 Mezősi György, d. e. 10 
Mezősi György, d. u. 5 Mezősi György, d. ti. 
6 Szeretetvendégség. — XII,, TÁRCSAY 
v.-u . 11. d. e. 9 Zulauf Henrik, d. e. II 
Zulauf Henrik, d. u. 7 Panhauser László. — 
SZABADSAGHEGY, DIANA-UT 17. d. e. 
7,9 Ruttkav F.lemér. — HŰVÖSVÖLGY, 
LELKESZNLVELÖ-1NTEZET d. e. 10 Dán 
hauser László. KELENFÖLD d. e. 8, d. e.
11. d. u. 5. — NÉMETVÖLGYI-OT 138. d. e.
9. — XI., BARTÓK B.-ÜT 158. d. 12. — 
CSEPEL d. e. II, d. u. 6. — BUDAFOK d. e.
10. -  NAGYTÉTÉNY d. e. 7,9. — KELEN- 
VÖLGY d. e. 9. — ALBERTFALVA d. e. 
Vall. — CSILLAGHEGY d. e. ValO Kaposvári 
Vilmos.

KÉT E S E M É N Y R E
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
— mondja, kéri, üzeni s írja  fel éle
tünk kapuira egy m agyar író regénye. 
S nem  csak a m agyar ifjúságnak szól 
ez a biblikus tömörségű három szó
ból álló szózat, szól az m indenki
nek. Móricz Zsigmond regényhőse, 
az okos, tisztaszívű s igaz Misi, a 
szegény ács fia, kiábrándul a fel
nőttekből, akik közé oly véghetet- 
lenül vágyódik. S am ikor kiderül á r
tatlansága és becsületessége, az ösz- 
szetört gyermekből nem a megha- 
sorilás, hanem  az építés vágya lo
bog fel. »Mi akarsz lenni, édes kis 
fiam ? — kérdezte a báty ja újra. 
Misi hirtelen azt m ondta: Az em
beriség tanítója!« S akkor a bátyja, 
nagybátyja megmagyarázza a csöpp 
em bernek, hogy aki tan ítan i akar, 
annak tudnia is kell. De a fiú egé
szen m ásra gondol. Vagy más 
egyébre akarod te  tan ítan i az em 
beriséget? — kérdi a jóságos fel
nőtt. Nyilas Misi erre azt feleli, 
am it édesanyja óta tudott: »Csak 
arra , hogy légy jó mindhalálig!«

Es ki nem ismeri ezeket a soro
kat: »Es másnap, m ikor az egész 
osztály néma, ünnepi csendben ült 
a  helyén és Rócz tan ár ú r  komoly 
léptekkel, lassan, ünnepélyesen 
m ent föl a katedrára, hogy onnan 
a  nagy csöndben, halk  szóval em
lékezzék meg Nemecsek Ernőről és 
felszólítsa az egész osztályt, hogy 
holnap délután három  órakor vala
m ennyien fekete, vagy legalábbis 
sötét ruhában gyülekezzenek a Rá
kos-utcában, Boka János komolyan 
nézett m aga elé a padra és most elő
ször kezdett derengeni egyszerű 
gyerek-leikében a sejtés arról, hogy 
tulajdonképpen mi is az az élet, 
«»melynek m indnyájan küzdő, hol bá
natos, hol vidám szolgái vagyunk.« 
kgy végződik Molnár Ferenc regé- 
hye, A  Pál-u tcai fiúk. Ez a regény,

a helytállás regénye. Pesti gim na
zista fiúknak egy beépítetlen telekre 
szorított hősi és nagy patriotizm usa. 
A kár Móricz regényét, akár M olnár 
Ferencét olvassuk, mindig érezzük, 
hogy az élet tömény alakító erejével 
találkoztunk. Ez a két rem ekm ű a 
legfontosabb mondanivaló a m agyar 
fiatalság számára.

Azért írunk e két könyvről, m ert 
újból találkoztunk a hatásukkal. 
Most karácsonyra m indkét könyv 
olyan páldányszámban je len t meg, 
am ilyenben még ifjúsági könyv alig 
jelent meg nálunk s egy hét a la tt 
egy szálig elfogyott az egész. K a
rácsony előtt két nappal hiába pró
bálkoztál, hogy Móricz regényét, 
vagy M olnár könyvét megszerezd. 
M int a tikkad t föld az esőt, úgy 
szívta m agába a jó olvasm ányra váró 
fiatalság ezt a két regényt. Az idei 
karácsonyfa a la tt ez a két könyv 
volt a legszebb ajándék.

A fiatalság ezt kérte és várva 
várta. A szülők ezt szerezték meg. 
Nem véletlen, hogy ez a két jellem
nevelő könyv most újból feltűn t s a 
fiatalság mohón kereső szeme meg
kapta a szöveget, am elyet szíve any- 
nyira vágyott. M indkét regényben 
arról van szó, hogyan válik kísérté
sek és viharok közepette derék em 
berré a  serdülő fiú. A két könyv 
a rra  tan ítja  olvasóit, hogy a legna
gyobb kincs a világon az emberi 
szavahihetőség, a becsületesség, a 
lelkiismeretesség, a hűség, a pajtási 
kör összetartó erejének táplálása. 
Állhat a létben ezernyi baj, veszély, 
álnokság, erűszak, durvaság: a jó
ság, és szeretet m indig győzni fog. 
Mindig győzni fog, m ert ez a  legna
gyobb erő. Egy nem zet lehet gazdag 
és erős, gyárainak és katonáinak se 
szeri, se száma, beteg mégis, ha fia
talságából kiszikkad az élet igaz, te r
mészetes és ösztönös erénye, a köl

csönös szeretet és a pajtási bizalom 
jósága. Nekünk intő példa, hogy ne
kibuzdulások helyett úgy foglalkoz
zunk rendszeresen jövőnkkel, ifjú 
ságunkkal, ahogyan az egyetlen jö
vőépítő erővel illik foglalkozni.

Nemrég, egy beszámoló alkalm á
val, m egkérdezték a m agyar labda
rúgó válogatott kapitányát, van-e a 
fiatalságból megfelelő utánpótlása a 
m agyar labdarúgó sportnak, amely 
legyőzte a század játékában, Lon
donban, az angolokat. S Puskás azt 
felelte: »Amíg a gyerekeknek nem 
adják vissza a grundot, nem lesz 
utánpótlás.« A grund: a Pál-utcai 
fiúk játékhelye, ahol látszólag fa ra 
kásokért küzdenek bohón és komo
lyan, a valóságban azonban a hazá
jukért harcolnak, egy nemzet be
csületéért küzdenek. M ert az ifjú
kori já ték  lélektana a felnőttek vi
lágának képét magyarázza. Az ifjú 
ságnak küzdelem re s eszményekre, 
grundra és v itákra van szüksége. 
Nyilas Misi és Nemecsek Ernő vagy 
Boka János így alakultak  nevelő 
hősi típusokká.

RUDNAY GYULA
gyűjteményes kiállítása a budapesti 
Szépművészeti Múzeumban nemasak 
egy m agyar festőművészre, a 75 
esztendős nagy alkotóra hívja fel a 
figyelmet, hanem  a m agyar művészet 
lényegére. Ha végigsétálunk képei 
között, egyetlen és azonos légkörben 
érezzük m agunkat. Sehol semmi r i
kító szín, semmi vásári csiricsáré, 
semmi nagyzolás és túlzás. Rudnay 
Gyula képein egyszerű és kevés . a 
mondanivaló. S ez is eleinte úgy tű 
nik fel, m intha szomorú volna. A fa
lon komor színfoltokba burkolva 
egy paraszt áll előttünk, vagy egy 
fekvő csavargó, egy öreg asszony 
korsóval, kanászok és zsellérek, s lo
vasok am ott, s  egy palóc fej mélysé

ges szomorúsággal és m ozdulatlan
sággal. Á ltalában a  képek legna
gyobb részén nincs semmi történés. 
Egy álló világ Vonul el előttünk. S 
álló, m ozdulatlan a tá j is. Az alföldi 
táj, vagy Nógrád faluja, földbe süp
pedő tanyák, jegenyék és gémes- 
kutak , a nádas, am elyik meg se rez
zen. M intha a m agyar földön szél se 
járna. De minő m agyar tá j ez! Csak 
nézzük, nézzük Rudnay Gyula tá j
képeit s egyszerre csak megtelik a 
szívünk édes keserűséggel, drága 
örömmel s lehajtjuk  a fejünket. Ez 
a szelíd tá j a mi hazánk. Ennek a 
szilvafának m inden lom bja ismerős, 
ennek a barna dombnak m inden h a j
la ta  rokon. O tt já rtunk  gyerm ek
korunkban. Ezek a színek nem a 
napfény tom bolását m utatják, nem 
is a téli síkságot havas erejével, ha
nem a szelid koratavasz s a csendes 
nyár pillanatait, am ikor az emberi 
szív s a lég fénye azonos ritm usban 
olvadozik, m unka után van, pihen 
és simogat. Juhász G yulának van egy 
verse, melyet Rudnay Gyula tá jké
peihez kéne függeszteni, a  «Magyar 
tá j, magyar ecsettel« a címe. Való
ban Rudnay tájképeihez s falusi tá r 
gyú olajaihoz való ez a Juhász-sor: 
«M agyar tá j: így lá t m élán egy ma
gyar szem.«

De amikor kis, történeti tárgyú 
képeit is megnézzük, az imént ész
lelt szomorúság kezd riadozni' s el
röppen, m int egy felzavart m adár
csapat. Rudnay Gyula nem  festett 
olyan történelm i képeket, m int is
m ert nagy történeti jelenet-festőink. 
Az egymásba gabalyodó lovasok, egy 
vágtató magányos lovas a komor ég 
alatt, a vitézek körében lan tjá t pen
gető Tinódi Sebestyén, háttérben a 
győzedelmes várral, egy kuruc lo
vas párbaja a labanccal, m ind m in i 
a  hangulatukkal fognak meg, nem 
tárgyszerűségükkel. Abban a  Tinódi- 
képben benne van a török hódoltság 
egész nemzeti tragédiája, a kettévá
gott ország s im m ár csak a maga 
erejében bízó nép, Rudnay ezt a  két

korszakot közelíti meg m últúnkból: 
a törökökét és a  kurucokét. E képek 
lá ttán  érezzük, hogy ez a  festő Zrínyi 
Miklós, Bethlen Gábor, Tinódi és 
Balassi, Rákóczi és a  kuruc költők 
szövegeire hajolt, m ielőtt az ecset
hez nyúlt volna. Rudnay színei azt 
éreztetik velünk, mi volt a lényege 
ennek a két korszaknak. Ezek a szí
nek és form ák ezt m ondják: Elvesz
tettél, nemzetem, valam it, am i m ár 
a tájon nem is látszik, m intha m in
den szűk és kicsiny volna ott neked. 
De a  szívedben él és lángol az é r
zés, am it ú jra  meg kell lelned cse
lekedeteidben is. Hogy szabad légy 
és erős s a fény áradjon rád az egek
ből s ragyogja tele házaidat és k ert
jeidet s tegye boldoggá népedet a  
földön!

Kevés olyan alkotó művészünk 
van, aki ilyen Urai erejű  m ondani
valóval ábrázolná a m últat és a tá 
jat, a tegnapi m agyart s mindazt, 
ami sajátos körülöttünk. Mondjuk, 
hogy Rudnay Gyula a m agyar sors 
festője? Mondjuk, hogy Rudnay 
Gyula a m agyar hagyományok képző- 
művészeti kifejezője? Mondjuk, hogy 
ez a piktor a  reformációs korszak 
eszméinek festője? Nem m ondanánk 
meg ezzel mindent. Rudnay ez is, 
de ennél több is. Ahogy az ő tö rté 
nelmi kompozícióin mindig felcsil
lan a háttérben a kúria  fehér osz
lopsora s elől ott villog a  kard  s ka
varog a por a  lovak alól, ez az egyet
len történés: egyetlen m agyarázat is. 
A harc a vallás szabadságáért vagy 
az életform a szabadságáért folyt. S 
ez a m agyar szabadság. A tájban, a 
kanász szomorú arcában, a művész 
önarcképén s a  kuruc lovasok vias- 
kodásában egyformán erről az egyet
len mondanivalóról van szó. Ettől 
fájdalm as a Rudnay Gyula sötét szí
nezése s em iatt zsongító s derítő és 
igaz a fény felvillanása itt, ak á r egy 
kardpengén, akár egy napcirógatta 
fatörzsön. M agyar festő, m agyar 
ecsettel: Rudnay Gyula.

Szalatnai Rezsi
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Ő  ÍRTA A  HITTANKÖNYVÜNKET
»110 éves volt József, mikor úgy 

'érezte, hogy közel van halála. Lelke 
nagy útra készült, a mennyországba. 
Magához hivatta testvéreit. . .« Ili 
megszakítottak a gyermekek a történet 
elbeszélésében. — 110 év! Milyen nagy 
idő. Jákob még hosszabb ideig élt. 
147 éves korában halt meg. De kár, 
hogy ma már nem él az ember ilyen 
hosszú ideig. . .

Több napja beszéltem nékik Jó
zsef életéről. Alig v árták  m indig az 
estét. Lefekvés előtt körül ültük az 
ebédlőasztalt. A nagyszülők is be
jöttek. Bevezetőül néhány verset ol
vastattam  fel velük a biblia más he
lyéről. Olyant, am elyben megcsen
dült a történet; nem egyszerű mese, 
amelyből valam i szép tanulságot le
het levonni. Istennek az emberhez 
szóló üzenete. Mindig újból időszerű 
üzenete.

József történetét éppen december 
10-én fejeztük be. Ezen a napon, a 
kora reggeli órákban pihent el Ke
m ény Lajos, pesti esperes szíve. 70 
eves volt. A gyermekek közbeszólá
s i t  felhasználtam  arra, hogy em lí
tést tegyek róla. Azt hittem  nem 
ismerik.

— Én ism ertem  ót, édesapa — 
m ondta a legidősebb, ak it a leg
utóbbi Deák-téri Bach-hangver- 
senyre m agúkkal vittünk. Olyan 
magas, szép fehérhajó  bácsi volt. 
Ö m ondta el a  hangverseny végén a 
templomban a M iatyánkot.

— Kemény Lajos bácsi? — ő írta  
a hittankönyvünket. Szólalt meg a 
kisebbik, a negyedikes Andris.

Egyszerre m egszűnt az a né
hány ezer év távolság, am ely ben
nünket József történetétől elvá
laszt. A befejező szavakra úgy hall
gattunk m indnyájan, m int akinek 
egyszer meg kell jelenniük a Krisz
tus ítélő széke előtt.

»József nyugodtan hányta le sze
mét. Lelke eltávozott abba az örök 
hazába, ahol újra megláthatta édes
apját, Jákobot. Most már biztosan nem 
öreg, beteges embernek láthatja, ha
nem új, ragyogó dicsőséges alakban. 
Találkozott újra édesanyjával. Ráchel- 
lel, nagyapjával Izsákkal és Ábra
hámmal. Mikor visszagondol földi 
életére, csak áldani tudja Istent jó
ságáért. Most már mindent megért, 
amit itt a földön nem tudott mindig 
megérteni. Olt állhat Isten színe előtt 
új ruhába öltözötten, de sokkal szeb
be és ragyogóbba, mint amit a fáraó 
ajándékozott néki. — Ne feledjélck. 
hogy nekünk is meg kell jelennünk 
egyszer Isten színe előtt- Nemcsak 
azért, hogy számot adjunk földi éle
tünkről, hanem azért is, hogy minket 
is dicsőségbe öltöztessen fel.«

Amíg m eggyújtottuk az ádventi 
koszorún a gyertyákat, hirtelen két 
tény ölelte körül szivemet: — A

szentek közössége, azoknak a  kö
zössége, akik K risztusban egyek, 
nem torpan meg a »halál hídjánál«. 
Odaát, igenis látszanak a  part kör
vonalai. Nem egy üres örökkévaló
ságba távozunk. A mennyország lesz 
osztályrészünk. O tt Jézus Krisztus 
vár ránk. Jézus Krisztus, aki m agára 
vette a  mi halandó testünket és 
megdicsőítette. Amikor ő ú jra  meg
jelenik, az a  m i »jelenésünk« is 
lesz. Nemcsak őt, hanem  vele együtt 
egymást is lá tni fogjuk — csak 
másképpen. Látni fogják a gyer
m ekek nagyapjukat, ak it itt a földön 
nem is isimertek. Látni fogják Ke
mény Lajos bácsit, aki a h ittan 
könyvüket írta. Egészen biztosan 
rá fognak ismerni. A m ásik tényt 
egy tanítóm esterem  fejezte ki a kö
vetkező szavakban: »Aki nem rea
lizálja azt, hogy m it jelent meg
hatni, ak i nem ijed meg, m ert ta lán  
nem telik elég öröme az életben s 
azért nem  ismeri a  végtől való fé
lelmet, aki még nem érte tte  meg, 
hogy ez az élet az Isten ajándéka, 
aki nem  irigyli a  pátriárkáktól éle
tük hosszúságát, akik nemcsak 100 
évet, hanem  300 és 400 és ennél több 
évet is éltek, aki más szóval nem 
fogta fel ennek az életnek szépségét, 
az nem tud ja  felfogni azt, m it je
lent a  feltám adás. M ert ez a szó 
felel meg a halál iszonyatára, a rra  
a félelemre, hogy ez az élet egy
szer véget é r  és, hogy ez a vég 
exisztenciénk horizontja.«

A gyertyái? égtek. A gyermekek 
énekelni kezdtek. Az egyik éneket 
én választottam . Énekeskönyvünk 
555. énekét:

»Jézus Krisztus én életem,
Erőm üdvöm és reményem.
E földön jövevény vagyok,
Bűnöm alatt leroskadok.
Előttem áll a szoros út,
Mely ígér mennyben koszorút.
Ott van az én igaz hazám, 
Melybe hív mennyei Atyám.
E nagy útra az én igaz szívem  
Egymagában erőiden 
Téged kérlek azért Uram, 
Könnyebbítsd meg az én utam.«

A m ásik éneket ők választották: 
Luther kedves énekét:

»Jer örvendjünk keresztyének,
Jer énekeljünk vígan . . .«

A belülről gyertyával világított 
ádventi házikó a jta já t is kinyitot
ták. Az imádságban azért adtunk 
hálát, hogy Isten Jézus Krisztust 
aitóvá te tte  szám unkra. Jézus 
Krisztus az örök élet ajtaja . Ez az 
ajtó nyitva áll Kemény Lajos szá
m ára és m indnyájunk szám ára, akik 
itt , a  földön élünk még.

Benczúr László

A R C O K  A B I B L I Á B A N
SZANBALLAT

Cinkostársaival együtt, a biblia 
legsötétebb alakjai közé tartozik. 
Valóságosan ördögi arc. Hogy m iért? 
Figyeljünk csak egy néhány percre.

Nehemiás megkezdi Jeruzsálem  
megrongált falainak és elpuszított 
házainak felépítéséi. Mindenki 
ürömmel vesz részt a m unkában. 
H át hogyis ne, am ikor arró l van szó, 
hogy a  város ú jra  szép lesz, lerom 
bolt u tcáinak helyén ham arosan 
ú jra  já tszhatnak m ajd a vidám  gye
rekek és a  templom is ú jra  megte
lik  m ajd az imádkozok sokaságával.

Szorgos kezek hordják  a köveket, 
rak ják  egyre m agasabbra a fala
kat, tető kerül a leégett házak fölé. 
M indenki dolgozik, aki csak egy ki
csit is szereti a  várost, a templomot, 
m ert tudja, hogy a jövő épül két 
kezének m unkája által.

Csak egy csoport: Szanballat, az 
Ammonita Tóbiás és tá rsa i nem 
örülnek annak, am it látnak. Hogy 
m iért nem, azt szinte lehetetlen meg
magyarázni. De tény az, hogy ne
kik nem tetszik az, hogy ezek az em
berek nagy szorgalommal építik a 
m aguk jövendő boldogságát, hogy 
Isten egyenes parancsára biztosítani 
akarják  a nép fennm aradását. Nem 
tetszik nékik az, hogy a nyomasztó 
romok eltűnnek és helyükre ú jra  há
zak épülnek.

Nem tetszik nékik mindez, m ert

az ő életelem ük a rombolás, a pusz
títás. O tt érzik jól m agukat, ahol az, 
em berek sírnak, aljol fejetlehajtva 
já rn ak  a nyomorúságtól, ahol nin
csen vidámság, nincsen gyeremek- 
mosoly.

M inden eszközt kipróbálnaak, hogy 
valam iképpen m eghiúsítsák az épí
tést. Először lekicsinylik a m unkát: 
nem ér az egész semmit, »ha egy 
róka rálép a falra, az összedűl«. 
M ajd am ikor gúnyolódásukkal nem 
érnek célt, fenyegetőzni kezdenek. 
Fegyverrel jönnek — m ondják és 
elpusztítanak m inden építőt. Ez sem 
ér semmit. Nehemiás és társa i biz
tosak a m aguk dolgában s nem egy
könnyen ijednek meg. Egyik kezük
ben a szerszám, m ásik kezükben 
kard és így épül egyre m agasabbra 
a fal.

De nem ju t szóhoz a cinkostársak 
további m esterkedése sem. Bárm it 
próbálnak, m ár eleve meghiúsul a 
tervük, m ert velük szemben nem 
gyáva m egalkuvó em berek állanak, 
hanem  olyanok, akik  bíznak a m a
guk elhivatásában és akik hisznek 
abban, hogy az Isten van velük.

Szanballat és társai sohasem ér
hetik  el céljukat, m ert azokkal szem
ben akik a szépet, a jövőt keresik, 
ők, akik a rombolásban élik ki ma- j 
gukat, m indig vesztesek m aradnak! j 

Vámos József

ISMÉT KAPHATÓ!

^  Hl ITT VIL^C jÄ,
Bevezetés a keresztyén hittanba 
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A ra: 50.— Ft

Megrendelhető az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál 
Budapest, VIII., Puskin-u. 12. — Csekkszámlaszám: 220,278

D. Dr. Vető Lajos püspök újévi beszédében 
az egyszerű keresztyén bizonyságtételről és a hűséges, engedelmes

keresztyén szolgálatról beszélt
D. Dr. Vető Lajos püspököt a budavári gyülekezet lclkcszi hivatalá

ban január 1-én köszöntöttek. Ez alkalommal megjelentek Csekey Zoltán 
kerületi irodaigazgató, dr. Somogyi József egyházmegyei felügyelő, ifj. 
Prőhlc Károly, tool, akadémiai tanár, Sréter Ferenc lelkész, dr. Tomka 
Gyula, Kováts Antal. dr. Kardos Ernő egyházfelügyelök, Polncr Jenő, 
Böhm Dezső egyháztanácsosok, a budai egyházmegye gyülekezeteinek 
képviseletében és a budavári gyülekezet számos tagja.

Várady Lajos
budai esperes köszöntötte a püspö
köt az északi egyházkerület, a  budai 
egyházmegye és a  budavári gyüle
kezet nevében.

— Köszöntésünk hálaadás Isten
nek az elm últ esztendőben kegye
lemből kapott ajándékaiért — mon
dotta többek között. K itért a 
püspök külföldi ú tja ira  s így foly
ta tta :

— Szlovákiai evangélikus testvé
reink látogatása és a viszontlátogatás 
olyan rendkívüli fordulat, am ely
nek hatásá t a  nemzetközi helyzet 
enyhülésének egyik tényezőjeként 
tekin thetjük . A szlovákiai út egy

Ezékiei próféta könyvének 37. fejezete 
Látomás Izráel 
feltámadásáról

1. Rám nehezedett az ŰR keze, 
elragadott Lélekben az ÚR 
és csontokkal borított 
völgy közepén te tt le.

2. Köröskörül hordozott fölöttük: 
töm érdek egészen kiszikkadt 
csont hevert előttem  a völgyben.

3. »Emberfia — kérdezte — életre 
kelnek-e valaha ezek a csontok?« 
Uram, Istenem! Te tudod  — 
fe leltem  én.

4. Prófétái) e csontok felett!« 
parancsolta — s mondd nekik: 
K iszikkadt csontok!
Halljátok az ŰR igéjét!

5. így szól az ÚR Isten  
ezeknek a csontoknak:
ím e! L elket bocsátók belétek 
és megelevenedtek.

6. Inakat rakok reátok, 
húst növesztek rajtatok, 
bőrt borítok reátok s
aztán L elket bocsátók belétek, 
hogy m egelevenedjetek  
és m egtudjátok, hogy 
én vagyok az ŰR!«

7. Prófétálni kezdtem  a parancs
szerint.

S  am int prófétáltam, 
zizegés támadt, 
azután hullámzás s 
a csontok — összeálltak!
Csont a csonthoz. . .

8. Körülnéztem  s . . .  láttam; 
inak le ttek rajtuk,
hús nő tt rá juk  és 
bőr borítja azokat.
De L élek még nem  volt bennük!

9. »Prófétálj a Lélekért — 
mondotta ekkor — 
prófétálj, emberfia s 
mondd a Lélekitek:
így szól az ŰR. Isten:
Törj elő. Lélek  
a négy égtáj felől, 
lehelj ezekre a megöltekre. 
hogy életre keljenek!«

10. Prófétáltam  a parancs szerint. 
És beléjük hatolt a Lélek, 
m egelevenedtek
és talpraálltak: 
roppant nagy sereg!

11. »Em berfia! — mondotta  — 
ezek a csontok:
Izráel egész népe.
Most azt mondják:
K iszikkadtak csontjaink, 
rem énységünk füstbem ent — 
m indnyájan elvesztünk!

12. Prófétálj azért nekik, 
így szól az ŰR Isten: 
M egnyitom  sírotokat, 
kihozlak temetőtökből — 
én népem!
Elviszlek benneteket 
Izráel földjére.

13. s majd m egtudjátok, 
hogy én vagyok az ŰR. 
ha m egnyitom  sírotokat.
ha kihozlak temetőtökből — 
én népem!

14. Belétek lehelem Léikéinél 
és éltek.
Békét adok földeteken  
s m egtudjátok,
hogy cn az ŰR megcselekszem, 
am it m egígértem !« 
ezt mondja az ŰR!

DR. PÁLFY MIKLÓS, 
a Teológiai Akadémia dékánja 

fordítása

része azoknak az utaknak, am elye
ket Püspök Ür részben más testvé
reinkkel együtt, részben egyedül te tt 
meg külföldön.

Mindegyik nagy küldetés volt s 
utánuk nagyon sokan meggyő
ződhettek a nyugati keresztyé
nek közül arról, hogy Isten a mi 
evangélikus egyházunkat itéle- 
tes és kegyelmes módon for
málja hazánkban és ezt azért 
teszi, mert sokat vár a mi hit
beli megállásunktól, igéjének 

való engedelmességünktől.

Nyilvánvalóan azt akarja  Isten, 
hogy meddő évtizedek, ta lán  évszá
zadok után, am elyek a la tt névleg 
voltunk csak a reformáció lutheri 
népe, most m egújuljunk, m últúnk 
bűneitől elszakadjunk és Isten cso
dálatos cselekedeteinek példái le
gyünk más egyházak és más népek 
szám ára az ébredésben, a szeretet

— Ha visszagondolok erre az esz
tendőre és benne Isten sok ajándé
kára, segítségére, egyúttal eszembe 
ju t az is, hogy tulajdonképpen mi 
ezeket nem  dobszóval, hatalm as ter- 
vezge lésekkel, kiállásokkal, hanem 
egyszerű evangélikus emberekhez 
méltó módon v ittük  véghez. Ahogyan 
Luther figyelmezteti a  családapát, 
hogy egyszerűen nevelje házanépéf, 
így m i is egyszerűen já rtuk  az utal, 
amely előttünk volt. Szám unkra az 
a lecke adódik, hogy ebben az esz
tendőben is így igyekezzünk a mi 
U runkat szolgálni. Hiszen olyan 
egyszerű az, am it Isten tőlünk kí
ván.

Hitünknek alapja, zsinórmér
téke: szeresd a te Uradat, sze

resd felebarátodat.
Mindenki szám ára egyszerű az, sze
retni ö t,  nem nagy szavakkal, hanem 
odaadó, engedelmes m unkával, 
időnk minden napjának kihasználá
sával. Érezni értük  felelősséget, 
hirdetni Isten igéjét és példával se
gítségül lenni abban, hogy a tö rté
nelem útvesztőjében el ne téved
jenek. M egérteni népünket, meg
érteni a feladatokat, am elyekért 
m unkálkodni kell és teljes odaadás-

mindenekfele kiterjedő szolgálatá
ban és az ökumenikus testvéri egy
ségben.

Várady Lajos esperes Isten áldá
sát k íván ta a püspök szolgálatára.

D. Dr. Vető Lajos
püspök a következőképpen válaszolt.

— Egy évvel ezelőtt sok szorongás 
volt a  szívünkben és csak hittel tud
tunk fölöttük győzedelmeskedni, 
amely erőt adott a jövőre és a rra  is, 
hogy azokat a kötelességeket, am e
lyek elénk kerültek, naponként el
végezzük. Valóban Isten neve méltó 
arra , hogy a mi szívünk boldogan 
m agasztalja ö t.

sál fáradozni azon, hogy e világnak 
népei békességben éljenek, építsék 
boldogabb jövendőjüket. Azt k ívá
nom Istentől, hogy adjon nekünk 
ilyen egyszerű evangéliumi hitet, 
szeretetet Ő iránta, szeretetet egymás 
iránt, hogy így egymás kezét meg
fogva tud junk  já rn i az Üjesztendű- 
ben, am elynek a  vége homályba vész 
előttünk, de am elyet h it által biz
tosan járhatunk.

— Kérem  Istent, ö  vezesse to
vábbra is m unkánkat, á ld ja  meg 
m agyar evangélikus egyházunkat, 
hogy szolgálatát evangéliumi egy
szerűséggel végezhesse az Ö dicső
ségére, a mi népünk javára.

Szombat esti közös imádságunk
DICSŐSÉGES SZOLGALAT 

2. Kor. 3,8—12.
A KERESZTYÉNSÉG Isten szolgálatában áll. Ha jól észreveszi ezt 

a szolgálatot, meglátja, hogy nagy dicsőség részesévé lett. Amikor Isten 
bennünket a rra  hív, hogy a Krisztus szeretete ra jtunk  kiábrázolódjék 
e világban, akkor »meghaladó dicsőségei«..ad.

EBBEN A SZOLGALATBAN nagy nyíltságra van szükség. Sem
m it nem szabad elhom ályosítanunk a Krisztus szeretetéből, hanem  tel
jes fényében kell tovább adnunk. Mindig ú jra  meg kell vizsgálnunk, 
hogy nem  lehetne-e jobban, világosabban és nyíltabban hirdetnünk és 
megélnünk, hogy az Isten szeretet?

V A L L JU K  MEG, hogy az Istentől kapott szolgálatról és dicsőségről 
gyakran m egfeledkezünk.
ADJ UNK H A L A T  azért, hogy Isten Krisztus U runk szolgálatára és 
m unkatársaiul múltai bennünket, s hogy szolgálatunkat messze 
meghaladóan jutalm az azzal, hogy K risztust kiábrázolja rajtunk. 
KÖNYÖRÖGJÜNK egyházunk szolgálatának nyíltságáért, hogy va
lóban meglássák ra jtunk Isten szeretetének megvalósulása, hogy 
m inden keresztyén világosan felism erje és hűségesen teljesítse Isten
től kapott szolgálatát.

B I B L I A - O L V A S Ó
HETI IGE: JANOS 1:14.

Január 10. Vasárnap. Jer. 33;8. Rom. 10:4.
Isten megbocsát m indeh bűnt, melyekkel vétkeztünk ellene. Pál, 

m inden népek apostola a legfőbb vigasztalást K risztusban találja. Krisz
tus »a törvény vége«.

Olvasd még: Hóm. 12:1—6/a. Ján . 4:16—26.
Január 11. Hétfő Zsolt. 6:3. II. Kor. 7:10.

Ugyan hová, kihez is fordulhatnánk »ellankadásunk« idején, m int 
Istenhez. Ö az, aki könyörül rajtunk. Pál apostol a négy íő  levelének 
(Róm. I., II., Kor. és Gál.) egyikében a szomorúságról így szól: »Az Isten 
szerint való szomorúság üdvösségre vezet.«

Olvasd még: M árk 1:1—8. Ján. 4:27—34.
Január 12. Kedd. £ s. 5:20. Luk. 3:9.

Ésaiást, a  próféták között a legnagyobbnak m ondja a bibliai tudo
mány. R ettenthetetlen bátorságáért. Nehéz időkben népe élére állt és 
vezette őket a boldogabb jövő felé. Krisztus U runk útegyengetője: Ke
resztelő János az igazságra való törekvésért életével fizetett. Nagy áldo
zatokat követel az Igazság. »A fa, mely jó gyümölcsöt nem terem, ki- 
vágattatik.« ___  __

Olvasd még: M árk 1:9—15. Ján. 4:35—42.
Január 13. Szerda. Jer. 23:35. Máté 24:4.

Az Istenhez és népéhez hü Jerem iás képekben, hasonlatokban tan ítja  
em bertársait. In t ma is: legyünk hűek Istenhez.

. Olvasd még: Ján. 1:35—43. Ján. 4:43—54.
Január 14. Csütörtök. cs. 12:3. Luk. 8:46.

Ésaiás könyvét bátran  m ondhatjuk az ígéretek  könyvének is. Is
ten kegyelme és irgalm a kifogyhatatlan. »Erősítőm, énekem«. Jóságá
val készséges m indnyájunk m egváltására. M erítsünk Örömmel ebből az 
áldásból mi is.

Olvasd még: M áté 4:12—17. Ján  5:1—16.
Január 15. Péntek. Es. 66;1 I. Kor. 3:17.

Ésaiás prófétai m unkája nem volt hiábavaló. H alála u tán  is foly
ta ttá k  m unkájukat tanítványai. Izrael népe hazaju to tt a fogságból. Elkö- 
zelgett a jobb kor. Méltó Isten felé fordulni, aki nemcsak az égben és a 
földön, de az em beri szívben is lakozni akar. Méltó és jó  Isten t szívünkbe 
fogadni. »Isten szent, ezek vagytok ti is.«

Olvasd még: Zsid. 2:14—18. Ján . 5:17—23.
Január 16. Szómba!. Jób. 4:17. II. Kor. 5:21

A szenvedő Jób türelm etlen s megátkozza születése nap ját is! Ba
rá tja  figyelmezteti: »a halandó igaz-c az Istennél? Kicsoda az, aki bűnt 
nem  követett cl?« Pál apostol azonnal pontosan felel a kérdésre: »aki 
bűnt nem  ism ert, bűnné le tt értünk«. Krisztushoz vezessen a m i életünk 
útja. Ő általa a békesség általánossá válik m indenek között,

Olvasd még: Luk. 10;21—24. Ján. 5:24—29.
Smckovszky Gyula



4 E V A N G É L I K U S  É L E T

D. Dezséry László püspök újévkor 
az egyházi békemunka jelentőségéről, egyház és nemzet 
összefüggéseiről s a pesti egyházi élet kérdéseiről beszélt
A Déli Evangélikus Egyházkerület székhazának tanácsterm ében igen 

népes gyülekezet jö tt össze újév napján, hogy az első ezévi istentisztelet 
u tán  köszöntse D. Dezséry László püspököt, és meghallgassa a püspök 
újévi beszédét. Kevés kivétellel jelen volt valamennyi pesti evangélikus 
lelkész és valam ennyi gyülekezetből négy-hat presbiter, s igen sok gyüle
kezet felügyelője is.

A püspök az egyházkerület m un
katársaival együtt fogadta a kül
döttségeket s a »Dicsérd én lelkem-“ 
kezdetű ének eléneklése után

Gyöngyösi Vilmos,
a pesti egyházközség igazgató-lel
késze, egyházkerületi presbiter kö
szöntötte a püspököt. Többek között 
a következőket mondta:

— Megemlékezünk Istennek arról 
a kegyelméről, amellyel 1953. esz
tendőben hordozott m inket. Bűneink 
ellenére a rra  m éltatott, hogy evan
géliumát hirdessük és szentségeit' 
kiszolgáltassuk. Nemcsak szolgála-, 
tunk belső feltételeit terem tette meg 
bennünk, hanem annak külső fel
tételeit is hazánkban. Békességben 
dolgoztunk, m ert Isten m egajándé
kozott m inket békével.

Mi nem elkülönült életet élünk, 
hanem magyarországi evangé
likus egyházunk szerves része 
a m agyar népnek és az egész 
emberiségnek. Mindebben döntő 
szerepe van annak, hogy az el
m últ esztendőben a koreai fegy
verszünettel a béke világhódító 
körú tra  indult és 1954, küszöbén 
úgy tekinthetünk az újesztendő 
elé a négyhatalm i találkozás 
reményében, hogy megengedi a 
M indenható, hogy Európa egé
ről is elvonulnak a háborús fel

legek.
Országunkra és népünkre tekintve 
azt kell m egállapítanunk, hogy az 
új korm ány Programm nemcsak né
pünk, hanem  egyházunk jólétét is 
biztosítja, m ert egyházunk hívei a  
dolgozó népbe tartoznak és m ert az 
új korm ányprogram m  esztendejében 
rendezte állam unk ú jra  állam segé
lyünket úgy, hogy azt teljes egé
szében élvezhetjük a további évek
ben is, holott egyezményünk sze
rin t az most 25 százalékkal csök
kent volna.

— Egyházunk belső életére nézve 
hálával m ondhatjuk, hogy Déli Egy
házkerületünk szerves lelki egység
be kovácsolódott össze s  egyházke
rületünk egész m unkájában a fejlő
dést és haladást tapasztalhatjuk. 
Köszönjük püspök úrnak, hogy szá
mos gyülekezetei keresett fel a m últ 
esztendőben, hogy részt vett a lel
készek munkaközösségében s hogy 
egyházunk sajtó jának em berét is 
köszönthetjük őbenne.

— Telve vagyunk reménységgel 
s figyelő szemmel várjuk  püspök 
urunk és az egyház vezetőségének 
újévi útm utatását.

Ezután
Szalatnai Rezső,

egyházkerületi világi presbiter 
em elkedett szólásra s az egyház- 
kerület nemlelkészi tisztségviselői 
nevében köszöntötte a  püspököt. Há-. 
rom  tényről em lékezett meg üd
vözlő beszédében.

— Egyházi életünkben és egyházi 
sajtónkban továbbápoltuk protes
táns szellemben a m agyar nemzeti 
hagyományok legjavát. Továbbfej
lesztettük a m agyar protestáns egy
házak összefogásának és együttm ű
ködésének gyümölcsöző gondolatát.

A szlovák evangélikus testvér- 
egyházzal olyan kéznyújtásra 
találkoztunk, amelyből történel
mi javak szárm azhatnak, amely 
áldássá lehet a csehszlovákiai 
m agyarok szám ára s am ely meg
nyitja a történeti békét a magyar 

és a szlovák egyház között.
Ez a  három  olyan lényeges - mozza
na t az elm últ esztendő egyházi ered
ményeiből, am elyről az egyháztör
ténet nem  feledkezhetik el.

A nem zeti hagyományok értékei 
őrzésének kétféle form ája van. Van 
egy végzetes, kicsinyes, rossz for
m ája, arnjt konzervativizm usnak 
nevezünk, am ikor szinte m in t a 
testben elmeszesednek a porcok, 
vagy megáll a  vérszolgáltatás a  szer
vezetben. A m últnak ezt az érzését 
nem  ta rtju k  egészségesnek. Egész
ségesnek azt ta rtjuk , ha m últúnkat 
megbecsülve, felfrissítjük azt és 
m últúnk  minden időálló értékét 
nemzeti fejlődésünk alapjává tesz- 
szük. A mai m agyar evangélikus 
egyház a reformációs szellem fel
élesztésével szolgálja Isten t s ezzel 
történeti tradíciókat ápol, ugyan
akkor építi a  jövő t

— A magyar protestantizm us 
együttm űködése m a a  reformációs 
szellem felélesztésével a m agyar 
protestáns hagyományok felszításá 
val le tt  értékessé és azon kell len'

nünk, hogy az még több gyümölcsöt 
teremjen.

D. Dezséry László püspök
hosszú beszédben válaszolt az üd
vözlésekre.

Kiem elte azt, hogy
rendkívül örül a nagyszámú 
budapesti presbiter megjelené
sének, m ert erős hangsúlyt akar 
tenni arra , hogy az evangélikus 
egyházi életben a világiak szava 

erősödjék,
m ert csak így lehet elkerülni _ az 
evangélikus egyház papos elhajlását 
a protestáns hagyományoktól. Ki
em elte a koreai fegyverszünet és az 
új korm ányprogram m  jelentőségét s 
a következőiket mondta:

— Hosszú ideig úgy á llt a világ 
és benne a mi népünk, hogy való
ban hajszálon függ a sorsa, hogy el 
tudja-e kerülni az új világháborút, 
vagyis az emberiségnek olyan k a
tasztrófáját, am elyet még nem élt 
át. A kérdés az volt, el tudunk-e 
kerülni egy olyan szenvedést és nyo
mort, am elyet az új világháború 
kiváltana. Korea volt az a pont, 
ahol a modern hadviselés fenyege
tése az egész világ szám ára fennál
lott, s ahol az volt a  veszedelem, 
hogy bevetik a tömegpusztító fegy
vereket is,

A fegyverszünet azt a remény
séget hozta, hogy az emberiség 
m inden vitás ügye rendezhető 

tárgyalások ú tján
s ezzel készítette elő azt a rem ény
séget, hogy a négyhatalm i tanács
kozás összeül és gyakorlatilag fel 
tud ja számolni a világfeszültség 
m inden indítóokát. A bókéért való 
küzdelemben egyházunk számottevő 
szolgálatot fejtett k i hazánkban és 
külföldön. Mind a k é t nagy tö rté
nelmi esem ényért küzdöttünk. Ad
junk hálát Istennek, hogy egyhá
zunk helyén volt, am ikor őt Isten 
ebben a  feladatban megkereste.

— Helyesen állapította meg Sza
latnai Rezső, hogy a béke ügye 
m elletti egyházi kiállásunk egyhá
zunk előtt olyan távlatokat nyitott, 
am elyekre szolgálatunk szem pontjá
ból nem  is szám íthattunk azelőtt.

Megmutatkozott, hogy az egy
ház jelentős tényező a nép köz- 
gondolkodásának helyes alakí
tása ügyében. A békemozgalom
ban végzett m unkánk h ív ta fel 
az egyház jelentőségére a fi
gyelmet. M agában az egyházban 
pedig a békemozgalom segítette 
az igehirdetés szolgálatát, a gya
korlati, m indennapos emberi 
élettel való eleven érintkezés

hez.
R ajta keresztül konkrétságban gaz
dagodott az igehirdetésünk. Ezen

szolgálaton keresztül szerzett egy
házunk bizonyos tekintélyt és jelen
tőséget a  közügyekkel való érin t
kezés közben is. Boldog vagyak, 
hogy éppen a budapesti vezető vi
lági férfiak  előtt adhatok hálát Is
tennek azért, hogy egyházi szolgá
la tunk  tekintélye éppen ezen ke
resztül em elkedett népünk körében 
olyan módon, ahogyan azt a felsza
badulás u táni egyházi »rem énytelen
ség« idején nem remélték.

— Helyeslem Szalatnai Rezsőnek 
azt a megjegyzését is, hogy egyhá
zunk szolgálatában a m agyar nem 
zet gyönyörű történetéhez és mai 
életéhez való kötöttségünk fejeződik 
ki, vagyis a  népünkkel való történeti 
és gyakorlati egységünk. A népnek 
szolgálunk és nem öncélú, önmagá
nak való egyházat építünk. Ma m ár 
egyházunk öntudatosan teszi fel 
mindig ú jra  azt a kérdést, hogy 
szolgálata m it je lent a m agyar nép
nek. azoknak az em bereknek, akik 
között ez a szolgálat folyik. Akkor, 
am ikor egyházi életünket a nem zet
te l való összefüggésben alak ítjuk  
ki, nem »magyark odúnk«, nem »po
litizálunk« és nem  »elvilágiasítjuk« 
egyházunk Istentől kapott feladatát, 
hanem ezt a feladatot éppen a m a
ga helyességében értjük  meg és vé
gezzük el.

A püspök ezután visszatekintett 
az elm últ esztendő egyházi ered
ményeire és Gyöngyösi Vilmos sza
vaihoz kapcsolódva kiem elte az 
1953-as zsinat, a Déli Egyházkerület 
összekovácsolódása és a m agyar
szlovák barátkozás ügyét.

A továbbiakban a püspök a pesti 
egyházi kérdésekre irányította a 
figyelmet és

az 1954. évi egyik legfontosabb 
egyházi célként a pesti egyházi 
kérdések megoldását jelölte 

meg.

Első ezek között a zuglói templom
építés befejezése s a továbbiak 
azok a gyülekezeti és esperességi 
személyi és anyagi kérdések, am e
lyeket az elm últ esztendők vetettek 
fel, elsősorban a pesti egyházköz
ség hat gyülekezetté szétválasztása 
és a perem városi gyülekezetek 
nagy-budapesti gyülekezetekké vá
lása folytán.

— Budapest evangélikussága egy
házi egység a gyülekezetek önálló
sága mellett, s

a  következő esztendő a rra  szol
gál, hogy ezt a gyülekezeti ön
állóságot s ugyanakkor ezt az 
egyházi egységet felism erjük, 
fejlesszük s annak gyümölcseit 
learassuk a gyülekezetek egy
mást támogató együttműködése 

nyomán.
A püspök kilátásba helyezte, hogy 

széleskörű tanácskozásokat fognak 
folytatni és intézkedéseket fognak 
tenni a budapesti egyházi élet m in
den részletkérdésének megoldása 
érdekében rögtön az újesztendő 
kezdetén.

Egyesülettől a — gyülekezetig
Eigy hosszú épület előtt állunk. 

Ablak ablak mellett. Modern ház, 
mellette kis léckerítés. Amint beljebb 
kerülünk, előtűnik a kert, vagy még 
inkább 'kertecste, oldalt a fásloamrá- 
val, disznóóllal. Üstből gazdagon 
száll a gőz, éppen nagymosás van az 
alberti szeretetotthonban s egy-kát 
nénike tesz-vesz az udvaron. Az ott
hon vezetője, özv. Horváth Józsefné 
kalauzol s megmutatja a szobákat. 
Valamennyiben na,gy rend és tiszta
ság, a falak fehérre meszeltek. Ké
pek, falimiondások sorakoznak egy
más mellett, itt-ott egy-agy színes 
terítő.

A nagy ebédlőben
Kellemes meleg duruzsol hatal

mas, fekete kályhában. Középen 
hosszú asztal, a fal mentén 'karos
székek, asztalkák. Valaki éppen éne
kelget. Nénikék üldögélnek csevegés 
közben, könyvek kinyitva a kezek
ben, az egyik könyv Fosdiok: A Mes
ter ielleme A lelki táplálók gyűjtése 
halálig ta r t . ..

Hamar összebaráíikozunk, ismerke
dünk. Keresem a legidősebbet s pil
lanatok alatt parázs vita kerekedik. 
Itt már nincs miért tagadni, a hiú
ság elvetette álarcát. Révfülöpről ke
rült ide özv. Kiss Rókusné, aki 78 
éves., mindjárt nyomában jár egy év 
hátránnyal egy másik nőtestvér. I Itt 
tipeg Tóth néni is, ak't mentőik hoz
tak idegzsába fájdalmas kínzása köz
ben, szinte reménytelenül s most vi
dáman nevet a meggyógyultak hála
adásával. Szinte az ország minden 
része képviselve van abban a tizen
hat lakóban, akik otthonra találtak 
az evangélikus egyház szeretet ének 
és gondoskodásának asztala mellett. 
Vannak közöttük tehetetlenek, de akik 
még munkálkodhatnak, azok kukori
cát morzsolgatnak, babot válogatnak, 
burgonyát tisztítanak, kötögetnek, 
konyhai szolgálatot végeznek, mint 
akik tudják, hogy a munka — erő
gyűjtés. Némelyikük azonban már 
igen-igen erőtlen. A szemek pedig? 
Azokon ott csillog a szemüveg, el
múlt évek megmaradt kitüntetése. . .

A szeretetotthon vezetése
nem egyszerű feladat. Különleges 
képességek kelten dk, példátlanul nagy 
türelem és nyugodtság, amely min
den nap Isten igéjéből erősödik. Mert 
bizony ezek az erőtlen niániikék sok
szor teszik próbára mások erejét! A 
legcsöndesebb ádventi perc váratla
nul a feksaktanó szavaik tanújává 
lesz egészen lényegtelen dolgok fe
lét t. Az idős kor belső feszültsége 
pattan ki ingerültségben s ilyenkor 
helyén legyen a vezető szíve és szava, 
hogy csendet teremtsen a pohárban 
'keletkezett vihar felett. Amióta be
vezették a mindennapos áhítatot, lé
nyegesen javult a helyzet. Istennek 
igéje az _ öregek között is munkálko
dik. Az áhítatokat felváltva végzik az 
alberti és irsaj 'lelkészeik s  az otthon 
vezetője.

Természetesen gonddal is jár ez 
a vezetés. Tavaly óta itt is nagy a 
változás. Egy évvel ezelőtt nem volt 
6e tüzelőjük, se pénzük. Viszont egy 
év alatt nagyarányú átalakításokat 
hajtottak végre a területek segélyé
ből^ új szobákat képeztek ki, most 
folyik a fürdőszoba berendezése, a 
tüzelő magvan, a járási tanács kis
üzemi ellátást biztosít, két nagy hízó

töntörög az ólban, minden _ vasárnap 
hús is jár az ebédhez., saját sütésű 
te l ácsot csipegetnek és persze sók- 
szar párolog tányérainkban főzelék. 
De nagy hiánya az otthonnak a főző
edény és a szék. Ha valaki ebben se
gíthet, egy lábossal is szeretetszolgá
latot végez. . .

Egyesülettől a gyülekezetig —
ezt a címet lehetne adni az alberti 
otthon történetének. Kezdettől! fogva 
idős, elfáradt nők számára létesült 
©gy 'kegyes adományból s egyesületi 
kezdésbe került. Az egyesületeik meg
szűnéséitől a szeretetszolgálat új zsi
nati törvényéiig eső időben a tétová
zás és erőtlenség ideje múlott el. 
Roszik Mihály alberti lelkész így fog
lalja össze a tanulságokat:

— A zsinati törvény következtében 
alakult meg az alberti és irsai gyü
lekezetek vezetőiből a Diaikámai Bi
zottság, mént hivatalos és felelős 
szerv. Első fel adatként az adódott, 
hagy az intézményt elhelyezzük a 
gyülekezet szívében. Nagy ellenállást 
kellett le'küzdenünk, hiszen sokan 
gondolkodtak Úgy, hagy az öregeket 
tartsák el a gyermekeik. Ez azonban 
a szeretet nélküli magatartás volt. 
Meg tellett értetni a gyülekezetted, 
hogy Isten itt áldozatot 'követel a 
gyermektelen és rokkant öregek javá
ra. Püspökünk felszólította a 'két gyü
lekezetét, hogy természetbeni adomá
nyokkal segítsenek az otthon fenntar
tásán. Felolvastuk a gyülekezetek 
előtt, ismertettük az intézmény életét 
és helyzetét és áldozati hetet hirdet
tünk! Merész kezdeményezés volt, de 
eredménnyel járt. Egy hét alatt mint
egy 150 gyülekezeti tag jelentkezett! 
Kukoricát, burgonyát, babot, káposz
tát s más adományokat hoztak, egy 
egész kocsira valót. Ez a kocsi a 
szeretet kocsija volt! Nyáron állan
dóan ellátták az otthont gyümölcs- 
csel s egészen bizonyosra vehetjük, 
hogy az áldozati hétiből áldozati év 
lett, mert valakik mindig akadnak, 
akik bekopogtatnak aiz otthon ajta
ján . . .

— Vájjon van-e kára a gyülekezet
nek abból, hogy üyen példa adóan ál» 
doz egy országos initézménv számá
ra? — kérdeztem a lelkésztől.

— A gyülekezetnek semmi kára, de 
sok a haszna! k z  az Isten igazsága, 
hogy jobb adni, mint venni. Ugyan
akkor, amikor szívébe fogadta az 
Otthon ügyét, ugyanakkor az alberti 
gyülekezet kettéválasztotta a paró-i 
chiát. megjavíttatta orgonáját, négy 
család új oftárterítőt. készített ádvant 
idejére s már érnek az új tervek: 
vagv a gyülekezet temetőjét hozzuk 
rendbe teljesen, vagy a templom kül
sejét. Az áldozat áldozatot teremt.. ■

Az slijerti gyülekezet
életéről volt már szó lapunkban, ami
kor 175 éve fennálló templomában 
ünnepélyesen adtak hálát a megtartó 
Isten hegyeiméért. Most csak a gyü
lekezet egyik tagjával álljunk szem
be, a 70 éves Somlyódi Jánossal, az 
orgona mesterével.

Nyugalmazott igazgató-tanító. Mint 
nevelő 40 évig szolgált, mint kántor 
50 esztendeje. A sok-sok esztendő 
alatt nem hallotta senki a hangját 
haragosan, a szelídseg és megértés 
nevelője volt mindig, pedig tanításá
nak ideje alatt nemzedékek kerültek 
ki. Az énetekül túra áldásos munkása 
volt imindiiig, hosszú időn keresztül az 
albertiirsai Dalkör vezetője. Egy. év
vel ezelőtt szervezte meg a gyüle
kezet énekkarát is. (Hallottam a kart, 
nagy épülést és lelki gyönyörűségét 
szerzett.. .)

Amikor elérte 70. születésnapját, a 
presbitérium és az énekkar köszön
tötte s 70 szá! szegfűt kötőit csokorba 
szereéete jeléül. Dr. Jugovics Lajos 
felügyelő, Roszik Mihály lelkész és 
olyan gyermekek köszöntötték, akiket 
tanított, de akiknek szüleit és nagy
szüleit is tanította. Somlyódi János 
pedig, egyik vasárnap este, a gyüle
kezet előtt visszatért az Albertibe 
való érkezésiének idejére s elmon
dotta, hogy ' két tainítóválasztáson 
megbukott s csak harmadszorra vá
lasztották meg. Szarvasról jött, ahol 
Tessedik munkálkodott, oda, ahol 
Tessedi'k született s  életében ezen az 
úton akart haladni mindig.

Az alázatos munkás friss erővel 
szolgál ma is. Ugyanaz a szeretet 
hordozza, amely a szeretetotthon la
kóit és az egész egyházat: a Jézus 
Krisztusé. . .

V. L.
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2-536771. Athenaeum (F. v. Soproni Béla),

Ä hu szon egyed ik  szó
Elhiszitek-e, hogy egy másféléves 

kisgyerm eknek is kedves lehet Jé 
zus keresztje?

Én láttam !
Ágyacskájában játszadozott a 

kislányunk, szorgalmasan gyömö
szölte a karácsonyi mackóját. Hol 
az egyik sarokba tette, hol a m á
sikba. Egyszer ráült, máskor á t
ölelte, szorongatta, édesen gügyö
gött hozzá: — Baba, csecse b a b a .: :  
Próbálta etetni is, kenyérm orzsákat 
töm ött a  mackó vigyori szájába.

Édesanyja mosolygása odalopódz- 
kodott az én arcom ra is, gyönyör
ködtünk benne azzal a legnagyobb 
földi örömmel, am ivel Isten  a ján 
dékozta meg a szülőket.

Jud itkánk  ágyacskája felett ott 
függ a fölön egy sima, barna ke
reszt, m elynek oldalára művészkéz 
faragta a  tövisek körbenfutó ko
szorúját. Valam ikor helyet keres
tünk a szoba falán ennek a kis ke
resztnek és egyszerre találtuk  meg 
a legalkalm asabb helyet. A kis ke
rekeken guruló ágyketrec felett.

Jó is, hogy ott van. M ert a gyer
mekről a  keresztre nézünk fel, a 
keresztről a gyermekre. És ilyen
kor megelégedetten festi egy lá tha
ta tlan  égi kéz arcunkra a szülői 
büszkeség mosolygása fölé a hála
adás örömének színeit.

A játszó gyermek lá ttá ra  fel
ébredt bennem a pedagógus, oda
léptem Jud itka ágya mellé, rám u
tattam  a babájára: — Juditka, 
mackó! — Mac-kó, érted, kicsim? 
Mac-kó, mac-kó. No mondd szé
pen . . ;  m ac-kó . : :

Felsültem , Kislányom végig

mondta húsz-szavas szóismeretét, 
amiben bőven szerepelnek olyan 
szavak is, am it csak mi értünk, de 
a mackót nem  mondta.

Édesanyja csendesen kuncogott a 
díványon a kötése felett. Bosszan
kodtam  a kudarc m iatt, de hiába 
minden, a gyermek nem mondta.

M egpróbáltam a siketném a mód
szert. Szájam at mozgattam előtte. 
Felváltva hangosan mondtam, su t
togva rebegtem. Hiába. A mackó 
megszólítatlan m aradt.

Jud itka félre is dobta. Űj játékot 
ta lá lt ki. Felpattant, m int a gumi
labda és az ágy szélébe kapasz
kodva ugrándozott.

Kedvetlenül ültem  vissza az író
asztalhoz. Ceruzám tűnődve pihent 
meg a papír felett. Ejnye, hát, de 
szép is le tt volna, ha ma egy új 
szót tanul meg. A huszonegyediket. 
Hiszen olyan tanulékony. Ebéd előtt 
is összeteszi apró párnás kacsóit, 
míg mi imádkozunk és a végén rá 
mondja velünk együtt ő is az 
áment. Igaz, hogy csak félig, de azt 
több ízben. A M ennyei Atya előtt 
azért biztosan teljes ám ennek szá
mít.

Gyanús nesz hallatszott a kiságy 
felől. Odanéztem — haszontalan 
kölyök! — felállt a m ackójára, el
érte a kereszt alsó szárát és ide- 
oda tologatta a falon. Még kacagva 
énekelt is hozzá:

— H inta, h in ta : : :
Egy pillanat a latt átfutottam  

gondolatban a keresztyén nevelés- 
tudományi ism ereteken, de röstel- 
kedve állapítottam  meg, hogy ilyen 
esetre nem  ad utasítást) Az anyai

szeretet felmentő szava is megérke
zett a sarok felől.

— Hiszen még k icsiny : ; :
A kis kereszt veszedelmesen in

gadozott a falon, még a végén le
esik talán. Odasiettem, megfogtam 
a profán mozdulatokat végző kis 
kezeket.

— Juditka, nem  szabad. Ez a 
kereszt!

Bám ulva nézett rám  a pufók kis 
arcból két csillogó, barna szem. Az
tán kettényílt a  piciny cseresznye
száj, az új ism eretnek győzelmes 
ízével született meg első hallásra az 
új szó:

— Ke — észt.-.;
Aztán újból felnyúlt az egyik 

kicsiny kéz a kereszt alsó szárához, 
de csak azért, hogy a gyerm ek
áh ítatnak  végtelenül finom mozdu
latával megsimogassa a keresztfát. 
Elfogódott hangon su tto g ta '  felém: 
— Ke-eszt.

Leszállt a  mackóról, elm ent a 
kiságy legtávolabbi sarkába, arcán 
ragyogott a szeretettel bővült öröm 
fénye, reánknevetett boldog gyer
mekkacagással, pici u jjával felm u
ta to tt a  falra, csengő kiáltásában 
m ár benne énekelt a  jövő nemze
dék keresztyénének K risztusban 
bízó gazdag hite:

— Kereszt!
A  lélek kápolnájában felzúgott 

egy lá thata tlan  orgona a csodásán 
m egtanult szó visszhangjaként: — 
Legyetek olyanok, m int a gyermek, 
hogy bem ehessetek a  mennyek 
Országába!

Németh István
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Dezséry László:
Ú jesztendei im ádkozásunk három  n a g y  tém ája

Ga z d a g  é s  s z e r e t ő  i s t e 
n ü n k  felhatalm azott m inket az 

imádkozásra úgy, am int azt szívünk 
és életszükségleteink elénk adják. 
Olyan mennyei Atyánk van, aki nem 
ad követ, ha kenyeret kérünk tőle 
és nem ad skorpiót hal helyett. 
»Kérjetek és adatik nektek-«, »zör
gessetek és m egnyittatik néktek«, 
»keressetek és találtok«, m ind 
ugyanazt jelentik. Isten  elfogadja 
az im ádságainkat s úgy tekinti elébe
tá r t  ügyeinket, m int a nyomorúság
ból kiáltok és a segítségre szorulók 
sóhajtását, am elyre ő szeretettel és 
a szeretet ajándékaival felel. A Mi
atyánk az a gazdagtartalm ú im ád
ság, amelyben — gondoljunk Lu
ther M árton K iskáté-beli m agyará
zataira — emberi életünk egész ská
lá ján  m inden szükséglet, m int Is
ten. elé tartozó és m in t Istennél 
megoldást találó kérés sorakozhatik 
fel. A keresztyén em berek úgy 
imádkoznak, hogy ömlik is belőlük 
a sok kérés és megszokták, hogy nem 
kell szégyelniök, hogy segítségért 
ostromolják Istent valam ennyi ügyes
bajos dolgukban.

A szám talan em beri kérést azon
ban igyekszünk m indig nagy össze
fogó kérések alá summázni. Van
nak dolgok, amelyekben bennefog- 
la lta tik  sok m inden egyéb. Ezért 
imádkozik a keresztyén em ber első
sorban üdvösségéért. A bűnbocsá
nat és a K risztussal való közösség 
hozza el szám unkra Isten országát 
a földön és a m ennyben s Isten or
szágával együtt adatik  meg nékünk 
minden, ami »testünk és lelkünk 
táplálására« szükséges. Az alap
vető nagy imádság: az üdvösségün
kért, bűnbocsánatért, Isten tanácsoló 
és gondviselő kegyelm éért való 
im ádkozásunk keretébe tartozik 
most az emberiség három  nagy ügye, 
am elyért idejekorán fel kell buz- 
dulnunk s tömegesen felserkenvén 
kell könyörögnünk.

J a n u a r  25-é n  ü l  ö s s z e  a  
NÉGYHATALMI TALÄLKOZÖ 

Berlinben, amelyen négy roppant 
felelősséggel m egterhelt em ber és 
ezek m unkatársai fognak neki a 
világ nemzetközi kérdéseinek ren 
dezéséhez. Ezért a találkozóért dol
goztunk a békéért való küzdelem
ben évek óta s ez a találkozó most 
úgy áll előttünk, m in t nagy rem ény
ség kezdete. H iszünk abban, hogy az 
emberiség százmilliói abból a józan 
megfontolásból harcoltak ezért a 
találkozóért, hogy lehetséges a nagy
hatalm ak közötti megegyezés, hogy 
lépésről lépésre enyhíteni lehet a 
nemzetek közötti feszültségeket, meg 
lehet állapodni kölcsönös jóindulat 
és az egész em beriségért érzett fele
lősségtudat alapján abban, hogy a 
háború nem elkerülhetetlen, a ta r
tós béke lehetséges. A kinek most 
hite van az imádkozáshoz — és ki
nek ne volna hite, aki az evangé
likus keresztyénség gyülekezeteiben 
él —, annak most ostromolnia kell 
Istent, a földi békességszerzés és az 
em berek iránti jóakarat m egm uta
tásának nagy alkalm áért. Ebben a 
kérésben benne van minden, am it 
a  M iatyánk negyedik kérését m a
gyarázván Luther felsorol. »Étel,

Lather az Ige Egyházáról
»Ama beszédeket, amelye

ket nékem adtál, őnékik ad
tam.« János 17, 8.

Az egyháznak nincs más rendel
tetése és dolga, mint Isten Igéjének 
hirdetése. Ha nem ezt teszi, nem 
egyház — legfeljebb névleges. Nem 
az Ige van az egyházért, hanem az 
egyház van az Igéért.

Nem azért van Ige, hogy az egy
ház megszólalhasson, hanem azért 
van egyház, hogy az Ige megszólal
hasson. Nem az egyház teremt Igét, 
hanem az Ige teremti az egyházat. 
Az igazi egyház legbiztosabb ismer
tetője Isten Igéje. Ahol Isten Igéjét 
hirdetik s hallgatják, ott az egyház.

ital, ruházat, lábbeli, ház, gazda
ság, szántóföld, barom, pénz, anyagi 
javak, derék  házastárs, derék gyer
mekek, derék háznép, derék és hű
séges felsőbbség, jó kormányzat, jó 
időjárás, béke, egészség, közrend, 
becsület, jóbarátok, megbízható 
szomszédok és ezekhez hasonlók.« 
Ezekért mi a m indennapi kenyérért 
való könyörgés közben szoktunk 
könyörögni, gondoljunk hát most 
arra , hogy történelm ünknek ebben 
az izgalm asan és mégis nagyon re
ményteljesen feszült pillanatában a 
háború és béke kérdésétől függ 
mindez. Im ádkozzunk Istenhez a 
M iatyánk negyedik kérésével; a 
m indennapi kenyérért úgy, hogy köz
ben gondoljunk erre a  nagy kér
désre, arra, hogy az em beriség egy
felől háború és nyomor, másfelől 
béke és jólét között választhat. Is
ten a békét és jólétet akarja. Jogunk 
van hozzá és ígéreteink vannak 
hozzá, hogy ezért könyörögjünk. Kö
nyörögjünk is értük!

\(K l NYARÁN ZAJLIK LE AZ 
I8Ü1» EGYHAZAK VILÄGTANÄCSA
második nagy világzsinata Evan- 
stonban, az Amerikai Egyesült Á lla
mok területén, Chicago városa mel
lett. A világ m inden tá járó l felgyűl
nek oda a  keresztyén egyházak ve
zetői, hogy az egyházak egységének, 
a nemzetközi jóviszonynak és az 
em beriség irán ti keresztyén felelős
ségnek kifejezői és továbbfejlesztői 
lehessenek. A m agyar protestáns 
egyházak is elküldik küldötteiket 
erre a  találkozóra. H atalm as dönté
sek napjai lesznek ezek, k ihatnak a 
következő esztendő keresztyén egy
házi program m jára, szerepére s dön
tőek lesznek abban, vájjon  az egy
házak hűségesen tö,ltik-e be Isten
től kapott m egbízatásukat,' vagy el
játsszák ezt a kiváltságot mohó és 
hiú em beri érdekekért;

M inden nagy alkalom nagy kísér
tés is. Könyörögnünk kell azért, 
hogy Isten  ne engedje be a  kísértőt 
É vanstonba és szabadítson meg a 
gonosztól. A m agyar egyházaknak 
az a dolguk, hogy az evanstoni 
nagygyűlésen a főtém a inspirációjá
nak megfelelően helyesen ism erjék 
fel K risztusban a világ reménységét, 
helyesen építsenek Isten valóságos 
ígéreteire és úgy tud janak  já rn i eb
ben a  földi életben a konkrét m a
gyar talajon és feladatok között, 
hogy az ennek a reménységnek és 
ezeknek az ígéreteknek jegyében 
történjék.

Becsületes bizonyságtételt kell 
tennünk Evanstonban hitünkről és 
egyházunkról úgy, am int az a mi 
mostani világunkban m egjelenik és 
érvényesül. Isten igéjét földi éle
tünkre kell értenünk és felelősség- 
teljesen kell alkalm aznunk azt 
azokra a követelm ényekre, amelye
k e t a m ai em beri nemzedék törté
nelme tám aszt. Meg kell monda
nunk világosan, hogy a keresztyén
ség a r r a  adatott, hogy segítségül le
gyen az em bernek, üdvössége és 
m inden igaz földi ügye dolgában. 
Ha Evanstonért imádkozunk, akkor 
egyben az egész keresztyénségért 
imádkozunk, melyet Isten nagy re
ménységgel küldött bele az embe
riségért folytatott mostani harcba, 
hogy erkölcsi erőtényezőt jelentsen 
a jó és rossz közötti választásban, 
háború és béke, nyomor és felemel
kedés, elnyomás és szabadság közötti 
választásban úgy, am int azt a szent 
és igaz Isten  parancsolta néki. Evan
stonban becsületes egyházi szóra 
van szükség és hűséges, erkölcsös 
bizonyságtételre. Ha Evanstonért 
imádkozunk, egyben m inden keresz
tyén ügyért és feladatért is imád
kozunk, amely 1954-ben elénk ke
rülhet. A m agyar egyházak itthoni 
szolgálata és m inden egyház ott
honi szolgálata függ a világkeresz- 
tyénség közös bizonyságának igaz
ságától. U gyanakkor a m agyar egy
házak itthoni szolgálata és minden 
egyház otthoni szolgálata feltétele és

pecsétje az evanstoni bizonyság- 
tételnek. H a Isten országa eljöve
teléért imádkozunk a M iatyánkban, 
gondoljunk az egész keresztyén- 
ségre, Evanstonra és gondoljunk a 
mi h itünk A lfájára és Omegájára, 
az élő Jézus K risztusra, aki a világ 
reménysége!
r í  E 1954 LESZ PÄRIZS ÉS VARSÖ 
^  UTÄN A BÉKE VILÄGMOZ- 
GALOM újabb nagy találkozójának 
esztendeje is. Ism ét hatalm as sereg
szemle nyolcvan, vagy még több 
nem zet jóakaratú  em bereinek em
beriségmentő szolgálatában s nagy 
erősödés mindazok szám ára, akik 
hisznek az em berek békés együtt
élésének s az em beri élet világra ki
terjedő javulásának lehetőségében. 
Imádkozzunk ezért is m ár most. 
Imádkozzunk azért, hogy megnö
vekedjék a jóakaratú  em berek 
száma a földön, hogy tisztu ljanak a 
békéért való küzdelemmel eddig 
nem  törődő em berek gondolatai is 
az igazságkeresés jegyében s hogy 
a béke világmozgalom újabb  és 
újabb világos célkitűzésekkel moz
gósíthassa az em berek százmillióit 
a katasztrófától való m egm enekülé
sért folytatott küzdelemre. A béke 
az élet! Ezt a bőrünkön tapasztaltuk 
egy nemzedék a la tt két világháború
ban. Akinek békéje van, védje áll
hatatosan a békét. A kinek nincs bé
kéje, szerezzük meg annak közös 
em beri erőfeszítéssel. Istenfélő em
berek, serkenjünk fel tömegesen a 
békéért való imádkozásra!

Nyikoláj metropolitát január 25-én 
avatja díszdoktorává a debreceni református 

teológiai akadémia
A reform átus egyház zsinatának 

1953 októberi ülésszaka tárgyalta és 
ünnepélyesen magáévá tette a deb
receni reform átus teológiai akadém ia 
tanári karának  az egyetemes kon- 
vent által felterjesztett javaslatát, 
am elynek értelm ében Nyikoláj kru- 
tyicai és kolomnai metropolitát, az 
orosz ortodox egyház szent szinó- 
dusa külügyi osztályának vezetőjét, 
a prágai és szófiai ortodox teológiai 
fakultások tiszteletbeli doktorát a 
m agyar reform átus egyház teológiai 
díszdoktorává avatják. A határozat 
részletes indokolása m éltatta Nyi
koláj m etropolita kimagasló érde
m eit és a díszdoktorrá avatás nagy 
ökum enikus jelentőségét.

A reform átus zsinati határozat in
dokolása rám utato tt, hogy a refor
m átus egyház az utóbbi évek során 
egyre jobban elmélyülő és ökume
nikussá tisztuló szeretettel tekint a 
keleti ortodox egyházak testvéri 
közössége felé. Kiem elte ezenkívül 
Nyikoláj m etropolita igehirdetői 
m unkásságát. Világszerte ism ert a 
m etropolita teológiai és em beri fe
lelőssége minden olyan nagy ügy
ben, am elyben az egész emberiség 
boldogulása és előbbrejutása mun- 
kálódik. A reform átus zsinat igen 
nagyra értékelte a m etropolítának 
az emberiség békéjéért végzett 
nagyjelentőségű szolgálatát is.

A metropolita ünnepélyes dísz
doktorrá avatásának előkészületei

most m ár annyira előrehaladtak, 
hogy az avatási ünnepségek idő
pontját is ki lehetett tűzni. Nyiko
láj metropolita értesítette a refor
m átus egyházat, hogy január 25-én 
kész Debrecenben, a reform átus egy
ház hagyományos szokásai szerint 
átvenni a néki felajánlott tisztelet
beli dokteri diplom át és m egtar
tani székfoglalóját, am elynek címe: 
»A háború és a béke kérdése ke
resztyén megvilágításban.«

Rendkívüli érdeklődésre ta r t szá
mot az a h írünk is, hogy Nyikoláj 
m etropolita Budapesten és Debre
cenben három nagyjelentőségű elő
adást ta r t »Vallási élet a Szovjet
unióban«, »Lelkészképzés a Szovjet
unióban«, valam int »Egyház és bé
keharc« címen.

A m etropolita Budapesten az or
todox egyházban lelkészeket is szen
tel és istentiszteletet tart.

Evangélikus egyházunk küldött- 
ségileg fog részt venni a debreceni 
díszdoktoravatáson s egyházunk lel
készei és teológusai nagy érdeklődés
sel várják  a m etropolita előadásait.-

Nyikoláj metropolita m agyaror
szági tartózkodása idején a m agyar 
protestáns egyházaknak kedves ven
dége lesz J. L. Hrom ádka professzor, 
a prágai Comenius fakultás dé
kánja, aki tudvalevőleg a debreceni 
Református Teológiai Akadémiának 
ugyancsak tiszteletbeli doktora.

Püspökeink vasárnap azokban a gyülekezetekben prédikáltak, 
amelyek a templomépítési offertóriumot kapják

Január 10-én, a templomépítési offertórium napján dr. Vető Lajos 
püspök a Budapest-pesthidegkúti gyülekezet templomában prédikált, 
mely templom egyszersmind a Lelkésznevelő Intézet ifjúságának is 
szolgák A befejezetlen templom alatt az alagsori nagyteremben folynak 
az istentiszteletek, ahol a pesthidegkúti és környékbeli hívek, valamint 
a teológus ifjúság gyülekezett össze, hogy meghallgassa dr. Vető Lajos 
püspök prédikációját, akit megérkezésekor Friedrich Lajos, a Lelkésznevelő 
Intézet igazgatója fogadott. Jelen volt az istentiszteleten dr. Sólyom Jenő 
teológiai prodékán is, hogy kifejezze háláját az egyházi vezetőségnek a 
templomépítési offertórium egyik felének odaítéléséért. Dr. Vető Lajos 
püspök prédikációját lapunk más helyén teljes terjedelmében közöljük.

Ugyanezen a vasárnapon Dezséry László püspök, a Budapcst- 
zuglói egyházközségben szolgált a befejezetlen templom melletti paró- 
chiában lévő nagy gyülekezeti teremben, melyet a hívek zsúfolásig meg
töltöttek. Tudvalevő, hogy a zuglói egyházközségnek 40 tagú szeretetháza 
is van, idős asszonyok részére. A szeretetház és a paróchia között áll a 
templom, melyen ebben az esztendőben kb. 80 ezer forintos munkát 
akarnak elvégezni. Ennek az összegnek jórésze közegyházi támogatásból 
várható.

A püspököt Scholz László lelkész 
és Kárpáti Sándor egyházközségi 
felügyelő fogadták, m ajd presbiteri 
gyűlés következett több, m int negy
ven presbiter részvételével. K ár
páti Sándor, egyházközségi fel
ügyelő a  presbitérium  nevében ün
nepélyesen je lentette a püspöknek, 
hogy a Pesti egyházból való kiválás, 
vagyis az önálló gyülekezeti élet első 
esztendejét a zuglói egyházközség 
nagy sikerrel fejezte be. Az egy
házi tevékenység minden ágában 
buzgólkodtak, az egyházközség 20 
ezer fo rin ttal adakozta tú l az előző 
esztendei egyházi hozzájárulást és 
noha a templomépítésbe sok pénzt 
fektettek, hétezerforintos m arad
vánnyal zárták  az esztendőt. Köszö
netét m ondott azért az egyházpoli
tikáért, mely a  Pesti egyház lelkész- 
köreinek önállósulására vezetett. 
Köszönetét mondott az egyházi ve
zetőségnek azért is, hogy a  templom
építési offertórium  egyik felét a 
zuglói gyülekezetnek adományozták. 
Az egyházközségi felügyelő meg
ígérte a püspöknek, hogy a  zuglói 
egyházközség hazánk, népünk és 
békénk érdekében m indent megtesz. 
Ezután Scholz László lelkész ism er
tette a  templomépítés legközelebbi 
ütem tervét, melyet a presbitérium  
előző este elkészített és elfogadott. 
A püspök a tervet jóváhagyta, 
majd megkezdődött az istentisztelet. 
Az igehirdetésben

Dezséry László
püspök többek között a következő
ket mondottá:

— Azért prédikálok most közie
tek, m ert azokhoz kell szólanom, 
akikért m a a  m agyar evangélikus 
egyház m inden gyülekezete im ádko
zik és adakozik. Kell, hogy az első
sorban szám otokra legyen jelentős. 
A ti templomotokról van szó, vagyis 
a zuglói gyülekezet otthonáról, biz
tonságáról, és jövőjéről.

Ami ma értetek történik, az egy 
országos offertórium keretében 
történik. így fogjátok megtudni, 
mi a mi magyarországi evan
gélikus egyházunk szeretete és 
egysége, vagyis szeretetének és 

egységének ereje.
Lehet, hogy tán messze élő evangé
likus testvéreink is gondolnak m ajd 
arra, hogy Magyarországon él egy 
evangélikus egyház, mely a gyüle
kezetek egymást segítő készségét 
fenn tud ja tartan i, m int valam ikor 
az apostoli korban Pál apostol. 
Mindez egészen az, am iről azt 
mondja mai igénk, hogy »kedves az 
U rnák- Igén, m ert ez ennek az or
szágos templomépítési offertórium - 
nak a  jelentősége, öröme.

— Engedjétek meg, hogy többet 
is szóljak arról, m it jelentenek az 
országos offertórium ok a  mi egy
házunkban. •

— Elsősorban is jelentik  az egy
ház egységének a  m egm utatkozá

sát. Az egyház egysége- ■ a ■ leggyö
nyörűbb valóság az egyházban. Jé 
zus Krisztusnak, a mi U runknak a 
személyéből táplálkozik ez az egység.

A Krisztus-hit kapcsolja össze 
a mi egyházunk valamennyi 
hívét és valamennyi gyülekeze
tét és ugyanez kapcsolja össze 
a világ valamennyi egyházát, 
bármilyen különbség legyen is 

köztük.
A Krisztus-hit, a szent keresztség, 
az apostoli hitvallás, a  keresztben 
és a  feltám adásban való reménység. 
Az egységnél gyönyörűbb valóság 
nincs is az egyházban. És Isten fel
nyitotta szemeinket, hogy imádkoz
zunk az egyháznak ezért az egysé
géért. És ez valam i új egyházunk
ban.

Soha olyan érdeklődés nem volt 
országos kérdések iránt, hívek
nek más hívek életfolytatása 
iránt, mint amilyen most van.

Hol törődtek régen azzal a keresz
tyének, hogy azt figyeljék, hogy a 
másik em ber hogyan éli a  keresz
tyén életet az üzemekben, gyárak
ban. hivatalokban; hogy hogyan ne
veli a másik em ber gyerm ekét a mi 
ősi hitünkre. Soha nem  törődött az 
ember annyira a másik gondjával, 
m int most. Egy ilyen országos offer
tórium jelentősége az, hogy érezzék 
a hívek, hogy ők nem m agukban 
állnak, nem önző kis körökben fo
lyik keresztyén életük, hanem nagy 
egyházi és ökuménikus összefüggé
sekben. Világosságból kaptuk Isten
nek ezt az ajándékát is és ez jó
ság, igazság, és valóság.

— Az országos offertórium ok vé
gül is abban jelentősek, hogy

valóban konkrét áldozatot jelen
tenek valamelyik egyházi ügy

ben.
Nemcsak beszélgetés róla. hanem  
konkrét áldozatot érte. És ennek 
hatalm as nevelőereje van. Ahová én 
valaha pénzt adtam , azt soha el nem 
feledtem. Amit én egyszer tám ogat
tam, az számomra kedves m aradt. 
Az egyházban m inden közös »min
denük köz vala«, — m ondja a Cse-

— Folytatás a 2. oldalon —i

„Hittem és azért szóltam, hiszünk mi is, és azért szólunk“ h l  K o r .  4, 13)



E V A N G É L I K U S  E L E T
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—  Folytatás az első oldalról —- •
leked etek könyve az első keresztyé
nekről. Mindenünk közös. Becsü- 
1 etünk, egyházi erőnk, vagy erőtlen
ségünk, tehetetlenségünk vagy misz- 
sziói erőnk, minden templomunk és 
gyülekezetünk, mindenünk közös. Hi
szem, hogy ezt a világosságban kap
tuk a világosság gyümölcseként, jó
ságban, igazságban és valóságban.

— Felteszem a kérdést és nyilván 
mások is felteszik, hogy máért éppen 
Zugló kapja ezt az országos támoga
tást? Mert Zugló példája annak, 
hogy mit jelentett számunkra a há
ború. Ezt a gyülekezetét a háború 
akadályozta meg az építésben.

A templom felépítése béke
egyházunkban a béke győzelme 
volna. Ez mindazoknak az em
bereknek bizonyságtétele, akik 
idcálltak az emberi élet igazsága, 
biztonsága és jövője mellé, szem
ben az emberi életet gyötrő ve
szedelmekkel. mint amilyenek a 

háború és a nyomor.
Zugló azért is támogatást kap tő
lünk, mert olyan ország fővárosá
ban élünk, ahol amit elkezdenek, 
azt be is szokták fejezni.

— Az ige valami egészen meglepő 
bevezetéssel -tört ránk. »Mert való
tok régen sötétség, most pedig vi
lágosság az Orbán: mint világos
ságnak fiai, úgy járjatok.« Ha hall
juk, hogy Isten így végzett felő
lünk, hogy sötétség helyett világos
ság legyünk, akkor a bűn ellen kell 
döntenünk és az igazság mellett; az

építés mellett a rombolás helyett; a 
roßszakarat ellen és a jóakarat mel
lett emberi életünk minden kérdé
sében.

Egységűnket és erőnket azzal 
kell megmutatni, hogy a világ 
világosságává legyünk. Isten 
nem engedi meg, hogy templo
mot építsünk, ha öncélú közös
ség vagyunk, s ha magunkat 
csak mint önfejlesztő és saját 
magát gazdagító egyesületként 
nézzük. Isten azért enged nekünk 
templomépitést, mert a világ vi

lágosságának szánt.
—  Próba alatt él a keresztyén- 

ség. Erősen akarom hangsúlyozni 
tehát, hogy nemcsak az a próbánk, 
hogy be tudjuk-e fejezni a zuglói 
templomot. Az egész keresztyén bi
zonyságtétel és a keresztyén ember
szolgálat tekintetében kérdezett meg 
minket most Isten. Adja Isten, hogy 
egyházunkban ne csak ekkora cse
lekedetre legyünk képessé, hogy be 
tudunk fejezni egy templomépítést, 
de képessé legyünk arra is, hogy a 
világosság fiaiként világosságot 
árasszunk a világban.

A z istentisztelet végén a zuglói 
gyülekezet is részt ve tt az országos 
templomépitési öfter tóriumban s a 
presbiterek által végzett mozgóper
sely során 1200 forintot adako
zott az országos offertóriumba. 
Zuglóban még soha sem volt ekkora  
az offertórium. A  templomépitő gyü
lekezet ezzel egy m ásik templom 
építő gyülekezetnek is szolgált na
gyon tekintélyes áldozattal.

„Mindmáig a magyarok foglalkoztak 
a legbehatóbban az ökumenikus problémákkal“

-  Svájci méltatás a magyar egyházak ökumenikus tanulmányairól -
A Svájci Protestáns Sajtószolgálat

decemberi számának egyik vezércikke 
az Egyházak V ilágtanácsa evanstoni 
világkonrenciájának előkészületeivel 
foglalkozik. Ism erteti a  Svájci P ro 
testáns Egyházszövetségben képvi
selt egyházak konferenciáját, ame
lyen többek között Barth pjrofesz- 
szor is előadást ta rto tt az Egyházak 
Világtanács főtém ájának, a »Ke
resztyén reménységnek« előkészítő 
munkálatairól.

A svájci kőnyomatos beszámolóját 
igy kezdi: ,

».4 Világtanács az egyes tagegyha
zakat már jó ideje felhívta, hogy ko-. 
molyon készüljenek fel az evanstoni 
napirendre tűzött tém ákra ... Tény, 
hogy mindmáig a magyar protestáns 
egyházak foglalkoztak legbehatóbban 
azokkal a problémákkal, amelyek a 
legközelebbi ökumenikus világkon
ferencián tárgyalásra kerülnek.«

Az Evangelische Welt, a Német 
Evangéliumi Egyház lapja beszámol 
a német ökumenikus tanulmányi 
bizottság evantstoni előkészítő mun
kálatairól. Heidelbergben a minap 
tartott tanácskozásán a tanulmányi 
bizottság azzal a kívánsággal fordult 
az Egyházak Világtanácsához, hogy 
az egész előkészítő anyagot idejében 
tegyék közzé. A tervek szerint 
ugyanis csak tavasz derekán hoznák 
nyilvánosságra az evanstoni gyűlés 
elé kerülő tervezetek végleges szö
vegét. A német tanulmányi bizott
ság kívánságát nyilván mindazok az 
egyházak osztják, amelyek komo
lyan kívánnak foglalkozni az elő
készítő anyaggal. A tanulmányi bi
zottság a Német Evangéliumi Egy
ház vezetőségéhez is kérést intézett, 
hogy az összes német delegátusok 
és szakértők tanácskozzanak közö
sen az evanstoni gyűlés előtt.

M e g j e l e n t  a z
E V A N G É L I K U S  N A P T Á R

* az 1954. évre
Ára: 8.— Ft

Megrendelhető az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál, 
Budapest, VIII.. Puskin-u. 12.

A befizetéseket a 20.412 sz. csekkszámlára kérjük!

Készülj az ige hallgatására!
VIZKERESZT UTÁN 2. VASÁRNAP 

Zsid. 13, 20—21.
Ez a vasárnap a keresztyén szol

gálatra buzdít. Elsőnek arról beszél, 
aki egyházát és keresztyénéit szol
gálatba küldi. A z t mondja róla, hogy 
ő  a békesség Istene. A  szolgálatban 
állónak m indig tudnia kell, hogy a 
békesség Istene a békesség szolgála
tába küldi, azaz, hogy m unkálja  az 
em berek között a megértést, a sze- 
retetet és a felebarát javát. A z t is 
tudnia kell, hogy szolgálatba küldője 
az ö  keresztyén nyájának halálból 
életre kelt, örök szövetség által le tt 
Pásztort adott. M ert Isten  nem csak  
szavakban a békesség Istene, hanem  
K risztus Urunkban hatalmas cselek
vésre szánta cl magát azért, hogy bé
kességet hozzon létre önmaga és a 
világ között és hogy így m egte
remtse a lehetőségét a miág igazi 
békességének.

A z  ige azután a szolgálat módjá
ról beszél s három dolgot említ. A z  
első a jó cselekvésre való készség. 
Ez több, m int a cselekvés, m ert ez 
nemcsak a kínálkozó lehetőség m eg
ragadása, hanem a talán re jte tt jó  
lehetőségeknek felelősségteljes ke
resése. A z  ilyen készségből egyre 
több és több jó  cselekedet, s ezért 
haszon és üdvösség származik. Má
sodszor az Isten akaratának cselek
vését em líti igénk. Jn. 6,39 szerint az 
Isten akarata, hogy az ö v é i közül 
senki el ne vesszen. A z  igazi keresz
tyén  szolgálat az ebben a m unkában  
való szorgos részvétel. A  keresztyén  
em ber m inden e világi kötelességét 
is abban az igyekezetben és hitben  
végzi, hogy vele Istennek ezt az aka
ratát cselekszi. Harmadszor a ben
sőnkre néz az ige és ott akar jó vál
tozást felidézni. Arról van szó, hogy 
a m i életünk legyen Istennek ked
ves. Ilyen csak az a szív lehet, m ely  
ismeri Isten üdvözítő akaratát, hiszi 
K risztusban való üdvözítő cseleke
detét és ennek az ism eretének és 
hitének megfelelően él.

Végül az ige Krisztusra emeli te
kin tetünket. Mindaz, am it elmondott, 
Belőle indult ki és az Ö m üve ben
nünk. Ebben a szolgálatban Ö jár 
előttünk. Mi példaként követtük Ot s 
egyben hisszük, hogy ö  a belé ve te tt 
bizalm unk nyomán megáld bennün
ket jó és eredményes keresztyén  
szolgálattal.

Zay László

KÜLFÖLDI 
EGYHÁZI HÍREK

EGYIPTOM
A mohamedán vallási elveket valló 

egyiptomi állami iskolákban engedé
lyezték a hitoktatást a keresztyén 
egyházak részére. Eddig csak moha
medán hittanórák tartása volt lehet
séges. Ezentúl a keresztyén tanulók 
a mohamedánokkal egyidőben jár
hatnak hittanórára.

COLUMBIA
A Lutheránus Világszövetség la

tinamerikai bizottsága egy éve 
küldte k' Columbiába Ake Kastlund 
svéd lelkészt az ottani evangélikus- 
ság összegyűjtésére. Ake Kastlund 
1948-ban hazánkban is járt. Mun
kája nyomán az evangélikus egyház 
önálló és jogilag elismert szervezet
hez jutott. A columbiai 2000 evan
gélikus öt gyülekezetbe osztva él.

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
1954. január 17. Vizkereszt után 2. vasárnap. s

A vasárnap üzenete: Isten akaratának szolgálatában.
Igék; Zsid 13,20—21. — Mt 5,17—19. — Liturgikus szín: zöld.

VASI EGYHÁZMEGYE
A vasi egyházmegye lelkészei ja

nuár 8-án, Szombathelyen tartották 
munkagyűlésüket, Molitórisz János
esperes elnöklete mellett. -A munka
gyűlésen igen termékeny megbeszé
lés folyt a vízkereszt utáni első va
sárnap levélbell és evangéliumi 
igéje felett. Ugyancsak ezen a na
pon tartotta gyűlését Szombat
helyen az egyházmegye presbité
riuma is. Az egyházmegyei tanács 
megválasztotta az egyházmegyei 
számvevőszéket a következő név
sorral: Elnök: Fülöp Dezső lelkész, 
jegyző Farádi Mihály lelkész, 
lelkésztagok még Kiss Gyula és 
Kovács Béla; világiak Nagy Lajos, 
Gaál Sándor és Tóth Sándor.

HALÁLOZÁS
Pauló János, lapunk buzgó olva

sója december 25-én Hatvanban el
hunyt.

özv. Seffer Lászlóné 67 éves ko
rában Budapesten meghalt.

Bújna Mihály, a dumaharaszti 
evangélikus egyházközség volt 
presbitere, életének 77. évében, 
hosszú betegségének szenvedését 
türelemmel viselve, december 27-én 
az Úrban csendesen elhunyt.

f  S ch n e lle r K áro ly
Múlt hó 12-én hunyt el 60 éves 

korában Schneller Károly dr., a 
szegedi egyetemen a statisztika ta
nára. A szegedi egyetemen búcsúz
tatták; nagy részvét mellett Buda
pesten, a farkasréti temetőben te
mették el, ahol szülei' is nyugosz- 
nak.

Dr. Schneller Károly a volt mis
kolci jogakadémiánkon 18 éven át 
szolgálta egyházunkat és a tudo
mányt. Két egyházmegyénknek pe
dig, az erdélyi egyházmegyének Já- 
rosi Andor esperes mellett, kihez 
meleg barátság fűzte, majd később 
a csanád—csongrádi egyházmegyé
nek egyházmegyei felügyelője volt.

Hitét, egyházszeretetét őseitől 
örökölte. Apja a kolozsvári egyetem 
híres pedagógusa, Schneller István 
volt, aki előbb Eperjesen, majd Po
zsonyban működött mint teológiai 
tanár, majd pedig mint igazgató,

Schneller Károly nemcsak nagy 
tudós, neves statisztikus, de mélyen 
hivő és bizonyságtevő evangélikus 
volt. Így is távozott el a földi élet- 
bők

Giertz Bo:

H I T B Ő L  E L Ü N K
Vászonkötésben. Á ra: 30.— Ft. 
Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály
Budapest, VIII., Puskin-u. 12.

KERTA
Halász Béla, a veszprémi egyház-i 

megye esperese december 13-án 
egyhózlátogatást végzett a gyüleke
zetben és Karakószörcsök fiijában. 
Mindkét helyen ádventi igehirdetése 
sei szolgált a szép számmal egybe-* 
gyűlt híveknek.

Gyermekszerető, intelligens, kö
zépkorú nőt keresek kis háztartá
som vezetésére és 8 éves fiam 
gondozására. Kovács Endréné, 
Bpest, II., Mecset-u. 17. Telefon: 
351—281.

Gyermekszerető, önálló, állandó 
alkalmazottat keres két kislány 
mellé, kétszobás háztartás ellátá
sára dolgozó házaspár. Cím a kiadó- 
hivatalban: Telefon: 142—074.

A zuglói evangélikus szeretetház 
alkalmazottat keres azonnali felvé
telre. Az elfoglaltság naponta 9—15 
óráig. Jelentkezés a szeretetház ve
zetőségénél, Budapest, XIV., Lőcsei- 
út 32.

Istentiszteleti rend
1954. január 17-én. vasárnap, Budapesten.

t
A PESTI OLDALON:

Deák-tér délelőtt 9 (úrv.) Sülé Karoly, del. 
előtt 11 D. Dezsérv László, délután 6. Süt« 
Károly. — fasor délelőtt V210 Gyöngyösi Vil
mos. délelőtt ]( Gyöngyösi VIhnos, délután 6 
Cserháti Sándor. — Dózsa C.y.-út 7. délelőtt 
VtlO Cserháti Sándor. — Ü!lői-út 24. délelőtt 
VslO, délelőtt 11. — Rákdezi-út 57 b. délelőtt 
10 (szlovák) Szilédv Jenő dr.. délelőtt */,12.
— Karácsony S.-u délelőtt 10 — Thalv K- 
utea 28. délelőtt 11 Bonnyal Sándor, délután 6 
Vámos Jóé sei, — Kőbánya délelőtt VjlO Ha
fenscher Károly. — Simor-u. délelőtt '/,12 
Hafenscher Károly. — Utász-u, délelőtt 7,12 
Koren Emil. — Zugló délelőtt 11 (úrv.) Scholz 
László, délután fi Muntág Andor. — Gyár- 
mat-u. 14. délelőtt VslO Scholz László. — 
Rákosfalva délelőtt 7,12 (úrv.) Muntág An
dor. — Fóti-út délelőtt II (úrv.) Vértesi Ru. 
dolf, délután 7 Rimár Jenő — Václ-út 129, 
délelőtt 8 Gádor András, délután 4 Rimár 
Jenő. — Újpest délelőtt 10 Matuz László, dél
után W  Blázy Lajos. — Dunakeszi délelőtt 9 
Blázy Lajos. — Vas-u. 2/c. délelőtt 11 Szimo* 
nidesz Lajos. — Rákospalota MAV-telep dél
előtt 7,9. — Rp. Nagytemplom délelőtt 10. — 
Rp. Kistemplom délután 3. — Pestújhely dél
előtt 10 Kürtösi Kálmán — Rákoskeresztúr 
délelőtt Vili. — Rákoshegv délelőtt 9 — Rá
kosliget délelőtt 10. — Rákoscsaba délelőtt 9 
Békés József, délután 'A7 Békés József. — 
Cinkota délelőtt 9 (gyerm.), délelőtt 10, dél
után 'A3. — Mátyásfüld délelőtt Vtl2. — Kere- 
pes-Kistarcsa délelőtt >/,I0. _  Pestlőrinc dél
előtt 11. délután 5 -- Pestlőrinc. Erzsébet- 
telep délelőtt 8. — Pesterzsébet délelőtt 10. —- 
Soroksár-Újtelep délelőtt V.9. — Kispest dél
előtt 9. délelőtt 10. délután 6. — Wekerle- 
talep délelőtt 8. — Rákosszentmihály délelőlt 
vtll, délután 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér délelőtt 9 Sréter Ferenc, dél.: 

előtt 11 Várady Lajos, délután 7 Sréter Fe
renc. — Toroczkó-tér délelőtt 9 Pethő István.
— Óbuda délelőtt 9 Komjáthy Lajos, délelőtt 
10 Komjáthy Lajos, délután 6 Mezősi György.
— XII., Tarcsay V-u. 11. délelőtt 9 Dan
hauser László, délelőtt II Danhauser László, 
délután 7 Ruttkay Elemér. — Hűvösvölgy, 
Lelkésznevelő Intézet délelőtt 10 Ruttkay Ele
mér. — Kelenföld délelőtt 8 (úrv.), délelőtt II 
(úrv.), délután 5. — Némctvölgyi-út 138. dél
előtt 9. — XI., Bartók Béla-út 158. délelőtt 12.
— Csepel délelőtt II. délután 6. — Budafok 
déleldtt 10. — Nagytétény délelőtt 7,9. — 
Kelenvölgy délelőtt 9. — Albertfalva délelőtt 
7,11. — Csillaghegy délelőtt 7,10 Kaposvári 
Vilmos, délután 7 Kaposvári Vilmos.

BUDAPEST ÉVFORDULÓIRA
Magyarország fővárosa 1955-ben, 

mint napilapjainkban olvashatjuk, 
nagy évfordulókra készül. Hetszaz 
éve lesz annak, hogy Budavár és a 
város a tatárjárás után felépült, s 
kereken ezer esztendeje annak, hogy 
a magyarok ezen a helyen székvá
rost alapítottak. IV. B é l a  kirá- 
lvunk 1255-ben két oklevelet adott 
ki. Az egyikben a pesti hegyen, a 
mai Várhegyen történő váralapí
tásról van szó, a másikban a pest: 
vásárok vámjainak megállapításá
ról beszél az országépítő uralkodó. 
A két okmány: kétségbevonhatatlan 
tényről tanúskodik. A jubileum al
kalmából egész sor szobrot óhajt a 
főváros felállítani (reméljük, szép 
szobrokat!) s köztük -egyet IV. Bé
lának is. Buda várának kijelölése, 
felépítése s a vár területének lakos
sággal betelepítése rendkívüli fel
adat volt. Aki elgondolta s végrehaj
totta: lángelme volt. A hétszáz év, 
megannyi visszatartás ellenére, iga
zolta a magyar királyt. Ez a város 
olyan természetes földrajzi központ, 
amilyen kevés van Európában. Ha 
valaki szobrot érdemel, nyilván a 
fővárost egy vár köré szervező sze
mélyiség az. Volt ennek a királyi 
székvárosnak elődje az országban: 
Székesfehérvár és Esztergom. Volt 
utódja is, mikor a török ült Budán. 
Pozsony volt az utód s Kolozsvár. 
De amint egyensúlyba jutott a nem
zet vérével és erejével, a vezérlő 
zászló ismét felszállt a budai vár 
tornyára. Ha Magyarország törté

netében nem lépnek fel olyan ret
tenetes torlaszok, aminő a török 
és osztrák elnyomás volt, nemcsak 
az ország, hanem fővárosa is simáb
ban s teljesebben fejlődött volna.

Ezeréves város. Első krónikásun
kat, A n o n y m u s t ,  egyre inkább 
igazolja a történetkutatás. Pestről 
és Budáról is Anonymus mond hi
teles adatokat. Óbudát a honfogla
láskor szálljék meg a magyarok s 
a római város üszkös romjaira épí
tik saját végleges várukat és fővá
rosukat. K u r s z á n  honfoglaló 
vezér- óbudai építkezését nemcsak 
az első magyar krónikás, hanem 
nyugati és bizánci források is bizo
nyítják. Ugyanúgy Pest kialakulá
sát is. Anonymus bizonyítja, hogy 
T a k s o n y  vezér a Pestnek neve
zett várat a mohamedán izmaeliták
nak adja, akik a magyar kereske
delem és pénzügy legjobb mozgatói. 
Pest vára a Belvárosban feltárt ró
mai c.astrummal azonos, tehát ott 
is, a Duna másik oldalán, egy régi 
maradványra épült az úi nemzet vá
rosalakító magja. Helyes a követ
keztetés, hogy ez a belső fejlődés 
955-ben, az augsburgi vereség és ki
józanodás után indul meg, semmi- 
esetre sem korábban, hisz a kalan
dozásokra járó lovasnépnek ilyen 
kereskedelmi helyre addig nem volt 
szüksége. Taksony 970-ig uralkodott 
s addigra a város első fejlődése már 
megtörtént. Mindenki tudja, aki járt 
Óbudán, hogy fővárosunk tulaj
donképpen kétezeréves hely, hisz

a rómaiak két virágzó, szép vá
rost építettek itt. Aki Budapest 
lélekzetvételét figyeli, észreveheti, 
hogy ebből a rétegből is jő éltető 
erő s a magyar ezer év lüktető erein 
melegszik át. De ki veszi ezt észre 
Budapest másfélmillió lakosa kö
zül?

A nemzet városaiban él — tartja 
egy régi mondás, de hozzátehetjük, 
hogy városaiban is hal ki a leggyor
sabban. Természetesen, ha nem vi
gyáz arra, hogy vérét vakolatul 
vegye hozzá, mint a balladabéli Déva 
várában Kőmíves Kelemennét. A 
falu, a vidék tartja a nemzetet, ott 
él a nép. A főváros mutatja a nem
zet életét és halálát s újjáéledései
nek sorozatát. A főváros magyarázza 
naponként, mitévő legyen a nem
zet. S a l a m o n  Ferenc, Budapest 
nagy történetírója azt mondta, hogy 
ez a város minden összeomlása után 
új erővél állott talpra s szebb lett, 
mint annak előtte volt. A ma élő nem
zedék is végigélt ilyen történelmi 
pusztulást, a második világháború 
végén, mely az európai várospusz
tító borzalmak közt nagyon az első 
helyek közt áll. De ugyanez a nem
zedék minden aggodalmat megcsú
folva városét újjáépítette, megmosta, 
megfésülte.

Ha azonban minden pusztítást két
szeresen is beleszámítunk a fővá
ros külsejébe, még mindig érthetet
lenül állunk szemben eggyel-mással. 
Például azzal, hogy Budapest nem 
azonosul a múltjával. Mintha foly
ton folyvást újrakezdené az életet. 
Több a tégla itt, mint a kő. Ezt a

várost nemcsak ostromok tépázták 
meg régi szép épületek elégetésével, 
hanem az elmúlt száz év falánk 
telek-spekulációja is, melytől ijedté
ben meg se született a magyar mű
emlékvédelem. S z é c h e n y i  Ist
ván nagy és kitűnő rendezését ez a 
pénzügyi spekuláció rombolta össze. 
Ha az ember végigsétál a Duna- 
parton, nem tud fájdalom nélkül el
menni a Lánchíd nemes szépségé
hez felépített palotasor mentén. Eze
ket a klasszicizáló stílben épült 
házakat hetven-nyolcvan évvel ez
előtt lebontották, hogy helyükre 
emeljék a mohó pénzszerzés hival
kodó bankpalotáit és habarcs- és 
gipszdíszítésű lakóházait. Százéves 
metszeteken látjuk, milyen széle
sebb alapú, erősebb anyagú, mele
gebb színű, finomabb vonású volt 
a régi dunaparti Budapest, mint 
az, amelyet a félmúltból vettünk át.

Miért írunk itt erről? Mert a 
századok elkövetkező ünneplése al
kalmából nemcsak a főváros köte
lességére esik nógató fény, esik 
abból mindenkire, aki Budapesten 
lakik és élni szeret. Necsak emlék
művekkel és ünnepi kiadványokkal 
gondoljunk a fővárosra. Hanem úgy, 
ahogy egy család gondol az otthoná
val. A tisztaság, szépség, báj és erő 
fenntartásához nemcsak pénz kell és 
gépek s emberi kezek munkája, ha
nem szeretet és jóakarat a legna
gyobb történeti mértékben. Nem
csak igazi műemlékvédelem kell, ha
nem a város egységes szeretete is. 
Szeretet, amely hatósági felszólítás 
nélkül óvja és gondozza a város min

den kövét, figyelmesen lehajlik egy 
papírszelet után s bedobja a papír« 
kosárba, tanítja és neveli a gyere
keket, hogy ne mázolják be az ép, 
helyreállított falakat, megmagya
rázza, hogy nem szép a falragasz, 
csak a nekivaló helyen. Mi kell ne
künk? Több azonosulás a múltunk
kal, több művészeti ízlés és na
gyobb szeretet. De ezt csak akkor ér
jük el, ha egymás irányában is 
egyensúlyba kerülünk, mi élők, akik 
nem csupán a múltat feledjük köny- 
nyedén, hanem a felebaráti törvé
nyeket is.
^Minden közösség tehet valamit a 

fővárosért, az is, amely az Isten há
zában szokott találkozni s egyházi 
énekkel erősíti a szívét. Budapest 
szép város, de szebb és jobb, eré
nyekre építő csak társadalmi meg
győződéssel válhat. Nem szóbeszéd
del, hanem felelősségvállalással. A 
családot a szeretet kovácsolja össze
tartó körré. Szeretet, tisztelet, meg
becsülés a teljes kölcsönösség alap
ján kialakít olyan városépítő és 
megtartó szellemet, amelyre itt min
dennél nagyobb szükség van. Buda
pest a régi ország társadalmi és 
emberi ötvözete. Ha itt létrehozzuk 
a békét és biztonságot egymásnak, 
megalapoztuk azt nagy távolsá
gokra is. Ha ennek alapján ízlés
ben, hagyománytiszteletben találko
zunk, találkozásra hívjuk össze a 
körülöttünk levő világot. Értsük meg 
tehát egymást Budapest hét százada 
és ezer esztendeje fényében.

Szalatnai Rezső
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D. Br. Vető Lajos püspök igehirdetése a teaiplomépitési oifertórium alkalmából 
a pesthidegkúti gyülekezet és Lelkésznevelő Intézet templomában

Textus: Efezus 5:8—14.
Keresztyén gyülekezet!
Testvéreim  a Jézus Krisztusban! 
Ez a mai vasárnap egész magyar 

evangélikus egyházunknak nevezetes 
vasárnapja: országos adakozás fo ly ik  
ké t féligkész tem plom unk érdeké
ben. A z  első eset, hogy ilyen céltuda
tosan és egységesen mozdul meg 
egyházunk adakozásra. M inden 
templomunkban, m inden istentiszte
letünkön felhívás hangzik gyüleke
zeteink felé, adakozzanak abból a 
célból, hogy e ké t tem plom unk épí
tését tovább folytathassuk és befe
jezhessük.

Nevezetes ez a m ai vasárnap en
nek a pesthidegkúti gyülekezetnek 
is. Az egyik templom, m elynek befe
jezését k ívánjuk elérni az országos 
adakozással, a pesthidegkúti gyüle
kezet temploma. I tt áll m ellettünk 
évek óta, m int szemrehányás: m iért 
nem  törődtök velem? De egyúttal 
m in t feladat is: ami elkezdődött Is
ten  nevében, azt be kell fejezni. Bi
zonyára örömöt jelent az országos 
adakozás híre e gyülekezet tag jai
nak, akik m ár pénzben, m unkában 
sokat áldoztak. De öröm a Lelkész
nevelő Intézetben lakó teológiai aka
démiai hallgatóknak is, hiszen mi
lyen sokat jelentene számukra, ha 
közvetlenül a Lelkésznevelő Intézet 
m ellett készen lenne a templom, 
ahová naponként betérhetnénk áhí
ta tra , igehallgatásra, imádkozásra, 
meditációra.

K ét féligkész templomunk rendbe
hozatalát hittel és reménységgel vet
tü k  tervbe. De aggodalmak is gyötör
nek: Vájjon megmozdul-e az ország 
evangélikussága, gyülekezeteink né
pe, s lesz-e olyan eredménye a köz
adakozásnak, hogy mielőbb, lehetőleg 
még ebben az évben tarthassunk is
tentiszteleteket ebben a templo
m unkban is.

De minden aggodalmaskodásunkat 
diadalm asan legyőzi Isten igéje, mely 
ma is szól hozzánk s ezzel a vállal
kozásunkkal kapcsolatban is hitet 
ébreszt és reménységet erősít.

Mai szentleckénk a rra  int, hogy 
járjunk világosságban.

Az emberi ész világosságánál a 
leghelyesebb, am it tehettünk  e tem p
lom aink rendbehozatala érdekében, 
az országos adakozás elrendelése. Ez 
a kis gyülekezet és Akadém iánk hall
gatói a maguk erejéből nem képe
sek arra , hogy a tem plom épitést be
fejezzék.

Mozduljon meg tehát az egész 
magyar evangélikus egyház, nyíl
jon meg több százezer evangé
likus ember szíve és keze és se

gítsen.
Az emberi ész világosságánál csak 
így képzelhető templomunk rendbe
hozatala.

Az emberi ész világosságánál he
lyesnek látszik az országos adako
zás elrendelése azért is, m ert ezen 
az úton remélhetőleg az egyház szét
szóródó erőit sikerül összefognunk. 
Kétségtelen, hogy hittestvéreink 
évente sokat áldoznak templomaink 
rendbehozatalára, például a  gyám
intézet révéig is sokat áldoztak, az 
adakozás eredm énye azonban rend
szerint felaprózódott. Sok helyre ju 
to tt egy-egy kis adomány, de rend
szerint csak annyi, hogy komoly 
feladatok megoldásába ezen az ala
pon bele se lehetett kezdeni.

Ellenben milyen más lesz a hely
zet, ha erőinket központosít
juk s évről évre egy-két temp

lomépítő gyülekezet komoly se
gítséget kap. Ez oly világos, 
hogy szinte csodálkozunk, miért 
nem történt ez már eddig is így.
Hisszük, hogy ez az értelmes, vilá

gos látás is attól van, aki a Vilá
gosság Atyja, aki elküldötte hozzánk 
a Világ Világosságát s azt akarja, 
hogy mi is a  Világ Világossága le
gyünk. Isten Lelke ilyen egyszerű 
és észszerű látásokban jelentkezik 
m indennapi életünkben. Vállal
kozásunk sikerének rem ényét erő
síti az a  hit, hogy m ikor félbem aradt 
templomaink kifejezésére ezt az 
egyszerű megoldást választottuk, 
akkor úgy já rtunk  el, m int ahogy az 
a világosság fiaihoz illik. Hisszük, 
hogy azt tettük, am it Jézus tan á
csol annak, aki tornyot akar építeni: 
először üljön le, s vessen számot a 
lehetőségekkel.

Persze ■ tudjuk, hogy a  világosság, 
melyről szentleckénk szól, egészen 
más világosság, m in t az em beri ész 
fényessége. Ez a világosság maga 
Isten, ahogyan Jézus Krisztusban 
testet öltött. A világosság, amelyben 
já rnunk  kell, ez a világosság. Ennél 
a világosságnál fogva látunk.

Amikor felragyog előttünk a 
Világ Világossága, először uj
jongunk, mintha hosszú, hideg 
tél után a felkelő tavaszi napot 
látnánk meg. Ilyen öröm tulaj
donképpen a karácsonyi öröm, 
Krisztus Urunk születése feletti 

örömünk.
— Be azután ennél az isteni vi

lágosságnál m ást is látunk. Látjuk 
körülöttünk a sötétség hatalm át: a 
bűnt, a szenvedést, a halált, kárhoza
tot. Először másokban  vesszük észre, 
m ásokat okolunk, tám adunk. Van 
is rá  okunk elegendő. L átjuk  
a gyümölcstelen cselekedeteket a  ke
resztyéneknél is. Valami történik, de 
vitás, hogy vájjon ezek a  cseleke
detek méltók-e a gyümölcs névre, a 
Lélek gyümölcseinek nevére, m e
lyek: szeretet, öröm, békesség, bé
ketűrés, szívesség, jóság, hűség, sze
lídség, mértékletesség (Gál. 5:22.).
— Azután — s ez nagy lépés előre
— m agunkban is kezdjük meglátni 
a bajt, a  bűn hatalm át, a gyümölcs- 
telenséget. Észrevesszük, hogy m i
lyen keveset tudunk tenni és milyen 
keveset akarunk tenni Isten orszá
gáért. Mástól várjuk az igazi jócse
lekedeteket. Fukarok és irigyek va
gyunk. Csak m agunkkal törődünk. 
Az országos adakozás eredményé
vel kapcsolatban ezért is fog el ben
nünket az aggodalmaskodás. Meg
értik-e szavunkat, kinyúlnak-e 
templomaink felé a segítő kezek, hi
szen lám  mi is m ennyire meggon
doljuk, komolyan adjunk-e, te
gyünk-e valam it ezért a templo
mért. Akinek úgy szólván semmi 
köze félbem aradt templomainkhoz, 
akinek van temploma és azt is csak 
olykor-olykor keresi fél, m it várha
tunk attól? Nem világosan látunk-e, 
ha kétségesfcedünik az országos ada
kozás sikerét illetően? Tudhatunk-e 
mi, bűnös em berek valam it is ten
ni Isten dicsőségére, hogy tudni
illik az ö  igéjének templomot 
építsünk?

Bizony, ha a Világ Világossága 
előtt nézzük m agunkat, sok nem 
lehet a  rem ényünk, s jól látunk.

De nem magunkra kell néznünk, 
nem is a bűn és a sötétség ha
talmára. Istenre kell néznünk, 

s az 0  szavát hallgatnunk.

Célhoz ta lá lt élet
s>úyakran hallottam már, hogy min- 

'den embernek megvan a maga helye 
és eélja az életben. A magam életében 
azonban ezt nem látom. Munkám unal
mas és egyhangú. Az élet .roppant cél
talannak tűnik fel előttem. Mit jelent- 
hetaz én számomra az ú. n. elhiva- 
tás?* — kérdezte valaki egy finn ifjú
sági találkozón. Erkki Kurki-Suonio 
lelkész így válaszolt:

Ennek a kérdésnek a mélyén mind- 
annyiunk örök nagy kérdése rejlik: 
van-e az egyes emberi életnek célja? 
Magam csak így felelhetek: a Jézus 
Krisztushoz talált életnek van célja 
é s ' értelme. Nála világossá válik, 
hogy minden egyes életnek saját cél
ja van. Minden életet céllal és célra 
teremtett Isten.

Ez a felismerés engem is rendkívül 
felvillanyozott, amikor fiatal korom
ban egyszer — mert én is voltam fia
tal, bár ezt most nehéz elhinni — éle
tem nagy alapkérdései keresésében 
gyötrődtem. Akkor beszélgettem az én 
ma is gyógyíthatattanut fiatal bará
tommal, Heimer Virkkunen-nal néhány 
felejthetetlen nyári napon át. Arra ju
tottunk, hogy ha egyszer Krisztus fel
támadott halottaiból, nem temethető 
el a mi életünk sem, hanem van célja, 
amiért érdemes élni.

Azóta nincs véletlen az életemben 
r  *  hiábavalóság nem gyötör többé.

Önmagunkat csaljuk meg, ha csak 
azt keressük, ami kellemes és 'örven
detes.

Nem érdemes örökké valami érdek- 
feszítő tennivalót hajszolni. Aki fej
tette a kérdést, munkájúinak egyhangú
sága és unalmassága miatt panaszko
dott. Ez szinte minden munkakörben 
elfogja az embert. Kinek volna lelke- 
sitöbb a munkaköre, mint a zeneszer
zőnek! De ismerjük-e, mit vergődött 
Beethoven dallamtechnikai kérdések
ben s próbálkozott a módozatokkal, 
míg megszületett a mű? Feljegyezték 
róla, hogy müvei megírásában 99% 
volt a gyötrelem s csupán /%  a gyö
nyör. A gyötrődés és unalom hozzá
tartozik minden értékes munkához. A 
legkiválóbb népgazdasági eredmények 
nem születtek volna meg, ha kivonták 
volna előzményeiből a munka verej
tékét.

Munkánkat legnagyobb értékre az 
emeli, hogy Isten színe előtt végezhet
jük. őneki magának. Ezért nagy dolog 
embernek lenni. — bűntől, haláltól és 
ördög hatalmából megváltott keresz
tyénnek lenni.

Ezért törekszünk az igaz keresztyén- 
scgre. Akkor nem kell cél nélkül él
nünk, sem a terhes munka unalma 
nem kerít a hatalmába.

Helsingin Kirkkosanomat-ból 
fordította: Koren Emil.

ím e m it mond most is, micsoda 
öröm hír hangzik felénk: »Valátok 
régen sötétség«. Valátok. Volta
tok. M ár nem  vagytok. Csak régen 
voltatok. Most nem  így van. Most 
m ár világosság vagytok az Űrban. 
Kinek szól ez? C sak 'azoknak, akik
nek régen ezt a levelet az apostol 
írta? Nekünk is szól, akik az Úrban 
vagyunk. Benne vagyunk-e az Ur
ban? Pál apostol azt mondja, hogy 
őbenne élünk, mozgunk és va
gyunk, s hogy egyikünktől sincs tá
vol. Ez azért van így, m ert Krisz
tusban eljött, em berré le tt Isten. És 
szüntelenül velünk van. Velünk van 
az igében. Győzött a sötétség felett, 
övé a hatalom , neki adatott m in
den hatalom  égen és földön. Isten 
teljes erejével, szeretetével, bölcse- 
ségével m unkálkodik ebben a világ
ban, hogy megtörje a  sötétség ha
talm át. Isten napja felkelt. Téli 
napforduló után hosszabbodnak a 
nappalok, jön a  tavasz, ha most még 
tél is van. Ezt a  pogányok régen 
tudják  a term észettel kapcsolatban.

Tudják-e a keresztyének, hogy a 
történelem ben hasonló fordulat tör
tént Krisztus Urunk születésével? 
Krisztus óta tavasz felé, Isten or
szága felé halad az emberiség. A 
keresztyén em bernek olvasnia kell 
az idők jeleit. Mi minden történt 
Krisztus Urunk születése óta a sö
tétség, a bűn, a betegség, a halál, 
a háború hatalm a ellen! M ennyire 
világosabban lá tja  az em ber a te
rem tett világ titkait, összefüggéseit, 
erőit, m int régebben! Hitetlenség 
lenne, ha ezt éppen a hívők nem 
látnák. V annak azonban, akik ma is 
ügy viselkednek, m intha még most 
is éjszaka lenne. Alusznak. Ilyen 
alvás - a m isztikus vallásosságba 
való menekülés azon az alapon, hogy 
nincs értelm e ebben a világban bár
m it is tenni. Pedig nem úgy van. 
A Világosság eljött, a sötétség ha
talm ait egyre inkább háttérbe szo
rítja;

Isten azt akarja, hogy lássuk a 
Világosság hatalmát. Arra szó
lítja fel az alvókat, hogy ébred
jenek. »Serkenj fel, aki alu- 
szol«, — kiáltja felénk. Azt 
akarja, hogy higgyünk a Vilá
gosságban, mely ledönti a sötét
ség hatalmát. Ezért akarja azt 
is, hogy az ö  Igéjének legyen 
hajléka. Kedves dolog ez neki.

ő  maga akarja, hogy azon gondol
kodjunk, am i neki kedves. Erre buz
dít a mai szentleckében. Kételked- 
hetünk-e tehát abban, hogy, mivel 
neki kedves az ige, a  világosság, 
kedves dolog az is, hogy az Ö igé
jének tem plom ait rendbe alkarjuk 
hozni? K ételkedhetünk-e abban, 
hogy mivel ez kedves Neki, Ö fel
buzdít bennünket, bűnös em bereket 
arra, hogy dicsőségének hajlékai 
felépüljenek s bennük hangozzék a 
bizonyságtétel arról, Aki a Világ 
Világossága?

Istenre néző hittel, evangélium á
ban örvendező szívvel nézzük tehát 
templomaink ügyét. Ezzel a  hittel 
tessszük meg a m agunkét az előt
tünk álló feladattal kapcsolatban. 
Bízunk benne, hogy csakham ar új 
templomaink sugároztathatják  a vi
lágosságot, az ö  világosságát. Így 
hiszünk és így bízunk, m ert szí
vünkben felragyogott Isten kegyel
méből a Krisztus.

A Lelkipásztor
a magyar evangélikus egyház lel- 
készi szakfolyóirata decemberi szá
mában pikket közöl Ottlyk Ernő 
tollából Niemöller Márton igehirde
téséről. A cikk részletesen foglalko
zik Niemöller Márton Magyar- 
országon elhangzott igehirdetéseivel 
és előadásaival és azokat teológiai 
szempontok szerint taglalja. Ugyan
ebben a számban dr. Gaudy László 
cikket írt az Egyetemes Levéltárról, 
melyben a kor követelményeinek 
megfelelő levéltári kutatóhelységek 
elkészítéséről számol be. A harma
dik cikk címe: »A keresztyén ember 
és a természet.« Szerzője Dóka Zol
tán tapolcai segédlelkész, aki ezt a 
cikket mint előre kijelölt témára írt 
dolgozatot nyújtotta be az Egye
temes Lelkészképesítő Bizottság 
északi kerületi osztályához. »A dol
gozat önmagában véve is kiváló — 
írja a Lelkipásztor szerkesztője a 
cikkhez fűzött magyarázatában — 
s tanulmányozásra méltó egyúttal 
pedig bepillantást nyújt a legfiata
labb lelkésznemzedék teológiai mű
veltségébe.« Az »Igehirdetések« 
című rovatban elsőnek dr. Vető 
Lajos püspök Pozsonyban elhang
zott igehirdetését olvashatjuk. Azon
kívül igehirdetéseket közöl a szak
lap valamennyi januári vasárnapra 
és ünnepnapra. Közli dr. Szilády 
Jenő, Lochman »A halál fullánkja 
az antik filozófiában és az evangé
liumban« című cikkéről írott tanul
mányát. Megemlékezik ezenkívül 
Kemény Lajos esperes haláláról«

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
e g y e s ü l t  Ál l a m o k

Az Egyházak Világtanácsának fő
titkára, dr. Wisser’t Hooft a múlt év 
végén Chicagóba utazott, hogy részt 
vegyen az 1954. augusztusában Evan- 
stonban — Chicago egyik elővárosá
ban — tartandó egyházi világkonfe
rencia előkészítésében. A főtitkár 
kifejezte azt a reménységét, hogy az 
ú. n. »vasfüggöny« mindkét oldalán 
lévő egyházak részt vesznek a kon
ferencián. Ezzel Is a keresztyén test
vériség jelentőségét kell kifejezésre 
juttatni. A Keleten élő egyházak na
gyon sokat nyújthatnak a Nyugaton 
élőknek. Az amerikai hatóságokat és 
a közvéleményt is nagyvonalúságra 
hívta fel. A sajtót arra kérte, hogy a 
konferenciát ne tekintsék amerikai 
jellegű, hanem ökuménikus és való
ban nemzetközi konferenciának.

SVÁJC
Egy genfi házfelügyelő 1560-ban 

kiadott Luther-bibliá ' adott á t az 
ott nem régen megnyílt bibliakiállí
tás vezetőségének. Az értékes nyom 
tatványt, am elyet nagyon szép fa
m etszetek díszítenek, egy m alom ban 
találta. A könyv eredete nem  derít
hető fel, m ert a biblia első lapjai, 
am elyekre a bejegyzéseket szokták 
írni, hiányzanak. Az ez évben kiadott 
bibliából összesen csak három  pél
dány m arad t fenn. Az ú.ionnan ta 
lált példány tehát ritkaság számba 
megy.

AUSZTRIA
A bécsi evangélikus egyházkerület 

17 gyülekezetből, 3 leányegyházköz
ségből áll. Az evangélikusok száma 
123.657. Közel 22 ezerrel látogatták 
többen az istentiszteletekét, m int az 
előző évben. Az úrvacsorázók száma 
40.000, tíz százalékkal több, m int az 
előző évben.

SZOVJETUNIÓ
Előkészületben van az ortodox 

egyházak világtanácsának moszkvai 
konferenciája. Erre a konferenciára 
meghivják a külföldi ortodox egyhá
zakat, a konstantinápolyi és az an- 
tiochiai patriarcliákat is. Az utóbbi 
időkben jelentős állami támogatásban 
részesült az ortodox egyház. Az új 
szovjet ötéves terv jelentős összege
ket állított be új templomok és pap
neveldék építésére. Alekszij moszkvai 
pátriarcha 1952-ben átépített palo
táját a közeii időkben tovább bőví
tik még.

BURMA
-Az egészséges család az egészsé

ges népi élet alapja« — ezen a címen 
tarto ttak  a burm ai keresztyén gyü
lekezetekben egy héten á t előadáso
kat. Minden egyes nap más szem
pontból világították meg a család 
kérdéseit. Pl. »Keresztyén életfolyta- 
tás erősíti a családot.« »Az egészsé
ges család együtt eszik, együtt szóra
kozik és együtt imádkozik.« »A ke
resztyén család felelős az egész né
pért.«
VATIKAN

Mindenütt nagy megütközést kel
tett az a hír, hogy XII. Pius pápa 
Franco spanyol diktátornak a leg
magasabb világiakat illető egyházi 
kitüntetést adta: Krisztus Legfel
sőbb Rendjét. Jelenleg öten viselik 
ezt az érdemrendet: Jenő osztrák 
főherceg, Felix Bourbon-Luxemburgi 
herceg. II. Umberto volt olasz ki
rály, Miklas volt osztrák államel
nök és a pápai nemesi testőrség ve
zetője, Chigi della Rovera herceg. 
»Franco ezzel azoknak a hajótörést 
szenvedett »nagyságoknak« a társa
ságába került, akik a tegnap Euró
páján igyekeztek uralkodni« — írja 
a berlini Neue Zeit.

Szombat esti közös imádságunk
AKI CSELEKSZI IS . . «

Mt. 5, 19.
AZ ISTEN DOLGAI nagyon komolyak és teljes em bert kívánnak. 

Nem lehet őket csak félig-meddig m agunkévá tenni. Aki csak beszél ró
luk, bármilyen szépen tegye is, igen hátul kullog a  keresztyének sorában.

AZ IGAZI KERESZTYÉN TANÍTÁS az, ha cselekesszük az Isten 
dolgait. Minden szónál beszédesebb a te tt és egyetlen apró cselekedet 
többet megéreztet az Isten szeretetéből, mint. megannyi »uram-uramo- 
zás«. Nekünk, keresztyéneknek tan ítanunk  kell az Isten dolgait, de úgy, 
hogy ezeket a  dolgokat valóra válásukban m utatjuk  be. Az ilyen ke
resztyént Isten  mindig több szolgálatra érdem esíti és így előbbre vezeti 
az ő népében.

V A L L JU K  MEG, hogy számunkra még gyakran csak beszédben 
áll az Isten  országa.

AD JU NK H ÁLÁT, amiért Isten bennünket az Ö szolgálatába 
hív, amiért egyházunkat eredményes szolgálattal áldotta meg, és az 
engedelmesség útján  cf/yre előbbre vezeti.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten ereje és a valóságos életújulás 
m egm utatkozzék ra jtunk és ne csak szóval, de egész életünkkel hir
dethessük az Isten szeretetét.

B I B L I A - O L V A S Ó
HETI IGE: Ján. 1:17.

Január 17. Vasárnap Zsolt. 34:5. Mk. 9:24.
Az örvendezésnek hárm as jelentőségű szépséges igéi állnak előttünk 

a fenti idézetben is: »M egkerestem Isten t és meghallgatott.« Ezekhez az 
igékhez sem m it sem kell hozzáfűzni, csak azt: Keressük meg Istent mi is, 
hogy meghallgathasson.

Olvasd még: Róm. 12:6—16a. Ján. 5:30—40.
Január 18. Hétfő Zsolt. 33:5. Csel. 14:17.

Isten tulajdonságainak egyik legszebb ékességét dicsőíti jelen sorban 
a zsoltáríró: kegyelmét. K ifogyhatatlan, telve a  föld az 0  kegyelmével. 
Isten m indenkinek akar adni jóságával: szeretetet, igazságot és békességet. 

Olvasd még: Mk. 2:18—22. Ján. 5:41—47.
Január 19. Kedd. És. 30:19. Mt. 5:4.

Jézus igehirdetői m ondanivalóját a hegyi beszédben fejtette ki leg
tömörebben, em berek által utói nem  érhető mó'don. Boldogok . .. akiké a 
megváltott, megszentelt léleknek a mennyei Atyával való zavartalan, 
belső békessége, a külső békesség keresése nélkül erre a belső békességre 
pedig el nem ju tunk  soha.

Olvasd még: Mk. 3:1—6. Ján. 6:1—15.
Január 20. Szerda. •  Jer. 21:14. Zsid. 12:6.

Az előrelátó Jerem iás próféta inti népét, de a k irályt is, hogy fogja
nak össze, kerüljék  ki a  borzalm ak borzalmát: a  hábcyrút! A zsidókhoz 
ír t levél'ism eretlen  szerzője is inti a keresztyéneket elsősorban, de m in
den népeket is: az egymás iránti megértésre, a kölcsönös jóindulatra. 

Olvasd még: Mt. 19:3—9. Ján. 6:16—21.
Január 21. Csütörtök. És. 54:11, 13. Ján. 6:25.

A legsajátosabb evangélium: János evangéliuma. I tt  m inden szó szük
séges és a helyén van. Az első m ondattól az utolsóig minden Jézusra 
vonatkozik, Aki maga is Isten. Isten m agát Krisztus által jelentette ki. 
Az Isten és Krisztus egy!

Olvasd még: Mt. 5:17—26. Ján. 6:30— 40.
Január 22. Péntek. Zsolt. 38:5. Jak. 5:1®.

A 38. Zsoltárnak első szava: »emlékeztetőül« azt jelenti, hogy ami
kor a nép égő áldozatot m utato tt be, ezt kellett énekelnie. Ez a Zsoltár 
pedig a bűnbánatról beszél. M ennyire szükséges volna nekünk is bűn
bánatot ta rtan i és esedezni Isten m egtartó kegyelméért. Ne bűneink sze
rin t ítéljen felettünk, am int megérdemelnénk, hanem  atyai irgalmassága 
szerint.

Olvasd még: V. Mózes 32:45—47. Ján. 6:30—40.
Január 23. Szombat. Ezékiel 36:26. I. Jan. 5:6.

Izraelre zúdult az ítélet: Jeruzsálem  pusztulása önmaga megvizsgá
lására kényszeríti a választott népet. Ezékiel próféta az elbukott népet 
vigasztalni akarja : Isten ád nekik új szívet és új lelket. Külső és belső 
átalakulás, megjobbulás, egymás szeretése, az igazi megtisztulás magá
val hozza a  békességet és a felemelkedettséget.

Olvasd még: Csel. 7:35— 40. Ján. 6:41—51.
Szuchovszky Gyűl»



4 E V A N G É L I K U S  É L E T

Hírek Niemöller Mártonról 
magyarországi tartózkodása óta

Niemöller Márton, a hessen-nassaui tartományi egyház lelkészi elnöke, 
aki 11 napot töltött egyházunk és a református egyház vendégeként ha
zánkban, hazatérése óta több előadást tartott és nyilatkozatokat adott ma
gyarországi tapasztalatairól és gyűléseken szólalt fel a béke kérdésében, 
Németország egyesítése mellett. Ezekből az előadásokból, nyilatkozatokból 
és felszólalásokból közlünk részleteket az alábbiakban.

*

Ján Chabada szlovák egyetemes püspök cikke 
a magyar egyházi küldöttség szlovákiai látogatásáról

Ján Chabada, a Szlovák Evangélikus Egyház egyetemes püspöke 
nagyszabású cikket írt a Cirkevné Listy, a szlovák evangélikus egyház 
hivatalos lapjának karácsonyi számában, melyben végigtekint a magyar 
evangélikus egyházi delegáció szlovákiai útján s azokon az eseménye
ken, melyek mind a két egyház megbékélésének lettek jelentős alkal
maivá. »A szeretet szellemében, a béke kötelékében« című cikkének né
hány különösen fontos részletét az alábbiakban közöljük:

1 Niemöller Márton Magyarország
ról m enet részt ve tt a Béke Világ
tanács bécsi ülésszakán és ott felszó
lalt. A  többi között ezeket mondotta:

— Az a feladat, amely világszerte 
a béke védelmezőire hárul, ma 
ugyanaz, m int tegnap és tegnap
előtt. Közösen kell küzdenünk egy 
közvetlen célért és ez a közvetlen 
cél: elkövetni minden tőlünk telhetőt 
annak megakadályozására, hogy 
megöljék a békét, még m ielőtt meg
született volna.

— Szeretném itt külösen kifejezni 
hálám at azért a beszédért, am elyet 
nagyon figyelmesen elolvastam, 
am elyet Nyikoláj krutyicai és ko- 
lomnai metropolita ta rto tt ezen az 
emelvényen.

— Az ő felszólalása sürgető fel
hívással fordul a keresztyénséghez. 
Ö azt mondotta, hogy a keresztyén 
egyházaknak és a vallási közössé
geknek világszerte sokkal nagyobb 
tevékenységet kellene kifejteniük a 
béke szolgálatában és a békéért való 
m unkájukban. Nagyón hálás voltam 
azért a két ja \as la té rt, am ikor azok
ról felszólalása olvasása alkalm ával 
tudom ást szereztem, hogy

a Béke Világtanács ragadja meg 
ezt az alkalmat és forduljon a 
világ keresztyén köreihez és egy
házaihoz ismételten azzal a ké
réssel, hogy nagy türelemmel és 
határozottsággal ismertessék meg 
újra a hívőkkel: felelősek a bé
kéért és dolgozniok kell a bé
kéért a keresztyénség körében: 
mutassák meg nekik, hogy ez 
kötelességük és emlékeztessék 
őket arra, hogy a béke véd ek e
zésével azt a küldetést teljesítik, 
amellyel az bízta meg őket, akit 
mi, keresztyének, a mi Urunknak 

hívunk.
— A békd szolgálata a  mi ■ néze

tünk  szerint a  keresztyénség alap
elvei közé tartozik — s ebben te lje
sen egyetértek a  metropolitával. Ezt 
éljük, ezt hangoztatjuk és erről te 
szünk bizonyságot a  világ előtt, 
mert.

olyan üzenet lelkesít minket, 
amely a megbékélést hozza és 
ajánlja fel nekünk, olyan üze
net, amely a megbékélésre, va
gyis a békére kötelez bennün
ket, mert mi azt az Istent pré
dikáljuk, aki a békességet 
akarja az emberekkel, teremt

ményeivel;
ak i nem  azért helyezte az em bere
ket ebbe a  világba, hogy ellenséges
kedjenek és megnehezítsék egymás 
szám ára az életet, ' hanem  Ő, az 
em berek Atyja, azt kívánja tőlük, 
hogy segítsék egymást s együtt és 
egym ásért éljenek, az ő atyai jósá
gába vetett hitben, m in t békés és 
megelégedett gyermekek,

*
W eim arban a Ném et Békekonfe

rencia nyugatról és keletről egybe- 
gyült kiküldöttei közül több m int 
200 lelkészi és világi egyházi em ber 
külön gyűlést ta rto tt Hertz pro- 
feszor elnöklete alatt. A gyűlés tá r
gya ez volt: *A keresztyének köte
lességei a békéért való harcban.«

Niemöller M árton is részt vett a 
Njémet Dem okratikus Köztársaság
ban ta rto tt Német Békekonferen
cián. E rfurtban több ezer em ber 
elő tt beszélt, abban a templomban, 
ahol u to ljára elfogatása előtt 1934. 
decem ber 6-án prédikált.

Beszédében élesen elítélte azo
kat, akik most rágalm azzák _ őt, 
am iért magyarországi látogatásáról 
éppen úgy m egmondotta az igazat, 
ahogyan a Szovjetunióban vagy 
A m erikában te tt látogatásairól is 
az igazsághoz híven számolt be.

*
Legutóbb január 7-én, csütörtö

kön este a Berlin amerikai meg
szállási körzetéhez tartozó Schöne- 
bergben tartott nyilvános előadást 
Niemöller Márton »A négyhatalm i 
értekezlet és Németország sorsa« 
címmel. A z előadás iránt hatalmas 
érdeklődés nyilvánult meg. A  ter
m et túlzsúfoltság m iatt már egy 
órával az előadás kezdete előtt le 
kelle tt zárrá,

N iem M er M árton előadásában 
hangsúlyozta: a négyhatalm i érte
kezlet egyik fő feladata, hogy Né
metország újraegyesítésével kikü
szöbölje azt a  veszélyt, amellyel 
Németország megosztottsága a  vi
lágbékét fenyegeti. K ijelentette, 
hogy a nyugati hatalm ak kizárólag 
azért' próbálják Nyugat-Németor- 
szágot katonai töm bjükbe bevonni,

m ert ném et katonaságot akarnak  
szerezni céljaik eléréséhez.

A világpolitikai fejlődés ma 
olyan ponthoz érkezett, ahol pa
rancsoló kötelességgé vált a hi
degháború befejezése. E feladat 
megoldására van reális lehetőség, 
ha a négyhatalmi értekezlet vala
mennyi részvevője jóakarattal és 
felelősségérzéssel keresi a meg

egyezés útját.
— A békére vágyó emberiség nem 

bocsátaná meg, ha az értekezlet 
egyik vagy m ásik részvevője a meg
egyezés szándéka nélkül ülne Ber
linben tárgyaló asztalhoz. A népek 
és országok felemelkedésének ú tja  
nem  a háború, hanem  a  béke. Ne
künk, ném eteknek most az a fel
adatunk, hogy egész Németország
ban olyan légkört terem tsünk, am ely 
m egkönnyíti a  nagyhatalm ak meg
egyezését a ném et egység helyreállí
tásának kérdésében, — hangoztatta 
Niemöller nagy lelkesedéssel foga
dott előadásában.

Urunk, Üdvözítő Jézus Krisztusunk! 
Emlékezzél meg a te irgalmasságod
ról és küldd el mielőbb az időt, amit 
a te kegyes ajkad az Ür jókedve esz
tendejének mond. Hűséges Megvál
tónk, vajha mielőbb eljöne ez az idő! 
Segíts a szenvedőkön feljebb, hogy 
nem mint kérjük, vagy elgondoljuk, 
azokon, akik sóhajtozással vonszolják 
napjaikat. Teljesítsd be mihamar a te 
ígéretedet s szabadíts meg a test és 
lélek minden nyomorúságától. Áldj 
meg minket ezen a mai napon is s 
láttasd meg velünk jóságodat és kö- 
nyörületességedet, amivel utunkat 
egyengeted, amiért mindnyájan együtt 
örvendezünk tebenned, a mi Megvál
tónkban, aki megszabadít bennünket 
és elvezet az életre. Üram, a te kegyel
medbe, hűségedbe és jóindulatodba 
ajánljuk magunkat mindannyian. 
Amen.

»Ezerszer ezeren szolgálának 
néki«. (Dán. 7.10)

Óh Urunk, Üdvözítőnk! Benned bí
zunk, m irt te kegyes és irgalmas vagy 
s körülöttünk is tábort járatsz angya- 
laiddal, hogy minden módon megőrizz 
és oltalmazz bennünket. Óh Urunk, 
add, hogy mindig tudjunk bízni ben
ned, akkor min dig velünk lesz a te 
őrző angyalod. Emlékezzél meg ró
lunk ma is kicsiny és nagy dolgaink
ban s légy a mi jjaizsunk, oltalmunk 
és vigasztalónk, mind örökké. Amen.

»Mindeneket vetett az 5 lábai 
alá*.

(Ef.  1, 22.)
Könyörülő Urunk, Jézus Krisztu

sunk! Köszönjük néked, hogy az 
egész világ megváltójául jöttél s ezért 
mi olyan nagy reménységgel tehetünk 
irántad. Mag asz tatunk irgalmasságo
dért és nem bocsátunk el téged, amíg 
csak be nem teljesítetted, amit meg
ígértél. Óh, jöjj mielőbb kegyelmed
del és oldd fel e világ zűrzavarát s 
fordítsd el róla az ínséget! Urunk, 
minden gondunkat tereád vetjük s 
kéréseinket a te kezedbe helyezzük; 
hadd találjuk meg benned a mi nagy 
megváltónkat. Amen,

A mi ágostai hitvallású evangé
likus egyházunk az idei Advent első 
napjaiban életének örömteljes s tör
ténelm i pillanatait élte meg. Ekkor 
üdvözöltük körünkben örömmel Ma
gyarország evangélikus egyházának 
hozzánk jövő kiváló vendégeit, D. dr. 
Vető Lajos és D. Dezséry László 
püspököt, a  legnagyobb evangélikus 
esperességnek, a békéscsabainak, es
peresét, Mekis Ádám testvért és a 
budapesti evangélikus hittudom ányi 
k a r dékánját, dr. Pálfy Miklós test
vért.

Ez az esemény elsődleges jelentő
ségű és történelm i értékű, mivelhogy 
szlovákiai egyházunknak az első 
Csehszlovák Köztársaság keretében 
tö rtén t kiválása óta ez az első ilyen 
eset m indkét oldalról. Ez a látogatás, 
amelyet megelőzött a mi küldöttsé
günk látogatása Budapesten, 1953. 
februárjában, csak úgy valósulhatott 
meg, hogy levetettük a százados gyű
löletet, amely kölcsönösen szétvá
lasztott m inket mind egyházi, mind

»Semmi teremtmény nem sza- 
kaszthat e l . . . .  az Istennek 
szerelmétől«. (Róm. 8,38—39.)

Óh urunk. Üdvözítőnk! Köszönjük 
néked, hogy ilyen nagy reménységet 
adtál nékünk, aminthogy a te szerete
ted hatalmával végül is mindent 
helyre fogsz hozni. Igen, a mi szí
vünkbe adtál valamit a te szereteted- 
ből s ezt nem veszíthetjük el többé; 
soha nem eshetünk kételybe a te szere
teted felől. így örvendezünk ma is, 
mint a te szeretett gyermekeid, akik 
azért téged is viszontszeretnek. Áldj 
meg mindnyájunkat a mai napon is s 
nyugodjék meg rajtunk a te kegyel
med mindörökké. Ámen.

»Az ü r  Istent pedig szenteljék 
meg a ti szívetekben«

(I. Pét 3,15.)
Óh Urunk, Megváltó Istenünk! 

Éreztesd meg velünk szentségedet, Te, 
aki felülmúlhatatlan .és tökéletes vagy, 
mindem teremtménynek felette. Segíts 
megismernünk téged-a te rendeléseid
ben és vezetésedben, téged, aki senkit 
nem hagysz cserben, aki csak hozzád 
folyamodik. Hadd szenteljünk meg té
ged a mi szívünkben dicsérettel és 
hálaadással, hittel és bizakodással. 
Tereád várunk és arra a nagy vált- 
ságra, amit bizonnyal elhozol, amikor 
egyesítesz magadban minden teremt
ményt. Amen.

»Ne pironkodjanak, akik téged 
keresnek.« (69. zsolt. 7.)

Oh Urunk, Megváltó Jézus Krisztu
sunk! Hálát adunk néked, hogy . eljöt
tél megvigasztalni és felemelni a 
keresőket és várakozókat. Most is 60- 
kan vannak, akik reád várakoznak és 
téged keresnek, mivel úgy tűnik, hogy 
eltávoztál és elrejtetted dicsőségedet. 
Sok minden, ami most tökéletlen, arra 
vár, hogy te eljöjj és ' beteljesítsed. 
Várnáik bizony és keresnek és te majd 
eljössz és nem engeded, hogy piron
kodjanak vagy megszégyenüljenek, sőt 
megörvendezteted őket és megtöltöd 
élő reménységgel. Bizony örülni fog
nak majd, akik reád várnak' és téged 
keresnek. Az a mi reménységünk, hogy 
te hűséges és jrgalmas vagy. Ezért 
véghez viszed, amit megígértél. Amen.

nemzeti téren s nem zeteink és egy
házaink közé odaoltottuk a szeretet 
szellemét, a kölcsönös megértést és 
szoros együttműködést.

Tettük ezt azért, hogy mindezzel 
egyházainkon keresztül is meg
szilárdítsuk a béke kötelékeit a 
világbéke megteremtése érdeké

ben
s azért, hogy megerősítsük nemze
teink szövetségét, amelyek földi ha
zájukat egy új társadalm i rend alap
ján  építik. Nem volt ez könnyű do
log, m iután több m int harm inc éven 
keresztül az egyik oldalon a szíveket 
a legyőzött fél gyűlölete rágta, ame
lyet a viszonzás vágya táplált, a  m á
sik oldalon pedig a mi viszonyunkat 
Magyarországhoz az elnyert függet
lenség felszított öntudata határozta 
meg, nem zetünk m ajdnem  100 éves 
vágyának megvalósulása, <:gy olyan 
küzdelemé, m elyben nem  kis szere
pet játszott a m ostani szlovákiai ág. 
hilv. evangélikus egyház is a maga 
nemzeti éberségű értelmiségével, fő
leg a  lelkészek és tanítók soraiból. 
Ezenkívül a mi egyházunkban is fel
nőtt a nemzetiségi gyűlölködés, ame
lyet bizony ritkán  sikerült hatásosan 
legyűrni s így nagyon is érezhetővé 
vált, különösen az egyházi személyi 
kérdések és gyülekezeti kérdések 
(választások stb.) megoldásánál.

Istennek hála, ez a korszak m ár 
m ögöttünk van.

Köszönhetjük ezt annak, hogy a 
szegény nép szenvedése mindkét 
oldalon a második világháború 
legválságosabb szakaszában meg
tanított és megyőzött minket ar
ról, hogy hol és miben keressük 
a nemzeti gyűlölködés gyökereit, 
hogy megkeressük, ki az, aki 
rendszeresen táplálja ezt a gyö
kérzetet s minő okokból teszi 

ezt.
A viszály és gyűlölet táplálói azok 
voltak és helyenként azok m a is, 
akik azon vannak, hogy az egyháza
ka t is bekapcsolják és kihasználják 
sa ját hatalm i céljaikra és mindenek 
fölött álló gazdasági érdekeikért. A 
tapasztalat m egtanított m inket arra, 
hogy az egyszerű nép széles tömegei 
mélyebb áh ítattal kívánták elfogadni 
az emberiség egyesülésének apostoli 
gondolatát Krisztus evangélium ának 
szellemében, m int némely felelős 
vezető és tényező m agában az egy
házban.

Meggyőződtünk erről mi Ma
gyarországon és ugyanezzel a je-s 
lenséggel találkoztak itt nálunk 

a mi kedves vendégeink.
Világosan szólott erről a Pozsonyban 
m egtarto tt első Ádventbeli vasár
napi istentisztelet m ind a  szlovák, 
mind a m agyar nemzetiségű hívők 
számára, valam int a nagyon élénk 
részvétel a tősgyökeres szlovák is
tentiszteleten Vazsecén, 1953. decem
ber 4-én, az első Ádventbéli pénte
ken, ahol szlovákul h irdette az igét 
Mekis Ádám esperes testvér, s m a
gyarul felszólalt D. dr. Vető és D. De
zséry püspök. Eszembe ju t egy po
zsonyi egyháztag kijelentése, aki m ű
ködésével az egyházban és a nemzeti 
életben az 1918 utáni nemzedékhez 
tartozott, az ú. n. háború u táni és 
fordulat u táni generációhoz, s aki 
most ott m arad t a  pozsonyi gyüleke
zet m agyar tagjai szám ára m egtartott 
istentiszteleten is, amelyen Isten

igéjét D. Dezséry László testvér hir-i 
dette. Ez az atyánkfia m ondotta 
nekem:

"Nagyon jól ismertem a régi 
Magyarországot, meg akartam 
ismerni a mai új Magyarorszá
got is. Nagy különbség van a 
múlt és jelen között. Boldog va
gyok, hogy az új Magyarország
nak ilyen szelleme van. Nagy 

munkát végeztetek el.«
A m ai valóság azonban nem  vélet

len és nem  esetleges. Eredménye ez 
bizonyos fejlődésnek. S nem  csupán 
a gazdasági viszonyok fejlődésének 
és az állam politikai változásnak, ha
nem az evangélikus keresztyén egy
ház felfogásának a jelenkor esemé
nyeiről, valam int az egyház felada
tairól és kötelezettségéről a jelennel 
szemben és a jövőért való felelős
séggel szemben.

Kedves vendégeink sokoldalú és 
éles megfigyelésükkel és összehason
lításokkal lépten-nyomon meggyő
ződtek róla, hogy am iként nincs 
többé a régi Magyarország, azonkép- 
pen nincs meg m ár a régi Szlovákia 
sem Csehszlovákia keretében, am a 
Csehszlovákiáéban, amelyben a dol
gozó nép kezébe ragadta a jelent és 
a jövőt. Meggyőződhettek róla, hogy 
népünk meg tud gyürkőzni azokkal 
a problém ákkal, amelyek nagyvo
nalú alkotásai közt megmutatkoz
nak. S meggyőződhettek arról is, 
hogy az egyházaknak m egadatott a  
lehetőség es az alkalom ahhoz, hogy 
teljesítsék elhivatásukat nem csak az 
örökkévalósággal és jövővel szemben, 
hanem  a  jelenvalósággal és az em
beriség jelenével szemben is, még
pedig m inden fenkölt és történeti 
feladatukban.

Ha m indezt m egértjük, s ha e kö
rül m indnyájan kéz a kézben ta lál
kozunk, bizonyára m egáldja az Ü r 
m unkánkat az egyházban és azon
kívül s

mi mindnyájan az emberiség 
boldogulásának ama nemzedé
kévé válunk, amelyre érvénye
sek lesznek Jézus Krisztus sza
vai, hogy tudniillik a megtarta- 
tás sója lettünk, mely nem veszí
tette el mentő erejét az emberi
ség legtörténelmibb pillanatai
ban s az üdvösség történetében 

sem.

Ennek tudatában tértek  vissza 
vendégeink hazájukba és egyhá
zukba és ennek tudatában  fo lytatják 
m unkájukat. Az Isten legyen segít
ségükre mindebben!

(Cirkevné Listy, 1953. 12.)

A Hungarian Church Press
karácsonyi számában közli a ma
gyar protestáns egyhájak karácsonyi 
üzenetét, melyet a testvéregyházak
nak küldtek. Részletesen beszámol 
a külföldet tájékoztató magyar pro
testáns egyházi kőnyomatos Nie- 
möller Márton magyarországi láto
gatásáról és közli az egyházi elnök 
elutazása előtt adott búcsúnyiiatko- 
zatát. Hírt ad püspökeink pozsonyi 
díszdoktorrá avatásáról és részlete
ket közöl díszdoktori székfoglaló 
beszédeikből. Beszámol a dunántúli 
és a dunamelléki református egy
házkerület közgyűléséről, valamint 
a methodista és baptista egyház 
1953-i egyetemes közgyűléséről. Fog
lalkozik az evangélikus egyházban 
tartott diakóniai nappal, hírt ad 
Kemény Lajos esperes haláláról, a 
csépeli evangélikus gyülekezet 25 
éves jubileumáról, a Lutheránia 
Énekkar karácsonyi Deák-téri elő
adásáról, a mágocsi református gyü
lekezet kápolnaavatásáról és a szlo
vákiai református egyház új püspö
kének megválasztásáról.

E V A N G ÉLIK U S ÉLE T
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes 

Egyház Sajtóosztályának lapja 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. VIII., Puskln-u. 12. 

Telefon: 142-074
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László seerkesztő 
Budapest. III.. Dévai Biró Mátyás-lér 1 

Előfizetési árak:
Egy hóra 5.— Ft. negyedévre 15.— Pt, 
félévre 30.— Ft. egész évre 60.— Pt 

Csekkszámla: 20.412—VIII.
10.000 példányban nyomatott

2-540092. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

Győri Vilmos (1838—1885):
DICSŐSÉG A MAGASSÁG ISTENÉNEK!

Hogyan nevezzelek, hatalmas Isten,
Világosságnak atyja, Istenem?
Mindazt, mi áldás földi életemben,
Mindazt csupán neked köszönhetem.
Tetőled száll alá minden ajándék,
Hozzád vezessen minden óhaj, szándék:
Zengjen ma ajkimon a hálaének:
Dicsőség a magasság Istenének!

Te vagy, szent kezeddel őrzesz engem.
Ha rámborul a rémes éjhomály;
Midőn a csendes nyugovást csengem,
Te vagy, ki védkarrral mellettem áll;
Az enyhe álmot amidőn óhajtom,
Fejem párnámra nem rettegve hajtom,
Tudom, hogy tőlem éj nem zár el téged.
Dicsőség a magasság Istenének!

S midőn az égen hajnal pírja támad,
S a nap felébreszt mindent, ami él;
Te is hajnalra kelted éjszakámat, 
őrzőm voltál s ébresztőm levél.
Mely rám borult s nem örök volt az álom!
Az ébredésben éltemet találom:
S kinek köszönhetem, hogy újra élek?
Dicsőség a magasság Istenének!

Ez a vers elhangzott a Deák-téri Esték-sorozat 1953.

S kinek köszönhetem, hogy ők is élnek. 
Kiket tulajdonáld mond szívem:
Kik vélem együtt félnek, vagy remélnek. 
Kiknek jóléte oly szent gond nekem? 
Ajándékul őket nékem adtad;
Oh, hála! ismét birtokomban hagytad, 
örömkönnyek közt újra szól a lélek: 
Dicsőség a magasság Istenének!

S igy minden, ami áldás életemben, 
Kegyelmes szent Atyám, te nyújtod azt: 
Édes mosolygást a vidám örömben,
A gyötrelemben .enyhadó vigaszt.
S még akkor is, ha bottom gyöngeségböl. 
Nem bosszú, sőt bocsánat hangzik égből; 
Újra bízom, reményem újra éled: 
Dicsőség a magasság Istenének!

Oh, add azért, add életemnek Atyja,
Te légy szivem legszentebb gondolatja. 
Hogy szent jóságod ne feledjem el; 
Téged, s csak néked vágyjon e kebel;
S  amíg a célt, az örököt elérem,
Te szent törvényed legyen vezérem,
S ne szűnjön ajkimon a hálaének: 
Dicsőség a magasság Istenének! 

október 31-t »Tűnő századok« estjén.

Blumhardt János Kristóf imádságaiból
»Hirdessem az ü r  jókedvének 
esztendejét«. (Ezs.61,2)
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AZ EGYÉVESEK
IVEM  SOK ÉRTELME LENNE

ezeken a sorokon á t vitába bo
csátkozni az »egyévesekkel«, hiszen 
nem .valószínű, hogy kezükbe kerül 
az Evangélikus Élet és elolvassák a 
velük kapcsolatos megjegyzéseket. 
Ha pedig véletlenül mégis elolvas
nák, akkor sem lenne érdemes vitába 
bocsátkozni, m ert azt m ondanák 
minden bizonnyal, am it egy ilyen 
»egyéves« ismerősöm mondott, m ikor 
a karácsonyi istentisztelet benyomá
sairól beszélgettünk. Legutóbb ugyan
is éppen egy évvel ezelőtt volt tem p
lomban.- Az igehirdetésben néhány 
kemény szót hallott a nagyünnepi 
keresztyénekről, akik évente csak 
egyszer jelennek meg a gyülekezet
ben és azontúl nem láthatók soha. 
Kissé rossz lelkiism erettel moso
lyogva, de némi elkeseredéssel je
gyezte meg: végre rászánja m agát az 
ember, hogy elmenjen a templomba 
és akkor is fejm osásban részesül.

Azt hiszem, ezek után  nem szüksé
ges bővebb m agyarázatot adni a r
ról, hogy az »egyéveseken« nem a 
m últ évben született csecsemőket 
értjük, hanem azokat a gyülekezeti 
tagokat, akik egy évben csak egy
szer, valam elyik nagy ünnepnapon 
jönnek el a templomba.

Lehet az »egyévesekről« optim ista 
hangon beszélni s most a karácsonyi 
ünnepek u tán  azt mondani: az is va
lami, ha évente egyszer eljönnek a 
templomba. A rra m utat ez, hogy 
ünnepeinknek és éppen karácsony
nak olyan nagy vonzóereje van, hogy 
hatásuk alól nehezen vonja ki m agát 
az ember.

Lehet az »egyévesekről« pesszi
mista módon beszélni így: ha valaki 
égy évben csak egyszer jön el a 
templomba, annyi, m int egyszer se. 
Ne értékeljük tú l az ünnepnapi tem p
lomi 'töm eget. Nem végzi komolyan 
a dolgokat az olyan ember, aki ezt 
természetesnek tartja.

Mivel egyáltalán nem szándékom 
ítélkezésemmel elkeseríteni az »egy
éveseket«, a rra  pedig nincs hatal
mam, hogy »kissé rossz lelkiism ere
tüket« — ha van — megnyugtas
sam, most nem róluk szeretnék be
szélni és nem hozzájuk kívánók szól
ni. Magunkhoz, a templomozó gyüle
kezethez fordulok és arról a kérdés
ről szólok, am it ők vetnek fel szá
m unkra a nagy ünnepekhez való vi
szonyunk tekintetében. Hogyan lá t
juk mi m agunk nagy ünnepeinket? 
Vájjon nem szűkítjük le mi is az 
♦egyévesekhez« hasonlóan ünnepeink 
jelentőségét az év egyetlen napjára? 
Nem szigeteljük el az ünnepeket egy
mástól, mi is? A biblia m ondaniva
lója felől értjük-e őket és a biblia 
üzenetét, még pedig teljes üzenetét 
látjuk-e bennük tükröződni?
f'jNNEPEINKKEL KAPCSOLAT-

 ̂ BAN egész csomó népszokás ala
kult ki. A legszínesebbek és legné- 
piebbek talán  éppen karácsony körül. 
Ha W agner operájának, a Parsifál- 
nak egyik jelenete ezt a címet viseli: 
nagypénteki varázs, egész nyugodtan 
lehet »karácsonyi varázsról« beszél
ni. Ez az, ami az »egyéveseket« is meg
ragadja, De .. ;,a nélkül, ■ hogy a ka

rácsonyi népszokások szépségét le
becsülnénk, nem az a valóság, hogy 
a »karácsonyi varázs« nagyon rövid 
ideig tart, elfogy az ünnepi mákos
patkóval, elham vad a karácsonyfa
gyertyákkal, félretesszük egy évre az 
angyalhajjal, csillagszóróval és üveg
díszekkel. Karácsony üzenete azon
ban több a karácsonyi varázsnál. 
Karácsony üzenete nem korlá
tozható az év egy napjára. Ka
rácsony ünnepét éppen az teszi lehe
tővé, hogy karácsony üzenete az év 
minden egyes nap jára érvényes, te 
hát nemcsak az ünnepnapra. Vájjon 
nem arról van szó m inden egyes va
sárnapon, hogy az Ige testté lett? 
Vájjon nem kell h irdetnünk szünte
len: békesség a földön és az em be
rekhez jóakarat? Nincs-e minden 
igehirdetésben arról szó, am it az an 
gyal mondott a pásztoroknak: ne fél
jétek, m ert ime hirdetek néktek nagy 
örömet, mely az egész népnek nagy 
öröme lesz? Vájjon nincs igaza Lu
ther M ártonak, m ikor azt mondja, 
hogy a nagypénteki kereszt ugyan
abból a  fából készült, m in t a betle
hemi jászol? Lehet-e szólnunk úgy 
a Megváltó születéséről, hogy a mi 
újonnan születésünkről hallgatunk? 
De nem az újonnanszületés üzeneté
vel fordul hozzánk az egyház pün
kösd ünnepén is? összefüggenek egy
mással nagy ünnepeink. .Jó azt is te
kintetbe vennünk, hogy a keleti egy
házban soha sem tarto tták  meg ka
rácsony ünnepét. Karácsony nyugati 
sajátosság. Nem, ha az egyes ünne
peket nem lá tjuk  egymással való 
összefüggésükben, akkor lényegében 
mi is csak ott tartunk , ahol az »egy
évesek«’, a néhány napra korlátozott 
karácsonyi varázsnál. Az ünnepek 
összefüggését viszont csak a teljes 
Krisztus ism eretében ism erhetjük 
fel. —

Karácsony, ünnepénél m aradva kü
lönösen fontos a teljes Krisztus is
m eretéről szólni.- Vájjon csak az 
»egyévesek« kísértése az, hogy a Bé
kesség Fejedelméből Jézuskát csinál
nak? Vájjon nem csonka Jézus-ism e
ret az, amely megfeledkezik arról, 
hogy Jézus később felnőtt, Isten or
szágának evangélium át hirdette a 
megtérésre, m eghalt és feltámadott, 
hogy az Atyával m egbékítsen ben
nünket, felm ent a mennyekbe, hogy 
uta t nyisson szám unkra is, hogy Ö 
maga legyen az ú t az Atyához m in
den tékozló fiú számára, hogy addig 
is, míg ú jra  m egjelenti magát, Szent- 
leikével, a reánkbízott ige hirdetése 
útján, em berszíveket tör össze és te 
rem t újjá , hogy az Atya jobbján ülve 
néki vettetett alá m inden hatalom 
mennyen és földön? Csak a teljes 
Krisztus ism eretében lehet igazán 
ünneppé az ünnep szám unkra?
Í ' S  HOGYAN ÁLLUNK az ünne- 

pék bibliai megalapozottsága te 
kintetében? Lukács evangélista ti
zennégy versbe írta  le a karácsonyi 
történetet, de azért írta, hogy olvasói 
itt meg ne álljanak és ne csukják be 
bibliájukat egy évre. Karácsony kez
det, de nem a vég. Karácsony csak 
a nyitány, de nem maga a szimfó
nia. Nem, a bibliától, annak -endsze-

Nyikoláj metropolita élete

A valdens egyház tiltakozása 
az olaszországi vallási türelmetlenség ellen

NYIKOLÄJ METROPOLITA az
orosz orthodox egyház egyik leg
ism ertebb papja. Hazájában, a Szov
jetunió orosz orthodox egyházában 
»az aranyszájú« jelzőt ruházta rá  a 
nép. Külföldön is korunk egyik leg
nagyobb igehirdetőjét tisztelik sze
mélyében. A haladó em berek, füg
getlenül vallási és politikai meg
győződésüktől, a béke lánglelkű 
harcosát lá tják  benne. A moszk
vai, a prágai és szófiai teológiai fa
kultások után  most a m agyar refor
m átus egyház debreceni teológiai 
akadém iája is a tiszteletbeli teológiai 
doktori címet ruházza reá. Az aláb
biakban Nyikoláj m etropolita élet
rajzának néhány adatá t szeretnénk 
olvasóinkkal közölni.

Nyikoláj m etropolita családi neve: 
Borisz Dorofejevics Jarusevics. 1892. 
január 13-án született. A tyja Kovno 
város vezető lelkipásztora volt, m ajd 
a pétervári gimnázium vallástanára
ként működött. Középiskoláit a kov- 
nói és pétervári állam i gimnáziumok
ban végezte.

Az ifjú Borisz a gimnázium elvég
zése u tán  az egyetem fizika-m ate
m atikai k ará ra  iratkozott be, de a 
teológia erősen vonzotta. Az egye
tem elvégzése u tán  az 1910-ben be
vezetett teológiai felvételi szabály
zat értelm ében a vallástudom ányi 
tárgyakból s a bibliai nyelvekből tett 
felvételi vizsga alapján a pétervári 
hittudom ányi főiskolára került.

K anditátusi értekezésének tém á
já t az egyház jogból választotta. Hogy 
anyagát jobban megismerhesse, be
iratkozott a pétervári egyetem jogi 
fakultására is.

1914. OKTOBER 23-ÄN a fiatal 
doktorjelölt beöltözött szerzetesnek. 
E ltűnt Borisz Derefejevics Ja ru se
vics és m egjelent a Krisztus szántó
földjének alázatos m unkása: Nyiko- 
láj szerzetes.

Alighogy felszentelték, rövidesen 
a fron tra került. Előbb egy sebe
sülteket szállító vonat kísérőjének 
osztották be, m ajd  pedig egy testőr
ezred tábori lelkésze lett. A harc
téren  súlyosan megbetegedett. Fel
épülése u tán  a petrográdi szeminá
rium ba küldték a liturgika és a ho- 
m iletika professzorának. 1917-ben 
elnyerte a m agisteri fokozatot. Ek
kor mindössze 25 éves volt. Az orosz 
hittudom ányi főiskolák történetében 
még nem volt példa arra, hogy va
laki ilyen fiatalon m agister lehes
sen.

Harmincéves korában, 1922-ben 
Nyikoláj apátot beik tatták  a peter- 
hofi püspökségbe. A pravoszláv egy

házra ekkor nehéz idők következtek? 
A világi papság egy csoportja egy
házszakadást kezdeményezett, a  
papság és a hívők ellenforradalm i 
csoportjaira támaszkodva. Nyikoláj 
püspök a maga nagy szónoki tehet
ségét az egyház egységének szolga
latéba állította, az egység megbon- 
tói ellen. M űködésének teljes sikere 
volt, a szakadárok mozgalma nem 
ta lált ta la jra  Leningrádban. 1935- 
ben a peterhofi egyházmegye érseke 
lett. Ezidőben nevezték őt el »a mi 
aranyszájú érsekünknek«. 1941-ben 
m in t lucski érsek m egkapta a mc- 
tropolitai méltóságot.

AMIKOR A HITLERI NÉMET
ORSZÁG 1941-ben m egrohanta a 
Szovjetuniót, Nyikoláj m etropolita 
Ukrajna, és Bjelorusszia frontöveze
tében faluról falura, városról vá
rosra utazott és pásztori szavával 
fáradhatatlanul erősítette a lakos
ságot. Ezzel komoly erkölcsi tám o
gatást nyújto tt a hősiesen küzdő 
Vörös Hadseregnek is. A háború to 
vábbi szakaszában Nyikoláj m etro
polita adta át a Vörös Hadseregnek 
azt a páncélos dandárt, am elynek 
költségeit az orosz pravoszláv pap
ság és a hívek gyűjtötték össze.

Amikor Szergej patriarchatusi 
hely tartó  székhelyét, Uljanovszkét 
a háborús események folytán ki 
kellett üríteni, Nyikoláj metropolita 
igazgatta a moszkvai patriarchátust 
is. Moszkvában kifejtett hazafias te
vékenységéért a szovjet korm ány a 
»Moszkva védelméért« elnevezésű 
érdem renddel tün te tte  ki. A Szovjet
unió legfelsőbb tanácsának 1942 no
vem ber 2-án kiadott rendeletével a 
m etropolitát kinevezték5 a « Rendkí
vüli Állami Bizottság tág jává1 is’.

A METROPOLITA széleskörű tu 
dományos és irodálm i m unkásságot 
is fe jt ki. Ö szerkesztette az »Igaz
ság a vallásról Oroszországban«, va
lam int »Az orosz pravoszláv egyház 
és a Nagy Honvédő Háború« című 
műveket, ő szerkeszti a partriarcha- 
tus folyóiratát és vezeti a patriar
chátus kiadóvállalatát. 1944 január 
28-án nevezték ki K rutyic metropo- 
litájává, aki a hagyományok szerint 
a patriarcha helyettese és legköze
lebbi m unkatársa, továbbá a pa tri
archátus külügyi osztályának elnöke, 
1945-ben ő vezette az orosz orthodox 
egyház küldöttségét Angliába, F ran 
ciaországba, m ajd Romániába, Cseh
szlovákiába. Ö szervezte meg az or
thodox egyházak nagy moszkvai 
konferenciáját, valam int a Szovjet
unió egyházainak és vallásfelekeze
teinek békekonferenciáját,

A BÉKE MEGVALÓSÍTHATÓ
L. H ro m á d ka  p ro fesszo r sa jtó n yila tko za ta  
a B éke  V iliigtandcs bécsi ü lésszakáró l

Giovanni Gönnet egyetemi m agán
tan árt kinevezték a messzinai egye
tem  történet-professzorává. Nyolc 
nappal kinevezése u tán  — mivel a 
professzor valdens hitvallású pro
testáns — megfosztották állásától. A 
valdens egyház legfőbb kormányzó
szerve, a Valdens Tábla, értesülvén 
az esetről, határozatot hozott, amely
ben sérelmezi a vallási türelm etlen
ségnek ezt a m egnyilvánulását és eré
lyesen tiltakozik az olasz alkotmány 
nyilvánvaló megsértése ellen, amely 
papíron biztosítja, hogy az összes 
polgárok, vallásfelekezetre való te
k intet nélkül egyenlő joggal és mél
tósággal bírnak. A Valdens Tábla 
egyben a közvélemény elé tá rja  a

vallásszabadság megsértésének ezt a 
felháborító esetét.

A »Kultúra szabadságáért« nevű 
olasz társaság, értesülve Giovanni 
Gönnet professzor ügyéről, szintén 
tiltakozott a vallásszabadság letip- 
rása m iatt. A La Vie Protestante cí
mű svájci egyházi folyóirat, beszá
molva az eseményről, megjegyzi:

»Állapítsuk meg, hogy ennek a mi
nősíthetetlen türelm etlenségnek áldo
zata nem más, m int Giovanni Gön
net professzor, kitűnő római levele
zőnk. Amikor a m agunk részéről 
megbélyegezzük az efféle vallásüldö
zést (könnyen ki lehet találni, hogy 
honnan indult ki ez az akció) sietünk 
kifejezésre ju tta tn i meleg, baráti 
együttérzésünket a professzor iránt.«

rés, engedelmes, figyelmes elvágásá
tól elszigetelt karácsony csak egy 
vallásos mámor, mely Madách sza
vai szerint »mint korhadt sírokat a 
nap, létünk megaranyozza« — egy
két napra. Csak a bibliából érte tt és 
a bibliát m egérteni akaró ünneplés 
válik erőforrássá, gyakorlativá, m a
gunkra és m ásokra jótékonyan, segí
tőn hatékonnyá. M ert az ünneplők 
között kevés az így ünneplők száma, 
azért olyan nagy az »egyévesek« szá
ma.

Ha valam inek örülnünk szabad, 
annak szabad ma örülnünk, hogy 
gyülekezeteinkben a nagy ünnepeken 
nemcsak »egyévesek« vesznek részt. 
Ha nincs is ott zsebünkben az »érett
ségi bizonyítvány«, mégis csak jelen
tős dolog az, ha valaki élethűen el 
tudta hagyni az »egyévesek« szoká
sát. Isten mind többet é rte t meg ve
lünk abból, hogy szeretetát nem le
het egy napra korlátozni, hogy olyan 
örömben akar részesíteni, amely 
egész életünket áthatja, hogy az egy
ház ünnepei az ö  összefüggő, az egész 
em ber és m inden em bert üdvözítő 
cselekedeteiről tesznek bizonyságot. 
Jézus K risztus csonka Ismeretétől 
minél inkább haladunk a teljes Jézus 
Krisztus ism erete felé, az ünnep va- 

■ rázsa helyett m inél inkább kerülünk 
az ünnep üzenetének hatása alá, an 
nál kevésbbé tesszük elszigetelt al
kalm akká ünnepeinket, annál inkább 
teljesedik meg szívünk örömmel és 
felelősséggel az em beri élet minden 
ajándéka iránt, annál mélyebben é rt
jük  meg a velünk élő m ásik em bert 
és annál szélesebben fogja á t szere
tetünk a sokak igazságát is, annál 
többen lesznek az igazán ünneplők 
gyülekezeteinkben és annál keve
sebben az »egyévesek«.

Benczúr László

Készülj az ige hallgatására!
I. Ján. 3, 10—14.

A z istenfiúság nem  valami maga
sanszárnyaló gondolat csupán, hanem  
egészen hétköznapi, kézzelfogható  
realitás — m ondhatjuk János apos
tollal. A hol istenfiúság van, ott igaz 
cselekvés és szeretet van, az élet k i
csiny és nagy ügyeiben. Isten gyer
m ekének lenni annyi, m int cselekvő, 
önmegtagadó szeretetben élni az em 
berek között. Fordítva, nem  szeretni 
c telebarátot, gyűlölni, irigykedni, 
önzőén élni szentigénk szerint annyi, 
m int az ördög fajzatához számítani 
Isten ítélete szerint. Ha tehát keresz
tyén létünkre az utóbbi cselekedetek
ben járunk, az -»ördög a tyának« (Ján. 
8, 44) útján vagyunk. A  legjobb úton 
arra, hogy elveszítsük m ennyei örök
ségünket. A  keresztyén embert a sze- 
retetről lehet megismerni.

További üzenete ennek az igének, 
hogy az ilyen  »igazságot cselekvés« 
és önmegtagadó szeretet nem  mindig  
ke lt elismerést, viszontszeretetet. Le
het, hogy hálátlanság, sőt Kain indu
lata a válasz reá. A  krisztusi szeretet 
tüzet ez sem oltja meg. »A szeretet 
m indent eltűr«. A  keresztyén erköl- 
csiség felülrőlvalóságának éppen ab
ban kell m egmutatkoznia, hogy nem  
vár ju ta lm at és visszafizetést sem  
ezen, sem a m ásik világon. Nem  szá
mító, érdek-szeretet. M iközben sebet 
kötöz és jó t cselekszik, nem  tekin t a 
hálálkodó szóra és az em berek dicsé
retére, de még a m ennyei m egjutal- 
mazásra sem. Jézus Krisztus érte 
történt halálában és a naponkénti 
bűnbocsánatban már előre elnyeri 
mindent. Ezért, hálából és nem  vala
m i másért cselekszi a jót, mindig  
m indenekkel.

Élni naponként Isten szeretetének  
bizonyosságában és megbocsátó, h á 
lás, cselekvő szeretetben: ízelítő az 
örök életből. A nnak most sarjadó 
»zsengéje«. A ki ilyen szeretetben él. 
»tudja, hogy általment a halálból az 
életbe«. Ez a, szeretet erősebb a ha
lálnál, m ert Istentől van. Ez a szere
tet a tartalma az örök életnek is.

N A G Y  G YU LA DR.

A berlini Neue Zeit című újság 
m unkatársa beszélgetést folytatott J. 
L. Hromádka professzorral, a prágai 
Comenius teológiai fakultás dékán
jával, a Béke Világtanács irodájának 
tagjával. A feltett kérdésekre vála
szolva Hrom ádka professzor a követ
kezőket mondotta Nyikoláj m etro
polita felszólalásáról és Niemöller 
Márton hessen-nassaui egyházelnök
nek a felhívásra adott válaszáról:

— A Béke Világtanács ülésén, 
Bécsben rendkívül hasznosnak bizo
nyult a keresztyén egyházak képvi
selőinek megbeszélése, Nyikoláj m et
ropolita nagyon mély hatást keltő 
módon figyelm eztetett a jelenkor dön
tő óráján. Azt mondotta, hogy nem 
szabad a békét utópiának tartan i: 

csak azok tartják a tartós bé
kéért folytatott harcot valósze

rűtlennek, akik a puszta erő
szakban hisznek.

Elsősorban a nyugati országok ke- j 
resztyéneit terheli óriási felelősség a j

békés tárgyalások légköréért. Niemöl- 
ler M árton csak egészen rövid ideig 
tartózkodott Bécsben, mégis alkalm at 
keresett arra, hogy jelenlétével fel
hívja a keresztyéneket arra, hogy a 
béketárgyalásokért folytatott harc
ban ne lankadjanak  meg.

Aki békét akar, annak tárgyal
nia kell. Aki nem akar tárgyalni, 

az a háborúért dolgozik.
Niemöller beszéde, világos okfejtése, 
rövidsége és valóban keresztyén ál
lásfoglalása által mély hatást vál
tott ki.

*
J. L. Hromádka, a prágai Come- 

nius-fakultás dékánja, a debreceni 
reform átus teológiai akadém ia dísz
doktora feleségével együtt január vé
gén M agyarországra érkezik. Hro
mádka professzor részt vesz a m a
gyar reform átus egyház küszöbön 
álló ünnepségein és a protestáns egy
házak ökumenikus megbeszélésein.

«Mintáz arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!“ (Péld. 25, 11.)
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NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG

Otto Nuschke, a Keresztyén De
m okrata Unió kelet-ném etországi 
elnöke, Nvikoláj m etropolita felhí
vásával és Niemöller M ártonnak a 
megnyilatkozásával kapcsolatban a 
következőket mondotta egy in terjú  
keretében:

— Nagy érdeklődéssel értesültem  
Nyikoláj metrcypolitának a bécsi 
Béke Világtanács ülésén elhangzott 
felhívásáról, amelyben a világ vala
m ennyi hívőit felhívta, hogy a béke 
szent ügyében egyesüljenek és ezzel 
példát mutassanak m inden jóakara
ta  ember számára. Ehhez a felh ívás
hoz hasonlóan jelentős volt szá
momra az a visszhang is, amelyre ez 
a felhívás egy olyan jelentős ném et 
egyházi vezetőnél, m in t Niemöller 
Mártonnál talált.

— Olyan párt vezetője vagyok, 
amely a keresztyén örökség iránt 
magát elkötelezettnek tudja és 
am elynek tagjai között ezerszámra 
vannak a keresztyén emberek, ezért 
különösképpen örvendek annak, 
hogy két olyan jelentős egyházi em 
ber, m in t az ortodox metropolita és 
az evangélikus egyházi elnök ilyen  
nagy nyom atékkai te tték  meg a m a
gukét a világbéke mozgalom ügye 
tekintetében és hogy azon igyekez
tek, hogy a hívők lelkiismeretét 
megerősítsék, nehogy a béke döntő 
jelentőségű ügyében m eglanyhulja
nak,

SVÉDORSZÁG

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
1954. január 24. Vízkereszt után 3. vasárnap.

A vasárnap üzenete: Isten szeretetének szolgálatában.
Igék: l.Jn 3,10—14. — Lk 9,51—56. — Liturgikus szín: zöld, I

FŐT.
F ebruár 2—5: Férfiak, fiúk, pres

biterek konferenciája. (E konferen
ciára szeretettel várjuk  a gyülekeze
tek presbitereit, a volt népfőiskolá
sokat, továbbá a belmissziói tanfo
lyamot végzett férfiakat.)

F ebruár 23—26: Foton végzett kán
torképzősök továbbképző konferen
ciája.

M árcius 1—6: Asszony- és leány
konferencia.

HALÄLOZÄS.
Dex Ferenc, a volt D eák-téri elemi 

iskola ny. igazgatója a kelenföldi egy
házközség presbitere, 73 éves korá
ban, hosszas szenvedés után elhunyt. 
Temetése jan. 12-én volt a  F arkas
réti temetőben. Ravatala m ellett 
Muncz Frigyes gyűl. lelkész hirdette 
az igét a II. Kor. 5:1, alapján. A sír
nál dr. Rezessy Zoltán másodlelkész 
imádkozott. Családja tagjain kívül 
volt m unkatársai, tanítványai, bará
tai és a kelenföldi hívek közül sokan 
kísérték el utolsó ú tjára. Feltám a
dunk!

Nagy Imre, az evangélikus egyház 
volt aszódi gimnáziumának ny. igaz
gatója áldásos életének 65 évében ja 
nuár 6-án elhunyt.

P O S T A L Á D A
Szerkesztőnk kapta a következő 

kedves leveleket:
»Főtisztelendő Püspök Úr!
Egyszerű falusi híveink is felfi* 

gyeitek arra a küzdelemre, am elyet a 
mi egyházunk is folytat, élén püspök 
keinkkel a világ békéjéért. Bizony* 
sága ennek az ide m ellékelt levél, 
amelynek elküldésére egy kedves, 
buzgó, imádkozó, öreg parasztasz« 
szony h ívünk kért meg. Örömmel to* 
vábbítom, lássa meg benne Püspök 
Urunk, hogy m ilyen széles körben 
sorakoznak fe l h íveink vezéreink  
mellé a békeharcban és kísérik imád* 
ságukkál fáradozásukat. Adja a ke* 
gyelem Istene, hogy győzzön is m ind
nyájunk vágya: a béket

Erős vár a mi Istenünk!
hágler Béla lelkész.d

»öreg férj em már 75 éves, de 
olyan boldog, amikor olvassa az 
Evangélikus Életből, hogy az egyház 
világszerte m ilyen nagyon küzd a bé
kéért, és mondja, bár az egész világ 
népei értenék meg, akkor nem  kel
lene félteni fia inkat és unokáinkat a 
háborútól.

Tisztelettel:
Kovács Andrásné 

Porrogszentkirály.Q

A kenyai protestáns egyházak levele 
a brit haderők által elkövetett visszaélések ellen

Á kalendárium  nálunk nemzeti 
műfaj. Nevezetes szerepet játszott 
mindig, m ert ébren ta rto tta  a nemzet 
legfontosabb értékeit: az édes anya
nyelv szépségeit, a vallási és a nem
zeti szabadság érzületét s igaz em
berségre nevelte minden olvasóját. A 
kuruc szabadságharc idején megje
lent «-Lőcsei kalendárium « hozzátar
tozott Rákóczi felkelésének diadal
mas szelleméhez. A reform -korszak
ban a nap tár ébresztette a népet. Az 
1848—49-es szabadságharc u táni ne
héz években a m agyar kalendáriu
mok voltak a nemzet millióinak igazi 
olvasmányai. *

Nagy íróink egész sora írt és 
szerkesztett naptárakat, Jókai 
legszebb elbeszélései kalendáriu
mokban jelentek meg a nép száz
ezreinek. Olyan műfaj a naptár, 

amely mindig friss és jó.
Ma is. Evangélikus naptárunk is 
ilyen értelem ben akarja  szolgálni a 
hazai és egyházi élet célkitűzéseit. 
Nagy örömmel lapozgatjuk az új nap
tárt, mely eleven, érdekes, színes és 
tanulságos olvasmányokkal van tele. 
Valóban olyan népkönyv, m int nagy 
históriai értékű kalendárium aink 
voltak. Sokkal jobb a tavalyi nap tár
nál, színvonalban jobb. Nem csupán 
szórakoztatni akar, hanem  tán ít és 
nevei is, áh íta tta l és igazsággal közli 
mondanivalóját. Szerkesztője: D. De- 
zséry László püspökünk érti az ötle
tes, érdekfeszítő szerkesztés módját.

A m agyar evangélikus gyülekeze
tek belső életéről 1953-ban dr. Vető 
Lajos püspök ír t a  naptárba sum
mázó cikket, Dczséry László pedig 
népünk s az új korm ányprogram m  
viszonyát fejtegeti. Rendkívül érde
kes Szalatnai Rezsőnek a Rákóczi- 
szabadságharcról ír t tanulm ánya, kü
lönösen az a része, am ely rávilágít a 
protestánsok részvételére benne, va
lam int a magyar-szlovák közös harc
ra. Pálfy Miklós dr. a félreértett bib
liai szakaszokról mond nem egy te 
kintetben új és m indenkit érdeklő 
magyarázatot. Benczúr László össze
foglalja az elm últ év egyházi króni
káját, amelyben ott olvashatók a tör
téneti jelentőségű események leírásai. 
Eg>' másik cikk az 1954. évi egyház
történeti évfordulókról szól (különö
sen jó a Bocskay szabadságharcáról 
és a  Biblia-terjesztésről íro tt rész). 
Karner Károly professzor szaksze
rűen tá rja  elénk a Krisztus születé
sét és életét körülvevő római császá- I 
rok korát és működését, összehason- |

lítva azt a Krisztus feltörő igéjének 
erejével. A m agyar protestantizm us 
ökumenikus szolgálatáról Szeberényi 
Tamás írt beszámolót. Szeretetintéz- 
ményeinkről Várady Lajos cikke ér
tesít mindenkit. A Béke Világtanács 
budapesti ülésezéséről Ottlyk Ernő 
mondja el mindazt, ami a legfonto
sabb. Gyimesy Károly cikke Bach és 
Luther közt von párhuzam ot, az egy
ház nagy papja és nagy kántora kö
zött.

Gondot fordított a nap tár ezidén 
arra is, hogy irodalmi ízléssel, szép 
költeményekkel szórakoztasson és 
tanítson. Az esztendő négy szakaszá
ról, találó ötletként, párhuzam osan 
egymás m ellett közli Csokonai Vitéz 
Mihálynak híres versciklusát a ta 
vaszról, nyárról, őszről és télről s 
Turmezey Erzsébetnek a borús cik
lushoz ír t derűs-hálás keresztyén 
szemléletű ellen-versét. Sokan öröm
mel fogják üdvözölni, hogy a nap tár 
m utatóba közli nagy költőink közül 
Vörösmarty, Bacsányi, Balassi, Ady 
egy-egy költeményét. Forró érzéssel 
fogja itt olvasni mindenki az idei 
Jókai-évforduló alkalm ából Mikszáth 
Kálmánnak 1904-ben, Jókai halála
kor ír t remek nekrológját. Kár, 
hogy a versekhez hasonlóan nincs 
a naptárban klasszikus prózai szö
veg is. Jótollú lelkész-íróink — 
Bácsi Sándor, Koren Emil, Németh 
István, Zay László — írásm űvei, a kis 
elbeszélések, nem m indenben pótol
ják  a kalendárium -olvasó vágyva vá
gyott m űfaját, klasszikusaink novel
láit. Bácsi Sándornak «A kísértet« 
című elbeszélése a közöltek közt rea
lizmusával, a m agyar életből vett 
m ondanivalójával a legjobb. K ét szép 
ima, az egyik Szenei Molnár Alberté, 
püspökeink körlevele, Luther-idéze- 
tek s egyéb naptárba illő apróbb szö
vegek egészítik ki 1954. évi nap tárun
kat. H ibának ta rtjuk , hogy a közel 
százoldalas könyv végén nincs ta rta 
lom-mutató! Nyugodtan m ondhat
juk, hogy idei nap tárunk  jobb és 
színvonalasabb a tavalyinál, s na
gyobb is, holott á ra  ugyanaz. De 
hasson a jó eredmény serkentőleg a 
szerkesztőre, hogy jövőre még jobbat 
csináljon s ha lehet: képeket is hoz
zon a mi kedves naptárunk. M ert 
életünk és m unkánk keresztm etsze
téhez ez is kell*

B. D.

A bajor evangélikus sajtószolgálat 
jelentése szerint még a múlt év 
őszén a svéd egyház többszáz tagja 
tiltakozó felvonulást tartott Stock
holmban és Erlander miniszterelnök
höz beadványt intézett azért, hogy 
tiltakozzanak 200 vidéki gyülekezet 
tervbe vett feloszlatása ellen. A kor
mányzat azzal indokolta a gyüle
kezetek feloszlatásának szükségét, 
hogy a lelkészjelöltck száma állan
dóan csökken és számtalan gyüleke
zet lelkipásztor! gondozásához hiány
zik h megfelelő erő. Gusztáv Adolf 
királyi palotájában ugyancsak kül
döttség jelentette be magát az intéz
kedés elleni felszólalás ügyében.

Nairobiban, Kenya fővárosában 
most hozták nyilvánosságra azt a 
nyílt levelet, am elyet Kenya protes
táns egyházainak vezetői írtak  a b rit 
haderők á ltal a bennszülött lakos
sággal szemben elkövetett visszaélé
sek ellen.

Ebben a levélben a protestáns egy
házak vezetői ezt írják:

»K ötelességünknek tartjuk kifeje
zésre ju tta tn i a borzadálynak azokat 
az érzéseit, am elyek a polgári tör
vényszék és a katonai törvényszék  
előtt te tt tanúvallomások beszámo
lóinak olvasásakor töltö ttek el ben
nünket. Tudjuk, hogy nagyon sokan 
osztják ezeket az érzéseket, j . 

t . .  Egyházaink és szervezeteink

tagjainak, bármely fajhoz tartózza* 
nak s akár katonai alakulatoknál, 
akár a rendőrségnél vagy a nem zet* 
őrségnél teljesítenek szolgálatot, azt 
mondjuk: nyilvánvaló provokációk 
ellenére se ragadtassátok magatokat 
kegyetlen hatalmi visszaélésekre s 
még ha a helyzet látszólag erre kö* 
telezne is titeket, álljatok ellene. Ti 
keresztyének vagytok s az ilyen cse* 
lekedetek nem  keresztyének. Más* 
felől ezek a cselekedetek semmi* 
képpen sem m ozdítják elő az igazsá* 
gosság és a rend ügyét. Egyébként 
így születik a gyűlölet, am elynek  
öröksége nem zedékeken át folytató* 
dik, fenyegetve az ország egész jö* 
vendőjét.«.

M E G E G Y E Z É S
».Ve győzettessél meg a gonosz

tól, hanem a gonoszt jóval győzd, 
meg!« (Rám. 12, 21.)

Két kép függött a hálószoba falán. 
Két szelíd arc nézett le róluk a szem
közti falon tik-takoló ingaóra szám
lapjára, ahol pontosan öt órát jelzett 
a mutató. Egy léleik sem volt a szo- 
báhan.

Az egyik képről a Fájdalmas Anya 
nézett szelid szomorúsággal a mesz- 
szeségibe, feje felett a glória holdja 
ezüstlött, tőrrel átvert szívéből vér- 
cseppek áldozata pergett alá.

A másik arcot a gyalázat dísztelen 
töviskoronája keretezte ás a szenvedés 
kínja éktdenítette. Szívét eltakarta 
a durva szövetű köntös, inkább sze
meiből prédikált a szívnek áldozatos 
szeretete. Ez a tekintet a túlvilág 
misztikus távlatai helyett élő embe
reket keresett a szoba falain belül.

Léptek nesze hallatszott a szomszéd 
szobából, majd kinyílott az ajtó és a 
szobába lépett egy asszony. Hosszú 
pongyola hullámzott telt alakján, ál
modozva nézett ki az utcára, hol a 
kisváros unásig ismert délutáni em
berei siettek el az ablak alatt. Fésül- 
kodni kezdett, gépies mozdulatokkal 
vonta végig haján a bontófésűt. Aztán 
leült a tükör elé és otthonosan nyitó« 
gáttá a szépítőszerek apró üvegeit.

Az előszobában ajtó csapódott be, 
határozott léptek zaja hallatszott kí
vülről. Az asszony nem nézett hátra, 
szájának ívét rajzolta éppen a piros 
rúzzsal, de szeme mosolyogva ka
csintott a tükörből a belépő férfi felé.

Örömmel kapta el ezt a pillantást a 
férfi és vidáman odasietett az asszony
hoz. Megcsókolta a homlokát.

— Szervusz Édes!
— Szervusz Apu! Te, képzeld, a 

Palkó ma összetörte a galambos vá
záit — újságolta az asszony egy- 
szuszra.

.— Nagyon* helyes —1 nevetett a férfi 
úgyis olyan ízléstelen ajándék veit 

Szidi nénitől, hogy rossz volt j-ánézni.
Simára borotvált képén derűsen fu

tott végig a óin kos öröm,
— Persze a Fiad — csóválta meg 

fejét bosszankodva a másik, rögtön 
pártját fogod. Bezzeg, ha Jutka törte 
volna e l. . .

—• Persze a Lányod — vágott közbe 
a férfi ingerkedve" ugyanolyan hang
súllyal, — azt meg te vennéd vedel« 
medbe.

Összenevettek. Az asszony végig«
simított a férje karján.

— Bandi — jutott eszébe valami 
jK^sáímregyünk^ma- este?

— Nagyon jó helyre — suttogta 
titokzatosan a másik- — Johó hefie- 
helyre! — dalolta víiga,n kellemes ba
ritonján — tem-plom-baü

Az asszony elfintorította az orrát: 
— Miért? Nincs ma ünnep.

— De bizony van — mondta diadal
masan az ura. — Neked van litániád, 
nekem meg reformációi istentisztele
tem.. Bizony ám!

— Nincs kedvem elmetnni — nyügös- 
ködött az asszony —, voltam vasár
nap.

A férfi elkedvetlenedett. Felmuta
tott a túlsó képre.

— Sír a Mária, ha nem mész el 
templomba.

— Oh — legyintett az asszony a 
tükörbe nézve —, ezt már a zárdában 
sem. hittem el.

— Hát akkor — próbálkozott újra a 
férfi a másik képre mutatva —, menj 
el a Jézus kedvéért.

Az asszony hirtelen felpillantott a 
képre. Megrebbent idegesen a szem- 
pillája a töviskoronásat} szembenéző 
arc láttára.

— Furcsa — mondta megborzongva, 
hogy a te Jézus-képed mennyire tudja 
az embert nyugtalanítani. A másik 
megnyugtat és eiandalít.

— Nyugtalanítson el a templomba 
*— próbált tréfálkozni az ember.

Az asszony felállt a tükörtől. Kinyi
totta a szekrényaj'tót és kelletlenül 
kezdett turkálni a ruhái között.

— Furcsa — mondta ingerülten —, 
hogy protestáns létedre éppen te 
akarsz engem jó katolikusnak nevelni.

A férfi arca elkomorult. Fájt neki 
az »éppen te*. Az asszony háttal 
állt, mit sem. vett észre ebből. Tovább 
zsémbeskedett a ruhák közül.

— Pedig valamikor nagyon kikeltél 
az egyházam ellen.. Tudod, mikor 
reverzálist adtál. Most meg buzigón 
küldesz ugyanabba a templomba.

Az ember nekiszorította lüktető 
homlokát az ablaküvegnek. Keze meg- 
rezdült, ezért nagy akaraterővel fonta 
össze ujjait a háta mögött. A szobára 
reátelepedett a csend. Ijedten fordult 
hátra az asszony.

— Tíz éve — szólalt meg tompán a 
férfi — hófehér menyasszonyi ruhá
ban álltái előttem. Csak téged." láttalak 
mendenld közül. Szép voltál és úgy 
néztem rád, mint egy oltárképre.

—- András — suttogta riadtan az 
asszony.

— A te templomodba indultunk —
folytatta a férfi — az elé az oltár elé, 
.ahová te egész életedben készültél. 
Eif|eí&legnagyobb_ ünnepe - miatt,, tisz

teltem a te oltárodat, hol az egy Isten 
áld mag minket.

Az asszony a szájához emelte a 
kezét.

— Előbb az any a könyvvezető elé 
mentünk. És ott elémadtak egy papírt. 
Megrázkódott a gondolatára. Arca el
sötétült.

— Azon pedig az volt — súgta maga 
elé a férfi —, hogy születendő gyer
mekeim mind a te egyházad vallásá
ban neveltetem. Emlékszel?

Az asszony könnybeborult szemmel 
bólintott.

— Visszadobtam. Aztán jöttek a 
könnyek, rábeszélések. A papod üzen
te, hogy enélkiil nem esket meg. 
Bennem felborult minden békesség. 
Hogyan?! — kérdezte most majdnem 
kiáltva —. reverzális nélkül a te 
templomodban nem adják ránk Isten 
áldását? Ez volna a sokat hirdetett 
»szentségi házasság«, melyet ilyen er
kölcstelen alku előz meg azokban a 
szent pillanatokban?

Feldúlva járt fel 6 alá a szobában. 
Felesége megrendültem nézte a vergő
dését.

— Ha még önként, saját jós zártam
ból tettem volna — kínlódott magában 
a férfi —, most nem lenne jogom ezt 
felpanaszoíni, akkor is, ha meigbántam 
volna. De itt nem volt választás! Fö
lényesen követelték tőlem a másvál
lásútól, hogy rúgjak bele az egyhá
zamba, vállaljam a hím szerepét az ö 
hasznukra. Ha pedig betöltöttem a 
szerepemet, elkárhozhatok, mert 
úgyis pokolravaló eretnek vagyok az 
átkozott Luther szektájában.

— B andi... — esdeklett az asz- 
6zony. A férfi megoseindasüM.

— Akkor odaléptem hozzád. Emlék
szel mit mondtam? — Erzsiként, jöjj 
el az én templomomba, mert ott nem 
követelik ezt a ©'alázatos írást. Ott 
megkapjuk Isten áldását kufárkodás 
nélkül is. Te sírtál, mert szertefoszlott 
szíved gyönyörű leányálma. A tanúd 
pedig lemutatott a teie templomtérre, 
ahol mindenki ránk várt.

Nagyon sóhajtottam: — Aláírtam. 
De megfogadtam, hegy a házasság
ban ketten maradunk, ©érmék nél
kül. Az esküvőn pedig nem hittem' el 
a papnak, hogy önzetlen hittel beszél 
Isten nevében az »egyedüli szentségi 
házasságról«.

Az asszony szeméből peregtek a 
könnyek.

— Az édesanyám katolikus volt — 
sóhajtott a férfi — és a húgom is 
az left. Akkor még nem fenyegetőz
tek kiközösítéssel, ha hozzáment egy 
római katolikus a protestánshoz é 
megalázó ígéret nélkül. A gyermekek 
közül a leányok az-anyjukkal, a  fiúk

az apjukkal jártak templomba. Kö
zöttük nem volt emiatt sohasem vita. 
Szeretettel megbecsültük egymás hi
tét, hiszen ugyanazt az Istent imád
tuk.

Az asszony tűnődve, nézett maga 
elé.

— De hiszen nálatok, evangéliku
soknál is van reverzális.

A férfi szeme elfelhösödött. — Még 
az oktalan állat is védekezik, ha bele
rúgnak. Elfogadjuk, ha felajánlják, ha 
megegyeznek egymás között. Mert 
vannak katolikusok, akik belátják, 
hogy egyházuknak ez a kényszer re- 
verzális politikájá igázságttalan, meg
alázó és semmi köze Jézus Krisztus 
tanításához. De kényszerítő szót még 
nem hallottál egyházunktól.

— Ha nálatok esküdtem volna — 
mondta mentegetőzve az asszony, 
most nem gyónhatnék és áldozhatnék.

— Látod — válaszolt a férfi —, én 
odatérdelhetek kis templomunk ol
tára elé a szentségekért, pedig vé
tettem az egyházam elten a reverzá- 
liissal. Presbiter nem lehetek sajnos,

edig szívesen segítenék De ,a bün-
ocsánat szentségét nem tiltják el 

tőlem, mert Krisztus azt mindenkinek 
adta.

— De hiszen éppen ezért könnyebb 
adni nektek reverzálist — vetette köz
be az asszony —, mert nálatok nem 
tagadnak ki érte.

— Könnyebb? — hördült fel a férfi 
iszonyatos fájdalommal —, te nem 
láttad még, hogy mit szenvedek 
amiatt, hogy egyik ©'érmékét sem vi- 
hetem el a templomba. Mégha én 
akartain volna így! ügy szeretném 
tanítani az igére, énekeinkre. . .  el
fulladt a hangja a belső zokogástól, 
két kezét kínlódva merítette a hajába. 
Magábaroskodva ült le a sezkvnra. 
Az asszony lehajtotta a fejét és szí
vét megrohanta a részvét forró szere
tet*. Odalépett az mához és átölelte:

— Bandi, édes uram . . .
A férfi gyanúsan fénylő szeméből a 

szeretet melege sugárzott fel. Megsi- 
inogatta a felesége haját.

— Látod — mondta lecsillapodva — 
a mi öreg papunk adta a két gyer
mekünket a te egyházadnak. Ámulva 
nézett reá az asszony.

— E©szer elmentem hozzá lelki 
beszélgetésre és elpanaszsdtam neki, 
hogy miért va©’unk gyermektelenek. 
Egy igét mondott Jézustól: — »Enged
jétek hozzám jönni a gyermekeiket és 
ne tiltsátok el őket éntőlem.. «

— Ezt sohsero mondtad nekem — 
csodálkozott az asszony.

— Aztán ezt is mondta, sohasem 
felejtem el: — Ha nem is a mi egy
házunkba fognak tartami, édes fiam.

egy a fontos már, hogy Jézushoz ve* 
zesse őket!

A csendnek nagy értelme lett most 
a szobában. Két fej összehajolt gyen« 
géd szeretettel.

— Miért is kellett Luthernek jönni?
— sóhajtott fel féltréfásan az asszony 
—, most nem lenne ennyi problémánk, 
de másoknak sem.

Szíve mélyéről szakadt fel a férfi 
válasza: — Aki azt hirdette, hogy
Jézushoz menjünk, mint 5 is, az Isten 
akaratából cselekedett.

Az óra elütötte a háromnegyedet. 
Az asszony kuncogni kezdett: — No 
küldesz-e még most is oda litániára?

— Persze, hogy küldtek —- mondta 
melegein András —, örülök, ha ott 
vagy.

— Furcsa vagy édes uram — cső« 
dálkozott az asszony, egyszer kese« 
rűen szólasz az egyházunkról, máskor 
meg unszolsz, hogy odamenjek.

Á férfi elmosolyodott: — Nálatok is 
ugyanaz az Dr munkálkodik az igé
ben és a szentségekben, ezért Neked 
a saját gyülekezetedben a helyed. 
Csak az fáj néha, ami nem-egyház 
benne, mint például ez a hatalmi 
egyházpolitika, a kényszer-reverzális 
sátáni kufárkodása.

Az asszony megborzongva bólintott?
— Ebben sajnos, igazad van.

Az ura felállt és a kabátját kezdte 
felvenni. Magábanéző tekintette! me« 
redt maga elé.

— Látod, Erzsi, ebben a fejbóhntá« 
sódban reménykedem, amivel te is 
elítélted ezt a szörnyű bibliaellenes 
machinációt. Ennek egyszer talán 
eredménye lesz, ha nálatok milliók 
fognak így bólintani. . .

Lábdobogás hallatszott kívülről. Egy 
pirosarcú kisfiú szaladt be. nyomában 
egy bájos szőke leányka. Szinte egy« 
szerre kiáltották:

— Mi is me©ünk veletek! Az anyjuk 
kiegyenesedett. Magához ölelte mind 
a kettőt és egy hirtelen jött gondolat, 
tó! mosolyogni kezdett.

— Palkó, te ma apuval mész temp
lomba, Jutka meg vetem!

Palkó kerekrenyílt szemmel kérdeztél
— Apukával templomba? A4 ég egyszer 
kérdezte hitetlenkedő örömmel: — 
Apukával?

A férfi ingatta a fejét: — Nem aka
rom; Erzsébet, menjetek csak úgy, 
mint eddig.

Az asszony vidáman toppantott: —* 
De éin így akarom! Ezután mindig
így!

Elmentek.
A szürkületben ú©' látszott, mintha 

a falon a két kép tíz év óta először 
öss zemosol yagna,

Németh István
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A szlovák evangélikusság sarkáig kitárta szive ajtaját 
a testvér magyar evangélikus egyház előtt

George Bell chichesteri püspök és W. A. Visser’t  Hooft főtitkár 
Magyarországra érkezik

— Írja A. L. Katina püspök
A. L. Katina, a szlovák evangélikus egyház nyugati egyházkerületé

nek püspöke az Evanjeliczky Posol Zpod Tatier evangélikus hetilap szer
kesztője, a lap karácsonyi számában nagy beszámolót közöl a magyar 
egyházi delegáció szlovákiai útjáról. Cikkében bejelenti, hogy ez az első 
beszámoló főként az események felsorolására szorítkozik, a továbbiakban 
r.zonban többször és bőven fognak visszatérni a magyar egyházi dele
gáció látogatásának részleteivel és tanulságaival. A cikk bevezető sorai 
ágy hangzanak:

Az Egyházi év kezdete a  Szlovák 
Evangélikus Egyházban ezidén kü
lönlegesen ünnepélyes volt. Csöndes 
ádventi várakozásban ism ertette meg 
velünk szeretetét az Űristen, hogy 
fogadhattuk körünkben a M agyar- 
országi Evangélikus Egyház küldött
ségét, mégpedig dr. Vető Lajos és 
Dezséry László püspököt, dr. Pálfy 
Miklóst, a budapesti teológiai aka
dém ia dékánját és Mekis Adám 
esperest Békéscsabáról. Az egész 
evangélikus nyilvánosság meleg ér
deklődéssel kísérte a küldöttség tíz
napos tartózkodását a  mi Szlová
kiánkban.

Megjelenésük evangélikus né
pünk körében m indenütt arról 
tanúskodott, hogy a hozzánk ér
kezett testvérek az Űr evangé
lium ának követei, hogy járható
vá tegyük az Űr szám ára éle
tünk ösvényeit és járhatóvá a 
világbékéért folytatott m unka 
szám ára is. Csak a béke és sze
re te t közösségében tud ja végezni

az egyház Isten által adott kül
detését.

E kiváló küldöttség jelenlétét úgy 
jellemezhetjük, hogy m unkás jelen
lét voit. A küldöttség tagjai m in
den nap szolgálatunkra álltak. 
Amellett, ahogy idejük megengedte, 
végigutazták gyönyörű hazánkat Po
zsonytól Kassáig, hogy meggyőződ
jenek róla, hogy a  mi Tátránk alatt 
dolgozó szlovák nép lakik, amely 
nép m inden képességét a rra  hasz
nálja fel, hogy békem unkájával 
olyan hazát építsen, am ely a leg
nagyobb m értékben e földi boldog 
életet szolgálja.

A szlovák evangélikusság sar
káig kitárta szíve ajtaját a test
vér magyar evangélikus egyház 

előtt.
Az első látogatás volt ez 1918. óta. 
Azóta rágott m inket a gyűlölet, 
amelyet a sovinizmus elvei táp lál
tak, s ez a gyűlölet el tud ta felej
tetni velünk az Úr szeretet-evan-

géliumát, ezt félre állíto tta s így 
történt, hogy a két egyház őszinte 
közeledésben nem  tudott egymás 
mellé kerülni.

Hálásak vagyunk államaink 
rendszerének, amely lehetővé 
teszi egyházainkban is, hogy le
döntsük a nemzeti gyűlölködés 
hamis építményeit s egymás 
mellé álljunk Krisztus evangé

liumának szellemében.
A mi tavaszi látogatásunkat Ma
gyarországon s a m agyar küldött
ség őszi tartózkodását nálunk köl
csönös bem utatkozásnak tartom , a 
két egyház bem utatkozásának azzal 
a céllal, hogy most m ár e ta lál
kozásokból gyümölcs is teremjen. 
Amiként közös K risztus evangé
liuma minden hivő em ber számára, 
azonképpen közösnek nyíltak meg 
szám unkra a  mi életérdakeink is, 
Abban kell egym ást kölcsönösen 
segítenünk, hogy elérhessük az óhaj
tott, áldott célt.

A m agyar delegáció jelenlétének 
hatása a la tt örömmel szárnyalt fel 
ádvent első napjaiban evangélikus 
egyházunk minden egyes kezdemé
nyezése. Ez a tíz nap szám unkra 
bőséges forrás m arad, amelyhez 
még soká visszatérünk, hogy folyó
irataink h asáb já n  is értékelni tud
juk  e napok ta rta lm át s rám utas
sunk egyházunk m unkájára.

„Bibliafordítás iránt érdeklődők“ 
k o n f e r e n c i á i  a  F é t o n

Evangélikus híveink előtt ismeretes 
az a tény, hogy már évek óta két bi
zottságban folyik a Szentírás fordí
tási munkája. Erről a munkáról, mely 
a két nagy protestáns egyháznak 
egyik legnagyobb horderejű feladata, 
ismételten tájékoztattuk egyházunk 
népét. Ezek az ismertetések hol elő
adás formájában, hol pedig lapunk 
hasábjain látlak napvilágot. Elérke
zett azonban az az idő, amikor ko
molyan meg kellett vizsgálni tartalmi 
és formai szempontból, hogy a biblia
fordító bizottságok miképpen váltot
ták be a hozzájuk fűzött reménysé
get és mennyiben elégítették ki fenn
álló igényünket. Ez volt az oka an
nak, hogy az elmúlt év végén egy
házunk vezetősége konferenciát ren
dezett Foton, amelynek dr. Kamer 
Károly teológiai tanár volt a veze
tője. Az ő beszámolóját röviden is
mertetjük olvasóink előtt.

A konferencián elsősorban azok a 
lelkészek vettek részt, akik közelebb
ről és főként tudományos szempon
tokból érdeklődtek az új bibldafor- 
fordítás iránt. Az egyházmegyei lel- 
készl munkaközösségek mind képvi
seltették m agukat egy-egy lelkész
szel, hogy az azután  otthon beszá
molhasson a konferencia eredm é
nyeiről. A konferencia feladata az 
volt, hogy tájékozódjék a fordítási 
m unka jelenlegi állása után, más, a 
m egjelent próbakiadások által felve
tett kérdésekkel megism erkedjék és 
végül útbaigazítást és tájékoztatást 
adjon lelkészeinknek a bibliafordítás 
ügyébe való bekapcsolódásuk érde
kében. A háromnapos együttlét ezt 
a m unkát komoly tervszerűséggel vé
gezte és kim erítően, főként az Újszö
vetséget vizsgálta, mivel annak pró
bafordítása teljes egészében m egje
lent.

A konferencián elhangzott előadá
sok a ké t szakbizottság m unkája 
köré csoportosultak. Di. Pálfy Mik
lós teológiai dékán és dr. Karner 
Károly professzor tájékoztatta a rész
vevőket az eddig lefolyt m unkáról; 
dr. Kiss Jenő nyugalm azott profesz-' 
szór beszámolt a  bibliafordítás világ
szerte folyó törekvéseiről; Bácsi Sán
dor pápai lelkész m agyar nyelvi 
szempontból tám asztott követelmé
nyekről; dr. Nagy Gyula teológiai 
professzor a nehéz újszövetségi fo
galmakról; Scholz László zuglói lel
kész az új fordításnak az igehirdetés
ben való alkalm azásáról; Szabó Jó
zsef balassagyarm ati lelkész a fordí
tásnál alkalm azható legfontosabb se
gédeszközökről ta rto ttak  előadást. A 
reggeli és esti áhítatokon D. Dezséry

László püspök, Benczúr László püs
pöki titkár, Groó Gyula, Zoltai Gyula, 
Hafenscher Károly lelkészek szolgál
tak.

Az új bibliafordítás ügyében ösz- 
szegyűlt konferencia, m iután  Isten 
iránti hálával em lékezett meg arról 
az előrehaladásról és eredményről, 
melyet az új fordítás m utat, a kö
vetkező határozatokat fogadta el:

A  m unka nem  állhat meg a próba
kiadásnál, hanem azt fo lyta tn i kell 
azért, hogy az eddigiek eredménye 
alapján gyülekezeteink m inden te
kintetben kifogástalan új fordítást 
kapjanak. A  fordításhoz fűzö tt re
m ények a revízión túlm enően az új 
fordításban tükröződjenek. Szüksé
gesnek tartja, hogy a fordítás további 
m unkájába hozzáértő lelkészeket is 
bevonjanak. A z  egyházi sajtó hívja  
fel egyházunk széles rétegeinek fi
gyelm ét a m unka jelentőségére és 
ismertesse az új fordítás szem pont
jait és értékeit. Hogy a fordítási 
munkába komolyabban bekapcsolód
hassanak a lelkészek, kritikai példá
nyokat bocsássanak rendelkezé
sükre.

A  konferencia részvevői kérik a 
lelkészeket, hogy kritikai észrevéte
leiknél a következő szempontokat ve
gyék alapul: jó alapszöveget használ
janak. A z  ú j fordítás nyelvi pontos
ságra és hűségre törekedjék. Teoló
giailag törekedjék a különböző ér
telmezési lehetőségeket kiküszöbölni 
és a legjobbat, a legmegfelelőbbet 
nyújtani. A z  új fordítás törekedjék  
a szöveget magyarság szempontjából 
kifogástalanul nyújtani. De az ú j for
dítás nem  mellőzheti a »gyülekezet
szerűséget« sem. Ezzel kapcsolatban 
figyelni kell az ú j fordítás igehirde
tésben szükségleteire is.

A konferencia ezt a határozatot 
megküldte a lelkész: munkaközössé
gek országos vezetőségének azzal a 
kéréssel, hogy azt a bibliatanácshoz 
ju ttassa el, de küldje meg minden 
egyházmegyei lelkészi munkaközös
ségnek is. Nagy reménységgel tá 
voztak el a m unkáról és rem ényked
nek abban, hogy az érdeklődés a bib
liafordítás ügye irán t m indinkább 
mélyülni fog és hogy term ékeny köz
reműködéssel egyházunk népe, de lel
készei is tám ogatni fogják a biblia
fordító szakbizottságok m unkáját.

KÜLFÖLDI
EGYHÁZI HfREK

FINNORSZÁG
Egyik északfinnországi gyüleke

zeti lelkész, aki m ár 20 éve teljesít 
szolgálatot a lappok között, érdekes 
beszámolót adott az ottani gyüleke
zeti viszonyokról. A legészakibb fek
vésű gyülekezet 1000 lelket számlál 
és 100 négyzetkilométernyi területen 
fekszik. U tak ezen a vidéken nincse
nek, csak iránytű segítségével lehet 
tájékozódni. A templombaj árás ezen 
a vidéken kisebb utazásnak felel 
meg. Legtöbben m ár szombat reggel 
indulnak el és hétfő reggel indulnak 
vissza. Nomád rom antikát nem  lehet 
m ár találn i Lappföldön. Valamennyi 
lapp állandó lakhellyel rendelkezik.

NÉMETORSZÁG
1811-ben Poroszországban III. Fri

gyes Vilmos király kezdeményezésére 
azzal kívánták a reformáció 300 éves 
jubileumát megülni, hogy az evan
gélikus és református gyülekezetek 
közös egyházi szervezetbe tömörül
nek. A szervezet mellett az istentisz
telet rendjét kívánták közössé tenni. 
Az egyes gyülekezetek és hívek hit- 
vallási jellegét viszont nem akarták 
érinteni. így jött létre egy közös 
protestáns egyházi szervezet, amelyet 
uniónak, közelebbről a Porosz Unió 
Egyházának neveztek. Ez az egyházi 
testület múlt év december 12-én tar
totta zsinatát Berlin-Weissensee-ben. 
A zsinat megváltoztatta az egyház ed
digi megjelölését és ezentúl a közös 
protestáns egyház neve így hangzik 
németül: »Evangelische Kirche der 
Union« (az egyesülés evangélikus 
egyháza). A névváltoztatást azzal in
dokolták, hogy a »porosz unió« név 
egy bizonyos történelmi időponthoz 
kötött, sok magyarázatra szorul és 
félreértéseket idéz elő. Nálunk az 
uniált porosz protestáns egyházat so
kan az unitárius egyházzal szokták 
összetéveszteni.

AUSZTRIA
Különös bélyegkiállítást rendeztek 

Bécsben. Valamennyi kiállított bé
lyeg valam ilyen evangélikus egyházi 
motívumot ábrázolt. A nemzetközi 
kiállítás alkalm ából, am elyen hét or
szág gyűjtői vettek részt, külön bé- 
iyegsorozatot is adtak  ki.

SVÁJC
Azt az előadótermet, amelyben an

nakidején Kálvin János is előadáso
kat tartott, most 1874-ben történt be
építés eltávolításával eredeti formá
jára állítják vissza. Ebben a 13. szá
zadban létesült előadóteremben pré
dikált a későbbi skót reformátor, 
Knox János is.

DÉI.- AFRIKA
1953. novem ber 20-án Prétoriában 

több evangélikus misszió egyesülés 
tanácskozása ú tján  létrehozták a 
»Délafrikai Lutheránus Egyházak 
Tanácsa« nevű testületet, am elynek 
az a célkitűzése, hogy a Dél-Afrika 
vidékein létesült evangélikus egyhá
zakat testvéri közösségbe fogja ösz- 
sze. Hasonló egyesítési kísérletek in
dultak  meg Japánban is, ahol 10 kü
lönböző evangélikus missziói egyesü
le t m űködik 250 misszionáriussal,

ŰJ KIADÁSBAN MEGJELENT AZ

Istentiszteleti rend
A füzet a  magyarországi evangélikus egyház istentiszteleti rendjét 

tartalm azza 

Ara: 4.— Ft.

M egrendelhető az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál, 
Budapest, VIII., Puskin-u. 12. — Csekkszámlaszám: 220.278.

George Bell chichesteri püspök, az 
Egyházak Világtanácsa központi bi
zottságának elnöke és felesége, to
vábbá W. A. Visser't Hooft az Egyhá
zak Világtanácsa főtitkára február
5-én Magyarországra érkezik a refor
mátus egyház vendégeként. Bell püs
pök és Visser't Hooft főtitkár részt 
vesz a Magyarországi ökumenikus 
Bizottság kétnapos teológiai tanul

mányi konferenciáján. A konferencia 
az Egyházak Világtanácsa evanstoni 
nagygyűlésének témáival foglalkozik. 
Ezenkívül Bell püspök és Visser’t 
Hooft főtitkár prédikálni fog a buda
pesti Kálvin-téri református és a 
Deák-téri evangélikus templomban, 
továbbá a debreceni református 
N agy templomban.

HÍRÜNK A VILÁGBAN
Püspökeink karácsonyi üzenete 

és Niemöller nyilatkozata egyházunkról az angol sajtóban
Az angol protestantizm us egyik ve

zető hetilapja, a British W eekly  ja 
nuár 7-i szám ának első oldalán há
romhasábos cím alatt egész terjedel
mében közli a m agyar reform átus és 
evangélikus egyházak püspökeinek a 
külföldi keresztyénekhez intézett ka
rácsonyi üzenetét. A feltűnő szedés
sel, a lap élén közölt üzenetnek az 
angol hetilap ezt a címet adta: »Ma
gyarország protestánsai jókívánsá
gaikat kü ld ik 1954-re a nyugati ke
resztyéneknek.«

Ugyanez a szám egész terjedelm é
ben közli M artin Niemöllernek, a 
hessen-nassaui tartom ányi egyház el
nökének a Hungarian Church Press 
szám ára adott búcsúnyilatkozatát. 
Ebben a nyilatkozatban Niemöller 
részletesen elmondja lelkes benyom á
sait a m agyar protestáns egyházak 
életéről, kiemeli egyházunk nagy 
ökumenikus jelentőségét, összekötő 
szerepét a keleti és a nyugati keresz- 
tyénség között és m élta tja  a teoló
gián és gyülekezetekben egyaránt 
m egtapasztalható ökumenikus szel
lemet. U gyanakkor Niemöller hang
súlyozza, hogy m ennyire m egnyugta
tónak ta lá lja  az egyház és az állam  
viszonyát. Kiemeli, hogy — a ma

gyar nép egészével együtt — az egy
házak is őszintén és tevékenyen köz
rem űködnek az emberiség békéjének 
megőrzésében.

Niemöllernek, a m agyar protestáns 
egyházakról szóló nyilatkozatát szá
mos egyházi és világi lap közli.

Az Egyházak Világtanácsa tudom á
nyos folyóirata, az Ecumenical 
Review  januári száma közli egyhá
zunk és a reform átus egyház közös 
teológiai tanulm ányi bizottságának 
hozzászólását az evanstoni nagygyű
lés főtémájához: »Krisztus a világ 
reménysége« kérdéshez.

A svájci reform átusok francia
nyelvű hetilapja, La Vie Protest 
tante négyhasábos cikket közöl »A 
pécsi m agyar reform átusok kitűnő 
példája« cím alatt. Ism erteti a pécsi 
gyülekezet elhatározását, hogy a teo
lógiai akadém ia egy hallgatójának 
minden költségét fedezi, tanulm á
nyainak egész ideje alatt. A svájci 
hetilap kifejti, hogy többszázezres 
reform átus népességű svájci városok 
sem vállalnának olyan áldozatot a 
teológusképzésért, m int a négyezer
lelkes pécsi gyülekezet. Például ál
lítja a La Vie P rotestante a pécsie
ket a svájci reform átusok elé.

Szombat esti közös imádságunk
MINT A HAJNAL . .  .

Péld. 4, 18.
ISTEN NÉPE hitében és életében egyaránt hasonlít a  hajnalhoz, 

A hajnalban nincs megállás. Az éjszaika sötétjéből eleinte szürkül, azután 
egy kis rózsaszín folt nőni kezd és terjed  a hajnali világosság, míg 
csak teljes nem  lesz a nappal.

Pontosan így van ez a keresztyénségben is. A Szentlélek megvilá- 
gosítása nyom án megindul a keresztyén em ber és azután hitében és ke- 
resztyénségében nem lehet megállás. Minden nap tisztítania, világosí
tania és erősítenie kell hitét, azaz tanulnia az Isten igéjét. És minden 
nap tisztítania, világosítania és igazabbá tennie kell életét, azaz hozzá 
igazítania Isten evangéliumához.

KRISZTUS KÖVETÉSÉBEN elképzelhetetlen a megállás. Követni 
valakit — állva: nem  lehet. Csak a  szüntelenül fejlődő keresztyénség 
fölött ragyog fel teljes fényében az örök Nap: Krisztus.

V A LL JU K  MEG, hogy gyakran hiányzik h itünkben is, életünk•* 
ben is a keresztyén fejlődés.

AD JU NK H Á LÁ T  Krisztusnak, aki elő ttünk m egy és vezet ben- 
nünket az igazságban, az örök életre.

KÖNYÖRÖGJÜNK Szentlélekért, hogy általa megállás nélkül 
járhassunk az igazak ösvényén.

B I B L I A - O L V A S Ó
HETI IGE: LUK. 13:29.

Január 24. Vasárnap Zsolt. 20:6. Csel. 18:10,
P ál apostol, am ikor pogányoknak kezdi hirdetni a K risztust Korin- 

tusban, aggódással van tele mindaddig, amíg meg nem  kapja a bátorí
tást: »Én veled vagyok!« És véghez viszi a nagy m unkát, ism ertté teszi 
a keresztyénséget -—az egész világon.

Olvasd még: Rém. 12:17—21. Ján . 6:52—59.

Január 25. Hétfő Dániel 6:27. Mt. 5:10,
Dániel, m ivel Darius k irály t nem akarja  Istennek elfogadni, 

oroszlánverem be kerül, ilyen szavakkal: »a te Istened, szabadítson meg 
téged.« És megszabadította!

Olvasd még: Luk. 4:22—30. Ján . 6:60—66.
Január 26. Kedd II. Mózes 33:13. Titus 2:14,

P ál apostol Rómából, a tragikus kim enetelű fogságból ír Titusnak, 
úgy érzi u to ljára: Legyen jó példaadó és hirdesse Istennek Krisztusban 
m egjelent kegyelmét.

Olvasd még: Ef. 3:1—12, Ján. 6:67—71.
Január 27. Szerda Ezékiel 36:25. Csel. 22:13—16.

Ezékiel prófétai m egbízatásának azt tekinti, hogy hirdesse egyrészt 
a nép, a templom, Jeruzsálem  pusztulását, másrészt hirdesse a  legfőbb 
pásztor jóságát, aki nyájának gondját viseli. Isten ad ja a tisztulás vizét 
és m inden jóra változik.

Olvasd még: Csel. 13:42—52. Ján. 7, 1—13,
Január 28. Csütörtök Zsolt. 35:27. Mt. 9:15,

A Zsoltárok könyvében mélyebb gondolatok rejlenek, m int azt az 
első olvasásra gondolnánk. A 35. Zsoltár Isten gondviselő jóságát dicséri, 
aki m indent elkövet, hogy szolgájának békessége legyen. Jézus közelében 
lenni öröm és boldogság.

Olvasd még: Jónás 1., 2:1, 2, 11, Ján. 7:14—24. f

Január 29. Péntek Jer. 8:4—5. Ján. 8:34.
Jerem iás könyvét olvasva, szinte lá tjuk  a próféta benső vergődését 

népe m iatt. Ha a vezetők így viaskodnak a vezetettekért, nem csak önma
gukért dolgoznak, de népük irán t érzett mélységes szeretetből is; nem 
kell félni, m egtalálják a helyes utat, mely békére és jólétre vezet,

Olvasd még: Jónás 3., 4. Ján. 7:25—36.

Január 30. Szombat Zsolt. 96:4. I. Kor. 4:20,
A Zsoltárok könyvét úgy kell olvasnunk, hogy gondoljunk K risztusra 

is, csak akkor tudjuk igazán m egérteni a 96. Zsoltár szavait. A négyfelé 
húzó korintusi gyülekezetei inti Pál apostol, hogy ne emberekhez húzza
nak, hanem  egyedül csak Krisztushoz ragaszkodjanak!

Olvasd még: I. Kor. 4:20, Csel. 15, 7—12,
Szuchovszky Gyula



4 E V A N G É L I K U S  É L E T

A cseh testvérek evangéliumi egyházának üzenete 
a külföldi protestáns egyházakhoz

A cseh testvérek evangéliumi egyháza XI. zsinata mélytartalmú, 
testvéri üzenetet küldött a külföldi protestáns egyházakhoz. A cseh test
vérek evangéliumi egyháza, melynek egyik kiemelkedő személyisége J. L. 
Hromádka prágai teológiai tanár, ez alkalomból először fordult zsinati 
üzenettel a világ protestáns egyházaihoz. Ez első üzenetüknek hatalmas 
visszhangja támadt a külföldi protestáns sajtóban. A legnagyobb angol 
protestáns egyházi lapok első oldalon teljes terjedelmében közölték ezt az 
üzenetet s rendkívül bőven foglalkozik vele az amerikai egyházi sajtó is. 
Nyugat-Európában mindenütt ugyancsak nagy figyelmet szenteltek neki. 
Az üzenet most érkezett meg egyházunkhoz díszes röpirat formájában 
angol és német nyelven és így hangzik:

A Cseh Testvérek Evangéliumi 
Egyházának a XI. zsinaton egybe
gyűlt delegátusai az apostoli üdvöz
léssel (Róm 1:17) köszöntünk Titeket 
kedves Testvérek és kérve-kérünk, 
hogy üzenetünket azzal a komolyság
gal fogadjátok, amellyel azt Hozzá
tok intézzük. K risztus egyháza egy és 
felölel minden országot és nemzetet. 
Üzenete ugyanaz: az Ur tetteinek a 
hirdetése és a világnak, amelyben 
élünk az Istennel való megbékélés, a 
bűnök bocsánatának és Jézus Krisz
tus igazságában és szeretetében, 
igazságosságbban és békében végbe
menő Királysága evangélium ának a 
felkínálása. K risztus egyházának a 
tagjait a hit, a szeretet és a rem ény
ség köteléke kapcsolja össze.

»Jézus Krisztus tegnap és ma és 
örökké ugyanaz.« (Zsidók 13:8.)
Ö a középpont, Aki felé az egy
ház tagjai, bárhol is legyenek, 
tekintetüket fordítják. Ö az, Aki 
a nemzetek határain, a kultúrák 
és életformák korlátain túl az 
egységet megteremti. Az egyház 
misszióját a világban a megfeszí
tett és feltámadott Krisztus igaz
sága és hatalma alapján végzi. 
Az O szavának világosságában, 
a mcgbékéltetés munkájában áll 
őrhelyén az egyház birkózva 
problémáival és a kihívással, 
amely elé kora és a helyi viszo

nyok állítják.
Ezen az alapon kívánunk közelebb 

kerülni Hozzátok, hogy testvéri job
bunkat nyújtsuk felétek, hogy el
mondjuk, m iképpen élünk és mily 
távlatában lá tjuk  és értjük  meg je
len missziónkat. Súlyt helyezünk 
arra, hogy m egértessük m agunkat 
Veletek, hogy eloszlassunk minden 
félreértést, amellyel esetleg m unkánk 
módszerét kiséritek és ugyanakkor 
mi m agunk is m egszabaduljunk m in
den előítéletünktől a Ti irányotok
ban. K orunkat a m élyreható tö rté
nelmi változások korának ta rtjuk , 
am ikor a nemzetközi kapcsolatok, a 
világ hatalm i megoszlása megváltoz
nak, új társadalm i viszonyok és egy 
új életform a bontakoznak ki. Minden 
nap látjuk, hogy a történelm i élet 
szerkezete új form ákat ölt.

Egyházunk és gyülekezeteink kö
telessége, hogy a mélyére hatol
janak mind annak, ami végbe 

megy és megértsék azt.
Az elm últ két-három  évtized esemé
nyei meggyőztek arról, hogy egy tá r
sadalmi réteg a történelem  színpadá
ról való letűnésének és egy m ásik fel- 
em elkedésének a közéleti felelősség 
fokára m egvannak a maga mély 
gyökerei a bűnben, valam int a maga- 
sabbrendű igazság u tán  való em beri 
vágyakozásban. Nem könnyű m egér
teni ezt a helyzetet és a rra  »igénk
nél felelni. Mi keresztyének m agunk 
is a régi politikai, gazdasági és kul
turális rendszer részesei és egy da
rabja voltunk. Ez az oka annak, hogy 
egyfelől nehezen tudunk  megszaba
dulni világi érdekeinktől, másfelől vi
szont könnyen úgy ítéljük  meg az 
események fokozódó nyom ását politi
kai és társadalm i életform áinkra és 
erkölcsi szokásainkra, m int az egy
ház és h itünk alapjai ellen intézett 
tám adást. Annál is inkább ez lehet 
az eset, m ert világi és anyagi érde
keltségünk szentélyünk alapjaiig h a
tolt le és h itünk in tegritását ron to tta 
meg. Éppen korunk eseményei kész
tetnek arra, hogy a benső szabadsá
got ott keressük, ahol az valóban 
m egtalálható. »Azért ha a Fiú meg
szabadít titeket, valósággal szabadok 
lesztek." (János 8:36).

Nyilván semmi sem olyan fontos 
és sürgős számunkra, mint hogy 
belülről szabadok legyünk és a 
hit bátorságával tudjuk a jelen 
eseményeit és a jövő fejleményeit 

szemlélni.
Csak az a benső szabadság és bátor
ság tehet képessé arra , hogy az isteni 
ítéleteket megértve őket hálásan fo
gadjuk, m int felhívást a bűnbánatra, 
Istenhez való visszatérésre és életünk 
útjainak m egjavítására. Csak a meg
feszített U r tesz szabaddá szívünk 
mélységeiben, csak a feltám adott 
Krisztus ad bátorságot, hogy számot 
vessünk önm agunkkal és a m últtal 
és hogy örömteljes reménységgel te 
kintsünk az ú tra, amely a jövőbe ve
zet.

Az evangélium egységében az egy
ház egységét valljuk. De éppen ez a 
hivallás szakadatlanul azok szakadá
saira és egyenetlenségeire emlékeztet, 
akik Jézus K risztust vallják. Vájjon 
tévedünk-e, m ikor azt m ondjuk, hogy

Krisztus m inden hű bizonyságtevőjét 
közöttetek csakúgy, m int közöttünk 
megzavarják a keresztyén egyházak 
és a keresztyén csoportok közötti né
zeteltérések? Nem kívánunk ítéletet 
mondani, hogy ki tartozik nagyobb 
felelősséggel a keresztyénségnek eb
beli állapotáért. »M ert nékünk m ind
nyájunknak meg kell jelennünk a 
Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki 
m egjutalmaztassék, aszerint, am iket 
e testben cselekedett, vagy jót, vagy 
gonoszt.« (II. Kor. 5:10.)

Valamennyiünknek magunkba 
kell szállanunk, mert mindegyi
künk felelős az egyházak elkü
lönüléséért és a nemzetek között 
fennálló veszedelmes egyenetlen

ségéért.
Nem tud juk  biztosan meg fogtok-e 
bennünket érteni, m indazonáltal 
meg szeretnénk mondani, hogy mi 
zavar még a legjobban. Tele vagyunk 
aggodalommal, ha a rra  gondolunk, 
hogy az első és a m ásodik világhá
borúnak, valam int a világ nemzetei 
között uralkodó rettenetes káosznak 
keresztyén országok az okai. M egré
mít a gondolat, hogy a keresztyén or
szágok gazdagsága és hatalm a hosz- 
szú évtizedeken és századokon ke
resztül szegény és elm aradt nemze
tek szegénységén és fáradságos m un
kája árán  növekedett;

Ez az oka annak, amiért mi — 
bűnbánatban — meg akarjuk ér
teni azt a nagy történelmi folya
matot, amely a kelet-európai és 
ázsiai országokban végbemegy, 
különösen azokban, amelyek a 
gyarmati sorból fölemelkedve sa
ját életük intézését kezükbe 
akarják venni és azután vágya
koznak, hogy a nemzetek család
jának egyenrangú tagjai sorába 

felvétessenek.
Senki fölött nem óhajtunk ítélkezni, 
de a m agunk részéről meg akarjuk  
vallani, hogy semmi egyebet sem te
hetünk, m in t fejet hajtunk  az isteni 
ítélet előtt és a bűn és a kegyelem 
szolidaritásában az ítéletet m int ke
gyelmet és drága alkalm at fogadjuk 
el, am ely az új kezdésre lehetőséget 
ad. »M ert itt az ideje, hogy elkezdőd
jék az ítélet az Istennek házán: ha 
pedig először m irajtunk  kezdődik, mi 
lesz azoknak a végok, akik nem en
gedelmeskednek az Isten evangé
lium ának?" (I. Péter 4:17.)

Rem éljük m egértitek, hogy m it 
gondolunk. Nem várhatjuk , hogy or
szágaitok ugyanazokon a változáso
kon m ennek m ajd keresztül, m in t a 
miéink. Ti más történelm i viszonyok 
között éltek és országaitok fejlődése 
más form át vesz. De azt kérhetjük, 
hogy igyekezzetek m egérteni azt, ami 
körülöttünk végbemegy. G yakran lá t
juk, hogy közületek még azok is, aki
ket jó szándékok vezetnek, hogy az 
úgynevezett keleti világgal .»meg
egyezzenek", előbb leszögezik, hogy e 
világnak erőfeszítései alapvetően 
rosszak és csak azután készek bizo
nyos leereszkedő türelem m el és az 
önigazság bizonyos pátoszával meg
kísérelni, hogy a világgal modus vi- 
vendire jussanak. Azt gondoljuk, 
hogy korunk problém áinak ily meg
közelítése teológiailag helytelen, bib- 
liailag pedig kétes. Az ilyen megkö
zelítés becsukott szemmel történik, az 
önigaz önteltséggel tölti el az em be
rek szívét:

Vájjon nem éppen az egyházak 
feladata volna, hogy a hagyomá
nyosan gazdag és hatalmas or
szágokban legalább a vágyat kelt
sék életre, amely igyekszik meg
érteni azoknak a szegény és rég
óta kizsákmányolt országoknak a 
küzdelmét, amelyek emberibb 
életre ébrednek rá, noha oly ideo
lógia segítségével, amely a ke- 
resztyénységet komoly kritikával 

illeti?
Alapjában véve ez' mélyebb és telje
sebb szabadságért való küzdelem, 
m int az a szabadság, am elyet a ha
gyományos form ákban megszoktunk. 
Nem akarjuk  a figyelmet a nehéz
ségektől, tévedésektől és hibáktól el
terelni, am elyek e nagy forradalm i 
folyamat kísérő jelenségei, de am e
lyekért megint csak felelősek va
gyunk. De ennek a folyam atnak csu
pán a pozitív m egértése segíthet hoz
zá bennünket, keresztyén hívőket 
ahhoz, hogy a m agunk m ódján hoz
zájárulunk a társadalom  új form ái
nak a kialakításához.

Csupán a Jézus Krisztusban való 
bátor és benső szabad hit képesít 
minket arra, hogy ebbe az új tár
sadalomba és új rendbe belevi

gyük a prófétai igazságosság, az 
apostoli szeretet, a bűnben és az 
üdvözítő kegyelemben való egye
temlegesség kovászát. Különben 
egyházaink a világ számára mind
inkább elvesztik jelentőségüket 
és bezárnák az ajtót az újjászü

lető világ szívéhez.
Ti és mi egymástól különböző tá rsa
dalmi és politikai életform ák között 
élünk. De m indkettőnk kötelessége, 
hegy vállvetve harcoljunk egy igazi 
megegyezésért nemzeteink között. És 
itt néhány kérdést teszünk fel: Váj
jon m it cselekedtünk mi, keresztyé
nek, hogy a koreai véres és pusztító 
háborúnak végetvessünk? Mit te t
tünk  annak érdekében, hogy a nagy 
kínai nemzet bebocsátást nyerjen 
azok közösségébe, akik az új nemzet
közi rend dolgaiban döntéseket hoz
nak? M it te ttünk  annak érdekében, 
hogy a ném et nép igazi tárgyalások 
és megállapodások ú tján  újból egye
süljön? Mily befolyást gyakoroltunk 
állam férfiainkra és politikusainkra, 
hogy a »hideg háború« ne mérgezze 
tovább erkölcsileg a népeket és ne 
mélyítse el azt a gazdasági és ideoló
giai káoszt, amely az emberiségen 
ú rrá lett? Éppen abban az időpont
ban, am ikor a közép- és keleteurópai 
országokban közös együttműködés
ben a népek új társadalm a van ki
alakulóban, e

amikor a kelet-német állampol
gárok új szociális és ideológiai 
feltételeket kezdeményeztek a 
szomszédaikkal való barátság 
megvalósítására, pontosan ugyan
akkor az úgynevezett keresztyén 
államok kísérletet tesznek arra, 
hogy az integrációnak ezt a fo
lyamatát megállítsák amaz orszá
gok között, amelyek eredetileg 
ellenségek voltak és arra akar
nak kényszeríteni minket, hogy 
arra a kiinduló pontra térjünk 
vissza, amelyről a második vi
lágháború katasztrófájába tor
kolló vakmerő és meggondolatlan 

útunkat megkezdettük.

Nem akarjuk  állítani, hogy a bé
kéért való küzdelemnek csupán á lta
lunk követett ú tja  lehetséges és kép
zelhető el. Ha vonakodtok csatlakoz
ni a mi erőfeszítéseinkhez a béke ér
dekében, szervezzetek m agatok oly 
kam pányokat, am elyeket megfelelőb
beknek és hatékonyabbaknak ta rto 
tok! Emlékeztessétek állam férfiaito- 
kat arra , hogy az emberiségtől az 
egység nem tagadható meg. Késztes
sétek őket »kerékasztal« tárgyalások
ra, am elyekkel nem szabadna fel
hagyni addig, amíg megegyezés nem 
jön létre! Félünk, hogy az úgyneve
zett nyugati keresztyén nemzetek ma 
követett politikája és módszerei meg
gyöngíthetik és sterillé tehetik  a leg
jobb nyugati elmék nagy örökségét. 
Mily veszteség volna, ha a nyugati 
állam férfiak és egyházak hibájából 
az úgynevezett nem -keresztyén or
szágok ébredező nemzetei meg vol
nának fosztva azoktól a lelki-szellemi 
értékektől, amelyek az igazságért, a 
haladásért és az igazi emberiessé
gért folytatott küzdelemben a nyu
gati nemzetek büszkeségét képezték.

Mi valóban a nagy döntések ide
jét éljük; bizonyos értelemben 
élet és halál mesgyéjén élünk. 
Melyik útat válasszuk? Az erő 
és agresszió, a megfélemlítés és 
fenyegetések útját, vagy pedig a 
tárgyalások és a kölcsönös meg

értés útját?
Kérünk, bocsássatok meg, hogy oly 

kérdéseket vetettünk fel, amelyek 
fájdalm at okoztak vagy m egbántot
tak, szeretetben m int testvérekhez 
szólunk Hozzátok és kérdéseink egy
ben önnön szívünk felé is szólnak.

Vágyunk arra, hogy megértsetek 
és hogy közelebb kerüljünk Hoz
zátok. Nincs sürgősebb annál, 
hogy a megfélemlített és szenvedő 
emberiséget a valódi békesség és 
komoly együttműködés útjára 

segítsük.
A keleten élő népek jóléte éppen úgy 
a szívünkön fekszik, m int a nyuga
ton élőké. Az egész világ az U r ke
zében van. Jézus Krisztus m inden
kiért eljött és halt meg. Azért tá 
madt fel a halálból, hogy mindene
ken uralkodjék. Az ö v é  legyen a 
dicséret és dicsőség mindörökké!
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2-540093. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

Győry Elemér dunántúli református püspök 
1953. évi püspöki jelentéséből

»Bennünket is fenyeget ugyanaz a 
kísértés, mely Izráel népét kísértette. 
Azért jó m inekünk egészen tisztán 
látni, hogy Isten népe útban van az 
Ígéret földje, a szebb, jobb és bol
dogabb élet felé és Isten népének e 
vándorlása a la tt meg kell tanulnia, 
hogy Isten kegyelme naponként meg
újul rajta . Nem véletlenül já r  ezen 
az úton, hanem  Isten akaratából. Is
ten m érte ki annak irányát és hor
dozza azon. A kkor já r  tehát Isten 
népe helyesen az úton, ha úgy megy, 
m int Lót, engedelmesen, célegyenest 
előre. Sodomát és Gomorát tűz emész
tette meg, és aki — Lót felesége — 
hátranézett a megítélt m últra, só
bálvánnyá vált. Komoly figyelmezte
tés, isteni tanítás ez szám unkra, 
hogy tud junk  és m erjünk hitben és 
engedelmesen járni, az elénk adott 
úton, éspedig m indig reménység 
alatt.«

*
»Kétségtelen, hogy egyházunk szá

m ára nem politikai érdek, nem is 
em berbaráti megfontolás a békéért 
folyó küzdelemben való részvétel, ha
nem Isten igéjéből fakadó kötelesség. 
Törekedjünk a z é r t . : .  továbbra is 
szüntelen . ; .  azokra, am elyek békes
ségre és épülésre valók."

*

»A misszió nem műkedvelés, vagy 
egyes buzgó lelkipásztorok önkéntes 
vállalkozása, hanem, a bizonyságtevő

szolgálatra küldő Ur Jézus Krisztus» 
nak engedelmeskedő egyház egész 
élettevékenysége — mondja a Misz- 
sziói Szabályrendelet. A misszió kö
rét pedig szabatosan így határozza 
meg: a misszió a szó teljes értelmé
ben magában foglalja az Istentiszte
letek tartását, az igehirdetők és pres
biterek nevelését, az evangelizációt, 
a bibliatanítást, az egyéni, családi s 
gyülekezeti lelki gondozást, a kül- 
missziót, a szeretetszolgálatot, a sajtó- 
szolgálatot és az egyházi fegyelem 
gyakorlását. Nagy tévedés azt 
gondolni, minthogy vannak lelki- 
pásztorok, akik azt gondolják, és 
mondják a Testvéri Izenetre való hi
vatkozással, hogy most már csak 
templomban, gyülekezeti Istentiszte
leteken szabad igét hirdetni, ezért 
az Istentiszteleten kívüli igehirdetés 
egyéb áldott alkalmait elhanyagol
ják. Más szóval: szinte megköny- 
nyebülten sóhajtanak fel, hogy most 
már nem kell missziói munkát vé
gezni. Nem lehet réseket keresni, an
nál kevésbbé szabad réseket ütni. Az 
esperesi konferencia és az azt követő 
Intézkedések, nem leszűkíteni, vagy 
megszüntetni akarják egyházunk 
missziói szolgálatát, hanem rendszer
be foglalni és teljessé tenni. Nem
csak lehet és szabad, hanem kell és
pedig jobban, engedelmesebben, az 
igére figyelve és az igéből kapott el
igazítás alapján a missziói munka 
minden területén végezni az igehir
detés formáját."

A németországi egyházak a megértés és béke érdekében, 
a nemzetközi feszültség enyhítéséért felhívást intéztek 

az amerikai, angol, francia és a szovjetunióbeli egyházakhoz
A  Neues Deutschland írja:
A küszöbönálló berlini külügym i

niszteri konferencia előtt a ném et- 
országi evangéliumi egyházak nyi
latkozatokat adtak  ki, am elyekben 
azt a rem ényüket fejezik ki, hogy a 
négy külügym iniszter tárgyalása a 
nemzetközi feszültség csökkenésére 
vezet. Felhívják az összes keresztyé
neket, hogy tegyenek meg m indent 
a konferencia sikeres lefolyásáért. 
A  Németországi Hitvalló Egyház 
Testvértanácsa, am elynek Martin 
Niemöller az elnöke — hasonló szel
lemű üzenettel fordult Anglia, az 
Egyesült Államok, Franciaország és 
a Szovjetunió egyházaihoz. Hangsú
lyozottan kéri a »Bruderrat« a neve
zett egyházakat, hogy felelősségük 
teljes tudatában  a legkomolyabban 
hassanak korm ányukra a béke ügye 
érdekében.

A Hitvalló Egyház Testvértanácsá
nak nyilatkozata a következőképpen 
hangzik: s

» M i, a Németországi Hitvalló Egy
ház Testvértanácsa a közelgő négy
hatalmi konferenciára tekin tve, az 
északamerikai, franciaországi, nagy- 
britanniai és szovjetunióbeli testvér
egyházainkhoz fordulunk testvéri 

kérő szóval. A z  em berek milliói te
kin tenek erre a konferenciára vára
kozással és reménységgel. Ez a kon
ferencia a világ népeinek jövője 
szempontjából éppúgy, m in t ném et

népünk szempontjából döntő leheti 
Tudjuk, m ekkora felelősség hárul 
azokra a férfiakra, akik erre a kon
ferenciára összejönnek. De tu d ju k  azt 
is, hogy nekünk, keresztyéneknek  kö- 
telességünk a konferencia részvét 
vőiért könyörögni. Isten  parancsa 
megköveteli a tárgyaló felektől, hogy 
őszintén keressék a népek számára 
az igazi igazságot és a valódi sza-< 
badságot.«

A  németországi katolikus püspö
kök is hasonló pásztorlevelekben és 
felhívásokban fordultak a papsághoz 
és a hívekhez;

A türingiai evangéliumi egyház or
szágos tanácsa is nyilatkozott a kü
szöbönálló külügyminiszteri konfe
renciáról. A jóakarat kecsegtető jelét 
látják a konferencia összehívásában, 
hogy a népek együttélését fenye
gető és megoldatlan kérdéseket tár
gyalások útján szabályozzák;

Meg vagyunk győződve arról —• 
hangzik a nyilatkozat —, hogy a né
pek között semmiféle olyan probléma 
nincs, amit jóindulatú tárgyalásokkal 
megoldani ne lehetne. Az erőszakból 
még soha sem eredt jó. Nagy fon
tossággal bír, hogy azok, akik első
sorban viselik a felelősséget, mert 
övék a hatalom, igazságos békeszer
ződésekkel végre megadják német 
népünk tisztességes helyét a népek 
között s államunk életének szabad
ságát és függetlenségét,

Istentiszteleti rend
1954. január hó 24-én, vasárnap Budapesten 

A PESTI OLDALON:
Deák-tér délelőtt 9 Zay László, délelőtt II 

Zay László, délután 6 Zay László. — Fasor 
délelőtt V2IO Cserháti Sándor, délelőtt 11 
Gyöngyösi Vilmos, délután 6 Szita István. — 
Dózsa György-út 7. délelőtt V2 IO Szita István. 
ÜLLÖI-út 24. délelőtt 7*10, délelőtt II (úrv.). 
Rákóczi-út 57,h. délelőtt 10 (szlovák) Szilády 
Jenő dr., délelőtt 3A12 Danhauser László. — 
Karácsony S.-u. délelőtt 10 (úrv.). — Thaly 
Kálmán-u. 28. délelőtt 11 Bonnyai Sándor, 
délután 6 Vámos József. — Kőbánya délelőtt 
V2IO Koren Emil. — Simor-u. délelőtt V*12 
Koren Emil. — Utász-u. délelőtt 7412 Hafen- 
scher Károly. — Zugló délelőtt 11 (úrv.) Mun- 
tág Andor, délután 6 Scholz László. — Gyar- 
mat-u. 14. délelőtt V2 IO Muntág Andor. — 
Rákosfalva délelőtt V2I2 Scholz László. — 
Fóti-út délelőtt 11 (úrv.) Gádor András, dél
után 7 Rimár Jenő. — Váci-út 129. délelőtt 
8 Gádor András, délután 4 Rimár Jenő. — 
Üjpest délelőtt 10 Matuz László, délután Va7 
Matuz László. — Dunakeszi délelőtt 9 Feren- 
czi Zoltán, délután 4 Ferenczi Zoltán. — Vas
utca 2/c. délelőtt 11 Szimonidesz Lajos dr. — 
Rákosfalva MAV-telep délelőtt V* 9. — Rp. 
Nagytemplom délelőtt 10. — Rp. Kistemplom 
délután 3. — Pestújhely délelőtt 10 Kürtösi 
Kálmán. — Rákoskeresztúr délelőtt Vall. —

Rákoshegy délelőtt 9. — Rákosllget délelőtt 
10. — Rákoscsaba délelőtt 9 Békés József, 
délután 7a7 Békés József. — Clnkota délelőtt 
9 (gyerm.), délelőtt 10, délután 7*3. — Má
tyásföld délelőtt 7212. — Kerepes-Kistarcsa
délelőtt V<10. — Pestlőrinc délelőtt 11, dél
után 5. — Restimre délután 5. — Pesterzsébet 
délelőtt 10. — Soroksár-Újtelep délelőtt VaŐ. 
Kispest délelőtt 9, délelőtt 10, délután 6. — 
Wekerie-telep délelőtt 8. — Rákosszentmihály 
délelőtt V2 ÍI, délután 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécslkapu-tér délelőtt 9 Pethő István, dél

előtt 11 Sréter Ferenc, délután 7.<.— Tóroczkó- 
tér délelőtt 9 Sréter Ferenc. — Óbuda dél
előtt 9 Mezősi György, délelőtt 10 Várady 
Lajos, délután 5 Mezősi György. -- XII., Tar- 
csay V.-u. 11. délelőtt 9 Ruttkav Elemér, dél
előtt 11 Ruttkay Elemér, délután 7 Dan
hauser László. — Szabadsághegy, Diana-út 
17. délelőtt 7a9 Danhauser László. — Hűvös
völgy, Lelkészképző Intézet délelőtt 10 Fer- 
dinánd István. — Kelenföld délelőtt 8. dél
előtt 11, délután 5. — Németvölgyi-út 138. dél
előtt 9. — XI., Bartók Béla-út 158. 12 (úrv.). 
— Csepel délelőtt II, délután 6. — Budafok 
délelőtt 10. — Nagytétény délelőtt 7*9. — 
Kelemvölgy délelőtt 9. — Albertfalva délelőtt 
’/all- — Csillaghegy délelőtt 7al0 Kaposvári 
Vilmos.

M e g j e le n t  a z  
EV A N G É LIK U S NAPTÁR

az 1954. évre
Ara: 8.— Ft

Megrendelhető az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál, 
Budapest, VIII.. Puskin-u. 12.

A befizetéseket a 20.412 sz. csekkszámlára kérjük!
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Országos tanácskozás egyházi sajtónkról Nyikoldj m etropolitdt díszdoktorrd avatták
Egyházunk előrehaladásának és egy

ségének egyik legfontosabb szolgálója 
egyházi sajtónk. A z  Evangélikus 
Elet és a Lelkipásztor rendszeres 
tájékoztatással, tanítással, az evan
gélikus hit erősítésével és az egyház 
népét a mában nevelve m unkálko
dik. Olvasóink keveset hallanak 
arról, hogyan is készül el hétről hétre 
az Evangélikus Elet és hogyan ké
szül el hónapról hónapra a Lelki- 
pásztor. K ét egyházi lapunknak ti
zenöt tagú állandó szerkesztőbizott
sága általában hetente gyűlésezik, 
megbeszéli a m egjelent számokat és 
előkészíti az újakat. Ezen állandó 
szerkesztőbizottságot az egyházme
gyei sajtómegbízott lelkészek támo
gatják, akik egyházm egyénként lap
ja ink mögött állanak és a lelkészt 
munkaközösségekben, valamint a 
gyülekezetekben tartják ébren a fi
gyelmet lapjaink szükségletei iránt. 
Igen jelentős segítség, különösen az 
Evangélikus Elet számára az olvasók 
széleskörű levelezése is. Sok-sok  
levél ad vélem ényt, tanácsot, javas
latot a szerkesztőségnek.

Lapjaink egyik legfontosabb ter
vező m űhelye mégis az évente tar
to tt országos sajtóértekezlet. Ezen 
lapjaink belső munkatársai és az 
egyházmegyei sajtómegbízott lelké
szek gyűlnek össze, szem lét tarta
nak az elm últ esztendő sajtója felett, 
tervet készítenek az Evangélikus 
Elet és a Lelkipásztor számára, meg
vita tják  egyházunk könyvkiadásá
nak kérdéseit s m egvitatják legfő
képpen egyházi lapjaink irányvona
lát, célkitűzéseit, egyházunk egyete
mes állásfoglalásának megfelelően.

EZ ÉVBEN január 21—22-én tar
to tták Foton a kétnapos országos 
sajtóértekezletet. A  sajtóértekezlet 
előtt ugyancsak Foton szintén ké t
napos értekezletet tartottak az egy
házi szépírók is, a k ik  lapunk szép- 
irodalmi anyagát szokták írni vágy 
gyűjteni. Ennek a konferenciának 
gazdag eredményei is elősegítették 
az országos sajtóértekezlet sikerét.

A z  értekezleten elsősorban az egy
házmegyei sajtómegbízott lelkészek 
beszámolóit hallgatták meg. Sorban 
beszéltek az egyházmegyei sajtó
helyzetről, m egbírálták az egyházi 
lapokat és előterjesztették az egy
házmegye lelkészeinek és gyüleke
zeteinek vélem ényét és javaslatait. 
A z előterjesztések alapján félnapos 
tanácskozást tartottak az Evangé
likus Elet és a Lelkipásztor m on
danivalóiról, irányzatáról és tisztáz
ták egyházi lapjaink szolgálatának 
mostani feladatait.

A Z  ÉRTEKEZLET JELENTŐS  
H A T Á R O Z A T A I közül különösen az 
Evangélikus Életre vonatkozóan ér
demes kiem elnünk néhányat.

A z  értekezlet megállapította, hogy 
az Evangélikus Elet az egy évvel ez
előtt tartott országos sajtóértekezlet 
kritikája alapján és határozata értel
mében egyházunk országos közvéle
ménye szerint m egjavult. A  lap egy
házunk egész életére kiterjedő figye
lemmel van és magatartásával evan
gélikus egyházépítést végez, m ert a 
mai magyar evangélikus em berek 
életkérdéseihez szól hozzá. A  tolna
baranyai sajtómegbízott lelkész sze
rin t a hívek szeretik az Evangélikus 
Eletet, m ert »lüktet benne az egy
házszeretet és nem zetünk szeretete, 
m ert ez a kettő  nem  választható el«. 
A sajtómegbízottak kiem elték, hogy 
híveink sokra értékelik azt a követ- 
kezetességet, m ellyel a lap egyhá
zunk belső megújulását szolgálja 
úgy, hogy szem előtt tartja a világ- 
keresztyénség egyetemes kérdéseit 
és őszintén szolgál a magyar hazá
nak, az emberiség békéjének is.

A z  értekezlet elhatározta, hogy az 
evangélikus egyházi sajtó e fen ti 
szempontokat következetesen meg
valósítva, tántoríthatatlanul m enjen  
tovább az evangélikus egyház zsi
nata által elhatározott egyházi úton, 
erősítve, tanítva és nevelve egyhá
zunk  népét.

EG YH ÁZI SAJTÓ N K  A  M ÚLT  
ESZTENDŐBEN igen sok fontos 
egyházi kérdést népszerűsített a hí

vek széles rétegeiben s ezáltal egész 
egyházunk szolgálatát öntudatosí
totta. A z  értekezlet elhatározta, 
hogy a m egkezdett jó  úton tovább
haladva, m inden eszközzel elősegíti 
azt, hogy egyházi sajtónk valóban a 
gyülekezetek életét segítse s az evan
gélikus em berek állásfoglalását tisz
títva neveljen történelm i feladataink
hoz méltó, a magyar nem zetben hű
ségesen m unkálkodó evangélikus 
népet.

Szinte országosan egyöntetű vé
lemények, illetve javaslatok alap
ján az Evangélikus Elet bizonyos 
rovatait az értekezlet határozata 
szerint meg kell erősíteni. így első
sorban a tanító jellegű elm élkedé
sek, az egyháztörténeti m egem léke
zések, életrajzok, a vallásos szépiro
dalom és az evangélikus családok 
otthoni ájtatosságát elősegítő írások 
kerülnek m ajd nagyobb számmal a 
lapba.

Lapunk rovatainak őszinte vizs
gálata közben nyilvánvalóvá lett, 
hogy gyülekezeteink és evangélikus 
népünk megkívánja, hogy egyházi 
életünk esem ényeit s belső egyházi 
problém áinkat bíráljuk. T árjuk fel 
őszintén az egyház életében m utat
kozó hibákat és bajokat s ezzel né
pünket és gyülekezteinket helyes, 
időszerű életfolytatásra neveljük. 
Egész sor egyházmegyei sajtómegbí
zott lelkész kívánta továbbá, hogy 
időnként teljes, elhangzott prédiká
ciókat közöljünk, m ert ezeket né
pünk igen szívesen fogadja.

A z  értekezleten kitűnt, hogy az 
Evangélikus Elet igen nagy szol
gálatot tesz a gyülekezetnek azáltal, 
hogy szinte naplószerű pontosság
gal követi a fontosabb egyházi ese
ményeket s azokról idejében hűsé
ges tájékoztatást ad. Lapunknak ezt 
az erősen tájékoztató jellegét a to
vábbiakban is fenn kell tartanunk.

A z országos sajtóértekezlet elhatá
rozta azt is, hogy a szerkesztőséget 
arra kéri, szólítsa fe l lapunk olva
sóit arra, hogy leveleikben m ondja
nak vélem ényt az Evangélikus Élet
ről, közöljék, hogy hogyan értik meg 
és hogyan teszik m agukévá egyhá
zunk állásfoglalásait úgy, am int 
azokról lapunk útján értesülnek. A z  
Evangélikus Elet szerkesztősége te
hát hálásan veszi olvasói ilyen leve
leit. Ez a levelezés bizonyára elő
segíti m ajd nemcsak azt, hogy az 
olvasók és lapunk kapcsolatai erősöd
nek, hanem azt is, hogy egyházunk 
hitbeli egysége erősödik.

A z  országos sajtóértekezlet hálá
san em lékezett meg Isten kegyelm é
ről, aki megengedte, hogy egyházi 
sajtónk éppen zsinatunk állásfogla
lásai alapján szolgálva, népünk szí
véhez férkőzhetett. Lapunk olvasói
nak előfizetésben hűsége, szeretete 
és egyházi sajtónkért elmondott sok 
imádsága a legfőbb bizonyíték erre. 
Tartsuk továbbra is Isten nagy aján
dékának az egész Magyarországi 
Evangélikus Egyházat szolgáló, a 
gyülekezetek és hívek között a hit
beli kapcsolatokat erősítő egyházi 
sajtónkat!

Dlbellus püspök elrendelte 
a gyülekezeti közbenjáró imádkozást 

a négyhatalm i tárgyalások idejére
A Berlin-brandenburgi egyház 

konzisz tori urna rendeletet bocsátott 
ki egész Berlin és Brandenburg te
rületén élő valamennyi gyülekezet
hez abból a célból, hogy vasárna
ponként a gyülekezeti istentisztele
teken folytassanak könyörgéseket a 
négyhatalmi tárgyalások sikeréért. 
Különösen azért imádkozzanak, hogy 
a népek békés közössége alakuljon 
ki e tárgyalások nyomán, kölcsönös 
igazságosság és szabadságszeretet je
gyében. A világ minden táján gyüle
keznek a keresztyének, hogy forró 
imádságokban kérjék Istent, hasz
nálja fel a berlini négyhatalmi talál
kozót is az emberiség békéjének 
helyreállítására.

Egyháztörténelmi jelentőségű esemény történt a debreceni ősi refor
mátus kollégium dísztermében január 25-én, amikor a debreceni refor
mátus Teológiai Akadémia és a református zsinat határozata értelmében 
tiszteletbeli teológiai doktori oklevelet adtak át Nyikoláj krutyicai cs 
kolomnai metropolitának, az Orosz Orthodox Egyház Szent Szinódusa 
tagjának. Az ünnepségen megjelentek a református egyház püspökei, 
főgondnokai, esperesei, teológiai tanárai, missziói előadói és sajtó-előadói. 
Megjelentek a Szovjetunió magyarországi nagykövetsége képviselői, az 
Állami Egyházügyi Hivatal elnöke és küldöttsége, a Kossuth Lajos Tu
dományegyetem képviselői, Hajdu-Bihar megye Tanácsa és Debrecen 
város Tanácsa, az Országos Békeíanács küldöttei. Evangélikus egyhá
zunkat D. dr. Vető Lajos püspök, D. Dezséry László püspök, Margócsy 
Emil egyházkerületi felügyelő, dr. Pálfy Miklós dékán. Grünvalszky 
Károly egyetemes főtitkárhelyettes és több lelkész képviselte. A többi 
egyház részéről a Katolikus Papok Békebizottságának, a magyarországi 
görögkeleti egyháznak, a metodista, baptista, izraelita felekezeteknek 
küldöttei jelentek meg.

A Magyarországi Református 
Egyetemes Egyház Kon vent je és 
Zsinata nevében Győry Elemér, du
nántú li reform átus püspök m élta tta 
Nyikoláj metropolita teológiai és 
egyházi működésének jelentőségét. 
Dr. Pákozdy László, prodékán elő
terjesztést te tt a tiszteletbeli teo
lógiai diplom a adományozására. 
Dr. Tóth Endre, dékán latinnyelvű 
beszéd kertében ad ta át a doktori 
diplom át a  m etropolitának, m ajd a 
metropolita m egtartotta doktori é r
tekezését. Beszédét lapunk más he
lyén ism ertetjük.

A nagy teológiai eseményt jelentő 
előadás u tán  Nyikoláj m etropolitát 
üdvözölte D. Bereczky Albert, re 
form átus püspök, a reform átus zsi
n a t és az egyetemes konvent lel
kész! elnöke, Horváth János, az 
Állami Egyházügyi H ivatal elnöke.

D. DR. VETŐ LAJOS PÜSPÖK
az evangélikus egyház képviseleté
ben szólt.

Üdvözlő beszédében kiemelte az 
észt és lett evangélikus egyházak 
testvéri viszonyát a pravoszláv egy
házzal, u ta lt Nyikoláj m etropolita 
nyári finnországi ú tjára, am ikor 
Salomies érsek Turkuban nagy be
szédben ju tta tta  kifejezésre őszinte 
érzéseit, am elyeket a  finn evangé
likus egyház az orosz pravoszláv 
egyház irán t érez. Az orosz pravo
szláv egyházzal szeretettel érintkező 
testvéri evangélikus egyházak sorá
ban jelenik meg most a m agyaror
szági evangélikus egyház is. M ajd 
Vető püspök a nap ökuménikus jelen
tőségére vonatkozólag a következőket 
m ondotta:

»A m agyar protestáns egyházak 
ökumenikus m unkája, mely egyre 
nagyobb figyelmet és érdeklődést 
kelt az ökumenikus mozgatómban 
részvevő egyházakban szerte az 
egész földön ismeretes. A m agyar 
protestáns egyházak között, a test
véri együttm unkálkodás jelentkezik 
magyar hazánkban is. Ezt az teszi 
lehetővé, hogy

mi, magyar protestánsok, köl
csönösen tiszteletben tartjuk egy
más hitvallási alapjait és sem
miképpen sem törekszünk a kö
zöttünk lévő hitvallási határok 
elmosására. Az egyházak jelleg
zetességeinek, konfessziónális 
különbözőségeinek a tisztelet- 
bentartása teszi lehetővé közös 
munkálkodásunkat azokért a 
nagy célokért, amelyek ma né
pünk és az emberiség elé tornyo
sulnak, mindenek előtt a béke 
biztosítása és megszilárdítása 
vonalán. Jól tudjuk, hogy ön, 
mint a pravoszláv egyház kiváló 
fia és főpapja, mély evangéliumi 
szellemtől áthatott prédikációi
ban hű képviselője és híve egy

házának,
annak az orosz pravoszláv egyház
nak, melyet éppen a  régi örökségé
hez és jellegzetességeihez való hű
ség jellemez. Az orosz pravoszláv 
egyháznak ezt a m agatartását mi 
tiszteletben ta rtju k  és megértéssel 
fogadjuk, ugyanakkor azonban 

annál nagyobb az örömünk, hogy 
az emberiség nagy és életbe
vágó ügyeiért vívott küzdemünk- 
ben a legteljesebb egyetértésben 
és együttmunkálkodásban oly 
közel állunk egymáshoz, szinte 
példaképül a többi egyházak szá

mára.

Mi, hivő keresztyének, m inderre 
csak azt tud juk  mondani, boldog 
örömmel és hálával, hogy: »Az Űr
től lett ez és csodálatos a mi sze
meink előtt«. Az Űr neve legyen ál
dott ezért a m ostani ünnepségért is, 
egyházainknak az emberiség meg
békélése érdekében folytatott test
véri együttm űködésért is.«

Nyikoláj m etropolitát ezután üd
vözölte Nánási László, az Országos 
Béketanács alelnöke, dr. Beresztóczy 
Miklós, esztergomi érseki vikárius, 
a  Katolikus Papok Békebizottságá
nak országos elnöke, dr. Kopolovics 
Iván, a  pravoszláv Pafriarchatus 
magyarországi adm inisztrátora is. 
Az ünnepség

PÉTER JÁNOS, TISZA VIDÉKI 
REFORMÁTUS PÜSPÖK

zárószavaival é r t véget, aki öt pont
ba foglalta össze ennek az ünne
pélynek az egyházakhoz intézett 
üzenetét. A tételek  így hangzanak: 

»Az elsőt így mondhatom: A 
Szovjetunióban az egyház Isten 
igéjének és Szent Lelkének gazdag 
áldásai között él, szabadon tevé
kenykedik és nagy hitbeli felelősség- 
tudatban tölti be szolgálatát az Is
ten dicsőségére, az em beri együtt
élés javára. Jó, ha az egyházak kö
zös forrásból éjő, egym ásért kö
nyörgő ágazatai, ennek világos tu
datában élnek.

Ezzel függ össze az üzenet máso
dik tétele: Az egyház nincs tá rsa
dalm i . rendszerekhez kötve. A tá r
sadalm i rendszerek jönnek, alakul
nak, helyüket új rendszereknek ad
ják át, az egyház közben él, szolgál 
az örölk Ige öröktől való és meg
újuló üzenetével. A népek együtt
élése terü letén  az egyházak nem 
ilyen vagy olyan társadalm i rend
szerbe vetik reménységüket, hanem

akkor élnek jól, ha Uruk szavára 
figyelve a különböző rendszerek 
békés egymás mellett élését, az 
ember javát előbbre vivő al

kotó versenyét munkálják.
Az üzenet harm adik tétele ez:
A különböző hitvallásban, de 
ugyanazon Űrből élő egyház 
ágazatai egymásra találhatnak 
és egymásra is kell találniok 
közös szolgálatban, a ma élő 
emberi nemzedék legnagyobb 

szükségének kielégítésében.
A ma élő em beri nemzedék nagy 
leckéje az, hogy a  háborús veszély 
elhárításával békés úton oldja meg 
kérdéseit. Olyan m értékig találnak 
igazán jól egym ásra az egyházak kü
lönböző ágazatai, am ilyen mértékig 
az em beri együttélésnek békés le
hetőségét m unkálják.

Ennek a m ai ünnepélynek az üze
netébe tehát az is beletartozik, 
hogy a Szovjetunió békét akar és 
békét munkál.

A ma induló értekezlete a nagy
hatalmak képviselőinek, ebből a 
békevállalkozásból jött létre. Kí
vánjuk, hogy a mai napnak az 
üzenete, a mi találkozónknak a 
híre is hatékony hozzájárulás le

gyen a béke győzelméhez.
Ünnepünk üzenetének ötödik té

tele az, hogy
a keresztyén ember, bármely 
táján van is a világnak, akkor 
él igazán az Istennek és ember

nek egyszerre szolgáló hit igazi 
elkötelezésében, ha részt vesz a 
békés megoldásáért küzdő moz

galomban.
Az ö n  személye jelképe lett a mai 
egyházi felelősségnek.

Az a keresztyén tesz érvényesen 
bizonyságot arról, hogy Krisz
tus a világ reménysége, aki a 
mai világhelyzetre nézve nem 
háborúban, hanem békés meg
oldásban reménykedik és azt is 
munkálja. Az Egyházak Világ
tanácsa így lehetne munkatár
sává a Béke Világtanácsának, a 
népek mai együttélésének javára, 
ígéretet tehetek, hegy a magyar 
református egyház ennek a mai 
ünnepélynek ezt az üzenetét 
képviseli ezutáni szolgálataiban 
is az egyházak családjában.«

Az ünnepség utáni díszebéden 
Kiss Roland, a  reform átus zsinat és 
egyetemes konvent világi elnöke 
köszöntötte Nyikoláj metropolitát.

Erdei Ferenc, teazságügyminisz- 
ter, a  tiszavidéki reform átus egyház- 
kerület világi elnöke, üdvözlő sza
vaiban többek között ezeket mon
dotta:

»Engedje meg, hogy ősi teoló
giánk megtisztelő címét úgy te
kinthessük, mint népeink szilárd 
barátságának újabb erős zálogát. 
Kívánjuk, hogy teljes erőben 
és egészségben folytathassa szol
gálatát a népek barátságának 
és a béke megvédésének javára.«

NYIKOLÁJ METROPOLITA
az üdvözlésekre való válaszképpen a 
keresztyének Krisztusban való 
testvériségéről a  következőket mon
dotta:

»Kedves Barátaim! Örülök, hogy 
így szólíthatom meg Önöket, hiszen 
ma olyan kedves pillanatokat éltem 
át, amelyek örökre bevésődtek szí
vembe, ma m inden m egtörtént, hogy 
mi igazán és mélyen találkozhassunk 
ezekben a felejthetetlen órákban a 
keresztyén testvériség jegyében.

Ha a keresztyén egyházat fához 
hasonlítjuk, akkor ennek a 
legfőbb jellemzője az, hogy 
mindnyájan egy gyökérből táp
lálkozunk, a Krisztusba vetett 
hitből. Ez a hit köt össze minket 
Krisztusban testvéreket. Mi 
mindnyájan a közös evangéli
umnak, az élő víznek a forrásá
ból merítünk, és együtt, közösen 
isszuk az evangélium éltető és 
életet adó vizét. Lényegében 
Önök is és mi, pravoszlávok is 
a közös gyökérből és az élő 
víz közös forrásából táplálko
zunk. A keresztyén testvériség
nek, az örömnek és a békesség
nek az érzése fűz össze minket, 
akik testvérek vagyunk a Jézus 

Krisztusban.
Ehhez még egy nagy erő járul. Ez az 
egybefűző erő abban rejlik, hogy a 
békeszerető m agyar egyházak és a 
békeszerető m agyar nép ugyanúgy a 
békéért dolgozik, m int a békeszerető 
pravoszláv egyház és a békeszerető 
szovjet nép.

Mi, az egész haladó emberiség
gel együtt azt akarjuk, hogy el
kerüljük azt a viharos éjszakát, 
amely szétszórja a háború per
zselő tüzét a világon. Mi vilá
gítani akarunk a világon, mint 

a világosság fiai.
A békére való törekvés az az erő, 
amely összeköt m inket a szeretet kö
telékeivel és am ely m egterem tette 
ma is közöttünk a Lélek egységét. 
Az orosz pravoszláv egyház száz 
évvel ezelőtt élt híres metropolitája, 
F ilaret mondotta: »Az em bereket 
elválasztják egymástól a különféle 
dogmatikák korlátái, de ezek nem 
érnek az égig. ?

Sokkal fontosabb az az össze
fűző erő, ami az egy igaz Isten 
felé való törekvésre nyilvánul 
meg, mint a különbségek szétvá

lasztása.«

„Csak háborúság lesz a kevélységből: azoknál pedig, akik a tanácsot beveszik, bölcsesés van" (Péld. 13, 10.)



* E V A N G É L I K U S  É L E T

„Az emberiség a keresztyénségtől kapta 
az emberek testvériségének és a népek 

egyenlőségének eszméjét“
Nyikoláj metropolita doktori előadása a debreceni teológiai akadémián

Nyikoláj metropolita »A háború 
és béke keresztyén megvilágításban« 
címmel tartotta doktori disszertá
cióját. A mai világhelyzetet a követ
kezőkben jellemezte:

»A világ mostani eseményeinek vi
haros forgatagában két ellentétes tö
rekvés méri össze erejét: a háborúra 
való készülődés és a béke híveinek 
mozgalma. Ha tekintetbe vesszük 
a korszerű törhegpusztító fegyverek 
hatóerejét, látnunk kell, hogy a há
borús veszély és annak mérete oly 
nagy, hogy egyetlen nép, egyetlen 
józan gondolkodású ember sem lehet 
közömbös szemlélője a kibontakozó 
küzdelemnek, hanem csatlakoznia 
kell a béke híveinek mozgalmához 
és mindent meg kell tennie a katasz
trófa elhárítása érdekében. Külön
ben egész életünk, annak minden 
java és baja, öröme és bánata sírba- 
hullhat, a városok és falvak üszkös 
romjai alá temetve.

Hogy életünket ettől a tragikus 
végtől megvédhetjük, az korántsem 
vakmerőség, vagy utópia, hanem 
minden ép erkölcsi érzékű ember
társunk kötelessége, tekintet nélkül 
arra, hogy mi a politikai felfogása, 
hitvallása, sőt tekintet nélkül arra 
is, hogy miképpen vélekedik a fenye
gető összeütközés okairól. Mert ha 
ez az összeütközés bekövetkeznék, 
akkor már nem igen érvényesül
hetne egyetlen emberi meggyőződés 
sem. Azok, akik a pusztulás után 
megmaradnának, a legjobb esetben 
is évszázadokkal zuhannának vissza 
a fejlődésben.

Míg az egyik tábor a durva erő
szakra támaszkodva, fegyvercsörte- 
téssel és a mindenkit túlszárnyalni 
akaró fegyverkezési versennyel fé
lelmet akar kelteni, ugyanakkor a 
másik tábor tántoríthatpjlanul béke
akaratát hirdetve, azzal az eltökélt 
szándékkal száll szembe az elsővel, 
hogy minden eszközzel megoltal
mazza a békét.

Nincs helye a tétovázásnak és a 
meddő bölcselkedésnek. Aki csak 
élni és dolgozni akar, köteles dön
teni, a mellé a tábor mellé állni, 
amely életét és munkalehetőségét 
biztosítja.«

Ezután alapos biblia-teológiai 
munkával tárta fel a keresztyének 
béke melletti állásfoglalásának 
szentírási gyökereit. Bemutatta Isten 
teremtésében megnyilvánuló akara
tát, amely az első emberpárt, a köl
csönös szeretetben való növekedésre 
szánta. Isten akaratával szemben a 
bűnbeesés vezetett az első testvér
gyilkosságra. Azóta is vágyakozik az 
emberiség a béke után. A fennma
radt ókori emlékekből kiderült, hogy 
a kiváló görög bölcselő, Plu- 
tarchos szerint és Platon, a másik 
kiváló filozófus szerint is olyan vá
gyakozás van az emberekben, amely
ben az összes népek egy szövetségbe 
tömörüléséről álmodoznak, annak 
ellenére, hogy úgyszólván sohasem 
tudtak az ókori népek kilábalni a 
háborúból. Isten prófétái ihletett lé
lekkel zengték az eljövendő jobb kor 
megérkezését, amikor az emberek 
között megszűnik az ellenségeske
dés. Akit a Békesség Fejedelmének 
nevezett az Ószövetség, Jézus KrisZ' 
tusban, az Űjtestamentomban nyi 
latkoztatta ki Isten örökkévaló bé
keakaratát. Krisztus tanítványai ezt 
a parancsot kivitték a széles világba

és felülről jött erővel az általuk ala
pított keresztyén gyülekezetekben 
meggyökereztették a szeretetet, a bé
két és a testvériséget. A keresztyén- 
ség a béke érdekében végzett szolgá
latának a jelentőségéit ezekben fog
lalta össze a metropolita:

»A keresztyénségtől kapta az em
beriség az emberek testvériségé
nek és a népek egyenlőségének 
eszméjét, s ezek az eszmék az 
idők folyamán gyökeres változást 
hoztak a népeknek a háborúról 
alkotott felfogásába. Jóllehet 
Krisztus eljövetelével a háborúk 
nem szűntek meg, de kétségbe
vonhatatlan tény, hogy azóta 
egyre inkább háttérbe szorul a 
háború szükségességéről és elke
rülhetetlenségéről vallott fel

fogás,«
Kifejtette, hogy a jelenkori hum a

nizm us nem fejlődött volna ki ke- 
resztyénség nélkül, amely ugyan 
nem avatkozott bele a társadalmi és 
gazdasági viszonyok változásaiba, de 
amikor jó hatást gyakorolt az emberi 
indulatok forrásaira, ugyanakkor 
jobbá és emelkedettebbé tette őket.

A béke teológiájának megalapo
zása után rátért a mai nemzetközi 
helyzet jellemzésére, amelynek pólu
saként a '• születésének pillanatától 
kezdve mind a mai napig egyre erő
södő békemozgalmat jelölte meg, míg 
ugyanakkor rámutatott azoknak a 
próbálkozására, akik ahelyett, hogy 
minden gondolatukat és teljes akara
tukat a társadalmi rend jobbításéért 
szentelnék oda, támadó háborút ké
szítenek elő s ezt tartják a csodaszer
nek az összes szociális bajok ellen.

Ebben a nemzetközi helyzetben a 
keresztyénség halaszthatatlan felada
tát ezekben jelölte meg Nyikoláj 
metropolita:

»Emberek idézik elő a háborút, 
emberek meg is akadályozhatják. Ezt 
azonban nem érhetik el a háború 
egyszerű ellenzésével. Mi, keresztyé
nek, tudjuk, hogy a háborúk csak 
akkor tűnhetnek el a földről, ha 
megszűnnek az ellenségeskedés va
lódi okai, amelyek az emberi szívben 
és az emberek egymáshoz való viszo
nyában gyökereznek. Ezért tehát a 
keresztyénség egész lelki ténykedése 
lényegében az emberi szív átnevelé- 
sére kell, hogy irányuljon.

De mindaddig, amíg a gonoszság, 
az ellenségeskedéseknek és a nézet- 
eltéréseknek ez a forrása még hat, a 
földön egyetlen egy nép sem ková
csolhatja át kardjait ekevassá, mert 
különben áldozatául esnék azoknak, 
akikben úrrá lett a gonosz és elszán
ták magukat felebarátaik boldogsága 
és szabadsága elleni merényletre. Ez 
azt jelenti, hogy amíg a jó és a go
nosz küzd egymással, a védekező, 
vagy önvédelmi háborút törvényes
nek kell elismerni s mintegy a go
noszt rá kell kényszeríteni arra, hogy 
a jó szolgálatába szegődjék.

És valóban, a keresztyén egyház 
nem teheti meg, hogy meg ne áldja 
a jogos önvédelmet, a megtámadott 
ország életvédelmét. Ilyen esetben 
ugyanis a rákényszerített háború 
igazságos háború, s mint ilyen, 
eszköz a megsértett jog helyreállí
tására. Az ilyen háborúban való 
részvétel tág lehetőséget nyújt a 
keresztyén emberek számára, hogy 
teljesítsék a parancsot: »Nincsen 

I senkiben nagyobb szeretet annál,

mintha valaki életét adja az ő bará
taiért.« (János 15,13.)

»Keresztyén egységnek kell ki
alakulnia a béke legégetőbb mai kér
déseinek megoldására nézve.«

A konkrét feladatokat ezekben je
lölte meg Nyikoláj metropolita:

»A lélek ereje, amely a keresz
tyénség egységében adatott, meg 
kell, hogy nyilvánuljon a békéért 
folytatott harcban. Meg kell, hogy 
nyilvánuljon a hit olyan bátor
ságával, amelyet a történelem
ben a keresztyén vértanúk és hit
vallók hőstettei pecsételtek meg. 
Így a béke védelmének ügye a 
különböző keresztyén felekeze
tek egymás közötti megértésének 
és egységének további fejlődésé
ben is mérföldkő lehet. Ennek 
előhírnöke korunk döntő kérdé
seiben vállalt keresztyén szolida

ritás lehetne.
E kérdések közül az első: a hid
rogén, az atom, a baktérium és 
minden tömegpusztító fegyver 
betiltása. Ha az összes egyházak 
teljesen egyetértenek ebben, a 
keresztyénség erkölcsi tekintélye 
lehetetlenné tudná tenni ezeknek 
a tömegpusztító fegyvereknek a 
használatát s cl tudná érni a 
nagyhatalmak kormányainál, 
hogy megegyezzenek ebben a 

kérdésben.
Akkor a másik kérdésben is, az 
egyidejű és ellenőrzött általános 
lefegyverzés kérdésében is közeli 
megegyezés jöhetne létre a nagy
hatalmak között, az Egyesült 
Nemzetek Szervezetében. Ez a 
szervezet köteles visszatérni a 
nemzetközi béke fenntartásának 
szolgálatához, mint ahogy ez elő 

van írva alapokmányában.
Ami a két társadalmi-gazdasági 
rendszer együttélését illeti, a ke
resztyének, bármelyik gazdasági 
rendszerben élnek is, azt kell, 
hogy követeljék, hogy a társa
dalmi igazság a két rendszer bé
kés versengése s nem pedig egy
más megsemmisítése útján ér

vényesüljön.
Egyszóval: a keresztyénség köz
reműködésével az erőszak politi
káját teljes egészében ki kell kü
szöbölni mindenünnen, ahol az 
még helyet kap és fel kell vál
tani a kölcsönös testvéri segít
ség és barátság politikájával.

A keresztyénség közreműködé
sével a tárgyalások szellemének 
diadalmaskodnia kell az erőszak 
szelleme fölött. Ez a gondolat 
összhangban van a keresztyénség 

legbensőbb óhajtásaival is. 
Mindezeknek a kérdéseknek egy 
lélekkel való megoldásában ada
tott a keresztyénség mostani ha

laszthatatlan feladata.
És így válunk igazi tanítványaivá 
hitünk fejedelmének, a Megváltó 

Krisztusnak.
Mi, különböző felekezetű keresz
tyének, lélekben egyek leszünk 
a szeretet és a béke kötelékében.«

G Y Ü L E K E Z E T I  HÍREK
1954. január 31. Vízkereszt után 4. vasárnap.

A vasárnap üzenete: A teremtett világ Urának szolgálatában. 
Igék: Kol 1,15—20. — Mt 14,22—33. — Liturgikus szín: zöld.

A budahegyvidéki gyülekezet 
munkabíró egyházfinét keres. Havi 
ellátmányához tartozó szolgálati la
kását csak lakáscserével lehet elfog
lalni. Jelentkezés: Budapest, XII., 
Tarcsay Vilmos-utca 11.

Dolgozók gyermekére lakásomon 
felügyelek. Telefon: 150—366.

VALLÁSOS FÉLÓRA
Január 31-én, vasárnap, reggel fél 

9 órától evangélikus vallásos félórát 
közvetít a Petőfi rádió. Igét hirdet 
Koren Emil lelkész.
KÉTNAPOS SAJTÓKONFERENCIA 
FOTON

Az Evangélikus Egyetemes Sajtó- 
osztály január 2l-én és 22-én orszá
gos sajtókonferenciát tartott Foton. 
A konferencián részt vettek az 
Evangélikus Élet munkatársai, va- 
lamint az egyházmegyei sajtómeg
bízott lelkészek. A református egy
ház képviseletében Tamás Ferenc, 
a Református Egyetemes Konvent 
missziói osztályának vezetője, vala
mint Madarász Sándor fóti reformá
tus lelkész vett részt a konferencián.

A konferenciát Benczúr László 
püspöki titkár írásmagyarázata után 
Dezséry László püspök nyitotta meg 
imádsággal. Az egyházmegyei sajtó
megbízott lelkészek egyházmegyén
ként beszámoltak sajtómunkájukról. 
Ennek kapcsán több kritika és javas
lat hangzott el az Evangélikus Élet 
és a Lelkipásztor című lelkész: szak- 
folyóirat szerkesztésével kapcso
latban. Élénk és termékeny megbe
szélés alakult ki, amelyből az egy
házi sajtó munkájának további meg
javítását célzó javaslatok születtek. 
Az eredményekben gazdag napot Sze- 
berényl Tamás, a sajtóosztály ügy
vivő lelkészének írásmagyarázata és 
imádsága fejezte be.

A konferencia második napja kö
zös úrvacsoravétellel kezdődött, 
melynek szolgálatát Friedrich Lajos, 
a Lelkésznevlő Intézet igazgatója 
látta el. Tamás Ferenc konventi osz
tályvezető beszéde után D. Dezséry 
László püspök összefoglalta a kon
ferencia eredményeit és általános 
tájékoztatást nyújtott egyházi sajtónk 
további terveiről és célkitűzéseiről. 
A záróáhitatot Hafenscher Károly, 
a fóti belmissziói otthon igazgatója 
tartotta.
DÉLI EGYHÁZKERÜLET

A Déli Egyházkerület Lelkészké
pesítő Bizottsága D. Dezséry László 
püspök elnökletével lelkészképesítő 
vizsgát tartott, melyen a következők 
nyerték el a lelkészi képesítést: Ju
hász Géza, Harkányi László, Trajtler 
Gábor, Rédey Pál, Szeberényi Ta
más, Glatz Anna. Németnyelvű lel- 
készi szolgálatra képesítést nyert 
dr. Benes Miklós.
DEBRECEN

A gyülekezet vallásos estet rende
zett, melyen D. dr. Vető Lajos püs
pök tartott előadást a szép számban 
megjelmt híveknek. Ez alkalommal 
a gyülekezet lelkésze: dr. Pass László 
a gyülekezet nevében üdvözölte a 
püspököt, akinek kíséretében jelen 
volt Csákó Gyula püspöki titkár is.
SURD

A gyülekezet egyhangú meghí
vással lelkészévé választotta dr. 
Pusztai László eddigi ágfalvi lel
készt. Január 17-ón Kutas Elek so- 
mogy-zalai esperes iktatta be hiva
talába. Isten áldását kívánjuk a lel
kész és a gyülekezet szolgálatára.
BATTONYA

Az egyetemes imahét alkalmait a 
helyi baptista imaházban tartották 
az evangélikus, református és bap
tista igehirdetők szolgálatával. Kü
lön kiemelkedő volt az a tény, hogy 
a szolgálatok magyar, szlovák, szerb 
és román nyelven folytak.

KŐBÁNYA
Az elmúlt vasárnap a kőbányai 

gyülekezeti teremben közös pres
biteri szeretetvendégséget tartott az 
angyalföldi, ferencvárosi, kőbányai 
és zuglói presbitérium. A szeretel- 
vendégságen a keresztyén család fcér- 
késéről folyt bensőséges beszélgetés 
Bonnyai Sándor lelkész előadása 
nyomán. A presbiterek elhatározták-, 
hogy a zuglói templom építésének: 
megsegítésére március 21-én a kő
bányai gyülekezeti teremben a négy 
gyülekezet számára közös vallásos 
estet tartanak, amelynek szolgálatát, 
az angyalföldi presbiterek fogják 
ellátni.

PUSZTAOTTLAKA
Ünnepélyes keretek között iktatta 

be Kripó János gondnokot, Gyeb- 
rovszky Pál és Ribár János presbite
reket Fecske Pál battonyai lelkész.
HÁZASSÁG

Trajtler Gábor Budapest-cinkotai 
segédlelkész a fasori templomban 
házasságot kötött Koppányi Ágnes
sel. Az esketést D. Dezséry László 
püspök végezte.
SZÜLETÉS

Kiss Benő pusztaottlakai lelkészt és 
feleségét Isten leánygyermekkel ál
dotta meg, ki a szent keresztségben 
a Katalin nevet nyerte. A kereszte
lést Ponicsán Imre klkőrösi igazgató
lelkész végezte.
HALÁLOZÁS

Dr. Podmaniczky Pálné. született 
Vargha Hona, néhai Podmaniczky
Pál teológiai tanár özvegye Sop
ronban meghalt. Egész egyházunk
ban ismert volt és egyházunkban 
sokoldalú szolgálatot végzett. Egy» 
házi irodalmi tevékenységet fejtett 
ki és különösen sok egyházi szép
irodalmi fordítással szolgált a hí
veknek. Emléke legyen áldott!

Dr. Szakái Sándor orvost, hosszú 
betegség után, január 18-án Isten 
magához szólította. Az elhúnytban 
Síkos Lajosné marcalgergelyi evan« 
gélikus lelkész felesége és Szakái Ár
pád takácsi evangélikus lelkész édes
apjukat gyászolják.

IMÁDSÁG
Mennyei Atyánk a Jézus Krisztus« 

ban! Áldunk téged, hogy Fiadban 
megismertetted magadat velünk s 
általa és benne boldog reménység
gel és szolgáló szeretettel járhatunk. 
Áldunk, hogy Benne kitárod előt
tünk a Te teremtett világodat s 
megmutatod szolgálatunk útját. Re
ménységgel tekintünk feléd, aki bé
kességet szereztél Benne a világ 
számára. Áldd meg ezzel az indulat
tal mindazokat, akik ebben a te vi
lágodban népek sorsát hordozzák 
szívükön és szavukban. A Te Szent- 
leiked és láthatatlan kezed munkál
kodjék bennük és rajtuk keresztül, 
hogy teremjen békességet felelős 
szavuk és tettük. Könyörgünk egy
házadért, hogy legyen valóban a 
Krisztus teste. Könyörgünk népün
kért és annak vezetőiért, hogy mun
kálkodásuk, verejtékük és áldozatuk 
békét, jólétet és megelégedést gyü
mölcsözzön. Könyörgünk azokért, 
akik a tiéid, legyenek világosság és 
só, hogy neked örömed teljék ben
nük s a világ hasznukat lássa. Hall
gass meg minket a te Fiadért, Jézus 
Krisztusért. Amen.

(Koren Emil, rádiós félóra)

G O M B Ó C
Nyájas olvasó. Hiába vágynál utá

na, ebbe a gombócba nem lehet be
leharapni. Hiába volna akkora szád, 
hogy benne kilenc gombóc egy fa
lat . . .  ez a Gombóc igen nagy falat.

Itt nem kis betűvel lenyelhető, 
vagy kiejthető gombócról zeng a szó, 
hanem: »A Gombóc«-ról.

Gombóc pedig családunk legkisebb 
tagja. Családtag, mert szeretjük.

Bácsi Sándor pap ezt a családtagot 
Pap Sándor bácsitól kapta ajándék
ba. Ezért érdekes.

De azért is érdekes, mert Gombóc 
újévi ajándék.

De értékes is, mert olyan ember 
ajándékozta, aki szegény, mint a 
templom egere. Mégis gazdag ember
től kaptam, mert Pap Sándoréknak 
újévkor kereszteltük meg nyolcadik 
gyermekét.

Szándékosan írtam: keresztel-
t ű k . . .

Lehetséges, hogy t ö b b e n  keresz
telnek egy gyermeket?

Évek óta délelőtt keresztelünk. Is
tentiszteleten, a hívek seregében.

Mikor azzal kezdtem a kereszte
lési, hogy Pap Sándorék nyolcadik 
gyermekét kereszteljük, örömsugár 
villant és csodálkozás suttogott végig 
»»gyülekezeten. A szó boldog súlya:

»nyolcadik« — rásimult a szívekre; a 
szívek meg visszasimultak, ráhajol
tak a kis Nyolcadikra.

Az egész templom családi Isten-fé
szekbe forrósult, mintha azt éreztük 
volna, hogy ez a nyolcadik a miénk 
is, hiszen ennyi gyermekből mind
nyájunknak jut!

Az összeölelkezett szeretet úgy pá
rázott ki a szemek parazsából, mint 
kinyílt templomajtón a tömjénilait. 
A szeretet illata kitágította a szíve
ket, a szívemet. Magasba szédítő rrié- 
Ivet lélekzettem ebből a szeretet-il- 
tatból.

Valami különös ünnepmámor ha- 
i&ngozott végig a szívünkön.

Kereszteléskor felcsendült az or
gona, az élet sarjadzó szépségére fé
nyes muzsikát csókolt. Az arcok, a 
szemek körülcsilagozták a parányit 
és a végtelent: a gyermeket, hegy be
leszépüljenek az örökkévalóságba.

Hogy, — hogy nem, — Isten tudja 
—, a keresztelés után odasúgtam va
lamit gyülekezetünk felügyelőjének.

Szeméből előbb felelt, nem a f e l 
ü g y e l ő ,  hanem az egész gyüleke
zet.

Boldogan bólintott: »Én is azt akar
tam mondani!«

Arra bólintott drága Áment, hogy 
kihirdette: az újévi offertóriumot ez

a szeretetpillanatban született »rend
kívüli közgyűlés« adja ajándékba Pap 
Sándorék »Nyolcadik« gyermekének. 
(Kár, hogy kevés ilyen »rendkívüli« 
közgyűlés van a világon!)

így kapta Pap Zoltán: a Nyolcadik 
a legtöbbet, amit ember a világon 
kaphat: Istentől kegyelmet, emberek
től szereteted!

*

Szegény ember sohasem mar ad 
adós! Papp Sándor fizetett a szegé
nyek gazdagságával.

Meghallotta, hogy faházunk tele 
van patkánnyal. . .

Hat kilométert cammogott.
Kopogó hidegben, térdig érő hóban 

behozta gyermekei szemefényét: a 
kiskutyáját. Szívén melengette, hogy 
meg ne fagyjon.

Családunk megrémült és megörült. 
Két pártra szakadt!

Feleségem összeráncolt szemöldöke 
alól kivillantak a fekete gyémántok...

Csupaszív Húgom feldohogott, mint 
a túlterhelt malom.

»Minek nekünk kiskutya?« »Hol 
tartjuk . . .  mivel etetjük . . .  ki tiszto
gat kölyökkutya után?«

Négy lányommal madarat lehetett 
volna fogatni! örültek a kis kutyá
nak. Cirógatták, ölelgették, kézről- 
Kézbe babusgatták. — »Minek temp
lomudvaron kutya?« »Hát a pat
kány?«

»Adjuk vissza!« . . .  — parancsolt az 
egyik párt.

»Neveljük fel!«. . .  — rimánkodott 
a gyermekhad. . .  hiszen az édes
apa újévi stólája.

Sok lúd disznót győz! Az öröm erő
sebb, mint a harag. A gyermek-kaca
gásba beledörik a józan ész számít- 
gató fullánkja!

A jámbor jószág megérezte: jöttem, 
l á t t a k ,  győztem! •

Csakhogy minden győzelem a fe
jébe száll a győztesnek!

A kiskutya bebizonyította, hogy 
mélyebben érző teremtmény, mint az 
ember. . .

A győzelem mélyebbre szállt a fe
jénél. Kitört a gyalázat!

Szakszerű szimattal kikereste leg
szebb szőnyegünket s annak legszebb 
virágját szépen megöntözte.

Mintha azt mondta volna: »Ide 
nézzetek, kutyamód itthon érzem ma
gamat. Rendes népek közt az ilyesmi 
úgyis a »családban marad«.

Ez a vizitelés majdnem megpecsé
telte a sorsát. A gyermekekbe visz- 
szabújt a kacagás-szirom, az asszo
nyokból kihegyesedett a bosszúság 
tövise . . .

»Vigyétek azonnal vissza!« »No! 
Ezt az újévi offertóriumot rakd 
zsebre!«

Négy lányarcon könnybe csordult 
a megfagyott öröm. Szivük remegett, 
mint a koldus-tenyér,

»Édesapa! Ha van szíved, ne en- 
gedd! Mi felneveljük!«

Belémkapaszkodtak, mint faképnél 
hagyott menyasszony a keresztfába!

Rájuk szóltam.
»Ne bőgjetek, mert gombóc nő a 

torkotokba! A kutyát meg k e l l  tar
tanunk!«

»Ugyan miért?«
»Mert nem a m á s kutyájáról van 

szó, hanem a m i e m b e r s é g ü n k 
ről .

Ezt a kiskutyát talán megsiratta a 
hatalmas gyermeksereg. De odaadták 
nékünk, hogy visszafizessék a gyüle
kezet szeretetét. Az Isten is gyermek- 
kézzel küldte el közétek a Szeretetet 
Nem üthetünk a kezükre!«

»Úgy van« — harsogott örömmel a 
ieányhad, mint a rákapcsolt orgona.

Tünde, a legkisebb felcsipogott:
»Aki nem szereti ezt a kiskutyát, 

annak úgyis g o m b ó c  nő a torjá
ban!«

Nevettünk, .. .és a mosoly: Ámen 
a szeretetre.

*
így lett a kiskutya neve G o a «  

b ó c, . . .  hadd ugassa bele a harang
zúgásba, hogy legnagyobb dolog sze
gény emberben a gazdag Istent sze
retni!

Bácsi Sándor
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„NINCS BORUK“
(Ján. 2:3/b)

Kezdő lelkészi szolgálatom során 
egyik legkedvesebb főnököm így 
szólt hozzám:

— Károly! A következő vasárnapon 
esküvő lesz. Mindketten, mint Jézus 
tanítványai és szolgái, meghívattunk 
a menyegzőbe.

— Ez a menyegző emlékeztetni 
fog a kánai menyegzőre. Szegény 
emberek házában gazdag öröm lösz, 
de nem csak földi értelemben. Hiszen 
tudod, hogy ahol Jézus tanítványai 
és szolgái meghívatnak, ott Jézus is 
jelen van az Igében és közöttünk.

— Ez a menyegző még abban is 
emlékeztetni fog a kánai menyeg
zőre, hogy: »nincs boruk«.

— De ez a menyegző is a Jézus 
dicsőségét kell hogy megmutassa, 
hogy higgyenek benne az ő tanítvá
nyai, a hívek és akikhez híre megy.

— Ogy intéztem — mondotta fő
nököm —, hogy az esküvő a gyüle
kezetben legyen. Az új pár és a nász
nép istentiszteletre jön és a gyüleke
zettel együtt úrvacsorát vesz.

— Tudod-e, Károly, hogy mi szol
gálja az evangélikus istentiszteleten 
Isten dicsőségét?

— A liturgia — feleltem.
— De milyen liturgia? — kérdezte.
— A Luther liturgiája.
— Ügy van! — felelte. Az evangé

likus egyházban csak egy igazi 
agenda van — mondotta — és ez a 
Luther agendája. Mind az istentisz
teletet, mind az úrvacsorát és az es- 
ketést is eszerint fogjuk végezni.

Ügy is volt. Mindketten Luther- 
köntösben a templomajtó előtt vár
tuk a násznépet és a gyülekezetét. 
Amikor a jegyespár az ajtó előtt meg
állt, főnököm feltette nekik a Luther 
esketési agendája szerinti kérdése
ket, Luther esketési könyvecskéje, a 
»Traubüchlein« szerint. A feleletek 
után ajtót tárt előttük és bevezettük 
őket az oltár előtti padba. A gyüle
kezet utánunk jött.

Felcsendült az orgona hangja és 
az ének, majd Luther liturgiája. Fe
lejthetetlen volt ez az istentisztelet 
és a prédikáció. Amikor az úrva
csoraosztáshoz segédkezni az oltár 
elé léptem, Luther agendája szerint 
egymás felé fordulva, mint szolgatár
sak, az oltári kereszt előtt kezet fog
tunk. Ez az oltári kézfogás is egy 
megkapó mozzanata Luther liturgiá
jának. Mint igei jelbeszéd sok min
dent kifejez.

Az esketés végeztével, a gyüleke
zet éneke után és az orgona hang
jainál, a gyülekezet sorfala között 
vonultunk ki az új párral. Velük 
együtt mentünk ki a határba, a pász
tor-tanyára és pedig az apostolok lo
ván.

A jegyespár és az örömszülők is 
kondások, azaz disznópásztorok vol
tak. Szegények, m in t a templom 
egere, de szívükben gazdagok.

Beléptünk az Ür Jézus köszönté
sével. Főnököm elmondotta Luther 
házi áldását, az asztalnál pedig asz
tali áldását.

B irkapörkölt volt az ebéd. Főnö
köm napokkal előbb megkérdezte tő
lem, hogy milyen pecsenyét szeretek 
a legjobban. Nem tud tam  m ire vél
ni e kérdését. Erdélyi ember, ha csak 
erről van szó, haza beszél. Rávágtam 
hát: a flekként. N ahát azt nem 
kapsz, volt a felelet. Tudd meg, hogy 
a menyegzői ebédről van szó. De 
akárm i is lesz az ebéd, olyan jóízűen 
kell hogy megegyed, m int a flekként. 
És kétszer is fogsz venni, m ert úgy 
illik. Tudod, hogy Jézus ezt mondja: 
»Azt egyétek, am it élőtökbe adnak.« 
Elfogyasztottam hát a  két fogás 
birkapörköltöt.

Főnököm intett. Táskáinkhoz men
tem és egy-egy üveg bort az asz
talra tettem. Meg is töltöttem a po
harakat.

Főnököm felállt és Luther szerinti 
asztali beszédben a jó pásztor evan
géliumáról és a jó pásztor zsoltárá
ról s a gadarénusi hírvivő pásztorok
ról beszélt és áldó m ondással kö
szöntötte az ifjú  párt.

Utána nékem adta át a szót. A ká
nai menyegzőről beszéltem.

— Ha ide m eghívattunk — mondot
tam  —, Jézussal együtt hívattunk 
meg és Szentleikében ö  is itt van. 
A kkor pedig, am ikor Jézus a  vizet 
borrá változtatta, azt tette, am it Is
ten m inden esztendőben megtesz. A 
lehullott esőt, az alábbvaló talajv íz
ből, a szőlőtőkén á t mindig borrá vál
toztatja, hogy földi örömeinket velünk 
megossza, m egáldja és megszentelje. 
M inden új családalapítás és m in
den menyegző ennek az örömnek 
a m egújítása és megbizonyítása.

Luther hálaadó asztali áldásával, 
imádsággal és hálaénekkel fejeztük 
be a menyegzőt Isten dicsőségére.

M ikor eljöttünk, főnököm tanul
ságul így szólt hozzám:

— A jó szív a papi hivatás alfája 
és ómegája: a szeretetnek ott kell 
éppen világítania, ahol a legke- 
vésbbé világítanak mások.

Valahányszor visszaemlékezem 
erre az esetre, mindig az ju t eszembe, 
hogy jó Jézus Krisztussal együtt 
lenni nem csak bánatunkban, de 
öröm ünkben is. Nem fél Ö a mi földi 
örömeinktől. Megtetézi, teljességre 
viszi, tiszta fénnyel vonja be azokat. 
Milyen jó, hogy örömeinkben is Ö 
a mi Urunk, Jézusunk, még akkor is, 
ha olykor-olykor elfogy a borunk.

Dr. Gyimesy Károly

Megragadó beszéd
(J n . 7, 46)

AM IK O R M EGSZÓLALT, valami 
rendkívüli volt Jézus szavában. 
Nem csak ez az ige tanúsítja ezt. 
Máté 7, 28 is azt mondja, hogy el- 
ámulva hallgatták, m ert erő volt 
szavaiban. János 18,6 szerint akkora  
volt ez az erő, hogy hallgatói akarva- 
akaratlan földreborultak. De bárhol 
ü tjü k  je l bibliánkat, m indenütt ta
pasztaljuk m agunk is ezt az erőt. 
Ugyan m i ez a rendkívüli Jézus sza
vaiban?

Talán azt hinnénk, hogy azok a 
csodálatos titkok, am elyekbe bepil
lantást engedett. A z  Isten dolgai, 
vagy maga az Isten, aki m egm utat
kozott ezekben a beszédekben. Vagy 
talán az az értelm et felülhaladó cso
dálatosság, am it talán a m enny ka
pujának kinyitásával valami felsőbb 
mennyországból látni engedett. Ta
lán izgalmas volt az ő beszéde, ahol 
várakozva lesni kellett a csattanós 
befejezést?

A  M EGRAGADÓ BESZED mindig  
személyes beszéd. Benne ég annak 
a szeretetnek a tüze, am ely kapcso
latot tud létesíteni a szóló és a hall
gató között. Jézus szava kétszeresen 
is személyes szó volt. Am iről beszélt, 
azt nagyon jól ismerte. Otthon volt

János-passió a
Az »Evangélikus Élet« nem  m ehet 

el szó nélkül, annál az eseménynél, 
hogy legelső és legnagyobb orató
rium kórusunk, a Budapesti Kórus, 
Forrai Miklós karigazgató betan ítá
sával, az Állami Hangversenyzene
kar együttesében Somogyi László, 
Koesuth-díjas karnagy vezényleté
vel egyházunk legnagyobb kántorá
nak, Bach János Sebestyénnek örök
becsű m űvét a  János-passiót elő
adta.

Magyarországon ilyen nagyarányú 
és nagyfelikészültségű kórussal és 
zenekarral, orgona és cemballó kon- 
tinuóval, operaházunk legkiválóbb 
szólistáival és ilyen mély hatással 
aligha ad ták  elő ezt a  művet, főleg 
azért nem, m ert ez az apparátus nem 
állott akkor rendelkezésre.

A János-passió irán t olyan nagy 
volt az érdeklődés, hogy kétszer ad 

óz em berek dolgaiban. Találóak vol
tak szavai és akik  halloták vagy 
m agukra ism ertek, vagy a maguk 
dolgaira. Találva érezték magukat és 
látniok kellett, hogy az ő személyes 
ügyükről van szó. M ásrészt szemé
lyes volt Jézus beszéde úgy is, hogy 
O a maga dolgát cselekedte akkor, 
amikor beszélt. Személyes élű szavai 
szívesen hallgatott szavak voltak. 
A z a szánakozás, amivel Máté 14,14 
szerint a betegeket, M árk 6,34 sze
rin t az Öt hallgató sokaságot nézte  
Jézus, nem  az emberi lekicsinylés 
szánakozása, hanem a segítő cselek
vésre indító őszinte együttérzés volt. 
M intha csak magáról lett volna szó, 
úgy szívén viselte az em bernek m in
den dolgát.

JÉZUS SZERETETE mai beszé
dében, az igehirdetésben is megra
gadó. Ugyanez az oka. A  m i dol
gunkról van itf. szó, és úgy van róla 
szó, m int Isten  személyes ügyéről. 
Csodálatos egység ez, annyira, hogy 
m i m ásképpen nem fogadhatjuk ezt 
a szeretetet, csak hittel. De a meg
ragadó szó magával ragadó is kell 
legyen, azaz indítson arra, hogy tár
su ljunk oda Jézus mellé és a m i 
hitvalló életünk form álódjék Jézus 
megélt, megragadó szavaivá.

Z.

Zeneakadémián
ták elő. M indkét előadásra a jegyek 
elővételben elkeltek.

János evangélista szerepét Szabó 
Miklós tenorista, Jézusét Faragó 
András baritonista, P ilátusét Littasy 
György mély basszusban, az ima- 
áriákat Báthy Anna szoprán- és 
Tiszay Magda alt-szólisták énekel
ték. Orgonán M argittay Sándor, 
cemballon Gáth József zeneakadé
miai ta n ár játszottak.

Egyházunk éneked, a  korátok, me
lyek a passió egyes részeit lezárják, 
mély hatást váltottak ki. Az ének
kórus vitte a mű legizgalmasabb és 
legmeghatóbb részeit. A mű leg
megrázóbb és a legfinomabb válto
zatai nem csak a kórusnak, hanem  a 
neves karigazgatónak. Forrai Mik
lósnak művészi m unkája.

Gy. K.

Egyházunk írói Foton 
konferenciát tartottak

Egyházunk sajtóosztálya nagyje
lentőségű elhatározásra jutott. Foton, 
a M andák M ária Belmisoziói Otthon
ban két napos találkozásra hívta ösz-
5ze azokat, akik az írás képességével 
szolgálnak egyházunknak.

Joggal várható, hogy eT a* első 
ilyen együttlét a jövőben jelen
tős eredményeket ajándékoz egy

házunk olvasó népének.
A beszélgetések nagy része arró l a 

kérdésről szólt, hogy lehet-e az egy
háznak szépirodalma? Nyilvánvalóvá 
vált, hogy nincs »evangélikus«, »egy- 
házias«, »vallásos« szépirodalom, m ert 
a m agyar irodalom egy. Nincs tehát 
»evangélikus magyar« író sem. Az 
egyetlen egyházi, vallásos irodalom 
a Biblia. Isten az Igében szólítja meg 
az em bert és az Igében kínál szaba
dulást, de szólhat hozzánk m áskép
pen is, úgy, ahogyan 0  akarja. Az 
irodalom is lehet tehát Isten  szó
csöve, de nem azáltal, hogy az írás 
tárgya »vallásos« s ennek következ
tében szó van benne egyházról, egy
házi em berekről, Jézus Krisztusról, 
bűnről.

A tárgy még nem teszi keresz
tyénné az írást. Az írás jelentő
sége abban döntő, hogy elsődle
gesen mit mond, hogy mit sugá
roz magából, hogy Jézus Krisz
tus Lelkét sugározza-e? Ha ke
resztyén ember fordul írásával 
az olvasók sokasága felé, akkor 
is érezhető ez a Krisztus-sugár
zás, ha az írás tartalma nem 

»vallásos«.
Az irodalom feladata, hogy a való

ságot ábrázolja esztétikailag tisztán. 
Az egyházban élő íróknak is így kell 
elhatározniok m agukat erre a szolgá
latra. Tudatában kell lennlök annak,

minden magyar nyelven megje
lenő írás feladata, hogy gazda
gítsa a magyar irodalmat, hogy 
tanítson, nemcsak tartalmával, 
hanem szép magyar nyelvével.

Az egyház itt is szolgálhat a világ
nak, a hívő em bernek jó munkáival. 
Ha nincs is egyházi szépirodalom, 
m int feladat mindig m egm arad szá
m unkra.

Nyilvánvaló az is, hogy az egyház
nak szüksége van irodalomra. H a
lott egyháznak nincs m ondanivalója, 
írnivalója és olvasnivalója. Az írás 
szerves része az egyház m indennapi 
életének és szolgálatának.

A kétnapos találkozó a latt új m un
kájukat bem utatták  költők: Túrmezei 
Erzsébet, Jakus Imre, Vidor Miklós 
és Bodrog Miklós. A szépírók közül 
felolvastak Koren Emil, Bácsi Sán
dor, Németh István és Várady La
jos. A m űveket hosszas, elmélyülő 
és sok szeretettel teljes kritikai meg
beszélés követte. A konferenciát meg
nyitotta Várady Lajos; Koren Emil 
»Van-e egyházi szépirodalom?«, Groó 
Gyula »A Biblia humanizmusa« (8. 
zsoltár), dr. Ferdinánd István »Ke
resztyénéig és esztétika«, dr. Sza- 
latnai Rezső: »A m ai m agyar iro
dalom fő kérdései« címen ta rto ttak  
előadásokat. Az írók találkozásának 
eredményeit Benczúr László foglalta 
össze. A záróösszejövetelen részt vett 
és előadást ta rto tt D. Dezséry László 
püspök és Bókay János. M indkét este 
Hafenscher Károly ta rto tt áhítatot.

Ez u tán  a konferencia részvevői 
alaposan megbeszélték egyházunk 
íróinak konkrét feladatait és a sajtó- 
osztály ezzel kapcsolatos terveit.

Várady Lajos

H I T T A N Ó R Á N
Hitoktató: M it m ondtak a  főpa

pok, m ikor Judás visszavitte nekik 
a pénzt?

Tanuló: (zavartan hallgat.)
Hitoktató: Ha ilyen keveset tanu l

tok és tudtak, akkor a jövő héten 
az esperes ú r látogatásánál szé
gyenben m aradtak.

Tanuló: (hirtelen eszébe ju t a  k í
vánt felelet, gyorsan és vidám an 
válaszol) Mi közünk hozzá? Magad 
lássad.

*
H ittan-órán a hitoktató mindent 

elkövet, hogy az egyik nehéz felfo
gású gyerekből valam ilyen értelm es 
feleletet kicsikarjon: »Mondj egy 
mondatot a Bibliából, mindegy, hogy 
melyik részből.« »Judás elment és 
felakasztotta magát.« »Helyes, de 
nem tudnál még egy m ásikat is 
mondani, am i inkább építő jellegű?« 
»Eredj el és te  is eképpen csele
kedjél.«

*
Közeledett karácsony este. A szü

lők m ár jóval előtte előkészítették 
gyermekeiket a szent estére. Elér
kezett a várt karácsony és a gyer
mekek nagyon boldogok voltak. 
Másnap reggel reggelizés közben

I megkérdi az egyik fiú édesanyjától: 
»Ugye, anyuka, most szent reggel 
van.«

ÖSSZEHÍVTÁK AZ ORSZÁGGYŰLÉST
és az több napon át dolgozott. Jelentős törvényehet alkotott s meg
vitatta a hat hónappal ezelőtt hirdetett új kormány programot megvaló
sításának kérdéseit. Nagy Imre, a minisztertanács elnöke az egész or
szággyűlés s mögötte egész népünk hálás örvendezése melleit mond
hatta: »A programm céljait a kormány gyors ütemben valósította meg. 
A szükséges intézkedések nem várattak magukra: a kormány pontosan 
és határidőre valóra váltotta azokat«. A minisztertanács elnökének be
szédére nagy figyelemmel hallgatott az ország. Most valóban az a 
magyar dolgozó nép kérdése: hol tartunk, mit valósítottunk meg a kor- 
mányprogrammból, mennyit emelkedett a nép színvonala, hogyan dol
gozott a kormány a legutóbbi hat hónap alatt? De tegyük hozzá, becsü
letes nyíltsággal: ez a beszéd arra a kérdésre is választ adott, hogyan 
dolgozott az ország népe az elmúlt hat hónap alatt, hogy a kormány 
által rendre kibocsátott intézkedések és rendelkezések alapján a kor- 
mányprogramm középponti célját valóra váltsa. Mi volt ez a közép
ponti cél? Az új kormányprogramul vezérlő elve a fokozott gondosko
dás a dolgozó emberről. Ennek a gondoskodásnak körébe tartozik az 
életszínvonal, az emberi jólét emelésére irányuló számtalan kormány- 
intézkedés. Árleszállítások, adóelengedések, munkások keresetének javí
tása, nagy beruházások népünk kulturális és szociális helyzetének meg
javításához, a népgazdasági terv átcsoportosítása a nehéziparról a köz
szükségleti cikkek gyártására, széleskörű intézkedések a mezőgazdaság 
felemelésére, általában a dolgozó parasztság munka és kereseti viszo
nyainak megjavítására. Ez a hatalmas kormányprogramul annakidején 
népünk széles és hálás egyetértésével találkozott. Népünk a kormány- 
programmra bizalommal válaszolt s a bizalom mellé áldozatos munkát 
ajánlott fel. Az elmúlt hat hónap a kormányprogramm őszinte megvaló
sításának, a dolgozó nép oldaláról pedig a kormányprogramm által meg
kívánt lelkes munkával tett cl. A Parlament öntudattal tekintett vissza 
erre az elmúlt hat hónapra, népünk pedig örvendezve hallgatta nemcsak 
az eredményekről való beszámolót, hanem az új célkitűzéseket is. Az 
országgyűlés ezen ülésezését a kiterjedt bírálat jellemezte, őszinteség, 
a bajok feltárása és öntudatos vállalkozás életünk állandó javítására. A 
magyar keresztyénség és benne evangélikus egyházunk népe egy az 
egész dolgozó néppel abban, hogy a dolgozó nép jólétét minden nap 
emelő kormányprogramm megvalósításához odaadja legjobb erejét, lel
kesedését és bizalmát. Isten segítse a magyar népet a további felemel
kedésben!

Szombat esti közös imádságunk
SZIVEKET ISMERŐ ISTEN 

Csel. 15, 7—12.
MI HISSZÜK, hogy a szíveket ismerő Isten m a is ugyanazzal a cse

lekvő szeretettel van félénk, m int a  tanítványok korában volt. Hisszük, 
hogy Jézus Krisztus kegyelme által mi is m egtartatunk, megtartatok a bé
kességünk és kapjuk a Szentlelke!

EBBŐL A KEGYELEMBŐL ÉLÜNK és keresztyén módon törekszünk 
arra, hogy hitünk és életűnk megjelenítse a szíveket ismerő Isten sze- 
retetét.

VALLJUK MEG, hogy nem vagyunk elég erősek és állhatatosak 
a keresztyénség és az emberiség dolgaiban való imádkozásban.

ADJUNK HÁLÁT Istennek, hogy változatlan szeretettel vezet 
bennünket az ő  ú tján  és m aghallgatja az em beri szívek kéréseit.

KÖNYÖRÖGJÜNK a világ békességéért és az egyháznak a szive
ket ismerő Isten hűséges szolgálatáért.

B I B L I A - O L V A S Ó
Január 31. Vasárnap. Es. 45:19. Zsid. 13:9.

Ézsaiás olyan időben élt, am ikor új szellem hato tta  á t Izráel népének 
életét. Irányítani akarta  népe újjáalakulását. — Isten igazsága örökkévaló. 
A Zsidókhoz írt levél is ezt igazolja.

Olvasd még: Róm. 13:8—10. Ján. 7:44—53.

Február 1. Hétfő. Jer. 23:4. Csel. 4:29.
Pásztorok éberségétől és hűséges m unkájától függ a nyáj élete. A nyáj 

sok veszélynek van kitéve. Isten hűséges pásztorokat rendel az ö népének. 
Péter és János apostol fogságuk idején is a rra  kérik Istent, hogy teljes 
bátorsággal szólhassák a »Te beszédedet«.

Olvasd még: Luk. 12:22—32. Ján. 8:1—11.

Február 2, Kedd. Zsolt. 119:96, Mt. 19:17.
Az em ber magától értődőnek veszi kiváltságos helyzetét, melyet a te 

remtésben Isten neki ju ttato tt: uralkodjék a föld felett. A terem tésben 
Isten törvényeket is alkotott, melyeknek alá van vetve az em ber is. M áté 
engedelmességre int: ta rtsd  meg a parancsolatokat!

Olvasd még: Jer. 8:4—7. Ján. 8:12—20.

Február 3. Szerda. II, Krön. 16:9. Jel. 2:2.
Evangélikus vallásunk azt akarja, hogy tagjai hitben erősek, értelem 

ben bölcsek, jellemben becsületesek legyenek. Ennek a magasztos célnak 
elérésében legjobb vezetőnek a Bibliát fogadjuk el, m int Isten dolgainak 
ismertetőjét.

Olvasd még: Jer. 5:20—24. Ján. 8:21—30.

Február 4. Csütörtök. Zsolt. 34:9. Mt. 10: 30—31.
Cgak azok a boldogok, akik az életet, annak örömeit, és szenvedéseit 

Isten kezéből veszik. A szenvedést türelem m el hordozzák, az örömöt em
bertestvéreikkel megosztják. A kiküldött tanítványok ilyen utasítást kap
tak és nem féltek hivatásuk betöltésében.

Olvasd még: Csel. 28:1—6. Ján. 8:21—30.

Február 5. Péntek. Jer. sir. 5:21, Csel. 17:30.
Thessalonika, ma Saloniki, minden időben nagy kereskedelmi jelen

tőséggel b írt és így jólétnek örvendett; félti lakosait P ál apostol, hogy 
eltérnek az Isten útjáról.

Olvasd még: Róm. 7:14—25/a, Ján . 8.

Február 6. Szombat. Es. 61 dt. Csel. 10 a*.
Ézsaiás kora Izrael népének legválságosabb időszaka volt. A fogságba 

hurcolt népet akarja önbizalomra emelni. Ujjongó örömmel h irdet vigasz
talást a gyászolóknak. Az elesettek leghűségesebb tám asza Jézus Krisztus, 
keresi és m egtalálja a gyógyításra szorulókat, erőt ád a  lar.kadóknak, életet 
a  haldoklóknak.

Olvasd még: Hóseás 2:17—22. Ján, 8:48—39.
SsnchovsHky Gyalé,
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Az egyháztörténetből:
M agyar evan gélik u s vezetők őszinte harca  
a  szlovák  jogokért a  régi M agyarországon

Nevezetes történelm i forráskiad
vány jelent meg a  kiegyezés korabeli 
Magyarország nemzetiségi kérdésé
ről. Kemény G. Gábor, az ism ert tör
ténetíró, a nemzetiségi kérdés tö rté
netének egyik legjobb ismerője, ezer
oldalas nagy könyvben jelentette 
meg a magyarországi nemzetiségi 
küzdelmek okmányait. »-Iratok a 
nemzetiségi kérdés történetéhez M a
gyarországon a dualizmus korában. 
1867—1892«: ez a könyv címe. A 
gyűjtemény az egykorú m agyaror
szági román, szerb, szlovák, ruthén, 
ném et és természetesen m agyar ú j
ságok cikkeiből áll, országgyűlési be
szédek, em lékiratok, periratok, leve
lek, bizalmas jelentések, hatósági in
tézkedések feljegyzései találhatók 
benne. Olyan anyag, am elyet eddi- 
gelé nem ism ert sem szakember, sem 
a szélesebb közönség. A közel négy
száz iratból érdekes kép táru l elénk 
Magyarország belső viszonyairól az 
osztrák-m agyar kiegyezést követő 
negyedszázadban. Ez a kiegyezés volt 
az ú tja  Magyarország talpraállásá- 
nak a szabadságharcot követő abszo
lutizmus után.

A kiegyezés magyar vezető nem
zedéke az országban esedékes 
belső kiegyezések dolgában azon
ban szerencsétlen útra lépett. 
Csak a horvátokkal egyeztek 
meg, a román, szlovák, szerb, 
ruthén és német nemzetiségek 
egyenjogúsítását nem hajtották 

végre.
M iért történt ez így? Ez a kérdés, 
mely a régi Magyarország felbomlásá
nak egyik problém ája, máig sok tekin
tetben még homályos. Hiányzik nem 
csak a történeti távlat, de a teljes his
tóriai forrás-anyag is. Kemény G. 
Gábor olyan érdekfeszítő anyagot 
gyűjtött most össze, hogy a kérdés
nek új részleteit és összefüggéseit is 
látni kezdjük. Természetesen a pro
blém át nem csak a parlam enti és 
közvélemény! fórumok szócsatái je l
lemezték. De ezek is. Mindenki tud
ja, hogy

az akkori liberális magyar kor
mány minő hibákat követett el,

amikor nem adta meg a nemzeti
ségeknek a nyelvi és művelődési 
szabadság jogait (mert ezek vol
tak a fontosak). S hibát követ
tek el a nemzetiségi vezetők, akik 
nemcsak egy kormányzatot tá
madtak meg emiatt, hanem cél- 

bavették az egész országot.
Drámai ez az anyag, s ma is még 

forró m inden lapja. M inket ez az 
ism eretlen bizonyító akta-gyűjte
mény a szlovák-magyar történelm i 
viszony s a m agyar evangélikusság 
m agatartása m iatt nagyon közelről 
érdekel. Tudtuk, hogy nem minden 
volt úgy, ahogy a kölcsönös elfogult
ság és gyűlölködés állította. Ebben 
a most megjelent forráskiadványban 
is nem egy olyan okmány szerepel, 
amely azt bizonyítja, hogy a nem
zetiségi elnyomást csak egy rendszer 
mívelte, a m agyar nép akkor is vál
lalta és ta rto tta  az egyenjogúságot az 
ország más nemzetiségű lakosaival. 
Sőt olyan nagy személyiségek, m int 
Mocsáry Lajos vagy Jókai Mór h a r
coltak érte. De harcoltak a maguk 
regulái közt a m agyar evangélikus
ság vezetői is, őszintén és keményen. 
Ezúttal két ilyen harc történeti bizo
nyítékát sim ítjuk itt  ki Kemény G. 
Gábor könyvéből. Az egyik Geduly 
Lajos (1815—1890) püspöknek, az 
akkori dunáninneni ev. egyházkerü
let vezetőjének m agatartása 1874-ben, 
a túrócszentm ártoni szlovák ev. gim
názium bezárása ügyében. A m ásik 
Szent-Iványi M árton liptói főispán 
s a dunáninneni ev. egyházkerület 
felügyelőjének viselkedése általában 
a szlovákság ügyében. A sokból ezt 
a kettőt választjuk ki példaként és 
m agyarázatként arra , hogy milyen 
volt a józan, őszinte, igaz s a nem
zet egészét képviselő m agatartás. 
Képzeljük hozzá, hogy Geduly püs
pök T réfort Ágostonnak, a vallás- 
és közoktatásügyi m iniszternek írván 
nemcsak vele, hanem  a heves G rün- 
wald Bélával, Zólyom megye alis
pánjával is szembe került s Szent- 
fvány M árton nem csak a belügymi
niszterrel, hanem  nyíltan harcba ke
veredett G rünw alddal a szlovákok 
pártfogásáért. De szóljanak maguk 
az egykorú hiteles akták.

Geduly Lajos ev. püspök Trefort kultuszminiszternek
A Pozsonyban 1874 m ájus 3-án 

(rótt levél a túrócszentm ártoni ev. al
gimnázium ellen tartandó vizsgálat 
ügyében válaszol a miniszter le iratá
ra. Geduly Lajos kétségbe vonja Zó
lyom megye bizottm ányának (Grün- 
waldnak) »közvádlói és bírói« illeté
kességét a  szlovák iskola ügyében. 
Geduly a jogállam ban a jogra h ivat
kozik, m ajd így folytatja:

»Annyi tagadhatatlan, hogy a tú 
rócszentm ártoni algimnázium taná
rai buzgó tótok s feladatukat, a ve
zetésökre bízott tanulókat a tudom á
nyok ism eretébe tó t anyanyelvükön 
beavatni, egész odaadással és lelkese
déssel gyakorolják. Ha ez m ár m a
gában hazaellenes valami, akkor 
igaz, nem m arad egyéb hátra, m int 
azon intézetet megszüntetni. Ism ét
lem: megszüntetni, m ert Nagyméltó
ságod tisztelt le iratában em lített »át
alakításról« azért nem lehetne szó, 
mivel az intézet egyeseknek oly vi
lágos kikötéssel te tt alapítványaiból 
ta rta tván  fenn, hogy benne az elő
adási nyelv tót legyen, ezek, ha e 
feltétel megszűnnék, alapítványai
kat, ta lán  igen kevés kivétellel két- 
ségenkívül vissza fognák vonni s így 
az átalakítás csakugyan azonos fogna 
lenni a megszüntetéssel. De hogy a 
megszüntetés ily okból lehetséges-e 
addig, míg az 1868. évi 44. te. 14. és
17. §-ai fennállanak, annak megítélé
sét Nagyméltóságod bölcseségére bí
zom. S feltéve a lehetőséget, kérdés: 
tanácsos és ildomos volna-e ily meg
szüntetés? Nem ártana-e a kb. nyolc
van 10—14 éves tanuló fiú t számláló 
intézetkének állam ilag azért leendő 
bezáratása, m ert am a fiúk tót anya
nyelvükön kapják  benne az oktatást, 
többet m int használna a haza ügyé
nek, ha csak a szenvedélyek azon 
felkorbácsolása áltál is, mely, ha 
egyebütt nem, bizonyosan egyházunk 
terén, keserű kifakadásokban fognak 
kitörni, s annak nagy üggyel-bajjal 
helyreállított belbékéjét ú jra  évekre 
felzaklatni és ha azt valamiképpen 
elnyomni sikerülne is, ham u alatti 
parázs gyanánt igen számos szívek
ben fenn fogna (alig ha a  haza ja 
vára) m aradni? A hatásról, melyet az 
ilyen eljárás a hazánk irán t amúgy 
sem nagyon rokonszenves külországi 
körökben okozhatna, em lítést sem 
kívánok tenni.

Engedjen itt  Nagyméltóságod egy 
őszinte megjegyzést. Valahányszor 
én a hazánkbeli nemzetiségi viszo
nyok jelen állapotát észlelem, lel
kem mindannyiszor elborúl. Azt ta 
lálom ugyanis, hogy azok 1848 óta 
nemcsak nem javultak, de, ha nem 
csupán a felszínt, hanem  a szívek-ér»

zületeit is tekintjük, ta lán  rosszab- 
bultak. Ezen segíteni, úgy hiszem 
éppen a m indnyájunk által szeretett 
haza érdekében állanak. Segíteni pe
dig lehet ezen, vagy úgy, m in t a 
nagy és erős ném et nemzet segít m a
gán a pózeni tartom ányban elszórt 
gyér és gyenge lengyel elemekkel 
szemközt t. i. hatalom m al: vagy — 
ahol, ily előzmények és tényezők 
nincsenek meg — okos jóakaró poli
tikával. Milyen legyen ez, azt Nagy
méltóságod előtt nem kívánom fej
tegetni. Annyi igaz, hogy Zólyom 
megye bizottm ányának fellépése s a 
pesti napi irodalom fiatal óriásainak 
»Szuronyt szegezz, előre !«-je nem 
tartozik e  politikához. E politiká
nak iránya és modora inkább őfelsé
gének, legkegyelmesebb urunknak  
eljárása által van jelezve, aki nem 
áttalo tt a m últévi december 2. hó
doló tisztelgés alkalm ával veleszüle
tett kegyteljes leereszkedéssel a pesti 
tót lelkésszel tó t nyelven beszélni: 
vagy Deák Ferenczünknek szava ál
tal, aki sa ját fülem hallatára kö
rülbelül ezt m ondá egykor: »Legyünk 
rajta, hogy valam int m a m ár nem  a 
katekizmus az, úgy ne legyen a gram 
m atika sem a hazafiságnak mértéke!« 
De nem folytatom — m ert megtör
ténhetnék, hogy e heterodoxus néze

tekért és tanokért valaki még az én 
letételemet is kívánná Nagyméltó- 
ságodtól.«

Szent-Iványi Márton jelentése 
Wenckheim Béla belügyminiszternek
Ez a levél részletesen feltárja  a 

szlovákok közt élő felvidéki magyar 
felfogását a nemzetiségi kérdésről. 
A levélíró jól ismeri a szlovákságot s 
óva inti a korm ányt attól, hogy a 
nemzetiségi mozgalmat a Felvidéken 
alábecsülje. »A nép a legmegbízha
tóbb szövetségese a m agyarnak« írja  
Szent-Iványi s a szlovákság szám ára 
Hradeken (Liptóújvár) gazdasági is
kola felállítását kéri. A levél így foly
tatódik:

»Elnézve azon érvektől, amelyek 
ezen intézet megyémbe leendő felál
lítását javasolják, s m iket én a föld- 
mívelésügyi M inistériumhoz te tt fel- 
terjesztésemben előadtam, még e 
nagy horderejű morális érvek is te
szik ajánlatossá:

Hogy népünk meg lesz győződve 
arról, m iszerint a magas kormány 
rajta anyagilag is segíteni akar, m i
után silány földünk czélszerűbb m ű
velésére irányzott törekvések a leg
nagyobb anyagi segély.

Hogy a hazafias érzelmű tó t méltó 
igényeinek azáltal is elég lesz téve, 
ha az álladalom  költségén egy oly in
tézet létesült, melynek oktatási nyel
ve a tót, és hogy a pánszlávok izgatá
sai tettleg meg lesznek czáfolva az 
által, hogy a magyar korm ány, akit 
ők folytonosan azzal vádolnak, m i
szerint csak a m agyarság-lakta vidé
kek anyagi érdekeiről gondoskodik, 
a tótságon is egy intézetet létesít, 
melynek hivatása a tót előadási nyelv 
m ellett még a lakosság anyagi érde
keit is emelni.

Kegyelmes Ur! Ezen intézetre szá
mol lakosságunk m inden rétege, e 
remények m eghiúsítása nem jó be
nyomást tenne, a nemzetiségek ezen 
versengési és az érdekeket egy más 
iránybani latolgatási korszakba, 
vajmi veszedelmes rem ényeket ger
jeszteni, amelyek később a korm á
nyok részéről nem teljesíttetnek, le
gyen szószólója Nagyméltóságod mél
tányos kérésünknek, s örök hálára 
lekötelezendi megyém összes lakos
ságát.

Bocsássa meg Nagy méltóságod e 
hosszadalmas kitérésem et, nem ta- 
nácsádólag, sem javallólag, pusztán 
a helyzetet felderítőleg intézem ez 
alázatos előterjesztésemet, nem so
kat untattam  a magas korm ányt ké
relmeimmel, nem is leszek oly köny- 
nyen terhére, ezeket azonban elő
adni szoros kötelességemnek ta rto t
tam.

Fogadja Nagyméltóságod legkitű
nőbb tiszteletem őszinte kifejezését.

Liptószentmiklós, szeptember 26-án 
1867.

Szent-Iványi Márton.

Nekünk ehhez nincs sok hozzáadni- 
valónk. E dokumentumokból nyil
vánvaló, hogy a pesti korm ány balga 
politikáját a vidéki m agyar vezető 
személyiségek állandóan m érsékel
ték, sőt visszatartották. De nyilván
való az is, hogy az ilyen m egnyilat
kozások egy olyan közszellemre tá 
maszkodtak, mely nem ismert, nem 
akart ism erni különbséget jogokban 
és szabadságban m agyar és nem -m a
gyar közt. Ez a békés és baráti köz
szellem a népé volt. Történeti évti
zedek bizonyították be, kinek volt 
igaza s kinek van igaza ma is ugyan
ebben az ügyben.

(Sz.)

Készülj az ige hallgatására!
Kol. 1, 15—20.

Kicsoda ez a Jézus, a názáreti 
ácsmester fia? Ez a kérdés nemcsak 
kétezer évvel ezelőtt hangzott fel 
Galilea és Judea falvaiban, váro
saiban, amerre járt. Hangzik azóta 
is ezerféle formában, kétségektől, 
kíváncsiságtól, reménykedéstől és 
bizonyosságtól színezve a világ vé
géig, em berszívek mélyén.

A z  é le tnek erre a legnagyobb kér
désére — m ert hiszen rajta földi 
és örök élet fordul meg — teljes és 
igaz feleletet az imádkozó hit talál. 
Jézusból valamit a testi szem  és az 
értelem  is felism er és megcsodál. 
Ebben a szentigében arról hallunk, 
am it Öfelőle csak az Isten Szentlel- 
kétöl megvilágosított szem és meg
nyito tt szív tud felismerni, megval
lom. Ennek a feleletnek két része 
van.

Jézus, a Názáreti, egészen I s- 
t e n  oldalán áll. Végtelen távolban 
tőlünk, porból lett és bűnnel elék- 
telenített emberektől. M inden Tőle 
ered, m ert Isten Fia. M inden az Ö 
hatalmas kezében van m ennyen és 
földön, m ert az A tya  Egyszülöttje. 
M indennek Ő a célja és m inden út 
egyszer őhozzá  vezet, m ert O a 
Bíró. »A láthatatlan Isten képe«: 
Jézusban az emberinél m érhetetle
nül nagyobbat, Isten szentségét és 
szeretetét, kegyelm ét csodálhatjuk. 
Tetszett az A tyának  — nem  a m i 
könyörgésünk kényszerítette ki, 
emberi agy ilyet nem  is gondolha

to tt volna el —, hogy »őbenne la*
kozzék az egész teljesség«, testté  
legyen a teljes isteni kegyelem  és 
igazság (Ján. 1, 14). Ez előtt a 
Krisztus előtt porbahull a térdünk  
és csak imádni tud juk dicsőségéti

De Jézus, a Názáreti —. ez az 
apostol magasztaló him nuszának a 
m ásik üzenete — egészen az e m- 
b e r  oldalán is áll. Egészen közel 
hozzánk! ő ,  aki m inden idő előtt 
született, tehát örökkévaló, meg
született az időben is, egy istálló 
sarkában, m int a legkisebbek, bű
neikben csődbejutott életűek test
vére és m egmentője. Odaállt kö
zénk és Isten ítélete, büntető szent
sége közé, hogy békességet szerez
zen m ennyen és földön, keresztjé
nek vére által. Feje az egyháznak, 
Isten népének: nem  hagyott m a
gunkra, közöttünk van és Szentlel- 
lcével naponként m egújítja hitün
ket, megerősíti szeretetünket, új 
em berekké form ál a gyülekezetben  
a maga képmására. »Elsőszülött a 
halottak közül«: Jézusban kezdetü
ket ve tték  a végső dolgok, Isten  
végső ígéretei, feltámadásától fog
va többé nem  legyőzhetetlen, fé 
lelmes ellenség a halál sem.

Ez Jézus Krisztus! így látja ő t  
a hit és így magasztalja az egyház 
népe. Hiszek Jézus Krisztusban, 
Isten Egyszülött Fiában, a mi 
Urunkban!

Nagy G yula dr.

/. G. Endicott karácsonyi üzenete
A  kanadai lapok közük dr. James 

G. Endicottnak, a kanadai békekon
gresszus elnökének következő szö
vegű karácsonyi üzenetét:

— E karácsony ünnepén örvendez
hetünk, hogy világszerte mindenféle 
nézetet és h ite t valló férfiak és nők 
százmilliói dolgoznak azért, hogy 
békét terem tsenek a földön.

— Ügy tűnik előttem, hogy mióta 
a názáreti Jézus a békét prédi
kálta a jóakaratú embereknek, 
az emberiség először jutott el a 
szellemi és erkölcsi fejlődésnek 
ahhoz a pontjához, amikor a há
borút valóban el lehet törölni.

— De ugyanakkor a kihívás és 
bűnbánat időszaka is ez. Nyugat- 
Európa, amely oly sokkal já ru lt 
hozzá a világ kulturális és vallási 
életéhez, nem  is olyan régen hat
millió zsidó és sok millió »más hitű« 
em bernek borzalmas és rendszeres 
lem észárlásának színhelye volt. Az 
emberiség történetének e legsötétebb 
bűntette még árnyékba borulhat a 
hidrogénbom ba írtóztatóbb mészár
lásával. De Egyiptom pusztaiakéig, 
India parasztja, A frika pásztora,

Brazília ültetvényes m unkása é* 
Sztálingrád vasm unkása szilárdan 
kiállnak a béke mellett.

— A világ vallásos népei, különös« 
képpen a keresztyének, akik ez idő» 
tá jt Jézus születését ünnepük, olyan 
erővel rendelkeznek, hogy az egyen« 
súlyt a béke javára  billenthetik.

— Ha Jézus minden követője egy 
em berként áll ki á háború ellen és 
a hidrogénbomba nagy bűne ellen, 
akkor 1954 az az esztendő lehet, am i
kor az erőszak szellemét a tárgyaló» 
sok szelleme foglalja el a világban. ;

— Kívánom, hogy kis unokáim 
és az egész világ minden gyer
meke megérje a békét és bizton
ságot, ami biztosan eljöhet, ha 
mi keresztyének egy hatalmas 
kórusban kiáltjuk: »Ne féljetek

— örvendezzetek.«
Karácsony szellemében a szeretet és 
béke világát fogjuk megterem teni a 
gyermekek részére.

— Nem volt eddig idő, amikor 
szentebb hivatás ás nagyobb lehető« 
ség állt volna a keresztyénség előtt 
az emberiség sorsának eldöntésé bem

Istentiszteleti rend
1954. január hó 31-én, vasárnap, Budapesten 

BUDAI OLDALON:
Béc&ikapu-tér délelőtt 9 Sréter Ferenc, dél

előtt 11 Várady Lajos, délután 7 Várady 
Lajos. — Toroczkó-tér délelőtt 9 Pethő Ist
ván. — Óbuda délelőtt 9 Komjáthy Lajo>s, 
délelőtt 10 Komjáthy Lajos, délután 5 Mezősi 
György. —• XII., Tarcsay V.-u, ll. délelőtt 
9 Danhauser László, délelőtt 11 Danhauser 
László, délután 7 Ruttkay Elemér. — Hűvös
völgy, Lelkésznevelő intézet délelőtt 10 
Ruttkay Elemér. — Kelenföld délelőtt 8, 
délelőtt 11, délután 5. — Németvölgyi-út
délelőtt 9 (úrv.). — XI., Bartók B.-út 158. 
délelőtt 12. — Csepel délelőtt ÍJ, délután 6. 
— Budafok délelőtt 10. — Nagytétény dél
előtt Vsö. — Kelenvölgy délelőtt 9. — Albert
falva délelőtt Vall. — Csillaghegy délelőtt 
7a!0.

Vietóriss József:

R É G I  KŐ -  Ú J  T E M P L O M
Nyírségünk homokján, künn a város-szélen 
Nagy lelkesedéssel kicsi tem plom  épül: 
Apró hajlékok közt m egvonul szerényen, 
M inden pompa nélkül. Isten kegyelmébül.

Nincs hívó harangja istentiszteletre, 
Hangos orgonaszó nem  harsog fe l benne: 
Imádság házává hitbuzgóság tette, 
Meghatóbbá, m in t ha székesegyház lenne.

Csupa régi kő és csupa régi eszm ény  
Zeng itt ékesebben bármilyen szép szónál: 
Szeretetünk fénye tündöklik keresztjén  
S Isten előtt kedves áldozatul szolgál.

Istenfélelemmel s em berszeretettel 
Van tele a lelkünk s fáradoz a testünk: 
Csak a tiszta szív  és józan ész vihet fe l 
Ahhoz, akit nem  e földön kell keresnünk.

Lelkiism eretünk szabadság-levele 
Itt is az angyali karácsonyi szózat: 
M ennyei és földi boldogság jár vele 
A  hit győzelméért m indent áldozónak.

Egyenlőségben az akarat egysége 
A pünkösdi lélek bátor harsonája:
Csak az összetartás vezethet jó végre, 
Minden kötelesség türelem-próbája.

A szent testvériség K risztus diadalma 
Húsvét hajnalában az örök halálon:
A z  Ő vérén tört meg a bűnnek hatalma 
S a szegénység járm a az egész világon.

Ez a testvériség, ez az egyenlőség 
Es ez a szabadság a m i erős várunk,
Ha nem  a múlandó világi dicsőség,
De a boldogító béke útján  járunk!

Ünneplő szivünkben öröm tüzek gyúlnak, 
Boldog anya örvend újabb gyerm ekének! 
Hadat üzenünk ma m inden háborúnak: 
Ezzel indulunk a harmadik százévnek!

Józan értelem m el úgy él ez a nép itt,
Hogy haladásának alapja a m unka:
Nem az, amely rombol, hanem  am ely épít,
S törhetetlen h ittel dolgozik javunkra.

Elmondotta Sallai József né 1953.december 20-án, a nyíregyházi nagy 
templomban tartott ünnepélyen, a k istem plom  felszentelésének napján.

PESTI OLDALON:
Deák-tér d. e. 9 (úrv.) Zay Lá*zló, d. e. 

11 Zay László, d. u. 6. — Fasor délelőtt: Va 10 
Szita István, délelőtt 11 Gyöngyösi Vilmos, 
délután 6 Gyöngyösi Vilmos. — Dózsa Gy.-út 
7. délelőtt ValO Cserháti Sándor. — Üllői
ét 24. délelőtt ValO (úrv.), délelőtt 11 dr. 
Lehel László. — Rákóczi-út 57 b. délelőtt 10 
(szlovák) Szilády Jenő dr., délelőtt 3/4l2. 
Karácsony S.-u. délelőtt 10. — Thaly K.-u. 
28. — délelőtt 11 Scholz László, délután 6 
Szeretetvendégség. — Kőbánya délelőtt ValO 
Hafenscher Károly. — Simor-u, 33. délelőtt 
*/<12 Hafenscher Károly. Utász-u. 7. délelőtt 
'A 12 Korén Emil. — Zugló délelőtt 11 Nagy 
Gyula dr., délután 6 Scholz László. — Gyar- 
mat-u. 14. délelőtt ValO Mimtág Andor. á- 
Rákosfaiva délelőtt V2I2 Muntág Andor. *-■ 
Fóti-út délelőtt 11 (úrv.) Rimár Jenő, délután 
7 Gádor András. — Váci-út 129. délelőtt ,8 
Rimár Jenő, délután 4 Gádor András. 
Újpest délelőtt 10 Blázy Lajos, délután ’A? 
Matuz László. — Dunakeszi délelőtt 9 Matuz 
László. — Vas-u. 2,/c. délelőtt 11 Szimonidesz 
Lajos. — Rákospalota, MAV-telep délelőtt 
729. — Rp: Nagytemplom délelőtt 10. J7, «P: 
Kistemplom délután 3. — Pestújhely délelőtt 
10 Kürtösi Kálmán. — Rákoskeresztúr dél* 
előtt Vall. — Rákoshegy . délelőtt 9. •—
Rákosliget délelőtt 10. — Rákoscsaba délelőtt 
9 Békés József, délután '7*7 Békés József. — 
Cinkota délelőtt 9 (gyerm.), délelőtt 10, dél*» 
után V23. —  Mátyásföld délelőtt VaÍ2. —
Kerepes-Klstarcsa délelőtt '/ilO. — Pest
lőrinc délelőtt 11, délután. 5. —- Pesterzsébet 
délelőtt 10. — Soroksár-Ujtelep délelőtt Va9. 
— Kispest délelőtt 9, délelőtt 1.0, délután 6- ~  
Wekerle-telep délelőtt 8. — Rákosszentmihály 
délelőtt Vall, délután 5.

EV A N G ÉLIK U S ÉLET
A Magyarország! Evangélikus Egyetem«! 
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Ökuménikus találkozók hazánkban
■LIG NÉHÁNY NAPJA hagyta el 

hazánk h a tára it Nyikoláj m et- 
ropolita, hogy hazautazzék hata l
m as hazájába és ahogy ő mondta: 
testvéri beszámolót adjon A lexijnek, 
a  moszkvai patriarchának  arró l a 
vendégbarátságról s a testvériség oly 
mélyen kifejezett szeretetéről, am e
lyet a m agyar protestáns egyházak
nál tapasztalt itt  Magyarországon. 
Ez a  beszámoló Alexij patriarchá
nak nyilván azt jelenti, hogy be
számoló az orosz ortodox egyháznak. 
Testvéri beszámoló testvérek szere
tetéről. Ne felejtsük el: a Szovjet
unió ortodox egyházáról (magyar- 
országi fogalm ak szerint »görög
keleti« egyházáról) van szó s a m á
sik oldalon a m agyar reform átus egy
házról és a m agyar evangélikus egy
házról. Ezt nem felejtve, gondoljunk 
vissza az akárcsak egy évtized előtti 
nemzetközi és egyházi helyzetre. Ha 
így gondolunk vissza, akkor tud juk  
valójában áldani Isten t az esemé
nyekért, am elyeket ö  kegyelmesen 
m egvalósított közöttünk. A félfeudá
lis, a  hitleri rabságban nyögő Ma
gyarország protestánsai m it tud tak  
akkor a Szovjetunió egyházairól és 
ugyanakkor tud tunk-e egyáltalában 
olyan egyházi ökum énikus h itről és 
öntudatról, amely az ortodox egy
ház és a protestáns egyházak között 
oly mély ökum énikus valóságot tu 
dott volna elképzelni, m in t azok, 
akik a  krutyicai és kolomnai m et- 
ropolita magyarországi látogatása so
rán  valamennyi, vagy csak vala
melyik egyházi esemény tanú i lehet
tek.

Nagyot változott körülöttünk a vi
lág. De m ondjuk ezt inkább így:

nagyot változott bennünk a vi
lág.

Isten kegyelmes keze m ozgatja a ke
resztyéneket szerte a világon min
denütt, ahol keresztyének engedel
meskedni tudnak  neki. Szerétetre, 
engedelmességre, egymás tám oga
tására, igaz ügyekben való em beri 
együttm unkálkodásra m ozgatja őket. 
A parancsok előtt pedig, am elyeket 
kiad szám unkra, felkészíti a szívein
ket engedelmességre, a parancsok 
végrehajtására. Mi az t tanu ltuk  a 
felszabadulás óta eltelt nyolc esz
tendő alatt, hogy a világ egyházairól 
vétkesen tájékozatlanok voltunk. 
Szinte nem  is érdeklődtünk irán tuk  
és éppen ezért tele voltunk előítéle
tekkel. Azután azt tanultuk , hogy a 
világ egyházai között e lszakíthatat
lan kapcsolat van: a Jézus Krisz
tusban való hit köteléke. Boldog fel
ism erésként vettük  ezt az elm últ 
nyolc esztendőben s most m ár kezd
jük érteni az igét, am it P ál apostol 
jegyzett le: »ism eretlenek és mégis 
ismerősek«. Az egyházak ökumé
nikus kapcsolatai felől hitetlenek 
voltunk. Nem hittük  a m ásik egyhá
zat egyháznak és nem  hittük , hogy 
a m ásik egyházzal együtt vagyunk 
egyház. Ha belegondolunk, m egijed
hetünk attól az ürességtől, amellyel 
felm ondtuk istentiszteletről isten- 
tiszteletre az Apostoli H itvallást: 
»Hiszek a Szentiélekben, egy keresz
tyén anyaszentegyházat, szenteknek 
közösségét.« Felekezeti gőgünkben és 
elfogultságunkban nem  is enged
tük meg m agunknak, hogy ezt a  hit
vallást komolyan vegyük.

De hatalm as Istenünk van és ir
galmas Istenünk. A történelem  vas
kerekeivel tám adt reánk, hogy esz- 
m élkedjünk és elkezdjük a sa já t dol
gainkat igazán komolyan venni, sa
já t hitünket őszintén hinni és h itünk 
szerint cselekedni. Nyikoláj m etro- 
politának, az orosz ortodox egyház 
szent szinódusa tag jának  a reform á
tus egyház teológiáján tö rtén t dísz- 
doktorrá avatása hatalm as jel Is
tentől. Ő a keresztyéneket, akiket ő 
az újszövetség vérével pecsételt egy 
sereggé, m inden em beri terv  és el
képzelés felett tud ja együtt ta rtan i és 
együtt felhasználni az emberiség ja 
vára:

DE HOGY ISTEN HATALMAS
SÁGÁNAK és irgalm asságának 

teljes örömében élhessünk, a ma
gyarországi protestantizm ust most

megajándékozza Isten egy m ásik 
nagy ökum énikus élménnyel.

A hét végén M agyarországra ér
kezik George Bell chichesteri püspök, 
a b rit anglikán egyház egyik fő
papja, aki egyben az Egyházak Vi
lágtanácsa egyik elnöke is. Az Egy
házak Világtariácsa központi bizott
ságának elnöke, az a püspök, aki az 
1953 januárjában  ta rto tt lucknowi 
ökum énikus gyűlés elnöke volt s az 
Egyházak V ilágtanácsa evanstoni vi
lágzsinatának egyik előkészítője. 
Vele érkezik dr. V isser’t  Hooft, az 
Egyházak V ilágtanácsa főtitkára, 
holland teológiai tanár, aki a  külön
böző nem  róm ai katolikus felekeze
tek világot átfogó egyházi szerveze
tének genfi központját igazgatja s 
aki legutoljára 1947-ben já r t Ma
gyarországon. Ez a  látogatás az 1954 
nyarán az Egyesült Államokbeli 
Evanstonban tartandó  keresztyén vi
lágzsinat előtt igen jelentős és a m a
gyar reform átus és evangélikus egy
háznak éppen a  világzsinat elé kül
dött tanulm ányi m unkája elismeré
sének számít.

Tudvalevő, hogy a  m agyar protes
táns egyházak igen számottevő tanu l
m ányi m unkát fejtettek  ki a világ
zsinat anyagához való m agyar hoz
zászólásképpen. Ezt a  m agyar hoz
zászólást hetven m agyar protestáns 
teológus alapos és nagy fáradságot 
igénylő együttes m unkájával készí
te tték  és közölték az Egyházak Vi
lágtanácsa tanulm ányi osztályával, 
valam int a tagegyházakkal. Soha 
m agyar egyházi m egnyilatkozás 
annyi elism erést nem  kapott, m int 
ez a  tanulm ányi m unka. A magyar 
protestáns egyházak m élyrehatóan 
vették szemügyre az Egyházak Vi
lágtanácsa evanstoni tém áit, a  G éni
ben kiadott tanulm ányi anyaghoz 
bíráló és továbbfejlesztő módon szól
tak  hozzá s ez a m agyar tanulm ányi 
m unka most m indenütt az evanstoni 
keresztyén világzsinat egyik igen 
fontos hozzájárulásaként tárgyalta- 
tik. Bell püspök és V isser’t  Hooft 
fő titkár ú tja  M agyarországra nem
csak az t jelenti, hogy az Egyházak 
Világtanácsa ism ét személyes kap
csolatot keres a m agyar protestáns 
egyházakkal. Nemcsak azt jelenti, 
hogy a m agyar protestáns egyházak 
szívesen lá tják  a világkeresztyénség 
egységének ké t élvonalbeli m unká
sát, hogy velük a világkeresztyénség 
dolgairól és problém áiról eszmét cse
réljenek. Igen erőteljesen azt jelenti, 
hogy ezekkel az egész világkeresz- 
tyénségre nézve befolyásos egyházi 
em berekkel a m agyar protestáns egy
házak vezetőinek és teológusainak 
alkalm a nyílik az evanstoni zsinat 
előtt m élyreható beszélgetést foly
ta tn i a világkeresztyénség felelőssé
géről.

M iért felelős a mi m ostani nem
zedékünkben a  világkeresztyénség?

Az egész emberiségért felelős.
Jézus K risztus azért terem tette az 

egyházat, hogy az ő szeretetének, 
megváltói művének, m inden embe
rért való irgalm asságának hirdetője, 
szószólója és cselekvője legyen. A 
keresztyénséget Isten áldásként 
szánta az egész emberiségnek. Jó- 
és balsorsban, reménységek és ve
szedelmek között egyaránt Isten aka
ra tának  hírnökévé szentelte a m aga 
egyházát. Az idők teljességének, 
vagyis a szorongató idők, a döntésre 
hívó idők, a  nagyfelelősségű idők 
korszakainak különös felelősévé tette 
Isten az egyházat. Az egyháznak az 
a dolga, hogy a Szentlélek erejében 
legyen vigasztalóvá, tanácsolóvá, jó 
ú tra  vezetővé az emberiség tanács- 

I ta lanságai idején és útvesztői he
lyén.

Mit je len t ez különösképpen ma?

F é l r e é r t h e t e t l e n  a  k ö t e 
l e z é s ü n k . Most a háború és 

béke kérdéséről van szó. Az embe
riség nagy tömegmozgalmainak ide
jén élünk és kiáltó a  szükség, amely
ben szólanunk kell. Az emberiség
nek jó tanácsot kell adnunk. A jó 
tanács Isten szavának, Isten er
kölcsi törvényének megfelelő tanács. 
Békét kell javasolnunk az em beri

ségnek. Milyen nagy áldás, hogy Is
ten a m agyar protestantizm ust ja 
vaslattevőként használhatja fel. Ügy 
kell tekin tenünk a m agyar protes
tantizm us m a élő nem zedékének 
helyzetét, hogy azt Isten úgy épí
tette ki, hogy keletről és nyugatról 
egyaránt vendégeink lehessenek, ke
letről és nyugatról egyaránt lehet
séges legyen velünk az eszmecsere, 
ö  te tte  lehetővé, hogy a bizonyság- 
tétel, m elyben a szocializmusban 
helytálló és a békéért harcoló ke
leti egyházakkal oly igen egyetér
tünk, elhangozhassák nyugat felé is. 
A mi szám unkra a vendéglátás nem 
öncél. Szolgálatvállalás ez és az 
egyetértés keresése egyházak és 
nem zetek között. A dja Isten, hogy a 
keleti vendéggel tapasztalt keresz
tyén légkör alakulhasson ki a  nyu
gati vendégek ittlé te  idején is egy
házainkban. A dja Isten, hogy az 
Egy Anyaszentegyház valósulásának 
alkalm a lehessen az Egyházak Vi
lágtanácsa egyik elnökének és fő
titkárának  magyarországi látoga
tása  s m in t ilyen, lehessen ez a láto
gatás az em beriség irán ti felelősség- 
vállalás és jó  szolgálat alkalm ává is.

Február 7-én délután a Deák-téren 
prédikál az Egyházak Vilástanácsa 

egyik elnöke és főtitkára
F ebruár 6-án reggel M agyaror

szágra érkezik dr. George Bell chi
chesteri püspök, a b rit anglikán 
egyház egyik püspöke és az Egyhá
zak V ilágtanácsa egyik elnöke. 
Vele érkezik M agyarországra dr. 
Visser’t Hooft holland reform átus 
teológiai tanár, az Egyházak Világ
tanácsa fő titkára. Az Egyházak Vi
lágtanácsa vezetői Magyarországon 
egy ökum énikus tanulm ánya konfe
rencián vesznek részt és a  m agyar 
protestáns egyházak vezetőivel ta 
nácskoznak, elsősorban az Egyházak 
V ilágtanácsa m ásodik világzsinatá
nak anyagáról. A világzsinat 1954 
nyarán lesz Evanstonban, Chicago 
külvárosában, az A m erikai Egyesült 
Államok területén. A világzsinatra a 
m agyar reform átus és evangélikus 
egyház püspökei készülnek kiutazni, 
m in t egyházaik küldöttei.

Dr. Bell és dr. V isser’t  Hooft va
sárnap délelőtt 10 órakor a  Kálvin- 
té ri reform átus tem plom ban prédi
kál. Ugyanaznap, feb ruár 7-én,

délután 5 órakor mindketten a
Deák-téri evangélikus templom

ban prédikálnak.
Az istentiszteleten a  Lutheránia 

Énekkara hangversenyt ad. A Deák
té ri evangélikus gyülekezet szeretet
tel v árja  Budapest evangélikusait 
erre az alkalom ra.

, Az Egyházak Világtanácsa 
végrehajtóbizottságának ülése

Az Egyházak V ilágtanácsának 
végrehajtó bizottsága feb ruár 2-től
5-ig ül össze F rankfurtban. Az ülés 
főcélja, hogy kiegészítse az előkészü
leteket a tanács augusztusban 
Evanstonban ta rtandó  m ásodik össz- 
gyűlése számára. így a bizottságnak 
az lesz a feladata, hogy kidolgozza 
végelges javaslatait, am elyek az össz- 
gyűlés program m jára vonatkoznak, 
hogy kijelölje az egyes osztá
lyok vagy bizottságok vezetőségét 
és kiválassza a  tanácstagokat és 
megfigyelőket. V izsgálat tá rgyé
vá fogja tenni a  tanács szerkeze
tére és m űködésére vonatkozó terve
ket a  tanács következő szakában. A 
bizottság elé terjesztik  a különleges 
tanácsadói bizottság jelentését az 
összgyűlés főtém ájáról, s a  bizottság 
fogja elhatározni, hogy milyen mó
don ju ta tja  el a  je lentést az össz- 
gyűlésnek.

Az Egyházak VHágtaisácsa üzenete 
a négyhatalmi értekezlethez

A Neue Zeit közlése szerint az Egyházak Világtanácsa dr. Frede
rick Nolde, a nemzetközi ügyek bizottsága igazgatójának aláírásával 
levelet intézett a Berlinben ülésező négyhatalmi értekezlethez. Üdvö
zölte a négy külügyminisztert és az Egyházak Világtanácsa Nemzet
közi Bizottsága nevében köszönetét fejezte ki nekik a berlini konfe
rencia összehívásáért. A levélben dr. Nolde kifejezi az Egyházak Világ
tanácsa azon reménységét, hogy a külügyminiszterek és a négy nagy
hatalom minden lehetőt megtesznek s minden erejüket arra fordítják, 
hogy az értekezleten konstruktív építő határozatok jöjjenek léire. .

Az Egyházak Világtanácsa nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizott
ságának ez az üzenete jóleső hír mindazon tagegyházak részére, akik 
hittel imádkoztak és dolgoztak a nagyhatalmak békés megegyezése 
érdekében a négyhatalmi értekezlet összehívásáért. Bízunk benne, hogy 
az Egyházak Világtanácsa tagegyházai mindig több erőfeszítést fejte

nek ki a világ békéjéért.

Nyikoláj metropolisa üzenete 
egyházunk híveihez

Nyikoláj metropolita magyarországi tartózkodása végén a következő 
üzenetet intézte evangélikus egyházunk híveihez:

Krisztusban szeretett evangélikus Testvérek!
Isten békessége, a testvérszeretet s a barátság öröme étjen közöt

tünk és közöltetek örökké!
Az irániam való szeretet, melyet püspökeitek és a Teológiai Akadémia 

professzorai, nemkülönben lelkészeitek tanúsítottak irántam, kitörölhetet
lenül bevésődtek emlékezetembe és benneteket szerető szívembe.

Az Cristen áldása legyen Mindnyájatokon!
Budapest, 1954. január 30.

NYIKOLÁJ,
krutyicai és kolomnai metropolita.

N yikoláj m etropolita lá togatást tett 
az E gyetem es E gyháznál

Nyikoláj krutyicai és kolomnai 
metropolita, a  szovjetunióbeli orosz 
ortodox egyház Szent Szinódusának 
tag ja  egy hetet tartózkodott M a
gyarországon, hogy átvegye a deb
receni Reform átus Teológiai Aka
dém ia díszdoktori oklevelét. Nyiko
láj m etropolita felhasználta m a
gyarországi tartózkodásának alkal
m át arra , hogy előadásokat tartson 
Debrecenben és Budapesten, áz 
orosz ortodox egyház életéről, az 
egyházi békeharc kérdéseiről és 
egyháza lelkészneveléséről. A dísz
doktori értekezésen kívül Nyikoláj 
m etropolita előadást ta rto tt Debre
cenben és Budapesten.

Jan u ár 28-án az Állami Egyház
ügyi H ivatal elnöke: Horváth János 
ebédet adott a m etropolita tisztele
tére, melyen a protestáns egyházak 
püspökei, világi vezetői is részt vet
tek, a magyarországi görögkeleti 
egyház vezetőivel együtt, m ajd az 
elnök az Á llami Egyházügyi Hiva
ta lban  fogadta a  m etropolitát, 
ugyancsak a reform átus és evangé
likus püspökök, valam int közvet
len m unkatársai jelenlétében. Az 
elnök ez alkalom m al nyújtotta á t a 
m etropolitának az Állami Egyház
ügyi H ivatal ajándékát, egy stilizált 
ortodox templomot, melyet kiváló 
m agyar ötvösök készítettek.

A magyarországi reform átus egy
ház Debrecenben nyújto tta á t a 
m etropolitának igen szép ajándé
kát, egy művészi p lakettet, mely 
egyik felén a debreceni reform átus 
nagytemplomot, m ásik felén a deb
receni ősi kollégiumod dombormű
ben ábrázolják, a feliratok a  dísz
doktorrá avatás alkalm ára emlé
keztetnek.

Ugyancsak jan u ár 28-án ünnepé
lyes vendéglátást rendezett a  refor
m átus Egyetemes Konvent, melyen 
csaknem száz protestáns vezető egy
házi férfiú  vett részt.

Ja n u á r 29-én délután a metropo
lita látogatást te tt a Magyarországi 
Evangélikus Egyház egyetemes iro
dájában, ahol őt dr. Vető Lajos 
püspök, zsinati lelkészelnök és 
Grünvalszky Károly egyetemes fő

titkárhelyettes fogadták. Jelen volt 
dr. Pálfy Miklós, a  Teológiai A ka
dém ia dékánja is.

Nyikoláj m etropolita a  magyar- 
országi görögkeleti egyház ügyeivel 
is foglalkozott magyarországi ta r 
tózkodása idején. Jan u ár 31-én a 
görögkeleti egyház Lendvay-utcai 
tem plom ában ünnepi istentisztelet 
keretében, melyen dr. Kopolovics 
Iván adm inisztrátor vezetésével 
több lelkész együtt szolgált vele a 
liturgiában, a  m etropolita lelkészt 
és diakónust szentelt fel. Az ün
nepi istentiszteleten protestáns püs
pökök és teloógiai tanárok is részt 
vettek. ,

Jan u ár 30-án m egérkezett Buda
pestre dr. J. L. Hromádka profesz- 
szor is, a prágai Comenius-fakultás 
dékánja, aki részt vett m ár azon 
a  protestáns lelkészértekezleten is, 
melyen Nyikoláj m etropolita elő
adást ta rto tt a Szovjetunió egyházi 
életéről.

Nyikoláj m etropolita utolsó m a
gyarországi szolgálatát templomi 
ünnepély keretében végezte ja
nuár 31-én, délután a Kálvin-téri 
reform átus templomban. I tt  dr. 
Bereczky A lbert bevezető beszéde 
u tán  előadást tarto tt, m ajd a hatal
mas gyülekezet H rom ádka dékán 
beszédét és az egyházi hangversenyt 
hallgatta meg. A m etropolita ja 
nuár 31-én éjszaka utazott vissza 
hazájába:

A harangok békét kérő imádságra 
szólították fel Berlin protestánsait

A Berlin-brandenburgi evangélikus 
egyház vezetősége utasítást adott, 
hogy Kelet- és Nyugat-Berlin vala
mennyi templomának harangját 
szólaltassák meg január 24-én, va
sárnap déli tizenkettőkor, a négyha
talmi konferencia megkezdése előtti 
napon. Déli tizenkettőkor a gyüleke
zetek összegyűltek ezekben a temp
lomokban, hogy az istentiszteleteken 
egyesüljenek a békéért való imád
kozásban. (E. P. S.)

„A ti hitetek reménység is Begyen Istenben“ (1. Péter 1, 21b.)



* E V A N G É L I K U S  É L E T

„Bizonyossággal haladunk előre“
—  mondotta Nyikoláj metropolita a budapesti protestáns lelkészértekezleten

Nyikoláj metropolita január 30-án 
a budapesti református Teológiai 
Akadémia dísztermében a budapesti 
és budapestkörnyéki református és 
evangélikus lelkészek közösen tar
tott értekezletén »Egyházi élet a 
Szovjetunióban« címmel tartott elő
adást. Előadásából a következő moz
zanatokat emeljük ki.

Az 1917 esztendőig az orosz pra
voszláv egyház papjai állami tisztvi
selők voltak s mint ilyenek, kiszol
gálták a cári rendszer népelnyomó 
törekvéseit. A pravoszláv államval
lás érdekében a többi vallásfeleke
zetet és keresztyénségen kívüli val
lásokat a cári rendszer pusztán csak 
eltűrte, vagy pedig egyenesen ül
dözte. Természetesen nemcsak az 
üldözött felekezetek hívei, hanem a 
pravoszláv egyház hű fiai is látták 
az egyházi élet ilyen menetének 
a tarthatatlanságát és nem szűntek 
meg arról a korról álmodozni, ami
kor az egyháznak ez a helyzete meg
szűnik;

El is jött ez az idő, amikor 1918 
januárjában a szovjet állam dekré
tuma kimondotta a következőket: 
»Az egyház az államtól szétválaszta- 
tikj

Minden polgárnak jogában áll
tetszés szerinti vallást válasz
tani Vagy semilyen vallást sém 
választani. A vallás szabad gya
korlása biztosíttatik, amennyiben 
az nem zavarja az állami életet.

Az anyakönyvezést az állam veszi 
át. Az iskola az egyháztól elválik.«

A törvény szerint a templomok és 
a templomokhoz tartozó ingatlanok 
is állami tulajdont képeznek, de az 
állam a hívőknek a templomokat 
és a templomokhoz tartozó ingatla
nokat örök és ingyenes használatra 
adja át;

Az egyházak által használt épü
letek újjáépítését, javítását az 
állam eszközli. Hogyha akár csak 
húsz hívő igényel templomot vagy 
imatermi helyiséget a megfelelő 
állami szervtől, megkapja az en
gedélyt lerombolt templom 
újjáépítésére, vagy új templom 
építésére, ahol addig még nem 

volt templom.
Nyilvánvaló, hogy húsz embernek 
nincs annyi építkezési anyaga és 
annyi anyagi ereje, amelyből az épít
kezést vagy javítást el tudná végez
tetni. Az állam azonban ilyen eset
ben segítséget nyújt.

Az Állami Egyházügyi Hivatalon 
keresztül fordulnak az egyházak 
teljes bizalommal az államhoz 
minden olyan kérdésben, amely
ben igénylik az állam támoga

tását.

Például az Állami Egyházügyi Hiva
talon keresztül kaptak épületet a 
Teológiai Akadémiák elhelyezésére, 
sőt az állam átadott egy nyomdát is, 
az egyházi kiadványok előállítása 
céljára. Az 1945. esztendőben folyt 
le a pravoszláv egyház egyetemes 
zsinata, amelyre Ázsiából, Távol- 
Keletről, Afrikából jöttek egyházi 
küldöttek. Az állam lehetővé tette, 
hogy repülőgépen utazzanak az egy
házi küldöttek, sőt a nagy orosz tél
ben bundákkai is megajándékozta a 
déli vidékekről érkező küldötteket.

A sok-sok millió hívőt számláló 
hatalmas orosz pravoszláv egyház
nak húszezer temploma, 90 férfi és 
női kolostora, 70 püspöke van. Ennek 
a hatalmas egyházszervezetnek a 
szolgálatában áll a központi Szent Szi- 
nódus külügyi osztálya, tanulmányi 
osztálya, sajtóosztálya, nyugdíjosz
tálya és gazdasági osztálya.

Ennek a hatalmas egyháznak- a 
tagjai ugyanakkor hű fiai szeretett 
hazájuknak. Erről Nyikoláj metro
polita a következőket mondotta: »A 
második világháború idején az orosz 
pravoszláv egyház hatalmas összege
ket gyűjtött össze a hadsereg szá
mára is, a háború áldozatai és a 
gyermekek számára is. Amint isme
retes, Leningrádot körülvette az el
lenség. Ezekben a válságos időkben, 
amikor 900 napig tartott Leningrád 
ostroma, Alexij, akkori metropolita, 
a mostani pátriárka, egy pillanatra 
sem hagyta el a várost és nem szűnt 
meg a város lakosságát a maga buz
dító prédikációival és beszédeivel lel
kesíteni a hősies kitartásban.«

A pravoszláv egyház teológiai ala
pon kívánja híveitől a hazához való 
feltételen hűséget s csak azt tekinti 
igazi keresztyénnek, aki kiveszi ré
szét a hazáért és az emberiség bé
kéjéért való munkából. »Krisztus 
egyháza tagjainak csupán csak azo-. 
kát valljuk — mondotta Nyikoláj 
metropolita —, akik nemcsak imád
ságukkal, hanem erkölcsös életükkel 
is mintegy keresztyén kötelességük
nek tartják a hazafias kötelességeik 
teljesítését is.

A keresztyének állampolgári kö
telességtel jesítésc éppen annyira 
lelkiismeretbeli ügy, mint ami
lyen lelkiismeretbeli ügy a ma
guk igaz hite és lelkűknek üdvös
sége. Az egyház tagjai méltó pol
gárai és méltó tagjai a társa
dalomnak és kötelesek állami 
szolgálataikat hűségesen végezni.

A pravoszláv egyház éppen úgy, 
mint a Szovjetunió többi egyháza is, 
aktív részt vesznek abban a hatal
mas, világszerte elterjedt mozgalom
ban, amely ma az emberek millióit 
érdekli: a békemozgalomban.«

Végül ennek a hatalmas és virágzó 
egyháznak az életéről a következő 
összképet adta a metropolita: »Az 
utóbbi időben sok vendég érkezik 
hozzánk külföldről is.

Aki nálunk volt, az látta, hogyan 
fejlődik és hogyan virágzik ná
lunk az egyházi élet. A temp
lomok — szinte minden felekezet 
temploma — tele vannak hívők
kel. működnek teológiai szemi
náriumaink és akadémiáink, 
megvannak a jövendő embereink. 
Sok-sok millió hívő emberünk 
van. Államunk biztosítja szá
munkra a vallásunk és lelkiisme
retűnk szabadságát és nagy bi
zonyossággal haladunk előre!«

A budapesti és budapestkörnyéki 
protestáns lelkészek igen nagylét
számú közös értekezlete nagy figye
lemmel hallgatta a metropolita be
számolóját saját egyházának életé
ről. Az értekezleten rajta kívül még 
Fekete Sándor református esperes 
mondott megnyitó beszédet, D. De- 
zséry László evangélikus püspök a 
lelkészek nevében, azok háláját fe
jezte ki a tanulságos előadásért, majd 
D. Bereczky Albert református püs
pök zárószavaival fejeződött be az 
értekezlet,

Ottlyk Ernő

MAG HÓ ALATT
G yötrött és tépett magamat 
Régi hiteiben fürösztve  
Vérből, jajból és lángból 
Szedegetem  össze 
S elteszem, m in t életes holtat.

Kell még Tegnapról hív tanú  
S  kell talán az én hadi-sarcom, 
Hogy drága m em entóként 
Fölemeljem arcom  
Egy ú j em herű ú j világra.

Vád nélkül széttekin tgetek  
M ajd vertségek és diadalmak 
Földjén, hogy a káoszból 
Harsos igét halljak  
Vagy harsos igét én hallassak,

Hős emberségem, várakozz,
Szép álm okat aludj, lefénylett 
Jós és jó  magyarságom,
Hívni jog az Elet 
S jöltámadások örök Rendje ,

Most tél van s szegény mag-magam  
M egnémítva és behavazva  
Rendeltetés hitével 
Őrzöm meg tavaszra,
Igazimnak sarjadásáig.

1916 «
Ady Endre

GYÜLEKEZETI  HÍREK
1954. február 7. Vízkereszt után 5. vasárnap.

Igék: 1. Thess. 2, 9—13. — Jn. 3, 31—36.
Az ige hirdetésének szolgálatában. — Liturgikus szín: zöld.

VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE
A Veszprémi Egyházmegye Lelkész! 

Munkaközösségének bakonyvidéki 
köre január hó 25-én Veszprém
ben, a somlóvidéki köre pedig 
január hó 27-én Pápán tartotta ren
des havi összejövetelét Halász Béla 
esperes elnöklete mellett. Az értekez
let előtt úrvacsorái istentisztelet 
volt, melynek szolgálatát Kiss Fe
renc, illetve Jakab Sándor látták el. 
Az értekezleten a kiküldöttek beszá
moltak a bibliafordítási konferen
ciáról, majd Szentgyörgyi Ferenc a 
szekta-kérdésről olvasott fel dolgo
zatot, Bácsi Sándor pedig »Isten igéje 
magyarul« címen tartott előadást. Az 
előadásokat mindenütt élénk eszme
csere követte, majd pedig a részve
vők megvitatták az esperes által elő
terjesztett időszerű kérdéseket.

ANGYALFÖLD
Vasárnap, február 7-én, délután 5 

órai kezdettel tartja a gyülekezet ren
des havi szeretetvendégségét. Kísérő
műsor keretében a helyi református

gyülekezet ifjúsága A tékozló fiú tör
ténetét adja. elő. Műsoros szeretet- 
vendégségére a gyülekezet barátait és 
minden érdeklődőt ezúton is hív és 
vár az angyalföldi gyülekezet,

SURD
Szép ünnepe volt a surdi gyüleke

zetnek január 17-én. Kutas Elek, a 
somogy-zalai egyházmegye esperese 
ezen a napon iktatta hivatalába a 
gyülekezet egyhangú bizalommal 
meghívott új lelkipásztorát: dr. Pusz- 
tay László volt ágfalvi lelkészt. A ke
mény téli idő ellenére az ősi artikulá- 
ris templomot zsúfolásig megtöltötte 
az ünneplő gyülekezet. Sokan jöttek 
vidékről is, hogy részt vegyenek a 
súrdiak örömében. A felejthetetlenül 
szép ünnepség sokáig emlékezetes 
marad.

HALÁLOZÁS
Kring Gyula nyug. áll. tanító 88 

éves korában, január 23-án Bonyhá- 
don elhunyt. Január 25-én helyezték 
örök nyugalomra Kétyen, az ottani 
családi sírboltban.

Gyász az Egyházak viíagtanacsában
Az ökuménikus Sajtószolgálat, az 

Egyházak Világtanácsa hivatalos lap
ja hírt ad Sarah Chakko  haláláról, 
az Egyházak Világtanácsa elnöksé
gének egyik tagjáról. 1954. január 
27-én, 49 éves korában húnyt el. 
Váratlan elköltözése nagy csapást 
és súlyos veszteséget jelent nem
csak az indiai keresztyénség, hanem 
számtalan ország különböző egyhá
zai számára is. Sarah Chakko az 
ökumenikus mozgalom vezető egyé
nisége volt és nagy bizalomnak és 
közkedveltségnek örvendett. A tra- 
vancorai szir-orthodox egyház tagja 
volt és több keresztyén világmoz
galomban vezető szerepet töltött be.

Mint ilyen, mind Európa, mind 
Amerika számtalan egyházát meg
látogatta s 1951-ben egyetlen női 
tagként az Egyházak Világtanácsa 
elnökségébe is meghívták.

— A z ökum ené iránti szolgáló 
készsége, önzetlensége, egészséges 
keresztyén ítélőképessége és lángoló 
hite feledhetetlen marad mindazok 
számára, akik  vele együtt m unkál
kodhattak és vele személyesen ta
lálkozhattak  — Írja az Egyházak V i
lágtanácsa hivatalos lapja.

Őszinte együttérzéssel veszünk 
részt mi is az Egyházak Világtanácsa 
és így az ökuménikus mozgalom 
gyászában.;

M E G J E L E N T  A Z

ÚTMUTATÓ
a Biblia rendszeres olvasásához 

az 1954. évre

Evangélikus Egyetemes Sajtó-osztály^ 
Budapest, VIII., Puskin-utca 2, 

Csekkszámlaszám 220,278;

HÁROM ÉVFORDULÓRA
ADY ENDRE
harmincöt évvel ezelőtt halt meg, 
1919 január 27-én. Nem az jut ezzel 
az évfordulóval kapcsolatban az 
eszünkbe, hogy itt halt meg Buda
pesten, hogy kik búcsúztatták a 
Nemzeti Múzeum előtt. Barátai még 
itt élnek körülöttünk, még megkér
dezhetjük őket, valóban olyan volt-e, 
amilyennek versei s harmincöt év 
Ady-irodalma állítja. Nem ez érde
kel minket. Legalábbis elsődlegesen 
nem ez; Ady kivételes ember volt, 
kivételes életet élt. Nagyon sietett, 
két végén égette a gyertyát. Az élet 
ilyenkor hamar elég. Ám a költő, a 
nagy költő, egy kis nép nagy köl
tője, olyan, mint a próféták. Annak 
Aem a teste formája érdekli az em
bert az idők múltával, hanem a sza
va. M i c h e l a n g e l o  megfestette 
Jerémiás tűnődő alakját s mi mégis 
mindig Jerémiás igéit keressük, igéi
ből ismerjük őt s nem tudunk semmi 
adatot róla. A festőművész is a kép
zeletét hívta elő, amikor formába és 
színbe öltöztette a Sixtusi-kápolná- 
ban azt, ami előtte csupán szöveg 
volt. A mi képzeletünk már har
mincöt éve Ady Endre egyetlen hi
teles hagyatéka körül járkál: Írás
műveit olvassuk. Az idő s egy nem
zet élete sok mindent megváltoztat, 
ami annak előtte egészen másként 
festett. Mi eszmélésünk óta egy. dis
putába csöppentünk. A disputa Ady 
körül folyt. Verseit átkozták az 
egyik oldalon, verseit imádták a 
másikon. S nem csupán a költőről 
volt szó. Minthogy a nagy költő pró
féta, szó volt, megvallva vagy meg- 
vallatlan, az Ady prófétaságáról, 
magyarságáról s a magyar nemzet
ről és országáról. Ügy vélték az öre
gek, hogy miatta, az élő tekintélye
ket és formákat döngető költő miatt 
(3 elérte a Sors keze hazánkat. De 
hissen ugrottak fel a fiatalok s 
hegmond ták: Ady az élet s a ma- 

< |yar megújhodás költője, ifjú szí- 
j; lekben él, mint maga is mondotta, 
I t vele győzni fog az új magyarság!

Már nem vitázunk egymás közt

Adyról. Az öregek és fiatalok kardja 
keresztbe fektetve pihen, okosan ok
tatva a magyart, hogy békére és 
egyetértésre van szükségünk min- 
denekfelett. Ady költészete egyre 
inkább hagyomány már, élő és lük
tető erő, mint minden igaz hagyo
mány, amely nélkül eltéved a nem
zet a világban. Nagy költőinkkel 
van együtt velünk, nagy örökha
gyóinkkal egyszerre szól hozzánk. 
Igaz, forró, tiszta s nagy ige az Ady- 
poézis. Nem kerülheti el senki, aki 
magyar és igaz ember, amire meg 
ép Ady tanít minket, hogy az egy 
és elválaszthatatlan. M a k k a i  Sán
dor kitűnő könyve, a »Magyar fa 
sorsa«, mutatta meg, hogy Ady — 
B a l a s s i  Bálint mellett — az 
egyetlen igazi vallásos költőnk, mert 
bűntudata volt s bűntudatából szál
lott fel a nemzeti jövő forradalmas, 
szépséges derűjéhez. Értünk volt 
Ady Endre forradalmas s bűntuda
tos, mert az ember nemcsak önnön 
bűnét és erejét hordozza magában, 
hanem elődeiét is. A nagy ember 
csak kortársainak hal meg, a nem
zetnek akkor kezd örökké élni és 
örökké üzenni. Olvassuk verseit, s 
kell, hogy érezzük, amit ő mondott: 
»Á magyarnak van még mutatni- 
és mondanivalója Európa számára«.

KEMPELEN JFARKAS
sakkozó gépe néz reánk Budapesten, 
a Nemzeti Színházzal szemben, az 
Országos Műszaki Könyvtár házfalán 
6 bent, ahol csöppnyi Kempelen-ldál- 
lítás van, ott láthatók a nagy felta
láló kéziratai, könyvei, térképei, em
lékei. Öh, de nagyon érdekes. Ke m-  
p e 1 e n Farkas 220 évvel ezelőtt, 
1734. január 23-án született Pozsony
ban. De dupla az évforduló, mert 
nemsokára, március 26-án lesz száz
ötven éve annaik, hogy meghalt. A
18. század legnagyobb magyar láng
elméje volt ez az ember. Kortársai 
Csupán titokzatos sakkozó törökéről 
ismerték. Kempelen egyszer Mária 
Teréziának tréfás fogadkozásból ké
szítette a híres asztalt a török ba

sának töltözött fabábuval. Az asz
talon oda volt erősítve a sakktábla. 
A bábu bárkivel, akinek kedve ke
rekedett rá, elsakkozott. Még
pedig oly kitűnően, hogy soha senki 
se tudta legyőzni, a legkiválóbb sakk
mesterek éppúgy, mint Nagy Frigyes 
vagy Napóleon. A gép akor tűnt fel 
a világon; mi volna, ha nem csupán 
emberi munkát végezne, hanem em
berként mozogna is és gondolkodna. 
Kempelen ilyen légkörben aratott 
káprázatos sikereket Európában. Er
ről a találmányáról egész könyvtár
nyi irodalom s városról városra szálló 
anekdota keletkezett. És soká nem 
merték elhinni, hogy egy nagyszerű 
szemfényvesztésről van szó. Mert a 
csodálatos gépben természetesen em
ber ült s egy remek szerkezet révén 
irányította a török bábú kezét. De 
Kempelen Farkas komoly tudós és 
feltaláló volt. a sakkozó embert maga 
mindig csupán szórakoztató játéknak 
nevezte. A 18. század E d i s o n j á t  
kell tisztelnünk benne. Pozsonyi há
zában titkokkal körülvett mechanikai 
műhelyt rendezett be magának. 
Minden találmánya emberi szükség
letek meglátásából és humánus se- 
gíteni-akarásból sarjad. Kempelen 
találta fel az írógépet, melyet vakok 
számára készített. A süketnémák 
szenvedése láttán s egy- csalló
közi magyar dudás megfigyelé
sén alapult ugyancsak világhírű 
beszélőgépe. 1780-ban feltalálja a gőz
gépet, utána a forgattyút és a turbi
nát, amelyet Bácskában helyeznek 
üzembe. A bécsi Schönbrunn parkjá
nak híres szökőkútját, a pozsonyi vár 
vízvezetékét, a budai várbeli Várszín
házát ő építi. Mindezt szinte melléke
sen míveli, mivelhogy tulajdonkép
pen magasrangú tisztviselő, a pozso
nyi magyar kamara tanácsosa, akire 
a bécsi császárok egymásután a leg
kényesebb feladatokat bízzák. Kem
pelen a Bácska császári telepítési biz
tosa, a bácskai textilgyártás megala
pítója. Kempelen a nagyszombati 
egyetem Budára költöztetője. Kempe
len a magyar sóbányák felügyelője, 
aki duplájára emeli az ország sójö
vedelmét. S korszakalkotó tudós. 
1791-ben jelent meg főműve, a máig

legkiválóbb fiziológiai hangtan, me
lyet Pozsonyban írt s Bécsben adott 
ki németül. A könyv a magyar nyelv 
egyik legszebb tudományos hangtani 
elemzését tartalmazza s összehasonlí
tását más nyelvekkel. Könyvét Kem
pelen B o r n  Ignáonak, a természet- 
tudósnak ajánlotta, akiről tudjuk, 
hogy M a r t i n o v i c s é k  támoga
tója volt Bécsben, az udvarnál. 
Kempelen a század haladó ma
gyar értelmiségéhez tartozott tehát. 
Azok közé, akikre Martinovics, Ka
zinczy és társad számítottak: a fel
világosult magyar polgárság egyik 
oszlopa. Hogy a városi és me
gyei maradi urakat elkerülje s vi
szonylag önálló lehessen, a királlyal 
támasztja alá szellemi és emberi füg
getlenségét, mint kortársa, J ó k a i  
regényhőse, R á b y  Mátyás. Sokat 
írhatnánk erről a nagyszerű ember
ről. Nemzedékünk a sakkozó géphez 
fűződő anekdotákon kívül mit sem 
tud róla. Illő volna, ha ezen az év
fordulón nem egy könyvtár kis fo
lyosóján,, hanem a legnagyobb mú
zeum helyiségeiben találkozhatnék 
vele az emlékező nemzet.

BAJZA JÓZSEF
százötven évvel ezelőtt született, 1804 
január 31-én, Szűcsiben, Heves me
gyében — mint T o 1 d y Ferenc 
mondja életrajzában — »ágos
tai vallasd nemes és birtokos 
szülőktől«. S 1858 március 3-án 
halt meg. Ez alatt az aránylag 
rövid idő alatt sokoldalú, ki
tűnő irodalmi munkásságot végzett. 
Költő volt, prózaíró, kritikus, szer
kesztő, színigazgató és műfordító. 
Igaz, élménye nem az élet, hanem az 
irodalom volt. Tehát a kútforrás: már 
az alakított élmény. De az ilyen írás
tudó is fontos egy nemzet szolgálatá
ban, sőt nagyon is fontos. Bajza Jó
zsef V ö r ö s m a r t y  és T o l d y  
társaságában K i s f a l u d y  Ká
roly kezdeményező lépéseire a 
magyarság irodalmi fővárosává 
teszi barátaival együtt Budapestet. 
K ö l c s e y  elhallgatása után Baj
za az igazi kritikus: határozott, mű
velt, nagy látókörű bíráló, aki bátran 
harcol a tehetséges íróért s nem fél

attól, hogy megrójja és kirekessze a 
nemzet szent helyére betolakodó te
hetségtelent és a nagyhangú ripacsot. 
vagy pláne az irodalmi tolvajt. S nem 
volt elfogult. Mindnyájan tudjuk, jó
formán ez tartja nevét frissen emlé
kezetünkben, mint támogatta a kezdő 
Petőfit, aki fiúi érzelemmel keresi fel 
az ország minden pontjáról bolyongá
sai közepette. Bajza folyóiratában, sz 
»Athenaeum«~ban, jelent meg Petőfi 
első verse s első nagy költeményé 
nek egész sora. Felismerte a nagy kö 
tőt már az első szárnypróbálgatások 
nál, biztatta az ifjú diákot, pénz' 
Petőfi csak azért fogadott el, me
tró adta az írónak, s ez is elismerés
nek számított.

Bajza József évfordulója felveti a 
gondolkozó emberben a másodrangú 
szellemek kérdését. Minden nemzet
nek szüksége van az olyan adminiszt
rátor-tehetségekre, mint aminő Bajza 
József volt. A lángelmék munkáját 
ők viszik s vihetik szépen s méltó 
magyarázattal a nemzet és világ színe 
elé. A másodrangú írónak is kijár a 
tisztelet, az emlékezés, Bajza József 
évfordulója ugyanazt juttatja eszünk
be, mint a nagy költőké: olvasásra 
méltó ő is. Olvasnivaló verseit, cik
keit, tanulmányait nézzük. Abból lát
juk, minő igaz és gondos gazda volt. 
Még Petőfi és Tompa is írtak verset 
az ő hatása alatt. Ébresztő és ébren- 
tartó szellem volt Bajza József. Idéz
zük itt ízelítőül e pár sorát:

Mutasd meg a világnak,
Hogy még erőd szilárd,
Hogy ezredes fokodnak 
Űj ezredév sem árt.

Mutasd meg, mit vihet ki,
Erős szívláng alatt,
Az elszántság hatalma,
És az érc akarat.

Ébredj nagy álmaidból,
Ébredj, Árpád fia!
Fölkelt a nap: hazádnak 
Föl kell virulnia!

Ezt 1845-ben írta; s ott volt híven, 
segítő erővel Kossuth jobbján, a sza
badságharcban is,

. Szalatuai Rezsi



E V A N G É L I K U S  É L E T S

Enekeskönyvek, h a  p réd ik á ln ak ...
Énekeskönyveket rendezgetek. H í

ve ink  adták, hogy küldjem  el be
köttetni, m ert elég rossz állapotban 
vannak már. M indegyiket átnéztem  
lapról lapra. A hol hiányzik egy lap, 
oda teszek be lapot azokból a régi 
énekeskönyvekből, am elyek a padlás 
porából, meg a sublót aljából kerül
tek  elő és a testvérek odaadták erre 
a célra. M indenki örül, aki már visz- 
szakapta, hogy m ily  széppé és való
sággal ú jjá  lett az énekeskönyve.

Most már a hatodik küldem énynél 
annyira megszerettem  ezeket a rossz, 
szakadozott könyveket, hogy m ár jó
barátokká le ttünk egymással. E lkez
denek nekem  prédikálni gazdáikról, 
velük kapcsolatos dolgokról. És én 
csendben hallgatom:

*
=  Látod, mennyire szeretnek en

gem! Kopott voltom, szakadozott lap
jaim mind azt mutatják, hogy én 
mindig kézbe kerülök és együtt me
gyek el gazdámmal a templomba. Én 
készítem el a szívek talaját az ige
mag számára! Szeretnek engem, de 
sajnos jobban szeretnek, mint a Bib
liát! Ez nekem fáj! Hisz én csak a 
Biblia számára útegyengető vagyok! 
Otthon is engem többször elővesz
nek és imádkoznak is belőlem, hi
szen imádságoskönyv is vagyok, de 
csak nem veszik elő oly sűrűn a Bib
liát! örülök, hogy szeretnek engem, 
de nem örülök, hogy jobban szeret
nek a Bibliánál!

— Prédikálok tovább. Az énekeken 
kívül mennyi mindent elhordoz a 
szívem. Beleírták a könyvem elejére 
nevüket. Nem is akárhogy, hanem 
így: »Amíg ezt a könyvet bírom, ne
vem et is beleírom. P. Rózsika az én 
nevem, Jézus Krisztus maradj ve
lem!« Egy másik lapon: »Ezt az éne
keskönyvet Isten segítségével vette  
1912. nov. 3. M. J.«

Most megállítalak, kedves Énekes
könyv a prédikációdban, bár jól tu
dom, hogy nem illik, de ugye a be
szélgetés is lehet prédikáció? Igen 
örülök, hogy tulajdonosod azt kéri, 
hogy maradjon vele a Jézus Krisz
tus. De vájjon Jézussal van mindig 
gazdád is? Te jobban tudod, mint én. 
Aztán annak is örülök, hogy másik 
gazdád azt is hozzátette, hogy Téged 
Isten segítségével vett. Vájjon, ha 
életének aránylag ilyen kis dolgait 
Isten segítségével cselekszi, akkor 
mindenben segítségül hívja Istent? 
Ne haragudj, ha csak úgy nézlek, 
mint kis dolgot, mert egy könyvvá
sárlás aránylag, kis dolog. Nem za
varlak tovább, folytasd a prédiká
ciódat!

— Hát folytatom! Leszne'r nekem 
is megjegyzéseim, amiket bizonyára 
Te is helyeselsz, kedves lelkész-test
vér, szolgatársam. Egyik lapomra az 
van írva: »Sz. M ariska szül. 1920. 
febr. 13., meghalt 1929. jú l. 29.« Eb
ben a két dátumban mennyi öröm és 
mennyi gyász van! Öröm, hogy ki
csiny született, gyász, hogy a kilenc
éves kislánykát, mint rózsabimbót 
szülei kísérik a temetőbe. Isten szán
tóföldjébe! Élet és halál! Csak arra 
emlékszem, hogy amikor kinn az ud
varon énekeltek, temették a kis Ma
riskát, én odabenn voltam. Ki sem 
nyitottak, amikor a legnagyobb szük
ség lett volna reám. Pedig milyen 
más lett volna, ha Mariska édesapja 
és édesanyja a kétségbeesett sírás 
helyett belőlem énekeltek volna vi
gasztaló énekeket — önmaguknak.

Csak bólintottam, hogy ne zavar
jam a prédikációjában, mert igaza 
volt. Valóban, mennyire más lenne a

NÉMETORSZÁG
Dr. Karl Heim professzor, az is

mert tübingeni evangélikus hittu
dós a napokban ünnepelte 80. szü
letésnapját. Heim, aki 1920 óta ta
nított Tübingenben, mint akadémiai 
tanár, a teológiai hallgatók több 
nemzedékét nevelte fel s a modern 
természettudományos világképpel 
való foglalkozás révén a teológia 
tarén úttörő munkát fejtett ki.

*
Reinold von Thadden, Grüber ber

lini esperes kíséretében tárgyaláso
kat folytatott a német egyházi napok 
megtartása ügyében a Német Demo
kratikus Köztársaság kormányával. 
Otto Nuschke miniszterelnökhelyettes 
örömmel vette azt a szándékot, hogy 
1954-ben az egyházi napokat a Német 
Demokratikus Köztársaság területén 
szándékoznak megtartani. A szász- 
országi evangélikus egyház meghívá
sára Lipcsét jelölték ki a júliusban 
tartandó egyházi napok színhelyéül.

*
A hermansburgi gyülekezet közel 

tzer éves Péter-Pál templomában is
tentisztelet keretében emlékeztek 
meg arról, hogy 100 évvel ezelőtt in
built el Hamburgból a Kandaké nevű

temetéseink »légköre«, ha a gyászoló 
család, ha könnyeken keresztül is, de 
sírás helyett énekelne!

— Hallgasd csak meg e?t a verset. 
Engem a gyülekezettől kapott akkor, 
amikor először élt Jézus testével és 
vérével a gazdám konfirmációja al
kalmával. Ezt a verset pedig még a 
Te második elődöd írta bele neki, 
mint konfirmációi áldást:

»Ha kísért a Sátán és ellened
támad

A z Űristen legyen a te erős várad!
őhozzá  m enekülj, buzgó hő

imában,
Béke, s nyugalom van az ö

oltalmában!«

örömmel mondom, hogy azóta 
is gazdám ki-kinyit, elvisz rendszere
sen abba a templomba, ahol konfir- 
máltatott. Imádkozik belőlem rend
szeresen Istenhez. Van is békessége! 
Ügy örülök ilyennek! De elszorul a 
szívem, ha arra gondolok, hogy van
nak olyanok, akik csak nagyünnepe
ken visznek el templomba és vesz
nek elő, miután letörölték rólam a 
port. Nézd meg a lap-tagjaimat! Min
denhol ép vagyok, olyan, mint mikor 
születtem, de karácsonyi, húsvéti, 
pünkösdi lap-tagom nyomorék. Az a 
baj, hogy csak ezeket a tagjaimat 
használják! Olyan ez, mint mikor egy 
embernek csak a keze munkálkodik, 
de nincs mögötte se a szíve, se az 
esze! Pedig úgy szeretném, ha az 
egész »testemet« használnák és éne
kelnének mindig belőlem . . ,

*— Aztán nézd meg ezt a lapot! Ez 
az ének áll itt: »Rád bízom sorsomat 
Uram, mindhalálig, akárhogy in té
zed, csak javamra v á l ik . . .«  És látod, 
mi van itt, éppen ennél az éneknél 
a két lap között! Egy négy levelű ló
here! Hiába énekli hát gazdám, hogy 
Istenre bízza életét? Egy kicsit azért 
babonás? Azt hiszi, így is lehet be
lőlem énekelni: »Rád bízom sorso
mat, szerencse!« Isten segítsége talán 
nem elég, kell valami pótlék, a sze
rencse?

«— Látod, ilyen az én életem! Bán
kódó és örvendező! Van miért bán
kódnom és van miért örülnöm. Ha 
nem úntatlak, elmondok még egy 
örömöt. (Rámnézett és látta érdek
lődő tekintetemet, látta, hogy való
sággal iszom szávait, mert nekem is 
prédikál élő lelkekről, énekesköny
vek gazdáiról.)

— Itt meg be van kerítve egy 
énekvers. Gazdám imádsága. Ezért 
imádkozik sok ember! »Béke legyen 
a nap alatt, emberek közt jóakarat, 
Szerezz köztünk békét, Urunk, 
melyért buzgón imádkozunk!« Ez is 
bennem van! Milliók imádsága! Gaz
dám egy a milliók között! Igen, »Sze
rezz köztünk békét, Urunk, melyért 
buzgón imádkozunk!«

— Még mondanék neked sok min
dent! Látom, örömmel és mégis 
bánkódva hallgatod! Befejezem. 
Áment mondok, mint minden prédi
káció ezzel zárul!

*

Észre se vettem , hogy m últak  el a 
percek, órák. Csak csendben hallgat
tam és raktam  a rozzant énekes
könyvekbe a lapokat. Jó volt hall
gatni! És m ire átrendeztem  mindet, 
egészen meggazdagodtam. A zért ír
tam csak le, hogy Te is, aki olvasod, 
elgondolkozz az énekeskönyvek pré
dikációján! De főleg gazdagodj meg 
belőlük, m in t én!

Hegyháti János

kis háromárbocos hajó, mely a her
mansburgi misszió telepeivel tartotta 
fenn a gyülekezet kapcsolatát.
UJGUINEA

Az újguineai fiatal egyháznak
120.000 tagja van. Az elmúlt évben
13.000 embert kereszteltek meg. Egy 
nemrég odakerült német misszioná
rius gyülekezete 50 ezer lelket szám
lál.
FRANCIAORSZÁG

Az elzászi evangélikus lelkészek 
értekezlete beadványban fordult a 
francia kormányhoz. Beadványukban 
kérték, hogy az elzászi evangélikus 
egyház elnöki tisztébe lelkészt ne
vezzenek ki J. Bresch colmari lel
kész személyében. A francia törvé
nyek szerint ugyanis az állam nevezi 
ki és nem egyházi testület választja 
meg az egyház felsőbb vezetőit. Az 
evangélikus lelkészek azt hangoztat
ták, hogy egyházuknak lelkészi ve
zetésre van szüksége az eddigi gya
korlattal szemben.
INDIA

Most forgatják az első hindu nyel
ven beszélő keresztyén filmet Jabal- 
pur-ban, Közép-Indiában. A film 
Zakeus történetét dolgozza fel ezen 
a rimán: Megváltozott élet.

Készülj az ige hallgatására!
Vízkereszt után 5. vasárnap.
I. Thess. 2, 9—13.

Isten  igéje igehirdetőt, igehallgatót 
egyformán mérlegre helyez. Jó né- 
künk is követnünk az apostol eljárá
sát és most így, m in t igehirdetők és 
igehallgatók, állnunk oda Isten íté
lete alá!

I g e h i r d e t ő k  az ige mérlegén! 
Á lljanak szószéken, vagy végezzék  
ezt a szolgálatot m in t szülők a ke
resztyén család körében, gyerm ekeik  
közt, egyform án ké t követelés alatt 
állnak. A  »mit hirdessek?« kérdésére 
az apostol rövid felelete ez: Isten  
evangéliumát. A  jó h írt a K risztus
ban kegyelm es Istenről. Ez a jó  hír 
az egyházra bízott kincs, m elyből itt 
a földön kibontakozik az ú j élet, oda
át pedig örök élet fakad. A  »hogyan 
hirdessem ?« m ásik kérdésére az 
apostol felelete ez: fáradhatatlan sze
retettel! Isten  szent evangélium ának  
egyetlen méltó tartóedénye van: az 
önmagát m ásokért elégető, m indig a 
mások, a reám bízottak javát kereső, 
teljes szeretet. Ilyen  igehirdető igazán 
csak egy volt: maga a testté lett Ige, 
Jézus Krisztus.

M int i g e h a l l g a t ó k a t  is m eg
ítél m inke t ez az ige! Isten  saját sza
vaként, azaz hittel fogadjuk-e való
ban a h irdetett és írott igét? Döbben
jü n k  rá már egyszer, hogy ez »erő 
és kegyelem  igéje: m ikor fü lü n ke t 
eléri, a S ze n tle lk e  a d ja . . .  ha a ke
gyelm et akarod elnyerni, legyen gon
dod rá, hogy az Isten  beszédét feszült 
figyelem m el hallgasd és alaposan 
meggondold! Mondom, egyedül az ige 
Isten kegyelm ének a hordozója!« 
(Luther.) V j szív, ú j akarat, ú j élet 
egyedül az Isten  szavának hittel való 
befogadásából támad. A z  egyház ele
ven  élete, az egyházak ökum éníkus  
találkozása és közeledése is csak Is
ten igéjéből sarjadhat elő. A z  ige ma 
is m unkálkodik: Isten törvénye és 
evangéliuma hatalommal szól az em 
berek között, végzi m unkájá t egyhá
zunkban. Á llju n k  hát oda Isten  be
szédének hallgatói és m egtartói közé, 
hittel fogadjuk a hirdetett igét! M ert 
rajta keresztül Krisztus dicsősége, 
ereje és kegyelm e sugárzik erre a v i
lágra, Nagy Gyula dr.

Istentiszteleti rend
1954. február hó 7-én, vasárnap, Budapesten 

A PESTI OLDALON:
Deák-tér d. e. 9 Rédey Pál, d. e. 11 

(úrv.) D. Dezséry László, d. u. 5 G. Bell és 
W. A. Visser’t Hooft. — Fasor: d. e. '/a 10 
Cserháti Sándor, d. e. 11 (úrv.) Gyöngyösi 
Vilmos, d. u. 6 Cserháti Sándor. — Dózsa 
György-út 7.: d. e. ValO Szita István. — 
Üllői-út 24.: d. e. ValO, d. e. 11 (úrv.) — 
Rákóczi-út 57/b: d. e. 10- (szlovák) Szilády 
Jenő dr., d. e. 8/<12 (úrv.) — Karácsony S.- 
u.: d. e. 10 (úrv.) Bonnyai Sándor, d. u. 
5 Szeretetvendégség. — Thaly K.-u.: d. e. 11 
(úrv.) Bomnyai Sándor, d. u. 6 Vámos 
József. — Kőbánya: d. e. Vj IO (úrv.) Havasi 
Kálmán teológus. — Simor-u. 33.: d. e. lU\% 
(úrv.) Hafenscher Károly. — Utász-u. 7: 
d. e. V412 (úrv.) Havasi Kálmán teológus.
— Zugló: d. e. 9 (gyerm.) Scholz László, 
d. e. 11 (úrv.) Scholz László, d. u. 6 Mun- 
tág Andor. — Gyanmat-u. 14.: d. e. V2IO 
Muntág Andor. — Rákosfalva: d. e. 7212 
M unt ág Andor. — Fóti-út 22.: d. e. 11 (úrv.) 
Gádor András, d. u. 5 Szeretetvendégség. — 
Váci-út 129.: d. e. 8 (úrv.) Gádor András, 
d. u. 4 Rimár Jenő — Újpest: d. e. 10 (úrv.) 
Matuz László, d. u. 5 Szeretetvendégség. 
Blatniczky Jenő. — Dunakeszi: d. e. 9 Blázy 
Lajos. — Vas-u. 2/c: d. e. 11 Szimonidesz 
Lajos. — Rákospalota, MÁV-telep: d. e. Vs9.
— Rp. Nagytemplom: d. e. 10. — Rp. Kis-
templom: d. u. 3. — Pestújhely: d. e. 10
Kürtösi Kálmán. — Rákoskeresztúr: d. e. 
Vall. — Rákoshegy: d. e. 9. — Rákosliget: 
d. e. 10. — Rákoscsaba: d. e. 9 Békés József, 
d. u. V27 Békés József. — Cinkota: d. e. 9 
(gyerm.) d. e. 10, d. u. */a3. — Mátyásföld: 
d. e. VjpI2. — Kerepes—Kistarcsa: d. e. V4IO.
— Pestlőrinc: d. e. 11, d. u. 5.-— Pestlőrinc-
Szemeretelep: d. e. 3/48. — Pesterzsébet: d. e. 
10. — Soroksár-Újtelep: d. e. 'Ifi. — Kis
pest: d. e. 9, d. e. 10. d. u. 6, — Wekerle- 
telep: d e. 8. — Rákosszentmihály: d. e.
Vall, d. u.

A BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér: d. e. 9 Pethő István, d. e. 

II Sréter Ferenc, d. u. 7. — Toroczkó-tér:
d. e. 9 Várady Lajos. — Óbuda: d. e. 9 Völ
gy es Pál teológus, d. e. 10 Völgyes Pál 
teológus, d. e. 11 (úrv.) Komjáthy Lajos, 
d. u. 5 Mezősi György. — XII., Tarcsay V.- 
u. 11.: d. e. 9 (gyerm.) Ruttkay Elemér, 
d. e. 9 Danhauser László, d. e. 11 Danhauser 
László, d. u. 7 Ferenczv Zoltán. — Hűvös
völgy, Lelkésznevelő Intézet: d. e. 10 Fe- 
renczy Zoltán. — Budakeszi: d. e. ValO. — 
Kelenföld: d. e. 8 (úrv.), d. e. V2IO (gyerm.), 
d. e. 11 (úrv ) Rezessy Zoltán dr., d. u. 5,
— Németvölgyi-út 138.: d. e. 9. — XI., Bar
tók Béla-út Í58.: d. 12 Muncz Frigyes. — 
Csepel: d. e. 11, d. u. 6. — Budafok: d. e, 
10. — Nagytétény: d. e. l/o9. — Kelenvölgy: 
d. e. 9. — Albertfalva: d. e. ‘/all. — Csillag
hegy: d. e. V2IO Kaposvári Vilmos, d. u. 7 
Kaposvári Vilmos.

A HUNGARIAN CHURCH PRESS 
a külföldet tájékoztató magyar pro
testáns egyházi kőnyomatos januári 
számában beszámol az evangélikus és 
a református egyházban történt újévi 
üdvözlésekről, az egyetemes imahét 
alkalmairól, Nyikoláj metropolita 
díszdoktorrá avatásának előkészüle
teiről és Bereczky Albert református 
püspök püspöki jelentéséből közöl 
részleteket. Beszámol a kőnyomatos 
ezen kívül dr. Vető Lajos püspök 
nyíregyházi és Dezséry László püs
pök miszlai templomszenteléséről, 
valamint a magyar evangélikus egy
ház templomépítési offertőriumáról. 
Közli ezen kívül Kemény Lajos es
peres halálának hírét.

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK

Arcok a bibliában:
H I R Á M

Salamon temploma évekig épül és 
amikor elkészül, párját ritkítja az 
akkor ismert világon. Bizonyára ha
talmas és szép lehetett, méltó arra, 
hogy Isten házának nevezzék, hogy 
falai közül szálljon fel a sokszínű 
zsoltárének az egek Urához.

Szépnek, hatalmasnak mondja el 
az a néhány fejezet, amely a temp
lomépítéssel foglalkozik, meglepő 
részletességgel sorolva fel annak dí
szeit, berendezési tárgyait, egész 
struktúráját, úgy, hogy szinte sze
münk előtt áll az egész templom, ha 
a sorokat olvassuk.

Számomra azonban nem ez a leg
érdekesebb. Hogy mi lep meg leg
jobban: ezt szeretném elmondani.

Vegyük kezünkbe bibliánkat és 
olvassuk el figyelmesen végig az 
előbb említett tudósítást és próbál
juk megkeresni azt, hogy tulajdon
képpen ki is építette a templomot, ki 
volt a tervezője, kik rakták fel a fa
lakat? Általában kiváncsiak vagyunk 
az ilyesmire.

Most az egyszer azonban hiába kí
váncsiskodunk, mert egyetlen nevet 
sem találunk a királyén kívül, mert 
a templom építői közül senkit sem 
jegyzett fel a könyv írója. Hogy 
miért, ő tudta és sajnos mi ma már 
nem kérdezősködhetünk tőle, hiszen 
évszázadok óta halott.

Egy név azonban mégis szemünkbe 
tűnik, azé az emberé, aki feldíszí
tette, ékesebbé tette az Isten házát: 
Hirám a neve.

Istentől áldott művész volt, aki szol
gálatot látott abban, hogy szép, dí
szes legyen a templom.

Meg is tett mindent, ami tőle, te
hetségétől tellett, úgyannyira, embe
rek jártak kezei munkájának csodá
latára. A Királyok és Krónikák 
könyvének írója is bizonyára sokszor 
elgyönyörködött a templom díszein, 
a szebbnél-szebb arany tárgyakon, a 
hatalmas oszlopok szépségein, ame
lyeket mind Hirám álmodott meg és 
az ő kezei formáztak.

Azóta hol van már Salamon temp
loma? Régen elpusztult és csak egy 
komor romfalat mutogatnak azok
nak, akik felkeresik Jeruzsálemet, a 
művész neve, aki széppé tette Isten 
házát azonban a mai napig megma
radt:

Amikor reá gondolunk, egy-két 
percre emlékezzünk azokra is, akik 
a mi kicsiny vagy nagyobb templo
mainkat építették, csinosították, fel
díszítették. Megérdemlik, hiszen ők 
is szolgálatot végeztek, amikor két 
kezük munkájával, művészi' álmaik
kal házat építettek Istennek, széppé 
tették.

A kövek, amiket ők egymásra rak
tak, megmaradnak hosszú időkig, 
hogy némán is beszéljenek Hirámról 
és a többiekről, akiknek sokban kö
szönhetjük, hogy a kis és nagy temp
lomok falai közül szállhat az ének 
és imádság az Isten felé.

Vámos József

Szombat esti közös imádságunk
a  n a g y  l á t v á n y .

II. Móz. 3, 1—6.
X. A Hóreb-hegyi, lángokban álló csipkebokor valóban »nagy látvány« 

volt Mózes számára. Az égő bokor és benne megszólaló Or, Isten szent
ségét és kegyelmét hirdette. Éspedig a mód, ahogyan magát Isten szol
gájának kinyilatkoztatta, az Ö szentségét tárta fel, de az a tény, hogy 
kinyilatkoztatta magát s amit ebben a kinyilatkoztatásban önmagáról 
mondott, az Ö kegyelm ének  volt a bizonysága.

2. Életünknek minden területén azzal az Istennel van állandóan ta
lálkozásunk, Aki egyszerre szent és kegyelmes. Bizony sokszor könnyel
műen elfeledkezünk Isten szentségéről, »bátran« járva a bűn útját, arra 
gondolva: »Isten úgyis megbocsát.« Pedig az ö  szentsége emésztő-tűz. 
Máskor viszont nem merünk hinni bátran bűneink bocsánatában, mert 
csak az ö  szentségét látjuk és elfeledkezünk arról, hogy ö  Jézus Krisz
tusban kegyelmes Isten.

3. Aki a szent és kegyelmes Isten szolgálatában áll, annak egész lé
nyéből és munkájából sugároznia kell az Ö szentségének és kegyelmé
nek. Isten azt akarja és azt munkálja, hogy a keresztyén gyülekezetek, 
amelyekben Ö lakozik, szentségükkel, szeretetükkel és békességükkel le
gyenek »nagy látványai« az embereknek. Csak így szolgálhatják a gyüle
kezetek Isten dicsőségét és az emberek javát.

V A L L JU K  MEG, hogy sokszor szem  elől tévesztjük  Isten  szent
ségét és kegyelm ét, nem  élünk az Ö jelenvalóságában és 
ezért nem  tudunk hasznosak lenni ebben a világban.

AD JU NK H Á LÁ T , hogy Isten  nem  akarja a bűnös halálát.
KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy gyülekezeteink szentségükkel, örö

m ükkel és békességükkel látványosságai legyenek az em be
reknek, hogy a fó ti fé r fi és presbiter konferencián Isten m un
kálkodjon, hogy a gyülekezetek számadó közgyűlésein hálá
val és bűnbánattal tud junk az Isten  elé állni, és Isten adjon 
bölcseséget a Berlinben tárgyaló roppant felelősséget hor
dozó állam férfiaknak a békés megegyezésre.

K. Z.

B I B L I  A - O L V A S Ó
HETI IGE: II. KOR. 4 :6.

Február 7. Vasárnap Jer. 3:15. Zsid. 13:17.
Jeremiás próféta jól ismerte Isten hármas ígéretét, amit Ábrahámnak 

tett: 1. Nagy nép atyjává teszlek, 2. Megsokasítom utódaidat, 3. A te ma
godból születik a világ Megváltója. A próféta Ígéri a hűtlenség idején né
pének: jó pásztorokat adok néktek, akik nem babonában, vallásos mezbe 
bújtatott alakoskodással, hanem értelemmel, tudománnyal és igazi hittel 
vezetnek téged.

Olvasd még: II. Pét. 1:16—21. Dániel 2:1—26.
Február 8. Hétfő. Zsolt. 112.1. Luk. 12:47.

A zsoltáríró az Isten félelmében látja a legnagyobb boldogságot. Az 
istenfélő ember ragaszkodik az igazsághoz, szereti embertársait, adakozik 
az arra szorulóknak.

Olvasd még: II. Móz. 34:29—35. Dániel 2:27—40.
Február 9. Kedd. És. 44:6. Ef. 3:14—15.

Ésaiás így szól: az Ür jósága és dicsősége elmúlhatatlan! Öelötte meg
hajtjuk térdeinket, és úgy kérjük, hogy tanítson meg minket Krisztus sze- 
retetének teljes ismeretére.

Olvasd még: II. Kor. 4:3—12. Dániel 5:1—9.
Február 10. Szerda. És. 57:16. II. Tim. 1:9.

A bűnös embert, bár rászolgált az ítéletre, Isten mégsem akarja elve
szíteni. »Nem örökké periek és nem mindenha haragszom«. Ésaiás így bá
torítja népét és inti, hogy térjen vissza arra az útra, mely irgalmas és ke
gyelmes minden megtért bűnös számára.

Olvasd még: II. Kor. 4:13—18. Dániel 5:17—30.
Február 11. Csütörtök. I. Móz. 1:27. Ef. 1:4.

A  világ teremtésének története határozottan kiemeli, hogy »Isten az 
embert az ő képére, Isten képére teremté.« Isten kijelentésére az embernek 
hittel kell felelnie. A békességre, a szabadságra, a jóságra, a szeretetre és 
az ezekhez hasonlókra való törekvést kell magunkévá tennünk. Isten 
azonban nemcsak Teremtőnk, hanem Atyánk is, legyünk azért »feddhe
tetlenek ő előtte szeretet által«.

Olvasd még: Csel. 26:4—20. Dániel 5:17—30.
Február 12. Péntek. V. Móz. 7«. Ján. 15:9.

Krisztus övéi iránt mindig nagy szeretetet mutat, tanítja János apos
tol és kér mindnyájunkat, hogy maradjunk meg ml is ebben a szeretetben. 

Olvasd még: Mt. 16:24—28. Dániel 6:19—28.
Február 13. Szombat. Jer. 15:20. II. Kor. 12:9.

Jeremiás próféta imádkozik népéért, népe megtartatásáért. Rettene
tes belső lelki küzdelmeiről olvashatunk könyvében. Félti népét, aggódik 
érte. Isten közelében szeretné tudni népét és minden eszközt felhasznál 
e magasztos cél érdekében. Nyakába vett járommal jár, mely szintén azt 
fejezi ki: engedelmeskedjetek Istennek!

Olvasd még: Fii. 3:20, 4:1. Dániel 7U—15.
Szuchovszky Gyűl»
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E G Y ÉNEK JUBILEUMÁRA
A x i HITETEK REMÉNYSÉG 

IS LEGYEN ISTENBEN« — ez a
rövid m ondat ju to tt eszembe Péter 
apostol első leveléből, miskor egészen 
véletlenül rábukkantam  arra, hogy 
az elm últ évben egy 300 éves jubi- 
’eumról feledkeztünk meg. Nem le
het senkit se megróni a feledékeny- 
ségért, hiszen ilyen jubileum okat 
nem szoktunk számon tartan i. Egy 
énekről van ugyanis szó. Egyik leg
ismertebb, legelterjedtebb és leg
kedveltebb egyházi énekünk jubi
lált, a  »Keresztyén Énekeskönyv« 
370. számú éneke. Az ének szerzője

Gerhardt Pál.
M agyar fordításban először az -U j 

lengedező Mennyei Kar« című éne
kesikönyv közölte 1750-ben. Most 
Sántha Károly fordításában énekel
jük:

Hagyjad a jő  Istenre 
M inden te u ta d a t. -, s

300 éve énekli világszerte az egész 
keresztyénség “Isten hárfásánaik« 
ezt az énekét. 30 nyelvre fordították 
ie. Bach János m uzsikájában is ott 
zeng szám talan feldolgozásában.

M iért a  keresztyén reménység 
szava ju to tt eszembe erről az ének
ről? Talán a ny ár folyam án Evan- 
stonban tartandó ökum enikus kon
ferencia, am elynek ez a  tém ája: Jé 
zus K risztus a  világ reménysége — 
talán  ez határozta meg gondolataim 
irányát? Lehetséges. Annyi bizo
nyos, hogy a  370. számú ének az 
»Istenben való bdzodalom« című cso
portban kapott helyet énekesköny
vünkben. G erhardt P á lt sem szokták 
a  reménység énekesének nevezni. 
Á ltalában a gondviselés-hit és a

»keresztyén optimizmus'«
költőjének ta rtják  őt. Ezzel a  szo
kásos meghatározással szemben for
dult meg bennem valami.

G erhardt Pál a  keresztyén opti
mizmus költője . . . Nem mondunk 
ezzel egyszerre sokat és egyszerre 
keveset G erhardt Pálról? Talán 
megfelelőbb lenne őt a

keresztyén reménység
költőjének nevezni. G erhardt Pál 
azért a  reménység költője, m ert re
ménységben ólt, reménységben lá tta  
az em bert, az em bernek m inden dol
gát és az em ber körüli világot is és 
ebben a  reménységben ír ta  énekeit 
is.

Mindez a  30 éves háború idején 
történt. Egy olyan szörnyűséges idő
ben, m ikor annyi gyülekezet pusz
tu lt el szinte nyom talanul Ném et
országiban, hogy G erhardt P ál 44 
éves koréban ju tha to tt csak önálló 
lelkészi álláshoz. Egy olyan em ber 
énekel itt rem énykedve és m ásokat 
is reménységre késztetőn, akinek a 
gimnáziumi végbizonyítványába — 
akkor ez tantárgy volt, még hozzá 
latón nyelven — ezt írták  be: “tű r 
hetően versel«. Egy olyan ember,

aki sok tekintetben korának hábo
rús viszonyai m iatt csak 47 éves ko
rában tudott megházasodni, aki öt 
gyermeke közül négyet veszített el, 
úgy, hogy m ikor 13 évi házasság 
után felesége meghal, hatéves fiacs
kájával m arad csak egyedül. Egy 
olyan evangélikus lelkész énekel itt 
reménységben, akiinek papi szolgá
la tá t is súlyos kereszt terhelte. A 
Lübbeni gyülekezetben őrzött arc
képén ez a  felírás olvasható: «Ger
hard t P ál a sá tán  rostáján  m egfor
gatott teológus.«

Állítólag jubiláló éneke is akkor 
keletfcezett, m ikor Berlinből elüldöz
ték. Útközben egy szegényes ven
dégfogadóban húzódott meg. Amíg 
felesége benn az egyszerű ebéd el
készítésével foglalatoskodott, k inn a 
kertben ír ta  meg G arhard t P ál azt az 
énekét, am ely annyi em bernek szol
gált segítségül, gondjai és aggo
dalm ai között: Hagyjad a jó Istenre 
M inden te  u tadat . . .  A 37. zsoltár 
5. verse adta hozzá az indítást. Ami
kor elkészült versével, besietett fe
leségéhez és felolvasta neki. Alig 
fejezte be az olvasást, két utas em 
ber lépett be a  fogadóba. Az állásá
ból elmozdított G erhardt P ált ke
resték, hogy a  Lübbeni gyülekezetbe 
hív ják  meg lelkésznek.

M l AZ A KERESZTYÉN RE
MÉNYSÉG, am ely á th a tja  jubiláló 
énekünket és G erhard t Pál egész 
költészetét? A keresztyén reménysé
get legegyszerűbben az Apostoli 
H itvallásnak ezek a szavai fejezik 
ki: hiszem a testnek feltám adását 
és az örök életet. A keresztyén re
ménység Isten nagy és végső válasza 
a rra  a  szörnyűségre, hogy ez az éle
tünk  véges. “A keresztyén rem ény
ség — így í r  egy híres dogmatikus 
— nem  ennek az életnek a  fo ly tatá
sát jelenti, hanem  az élet betelje
sülését.

A keresztyén reménység tehát 
egész életünket felöleli: ez a mi 
életünk fog beteljesülni. Ami 
gyalázatosságban és erőtelen- 
ségben vettetik el, feltámad di
csőségben és erőben. A keresz
tyén reménység nem fordít el 
ettől az élettől, ellenkezőleg fel
fedi előttünk azt az igazságot, 
amelyben Isten ezt a mi életün

ket látja.
A halál legyőzése ez és nem  m ene
külés a  túlvilágba.

G erhardt P ál ennek a  keresztyén  
rem énységnek a fényében  lá tja  az 
egész m ostani életet. Ezért ír  nyu
godtan arról, hogy az em beri szivet 
keserűség bántja, ezer baj, gond, 
bánat csüggeszti. Nem kell elhall
gatnia, hogy Isten k a rja  nem  csak 
áld, hanem  sú jt is. Nem kerüli aggo
dalm askodva az ilyen szavakat: bá
nat, bú, gond, baj, vész, keserv. Ezek 
a kifejezések m ind előfordulnak a 
370, énekben, Éppen ezért sok, ha

B Á N K I  ESTÉK
A LELKÉSZ megcsóválta a fejét.
— Nem jól van ez így — mondotta, 

mikor a  templomot megnéztük. — Az 
oltár mögött van a kályha. H iába fű t- 
jük, a fal és az o ltár háta felveszi a 
meleget, a templom pedig hideg ma
rad. Télen nem m ernek az em berek 
templomba jönni. Ezen sürgősen vál
toztatni kell.

És m ár m uta tja  is a helyet, szem
ben a szószékkel, ahová még a télen 
áthelyezik a kályhát, hogy ne csak 
a lélek, hanem  a test is meleget ta 
láljon itt  a templomban.

— Ezt is kitesszük innen — m utat 
a régi, farostélyos lelkészpadra. —• 
Nyitott padot teszünk ide. A lelkész 
ne zárkózzék rács mögé. Legyen 
együtt a  gyülekezettel az istentiszte
leten.

Teli van tervekkel. Ragyog a sze
me, m ikor az elvégzendő sok m unká
ról beszél.

Sok a m unka, sok a változtatni 
való a gyülekezetben.

*
AZ IFJÚSÁGI BIBLIAGRAN

együtt van a gyülekezet ifjúságának 
színe-virága. Élénken figyelik az ige
hirdetést. Az igehirdetés u tán  fel
csendül az ének. A bánki fiatalság 
szíve énekel.

*
FOSZTOKÄBA MEGYÜNK. Meg

nézzük, hogyan él este a falu. Az 
egyik házból világosság árad. Beme
gyünk. Húszegynéhány leány és asz- 
szony ü l az egymás m ellé rakott asz
talok körül. Tollat fosztanak. Mikor 
belépünk, abbam arad a beszélgetés 
és a  nótaszó. M indenki a lelkésszel 
akar beszélni. M indenkinek van egy 
kedves szava, van kérdeznivalója. 
Leülünk a lányok közé. A lelkész az 
Evangélikus Életből olvas fel néhány 
cikket. M indenki érdeklődéssel hall
gatja. Felolvasás közben is folyik a 
munka.' Serényen tépik a gyenge toll

pihéket. Jóm agam  is megpróbálko
zom a tollfosztással. A lányok kine
vetnek, m ert ügyetlen vagyok. Fel
olvasás u tán  ének következik. Sorra 
jönnek elő az ism ert egyházi énekek. 
Mindenből annyi, am ennyit könyv 
nélkül tudnak  a lányok.

Üj, fosztatlan tollhalom  kerül az 
asztalra. Tovább folyik a  fosztóka. 
Mi felkelünk és hazamegyünk. 
Egyik-másik házból lám pafény és nó
taszó szűrődik ki az éjszakába. Tol
lat fosztanak.

*

DISZNÓTORRA hívtak bennünket 
az egyik estén. Nincs hiány a szíves 
kínálásban és a finom , ízes falatok
ban. A bánki nép megyeszerte híres 
a kedvességéről és vendégszereteté
ről. Ez a  vendégszeretet most hat- 
ványozódott az új lelkésszel szemben, 
akit nagyon m egszeretett a falu  népe. 
Vacsora közben tréfálkozunk, beszél
getünk, m ajd észrevétlenül ráterelő
dik a szó a tem plom ban és a gyüleke
zetben elvégzendő sok-sok m unkára. 
Néhány presbiter is jelen van a va
csorán. Lelkesen követelik részüket 
a munkából. A dja Isten, hogy elvé
gezzék.

*
VACSORA UTÁN még sétálunk 

egyet. Lábunk a la tt ropog a hó. A 
lelkész a jövendőről beszél. Szép a 
templom, istenfélő, kedves nép a gyü
lekezet népe, de m indkettőn sok az 
igazítani való.

A lelkész terveket sző. A falu  körül 
emelkedő hegyek a lján  elterülő tó 
befagyott jegén, a  m elegforrások fö
lött feketéllő lékek, m int csudálkozó 
szemek néznek bennünket. A vastag 
hótakaró alá bú jt házacskák ablakai 
sorban elsötétednek. M ögöttük alszik 
a bánki gyülekezet igére szomjas 
népe.

A rról álmodnak, hogy új élet sar
jad  a  gyülekezetben.

Szenttgh István

G erhardt P ál költészetét keresztyén 
optim izm usnak nevezzük.

G erhardt pál az egEsz
FÖLDI ÉLETET lá tja  ennek a  ke
resztyén reménységnek a  fényében. 
Ezért kerül bele költészetébe: em
ber, á llat és mezők. Nem mozog 
szűk körben, az em ber és világának 
egész terü leté t bejárja, m ert m in
dent rem énységben lá t és hogy m in
dent reménységben m utasson meg. 
Egy m ásik kedvelt énekében így ír: 

Ég és föld ezer csudáit 
Szolgálatomra adá;
Mit szem em  lát s szívem  áhít 
Tőlem  meg nem  tagadó.
Á ldást h int hegyen és völgyön, 
Jóságából meglelem  
M indennap eledelem  
S úrrá te tt engem a földön. 
Minden elhagy, elfeled,
Isten vég nélkül szeret.
Valaki azt m ondta egyszer Ger

hard t Pál énekeiről; meglátszik ra j
tuk, hogy harangzúgás közben ké
szültek. Ä valóság ezzel szemben az, 
hogy általában pipázgaíva, füstkari
kákat fú jva ír ta  verseit. Az em ber 
és a term észet életének m inden él
ménye megcsendül költészetében, de 
úgy, hogy közben m indenre világos
ság, a  keresztyén reménység sugara 
hull Istentől. Ezért kevés, ha Ger
hard t P ál költészetét keresztyén op
tim izm usnak nevezzük. A keresz
tyén reménység énekese G erhardt 
Pál, m ert nem csak jubiláló énekün
ket írta : Hagyjad a jó Istenre M in
den te  u ta d a t . . . ,  hanem  ő irta  eze
ket is: Oh m iként fogadjalak világ 
M egváltója . ; :  vagy: Oh fő vérző 
sebekkel M eggyötrött, m eg rako tt. ; ;  
Vagy így is lehetne mondani. Azért 
írha tta  meg jubiláló énekünket, 
m ert ezeket is megírta.

A rra tan ít 5 bennünket, hbgy az 
igazi reménység csak igazi hitből, 
vagyis a Jézus K risztusból tám ad. 
A h it pedig elerőtelenedik, ha egy
ben nem  reménység is Istenben.

A JUBILÁLÓ 370. SZÁMŰ ÉNEK
300 éves élettörténete sok-sok pél
dával bizonyítja, hogy a reménység 
m iképpen űzi el a kétséget és ho
gyan erősíti a hitet. Paulik  János 
volt nyíregyházi evangélikus lel
kész, aki 1907-ben, G erhardt Pál 
születésének 300 éves évfordulóján 
egy kis füzettel em lékezett meg »Is
ten  hárfásáról« fel is jegyez egy 
ilyen történetet,

A francia forradalom  idején a pá
rizsi ném et kápolnában Gambs 
evangélikus lelkész éppen a 37. 
zsoltár 5. verséről prédikált, a  gyü
lekezet pedig G erhardt-énekét éne
kelte. Az istentisztelet u tán  egy sá
padt em ber kereste fel a lelkészt. 
Elmondta néki, hogy tönkrem ent 
kereskedő. Az ének hangja hívta be 
a  templomba éppen akkor, m ikor 
útban volt a Szajna felé, hogy bele
ölje magát. Az ének és az igehirde
tés űzték el rem énytelenségét

E nnél a talán épitőleg
KISSÉ KIKEREKITETT anekdotá
nál hitelesebb és hozzánk közelebb 
álló Járosi Andor volt kolozsvári 
esperesnek, Reményík Sándor lelki- 
pásztorának példája. Kedves éneke 
volt a  370. ének. Egyik lelkipásztori 
levelében ír t róla. A levelet egy fia
tal, utolsó vizsgái előtt álló teológus
hoz intézte, aki gok félelemmel, 
belső szorongással készült a  lelkészi 
pályára. így  szól a levél:

»Atni aggodalmadat illeti, drága 
kis csacsim! »Hagyjad az Urra a te 
utadat és bízzál benne, m ajd ő te l
jesíti.« 37. zsolt. 5. v. M ikor káplán
nak indultam, ugyan attól aggód
tam, m in t te. Íme?! Ma is olyan gát
lásaim vannak, hogy csuda — az 
utolsó percig. A kkor: »Hát én gyöt
rődtem, most te légy velem  Uram  
Isten!« — s megy. S naponként éne
keld el szívből: Befiel du deine 
Wege . . .  (Hagyjad a jó  Istenre . ,.) ,  
aztán néha: K i dolgát csak Istenre 
hagyja első versét, s M ind jó, am it 
Isten té szen . . .  Gyerekes, am it aján
lok, de rajtam  segített. A  félszet ki- 
énekeltem  magamból az Ur Isten  
dicsőségére. S  még egyet: A us tiefer  
Not schrei ich zu Dir . . .  Bűnösök 
hozzád k iá ltunk A  mélységből nagy 
Isten . . .  (Luther). Ezt különösen. De 
ha szíved szerint való is az eleje, 
annál harsányabban fú jjad  a végét. 
— Még egyszer! Bízzál a j ó  Isten
ben, s még egyszer őbenne, aztán, 
ha nagyon bízol Benne, akkor m a
gadban. Én egy pillanatig nem  kéte l
kedem, hogy felhasznál. Csak szo- 
morkodom aggodalmaid miatt. Még 
egyszer: 37. zsoltár 5. v.!«

Járosi Andor tudott valam it.a rró l, 
ami az első magyar evangélikus éne
keskönyvnek, a H uszár Gálénak, 
első lap jára van felírva: »Daemo- 
nes musicam refugiunt.« A muzsika 
messze űzi a démonokat. Ezért sze
re tte  egyházi énekeinket. Ezért sze
re tte  G erhard t P ált és most jubi
láló énekét.

Hagyjad a jó Istenre M inden te 
u t a d a t E z  az ének m ár sok ördö
göt űzött messzire, Ezért is a  re
ménység éneke;

Lelkészképzés az orosz pravoszláv egyházban
N yikoláj m e tro p o lita  előadása

Január 29-én a budapesti reformá
tus Teológiai Akadémia dísztermé
ben gyülekeztek össze a református 
és evangélikus egyház vezetői, a teo
lógiai akadémiák professzorai és hall
gatói, hogy meghallgassák Njikoláj 
metropolita előadását az orosz pra
voszláv egyházban folyó lelkészkép
zésről.

Az orosz pravoszláv egyházban két 
magasabb fokozatú teológiai akadé
m ia m űködik: Leningrádban és 
Moszkvában, s ezenkívül nyolc teo
lógiai szem inárium  áll a lelkész
képzés szolgálatában. “A teológiai 
szem inárium oknak a főfeladata — 
m ondotta Nyikoláj m etropolita —, 
hogy lelkipásztorokat, papokat ké
pezzen, főleg a vidéki egyháztagok 
és gyülekezetek számára. A négy
esztendős szem inárium i kurzus el
végzése u tán  a  hallgatók teljes- 
jogúakká válnak a lelkipásztori 
szolgálatra. Viszont azok, akik to
vább akarnak  elmélyülni a  teológiai 
tudom ányok ism eretében, azok a 
teológiai szemináriumból a teológiai 
akadém iába lépnek, am elynek a ta 
nulm ányi ideje szintén négy esztendő. 
Ilyen módon, akik a  teológiai aka
dém iára lépnek, azoknak m ár meg
van az előképzettsége is a  teológiai 
tudom ányok alapismereteiben.«

Sohasem volt hiány azokban az if- 
jakban, akik  a teológiai szem ináriu
m okra és a teológiai akadém iákra 
való felvételüket kérték:

“Minden esztendőben felülmúlja 
azoknak a száma, akik jelent
keznek a teológiára, azt a szá
mot, amit mi a teológián elég

nek tartunk«
— m ondotta Nyikoláj metropolita;

A teológiai szemináriumokon és 
akadém iákon magasszínvonalú teo
lógiai m unka folyik. A tantárgyak 
olyanok, m int bárm ilyen más teoló
giai akadém ián;

Első helyen szerepelnek a bibliai 
tudományok, az ószövetségi és 
újszövetségi teológia, majd en
nek eredményeire épül fel a dog
matika. amely a teremtésnek, a 
megváltásnak és a megszentelés
nek a teológiáját nyújtja. Az 
etika a keresztyén erkölcsiség 
nélkülözhetetlen feltételeire mu
tat rá, feltárja az igében kijelen
tett erkölcsi törvényt, s azután 
részletesen szól a keresztyén kö
telességekről és jócselekedetek

ről.
A vallások keletkezésének, történe
tének, a különféle keresztyén egyhá
zak teológiájának összehasonlítása

m ellett nagy szerepe van a gyakor
lati teológiának, s abban különösen 
a gazdag egyházi örökséget m agába 
foglaló ortodox liturgia tanu lásá
nak. Az orosz pravoszláv egyház ige
hirdető egyház is, s ennélfogva a 
gyakorlati teológia m ásik fontos 
tárgyköre az igehirdetés elméleti 
és gyakorlati kérdéseivel való fog
lalkozás. M indezt kiegészíti a ke
resztyénség általános egyháztörté
nete, benne az orosz pravoszláv egy
ház története, az egyházjog tanítása, 
a szovjet állam  alkotm ányának is
mertetése, az egyházi ószláv nyelv, 
görög, latin, angol, német, francia 
nyelv és egyházi ének;

A tanuló ifjúságot jelentős ösz- 
szegű ösztöndíjak sarkalják  a Hiva
talos tananyagon tú l menő teológiai 
elmélyülésre. - -

A teológiai akadémiák legjobb 
hallgatói, akik elvégezték a teo
lógiai akadémiát, asszisztens
ként működnek tovább az akadé
mián, hogy továbbképezzék ma
gukat és teológiai tudományos 

fokozatokat érjenek el.
Magasabb teológiai tudományos fo
kozat a teológiai akadém ia elvég
zése u tán  a m agisteri és doktori foko
zat. Ezeknek a fokozatoknak az el
nyeréséhez két-két disszertációt kell 
megírni, kétféle tém áról, a  disszer
tációkat nyilvánosan és ünnepélye
sen kell előadni, s megvédeni a teo
lógiai tanári k ar és a nagy nyilvá
nosság előtt. Nyikoláj metropolita 
megjegyezte, hogy ő a  m agisteri fo
kozatot Pétervárott, a doktori foko
zatot pedig M oszkvában szerezte 
meg;

Az egyház és állam  elválasztása 
folytán a teológiák a hívek önkén
tes adom ányaiból ta rtják  fenn m a
gukat. Az egyházközségi pénztá
rak  a szükségleteiken felül maradó 
összegeket egyrészt az egyházi köz- 
igazgatás támogatásáf-a, m ásrészt a 
teológiai szemináriumok és akadé
m iák fenn tartására fordítják;

A hívek adományainak összege 
olyan jelentős, hogy abból a teo
lógiai szemináriumok és akadé
miák diákjai ugyanúgy el vannak 
látva, mint az állami iskolák 

növendékei,
A mindvégig rendkívül nagy fi

gyelemmel hallgatott előadást ezek
kel a szavakkal fejezte be Nyikoláj 
metropolita: “ Szeretettel köszöntőm 
a szeretett ifjúságot, amelyet szeret
tem, szeretek és szeretni is fogok 
mindig.«

Az egyháztörténetből:
Eperjesi vértörvényszék

Még csak hajnali négy óra van.
A bakók, a hóhérinasok egymás

u tán  hozzák a különféle kínzóeszkö
zöket. — Az egyik szögletbe szenet, 
fúvót, gyantát, szurkot, csípővasakat, 
hosszú árakat, üstöket tesznek le, a 
m ásikba éles szögekkel k ivert nehez 
kereket görgetnek. A középen álló 
nagy tőke köré éles bárdokat tám asz
tanak. A tőke közelében levő emel
vényre fényes pallósok kerülnek. A 
felállított magas oszlop m ellett ott 
van m ár a  kölönc, a spanyol-csizma 
és a hüvelyk-csavar is,

E ljött a reggel.
A vérpadon m egjelent a kikiáltó. 

U tána a hóhérok és egy Perizhof 
nevű jezsuita páter jön a feszülettel.

: ; . Békóba verve, Székely Andrást, 
Tököly Im re katonájá t hozzák a  vér
padra.

— K araffa feleségével és néhány 
főrangú tiszttel nagy örömmel várja 
a rémes jelenetet.

Székely A ndrást hátravont kezek
kel az oszlophoz kötik. A hóhér erős 
lánggal égő vastag viaszgyertyát ta r t  
az áldozat álla alá.

Székely A ndrás egész testében 
megremeg. Félig sült nyelve kiesik a 
szájából.

K araffa mosolyog.
Most az áldozat kötelékeit feloldoz

zák. A jezsuita a keresztet nyújtja 
felé. Székely A ndrás jobb kezével 
dühösen ellöki m agától a  jezsuitát.

A büszke m agyart a tőkéhez von
szolják. A lábait k irán tják  alóla és a 
földre nyom ják. Az egyik hóhér _a 
szerencsétlennek jobb k a rjá t a tő
kére húzza, a  m ásik a tőkére húzott 
kezet bárddal tőből levágja.

Székely A ndrás egész testében vo
naglik. — N éhány perc m úlva bal 
k a rja  is a porba hull.

Szegény Székely Andrást, így, tor- 
zan, haldokolva egy székbe ültetik. 
Szembe K araffával.

K araffa int. És Székely András 
feje a  porba hulL

*
Székely A ndrás u tán  ezen a napon 

még hét protestáns m agyart vonszol
nak a vérpadra. Bezzegh György 
testét kolonccal huzatták  meg, m ajd 
kezét-lábát kitörték és csak ezután

nyakazták le. — Radvánszky György, 
bár a kínokban eszét vesztette, előbb 
a jobb karjá t, azután a fejét metszet
ték le. — Feja Dánielt előbb spanyol- 
csizmába, Palásthy Gábort égő szu 
rokba, Bertók János fejét tüzes csípő
vasba te tték  s csak azután vették va
lam ennyinek a fejét.

Feldmajer Simon, hogy az em ber
telen kínokat kikerülje, a tömlöcben 
önm agát megfojtotta, de azért az ő 
h u llá já t is ló farkához kötötték.

Végre, hogy az egész látvány annál 
rém ítőbb legyen, egy Kovács 
György nevű mészáros, mivel szána
lom ra m ert indulni, az oda szivárgó 
néptömegből csak nagy hirtelen a 
vérpadra hurcoltato tt és m inden ki
hallgatás és bírói ítélet nélkül nyom
ban lefejeztetett.

*  .

Történt pedig mindez Eperjesen. 
1687 m ájus 6-án, I. Lipót osztrák csá
szár és m agyar király uralkodásának 
harm incadik esztendejében, amikoi 
K araffa A ntal volt a császári vezér 
Magyarországon.

*

(A történeti adatok Filep Mi
hálynak — Rezik János kézirat: 
kivonat, Szirmay István Hist. 
Taschenbuch, Prot. Egyh. és Isk. 
Lap 1848 forrásm unkák nyomán 
ír t  — “Van bíró a felhők felett« 
c. történeti írásából valók.)
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Dr. Bell püspök a Deák-téri templomban 
átadta egyházunknak az Egyházak Világtanácsa üdvözletét

A nehézségek legyőzésének útján
Az idén különösen erős tél köszöntött hazánkra. Évek, talán évtizedek 

óta nem voltak ilyen nagy hidegek és nem esett ilyen sok hó. A nagy hideg 
és a hatalmas hóviharok országszerte sok nehézséget okoztak. Nehézséget 
okoztak elsősorban a közlekedés terén. A hatalmas hótorlaszok megnehezí
tették, sok helyen pedig lehetetlenné tették a vasúti és közúti forgalmat. 
Ennek az lett a következménye, hogy fennakadások történtek az üzemek 
nyersanyag ellátásában és helyenként az élelmiszer ellátásban is. De ne
hézséget okozott a kemény tél az egyes családok háztartásában is. Kevés
nek bizonyult az előre beszerzett tiizelőmennyiség.

Ezekkel a nehézségekkel szemben az egész ország népe egyöntetűen 
és hősiesen vállalta küzdelmet. Vállalták a küzdelmet elsősorban a bányá
szok, akikre az a feladat hárult, hogy előirányzott széntermelési tervüket 
túlteljesítsék. Vállalták a küzdelmet a vasúti és közúti közlekedés dolgozói 
is. A hómarógépek vezetői sokszor két-három napig egyfolytában szolgá
latban állottak, hogy az utakat járhatóvá tegyék. De vállalta a küzdelmet 
az ország valamennyi lakosa, mindenki, aki a nehézségek ellenére minden 
erejével azon volt, hogy munkahelyén helyt álljon és a rábízott feladato
kat teljesítse.

A zord téllel folytatott küzdelem közben sem feledkezik meg azonban 
az ország népe arról, hogy előkészületeket tegyen a tavaszi munkák gyors 
és jó elvégzésére. Ebben a munkában különösen a mezőgazdaságra hárul 
a nagy feladat. A feladatok elvégzésében azonban az ipar és az ipari dol
gozók is teljes erejükből segítségére sietnek. Napról napra hallunk arról, 
hogy az ipari termelés hogyan igyekszik elősegíteni a mezőgazdasági mun
kát mezőgazdasági gépek és szerszámok gyártásával, valamint arról is 
hogy az iparban dolgozók legjobbjai hogyan sietnek személyesen is a mező- 
gazdasági dolgozók segítségére.

Egyházunk népe együtt küzd az egész néppel a nehézségek legyőzé
séért és a tavaszi munkák minél jobb elvégzéséért. Vállaltuk és vállaljuk 
mindazt ami ebből következik. Napról napra kérjük imádságainkban Is
tent. hogy áldja meg népünk hősies erőfeszítéseit és áldozatos munkájúi, 
hogy a munka elvégzése után együtt örülhessünk mindnyájan Isten aján
dékának î az új kenyérnek.

Ökumenikus megbeszélések hazánkban

Dr. George Bell chichesteri 
püspök, a brit anglikán egyház 
püspöke, az Egyházak V ilig- 
tanácsa központi bizottsága elnö
kének igehirdetése a Deák-téri 
templomban 1954. február 7-én.

Az Atyának, a F iúnak és a Szent
lélek Istennek nevében, Ámen.

Textus: Ez 37. 3. "És monda né
kem: Embernek fia! Vájjon megéled- 
nek-é ezek a tetemek? És mondám: 
Uram Isten, Te tudod!«

A bibliában nagyon sok látom ás
tól van szó, mindegyik jelentős volt 
a maga korában annak a népnek az 
életében, amelyikhez a látomást látó 
próféta közvetítette. De, míg vannak 
közöttük olyanok, am elyeknek jelen
tősége elmúlik azzal a néppel, am ely
nek szólnak, mások m egtartják  je
lentőségüket az idők végéig.

Az egyik legjelentősebb ilyen lá
tomás Ezékiel e látomása a meg
száradt tetemekről. Ez a látomás 

örök, maradandó érték.
Ez a látomás körülbelül Krisztus előtt 
600 körül történt. Ennek a látom ás
nak a háttere az volt, hogy Izráel 
népe fogságban volt és telve volt 
vágyakozással az otthona után. Ezé
kiel a gyászban és fájdalom ban levő 
néphez intézte szavait és hirdette a 
feltám adást és az új életet. Amikor 
most tovább megyek abban, hogy 
ennek a látom ásnak a jelentőségét 
kifejtsem, akkor először a rra  szeret
nék rám utatni, hogy miben külön
bözik ennek a látom ásnak az é r
telme ma, a huszadik században at
tól, am it először jelentett.

Háröhi képben jelenik még előt
tünk ez a  látomás.

Az első képben a próféta szavai 
nyomán egy völgynek a képét, látjuk. 
A völgy csontokkal volt teleszórva és 
Isten lelke látja, hogy ezek ime igen 
megszáradtak az ég alatt. S a ha
lottaknak ebben a roppant - gyüleke
zetében a próféta az egyetlen élő. S 
az a  hatalom, az az erő, amely oda
vitte a prófétát abba a völgybe, a rra  
készteti őt, hogy körüljárjon köztük. 
Amikor ránehezedik lelkére ennek a 
pusztulásnak a nagysága, akkor 
hallja meg a hangot, amely azt kér
dezi tőle: »Embernek fia, vájjon 
megélednek-é ezek a tetemek?« És 
ő azt feleli: »Uram Isten, te tu 
dod!«

Egy másik kép is feltáru l szemeink 
előtt. Azt a parancsot ott kapja a 
próféta, ez a magányos ember, hogy 
prédikáljon ezeknek a szétszórt cson
toknak és hirdesse, hogy Isten újból 
testet ad nekik és megélednek. S eb
ben a m ásodik képben lá tja  azt a 
megrázó jelenetet, hogy lön zúgás és 
zörgés és egybemenének a tetem ek, 
mindegyik tetem  az ő teteméhez. De 
mindaz a különös hangzavar, ami ott 
támadt, még nem a lélek hangja. 
Mert a tetem ekben még nem volt 
élet.

A harmadik képben változik á t az 
egész helyzet. Ebben a képben hang
zik el a próféta felé a  parancs: Pró- 
fétálj a léleknek, prófétálj em bernek 
fia és m ondjad a léleknek: »Ezt 
mondja az Űristen: a négy szelek fe
lől jöjj elő lélek és lehelj ezekbe a 
megölettekbe, hogy megéledjenek. És 
prófétátok ahogy parancsolá. És belé
jük méné a lélek s megéledének és 
állának lábaikra, felette igen nagy 
sereg.« A vízió m agyarázattal végző
dik: Isten maga világosítja meg az ő 
prófétája előtt, hogy mi tö rtén t itt.

Először is azt kell lá tn ia a prófé
tának, hogy a tetem ek az Izrael egész 
háza, a rem ényt vesztett nép, az, 
amelyet abban a pillanatban joggal 
lehetett holt népnek nevezni. Azt 
mondta e nép önmagáról: Elszárad
tak a mi csontjaink és elveszett a mi 
reménységünk, kivágattunk!

A második jelenetben lá tjuk  Izrael 
népét, am int inakat és húst nyer, bőr
rel borítta tik  be, de még nincs ben
nük a lélek. A harm adik jelenetben 
viszont a látomás szerint a népbe 
visszaérkezett a lélek. Lábaira ál
lott, ú jra  helyre van állítva anyagi

és lelki vonatkozásokban, meg van 
szervezve, visszatérhet otthonába. 
Ez az a látomás, melyet Ezékiel 600 
esztendővel Krisztus U runk születése 
előtt látott és ez ennek a látom ásnak 
az értelme, abban a korban.

De most hadd fordítsuk el tekin
tetünket Ezékiel korától és

vizsgáljuk meg, hogy ennek a lá
tomásnak mi a mondanivalója a 
mi korunkban, a mi nemzedé

künkben?
Azt hiszem, nem nehéz dolog meg

látni ennek a mi világunknak a képét 
Ezékiel látom ásának a m eghalt te
temeiben. Sok nemzet egyszerű em
bereinek a szívében ott él a jövőből 
való nagy kiábrándulás. És ha végig
tekintünk ennek a világnak szinte 
véget érni nem akaró állandó össze
ütközésein és azon a meg nem ér
tésen, am ely betölti, — ha végigtekin
tünk a  világ nyom orultjain, elszegé
nyedett emberein, A frikának, Ázsiá
nak elnyomottam, a rengeteg bajon, 
akkor mi is elm ondhatjuk; »elszá
rad tak  a mi csontjaink és elveszett 
a mi reménységünk, kivágattunk!« 
Bizony itt  van az elszáradt csontok 
völgye és bizony odaterelget bennün
ket most az Isten. De nekünk nem 
kell vigasztalanul elfutnunk erről a 
helyről. Amilyen bizonyos vagyok 
abban, am it mondtam, éppúgy meg 
vagyok győződve arról, hogy ne
künk i t t  az elszáradt csontok völgyé
ben, ebben a világban, amelyben 
annyi kétségbeesés és nyomorúság 
van, nem kell m egriadnunk, m ert 
ebben a völgyben itt van velünk a 
m indeneket kormányzó Isten. De 
ugyanakkor -azt is meg kell mon
danom, hogy nincs okunk egyszerűen 
azt m ondani, hogy semmi ok nincs 
a  kétségbeesésre.

A m ásodik tanulság, am it Ezékiel 
látomásából m erítünk, a következő: 
Azt is meg kell tanu lnunk  és tud
nunk, hogy össze kell gyűjtenünk a 
tetem eket, meg kell szerveznünk azo
kat a lehetőségeket, am elyeket Isten 
adott nekünk a segítésre. Hogy pél
dákat mondjak:

minden lehetőséget meg kell 
ragadnunk, hogy elérjük nagy 
céljainkat, mint Németország 
egyesítése, Korea egyesítése, a 
világ egyesítése és más nagy 
célok is, amelyek lehetővé tétet
tek számunkra. Az is feladataink 
közé tartozik, hogy minden lehe
tőséget megragadjunk arra, hogy 
a népek között az igazságosság 

szelleme uralkodjék.
M indent megtegyünk, hogy gazda

ságilag és szellemileg elm aradott or
szágok előre ju thassanak és kifej
lődhessenek. De tudnunk kell azt 
is, hogy a szervezési m unka önmagá
ban nem elég. Ez a vállalkozás nem 
sikerülhet, ha' nincs olyan erő, amely 
irányít és ezért kell Ezékiel látom á
sának harm adik részére is figyel
nünk. És ez a  legfontosabb: egyet
len nemzet sem állhat ta lp ra Isten 
nélkül. Bárm ilyen nagy jelentősége 
legyen is a gazdasági tényezőknek, 
az egyes népek felemelkedésében, a 
gazdasági tényezők nem  elegendők, ha 
hiányoznak a lelki tényezők. Mivel 
Isten kormányozza a világot, a be
léje vetett h it és irán ta való enge
delmesség a fontos és döntő.

Kedves Testvéreim , én úgy jöttem 
m a este közétek, m in t az Egyházak 
V ilágtanácsának egyik képviselője. 
Képviselője annak  a testületnek, 
amely ebben a világban az egyhá
zak Jézus K risztusban való egységét 
törekszik megvalósítani azok közt az 
egyházak között, am elyek U ruknak 
és M egváltójuknak ism erték el 
Krisztust. Jézus K risztus m int a  vi
lágmindenség Ura áll előttünk, m int 
döntő tényező az események sodrá
ban.

Elhoztam a Magyarországi Evan
gélikus Egyháznak az Egyházak 
Világ-tanácsa 161 tagegyházának 
meleg testvéri köszöntését. 
Nagyra értékeljük a ti részvéte
leteket az Egyházak Világtaná
csában, a ti szolgálataitokat mi

felénk és igen fontosnak tartjuk 
közreműködéseteket. összeköt 
bennünket a szeretet és az egy

másért való könyörgés.
Az Egyházak V ilágtanácsának 

végrehajtó bizottsága éppen az el
m últ napokban ülésezett Kőnigstein- 
ben és erről az ülésről levelet inté
zett a berlini konferencián tanács
kozó négy külügyminiszterhez. -Fel
kérjük ebben a külügym inisztereket, 
hogy tegyenek meg m inden tőlük tel
hetőt, hogy békeszerződést lehessen 
kötni Németországgal és Ausztriával 
és ezután a további kérdéseket is 
megoldáshoz lehessen segíteni. Azzal 
fejeztük be azt a levelet, hogy rá
m uta ttunk  arra, hogy milyen döntő 
jelentősége lesz annak a légkörnek, 
amellyel ez a konferencia végződik. 
E ttől fog íüggeni, hogy reménység
gel vagy rem énytelenül nézzük-e á 
jövendőt.

Biztosítjuk levelünkben a négy 
külügyminisztert arról, hogy a 
keresztyének a világon min
denütt imádságukban hordoz
zák munkájukat és könyörögnek 
azért, hogy jó döntéseket hozza
nak. A béke keresésének a kér
désében sem a szervező munka 

az, ami egyedül számít.
Természetesen nagy szükség van 

politikai tevékenységre ahhoz, hogy 
békét lehessen kötni. De minden 
szervezési törekvést a léleknek kell 
áthatnia. És mi azért imádkozunk, 
hogy a politikai törekvéseket irá
nyítsa a világ Ura, Isten, az ő Szent
leikével.

Ezért hadd m ondjuk el széttekintve 
a világ kérdéseinek egész során: »A 
négy szelek felöl jöjj elő lélek és le
helj ezekbe a megölettekbe, hogy 
megéledjenek.«

Az Atyának és a Fiúnak és a 
Szentléleknek nevében, Ámen.

Az egyháznak a Jézus a fundamentuma
A z egyháznak a Jézus 
A  fundám entoma.
A  szent Igére épült 
Fel lelki temploma  
Leszállt a m ennyből hívni 
És eljegyezni őt 
M egváltva drága vérén  
A  váltságban hívőt.

K ihívott m inden népből 
Egy lelki népet itt,
K it egy Űr, egy keresztség 
És egy hit egyesít,
Csak egy nevet magasztal;
Csak egy cél vonja őt,
És egy teríte tt asztál 
A d néki ú j erőt

A  világ fejedelm e 
Feltámad ellene,
Vagy hamis tudománytól 
Gyaláztatik neve,
S  míg egykor felderül majd  
A z Ű m ak hajnala,
Csak virrasztói kérdik:
»Meddig az éjszaka?«;

Sok bajban, Itüzdelemben 
Meghajszolt, m egvetett,
De szent megújulásért 
És békéért eped,
Míg látomása egykor 
Dicsőn beteljesül 
S a győzedelmes egyház 
Urával egyesül.

A  három-egy Istennel 
Már itt a földön egy,
S  az üdvözült sereggel 
Egy nép és egy sereg 
Ó m ily áldott rem énység:
Ha itt időnk lejár,
Te boldog szenteiddél 
Fenn Nálad béke vár!

Stone J. Sámuel 1339—1900 
A reform átus énékeskönyv 

392. sz. éneke.

F ebruár' 6-án, szombaton reggel 
néhány napos látogatásra hazánkba 
érkezett dr. George Bell chichesteri 
püspök, az Egyházak Világtanácsa 
központi bizottságának elnöke és 
dr. W. A, Visser’t Hooi't professzor, 
az Egyházak Világtanácsa főtitkára. 
Látogatásuk célja, hogy megbeszélé
seket folytassanak a Magyarországi 
ökum énikus Bizottsággal az Egyhá
zak Világtanácsa evanstoni nagy
gyűlésével kapcsolatban. Fogadásukra 
Hegyeshalomig elébük utazott Péter 
János reform átus és Dezséry László 
evangélikus' püspök.

A vendégek a szombati napon, feb
ru á r  6-án előzetes megbeszéléseket 
folytattak magyarországi protestáns 
egyházak vezetőivel. V asárnap dél
előtt m indketten a K álvin-téri refor
m átus tem plom ban hirdették az.igét. 
D élután pedig az 5 órakor kezdődő 
istentiszteleten a Deák-téri evangé
likus tem plom ban prédikáltak. Az itt 
elhangzott igehirdetésüket lapunk 
m ás helyén teljes terjedelm ükben kö
zöljük.

Hétfőn reggel a  budapesti refor
m átus teológia Ráday-utcai díszter
mében a Magyarországi ökum e
nikus Bizottság kétnapos nagygyű
lése kezdődött meg, Ezen a gyűlésen 
a bizottság állandó tagjain kívül 
részt vettek  mindazok, akik az el- : 
m últ nyáron az evanstoni előkészítő 
anyaghoz adott m agyar hozzászólás 
elkészítésének m unkájában részt vet
tek. Részt vett a gyűlésen dr. George 
Bell, az Egyházak Világtanácsa 
központi _ bizottságának elnöke, dr. 
W. A, Visser’t Hooft, az- Egyházak 
Világtanácsa főtitkára, valam int J. 
L. Hromádka > professzor, a  prágai 
Com enjus-fakultás dékánja is.

A gyűlést dr. Kádár Imre teológiai 
professzor, a Református Konvent 
külügyi és sajtóosztálya vezetőjének 
igem agyarázata és im ádsága vezette 
be. A megnyitó beszédet dr. Bereczky 
Albert reform átus püspök mondotta. 
Szeretettel köszöntötte a megjelent 
vendégeket és örömének adott kife
jezést. hogy az ökum énikus mozga
lom ilyen kimagasló vezető szemé
lyiségei is tanú i annak a komoly és 
felelősségteljes m unkának, am it a 
M agyarországi ökum énikus Bizott
ság végez.

Dr. Vető Lajos püspök előadása 
u tán  dr. Pálfy Miklós, az Evangé
likus Teológiai Akadémia dékánja 
ism ertette a Magyarországi ökum é
nikus Bizottság eddigi m unkáját, 
melyet az evanstoni főtém a meg
beszélésével kapcsolatosan végzett. 
Bárt ha Tibor debreceni reform átus 
lelkész pedig arró l számolt be, hogy 
milyen nagy m értékben vettek és 
vesznek részt az evangélikus és re
form átus gyülekezetek az ökumé

nikus m unkában. Pilder Mária, y Re
formátus Konvent m unkatársa is
m ertette a protestáns teológiai aka
démiákon végzett ökuménikus m un
kát.

Ezután az evanstoni fötéma: 
»Krisztus a világ reménysége« teoló
giai m egvilágítására került a sor. A 
Magyarországi Ökuménikus Bizott
ság ezzel kapcsolatos teológiai m un
kájá t dr. Papp László, a Budapesti 
Református Teológiai Akadémia dé
kánja, dr. Pákozdy László, a Debre
ceni Református Teológiai Akadé
mia dékánja, dr. Varga Zsigmond. 
reform átus teológiai tanár. Prőhle 
Károly evangélikus teológiai tanár 
és dr. Czeglédy István reform átus 
teológiai tanár ism ertették részletei
ben.

A gyűlésen előadást tarto tt dr. 
George Bell püspök az Egyltázak Vi- 

' lágtanácsa történetéről. Előadását 
különösen megragadóvá tette az a 
tény, hogy ő m aga is kezdettől fogva 
részt vett ebben a m unkában és az 
egyes eseményekről személyes é l 
ményei alapján adott beszámolót. 
Dr. Visser’t Hooft főtitkár az evan- 
stoni nagygyűlés teológiai előkészítő 

'm unkáját ism ertette.
A gyűlés második napján Dezséry 

László püspök ta rto tta  a reggeli áh í
tatot. U tána J. L. Hromádka p ro fe s 
szor ta rto tt előadást, m ajd megbeszé
lés következett, melynek keretében 
több hozzászólás hangzott el az elő
adásokhoz. A megbeszélés eredm é
nyeit Péter János reform átus püspök 
foglalta össze s egyben körvoinalázta 
a bizottság további feladatait. A gyű
lés D. Bereczky Albert reform átus 
püspök záróáhitatával és im ájával ért 
véget.

A LELKIPÁSZTOR
a Magyarországi Evangélikus Egyház 
lelkész: szakfolyóirata januári szá
mában közli dr. Vető Lajos és De
zséry László püspök székfoglaló be
szédeit. melyeket a pozsonyi Evangé
likus Teológiai Fakultáson mondottak 
el 1953. dec. 1-én, diszdoktorrá avatá
suk alkalmából. Cikket közöl dr. Kar
ner Károly teológiai akadémiai tanár 
tollából, melyben a bibliafordítás 
iránt érdeklődök fóti konferenciájá
ról számol be. Dr. Nagy Gyula teoló
giai akadémiai tanár a pneuma, 
psyché, sarx és sóma újtestámentunn 
fogalmak bibliai fordításának proble
matikájával foglalkozik a következű 
cikkben. Szemelvényeket közöl •  lap 
Mesterházy Ferenc keszthelyi lel
késznek »Isten két világa: a szent Ás 
profán« című dolgozatából »A világi 
felsőségről« címmel. A szaklap ezen
kívül igehirdetéseket közöl a februári 
vasárnapokra.

„ . . . M I N D N Y Á J A N  E G Y E K  L E G Y E N E K “ (j*«.n.3i>



2 E V A N G É L I K U S  É L E T

„Az elmúlt századok folyamán ritkán volt olyan korszak, amikor annyira 
eleven, mély teológiára lett volna szükség, mint napjainkban“

—  mondotta J. L. Hromádka professzor

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
1954. február 14. Hetvened vasárnapja.

Igék: 1. Pét. 2.1—5. — Mt. 9.9—13. 
»Képmutatásból — szolgálatra.« — Liturgikus szín: zöld.

Február 5-cn, pénteken délután 5 órakor J. L. Hromádka professzor, 
a prágai Comenius teológiai fakultás dékánja előadást tartott az Evan
gélikus Teológiai Akadémián, a budapesti evangélikus és református 
teológiai tanárok és hallgatók előtt.

Előadásának bevezetésében a kö
vetkezőket m pndotta: »Ebben a kor
ban, amelyben élünk, a rra  van szük
ségünk, hogy egyre közelebb kerül
jünk  egymáshoz és segítsük egymást 
teológiailag is. A teológiának éppen 
ebben a korban rendkívüli jelentő
sége van s bárm ikor találkozom teo
lógusokkal, mindig emlegetem, hogy

az elmúlt századok folyamán rit
kán volt olyan korszak, amikor 
annyira eleven, mély teológiára 
lett volna szükség, mint napjaink

ban.«
Ezután rá té rt előadásának tá r

gyára: a gonosz problém ájára. Felso
rolta azokat az igehelyeket, amelyek 
ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Szem
beállította egymással a két tényt: a 
világ, amelyen állunk, lényegében jó. 
Isten terem tő kezéből, m int jó világ 
kerü lt ki és mégis van Gonosz, a szó 
legszorosabb értelmében, a bibliai bi
zonyságtétel szerint. Különösen hang
súlyozta azt, hogy a Gonosznak a lé
té t nem lehet, m int kívülállóknak 
szemlélnünk.

— A teológia nem akarja  és nem 
is tud ja m agyarázni a Gonoszt. Az a 
teológia, am ely a Biblia bizonyságté
telére támaszkodik m egállapítja, hogy 
van Gonosz. És pedig személyes fele
lősségtudattal á llap ítja meg.

A Gonoszról a szó szoros értelmé
ben a Biblia szerint nem beszél
hetünk akkor, ha nem vesszük 
tudomásul azt, hogy felelősek va
gyunk mindazért a gonoszságért, 
ami ebben a világban történik.
— Mikor arról beszélünk, hogy 

honnan került a Gonosz a  világba, 
akkor mintegy belőlünk kell megad
nunk a feleletet. Mi vagyunk a felelő
sek.

Giertz Bo:

H I T B Ő L  É L Ü N K
Vászonkötésben. Ara : 30.— Ft. 
Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály
Budapest, VIII., Puskin-u. 12.

A továbbiakban arról beszélt, hogy 
a személyes felelősségen túl, a Go
nosz hatalm a m eghaladja a mi emberi 
erőnket, létünket. Éppen ezért a le
győzésére nem  elég az em beri erő, az 
em beri igyekezet. Isten a Jézus Krisz
tusban, aki m egjelent testben, m in
denható ú r a Gonosz fele tt is. Ü r a 
halál, a pokol és az üdvösség fplett. 
Nemcsak kijelenti m agát a Jézus 
Krisztusban, hanem  ott van m inde
nütt, ahol az em ber van.

Jézus Krisztusban Isten maga 
törte meg a Gonosz hatalmát.

Előadásának végén Hrom ádka pro
fesszor négy tételben foglalta össze az 
elm ondottak gyakorlati következmé
nyeit.

— Az egyház, m int a Jézus Krisz
tus népének gyülekezete, felelősséget 
hordoz mindazért, ami gonoszság ezen 
a világon történik. Nem elmélkedik a  
Gonosz felől egyrészt, m ásrészt nem 
kétségeskedik és nem panaszkodik a 
Gonosz miatt.

Jézus Krisztus azért jött erre a 
világra, hogy közösséget vállaljon 
a bőnöíf emberrel. A mi küldeté
sünk is az, hogy közösséget vál
laljunk a szenvedő és bűnös em
berrel jobban, mint bárki más.

— Másodszor: Az egyház nem bi- 
zakodhatik el a maga kegyességével 
és templomaival. Nincs ezen a földön 
olyan hely, ahová ne tudna behatolni 
m aga az Ördög. Akkor van az egyház 
a legnagyobb veszélyben, ha a sa já t 
maga szentségére és igazságára akar 
támaszkodni.

— Harmadszor: Tudomásul kell 
vennünk, hogy nincs fejlődés m agá
tól. M inden egyes lépésünket ki kell 
küzdenünk.

— És az utolsó, ami a szám unkra 
igen fontos, a következő. Mondtam, 
hogy

nincs a földön olyan szent hely, 
ahova be ne tudna hatolni az Ör
dög. De a másik, — és ez a győ
zedelmes üzenet, — hogy nincs 
ezen a világon olyan átkozott, 
olyan reménytelen, olyan meg
romlott hely, ahol Ö, Jézus Krisz

tus jelen ne lehetne.

Jézus Krisztus m indenütt ott van, 
ahol em beri feltételekből senki sem 
képes hozzá eljutni.

Előadását a következő szavakkal 
fejezte be:

— »Nincs komolyabb és nincs fele
lősségteljesebb, m int a  Krisztus-hit. 
De nincs örömteljesebb és győzedel
mesebb hit sem ezen a világon, m int 
a Krisztusba vetett hit, Aki eljött, 
hogy eltörölje a bűnt, szenvedést, ha
lált és örök életet adjon nekünk.

I r a n  K ra sk o  :

Vasárnap este
Valahol messze, 
sötét erdők közt 
csendes, halk, békés 
kis fehér falú  
sim ul a földhöz.
Benne ősrégi, 
komoly nézésű 
házak hallgatnak.
A z egyik házban 
gondoktól őszült 
édes jó anyám  
ül magánosán 
a vén asztalnál.
Csontos kezére 
hajtja ráncoktól 
szántott homlokát
— gondok árnyéka  
ü lt rajta mindig, 
ilyennek láttam  
kiskorom  óta —
Énekes könyve 
nyitva előtte,
— ősök ujjától 
simára kopott 
öreg rézcsattok * 
csillannak enyhén

•» a félhomályban  —
Utolsó lapját 
csak nézi, nézi,
— nehéz kéz írta 
reá egykoron:
»Isten megáldott 
fiúval, a k i . . .«
Jóságos szeme 
könnyel áztatja  
a sárgult lapot.
De az öreg könyv, 
m ely megríkatta, 
meg is nyugtatja  
én jó anyámat, 
már puha, vékony  
hangon énekli:
*Leszállt az Urnák 
alkonya, á ld ju k . . .«
— S  a kis szobára 
mind sűrűbb, mélyebb  
homály terül rá —
— S csöndesen, halkan  
csend, béke száll le
én jó anyám nak  
fehér fejére.

Szlovákból fordította: Darvas János.

LELKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉG
A pesti és budai egyházmegyék 

lelkészeinek rendszeres teológiai 
munkaközössége február 4-én az 
egyetemes székház tanácsterm ében 
jö tt össze. Az ülésein az »igehirdeté
sünk kulcsszavai« tém ájú sorozat
ban Mezősi György bibliatanulm á- 
nya hangzott el a bűnről. Foglalko
zott a munkaközösség az 1954-es 
esztendő m unkatervével. Ezután 
Groó Gyula és Muntág Andor ta r
to ttak  előadást erről a  kérdésről: 
»A Szentírás evangélikus-lutheri 
használata«. A két előadást mintegy 
egyórás eleven megbeszélés követte:

BUDAPEST-RÁKÖCZI-ÜT
Jan u ár 31-én jól sikerült szeretet- 

vendégséget ta rto tt a  Rákóczi-úti 
egyházközség. Dr. Szilády Jenő lel
kész szlovák és m agyar nyelvű 
imádsága és köszöntése után Záhony 
János művészi éneke következett, 
m ajd dr. Gaudy László ta rto tt nagy 
figyelemmel k ísé rt előadást a buda
pesti egyházi élet fejlődéséről. Glatz 
Anna írásm agyarézata után ismét a 
gyülekezeti lelkész imádsága zárta 
be az összejövetelt.

GYÖR-SOPRONI EGYHÁZMEGYE
A győr-soproni egyházmegye lel- 

készi munkaközösségének győri kör
zete február 2-án ta rto tta  ezévi első 
ülését G yőrött Németh Károly es
peres elnöklete alatt. Ü rvacsorát 
Hubert István csornai lelkész osztott. 
Az ülésen m egalakult az egyházme
gyei lelkészi önsegély. Németh Ká
roly esperes előterjesztésében pa
rasztságunk kérdéseivel foglalkoztak 
a lelkészek. Laborczi Zoltán nagy
baráti lelkész a bibliafordítás irán t 
érdeklődők decemberi konferenciá
járól, Sághy Jenő egyházmegyei 
sajtólelkész a januárban  Foton ta r
tott országos kétnapos sajtóértekez
letről számolt be.

FÓT
Február 19. A X. Belmissziói és 

Kántorképző Tanfolyam vizsgája.
Február 23—26. Foton végzett 

kántorképzősök továbbképző konfe« 
renciája.

Március 1—6. Asszony- és leány« 
konferencia. (E konferencára anyá
kat és leányaikat várjuk. Szeretettel 
külön is m eghívjuk a papnékat, a 
belmissziói tanfolyam ot és népfőis
kolát végzett asszonyokat és leá
nyokat.)

M árcius 9—12. K atehetikai konfe
rencia.

GYÉKÉNYES
Népünk ötéves tervének eredmé

nyeképpen a határszéli Gyékényesen 
is kigyulladt a  villany. Gyülekeze
tünk, a hívek példás áldozatkészsé
géből, a  templomba és a lelkészla
kásba bevezette a villanyvilágítást,

IHAROSBERÉNY
Kutas Elek, a  somogy-zaiai egyház

megye esperese ik ta tta  be h ivatalá
ba a  gyülekezet új felügyelőjét: 
Varga Im re volt presbitert. Isten 
áldását kérjük  szolgálatára.

HALÁLOZÁS
özvegy Kovács Jánosné hatvankl- 

lenc esztendős korában Bezin el- 
húnyt. Ifj. Kovács János bezi gond
nok édesanyját gyászolja az elhunyt
ban.

DEAK-TÉR
A Pesti Egyház Deák-téri gyüleke

zete február 21-én d. u. fél 7 órakor 
ta rtja  ez idei első szeretetvendégségét 
a gyülekezeti teremben. Előadást ta r t  
Benczúr László püspöki titk ár Reroé- 
nyik Sándorról, a műsorban pedig 
Reményik sok szép verse fog elhang
zani. Irásm agyarázatot ta r t  Zay László 
segédlelkész. — A terem  fűtve lesz.

A Pesti (Deák-téri) Evangélikus Egyházközség 
1954. február 13-án, szombaton este 6 órakor

az V. Sütő-utoa 1. II. emeleti díszteremben 
elhunyt lelkésze emlékére 

a »Deák-téri Esték« sorozat negyedik estjeként

K E M É N Y  L A JO S  E M L É K E S T E T
. rendez.

Ünnepi beszédet mond D. Dezséry László püspök. 
Közreműködik:

Zathureczky Ede hegedűművész, a  Zeneművészeti 
Főiskola főigazgatója,
a L utheránia énekkar W eltler Jenő vezetésével, 
Bókay János 
és lelkészek.

— Fűtött terein! —

HÁROM ÉLMÉNY
RÄKÖCZI h a d n a g y a

a címe annak az új magyar színes
filmnek, amelyet az elm últ héten 
m utattak  be. A film  nem m éltatlan 
a kuruc szabadságharc nagy évfor
dulójához. Igaz örömmel, boldog 
izgatottsággal néztük végig, képről 
képre. Minden m agyarnak élmény, 
ha a nemzet m últjával ilyen közvet
lenül találkozhatok. Nagy varázserő 
van a filmben, különb minden más 
varázserőnél. Föltűnik tá jaink  
egyike, a színen átrezzen egy zászló, 
elvágtat egy lovas. S abban a pil
lanatban a m últban vagyunk. A film 
elragad, felemel, kivételessé teszi az 
időt, amelyet ott töltünk előtte. A 
Rákóczi-szabadságharc sokféle for
m ában kínálkozik a filmkockára. 
Akik ezt a  film et készítették, a ki
sebb form át választották, egyetlen 
eseményt, nem is jelentékenyet, de 
am elyben benne van az egész hul
lámverés.

A film akkor jó, amikor igazat 
mond. Ez az igazság a varázserő 
s ez neveli a nézőt, hogy utána 
is még foglalkozik vele, újra meg 
újra előjönnek alakjai s moz
dulataikat érezzük, mintha sajá

tunk volna.
A » R á k ó c z i  h a d n a g y a «  ilyen 

film, ha van is benne egy és más, 
ami nem  sikerült. Az egész élmény
ként hat. Egy felvidéki magyar, egy 
pozsonykörnyéki jobbágy, Rété köz
ségbéli fiú. Bornemissza János, meg
védi faluját, megmenti m átkáját, vi
tézséget mível, hadnagya lesz Rá
kóczinak. Nem is a történet maga 
fogja meg az em bert, hanem a tör
ténet szereplői. Ezekben annyi igazi 
népi-nemzeti szépség van, annyi 
szelíd, em bert vonás, annyi term é
szetesség. Ez tetszik a nézőnek. így 
hisszük el, hogy valóban a nép sza
badságharca volt Rákóczi felkelése. 
Ez a falu, ezek a parasztok tudják, 
mitévők legyenek. Ahogy felegyene
sednek a robotból s szabadságot nyi- 
togató katonákká váln .k , azonmód 
ösztönszerűen képviselik a nemzetet.

Az ő generálisuk Bottyán János, az 
ő fejedelm ük Rákóczi Ferenc. S az 
ő ellenségük az osztrák császár és 
árm ádiája s áruló földesuruk, aki 
azért férkőzött Rákóczi bizalm ába és 
Nyitra várába, hogy azt elárulja s a 
Júdás-ezüstön meggazdagodjék és 
hízzon egyet a vagyona. A rétéi pa
rasztok nemzeti jellem et képvisel
nek. M ert összetartanak, m ert szívó
sak, m ert okosak és jó katonák. S 
ezt hivalkodás nélkül csinálják, egy
szerűen, _ m int egy kapavágást. Jól 
válogatták meg ehhez a m ondani
valóhoz a színészeket is. Csupa si
került figura, az egy Rákóczit ki
véve. A fejedelm et képtelenek va
gyunk így elképzelni. Annál inkább 
Bottyánt, Fekete M iskát, ezt a tőről- 
metszett bujdosót, akinek a mo
solya, jó szava, m inden mozdulata 
sikerült s igaz. S áll ez a film két 
főszereplőjére is, a két fiatal, isme
retlen alakítóművészre, a Borne
missza Jánost és A nnáját játszó szí
nészre. Szép produkciójukat nem 
fogjuk elfeledni. Ügy éreztük, hogy 
találkoztunk a kuruc szabadságharc 
hiteles képeivel. A rendezés ugyan
csak jónak mondható. Az, ami él
mény a kuruc muzsikából és költé
szetből, ebben a filmben is élmény. 
A katonák tánca s annak ritm usa 
m ár a lélekben, idegekben m egtör
tént teljes feloldódást, a külső sza
badság benső előzményét m utatja. S 
m utatja, hogy ez a nép ismeri az 
arányt, van gerince, egészsége, íz
lése és Istene.

MÖRA FERENC
húsz évvel ezelőtt halt meg. Szép, 
ezüstös, okos fejét nem feledheti el, 
aki egyszer is látta. M ó r i c z  Zsig- 
mond mellé kell tennünk ezt a fejet, 
ahogy érmeken egymás mellé álla
nak a híresek. A népből jöttek m ind
ketten s a nép igazmondó képvi
selői voltak m indketten. M ó r a  Fe
renc az Alföld fia volt s nem ra 
gadta el tőle a főváros. M egmaradt 
írónak Szegeden, ha nehéz is volt 
prófétának lenni, m ikor az uralkodó

nem zetnek nem kellett a  próféta s a 
milliók kezébe vajm i ritkán  jutott 
el az olyan írásmű, m int amilyen 
Móra Ferencé volt. Az a nemzet, 
amely nem szerette a prófétáit, s az 
írótól is csak cigánymuzsikát várt, 
nem érte tte  ezt az írót, akinek m in
den m ondata olyan, m int a szép 
tiszta búzaszem. Miről ír t Móra F e
renc? Egy történeti regényét, az 
»Aranykoporsó«-t kivéve, arról az 
alföldi népről, amelyből született.

A földről dúdolta az éneket, a 
magyarok földjéről, a szántó
vető népről mondott el mindent, 
amit észlelt. S bátor gúnnyal 
szólott e nép urairól, királyokról 
és miniszterekről, messzehatóan 

írt hősökről és szájhősökről.
A M óra-cikkek és tárcák neveltek 

m indnyájunkat, hozzátartoztak ah 
hoz az élményhez, am it e század m a
gyar irodalm a nyújtott e nemzedék
nek. Móra Ferenc szavának igaz
mondó tisztaságát úgy várják  az em
berek ma is, m int egy fürdőt. Föl
éled a lelkünk az ő mondataiban. 
Nem igaz, hogy az Alföld, a roppant 
tengerfenék, fásult belenyugvást igéz 
az emberbe. Móra Ferenc az Alföld 
lelkét képviseli. Mily tiszta s ösz
tönző emberség árad e lélekből. 
Semmi gyűlölet, semmi féltékeny
ség, semmi ravaszság. Az alvó aká
cok s a k ipattant szemű jegenyék 
alatt, az aranyszőke vadvizek m en
tén, a végeláthatatlan búzamezőkön, 
Isten mezítelen tenyerén, Móra Fe
renc lehajtottfejű, szomorú és fá
radt emberei jártak-keltek. falvak
ban és városokban. Magot vetnek s 
a mindennapi kenyér kertjévé si
m ítják  a földet. Hogyne hallgatnék 
ennek az írónak a szavát. Móra Fe
renc nem véletlenül népszerű ma, 
nem véletlenül keresett írója a  nép
nek. Ilyen íróval erősödik a nép nem
zetté. Hogy is m ondja Móra az 
»Ének a búzamezőkről« című regé
nyében? Ezt mondja:

»Mindenütt új kenyeret ígér az 
Isten azoknak, akik tiszta magot 

vehettek.«
Emberek, olvassátok az írót, telje

tek meg szabad és tiszta igéjével. 
Móra Ferenc egykor magányos éne
kesnek m ondotta magát, aki az út- 
szélen áll s dúdolja a maga dalát az 
alkonyatba. Nem lehet többé ilyen. 
Egykor Móra Ferenc a népet vá
lasztotta szerelméül, most a nép fia
ta lja  s öregje egyaránt válassza k: 
őt írójául s olvassa, olvassa ig'az val
lomásait.

JANUS PANNONIUS
versei ragyognak most reánk, fél
ezred év távolából átjőve, frissen és 
szépen, m intha még csak az imént 
száradt volna meg a tin ta  velük; 
M ert ilyen régi költőről van szó, 
Hunyadi M átyás korából valóról. Él
m ény olvasgatni ezeket a verseket. 
A legszebb magyar könyvek egyike 
ez a  versgyűjtemény, am elynek per
gam enborítású, finom lapjain a m a
gyar renaissance szépmívű díszítései, 
Mátyás király híres Corvináiból való 
iniciálék láthatók. Huszonhét m a
gyar költő és m űfordító szövetkezett, 
hogy hű és szép m agyar fordítás
ban m utassák meg a m ai m agyar ol
vasónak a régi m agyar költőt. Aki 
olyan régen ír t jó költeményeket, 
am ikor még a magyar költők latinul 
írtak, de m agyar észjárással és ér
zelemmel. Tehát a reformáció elett. 
G e r é z d i  Rábán válogatta össze 
a verseket, ír t bevezető tanulm ányt 
a költőről s m agyarázatokat, ahogy 
ez m ár az ilyen régi versekhez il
lik, amely versek tudniillik nem csu
pán költemények, hanem művelődé
sünk egész történetéből tapadt hoz
zájuk valami. Voltak, akik azt h it
ték, Janus Pannonius m ár elveszett 
a m agyar szellem számára, m ert 
latinul írt s fordításai nem voltak 
olyan művésziek, m int az eredeti. 
Holott m ár P á p a i  P á r i z ,  a híres 
nagyenyedi professzor, fordította m a
gyarra háromszáz évvel ezelőtt.

Ezek az új fordítások valóban m él
tók a költőhöz. I l l y é s  Gyula, 
S z a b ó  Lőrinc, J  é k e 1 y Zoltán, 
V a s  István, W e ö r e s  Sándor s a 
többiek mind, szinte kivétel nélkül, 
azonos művészi fokon m uta tják  be

Janus Pannonius verseit az eredeti
vel.

Igazat kell adnunk Gerézdi Ra- 
bánnak, aki körültekintő, ko
moly bevezető tanulmányában 
azt írja róla, hogy ez az első 
nagy magyar lírikus, Balassi, 
Csokonai, Petőfi, Ady és József 

Attila méltó elődje.
►>A m agyar líra története csonka 

lenne életm űve nélkül. S Janus »szép 
híre, neve« nem állt meg az ország
határnál, közel négy századon át — 
Petőfiig — az egyetlen m agyar költő, 
akit ism ert és elism ert Európa« — 
írja  Gerézdi.

Janus Pannonius hum anista költő 
volt, Csezmicei Jánosnak hívták, 
1434-ben született a délszlavóniai 
Csezmicén, középnemes familiából. 
A nyjának bátyja, Vitéz János esz
tergomi érsek nevelte fel, küldte I tá 
liába. Hazajövet Mátyás király kan
celláriájába veszi a m űvelt ifjú t s 
szolgálataiért pécsi püspökké teszi; 
De am iért M átyás nem folytatja 
apja törökverő politikáját s a költő 
és bátyja elveszítik a király kegyét 
s m indketten a Mátyás ellen össze
esküvő főurakhoz csatlakoznak. A 
király, tudjuk, az összeesküvést fel
számolja, Janus Pannonius pedig 
menekülés közben hal meg évek óta 
hurcolt betegségében,, a tüdőbajban, 
1472 m árcius 27-én, egész fiatalon; 
De Mátyás az ellene lázadt püspök 
költeményeit kancellárjával, Váradi 
Péterrel összegyűjtette. Azóta latin 
eredetiben s utóbb m agyar fordítá
sokban egyaránt ismeretessé váltak 
e költemények.

Janus Pannonius valóban nagy 
költő volt. Élménye az élet, a közvet
len tapasztalás. Ábrázolásmódja a 
valóság művészi visszaadása, gazdag 
és sokrétű hang az övé. Elsőnek 
veszi észre a m agyar tájat, elsőnek 
ír verset a Dunáról, elsőnek vallja, 
hogy a tá j hatással van a költői 
m ondanivalóra. Nagy költőt tiszta- 
lünk Janus Pannoniusban. Ez a 
gyönyörű könyv is újból és véglege
sen m agyar költővé nyitja meg őt 
nekünk.

Szalatnai Rezső
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BÖJT FELÉ Szolgálatra készülnek a fóti kántorképzősök

%

Ezzel a mai vasárnappal m egindu
lunk bőit felé. Még nem  sokat é r 
zünk belőle: nem változott az o ltá r
terítő  színe, a napi igék sem  amo
lyan megrázóan böjtiek, a hangula
tunkról nem is beszélve: vidám ak 
vagyunk, am int az böjt előtt illik. 
Éppen ezért — gondolom — sokan 
vagyunk, akik egy kis megütődéssel 
hallunk most arról, hogy már ideje 
elindulnunk a böjt felé. Olyanok va
gyunk, m int a pajtások köréből ha
zahívott gyermek, egy hang azt 
m ondja bennünk: még ne! Azért van 
ez így, m ert félünk a böjttől, a ko
m or színektől, a komor igehirdetés
től és a komor m agatartástól, am it 
szám unkra első hallásra a böjt je
lent.

Mégis jó az- ha m ár most el
indulunk a böjt felé ezzel a három  
böjtre néző, de mégsem böjti időbe 
eső vasárnappal. Sőt, éppen e m iatt 
az ösztönös félelm ünk és idegen
kedésünk m iatt jó ezt tennünk.

Ennek a három vasárnapnak 
ugyanis éppen az a hivatása, 
hogy bennünket, a felfogásun
kat és az ünneplésünket (hogy 
ne mondjam: böjtölésünket) 

helyes mederbe irányítson.
Egy közös üzenetük: m enjünk a 
böjt felé igaz megtéréssel!

Hogy valam i baj van a böjtölé
sünk, meg a böjtről vallott felfogá
sunk körül, m utatja m ár az is, hogy 
ösztönösen idegenkedünk tőle. Az 
em ber szeretetre éhes, melegséget 
kíván és öröm hírre vágyik — ezt 
vallja a  mi ragaszkodásunk a böjt 
előtti vidámsághoz és húzódozásunk 
a  böjt komcxrságától.

Ez a tény pedig egyben vétkes
nek mond ki bennünket helyte
len böjtölésünk miatt s egyben 
terelget a belyes böjt irányába.
Mi is tulajdonképpen a böjt? 

Legtöbben a komorság, önmegtaga
dás, lemondás, vagy legjobb esetben 
az elmélyülés idejének vagy csele
kedetének mondanánk. A  böjt azon
ban valami egészen más. Nem egy
szerűen Nagypéntek előkészítője, 
am int hogy végeredményben Nagy
péntek is az ünnepnek csak az első 
fele. A z egészhez hozzá tartozik 
H úsvét is. Az üres sír evangéliuma, 
a bűn felett győztes Krisztus v ilá
gossága sugárzik rá  a böjtre és for
m álja a mi böjtölésünket is. Mi 
annak a Krisztusnak  az ú tjá t kísér
jük  majd a böjtben, aki m eghalt és 
feltám adott. A böjt éber szem, fi
gyelő tekintet, amely ezt a Krisz
tust kíséri, hogy megerősödjünk a

hitben és hogy az ö  életéről lessük 
el az Isten hozzánk való akaratát.

Ezért kíván tőlünk a böjti előké
szület igaz megtérést. Azt tehát, 
hogy tükrözze életünk a Krisztusban 
való hitet és a Krisztus cselekede
teit. Nem azokat, am elyeket ö  csele
kedett, m ert itt nem  utánzásra van 
szükség, hanem  követésre. Pál is 
a rra  tanított, hogy a K risztus indu
latával cselekedjünk, és Ő maga is 
mondta, hogy mi többet is csele
kedhetünk Nálánál.

Arra van szükség, hogy mi -a 
magunk életében és helyzetében 
tudjunk úgy szeretni, dolgozni 
és élni, hogy azt Krisztus Urunk 
jóváhagyja és akár sajátjának 

is elfogadja.
Az ilyen igaz m egtéréstől nem kell 

félni. Nem komor és riasztó dolog, 
am int hogy K risztus U runk sem fé
lelmet kelteni éá riasztani jö tt ben
nünket, hanem megigazítani. A böjt 
sem azt kívánja elérni, hogy mi — 
talán  erőszakolt — komorsággal szo- 
mortkodjunk és gyászoljunk a ke
reszthordozó Krisztus miatt, hanem 
hogy m int Krisztus követőit ugyan
olyan szolgálatban éljünk, amilyen 
őt a  kereszt ú tján  vezette. Az igaz, 
hogy az igaz megtérés elfordulást 
kíván, sőt követel tőlünk, de eze
ken a dolgokon nincs m it sa jná l
nunk.

Nem az élet örömétől fordít el, 
hanem a képmutatástól, nem né
maságot akar, hanem a süketség 
elhagyását és nem akar tétlen
ségre kárhoztatni, hanem szem
beállít és harcra szólít a hamis

sággal.
H elyettük pedig ú j célt ad: a szere
te t megszakítás és fáradság nélkül 
munkálkodó szolgálatát, az Isten 
igéjére éberen figyelő és abból okuló 
hallást és az Istennel való bensősé
ges kapcsolatot, a bölcsességet. Is
ten azt várja  tőlünk — és e felé 
irányít bennünket mostani böjt felé 
vezető utunkon is — hogy az egész 
keresztyén hitet valljuk  és az ö  
egész szeretetét zárjuk  m agunkba, s 
ne csak egy részét.

Jó időben elindulni a böjt felé, 
hogy jól érkezhessünk beléje. Ha 
kom oran akarunk bőjtölni, üres lesz 
az ünneplésünk, és idegen m arad 
nekünk is, meg a világnak is, de 
idegen m arad az Istennek is. Ezért 
induljunk szolgálatra kész szívvel a 
böjt felé, hogy igaz megtéréssel ér
jü n k  oda és ünneplésünk legyen 
kedves Istennek, hasznos nekünk és 
épületes az emberiségnek.

Zay László

Készülj az ige hallgatására!
HETVENED VASÁRNAPJA 

1. PÉTER 2, 1—5.

Krisztus földre jövetelével és az 
egyház pünkösdi születésével döntő 
fordulatot ve tt ennek a világnak az 
életre. Csak a világ terem tésével 
hasonlítható össze, am it Isten akkor 
cselekedett. Ü j  a t  terem tett: ú j em 
bert (II. Kor. 5, 17) és új emberi kö
zösséget, »szent népet« (I. Pét. 2, 9). 
Jézus, az Isten Fia, m in t' ember en
nek az ú j emberiségnek az elkezdője, 
az »élő szegeletkő«. Benne épülnek  
fe l új em berekké és új, lelki közös
séggé, egyházzá a keresztyének.

így kellene lenni köztünk is. De 
m it látunk magunkon, a gyülekezet
ben, a keresztyéneken? A z ige itt  a 
sok közül csak az egymás elleni 
r é g i  bűnöket, a szeretet teljes hiá
nyának a jeleit sorolja fel. Gono
szok vagyunk egymás Iránt, irigyke
dünk, rosszat m ondunk egymásra s 
közben igyekezünk jó keresztyének
nek látszani. Mit tartson rólunk a 
világ, ha bennünk és köztünk ennyi 
a bűn, a szeretetlenség? így akarunk  
böjt útjára, Krisztus értünk szenve

dése és kereszthalála idejébe el
indulni?

A  feddés, intés, buzdítás magában 
itt nem  segít ra jtunk! Ó -emberünk 
romlott, álnok szívét semmiféle testi 
böjttel, önfegyelmezéssel és jó el- 
szánással nem  tehetjük még jóvá. 
Csak az az út marad a számunkra, 
amit az apostol ajánl ennek a keresz
tyén élete kezdetén álló, i f jú gyüle
kezetnek. Keressük Krisztust, Isten  
kegyelm ének  »ízlelését« az igében, 
keresztségünk kegyelm i tényében és 
az úrvacsorában! Járuljunk valóban 
öeléje  és kérjük, adjon őszinte tö- 
redelmet, Benne bízó hitet és eze
ken keresztül új szívet, ú j indula
tokat, egymás és m inden ember iránt 
tiszta, cselekvő szeretetett

így vessük le naponként az ó- 
ember gonosz indulatait, cselekede
teit! Ez tesz m inket is, egyenként és 
m int gyülekezeteket, megajándéko
zott és szolgáló tagjaivá az újnak, 
amelyet Isten Krisztusban elkezdett 
a világban! Ez az »Istennek kedves 
lelki áldozat«! Ez az igazi, lelki böjt!

. Nagy Gyula dr.

ISMÉT KAPHATÓ!

A HIT VILÁGA
Bevezetés a keresztyén hittanba 

Irta : D. Dr. Prőhle Károly 
Ara: 50.— Ft

M egrendelhető az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál 
Budapest, VIII., Puskin-u. 12. — Csekkszámlaszám: 220,278

Részt vettem  Foton a sajtó-konfe
rencián. A tárgyalások közepette is, 
de azt lehet mondani, reggeltől estig, 
hol innen, hol onnan harmóníumszó 
hallatszott az épületben, egyszer a 
padlástér felől, m áskor a pincéből. 
Kicsi u tán járás után kiderült, hogy 
kántorjelöltek gyakorolnak, méghozzá 
a mosdóban is, egy tanterem ben, az 
egyik hálószobában, az ebédlőben, 
szóval öt helyen.

Kiss Jánost, a  M andák M ária Bel- 
missziói O tthon gondnokát kérdeztem  
meg, hogy kik játszanak itt koráto
kat? ö  mondotta, hogy

most folyik a második három
hónapos kántorképző tanfolyam.

Szeretettel hívogatott, hogy ism er
kedjem meg a kántorjelöltekkel.

Ilyenkor télen az egyik hálószoba 
a tanterem . Sarokban fekete tábla, 
ra jta  kottavonalak és titokzatos hang
jegyek. Egy sor asztal mögött ülnek 
a fiúk, jelenleg négyen: P áli Pál 
Sámsonházáról, Sohán János Ös- 
agárdról, Szem erei István Lajosko- 
máromból és S uján  János Bérről. A 
második asztalsor mögött ülnek a női 
hallgatók: özv. Eiler Józsefné, a bó- 
csai szórványból, Zatykó Zsuzsanna 
Monorról, Túrán Ilona Csengődről, 
Dezső Éva Gyenesdiásról és Fabó 
M ária Mezőberényből.

Az asztalokon szépen bekötött f ü - ! 
zetek. Sorra lapozgatjuk mindet, s 
gyönyörködünk a szebbnél szebb 
kottaírásban és jegyzetekben. Kiss 
János kérdéseket tesz fel s a felele
tek bizonyítják, hogy komolyan el
mélyedtek m indannyian eddigi ta 
nulm ányaikban. Persze, szinte vala
m ennyi ízes tájszólással m ondja a 
mondatokat. Közben kiderül, hogy ki 
miért jelentkezett a tanfolyam ra. Az 
egyiknek a szülei a fóti konferen
ciák régi látogatói. A m ásiknak nagy
bátyja itt végezte a  kántorképző tan 
folyamat és m a m ár gyülekezetében 
kántori szolgálatot teljesít. A harm a
dik arról tesz vallomást, hogy gyü
lekezetében nem  tudnak énekelni, 
m ert nincsen kántor. A  következőt a 
lelkésze bíztatgatta, hogy legyen se
gítsége a szórványm unkában. Van 
olyan, aki a hit és a zene titkai u tán  
vágyakozott sok tusakodás közepette 
és a  tanfolyam kezdete előtt másfél 
héttel ébredt rá  arra , hogy Isten 
hívja erre a tanfolyam ra.

Érdekes volt az is, hogy a kilenc 
hallgató közül heten

az Evangélikus Életből olvasták
a tanfolyam hirdetését, de a szó
széki hirdetés is hatott rájuk.

Legtöbben sa já t költségükre jöttek, 
ami ugyan egy em bernek nagy ösz- 
szeg, m ert 1200.— Ft-ról van szó, ez 
azonban mégis csak az ellátás fede
zésére szolgál. Minden más kiadást 
az Otthon visel, illetve az a sok-sok 
adakozó, aki havonta rendszeresen 
tám ogatja az O tthon szolgálatát.

Elnézem ezt a  kilenc arcot. Mennyi 
szeretet, öröm, áldozat húzódik meg 
életük mögött s milyen hatalm as az 
a szeretet, amely elhívja őket ottho
nukból, hogy tanuljanak, lássanak és 
felkészüljenek az egyház szolgálatára.

Átm együnk egy m ásik terembe, 
ahol harm onium  áll. Hét-hetes tanu 
lás után sor kerül a tudás bem utatá
sára. Elég hideg van. De ez most ép
pen úgy nem zavarja őket, m int m ás
kor, am ikor gyakorolnak, naponta 
összesen hat óra hosszat. Fabó M ária 
az A-moll skálával kezdi. E llenié fe
jén fekete fejkendő, m unkáskezének 
ujjai a »Szívem szerint kívánom« 
dallam át játsszák. Amikor m ajd ha
zaér, másfél kilom étert kell gyalo-

KÜLFÖLDI 
EGYHÁZI HÍREK

INDIA
Az itteni luteránus egyházak ja

nuár 4—7. között ta rto tt gyűlésü
kön R ajahm undryban dr. M anikam 
lelkészt választották meg három  évre 
az evangélikus egyházak india szö
vetsége elnökéül. Dr. M anikam az 
Egyházak V ilágtanácsának kelet
ázsiai titkára  is egyben.

SZOVJETUNIÓ
A baptisták és evangéliumi ke

resztyének folyóiratának legutóbbi 
száma beszámol a baptista egyház 
életéről. Az egyházi szolgálatot a 
prédikátorok látják el és diakónusok 
segítik őket munkájukban. A leg
több prédikátor nem kap i izet est 
gyülekezetétől, mert gyárban vagy 
a mezőgazdaságban dolgozik és sza
badidejét fordítja gyülekezeti szolgá
latra. Charkow vidékén 56 gyüleke
zetük van 6000 lélekkel. Magában 
Charkowban 1000 ember tartozik a 
baptista gyülekezethez.

BURMA
Gautam a halálának 2500 éves év

fordulója alkalm ából a buddhisták 
november folyam án nagy világkon
ferenciát készítenek elő. Elsőrendű 
feladatuknak azt tekintik. hogy 
szentirataiknak megfelelő hiteles for
dítását készítsék el.

golnia, hogy harmóniumhoz jusson és 
tovább is gyakorolhasson. T úrán Ilo
na arcát az izgalom pirosra festi. Mé
lyeket lélegzik, am ikor a  tö rt hang
satok ism eretét m utatja  be. Zatykó 
Zsuzsa sztakkatóban játszik egy moll- 
skálát, s am ikor felcsendül a  »Ki dol
gát csak Istenre hagyja« dallam a, 
m ár nem  is nézi a kottát. Páli Pali 
fején kucsma. Óriási szorgalom feszül 
benne. Volt úgy, hogy éjfélkor került 
elő a pincében lévő harm onium  mel
lől. Keze remeg, néha csóválja a fe
jét, de tisztán szól a szép korái: 
»Most nyugosznak az erdők«. Sohán 
János kabátzsebéből sárga ceruza 
kandikál ki, s noha csak 14 éves bar
na gyerek, a  felnőtt komolyságával 
hibátlanul szólaltatja meg a kará
csonyi éneket: »Mennyből jövök most 
hozzátok«. Dezső Éva u jja  szinte fu t
kos a billentyűkön, teljes nyugalom
mal bem utat egy dallamos praelu- 
diumot Zalánfy A ladár főorgonás is
kolai üzetéből. Súlyán János u jja i gör
bén, nehezen verődnek a fekete-fehér 
billentyűkre, de biztosan zeng a C- 
moll praeludium. Szemerei István 
teljesen kezdő volt, mégis a legna
gyobb eredm ényt érte el. Gondol
kodva, elm élyülten játszik, közben 
nagyszerű feleleteket ad a feladott 
zenei kérdésekre.

Szombat esti közös imádságunk
A z  egész népért 

Dániel 9, 18.
J f  I Igénkben úgy áll előttünk Dániel próféta, m in t aki imádságában 
' - -  egész népét átöleli és viszi Isten elé. Nemcsak a maga elesettségét em
legeti Isten előtt, hanem  az egész népre tekint. Im ádságának hangjából 
még az is kitűnik, hogy népe egészéért nem pusztán azért könyörög, 
m ert ezt így kell tennie, hanem  azért, m ert népével és annak minden 
kérdésével elválaszthatatlanul egynek tud ja magát.

A mi im ádságaink igen sokszor az »én« igézete a la tt vannak és azok
nak tárgya elárulja Önző szükkeblűségüniket. Csendes kam rákban és 
gyülekezetekben elmondott imádságaink jórészének tárgyai rendesen: 
az én bűnöm, az én nyomorúságom, az én bánatom, vagy az én örömöm, 
az én békességem. Csupa »én«! Im ádságainkban is állandóan m agunk kö
rü l keringünk. Vagyis a régi életünkből m egm aradt az önzésünk, csak 
»szent önzés« lett belőle.

Isten Dániel imádságán keresztül ki akar lendíteni bennünket önma
gunk bűvköréből és olyan igaz hitből fakadó im ádságra akar bennünket 
elvezetni, am elyben egyéni dolgaink m ellett egész egyházunkat, tovább- 
menöleg az egész keresztyémséget, sőt az egész em beriséget és azon belül 
m agyar népünket hordozzuk bűnbánattal és hálaadással az Isten előtt*

@De a  tekintetben is meg kell szabadulnunk »én-központiságunktól«, 
hogy ne a  magunk igazságában bízva könyörögjünk, hanem  egyedül 
Isten bűnbocsátó irgalm ára tám aszkodjunk. Sem »levezekelt bűnünk«, 

sem »megbűnhődött m ultunk« nem lehet olyan alap, amelyen állva kér
hetjük  imádságaink m eghallgatását. Egyedik Isten irgalm a imádságunk 
m eghallgatásának alapja. Ez az irgalom Jézus Krisztusban lett kézzel
fogható valósággá. A megfeszített és feltám adott K risztus érdeme egyedüli 
a lapunk akkor, am ikor Istenhez könyörgünk m agunkért, egyházunkért, 
m agyar népünkért és az egész emberiségért. De az Ö érdeme elég nekünk 
a m eghallgatásra.

V A L L JU K  MEG, hogy magunkszerető, önző életet élünk és azt sze
retnénk, hogy Isten állandóan bennünket szolgáljon ki, s közben 
m egfeledkezünk egyházunkról, népünkről.

ADJ UNK HÁLÁT,  hogy templomainkban hirdettetik Isten új életet 
támasztó igéje és ennek nyom án felszabadulunk a másokért váló 
közbenjáró imádságra.

KÖNYÖRÖGJÜNK egyházunk tagjainak hitben való elmélyüléséért, 
magyar népünknek való örvendező szolgálatért, az igehirdetés
sorozatok hatékonyságáért, kántorképzőseink munkábaállásáért, 
az Evanston-i ökum enikus konferencia jó előkészítéséért és a né
pek békéjéért.

K. Z.

B I B L I A - O L V A S Ó
HETI IGE: DÄNIEL 9, 18.

Február 14. vasárnap. Zsolt: 82,3. — Jn. 3,18.•
Nem elég a keresztyénséget szavakban élni. Krisztus valóságos h ite t 

és életet kíván népétől és azt akarja, hogy keresztyénségünk a minden 
em ber igazságának megadásában, tehát a m indennapi kötelességek min
denki javára történő teljesítésében álljon.

Olvasd még: 1. Kor. 9,24—27. — Dán. 7,16—28. — 2. Thess 2,8—9.
Február 15. hétfő. 2. Kir. 20,5 — Jn. 5,7—8.

Isten m eghallgatta az emberiség szíve vágyát igazság, szentség és bé
kesség u tán: elküldte Jézust, hogy higyjünk Benne és ő életet, gyógyulást, 
bölcsességet, — m indent nekünk adjon.

— Olvasd még: 1. Kor. 1,26—31. — Dán. 12,1—13. — Jn. 5,28—29.
Február 16. kedd. 1 . Móz. 50,19. — Mt. 6,12.

H itünk középpontja a bűnbocsánat, azaz Istennek szeretetteljes és áldó 
felénk fordulása. Ebből fakad a m agunk helyének helyes felismerése: a 
bocsánat, azaz a jóra vezetés és a másik em ber javának szolgálata.

— Olvasd még: Fii. 1,27—30. — Jn. 9,1—12. .
Február 17. szerda. Zsolt. 10,1 — Mt. 5,6.

Isten Krisztusban megbizonyította, hogy egészen közel akar jönni hoz
zánk és bennünket magához emel. Ezért, aki az igazságot, a jót, a helye
set keresi, az K risztusért meg is találhatja.

— Olvasd még: Lk. 5,27—32. — Jn. 9,13—23.
Február 18. csütörtök. 1 . Móz. 1,28. — Mt. 20,6.

Nagy kitüntetés és megbecsülés: Isten m unkatársai lehetünk a szere
tet ben! Isten igéje egész életünkre elegendő feladattal lá t el. Ki ácsorogna 
tétlenül, ha Isten m unkatársa lehet?

— Olvasd még: 1. Kor. 3,5—9. — Jn. 9,24—34.
Február 19. péntek. Zsolt. 32,8 — 2. Kor. 841.

A keresztyénségben nem elég az akarás, a szándék: Isten azt akarja, 
hogy az Ö nevében valóban véghez is vigyük mind azt a jót, am it igéje 
bölcsességében tan ít nekünk Krisztusban, az Útban.

— Olvasd még: Mt. 10,40—42. — Jn. 9,35—41.

Február 20. szombat. Zsolt. 119,92. — 2. Kor. 1,5.
Az Isten dolgai bőségesek. Bőséges az áldás, am it Krisztusban és 

Ö érte  ad. Bőséges a feladat is, am it ránk  bíz. Bőséges a kegyelem, de nem 
azért, hogy visszaéljünk vele, hanem hogy ebben bízva imádkozó, hívő és 
valóságosan a jó t szeretetben cselekvő életet tá rjunk  oda Ö eléje — bősé
gesen.

— Olvasd még: Lk. 17,5—10. — In. 10,1—6.—  Am, 8,U—12,

Szemünk derül, szívünk örül, ami
kor a rra  gondolunk, hogy a szorga
lomnak és lelkesedésnek ilyen szép 
eredményei m utatkoznak pár hetes 
tanulás után. Pedig minden nap 5 
órakor kelnek fel, reggel fél 6-tól 
7-ig gyakorolnak hideg szobában, reg
gel 8 órakor maguk ta rtják  az áhíta
tokat, m ajd 12 óráig folyik a tanítás 
és tanulás s ez így ta r t nap m int nap, 
késő estig.

Természetesen sok más is előkerül 
a három  hónap alatt. A Biblia ismer
tetést M untág Andor, a  liturgika s 
a gyülekezeti szolgálat tantárgyát 
Vető Béla, az egyház tanításait Ha
fenscher Károly lelkészek adják  elő. 
A gyerm ekbibliaköri m unkát, annak 
lélektanát, zeneelméletet és gyakor
lást Kiss János tanítja. Részt vesz
nek a fóti gyülekezet különböző ige
hallgatási alkalm ain és zenei tudásu
kat is a  fóti templomban m utatják  be 
először.

Megérdemli ez a kilenc kántorkép
zős, hogy am ikor olvasunk róluk, az 
egyház népe imádkozzék is értük.

S megérdemli ez a Belmissziói O tt
hon, hogy m unkáját áldozatkész sze
retet hordozza.

Horváth András
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Ha az egyház nem egy Krisztusban, 
akkor az egyház szétszórása történik

— mondotta dr. Vissert Hooft a Deák téri templomban
Dr. V issert Hooft holland refor
m átus teológiai tanár, az Egy- 
hálált Világtanácsa főtitkára  
igehirdetése a Deák-téri tem p
lomban 1954. febr. 7-én.

Urunk Istenünk szentelj , meg 
m inket a Te igazságoddal, a Te igéd 
igazság. Ámen.

Az Urban ’szeretett gyülekezet!
Máté 12:30-ból olvasom a Szent 

Igét: »Aki velem nem gyűjt, ütkö
zöl.-

Istennek az emberiséggel való tör
ténelmét,, cselekvését ebbe az egy 
mondatba lehet összefoglalni: aki 
Istennel együtt nem végzi az össze
gyűjtés m unkáját, az tékozol, vagyis 
szétszór. Isten a közösségnek az Is
tene. Isten úgy terem tette az em
bert, hogy közte és az ember közt 
igazi közösség legyen.

Ö azt kívánja, hogy az embe
rek vele éljenek, neki éljenek és 

ezért egymásnak éljenek.
Mégis m ár a biblia első lapjairól ol
vashatjuk az ember szembenállását 
Istennel. Van ebben a világban egy 
titokzatos hatalom, amely működik 
és amely az Istennel való közösséget 
szét akarja  rombolni. Létezik egy7 
olyan erő, amely az em bereket nem 
gyűjti, hanem  szétszórja. (A német 
bibliában ez- a kifejezés, amelyet a 
m agyar biblia »tékozol«-nak fordít, 
így szerepel: szétszór.) Az az ige, az 
a szó, amelyet a biblia az »ördögre« 
használ a »diabolos«, —- aryiyit je
lent, m int »szétszóró«, »összevissza j 
kuszáié«. Ez az erő el akarja sza- 
kasztani és el akarja  vágni az em- , 
heréket az Istentől és így egym ástó l! 
is.

Ennek az erőnek van azonban egy j 
m ásik módszere is. Ez az erő meg- j 
próbálja az em bereket világi téren | 
egybegyűjteni, — egybegyűjteni Is- j 
ten nélkül. Ez azonban nem a teljes j 
és igazi közösség, m ert az igazi, kö- ; 
zösségnek Istenre kell épülnie.

így a bibliának az első lapjain két j 
történelm et találunk, az egyiket Káin
nál, ahol az em ber elválasztatik Is
tentől. a másik pedig a Bábel tor
nyának építése, ahol Isten nélküli 
közösséget kívántak létrehozni;

Isten szerető m unkálkodása mégis 
folytatódik. Isten népet gyűjt magá
nak. És az egész Ószövetség arról 
szól, hogy Isten hogyan kívánja ezt 
a népet közösséggé tenni, közösségre 
nevelni. Ismét csak erről a kettős 
közösségről van szó: közösség Isten
nél és közösség az emberekkel. Iz
raelnek olyan szent népnek és kö
zösségnek kell lennie, amely az egész 
világnak, az¥ egész emberiségnek 
példát m utat arra, hogy mi az igazi 
közösség. Az a tragikus és szomorú 
Izrael ótestamentomi történetében, 
hogy mindig fellázad Isten ellen, e 
közösség ellen, vagyis függőleges vi
szonylatban az Istennel való közös
ség. 's így vízszintes viszonylatban az 
em berekkel való közösség ellen is.

Istennek türelmes szeretető any-

nyira végtelen, hogy új kezdetet ad 
és ez az új nagy kezdet: Krisztus.

Kiisztus veszi á t Izraelnek a 
küldetését. Ö maga az igazi Iz
rael. Ö benne az Isten és az em
berek közti s igy az em berek
nek cgymásközti megengeszíelö- 
désc valósággá, ténnyé lett. ö  

tehát a nagy cgybegyűjtő.
Ö így kiált fel: «Jeruzsálem hány
szor akartam  egybegyűjteni fiaidat, 
m int ahogyan a tyúk egybegyűjti 
kiscsirkéit«. De őt sem kívánják az 
emberek befogadni és nem akarnak 

! benne hinni. Ezért Istennek rendkí- 
! vül drága utat, — a kereszt á ljá t 
| kellett vállalnia. M ert a Kereszt a 
I helye és jele annak, hogyan tört 
j  meg az Isten és em berek közötti kö- 
i zösség. De hála a M indenhatónak,
| ugyanakkor az a hely is, ahol n kö
zösség létrejött. Ezért olvassuk J á 
nos evangélium ában olyan világosan 
és olyan egyszerűen azt. hogy Jézus 
Krisztus m eghalt a népért, de nem
csak m agáért a népért, hanem, hogy 
Isten szétszórt gyermekeit egybe-, 
gyűjtse.

És most m ár kedves Gyülekezet ne 
tekintsük mindezt régi történetek
ként, hanem tekintsük ezeket olyan 
történeteknek, am elyeket Isten va
lóban megcselekedett.

Mer! csak úgy tudjuk megér
teni, hogy Jézus Krisztus ke
resztje és története az egész tör
ténelemnek. a világtörténetem 
nek, a te történelm ednek és az 
én sorsomnak az értelme es cél
ja. így értjük  meg azt. hogy, ha 
szívünkben vágyódás él közös
ség után. világbéke után, embe
rek közti megértés után, akkor 
el kell mennünk a kereszt alá.

Ezután értjük  meg igazán, hogy 
mi is tulajdonképpen K risztus egy
háza. Az egyház tulajdonképpen az 
a nagy példa ebben a világban, és 
ennek a világnak a számára, hogy 
mi is az igazi közösség Istennel és 
mi a közösség az em berek közt. Mi 
nagyon jól tudjuk, hogy a mi egyhá
zaink ezt a példát nem tá rták  úgy e 
világ elé, hogy szerte m indenütt ez 
valóban m egérthető és m eglátható 
lett volna. Mi nagyon jól tud juk  azt, 
hogy egyházaink nem voltaic igazá
ban cgybegyűjtő egyházak. Mi tud
juk, hogy az egyházak nem törődtek 
eléggé az em berekkel, nemcsak kö
zelben, hanem  a messzeségben, mesz- 
sze idegen országokban élő em berek
kel sem. Ezért kérjük Istent, hogy 
újból m egértsük: egyházunk egyba- 
gyűjtő egyház, az egész emberiséget 
eg'ybegyűjtő gyülekezet lehessen. A 
döntő és a fontos az ökum enikus 
mozgalomban, amely az Egyházak 
Világtanácsában testesül meg, éppen 
ez az egybegyűjtésre való igyekezet. 
Ennek a mozgalomnak éppen az a 
rendeltetése, hosv az egyházak a vi
lág különböző helyein és az egyes 
országokban is megértsék, hogy ép
pen ebben a mozgalomban újból egy-

Senki sem szerette.

másra találnak, hogy egymást meg
értsék.

Nem tudom észre vették-e azt, hogy 
ebben a textusban, am ely az egybe
gyűjtésről és a szétszórásról beszél, 
nem lehet semlegesen állást foglalni. 
Itt az áll, hogy aki velem nem gyűjt, 
az tékozol. azaz (a német fordítás 
szerint) szétszór. Vagy az egyik vagy 
a másik. Az Ű jtestam entom nak egy 
régi kéziratában még sokkal éleseb
ben olvasható ez. O tt az áll, hogy: 
»Aki nem gyűjt, az Engem szór szét, 
oszt fel.«

Ez azt jelenti, hogy ha az egyház 
többé nem egy a Krisztusban, 
akkor tulajdonképpen az egyház
nak a szétszórása, az egyház szét- 

tagolása történik.
Azért ez olyan kérdés, am elyre min
den keresztyén em bernek felelnie 
kellene. Az a kérdés, hogy Isten tör
ténelméhez, Jézus K risztus történel
méhez tartozol-e, ahol egybegyűjtés 
történik, vagy az ellenkezője, amely 
káoszhoz, összevisszasághoz, zűrza
varhoz vezet. Istennek a történelm e 
annak ellenére is, ha nem  tartoznál 
oda, tovább megy és beteljesedik. 
Ha a meghívottak nem érkeznek 
meg az ő nagy vacsorájára és üresen 
m aradnak az asztalok, akkor kiküldi 
az ő szolgáit és m ásokat hív meg, 
m ert az asztalok nem fognak üresen 
m aradni az ő országában. A nagy 
kérdés azonban az, hogy ott leszel-e 
te, ott leszek-e én? Ebben a nagy és 
gyönyörűséges isteni történelem ben 
számodra is van hely. Krisztusnak 
követei lehetünk és Krisztus helyett 
is lehetünk követek. Istenhez kell 
imádkoznunk, hogy Szentjeikének 
erejét elnyerhessük és mondhassuk: 
Uram Istenem és szeretném, ha Te 

egybegyűjtenél testvéreim m el együtt, 
hogy mi m indnyájan egybegyűlhes- 
sünk itt és az örök életben.

Amen.

Istentiszteleti rend
1954. február hó 14-én, vasárnap Budapesten,

. PESTI OLDALON:
Deák-tér d.-e. 9 (iírv.) HafenschCr Károly, 

d. e. II Hafenscher Károly, délután (í Zay 
László. — Fasor délelőtt V.-IO Cserháti Sándor, 
délelőtt II Gyöngyösi Vilmos, délután (3 -Szita 
Is tv án .'—- Dózsa ' György-út .7. délelőtt 1 /? 10 
Szita István, — Üllői-út 24.’ délelőtt '/ilO 
(úiv. ) délelőtt ]!,- délután 5 szeretetvendég- 
ségL — Rákőczi-út: 57 h. délelőtt 10 (szlovák) 
Szíl'ády Jenő dr:, délelőtt 3,M2 Mezősi György. 
— Karácsony S.-u. 31. délelőtt 10: — Thaly 
Káhrnáii-u. 28. délelőtt 11 Vámos József, dél
után 6 Bonnyai. Sándor. — Kőbánya- délelőtt 
VdÖ Pásztor Pál. -V Simor-u. 33. délelőtt l/4i2 
Pásztor Pál. — Utász-u. 7. délelőtt 'A 12.. — 
Zugló, délelőtt il (ürv.) Muntág Andor, dél
után 4 szeretelvendégség Ruitkay Árpád. — 
Gyárai at-u. 14. délelőtt VMO (úrv.) Scholz 
László. — Rákosfalva délelőtt :M2 Scholz 
László. — Főti-út 22. délelőtt 11 (úrv.) Rimár 
Jenő. délután 7 Gádor András. — Váci-út I2i). 
délelőtt 8 Rimár Jenő, délután 4 Gádor And
rás. — Újpest délelőtt 10 Blázy Lajos, dél
után y«7, Matuz László. — Dunakeszi délelőtt 
9 Mainz László, délután 5 szeretetvendégség. 
Kása Pál dr. — Vas-u. 2/c. délelőtt II Szimo- 
nidész Lajos. — Rákospalota MÁV-telep dél
előtt V:9. — Rp. Nagytemplom délelőtt 10. — 
Rp. Kistertiplom délután 3. — Pestújhely dél
előtt' J0 Kürtösi Kálmán. — Rákoskeresztúr 
délelőtt ’/.H. — Rákoshegy délelőtt 9. — Rá-

| kosliget délelőtt 10. Rákoscsaba délelőtt 9 
1 Békés József, délután A/a7 Békés József. — 

Cinkota délelőtt 9 (gyem.), délelőtt 19. dél
után V3. — Mátyásaid délelőtt V2I2. — Kcre 
pes-Kistarcsa délelőtt J/<10. Pestlőrinc délelőtt 
11. délután 5. — Pestimre del élőit 10. — Pest
erzsébet délelőtt 10. — Soroksár-Ujtelep dél. 
előtt — Kispest délelőtt 9, délelőtt -.10, 
délután 6 . —  Wekerle-telep délelőtt S. —  Rá
kosszentmihály délelőtt Vili, délután 5.

BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér délelőtt 9 Várady Lajos, dél

előtt J1 Szabó József, délután 7 Szabó Jó
zsef. — Toroczkó-tcr délelőtt 9 Sréter Ferenc.
— Óbuda délelőtt 9 Komjáthy Lajos, délelőtt 
10 Komjáthy Lajos, délután 5 Mezősi Gvörgy.
— XII., Tarcsay V.-u. II. délelőtt 9 Zulauf 
Henrik, délelőtt II ZÚJauf Henrik', délután 7.
— Szabadsághegy, Dlana-út 17. délelőtt 1 é9. 
Rultkáy Elemér. — Hűvösvölgy, Lelkésznevelő 
Intézet délelőtt 10 Friedrich Lajos.. — Kelen
föld délelőtt 8 Bottá István, délelőtt II Bottá 
István, délután 5 Rczessy Zoltán dr. — Né- 
inetvölgyi-út 138. délelőtt 9 Rezessy Zoltán dr.
— XI . Bartók Béla-út 158. délelőtt 12 Re
zessy Zoltán dr. — Csepel délelőtt II Galátli 
György, deklién G Galríth György. —- Buda
fok délelölt 10. — Nagytétény délelőtt ’ >9. — 
Kelenvölgy délelőtt 9. -— Albertfalva délelőtt 
Vili. — Csillaghegy délelőtt VslO Kaposvári 
Vilmos.

Hajnali himnusz
(Ö skeresz t t /é t i  d ic s é re t )

Dicsőség a magasságban Istennek  
s a földön békesség,
A z emberekben boldog igenlés.
Á ldunk,
imádunk,
dicsőítünk,
hálát adunk neked
nagy dicsőségedért,
Urunk, királyunk, * 
mindenható m ennyei A tyaisten.
Urunk, egyszülött Fiú,
Jézus Krisztus, 
és Szentlélek.
Üristen,
Isten Báránya 
Atyának Fia,
aki elveszed a világ bűneit, 
fogadd el könyörgésünket; 
aki az A tya  jobbján ülsz, 
könyörülj rajtunk.
M eri egyedül te vagy szent, 
egyedül te vagy az Űr,
Jézus Krisztus,
az A tyaisten  dicsőségére, ámen. 
Minden nap áldalak téged, 
neved dicsérem örökké, 
m indörökkön örökké.
Méltass U runk e napon is arra, 
hogy vé tek  nélkül őrizz meg m inket. 
Áldott vagy, Urunk A tyá n k  Istene, 
neved hűséges és dicsőült m ind

örökké, ámen.
Á ldott vagy, Uram, taníts meg

engem igazságodra, 
áldott vagy. Uram, taníts meg

engem igazságodra, 
áldott vagy, Uram, taníts meg

engem igazságodra. 
Urunk, le voltál m enedékünk

nemzedékről nemzedékre, 
így szóltam: Uram, könyörülj rajtam, 
gyógyítsd meg lelkem, m ert vé tkez

tem  ellened.
Uram, tehozzád menekülök, 
taníts akaratodat cselekednem, m ert 

te vagy Istenem, 
m ert nálad van az élet forrása, 
és ha te világolsz, úgy látunk világot: 
terjeszd ki irgalmad ismerőidre.

Görögből fordította: 
Bodrog Miklós.

A MIKOR ERRE A VILÁGRA jött, 
**• nem tudott semmiről sem, m int 
ahogy még nem  volt ember, aki em
lékezett volna születésének pillana
tára. így nem lá thatta  azokat, akik 
körülvették bölcsőjét és szinte mo
rogva nézték a csöpp apróságot. Bi
zony egy kicsit sem örültek annak, 
hogy megérkezett. M ár így is sökin  
voltak, többen, m in t kellett volna. 
A határban levő föld pedig nagyon 
is kevés. Igazán felesleges ez a 
poronty — gondolták testvérei —, ez 
is csak enni kér és egyszer még osz
tozkodni kell vele a hajlo tthátú  kis 
házon és a nadrágszíj szélességű föl
dön. így aztán — m int felesleges 
valakit — nem szerették, sőt görbe 
szemmel néztek rá, mindig arra  gon
dolva, hogy ez a gyerek m ár szüle
tése pillanatában megrövidítette 
őket.
Ú  N VAGY HÚSZ ÉVVEL KÉSŐBB

találkoztam  vele. am ikor szüléi 
m ár nem éltek. Egy kórházi szoba 
fehér ágyaiban feküdtünk m indket
ten  és, ahogy ez m ár szokott lenni, a 
közös szenvedés közelebb hozott ben
nünket egymáshoz.

Jancsi — így hív ták  — súlyos be
teg volt, de nem annyira, hogy ko
molyabb életveszélyre kellett volna 
számítani. Azonban állapota seho
gyan sem akart javulni, sőt napról 
napra rosszabbul lett. Az orvosok 
pedig m indent m egtettek, hogy meg
gyógyuljon: vigyáztak rá, hűségesen 
ápolták és egyre azzal biztatták, hogy 
ne hagyja el annyira m agát, hanem 
akarjon meggyógyulni.

Azonban nem ért sem a gondos 
ápolás, sem pedig a szelíd rábeszé
lés semmit.

Az egyik kínos, hosszú estén, ami
kor én is biztatgatni kezdtem, csön
desen leintett, hogy hagyjam  abba: 
ő nem  akar meggyógyulni, nem  akar 
hazam enni a testvérei közé, hanem 
meg akar halni.

Megdöbbentett, amit mondott és 
faggatni kezdtem, hogy m iért beszél 
így? Nem sokat kellett faggatnom, 
lassan beszélni kezdett, úgy, ahogy 
most leírom.

»Minek gyógyuljak meg, m iért 
akarjak  .hazamenni, hiszen engem 
otthon senki sem vár. Az édes
anyám, az édesapám  m ár régen meg
halt, így azok m ár nem  várhatnak  
rám. A testvéreim  meg nem szeret
nek. azt lesik, hogy azt a néhány ap 
róságot, amim van, m egkaparintsák 
tőlem. Irigykedve nézik azt, hogy én 
is élek, hogy az a kis darab  föld az 
enyém is, nemcsak az övék. Nagyon 
.szívesen látnák azt, ha soha nem

ÜJ KIADÁSBAN MEGJELENT AZ

Istentiszteleti rend
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mennék vissza hozzájuk, m ert így 
több ju tna  nekik. Meg is tudom ér-r 
teni őket, hiszen ők is éppen olyan 
szegények, m int én, és szükségük 
van még a legutolsó szalm aszálra is. 
Csak azt nem tudom soha megérteni, 
hogy m iért nem szeretnek, m iért 
gyűlölnek, hiszen én sohasem vétet
tem  ellenük. Vagy talán bűn az, 
hogy én is világra jöttem, hogy én 
is élek? Szívesen odaadnék mindent, 
amim van, azért, hogy egy-egy jó 
szót kapjak tőlük a szidás és gorom
baság helyett, hogy egy-egy kevés 
kis mosolyt lássak a gyűlölködő, mo
gorva arcok helyett. De tudom, hogy 
ez sem érne semmit, továbbra is 
gyűlölködve, mogorván néznének 
rám, arra  gondolva- hogy vissza
kérem azt, am it adtam  nekik.

Én gyógyuljak meg ■ hát, amikor 
senki nem vár rám  otthon, amikor 
sehonnan nem kapok egy kis szere
id e t  sem? Szeretet nélkül pedig nem 
lehet és nem is érdemes élni! Ezért 
nem akarok meggyógyulni! . . .«

Sokat beszélgettünk még a követ
kező órákban és én egyre csak azt 
bizonygattam, hogy nincsen igaza, 
ő meg egyre rázta a fejét, hogy 
hiába is beszélek. így hiába próbál
tam meg én is m indent: egy regge
len csöndesen elaludt.

Testvéreinek első dolga az volt, 
hogy összevesszenek a kis házon, az 
apró darab földön és azon a néhány 
bútordarabon, ami visszam aradt 
u tána . . .
|V | INDEZ RÉGEN TÖRTÉNT és la-

Ián sohasem ju to tt volna 
eszembe, ha m últkorában egy ige
hirdetésre készülve nem gondolko
zom a jánosi igéken: »Üj parancso
latot adok nektek, hogy egymást sze
ressétek.«

Egyszerre a lesoványodott, beteg
ágyon fekvő, kis barátom  ju to tt 
eszembe, aki azért halt meg, m ért 
nem szerette senki a .világon, m ert 
senki sem indult feléje a krisztusi 
szeretet melegével, hanem mindig 
csak a sátáni kapzsiság gyűlöletével.

Meghalt, m ert a szeretetlenség, a 
gyűlölet ölni is tud ott, ahol a sze- 
rete tet az em berek nem kapják meg 
senkitől sem, am ikor szükségük lenne 
r á . . :

így leírtam  ezt a néhány sort, fi
gyelmeztetésül, hogy nézzünk egy 
kicsit m agunk körül, nincsenek-e kö
rülöttünk, családunkban olyanok, 
akik sóvárogva várják, hogy szeres
sük őket, m ert Krisztus is szeretett 
m in k e t. . .

Vámos József

Blumhardt János Kristóf imádságaiból

2-540642. Athera-eutn (F..v. Soproni Béla)

»Elég néked az én kegyelmem.«
(II. Kor. 12, 9.)

Szerető Üdvözítőnk, Jézus Krisz
tusunk! Légy hozzánk kegyelmes és se" 
gits, hotgy ma is meggyőződhessünk 
hűséged és kegyelmed félő!. Ha gyen
gék vagyunk is, erősek lehelünk le
kenned.. Akkor jön el a te időd, hogy 
megjelenthesd magadat mibennünk 
Urunk, arra kérünk: szabadíts ki ben
nünket minden zűrzavarból és vezess 
a te akaratod szerint. Amen.

»Megbánhatatlanok az Istennek 
ajándékai és az ö elhívása.«

(Rám. II, 29. j
Öli, Urunk, üdvözítő Jézus Krisztu

sunk! Hálát adunk néked azért- hogy 
kiválasztottál magadnak egy népet s 
ezáltal akarod kiterjeszteni áldásodat 
az egész földre, mireánik is. Emlékez
zél meg ígéretedről s váltsd azt mind
inkább valóra és segíts, hogy Izrael 
ismét felébredjen és áldássá lehessen 
minden népek számára. Hallgass meg 
Urunk és ragyogtasd fel irgalmassá
godat felettünk s minden néped Felett. 
Ámen.

»Az én Atyám mind ez ideig 
munkálkodik, én is munkálko
dom.« . (Ián. 5, 17.)

Könyörülő Urunk! Te vagy a mi 
egyetlen világosságunk, téged köve
tünk, Segíts, hogy követhessünk s 
hozzád ragaszkodhassunk s így ellen
állhassunk minden gonosznak. Légy 
erős Megváltónk, aki nem pihen ad
dig, amíg véghez nem vitte mindazt, 
ami üdvösségünkre szükséges, óh  
Urunk, jöjj mihamar kegyelmeddel és 
fejezd be rnegvállásunkat, amint meg
ígérted. Oh Urunk segíts meg min
ket, áídj meg s velünk együtt mind
azokat, akik ma hozzád fordulnak. 
Ámen.

»Jöjjetek énhozzám mindnyájan... 
és megnyugosztlak titeket.« (Má
té n ,  28).

Irgalm as Urunk! Köszönjük né
ked, hogy így biztatsz bennünket 
és read bízzuk m agunkat akkor is, 
ha m ár nagyon m egterheltek és 
m egfáradtak vagyunk. Segíts, hogy 
tanuljunk  tőled s hadd tanuljuk  
meg azt is, hogyan kell a  m agunk 
te rh é t letennünk és felvennünk a’ te 
igádat. Te leveheted váltónkról a

terhet és megnyugoszthatsz és meg
vigasztalhatsz bennünket úgy, hogy 
könnyű lesz a nehéz is. Terem ts 
ezért szívünkben bizodalmát irán 
tad, aki szelíd és alázatos szívű Meg
váltónk vagy. A te igád szelíd és 
szelíddé tesz s a te terhed könnyű 
és megkönnyebbíti a nehezet és a 
legnehezebbet is. Ö, Urunk, segíts 
ra jtunk  s hallgass meg m inket m in
dé "bén a te  irgalmasságodért. Amert.

»Mindent jót cselekedeti.«
(Mk.- 7. '37.)

Könyörülő Urunk! .Téged .magasz
talunk és dicsérünk, mert. Te. vagy .« 
hűséges, irgalmas és. jóságos, aki nem 
hagy ért bennünket. Könyörögve te- 
rünk: ajándékozzál nekünk mind több 
türelmet, hitet és kitartást és engedd, 
hogy egyre inkább megérezzuk a ’Tfe 
jóságodat Oh, bárcsak a 1 loHuirifc 
egyre inkább egy .lenne a Tieddel s 
íary egyre inkább megnyílna a szánk 
dicséretre és hálaadásra, annak 'a 
nagy felüdülésnek a reménységében, 
ami reánk vár a Te orcád előtt. Ariién.

»Öröm lesz a mennyben ‘egy 
megtérő bűnösön«. (Luk. 15, 7.)

Urunk, Megváltónk! Te mindig újra 
útrakelsz, hogy megkeressed az el
veszetteket. Oh, mily sokan is vannak 
az elveszendő!,; legalábbis így lát
szik. S mennyit te li Neked munkál
kodnod. hogy megtaláld -és megment« 
séd őket! Ezért reád várakozunk s bi
zonyosak vagyunk abban, hogy ott- le
szel mindenütt, ahol elveszettek van
nak s még is találod majd őket. Ma 
is_a te fcönyörüte ledre várakozunk. 
Légy kegyes mindnyájunkhoz, Ö, Jé
zus. Amen.

»A leányzó nem halt meg, hanem . 
aluszik.« (Máté 9, 24.)

Urunk, Megváltó Jézus Krisztu
sunk! Eljöttél hozzánk a mi vigasz
talan helyzetünkbe és segítettél ra j
tunk s mi mindig ú jra  megtapasz
talhatjuk, hogy te  vagy a mi sza- 
badítónk és megsegítő orvosunk. 
Nemcsak ebben az életben való ba
jainkban segítesz meg minisét, ha
nem feltám adtál a halálból és m in
ket is beviszel az örök életbe. Hű
séges vagy és tám aszunk a  gyenge
ségben. Igen, szólj mihozzánk is így; 
a  te hited m egtarto tt téged. Amen.



Horváth János elnök fogadta 
az Egyházak Világtanácsa vezetőit

Horváth János az Állami Egyház
ügyi Hivatal elnöke, február 10-én hi
vatalában fogadta dr. Bell chiclies- 
ter-i anglikán püspököt az Egyházak 
Világtanácsa Központi Bizottságának 
elnökét és dr. Visser't Hoof-ot, az 
Egyházak Világtanácsa főtitkárát, 
akik a Magyarországi Ökumenikus 
Bizottság vendégeiként Magyarorszá
gon tartózkodtak és részt vettek a 
református és evangélikus egyház 
közös tanulmányi bizottságának két

napos konferenciáján. A konferen
ciát a két egyház teológusai az Egy
házak Világtanácsa Evanston-i zsi
natára való tanulmányi felkészülés 
folytatásaként tartották. Horváth Já
nos elnök kíséretében volt Varga Jó
zsef az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnökhelyettese s jelen volt D. Be- 
reczky Albert, a református zsinat el
nöke. valamint dr. Vető Lajos, az 
evangélikus zsinat elnöke és Péter 
János református püspök.

A z E g y h á z a k  V ilá g ta n á e s a  v e z e tő i
Budapesten

M int m ár, je lentettük, február B-án, 
szombaton reggel hazánkba érkezett 
dir. G. Bell chichesteri püspök, az 
Egyházak V ilágtanácsa Központi Bi
zottságának és Végrehajtó Bizottságá
nak elnöke és dr. W. A. Visser't 
Höoft, az Egyházak Világfa nácsa fő
titkára. Bell püspökkel együtt fele
sége is hazánkba érkezett.

V asárnap délelőtt Bell püspök és 
Visser’t  Hooft fő titkár a K álvintéri 
reform átus tem plom ban prédikált.

Az egyházak és a négyhatalmi tanácskozás
Az Egyházak V ilágtanácsának m egfigyelője Berlinben

Dr. Frederick Nolde, az Egyházak 
Nemzetközi Ügyekkel Foglalkozó Bi
zottságának igazgatója Berlinbe u ta
zott. M int mondotta, azért meg}' Ber
linbe, a konferencia m egnyitására, 
hogy -»kézzelfoghatóan -kifejezze sok

ország egyházának mély érdeklődé
sét és aggodalmát."

M int m ár közöltük, ebből az alka
lomból levelet intézett a négy kül
ügyminiszterhez;

Az Egyházak V ilágtanácsa végrehajtó  b izo ttságának  levele 
a kü lügym in iszterekhez

Az Egyházak V ilágtanácsának 
végrehajtó bizottsága február 2—5-ig 
a németországi, Königsteinben ülést 
tartott. Ä végrehajtó bizottság elnöke 
dr. G. Bell chichesteri püspök. Ezen 
a gyűlésen részt vett dr. F. Nolde is és 
tájékoztatta a végrehajtó bizottságot 
a berlini értekezlet eseményeiről. A 
tájékoztatás u tán  a bizottság megbe- 
szést. - folytatott erről a kérdésről és 
dr. G. Bell püspök, elnök a bizottság 
megbízásából a következő levelet in
tézte a Berlinben tanácskozó négy 
külügym iniszterhez:

»— Az Egyházak Világtanácsának 
végrehajtó bizottsága, mely ezekben 
a napokban Königsteinben ülésezett, 
gondolataival és imádságaival vette 
körül- -a külügyminiszterek berlini 
konferenciájának tanácskozásait. 
Amikor m o s t' önhöz intézem ezt a 
levelet, ebben nem csak az itt sok 
országból összegyülekezett vezetők 
aggodalmait és reménységeit tükrö
zöm, hanem az általuk képviselt egy
házakét és keresztyénekét is.

Tudatában vagyunk azoknak a 
nehézségeknek és bonyodalmaknak, 
amelyekkel Önök szembenéznek, am i
kor a napirenden szereplő problém ák 
megoldására törekszenek. Tudjuk, 
hogy nem könnyű m egtalálni egy kö
zösen elfogadható tervet Németor
szágnak és A usztriának olyan sza
bad és független helyzetbe való visz- 
szaállítására, am ilyet el kellene fog- 
lalniok most egy felelős v ilágtársa
dalom kereteiben.

De hisszük azt, hogy ezt a célt 
el lehet és el kell érni egy olyan 
úton, amely figyelemmel van 
ezeknek a nemzeteknek és né
peiknek legitim kívánságaira és 
amelyik nem kényszerít reájuk 
megkülönböztető korlátozásokat.

Bizonyára el kell érni a  megbékélést 
és mindén fél szám ára azokat a biz
tosítékokat, am elyek jövendőbeli tá 
madásoktól megvédik s ezeket, a köl
csönös felelősség és együttműködés 
közösségének kiépítésével lehet nyúj
tani.

— Bízunk abban, hogy lényeges 
előhaladást lehet elérni konkrét kér
désekben a berlini konferencián s 
hogy ily módon jobb légkört lehetne 
terem teni a világ különböző részein 
felmerülő problém ák megoldására. A 
korábbi tárgyalásokra való tekintet
tel rem éljük, hogy az osztrák béke- 
szerződés kérdésében le fogják győz;ni 
a nehézségeket és megegyezéshez 
fognak jutni. Hisszük, hogy a világ 
döntő elhatározást vár a  berlini kon
ferenciától a Németországgal kö
tendő békeszerződés felé vezető úton. 
Amennyiben lehetetlennek bizonyul
na egy azonnali és teljes megegyezés, 
úgy a konferenciának a ném et béke- 
szerződés sokkal biztosabb kilátását 
kellene m egterem teni és azonnali in
tézkedéseket kellene tenni, amelyek 
révén a ném et nép eddig elválasztott 
részeit a legtermészetesebben és szo
rosabban össze lehet kapcsolni.

— Amikor ezeket a szempontokat 
ön  előtt kifejtjük,

nem kérünk olyan megegyezése
ket, amelyek a józan alapelvck 
mellőzésével vásárolhatók meg 
és amelyek hamis reménységek 
felépitésének irányába vezetné
nek. Tisztelettel kérjük önt, hogy 
legyen résen a kétségbeesés, el
leti és tartson ki abban az erő

feszítésben. amely konkrét cse
lekedetekre vezet a fenyegető 

feszültségek enyhítése terén.

Az a légkör, am elyben a négyhatalm i 
konferenciát befejezik és annak  m ér
téke, hogy m ennyire nyilvánul meg 
a további együttműködés szándéka, 
nagy m értékben meg fogja határozni 
azt, hogy a világ népei a béke meg
őrzésének kilátásait a népek között 
reménységgel vagy reménység nél
kül fogják megítélni.

— Mi és sok nemzetbeli keresztyén 
testvéreink folytatjuk könyörgésün
ket azért, hogy adjon az Isten ö n 
nek és az ö n  kollégáinak bölcseséget 
és m egértést s vezesse az Önök tá r
gyalásait sikeres eredm ényre — feje
ződik be az Egyházak Világtanácsa 
végrehajtó bizottságának a négy 
nagyhatalom külügyminiszteréhez 
intézett levele.

A m agyar p ro te s tá n s  egyházak tá v ira ta  
a  négy kü lügym in isz terhez

Külügyminiszter Űr!

Főtiszteletű George Kennedy Alan Bell Chichester-i püspök, az Egy
házak Világtanácsa Végrehajtó Bizottságának elnöke, dr. W. A. Visser’t 

.Hooft, az Egyházak Világtanácsa főtitkára kíséretében meglátogatta egy
házainkat.

örömmel adták tudomásunkra és szószékeinkről is ismertették a 
gyülekezetekkel azt a levelet, amelyet az Egyházak Világtanácsa Végre
hajtó Bizottsága Önökhöz Königstcinböl intézett a berlini tanácskozások 
alkalmából,

A magyarországi protestáns egyházak ezen kezdeményezésen felbuz
dulva. kifejezik azt a kérésüket Önhöz, hogy fáradhatatlanul keressék 
tovább a népek és egyházak életét egyaránt megosztó,világfeszültség eny
hítését. Az Önök erőfeszítéseiért a föld egész kerekségén buzgón imád
koznak az egyházak, gyülekezetek, keresztyének. Már magát azt a tényt 
is vigasztalónak tartjuk, hogy a tárgyalások megkezdődtek. Bízunk abban, 
hogy Önök mindaddig folytatják és nem szüntetik meg közvetlen tárgya
lásaikat, amíg a leglényegesebb kérdésekben, a német egység, a leszerelési 
konferencia, az öthatalmi tárgyalás kérdéseiben a megegyezés létrejön. 
Itt is hangsúlyozzuk, hogy az az üzenet, amelyet Önökhöz az Egyházak 
Világtanácsának Végrehajtó Bizottsága intézett február 4-én. az Egyházak 
Világtanácsához tartozó tagegyházak keresztyén felelősségét juttatta ki
fejezésre Önök felé.

Isten áldja meg az Önök munkáját minden népek cs az egyházak 
együttélése javára.

Budapest, 1954. február 9.

A magyarországi református egyház nevében: Bereezky Albert, Győry 
Elemér. Péter János püspökök.

A magyarországi evangélikus egyház nevében: Vető Lajos, Dezséry 
László püspökök.

A magyarországi baptista egyház nevében: Szabó László elnök és
a magyarországi method ist a egyház nevében: Szécsey János szuper

intendens.

G. Bell igehirdetésének alapigéje ez 
volt: -A  hetedik angyal is trombi
tált. és nagy szózatok lőnek a menny
ben, amelye.k ezt m ondják vala: E vi
lágnak országai a mi Urunkéi és az 
5 Krisztusáéi lettek, aki örökkön 
örökké uralkodik.« (Jelenések 11, 15.) 
Igehirdetésében a püspök rám utatott, 
hogy az Egyházak Világtanácsa fá
radozásai egyfelől arra  irányulnak, 
hogy az egyházak közötti kapcsolatok 
mélyek és ■ gyümölcsözőek legyenek, 
másfelől arra, hogy az egyházak a 
leglényegesbb kérdésekben hallassák 
szavukat. Így abban a nagy kérdés
ben is, hogy a nemzetközi életben az 
igazságos és tartós béke érdekében 
történjenek események. Ism ertette

ezután azt a levelet, amelyet, az Egy«
házak Világtanácsa végrehajtó bizott
sága küldött a négy nagyhatalom kül
ügyminisztereinek, s amelyben sür-' 
geti a békés megegyezést. Az Egyhá-; 
rak  Világtónácsa evanstoni nagygyű
lése sokat tehet mindkét, feladat te l
jesítése terén: az egyházak egységéért 
és a nemzetközi helyzet enyhítéséért,, 
az igazságos és tartós béke létrehozá
sáért. . -c i

Dr. W. A. Vissert t Hooft főtitkár 
prédikációjának alapigéjéül a Péter 
apostol első levele első részének har- _ 
madik versét választotta. Az ige 
alapján a keresztyén reménység kér
déseit. fejtegette.

Kétnapos okúméníkiis konferencia
M ár h írt adtunk arról, hogy a Ma

gyarországi ökum enikus Bizottság ta 
nulmányi munkaközössége február 
3-án és 9-én kétnapos konferenciát 
tarto tt, melyen részt vettek a külföldi 
vendégek is.

A konferencia megnyitó beszédét
D. Bereezky Albert református 

püspök
tartatta.

—  Nagy örömök és áldások forrása 
számunkra, .hogy a magyarországi 
protestantizm us a Magyarországi 
Ökuménikus Bizottságban olyan test
véri kapcsolatban van, amelyben egy
felől kölcsönösen megbecsüljük egy
más hitvallásait, másfelől a  hitnek 
és a szeretetnek a közösségében 
együtt vagyunk.

— Valljuk, hogy az Ökuméné több, 
m int az általunk igen megbecsült 
Egyházak Világtanácsa. Hálás öröm
mel állapítjuk  meg, hogy k itá rhattuk  
szívünket a  nagy-orosz ortodox egy
ház felé is és olyan találkozásban volt 
részünk a közelmúltban, am elynek 
továbbgyümölcsözésére keresztyén re
ménységgel, nagy várakozással te
kinthetünk.

Az a mély és tiszta ökuménikus 
szellem, amelynek boldog részesei 
voltunk éppen a nagy egyházsza
kadás 900 éves évfordulóján Deb
recenben és Budapesten, az or
todox keresztyénség kimagasló 
igehirdetöjének és teológusának 
díszdoktorrá avatása alkalmá
val, számunkra egyfelől Isten 
ajándéka, és felelete imádsá
gainkra, másfelől újabb clkötcle- 

zés.
Az Egyházak Világtanácsa evan

stoni nagygyűlésére való előkészüle
tekről a többi között ezeket mondotta 
Berezcky A lbert püspök:

— Az Egyházak Világtanácsa ta 
nulm ányi m unkálatainak eddig is
mert* része alapján az a hiányérze
tünk tám adt, hogy a nagyon komoly 
és tiszteletrem éltó anyag még min
dig nem eléggé hatolt az ige mélysé
geibe és bibliai alapvetése kiegészí
tésre szorul. Ezt bizonyára velünk 
együtt a többi tagegyházak és maga 
a Világtanács is lá tja  és érzi.

Ezért döntöttünk úgy, hogy bár
milyen kevés is már az idő a

A TELJES E M B E R :  ISTEN E S Z K Ö Z E
M ily furcsa-szerzet-em berek vagyunk
— a. keresztyének sem  kivételek  — 
lázasan lüktet szívünk, és agyunk
és tesznek-vesznek szorgalmas kezek. 
M agunkra nézünk: kavargó anyag 
lenyűgöző, lobogó rendje forr,
— fojtó  feszültség: érik már a bor —e 
s a nagy Egészért dolgozik a tag.

Hatalmas hanggal zúg e zenekar, 
hogy harsogásán tanuljanak élni, 
halló fü lekbe m élyen belemar, 
s az együttest a gondolat vezényli. 
Keresztyén testvér, készítsd fegyvered  
önmagad ellen: m ost lehetsz kegyetlen: 
tiszta szívvel és vesztegethetetlen, 
hű, igaz szem m el győzd le ellened.ü

Végre hát légy bölcs, hogy érthesd v&sgod 
és ne egyéni ízlésed vezessen, 
hogy m inden kusza vadhajtást temesse» 
a Kertész-Kéz, és ültessen virágot.
Te, egész ember, úgy tekin ts magadra 
és mindenedre: Isten eszköze, 
s így életednek m indig lesz köze 
más életekhez, s önmagát feladja.

Anyag és lélek, te tt és gondolat, 
keresztyén testvér, m it je len t neked?
A z  Istentől jö tt adományokat 
vigyázva használd: egy sem  istened! 
M egváltott ember! M inden harcon át 
vidd, am it kaptál, s mindig tudd: hová., 
és becsüld meg, m in t Krisztus szamarát, 
m ert az Ü rnak van szüksége reá.

BODROG M IK LÓ S

, nagygyűlés előtt, mégis a közel
múlt heteit arra használtuk fel, 
hogy főleg ó- és újszövetségi bib
likusaink közös munkájával az 
igének a reménységről szóló ta

nítását igyekeztünk teljesebben 
megismerni és feltárni.

Bereezky A lbert megnyitó beszéde 
után

D. dr. Vető Lajos püspök
em elkedett szólásra. Beszédében töb
bek között ezeket mondotta:

— Az, hogy a Magyarországi ö k u 
menikus Bizottság nemcsak valam i
féle névleges egyházi intézmény, h a 
nem, hogy benne komoly m unka fo
lyik, elsősorban a »hogy m indnyájan 
egyek legyenek** iránti hívő engedel
messég következménye. Gyakorlati 
szempontból azonban kétségtelenül 
döntő jelentőségű az a körülmény, 
hogy

a második világháború szörnyű
séges pusztításai után egyházaink 
nagy feladatot találtak az együt
tes munkálkodásra, az ország új- ,. 

jácpitésében.
Amidőn pedig hosszú évek fáradsá
gos és áldozatos m unkája során az 
ország újjáépítése m egtörtént, s el
terjedt a híre egy új világháború fe
nyegető rémségének, a m agyaror
szági keresztyén egyházak, s min
denekelőtt a protestáns egyházak 
m egtalálták m egint azt a  gyakorlati 
feladatot, amelynek a megoldása hívő 
keresztyén meggyőződésünk szerint 
m indnyájunk elsőrendű feladata.

Dr. Vető Lajos püspök előadása 
után a Magyarországi ökum enikus 
Tanulmányi Bizottság, az evangé
likus és reform átus teológiai! akadé
miák professzorai tettek jelentést ed
digi tanulm ányi m unkájukról. E refe
rátum ok m eghallgatása után dr. G. 
Bell püspök és dr. Visser’t Hooft fő
titk ár szólalt fel.

Másnap, február 9-én délelőtt D. 
Dezséry László püspök igetanulmánya 
után

.1. L. Hromádka professzor
tarto tt élénk figyelemmel kísért elő
adást. Többek között ezeket mon
dotta: . .

— Az ökumenikus mozgalom kor
szaka olyan időszakot jelent, am i
kor az egyházak figyelni kezdtek egy
másra. ,

Az ökuménikus mozgalom a ke- 
resztyénség hatalmas eszköze 
nemcsak abban, hogy az egyhá
zak megértsék egymást, hanem 
abban is. hogy az egyes egyházak 
megértsek önmagukat, felfogják 
és világosan lássák a saját hi

tük, hitvallásuk tartalmát.
— Reménységgel nézünk az evan

stoni nagygyűlés felé. Mi történik  
Evanstonban? Az ökum enikus moz
galomban kétféle irányzatot lá tha
tunk. Vannak, akik az Egyházak Vi
lágtanácsát, az ökum énikus mozgal
m at mintegy erődítm énnyé szeretnék 
átváltoztatni, hogy az egyházat meg
erősítsék a lelki önelégültség állapo
tában. A rra törekszenek, hogy az 
egyházat az ú j történelmi erőkkel

— Folytatás a 2. oldalon

„Az Istennek békessége uralkodjék a ti szivetekben“ i, is.)



E V A N G É L I K U S  ÉLET

Folytatás az előző oldalról —
szemben m integy bástyává tegyék, 
hogy az egyházakból valam iféle Ma- 
ginot-vonalat csináljanak, vagy ép
pen kereszteshadjáratot szervezzenek 
az ellen, ami m a végbemegy a világ
ban. De van egy másik irányzat is. 
Ennek lényege az, hogy az ökume
nikus mozgalmat, az Egyházak Világ
tanácsát és különösképpen az evan- 
stoni nagygyűlést őszinte önvizsgálat 
helyévé és alkalm ává kívánja tenni, 
hogy így valóban eljuthassunk odáig, 
ahol m egláthatjuk, hogy miképpen 
hajolt alá Isten az ő végtelen szere- 
tetével erre a világra a Jézus Krisz
tusban.

Imádkozzunk azért, hogy ez az 
utóbbi irányzat érvényesüljön 
az ökumenikus mozgalomban, az 
Egyházak Világtanácsában és az 

cvanstoni nagygyűlésen.

Hrom ádka professzor nagy tapssal 
fogadott előadása u tán  a  felszólalá
sok hosszú sora következett.

Hozzászóltak evangélikus rész
ről.' Dezscry László püspök, Várady 
Lajos esperes, dr. Kiss Jenő ny. teo
lógiai professzor és Gyöngyösi Vil
mos budapesti lelkész; reform átus 
részről: Győry Elemér püspök, Deme 
László északpesti, Farkas Pál debre
ceni, ifj. Nyári Pál somogyi, Pap 
Géza bácskiskúnsági és Trombitás 
Dezső komáromi esperesek, Pákozdy 
László debreceni és Victor János bu
dapesti teológiai professzorok, Bakos 
Lajos balatonarácsi, Farkas József, 
Dómján János és Makay Miklós bu
dapesti lelkészek; felszólaltak to
vábbá Szabó László, a baptisták or
szágos elnöke és Szécscy János me- 
thodista szuperintendes.

Péter János református püspök 
összefoglaló beszéde

A hozzászólások után Pcter János 
reform átus püspök mondott záróbe
szédet:

— Nincs ma Magyarországon olyan 
istentisztelet — hangoztatta —, 
am elynek keretében az igehirdetés
ben ne hangoznék ez a  tétel, az 
evanstoni nagygyűlés tém ája: Krisz
tus a világ reménysége. M unkánkban 
azt szeretnénk megfogalmazni, hogy 
m it jelent ez a tétel a m agyar evan
géliumi egyházak gyülekezetei szá

m á ra .
Nem egyszerűen hozzászólni aka
runk ahhoz, amit a testvéregy
házak erről a tételről elmonda
nak, hanem számadást akarunk 
készíteni arról, hogy Krisztus a 
magyar református, evangélikus, 
baptista és methodista gyülekeze
tekben hogyan lett a reménység 

tárgyává.
— Szám adást akarunk  készíteni, 

am elyik számadás bizonyságtétellé 
kell, hogy váljék. Bizonyságtétellé, 
amely hitvallássá kell, hogy legyen.

— Ennek a készülő m egnyilatko
zásnak a megfogalmazását szinte 
m ár el is tudnánk kezdeni — foly
ta tta  —, de nem kezdjük el, hanem  
tovább érleljük gyülekezeteinkben, 
m agunkban. Most itt  csak néhány jel
lemző vonását szeretném  elmondani 
annak, hogy ez a készülő megnyilat- 
k ázás, számadás, bizonyságtétel, h it
vallástétel milyen jellemző vonásokat 
kell, hogy magán hordozzon.

— Az első jellemző vonása az kell, 
hogy legyen, hogy a valóban bennünk 
élő reménységről kell, hogy szóljunk. 
A rról a reménységről, amely tényleg 
megvan a gyülekezetekben és amely 
úgy van meg a gyülekezetekben, hogy 
abból a gyülekezetek élnek.

— A másik jellemző vonása ennek 
a készülő m egnyilatkozásnak az, 
hogy

olyannak kell lennie, amelyik 
nemcsak reménységről beszél, 

hanem reménységet teremt.
Keménységet terem t azokban, akik 
szólnak és azokban, akikhez szól
nak. A reménység Istene egyúttal a 
vigasztalás Istene. Isten úgy tám aszt 
rem énységet az egyházban, hogy vi
gasztalja az egyházat. És nekünk 
úgy kell a reménységről szólnunk, 
hogy m ásokat is vigasztaljunk azzal 
a vigasztalással, am ellyel Isten vi
gasztal bennünket. Isten vigaszta
lásai az ő Ígéreteiben adattak. Azt 
valljuk, hogy Isten ígéreteinek a 
rendezője, összefoglalója az Isten

országának az ígérete. Az Isten or
szágának az ígérete az Ű r Jézus 
Krisztus jelenlétében van közel és a 
ő eljövetelében valósul meg.

— A harm adik jellemző vonása 
ennek a készülő m egnyilatkozásnak 
az kell, hogy legyen, hogy

amilyen mértékben az élő re
ménységről bizonyságot tudunk 
tenni, ezzel együtt a hamis re
ménységeket magunkban elosz

latjuk,
— az emberi együttélésre vonatkozó 
jogos emberi terveket a m aguk he
lyére helyezzük.

— A negyedik jellemző vonása a 
készülő megnyilatkozásnak az kell, 
hogy legyen, hogy

mentes legyen mindenféle idegen 
mellckzöngétől.

Amikor az egyház a maga rem ény
ségéről beszél, akkor azt is lehet 
m ondani, hogy történelm i távlatok
ban beszél. De am ikor az egyház tö r
ténelmi távlatokban beszél, akkor

azért kell imádkoznia, hogy vallás
tételét úgy tud ja elmondani, hogy ne 
váljék nyíltan vagy burkoltan vala
milyen ra jta  kívülálló érdek szó
szólójává.

— Az ötödik jellem vonása a ké
szülő megnyitakozásnak az kell, 
hogy legyen, hogy benne valóban a z 
ige realitásában tükröződjék az a 
helyzet, am elyben az egyházak ma él
nek.

Ahol az egyház jól szól a remény
ségről, ott a helyzet, amelyben 
az egyház él, a reménység fényé

ben jól tükröződik.
Az egyház jegyen tudatában annak,
hogy mély és kölcsönös összefüggés 
van az egyházak és a  népek m ai
helyzete között.

— A hatodik jellemző vonása a 
készülő megnyilatkozásnak az kell, 
hogy legyen, hogy összekapcsoló szó 
tudjon lenni, összekapcsoló szó a mi 
egyházaink között ittiion és az egy
házak között bárhol éljenek a világ
ban. A Szovjetunióban, Ázsiában, 
Am erikában, Angliában, Afrikában, 
Ausztriában, Magyarországon és 
m indenütt a földön.

Már maga az a tény, hogy az 
Egyházak Világtanácsa legköze
lebbi nagygyűlésének ez a főté
mája annyi pozitiv visszhangot 
váltott ki a meghasonlott világ 
különböző tájain élő egyházak
ban — már ez a tény is vigasz

taló tünet.
Bereczky Albert • ta rto tt ezután 

záróáhítatot. Ezzel a Magyarországi 
Ökumenikus Bizottság kétnapos ta 
nulm ányi konferenciája végeiért.

A konferencia továbbfejlesztette a 
magyarorszagi protestáns egyházak 
hozzászólását az evanstoni főtémá
hoz. A magyar protestáns egyházak 
további teológiai felkészülése az 
evanstoni világzsinatra elsősorban 
azoknak az irányelveknek az alapján 
fog történni, melyeket a konferencia 
kijelölt s melyeket elsősorban Pcter 
János református püspök Összefog
laló beszéde rögzített.

L E V E L
(Halálod harmadik évfordulójára)

A  horgas betűk  — csupa lendület!
S  a kéz, m ely Irta őket, hova lett?
Elszáradt, m in t hullt ág a föld alatt 
s benne korhadt a biztos mozdulat, 
a görcstelen, szabad, szép ívelés, 
m ennyi képzelet, friss, m indent-merés.
A z  írásodat nézem  — ez, ez él, 
egy kedves könyv lapján, vagy egy levél 
rojtosodó papírján, jegyzetek  
kusza sorain kedves kézjeled ..
Nézem, nézem  s m egint marokrakap  — 
o kezed látom százszor újra csak 
s kerek fejed a papiros fölött, 
cigarettád fogad közt füstölög 
és írsz, írsz, rendre rovod a remek, 
csupa-élet szárnyaló b e t ű k e t . . f

Levelet írsz, akár rég annyiszor.
A  m últból most m inden sor visszaszól 
s én fölveszem  és újra olvasom  
és töprengek a végső válaszon, 
hová is killdjem , m it írjak s nehéz 
ceruzám lassul — lehet, hogy nem  élsz?
Hogy soha már nem  válaszolhatok, 
nines cím, hová elküldjem  e lapot?
Görcsös, apró betűim  lankatag 
szomorúsággal megbicsaklanak.
Nincs felelet — vagy m indegyre tovább 
fe léd  kúszik a földöntúli vágy?
S úgy búcsúzom most is, m in t hajdanán: 
készülj a viszontlátásra, apám.

VIDOR MIKLÓS.

GYÜLEKEZETI  HÍREK
1954. február 21. Hatvanad vasárnapja.
Igék: Zsid. 12.25—29. — Mt. 13.10—17.

»■Süketségből — hallásra.« — Liturgikus szín: zöld.
BUDAPEST DEÁK-TÉR.

A D eák-téri gyülekezet a IV. 
Deák-téri estét Kemény Lajos espe
res, a gyülekezet elhunyt lelkésze 
em lékének szentelte. Zay László se
gédlelkész m ondott bevezetőt és a 
megemlékezések között összekötőt. 
Somoskövy Jenőné három  verset 
mondott Kemény Lajos műveiből. 
Az »Eperjes«, a »Legenda« és a 
»Dicsőség néki« c. verseket. Gádor 
András lelkész m utatta  be Kemény 
Lajos, m in t hittankönyvírót és ige
hirdetőt, Pásztor Pál lelkész m int 
zsinati atyát, Sülé Károly lelkész 
pedig m int elöljárót és barátot. D. 
Dezséry László püspök előadást ta r
tott, amelyben értékelte Kemény La
jos egyházi szolgálatát, kiemelve an 
nak a m ostani egyházi életre vo
natkozó jelentőségét. A Lutheránia 
vegyeskar Weltler Jenő karnagy ve- 
zteésével énekelt. A gyülekezeti te r
met zsúfolásig megtöltő hívek hálá
san em lékeztek pap jukra: Kemény 
Lajosra.

VALLÁSOS FÉLÓRA
Evangélikus vallásos félórát közve

tít február 21-én reggel fél 9 órakor 
a Petőfi-rádió. Igét h irdet Gyöngyösi 
Vilmos lelkész.

FÓT
A X. BelmisszióI és Kántorképző 

Tanfolyam nyilvános vizsgáját feb
ru ár 19-én délután 3 órakor ta rtják  
Budapesten, Ullői-út 24. szám alatt, 
a  L uther M árton Intézetben.

Asszonyok, leányok konferenciája 
március 1—6 között. Szeretettel v á r
juk  a gyülekezetek asszony- és 
leánytagjait. E konferenciára várjuk  
a papnékat is, továbbá a belmissziói 
tanfolyamot végzett asszonyokat és 
leányokat.

Kántorok továbbképző konferen
ciája: feb ruár 23—26. Ez alkalom ra 
a Fóton végzett kántorokat hívjuk,

SZENTETORNYA
F ebruár 20-án az egyházközség 

presbitérium a szeretetvendégség ke
retében köszönti a 10 éve szolgáló 
egyházfelügyelőt: Miszlai Imrét.

SEGÉDLELKÉSZ-KÜLDÉS
Ferenczi Zoltánt február 1-ével a 

budahegyvidéki gyülekezetbe osz
to tta be segédlelkészként dr. Vető 
Lajos püspök.

SZARVAS
Az ótemplomi gyülekezetben feb

ru ár 28-án műsoros szeretetvendég
ség lesz. A bevételt a  templomtető 
jav ítására fordítják.

HALÁLOZÁS
Az abaujszántói gyülekezet fel

ügyelője: dr. Ruttkay Elemér hirte
len elhúnyt. Temetése feb ruár 3-án 
volt Abaujszántón.

Jó állapotban levő két m anuálos 
és pedálos orgonaharm ónium  eladó. 
Érdeklődni az aszódi evangélikus 
lelkészi hivatalunknál lehet.

K itűnő állapotban levő Kapi-Ko- 
rá l könyv eladó: Cím: Selmeczi 
László, Nógrád.

NYUGATBÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
Az egyházmegye februári lelkészi 

munkaközösségi gyűlésén Kalavszky 
Kálmán szarvasi lelkész rövid elő
adásban összefoglalta az evangélikus 
temetéssel összefüggő biblikus fel-* 
fogást. Ezt követően élénk vita ala
kult ki a tem etés szertartásáról* 
Pálfi István szarvasi lelkész felöl-* 
vasta előadását, m elynek címe: »Lu
ther tanítása a két birodalomról.« 
Aranyi József esperes a bibliafordí
tás irán t érdeklődők decemberi kon
ferenciájáról, Boros Károly lsedig 
a januári országos sajtóértekezletről 
számolt be részletesen.

KELETBÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
A keletbékési egyházmegye ta

nácsa január 27-i üléséből őszinte 
tisztelettel köszöntötte dr. Vető La
jos és Dezséry László püspököt ab
ból az alkalomból, hogy a Szlovákiai 
Evangélikus Egyház Teológiai Fa
kultása díszdoktorrá avatta őket.

»Ebben az aktusban a magyar- 
országi és a csehszlovákiai evangé
likus egyház közeledésének igen fon
tos határállomását, ugyanakkor pe
dig mindkét püspökünknek a világ 
egyházai és népei között annyira kí
vánatos békéért folytatott kitartó 
munkája kitüntető elismerését lát
juk.«

Lőrincz János bátyám, köszönöm. . .
ír ta ;  Ja k u s  Im r e

1953 nyara.
Különös, forró nyár. Az égen he

tek  óta nem úszik felhő. Ragyog az 
azúr ég. A fűszálak m ár penderül-
tek. Szakad a lélek is.

V asárnap délután.
Az álmos csend úgy úszik á t a fa

lun, m int nesztelenül sikló gondola.
E lindulunk a titokzatos somogyi 

világ álmos csendjében ketten. A 
feleségem és én.

H íveket látogatunk.
Orsi P istáék kilincsén a kezem. 

Az ajtó nem nyílik. Nincsenek itthon. 
Kár. Olyan szívesen elbeszélgettem 
volna velük. Az ifjú  asszonyt Bá- 
bonymegyerről hozta Orsi István, ott 
is esküdtek s így még nem  is isme-
rem.

A megismerkedés, a cél így kútba 
hullott. S mégsem mentem hiába. 
O rsiékkal egy udvarban lakik  Lő
rincz János, a  »tiszteletbeli- presbi
ter«. ö reg  em ber már. L átta  az élet 
sok jelenését s az ú t \ igén ballag 
az élete. K ilencvenkét esztendős. De 
az arca még rózsapiros. Csak egyik 
szemével van baj. Esztendőknek en
nek előtte, rágni kezdte ezt a  csil
logó szemet valami rossz-seb. S nincs 
rá  gyógyír. A seb hatalmasodik, 
terjed. M egállíthatatlanul, m int a 
rák* Igen, m int a r á k . ; :  És mohó

is ez a seb. M ár megette Lőrincz 
János egyik szemét s még nem la
kott jól. Húzódik, terjed  az átrágott 
orrcsonton a m ásik szem felé.

De még hála Istennek nem é rt 
oda. Az öreg m agyar nem  is szentel 
m ár neki különös figyelmet. Csak 
az tö rténhet vele, am it megenged 
az Isten. Ezt vallja. S ezzel a felül
ről kapott bölcseséggel ennek a 
ritka  nyavalyának az ügye el is in
téződött.

Most sem ezen töpreng, az bizo
nyos.

ö reg  csontjait gazdagon füröszti 
a gazdagölű nyárban.

Ül a háza előtt, az ámbituson. Nád 
fonatú széken. Bokájáig ér a  hab
fehérre mosott rojtos vászongatya.

Kezében énekeskönyv, kopott táb- 
lájú. Á hítatba m erülten én e k e l. ; ,

»Az én időm, m int a szép nyár
m enten e l j á r . . .  és beköszönt: : s 

valahogy így m o n d ja . . .  A hangja 
reszket. A rra gondolok, milyen fá
rad t m ár s milyen roskadt is, ez az 
egykor ércesen zengő hangm aradék.

Ha hétköznap lenne és az utcán 
nyikorognának a gabonával m egra
kott takarodó szekerek, elnyelnék ezt 
a felfelé tapogató, fárad t hangot.

De vasárnap van, s az álmos dél
u táni csend szinte k ifu t a  világból,

m int szakajtójából a korán bedagasz
to tt kenyér.

így hallom az én e k e t. ; ; Bölcsek 
boldogságában fürödnek a szavak. 
És a dallam  is.

Aki elm ondja őket: ujjongó lélek.
Csak Istenre ta lá lt lélek tud  így 

énekelni.

*
1954 tele. Január.
M ár m inden fehér. Házikóink úgy 

lapulnak meg a tágölű somogyi ka t
lanban, m int fehértejű  óriási gom
bák.

•
A lovak nyalkán csengő csilingel. 

Suhannak a szánok. A léptek a la tt 
csikorog a hó. Régen volt ilyen hi
deg tél. Talán csak huszonkilencben, 
m ondja Lőrincz Lajos, a gyülekezet 
gondnoka.

Hideg van, farkasordító hideg. 18 
fokot m utat a hőmérő. S vasárnapra 
ébredtünk. Szól a harang.

A  kántor u jja i lefagynak az or
gona billentyűin. A templomban lá t
szik a lehelet.

Vájjon hányán leszünk ma, fu t á t 
ra jtam  a gondolat.

Kevesen, nagyon kevesen . *
S nyílik a  templomajtó. ö reg  

Lőrincz János csukja be maga után. 
A szeme bekötve. B otjára támasz
kodva ballag a helyére.

. . .  Száll, száll az ének . . .
Kodák Lajos, a  figyelmes, fiatal 

presbiter lép az öreghez. Kikeresi az

éneket s u jjával m utatja , hogy va
gyunk.

A 92 éves épen m aradt szemre nem 
kerü l szemüveg. L át az öreg anélkül 
is.

És én ek e l: . .
Feszülten figyelek. Szeretném  hal

lani az énekét, de beléolvad a hang
árba. Ha Istenhez úgy száll a  tabiak 
éneke most, m int egy fehérszárnyú 
galamb, akkor a  galamb szárnyában 
a leggazdagabb s legmelegebb pihéjű 
toll az öreg Lőrincz János éneke *.. 
Ezt gondolom.

Énekel önfeledten és egyedül ül a 
padjában. A hideg és a csúszós út 
visszatartotta a többieket.

Nézem, nézem az én öreg hívemet, 
s valam i fojtogatja a  torkom at. Sze
retném  elhagyni papi székemet, sze
retnék odam enni hozzá és igen, ha 
a szégyenkezés vissza nem  tartana, 
szeretném  átölelni m egtört vállait.

És valam i nagyon szépet, valami 
nagyon fényeset, valam i vigasztalót 
szeretnék néki most m ondan i. ; .

S mégsem mozdulok. Ülök moz
dulatlanul, akár a  kő.

Helyettem ő mozdul. A szája:
»Te vagy reményem sziklaszála,
te vagy fénylő tűzoszlopom«.
Ezt mondja, de ezt olyan áhítattal 

mondja, hogy a pap szám ára életté 
érnek ezek a szavak.

Lőrincz János bátyám, am it isten
tisztelet u tán  nem m ertem  megtenni, 
most megteszem; köszönöm ezt a 
tiszta, 6zép és épitő prédikációját*

Készülj az ige hallgatására!
H atvanad vasárnapja.
— Zsid. 12:25—29. —

M ilyen jó, hogy a m i Istenünk nem  
néma Isten, hanem  él, érez és be
szel. Megszólít m inket. Teremtő sza- 
vával tanácsol bennünket, segíti és 
előbbreviszi életünket. M ilyen jó, 
hogy hozzánk beszél az Isten. 
Egyszerű, világos és érthető szóval, 
Valóban úgy, ahogyan egy földi 
édesapa megszólítja és neveli a gyer
mekét.

A  mai Ige szerint Istennek három  
döntő szava van m inden emberi élet 
felé.

A z  első szó: a parancsnak a szava, 
— íg y  hangzott el a törvény tíz örök 
mondata a Sinai hegyen. Isten  vilá- 
gosan elmondta ott, hogy ne ölj, ne 
lopj, ne kívánd a másét. Élj békében  
Vele és m indenkivel, m ert különben  
ő t  kisebbíted, ő t  lopod meg, az 
O békéje és rendje ellen hadakozol. 
Isten  első szava szerint Ő korlátlan 
űr és neki engedelmességgel tarto
zom. Ö terem tette a törvényt és ezt 
a törvényt számonkéri tőlem.

Örök emberi bánatunk, hogy Isten  
akaratát nem  tu d ju k  teljesíteni. Pe
dig a törvényt nem  tud juk eltüntetn i 
az életünkből. Isten  ragaszkodik 
hozzá. Isten  országának ez a házi
rendje és az ítélet term ének ez az 
egyetlen berendezése. így kerülünk  
m indnyájan Isten  törvényébe ütköző  
em berek a kárhozat küszöbe elé.

Isten  első szava: a parancs szava 
és ez a szó fe lém  is örök és megmá
síthatatlan. M inden más magatartá
som, a törvénytől való elfordulásom, 
felejtésem : bűn. A  bűn zsoldja pedig 
a halál.

Isten első szava: az igazság szava, 
S  ha az Isten  itt  elhallgatott volna, 
többé nem  lehetett volna üdvösség
ről és örök életről beszélni.

De Isten nem  hallgatott el. Máso
d ik szavát a Golgota hegyén m on
dotta el. Ez a szava — a kegyelem  
szava volt. A  kereszt arról beszél, 
hogy Isten  m egkönyörült rajtam. 
Krisztus halálát elfogadta értem  és 
helyettem , hogy engem felm entsen  
és szeressen. Fiává fogadott.

Isten  második szava a kegyelem  
szava volt és így lettem  a halál fiá
ból az Isten  gyermeke. G yerm ek, 
akinek otthona van. G yerm ek, aki
nek, ha senki más, de a szülői szere
te t megbocsát.

Isten ma is beszél hozzánk. Ez az 
Ő harm adik szava — o szeretetnek  
a szava. Ez hangzik m ajd feléd  a 
következő vasárnap is, ha elmégy 
a templomba. Isten  még m indig be
szél. Lehet, hogy te már régen elné
multál. Lehet, hogy hűtelenül mesz- 
sze m entél és elfelejkeztél Róla. O 
még m indig beszél. Ö még mindig  
hívogat vissza magához, m ert ő  még 
m indig szeret. M ert ő  még m indig  
nem  tud lemondani rólad.

így  készülj az Ige hallgatására, 
így hallgass az Isten  harm adik sza
vára. Légy hálás ezért a szóért, ezért 
a hosszútűrésért, ezért a szerétéiért.

Ne vesd meg azt, aki szól, nehogy 
utolsó szó legyen számodra ez a 
harmadik szó.

Légy hálás, amikor megszólít téged 
az Ür és feleld hűséges, hívő ta- 
nítványi szóval: »Szólj Uram, mert 
jól hallja a Te szolgád!«

Friedrich Lajos



E V A N G É L I K U S  É L E T

ISTEN ES AZ EMBEREK
Xü egész Bibliának ez a témája. 

Voltaképpen; mindig, mindenütt, 
valamiképpen erről van szó. Isten 
szándéka az emberrel, Isten útja az 
emberhez, Isten cselekvése az em
beren és az ember által. Az egész 
Biblia egy üzenet, voltaképpen Isten 
üzenete az emberhez, Isten levele 
hozzánk. Ezért is Testam entom  a 
neve: megváltoztathatatlan, végső 
döntés, Isten kijelentett akarata, pe
csétes írása üdvösségünk felől.

Az egyházi esztendőnek a V lzke- 
reszt ünnepe utáni szakasza arról 
üzen, hogy Isten dicsősége m egjelent 
az em berek között. Hiszen Vízkereszt 
ünnepének régi és eredeti egyházi 
neve: Epifánia, magyarul annyi mint 
megjelenés, Isten dicsőségének meg
jelenése az emberek között. S milyen 
különös: Isten dicsősége éppen ab
ban jelent meg közöttünk, hogy egy 
kicsiny gyerm ekben  öltött testet. 
Istálló jászlában, egyszerűségben, 
szegénységben pelenka-rongyok közé 
elrejtve jelent meg a teremtő és min
denható Isten felséges dicsősége. Né
hány pásztornak adatott tudtára 
csupán, s három különös, messzi 
vándor, a napkeleti bölcsek jöttek 
imádatára. S ahogy hirtelen s csak 
szempillantásra ragyogott fel ez a 
dicsőség, úgy el is tűnt megint Názá- 
ret ácsműhelyében, a József és Mária 
hajlékában. Jézus egész földi életé
ben mindig csak így rejtetten, tit
kon lappangott Isten dicsősége az 
emberek között. »Az ige testté lett 
és lakozott (helyes fordítás szerint: 
sátorozott) közöttünk«, hirdeti Já
nos evangélista. Igen, mint ember 
az emberek között, úgy élt Jézus, a 
Názáreti. És mégis, éppen ebben az 
em beri életben, itt s nem máshol ra
gyogott fel Isten csodálatos dicső
sége. »Láttuk az ő dicsőségét, m int 
az A tya  egyszülöttjének dicsőségét«, 
folytatja János a tanúságtevést. Isten 
dicsősége abban mutatkozik meg, 
hogy leszáll az emberek közé, együtt 
van az emberekkel, sőt Ö maga is 
emberré lesz egyszülött Fiában.

Ezért nem  ismer a Biblia ember
telen  Istent. Isten valamiképpen 
mindig úgy jelenik meg a Szent
írásban, mint aki az emberrel, az ö  
emberével van elfoglalva, mint aki

odafordul az ember felé. Akár ha
ragszik Isten, az emberre harag
szik, akár kegyelmet gyakorol, min
denképpen reánk tekint s hozzánk 
beszél. S éppen ez, hogy így felénk 
fordítja arcát és szóba áll velünk, 
m indenképpen kegyelem. így él az 
ember, akár Isten ítéletének árnyé
kában, akár jótetszésének napja 
alatt, de mindenképpen az Ö színe 
előtt. S így ismerteti meg magát 
Isten: mint a m i Istenünk, az ember 
Istene, Jézus Krisztusban Mennyei 
Atyánk.

Ezért nem  ismer a Biblia istente
len em bert sem. Ha nem tud is, vagy 
talán nem is akar tudni róla, az em
ber Istené. Tőle jön és felé tart élete 
útja, egyszer mindenképpen talál
koznia kell vele. Isten teremtett 
minket, akarta, hogy legyünk, tud 
rólunk, ismer minket, ezért vagyunk, 
s amíg éltet, addig leszünk. Minden 
istentelenségünk magunk szerzetté 
tetszelgés s ezért nem lehet igazában 
komolyan venni. Isten nem is veszi 
komolyan; karja kinyújtva felénk s 
orcája reánk tekint: felhozza napját 
s esőt ád jóknak és gonoszoknak 
egyaránt.

János evangélista mindezt így fog
lalja össze a Biblia utolsó könyvé
ben: »ím e az Isten sátora az em be
rekkel van és velők lakozik és azok 
az ő népei lesznek és maga az Isten  
lesz velők, az 6 Istcnök.« (Jelenések, 
21,3). E za hatalmas ígéret az embe
reknek  szól. M inden embernek, mert 
ez Isten terve a világgal, hogy mind
nyájan legyünk az ö  népévé. Ez az 
ígéret a »templomnélküli város« kör
vonalait idézi elénk s már most bon
togatja templomaink sokszor olyan 
szűkre vont falait s még inkább re
ménységünk és hitünk sokszor oly 
szegényes váradalmait. Isten az em
berek között van — már most, Jézus 
Krisztusban, mint egykor Názáretben 
és Kapernaumban s ma igéjében, az 
istentiszteleti prédikációban, a meg
terített úrvacsorái asztalban, a ke
resztvízben, ahol ketten-hárman 
egybegyülekeznek az Ö nevében, 
imádságainkban és szívünkben — és 
egykor együtt fog lakozni minden 
emberekkel.

G. Gy.

MIELŐTT...
Szokták régi szóval februárt 

böjtelő havának hívni. A  vizkereszt 
utáni ünnepszak ez utolsó vasárnap
jai: Hetvened, Hatvanad s ötvened 
vasárnapok már átvezetnek a har
madik nagy egyházi ünnepkör — 
Karácsony volt az első s Vízkereszt 
a második — a húsvéti felé. Böjti 
szelek fütyölnek az utcákon, böjti 
gondolatok kelnek a szívben. Akár 
Adventben ismét úgy véljük: fel kell 
készülnünk valamire, készület és 
várakozás ideje ez, jön Jézus Bethá- 
nia felől, megy fel Jeruzsálembe, 
ahol be kell teljesednie mindennek, 
amik felőle a prófétáknál megirat- 
tak. S nekünk várnunk kell valahol 
útközben őt, találkoznunk kell a 
szenvedés útján vele, egyengetnünk 
kell az útját, pálmaágakat és ruháin
kat terítenünk az útra, »Sion hiteti 
néked zöld pálmaágokat. . .«

Vájjon csakugyan így van ez: Nem 
úgy van-e inkább, hogy nem mi 
készítjük a böjtöt, a Keresztet, a 
húsvéti örömöt, hanem — Isten, ö  
egyedül. Mielőtt mi Istenre csak gon
doltunk is volna, Ö már gondolt 
reánk. Mielőtt mi tapogatózó kezein
ket kinyújtottuk volna felé, Ö már 
ismert minket. Mielőtt mi elindul
hattunk volna hozzá, ő  már meg
érkezett e földre. Mikor mi még el
lenségei voltunk, Isten már szere
tett minket, halálos szerelemmel; 
mert ez a szeretet Fiának életébe 
került. »Az Isten  pedig a m i hoz
zánk való szereim éi abban m utatta  

meg, hogy m ikor még bűnösök vol
tunk, Krisztus érettünk m eghalt« 
hirdeti Pál apóstól (Római lev. 5,8).

Igen. Isten készíti a böitött is s nem 
a mi bűnbánatunk, magunkba szállá
sunk. Midőn mi még az idegenben 
tékozoltunk, már készen várt reánk 
egy hely az atyai ház asztalánál. 
Mielőtt mi felriadtunk volna a bűn 
káprázatából, midőn még jól éreztük 
magunkat a szennyben, mielőtt még 
mellünket verve megtérhettünk 
volna, mielőtt megérett volna szánk
ban a szó: Vétkeztem az ég ellen és 
az én Atyám ellen, — Jézus Krisztus 
már odaadta az életét érettünk. így, 
ennyire egészen és feltétel nélkül

Giertz Bo:

H I T B Ő L  É L Ü N K
Vászonkötésben. Ara: 30.— Ft. 
Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály
Budapest, VIII., Puskin-u. 12.

s ily — mily különös itt e szó — 
önzetlenül szeret Isten minket.

Ha visszatekintesz életedre, nem 
mondhatod azt, hogy valamiképpen 
te küzdötted fel magadat, te találtál 
vissza, te tértél meg s te érkeztél 
haza az Atyához. Hanem egy látha
tatlan kéz nyúlt ki feléd onnan fe
lül, s Isten kibeszélhetetlen szere- 
tete és kimeríthetetlen hűsége hor
dozott, vezetett s tartott meg az élet 
és saját vétkeid mélységei felett. Er
ről beszél a keresztséged: mint kis
gyermeket ölelt magához az Atya; 
mielőtt te hívhattad volna, ö  már 
neveden szólított s beleplántált egy
házába.

Böjtelőben havas m ezők fe lett böjti 
szelek zúgnak. De készül már a 
mélyben, a hó alatt az élet. Isten  
készíti láthatatlanul. íg y  készíti szá
modra is a böjtöt, a váltságot, s a 
húsvéti örömet és békességet. Mi
előtt . . .  m indenek előtte, kezdettől 
fogva, m ert elhatározta, hogy meg
békél velünk, m ivelhogy öröktől 
fogva szeretett m inket. G. Gy.

Az Állami Egyházügyi Hivatal e ln ö k én ek  vacsorája Hromádka dékán tiszteletére
Horváth János, az Állami Egyház

ügyi Hivatal elnöke, vacsorát adott 
dr. J. L. Hromádka, a prágai Come- 
nius teológiai fakultás dékánja tisz
teletére. Hromádka professzor Ma
gyarországon tartózkodott Nyikoláj 
metropolita debreceni díszdoktorrá 
avatása és magyarországi tartózko
dása idején, majd dogmatikai előadá
sokat tartott a budapesti református 
és evangélikus teológiai akadémiá
kon. Részt vett azután a Magyaror
szági ökuménikus Bizottság kétnapos 
budapesti tanulmányi konferenciá
ján, melyen egyébként részt vett dr. 
Bell, az Egyházak Világtanácsa Köz
ponti Bizottságának elnöke, és dr. 
Visser’t Hooft, az Egyházak Világ
tanácsa főtitkára is.

Horváth János elnök vacsoráján 
részt vett az Állami Egyházügyi Hi
vatal több munkatársa, élükön 
Varga József elnökhelyettes, vala
mint a református és evangélikus 
egyház püspökei és vezetői.

Horváth János elnök üdvözölte 
Hromádka professzort, mint a protes
táns világ jeles teológusát és kiváló 
békeharcost. Kiemelte, hogy Hro
mádka professzor egyházi tevékeny
sége és a Béke Világtanácsban vég
zett munkája »mind nagyon jó érzé
seket keltett a magyar népben és 
igaz örömet okozott neki«.

Hromádka professzor beszédben vá
laszolt az elnök üdvözlésére és a töb
bek között a következőket mondotta:

— Különösen meghat engem fele
ségemmel együtt Horváth János el-

K Ü L F Ö L D I 
EG Y H Ä ZI H ÍR E K

LENGYEL NÉPKÖZTÁRSASÁG
A lengyel Népköztársaságban az 

egyház arról ad hírt, hogy az állam 
a felszabadulás óta megszűntetett 
minden különbséget, mely a háború 
előtti Lengyelországban a vallásfe
lekezetek törvényes jogai tekinteté
ben fennállott. A lengyel evangé
likus egyház immár egyenlőséget él
vez az azelőtt államvallásnak számító 
római katolikus egyházzal. Hivatalos 
adatok szerint a lengyel evangélikus 
egyháznak több mint 150 ezer tagja 
van és ezek hat egyházmegyében él
nek, melyeknek központjai Varsó, 
Cieszyn, Sztalinogrod, Mazur, Po- 
morze-Wielkopolska, Wroclav. A len
gyel evangélikus egyháznak 253 egy
házközsége van és 403 temploma, il
letve kápolnája. A szolgálatokat 95 
lelkész látja el, akiknek jórészét a 
felszabadulás óta szentelték fel. A 
hitleri háború végén ugyanis a jó
részt német származású lelkészek 
elhagyták gyülekezeteiket és nyugat
ra szöktek. Az egyháznak kiterjedt 
sajtója van, különösen népszerű 
evangélikus naptárjuk. Az egyház 
legfelsőbb tanácsa két püspökből, egy 
lelkészi és egy világi tagból áll és Var
sóban székel. A püspökök: Karol Ko- 
tula és Zygmund Michelis. A varsói 
egyetemen önálló evangélikus teoló
giai kar működik. Dékánja Vik
tor Niemczyk. A nagyobb gyülekeze
tekben a lengyel evangélikus egyház 
állandó tanító jellegű konferenciákat 
tart, melyen a püspökök és teológiai 
tanárok tartják a fő előadásokat. A 
lengyel evangélikus egyház legfőbb 
nyilvános feladatának azt tekinti, 
hogy a nemzetek kapcsolatából szám
űzze a gyűlöletet. A megújuló lengyel 
evangélikus egyház megelégedetten 
szolgál az új Lengyelországban.

A Déli Egyházkerület átvette a fóti beimissziói otthont
A Déli Evangélikus Egyházkerü

let tanácsa február 11-i ülésén fog
lalkozott a fóti Mandák Mária Bel- 
missziói Otthon bizottságának, vala
mint a Pestmegyei egyházmegye ta
nácsának közös javaslatával arra 
nézve, hogy a Déli Evangélikus Egy
házkerület vegye át a beimissziói 
otthon szellemi irányítását és gazda
sági vezetését.

A javaslatot a fenti testületek 
azért tették, mert egyrészt kétség
telenné vált számukra, hogy a fóti 
Mandák Mária Beimissziói Otthon 
sokkal szélesebb körben működik, 
mint maga az egyházmegye. A Déli 
Egyházikerület életében a Bei
missziói Otthon különös jelentőség
gel bír és tevékenysége kiterjed az 
egyházikerület valamennyi gyüleke
zetére és lelkészére. A javaslat in
dokolása másrészt arra támaszko
dik, hogy a Pestmegyei egyház
megye magában nem tudja biztosí
tani a Beimissziói Otthon gazdasági 
szükségleteit, mivel ezen kívül még 
az alberti öregek szeretetotthonát 
is fenntartja.

A Beimissziói Otthon Bizottságá
nak és a Pestmegyei Egyházmegye 
Tanácsának javaslatait a Déli Egy
házkerület esperesi értekezletén 
megvitatták és az esperesi értekezlet 
a javaslatot elfogadásra ajnálotta a 
Déli Egyházkerületnek. Az Egyház- 
kerület Tanácsa ezután úgy döntött,

szellemi irányítását és gazdasági ve
zetését. A Beimissziói Otthon to
vábbra is a Pestmegyei Egyház
megye tulajdonában marad.

Figyelemre méltó, hogy a Fóti 
Mandák Mária Beimissziói Otthon 
széleskörű anyagi támogatást kap az 
ország minden területéről evan
gélikus hívektől. A múlt esztendő
ben a közszeretetben álló egyházi in
tézmény 40.000 forintnyi ilyen ado
mányt kapott. A Déli Evangélikus 
Egyházkerület Tanácsa úgy határo
zott, hogy az Otthon fenntartáséhoz 
elsősorban az igazgató fizetésének 
folyósítását vállalja. Az egyházkerü
let tanácsa tudomásul vette, hogy 
Dezséry László püspök 1953. novem
ber 1-i hatállyal Hafenscher Károly 
lelkészt nevezte ki az Otthon igaz
gatójává. Az Otthon gondnoka to
vábbra is Kiss János.

A Déli Egyházkerület tanácsa 
megválasztotta az egyházkerület 
Fóti Otthonbizottségát is. Tagjai a 
püspök, a püspöki titkár, az Otthon 
igazgatója, az Otthon gondnoka, a 
Pestmegyei Egyházmegye esperese 
'és pénztárosa, az Egyházkerületi Ta
nács részéről Griinvalszky Károly 
egyházkerületi tanácstag és Kökény 
Elek rákospalotai lelkész. A bizott
ság tagja a fóti egyházközséget 
érintő ügyekben a fóti lelkész is.

Az Egyházkerületi Tanács döntése 
nagyjelentőségű a Fóti Beimissziói

nők úr kitüntető beszéde, hiszen ő a 
magyar népet képviseli mostani 
»gyüttlétünkön. Ezzel azt dokumen
tálja, hogy mi nem mint egy külön 
álló keskeny társadalmi réteg tagjai, 
hanem mint a nép széles rétegeinek 
tagjai veszünk részt ezen az együtt- 
léten is.

Én magam hívő keresztyén teo
lógus vagyok és mélyen szeretem 
egyházamat, de az a vágyam, 
hogy mint ilyen, egész egyházam
mal együtt szolgáljak az egész 
népnek, mely ezen a földön a 
maga országát építi. Ez az alka
lom is csehszlovák és magyar né
pünknek köszönhető, mely ebben 
a történelmi korszakban barát

ságban együttműködik.
Én már a régi időkben arra vágyód
tam, hogy népem végre találjon ma
gának utat hazám irányításához. De 
soha nem mertem remélni, hogy én

magam ezt még életemben megérhe
tem. Az a tény, hogy napjainkban 
a csehszlovák, a magyar, a  német és 
a lengyel nép fiai, mint országuk ve
zetői élnek egymás mellett és kerül
tek ilyen közel egymáshoz, nekem 
mint hívő keresztyénnek Csodálatos 
öröm. Nekünk, hívő keresztyéneknek 
áldanunk kell érte az Urat.

Az a dolgunk, hogy hálásakká
tegyük egyházainkat az iránt a 
nép iránt, amely dolgozik éret
tünk, és amely mintegy karján 

hordoz bennünket.
— Mindezért köszönetét mondok 

azoknak, élükön Horváth János elnök 
úrnak, akik szeretett népeinket a 
nyilvános politikai életben egyhá
zaink szolgálatával kapcsolatban kép
viselik.

Hromádka professzor ezután a ma
gyar és csehszlovák nép barátságát 
éltette.

Szombat esti közös imádságunk
ő  A MI ISTENÜNK 

Zsolt. 95, 7.

S A gyülekezet azoknak a közössége, akiknek Isten az Istenük Jézus 
Krisztusban. Egyedül Benne bíznak. A gyülekezet tagjai azonban állan

dóan megkísértetnek a tekintetben, hogy ne Isten legyen az Istenünk, ha
nem más: leginkább saját önmaguk, vagy valamilyen egyébként nagyon 
tisztességes vágyuk és álmu'k. Azt kell sajnos mondanunk, hogy ezen a 
világon minden »istenünkké lehet«, ha engedünk a kisértésnek és nem 
tartunk ki az egy igaz Isten mellett.

Mivel e tekintetben nemcsak megkisértetünk, hanem újra meg újra 
el is esünk, azért naponként időszerű Jézus Krisztus első prédikációjának, 
a »térjetek meg«-nek meghallása és szívünkbe fogadása. A megtérés 
ugyanis nem egyéb, mint az első parancsolat életünkben való megvalósu
lása: »Ne legyen más Istened!« Ez gyakorlatilag egy olyan keresztyén életet 
jelent,’amelyben naponként tusakodunk azért, hogy Istent mindennél job
ban féljük, szeressük és őbenne bízzunk.

® Mi ennek az egy igaz Istennek, aki Jézus Krisztusban eljött hozzánk 
és teljes értelemben a mi Istenünkké lett, a »juhai vagyunk«. Vagyis 

az ö  keze alatt az Ö szeretetéből és az ő  pásztorolása alatt élünk. Boldog 
ember az, aki szívből tud »oda juhász odni a keze alá és örvendezve hall
gatja pásztorának életet, békességet és üdvösséget munkáló szavát. 
A juhnak a legfőbb kötelessége, hogy meg ne vesse azt a szót, amellyel 
pásztora-irányítja, bátorítja és üdvösségre vezeti.

V A LL JU K  MEG, hogy életünk tele van »kisistenekkeU , akiknek  
szolgálunk és sokszor fe lm ondjuk a szolgálatot az egy igaz 
Istennek.

ADJ.UNK HÁLÁT,  hogy Isten Istenünk marad, aki olvasott és hir
detett igéjén keresztül megszabadít benünket bálványainktól 
és megvalósítja bennünk és közöttünk az ö uralmát.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy amikor Isten szól, meg ne vessük szavát* 
hogy szószékeinkről a Pásztor szava életet-terem tően hangoz
zon, Teológiai Akadém iánkon a Pásztor tudoniányának vilá
gossága ragyogjon, egyházunk szeretetszolgálatán keresztül 
sokan érezzék meg a Pásztor szívének szeretetét, egyházi saj
tónk az Ö uralm át tükrözze, szűnjön meg m inden vérontás és 
találjanak a népek egymásra.

K. Z.

hogy átveszi a Beimissziói Otthon Otthon jövője szempontjából:

B I B L I A - O L V A S Ó
HETI IGE:
»Ö a mi Istenünk, mi pedig az Ö legelőjének népei és az Ö kezének 

juhai vagyunk, vajha ma hallanátok az Ö szavát.« 95. Zsoltár 7. t.
Február 21., vasárnap. II. Kor., 12., 1—9.
Nem sopánkodást, panaszt, lemondást fejeznek k i Pál apostolnak ezek 

a szavai, hanem  K risztusra m utatást. Bizony, csak em berek vagyunk. Kor
látok vesznek körül. Töviseket kaptunk, hogy figyelmeztessenek ember 
voltunkra. M indnyájan hordunk tövist. Ezt az Űr nem  veszi el. Még ez is 
lehet hasznúnkra. (R. 8., 28.) A gyenge Pál Krisztussal erős volt. (V. ö. előző 
fejezet!) Az ő gyengeségére is elég volt a  kegyelem.

Február 22., hétfő. Mt. 13., 19—17.
A heti ige utolsó szavaira utál ez a szakasz. M ondanivalója: halljátok 

az Ö szavát! Hogyan lett süketté Jézus korában a  nép? A maguk kíván
ságai szerint jártak . Rettenetes ítélet: Nem akartok hallgatni, nem is hall
hattok! Isten meghosszabítja a bűnös ember ú tját. Megengedi, hogy saját 
kívánságai teljesedjenek, megengedi, hogy a sa ját ú tjá t járja. (Tékozló fiú, 
R. 1. vége.) Van-e kiút? Van! Akkor is volt tizenkettő, aki érte tte  az igét, 
m a is van  népe, igére hallgató népe az Istennek.

Február 23., kedd. És. 28., 23—29.
Kemény Ítéletről beszélő fejezetek között olvassuk ezt a  néhány verset: 

M int' napsugár sü t át m ondanivalója az ítélet felhőin. (Jer. 29., 11.) Isten 
ítélete nem pusztítja el végleg az Ö népét. Isten úgy foglalkozik gyermekei
vel, m int a földműves földjével és.vetőm agjával. Azt akarja, hogy semmi 
se vesszen kárba. Ekéjével szántja a földet, nyitogatja a szíveket, az ige 
m agja előtt. M indenkivel különbözőképpen, megfelelően bánik.

Február 24., szerda. Márk. 6, 1—6.
Jézus nem csak a hiten, de a hitetlenségen is csodálkozik. Előtte egyet

len akadály a  hitétlenség. Az Ü jtestam entum  szerint csak ott tesz csodát, 
ahol hisznek Benne. — Aki nem  vár, nem  kér Tőle semmit, nem is kaphat.

Február 25., csütörtök. Mk. 4., 26—29.
A mi dolgunk csak a vetés, a növekedést Isten adja. I. Kor. 3., 6—3: 

N ékünk csak a rra  kell vigyáznunk, hogy tiszta magot hintsünk. A növeke
dés idejét és ütem ét csak Ö tudja. Türelemmel kell várnunk az Űr csele
kedeteire. (Jak. 5!, 7.) — Az ige m agjának term ése az egyes keresztyén 
em ber és a  keresztyén gyülekezet.

Február 26., péntek. I. Kor. 2., 1—5.
P ál apostol, ez a  széleslátókörű és m űvelt em ber elhatározta, hogy csak 

a keresztről akar tudni. Azelőtt ő is próbálkozott más beszéddel, de úgy 
látja , csak a keresztről szóló beszédnek van ereje. Igehirdetésének sum- 
mázása, az Ű jtestám entum  igazi mondanivalója: a keresztrefeszített Krisz
tus. Heti igénket is így értjük  meg igazán: A kereszten lá tjuk  meg, kicsoda 
a mi Istenünk, kik Vagyunk mi, ott érthetjük  meg Isten mondanivalóját.

Február 27., szombat. Zsid. 6., 1—8.
Halálosan komolyan kell venni Isten beszédét, nem  lehet játszani vele. 

Komoly figyelmeztetés ez a hely. Luther -kem ény csomónak« nevezte. — 
Nem m aradhatunk mindig gyermekek a hitben, növekednünk kell. (1. v. — 
Ef. 4., 14.) Igénk összefügg a kedden olvasott igével: Mt., 13., 12. v. Akinek 
van, annak a d a tik . : .

Olvassuk el m indennap a heti igét. A reggelre kijelölt igeszakaszok
ezt az egy verset magyarázzák, világítják meg különböző oldalról.
Minden pénteken az ige a Golgotára m utat, a keresztről beszél.

Hafenscher Károly.
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A s e g y h á z t ö r t é n e t b ő l :
Spalatin, Luther barátja

1684-1954

V annak emberek, akik történelmi 
nevezetességüket nem annyira ön
m agukért, hanem inkább egy ki
emelkedő történelmi eseménnyel 
vagy egy nagy em berrel való kap
csolatukért nyerik. Spalatin ezek 
közé tartozik.

A reformáció sodró ereje és Lu
ther barátsága tette öt annak a 
szellemi vezérkarnak tagjává, 
amely irányította az Isten igé
jének újrafelfedezéséért és ér
vényre juttatásáért folytatott 

küzdelmet.
Spalatin 470 évvel ezelőtt, 1484- 

ben született. Alapos hum anista m ű
veltséget szerzett. 1509-ben Bölcs F ri
gyes szász választófejedelem udva
r ib a  .került, ahol könyvtáros, tit
kár, udvari pap s a fejedelem taná
csosa lett. Ebben a bizalmi állásban 
kora számos nagy teológusával, tu 
dósával, állam férfiéval, művészével 
kerü lt kapcsolatba, a legm aradan
dóbb hatást azonban Luther gyako
rolta rá.

A reform átor Luther harca Isten 
igéjének védelm éért nagy rokon- 
szenvre talált Bölcs Frigyes szász 
fejedelemnél, ak it udvari papja, Spa
latin csak tovább biztatott a refor
máció m elletti állásfoglalásra.

A Luther reform átort fellépését kö
vető évben m ár sűrű baráti és test
véri levelezésben áll Luther és Spa
latin. Ebből a levelezésből k itárul 
előttünk a reformáció szellemi m ű
helyének, belső tanácskozásainak 
képe. Luthert állandó munka- 
közösségként vették körül Melanch- 
thon, Bugenhagen, Spalatin, Stau- 
pitz. Agricola Jonas és még sokan 
mások.

Tudományos munkával és Isten 
Igéjének tanácsával egyaránt 
szolgáltak egymásnak. Luther 
élete döntő fordulataiban külö
nösen hálásan fogadta munka

társai szavait.
15.18 őszén, am ikor a pápa köve

tei kihallgatást és vizsgálatot foly
ta ttak  Luther ügyében, a reform á
tor állandóan beszámol Spalatinhoz 
intézett leveleiben az új fejlemé
nyekről, sőt a rra  kéri Spalatint. hogy 
levelét közölje w ittenbergi barátaik
kal. Mikor pedig megjött a pápa ki
átkozó bullája, Luther azt írja  Spa- 
latinnak: -M indenben, am it tenni 
kell, a m ieinknek tanácsa szerint fo
gok eljárn i." A pápával és V Károly 
császárral szembeszálló Luthernek jó 
volt tudnia, hogy mögötte áll az Is
ten igéjéből tájékozódó m unka
társi közösség, amely az erőszak ök
lével szembe az igazságot helyezi.

Luther egészen k itá rja  szivét Spa
latinhoz intézett soraiban. Szemlé
letesen és izgalmasan írja  le például, 
hogy m ent végbe ellenfelével, Eck 
János lipcsei teológiai tanárra l való 
híres vitatkozása, vagy milyen lelki
állapottal vett részt a wormsi tá r
gyaláson, ahol a birodalmi gyűlé
sen ország-világ színe előtt te tt val
lást Luther a középkori egyházzal és 
a  császárral szemben Isten igéjéhez 
való hűségéről. Oly eleven Luther 
önmagáról való beszámolója, hogy 
ezt írja Spalatinnak küldött levele 
végén: -ím e , látod lelkem et."

De ham is volna a  kép L uther és 
Spalatin  barátságáról, ha csak az 
egyetértésüket ábrázolnánk " és nem 
szólnánk arró l is, ami szembeállí
totta őket egymással.

Ez az ellentét abból adódott, 
hogy Luther csak cs kizárólag 
Isten igéjére hallgatva, követke
zetesen és kérlelhetetlenül har-

I colt a pápa és követői ellen, 
míg Spalatin, a szász fejedelem 

| udvari papja és tanácsosa, dip- 
lomatikusabb és kíméletesebb 
hangot ajánlott Rómával szem

ben.
A dolog így történt:

Luther pápai átok a la tt volt s hogy 
ellenségei részéről semmi veszedelem 
ne érhesse, pártfogói W artburg vá
rába vitték, ahol nyugodtan dolgoz
hatott tovább a reformáció művén. 
Három könyvet ír t szerzetesi foga
dalmakról, a római miséről és Alb
recht mainzi érsek újabb búcsús 
visszaéléséről. A kéziratokat Spa
latinnak küldte meg, hogy nyom
tassa ki azokat. Spalatin azt kérte 
Luthertől Bölcs Frigyes fejedelem 
nevében, hogy álljon el - a  közbéke 
háborításától". Luther azt vála
szolta Spalatinnak: -Alig olvastam 
levelet, am ely rosszabbul esett 
volna, m int a te legutóbbi léveled." 
Majd szemrehányó hangon folytatja: 
-Szép dolog, hogy a közbékét nem 
kívánod háboríttatni, de azt ugye 
el fogod tűrni, hogy Isten békéjét 
tám adják azok a kárhozatos és is
tentelen mesterkedések?« Ha vagy- 
vagy-ról van szó, Luther nyomban 
Isten igéje védelme m ellett dönt s 
azt írja: -Inkább  veszítselek el té
ged és a fejedelmet!« Csak több
szöri — sokszor kemény hangú — .le
vélváltás u tán  adta Spalatin nyom
dába L uther könyvei kéziratát s vé
gül is L uther értékes művei könyv
alakban napvilágot láthattak.

Luther és Spalatin barátsága el
bírta a vitát és bírálatot, mert 
az Isten igéjéhez való hűség 
zsinórmértéke vezette őket igaz
ságra és Isten akaratának köve

tésére.
Spalatinnak nemcsak bará tja  volt 

Luther, hanem  lelkipásztora js. 
Egyik levelében azt írja  Luther Spa
latinnak: -A  fődolog azonban az, 
hogy meggondold, milyen helyre hí
vott el az Isten. A fejedelmi ud
varba állított, hogy tehetséged sze
rint szolgálj a népnek, amelyet ebből 
az udvarból kormányoznak. Légy 
meggyőződve, hogy ez a legnehezebb 
és legveszedelmesebb, de első és leg
főbb kötelességed és hasonlíthatat
lanul előbbre való m inden egyéb 
kötelességednél." Hogy ez a gyakor
latban m it jelent, a rra  nézve Luther 
maga adott példát, am ikor az embe
rekről való szeretteljes gondoskodás 
jegyében azzal a kéréssel fordult 
Spalatinon keresztül a szász feje
delmi udvarhoz, hogy terem tsen ren 
det W ittenbergben, -a  rosszul kor
mányzott és elhanyagolt városban".

A svájci reformáció kezdeteinek 
jelentkezése idején Spalatin köz
vetítő szerepet játszott s nagy könyv
küldem ényt bocsátott a bázeliek és 
zürichiek rendelkezésére Luther 
irataiból, am elyek különösen Zwingli 
figyelmét kötötték le. Amikor azon
ban L uther és Zwingli között nyil
vánvalóvá le tt az úrvacsora-tanban 
vallott különbség, Spalatin szilár
dan lu theri tan ítást vallott.

Bölcs Frigyes fejedelem  halála 
után Spalatin  altenbergi lelkész lett, 
ahol jelentős része volt a lu theri re
formáció m egszilárdításában. Egy
idejűleg szuperintendensi tisztséget 
is töltött be. Egy évvel Luther ha
lála elő tt halt meg, 1545-ben.

Élete Isten igéjének hatalm át m u
ta tja , am ely a  hum anista udvari em
bert Luther M árton bizonyságtételén 
keresztül a Szentírás hűséges tan í
tójává és követőjévé avatta.

Ottlyk Ernő

Istentiszteleti rend
1934. február hé 21 -én, vasárnap, Budapesten 
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REGI MAGYAR FESTÉSZET ES AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK
Egyházunk m últjá t és művelődés

történeti jelentőségét mélyen érintő 
könyv jelent meg a m agyar könyv
piacon. Égy m űvészettörténeti mono
gráfia : “M agyarországi festészet a 
XVII. században", írója G a r a s  
Klára. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1953. 206 oldal és. 52 műmelléklet.)

A 17; század a barokk művészeté. 
A magyar barokkról kialakult ■ fel
fogás szerint a  17. század mostoha 
körülményei közt Magyarországon 
em lítésre érdemes művészet alig 
volt. A török hódítással, Magyar- 
ország három  részre szakításával 
hosszú időre megszűnt itt  a  művészi 
élet: a nemzeti egység hiánya, az ál
landó háborúk gátat vetettek a  mű
vészet fejlődésének. De az újabb ku
tatások fényében kiderült, hogy ez a 
korszak is gazdag m agyar művészeti 
alkotásokban. Az ország m űem lékei
nek rendszeres feltárása hozza az új 
eredményeket.

A 16. század végén már alig volt 
Magyarországon katolikus főúri 
család s alig volt katolikus temp
lom. Elsősorban az ország nyu
gati részében s a Felvidéken a 
főurak s velük egész birtokuk az 
ágostai evangélikus hitvallást kö

vetik
— írja  G aras Klára. Az evangélikus 
hithez csatlakoztak a nyugatm agyar 
és felvidéki városok is. Az Alföldön, 
a Tiszántúlon és Erdélyben a kálvi
nista reformáció vívta ki a győzel
met.

A reformáció kezdeti szakában 
gyakori a képrombolás, a  templomok
ból a képeket és szobrokat kiszórják 
és elégetik. Később azonban a zsina
tok ezt m egállítják. Kétféle gyakor
la t alakul k i..A  reform átusok szám
űzik templomaikból a figurális ábrá
zolást, az evangélikusok azonban 
helyet adnak a templomban a képző
művészeti alkotásoknak. »Nagyrészt 
így m aradtak  fenn középkori szár
nyasoltáraink a Felvidék evangé
likussá lett templomaiban« — írja  
Garas K lára. De az o ltárokat utóbb 
javítani kellett s így akaratlan  is ki
alakul az evangélikus oltárművészet. 
A szárnyasóltár form át eleinte meg
tarto tták , minthogy azonban a moz- i 
gatható szárnyakra nem  volt szük
ség (hogy az o ltár húsvétkor becsuk- j 
ható legyen), a szárnyak elsorvadtak, 
illetve folyam atosan átalakultak  
szervesen beépített, architektonikus 
taggá. Megváltozott az ábrázolás té
maköre is. A szentek legendái és Má
ria élete helyett gyakoriak lettek az 
ótestámentomi jelenetek, különösen 
pedig a megváltással kapcsolatos 
Krisztus-ábrázolások. A korai, 16. 
századi evangélikus oltárokból, saj
nos, egy sem m arad t meg, csak egy
korú leírásokból ism erjük őket.

Az evangélikus oltárm űvészet fej
lődésének fontos állomása az 1613 - 
ben T h u r z ó  György nádor készí
tette főoltár Á rva várának kápolná
jában, amely a 19. században a 
justh-család  adom ányaként a  túróc- 
megvei Necpál plébániatem plom ába 
került. Ez a korabarokk oltár típusa. 
A nagy kép jelképes alakjai azt áb
rázolják, hogy a kárhozat ú tjá ra  lé
pett em beriséget K risztus váltotta 
meg a keresztfán. Az o ltár készítője, 
Magyarország palatínusa, az evangé
likus Thurzó György volt, a reform á
ció egyik útegyengetője az ország
ban.

A mű írója ezután így folytatja ér
dekes fejtegetéseit: »Az evangélikus 
oltárépítésre vonatkozó adatok s a 
felsorolt kevés emlék is azt tanúsítja, 
hogy XVII. századi művészetünk k i
alakulása szempontjából ez a m űfaj 
rendkívül fontos.

A XVI. században és a XVII. 
század elején, amikor a katolikus 
egyházi művészet csaknem eltű
nik, országszerte az evangéliku
sok őrzik meg a művészetben a 

hagyomány folytonosságát.
Felhasználják és továbbfejlesztik 

az ism ert típusokat, szervesen bele
kapcsolódnak a helyi műhelygyakor
latba. A régi form át sokszor m ár 
új tartalom m al töltik meg, a képek
nek sajátos igehirdető szerepet adnak. 
A ném et és cseh-morva kapcsolatok 
révén, e fejlettebb országok művésze
tének példájára az új ta rtalm at ha
m arosan új form ában tud ják  kife
jezni: új motívumokat, a ném et késő- 
renaissance-hoz kapcsolódó, m ár-m ár 
barokkos díszítőelemeket alkalm az
nak. Folytonosságot terem tenek a

hazai gótika, renaissance és barokk 
közt. M űvészetünknek ezt az ágát 
figyelembe véve, megdől az az eddig 
uralkodó elgondolás, hogy Mohács
tól a  XVII. század végéig rendkívül 
visszaesik nálunk az oltárépítő tevé
kenység, s csak az ellenreformáció 
megerősödésével kezd “főleg a nyu
gati határszéleken a művészi élet 
kibontakozni". Nem állja meg a 
helyét az sem, hogy a z , egész kor
szakból (17. század) »alig tu 
dunk számottevő alkotásokra h ivat
kozni" s hogy »a hosszú szünet után 
érthető, hogy ezek az oltárok nem 
kapcsolódnak az előbbi korszak ha
gyományaihoz«. (Rados: Régi magyar 
oltárok.) Az evangélikusoktól tovább
v itt hagyományok s az elért új ered
mények fontos szerepet já tszanak ol
tárm űvészetünk, festészetünk további 
fejlődésében. M int ahogy a korábbi 
katolikus m űvészettel szerves a kap
csolat, éppúgy megvan a XVII. szá
zad huszas éveiben bekövetkező el
lenreformáció katolikus égyházművé- 
szetével is. A fejlődés azonban ettől 
kezdve kétirányú: egyrészt folytató
dik, — m int látn i fogjuk — a XVII. 
század későbbi evangélikus oltárm ü- 
vészetében, m ásrészt rendkívül ki
bővül, méggazdagszik a megújuló ka
tolikus egyházművészetben."

Az ellenreformáció sikerrel lép fel. 
P á z m á n y  P éter hatása rendkívül 
nagy. A főurak jórészt visszatérnek 
a királyi táborba s azzal együtt a ka
tolicizmusba. A fordulat gyorsasá
gára jellemző ez az adat: 1622-ben az 
országgyűlésen a z , evangélikus 
T h u r z ó  Szaniszló még 80 szavaza
tot kapott a katolikus E s t e r h á z y  
Miklós 65 szavazatával szemben, há
rom  évvel később, 1625-ben, Ester
házy m ár nagy többséggel, 150 sza
vazattal lett nádorrá az evangélikus 
N á d a s d y Pál ellenében. Többé 
nem válaszottak M agyarország ren
déi protestáns palatínust s 1655-ben 
m ár csak négy protestáns főnemesi 
család volt az országban. S a nagy
birtok állásfoglalása eldöntötte egész 
országrészek sorsát is. A főúrral 
együtt katolizált a birtoka, jobbágy
sága, vclement a templom is. Meg
indul a bősz protestánsüldözés.

Az evangélikusok ezalatt meg
próbálnak a feudalizmus alap
elveitől eltérni. Ilymódon válnak 
az emberi jogok kiterjesztésének 
bajnokaivá. Mert a hatalmasok 
helyett a kisemberek," polgárok és 
jobbágyok szabad vallásgyakor
latáért küzdöttek. Tehát a ha

ladás oldalán állottak.

Jönnek a jezsuiták, folyik a hódí
tás. Az ellenreform ációnak sikerült 
rést törnie olyan erős, evangélikus 
bástyán is, aminő Sopron volt. A 
Sopronba letelepített jezsuiták ú jjá 
építik a gótikus Szent György-temp- 
lomot. Az egykor evangélikus 
templom képeit vagy bemeszelik, 
vagy megsemmisítik. Hasonló sors 
éri a felvidéki evangélikus templo
mok zömét. De m arad még számos 
templom evangélikus kézen. A gö- 
möri evangélikus esperességben a 
17. században csaknem m inden 
templomban volt kép vagy szobor. 
Rozsnyón hasonlóképpen, ugyanúgy 
Sárosban, Zemplénben cs a Szepcs- 
ségen is. De a 18. században 
már oly szegények az evangélikus 
gyülekezetek, hogy képtelenek költ
séges művészi értékű templomdíszí- 
tésre. A 17. század végén külö
nös módon, ott, ahol főúri kézben volt 
az evangélikus templom, té r t hódít a 
jezsuita katolikus barokk. Példa rá  
Késm árk várkápolnája, az evangé
likus T h ö k ö l y  István készíttette, a 
hódító barokk itt keveredik . az el
haló protestáns művészi hagyom á
nyokkal. Ez figyelhető meg B ártfán 
is az 1655-ben készült evangélikus ol
táron.

Az evangélikus egyházdíszitő mű
vészet — mondja G aras K lára —> 
népi form ájában leginkább Á rvában 
m aradt fenn, ahol a 17. század
ban a Thurzóknak és az Illésházyak- 
nak tám ogatásával számos új evan
gélikus templom épült fel, leginkább 
fából, gazdag dekorációval. Festm é
nyeik fogyatékos művészi ízlésre val
lanak, m ert a képek egyszerű helyi* 
vagy városi kézmívesek munkái. Áb
rázolómódjuk és díszítőélemeik a 
népi bútorok dekorációjával m uta t
nak rokonságot. Hasonló művészeti 
em lékeket ta lálunk Túróc, Liptó, Zó
lyom és Hont megyék evangélikus 
templomaiban is. A városi evangé
likus templomokban például Po
zsonyban az ellenreformáció alig ha
gyott meg művészeti emlékeket. A 
csöpp Isten háta mögötti falvakkal 

i nem törődött a mozgalom annyira, 
m int a városokkal.

Garas Klára tanulmánya a magyar 
evangélikusság kultúrtörténeti hatá
sának cáfolhatatlan bizonyítéka. Bi
zonyítéka annak, hogy nem csupán az 
irodalomban cs a zenében, lianem a 
képzőművészetben is a reformáció 
magyarsága eleven nemzeti alkotó 
erő volt. Annak kell lennie ma is.

(Sz.)

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
NYUGAT-NÉMETORSZAG

1954. február 2-án dr. Bell Chiches- 
teri püspök elnökletével a ném etor
szági Königsteinben kezdte négy
napos ülését az Egyházak Világta
nácsa végrehajtó bizottsága. Az 
Evanstonban tartandó világkonfe
rencia előkészítésével foglalkoztak. A 
tizenkéttagú végrehajtó bizottságnak 
egy németországi tag ja van: Niemól- 
ler Márton, a hessen-nassaui ta rto 
mányi egyház püspöke, (vagy — 
am int ő szívesebben jelöli meg tiszt
ségét — egyházi elnöke) és a Német- 
országi Evangélium i Egyház külügyi 
h ivatalának vezetője.

A jelentős találkozás időpontját 
alkalm asnak lá tta  arra, hogy éles tá 
m adást indítson Niemöller ellen a 
»Christ und Welt« című S tu ttgart
ban megjelenő hetilap. Felrótta 
Niem öllernek a Béke Világtanács 
budapesti ülésén m ondott beszédét 
és azt, hogy a  Bécsben ta rto tt 
konferencián is részt vett. Sajnál
kozását fejezte ki am iatt, hogy 
Niemöller még m indig a Német- 
országi Evangéliumi Egyház külügyi 
hivatalainak vezetője: »Egyszer el 
kell m ár jönnie annak az időnek, 
am ikor az egyházszervezeti kérdé
sek m ásodrangúakká válnak és nyíl
tan meg kell mondani, hogy egy olyan 
püspök, aki a kom m unizm ust ke
gyeibe vette, messzemenően túllépte 
a határokat. Fel kell tenni a kér

dést, hogy a Németországi Evangé
liumi Egyház felelősséget vállalhat-e 
továbbra is azért, hogy hivatalos 
szócsöve és képviselője legyen ilyen 
em ber." A »Neue Zeit" ezzel kapcso
latban úgy látja , hogy m iután Nie- 

möllert politikai oldalról nem sike

rült lehetetlenné tenni, egyháziján 
kísérlik ez tm eg . Kiemeli a lap; hogy 

ez nem könnyű feladat, mert hi
szen Niemöllert a földkerekségen 
százezer számra ismerik a ke
resztyének, tudják róla, hogy 
ellensége a fasizmusnak, de azt 
is, hogy nem kommunista, ha
nem egyszerűen evangélikus 
püspök, akinek szívügye Német
ország és a világ külső és belső 

békéje egyaránt.
Niemöller esetével kapcsolatban 

érdemes még két m ásik esetet is meg
említeni.

Tartózkodóbban, de szívós elszánt
sággal akciót indítottak a ném et
országi evangéliumi egyház világi 
elnöke eltávolítása érdekében is. Ezt 
a tisztséget dr. Heínemann vplt bonni 
belügyminiszter tölti be, aki annak
idején Adenauer elleni tiltakozása
képpen m iniszteri rangjáról lemon
dott. Ö t azzal vádolják, hogy a  kül
ügyminiszterek berlini konferenciája 
alkalmából zavarokat idézett elő és 
a kom m unisták m alm ára h ajto tta  á  
vizet.

Ugyancsak tám adást intéztek az 
egyik kiváló folyóirat, a »Stimme 
der Gemeinde« szerkesztője, Mo» 
chalski lelkész ellen.

Mochalski a darm stadi egyetem 
főiskolai hallgatóinak a lelkésze. Az 
egyetem diákbizottsága részéről tet
tek kísérletet állásából való elmoz
dítására, azért, m ert szót em elt lap
jában Németországnak a tárgyalá
sokba való bevonása ügyében.

Ez a törekvés azonban a da,rm- 
stadti evangélikus egyetemi hall
gatók magatartásán bukott meg, 
akik egy szívvel állottak szeretett 

főiskolai lelkészük mögé.

t»J KIADÁSBAN MEGJELENT AZ

Istentiszteleti rend
A füzet, a magyarországi evangélikus egyház istentiszteleti rendjét 

tartalm azza
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DR. VETŐ  LA JO S:

ASkaKmasan és készségesen jé munka végzésére
(Részlet Vető Lajos püspök országos esperesi konferenciai előadásából)

A tárgya lások  útján

A lutheranizm usnak a világ felé 
nyitott, a világért felelős m agatar
tása tette . lehetővé századokon át, 
hogy hívei term ékeny kapcsolatban 
álljanak a term észetes em beri élet
tel, a term észettudom ányokkal és a 
szellemtudományokal. Ez a titka an
nak is, hogy az evangélikus papi 
házakból világviszonylatban oly sok 
kiválóság került ki akár a tudo
mány, akár a művészet területén.

A világ és a keresztyén em ber 
egymáshoz való viszonyára nézve 
tehát nyilván az a helyes m agatar
tás, ha mind a világtól való elvonu
lás, m ind annak ellenkezője, a világ 
dolgaiban való m aradéktalan elme- 
rülés kísértéseit és veszélyeit ism er
jük. m indkét irányban éberek va
gyunk s igyekszünk abban a keresz
tyén életben járni, mely egyszerre 
jelent tökéletes szabadságot és szent 
megkötöttséget, annak az igének 
megfelelően, hogy: »Minden a tié
tek. ti azonban Krisztusé vagytok, 
Krisztus pedig az Istené.« (I. Kor. 
3:21.)Nyilvánvaló az is. hogy azok, 
akik egyoldalúan a világtagadás ú t
já t já rják  s egyre többet tiltanak 
meg, s így egyre kevesebbet enged
nek meg m aguknak és másoknak, 
a végén u. i. tökéletesen kiforgat
ják  az evangéliumot igazi m ivoltá
ból, törvényeskedőkké lesznek. 
Messzire ju tnak  Krisztustól, kinek 
pásztori m unkája abból állott, hogy 
a nyájat a  puszta sivár örömtelen- 
ségéből friss vizekhez terelgette. 
Nyilvánvaló, hogy az ilyen szűk
keblű, szűklátókörű szomorú ke- 
resztyénség letér a helyes útról s 
nem csoda, ha a világ sokat ócsá
rolt gyermekei gúnyosan, vagy meg
borzadva fordulnak el tőle.

Luther akkor, am ikor Isten két 
birodalm áról tanított, azt a másik 
birodalmat, a világot is Isten b iro-’ 
dalm ának tarto tta , melyben a vi
lági vezetőségnek az a feladata, 
hogy a polgárok, a nép javát, béké
jét, biztonságát mozdítsa elő. Ezen 
az alapon szólt bele hazájának köz
állapotaiba s követelt egészséges 
változásokat a társadalm i életben.

Ha Luthernek az igéből táp lál
kozó felelőssége népe s az emberi 
együttélés irán t megvan bennünk, 
ha tudjuk és valljuk, hogy szerinte 
a világi felsőségnek mi a feladata, 
akkor semmiképpen sem m utatha
tunk pl. éppen most közönyt kor
m ányunknak azzal a nagyszabású 
mezőgazdaságfejlesztő tervével kap
csolatban, melynek célja a sa ját 
népünk, benne sa já t m agunk élet- 
színvonalának, javának emelése, 
mindennapi kenyerének biztosítása, 
hanem  azt éppen m in t hivő keresz
tyén em berek csak helyesléssel fo
gadhatjuk.

Előre látható, hogy a gyülekeze
teink többségét alkotó, mezőgazda
sággal foglalkozó hittestvéreink éle-

A  L E L K IP Á S Z T O R
az evangélikus lelkészek szakfolyó
irata most megjelent februári szá
mában első helyen közli Nyikoláj 
metropolilának a debreceni teológiai 
akadémia aulájában 1954. január 
25-én »A háború és a béke kérdései 
keresztyén megvilágításban« címen 
elmondott díszdoktori beszédét. Dr. 
Kamcr Károly teológiai tanár »A 
eizsolyi bibliától az új bibliafordí
tásig« című s a múlt év decemberé
ben Foton tartott bibliafordítási kon
ferencián elhangzott előadását közli, 
majd Bókay János fordításában 
Adolf Köberle cikkét »A bűnpro
bléma teológiai és mélypszichológiai 
szemszögből« címen.

Dr. Szilády Jenő B. Komárková 
cseh teológus »Természetjog és ke- 
resztyénség« című cikkét ismerteti, 
majd a márciusi vasárnapokra ige
hirdetéseket és imádságokat közöl a 
lap.

tében és m unkájában több éven á t 
ez a határozat s annak végrehajtása 
lesz világi vonalon a legfontosabb 
téma.

Amikor először olvastam  el a 
mezőgazdaság fejlesztéséről szóló 
kormányprogrammot, kezdeti kö
zönyömet lassanként lelkesedés vál
totta fel. Im ponált m indjárt az is, 
hogy a határozat milyen őszinte 
kritikát, m ondhatnánk önkritikát 
gyakorol a közelmúlt gazdaság- 
politikája felett, például, hogy meg
állapította, m iszerint iparunk fej
lesztése közben korm ányunk kevés 
gondot és eszközt fordíto tt a mező- 
gazdaság fejlesztésére, továbbá, 
hogy sok intézkedésről kijelentette, 
hogy azok helytelenek voltak s za
varták  a nyugodt, biztonságos és 
jövedelmező mezőgazdasági term e
lést.

A néppel szoros kapcsolatban 
álló lelkészeinknek tudvalevőleg 
rengeteg panaszt kellett m eghallgat
n a k  például az egyéni dolgozó pa
rasztok részéről, de azoktól is, akik 
a termelőszövetkezetekben m unkál
kodtak. Ezekre a panaszokra, s a 
m ögöttük meghúzódó kérdésekre 
nehéz volt olyan komoly választ és

Íiagyarázatot adnunk, mely akár 
ittestvéreinket, akár a sa já t lelki
ism eretűnket m egnyugtatta volna. 

I Szembeszökő volt ugyanis az ellent- 
! mondás egyfelől a között, hogy a 
nép állam át, a szocializmust építjük 
hazánkban, melynek célja a dolgozó 
em berek jóléte, másfelől pedig a kö
zött, hogy népünk életszínvonala 
süllyedt, élelmezése, ruházkodása, 
lakásviszonyai tekintetében voltak 
hiányok és fogyatkozások.

Fokozta népünk elkeseredését az 
az önkényeskedő és erőszakos bánás
mód is, melyben a termelőszövet
kezetekbe való belépés és különö
sen a begyűjtés során némely hiva
talos közegek' részesítették őket. 
M indnyájunk szám ára megnyugtató, 
hogy ezeknek a visszásságoknak 
korm ányzatunk éppen a szóban- 
forgó határozattal véget akar vetni 
s olyan feladat m egvalósítását tűzte 
ki maga elé s egyben egész népünk 
elé, m elynek célja a közjóiét gyors 
fokozása, de elsősorban a mezőgaz
dasággal foglalkozó dolgozók m unka- 
viszonyainak és életszínvonalának 
az emelése.

Ez az önkritika m ár önm agában 
véve is imponáló és örvendetes do
log. Az igazi, lelkesítő pozitívumot 
azonban az jelenti, ahogyan .a  kor- 
m ányprogram m  tervbe veszi mező- 
gazdaságunk korszerű kifejlesztését 
s népünk életszínvonalának gyors 
emelését. Rám mély benyom ást gya
korol az a körültekintő, mindenre 
kiterjedő szakszerűség, mellyel a ha
tározat szemügyre veszi és kifejti a 
tennivalókat. Rendelkezésre bo
csátja a szükséges pénzügyi feltéte
leket is: tizenkettő-tizenhárom  m il
liárd forintot irányoz elő mezőgaz
daságunk fejlesztésére a  legközelebbi 
években. Nem kétséges, hogyha né
pünk és korm ányzatunk a mezőgaz
daság fejlesztésére koncentrálja fi
gyelmét és erejét, akkor ezen a té
ren  ham arosan éppen olyan nagy 
eredm ényeket fogunk tudni elérni, 
m int am ilyeneket az elm últ évek
ben iparunk  fejlesztése terén  ér
tünk  el.

Látva a korm ányprogram m  gran
diózus és ugyanakkor reális terveit, 
azon, akiben van egy csepp felelős
ségérzet hazája és népe iránt, a ko- 
m únyhatározat tanulm ányozása so
rán  egyre nagyobb lelkesedés vesz 
erőt.

Mi tehát a mi feladatunk, miben 
álljon egyházunk szolgálata a mező- 
gazdasági Programm végrehajtása 
közben?

Elsősorban az, hogy népünket bel
sőleg, lelkileg tegyük alkalmassá és 
készségessé a jó m unka végzésére. 
Ebben a tekintetben pedig nézetem 
szerint legfontosabb tennivalóink 
egyike, hogy hittestvéreinket, gyü
lekezeteinket tanítsuk meg a világ
hoz és a világi dolgokhoz való vi

szonyulásunk helyes keresztyén m i
voltára.

Ha pedig jó teológiai alapon állva 
végezzük igehirdető szolgálatunkat 
és nem a levegőoe beszélünk s ige
hirdetéseink nem mozognak lég
üres térben, akkor maga a m inden
napi élet, a népünkkel való belső 
közösség egészen term észetessé te 
szi, szükségképpen vonja maga után, 
hogy meg fogjuk találn i azt a han
got és azt a m ondanivalót, mellyel 
szolgálhatjuk népünket a mezőgaz
daság fejlesztését célzó Programm 
megvalósítása során végzett m unká
jában  is.

Legyen tehá t az alapm agatartásunk 
helyes keresztyén m agatartás, ne
veljük erre gyülekezeteinket, h í
veinket is, tegyük ezt a m unkánkat 
konkréttá azzal kapcsolatban, am i
ben benne van népünk s benne va
gyunk népünkkel együtt m agunk is 
és akkor annak ism eretében, ami 
hazánkban történik és történni fog, 
meg fogjuk találn i a m ódját annak, 
hogy jól megállhassuk helyünket 
abban a m unkában, mely édes anya
földünkön, m agyar hazánk földjén, 
annak felvirágoztatása és népünk 
jóléte érdekében folyik.

Külföldi vendégeink: dr. G. Bell 
chichesteri püspök, az Egyházak Vi
lágtanácsa központi bizottságának és 
végrehajtó bizottságának elnöke, dr. 
W. A. Visser’t Hooft, az Egyházak 
Világtanácsa fő titkára és dr. J. L. 
llromádka professzor, a  prágai Co- 
menius hittudom ányi fakultás dé
kánja magyarországi tartózkodásáról 
és szolgálatairól lapunkban m ár kö
zöltünk beszámolót.

További program m juk során feb
ruár 10-én, szerdáin a Magyarországi 
Ökumenikus Bizottság sajtókonfe
renciát rendezett, am elyen részt vet
tek a  reform átus és az evangélikus 
egyház vezetői, továbbá dr. G. Bell 
püspök, dr. VV. A. Visser’t Hooft fő
titkár és dr. J. L. llromádka profesz- 
szor, valam int az egyházi lapok szer
kesztői és m unkatársai.

Bereczky Albert reform átus püspök 
üdvözlő szavai után

dr. G. Bell püspök
szólalt fel és többek között ezeket 
mondotta:

— Az Egyházak Világtanácsa ügyé
ben jö ttünk  ide. Amikor Amszter
dam ban m egalakult az Egyházak Vi
lágtanácsa, ünnepélyes záróüzeneté
nek lényeges összefoglaló m ondata 
ez volt: »Elhatároztuk, hogy együtt 
maradunk.«

Az Egyházak Világ tanácsának 
tehát kezdettől fogva az volt a 
célja, hogy egy olyan közösséget 
alkosson, amelyben minden egy
ház részt vesz, tekintet nélkül 
földrajzi helyzetére s tekintet 
nélkül arra, hogy milyen politikai 

rendszerben él.

— A m ásik cél az, hogy m indenütt 
ahol vagyunk, bizonyságot tegyünk 
az evangéliumról és annak  az élet
ben való jelentőségéről.

Az Egyházak Világtanácsa na
gyon értékeli a Keleten élő egy
házak szolgálatát, különösen a 
magyarországi és csehszlovákiai 

egyházakét.
Nagyon örülünk annak, hogy ezt a 
kapcsolatot most elm élyíthetjük. 

Ezután

dr. W. A. Visser’t Hooft főtitkár
adott tájékoztatást.

— Az 1948-ban szervezett Egyhá-

Február 18-án véget ért a négy 
nagyhatalom külügyminisztereinek 
berlini értekezlete. Az értekezletről 
záróközieményt adtak ki, amely 
közli, hogy április 26-ra Genfbe ösz- 
S7,ehívják a Szovjetunió, az Egye
sült Államok, Franciaország. Nagy- 
Britannia, a Kínai Népköztársaság, 
a Koreai Köztársaság, a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság és azon 
országok képviselőinek értekezletét, 
amelyeknek fegyveres erői részt vet
tek a koreai hadműveletekben és 
amelyek megjelenni óhajtanak. Ezen 
az értekezleten az egységes és füg
getlen Korea békés úton történő 
megteremtéséről, az indokínai béke 
helyreállításának kérdéséről és a 
nemzetközi feszültség csökkentéséről 
lesz szó.

A záróközlemény közli még azt is, 
hogy »a négy külügyminiszter között 
minden vonatkozásban eszmecsere 
folyt a német kérdésről, az európai 
biztonság kérdéseiről, valamint az 
osztrák kérdésről, de ezekben a kér
désekben nem tudlak megegyezésre 
jutni.« Noha ezekben a kérdésekben

zak Világtanácsa ügy épült fel' — 
m ondotta többek között —, hogy az 
egész m unkáért a  végső felelősség a 

'nagygyűlésen nyugszik. Minthogy 
azonban igen nehéz dolog oly sok 
országból összegyűjteni az egyházak 
vezetőit és küldötteit, nincs mód 
arra, hogy gyakran legyenek nagy
gyűlések, ezért nagygyűlésre csak 
minden ötödik, hatodik évben kerül
het sor. A nagygyűlés azért olyan 
jelentős az Egyházak Világtanácsá
nak az életében, m ert ez az egyetlen 
alkalom, amelyen minden egyház 
képviselője részt vesz. Ugyanis a 
központi bizottságban, am ely éven
ként ülésezik, a legkevésbbé sincse
nek az egyházak m indannyian kép
viselve.

— A rra törekszünk, hogy az Egy
házak V ilágtanácsa minél inkább az 
egyházak világtanácsává legyen. S 
ebből a  szempontból

a magam részéről is szeretném 
aláhúzni és aláírni azt, hogy mi
lyen fontos a keleteurópai egyhá
zak részvétele a nagygyűlésen.

Különösen nagy örömet jelent szá
m unkra az, hogy ezek az egyházak 
képviselve lesznek, sőt azt m ondhat
juk, hogyha nem  is mennyiségileg, 
de minőségileg igen erőteljesen lesz
nek képviselve. Ezt nem  udvarias
ságból mondom, hanem  azon az ala
pon, hogy ezek a keleti egyházak 
azért lesznek minőségileg jó képvi
selettel jelen az evanstoni nagygyű
lésen, m ert jó, alapos előkészítő m un
kát végeztek

Már hallottunk arról, hogy mi
lyen komoly és alapos munka fo
lyik Magyarországon az evan
stoni nagygyűlés előkészítésére.

A mi hivatalos szemlénkben m ár 
közöltünk is részleteiket a m agyar 
egyházak legfontosabb hozzászólásai
ban. Most, különösen az utolsó na
pokon, a tanulm ányi konferencia fo
lyamán még m élyebb benyom ást sze
reztünk arról az alapos és komoly 
munkáról, am i a  magyarországi egy
házakban folyik.

Az egyházak nemzetközi felelőssé
géről szólva a  fő titkár ezeket mondta:

— Arról van szó, hogy

minden tőlünk telhetőt el kell 
követnünk azért, hogy bozzájá-

nem sikerült megegyezésre jutni, a 
berlini konferencia ebből a szempont
ból sem volt eredménytelen. Vilá
gosan megmutatta a javaslatok kö
zötti eltérést és egyúttal lehetőséget 
mutatott arra is, hogy a szemben
álló véleményeket egymáshoz köze
lebb hozzák. A konferencia záróülé
sén Molotov, a Szovjetunió külügy
minisztere nyilatkozatában azt mon
dotta. hogy »azok a kérdések, ame
lyek az értekezleten megoldatlanok 
maradlak, nem kerülnek le a napi
rendről«. A világ népeit nagy re
ménységgel tölti el, hogy a tár
gyalások ezekben a megoldatlan kér
désekben is folytatódnak majd a 
jövőben.

A legnagyobb reménység a berlini 
konferencia után, az új konferenciá
nak április 26-ra, Genfbe történő 
összehívása. Ez azt mutatja, hogy a 
népek békére való törekvésének 
lendülete és elszántsága minden vo
natkozásban megtenni gyümölcseit. 
A tárgyalások megkezdődtek és foly
tatódni fognak — valamennyi vitás 
kérdésben!

ruijunk a nemzetközi feszültség 
enyhítéséhez.

Evanstonban arró l le sz ; szó, hogy 
m egtaláljuk és megfogalmazzuk azo
kat az irányelveket, am elyek a ránk  
következő években az egyházak béke
szolgálatát meg fogják határozni.

Dr. J. L. llromádka professzor*
többek között a következőket mon
dotta az egyházi sajtó  képviselői 
előtt:

— A magyarországi és csehszlová
kiai egyházak nagy várakozással te 
kintenek az evanstoni naggyűlés elé. 
Mi azért megyünk Evanstonba, hogy 
megerősödjék Jézus K risztusban a 
világ reménységébe vetett hitünk. 
Nagyon jól tudjuk, hogy egyetlen 
keresztyén em ber sem élhet elkülö
nülve. A hit ereje, hatalm a, mindig 
összefügg a többi hivővei való kö
zösséggel. Nagyon jól tudjuk azt is, 
hogy a keresztyén hitet m inden idő
ben, s így a mi időnkben is nagyon 
sok külső kísértés tám adja meg s 
ezért sohasem lehetünk megelége
dettek hitünkkel.

Ezért az a nagy vágyunk, hogy 
ott Evanstonban keresztyén test
véreinkkel együtt tanakodjunk 
hitünk teljességéért és tisztasá
gáért és együtt kérdezzük meg: 
valóban Jézus Krisztus az, aki a 

mi reménységünk?
A továbbiak során több kérdés 

hangzott el az egyházi sajtó  képvi
selői részéről, melyekre a  vendégek 
részletesen válaszoltak,

*

A vendégek közül dr. G. Bell 
püspök és felesége, dr. J. L. Hro- 
mádka professzor és felesége feb
ru ár 10-én, szerdán este, dr. W. A. 
Visser’t Hooft fő titkár február 11-én 
csütörtökön este utazott el.

*
A m agyar protestáns egyházakat 

öttagú küldöttség képviseli az evans
toni nagygyűlésen. A reform átus 
egyház részéről Bereczky Albert és 
Péter János püspök, Pap László, a 
budapesti reform átus teológiai aka
démia dékánja, az evangélikus egy
ház részéről dr. Vető Lajos és Dc- 
zséry László püspök a küldöttség 
tagja.

„M inden tő lü nk  te lh e tő t  el kell követnünk  azért, 
hogy  hozzájáruljunk a n em zetközi fe s z ü lt s é g  e n y h íté sé h e z “

— m o n d o t ta  W . A. Visser’t  Hooft fő t i tká r

„Minden a tiétek, ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené“ (I. Kor. 3, 22jb-23)



X E V A N G É L I K U S  E L E T

A GYÜLEKEZETI SEGÉLY FELADATAI G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
Egyházunk 1953. évi törvénycik

keit lapunk m ár több ízben ism er
tette. Közöttük sok szó esett a sze
retetszolgálatról egyesek felé. Most 
pedig gyülekezeteink elé tá rjuk  azt 
a szeretetszolgálatot, amellyel épít
kező, szervezkedő vagy nagyszór- 
ványú egyházközségeket támogat 
egyházunk népe. Ezt a szolgálatot a 
régi törvény, amelyet az 1891—94. évi 
zsinat alkotott, a Gusztáv Adolf 
Gyámintézet keretében biztosította s 
eat a törvényt változtatta meg az 
1953. évi zsinat az V. te. Harm adik 
Cím alatt. A szeretetm unkának új 
néVét adott, a Gyülekezeti Segély 
nevet s a régi törvényt, amelyet 
mindössze öt paragrafusra és az 
egyházegyetem szabályrendeletére 
épített, kibővítette tíz paragrafusra, 
megszüntetve a szabályrendeletet. 
Így a szolgálat szerkezete egyszerű
södött.

A GYÜLEKEZETI SEGÉLY
m unkájában egyik újítás az, hogy 
a gyülekezeti, egyházmegyei és egy
házkerületi tanácsok tagjaik közül 
előadókat választanak azzal a cél
lal, hogy a lelkészek m ellett az egy
háztanács tagjai is részt vegyenek a 
fáradozásban. A gyülekezetektől a 
kerületekig m indenütt megválasztot
ták  mór az előadókat, csupán az 
egyházegyetem tanácsának döntése, 
illetve egy országos lelkész! és egy 
nemlelkészi előadó választása van 
még hátra. Ez a késedelem azonban 
nem jelentheti a szolgálat megálló
sát, hiszen országszerte sok-sok gyü
lekezet várja  a Gyülekezeti Segély 
támogatását. Gondoljunk félbe
m aradt templomokra. imaházakra, 
gyülekezeti házakra, amelyek meg
nyílásáért m ár annyi áldozatot hoz
tak, de valami még mindig hiányzik 
a befejezéshez. A nagyszórványú 
gyülekezetek sem nélkülözhetik azt 
az összeget, amelynek birtokában 
fenntartják  a kerékpárt vagy motor- 
kerékpárt s amelyre bizonyosan szá
mítanak.

Éppen ezért rendkívül fontos, hogy 
a törvény életbelépése óta elm últ és 
bizonyos m értékben talán még meddő 
hónapok után mindazok, akik meg
bízást nyertek a Gyülekezeti Segély 
ügyeinek vitelére, lelkesedéssel és 
hűséggel álljanak munkába.

AZ ELŐADOK
m agatartása döntő módon befolyá
solja az ügy sikerét és áldását. Ál
landó levelezésben állok egyház
megyei előadókkal s arról tanús- 
kodba tóm, hogy

valamennyien szívügyüknek te
kintik a Gyülekezeti Segélyt. 
Vannak közöttük olyanok, akik 
végigjárták a gyülekezetekét és 
igehirdetéssel, előadásokkal ta
nítják, ismertetik a Gyülekezeti 
Segély munkáját. Megszületett 

taz első Gyülekezeti Segélyről 
szóló színdarab is, amelynek 
címe »Győz a szív«, szerzője 
Bárány László lckésztestvérünk.

Reméljük, hogy ez is hozzájárul ah
hoz, hogy gyülekezeteink tagjai meg

értéssel forduljanak a szeretetszolgá-, 
lat felé és áldozatot is hozzanak 
érette.

AZ ÁLDOZATHOZATALNAK
az új törvény szerint, több forrása 
van. Ilyen az országos Offertorium! 
Egyelőre nem sikerült elérni még 
azt, hogy minden gyülekezetben egy 
vasárnapra essék, m ert vannak egy
házmegyék, amelyek ragaszkodnak a 
régi szokásokhoz. Egyikben az ara
tási hálaadó ünnepkor, másikban 
Szilveszter estéjén, harm adikban öt
vened vasárnapján és így tovább.

Az Északi Egyházkerületben 
böjt első vasárnapján, március
7-én, hat egyházmegye gyüle
kezetei adják össze áldozatukat.

Minden templomban kell perselynek 
lenni, hogy egész éven á t lehetséges 
legyén az adakozás, de a lelkészi 
hivatalokban sem hiányozhat a kézi- 
persely. Sok helyütt az a szokás, 
hogy m inden vasárnap, az Offerto
rium  összeszámlálásakor a töredék 
pénzt a kéziperselybe teszik s ez a 
fillérek jelentős segítségét biztosítja. 
M ásutt viszont a gyermekmissziói 
bibliaórán és gvermekistentisztelete- 
ken is erre á célra adakoznak gyer
mekeink.

A TÖRVÉNY EGYIK JELEN
TŐS ÜJ1TÄSA

az is, hogy a gyülekezetek segély- 
kérvényeit kellően indokolni kell. I

Csak az, az egyházközség része
sülhet segélyben, amely maga is 
megtesz mindent az adakozás
ban, megfelelő áldozatkészséget 

tanúsit.

Ezzel lehet elkerülni azt a felfo
gást, hogy az ország sok gyülekezete, 
amelyben életteljesen szól az ige, 
rendszeres a lelkipásztori gondozás 
és komoly az áldozatkészség, a rra  
való, hogy sok más gyülekezetei, 
amelyben langymelegség, gondozat- 
lanság, sőt hanyagság tapasztalható, 
mégis segéllyel támogasson.

A Gyülekezeti Segély tehát nem 
új szeretetszolgálat egyházunkban.
De olyan szolgálat, am elyet csak 
akkor lehet végezni, ha m indig meg
újulunk az egymás irán t való sze- 
retetben. Közös terhekről és közös 
örömökről van szó, tehát arról, hogy 
egyházunk életében egységesen osz
tozzunk, részesüljünk. A Gyülekezeti 
Segély m inden feladata

az elé a kérdés elé állít bennün
ket, hogy hiszünk-e Jézus Krisz
tus érettünk hozott áldozatában. 
(Rm. 8, 31—32.) Ebből a hitből 
önként árad az a szeretet, amely 
a szolgálatot hordozza és amely 
mindig kész az erőtleneken se

gíteni.
Várady Lajos

Kolumbia protestánsai
imádságainkat kérik

A Kolumbiai Evangéliumi Szövet
ség elnöke: Jose d. Fajardo és fő
titkára, Robert W. Láczear által az 
alábbi felhívást adták ki, melyben 
im ádságainkat kérik:

»M ivel Kolumbia kormánya 1953. 
szeptember 3-tól elrendelte, hogy a 
protestáns lelkészek és misszionáriu
sok az ország tizennyolc kerületéből, 
am elyék együtt a nem zeti terület 
háromnegyed részét teszik ki, kiuta- 
síttassanak és hogy ezen az egész 
területén a protestáns keresztyénség 
m inden megnyilvánulása tiltva le
gyen és

mert a kormány rendelkezése sok 
ezer protestáns keresztyén számára 
az elmagányosodást jelenti, m ivel 
lelkészek által vezetett istentisztele
tek  nélkül maradnak és m inthogy 
ennek következtében ugyanígy tucat
nyi iskolát és szociális intézm ényi 
zárnak be; és

m ert m inden jogorvoslatot kérő fo
lyamodásnak) m elyet a helyi, tarto

m ányi és nem zeti hatóságok (bele
értve a köztársaság elnökét is) elé 
terjesztettek, nem  volt eredménye, 
azon az egyetlen változtatáson kívül, 
hogy nem  hajtják végre az idegen 
protestáns misszionáriusok kiűzését, 
Viszont fenn tartják a kolumbiai lel
készek tartózkodási tilalm át az em 
lített területeken és m egtiltják a 
protestáns keresztyénség m inden for
m áját és megnyilvánulását.

Ezért a Kolumbiai Evangéliumi 
Szövetség nevében a világ minden  
részén lakó keresztyén testvéreinket 
nyilvánosan fe lh ívjuk, hogy egyesít
sék imádságaikat a mindenható  
Isten szent színe előtt, hogy Kolum 
bia egyháza megszabaduljon a pol
gári kormányzat igazságtalan és ke
gyetlen szándékától, hogy a kolum 
biai keresztyének m egkisértetésük  
idején erőt vehessenek s bizonyság- 
tételük nyom án Krisztus királyi 
uralma növekedjék és ragyogjon a 
világban.«

1954. február 38. ötvened (Estomihi, Zsolt 71.3) vasárnapja. 
Igék: Jak. 3.13—18. — Mt. 23.23—39. 

»Hamisságból — isteni bölcseségre.« — Liturgikus szín: zöld.

ALBERTI
A gyülekezet ifjúsága január 30-án 

és 31-én jólsikerült műsoros szére- 
tetvendégséget ta rto tt a gyülekezetei 
helyiségekben. Műsorszámok között 
szerepeltek: énekszámok, szavalatok, 
énekszólók, jelenetek. Az ifjúsági 
énekkar bem utatta a gyülekezetnek 
a »Dicsérd én lelkem« kezdetű éne
ket eredeti dallammal. M indkét al
kalommal igét h irdetett a gyülekezet 
lelkésze: Roszik Mihály. A szeretet- 
vendégség adom ányait a  templom 
külső tatarozására fordítják.

A helybeli szeretetotthon lakói 
kérésére a szeretetvendégség teljés 
m űsorát megismételték a  szeretet» 
otthonban. Az otthon lakói hálás 
szívvel köszönték a gyülekezet felől 
tapasztalt szeretetet. Isten áldása le
gyén a gyülekezetén és a  szeretét- 
otthon lakóin,

PÉCS
F ebruár I4-én a »Pécsi Evan

gélikus Zenésáhítatok« sorozat XIV. 
estje keretében a gyülekezet vegyes
kara és szólóénekesei zsúfolt tem p
lomban ad ták  elő Sass Dezső pécsi 
zeneszerző »Oratóriumát«. A hata l
mas mű előadása közel egy órát igé
nyelt. A vegyeskart, valam int a kü
lön női és férfi k art Kism dnyoki 
Károly vezényelte.

F ebruár 7-én az új gyülekezeti te 
rem ben ifjúsági szeretetvendégség 
volt, mélyen részt vett a gyülekezet 
ifjúsága szinte teljes számban. Az 
ifjak  többek között előadták az 
Evangélikus N aptárban m egtalálható 
Csokonai-Turmezei: »Az esztendő 
négy szakasza,« című verssorozatot. 
A Csokónai-verseket a fiúk, a Tur- 
m ézei-vérseket a lányok szavalták. 
A költem ényeknek nagy sikeré Volt. 
Az ifjak az előadást a felnőttek sze- 
retetvendégségén megismétlik éspe
dig úgy, hogy a tavaszt szavaló lány 
virágot, a nyarat szavaló kalászt, az 
őszt szavaló gyümülesöt, a telet sza
való havas karácsonyfát ta r t  a ke
zében.

F ebruár 14-én a gyülekezet legki
sebbjei szám ára volt szeretetvendég
ség. A százterítékes asztalt csupa 
5—10 éves korban levő gyermekek 
ülték körül. A m űsort is a kicsinyek 
szolgáltatták szavalatban, énekben, 
zongorán és hegedűn. A műsor Után 
a gyerekek még sokáig játszottak kö
zösen.

BUDAVÁR
A gyülekezet a Szilágyi Dezső-tér

3. sz. a latti reform átus gyülekezeti 
terem ben szeretetvendégséget ta r
tott, amelyen m egjelent Haypál Béla 
reform átus lelkipásztor is feleségével 
és gyülekezetének néhány tagjával; 
Várady Lajos esperes köszöntésére 
válaszolva régi évkönyvekből olva
sott fel adatokat, amelyek szerint a 
Szilágyi Dezső-téri reform átus gyü
lekezet a m últ század végén, tem p
loma megépüléséig a vári evan
gélikus templomban ta rto tta  isten- 
tiszteleit.

A budavári gyülekezetben az 
utóbbi hetekben szeretetvendégsége- 
ket ta rto ttak  férfiak és ifjúság szá
mára,

AJKA
Az egyházközség Nóvák Rezső 

nyugalombavonulásával megürese
dett lelkészi állásba egyhangúlag 
Mátis István nádasdi lelkészt hívta 
meg.

RÁKOSPALOTA
1954. február 21-én délután 4 

órakor a rákospalotai gyülekezeti 
terem ben szeretetvendégséget ren 
dezett a gyülekezet, amelyén elő- 
dással szolgált Rédey Pál egyházke
rületi lelkész. A gyülekezet testvén  
közösségében töltötte énekléssel és 
imádkozással a délutánt.

SZÜLETÉS
Inotai Lehel és Kovács Margit há

zasságát Isten Judit és Márta és 
Margit Zsófia nevű leánygyerme
kekkel áldotta meg.

HALÁLOZÁS
Puskás Mihály, a  csepeli gyüle

kezet felügyelője, hosszas betegség 
után  07 éves korában meghalt. Nagy 
részvét m ellett tem ették el a csepeli 
temetőben. A gyülekezet nevében 
Pongor Lajos gondnok em lékezett 
meg arról a szolgálatról, amellyel a 
templómépitéstől kézdvé haláláig 
végzett m int presbiter, m ajd m int 
felügyelő.

A fasori evangélikus lelkészi hiva
ta l (Budapest, VII., Dam janich-utca 
28 b.) azonnali belépésre pénzbesze
dőt keres.

INTÉS T Ö R Ö K  BÁLINT M E G F O G A T Á SA K O R
Jól értitek im m ár hitit a Töröknek,
Urak! ügy hígyjetek hitetlenség öltnek. 
Egymást szeressétek, jobb ti fejeteknek, 
Ügy leszen romlása gonosz török népnek.

Tanácsot sokáig, kérlek, ne tartsatok,
Ha e két víz között ti lakni akartok,
Mert ha csak hallgattok, szemben ti nem  vívtok, 
Félek, hogy sokáig itt nem  uralkodtok.

Tinódi Lantos Sebestyén 
1554

H áztartási m unkák végzéséhez 
orvos család meleg otthon és megfe
lelő díjazás fejében megbízható női 
m unkaerőt keres, jelentkezés evang; 
lelkészi h ivatal Kisterénye.

Tanulózongora, jó hangú, hosszú, 
»Löhner« és »Förster« harm onium  
eladó. Budapest XIX. (Kispest) 
M arx-u. 28. (Kossuth-tér mögött).

É V F O R D U L Ó  É S  J E G Y Z E T E K
Tinódi Lantos Sebestyén
1554 februárjának végén jelentette 
meg egy kolozsvári nyomdában hí- 
rés-.neves Cronicáját, »minden hadaki 
veszedelmek« könyvét »szép nóták
kal énekbe szedve«. A négyszázéves 
könyv megeleveníti íróját. Tinódi 
Lantos Sebestyén valószínűleg 1505- 
ben született a Dunántúlon. Csa
ládja nem sokára m ár a reformáció 
ojtása, mégpedig Lutheré. A fiú el
sa já títja  a kor műveltségét, írhatna 
la tinul s húzhatná tovább az antik  
hősöket, vagy a görög félistenek tör
ténetét, ahogy költő-kortársai csi
nálják.

De Tinódit élete nem arra szok
tatta. hogy kiagyalt részleteket 
költsön harmadfélczeréves mito
lógiai történetekhez. Olyan vil
lámcsapás érte. amely mindert 
kétséget és valószínűtlenséget el

repített mellőle.

A török ráte tte  a kezét Magyar- 
országra s ami m aradt, az a Habs
burgok kezében m aradt. Egy nép 
sorakozik fel a rra  a szerepre, hogy 
védje a világot, ami mögötte van, 
nemcsak a m agyarokét, hanem egész 
Európáét. Buda m ár a töröké, de ott 
vannak a várak, a Drávától félkör
ben. egészen az Erdélyi Havasokig. 
Kemény sziklákon épült várak, sas
fészkek, melyeken eltörik a török 
falánkság foga. Tinódi is várbeli vi
téz, harcól, m int más, sebet kap, 
m in t más. K ardot nem forgathat 
többé, forgatni kezdi a tollat és 
énekbe csap, ahogy csak a torkából 
kifér. Ismeri a törököket, ismeri Fer- 
dinándékat. M indent tud Szigetvár
ról, Egerről Temesvárról, Drégely
ről, Budáról, Szigligetről.

S valahány vára van az ország
nak s a magyarnak, mindegyik
ről mindent megír s azon melegé
hen muzsikát költ hozzá és éne
kelni kezdi. Végigénckli az orszá

got.
1542-ig Török Bálint udvarában él 

Szigetváron, íródeák, nevelő, tanács
adó és udvari énekes egyszemélyben. 
Török Bálintot tőrbecsalja a szultán 
s a rettenthetetlen várkapitány évek 
múlva a sztambuli félelmetes Hét
toronyban fejezi be életét. Ekkor kél 
vándorútra Tinódi Sebestyén s ek
kor válik ismeretessé szerte a ma
gyarok közt lan tja  és hangja.

Tinódit m indenütt m egtalálják, 
ahol szükség Van rá, Várról várra  
jár, felkeresi az országgyűlést Nagy
szombatban, összehajol a m aeyar 
urakkal Pozsonyban, m eglakja Eger 
várát, néhány hónapig boldog házas- 
ember és szerény háztulajdonos Kas
sán. aztán űzí-hajtja küldetése to
vább: Erdélybe, Debrecenen ke
resztül. M indenütt a török elleni 
harcra buzdítja a népet s a fegyver- 
forgatókat. Históriás énekei a kor
szak teljes m agyar politikai, tö rté
neti, katonai és társadalm i körképét 
képviselik. Kóborlásaival és m in
denütt felcsapó énekével egy m agyar 
együvétartozást szít fel, m int vala
mely lángot. Mindig a való igazat 
írta  meg, m int kiderült utóbb is, 
sohase szépítette, sohase kerekí
te tte  elbeszéléseit. Tinódi volt áz 
első m agyar újságíró.

Tetőtől talpig becsületes, tiszta 
lény, a hazafiság megtestesülése. 
Akkor támadt fel a magyar 
nyelv, a pór nép szájáról szálló 
szavakat avatta költészetté Ti
nódi, akárcsak nagy kortársai,

akik a Bibliát, a görög tragédiát 
és a végvári vitézséget mondják 

Cl ezen a nyelven.
De Tinódi előttük já r t nemcsak 

szavainak népi ízével, hanem abban 
is, hogy a népdal form ájában meg
zenésítette elbeszélő költeményeit. A 
sete-suta rím ek így keltek életre, az
zal a huszonhárom dallammal, am e
lyet Cronicája révén megismert az 
utókor is. Tinódi e dallam okkal a 
m agyar zene egyik kezdeményező
jévé vált s egyetemes zenetörténeti 
szempontból is nevezetes jelenséggé. 
Bíztató szava, zengő éneke, adat
szerűsége és megbízhatósága nem
csak korának képviselőjét jelenti, ha
nem a m agyar nemzet egyik törté
neti típusát. A nemzetépítö patrió
tát, aki a nép kezét fogja s a nép 
szavát mondja.

Az evangélikus templom ok
képzőművészeti rangjáról mond 
szakszerű bírálatot az a képzőművé
szeti monográfia, amelyet lapunk 
legutóbbi számában részletesen is
m ertettünk. Gat as K lára könyve 
ott csupán a 17. század luteránus 
templomairól szól, de nekünk a 
könyv olvasásakor eszünkbe ju to t
tak mai templomaink is. Szemünk 
előtt elvonultak a régi templomok, 
amelyekben a nép vasárnap óhatat
lanul ízlést is tanul, művészeti szem
léletre tesz szert, miközben igét 
hallgat. A lélek az Istent s az élet 
keresztyén erényeit ösztönszerüen 
kézzelfogható form ában tapogatja 
körül.

Azért nem közömbös egyetlen 
egy vonal sem, nem mindegy, 
minő az oltár képe, milyen a 
szószék, miféle az ablak, minden, 

amin végigsétál a szemünk.

De jaj, sehol annyi sem atikus ábrá
zolása a világ legnagyobb történe

téneik, a m egváltásnak, m int templo
m ainkban. Lám, a XVII. században, 
tüstén t ahogy a reformáció forró 
hullámaiból kiem elkedett a mi 
templomunk, művészeti igényt s xa 
legm agasabbat képviselte. S ami a 
vidéki, kis templomokban kevéssé 
művészies volt, azt is az anyag ki
tűnő ism erete s a népi művészeti íz
lés törvénye alakította templomi 
szépséggé. Nemcsak a protestáns fő
urak és nemesek és gazdag városi 
polgárok áldoztak pénzt és időt, u tán
járást és fáradságot, százfélét is, 
hogy az, am it létrehoznak, m ara
dandó legyen, form ájában is h ir
desse a legm aradandóbbnak, Jézus 
tanításának hűséges megközelíté
sét. Anyagi áldozatot hozott a sze
gény falusi nép és pásztora is. Miért 
van hát, hogy a XIX. században annyi 
selejtes vásári áru, annyi ízléstelen 
műkedvelő holmi foglalta el templo
m ainkban azt a kevés és fontos té r
séget, am it elődeink nem éppen 
könnyű történelm i helyzetben min
dig művészeti alkotással töltöttek 
ki? Vonatkozik ez az ötvösmun
kákra és a textilgyártm ányokra, az 
építészeti m unkára s a fából fara
gott részletekre egyformán.

Lelkészeink egykor művészekre 
bízták a templom külső és belső 
felépítését. Nem jutott eszébe 
egyiküknek sem, hogy buzgalmá
ban felcsapjon oltárképfestőnek, 

ahogy m a szokásban van.
Még m egm utatjuk külföldi vendé
geinknek régi templomaink képző
művészéti remekelt, de nem m erünk 
szólni az utóbbi évtizedek kontár- 
ságairól. Teológusaink aligha tanul
nak művészettöténetet, lelkészeink 
csalt elvétve nézik meg például a 
budapesti Szépművészeti Múzeumot; 
s hányán olvasnak m űvészettörténeti 
m onográfiákat és képes albumokat? 
Az a benyomásunk, hogy ezen a pon

ton kellene a javítás kérdését föl
vetni, ahogy egy-egy bátrabb kísér
let, egy-egy templomunk művészi 
gondú belső díszítése m ár ezt m u
tatja.

A m agyar  irodalom bib liográfiá ja
csak úgy színre-szemre szakkönyv 
a z o k n a k ,a k ik  irodalommal foglal
koznak s a m agyar irodalom állandó 
hatását figyelik. Valójában azonban 
egy-egy bibliográfiai összeállítás a 
tegérdekfeszítőbb kultúrtörténeti ol
vasmány. Nem kell hozzá magya
rázat, mégis önmagától szól s el
mond, eligazít mindenfelé. Száz kér
dést tehetsz fel neki, száz kérdésedre 
pontos választ ád. Ezért érdemes 
m unka az ilyen. Ezért érdemes itt 
is szólnunk

Kozocsa Sándor újabb könyvé
ről, a »Magyar irodalom biblio
gráfiája 1951—1952« címűről (Mű
velt Nép kiadása, 1954), mely 

most jelent meg.
Kozocsa Sándor éber és fáradha

tatlan figyelője irodalmi életünknek. 
Bibliográfiái nélkülözhetetlen m un
kák. Ez a könyve is olyan. Két esz
tendő egész irodalmi term ését,. het
ven újság és folyóirat anyagát tá rja  
elénk világosan elrendezve az álta
lános irodalmi kép s az egyes írók 
szerint. Közel ezerháromszáz név
hez fűződő ism ertető adathoz ju tunk 
a könyben. Aki tudni akarja, kinek 
a művei jelentek meg, kiről, melyik 
írónkról írtak  a legtöbbet, kf él leg- 
élőbben a m agyar írók közül, mély 
probléma az, am elyik irodalmi ha
gyományként és úttörő irányként 
mozgásban ta rtja  irodalm unkat, 
nyissa ki Kózocsa Sándor könyvét, 
A m agyar műveltség kohójába te
kinthet bele s észlelheti m últ és jelen 
együtthatását.

Szalátnai Rezső



E V A N G É L I K U S  É L E T I

AZ ÁLDOZAT
így  böjt körül gondolataink gyak

ran  fordulnak a  szenvedés felé. Böjt 
és szenvedés egybetartoznak. Hiszen

a böjti időszak az egyházi esz
tendőben a Jézus Krisztus szen
vedésének ünnepére való előké

szület idéjé.
Ezért a m agunkbaszállásnak és a 
bűnbánatnak az ideje is. Hiszen Jé 
zus érettünk, m iattunk és helyet
tünk  Szenved a keresztfán.

így kellene legalább is énnek lenni. 
Ám az ember fáradhatatlan  abban, 
hogy megrabolja Isten dicsőségét és 
helyébe a maga érdemeivel való hi
valkodást ültesse trónra.

így lett a böjt a Jézus szenve
désére való előkészület idejéből 
az emberi szenvedés önmagáért 

való gyakorlásának alkalma.
Böjtölésén ezért értenek az em berek 
általában valamiféle önsanyarga
tást, ételektől és örömöktől való ta r
tózkodást és efféléket, szóval emberi 
cselekedetet. S ezért tekintenek Jé 
zus szenvedésére is sokszor értelm et
lenül. A vértanút lá tják  benne néha, 
aki hősiesen vállalta egy nagy ügyért 
a szenvedést, vagy éppen csak az 
emberi szenvedés jelképét vélik 
szemlélhetni a fájdalm ak em berének 
töviskoronás orcáján.

Pedig ott a kereszten sokkal több
ről, egészen másról van szó. A Zsi
dókhoz írott levél írója ezt így fejezi 
ki: »Krisztus egyszer áldoztatött meg 
sokak bűneinek eltörlése végett.« (9. 
rész, 28. vers.) S ez azt jelenti: nem 
szerencsétlenség áldozatául esett 
Jézus, nem is csupán gonosz fondor
lat szőtte háló fogta még őt. H a
nem

egy láthatatlan kéz helyezte őt 
oda, a keresztre s ő önként vál
lalta ezt a feladatat. így lett a 
keresztfa oltár és Krisztus szen

vedése áldozat.
Isten áldozatos, forrón szerelő 

szive van é mögött az áldozat mö
gött. M ert mindén igazi áldozat sze
rétéiből fakad. S igazi szeretet csak 
egy van a világon: az Atya szerelete.

Minden szeretet valam iképpen ebből
a kiapadhatatlan  forrásból táplálko
zik és minden igazi áldozatnak köze 
kell legyen a Jézus áldozatához.

Nem hóhérainak kezében van te 
hát a szenvedő Krisztus, hanem 
az Atya áldozatra k inyújtott kezé
ben. Nem az emberi gonoszság lelep
lezése csupán nagypéntek s mindaz, 
ami körülötte van — az is! —, ha
nem sokkal inkább Isten szívének 
titkai tá ru lnak  fel benne, csodálatos 
és végtelen mélységű titkok. Egy
szer áldoztatott fel Krisztus, m ondja 
a Zsidókhoz írott levél s azt akarja  
mondani: egyszer és m indenkorra. 
Ezt nem  lehet megismételni, de nem 
szükséges kiegészíteni sem. Min
den idők szám ára és az egész föld
kerekség szám ára szól ez az áldo
zat. És m indenre elégséges is.

M ert ez áz áldozat nem önm agáért 
való, hanem  Isten szándékolt vala
mit vele: hogy m indenek bűnei el
töröltessenek.

A kéz, amely Jézust odahelyezte 
az áldozat oltárára, ugyanezzel a 
mozdulattal le akarja venni ró
lam vétkeim terhét, meg akar 
szabadítani kínzó megkötözött- 

ségektől.

Meg akar szabadítani mindattól, 
amitől félek és rettegek, am i meg
bénít és földrenyom, ami m egrontja 
az életem et és a felebarátom ét. S el 
akarja  venni az életemből azt is, 
amin talán nagyon csüngök, de ami 
vesztemre van, am it dédelgetek, pe
dig szégyelni kellene. E rre az áldo
zatra volt szükség, hogy m egújul
hassak, hogy Atyámhoz térhessek, 
hogy békességem legyen, hogy el
indulhassak a szeretet és szolgálat 
útján, hogy szeretni tud jak  Istent 
és em bert, hogy legyen örök életem. 
Isten nem sajnálta ezt az áldozatot; 
erről beszél a böjt. S ha ezt meg
halljuk  s a szívünkre vesszük, ha 
engedjük, hogy ez az áldozat erő 
legyen az életünkben, akkor van böj
tülik, áldott alkalm a Isten nagy cse
lekedeteinek az életünkben.

G. Gy.

ARCOK A BIBLIÁBAN
Két ism ere tlen  könyv

Ez a néhány sor, am it most le
írok, figyelmeztetés szeretne lenni 
azok számára, akik felületesen ol
vassák a bibliát. Különösen azokat 
szeretném  figyelmeztetni, akik  ugyan 
naponta, vagy valam ivel ritkábban 
olvassák a szentírás egy-egy ver
sét Vagy szakaszát, ta lán  közbén- 
közben meg is tanulnak e*y sereg 
idézetet és így elbizakodva azt gon
dolják magukról, hogy ism erik szent- 
könyvünket, m ert bárm ikor idézni 
tudnak belőle szám talan részletet.

Ha ilyen em berrel találkozóm, 
mindig eszembe ju t Luther, aki 
szinte egész életén keresztül a bib
liai tudományok tanára  volt, tehát 
olyan ember, akiről egészen bátrán 
m ondhatjuk, hogy nagyon ism erte a 
bibliát. Élete végén mégis azt 
rhondja: egy emberi élet nem ele
gendő arra, hogy valaki is azt tartsa 
magáról, hiánytalanul megértette, 
megismerte a szentírást.

Hogy ez így van: legyen bizonyí
ték, am it elmondok.

Bibliánk két olyan könyvet említ, 
am elynek egyetlen sorát sem is
m erjük, csupán cím űket közli Mó
zes IV. könyvének 21. fejezetében a 
14. vers és Józsué könyvének 10. fe
jezetében a 13. vers.

Hogy kik írták a két könyvét, m it 
tartalm aztak, milyen eseményeket

mondottak el, azt m a m ár nem tud
juk, hiszen m ég találgatn i sem lehet 
mindezeket. Csak annyit m ondha
tunk, m indkettőnek anyagát fel
használták a biblia írói, de hogy m i
lyen m értékben, azt nem tud ja meg
mondani senki.

Ilyen esetben a biblia tudós ku ta
tói, tehát azok, akik egész életüket 
a szentírás megismerésére szentel
ték — alázatosan bevallják: nem 
tudnak mondani semmit, m ert nem 
ismerik eléggé a bibliát és azt a 
kort, am elyben íródott, az em bereket, 
akik írták. így nincs m it tenni, a ta 
lálgatásnak vajmi kevés értelme 
van, annál több annak a beismerés
nek, hogy még többet kell olvas
nunk a bibliát, jobban kell ism er
nünk, nem elégedve meg azzal, am it 
eddig tudunk. Magam nem is isme
rek olyan embert, aki azt mondta 
volna magáról, hogy megoldotta a 
fenti kérdést.

Valószínű, soha nem is fogjuk m eg
tudni, hogy ki ír ta  az em lített két 
könyvet és így elvégezték szolgála
tukat azzal, hogy figyelmeztetnek 
bennhüket: a bibliát sohasem ism er
hetjük meg egészen, m ert mindig 
lesznek benne dolgok, am ik rejtve 
m aradnak előttünk.

Vámos József

Alapfokú kántorvizsga a Luther Márton Intézetben
1954. február 19-én, délután 5 óra- 

kór á Budapest, Üllői-út 24. szám 
ala tt levő Luther M árton Intézet he
lyiségében a kántorképzö bizottság 
és számos vendég előtt vizsgáztak az 
alapfokú tanfolyamoh részt vevő nö
vendékek.

A tanfolyam három hónappal ez
előtt Foton indult meg. Bibliaisme
ret, liturgia, egyháztanítás, zene
elmélet és haririónium játék szerepelt 
az órarenden. A növendékeket Ha- 
fenseher Károly, Muntág Andor, 
Vető Béla lelkészek és Kiss János 
gondnok készítették elő. A m unkát 
mind a nevelők, m ind a növendékek 
Isten iránti felelősséggel, komolyan 
és lelkiismeretesen Végezték, ennek

Giert* Bo:

H I T B Ő L  É L Ü N K
Vászonkötésbén. Ara i 30.— Ft. 
Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály
Budapest, VIII., Puskin-u, 12.

az eredménye m egm utatkozott a 
vizsgán is. A növendékek a három 
hónap a latt e lsajátíto tták  a zeneel
m élet alapism eretéit és komoly fe j
lődést m utatóén a korálénekek java
részét. Hasonló jó eredm ényt m uta
to tt a teológiai felkészültség is. A 
bizottság előtt k itűnt az, hogy a nö
vendékek, akik túlnyomó többségben 
paraszt- és m unkósszérm azásűak 
voltak, milyen komolyan készülnek 
egyházi szolgálatra.

A vizsgán átlagosan jó eredmény- 
rtyel állták  meg helyüket a növen
dékek: Dezső Éva, özv. Eiler J6- 
zsefné, Fabő Mária, Palik Pál. Soli an 
János, Súlyán János, Szemetei Ist
ván, Túrán Ilona, Zatykó Zsuzsanna. 
A vizsgáztató bizottság Rédey Pál 
egyházkerületi lelkész elnöklete m el
lett a következő .tagokból állt: Welt- 
Ier Jenő karnagy, Hafenscher Ká
roly, Muntág Andor és Vető Béla lel
készek.

Isten gazdag áldását kívánjuk 
azokra, akik zenén keresztül kíván
ják  szolgálni az anyaszentegyházat és 
a  gyülekezetét*

Március elején megkezdődik 
egyházunkban a konfirmációi 

előkészítés
Püspökeink közös püspöki határo

zattal elrendelték, hogy a konfirmá
cióra való előkészítést március 1. 
után minden gyülekezetben meg kell 
kezdeni. Az előkészítésben 12 élet
evüket betöltött evangélikus fiúk és 
leányok részesülnek, mindenütt a 
gyülekezeti lelkészek vezetése mel
lett és a gyülekezetek helyiségében, 

A konfirmációi ünnepély ország
szerte június 13-áu, Szentháromság 
vasárnapján lesz gyülekezeteinkben.

Készülj az ige hallgatására!
ötvened vasárnapja.
— Jak. 3,13—18. —

Ma egy hete, az elm últ vasárnap 
Isten három szaváról szólt az ige
hirdetés. Ebben az igében az ember, 
a gyülekezet válaszáról van szó. Ez 
a válasz nem  egyszerűen szavakat 
jelent. Még csak nem  is Valami han
gulatot, áhítatot, vagy valami vasár
napi, ünnepi megmozdulást. A z  em 
bernek Isten  beszédére m indig egy 
egész élettel kell felelnie. Ez a vá 
laszadás tehát mindennapi felada
tunk  és örök parancsunk.

Bölcsen élni — ez az 1első vála
szunk az Isten  beszédére. Erre a vá
laszra m indenki alkalmas. Hiszen a 
bölcseség nem  tudás, hanem látás. 
Isten látása. Valaki így mondotta: 
bölcs ember áz, aki m indig tiszta  
szemmel látja az Istent az örömei 
ünnepén, a könnyei között és a k í
sértése küszöbén. Istennek ez a tiszta  
látása őriz meg m inket m inden bűn
től, keserűségtől és könnyelműség
től. De bölcsnek lenni annyit is je 
lent, m in t a m ásik ember szemébe is 
tiszta szem m el nézni. A  bölcs ember 
a m ásik emberben is Isten  fiát, gyer
m ekét látja és ezért sohasem fog a 
m ásik ember felé az irigység, az ál
nokság, a gonoszság, vagy a hazugság 
szem ével nézni. Bölcsnek lenni any- 
nyit jelent, m in t felülről, a Krisztus 
szemével nézni az életet és az em be
reket és m indenütt és m indenkiben  
rátalálni arra, am it az Isten akár. 
A  bölcseség tehát engedelmesség — 
a bölcseség szeretet!

Boldogan élni — ez a második 
válaszunk az Isten beszédére. Bol
dognak lenni pedig annyit jelent, 
m int visszamosolyogni, hátát adni, a 
kezünket imádságra kulcsolni. Az. 
egyik bibliafordításban csodálkozva 
láttam, hogy ugyanaz a szó jelenti a 
boldogságot és az áldást. Isten ben
nünket m indnyájunkat kivétel nél
kül boldoggá te tt és megáldott azzal, 
hogy szeret, hogy nekünk adta a 
Fiát, hogy az Igében újra és újra  
megszólít, Magához hív, Szentjeiké
vel erősít, vígasztal és üdvösségre, 
örök életre vezet. Lásd meg és ke
resd meg a mai életedben is hited 
felülről való bölcseségével m indazt 
a drága csodát, kegyelm et és aján
dékot, am ivel Isten ma is, m inden  
nap megajándékozza az életedét és 
akkor m ajd te is tudsz boldogan 
élni, megelégedni és hálát adni N eki 
az imádság összekulcsolt kezével. 
De boldognak lenni annyit, is jelent, 
m int boldoggá tenni másokat. A  fe 
lülről való boldogságnak éppen az a 
tulajdonsága, hogy tovább terem ti 
az örömöt, m int ahogy a felülről jövő 
napsugár a fa  ágain gyümölccsé éde
sedig. A kko r helyes és akkor jó 
Istennek adott válaszom, ha a Tőle 
kapott boldogságom m inden nap 
meglátszódik az életemen, a családo
mon, a gyülekezetem en és a körülöt
tem  élő emberek, életén. A m ikor  
adni tudtam , akkor tud tam  meg, 
hogy m ennyit kaptam  — felülről, az 
Istentől.

Békességben élni — ez a harma
dik válaszunk áz Isten beszédére, — 
Isten a K risztus keresztjén kibékült 
velem. Békére és bocsánatra vár 
engem, mégis senki sem m ehet ha
raggal és háborúval a Kereszt felé. 
Jézus K risztus világosan meg
mondta. hogy »elébb békélj meg a 
te atyádfiával és azután hozd fe l a 
te ajándékodat az oltárra«. Isten már 
m indent elvégezett. Örök békét te
rem tett a Kereszt körül. N ekem  már 
csak ennyi maradt: békét terem teni 
a tűzhelyem  körül, az em berek kö
zött. Vájjon tudom-e én azt, hogy 
ez az én harmadik válaszom, — 
döntő válaszom!

Mi m indnyájan tu d ju k  és valljuk, 
hogy az ember a maga erejéből csak 
egy válaszra képes és ez a: bűn. De 
Isten megteheti, hogy felülről for
mál át m inket. így  és ezért m együnk  
vasárnap az Ige hallgatására, m ert 
m indnyájan tud juk és valljuk, hogy 
Krisztus közelében az Ö Szentlélké- 
vel megerősödve tudunk m ajd úgy 
válaszolni és úgy élni, ahogy Ő 
akarja: bölcsen, boldogan, békében.

Friedrich L^jps

Szombat esti közös imádságunk
AZ ENGEDELMESSÉG UTJÁN

Luk. 18, 31.

Ötvéned vasárnapja (február 28.) tekin tetünket m ár hangsúlyozottan a  
keresztre vagy még inkább a  keresztet vállaló Jézus K risztusra irányítja; 
Igénk meggyőz bennirket arról, hogy Jézus tudatosan, előre jól-meg- 
fontóltán vállalta a  keresztet. Nem »véletlenük ju to tt a keresztre és 
nem is úgy, hogy m iután m inden lehetőt m egpróbált az emberiség meg
váltására és m iután mindén »próbálkozása« kudarcba fulladt, kénytelen
kelletlenül belem ent az ilyetén való megváltásba, ö  kezdettől fogva széna- 
bem ent a kereszttel és azt m int a m egváltás Istentől rendelt egyedüli 
m ódját vállalta.

Jézus kezdettől fogva az engedelmesség ú tjá t já rta . Ez a m ondata 
is ebből az engedelmességből fakadt: »Imé felm együnk Jeruzsálem ba . . .« 
Minden lépése, mely Jeruzsálem hez vitte közelebb: az engedelmesség lé
pése vált. Igen, lépésröl-lépésre kellett engedelmesnek lennie. Hiszen őt 
is m egkísérthette útközben az Em berfeletti Gonosz, hogy van ideje 
visszafordulni a  jeruzsálem i útról: vagyis a kereszt útjáról. És neki 
lépésről-lépésre újra meg újra  döntenie kellett a kereszt mellett, N ekünk 
m a azért van bűnbocsánatunk, életünk és üdvösségünk, m ert Jézus az 
utolsó lépésig engedelmes volt. Nemcsak Jeruzsálem ig m ent el, hanem  
a Golgotáig.

Isten népe szám ára Jézus engedelmességé példa és erőforrás.. A z  Isten
től m egm utatott u ta t nekünk is az utolsó lépésig végig kell járnunk. Ez a 
»keil« pedig azért lehetséges, m ert Jézus erőt, bátorságot, kitartást ad 
hozzá. Egyéni, családi és egyházi életünkben állandóan kutatnunk-kérés- 
nünk kell az ö  ú tjá t, am it elérd: szab és m ikor azt a Szentlélek veze
tésével felism ertük, akkor többé nem  lehetünk a »meghátrálás emberei«. 
Ezen a felism ert és engedelmesen végig já rt úton áldja meg Isten az Ö 
népét sok örömmel, hasznos élettel és békességgel. —

VALLJUK MEG, hogy legtöbbször a »magunk útját« járjuk és 
nem az engedelmesség útját.

AD JU NK H Á L Á T  Isten engedelmességet munkáló szaváért, 
templomainkért, kenyerünkért, m unkánkért, otthonaikért, m indenek  
fe le tt a keresztért.

KÖNYÖRÖGJÜNK engedelmes szívért, a magyarországi evan
gélikus egyház Istennek való engedelmességéért, a fó ti asszony és 
leánykonferenciáért, püspökeinkért és lelkészeinkért, énekltarok jó 
m unkájáért, népünk m unkájáért. ■ p

K. Z.

B I B L I A - O L V A S Ó
Olvássuk él m indennap a héti igét. A reggelre kijelölt igeszakaszök 
ezt az egy verset világítják meg különböző oldalról.

HETI IGE:
»Maga mellé vévén a tizenkettőt, monda nékik: Íme felmegyünk 

Jeruzsálembe és beteljesedik minden az embernek Fián, amit a próféták 
megírtak.« Luk. 18, 31 v.
Február 28„ vasárnap. i. Kor. 13,1—13

Ez a  gyönyörű szeretet-him nusz K risztusról szóló himnusz. Pál apóstól 
azért tud ta ilyen nagyszerűen leírni a  szeretétet, m ert Jézus Krisztust 
lá tta  maga előtt. A fejezet minden egyes »szeretet« szavát kicserélhetem  
Krisztusra. Így az egész fejezet valóságos Krisztus életrajzzá Vádik. 
Keresztyének szám ára a szerétét nem fogalom, hanem  személy: Jézus 
Krisztus, a m egtestesült Szeretet. — Akiben Jézus Krisztus lakik, az ezt 
a legdrágább kegyelmi ajándékot is m egkapta (12. fejezet folytatása!).

Március 1. Hétfő, Luk. 13, 31—35.
Amint heti igénk is bizonyítja. Jézus tudatosan vállalja a szenvedést, 

tud ja mi vár rá  Jeruzsálem ben, mégis felmegy odá. — Nem magárt sirán 
kozik, hanem  a várost siratja. Ö máshogyan lát. Tanítványai Öt féltik, 
ü  a várost ta rtja  sajnálatra méltónak (Luk. 23, 28!). — Ez a szakasz 
arról is beszél, hogy lehet »nem«-et mondani Jézus hívogató, gyűjtögető 
szavának. Aki nem et mond, azon Jézus nem tud segíteni. Jézus nem 
kényszeríti senkire rá  m agát, csak hívogat.

Március 2. Kedd. Luk. 9, 18—23.
Jézus nemcsak beszélt az imádságról, hanem  m aga is imádkozott. — 

Jézusnak a tanítványokhoz szóló első kérdése még nagyon általános: 
a sokaság kinek m ondja őt? A második kérdés, m ár félreérthetetlenül 
személyes kérdése: Ti kinek móndtok engem? A szólásra mindig kész 
Péter válaszában áz első keresztyén hitvallás születik még: Te vagy Isten 
am a Krisztusa!
Március 3. Szerda. Mt. 6, 16—21.

Böjt kezdő napján program m ot ad éz az igeszakasz. 1. Az igazi böjt 
öröm. — 2. Az igazi böjt Istennek szól és Őfeléje irányítja  a figyelmet. — 
3. Az igazi böjt gazdagodás. Gyarapodás m ennyei kincsékben.

Március 4. Csütörtök. Luk. 9, 57—63.
Hálóm  névtelen ember: három  különböző em beri típus. Az első a 

könyen lelkesedő, ajánlkozó ember. A m ásodik a családi Via jókkal küzdő. 
A harm adik a hátrafelé tékintgétő, ak it köt a m últja. Jézus m esterién 
bánik mindegyikkel, szavai pontosan találnak. Az elsőt kijózanítja: 
a tanítvány élete nem könnyű élet. A m ásodikat az idő sürgetésére és 
a  helyes sor-rendre figyelmezteti. A harm adiknak a h it merészségét ajánlja, 
(v. ö. Fii. 3, 14.). Könnyen lelkesedő em bereknek Jézus ma is m egm utatja 
a keresztyén élet komolyságát, a nehézkeseknek pedig ezt mondja: tégy 
félre m inden kifogást!

Március 5. Péntek. Mt. 6, 1—8,
Jézus ezekben a szavaiban az A tyára akarja  irányítani a figyelmet. 

A kegyesség gyakorlásában a  főszempont ne az legyen, hogy az em berek 
m it szólnak hozzá. Mások megsegítése nem történhetik  dicsöségszérzéS 
vágyából. Magam segélykérése (imádság) is csak Istenre tartozik. Legyen 
belső szobád! Helyed, ahol egyedül lehetsz csendben Istened előtt. 
Imádkozz komolyan: ne többet, de jobban!

Március 6. Szombat. Mk. 6, 45_52.
Jézus a term észet Ura. Példát ad az imádkozásra, még tanítványait 

is elbocsátja, egészen egyedül akar lenni az Atyával. — Csoda és imádság 
m indig összetartóznak az újtestám entum  szerint. Ebben a történetben 
is. — Jézus jelenléte, szava legyőzi a szembefújó széllel küzdő tanítványok 
figyelmét. A tenger és a lélek nagy viharán egyaránt tudott győzelmes- 
kedni!

Hafcnscher Károly

ÜJ KIADÁSBAN MEGJELENT AZ

Istentiszteleti rend
A füzet a magyarországi evangélikus egyház istentiszteleti rendjét

tartalm azza 

Ara: 4.— Ft.

Megrendelhető az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál, 
Budapest, VIII., Puskin-u. 12. — Csekkszámlaszám: 220.278.



4 E V A N G É L I K U S  É L E T

Országos Esperesi Konferencia foglalkozott 
egyházi szolgálatunk időszerű feladataival

Tmmár hagyományos, hogy püspö
keink időnként összehívják az Or
szágos Esperesi Konferenciát. Ez a 
legutóbbi, amelyet február 23—24-én 
tarto ttak , imm ár az ötödik ilyen 
országos esperesi értekezlet volt. Az 
értekezleten megjelent mind a tizen
h a t egyházmegye esperese. E rre a 
kétnapi megfeszített m unkával le
folytatott Országos Esperesi É rte
kezletre azonban püspökeink meg
hívták a teológiai tanárokat és az 
egyházi sajtó budapesti m unkatár
sait, valam int a központi egyházi 
hivatalok m unkatársait is. Jelen volt 
az értekezleten M ihályfi Ernő egye
temes felügyelő is s az értekezlet 
első délu tánján  m eglátogatta a fon
tos tanácskozást Varga József, az Ál
lami Egyházügyi H ivatal elnökhe
lyettese és Pap János főelőadó is.

t
•Varga József elnökhelyettes az 
értekezleten fel is szólalt cs üd
vözölte azt. Kiemelte, hogy az 
evangélikus esperesek és az evan
gélikus papság az elm últ őszön 
az erszásr mezőgazdasági lakossá
gának ú j nagy problémái felve- 
tődesekor figyelemre méltó szol
gálatot feltettek ki a m agyar nép 
.lövője érdekében. M egállapította, 
hogy az evangélikus egyház he
lyes úton jár. am ikor vezetői 
ilyen országos értekezleteken 
foglalkoznak az egész országot 
érdeklő időszerű kérdésekkel.
Az V. Országos Esperesi Értekezlet 

egyébként egyházunk valam ennyi 
kérdése közül különösen azokat 
em elte ki, amelyek az egyházi m unka 
elm últ szakaszán országosan fonto
sakká lettek, vagy amelyek az egy
házi szolgálat következő szakaszán 
előtérben állanak.

Az Értekezletet

Dezséry László püspök
igetanulm ánya nyitotta meg. maid 
széles áttekintésű beszámolók kö
vetkeznek.

Mekis Adám
Kelet-Békési esperes »ötéves béke
harcunk fejlődése és tanulságai«
címen ta rto tt előadást. Nyomon kí
sérte az 1948—49. esztendő óta egy- 

'm ást követő világraszóló eseménye
ket a béke megvédése érdekében és 
m indenütt m egm utatta, hogyan rea
gált a  békéért folyó küzdelem ezen 
eseményeire a Magyarországi Evan
gélikus Egyház. Igen találó idéze
tekkel és visszaemlékezésekkel m u
ta tta  meg azt,

hogyan fejlődött egyházunk ál
lásfoglalása a béke ügyében és a 
békéért folytatott nemzetközi 
harcban. Hogyan nevelődött an 
nak nyomán lelkész! karunk  és 
hogyan a hívek serege, m ind
addig, hogy ma elmondhatjuk, 
hogy az evangélikus egyház hű
ségesen teljesítette kötelességét 
a  m agyar nép körében s meg
nyilatkozásai időnként nem zet
közi jelentőségre is szert tettek.

Mekis Ádám levonta ennek az öt
éves tevékenységnek a tanulságait 
és kijelölte a  további egyházi béke
m unka feladatait.

Dr. Pálfy Miklós,
a Teológiai Akadémia dékánja 
»Ökumenikus események hazánkban 
és a  hazai protestantizm us készülése 
Evanstonra« címmel

áttekintést adott a legutóbbi hó
napok hazánkban lefolyt nem
zetközi egyházi találkozóiról, s 
azokat jelentőségük szerint m él

tatta .
Mélyen járó  tanulm ányt olvasott fel 
arról, hogyan kapcsolódott be a m a
gyar protestantizm us abban a  nem 
zetközi és felekezetközi teológiai 
eszmecserébe, melyet az egész világ- 
keresztyénség folytat az Egyházak 
Világtanácsa m ásodik világzsinatá
nak, evanstoni nagygyűlésének té
m ája felett. M egm utatta az eddigi 
m agyar teológiai m unkálkodás ered
m ényeit és az értekezlet részvevői 
szám ára összefoglalta a további teo
lógiai m unka feladatait.

A rendkívüli érdeklődést kiváltott 
előadás után

Grünvalszky Károly
egyetemes főtitkárhelyettes azokat a 
teológiai kérdéseket tá rta  fel. ame
lyeket a  Lutheránus Világszövetség 
hozott a lu theránus egyházak elé 
szerte a világon. V isszatekintett a 
L utheránus Világszövetség hannoveri 
világgyűlésének teológiai kérdéseire 
és m egm utatta, hogyan fejlesztette 
azokat tovább a  Világszövetség a 
lu theránus egyházak nemzetközi 
teológiai eszmecseréje során. Beszá
m olt

az evanstoni nagygyűlés előtti 
időre Chikágóba összehívott lu
theránus világszövetségi találko
zóról is. Ezen a találkozón a vi
lág minden tá járól az evanstoni

nagygyűlésre érkező lu theránus I 
delegátusok gyűlnek m ajd össze, 
hegy nézeteiket kicseréljék az 
egész világkeresztyénséget ér

deklő kérdésekről.

Grünvalszky Károly ism ertette azo
kat a teológiai feladatokat, melye
ket egyházunk teológusainak el kell 
végezniük ez ülés tém áival kapcso- 

j latban. A Magyarországi Evangélikus 
Egyház így nem csak az evanstoni té 
m ákkal, hanem  külön a Lutheránus 
Világszövetség hittudom ányi tém ái
val is foglalkozni akar. Ez a sok
oldalú teológiai m unka a közeljövő- 

I ben erőteljesen lefoglalja m ajd 
teológusainkat és lelkészeinket.

Az Értekezlet ezután egész dél
u tán t töltött azzal, hogy megvizs
gál'a  azt a helyzetet, melyben a m a
gyar nép jelenleg él és ehhez m érje 
az egyházi szolgálat célkitűzéseit. Az 
Értekezlet

Mihályfi Ernő
egyetemes felügyelő és

dr. Vető Lajos
püspök előadásából elsősorban azt 
állapította meg, hogy az egész 
ország lelkes m unkában áll azért, 
hogy a magyar mezőgazdaság fejlesz- 

j téséről szóló korm ányprogram ot 
végrehajtsa. A mezőgazdasági te r
melés fejlesztéséről és általában a 
mezőgazdasági kérdések megoldásá
ról szóló korm ánypregram m , mely az 
egész nép életszínvonalának feleme
lésére szolgál, rendkívüli jelentő
ségű az egész nemzet életében. Espe
reseink széleskörű tanácskozást ta r
to ttak  a kormány programm meg
valósítása nyomán előállott helyzet
ről.

Általános volt a felfogás, hogy az 
ország mezőgazdasági lakossága 
nagy bizalommal van a mező- 
gazdasági korm ányprogram m al 
kapcsolatban és soha nem látott 
lelkesedéssel fog a tavaszi m un
kákhoz. Az esperesek az ország 
valam ennyi tá járól beszámolva 
arról adtak hírí, hogy a jólét az 
új korm ányprogram m  megjele
nése óta a falun roham osan nö
vekszik s ennek kedvező k ihatá
sai vannak az egyházi életre is.
A vitában, melyben az esperesek 
valam ennyien részt vettek, az az 
álláspont alakult ki, hogy egy
házunknak s a lelkészeknek né
pünk lelkesedését és m unkaked
vét örömmel észlelve azon kell 
lenniük, hogy népünk a pro- 
gramm ot megvalósítsa s annak 
rendkívül sokoldalú célkitűzéseit 

valóra váltsa.
Az első napot

dr. K arner Károly
teológiai tan ár írásm agyarázata fe
jezte be.

Az V. Országos Esperesi Értekez
let második napja

Görög Tibor
Fejér-Komáromi esperes igetanul
m ányával kezdődött.

Ezután dr. Sólyom Jenő, dr. Kar
ner Károly, dr. Nagy Gyula, Prőhle 
Károly, dr. Ferdinand István és 
dr. O ttlyk Ernő teológiai akadém iai 
tanárok ta rto ttak  előadásokat. Az 
előadások' m indegyike a  lelkészek 
egyházmegyei munkaközösségeinek 
1953—54. évre k iadott m unka- 
program m jában szereplő és orszá
gos m egvitatásra kerülő teológiai 
tém ák feldolgozásához adott útm u
tatást.

Tudvalevő, hogy egyházunk veze
tősége nyolc ilyen országosan 
megvitatandó teológiai kérdést 
tűzött ki az egyházmegyei Lcl- 
készi Munkaközösségek elé, s 
hogy a  kitűzött tém ák legjobb 
feldolgozói közötti kiosztásra 
tízezer forint ösztöndíjat adomá
nyozott. E teológiai tém ák fel
dolgozása irán t országosan óriási 
az érdeklődés. Teológiai tan á
raink most ahhoz nyújto ttak  se
gítséget, hogy m egm utassák a 
tém ák feldolgozásához segítő 
teológiai irodalm at és a tém ák 
feldolgozása közben figyelembe 
veendő teológiai problém ákat 

felvázolják.
E rendkívül hasznos tudományos tá 
jékoztatók után

Gyöngyösi Vilmos
budapest-fasori lelkész »Az esperes 
az egyházmegyében a püspök m unka
társa« címmel ta rto tt előadást. Egy
háztörténeti megalapozással tá rta  fel 
az egyházmegyék sajátos életének 
kérdéseit és kereste az esperes jó 
szolgálatának m ódjait az egyház
megye lelkészei és gyülekezetei kö
zött.

Püspökeink az elm últ esztendők
ben igen széles körben támasz
kodnak egyházkormányzati tevé
kenységükben az esperesekre.

A két egyházkerület megalkotása 
óta az egyházmegyék jelentő
sége erősen megnőtt. Az 1952. 
évi I. törvénycikk igen életre
való egységekben szervezte meg 
az ú j egyházmegyéket, s ezekben 
igen komoly m unka folyik a gyü
lekezetek egymást támogató szol
gálata, másrészt a  lelkészek tu
dományos és hitbeli m unkakö

zösségei tekintetében.

A konferencia befejező előadását 
D. Dezséry László

püspök ta rto tta. »Hogyan foglalkoz
zunk a presbiterekkel« címen. A 
püspök abból indult ki, hogv az egy
házban a nemlelkészi egyházi veze
tőkkel való foglalkozás igen idősze
rűvé vált m ár csak azáltal is, m ert

egyházunk világi egyházi vezetői 
líjabban m intha túlságosan á t
engednék az egyház vezetését a 
lelkészeknek. Ez nem azt jelenti, 
m intha nem volna számos jól 
működű presbitérium unk s h íjá 
val volnánk az egyház életéért 
felelősséget vállaló, áldozatkész 
s a hitben keményen álló világi 
egyházi vezetőkben. Mégis -orszá
gosan tapasztalható, hogy a pres
biterekkel való külön foglalko- 
zást a lelkészek sok helyen el
hanyagolták s ez kárá ra  van 
annak a szent cs nagyszerű pro
testáns hagyománynak, mely az 
egyházban egyaránt felelőssé 
teszi a  híveket és lelkészeket.

Az Esperesi Értekezlet azt határozta, 
hogy a presbiterekkel való külön fog
lalkozás kötelezettségét az egyház
megyékben napirendre tűzi s a lel
készeknek m indenütt kötelességük 
lesz az elkövetkező m unkaszakasz
ban tervszerűen és hatásosan foglal
kozni a presbiterekkel. Bizonyos, 
hogy az V. Országos Esperesi É rte
kezlet gazdag anyagából sol^-sok 
indítás származik m ajd egyházi éle
tünk  buzgóbbá és eredményesebbé 
tételére, de ezek között is fontos lesz 
országszerte a presbitérium ok meg- 
elevenedését és tervszerű m unká
já t előlkészítő gyülekezeti m unka a 
gyülekezeti ■ lelkészek vezetésével.

A kétnapos értekezlet végén 
dr. Vető Lajos

püspök Összefoglalta az eredménye
ket. M egállapította, hegy kezdve a 
földkerekség legfőbb problém áján, a 
béke kérdésén, folytatva az egész ke- 
resztyénség, m ajd a Lutheránus Vi
lágszövetség problém áinak fe ltárá
sával, a. konferencia foglalkozott m a
gyar népünk legaktuálisabb kérdésé
vel, s azután m egvitatta a m agyar- 
országi evangélikus egyház szolgála
tának  szinte m inden ágát, egészen 
a gyülekezeti presbiterekkel való fog
lalkozásig. Ilyenform án szinte világ
távlatba állítva vehette szemügyre 
esperesi karunk  m agyar evangélikus 
egyházunk helyzetét s azokat a fel
adatokat, am elyeket az egész embe
riség, m agyar népünk és evangélikus 
egyházunk körén belül elénk állít 
Isten akarata . Hangsúlyozta,

mily sok áldás szárm azott abból, 
hogy ezen a konferencián egy
házunk valam ennyi esperese, 
Teológiai A kadém iánk vala
mennyi tanára, az egyetemes 
egyház s a  két egyházkerület 
lelkészi képesítésű tisztviselői, 
valam int egyházi sajtónk dolgo
zói együtt lehettek és együtt 
m unkálkodhattak egyházunk és 

népünk javára.

A teológiai tudom ány ezen az érte
kezleten igen gyümölcsözően segí
te tte  az egyház gyakorlati életét.

Az Értekezletet
Prőhle Károly

teológiai tan ár írásm agyarázata re 
kesztette be.

Egyházunk belső dem okráciájának 
a széleskörű tanácskozáson felépülő 
egyházkormányzásnak egyik újabb 
szép állomása volt az V. Országos 
Esperesi Értekezlet. Az előbbiekhez 
képest igen jelentős volt az, hogy a 
Teológia egész tanári kara, vala
m ennyi budapesti egyházi sajtóm un
kás' és az egyházkerületek, valam int 
az egyházegyetem lelkészi m unka
társai is m ind részt vettek ra jta . Ez 
azt jelenti, hogy egyházi életünk köz
igazgatási és szellemi vezetői szinte 
m ind együtt voltak s

az országos tanácskozás biztosí
to tta  a tájékozódás teljességét 
éppúgy, m int a határozatokban 

való országos egyöntetűséget.

Dr. G. Bell püspök levele 
dr. Vető Lajos püspöknek

Kedves Vető Püspök,
m in t a budapesti lutheránus egyház rangidős püspökének írok Ön* 

nek, hogy a legőszintébben m egköszönjem  m ind ö nnek , m ind Dezséry 
püspöknek és valamennyi lelkésztársuknak azt a nagy kedvességet, 
amellyel Önök Dr. W isser’t Hooft-ot, Mrs. Bell-t és engem elhalm oztak 
a február 6-tól 10-ig tartó nevezetes és örömteli budapesti látogatásunk 
alkalmával.

Sem m i sem  m úlhatja fe lü l azt a meleg fogadtatást, m elyben a refor« 
mátus és lutheránus egyház részesített bennünket. Látogatásunk m inden  
egyes pillanata rendkívül érdekes volt számunkra; és nagyon nagy meg
elégedésünkre szolgált, hogy közeli személyes érintkezésbe kerü lhettünk  
ezúton egyházaik kimagasló tagjaival, ami által sok m indent megismer« 
hettünk az egyházak benső életéből, azok szolgálatából, tanulm ányi kon
ferenciáikból és élvezhettük az egyházak oly nagylelkű vendég szer étét.

Végtelenül örülök, hogy annyi alkalm unk volt megtárgyalni az Egy« 
házak Világtanácsának különböző ügyeit és részleteiben tisztázni a vízu
m ok kérdését és így tovább, tekin tettel két delegációjuk küszöbén álló 
evanstoni útjára. A lig várom, hogy ott újra találkozhassam ö n n e l és lel- 
k é s z v s a iv a l  és így felújíthassam  barátságunkat az Egyesült Államokban.

Tagadhatatlan, hogy sok m indent tanultam  ezek alatt a napok alatt, és 
biztosítani szeretném  Önt, hogy m indig úgy fogok rá juk visszatekinteni, 
m int am elyek az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságában vég
zett elnökségi teendőim  közben igen szerencsés és jelentős eseményei 
voltak tevékenységem nek.

A  feleségem arra kér, hogy tolmácsoljam feleségének legmelegebb 
köszönetét. Nagyon bántott, hogy nem  tudtam  személyesen elbúcsúzni 
Dezséry püspöktől — noha feleségem m egnyugtatott, hogy Ö elbúcsúzott 
Tőle. Kérem, köszönje meg újólag a ncvem beh azt a rendkívüli szívélyes
séget, hogy a határig elénk utazott szombaton a kora reggeli órákban, 
hogy szeretettel fogadjon bennünket Magyarországra való érkezésünk  
alkalmával.

Legmelegebb köszönettel, vagyok
az ö n  hitbéli testvére Krisztusban, 

George, Chichesteri püspök

A  m a k ó i  e g y h á z k ö z s é g  ju b i le u m a
F ebruár 20-án volt száz éve an

nak, hogy a makói gyülekezet, 
am ely 1812 »András havának el
seje« óta a  nagylaki, m ajd 1837 óta 
a tótkomlós! egyházközségnek volt 
a fillája, anyaegyházközséggé alakul
ván át, lelkészt kapott Szeberényi 
Andor volt békéscsabai segédlelkész 
személyében, akit Platskó István 
esperes ik tato tt be hivatalába, az 
egyházközségnek első lelkészekép
pen.

E rről — az egyházközség életében 
jelentős fordulópontról — em lékezett 
meg február 21-én a vasárnapi is
tentisztelet, m ajd az ezt követő 
rendkívüli közgyűlés keretében az 
egyházközségnek ama része, amely 
összegyűlt az egyházközség templo
m ában, hogy az ige üzenetét szem 
előtt tartva, az emlékezet szárnyán 
visszaröppenjen a  m últba, felm érje 
a  jelent s előrevesse tekintetét a jö
vendőbe Isten irán ti hálával. Neki 
való engedelmességgel és beléje ve
te tt bizakodással.

Az ünnepi istentiszteleten Szlovák 
Pá! espereslelkész hirdette az igét 
P ál apostolnak a tessz.alonika-beliek- 
hez ír t I. levele 5. részének 18. verse 
alapján, m ajd a rendkívüli közgyű
lésen ugyanő ism ertette az idevonat
kozó feljegyzések alapján a volt 
leányegyházközségnek, valam int a

Istentiszteleti rend
1954. február 28-án, vasárnap — Budapesten, 

A PESTI OLDALON:
Deák-tér délelőtt 9 (úrv.) Zay László, dél

előtt 11 Dezséry László, délután 6 Sülé 
Károly. — Fasor délelőtt V2IO Szita 
István, délelőtt 11 Schreiner Vilmos teo
lógus, délután 6 Cserháti Sándor. — Dózsa 
György-út 7. délelőtt V2IO Cserháti Sándor.
— Üllői-út 24. délelőtt V2IO (úrv.), délelőtt 11-
— Rákóczi-út 57/b. délelőtt 10 (szlovák) Szi- 
ládv Jenő dr., délelőtt s/4!2. — Karácsony S.- 
u. 31. délelőtt 10 Gaudy László dr. — Thaly 
Kálmán-utca 28. délelőtt 11 Bonnvai Sándor, 
délután 6 Bonnyai Sándor. •*- Kőbánya dél
előtt V2 10 Hafenscher Károly. — Simor-u. S3, 
délelőtt l/A2 Hafenscher Károly. — Utász
utca 7. délelőtt V4I2 Koren Emil. — Zugló 
délelőtt 11 Fercnczy Zoltán, délután 6 Mun- 
tág Andor. — Gyarmat-u. 14. délelőtt V210 
Muntóg Andor. — Rákosfalva délelőtt V2 * - 
Muntág Andor. — Fóti-út 22. délelőtt 11 
(úrv.) Rirmár Jenő. délután 7 Gádor András.
— Váci-út 129. délelőtt 8 Rimár Jenő. dél
után 4 Gádor András. — Újpest délelőtt fó 
Matuz László, délután ]l*7 Blázy Lajos. — 
Dunakeszi délelőtt 9 Blázy Lajos. — Vas-u. 
2/c. délelőtt 11 Szimonidesz Lajos. — Rákos
palota, MAV-telep délelőtt — Rp. Nagy
templom délelőtt 10. Rp. Kistemplom dél
után 3. — Pestújhely délelőtt 10 Kürtösi Kál
mán. — Rákoskeresztúr délelőtt V2IL —- Rá
koshegy délelőtt 9. — Rákosliget délelőtt 10.
— Rákoscsaba délelőtt 9 Békés Józsiit, dél
után 727 Békés József. — Cinkota délelőtt 9 
(gyertnA, délelőtt 10, délután VzO. — Mátyás
föld délelőtt V?12. — Kerepes-Kistarcsa dél
előtt ‘Aló. — Pestlőrinc délelőtt II, délután 5. 
Pestimre délután 5. — Pesterzsébet délelőtt
10. — Soroksár-Újtelep délelőtt Va9. — Kis
pest délelőtt 9, délelőtt 10. délután 6. — 
Wekerle-telep délelőtt 8. — Rákos szén ímiliály 
délelőtt V2II, délután 5.

A BUDAI OLDALON: 
Bccsikapu-tér délelőtt 9 Pethő István, dél

előtt 11 Varady Lajos, délután 7 Sréter Fe
renc. — Toroczkó-tér délelőtt 9 Várady Lajos.
— Óbuda délelőtt 9 Komjáthy Lajos, délelőtt 
10 Komjáthy Lajos, délután 5 Mezősi György.
— XII., Tarcsay V.-u. 11. délelőtt 9 Ruttkay 
Elemér, délelőtt 11 Görög Tibor, délután 7 
Görög Tibor — Szabadsághegy, Diana-út 17. 
délelőtt l/29 Görög Tibor. — Hűvösvölgy, 
Lelkésznevelő Intézet délelőtt 10 dr. Ottlyk 
Ernő. — Kelenföld délelőtt 8 Muncz Frigyes, 
délelőtt 11 Muncz Frigyes, délután 5 Rezessy 
Zoltán dr. — Németvölgyi-út 138. délelőtt 9 
Rezessy Zoltán dr. — XI., Bartók B.-út 158. 
déli 12 Rezessy Zoltán dr. — Csepel délelőtt
11. délután 6. — Budafok délelőtt 10 Sikter 
[.ászló. — Nagytétény délelőtt 8 Sikter 
László! — Kelenvölgy délelőtt 9 Karner 
Gusztáv teológus. — Albertfalva délelőtt 
'All Kämet'*Gusztáv teológus. — Csillag
hegy délek'fíi V2IO Kaposvári Vilmos.

leányegyházközség anyaegyházköz« 
séggé való átalakulásának s az első 
lelkész beiktatásának történetét,

kiemelvén azokat a mozzanato
kat, eseményeket, amelyek a  
volt leányegyházközség lelki éle
tét, ige u táni szomját, az (Jr 
szent vacsorája u tán i hő vágya
kozást, tagjainak elgondolását, 
tervét és áldozatkészségét híven 

tükrözik.
Kiem elte és az egyházközség tag« 

ja i elé példaképpen állította oda azo
kat: az egyháztagakat, akik kötelezni 
tud ták  m agukat egyházközségi sza
bályrendeletszerű  határozatban arra , 
hogy azokon a vasárnapokon és ün
nepnapokon, am ikor a leány egyhá« 
zat gondozó anyagyülekezeti lelkész 
nem  volt kötelezve a  kiszállásra, 
részt fognak venni az anyasy ülőke- 
zet istentiszteletein és úrvacsora« 
osztási alkalm ain, annak ellenére, 
hogy a  nagylaki anyaegyház mint« 
egy 26, a tótkomlósi anyaegyház pe« 
dig több m int 30 kilom éternyi tá 
volságra volt a leányegyházközség« 
tői, vállalt kötelezettségüknek — a 
későbbi feljegyzések bizonysága 
szerint — eleget is tévén.

A közgyűlés végén az esperes« 
lelkész ünnepélyes nyilatkozatot ol
vasott fel, amelyet a  közgyűlés 
jegyzőkönyvbe vétetett,

IMÁDSÁG
»A ki,az én beszédemet hallja... 
és hisz, örök élete van és áltál- 
ment a halálból az életre«.

(Ián. 5,24.)
Könyörülő Urunk! Oh, bárcsak job« 

ban tudnánk hinni! Segíts erre minikéi! 
szeretnénk neked engedelmeskedni és 
hittel építeni a te kiengesztelő véredre, 
ami az ítéletben is szót emel érettünk, 
s általvisz a halálból az életre. Add, 
hogy e inai napunkat i,s a te kegyel
medbe és hűségedbe ajánlhassuk; ma
gunkat és mindazokat, akikért most 
könyörgünk a te nagy irgalmassá
godra bízzuk. Amen.

»Elvégzi értem az Ur . . .  ne 
hagyd el a Te kezeidnek alkotá
s á t ( 1 3 S .  zsolt. 8.)

Urunk, Megváltónk! A Te jóságod« 
ra várakozunk és a Te irgalmassá
godban bízunk. Igen Te elvégezed 
művedét, ha mégoly nehéz is az; a 
Te kezed nem nyugszik, amíg véghez 
nem vitted. Magasztaltassál. amiért 
mindig új erőt adsz, megújítod segít
ségedet és áldásodat, amíg csak el 
nem árasztasz mindent áldással és 
kegyelemmel, midőn eljössz a Te di
csőségedben. Amen.

(Blumhardt)
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M Á R C IU S HETEDIKÉVEL az egy- 
■L’x  ház régi hagyománya szerint 
megkezdődik a húsvétot megelőző 
negyvennapos böjti időszak. Bőjtö- 
lünk, templomainkban felváltja a 
zöld o ltárterítöt a lila, böjti igehir
detések hangzanak el, itt-o tt ven
dégszónokokat hívnak, szép erkölcsi' 
tanítások hallhatók. De vájjon meg
értettük-e ezzel a böjtöt? Az a meg
figyelésem, hogy az evangélikus em
ber mindig zavarban van, amikor 
böjtről beszélünk. M ert hisz nálunk 
nincs böjt, és mégis bőjtölünk. Mi
képpen egyeztethető össze ez a kettő? 
Azért van ez a.zavar, m ert önkény- 
te ltnü l érzi, hogy néhány ételtől való 
tartózkodás nem lehet igazi böjt. A 
böjtnek komolyabb értelm e van.

Ha a böjt jelentőségét vizsgálom, 
önkénytelenül eszembe ju t két gyer
mekkori emlékem. Az első világ
háború u tán  voltunk. Édesapámat 
áldoztul kívánta a nagy vérontás.

( Eltörött a kenyérnek botja. Keser
ves gyermeki szívvel kellett megis
mernem a nagy nyomorúságot: nincs 
kenyér. Még a  morzsát is összeszed
tük az asztalon, de az éhség csak éh
ség m a ra d t., Bőjtöltúnk. Ügy igazá- 
bul. Nagy világégés böjtje volt ez s 
gyermekszívembe mélyen belevéső
dött, soha nem fogom elfelejteni. 
Nem is felejthetem  el, m ert hiszen 
m agatartásom at döntően befolyá
solta. Valami nincs rendben, valami 
nagy dolog hiányzik,, valam it adni 
kellene az embereknek. S eme nagy 
böjt óta, íéi-fiúvá fejlődvén, mindig 
úgy éreztem, hogy az elnyomottak 
pártján  van a helyem, az. em berekért 
valam it tenni kellene, háború idején 
ez eldöntötte m agatartásom at, befo
lyásolja m ind mai napig életemet.

C ZÄMOMRA A BÖJT mindig cse- 
lekedet az em berekért. A másik 

nagy emlékem: valamelyik nagy
pén tek ' gyermekkorom idején. Egy 
főtt tojás Volt az egésznapi eledel. 
S aki az első nagy b ö jt. óta m inden
nek ny itját kerestem  kicsiny gyer
mekfejjel, megkérdezve azt, hogy 
m iért "kell bőjíölni és m iért kapok 
csak egy tojást, azt a feleletet kap
tam : azért m ert' ezen a napon halt 
meg Jézus az egész emberiségért. 
Ezt én nem értettem , csak annyit 
fogtam fel belőle, hogy valaki m in
den em berért te tt valamit, valami 
nagyot tett, hogy az em berek ilyen 
komolyak és még így bőjtölnek is. 
És ez is döntően befolyásolta élete
met. Az em berekért valami nagyot 
kell tenni. S ahogy iskoláim végére 
értem, még jobban éreztem ennek a 
nagynak a szükségét. Ez is hozzá
já ru lt ahhoz, hogy pap lettem. M ert 
az em berekért nagyot kell tenni. 
Tanítani, vigasztalni, felemelni kell 
őket, Jólétükért, egyenlőségükért, az 
igazságért kell harcolni. Ezért mindig 
lázadtam is az ellen, hogy a böjtöt 
néhány ételtől való tartózkodással 
lefessen elintézni és ezt még ráadá
sul érdemnek is ta rtsa  valaki. Ka
tolikus gimnáziumba járva, boldog
nak éreztem magam,- hogy lu therá
nus vagyok s számomra egy kis iíyen 
önm egtartóztatás nem érdem s a 
böjt nincs elintézve néhány vallásos 
szokással. Azt éreztem, hogy ez nem 
bojt, de az igazi böjt valami nagy 
dolog. K itárt szívvel hallgattam  a 
papokat s m ikor magam is azzá let
tem, az írásokat kutattam , hogy 
megértsem azt is, mi a bojt.

TU I IS HÄT a  BÖJT? Meghajlás 
az Isten előtt, megalázkodás. 

Bűnbánat, szomorúság, gyász kife- 
jezése. Istentisztelet, megtérés, mi
nős . szándékaimnak való ellenmon
dás. Készülés 'Isten igéjének hallga
tására. Isten kinyilatkoztatásának 
meghallgatására, a szentség vételére. 
Készség em berbarát i szeretedre. 
Ilyeneket olvasva, látva, hallva,, 
megnyílik a  tusakodó szív s azt 
mondja: ennek hajlandó vagyok 
magamat odaadni, ilyen előtt kész 
vagyok kitárulni. Ennél' nem érzem 
magamat becsapva s ez nem üres 
vallásóskodás. Ezsaiás azt mondja: 
az a böjt, hogy megnyisd a gonosz
ságnak bilincseit, az igének köteleit

megoldjad, szabadon bocsásd az el
nyomottakat, hogy minden igát szét
tépjetek, az éhezőnek megszegd ke
nyeredet, a szegény bujdosókat há
zadba bevigyed, ha mezítelent látsz, 
felruházzad. Ugyanakkor azt is 
mondja, hogy az-e böjt, hogy val- 
lásoskodásuk m ellett ■ perelnek, ver
sengenek, civakodnak, kedvtelésü
ket űzik és nyomorgatják . ember
társaikat. Kissé másképpen hangzik 
mindez, m int amit mi emberek gon
dolni szoktunk, ha kiejtjük  e szót: 
böjt. így is össze lehetne foglalni 
ezt a  mondanivalót: bűnbánattal 
megállni Isten előtt és szolgálni em
bertársunkat. És most nézzünk e vi
lágba és állapítsuk meg azt, hogy az 
ezidei böjt m ire is kötelez minket.

A keresztyénség nem elégedhetik 
meg néhány vallásos ritm ussal, nem 
gondolhatja azt, hogy ezzel m indent 
megtett és nem kell semmi másban 
törődnie égvilággal: Vájjon Ezsaiás 
szavai értelm ében azt gondolhatja, 
hogy nyugodt lehet a lelkiismerete, 
am ikor a világban még dúl a háború 
s még változatlanul gyűlölködnek az 
emberek, am ikor még nem tett meg 
mindent az egész emberiségért, 
minden embernek felemelkedéséért 
és jólétéért. Az a böjt, hogy az éhe
zőnek megszegd a kenyeredet, bé
kességhez, munkához, jogaihoz, em
beri méltóságához ju ttasd ' szerte 
ezen a világon. Valami halla tlan ’ 
nagy képm utatás volna, ha mi úgy 
gondolnánk a böjtöt, hogy a keresz
tyének szerte a világon ájtatos. lé
lekkel hallgassák" szép tem plom aik
ban a szép fejtegetéseket, a világ 
meg pusztuljon, az emberek csak ci- 
vödjanak. m it érdekel ez miríket. 
Mindig közel áll az a kísértés, hogy 
a keresztyének lerázzák magukról a 
v ilágért-és a világban, való felelős
ségüket és ugyanakkor kegyes gőg
gel elítéljék m inden dolgábah ezt a 
világot. ■ ■
T ) E  MI A BÖJT MA ITT ORSZÁ

GUNKBAN? Mit jelent az ma, 
hogy megszegd kenyered az éhező
nek, munkálkodj em bertársad jólé
tén? A legkönnyebb megoldás az, 
ha azt m ondjuk, hogy ez nem  ta r
tozik reánk, m ert ez a világ dolga. 
Legkönnyebb m indent súlyos kriti
kában részesíteni, de semmit sem 
teeini. A mai böjt. azt jelenti, hogy 
m indnyájan legyünk készen a rra  
a m unkára, hogy mindenki asztalára 
kenyér kerüljön. Ma azon kell fára
doznunk, hogy nem zetünk minden 
fia megszeghesse a m aga kenyerét. 
Korm ányzatunk feltárta  a h ibákat s 
m egm utatta a célkitűzéseket. Most

nem az a keresztyén m agatartás, 
hogy mi zsolozsmázva azt mondjuk: 
»a bajokat nem mi csináltuk«. Nem 
az a keresztyén m agatartás, hogy 
»majd meglátjuk, mi lesz ebből?« 
Keresztyén m agatartás a2, hogy mi 
részt vegyünk abban, minden tehet
ségünkkel hozzájáruljunk ahhoz, 
hogy mindenki, megszeghesse a maga 
kenyerét. A keresztyén m agatarlas 
ma az, hogy minden talpalatnyi föld 
be legyen vetve, minden mezőgazda- 
sági m unka idejében és jól legyen el
végezve, közös erővel m inden hiba 
helyre legyen hozva, hisz m indnyá
junk kenyeréről van szó. Keresztyén 
m agatartás az, hogy m inden ipari 
munkás és értelmiségi elvégezze azt 
a m unkát, ami őrá vár. •

M ert mi hitünk ’szerint keressük 
Isten igéjének az ú tm utatását a mai 
időben. Mit jelent ma a böjtnek az 
a kötelezése, hogy az éhezőnek meg
szegd a kenyeret, m it jelent az ma, 
hogy minden em bertársadnak meg
legyen a kenyere.
\ , I  OST A KERESZTYÉN FELE- 
i>X LÖSSEGHEZ SZOLUNK. Ha Is
ten olyan bö jtö t.v á r tőlünk, am ely
ben mindenki azon munkálkodik, 
hogy a másik megszeghesse az ő ke
nyerét, m it tesz akkor a keresztyén 
a maga hitéből és felelősségérzeté
ből? Hadd figyelmeztessem azért a 
keresztyéneket a maguk nagy fele
lősségére. Mit teszünk azért, hogy a 
bőt necsak üres rítus, vallásos 
ceremónia legyen? Ha valahol kevés 
a kenyér, öregeket, tehetetleneket 
látunk, akik segítségre szorulnak, 
m it teszünk? Ha em bertársaink ke
nyerére, nagveibb darab kenyerére 
gondolunk, m it teszünk? Ha gyer
m ekeinkre nézünk, az ifjúság jövő
jére gondolunk, m it teszünk? Ha 
m indnyájunk kenyerére, , az ország 
kenyerére gondolunk, m it teszünk? 
Hitből és keresztyénségünk kötele
zése alapján. Nem az a kárhozatos 
és felelőtlen, ha valaki felveti e kér
déseket, hanem  az, ha nem is aaar 
velük törődni. S mi lesz, ha Jézus 
egyszer azt is számon kéri, hogy 
nem voltál hajlandó megszegni ke
nyeredet?, Mi lesz, ha szám onséri 
m unkádat, szolgálatodat, ha szántón
k é n  azt, hogy tehetségedet, képessé
geidet hogyan gyümölcsözteted em
bertársaid javára? Ez is üdvösségünk 
kérdése.

Az a böjt tehát, hogy »dolgáink.rak 
utánalássunk« (I. Thess. 4,11.), s hogy 
»semmi szükséget ne érezzünk.« (I. 
Thess. 4, 12.)

Gyöngyösi Vilmos

T estv ére in k  az U r Jézus K risz tu sban !
Az egyházban  a bö jti ünnepszak  köszöntö tt reán k . B ű n bánatban  

m egú ju ló  b itte l  készü lünk  a fe ltám adás ünnepére , hogy ú jra  h a llju k  
az evangélium ot. Isten  halálgyőző és új é le te t te re m tő  hata lm áró l, 
a fe ltám ad ásró l és az ö rökéle trő l.

Isten  kegyelm éből a hosszú és zord tél u tá n  a tavasz küszöbére 
é rk e z tü n k . M icsoda ö röm et " k e lt o rszágszerte, falun  és városon  ez 
a m ost g> őzedelm eskedő tavasz! Isten  m ost erővel m ondja n ek ü n k : 
fesz ítsük  m eg m inden  e rő n k e t, hogy győzedelm esked jünk  en n ek  az 
ígére tes tav aszn ak  fe lada ta in ! M agyar h azán k  va lam en n y i tá jék á ró l 
ö rv en d e tes  h írek  é rkeznek  a rró l, m ik é n t készíti elő az egész fö ld
m űvelő  m ag y ar nép  ezt a győzelm et, hogy b iz tosítsa m in d n y á ju n k  
m in d en n ap i ken y eré t, hazánk  jó lé té t, hogy sem m iben szükséget ne 
szenved jünk . V ak  vezetők  vo lnánk , ha nem  lá tn á n k , hogy n é p ü n k 
nek  nincs m ost nagyobb gondja és sem m i sem  érdek li jobban , m in t 
az, hogyan  tu d ja  m egragadn i az első m elegebb n apok  Is ten tő l ad o tt 
d rága  a lk a lm á t a rra , hogy m egkezdje a m ezei m u n k á t és la n k ad a t
lan u l, szen t b izakodással elvégezze azt. M ilyen evangélikusok  len-, 
nénk , hogyan  len n én k  m éltók  őseink igaz h itéh ez  és h itbő l szor
galm as életéhez, h a  nem  az vezetne m ost m in d n y á ju n k a t, hogy 
nem zeti fe la d a tu n k a t te lje s ítsü k . S zán tsu n k , vessünk , áp o lju k  n ö 
vén y e in k e t, gondozzuk á lla ta in k a t, te re m tsü k  elő az ország k en y e ré t.

T essédik  S ám uelnek , a 200 esztendeje  szolgált szarvasi evangé
likus le lkésznek  p é ld á ja  ragyog e lő ttü n k . K risz tu s  U ru n k n a k  ez a 
lüíséges szolgája a nepe közö tt m un k á lk o d v án  fő  kö te lességének  
te k in te tte  a m ezőgazdaság fejlesztését, m in t p a ra sz tság u n k  s vele . 
e g y ü tt egész n é p ü n k  jó lé te  em elésének  biztos ú tjá t .  T üre lm esen  
ta n íto tta  n ép ü n k e t a m ezőgazdasági m u n k a  ú j m ó d ja ira . Ü j növé
n y ek e t honosíto tt m eg, többek  k ö zö tt a lu c e rn á t és az ak ácfá t. H a
zán k b an  te h á t m inden  lu c e rn a tá b la  és m in d en  akácfa  m a is en n ek  
a  buzgó n ag y  p ap u n k n a k  az em lékét h ird e ti, keresz ty én  é le tfe lfo 
gásán ak  helyességét igazolja. T e ttek k e l szere tte  népet. Azzal le tt 
jó t nek i, hogy tudom ányos ism ere tek k el gazdag íto tta , szorgalm as és 
érte lm es m u n k á ra  nevelte .

• Ilyen  elődeink  vannak ! H űtlen  pászto rok  és haszon ta lan  szolgák 
len n én k , ha nem  figyelm ez te tnénk  b en n e tek e t a rra , hogy m ost éppen 
a m ezőgazdaság te rü le té n  kezdődnek  olyan  je len tő s  és íg é re tes  esz
tendők , am elyek  m indenk iben  le lkesedést k e lth e tn ek , aki szereti 
h az á já t, népé t, c sa lád já t és a m aga jav á t.

A m ezőgazdasági te rm elés  fejlesztéséről szóló k o rm án y h a tá ro 
za tra  gondolunk . E zt ti is ism erite k . Ez a k o rm án y h a tá ro z a t n agy  
gondossággal készíti elő h azán k  te rm ő  ta la já n a k  m eg jav ításá t. Ip a 
ru n k  és' érte lm iség ü n k  erő it m ost a m ezőgazdaság fejlesztése é rd e 
kében  m ozgósítja. Jövedelm ezővé teszi a n ö v én y term elést és az á lla t-  
ten y ész tés t eg y a rán t. Egész n ép ü n k  további felem elkedése a  m ező- 
gazdaság fe jlesz tésé tő l függ. M in d n y á ju n k  érdeke  és kötelessége 
te h á t, hogy a m ezőgazdaság fe jlesz tésének  te rv e  s ik e rre  jusson.

K é rü n k  m in d n y á ja to k a t, v á ltsá to k  való ra  en n e k  a h a tá ro z a tn a k  
m inden  so rá t. S a já títsá to k  el a legkorszerűbb  te rm elési m ódszere
ket. K ezdem ényezzetek  b á tra n . T an u lja to k  egym ástól. S eg ítsé tek  
egym ást. M indenek íe le tt pedig b ízza tok  gondviselő, jó  A ty án k b an . Ö 
v e lü n k  vo lt cs m egengedte h azán k  ú jjá ép íté sé t, m e g ta r to tta  n é p ü n k  
b ék é jé t. M egsegít m in k e t m ost is. M egju ta lm azza a szorgalm as m u n 
kát, m egáld ja  a közös erőfeszítést.

Is ten  áldó kegyelm e legyen  m in d n y á ja to k k a l, evangélikus egy- * 
h ázu n k k al, m agyar hazánkkal!

1). D ezséry  László s. k . 1). D r. V ető  L ajos s. k.

Megnyitották országos levéltárunk és könyvtárunk 
kutató-olvasó helyiségét

Boltíves mennyezet tetőzi azt a tá 
gas helyiséget, ahol ünnepélyes alka
lom ra gyűltek össze február 24-én 
püspökeink vezetésével az esperesek, 
az egyházi sajtó képviselői és Teoló
giai A kadém iánk tanárai. A tágas, 
világos ablakokon át derűs fényt szór 
a télvégi nap a kényelmes olvasó
asztalokra, székekre s a hátul álló 
emeletes könyvfalra, amelyen fóliáns 
kötetek szép glédában m utatják  dí
szes vagy kopott hátukat a  kutató 
szemeknek. ■

— Nagy m unkából jöttünk ide 
ezekbe a helyiségekbe —  szólt az 
ünnepélyes alkalom mal dr. Vető La
jos püspök. — Igen fontos oka van 
annak, hogy megszakítottuk az or
szágos esperesi értekezlet tárgyalá
sait. Ez az ok igen örvendetes mind
annyiunk számára.

Most adjuk át rendeltetésének az 
egyetemes egyházi könyvtár ol
vasó- és kutató helyiségét. Ör
vendetes dolog ez. m ert ebben a 
könyvtárban és irattárban  egy
házunknak olyan értékei vannak, 
amelyekkel való foglalkozás teo

lógiai és lelkészi m unkánkat igen 
elmélyítheti.

Ezután köszönetét mondott m ind
azoknak, akik m unkájukkal, fárad
ságukkal hozzájárultak ahhoz, hogy 
ez a helyiség az évtizedes szükségből 
a megvalósulásig nőtt. " Elsősorban 
Baraczka Istvánnak, aki a Levéltá
rak  Országos Központja részéről igen 
sok segítséget nyújto tt a levéltár szak
szerű elrendezéséhez. Egyházi részről 
pedig dr. Mályusz Elemérnek, Griin- 
valszky Károlynak. V irág’ Jenőnek, 
dr. Gaudy Lászlónak, Vető Bélának 
és Herczeg Árpádnak, akik szellemi 
és fizikai m unkájuk áldozatával nagy 
egyházszeretetről tettek  bizonyságot.

Grünvalszky Károly az egyházi fő
hatóság megértését és anyagi támo
gatását köszönte meg, hangsúlyozva, 
hogy az egyetem ei egyház és az egy
házkerületek körülbelül 50 ezer fo
rintot fordítottak erre a célra.

Baraczka István, a Levéltárak Or
szágos Központja nevében tolmá- 
csolta az üdvözlést. Többek között 
ezeket mondotta: — A dolgozó em ber í 
szám ára nagy öröm, ha m unkájának

eredm ényét lá thatja. A könyvtáros 
szám ára is igaz öröm, ha közkinccáé 
teheti m unkájának eredményét. Ez 

| történik itt ■ ma.
Nagy hálával köszönöm az evan
gélikus egyház áldozatkészségét, 
amellyel ennek az eredménynek 

elérését lehetővé tette.

Kívánom, hogy az evangélikus egy
ház annak a nagy áldozatnak, am e
lyet ezen a fontos kulturális terüle- 

1 ten hozott, m egkapja a teljes ellen- 
j értékét: minél többen használhassák 
a könyvtárat és levéltárat a magyar 
ku ltúra és a m agyar történetírás mi
nél szélesebb körökben való műve
lése érdekében.

Dr Mályusz Elemér professzor, 
egyetemes levéltáros a levéltár á t
alakulását s az országos anyag ösz- 
szegyüjtésére irányuló fáradozást is
m ertette. Virág Jenő pedig a könyv
tár állapotáról és eredetéről szólt.

Az ira ttá r a meglévő rendkívül 
értékes anyag mellett felgyüjtl 
és központosítja az országos egy

ház szervezeti átalakulásával 
kapcsolatban gazdátlanná vált vi
déki levéltári anyagot s ezzel 
rendkívül megkönnyíti az egy
háztörténeti kutatást. Ebben a 
gyűjtő munkábe^' bizonnyal meg
értő támogatással fognak részt 
venni országszerte a lelkészek is.

A könyvtár alapját az 1931-ben ka
pott Podmaniczky-Degenfeld könyv
tárnak  mintegy 30 ezer kötete al
kotja, amihez azóta csatlakozott a 
Luther-könyvtár és Múzeum anyaga, 
m ajd a Saxlehner, M ária Dorottya, 
Placskó, Szlávik, Luther Otthon, . 
Radvánszky (24 ezer kötet egyedül
állóan értékes m agyar anyag) s a 
Kevinczky-könyvtárak anyaga. Ma 
mintegy 60—65 ezer kötetből ál! 
egyetemes könyvtárunk.

Az ünnepélyes megnyitás után a 
részvevők m egtekintették a kutató 
helyiségeit s azzal a lelkes elhatá
rozással távozlak, hogy az egyetemes 
könyvtár és levéltár fejlesztésének 
iigvét országszerte tovább viszik s á 
közszolgálatba állított anyag hasz
nálatára m indenütt felhívják a fi
gyelmet, buzdítva lelkészeinket és 
érdeklődő híveinket a tudományos 
Kutató munkára.

Koren Emil

„ S A J Á T  D O L G A I T O K N A K



2 E V A N G É L I K U S  E L E T

Á,:z  e g y h á z t ö r t é n e t b ő l ?

Jparaszt ember Magyar Országban mitsoda és mi lehetne?“
Tessedik könyve

Az egyházegyetem könyvtárának 
sok évszázados könyveiből rende
zett kiállításán feltűnik egy régi és 
mégis mindig aktuális könyv, Tes- 
sedilc Sámuel egykori szarvasi 
evangélikus lelkész műve,' amely 
1786-ban. jelent meg ezzel a címmel: 
"A’ paraszt ember Magyar Ország
ban, mitsoda és mi lehetne; egy jó 
rendbe-szedett falunak rajzolatjával 
egyetemben.«

Régi ez a könyv, hiszen a 18. szá
zad faluja szám ára rajzolja meg azt 
a távlatot, amire el lehetne vezetni 
a falut, de ugyanakkor mégis ak tuá
lis ez a könyv, m ert olyan evangé
likus lelkész írja, akit népe iránti 
forró szeretet vezérel, amikor tanács
osai szolgál hazánk parasztsága ja
vára.

Ez a lelkűiét mindig tanulságos 
és példam utató marad, akkor is, 
ha azóta megváltoztak a falu kö
rülményei. A szeretet Istentől 
ih letett cselekedetei soha el nem 
múlnak, hanem  messze világíta
nak, a késői utódok szám ára is. 
Amikor Tessedik a falu kérdései

hez szól, tisztában van azzal, hogy 
nem a lelkész dolga a falu vezetése, 
de viszont azt is tudja, hogy ő is 
tagja a falu társadalm ának: »Én nem 
vagyok a’ Község igazgatóinak ren
dekből való, mindazonáltal a’ Köz
ségnek egyik tagja.« Szava éppen 
ezért nem akar más lenni, m int jó
szándékú tanács és építő vélemény; 
ami nem hiányozhat annak az. ajká
ról, aki Istentől azt a küldetést 
kapta, hogy só és kovász legyen az 
em berek között. Jól tudja, hogy ezt 
a küldetést nemcsak ő, hanem  min
den keresztyén kapta, ezért ezt írja: 
»Mindenkor örülök a ’ megvilágosi- 
tásnak, valamennyiszer a’ Vilég-íd- 
vezitőnek am a fontos szavaira talá
lok a’ Templomokban: Ti vagytok a ’ 
Föld sava! Hogy ha a ’ só meg-izetle- 
nül, mivel sózzanak.« A lelkészek
nek pedig különösen fontos felada
tuk van a nép nagy életkérdéseiben 
való tanácsadásban: »Ö nékiek kall 
meg-oltalmazni a ’ Köz-népet és a’ 
Polgárt a’ balgaságtul, oktalanságtul, 
helytelen-vélekedéstől és a’ vé
tektől.«

Az élet teljességét átfogó lelkeszi 
feladatot csak úgy lehet elvégezni, ha 
az egyház el nem zárkózik a paraszt- 
em bert foglalkoztató hétköznapi gon
doktól; ?

A reformáció hűen megőrizte a 
Szentírás tan ítását arról, hogy a 
keresztyén hit mindig m egtenni 
az Isten  akarata  szerinti cseleke
detek gyümölcsét. Tessedik 
egész Ielkészi szolgálatára jel
lemző a konkrét hétköznapi fel
adatoknak az ige fényében tör

ténő értékelése.
Erőteljesen kiemeli, hogy a keresz
tyén élet nem m erülhet ki olyan 
templomozásban, amelynek nincs ha
tása az élet köznapi dolgaiban és kü
lönösképpen a m unkában való helyt
állásra: "Hogy pedig a’ Köznép ma

gával azt el-ne hitesse, hogy az aita- I 
tosságoknak gyakorlásiban áljon az 
egész Isteni tisztelet, mellyel ő az 
Istennek tartozik, tehát véle világo
san meg kell esm értetni, hogy tsait 
az Istennek akaratja  ’s parantsolatja 
szerént, az életnek haszonra való for
dításában áljon a ’ valóságos Isteni 
tisztelet.«

Könyvének célja, hogy mozgósítsa 
hazánk parasztságát az adott körül
mények jobb kihasználására.

A maradisággal és a régihez való 
ragaszkodással szemben nem 
győzte hangsúlyozni Tessedik, 
hogy a keresztyén em bernek Is
tentől kapott feladata a term é
szet feletti uralkodás s ezért 
a rra  kell törekednie, hogy a te r
mészet törvényeit minél inkább 
megismerve, azt az emberek ja 

vára fordítsa.
Könyvében említi, hogy egyik prédi
kációjának m ondanivalóját így Ha
tározta meg: "Ezen közmondásnak 
képtelensége: Hadd legyen minden, 
a’ m int vagyon, m ert az ember a ’ Vi
lágot jobbá nem teheti, m int most.«

G yakran száll szembe Tessedik a 
tehetetlenségnek és lustaságnak az
zal a form ájával, amely Istennel és a 
benne való hittel akarja  igazolni az 
eredménytelenséget és sikertelensé
get: "Vegyünk-fei egy Paraszt gazdát, 
ki el-hiszi, hogy az Isten ötét el
ta rtja  kenyérrel, ’s nem is tisztogatja 
szántó-földét, melly néki konkolyt és 
vadótzot terem. Későn szánt, a’ ve
téssel tisztátalan  bánik, rósz ’s meg
romlott magot vet; lá tja  hogy melly 
sovány a ’ vetése, de remély ’s. hisz 
erősen az Istenben, hogy őtet ei
nem  hagyja, és néki kenyeret ád. El
jön az aratás, a ’ gabona és kenyér 
helyett vad borsót, vad zabot, reptzét 
és vadótzot nyér. — H át mi volt .tt 
az Isten akaratja? H át bétöltöd -é az
zal áz Isten akaratjá t, ha a ’ földedet 
rosszul miveled, és a ’ gabona helyett 
konkolyt aratsz?«

A keresztyén ember nem csak az 
Isten által terem tett term észet gaz
dag lehetőségeiért ad hálát, hanem 
azt isteni parancs nyomán igyekszik 
is minél jobban a maga és em bertár
sai hasznára fordítani. Tessedik sza
vaival: "A’ Terem tőnek és mindenek 
m eg-tartójának esméretére, szereíe- 
tére és tiszteletére vezéreltetik a ’ P a
raszt, midőn ő az Istennek egész 
m unkáját nem tsak  szemlélni, hanem  
tsudálni is, és azt okossan m agának 
hasznára fordíttatni m egtanulta.« 
Ennek a keresztyén meggyőződés
nek a jegyében biztatta Tessedik a 
parasztokat arra, hogy szüntelen ke
ressék a földművelés újabb és jobb 
módszereit. Hosszú sorban lehetne 
felsorolni Tessedik könyvének k i
fogyhatatlan javaslatait és ötleteit a 
folyószabályozásról, gyümölcsfa-ter
mesztésről, új szántási és vetési mód
szerek bevezetéséről, az állattenyész
tés javításáról stb.

Mindez annak a bizonysága, 
hogy Tessedik lelkipásztori

szíve milyen nagy szeretettel 
fogta á t falusi hívei egész éle
tét. Népe bajait és gondjait nem 
tehetetienkedve nézte, hanem . a 
cselekvő kereszíyénség szolgálat

készségével.
Tessedik, a cselekvő keresztyénség 

igehirdetője, különösen gyakran fog
lalkozott a Szentírás m unkáról szóló 
tanításának gyakorlati alkalm azásá
val. Amint könyvéből kitűnik, egyik 
prédikációja tém ájául ezt válasz
totta: "Ki-ki m agát az ő erejének 
m értéke szerént alkalm atossá tegye 
az ő m unkálkodására és kötelessé
gére, és azután m agát olly hasznos
nak lenni keresse, a’ m int tsak le
het.«

Szemléletességre törekvő igehir
detésére jellemző, hogy am ikor a fa
lusi nép összefogását akarja  elérni, 
arról beszél, hogy látott egy hatal
mas kidöntott fát; am it száz ember 
akart kötéllel elvontatni. A széthú
zás, egyenetlenkedés m iatt azonban 
m indenki külön-külön- feszült neki a 
kötélnek. "Hlyemképpen a’ fa úgy 
utób’, m int előb’, a1 hellyén m ara
dott.« Majd tanulságként nyomban 
hozzáteszi: "így m aradnak a’ Pa
rasztnak szűkölködései is m indenkor 
egyformán. Egy vagy kettő elégtelen 
azoknak el-hárításokra; de mikor 
hozzá fog a’ többi száz, és több, kik
nek valóban egy szívvel lélekkel kel
tenék dolgozniok; m ikor egyesül a’ 
száznak akaratja  ’s ereje, akkor azt 
végbe vihetik, a’ mi tőlök k ívánta
tik.«

Ennek a másfél évszázada halott 
evangélikus lelkésznek az emléke 
azért él és fog is élni, m ert szíve 
telve volt a segíteni akarás vágyával, 
am ikor a parasztem ber nagy életkér
déseire adott választ s am ikor moz
gósítani akarta  falusi híveit Istentől 
vett hivatásuk és m unkájuk keresz
tyén lélekkel való hűséges elvégzé
sére, Ottlyk Ernő.

A Hungarian Church Press
legújabb száma részletes beszámolót 
közöl az Egyházak Világtanácsa ve
zetőinek magyarországi látogatásáról, 
valam int az ezzel kapcsolatos öku
m enikus megbeszélésekről. Közli a 
külföldet tájékoztató magyar protes
táns egyházi kőnyomatos dr. G. Bell 
püspöknek, az Egyhazak Világta
nácsa központi bizottsága elnökének, 
valam int dr. W. A. Visser’t Hooft 
professzornak, az Egyházak Világ- 
tanácsa fő titkárának a K álvin-téri 
reform átus templomban elhangzott 
prédikációját. Beszámol a kőnyoma
tos a Magyarországi ökum enikus Bi
zottság február 8—9-én ta rto tt két
napos nagygyűléséről, melyen részt 
vett dr. G. Bell püspök, dr. W. A. 
Visser't Hooft főtitkár, valam int dr. 
J. L. Hrom ádka professzor, a prágai 
Comenius teológiai fakultás dékánja 
is. Végül közli a magyar protestáns 
egyházaknak a négy külügyminisz
terhez intézett táv iratának  szövegét.

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
1954. március 7. Invocabit (1. böjti) vasárnap.

Igék: 1. Ján  3,5—8. — Mt 16,21—27.
A vasárnap üzenete: A sátán legyőzője. — L iturgikus szín: lila.

SOMOGY-ZALAI
EGYHÁZMEGYE

Sok hasznos eredménnyel zárult a 
február 16—17-én K apernaum ban
(Gyenesdiás) tarto tt munkaközös
ségi összejövetel. Jakus Im re: "Egy
házirodalm i félóra a gyakorlati élet 
szolgálatában« című előadása nyo
m án megbeszélték az egybegyűlt lel
készek a böjtben tartandó gyüleke
zeti esték egységes tervét, valam int 
a böjt második vasárnapján Kötésén 
rendezendő felügyelői nap pro- 
gram m ját. Weiler Henrik a biblia
fordítási, Dubovay Géza a sajtókon
ferenciáról számolt be. A beszámo
lók hatására elhatározták a lelké
szek, hogy a jövőben tanulmányok, 
beszámolók, kritikák form ájában 
sokkal több felelősséggel kapcso
lódnak be a bibliafordítás és' egy
házunk sajtóm unkájába.

ÓBUDA
A gyülekezetben m árcius 7—14-ig 

böjti csendeshetet tartanak , ami
kor is minden este 7 órakor 
lesz istentisztelet a templomban. A? 
igehirdetési szolgálatokat Friedrich 
Lajos, a Lelkésznevelő Intézet igaz
gatója végzi.

KELENFÖLD

M árcius 6-án délután fél 6 órakor 
szeretetvendégséget rendez a gyüle
kezet, melyen Kováts Antal egyház- 
községi felügyelő ta r t  előadást,

ANGYALFÖLD
A szeretetvendégségek sorozaté" 

ban m árcius hó 7-én délután 5 órai 
kezdettel ta rtja  a gyülekezet böjti 
szeretetvendégségét. Ezen a szeretet- 
vendégségen művészi műsorszámok 
keretében Scholz László zuglói le l
kész ta rt előadást. A gyülekezet hí
veit és bará ta it ezúton hívja az egy
házközség.

KECSKEMÉT

Március 7-én, böjt első vasárnap
ján szórványnapot ta rt a gyülekezet, 
melyen a szórványban élő evangé
likusok családjukkal együtt részt 
vesznek. A szórványnap sorrendje 
a következő: 9 órakor istentisztelet, 
10 órakor énektanulás, fél 11 óra
kor énektanulás, fél 12 órakor meg
beszélés, 1 órakor ebédszünet, fél 3 
órakor műsoros összejövetel kereté
ben előadás. 4 órakor záró istentisz
telet úrvacsoraosztással. A gyüleke
zeti nap vendégszolgálatait Zászka- 
iiczky Pál fóti lelkész végzi;

KELENFÖLD
A gyülekezet m árcius 11-től kezdve 

m inden csütörtök délután 6 órai kez
dettel vallásos estet rendez, Böjti 
Esték címmel. Az utolsó böjti est 
április 15-én lesz. A szolgálatokat; 
dr. H. Gaudy László, Bencze Imre.

Bonnyai Sándor, Sülé Károly, Kökény 
Elek és Muncz Frigyes lelkészek vég« 
zik.

SZARVAS
Az újtemplomi egyházközség feb

ru ár 21-én jól sikerült műsoros tea
estet rendezett, melynek offertóriu- 
m át a belmissziói terem  tatarozá
sára fordítják.

KÖBÄNYA
Március 7-én, vasárnap a délelőtt 

fél 10 órakor kezdődő istentisztelet 
keretében szenteli lelkésszé Dezséry 
László püspök Dömötör Tibor és Szi
rtien János lelkészjelölteket;

ACSA
Február 28-án vasárnap a gyüleke

zet a környező gyülekezetek részvé
telével presbiteri és gyülekezeti 
csendesnapot tarto tt. A helyi gyüle
kezet presbiterein kívül 85 presbiter 
és a környékbeli gyülekezetek szá
mos tagja töltötte meg a több m int 
200 esztendős templomot és hallgatta 
meg az igehirdetéseket. A szolgála
tokat Schclz László budapest-zuglói, 
Nagybocskai Vilmos pilisi és Marótl 
János helyi lelkész végezte,

RÁKOSCSABA
Március 8—13-ig este 7 órai kez

dettel böjti esti igehirdetéssorozatot 
•tart a templomban Koren Emil kő
bányai lelkész.^

LELKÉSZEK FIGYELM ÉBE!
Keresztelési anyakönyvi kivonatok 

űrlapjai az Egyetemes Sajtóosztályon 
kaphatók.

h a l á l o z á s

Mészáros Lajos, a répcelaki egy
házközség hűséges gondnoka feb
ru ár 8-án, 66 éves korában elhunyt;

H am rák Béla ny. aszódi gimná
ziumi vallástanár elhunyt, ö  volt 
a gödöllői gyülekezet szervező lel
késze s a gödöllői templomépítés 
szervezője. — Feltám adunk!

H áztartási alkalm azottat kere
sünk Ielkészi ajánlásra, Kapernaum, 
Gyenesdiás;

Pestkörnyéki kis háztartás veze
tését vállalom ellátásért. Szent- 
iványi Sándom é, Orosháza, Thököly- 
út 12.

G iertz Bo:

H I T B Ő L  É L Ü N K
Vászonkötésben. Ara : 30.— Ft. 
Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály
Budapest, VIII., Puskin-u. 12.

kV;

JEGYZETEK zet épsége, aránya és ereje. Orszá
got építeni pedig csak ilyen egyen
súllyal lehet.

Mire megvénülünk
nemcsdk az ifjúság ju t eszünkbe,, 
m in t J ó k a i n a k  abban a regé
nyében, am elynek ezt a címet adta. 
A nagy mesemondó ismerte a titkok 
titkát, az öregség művészetét. Öreg 
em ber nem vén ember — írta is
m ét címül nemcsak egy regényében, 
hanem  élete utolsó éveire is. M i k 
s z á t h  írja róla, hogy úgy fogadta 
az öregséget, m int valaminő hódola
tot egy uralkodó; Kimagaslott az 
évek bozótjából. M indnyájan ezt 
szeretnénk, nem óhajtunk megöre
gedni, minthogy úgyis meg kell 
halni. Megöregedni nem  csupán ha
nyagság, hanem  lelki állapot. Ki le
het magasodni belőle. De ennek a 
lelkiállapotnak biológiai alapot kell 
adni s az élettani fundam entum nak 
anyagi biztonságot. Nem véletlenül 
szólunk erről a kérdésről.

Fcnyvetítő csóvák já rnak  most a 
m agyar öregeken s mindnyájan 
örülünk annak az országos gon
dolatnak, hogy intézményesen, 
törvény szerint is, az öregek hóna 

alá keli nyúlni.
N álunk mindig váltakozó becsü

lete volt az öregségnek. Mint_ álta
lában mindennek. Nem csupán az 
Isten szolgái, hanem  költők és írók 
in te tték  a néppt az öregebbek tisz
teletére. De ennek is, m int a nem
zet minden lelki egészségének, nem 
elsőrangú orvoslása a külső tanítás. 
Belső tanításra van itt szükség. S 
ez a családi kör. A családból kell 
kiindulnia az öregek megbecsülésé
nek, a szeretetnek és finomságnak. 
Az iskola, a templom, az újság és a 
rádió s az ország törvénye m ind- 
mind; ehhez a  belső* alu lró l jövő*

idegeinkben székelő közvélemény
hez kapcsolódik. A r a n y  János ne
vezetes költeménye a családi kör 
m eghitt melegéről nem véletlenül 
vált egyensúlyunk eszményi képévé. 
Olyan családi harm óniára kell töre
kednünk, amelyben az öregek és 
fiatalok együttélése szótlan boldog
ság.

Az élet egyre inkább hosszabbodik; 
A m ai em ber háromszorosát éli 
meg annak a kornak, amely pél
dául a  történelem  előtti korszak
ban ju to tt osztályrészül az em ber
nek a földön.

Az átlagos életkor növekedését
az orvostudomány népszerű
sítése és a mindjobban elterjedő
egészségvédelem és társadalom 

védelem teszi lehetővé.

Az egészséges emberi szervezet hu
szonötezer napja során — ennyi 
az átlagos m ai életkor — állandó 
egyensúlyra törekszik. Az öreg em
bernek e meghosszabbuló korra épp
úgy meg kell adni az élet tartalm át, 
m int a fiatalságnak. A fiatalságot 
egy idő óta túlápolja az ország, az 
öregekről kevéssé gondoskodott. A 
nyugdíjas sorsa nem azt a boldogsá
got és egyensúlyt jelentő sors, ami
ről orvosok és költők beszélnek. 
Most arról van szó, hogy az legyen. 
Az állam magáévá teszi az öregek 
dolgát.. Sohase volt helyesebben fel
vetett kérdés. M ert nem csupán az 
öreg sejtek és nedvek, szívek és 
erek, vesék és gyomrok karban tar
tásáról van itt szó, nem csupán or
vosi kérdésről, hanem  ennek meg
oldásával a nemzet egyensúlyáról, 
milliók egészségéről. Az öregség köl- 
csömihaitásban van a fiatalsággal, 
eaer*aJíöicsönössógen épül fel a  nem-

János vitéz
Ötven évvel ezelőtt egy ism eret

len, fiatal gimnáziumi tanár dal
játékot írt P e t ő f i  János vitézé
ből. K a c s ó h  Pongrácnak hívták 
ezt a zeneszerzőt, B a k o n y i  Ká
roly írta  meg neki Petőfi költemé
nyéből a szövegkönyvet s a  még m a 
is élő H e l t a i  Jenő költötte át 
operett-versform ába Petőfi strófáit, 
János vitéz! Az operett egy korszak 
társadalm ának nagyon időhöz kötött 
szórakozása;

Kacsóh János vitéze félszázad 
óta nemcsak a legsikerültebb 
m agyar operett, nemcsak a leg
népszerűbb színpadi já ték  m il
lióknak és millióknak, hanem  a 
legjobb ú t e m űfaj m agyar for

m ájának.
Amikor Kacsóh Pongrác elzongo- 
rázta barátainak a János vitéz fülbe
mászó melódiáit, a  baráti kör ugyan
azt érezte, am it nem sokára rá  a be
m utató közönsége érzett: megszü
letett a magyar operett, a- bécsi m ű
faj önálló vetélytársa. Amint szét
nyílik a függöny: elénk tá ru l az al
földi falu, a m agyar táj. Amit a  dal
játék  elmond, azt mindenki ism erte 
m ár Petőfi - költeményéből. Félszá
zada olvasták m ár akkor a magya
rok a János vitézt, Kacsóh kom
pozíciója tehát tu d r ' an olyan 
anyaghoz nyúlt, amely m ár egy m ű
faj ú tján  meghódította az országot.

A János vitéz a realista rajz és 
népmeséi költészet szerencsés 

találkozása.
Kacsóh hasonló szerencsés kézzel 

viszi muzsikaszóval a színpadra. 
Olyan az egész daljáték, m int egy

m egelevenedett mese. Részeiben, 
ízeiben ott az eredeti m ű ereje és 
szépsége. Kukorica Jancsi, a falu 
árvája jelképezi az egész népet, 
amely nemzet akar ■ lenni s előre 
tudja, m iféle országot óhajt m agá
nak felépíteni. Nagy kár, hogy a 
magyar operett nem  fejlődött to 
vább ezen az úton, hanem  vissza
té rt a Kacsóh előtti bécsi irány
zathoz, vagy azon is túlm enve, el
kalandozott a látványos, tréfás je
lenetekkel, émelyítő részletekkel teli 
kozmopolita operetthez, amely ért
hetetlen módon ma is él és virág
zik, azt hazudva, hogy tú l az Öpe- 
rencián boldogok leszünk. A János 
vitéz meséje és zenéje Tündérország
ból, am elyben annyi a hiteles való
ság, visszatér a földre, a faluba. Ott 
kell varázsolnia János vitéznek. Ott 
varázsol most is. S a  János vitéz
ből ma még inkább, m int bárm ikor, 
azt észleli a  nép, a mi népünk, hogy 
m ekkora erőt jelent, m ekkora érték 
minden tapasztalata, tehetsége, rá 
termettsége;

Národnie Zpiewanky
a címe annak a kétkötetes szlovák 
népdalgyűjteménynek, amely ' most 
jelent meg Pozsonyban. Most je
lent meg, m int második kiadása an
n a k  a műnek, amely első kiadásban 
1835-ban jelent meg Pest-Budán. Ne 
nézzünk körül hitetlenkedve. A szlo
vák népdalgyűjtemény, amelynek 
fontosságát az egész szlovák m ű
veltségre nézve a most megjelent ki
adás előszava is. hangsúlyozza, való
ban a m agyar nemzet fővárosában 
látott napvilágot. De tévedne, aki 
azt hinné, hogy Túrócszentmártonból 
küldték a pesti Egyetemi Nyomdába 
a kéziratot, m ert éppen szép sze
dést kívántak és szépmíves kötést.

Az egész gyűjtemény itt Pesten 
jö tt létre.

A pesti Deák-téri evangélikus 
egyház egyik lelkésze, K o l l á r  J á 
nos, azaz Jan  Kollár, a költő állí- 
tóttá össze a  kötetet. Innen, Pest« 
ről, ír t m indenfelé s kérte, másol« 
ják le a faluban énekelt szövegeket; 
Kilencvenöt m unkatársa szállítja 
neki a hiteles kéziratokat. így áll 
össze a sárga parókián harmadfél« 
ezer szlovák népdal szövege egyet« 
len könyvvé, am elyet rendkívüli 
m unkabírású szerkesztője, alapszem« 
léletének megfelelően, az "egyelte« 
mes szlávság oltárán« kíván elhe
lyezni. Az egyetemes szlávságnak 
azonban nemcsak érdekes olvas
mánya lett Kollár könyve, hanem 
akaratlanul is h a tá ssa l, volt a szlo
vákokra. Ezeknél tudatosította az 
önálló szlovák irodalmi nyelv szük
ségét. Még nem volt . szlovák költő, 
de m ár volt szlovák költészet. A nép 
költészete, a századok hangja, aho
gyan megőrződött a nép ajkán, sza
badon, gátlástalanul. Külön érde
kessége a kötetnek, hogy a m agyar
ság ellen általában és elvszerűen el
fogult Kollár m iként nyugodtan vé
gezte egész írói és szervező m unkás
ságát negyedszázadon át, ezt a nép
dalgyűjtem ényt is zavartalanul állí
totta össze Pesten. A m ásik érde
kessége a m unkának az, hogy tucat
jával van benne olyan szlovák nép
dal, amelyben m agyar szavak ölel
keznek szlovák szókkal, néhol egész 
magyar verssorok ugranak be a 
szlovák strófákba, m ásutt m agyar a 
vers címe stb. A szlovákság m a
gyar kapcsolataira azonban leg
mélyebben a népdalok tartalm a utal. 
Azonos életszemlélet, azonos tapasz
talatok és hagyományok fejlesztenek 
ki ilyesmit. Kollár tehát akaratla
nul nemcsak a szlovák irodalmi ön
tudatnak, hanem a szlovák-magyar 
népi kapcsolatnak is egyik úttörője 
lett.

Szalatnai Rezső
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Készülj az ige hallgatására!K eresztyén  s z á m v e t é s
• i -. valaki nem hordozza az ő keresztjét és énutánam jő, nem  lehet az én 
tanítványom. M ert ha valaki közületek tornyot akar építeni, nemde elő
ször leülvén felszámítja a költséget, ha van-é m ivel elvégezze? Nehogy 
m inekutána fundam entum ot vetett, és elvégezni nem  birja, csúfolni kezdje 
öt mindenki, aki látja, ezt mondván: Ez az ember elkezdette az építést, és 
nem bírta véghez vinni! Lk, 14, 21—30,

Sok keresztyén embernek és élet
nek kísértése az önző befelé fordu
lás. így indulnak el: ugyan m it ad 
nekem a keresztyénségem, mi haszna 
s javulása lesz általa életemnek és 
körülményeimnek? Az ilyen indulás 
után nem lehet nagyratörő a ta rta 
lom sem, hanem megelégszik a szív 
vagy az otthon vallásosságával, és 
azzal, ha reggel és este — am ikor szí
vében és körülötte csend van — él-, 
heti csendes hitéletét im ára kulcsolt 
kézzel. ’

Ezzel szemben
az igazi keresztyén hit és élet 
nem önmaga felé fordul, mert 
nem egyéni, szívbeli vagy családi 
ügy. A helyes kercsztyénség el
indulás magunk felöl — másfelé.

Az elindulás iránya Krisztus, a ke- 
resztyénség pedig az Ö követése, 
vagyis a kereszt. Ez a szó magában 
foglalja Krisztus ú tjá t és a keresz
tyén életet.

Krisztus számára a kereszt nagy 
dolog volt, életreszólóan és világra- 
szólóan nagy dolog. M agára vette, 
am ikor em berré lett s bizonyos érte
lemben még ma sem tette le. Szó 
sincs ugyanis arról, hogy Krisztus 
keresztje egyszerűen szenvedés, le
mondás, tagadás lenne. Sőt: ez

a kereszt erős és hatásos tett.
Benne m egüresítette és m egtagadta 
önmagát, hogy segítségére és áldá» 
sára legyen másoknak, a -sokak
nak«, azaz az egész emberiségnek.
Ezért

a Krisztus keresztje a világ re
ménysége, hiszen ez a szó magá
ban rejti minden rossznak, go
nosznak, a bűnnek végét és új 
kezdet, a jónak, helyesnek és 

igaznak a kezdete.
Ahol Krisztus já rt — ahol tehát hor
dozta keresztjét — ott betegek gyó
gyultak, családi életek rendbe jöttek, 
emberi helyzetek tisztázódtak és lel
kek békültek meg. A kereszt nyomá
ban m indenütt békesség és öröm fa
kadt, szívek könnyebbedtek meg, 
m ert akik m ellett elment Krisztus a 
keresztjével, azokra rámosolygott az 
Isten.

A mi keresztyénségünk előtt is 
Krisztus keresztje halad. Isten jóked
vének idején éljük keresztyén éle
tünket s ezért

nem állhatunk meg Isten aján
dékainak élvezésében. Innen to

vább kell indulni.
M ár csak azért is, m ert a kereszt
viselő Krisztus is megy előttünk, — 
am int egész életében ezt te tte — s 
aki megáll, elmarad, csak a  Krisztus 
követője m arad meg az áldások alatt. 
De indulni kell azért is, m ert ez 
Krisztus akarata. Ö hív, hogy az ö  
nyomában vegyük fel a (keresztet és 
kövessük Ot.

A kereszthordozás a keresztyén 
em ber számára tehát nem keret s 
még kevésbbé szólam, hanem életé
nek tartalm a, lényege és ezért ko
moly és felelősségteljes életpro- 
gramm. Olyan valami, amivel számot 
kell vetni, tervet készíteni és minden 
erővel azon lenni, hogy a számvetés 
eredményre vezessen;

Vannak emberek, akiknek szol
gálata ismeretlen m arad a gyüleke
zet tagjai előtt, noha m inden sza
vukkal, cselekedetükkel — sokszor 
életük árán  is .— a közösséget szol
gálták. Egy ilyen csöndes, a gyüle
kezet előtt szinte elfelejtett em berre 
szeretném felhívni azoknak figyel
mét, akik e sorokat olvassák.

U riásnak hívták, próféta volt Je
remiás könyve 26. fejezetének ta 
núsága szerint, amely egészen szűk
szavúan tudósít bennünket élete és 
szomorú sorsa felől.

Sokat nem is m ondhatunk róla, 
csupán annyit, am ennyit a m ár 
ism ert Báruch ír t le számunkra, 
hogy okuljunk belőle.

Hirdeti Isten igéjét — így szól a 
tudósítás — úgy, ahogy Jerem iás 
tette, szavai hozzá hasonlóan elítél
ték korának vallási, erkölcsi és po
litikai életét. Éppen olyan bátor is 
volt, m int a  nagy próféta, nem félt 
attól, hogy valahogyan is valami 
baja lesz.

Persze az ő szavait sem vették va
lam i szívesen, akárcsak Jerem iásét 
és csakham ar m enekülnie kellett. De 
a hatalom kezei nagyon messzire 
nyúltak, még Egyiptomban is meg- 
tálálták  a szerencsétlen üldözöttet, 
hogy aztán hazahozva, rövid úton ki
végezzék.

így lesz Uriás egyszerű hőse an-

A keresztyén élet számbavetésé- 
ben az első tétel mindig az Isten sze- 
retete. így is m ondhatnánk: a Krisz
tus keresztje.

Az a kiindulás, hogy Isten em
berré lett és em berként cseleke
dett minden bűn és rossz végére 
és minden igazság megszületé
sére. Isten azóta is ott áll m in
den olyan emberi vágy és törek
vés mellett, amely szembeszegül 
a bűn bármiféle megjelenésével 

és jót s igazat akar.
Áldása kísér bennünket a kereszthor
dozás ú tján  s ezért biztos és döntő 
tétel a számvetésünkben az Ö Krisz
tusban m egm utatott nagy szeretele.

A második tétel a hitünk, mely 
mindig ú jra megemlékezik erről az 
isteni szerétéiről és cselekedetről s 
mindig új erőt hoz belőle. Fontos té
tel ez is, hiszen az írás azt mondja 
róla, hogy a hit legyőzi a bűnt.

A további tételekben Isten nekünk 
adott különféle ajándékai állnak: 
erőnk, lehetőségeink és k ép e ssé 
geink. Hamis kibúvó lenne itt arra 
hivatkozni, hogy »erőnk m agában mit 
sem ér«. Hamis, m ert m ellettünk áll 
Krisztus, és hamis, m ert

a számvetés célja az, hogy ösz- 
szeszedhessünk minden erőt és 
minden lehetőséget, amely 
előbbre visz bennünket a Krisz
tus követésében, a kereszt hordo
zásában, a világot pedig a re
ménység valóra válásában, te
hát a Krisztus keresztjének ál

dásaiban.
Bűn, képm utatás, hitetlenség fátyol 
mögé rejtheti előlünk nemcsak köte
lességeinket, de sokszor a teljesítés 
isten-adta lehetőségeit is. Ezért .

a  keresztyén számvetés szorgos 
kutató m unka: felkeresése min
den olyan lehetőségnek, erőnek 
és áldásnak, ami Isten igazságát 
e földön előbbre segítheti. Isten 
azt kívánja ma egyházától és az 
egyház minden tagjától, hogy fe
lelősségteljesen és komolyan ke
resse meg m indazokat a lehető
ségeket, amelyeket Isten adott 

'  eléje, hogy hordozza bennük a 
Krisztus keresztjét, tá rja  a vi
lág elé reménységül és dolgozzék 
azon, hogy belőle minél több va
lósuljon meg az em berek életé
ben: békesség, öröm, jólét a csa
ládokban, a hazában s a vilá

gon és üdvösség a szívekben.
Isten szándéka az, hogy se az ő 

m unkája felett, se a mi életünk felett 
ne hangozhassák el soha a szó: itt 
elkezdődött valami, de aki elkezdte, 
nem tud ta véghez vinni! Az ö  ered
ményes

m unkájában van helyünk ne
künk is s a m agunk keresztyén 
élete és szolgálata az emberek 
minden közösségében akkor lesz 
eredményes, ha szorosan ta rtju k  
m agunkat a Krisztus keresztjé
hez, s h ittel követve Öt, tesszük 
az Ö cselekedeteit s így valóra 
váltjuk  a világ reménységét, 
mely a miénk is: Isten életújító 

szeretetek
„ Zay László

nak a harcnak, amely állandóan 
folyt az izraeli gyülekezeten belül.

Az egyik oldalon az a megcson
tosodott, sa ját m agával nagyon 
is eltelt csoport áll, amely 
szembeszáll az Isten nyilvánvaló 
akaratával, vasszorgalommal ül
dözi mindazokat, akik a biztos 
jövőt, a gyülekezet megtisztulá
sát keresik, mindazokat, akik az 
ósdi form ák ledöntésére indul
nak el Uruktól kapott parancsuk 

szerint.
A m ásik oldalon az Uriások áll

nak, azok, akik biztosak a maguk 
küldetésében:

a gyülekezetei meg kell szaba
dítani m inden hitetlenségétől, 
meg kell tisztítani m inden ön
hittségtől, m ert csak így lesz 
biztos az a jövő, am it Isten m ár 

régen megígért számára!
' Méltó, hogy megemlékezzünk 

Uriásról, a prófétáról, aki nem írt 
ugyan könyvet, akinek egy szava 
sem m aradt ránk  és így nem  is is
merik m a m ár valam i sokan, de

akinek élete mégis egyik építő
kockája lett annak, hogy az iz
raeli gyülekezet megújuljon, 
hogy egyszer, az idők teljességé
ben, eljöjjön hozzánk Krisztus.

Vámos József

Böjt I. vasárnap
I. János 3:5—8.

Isten a maga számára terem tett 
minket. A zt akarta, hogy az ö  kép
mása legyünk ebben a világban. A z  
Ö arcát hordozzák ezen a földön és 
ezzel az Istenarccal legyünk öröm, 
szeretet és békesség m indenki szá
mára. Isten azt akarta, hogy a fö l
dön is Vele maradjunk, otthonában 
éljünk és ő t  szeressük . Ezért van  
az, hogy az arcunk csak addig fé 
nyes, boldog Istenarc, amíg az Ö 
közvetlen közelében élünk. Egy ki
csiny villanykörte fehérré fényesíti 
az alkonyati szobát, meleg otthonná 
varázsolja, de csak addig, amíg va
lahol odaér éltető áramához. Ha in
nen elkerül, besötétedik. Nem  való 
semmire. Nem  kell senkinek.

Isten azért adta a böjtöt, hogy ro
hanó életem egy pillanatra megáll
jon és rádöbbenjen arra, hogy az az 
én életem  egyetlen és legnagyobb 
szomorúsága, hogy én 'm á r nem  va
gyok az övé . Nem szeretem Őt. El
szakadtam Tőle és a szívem  nem  
ér oda többé a szívéhez. Ezért lesz 
olyan sokszor üressé, sötétté, célta
lanná az életem. Nem  a szobával 
van baj. a külső világommal, az éle
tem  eseményeivel, gondjaival és fá
radtságával. Velem  van baj! A  szí
vem  szakadt le az Istenről.

Isten azért adta a böjtöt, hogy 
meglássam: m indennek én vagyok 
az oka. Én akartam, hogy így le
gyen. Én hallgattam a Sátán sza
vára. Én lettem  bűnössé. Nekem  
nem  kellett az atyai ház és az atyai 
szó.

Isten azért adta a böjtöt, hogy 
meglássam Isteniöl eltávolodott bű
nös életem reménytelenségét. Nem 
csak az a baj, hogy néha rossz va
gyok, hogy n é h a  sírnak miattam, 
hogy n é h a  elrontom a magam és 
a mások életét, hanem az a baj, á 
szörnyű valóság, hogy mindenestől 
az ördög hatalmában vagyok, önző  
vagyok, irigy, haragtartó • és gonosz. 
Nem tudok többé igazán jó lenni és 
szeretni. Nem  tudok igazán békes
ségben élni és hasznára lenni sem  
az Istennek, sem az embereknek. 
Nem tudok Istenarc lenni és vilá
gítani, örömöt szerezni. — Valami
kor olvastam egy színdarabot. So
ha, amíg élek, nem  fogom elfelej
teni egyik jelenetét. A  színdarab 
egyik szereplője egy varázsló volt. 
Ez az elképzelt mesebeli alak kré
tával egy kört rajzolt a darab fő
hőse, egy fiatalember köré. Ez a 
bekerített ember többé nem  tudott 
kilépni a körből. Körülötte zajlot
tak az események. A  párját bántot
ták. Oda kellett volna rohannia és 
segíteni, de nem  tudott kilépni. Csak 
gyötrődött és vergődött a körben. — 
Ez a mese lett véres valósággá az 
életünkben. Bűneink fekete kört 
rajzoltak körénk és többé a ma
gunk erejéből nincs m enekvés. Hiá
ba húz a vágyunk Isten felé. Hiába 
szeretnénk tiszta testvéri arccal kö
zeledni az em berek felé. Hiába sze
retnénk fénylővé és boldoggá tenni 
az arcunkat — nem  lehet. A  bűn 
hatalmában vagyunk. Gyötrődve és 
vergődve tűrjük, hogy az ördög el
végezze rajtunk a m unkáját. A z  
ember a maga erejéből sohasem  
szabadul meg az ördög fekete köré
től és a kárhozattól!

Isten azonban azért adta a böj
töt, hogy bűneink bűvkörében meg
halljuk a szabadítás szavát. Nem 
csak az valóság, hogy az ördög végzi 
ra jtunk pokoli m unkáját, hanem  
valóság a böjt boldog valósága is, 
hogy Jézus Krisztus, Istennek a Fia 
azért jött, hogy lerontsa az ördög 
m unkáját.

Látod, ez a böjt evangéliuma, 
hogy Jézus Krisztus ezen a börtön 
is azért akar találkozni veled, hogy 
ezt az ú j életet terem tő m unkát el
végezze rajtad. Hogy elvegye a bű
neidet. Hogy a fekete krétakörből 
kiszabadítson és szabaddá tegyen. 
Hogy te újra Isten boldog gyerme
ke lehess. A z  arcod fénylő Istenarc, 
az életed örömöt, szeretetet és bé
kességet vivő megáldott eszköz le
gyen az Isten kezében.

Friedrich Lajos

IMÁDSÁG
»Halott valék és Íme élek örök
kön örökké«. (Jel. 1,18)

(Húsvét)
Drága Üdvözítőnk! Áldunk és ma

gasztalunk, hogy eljöttél és bűnein
kért magadat halálra adtaid, hogy le
győzzed a halált és elkészítsed a mi 
Feltámadásunkat is. E mai napon ki
váltképpen is magasztaljuk irgalmas
ságodat és arra kérünk: legyen áldott 
számunkra a feltámadásról szóló 
prédikáció. Adj nekünk új indítást 
arra, hogy meg -ne lankadjunk a kö
nyörgésben és tusakodásban, míg be 
nem telik minden, aimit a te feltámadá
sod ereje el akar hozni s minden te
remtmény át nem megy a halálból az 
életre. Ámen.

(Blumhardt)

ARCOK A BIBLIÁBAN
U R I Á S

A béke
Február 28-án, vasárnap délelőtt 

11 órakor felavatták a Sztálin Vasmű 
1-es számú nagyolvasztóját. Az egész 
ország népe nagy örömmel vette ezt 
a hírt. Mindannyian kezdettől fogva 
magunkénak éreztük a vasmű építé
sének az ügyét. Az egész ország ál
dozatából és scgíiőkészségéből épült, 
növekedett napról napra a hatalm as 
alkotás. A magyar dolgozók legjobb
jai — földmunkások, betonozok, mér
nökök, szerelők, hegesztők — sietlek 
tudásukkal és m unkájukkal a Sztálin 
Vasmű felépítésére. De nemcsak 
azok építették a vasművet, akik köz
vetlenül já ru ltak  hozzá az építéshez 
m unkájukkal, hanem azoknak az 
üzemeknek a dolgozói is, ahol a szük
séges alkatrészeket előállították. És 
ezen túlm enően: az egész ország, az 
egész magyar nép, amikor forintjait 
adta a békekölcsönökhöz.

A Sztálin Vasmű m ár vasat ad 
az országnak. Mind az a sok m unka 
és áldozat, am it a magyar nép az

kohója
építkezésre fordított, most kezdi 
megteremni gyümölcseit. A nagy 
kohó, ha teljes kapacitással dolgo
zik, egyetlen nap a latt annyi vasat 
ad majd, amennyiből száznegyven 
trak tort lehet készíteni. M ert traktor 
és eke is készül m ajd a sztálinvárosi 
vasból, acélból, hogy jobban élhes
sen dolgozó parasztságunk, hogy 
gyorsabban fejlődhessék a mezőgaz
daság, hogy több legyen a  kenyér és 
a cukor. Gépek készülnek majd a 
sztálinvárosi vasból, acélból, hogy 
iparunk bővebben ontsa term ékeit, 
hogy több ruha és cipő kerüljön a 
dolgozók szekrényébe, hogy erősebb 
legyen a haza. A sztálinvárosi kohó 
— a jólét, a békés épHömunka ko
hója.

Az egész magyar nép büszkén és 
boldogan tekint a Sztálin Vasműre. 
Ez az alkotás m utatja népünk alkotó 
erejét és biztosítja jólétünk további
emelkedését.

Szombat esti közös imádságunk
A NAGY ROMBOLÖ ÉS ÉPÍTŐ

I. János. 3, 8.

mAz Emberfeletti Gonosz hozta erre a világra a  bűnt és keverte 
bűnbe az Isten kezéből bűntelennek kikerült em bert. A bűn kö
vetkeztében megzavarodott az embernek Istenhez, embertársadhoz és ön

magához való viszonya. Ez lett az ember igazi tragédiája. Istennel szem
ben lázadó és engedétlen, em bertársaival szemben szeretetlen, irigy, a 
m ásikat elnyomó és kihasználó, háborúra és öldöklésre állandóan ké- 
szenálló lett az ember.
H Tj Jézus Krisztus azért jö tt erre a világra, hogy az Emberfeletti Gonosz 

m unkáját lerontsa, ö  a nagy Romboló. Minden szavával, cse
lekedetével, különösképpen pedig életének odaáldozásával rombolta a Go
nosz minden m unkáját. Aki a Szentlélek által ébresztett h ittel Jézus 
Krisztussal közösségbe kerül, abban Jézus Krisztus lerombolja a Gonosz 
művét. Es erőt ad néki arra, hogy a bűntől m agát ú jra , meg ú jra  el
szakítsa. Aki hisz Benne, az ism ételten megtapasztalja, hogy Jézus Krisz
tus győzelmes Ur. Ahol em berekben lerom boltatik az Emberfeletti Gonosz 
műve, ott boldog örömmel szolgálják Istent, egymással békességre ju t
nak és helyreáll bennük az Istentől eredő egyensúly:

V A LLJU K  MEG, hogy sokszor Istent okozzuk a bűnért és nem  IáU 
ju k  meg a m agunk felelősségét.

ADJUNK H ALÁT, hogy Jézus lerombolta a Gonosz m űvét és a Ben« 
ne hívőknek győzelmet ad a naponkénti harcban.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Jézus Krisztus uralma meglátszódjék egyéni 
és közösségi életünkön, legyünk az ö  legyőzöttjei, akik  vi
szont legyőzik Á ltala a bűnt. A  szeretet és szolgálat leikével 
segítsük népünket a tavaszi m unkák elvégzésében, hogy ke- 
nyer kerülhessen m indenkinek az asztalára.

K. Z.

B I B L! A - O L V A S Ó
HETI IGE:

»Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, m ert az ördög kezdettől fogva 
vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög m unkáit megrontsa.«

I. Ján. 3, 8.

Március 7., vasárnap. II. Kor., 6., 1—10.
Böjt küszöbén Megváltónk ily üzenettel áll elibénk: »Kellemetes idő

ben meghallgattalak*. Feltám asztotta »az üdvösség napját«, am ikor a ke
resztfán szenvedett — érettünk. Most értjük  meg igazán, hogy mi a sze
retet. Ne feledjük el tehát soha, hogy m ennyi jót te tt velünk! M ert ma 
még felettünk őrködik a kegyelem: m elyikünk tudhatja, meddig még? 
Azért kevesebbet beszéljünk a  kegyelemről és tegyünk többet érte!

Március 8.. hétfő. Jak. 4., 1—10.
A külső nyomorúságok csak következményei annak a harcnak, amely 

az em ber belsejében tombol. Az itt használt kifejezések erősen emlékez
tetnek Rom. 7., 23-ra. Ezzel azonban mitsem lehet elérni. így még az 
imádság is hiábavaló, mivel csupán a testi vágyak kielégítését célozza; 
A keresztyén em ber azért megalázza m agát Isten előtt. Az alázatos szívűt 
pedig Isten  felmagasztalja.

M árcius 9., kedd. Jak. 1., 13—18.
Végzetes dolog, hogy az ember mindig m ásban keresi nyomorúságá

nak az okát. Pedig önmagunkban hordozzuk a legveszedelmesebb kisértők 
Legtöbbször még attól sem riadunk vissza, hogy gyarlóságaink következ
m ényeiért Istenre hárítsuk a felelősséget. Először tulajdon énünkkel kell 
felvennünk a harcot. Ez azonban csak akkor sikerülhet, ha híven k itar
tunk  annál, aki »az út, az igazság és az élet«. Vele mindig győzelmet 
aratunk.

M árcius 10., szerda. Zsid. 4., 14—16.
A Terem tő és a  terem tm ény között mélységes szakadék tátong. Azt 

senki és semmi sem hidalhatja át, egyedül az Istentől rendelt főpapi szol
gálat. A híd a Krisztus, aki egyszemélyben főpap és áldozat, ö  is meg
kísértetett, noha nem volt benne bűn; de a kísértéseket Isten irán ti enge
delmességgel győzte meg. Jézus, a főpap szerzett nekünk engesztelési 
Isten előtt. O tt bűnbocsánat és kegyelem van »alkalmas időben«. De az 
»alkalmas időt« el is lehet mulasztani.
Március II., csürtörtök. Zsid. 12., 1—7.

A keresztre irányítja tekin tetünket az Ige. Célhoz ju tn i és koronát 
nyerni csak az fog, aki sohasem tekintget másfelé. Ha csak m agam ra 
nézek, könnyen tévútra jutok. Mennyivel más az, aki csak Jézusra tekint: 
hűségesen m unkálkodik és másoknak is örömet szerez. Még az sem kese
ríti, ha gond és bánat próbálja. Az Ü rban bízva hordozza keresztjét és 
szól: »Ne úgy legyen, am int én akarom, hanem  am int Te!«

M árcius 12 , péntek. Máté 16., 21—28.
önm egtagadás és kereszthordozás volt Megváltónk életútja. De bár

mily nehéz is volt az, mégis győzelemre vitte. Nem kereste a m aga dicső
ségét, mégis Hozsannával köszöntötték. Mi se keressük a magunk dicső
ségét. M ert aki a M ester követésében, a szeretet szolgálatában jár, romol« 
hatatlan  békét lel. Így válik a kereszt erővé és a szenvedés szeretetté,
Március 13., szombat. Máté 12., 38—42.

K ét férfiút állít egymással szembe Jézus: Jónást és Salamont. Az 
egyik Isten küldötte, a  másik a világ bölcse. Az próféta szőrcsuhában, ez 1 
filozófus bíborköntösben. M indkettőről ezt m ondja Jézus: »Nagyobb van 
itt«. Ő m indkettőt magában egyesíti. Ninive lakosai megbánták bűneiket 
Jónás prédikációja nyomán. Délnek királyné asszonya elm ent Salamon 
bölcsességének m eghallgatására. Nem kellene, hogy ez minket is meg
indítson?

Fürst Ervin
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Gyülekezetek és szeretetíntézmények A  P É L D A
Szeretetintézményeink első felelős 

gazdája az a gyülekezet, amelynek 
területen az ' intézmény kifejti tevé
kenységét. Intézmény és gyülekezet 
között természetesen jó kapcsolatnak 
kell lenni, olyannak, amely hatásai
ban kölcsönös. A gyülekezet törő
dése az intézményt erősíti, az intéz- 

.mény szolgálata pedig a gyülekezet 
. szeretetét és áldozatát teszi értel
messé és áldottá.

Az intézmények m ár régebben el
készítették az elmúlt évről szóló je
lentéseiket.

Sok-sok örömre és hálaadásra 
indító tény olvasható belőlük. 
Isten  tanúbizonyságot tett arról, 
hogy imádságot hallgat és gazda

gon válaszol reájuk.
Intézményeink nemcsak fenntartot
ták  életrendjüket, hanem előr-e is ha
ladtak, a fejlődés nyilvánvaló. A je
lentéseket most abból a szempontból 
vizsgáljuk: milyen az intézmények és 
a fenntartó  gyülekezetek egymáshoz 
való viszonya?

.4 n y íre g y h á z i É LJM  
N y o m o rék  G yerm eko tth o n b a n

minden vasárnap és ünnepnap dél
előtt istentisztelet van, amelyet a 
nyíregyházi lelkészek felváltva vé
geznek. Csütörtökön este ta rtják  az 
imaórát, vasárnap délután is van 
bibliaóra felnőtteknek és gyermekek
nek külön-külön. Ezekre az alkal
m akra a környékbeli tanyák evan- 
gélikussága rendszeresen megjele
nik. Előfordult m ár keresztelés is, 
rendszeres az úrvacsoraosztás. Ez a 
helyes megoldás!'

Az ige ta rtja  össze a, gyülekeze
tét cs az intézményt, testvérivé 

teszi a kapcsolatokat.
Ebből a helyzetből m ár magától ér
tődő az is, hogy- a nyíregyházi gyüle
kezet az elm últ évben offertóriumok- 
ból 2357 forint készpénzt és 1430 fo
rin t értékű term észetbeni adományt 
ju tta to tt az intézménynek.

A b a la sa g ya rm a ti S z e r e te th á z
és a  gyülekezet kapcsolata is jó. . A 
gyülekezet minden hónap egy vasár
napjának teljes offertórium át áldozza 
a szeretetház javára  s a gyülekezeti 
tagok, tehetségük szerint, szemé’yi 
adományokkal is gondolnak az ott
honra. Régebben m unkaerőt is bo
csátottak az otthon rendelkezésére, 
m a m ár elfoglaltabbak s ritkábban 
fordul elő.

Mivel a Szeretetház a gyülekezet 
területen van, ez a tény a híve
ket a szeretet cselekvésére, inti.
A gyülekezet tehá t m agáénak te
kinti az otthont cs erejét megfe

szítve áldoz érte.
Sőt, bárm ilyen megmozdulás van a 
szeretetházban, az m indenkit érde
kel. Az ápoltak különben mind gén 
magas kort értek el. A »legfiatalabb« 
özv. Roska Flórisné, 68 éves, a leg
idősebb Sebján Zsuzsanna 95 éves!

A p é c s i  fín ld a u f G u sz tá v  
S z e r e te to t th o n

a gyülekezet szívügye. Sajá tjának  te
k in ti és az egyéni adományokon kí
vül évente négy offertórium m al tá 
mogatja. Az egyháztanács ülésem ál
landóan napirenden vannak. az ott- 

' hon ügyei s m ind az egyháztanács 
tagjai, m ind a gyülekezet tagjai 
nagy érdeklődéssel viseltetnek a leg
kisebb ügy iránt: Ez azért érthető, 
m ert az otthon vezetősége ébrén 
ta r t ja  a gyülekezet tagjaiban a sze
retetszolgálat fontosságát s ez a tu 
datosítás alkalm at ad arra , hogy a 
szeretetet valóságban is gyakorol
hassák. M egválasztották a gyüleke
zeti bizottság tag jait és m egalakult ' 
az igazgató tanács is;

A g ye n e sd iá s i K a p ern a u m
keszthelyi gyülekezetünkhöz tarto 
zik. I tt "mindenesetre nehézséget je
len t az a pár kilom éter távolság, 
amely kettőjük között, van, de szinte 
azt m ondhatjuk:

K apernaum  nemcsak a keszt
helyi gyülekezethez, hanem  az 
egész ország evangélikusságához 

tartozik.
Ennek kifejezése az a kapcsolat, 
amely az intézmény és a somogy-

E V A N G É L Z K U S  É L E T
A MaeyarországI Evangélikus Egyetemes 
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zalai egyházmegye között van, amely 
igazán példás. A lelkészi m unkakö
zösség minden összejövetelét ott 
tartja, a "szeretetotthon lelkészei pe
dig szolgálataikkal viszonozzák ezt az 
egyházmegye gyülekezeteiben.

P iliscsa b á n
elfáradt diakonisszatestvéreink pi
hennek, jelenleg tizenketten. Rend
szeresen bekapcsolódnak a gyüleke
zet életébe. A járóképesek részt 
vesznek igehallgatási alkalm akon 
és a hivatalos közgyűléseken is. A 
gyülekezeti lelkész, aki Csillag
hegyről végzi a pásztori munkát, 
rendszeresen látogatja a betegeket, 
a gyülekezet tagjai pedig kisebb- 
nagyobb szolgálattal segítenek az 
otthon fenntartásában.

.4 liu d a p e s t-zu g ló i S z e r e te th á z
Diakóniai Bizottsága is m egalakult 
és üléseket is tarto tt. A bizottság
nak egyrészt öt presbiter, másrészt 
öt asszonytestvérünk a tagja. Az j 
egyházközség ellenőre állandóan el
lenőrzi a számodásokat. Igazi, ke
resztyén szeretetszolgálatot végzett 
W ehovszky Miksa presbiter, aki az 
otthon .szerelési m unkálatait és Vi- 
czián János presbiter, aki pedig a 
ház folyosóinak meszelését vállalta 
magára. Örvendetes jelei vannak 
annak is, hogy a gyülekezet felelős
sége növekszik az otthon iránt. A  
gyülekezet tagjai, ha elvétve is, de 
már látogatják a szeretetház lakóit 
is. Ezen a téren  a rra  törekszik a 
vezetőség, hogy előbbre jussanak.

A nagy tárcsái özvegy Papnők 
O tthonát is tám ogatja a oagytarcsai

gyülekezet, ha nem is rendszeresen.
Istentiszteletet és bibliaórát t a r t a - ! 
nak hetenként. Volt közös D iako -1 
niai Napjuk, sőt 3 egyházzenei áhi- j 
ta to t is tarto ttak . A szarvasi árva
ház sok-sotk baja még nem  le tt kö
zös gond a gyülekezettel, pedig ép
pen ott kellene komoly lelki és 
anyagi tám ogatást biztosítani. Az 
újtemplomi gyülekezet is megmoz
dult m ár ugyan az elm últ kará
csonykor, de a kibontakozáshoz 
több szeretetve van még szükség  és | 
nagyobb áldozatra. A  helyzet min- j 
denesetre javuló! A nagym ultű 
bonyhádi leányotthon és a gyüleke- i 
zet között azonban m ár nagyon laza ! 
a kapcsolat, pedig régebben éppen j 
ez a gyülekezet volt példam utató j 
sokak számára. A gyülekezet ta g ja i ! 
közül nagy ritkán akad egy-egy iá- j 
fogató. Anyagilag is változott a i 
helyzet. A gyülekezet havonta 25 
forint offer tóriumot nyú jt az ott
honnak s az elm últ évben egy gyűj
téssel segített, am elynek összege 
mindössze 109 forint volt. Sajnos, az 
egyházmegye sem ta rt kapcsolatot 
az otthonnal.

Lehetne folytatni még a sort, h i
szen' vannak intézm ényeink m ásutt 
is. Most egyelőre álljon előttünk az 
a tanulság, amelyet ezek a rövid je
lentések nyújtanak. A  fenntartó  
gyülekezeteknek nemcsak kötelessé
gük, hanem kiváltságukt is, hogy 
helytálljanak a szeretetszolgálatban. 
Ezzel is lelkesíteniök kell azokat a 
gyülekezeteket, am elyek országszer
te rendszeresen áldozatot hoznak és 
im ádkoznak erős intézm ényekért!

Horváth András

A  k ö z b e n j á r ó
Sokan nem értik meg, hogy az Is

ten előtt mi szükség van »közben
járóra«. Hiszen Isten m indent tud  
és m indent lát, neki nincsen szüksége 
arra, hogy »információkat« szerez
zen rólunk. Ő igazán ism er minket, 
ismer úgy, ahogyan senki más, sőt 
még m agunk sem ism erjük m agun
kat. Aztán nem éppen a keresztyén 
vallás jellemző vonása-e az, hogy 
nincsen közbenjáróra szükségünk, 
nincsenek »kisistenek«, félistenek, 
közbenső lények, akiket keresztül 
Istennél érintkezhetnénk, hanem 
odaállhatunk az Ö színe elé közvet
lenül. M iért írja  akkor P ál apostol 
Timótheushoz íro tt első levelé
ben (2. rész, 5—6, vers), hogy: »Egy 
az Isten, egy a közbenjáró , is Isten 
és em berek között, az em ber Krisz
tus Jézus, aki adta önmagát vált- 
ságul mindenekért.«

Jézus Krisztus, az em berré lejt 
ige, a názáreti ácsmester, aki Isten 
Fia volt, a  zsidók Messiása, aki a 
világ Megváltója lett: .az egyetlen 
közbenjáró Isten, és ember között. Ö 
az út, ak i az Atyához vezet és ra jta  
kívül nem vezet ú t őhozzá. Ez az 
Isten akarata  és ez előtt meg kell 
hajolnunk. így tetszett az Atyának, 
hogy az ő em beri szájával szóljon 
hozzánk s mi az ö  nevében for
duljunk az Atyához. Aki Öt látta, 
lá tta az Atyát, ra jta  kívül nem 
ism erhetjük meg az igaz Istent és 
Isten sem ak a r tudni rólunk s nem 
ismer bennünket, csak a Jézus Krisz
tusban.

Hogy ennek m iért kell így lenni, 
azt akkor kezdjük megérteni, am i
kor féldereng előttünk valam i a 
bűn valóságából, Amikor • kezdjük

látni, hogy m ekkorát estünk, hova 
jutottunk, mennyire elhajlottunk az 
egyenes útról, m ire vagyunk képe
sek, akkor értjük  meg, hogy a szent 
Isten színe elé így, m agunktól nem 
kerülhetünk. Kellett valam inek tör
ténnie, kellett valakinek jönnie, hogy 
megfogja a  kezünket és odavezes
sen az Atyához s ha igaz és jogos ha
rag ja lesújtana reánk, szót emeljen 
értünk. Ezt tette Jézus Krisztus, sőt 
ennél is többet. Testével fogta fel 
Isten haragjának lecsapó villámát, 
»önmagát adta váltságul m indene
kért«.

Kegyelem hát, csupa kegyelem, 
hogy van ilyen közbenjárónk, aki a 
szó eredeti érteim ében befedez, el
takar bennünket, akinek palástja 
alatt mentve vagyunk Isten szent 
haragja elől. Kegyelem az, hogy van 
szószólónk, ha vétkezünk, akinek ne
vében bocsánatért könyöröghetünk, 
Kegyelem, hogy nem m agunknak 
kell keresnünk a hazavezető utat, 
tévelyegve és bolyongva, hanem  van 
Utunk, Vezetőnk, Mesterünk;

Egy a közbenjáró és nincs több. 
Nem is lehetne más, m in t az, aki 
onnan felülről jö tt alá, aki egy az 
Atyával, akinek szeleteiében az 
Atya szívdobbanása érzik: Jézus 
Krisztus. Ö szerez békességet az 
Atyával és — csodálatosképpen — 
az atyafiakkal is, a m ásik em ber
rel, akivel való közösségünk ugyan
csak megbomlott a bűnben. Ö köt 
össze testvérszívet és kezet; bizony 
ember és em ber között is ő a közben
járó, aki testvérünkké lett, hogy mi 
is' ú jra  testvérekké lehessünk.

G. Gy.

XT uresa dolog az, ami m iatt Ju - [ 
hász M árton bácsi nem já rt el a | 

templomba. Nem is tudom, hogy el- j 
móndjam-e, m ert sajnos, manapság j 
is megtörténnek ilyenféle históriák 
és em iatt néhány an talán meg is ne
heztelnek m iatta.

Szóval, M árton bácsi minden va
sárnap, am ikor az em berek komóto
san ballagtak a templom felé, ott ült 
házának kiskapuja előtt. Nézte az el
menőket, sorra fogadva köszöntésü
ket, megbiccentye ünneplő kalapját. 
Amikor aztán elcsendesült az utolsó 
harangszó is. akkor fogta a kisszéket 
és öreges lépteivel elindult a kiska
pun át a ház felé. Elővette kiszítt pi
páját, rágyújtott és csöndesen várta, 
hogy a  házbeliek hazajöjjenek a 
templomból.

így ment ez minden vasárnap, min
den ünnepen, legfeljebb a zimankós 
ősz, vagy a hideg tél parancsolta be 
az öreget a párás ablak mögé, hogy 
onnan lesse az igyekvő embereket, 
akik oda siettek, ahová ő csak nagy
ritkán  te tte  be a lábát. Még nagyün
nepi keresztyénnek sem. lehetett 
mondani, m ert bizony eltelt néhány 
év azóta, amikor u to ljára m ent el az 
Isten házába. Legutóbb unokájának 
konfirm ációján énekelt együtt a 
gyülekezettel, azelőtt meg akkor, 
am ikor a leánya esküdött. Az előbbi 
m ár régen volt, egy-két év m úlott el 
azóta, hát még az utóbbi.

A felesége — Zsuzsa néni — hű
séges tem plom járó volt. M ár jöné- 
hánvszor m egpróbálta m agával 
csalni, de .m inden kérlelő szavára 
ugyanaz volt a  rövid válasz: nem  .és 
nem! Ilyenkor aztán m egint fogta 
a kisszéket és kiült a kapu elé, hogy 
ugyanolyan nyugalommal szemlélje 
az elmenőket, m int máskor.

Nehéz volt az öreget nyugalmából 
kimozdítani. Nagyon ritkán  felelt 
meg arra  .a  kérdésre, hogy m iért 
nem já r  templomba. Pedig esténként 
énekelni, imádkozni tan ítja  unokáit 
és sohasem m úlik cl egy pap, hogy 
el ne m ondja csöndesen a maga egy
szerű imádságát;

T-T gyszer aztán mégis, hosszas kér- 
lelés után beszélni kezdett:

»M iért nem járok el a templomba? 
— így kezdte. — Hosszú története 
van annak. Régen volt m ár az, 
akkor még nem voltam  olyan öreg, 
m int most vagyok. M agam sem tu 
dom, hogy hány évvel ezelőtt, a szom
szédunkba egy új em ber költözőit. 
V alahonnan messziről jött. Nem is
m ertük, nem is tudtuk, hogy kicsorla. 
Kíváncsian néztük: milyen, miféle 
ember lehet, jó-e, vagy rossz, becsü
letes, vagy gazem ber.'így  szokott ez 
történni mindig, ha ism eretlen em
ber kerül elénk.

Csakham ar furcsa dolgokat vet
tünk észre. A szomszéd lépten-n,vö
mön kegyes dolgokról beszélt és rá
adásul károm kodni sem hallottuk 
soha. A kegyeskedés az öregasszo
nyok dolga, — így gondoltuk mi szt 
akkoriban — a káromkodás illik job
ban a  férfiemberhez. Ez meg éppen 
fo rd ítva . csinálta. Em iatt egynéhány
szor k i is nevettük. Amikor aztán lá t
tuk, nem bán tja  az, hogy kinevetjük, 
hanem  még tetszik is neki a dolog, 
há t abbahagytuk. Beletörődtünk 
abba, hogy a szomszéd ilyen ember, 
később meg is szoktuk: legyen a 
kedve szerint, mi nem  zavarjuk. 
Csupán az izgatott bennünket, hogy 
nagyon sokat beszélt, arról, hogy ő 
milyen vallásos, milyen rendes em
ber.

Egyszer aztán m egtörtént a baj. 
Kölcsönkért tőlem három  mázsa sze
mes kukoricát. Türelmesen vártam , 
míg 'visszaadja, hiszen olyan mégbíz
ható em bernek m uta tta  m agát. Telt 
m últ az. idő, de az én szomszédom 
m intha megfeledkezett volna az

!
i

A Z  ELET FELE
Nem  tem etünk és nem  siránkozunk: 
m i sosem vo ltunk gyászgyülekezet; 
a h it számára nincs lesújtó »mégis«, 
s m ert Krisztus nemcsak meghalt, hanem él is, 
az egyház ú tja  fölfelé vezet.

A  rokkant vénség világos jele, 
ha valaki csak m últján  kesereg — 
m i nem  vagyunk a lefolyt idő rabja, 
s m ert erőnket a Krisztus Lelke adja, 
az egyház népe sosem vert sereg.

A  keresztyénség nem  m egy föld alá 
s a felhők közt sem  érzi jó l magát, 
m ert feladatát végzi itt: fényt ve t szét, 
s egyház sosem érezheti vesztét, 
hisz’ éltetője: Krisztus hatja át.

A  m i szavunk nem rút acsarkodás 
se nem is irigy, vagy hízelgő beszéd; 
nem  görögtúz, de élő ige lángja, 
akiben ég, az igaz u tat járja:

A  keresztyénség nem  remegő gyermek, 
ki tanácstalan, csak jajgatni tud, 
hanem m unkáját derűs hittel végzi, 
s ha hibáival kész is szembenézni, 
de kegyelemből ú j erőre ju t.

Nem  hiú ábránd visz előre m inket —■ 
hogyan járnánk a hegy meredekét?
A  képzelt fölény fel sosem emelhet, 
de K risztusunkkal bírunk minden terhet: 
a szolgálatát és szeretetét.

A  m i rem ényünk nem  sötét kavargás, 
amelytől messze esik a való.
A z  utolsó nap fénye nem  vakít el, 
de megvilágít s erőt ad a hittel, 
m ely velejéig életrevaló.

Ez a reménység tesz bizakodóvá, 
ezzel ,o hittel biztosan fu tunk:
Bátran lépünk a tegnapból a mába 
s ju tu n k  m ajd Isten teljes uralmába: 
a nagy Valóság felé visz u tunk,tisztává edzi szívét és eszét.

Krisztust követve tanulunk meg élni: 
m i sosem voltunk gyászgyülekezet!
B ékét árasztva érjük el a véget, 
akkor igaz teljes lesz az Elet: 
az egyház útja fölfelé vezet!

Bodrog Miklós

adósságáról. Egyszer aztán nékem is 
szükségem lett volna a kölcsönkért 
kukoricára, hiszen én sem voltam 
valami bővében a földi javaknak; 
Át is mentem hozzá, hogy visszakér
jem  a járandóságom at. Először azt 
hittem, nem jól hallok, amikor elis
merte, hogy tartozik nekem három  
zsák csöves kukoricával. H iába 
mondtam neki, hogy én úgy tudom: 
három  mázsa és' szemes volt az a 
kukorica, am it adtam  neki, de 6 csak 
egyre hajtogatta a magáét; meg azt, 
hogy nekem nincs igazam, ne akar
jam  én őt becsapni. Szelíd ember 
voltam világéletemben. így betettem 
magam mögött az ajtó t és otthagy
tam. Nem akartam  vele veszekedni; 
Hosszú hónapok teltek el, míg egy
szer átküldött hozzám nem három  
mázsa, hanem  egy zsák avas kukori
cát, még azt is csövesen. Egye csuda; 
a békesség kedvéért nem szóltam én 
semmit.

Egyszer aztán én kerültem  bajba. 
Sürgősen szükségem le tt volna 
pénzre, m ert valami adófélet kellett 
volna kifizetnem. De hát otthon meg 
nem volt elég pénz, Gondoltam, ha 
én egyszer kisegítettem  a szomszé
dot. ta lán  ő is segít rajtam . Át is 
mentem hozzá, hogy kölcsönkérjem 
tőle néhány napra a szükséges ösz- 
szeget. Belépek a szobába. O tt ül 
a szomszéd az asztalnál. Biblia van 
előtte. Egy kicsit rossz időben jöt
tem az biztos, de hát mit csináljak. 
Reméltem, hogy így is segít rajtam . 
Elmondom neki, m ire volna szüksé
gem.. Majd íelöklelt a két szemével: 
Hogy én ilyenkor jövök — m ondja ő 
—. am ikor láthatom , komoly dolgok
kal foglalkozik. Különben is — foly
ta tta  —, én is ahelyett, hogy a világ 
hiúságaival törődnék, im ádkozhatnék 
és akkor biztosan elm úlna minden 
gondom.

Azóta ugyan ritkán  lá tnak  a temp« 
lomban, ahol ott ül és harsányon éne
kel ez az ember az első padban . . .«
\/T  egtörölgette őszes bajuszát és 

nem volt hajlandó tovább tá r
gyalni velünk. H iába m ondtuk neki, 
hogy nem  m inden kegyes emper 

■ilyen, hogy az ilyenek m indennek 
nevezhetők, csak keresztyénnek nem, 
hogy vannak, akik komolyan veszik 
azt, am it hisznek és nem csak a szá
ju k  jár. Keserűen legyintett: hiába 
mondok én neki akárm it, am ikor ő 
napról napra lá tja  »kedves« szom
szédját. : ,

K ár is tovább folytatni a históriát; 
Csak még egy kérdés: nem szoktunk 
mi ilyen »jó« szomszédok lenni, m int 
a M árton bácsi szomszédja volt? 
Nem m iattunk üres-e a templomban 
a m ellettünk levő hely?

Vámos József

Istentiszteleti rend
1054. március hó 7-én, vasárnap Budapesten 
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D. Dr. Vető Lajos püspök és D. Bereczky Albert püspök 
elutazott az össznémet evangélikus egyház zsinatára

Az V. Országos Esperesi Értekezlet 
megbízásából püspökeink körlevelet adtak ki

Az össznémet evangélikus egyház 
zsinatának elnöksége m eghívta D. 
dr. Velő Lajos püspököt, a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház Zsina
tának lelkészi elnökét és D. Be
reczky Albert reform átus püspököt, 
a M agyar Református Egyház Zsi
natának lelkészi elnökét a n é m e t,

evangélikus egyház m árcius 13-án 
Spandauban tartgpdó hatnapos zsi
natára. A zsinat Nyugat- és Kelet- 
Németország egységes evangélikus 
egyházának országos ülése. A német 
zsinati elnökség s elsősorban dr. Hei- 
ncm ann elnök meghívását dr. Nie- 
möller Márton, a Hessen-nassaui 
evangélikus tartom ányi egyház el

nöke, egyben az össznémet evangé
likus egyház külügyi hivatalának ve
zetője tolmácsolta. Protestáns egy
házaink zsinatainak lelkészelnökei 
a meghívást elfogadták és Német
országba utaztak. Isten áldását kí
vánjuk a ném et egyház zsinatára és/1 
püspökeink testvéri szolgálatára.

Kétnapos ülésre hívták össze az egyházegyetem tanácsát
Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő 

és D. dr. Vctő Lajos püspök, az egy
házegyetem közgyűlésének elnökei 
összehívták a Magyarországi Evan
gélikus Egyházegyetem Tanácsát. A 
kétnapos ülés március Xl-én, csü
törtökön reggel 9 órakor kezdődik, 
az egyetemes egyház székházában. A 
tárgysorozaton az egyetemes ' fel
ügyelő és az egyházegyetem közgyű
lése lelkészelnökének megnyitója 
van, azonkívül rendkívül sok tárgy

sorozati pont: az 1952. évi I. te. és az 
1953. évi V., VII. és VIII. tc.-k vég
rehajtása; egyetemes számvevőszék 
választása; jelentések az 1952. és 
1953. évi működésről. (Egyetemes 
Iroda, Teológiai Akadémia. Lelkész
nevelő Intézet. Sajtóosztály, Dia- 
kóniai Osztály, Nyugdíjosztály, 
Egyetemes Levéltár, Egyetemes 
Könyvtár, Luther M árton Intézet, 
Biztosítás, Gyülekezeti Segély, Egy
házmegyei Lelkészi Munkaközös

ségek); Beszámoló az egyházkor
m ányzati intézkedésekről; Kineve
zések, megbízatások bejelentése; 
Egyházi közületek felterjesztése; 
Fellebbezések és felterjesztések; 
1952. és 1953. év̂ i zárszámadások; 
1954. évi költségelőirányzatok.

Különös érdeklődés kíséri az or
szágos egyházi m unkákról szóló 
hivatalos jelentéseket, melyekről la
punk legközelebbi számaiban rendre 
be fogunk számolni.

PETŐFI ÉS KOSSUTH
MÁRCIUS IDUSÁRA m indketten 

eszünkbe jutnak. Párhuzamosan 
tűnnek fel, kiki a maga parcelláján, 
s egyszerre érik el a nemzet hajó
jának kormányát. Kossuth felülről 
fogja, Petőfi alul tartja . Kezük azon
ban sohasem találkozik. Kossuth 
nem szereti a »teátristát«. Amikor 
egy könyvben együtt kellene szere
pelniük s nevük m ár ott van egymás 
m ellett a bejelentő szerkesztői so
rokban, Kossuth azonnal visszavo
nul. Petőfi, aki a világ legtermésze
tesebb mozdulatával építi vándor- 
színész mivoltára a diadalm as költő 
m agatartását, ettől fogva elnémul, 
ha Kossuth nevét hallja. A költő, 
aki majd m indenkit m egírt rövid 
élete roppant hullámverésében, 
minden magyar aktort, név szerint 
is, egyetlen verssorral sem adózott 
a legnagyobbnak. Volt idő, amikor 
Petőfi észrevette, hogy az állam férfid 
árnyéka nem borítja el a költőét, 
hanem  egyesül vele s aki hátra  pil
lant, tüstén t észleli, hogy a két em 
ber egyetlen egy nyomot hagy hátra. 
De ettől , még nem olvadt fel. Ezt 
a feladatot ránk hagyta, A vissza
néző elréved rajta: m iért nem ta 
lálkoztak, m int a testvérek? Vagy 
ép azért nem találkoztak, m ert test
vérek voltak? Azonos cél  ̂ azonos 
elv vezérei. S ugyanazon talajból 
valók, melyben a nemzeti élet savai 
tiszta s töretlen ízzel vannak együtt. 
S m indketten a lu theri reformáció
ból táplálkoztak.

MÁRCIUS IDUSARA képek ra j
zanak fel előttünk. Mindig ezekre 
a képekre gondolunk s mindig ők 
vannak ott együtt. A többinek tom
pább a fénye, az övéké sugárzik, 
életet sarjaszt, am erre elhat ma is. 
M ásokra emlékeztetni kell, Kossuth 
és Petőfi emlékeztetés nélkül ben
nünk élnek. Ez a szellem ereje, mely 
független a testtől s a test idejétől. 
S ez a nemzet lényege, am it ők fe
jeztek ki bárkinél világosabban és 
érthetőbben. Kossuth és Petőfi: 
ugyanannak a gondolatnak két kép
viselője. A magyar szabadságnak, 
amely a világ szabadsága. De a 
szabadságért nem elegendő messze- 
hangzó szóval jelentkezni. Annak az 
indoklása a fontos. A török rabság
ból s az osztrák' bozótból ocsúdó or
szágnak, megannyi gyötrelem után, 
Kossuth és Petőfi adja vissza tö r
ténelm i jellemét, kemény férfiassá
gát, mélységes hitét, a komolyságot, 
az igazság és emberiesség egyszerű, 
természetes szolgálatát. Nem egye
dül tettek ezt, de ők határozták meg 
a fogalm akat s a cselekvés végső 
célját. S ország és nemzet, az em
berek mind őket követték. Ilyesmi 
nem adódik, nem történik véletle
nül. A fogalmat többféleképpen le
het magyarázni s érzelemről lehet 
úgy is írni, hogy arra  egyetlen szív

sem lobban lángra. Kossuth magya
rázatában, Petőfi lírájában ott van 
mindaz, am it a nemzet várt, szinte 
súgták nekik a szót.

MÁRCIUS IDUSÁN úgy látjuk 
őket, ahogy a történelem  egymás 
mellé állította őket. Kossuth Po
zsonyban van az országgyűlésen 
1848 februárjában, Petőfi a P ilvax
ban. Pesten. Olyanok, m int két vár
kapitány, akit ugyanazon ellenség 
támad. Petőfi is, Kossuth is elérte 
m ár a maga form áját, belülről kész 
mindkettő. Kossuth nehezebben mo
zog, . nyakán az országgyűlés této
ván s ólomsúlyával és ott a M etter
nich félelmetes hálója. Petőfi Pesten 
lesi a  pozsonyi híreket, az eget kém 
leli, m it hoz a tavasz. Párizsból jő 
a gyújtó hír. E hónapban írt első 
versében ép az országgyűléshez for
dul:

Sokat beszéltek, szépet is beszéltek, 
Jót is, de ebbül a hon még nem él 

m e g . . ;

írja leckéztető üzenetképpen, de nem 
Kossuthra célozva. Akkor aztán 
hazagondol. Eszébe ju t a Ikis ház, 
édesanyja, a szegénység. Olyan ér
zés, m intha a képben benne volna- 
az egész nép szegénysége. Az 
»Anyám tyúkja« jő létre ebből a 
merengésből. S rögtön utána a feb
ruárvégi fordulat a légben. Jő a ta 
vasz! Am int kilép a Pilvaxból, s 
átsiet az utcán a közelben levő laká
sára, a legtüneményesebb magyar 
éghajlati szakértő nemcsak a csípős, 
sós. új levegőt szívja dagadó tüdő
vel, hanem  a levegővel együtt azt 
az érzelmi gondolatot, amely a ta 
vaszhoz az em berek jogát is hozzá
társítja. Lehet-e elkerülni ezt a gon
dolatot? Nem lehet, m int, ahogy a 
levegőt sem kerülhetjük el. A tél 
meghal, a durva zsarnoknak vége. 
Oly egyértelműen énekel a tavasz
ról:

Harcolj, harcolj, föld a téllel,
Ne félji megbirod, levágod,
S szabadságodat kivívod,
Tavasz a te szabadságod.
Eljön, eljön a szép tavasz,
S hoz virágokat kebledre,
Es szivárványt diadalmi 
Koszorúnak a fejedre!

S aztán u tána jő az »1848« című 
költeménye: »Eljön, eljön az ítélet 
napja.« Ez után egy prófécia ugyan
csak egyértelm ű jelképpel: »Kemény 
szél fúj, lángra kap a szikra, Vigyáz
zatok házaitokra . . .« Aztán még egy j 
példa, ezúttal m ár nem a közeledő j 
évszakból, hanem a francia forradal- i 
marok patrióta becsületéből, a |

»Beaurepaire«, a verduni tiszt, aki 
a megalkuvók előtt önként megy a 
halálba, de nem írja  álá a vár fel
adását. S aztán beáll néhány verste

hen nap, telve őrtálló virrasztással. 
M árcius 1. 10, m árcius 13, s aztán
a »Nemzeti dal« és a kirobbanó tör
ténelem Pesten. Petőfi kezében m in
den cselekvés gyeplője és ostora.

MÁRCIUS IDUSA felé Pozsony
ban ugyancsak forrósodott a levegő. 
Kossuth .azonnal felism erte a párizsi 
forradalom  közeledő hatását. M ár
cius 3-án már dik tálja a királyhoz 
intézendő feliratot, amely közteher
viselést, népképviseletet, felelős nem
zeti korm ányt követel. A politikai 
rendszerek, mondja ércesen zengő 
hangján a M ihálykapu-utcai ország- 
gyűlési palota utolsó rendi gyűlé
sén, elvénhednek, de »a nép örök és 
öröknek kívánjuk a nép hazáját«. 
Az alsó tábla egy em berként meg
szavazza a javaslatot, de a felső 
tábla m egretten: mi ez? Húzzák-ha- 
lasztják, félnek, összebújnak a fő
rendek. Hogyan lehetne leszerelni 
ezt az egész Kossuth-féle mozgal
m at? Bécs közel van, a nép messze: 
S ekkor jő Kossuth segítségére a 
költő Pesten. M árcius idusán a pesti 
ifjúság s az országos vásárra fel
jö tt nép olyan lökést indít el, hogy 
Pozsonyban azonmód összedől min
den ellenállás. S vége M etternich- 
nek Becsben. Az ország egyszerre 
alakítható anyaggá változik. Nem 
vers és szónoklat töri szét Magyar- 
ország népei bilincseit, hanem a 
vers és a szónoklat mögött álló két 
jellem ereje, a két férfi, akiben a ; 
nemzet egyszerre jelképére talál.

MÁRCIUS IDUSA ugyanolyan 
huszonnégy órából állott, m int bár
mely napé előtte és utána. Mégis 
Petőfi túlzás nélkül írha tta  újabb 
huszonnégy órával később, hogy azon 
a napon ők többet tettek, m int elő
deik egy század alatt. A többi, ami 
u tána jött, a szabadságharc, a nem
zet hősi erőfeszítése, becsületünk 
megvédése, Kossuth és Petőfi óriássá 
növése: mind ebből a napból táp
lálkozik. így kell őket látnunk egy
más mellett, egymás kezébe adva 
ama hajó korm ányának kerek, egy
másba vert m atériáját. Kossuth az 
ország történeti formáiból, Petőfi a 
népből vette a hajtó mozdulatot. 
M indketten a nemzet legfőbb va
rázslatával közölték a megváltó 
gondolatot a világgal í a legszebb 
versekkel, a legnagyobb szónoklat
tal. A kárhány tavasz rakódik erre a 
napra, mi nem felejtjük az ízét, 
szívjuk és szívünkben hordjuk, m a
gunkhoz öleljük gyermekeinket s 
azt mondjuk nekik: Nézzétek, ez a 
magyar hagyomány!

Szalatnai Rezső

Keresztyén Gyülekezet!
Testvéreim  az Ür Jézus Krisztusban!
Néhány nappal ezelőtt országos esperesi értekezletet tartottunk, me- 

lje n  az ország tizenhat evangélikus egyházmegyéjének valamennyi espe
resével, Teológiai Akadémiánk tanáraival, az országos egyházi ügyek 
irányításával megbízott lelkészekkel és az egyházi sajtó m unkatársaival 
megvizsgáltuk a Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatának majd
nem minden ágát. Gondos tanácskczás után egyértelmű elhatározásokra 
jutottunk afelől, hogyan és miben mozdíthatjuk elő közösen egyházunk 
további megerősödését és jó szolgálatait népünk között. Ezen az orszá
gos értekezleten hazánk egész területéről hallottuk az evangélikusok kér
déseit és együtt igyekeztünk felelni azokra. Az országos értekezlet meg
bízásából és egyetértésével most különösen három dologban fordulunk 
Hozzátok.

Böjt idejét ünnepeljük. Megnyílt szám unkra az 1954 húsvét szent 
ünnepére készülésünk kedves ideje. A böjtnek ezt az időszakát elme- 
b ed  ve kell felhasználnunk engedelmesen és a hit eselekcdeteire készen. 
Vegyétek meg áron is ezt az alkalm at! Országos értekezletünkön beszá
molók hangzottak el az ország minden tájáról afelől, hogy hazánk kor
mányának a mezőgazdaság fejlesztésére kidolgozott terve alapján meg
mozdult hazánk egész földművelő népe. Püspökeink körlevele, melyet 
böjt első' vasárnapján olvastunk fel, helyesen állapítja meg, hogy »most 
éppen a mezőgazdaság területén kezdődnek olyan jelentős és ígéretes 
esztendők, amelyek mindenkiben lelkesedést kelthetnek, aki szereti 
hazáját, népét, családját és a maga javát.« A magyar parasztság szemé
ben bizakodás és reménység csillog, egymást érik a tanácskozások, ter- 
vezgetések és lendülettel fog hozzá a földeken mindenki a minden eddi
ginél hasznosabbnak ígérkező földművelő munkához. Beszámoltak test
véreink arról is. hogy az utolsó félesztendőben mennyire m egjavult ha
zánk földművelő lakosságának anyagi helyzete s hogy ennek nyilvánvaló 
jelei milyen kedvezően hatottak az evangélikus gyülekezetek életére és 
háztartására is. Hazánk egész lakossága tudja, hogy most az ipari mun
kásság és az értelmiség is milyen erővel fog hozzá a mezőgazdaság fej
lesztésének elősegítéséhez. Hazánk apraja  és nagyja tudja, hogy ennek 
a mezőgazdaságfejlesztő tervnek a sikerétől függ hazánk egész lakossá
gának jóléte. Soha hazánkban még nem dolgoztak ki olyan m unkater
vet, mely a drága magyar löld term elékenységének ilyen fokozását hatá
rozta volna el, m int ez a mun-kaiesv. Népünk tudja, hogy úi lehetősé
gek nyíltak meg előtte, hogy az egyéni és közösségi kezdeményezés az 
egyéni és közösségi tervezés és a közös munka milyen nagy hasznot 
ígér mindazoknak, akik most becsülettel helytállanak. A hit engedelmes
ségének, a munkásbecsületnek és a hazaszeretetnek kell diadalm askod
nia közöttünk minilannyiunk boldogulására. Böjti, hitbeli elmélyedésünk 
terem je hát a hit cselekedeteinek gyümölcsét korm ányunk mezőgazda
ság fejlesztési terveinek megvalósításában, a munkás kötelességtel,jcsí- 
tésben, hogy mezőgazdaságunk íeivirágozzék s a m agyar em berek jólét
ben élhessenek m indenütt az országban.

Emlékeztetünk benneteket arra  is, hogy m áreius 1-én az ország va
lamennyi evangélikus gyülekezetében megkezdődött a konfirmáció. Evan
gélikus fiúk és leányok gyülekeznek a konfirmációi felkészülésre. Igazi 
tavaszi szántó-vető munka ez az egyházban. Gondoljatok az egyház ifjú
ságára. m int a magra, amelyet most boldogan és reménykedve elvettek 
Isten drága földjébe. Könyörgésünk és m unkánk népünk jövőjéért a 
mezőgazdasági m unkákban emlékeztessenek m inket egyházunk jövendő 
nemzedékére is. Benne most az egyház reménysége vettetik el. Gyerme
keink pünkösd után veszik az első úrvacsorát, vallást tesznek a gyüle
kezet színe előtt Jézus Krisztusban való hitükről s a kézrátételben Isten 
segítő és erővel eltöltő Szentlelkét könyörögjük reájuk. Imádkozzatok 
egyházunk konfirm andusaiért.

Testvéreink! Tavasz készül. A böjtben Isten új eletet és reménysé
get készít nekünk. A földeken, gyárakban és az irodákban a magyar nép 
jólétének rem ényteljes esztendeiért dolgozunk mindannyian. Bízzunk es 
dolgozzunk. Március 15-e előtt vagyunk, magyar hazánk forró szeretete 
töltse be sziveinket. A hit hozsannája zengje be a határt, a m unkahelye
ket. a magyar családok otthonát és a tem plom ikat.

Erős vár a mi Istenünk!
Budapest, 1954. február hó 24-én.

Az országos esperesi értekezlet határozatából:
D. DEZSÉRY LÁSZLÓ s. k., D. DR. VETŐ LAJOS s. k„
a déli egyházkerület püspöke az északi egyházkerület püspöke

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
OLASZORSZÁG

Az Avanti című olasz napilap új
ból védelmére kelt a »Krisztus Egy
háza« protestáns felekezet prédiká
torainak. F ebruár 18-án Livornóból 
a rendőrség erőszakkal eltávolította 
Lido P e t r  i n i olasz prédikátort, 
nem engedte m egtartani az istentisz
teletet. A félbeszakított istentiszte
letről a rendőrségre cipelték, m ajd 
tolonclevéllel a firenzei rendőrható
sághoz küldték. A rendőrség a pré
dikátort lakóhelyére kényszerítette 
vissza.

Az egyházi tiltakozásra a rendőr- ' 
hatóságok kijelentették, hogy az j 
am erikai származású prédikátorok \ 
elé nem gördítenek akadályt. Petrini 
esete más, ő olasz és ennek követ- J 
keztében »törvényellenesen műkő- J 
dik«.

»Krisztus Egyháza« a Petrini-eset 
után újból m eghirdette Liyomóban I 
az istentiszteleteket, a meghívókat j 
a következő szöveggel lá tták  el: Ha 
a t. cím ismeri a nehézségeket, ami- |

két a hatóságok okoznak, »Krisztus 
Egyháza« helyi istentiszteletével 
kapcsolatban, tudniuk kel), hogy az 
olasz törvények teljes vallásszabad
ságot biztosítanak és reméljük, hogy 
hasonló eset a jövőben nem fog elő
fordulni. Az istentiszteleteket Ser
gio C o r a z z a  római prédikátor 
fogja végezni.«

NÉMETORSZÁG

Heidelbergben február 20-án Di- 
belius berlini püspök, a németországi 
Evangéliumi Egyházak Tanácsának 
elnöke kijelentette, hogy a berlini 
konferenciát pozitív kezdetnek kell 
tekinteni. Fellépett azok ellen a bi
zonyos körök ellen, amelyek a ber
lini konferenciát bonni hatásra bi
zonyos célzattal pesszimistának ítélik 
meg. »Senki serq várhatta — mon
dotta —, hogy alig 21 üléssel a kül
ügyminiszterek Németország egysé
gesítésében. megegyezésre ju thassa
nak.«

„Jézus Krisztusnak vér® megtisztít minket minden bűntől“ a. ján.1,7,)



E V A N G É L I K U S  E L E T%

A jubiláló Lutheránia böjti műsora
A Deák-téri templom Lutheránia 

ének- és zenekara ezidén lesz ötven 
esztendős. A jubiláló kórus gazdag 
böjti program m ra készül. Mór az el
m últ vasárnap délelőtti istentiszte
letén Bach feldolgozású korálokat 
énekelt. A második böjti vasár
napon a zuglói szeretetvendégségen 
szolgál az énekkar, a zuglói tem p
lomépítés befejezése javára. Már
cius 22-én, hétfőn este 8 órakor 
nyilvános templomi hangversenyen

Istentiszteleti rend
1051. március hő 14-én vasárnap, Budapesten

A PESTI OLDALON:
Peák-tér délelőtt 9 Zav László, délelőtt ti 

(úl'v.j Zay László, délután 6 Hafenscher Ká
roly. — Fasor délelőtt 1/t!0 Gyöngyösi Vil
mos. délelőtt 11 (úrv.) Györgyöst Vilm ,s, 
délután 6 , Cserháti Sándor, délután 7 sre- 
rotetvendégség. — Dózsa György-út 7. dél
előtt 1 .-10 Cserháti Sándor. — Ullöi-út 24. dél
előtt ValO (úrv.). délelőtt 11. délután 5 szere- 
tetvendégség. — Rákóczl-út 57/b, délelőtt 10 
(szlovák) Sziládv Jenő dr., délelőtt 3/< 12. — 
Karácsony S -u. 31. délelőtt 10. — Thaly K - 
utca 2$. délelőtt !1 Bonnvai Sándor, délután 
6 Vámos József. — Kőhánya délelőtt VjlO 
(ürv.) Halenscher Károly. — Simor-u. 33. 
délelőtt !*12 (úrv.) Hafenscher Károly. — 
Utász-u. 7. délelőtt 7,12 (úrv.l Koren Emil.
— Zugló délelőtt 9 (gyerm.), délelőtt 11 
Scholz László, délután 8 Scholz László. — 
Oyarmat-u. 14 délelőtt VslO (úrv.) Muotág 
Andor. — Rákosfalva délelőtt VÜ2 Muntág 
Andor. — Fótl-út 22. délelőtt 11 (úrv.) Rlmár 
Jenő. délután 7 Gádor András. — Václ-út 129. 
délelőtt 8 Rlmár Jenő. délután 4 Gádor And
rás. — Újpest délelőtt 10 Bl-ázy Lajos.' dél
után Ví7 Matuz László. — Dunakeszi dél
előtt 9 Matuz László. — Vas-u. 2/c. .délelőtt 
II Szlmonldesz Lajos. — Rákospalota MAV- 
telep délelőtt 7»9. — Rákospalota Nagytemp
lom délelőtt 10. — Rp. Kistemplom délután 3.
— Pestújhely délelőtt 10 Kürtösi Kálmán. -  
Rákoskeresztúr délelőtt Vili. — Rákosltegy 
délelőtt 9. -  Rákosliget délelőtt 10. — Rákos
csaba délelőtt 9 Békés József, délután ‘/t7 
Békés József. — Cinkola délelőtt 9 (gyerm.), 
délelőtt 10, délután */«3. — Mátyásföld dél
előtt ‘A 12. — Kerepes-Klstarcsa délelőtt VtlO.
— Pestlőrinc délelőtt li. délután 5. — Pcsl-
imre délelőtt 10. — Pesterzsébet délelőtt 10. 
Völgyes Pál teológus. — Soroksár-Ujtelep 
délelőtt ’/»9 Beticze Imre. — Kispest délelőtt 
9, délélőit 10. délután 6. — Wekerle-telcp
délelőtt 8. — Rákosszentmihály délelőtt Vili, 
délután 5.

A BUDAI OLDALON:

Récsikapu-tér délelőtt 9 Pethő István, dél
előtt II Várady Lajos, délután 7. — Toroczkd- 
tér délelőtt 3/<9 Várady Lajos. — Óbuda dél
előtt 9 Mezősi György, délelőtt 10 (úrv.) 
Friedrich- Lajos, délután 5 Mezősi György, 
délután 6 szerotetvendégség, Friedrich Lajos.
— XII., Tarc9ay V.-u. II. délelőtt 9 Zulauf 
Henrik, délelőtt 11 Zulauf Henrik, délután 7 
Danhauser László. — Szabadsághegy, Dianas 
út 17. délelőtt 7,9 Ruttkay Elemér. — Hűvös
völgy, Lelkésznevelő Intézet délelőtt 10 Fe- 
renczv Zoltán. — Kelenföld délelőtt 8 Mu-ncz 
Frigyes, délelőtt II MunCz Frigyes, délután 5 
Rezessy Zoltán dr. — Németvölgyl-út 138. dél
előtt 9 Rezessy Zoltán dr. — XL, Bartók 
Béla-út löS. délelőtt 12 Rezessy Zoltán dr. — 
Csepel délelőtt 11 Brebovszky Gyula, délután 
8 Brebovszky Gyula. — Budafok délelőtt 10 
Bottá István. — Nagytétény délelőtt 8 Bottá 
István. — Kelenvölgy délelőtt 9 Slkter László.
— Albertfalva délelőtt ‘All Síkter László. — 
Csillaghegy délelőtt V, 10 Kaposvári Vilmos.

bem utatják Pergolese: Slabat, Mater 
c. kantátáját. Ezzel a női karra  és 
hangszerekre írott művel egy műsor
ban megszólal még Bach 53. kantá
tája  is, melynek érdekes kísérő 
hangszere a harangjáték. Két Fres- 
cobaldi orgonamű és Buxtehude: 
Lauda Sion c. kantátája teszi tel
jessé a műsort. A hangverseny szó
listái M. Molnár Éva, Máthé Jolán 
és Zalánfy Aladár.

A félévszázados jubileum át ün
neplő énekkar ezidén is előadja a 
mindig nagy érdeklődést keltett
János Passiót. Bach János Sebes
tyénnek ezt a hatalm as művét eddig 
a mester elgondolása szerint két 
részben adták elő, úgy, hogy a súly
pont a Nagypéntek esti részen volt. 
A pestkörnyéki és vidéki gyülekeze
tek azt kérték, hogy saját gyüleke
zeti elfoglaltságaik m iatt inkább egy 
teljes előadásban hangozzék fel a 
János-passió. Az énekkar teljesítette 
a kérést, hogy a helyi gyülekezeti 
m unkák zavartalanságát biztosítsa és 
senkit a maga gyülekezetéből el ne 
vonjon, s a passió mégis mindenki 
számára élvezhető legyen. Ezért az 
idei János-passió előadás április 
12-én, nagyhét hétfőjén este hét óra
kor lesz a Deák-téri templomban, 
egy^ összefoglaló előadásban. Az 
énekkar különös gonddal készíti elő 
a nagy művet. A szoprán-szólót M. 
Molnár Éva, az altot Tiszay Magda, 
az evangélista szerepét Szabó M ik
lós, a tenor-szólót: Kaposy Andor, 
Jézus szerepét Melis György, P ilá
tusét pedig Litt assy György fogja 
énekelni.

Az egyszeri előadás m iatt nagyobb 
érdeklődés várható s ezért kérjük 
a híveket, hogy helyüket időben biz
tosítsák, m ert a templom csak kor
látolt számú hallgatóságot fogadhat 
be. Vidékről jövő lelkészeknek és 
híveknek levélben, m indenkinek 
személyesen vagy telefonon készség
gel ad ez irányban felvilágosítást 
az énekkar vezetősége (Deák-téri 
Lelkészt Hivatal. Budapest, V., Deák
tér 4. Telefon: 382—368.)

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
1954. március 14. Reminiscere (2. böjti) vasárnap.

Igék: Fii 2,6 -8. — Mt 20,20—28.
A vasárnap üzenete: Az Ür szolgája. — Liturgikus szín: lila.

PESTI EGYHÁZMEGYE
A Pesti Evangélikus, Egyházmegye 

újonnan megválasztott esperesét: 
Gyöngyösi Vilmos Budapest — fasori 
lelkészt 1954. március 17-én, szerdán 
este 6 órakor ik ta tja  hivatalába 
rendkívüli közgyűlés keretében, a 
Teológiai Akadémia kápolnájában 
(VI., Lendvay-u. 28.).^
KINEVEZÉS

A reform átus konventl elnökségi 
tanács javaslatára a reform átus 
egyetemes konvent elnöksége 

Kádár Imre
osztályvezetőt egyetemes konventi fő
tanácsossá nevezte ki, az egyetemes 
konvent erre vonatkozó határozatáig 
és megbízta a konventi külügyi- és 
sajtóosztály irányításával.

A reform átus konventi elnökségi 
tanács javaslatára a reform átus egye
temes konvent elnöksége 

Finta István
osztályvezetőt egyetemes konventi fő
tanácsossá nevezte ki az egyetemes 
konvent erre vonatkozó határozatáig 
és megbízta az elnökségi, a közigaz
gatási és jogi, a pénzügyi és gazda
sági, a nyugdíj, a missziói és a sze- 
retetszolgálati osztályok irányításá
val.
FASOR

Böjti igehirdetés-sorozat Easaiás 
próféta könyve 58. fejezete alapján, 
a böjti időszak minden szerdáján 
este 7 órai kezdettel. A szolgálatot a 
gyülekezet lelkészei végzik.

Szeretetvendégség március 14-é.o 
este 7 órai kezdettel a gyülekezeti 
teremben (VII., Damjanich-utea 
28/b). Előadást ta rt Várady Lajos 
budai esperes.
SEGÉDLELKÉSZ-ATHELYEZÉS

Zsigmondy Ánpád segédlelkészt 
m árcius 15-i hatállyal dr. Vető Lajos 
püspök Miskolcról Ózdra helyézte.

A L utheránia ének- és zenekar

E G Y H Á Z Z E N E I  E S T J E
1954. március 22-én, hétfőn este fél 8 órakor a Deák-téri templomban.

M Ű S O R  :
í. Frescobaldi G. (1583—1643): Tokkata (F) orgonára.
2. Pergolese G. B. (1710—1736): Síabat Mater — kantáta kéts*ólamtí n6i karra, 

szoprán- és altszólóra, zenekarral.
3. Frescobaldi: Canzona (F) orgonára.
4. Bach .1. S. (1685—1750): 53. Kantáta (Schlage doch!) altszólóra és zenekarra.
5. Buxtehude D. (1637—1707): Lauda Sion Salvatorem — kantáta háromszólamú 

vegyeskarra, szopránszólóra és zenekarra.

K ö z r e m ű k ö d n e k :  M. M olnár Éva, M áthé Jolán, Zalánfy Aladár. 
Vezényel: W eltler Jenő

BUDAVÁR
A böjt heteiben minden péntek 

este 7 órai kezdettel böjti istentiszte
let lesz a kápolnában »Krisztus ár
ta tlan  bárány« összefoglaló címmel, 
vendég igehirdetők szolgálatával.

ÓBUDA
A gyülekezet böjti csendeshetének

befejezéseképpen március hó 14-én, 
vasárnap délután 6 órakor szeretet- 
vendégséget rendez a templom alag
sorában. A szeretetvendégségen elő
adást ta rt Friedrich Lajos, a Lelkész- 
nevelő Intézet igazgatója, énekel a 
gyülekezet énekkara. zongorázik 
Heller Anna, Viktor Hugó: Nyomo
ru ltak  című regényéből részletet je
lenít meg az ifjúság, írásm agyaráza
tot ta rt Komjáthy Lajos gyülekezeti 
lelkész. •

PESTMEGYEI EGYHÁZMEGYE
Az egyházmegye lelkészi munka- 

közössége m árcius 3-án Budapesten 
Válint János esperes vezetésével 
gyűlést tarto tt. Rédei Károly ócsai 
lelkész vezette be a böjt ötödik 
vasárnapja epistolai igéjének kö
zös tanulm ányozását. A januárban 
m egtartott fóti országos sajtókonfe
renciáról Ruttkay-Miklián Géza 
egyházmegyei sajtómegbízott-lel- 
kész ta rto tt beszámolót. Bogya Géza 
aszódi lelkész az 1954. évi Evangéli
kus N aptárt. Detrc Lajos t.ápiószele- 
fatm osi lelkész pedig az Evangéli
kus Élet januári számait bírálta meg. 
A beszámolót és bírálatokat komoly 
eszmecsere és sok hozzászólás kö
vette. Az egyházmegyei lelkészi ön
segély ügyét Válint János esperes 
ism ertette. Ugyancsak ő ta rto tt b e
számolót a február 23—24-i országos 
esperesi értekezlet tárgyalásáról és 
határozatairól. A munkaközösség ez
zel kapcsolatban előkészítette ez 
1954. évre kötelezően előírt tém ák 
figyelembevételével további m unka
tervét.

NYUGATBÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
Az egyházmegye lelkészt m unka- 

közössége m árcius 1-én tarto tta  havi 
összejövetelét. Boros Károly nagy
szénás! lelkész, egyházmegyei sajtó- 
megbízott beszámolt egyházunk ké
szülődéséről az evanstoni nagygyű
lésre. Ezzel kapcsolatban ism ertette 
a nagygyűlés főtém áját és altémáit. 
Aranyi József esperes részletesen be
számolt a február lt-é n  tarto tt ke
rületi esperesi értekezletről és ta 
nácsülésről, valam int a február 23— 
24-én ta rto tt országos esperesi érte
kezletről.

PESTERZSÉBET
Március 21-én, a harm adik böjti 

vasárnapon délután 5 órakor ta rtja  
a gyülekezet böjti szeretetveindégsé- 
gét a gyülekezeti teremben. Műsor 
köretében dr. Pálfy Miklós teológiai 
dókán ta rt előadást.

LELKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉG
A pesti és budai egyházmegye 

rendszeres teológiai munkaközössége 
m árcius 4-én, csütörtökön az egye
temes székház tanácstermében ösz- 
szejövetelt tartott. Bevezetőül Juhász 
Géza bibliatanulm ánya hangzott el 
és került megbeszélésre. Ezután 
kezdte meg a munkaközösség az 
1954. évre maga elé tűzött átfogó 
tém ájának (A Szentlélek m unkája 
az egyházban) részletes feldolgozását, 
A sorozat első előadását Scholz 
László ta rto tta  ezen a címen: -A 
Szentlélek alapítja és terem ti ál
landóan az egyházat.« Az értékes 
előadást részletes megbeszélés kö
vette.

|CSORVÁS
Február 27-én a gyülekezet nagy

szabású szeretetvendéséget rendezett, 
műsorral egybekötve. Tomory Lajos 
reform átus lelkész hirdette az igét a 
szeretetvendégségen.

GERENDÁS
A gyülekezet a hívek adakozásá

ból templomába 5000 forint költség- 
! gél bevezettette a villanyvilágítást. 

A villanybevezetéshez a kerület 
1400 forint segélyt adott.

NAGYSZÉNÁS
M árcius 3—6-ig, böjt első nap

jaiban sorozatos igehirdetés volt a 
gyülekezetben. A szolgálatot a gyü-t 
lekezét lelkésze végezte.

SZÜLETÉS
Csabányi Géza csépai lelkészt és 

feleségét Isten leánygyermekkel ál
dotta meg, ki a kéresztségben Anna, 
Edit nevet kapta.

Ifj. Abaffy Gyula hernádvécsei 
lelkészt és feleségét Isten harm adik 
gyermekkel áldotta meg. A gyermek 
neve Gyula. A keresztelést március
14-én '  Moravcsik Sándor esperes 
végzi.

HALÁLOZÁS
Özv. Kajos Istvánné február 26-án, 

78 éves korában, Nagyvelegen, hosz- 
szabb betegség után, csendesen el
hunyt. Az elhunytban Kajos János 
nagyveleg! lelkész édesanyját gyá
szolja.

Rossz vendég az indulat, mert ma
gára gyújtja a házat.

Kisfaludy Károly

Szabadságharcunk a világ költészetébenHa nemzetünk h írét keressük a 
nagyvilágban, 1848 emléke zeng visz- 
sza minden égtáj felől válaszul: Kos
suth és Petőfi esztendeje, szabadság- 
harcunk megindulásának éve. Kos
suth és Petőfi — ez az a két név, 
am ellyel a Hunyadiak, Bethlen, Zrí
nyi, Rákóczié után végérvényesen be
írtuk  m agunkat a külföld tudatába. S 
ez a két név, és vele történelm ünk 
légdicsőségesebb korszaka, elsősorban 
az irodalmon keresztül vált közis
mertté.

Az elmúlt századközép forradalmi 
hullámának végső csalása, a ma
gyar függetlenségi harc, állásfog
lalásra bírt mindenkit Európában.
A kontinens koronás börtönőrei, 
a szent-szövetség zsoldoshailai le
tiporták a csatatereken a kisebb
ségben maradt forradalmi sere
get —. de győzelmünk egész Eu- 
rópábap s az Újvilágban is, csak 
rájuk hozott gyalázatot. S a ha
ladó világ legjobbjai, olyan köl
tők, mint Heine és Victor Hugo
— csak a legkülönbeket említve
— kivétel nélkül a magyarság

igaza mellé álltak.
Először persze, a közvetlen szom

szédok figyelme fordult felénk. Még 
fölfelé ível a nemzeti küzdelem, ami
kor két német forradalm i dem okrata, 
Moritz Hartmann és Ferdinand Frci- 
ligrath a magyarokban a szabadság 
hőseit énekli meg. A diadalm as ta 
vasz előestéjén, 1848. szilveszterén 
Freiligrath így ünnepli harcunkat:

Lángolnak most a puszták, 
száz tábortűz lobog, 
görbe kardjuk kihúzták  
a vitéz magyarok.

Haliga, kürtök m int zúgnak 
S ügetnek paripák!

Megvívni most indulnak 
dicső Győr városát.
Minden magyar ma győzzön! 
Előre, Kossuth, hősöm!

(Lakatos István ford.)

H artm ann még 1849-ben kiadta 
szenvedélyes lelkesítődalait, egész 
kis gyűjteményben áldozva a magyar 
szabadságmozgalomnak. A nagysze
rű en -k ü zd ő  »Bécsi diákok«-ról, a

cseh földről hazaszökő százötven hu
szárról, Batthyányról írt költeményt.

De az első igazi nagy hang, mely 
világgá k iáltja a Habsburg rém ural
mat, az akkor m ár halálos beteg 
Heinéé. Örök büszkeségünk az 
»1849. Októberében«.

Ha e szót hallom: »magyarok«, 
szűknek érzem német zekémet, 
keblemben tenger kavarog 
és m intha trom biták köszöntenének.
Mintha a régi hősi dal 
csendülne fe l tisztin , de távol 
majd vadul, ércesen r i val l . . .
Ének a Nibelungok alkonyáról
Ez ugyanaz a hősi vég, 
csak a hősök nevei mások, 
de élnek a régi regék, 
élnek a »hírövezte óriások«.

(Kálnoky László ford.)
S még a világosi katasztrófa évében 

hallatja szavát észak óriása, a d rá
maköltő Ibsen is. Így ír »Magyaror
szághoz« :
A m  a szürke éj letüntén tündöklő  

hajnal dereng fel,
Hőseid sírból kikelnek, mély, sötét 

halotti sebbel.
Egyesülni velük, akik párjain a 

Visztulának
És a ném et vérpadoknak lépesein 

elpusztulának.
Ó, ha késő nem zedékek támadnak 

s ledől az oszlop,
Trónok ingának, zuhannak zsarno

kok, silány poroszlók,
A  magyar név büszke név lesz és 

a hadba indulónak,
A vitéz, merész seregnek úgy zeng. 

m int győzelmi szózat.
(Kosztolányi Dezső ford.)

Ibsen nem tekinti lezártnak a ma
gyar szabadságharc történelm i fejeze
tét, bízik a jövőben, a folytatásban, 
az isteni igazságban. S nem is lett 
volna történelmi tett a magyar for
radalom, ha hullám gyűrűi oly ham ar 
elsimultak volna. Az európai közvé
lemény tovább háborog. Haynau rém 
tettei a dinasztiára zúdítják a művelt

világ haragját, s ahol a bújdosó m a
gyarok megjelennek, egy hősi nemze
tet ünnepelnek személyükben. K lap
ka György, a szabadságszerető német 
íöldön fáklyásm enetek és operai 
díszelőadások közt utazik tovább.

S a számkivetésbe vonult Kossuth 
Lajos kitörölhetetlen em léket hagy 
Angliában, Am erikában lángoló, re
mekmívű szónoklataival. Londonban 
W. S. Landort ihleti meg a forrada
lom vezérének alakja. Majd M att
hew  Arnold ír verset »A magyar 
nemzethez«, »Hungarians, save the 
world!« (Magyarok, óvjátok meg a v i
lágot!) — kiáltja lelkesedve s a nagy 
riemzetek helyett ebben az elnyo
mott, levert népben látja a szabadság 
utolsó, igazi védelmezőjét. S az an
gol XIX. század egyik legnagyobb 
költője, Swinburne így ír »Kossuth 
Lajosnak« c. szonettjében:

Apáink szemefénye is azóta 
Esthajnali jó csillagunk! Neved — 
Mely délbe lángolt nagy idők felett, 
Hogy harminc év előtt állott a próba 
S orkánosan rázkódott Európa . . .

De nem a m últért dicsérünk hányá
ba,

Kossuth, kit Landor már dalával 
áldott,

Hanem m ivel a hangod most kiáltott, 
A z Isten trom bitá ja!. . .

(Kosztolányi Dezső ford.)

Amerikában Whittier ajkán  zendül 
tovább Kossuth neve. És nem szűnik 
a varázs a XX. században sem. 
W. B. Yeats, az írek nagy modern 
költője, Magyarországéhoz hasonlítja 
hazája sorsát.

A testvéri harcát vívó Olaszország 
sem lesz soha hűtlen 48—49. emléké
hez.

Garibaldi győzelmes seregében 
ott vívnak a magyar légiósok is 
az olasz szabadságért, akár Monti 
alezredes olasz harcosai nálunk, 

»amikor állt a próba«.
Míg az angolszász világban Kos

suth neve jelenti a  magyar 'Jgyet,

Európa delén inkább Petőfiben él to
vább a nagy hagyomány. Aleardo 
Aleardi, Poerio, Carducci a magyar 
dalnok-költő haláláról emlékeznek 
meg s ra jta  keresztül érzik át a  m a
gyar forradalm at.

S a francia XIX. század egyik ve
zéralakja, Victor Hugo, így idézi föl 
a magvar ügyet 1859-ben írt »Euró
pai látkép«-ében:
M ártír Poerio, Petőfi  és Batthyány, 
Népért, jogért ki fog helyettetek  

kiállni?
Arad sáncán bitó! Palermoban 

bitófa!
R ajtunk megannyi hős, ki v itte szen

tü l óva
A  büszke lobogót, hogy a trón resz

ketett!
Jövel, jövő, jövel! A  balsors majd 

kifárad,
A  zsarnok félve fu t, haragvó tenger 

árad.
Népek! Harsona szól, négy égtájt 

átható.
Mily páni rémület! Ködképnél cT- 

veszőbben
Oszlik a horda szét hamu- és tűz

esőben.
Volt ——  nincs a förtelem. — Föl! 

— Zeng az égi szó.
(Gáspár Endre ford.)

De a magyarság sorsát a francia, 
olasz háborúk sem oldhatták meg.
III. Napoleon elárulta a Kossuthtal 
kötött szövetséget s megegyezett a 
Solferinónál m egvert Habsburgokkal, 
a magyarokról megfeledkezve.

Csak a költők őrizték lelkűkben 
nem zetünket. Francois Coppéc el
jön M agyarországra s 1885-ben a Pe- 
iőfi-szobor leleplezésén maga szaval
ja el Petőfi-ódáját:
Ragyogtál büszke lángész s elvesztél 

csatatéren!
Ércszobrod áll s nem  tudják, hogy 

hol van eltemetve!
De nem  sajnállak. Inkább irigyel

lek, testvérem!
Szebb sorsot más nem  adhat, csak 

istenek jó  kedve.
(Ábrányi Emil fórd.)

S a »nagy idők« híre messzebbre ér, 
időiben is, térben is, m int a zsarnok 
császári hatalom. Tetszik, nem tetszik 
Ferenc Józsefnek, örök rebellis náció
ként ta rt számon a külföld bennün
ket, s a forradalom első harcosait 
lá tja  bennünk. Ügy énekli meg Kos
suthnak ajánlott költeményében ha
zánkat a svájci-francia Corsat is, 
m int »a szabadság legdicsőbb orszá
gát«.

S a környező népek, románok, bol
gárok is ott vannak az ünneplők kö
zött. C. Boliac Petőfi-verse tesz hi
te t a Duna-m entének testvériségéről.

Nem lenne teljes ez a röpke kép 
sem, ha megfeledkeznénk az orosz 
— különöskép a szovjet költészetről. 
A Szovjetunióban nemrég jelent meg 
Petőfi verseinek teljes kiadása. S a 
szovjet költők közül nem egy énekelte 
meg szabadságharcunk Tyrtaíosát. 
Pervom ajszkij a fölszabadítókkal ér
kezett el Petőfi földjére, 1944-bén.

Találkoztunk, bár száz év választ 
széjjel.

K öztünk nincs per, testvérré lett a
kard.'

Míg elmerengünk, véget ért az éjjel: 
A m ott már halvány pirt öltött a 

part.

S a költő haláláról így ír:

S a nép se nyugodott bele: 
Dalát dalolták és azt hitték,

Hogy zord Szibéria tele,
Hull rá, mert jégbörtönbe vitték.

S hogy ott, hol az ólom s a hó 
A z életet harccá avatják,

Készül a végső induló;
A győzelmes világszabadság.

(Radó György ford.)

»Petőfi él!« — írta  Reviczky. És él 
Kossuth is, 1848—49. emléke. Nem ke
gyes haloítidézgetés, ha büszkén mu« 
ta tunk  vissza rá, de eleven, húsunk- 
ból-vérünkből való hagyomány, mely- 
lvél a magyarság örökre megváltotta 
helyét a szabad nemzetek sorában.

v. m.



E V A N G É L I K U S  É L E T

SZiCÉfNJYiliC S Z Í V E
M aróthy Jenőnek, a fiatalon el- 

húnyt evangélikus írónak ez a 
könyveimé sokat já r  m ostanában az 
eszemben. Ezekben a hetekben zár
ták le gyülekezeteink az elmúlt 
gazdasági esztendő számadásait. Sok
felé. sokan hajoltak aggódó és re
ménykedő, hálatelt, sokszor boldog 
megszégyenülés pírjában égő arccal 
a pénztárkönyvek fölé: gondnokok 
és nresbiterek, lelkészek és egy
szerű hívek. Mit adott Isten s ho
gyan sáfárkodtunk vele? Hogyan 
m utatkozott meg a gyülekezet hite 
annak jó gyümölcseiben — vagy ki- 
csinyhitűsége a sovány eredm ények
ben? A számoszlopok olyan beszéde
sek tudnak lenni — sőt prédikálni is 
tudnak néha. Tanításukból gazda
godik tapasztalatunk s erősödhetik 
hitünk.

Mióla egyházunk — egyház vol
tához illően és méltóan — nem 
földbirtokokból és egyéb va
gyontárgyakból. sem bökcseű 
pártfogók kegyéből, hanem 
egyre inkább s egyre kizáróla
gosa bban híveinek élő hitéből 
kezd élni és megélni, az évvégi 
zárszámadás mindig egy kicsit 
megmérettetés is, a gyülekezet 
vizsgatétele, bizonnyal nemcsak 
emberek szeme, de Isten szín# 

előtt is.
Ami ezekből a szürke számokból 

kibomlik, az a gyülekezet életének 
egy darabja s nem is a legjelenték
telenebb, hiszen szoros, belső ösz- 
szefíiggés van az em ber hite és 
anyagiakkal való sáfárkodása mö
gött. Amikor most egy kis szórvány- 
gyülekezet néhány tapasztalatáról 
pár felvillanó képben be szeretnék 
számolni, legyen abból minden di
csőség Istené s' minden gyalázat a 
mi orcánk pirulása.

Bizonyára nem új tapasztalat, 
mégis m indig újonnan átélt öröm, 
hogy sokszx>r a legkisebbek a leg
erősebbek — anyagiakban is.

A szegény asszony két fillérének 
története (Márk 12, 41—44) is
métlődik meg sokféle módon 

gyülekezeteinkben.
A z  egyik kis, 60 lelkes szórvány

ban a perselypénz ugyanannyi szo
kott lenni forintban, ahány rész
vevője volt az istentiszteletnek, de 
sokszor még több. Ugyanitt — a 
szupplikáns teológus nagy álmél- 
kodására — kétszázötven forintot 
adtak össze a Lelkésznevelő Inté
zetre. S volt, aki egy hét múlva

megsértődve reklam álta, hogy őt ki
felejtették a gyűjtésből, szeretne 
utólag adakozni. Ebben a kis gyüle
kezetben soha sincsen fennakadás é* 
mindig van pénz, am ire kell.

A másik, tizenkétlelkes törpe
szórvány, m ár félévben teljesítette 
megajánlását, sőt túlfizette. Az igaz, 
h ogy  a tizenkettőből nyolc biztosan 
ott van az istentiszteleten.

KétezernyOlcszáz forint m egaján
lásra szám ítottunk az elm últ évek 
tapasztalatai alapján egy másik 
helyen. Háromezerkétszáz forint 
folyt be. S m ár január első napjai
ban siettek a hátralékosok piron
kodva törleszteni. Pedig ez a szór
vány alig pár éve épített óriási erő
feszítéssel templomot s az akkor a la
posan lecsapolta anyagi erejét. Az
óta azonban rájö ttek  az emberek, 
hogy a templomot nem eléig meg
építeni: meg is kell tölteni s az 
egyházat fenn is kell tartani. S en
nek kézzelfogható gyümölcsei m u
tatkoznak.

S ha igaz az, hogy a kicsiny gyü
lekezetek, a szórványok sokszor ál
dozatosabban hordozzák az egyház 
terheit, m int a nagy és erős gyüle
kezetek, akkor fokozottabban igaz 
az, hogy a gyülekezetnek azok a 
tagjai, akik csak egészen szerény 
anyagi erővel rendelkeznek, sokkal 
elevenebb felelősséget éreznek gyü
lekezetük anyagi ügyei iránt, m int 
azok, akiknek Isten többet adott.
A szegények szíve csodálatosan meg 
tud nyílni, s valahogy a zsebük is 
egészen közel esik a szívükhöz. A ta 
valy előtti télen elfogyott a gyüle
kezet tüzelője. Az a veszedelem fe
nyegetett, hogy vasárnap dermesz
tőén hideg templom riasztja el a hí
veket s a bibliaórákat is szünetel
tetni kell. V asárnap reggelre az
után vígan duruzsolt a kis vas- | 1 
kályha; a hívek kézitáskában, kabát- j ] 
zsebben, szatyorban hordták össze i 
a szenet, pár darab  fát. Bizony, en- ! 1 
nél a tűznél meleg lett az em ber ] 
szíve is. S ezer apró esetet lehetne i 
felsorolni, kezdve azon, hogy egyik i 
helyt hogyan ürítik  ki nagy ünne- 1 
pékkor lakásukat a hívek, hogy a 1 
különben sivár istentiszteleti helyi
séget méltóképpen feldíszítsék s vé- i 
gezve azzal, hogy egy más helyen 1 
minden vasárnap forró teás hőpa- ( 
lackkal várja a sekrestyében az át- . 
fázott szórványlelkészt — a szegé
nyek szíve.

A »-szegények szíve« term i tovább 
a szegény asszony két fillérének ál
dott gyümölcseit. —ó—

Ä német evangélikus egyház feladatai
A Berliner Zeitung egyik újabb 

számában Arnold Gohr érdekes cik
ket ír t arról, m it tehetne a német 
evangélikus egyház a berlini külügy
miniszteri találkozó után  Németor
szág egyesítése ügyében.

Arnold Gohr a következőket írja :
— A némgtországi evangélikus 

egyház tanácsa D. Dr. Dibelius püs
pök aláírásával ellátott sürgönyt 
küldött a külügym iniszterek berlini 
konferenciájára, amelyben kérték, 
hogy a konferencia részvevői m ind
addig m aradjanak együtt, míg Né
metország egységesítésére a döntő 
lépést meg nem tették.

F.zt a lépést a keresztyének kor
látozás nélkül és hálásan ven
nék: sajnos, az evangéli’T”". egy
ház kérését a nyugati külügymi
niszterek nem hallgatták meg.

Éppen ezért felm erül a kérdés, mit 
tehetne az evangélikus egyház, hogy 
tényleges segítséget tudjon nyújtani. 
Véleményem szerint két út járható 
és egyedül *csak ez a két út, még 
most is, a konferencia befejezése 
u tán i

— Németország Evangéliumi 
Egyházának fel kellene szólítania
a világ összes egyházait, éspedig 
minden felekezetűt, ismételten 
kíséreljék meg a nyugati külügy
miniszterek megnyerését a béke 

érdekében.
Feltehető, hogyha Amerika, Anglia 
és Franciaország egyházai együtte
sen intéznének ilyen term észetű ké
rést a külügyminiszterekhez, annak 
valamilyen eredménye m indenkép
pen lenne.

— A második feladat az lenne, 
hogy a németországi Evangéliumi 
Egyház a bonni kormányzathoz és 
parlam enthez fordulna és elébük 
tá rná  minden német követelését, 
hogy ez a két testület azonnal je
lentse ki tárgyalási készségét a Né
met Demokratikus Köztársaság kor
mányzatával és népi kam arájával 
hazánk egységének haladéktalan 
helyreállítására.

— Joggal m utat az evangélikus 
egyház arra, hogy Németország ket
tészakítottsága állandóan veszélyez
teti a békét és politikai nyugtalan
ságnak a melegágya.

Ennek a háborús veszélynek a 
megszüntetésére és Európa poli
tikai helyzetének a megnyugta
tására a konferencián Molotov, a 
Szovjetunió külügyminisztere ja
vaslatokat nyújtott be, melyek 
mind Európa kollektív biztonsá

gát célozzák.
Ugyan m iért? Minden ném etet fi
gyelmeztetnünk kell arra, hogy egy 
negyedszázad leforgása a latt szom
szédainkat Németország kétszer tá 
m adta meg, és hogy az am erikaiak 
Adenauer segítségével arra  törek
szenek. hogy a ném eteket harm ad
ízben is tám adásra vigyék, éspedig 
Kelet ellen. A Szovjetunió ezekben 
a háborúkban óriási vér- és anyag

áldozatot hozott. Erőteljes m unká
val a gazdasági bajokból kiemelke
dett és óriási léptekkel haladt előre.
A véráldozatot azonban nem lehet 
pótolni. •

— A Szovjetunió, a ném et invázió 
ellenére, az ország életét lényegesen 
megjavította. Moszkvában felhőkar
colók és földalatti vasutak épültek, 
melyek a világ csodálatát váltották 
ki. A munkások olyan lakásokban 
laknak, am ilyenről a  cári időkben 
még álmodni sem mertek. Üj csator
nák építésével, folyók medrének 
megjavításával, hatalm as erdősávok 
ültetésével olyan gyümölcsöző orszá
got terem tettek, amely a kenyeret és 
a húst nemcsak a saját népének, ha
nem a világ többi népeinek is elő
teremti. Hová fog fejlődni a Szov
jetunió, ha sikerülni fog neki a békét 
fenntartan ia és országát békésen to
vábbépítenie?

— Európa kollektív biztonságára 
vonatkozó szovjet aján la t éppen ezért 
megfogható és érthető, hiszen Ang
lia és Franciaország is ismeri a h á 
ború következményeit. Ha azonban 
ezek kerülik a kollektív biztonságot, 
felm erül a kérdés: miért? Valójá
ban a háborút akarják? Akkor ezt 
legalább nyíltan mondják meg, hogy j 
Anglia és Franciaország népe meg
ism erje pontosan kormányát, levál
tásáról gondoskodjék, hogy a béke 
fennmaradjon!

— A Szovjetunió nemcsak béke
szándékának bizonyítékát adja,
hanem javaslatokat is hoz, ho

gyan lehetne a békét megvaló
sítani.

— Miről van szó nálunk, Német
országban? Csak arról, hogy meg
terem tsük hazánk egyesítését és hogy 
ezzel a békét fenntartsuk. Egy har
madik világháború nemcsak a mi 
országunkat pusztítaná el m aradék
talanul, hanem  atombombákkal és 
a modern háborús eszközökkel nem
zetünket teljesen megsemmisítenék. 
Nemzetünk létéért, vagy nem létéért 
és nein m ásért folyik a küzdelem!

— Szégyelni való, hogy Nyugat- 
Németország felelős politikusai a 
berlini konferenciának ebben a tör
ténelmi órájában ismét elutasítják a 
feléjük nyújtott kezet, nem találják 
meg a Keleten élő' németek felé az 
utat, hogy közös hazánknak közös 
érdekeiben tanácskozzanak. Nagy 
árulás az országunkkal szemben, 
am it egyetlenegy német sem tud 
megérteni.

Amikor az amerikaiak, a szov
jet emberek, az angolok és fran
ciák egy asztalhoz tudnak ülni 
és heteken át tárgyalni, az em
ber elvárhatja Nyugat-Némcl- 
ország felelős politikusaitól, hogy 
a Német Demokratikus Köztár
saság felelős politikusaival ha
marosan leülnek egy asztalhoz, 
hogy közösen Németország érde

kében működjenek.
Ennek a célnak elérésében Német
ország evangélikus egyházára óriási 
feladat hárul!

Készülj az ige hallgatására!
Böjt 2. vasárnapja 

Fii. 2:6—8.

Ezek a mostani böjti vasárnapok 
m inden alkalommal Jézus Krisztus
nak egy-egy új arcát m uta tják meg 
nékünk. A z elm últ vasárnap úgy 
láttuk  Öt, m int a Sátán legyőzőjét, 
A k i megszabadított és m egm entett 
m inket az ördög hatalmából. Ma egy 
ú j arca néz le ránk az Igéből. Ez az 
arc, a Szolgáló Szeretetnek az arca.

Ennek az arcnak az az első vonása, 
hogy s z e r é t é i b ő l  h a j o l t  l e  
h o z z á m !  — Bűneim  becsapták 
előttem  Isten otthonának az' ajtaját. 
Nekem  nincs többé utam  Isten el
hagyott szíve felé. Sok m indent meg
adhat nékem  a földi szeretet. K i
nyithat előttem  egy csomó ajtót, csak 
éppen ezt az egyet nem: Isten szívé
nek az ajtaját, az Életnek a kapuját. 
Jézus Krisztus azonban szánt és 
szeretett. Lehajolt hozzám. O ttha
gyott értem  mindent. Istennel való 
közösségnek szent csöndjét. Isten 
otthonának a békességét. Vállalta az 
emberi sorsot hogy engem meg
találjon, m ellettem  megálljon, hogy 
az én megmentő irgalmas samari- 
tánusom lehessen. Emberré lett, hogy 
énbelőlem újra ember legyen. Em 
berré lett, hogy meglássam Benne a 
Szabadító Testvért, akiben hinni 
tudjak. A kire rábízhatom nyugod
tan az életemet és az üdvösségemet. 
Én értem jö tt és én hozzám jött. 
Benne Isten szeretete üzent és ért 
utói engem, ö  az én boldog bizonyos
ságom, Isten kegyelmes követe, 
hogy én újra lehetek Isten gyer
meke. ím e  Ö előttem áll és minden  
erejét, bocsánatát, hatalmút, Szent- 
leikét nekem  kínálja. Nemcsak ta
nít, tanácsol föntről, messziről, ha
nem  előttem jár és én az Ö nyom 
dokain hazaérkezhetem.

Szolgáló szeretetének második 
arcvonása, hogy s z e r é t é i b ő l  
f e l e m e l t .  — Nemcsak a porba 
hajolt le hozzám, hanem Istenhez 
emelt vissza enaemet. Meghalt ér
tem  és azóta nyitott kapu lett o. ha
lál. Nyitva van a bocsánat és az élet 
útja előttem. Szabaddá és gyer
m ekké te tt engemet. M indezt úgy 
cselekedte, hogy haláláig engedel
mes volt.

Ez az én boldog böjtöm, hogy lát
hatom Krisztust lehajolni hozzám  
a bűneimhez és a nyomorúságom
hoz. De láthatom halálának helyét, 
a keresztet úgy, hogy ott van az én

felem eltetésem , megmentésem  és 
örök életem.

Látod-e ezt az arcot föléd is ha
jolni?! -— Ha egyszer, talán egy 
ilyen böjtön, igazán meglátnád, ak
kor te is tudnál halálig engedelmes
kedni az Istennek, akkor te is tud
nál halálig szeretni, másokhoz le
hajolni, emberré lenni. — Azt 
mondják, hogy van egy híres Krisz
tus-kép. am it nem  lehet anélkül 
nézni, hogy látása közben meg ne 
szépülne az emberi arc. A zt mond
ják. akik megállnak e kép előtt, 
azoknak arcán kisim ulnak  a sátáni 
ráncok és jóvá, szelíddé, szentté, 
gyerm ekké csöndesednek el az em
berek. Pedig ez csak egy kép.

Ma az é l ő  Krisztus arca néz reád. 
S ha te ma igazán meg tudnád látni, 
akkor nemcsak öreá, de mindenki 
felé boldogan nézne vissza a te új 
böjti arcod, a te m egváltott gyer
mekarcod,.

így lennél te is az Űr szolgája.
Friedrich Lajos

Az embernek a világon nemesebb 
feladata van. mint kizárólag ön bol
dogságán dolgozni.

Eötvös József

A kétféle kenyér
Hagen Renata öt gyerm ek édes

anyja volt. A  második világháború 
alatt m enekült szétbombázott ottho
nából. Útközben írta ezt a levelet:

— M int ahogyan m indennap van 
időnk a táplálkozáshoz, éppenxígy 
van mindig időnk, még a m enekü
lés zűrzavarában is, arra, hogy ol
vassunk a bibliából. A m it csöndes 
időkben nem  értettünk meg egészen, 
az most olyan világossá vált: az ige 
az életnek kenyere. M ilyen egyszerű 
az egész: külső kenyér és belső ke
nyér a legegyszerűbb és legfontosabb 
szükségünk. Keveset v ihetünk ma
gunkkal, nem többet annál, ameny- 
nyit az ember elbír, de ez a legke
vesebb és legtöbb, hogy mindany- 
nyiunknak legyen m indennap ke
nyere. Kenyér és biblia — ez a leg
szükségesebb feltétele az emberi lé
lek egyensúlyának.

(JTleghhii no
A Pesti (Deák-téri) Evangélikus Egyházközség szeretettel várja 
evangélikus testvéreinket ötödik Deák-téri Estjére, melyet 
1954. március 20-án, szombaton este 6 órakor a gyülekezeti 

terem ben (V., Deák-tér 4.)

M Á R C I U S I  E S T
címen rendez.

M Ű S O R :
1. Ategnyitó szavakat mond Gyöngyösi Vilmos esperes
2. Székács József püspök: Ima c. versót elmondja V. Bencze Magda művésznő.
.3. Zathurcczky Ede Kossuth-djas hegedűin«vész, a Zeneművészeti Főiskola főiga2

hegedül.
4. Imádság a hazáért, felolvassa Gádor András lelkész.
5. Petőfi Sándor verseiből szaval fA4olnár Zoltán.
6. Evangélikus egyházunk 1848-ban. Dr. Ottlyk Ernő teológiai akadémiai előadó 

előadása,
7. M. Molnár Éva énekművésznő énekel.
8- Hatibíiér Máté püspök körlevele 1848 ádvent első vasárnapján. FélolvaSsa Gádor 

András lelkész.
fl. Kis János püspök: Ima c. versét elmondja V. Bencze Magda művésznő.

Adományokat kérünk a Deák-téri templom renoválására.

főigazgatója

Szom bat esti közös im ádságunk
ERŐT ADNI
Ézs. 50, 4—‘5.

Ézsaiás próféciája: »Az Ür Isten bölcs nyelvet adott nékem, hogy 
tudjam  erősíteni a megfáradtai beszéddel« Jézus Krisztusban vált iga
zán valóra. Ö úgy beszélt, m int aki nem  a levegőbe beszél, hanem m int 
akinek hatalm a van. Kimondott szava egyben cselekedet is volt. H ata
lommal vette el a  m egterhelt em berekről legnagyobb terhüket: a bűnt 
és annak következményeit, a betegséget, testi-lelki nyomorúságot és a 
halált. Éspedig úgy vette el a bűn terhét, hogy életének odaáldozáséval 
bűnbocsáinatot szerzett a bűntől tönkvenyomorított, m egfáradt em berek
nek. Miközben a m egfáradt em berek az Ő beszédeit hallgatták, megfris
sültek, megújultak, és rem ényteljes célt lá ttak  maguk előtt.

Tőlünk Is azt várja Jézus Krisztus, hogy engedelmesen figyeljünk 
szavára és a Tőle nyert »bölcs nyelvvel« erősítsük a megfáradtakat. Azt 
akarja, hogy mi is erővel és hatalom mal szóljuk az Ö szavát. Ahol hűsé
gesen végezzük ezt az erősítő szolgálatot, ott a m eglankadt térdek ki- 
egyenesednek, a lekonyult fejek felemelkednek és a fárad t arcok derű
sekké lesznek. Ja j annak a keresztyénnek, aki a mi időnkben Isten igéje 
helyett a maga »okosságát«, m int fekete varjú  károgja és ezáltal csüg- 
gedést, lehaingoltságot, reménytelenséget nyújt azoknak az embereknek, 
akiknek nem emberi károgásokra, hanem  Jézus Krisztus örömüzenetére: 
evangéliumra  van szükségük.

V A LL JU K  MEG, hogy sokszor a m agunk szavával akarunk meg
fáradt embereket megerősíteni, az evangélium hatalommal való 
hirdetése helyett.

ADJUNK H ÁLÁT, hogy Jézus áldozatos halálával elvette az'em beri 
fáradtság légfőbb okát, a bűnt és így Általa van megfrissülés.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy a magyarországi evangélikus gyülekezetek  
tagjai Jézus Krisztusban felüdült boldog emberek legyenek, akik  
erőt vesznek Krisztustól és erőt adnak a megfáradtaknak. Kö
nyörögjünk a kolumbiai elnyom ott protestánsokért. Egyházunk 
anyagi ügyeinek jó alakulásáért, földm űves népünk hűséges 
munkájáért. K. Z.

‘ BI BLI A- OLVASÓ
HETI IGE:
»Az Űr Isten bölcs nyelvet adott énnékem, hogy tudjam erősíteni a 

megfáradtat beszéddel, fölserkenteni minden reggel, fölserkenteni füle
met, hogy hallgassak, miként a tanítványok.«

»Az Űr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra 
nem fordultam.« £ s, 5 0 , 4—5 .
Március 14., vasárnap. Márk 13, 1—13.

Jézus az utolsó ítéletet megelőző eseményekre irányítja  a tanítványok 
figyelmét. Megrázó szavakkal figyelmezteti őket a való helyzetre, am ikor 
kérkedve m utogatják neki a templom óriás m árványtöm bjeit és csodálatos 
díszeit. Mindaz elpusztul. És a szorongattatások sem fognak elmaradni. De 
elcsüggedniük mégsem szabad: Isten velük lesz és Szentlelke által taná
csolni fogja őket. Ügy tanácsolta Istvánt, az első vértanút és Pált.
Március 15.. hétlő, Márk 13, 14—23.

Sokan lesznek, akik Jézusban is megbotránkoznak,. m ert oly igen más, 
m int am ilyennek képzelték. Mi, hívők, ezt m ondjuk: ő  a Krisztus, aki en
gem elveszett és elkárhozott em bert megváltott. És ha úgy érezzük, hogy 
a kísértések el akarnak vonni tőle, tekintsünk fel a  hegyekre, ahonnan jő 
a mi segítségünk: a Tábor hegyére, az Olajfák hegyére és a Golgotára. 
Imádkozzunk, hogy Krisztus legyen nekünk minden mindenekben.
Március 16., kedd, Márk 13. 24—31.

Az utolsó ítélet nagy drám ájának ez a záróakkordja. Ezzel beteljesedik 
Dániel próféta jöyendőmondása: az em bernek Fia eljő felhőkben hatalom 
mal és dicsőséggel. Legyetek éberek: Amit itt Jézus a tanítványoknak 
mond, az szól a gyülekezetnek is! •
Március 17.. szerda, Ján. 12, 20—28.

A görögök, akik látni akarták  Jézust, a pogány világot példázzák. 
A pogányok is sóvárognak megváltás után, de azt csak Jézus által érhe
tik el. Csodálatos! Éppen akkor mondja el ezt Jézus, am ikor a legrette
netesebb halál küszöbére jutott. Csakhogy számára a halál a megdicsőülés 
kezdete.
Március 18., csütörtök. Ján. 12, 29—36.

A tanítványoktól önmaga felé fo rd ítja tekintetét Jézus. A megdicsőülés 
órája elközelgett. De útja a halál árnyékának völgyén á t vezet. A kereszt
halál jelenti a megváltás befejezését. Jézus a világ világossága! Hinni kell 
abban a világosságban, amely Istenhez vezet!
Március 19., péntek, Ján. 12, 37—43.

A hitetlenséget, előre megmondotta Ésaiás próféta. Ő lélekben lá tta  a 
Messiást. A Messiást, aki m indenkiért meghalt, hogy mindenki üdvözöl
hessen.
Március 20., szombat. Ján. 12, 44—50.

Jézus elég világosan beszélt, Ő 9 világosság, aki Istenhez vezet R ajta •- 
dől el az üdvösség és a kárhozat. Ő azért jött, hogy üdvözítsen. De övé 
lesz az ítélet is. Szava Isten szava; »az ő parancsolata örök élet«.

Fürst Erviu
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P E T Ő F I  S Á N D O R :

A  S Z A B A D S Á G H O Z
Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe! 
Oly sokáig vártunk rád epedve,
A nnyi éjen által, m int kísértet, 
Bolygott le lkünk a világban érted.

Kerestünk mi égen-földön téged 
Egyetlenegy igaz istenséget,
Te vagy örök, a többi mind bálvány, 
Mely leroskad, egy ideig állván.

S mégis, mégis szám kivetve voltál.
Mint a gyilkos Kain bujdokoltál, 
Szent nevedet bitóra szögezték, 
Érkezésedet hóhérok lesték.

M egszűnt végre hosszú bujdosásod, 
Sírba esett, k i neked sírt ásott. 
Bevezettünk, s uralkodás végeit 
Elfoglaltad a királyi széket.

Te vagy a mi törvényes királyunk, 
Trónusodnál ünnepelve állunk, 
Körülötted m iljom  s m iljom  fáklya, 
Meggyűlt szíveink lobogó lángja.

Oh tekints ránk, fönséges szabadság!
Vess reánk egy éltető pillantást,
Hogy erőnk, m ely fogy az örömláztól, 
Szaporodjék szemed sugarától.

De, szabadság, mért halvány az orcád? 
Szenvedéseid emléke szállt hozzád?
Vagy nem te ttünk még eleget érted? 
Koronádat a jövőtül félted?

Ne fél) semmit, m egvédünk . . .  csak egy szót, 
Csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód, 
S lesz sereged ezer és ezernyi.
Kész meghalni vagy diadalt nyerni!

Aki öreg fejjel s fiatal szívvel térdelt oltár elé 
két lelkész felszentelése után

kell

S ha elesnénk egy szálig mindnyájan, 
Feljövünk a sírbul éjféltájban.
S győztes ellenségednek megint 
K ü zd en i. . .  kísértő leikeinkkel!

Pest, 1848. március 27-e előtt.

AZ EGYHÁZTÖRTÉNETBŐL:
A 9 Paraszt a 9 természetbeli dolgoknak nagy ob' esméretsége 

nélkül még job9 Keresztény sem lehet 
— írta Tessedik 1786-ban

Sí
H í

Tessedik Sámuel, egykori szarvasi 
evangélikus lelkészt, parasztgyüle
kezete iránti szeretete vitte arra, 
hogy ahol csak tudott, segített ta 
nácsával és bölcseségével földmű
velő híveinek. Szavából egyszerre 
árad az Isten igéjéből m erített em
berszeretet és a paraszti élet alapos 
ismeretéből fakadó szakértelem. 
Hosszú időn át folytatott k itartó  ta 
nulmányozással ism erte meg a fa
lusi élet minden csinját-binját. Azt 
írja : »Én a' Parasztot figyelmetessen 
megvizsgáltam, az ő környül-lévő 
dolgainak leg belsőbb részéig kö
vettem  ötét, az ő mostani állapot- 
já t a ’ tegnapival és holnapival öszve 
hasonlítottam. Az ö jó és rossz nap
ja it esmérem 15 Esztendőbeli szoros 
tapasztalásom  által. M ajd azt mond
hatnám : én magam részint Paraszttá 
lettem, hogy tsak valóban meg tud
jam : Mitsoda a ’ Paraszt.«

A nép életéhez egészen közel ke
rü lt Tessedik lelkipásztori köte
lességének érzi, hogy ne csak 
megismerje híveit, hanem 
előbbre is vigye őket. A jobb és 
szebb élet ú tjá ra  akarja taná

csolni a parasztokat.
Több, mint 500 oldalas, hatalm as 

könyye is ezt a célt szolgálja. Már 
a címe is jellemző: »A Paraszt em
ber M agyar Országban mitsoda és 
mi lehetne.« Ez m ár magábanvéve 
is, sejteti Tessedik szándékát, amely- 
lyel nemcsak leírást akar adni kora 
paraszti helyzetéről, hanem meg 
akar tanítani előretekinteni, te r
vezni, a jövőre készülni, a jobb élet
ről álmodozni.

»Én ezt az álmot — írja  — éppen 
azon tzélra nézve közlöm az én 
kedves Polgár társaim m al, hogy 
azon mind addig mulatozzanak ál
modozva, míg az bétellyesedik, és az 
u tán  mindenik olvasóval azon nagy 
különbséget az álom és valóság kö
zött éreztetni — olly reménység, 
am ellynek bé te lje sed ésé re  minden 
1-Iazáfijának bizonyos jussa vagyon.«

Természetesen a Tessedikkel való 
álmodozás egyáltalában nem vezet 
tétlenségre vagy lustaságra, hanem 
nagyon is fellelkesíti az olvasót 
m indannak a megvalósítására, am it 
Tessedik olyan vonzóan és meg
győzően ír le a jobb és szebb falusi 
élet kialakításáról.

Mindehhez először is az szüksé
ges, hogy széles körben elterjedjen 
a legfejlettebb mezőgazdasági szak
ism eret: -.»Én bátorkodom bizonyos 
fundam entum okba azt erősíteni,
hogy

a' Paraszt a' természetbeli dol
goknak nagyot)’ esméretsége nél
kül sem értelmesebb ember, sem 
tehetősseb’ gazda és polgár, sőt 
még job’ Keresztény sem lehet. 
M ert gyakorta m unkája, szorgal- 
matossága, sőt még hite. Isten
ben 's gondviselésében való bi
zodalma, ezen esméretség nélkül 
nem egyéb, hanem  tsupa babo- 

naság.«
A teremtő Isten kinyilatkoztatott 

akarata  az, hogy az em ber uralkod-
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jék a term észeten ’ s uralm át az 
emberiség javára fordítsa. Ezzel az 
isteni paranccsal áll ellentétben az 
a m agatartás, amely nem törődik az 
em berek jólétéről való gondoskodás
sal, hanem önm agának is, de az 
egész országnak is elm aradottságá
val és rossz gazdálkodásával kárt 
okoz: »Minő virágzó állapotban
volna most M agyar Ország — írja 
—, ha azt mindenkor meg-esmérte 
és véle hasznosan élt volna, a ' mi az 
ő gyarapodására vala.« Hozzáteszi 
ehhez: »Bizonyos, hogy Magyar Or
szág természet-szerémt igen jó, ter
mékeny, gazdag és áldott föld. A’ 
m erre tsak az em ber tekint, min« 
de-nütt a ’ term észetnek mérsékel- 
hetetlen gazdagságit találja.«

Ez a drága föld, hazánk földje, 
megérdemli a leggondosabb m unkát. 
Tessedik éppen olyan korban élt, 
am ikor a mezőgazdaság megújulása 
életszükséglete volt az egész ország
nak. Az Alföld hatalm as vidékei
ről még egy évszázada sem volt, 
hogy elűzték a török hódítókat s 
nyomukban lakatlanná váltak egész 
vidékek. Azután lassah megkez
dődött a földművelés. Eleinte a föld 
kitűnően term ett s nem sok m un
kát kívánt. Később azonban a régi 
termelési módok nem elégítették ki 
a szükségleteket, sokkal fejlettebb 
mezőgazdasági módszerekre volt 
szükség, m int abban a korban, am i
kor még újonnan vették művelés 
alá a földeket.

Tessedik felismerte az új és ha
ladottabb földművelési módsze
rek nagy jelentőségét, s m in
denütt ezek bevezetésére és hű
séges elvégzésére biztatta a pa

rasztokat:

»Midőn még ez a’ tartom ánnyá 
Magyar Országnak, ez a’ term észet
iü l olly igen megáldatott gabona 
term ő föld az olly hosszan-tartó há
borúság után a' keresztény és Török 
vértül hizlaltatván, pusztán és mí- 
veletlenül állott, és a ’ Paraszt m in
denkor fris földet foghatott fel, mél
ákkor egy szántásra is bőven lett a ’ 
gabona; ugyan ekkor kapott gyöke
ret a’ föld-mívelésnek rósz módja, 
mellyet a ’ sovány term és és a’ ga
bona héjánosságá még most sem 
irthat ki.«

Tessedik rajnavidéki mezőgazda
sági és csehországi állattenyésztési 
eredm ényekre hivatkozik, am elyek
kel szemben nem lehet versenyképes 
a magyar parasztság, ha a régi mód
szerekkel dolgozik. Abban a tö rté
nelmi .helyzetben tehát, amelyben 
nagy nemzeti érdek fűződött a m a
gyar mezőgazdaság megújulásához, 
Tessedik minden erejével azon volt, 
hogy ezt a m egújulást szolgálja.

Könyvének egyik fejezete ezt a 
címet viseli: »Öszve hasonlítása a 
vagy tulajdonságbéli lá ta tja  az ó és 
ujj rendbe vett faluknak.« Ebben 
a fejezetben egymás mellé állítja a 
régi falunak, azaz a meglévőnek és 
az új falunak, azaz az általa kívánt
nak a képét. Sorra kim utatja, ho
gyan lehet jobb m unkával, célszerű- 
sített beosztással a mezőgazdaság 
m inden ágában sokkal jobb ered
ményt elérni, m int addig. Ezen
kívül olyan nagyjelentőségű dol
gokra hívta fel a figyelmet, m int az 
Alföld fásítása, a selyemhernyó
tenyésztés, méhészet, új kerti vete- 
mények, rétek, legelők gondozása, 
tervszerű állattenyésztés stb.

Tessedik jól tudja, hogy az általa 
megrajzolt új falunak a megvalósu
lása elé az ő korában még nagyon 
sok akadály állt, hiszen a jobbágy
felszabadítás követelm ényét is még 
csak óvatosan em lítheti meg köny
vében, de rendületlenül bízik erős 
és szorgalmas népe győzelmében s 
ha akkor még csak álmodozásnak is

tűnt, mégis papírra veti, hogy kép
zeletében m ár ott já r  az új faluban, 
az övömnek, a jólétnek a falujában, 
ahol az erőfeszítések meghozták m ár 
gyümölcseiket:

»Ügy tetszik, hogy elmémmel 
látnám  az u jj falunak víg ’s 

I örömmel teljes lakóit felderült
j homlokkal állani, vidám ábrá

zolttal szemeit az egekre emel
vén az Istent hathatósan di
csérné, mondván: Áldott légyen 
az a’ szempillantás, az a ’ boldog 
óra légyen áldott, a ’ mellybcn iá- 
bomat elsőben ebbe a faluba te t

tem;
minő szép sorban áll az én házam; 
az én fáim, mellyeket kevés eszten
dőkkel ez előtt e puszta földbe ü l
tettem; hol talán soha fa sem ál
lott. m ár szép gyümöltsöket hoznak, 
a törpefák olly rakva kellemetes 
gyümöltsökkel, hogy az ágai a ’ földet 
érik; az én földem, m ellyet én most, 
az előbbi dologhoz képest, fele fá
radsággal míveltem, bőven term ett; 
a ’ m arhám  ollya-n, m int ha hizlalt 
volna; az én adómat, hálá Istennek, 
ki fizettem; az én gyermekeim örö- 
mim, segedelmim, vigasztalóim, és 
ha az Isten őket m eg-tartja, az én 
gyámolim lesznek.« Majd szent lel
kesedéssel ezt fűzi hozzá Tessedik: 
»Oh! akkor fog a’ szegény Paraszt 
is életének örülni; és akkor fogja ta
pasztalni, hogy az élet: jótétel!«

Ezt az új falut: a céltudatos m un
kának és a term észet törvényei 
bölcs felhasználásának drágakövei
ből akarja  felépíttetni Tessedik! Ad
dig pedig, amíg a Tessedik által 
megálmodott új falu kialakul, ez
zel a szeretettel helyezi olvasói szí
vére a falu m egújulásának ügyét: 
»Vegyétek szívetekre, Hazámfiai, a' 
Parasztnak állapotját.« M intha csak 
a Szentír,ás szavait hallanám : »Egy
más terhét hordozzátok és úgy tölt
sétek be a Krisztus törvényét!«-

dr. Ottlyk Ernő

Ritka ünnepségre készült az el
m últ héten a kőbányai gyülekezet. 
M árcius 7-én, az első böjti vasár
napon, istentisztelet keretében a kő
bányai templomban D. Dezséry 
László püspök lelkésszé szentelte 
Dömötör Tibor és Szimon János vég
zett teológiai hallgatókat.

Nagy várakozással készültek erre 
az alkalom ra, hiszen a legtöbben

A gyülekezet legidősebb presbitere, 
a 86 éves K. Sándor bácsi is meg- 
illetődötten indult le az Ö-hegyről 
feleségével. Délceg válltartásából 
kissé előre szegte dús bajusszal ékes 
fejét s hívta az asszonyt:

— No, gyere, utóvégre ilyet még 
nem láttunk, pedig am ióta ez a 
templom áll, én itt vagyok.

A tem plom ban m ár éppen csak 
hogy helyet kaptak. Nemcsak a helyi 
gyülekezet töltötte meg, élén a pres
biterekkel a templomot. Szép nép
viseletükben csömöri hívek ültek élő 
díszként a kóruson, a papné vezeté
sével, s a szülőkkel a csikóstöttösiek 
is elküldték imádkozó együttérzésü
ket. Bennük itt van tehát a lelkészi 
szolgálatban most meginduló fiatal 
Tim ótheusókat kibocsátó két gyüle
kezet is.

Az Erős várunk hatalm as dalla
m ára vonult fel a püspök, Benczúr 
László püspöki titkárra l az oltárhoz. 
Mögöttük a két felszentelendő lel
készt az Alma M ater szárnyrabo- 
csátó szeretetével vezette dr. Pálfy 
Miklós dékán, aki szintén az oltár
hoz lépett.

A vasárnap levélbeli textusából 
Krisztus igazságának szent elköté- 
lezése szólt a püspök ajkáról a két 

i szolgálatba lépő felé s a gyülekezet 
felé egyaránt: »Fiacskáim! senki el 
ne hitessen benneteket: aki az igaz- 
ságot; cselekszi, igaz az, am iként Ő is j 
igaz: aki a bűnt cselekszi, az ördögtől i 
van: m ert az ördög kezdettől fogva 
bűnben leledzik. Azért je lent meg az 
Istennek Fia, hogy az ördög m unkáit 
lerontsa.« (1. Ján. 3:7—8.)

A szolgálatra indulók kérdésekre 
adott vallomása, a lelkészi eskü 
klasszikusan súlyos szövege, a Con- 
firm a Deus ősi dallam a, a dékán 
útrabocsátó v szavai, püspöki csók, 
kézfogás és áldás, a kőbányai ének
kar éneke mind valami magasztos 
ragyogással kavarog K. Sándor 
bácsi csillogó szeme előtt s nem is 
lehet máskép, minthogy a két fiatal 
lelkész u tán  a gyülekezet nagy tö
megével együtt ő is úrvacsorához 
járu lt, s nem egész liturgikus a 
mondat, de félhangosan megszólal:

— No, most segíts!

Szeresd a hazát! Boldog leszesz, ha 
a férfikor napjaiban e szavakat úgy 
fogod érthetni, úgy fogod erezhetni, 
m int kell. Hazaszeretet egyike a ke
bel tiszteletre legméltóbb szenvedel
meinek; de sok kívántatik, míg an
nak tiszta birtokába jutunk.

Kölcsey Ferenc

Szólhat ez bűnbánó szívéből Isten 
felé is, most azonban mégis inkább 
az asszonynak szól, m ert hiába ta rtja  
széles válla délcegen a 86 esztendőt, 
letérdelni m ár nem könnyű. így té r
del karonfogva a két öreg: férj és 
feleség az oltár előtt. Feloldozó püs
pöki szavak, ostya, bor, jelenlévő 
Jézus Krisztus, mind ott hangzik és 
vonul el megkönnyesedő szemük 
előtt s am ikor az' elbocsátó áldás is 
elhangzik, felnéz s ú jra megszólal:

— Köszönöm.
Ez sem volt éppen liturgikus hang, 

de szívből jött. Egy pillanatra 
m intha megállt volna minden: han
gok, mozgás és idő. Van Dyck ke
reszten szenvedő Krisztusa mozdu
latlanul nézett felfelé az oltárkép
ről.

K. Sándor bácsi nem tudta, hogy 
a két fiatal lelkész s az egész ün
neplő gyülekezet nevében szólt.

*
A kőbányai gyülekezet presbité

rium a meleg szeretettel köszöntötte 
I>. Dezscry László püspököt a gyüle
kezet meglátogatása alkalm ával. 
Koren Emil lelkész köszöntésében 
rám utato tt arra, hogy a kőbányai 
gyülekezet hálás annak a bátor és 
friss egyházkormányzatnak, amely 
elvezette ezt a gyülekezetei is az év
tizedek óta hordozott és táplált cél
hoz, az önállósuláshoz. Amióta a 
nagy pesti egyházközség önálló gyü
lekezetekre oszlott, ezek között a 
legkisebb, a kőbányai gyülekezet is 
örvendezve tehet arról bizonyságot, 
hogy ez a m unka jó m unka volt s 
m ind lelkileg, mind anyagilag meg
hozta a maga jó gyümölcseit.

A gyülekezet ünnepi szeretetven- 
dégségén D. Dezséry László püspök 
ta rto tt előadást a m agyar evangé
likus egyház nemzetközi, ökume
nikus- és békeszolgálatáról. Előadá
sában különösképpen k ité rt a szlo
vákiai evangélikus egyházzal kiépült 
történelm i jelentőségű kapcsolatra.

A gyülekezet feszült figyelemmel 
hallgatta az előadást, am ely jelentő
sen hatott reménységére és a maga 
helyén felelős szolgálatára.

Koren Emil

A szeretet mindig nevetséges azok
nak, kik benne nem égnek, ellenben 
nincsen c világon nagyobb dolog 
nála azok előtt, kiknek szívekbe ül 
s buzog.

Bessenyei György

Templomi hangverseny
a fasori evangélikus templomban (Bp., VII., Gorkij-fasor 17.)

1954. március 21-én, vasárnap este 7 órakor 
» N A G Y  M E S T E R E K  — N A G Y  M Ü V E K «  c. sorozat 

V. hangversenye

Megemlékezés J . S. Bach születésnapjáról
(1685. március 21.)

Műsoron Bach művei. — Orgonái: Peskó Zoltán. 

M Ű S O R :
1. Fantázia és fuga c-moll
2. Korálelőjátékok: a) istentől el nem állok.

b) Készítsd mapad kedves lélek.
3. Preludium és fuga e-moll (tölcsérfuga).
4. KorálcIőjátékok: a) örömteli nap

b) Ő Jézus mi üdvösségünk,
5. Tokkáta—Adagio—Fuga C-dur.

A m űsort-bevezeti és ism erteti: Gyöngyösi Vilmos, fasori lelkész.
Belépődíj nincs. Szíves adományokat kérünk.

V I. h a n g v e r s e n y :  Romantikus mesterek. 1954. április 11-én.

CSAK KÍSÉRT AZ ISTEN ÉS NEM ÜLDÖZ
(Runeberg finn költő  —  Györy Vilmos fordítása)

Sasrijärvi fennsikú  avarján  
Fagyviselt tanyán élt Paavo gazda, 
Fürge kézzel m űveié a földet,
S várt reá az ég urától áldást.
Ott lakott fiástul, asszonyostul, 
Izzadással élve gyér kenyéren,
Á rko t ásogatva, szántva, vetve.
Jött a tavasz s elolvadott a hóviz 
S elmosá felét az a vetésnek.
Jött a nyár. Mtört a jég viharja  
S elverő felét az a kalásznak.
Jött az ősz s a fagy vévé el a többit, 
Paavó nője szólt haját kitépve:
»Paavó, Paavó gyászszülött öreg. te, 
Jer, vegyünk botot, ha Isten üldöz:
Kin a koldulás, kinosb az éhség.« 
Megfogd kezét a férj s viszonzá:
»Csak kísért az Isten és nem  üldöz: 
Végy fatkérget a  felényi lisztbe,
Kétszer annyi árkot ások én majd,
Várni kész az Istentől a term ést.«
Es az asszony ve tt felényi kérget 
Nyáját eladja, rajta rozst vesz és vet. 
Jött a tavasz s elolvadott a, hóviz,
S elmosá felét ez a vetésnek.
Jött a nyár, kitört a jég viharja,
S elverő felét a kalásznak.
Jött az ősz, s a fagy vévé a többit. 
Verte mellét, szála most az asszony: 
»Paavó, Paavó ffyászszülött öreg, te,

Jersze halni, mert az Isten üldöz:
Halni kín, de élni még kínosabb.«
Megfogd kezét a férj, s viszonzá:
»Csak kísért az Isten és nem üldöz: 
Kétszer annyi kérget a kenyérbe,
Kétszer annyi árkot ások én majd,
Várni kész az Istentől a termést.«
S ve tt az asszony kétszer annyi kérget, 
Kétszer oly nagy árkot ás az agg is, 
Tehenét eladja, rozst vesz és vet.
Jött a tavasz s elolvadott a hóvíz,
Ám de m it sem hord el a vetésből:
Jött a nyár, kitört a jég viharja,
Ám de m it se vert el a kalászból:
Jött az ősz, s fagy, ámde távol innen; 
Meghagyá a term ést színaranynak. 
Paavó erre térdre hulla szólván:
»Csak kisért az Isten és nem  üldöz.«
S térdrehullt az asszony is rebegve: 
»Csak kísért az Isten és nem  üldöz.« 
Szőlő, most örömmel az öreghez:
Paavó, Paavó, m enj aratni vígan.

Itt az óra élni már vidáman,
Itt a z  óra félre vetn i kérget,
S kenyerünket sütni tiszta rozsból.« 
Paavó megfogd kezét s viszonzá: 
»Asszony, asszony, az kísértetik csak, 
Más szegényt, k i  el nem. űz magától, 
Végy te csak felényi kérget újra:
Most meg a szomszédunké fagyott, el.«



Ä Gyülekezeti Segély elindult útjára
A Z EGYHÄZEGYETEM TANÄ-

CSA március 11—12-i ülésén a 
történelm i pillanatnak megfelelő 
hangulatban lelkesedéssel és re
ménységgel ú tjára indította a Gyü
lekezeti Segélyt. A Gyülekezeti Se
gély a volt Gusztáv Adolf Gyám
intézet helyébe lépett. A Gyám inté
zet voltaképpen egyesület volt, az 
egyház szervezetén kívül élt, de az 
egyházat szolgálta. Németországi 
példák alapján szervezték jó száz 
esztendeje és hazánk evangélikusai 
nemcsak megszerették, hanem  meg 
is szokták, hogy az egyház m ellett 
működik egy olyan egyesület, mely 
a szegény gyülekezetek tám ogatá
sával foglalkozik. A Gyámintézet 
országos gyűjtéseket rendezett és 
évente segélyeket nyújto tt olyan 
szegény gyülekezeteknek, amelyek a 
maguk erejéből nem tud ták  volna 
.istentiszteleteik helyét, a templomot 
biztosítani. Hazánkban alig van 
templom, amelynek építése közben 
a ' Gyámintézet ne segített volna és 
alig van szórványgyülekezet, vagy 
leányegyházközség, am elynek isten- 
tiszteleti életét ne gazdagította vol
na templomfelszerelési tárgyakkal, 
énekeskönyvekkel vagy vallástan
könyvekkel.

A Gusztáv Adolf Gyámintézetnek 
mégis volt egy alapvető hibája. 
Egyesület volt s m unkája és ered
ménye mindig attól függött, akad-e 
az egyházban valaki, vagy akad
nak-e valakik, akik ezt a m unkát 
m agukra vállalják. Az utóbbi idő
ben a Gyámintézet m unkája vissza 
is esett. Intéző szervei elszakadtak 
az egyházkormányzattól és - nem 
tudták megtalálni feladataik kor
szerű megoldásának szellemét és 
módszereit. Erről a Gyámintézet 
utolsó két közgyűlése különöskép
pen tanúskodott.

A nagymultú- Gyámintézet, által 
hordozott' egyházi cél azonban idő
közben még fontosabb lett. Kétség
telen, Hogy egyházunkban nincsenek 
olyan gyülekezetek, am elyek egy 
templomépítést vagy paróchiaépí- 
tést a maguk erejéből el tudnának 
végezni. A legnagyobb gyülekeze
teink kivételével pedig közép- és 
kisgyiflekezeteink mind úgy álla
nak, hogy bár szilárdan tud ják  biz
tosítani az egyház háztartásának 
költségeit az egyháztagok hűséges 
adományaiból, mégsem volnának 
képesek arra, hogy nagyszabású re 
noválást, vagy általában az egyházi 
épületek általános javítását a ma
guk erejéből el tudnák végeztetni. 
Nem egy olyan gyülekezetünk van, 
amely talán még a háború előtt, 
vagy a háború a la tt fogott templom- 
építésbe, a háborús m egpróbáltatá
sok és a  háború utáni új kezdés 
még azt jelentik a  számára, hogy 
nem tudják templomépítési tervüket 
végrehajtani. Tízre tehető azoknak 
a félbem aradt templomoknak a szá
ma, amelyek az egész magyar- 
országi evangélikus egyház közös 
áldozatvállalását igénylik.
UGYHÄZUNK ZSINATA mindezt

megfontolván arra  az elhatáro
zásra jutott, hogy a volt Gyáminté
zet által szolgált cél megvalósításá
ra  újtípusú egyházi szervezetet léte
sít. Ez a Gyülekezeti Segély. A Gyü
lekezeti Segélyt az 1953. évi VIII. 
te. létesítette e cím alatt »Szeretet
szolgálat gyülekezetek felé«'. A Gyü
lekezeti Segély az egyháznak saját 
szerve. Nem egyesület többé, hanem 
az általa hordozott m unka szilárdan 
be van építve az egyházba, annak 
minden egyházigazgatási fokozatán. 
A gyülekezetek más szegény gyüle
kezeteket segítő szolgálatát a törvény 
m indenütt az egyháztanácsokra 
bízta, amelyeknek gondoskodniok 
kell arról, hogy a gyülekezetek ál
dozatkészsége erre a célra is mozgó- 
síttassék. Az egyházközség, az egy
házmegye, az egyházkerület és az 
egyházegyetem tanácsában m inde
nü tt ott vannak ma m ár a törvény 
által megkövetelt »Gyülekezeti Se
gély •«■ előadók«, akiknek hivatása és 
feladata a Gyülekezeti Segély ak
cióinak végrehajtása — egyszerűen

szólva a hívek mozgósítása a sze
gény gyülekezetek támogatására.

A Gyülekezeti Segély m unkája 
országos terv  alapján bontakozik ki 
s ha a Gyülekezeti Segély intézőszer
vei m indenütt hűségben elvégzik 
m unkájukat, soha nem  láto tt ered
ményeket érhetünk el szegény gyü
lekezetek istentiszteleti életének biz
tosítása és gazdagítása vonalán.
A Z EGYHÄZEGYETEM TANÁCSA

A  19&4. évi országos gyűjtés előké
szítésére most nagyjelentőségű ha
tározatokat hozott. M egválasztotta a 
Gyülekezeti Segély országos lelkészi 
vezetőjét, Koren Emil kőbányai lel
kész és világi vezetőjét, Fekete Zol
tán  dr. egyházfelügyelő személyében. 
Elhatározta, hogy az 1954. évi Gyü
lekezeti Segély országos gyűjtést 
megindítja és megbízta . D. Dezséry 
László püspököt, hogy ezt istentisz
telet keretében, igehirdetésben hozZa 
a hívek tudomására. Dezséry püs
pök a rákospalotai gyülekezetben 
tette közhírré a Gyülekezeti Segély 
elindulásának történelm i eseményét 
és innen hívta fel az ország evan
gélikusait az akció tám ogatására. 
Az egyházegyetem tanácsa elhatá
rozta továbbá, hogy elfogadja a Déli 
Egyházkerület Tanácsának azt a ha
tározati javaslatát, hogy a Gyü
lekezeti Segély ■ országos gyűjtésé
ből az egyházkerületek és az 
egyházegyetem által osztandó se
gélyösszegeket vonják ' össze és 
azt két tételben adományozzák 
két olyan gyülekezetnek, mely a 
maga erejéből nem tud ja templom
építését befejezni. Az egyházegye
tem tanácsa e két gyülekezetként 
kijelölte a Déli Egyházkerületből a 
zuglói egyházkSteéget, az Északi 
Egyházkerületből pedig a pesthideg- 
kuti egyházközséget, mely utóbbi
nak temploma - a Lelkésznevelő In
tézet kertjében épült, és így annak is 
szolgát.

1954-ben tehát hazánk valamennyi 
evangélikus gyülekezete és híve tud
hatja, hogy a Gyülekezeti Segély a 
zuglói és a  pesthidegkuti templomot 
ju tta tja  m ajd befejezéshez .Ezért a 
ké t tem plom ért áldozunk és adako
zunk egész esztendőn keresztül. S ha 
Isten megsegít m inket, 1955-ben 
újabb két épülőfélben levő templo
mot fogunk megjelölni s így néhány 
éven belül »átadjuk az új templom 
kulcsát mindazon gyülekezeteknek, 
amelyek ma még templomtalanok« 
— am int azt Dezséry püspök Rákos
palotán prédikálta.

Isten áldása legyen a Gyülekezeti 
Segélyen! A gyülekezeteket és az 
evangélikus testvéreket soha nem  
látott erejű megmozdulásra hívjuk 
templomainKért!

Az Egyházegyetem Tanácsában D. dr. Vető Lajos püspök 
összefoglalást terjesztett elő egyházunk munkájáról

Az Egyházegyetem Tanácsa március 11—12-én gyűlést tartott, melyen 
D. c!r. Vető Lajos püspök, az egyházegyetem közgyűlésének lelkész
elnöke jelentést tett, összefoglalta beszédében egyházunk szolgálatának 
különböző ágaiban mutatkozó eredményeket. Többek között a következőket 
mondta:

Egyházunk vezetősége m unkáját 
abban a hitvallásszerű meggyőződés
ben végzi, hogy az egyház a Krisz
tusban hívők közössége, melyben az 
igét tisztán és igazán hirdetik  s a 
szentségeket Krisztus U runk rende
lése szerint szolgáltatják ki. Amikor 
az egyetemes presbitérium nak ezen 
az ülésén jelentést kívánok tenni or
szágos egyházunk életéről, akkor is 
az egyháznak ez a klasszikus meg
határozása vezet. Egész egyházi tény
kedésünket ugyanis nem irányítja 
más, m int az, hogy az egyház egyház, 
közelebbről az evangélikus egyház 
evangélikus egyház legyen, úgy, aho
gyan erre a szentírás és hitvallási 
irataink köteleznek és útbaigazítást 
nyújtanak.

— Az egyháil elsőrendű és alap
vető szolgálata az igével való 
szolgálat. Egyházunk igeszolgála
táról kell tehát mindenekelőtt

szólnunk.
— Külsőleg sokat jelent, hogy 

templomaink rendben vannak, a há
borús pusztításnak tem plom ainkkal 
kapcsolatos következményei nemcsak 
hogy megszűritek, hanem esztendőről 
esztendőre új templomok, istentisz
teleti helyek épülnek.

— Közelebbről az ige hirdetése s 
a szentségek kiszolgáltatása az egész 
országos egyházban, annak minden 
templomában és istentiszteleti helyén 
zavartalanul folyik. Ugyanezt álla
p íthatjuk  meg a bibliaórákkal s a 
konfirmációi oktatással kapcsolat
ban is. Az iskolai vallástanítás ál
lam unk törvényeinek megfelelően 
'fakultatív. Az igeszolgálathoz tartoz
nak a gyülekezeti, körzeti és orszá
gos jellegű konferenciák is.

— Vájjon tisztán és igazán törfcé- 
nik-e egyházunkban az igehirdetés?

— Az országos összképet véve fi
gyelembe, kétségtelen javulásról kell 
számot adnunk.

A szektás vonások egyre inkább 
eltűnnek egyházunk életéből s az 
igehirdetés egész egyházunkban 
egyre egészségesebb s teológiailag 
egyre tisztább lesz. Valami egé
szen különleges felelősségre éb
redést kell észlelnünk ebben a 
vonatkozásban lelkészi karunk 

részéről.
Híveinkről is el lehet mondani, hogy

Készülj az ige hallgatására!
BÖJT 3. VASÁRNAPJA 

1. Péter 1,17—20
A harmadik böjti vasárnap úgy 

rajzolja elénk a keresztre menő 
Krisztus arcát, m int aki Isten Bárá
nya.

A zt jelenti ez, hogy Ö a váltság, 
m ely szabadulást hoz a bűnből és 
Isten tulajdonává tesz. Mi küzdhe
tünk a bűnnel szemben, alkalom- 
adtán még talán győzni is tudunk  
fölötte, de teljesen megszabadulni 
m inden átkától, m inden kísértésétől 
csak úgy tudunk, ha a i Isten Báránya 
küzd értünk. Ezt te tte Krisztus a 
kereszten. Olyan áldozatot m utatott 
be, amely egyszersmindenkorra ele
gendő áldozat nemcsak az én bűnö
mért, hanem a világ bűnéért is.

A z t is jelenti ez, hogy Krisztus a 
maga hibátlanságát és szeplőtlensé- 
gét állította szembe az ember bűné
vel. M int Bárány, nem  a maga dol
gában cselekedett, hanem mások bű
néért te tt eleget. Saját igazságát, sa
já t bűntelenségét, saját szeretetét 
m int magot vetette bele az emberi
ség szívébe, hogy megteremje a mi 
igazságunk, a m i bűnbocsánatunk és 
a m i szeretetünk gyümölcsét. A  ke
reszt közöttünk megszólaló evangé

liuma is ilyen magvetés. N ekünk  
ism ernünk kell az Isten Bárányát, 
tudnunk, hogy az O vérén válta ttunk  
meg és így h innünk Benne.

M egmentésünk dolga Isten  szán
déka volt kezdettől fogva s O ennek  
a szándéknak a menetébe állott 
bele, amikor a maga idején megje
lent érettünk. A z  Isten Báránya volt, 
akit maga Isten küldött szabadulá
sunkra.

A  böjti igének magvetésében ki- 
ábrázolódik szem ünk előtt az Isten  
Bárányának képe. Homlokán ezek a 
betűk csillognak: ÉRETTETEK! Ez 
a nagy böjti evangélium, hogy a 
Krisztus áldozati halála nem  látvá
nyosság, nem  az Isten  demonstratív 
cselekedete, hanem az értünk, a mi 
érdekünkben és felem elésünkre ki
nyú jto tt isteni kéz, m ely egy mozdu
lattal letörli életünkről a bűnnek át
kát és magához ölel m in t m egtisztí
tott s hazatalált gyermeket. Úgy 
böjtöljünk, higgyünk és éljünk, m int 
akik Isten Báránya jóvoltából a 
megigazulás útján  napról napra kö
zeledünk Istenhez, aki éppen ebben 
a Bárányban lett igazán A tyánkká ;

az egyháztól és a lelkésztől szinte 
kizárólag azt várják, hogy Istennek 
igéjét hirdesse, tisztán és igazán,

— Az ige tisztán és igazán való 
hirdetése s általában egyházszolgála
tunk  jól végzése érdekében különö
sen jó szolgálatot tehet

Teológiai Akadémiánk.
Az a körülmény, hogy Akadémiánk 
im m ár közel félévtizede a főváros
ban  végzi m unkáját, kétségtelenül 
sokban hozzájárult ahhoz, hogy lel- 
kószi karunk igeszolgálatban jó irá
nyítás m ellett jó m unkát végezhessen. 
Az ország fővárosában együtt van, 
szinte egy élő szívet alkot egyházunk 
testében Akadém iánk s egyházunk 
legfelső vezetősége. Ez a  körülmény 
egyre jobb eredményekre vezet.

Ezután a püspök, az egyházi sajtó 
újabb eredm ényeit foglalta össze és 
megjelölte a további . feladatokat, 
majd az egyházmegyei lelkészt m un
kaközösségek munkájáról beszélt. 
Egyházunk szeretetszolgálatáról szól
va mondotta:

— Mégcsak alig egy esztendeje, 
hogy zsinatunk törvényt alkotott 
egyházunk szeretetszolgálatának a 
szabályozására. Az ezen a téren  is 
bevezetett jórend, főleg azonban az 
egész m unkának egybefoglalása s az 
egész országos egyház szívügyévé té
tele, bámulatos eredményekkel járt. 
Tizenhét, szoros értelem ben vett 
szeretetintézm ényünkben, két lel
kész! üdülőnkben folyik ez az áldott 
m unka, több millió forintos pénz- 
forgalommal az elmúlt esztendőben.

Gyülekezeteink, egyházmegyéink 
egyre szorosabban és erőteljeseb
ben kapcsolódnak bele a szere
tetnek ebbe a gyönyörű mun
kájába. Ugyanakkor minden 
gyülekezet keretén belül folyik 
valamiféle helyi szeretetmunka 
is. Ha a kezdet kezdetén ilyen 
hálára indítóan erősödik ez a 
munka, csak reménységgel néz
hetünk egyházunk diakóniai 
munkájának további fejlődése 

elé.
Kiemelte, hogy egyházunk szere

tetszolgálatának keretében ez év ja 
nuár 1-én megkezdte működését az 
egyházegyetem Nyugdíjosztálya s 
m egállapította, hogy a különböző 
egyházi közületek és az egyházköz
ségek szépen teljesítik kötelességei
ket a nyugdíjosztály terheinek vál
lalásában.

A m últ esztendei lelkésznyugdíja
zásokkal kapcsolatban megállapí
totta, hogy nyugdíjazott lelkészeink 
állásait egyházunk betöltötte és »a 
fiatal erők paróchusi szolgálatba ál
lásával szemmel láthatóan felfrissült 
a hitélet a gyülekezetekben.«

A Gyülekezeti Segélyről szólván 
megállapította, hogy »megvan az 
okunk a rra  a bizakodó reménységre, 
hogy amikor a gyülekezetek segélye
zése országos egyházunk egészének 
szerves részévé vált, az eredmények 
még jobbak lesznek« — m int az 
egyesületi form ák közt működött volt 
Gyámintézetéi.

A továbbiakban a püspök a haza 
határain  belül folytatott egyházi 
szolgálatról beszélt, mellyel népünk 
jólétéért és békéjéért m unkálkod
tunk, m élta tta a magyar reform átus 
egyházzal való együttm űködést és 
beszámolt egyházunk nemzetközi 
kapcsolatairól azoknak a nemzetközi 
eseményeknek tükrében, melyek a 
közvetlenül elmúlt időben hazánk
ban történtek, m ajd így folytatta be
szédét:

— Szervezet szempontjából, 1952 
és 1953-ban hozott új zsinati törvé- '

I nyeink szerint ez a m unka országos 
‘ egyházunk két kerületében, tizenhat 
egyházmegyében 318 anyaegyházköz
ségben folyik. A z  országos jellegű és 
érdekű m unkákat, amelyeket külö
nösképpen igyekeztem jelentésemben 
ism ertetni, új egyházi törvényeink
nek megfelelően végzi az egyetemes 
iroda, Illetve egyetemes egyházunk 
több szakosztálya. Egyre világosab
ban bontakozik ki az országos jel
legű m unka tagozódása azoknak a 
tapasztalatoknak megfelelően, ame
lyet az elmúlt években szereztünk. 
A sajtószolgálatot az Egyetemes Sajtó- 
osztály, a szeretetszolgálatot a Dia
kóniai Osztály, a  Nyugdíjosztály és 
a Gyülekezési Segély végzi. Külön 
országos érdekű m unkakört jelent a 
lelkészképzés és a teológiának, m int 
tudománynak a művelése, ami Teo
lógiai Akadém iánkon  és Lelkész
nevelő In tézetünkben  történik. Or
szágos levéltárunk» és könyvtárunk 
rendezése,'hozzáférhetővé tétele szin
tén külön m unkaágat alkot;

Ezek a munkaágak és szolgá
latok nemcsak hogy nem nélkü
lözhetők országos egyházunk 
életében, hanem ellenkezőleg, 
feltétlenül szükségesek ahhoz, 
hogy egyházunk egészében az 
apostoli intelemnek megfelelően 
»mindenek ékesen és jórendben« 

menjenek végbe.
— Ahhoz, hogy egyházi életünket 

jól tudjuk látni, bizonyos perspek
tívára. táv latra van szükségünk; 
Igén fontos azért, am it külföldi egy
házi látogatóink mondanak itt-tar- 
tózkodásuk után egyházunkról.

ök  pedig kivétel nélkül azt 
mondják visszatérve hazájukba, 
hogy magyarországi evangélikus 
egyházunk élő egyház. Ennél 
többet és szebbet mondani egy
házi életünkről, de más egyház 

■életéről sem lehetne. Istennek 
adunk hálát azért, hogy ilyen jó 

bizonyságunk van.

Őhozzá esedezünk, áldja meg to
vábbra is egyházunkat, hogy fogyat
kozásai egyre jobban eltűnjenek s 
szolgálatát minél jobban végezhesse.

— Világi síkon egyházi életünk és 
m unkánk békés és zavartalan folyta
tását elsősorban Népköztársaságunk 
alkotmánya  biztosította és biztosítja. 
Nyilvánvaló az is, hogy a még előbb, 
1948-ban megkötött egyezmény döntő 
módon te tte  lehetővé egyházunk és 
a  M agyar Népköztársaság közötti jó
viszony kialakulását. Ez az egyez
mény valóban »jól funkcionál«. Az 
Állam i Egyházügyi Hivatal az egyez
m énynek és az alkotm ánynak meg
felelően gondosan őrködik afelett, 
hogy azok betartassanak. Nagy se
gítséget nyújtott az Állami Egyház
ügyi H ivatal egyházunk számára ak
kor is, amikor módot adott arra, hogy. 
az 1954. évi január 1-től esedékes 
huszonötszázalékos illetménycsökke- 
nés több m int három évre pótoltas- 
sék. Hadd fejezzük ki köszönetün- 
ket ezen a helyen is a sok jó- segít
ségért az Állami Egyházügyi Hiva
talnak, névszerint is Horváth János 
elnök úrnak, Varga József elnök- 
helyettes úrnak és Veres Pál osz
tályvezető úrnak, rajtuk  keresztül 
pedig népköztársaságunk korm ányá
nak.

A püspök így fejezte be beszédét:
■— H itünk hálája m indenekfelett 

az egyház fejének, a mi U runknak és 
m egtartónknak, a Jézus Krisztusnak 
szól — majd köszönetét fejezte k i 
m unkatársainak, az egyházegyetem 
körében: — az Egyház Ura áldja 
meg őket, igéjével és a szentségek
kel legyen közel m indnyájukhoz és 
közölje velük szüntelenül isteni ere
jét, világosságát, bölcseségét és sze
rété tét;

„Kik a nép közül önként ajánlkoztak: áldjátok az Urat“ (Bírák 5,9jb,j
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1934. március 21. Ocull (3. böjti) vasárnap.

Igák; 1. Pét 1,11-20. — Ján 1,29-30.
A vasárnap üzenete: A* isten báránya. — Liturgikus szia: lila.

A XVIII. század végén Európa- 
szerté ébredezett a felvilágosodás ha
tására  a term észettudom ányi kutatás. 
A gazdasági életben mindez igen 
nagy változást jelentett. A régi gaz
dasági eljárás helyett tudományos el
veket állapítottak meg s annak nyo
m én sokkal nagyobb eredm ényeket 
értek él, m int korábban. Az országok 
közötti versengésben az akkori leg
tudományosabb, legfejlettebb, legha
ladóbb mezőgazdaság győzött s le
m arad t a régi, elavult módon dol
gozó mezőgazdaság. Ebben a tö rté
nelm i helyzetben különösen fontos, 
hazafias célt szolgált a magyar me
zőgazdaság félkarolása. Tessedik Sá
muel szarvasi evangélikus lelkész 
világosan lá tta  ezt s a  maga köré
ben m indent elkövetett ennek érde
kében.

Az újnak  és a réginek a harcá
ban Tessedik habozás nélkül 
az új mellé áll, s a felé taná

csolja híveit is:
»Az ujj ú t igen újdoni, esm éret- 
Ién, és göbürtsös előtte (t. i. a  pa
raszt előtt), hogy sem azon maga, 
Vezér nélkül vándorolna. És tegyük 
fel, ám bár menni is akarna rajta, 
m ajd itt botlik-meg, m ajd am ott 
akad-meg, és így osztán el-téve- 
lyedvén, nem  tudja, ha jobbra ta rt
son é vagy balra« — írja  Tessedik: 

»A’ Paraszt ember Magyar Or
szágban mitsoda és ml lehetne« 

című 1786-ban megjelent könyvében. 
Tessedik keresztyén kötelességének 
tá rtja  helyes tanáccsal szolgálni hí
vei szám ára s azt írja:

»A’ rosszat meg-kisebíteni, vagy 
a' mennyire lehet azt egészen el
fordítani, a ’ jó t meg-segíteni, az 
én értelmem szgrént, ez emberi 

és keresztyéni kötelességünk.«
A falusi lelkész szám ára nagyon 

sok feladatot lá t Tessedik, ahol a 
rosszat kisebbítheti és a jót m unkál
hatja, ahol a nép segítő jóbarátja- 
ként cselekedhet: »Jön egy falusi 
P rédikátor és oda m utat, hová az 
em ber régen nem tek intett; példája 
által m eg-m utatja a ’ lehetőséget, 
m ellyet az em ber nem  hitt; hasznos 
dolgokat ád-elő, a ’ m iném üt az em
ber nem  keresett; tanít, m ellyet az 
em ber egyébkor tttiht lehetetlen 
dolgot nem is örömest hallgatott; 
végre el-kezd a ’ Paraszt mozogni, 
szemeit ki-törli, előbb megy és a ’ 
dologhoz fog. Minő öröm! a ’ ta rto 
m ányt fel-ékesítöni! Járu ljatok  oda 
ifjú  emberek, tellyés bátorsággal, re
ménységgel és értelemmel. Az Isten 
ezen szegényeknek is Istene! légye
tek  tsak az ő eszközi, m ert néki nem 
nehéz sok vagy kevés által segíteni.«

Tessedik m egtalálta a m ódját an 
nak, hogy a falu  nagy kérdéseit a 
szószékre yigye s a  prédikációban 
adjon feleletet azokra. Ezt várja  m in
den falusi gyülekezetben s biztos a 
felől, hogy ez m indenütt m egtörté
nik.

»A* nyilvánvaló úgy nevezett 
Isteni szolgálatnál vagy gyüleke
zetnél ki-ki szorgalmatosán meg
jelenjen, hogy ott tanúságot ve
gyen, miképpen keljen magát, 
m int a’ Községnek egyik tagja, 
és m int Keresztyén viselni?«

Iákor arra , hogy mi nem csupán va
lam i szűk felekezeti határok között 
értékeljük  őt, hiszen maga mondta: 
»Kezemet nem  nyújtha ttam  ahhoz, 
hogy á világ rokonSzenvénék s köz
figyelm ének folyam a a függetlenség 
kérdésétől éliéreltessék s egy fele- 
kezetnek szűk csatornájába szorít- 
tássék.t

De ugyanakkor büszkén idézik 
egyházi lapjaink Kossuthnak azt a 
nyilatkozatát, am elyben vallomás- 
szérűén mondja él, hogy m it jelen
te tt szám ára az evangélikus egyház:

»Evangélikus szülőktől születtem, 
evangélikus vallásban neveltet
tem, s lelkemben jól érzem ma» 
gam at Luthernek azon tana mel
lett, mely a lclkiism eretet em an
cipálta, midőn a keresztény val
lás kútfejének a Szentírást, az 
eredménynek pedig, mellyel 
azon kútfőből m eríteni kell, nem 
a bárm i névén nevezett tekin
tély diktátorságát, hanem  az 
észt, az egyéni szabad Ítéletet je
lölte ki, melynek nincs megtiltva 
semmi syllabusok által, hogy 
másik, azon nem írott könyv 
revelációiból is merítsen, mely
nek neve: természet, s mélynek 
úgy a porszemben, m int a  virá-

A keresztyén életnek ebben a tés- 
sedikl szemléletében tehát nem vá
lik el egymástól a templom és az 
élet, hanem a templom éppen erő
forrást jelent az élet számára, ugyan
úgy. mint ahogy Luther tanításában 
a Krisztusban való megigazító hit 
kint az élet mindennapi munkái kö
zött termi meg a maga áldott gyü
mölcseit.

Hogy ez a gyakorlatban m it
jelentett, a rra  Tessedik a maga 

életművével adott példát.
Figyelemmel kísérte a külföldi me
zőgazdasági szakirodalmat, s ennek 
nyomán hazánkban először 178l-ben 
munkálták meg a szikes földéket. A 
»szikeseh-Feld«-ek megmunkálásá
nak tessedtki módszere »digózás« né
ven a mai napig használatban Van. 
A talaj táplásának szükségességéről 
állandóan igyekezett meggyőzni a 
parasztokat. Az elemi csapásokat, 
köztük a leggyakoribbat, a száraz
ságot és aszálykárt, nem nézte tét
lenül, hanem hirdette a tudomány 
által felkutatott legalkalmasabb 
módszereket a talaj nedvességtartal
mának meghosszabbítására.

Szenvedélyes szeretettel fordult 
Tessedik a kertészkedés és növény- 
ápolás felé,. Ebben hűséges segítő
társa volt felesége is. Ök ültették 
először Szarvason 1773-ban az első 
téli salátát, és 1798-ban az első spár
gát.

Egyik legkedvesebb gondolata volt 
az Alföld fásítása. Az ö érdeme az 
akácfa tömeges elterjesztése. Az 
akácfa árnyékot,, mézet, haszonfát 
adó előnjmit útón-útfélen hirdette a 
falusiak s2ámára. Ugyanakkor nagy 
eredményeket ért el a gyümölcsfák 
ültetésé terén is, sőt addig ismeret
ten fajták meghonosításával is si
kerrel próbálkozott, méghozzá szi
kes talajon.

Mikör 1768-ban nagy szárazság 
uralkodott s a takarmányhiány az 
állatállományt veszélyeztette, Tesse
dik akkor kezdte meg paróchiálls 
kertjében ä lucemamagvak és egyéb

gok míriádjaiban nyilatkozó 
örök törvényei örök törvény

hozóra vallanak.«
Ez a kettősség Jellemzi a 60 évvel 

ezelőtti evangélikus egyház KossUth- 
szemléletét: egyrészt nem  akarják  a 
magyar történelem  dicsőséges 1848— 
49-es szabadságharcának nagy vezé
ré t kisajátítani az evangélikus egy
ház számára, másrészt azonban ön
érzetesen hivatkoznak arra, hogy 
Kossuth evangélikus egyházunk ne
veltje és fia volt.

Kossuth halálhírére az ország va
lam ennyi templomában gyászisten
tiszteleteken emlékeztek meg róla. 
Volt olyan város is, ahol a hívek 
nem  fértek el a templomban s a vá
ros piacán ta rto tták  sokezer ember 
részvételével a  gyászintentiszteletet.

Egyházunk Kossuth-szeretetére 
jellemző, hogy Veres János orosházi 
lelkész Turinba utazott s a  t vele 
együtt megjelent m agyar küldöttség 
jelenlétében ta rto tt hatalm as gyász
beszédet. A m agyar határnál a  lég- 
rádi lelkész, a Balatonnál a kővágó- 
őrsi lelkész, Székesfehérvárptt a 
helyi lelkész ta rto tt gyászünnepséget 
Kossuth koporsójánál, m ajd Buda
pesten Sárkány Sámuel püspök és 
Horváth Sándor lelkész búcsúztatták 
el a  nagy halottat.

A Kossuth halálát gyászoló evan
gélikus egyházban az a meggyőző
dés is hangot kapott, hogy valam i 
még nincsen egészen rendben a fe- 
rencjózsefi Magyarországon s Kos
suth nevének em lítésére erőteljésen 
felbuzgóit a  függetlenségét elvesz

takarm ányfű-m agvak .Vetését, s be
bizonyította, hogy van segítség a te r
mészet mostohaségával szemben 
ezen a téren Is.

Mindezek csak kiragadott példák
Tessedik óriási jelentőségű mező- 
gazdasági* újításaiból, és sikereiből, 
de ezek a példák is beszédesén bi
zonyítják, hogy Tessedik mennyire 
az új m ellett foglalt állást á régi
vel szemben, mennyire é tudományos 
eredményeken alapuló legfejlettebb 
módszereket ajánlotta a  parasztok
nak, s m ennyire óvta őket attól, 
hogy elm aradottságuk m iatt Ínsé
get és nyomorúságot lássanak.

Tessedik biztos volt abban, hogy 
szorgalmas m unkával és a  korszerű 
mezőgazdasági módszerekkel a falu 
felemelkedése elérhető és megvaló
sítható. Ezért írta  .meg fent idézett 
könyvét is, hogy azzal is előbbre 
vigye a parasztság m egjavított m un
káján á t hazája sorsát. Könyvében 
így ír érről:

»Itt tsak ez egyet jegyzem-fel, 
hogy az illyetén a’ meg-Jobbit- 
ta to tt gazdaságbéli regula sze
rén t helyhezteíett falu, a* 6 v i
rágozása által, mellyre bizonyá
ra  kevés idők alatt fel-emelked- 
úék, az ő jéles haszna által, 
mellyen az ő lakosi örvendené
nek, más ezereket édesgetné azon 
módnak fel-találására, hogy mi
képpen a* Paraszt, és ezzel a’ 
M agyar Haza a' jobb rend-tartás 
által íel-segíttethetnék. Nékem 
úgy tetszik, egy jó rendbe te t t  
falunak bizönyára igen szembe
tűnő újsága, 's énnek bé-véte- 
tendő baszna, a' szorgatmatos- 
„ ságot igen fel magasztalnák.«
Tessedik egész életm űve Luther

nek a rra  a  mondására emlékeztét, 
am ely szertót a hit olyan tevékeny- 
erő, amely nem is kérdezi, mit kell 
cselekednie, m ert m ielőtt kérdezne, 
m ár meg Is cselekedte azt. Tessedik 
maga is ezt az életform át élte s ezt 
hirdette parasztgyülekezetének is!

Ottlyk Ernő

r adio s  félóra
Március 21-én, vasárnap réggel fél 

9 órától evangélikus Vallásos félórát 
közvetít a Petőfi-rádió. Igét hirdet 
Gádor András lelkész.

A TEOLÓGIAI a k a d é m ia

hallgatói, tanárai és alkalmazottai a 
hűvösvölgyi Lelkésznevelő Intézet
ben ünnepelték március 15-ét. Az 
ifjúság ünnepi ülésén Bolla Árpád 
»Evangélikus lelkész áz ÍÖ48-as sza
badságharcban« címmel* tartott elő
adást. Az ünnepségen szavalattal 
Dulcz Pál és Bikter Endre szolgál
tak. Bácsi Magdolna művészi hé- 
gedűjétékkaí részletet adott élő 
Mozart D-dur hégedűhangverseny I. 
tételéből.

»A márciusi napok nem ember 
műve, hanem az örökkévaló Istené. 
Nekem csak annyi részem van benne, 
hogy határozottan mégragadám az 
események fonalát.« (Kossuth)

NŐGRAD
Kühn Ernő vóit aszódi vallástanár 

á Déli egyházkerület állományából 
az Északi egyházkerület állomá
nyába kérült s Őt Vető Lajos püs
pök április 1-i hatállyal a nógrádi 
gyülekezet segédielkéezéül küldte ki.

BEZI
Böjt élső vasárnapján a gyüleke

zet konfirmandusai meghitt széretet- 
véndégségen volték együtt hozzátar
tozóikkal és az egyházközség vezető
ségével a lelkészlakon. A gyüleke
zettől mindegyik konfirmandus Bib
liaolvasó Útmutatót kapott aján
dékba.

KISKŐRÖS
A kiskőrösi evangélikus gyüleke

zet az elmúlt két vasánapon irha- 
házábart szeretetvendégséget rende
zett, melynek keretében a gyüleke
zet énekkara és zenekara ifj. Tóth- 
SzőHös Mihály lelkész vezetésével 
előadta Oumpeizhaimer Ádám: Is
tent dicsérd . . ., Bach: Jöjj Útatn, 
Jézus..., Híindel: Ünnepi Zsoltár, 
FasSang: 0  terjeszd ki Jézusom . . .  
című műveit, A gyülekezet Ifjúsága 
az énekkar tagjaival az Énekek 
Éneke könyve alapján jelenetet adott 
elő.

Az Egyházegyetem Tanácsa m ár
cius li-é n  és 12-éh ta rto tt ülésén 
nagyjelentőségű döhtést hozott. El
határozta, hogy elindítja a Gyüle
kezeti Segély országos gyűjtését. Ez 
a gyűjtés azt a célt szolgálja, hogy 
gyülekezetek támogassanak gyüle
kezeteket. Ennek az országos hatá
rozatnak ühnepélyes kihirdetését 
Dczséry László püspök Rápospalotán 
igehirdetés keretében végezte el.

A püspököt a rákospalotai nagy
templom előtt a gyülekezet presbi
térium a élén Kökény Elek lelkész 
fogadta és meleg szavakkal üdVÖ-

Sűrűn szerepel egyházi lapjaink' 
bah Szabölcska M ihálynak, a híres 
költő-papnak megragadó erejű verse, 
amely Kossuth művének halhatat
lanságát magasztalja:

i
»Dehogy halt meg Kossuth Lajos, 
Ne hlgyjétek! 
ö  maga egy diadalmas 
Örökélet.«

A nép gyászáról számol be »A mi 
otthonunk« című evangélikus heti
lap egyik cikke, amikor arról szól, 
hogy a cikkíró a vonaton utaztábah 
hallja, amint paraszt legényók ha
marjában maguk költötték a »Kos
suth Lajos azt izenté« dallamára ezt 
a verset, melyet szívhez szólóan 
énekeltek:

»Sir a nemzet, sír a haza 
Sír a nagyja, sír apraja,
Sír az egész Magyarotszág,
Siratja egy nagy halottját:
Isten Veled Kossuth Lajos *— 
Á rván maradtunk!«

Kossuth névé á Szabadság jelké
pévé vált népünk számára. Evan
gélikus egyházunk pedig — legjobb 
hagyományaihoz hűen — teljes szel
lemi erejével csatlakozott szabad
ságra vágyó népünk akaratához. így 
gyászolta egyházunk 60 évvel -ez
előtt Kossuth halálát.

Ottlyk Ernő

PESTÚJHELY
Március 2i-én és 28-án d. u, 6 

órai kezdettél műsoros böjti est lesz 
a  templomban. MárCiUs 21-én Bottá 
István lelkész, március 28-án At, 
Tomka Gyula budavári egyházfel
ügyelő hirdeti az igét, ,

SZARVAS
Az Ötemplomi egyházközség feb

ruár 28-án este 6 órakor igéit jól 
Sikerült vallásos estét rendezett áz 
árvaház beiinissziói termében. A te
rem  zsúfolásig megtelt. Előadást ta r
to tt Bottyánszky János mezőtúri lel
kész. Az est jövedelmét a gyüleke
zet a templomtető renoválására 
fordította.

M árcius 7—14-ig, böjt első heté
ben Kalavszky Kálm án igazgató- 
lelkász szolgálatával gyülekezeti he
tét tarto ttak , melynek összefoglaló 
tém ája; Böjt félé halad Isten népé.

KELET-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
Az egyházmegye lelkészl m unka

közössége március 2-án Békéscsabáh 
ta rto tta  rendes havi összejövetelét. 
Az ülésen Zsémberovszky János 
tótikomlósi lelkész ta rto tt bévézétő 
írásm agyarázatot, majd Linder Lász
ló Békésesaba-Erzsébéthelyi lelkész 
és Fodor O tím ár szeghalmi lelkész 
előadása hangzott el »A Szentírás 
lutheránus használata« Címen, ÉZt 
követőieg Fecske Pál egyházmegyéi 
sajtóelőadó számolt bé a fóti sajtó
konferenciáról, melyet széleskörű 
megbeszélés követett. Mekis Adátta 
esperes beszámolt a Déli Egyház
kerület tanácsüléséről, a Déli Egy
házkerület esperési értekezletéről és 
az országos esperesi értekezletről,

SZÜLETÉS
K ari Béla majosi evangélikus lel

készeket Isten élső gyéi-mekkél aján
dékozta meg feb ruár 9-én, aki a ké- 
resztségben az Ibolya nevet kapta. 
Az újszülöttre Isten gazdag áldását 
kérjük!

A levéli ev. egyházközség üíéS 
paróchiáján szívesen ad lakást nyug
díjas lelkésznek. Érdeklődők fordul
janak a hegyeshalmi ev. lelkész! hi
vatalhoz,

zölte. Dezséry László püspök ige
hirdetését lapunk más helyén teljes 
terjedelemben közöljük.

Istentisztelet után a gyülekezet 
presbiterei megbeszélésre gyűlték 
össze a gyülekezeti teremben. Ebből 
az alkalomból Czizmadla András 
felügyelő köszöntötte Dezséry László 
püspököt. Beszédében hangsúlyozta, 
hogy a rákospalotai gyülekezet a 
múltban is minden erejével támo
gatta más gyülekezetek templomépí
tési akcióját és a jövőben még in
kább magáévá teszi a Gyülekezeti 
segély ügyét;

Dezséry László püspök válasZbeSíé- 
dében többek között ezeket mon
dotta:

— Nagyon örülök, hogy a rákos- 
palotai gyülekezet szívén hordozza 
az ország többi evangélikus gyüle
kezetének az ügyét. Különösen szó
két, ahol anyagi nehézségek és há
borús pusztítások miatt bem sikéfült 
a megkezdett templomépítést befeje
zéshez juttatni;

Mintegy tíz templom építését 
kell egyházunknak befejeznie. 
Ezfeket az építkezésekét a háború 
megakasztotta és különböző 
anyagi nehézségek miatt a gyü
lekezetek nem tudtak elegendő 
erőt felmutatni az építkezések 
befejezéséhez. Most az egész 
ország cvatigélikussága odaáll 
melléjük és a Gyülekezeti Segély 
segítségével ezeket az építkezé

seket be fogjuk fejezni.
Az előttünk járó nemzedék magyar 
evangélikus egyházunk templom
építési feladatai közül sokat meg
valósított, sok gondot vett le a vél- 
lünkről. Ötven év alatt kb. hatvan 
templomot épített. Azt, ami még a 
mi feladatunkként fennmaradt, el 
tudjuk végezni ügy, hogy valamennyi 
gyülekezetünknek temploma , lesz.

A püspök kérésére Kökény Elek 
lelkész röviden ismertette a rákos
palotai gyülekezet történetét. Ez a 
gyülekezet már a török Időkben, á t 
ellenreformáció kezdete előtt is lé
tezett és azóta — különböző ne
hézségekkel dacolva — megtartotta 
evangélikus hitét egészen a mai na
pig.

A lelkész beszámolója után a püs
pök elbeszélgetett az egybegyűlt 
presbitereikkel.

m e g h í v ó
A Pesti (Deák-téri) Evangélikus Egyházközség 1934. március 20-án, 

szombaton este 6 órakor

M Á R C I U S I  E S T
címen rendezi 5. Deák-téri Est-jét.

K ö z r e m ű k ö d i k :  Gyöngyösi Vilmos esperes, dr. Ottlyk Ernő téól. 
intézeti tanár, Zathüreczky Ede Kossüth-díjás, M. Molnár Éva, 

V. Bencze Magda, Gádor András és Molnár Zoltán.

A Lutheránia ének- és zenekar

E G Y H Á Z Z E N E I  E S T J E
1954. m árcius 22-én, hétfőn este fél 8 órakor a D eák-téti templomban. 
K ö z r e m ű k ö d n e k :  M. M olnár Éva, M áthé Jolán, Zalánfy Aladár. 

Vezényel: W eltler Jenő

Megemlékezés J . S. Bach születésnapjáról
(1685. március 21.) — Orgonái: Peskó Zoltán.

» N A G Y  M E S T E R E K  — N A G Y  MÜ V E K «  c. sorozat 
V. hangversenye

a fasori evangélikus tem plom ban (Bp., VII., Gorkij-fasor 17.) j 
1954. m árcius 2I-én, vasárnap este 7 órakor

—

H atvan évvel ezelőtt, 1894. március 
20-án halt meg Kossuth Lajos, aki 

kétszeresen miénk volt, úgy is, m int 
a  nemzeti függetlenségi harc vezére 
és úgy is, m int evangélikus egyhá
zunk tagja.

Egyházi sajtónk helyes arány
érzékkel m utatott rá  Kossuth halá-

így gyászolta egyházunk 00 évvé! ezelőtt Kossuth halálát
te tt nem zet fájdalm a és keserűsége.
Ez a hang szólal meg például »A mi 
otthonunk« című, Pozsonyban, a 
híres M asznyik Endre teológiai ta 
n ár szerkesztésében s a  Luther T ár
saság kiadásában megjelenő heti
lapunk vezércikkében: »A magyar 
nem zet édes atyja, Kossuth Lajos 
neta üzen m ár többé nekünk sem
mit. Pedig oly forrón, olyan buzgó 
szívvel im ádkoztunk m indnyájan — 
drága életéért. Az ég haragszik ránk 
— nem hallgatta meg könyörgésün
ket. item  is méltó e föld, hogy n a
gyok szülessenek rajta. Nem voltunk 
méltók mi sem ő reá. Ki szabad ha
zát síeírze nekünk s a  népet nem 
zetté Tette — Kossuth Lajos házát- 
larlul, számkivetve halt meg.«

Ugyanez így szólal meg Sántha  
Károly híres papköltö Kossuth te
metésekor című versében:

»Isten, Isten jövünk hozzád, 
Vigaszért esd Magyarország.
M ert elesett, sírba szállá 
A  ml fe jünk  koronája,
Porba hullott büszkeségünk;
Meghalt Kossuth! Jaj most n ékü n k’A

A  költemény utolsó vérsszaks 
hűen fejezi ki mindazt, am it Kos
suth neve, ez a »nagy hatalom« je
lentett a szabad haza Után vágyako- 
zók számára:

»Föltámadott ő! él szelleme,
Nagy hatalom az ö neve: 
Szétmorzsolja a rabságot,
Megszüli a szabadságot,
A  dicsőült szent helyekről

ÁldVa néz ránk az egekből,
S  ö tökké egy az itnájh,
M ely lelke mélyéből szakad: 
Legyen boldog, legyen szabad 
A  magyaroknak hazája!
Isteh! mondd áldásod rája!«

„Mintegy tíz templom építését kell egyházunknak befejeznie“
—  m o n d o tta  D ezséry  László p ü sp ö k  R á k o sp a lo tá n
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Szem eim  m indenkor az Úrra nézn ek
Zsolt. 25, 15.

Híveink jó részé a  prédikációért 
já r  templomba, sót ázt lehet Ihon- 
dani, hogy mindenki ezért keresi 
fel Istennek házét. Vannak, akiket 
nem  is érdekéi az istentisztelet eleje* 
hanem  elkésve csak a prédikációra 
érkeznék;

pedig á mi evangélikus isten* 
tiszteletűnk szerves egész. Ele
jétől ä  Végéig minden összetar

tozik kenne.
Nérti em beri produkció, am ely a pré
dikátor beszédében nyer kifejezést, 
hanem  Isten szava szólal meg benne 
a bevezető igétől a befejező áldásig.

Minden istentiszteletnek megvan 
a m aga bevezető igéje, latinos ne
vén introitusa, mely rendszerint egy 
zsoltárvers, vagy az írásnak  vala
m elyik más verse. Olyan ez m int a 
nyitány, vagy az első felvonás. Ha 
a színházban lekésik valaki, csak a 
második felvonást lá thatja , az elsőt 
legfeljebb a bezárt ajtó mögött hall
gathatja, de akkor nem  tud ja  él
vezni a  színdarabod.

Mindenki elveszít valam it Isten 
szaváből, aki az egyház nyitá
nyát, az intröitUst, a bevezető 

igét nem hallgatja.
A böjti időszak vasárnapjai régi 

nevüket az Introitus latin szövege 
első szavától kapták. A mai h a r
m adik vasárnap neve: Oculi, sze
meim. A bevezető zsoltárvers ugyan
ié így kezdődik:

Szemeim m indénkor az Űrra 
néznek.

Mi mindenre néz, mi mindenre gon
dol az ember, akkor is, ha tem p
lomba megy. Ml minden jár eszé
ben még akkor is, mikor a prédi
kációra gondol. Amikor meghalljuk 
a templomban a nyitányt, az introi- 
tust, elcsendesedik bennünk minden 
gond és gondolat, az ige Isten élé 
visz. Szemeim m indenkor az Ű rra 
néznék. Milyen nagy szükség van 
arra, hogy tényleg Istenre nézzünk, 
az ő szavát hallgassuk. S ha m ár

ez az első zsoltárvérs odavisz Isten 
élé, égészen máskép fogjuk hall
gatni az istentisztelet közepén kez
dődő prédikációt is.

Szemeim m indenkor az Ű rra néz
nek, hallom s abban a pillanatban 
elém áll egész életem. Oh, ugyan 
hányszor nem  néznek ezek a szemek 
Istenre, hányszor feledkeznek meg 
róla. Odaállít az ige Isten elé s 
eszembe ju tta tja  bűneimet. Jól esik 
együtt imádkozni a  lelkésszel a be
vezető ige folytatását:

Tekíhts réám, Uram, és könyö
rü lj rajtám , m ert én árva és 

szegény vagyok.
Ez a vers m ár önmagában egy egész 
istentisztelet. S hány lelkészt és hány 
hívőt zavarnak meg a  későnjövők 
ebben az áhítatban, bűnvallásban, 
ebben áz istentiszteletben, önkény
telenül eszembe jut. gyermekkorom 
lelkipásztora, aki k ih irdette a szó
székről, hogy a  hívek foglalják el az 
első padsorokat s az utolsókat hagy
ják  szabadon a későnjövőfcnek. A 
későnjövőket meg felkérte, hogy 
ezekben az utolsó padsorokban fog
laljanak helyet, hogy a templomban 
való mozgásukkal ne zavarják az 
imádkozó gyülekezet Istent tisztelő 
áhítatát. Megszívlelendő kérés ma is.

Szemeim m indenkor az Ű rra néz
nek. Hitvallás és vágyakozás ez. 
Szívem, lelkem, mindenem, életem 
az övé, nála ván, Ö rá  néz. Hitval
lás. Ugyanakkor vágyakozás is. Oh, 
csak így lenne, most is, ezen az is
tentiszteletén is. Ha így Istenre 
nézve énekelünk, imádkozunk, ve
szünk részt az istentiszteleten, m ás
kép fogjuk hallgatni a prédikációt, 
és más lesz annak áldása is.

M éltassuk azért figyelemre az 
istentisztelet minden részét, fi
gyeljünk fel m ár a kezdöénekre, 

a bevezető igére.
A hideg elm últával hagyjunk fél á 
késéssel Is és őszinte áh ítattal ttéz- 
zének szemeink az Űrra.

Gyöngyösi Vilmos

KÜLFÖLDI
e g y h á z i  h ír e k

VATIKAN
A »L’Illustré Protestant-« c. lap 

szerint m ialatt a nem-római keresz- 
tyértség az 1954 »gusztusában ta r
tandó evanstonl nagygyűlésre ké
szül, X lt Plus pápa m egnyitotta a 
szeplőtlen fogantatás dogm ájának 
első évszázados fordulója alkalm á
ból Szűz M áriának szentéit évét 
Ünnepélyesen végigvonulva Rómán, 
egy általa szerkesztett im át olvasott 
fel a Szűrnek a Banla-Maria-Mag- 
giore bazilika terén  felállított szobra 
előtt.

Nyilvánvaló, bogy a M ária-t'sr.te- 
let rendkívüli kibontakozása mind 
a Vatikánban, m ind a katolicizmus 
legmélyebb rétegeiben — egyre job
ban eltávolítja n római egyházat a 
kereszíyénség többi ágaitól. Alihoz, 
hogy valamikor ökumenikus közele
dés történhessék a katolicizmussal, 
ennek c! kellene hagynia azt a teo
lógiai vonalat, amelyet 1834-ben ha
tároztak meg s amelyet X II. Plus 
pápa 1952-ben — a Szűz mennybe
vitelének dogmája kihirdetésékor — 
oly bántóan propagált.

Szomorúan állapítjuk meg ennek 
az évrtek az elején, liogy az egyház 
egységének helyreállításától — úgy 
látszik — messzebb vagyunk, m int 
valaha,

CSEHSZLOVÁKIA
A szlovákiai evangélikus egyház 

képviseletében Chabada püspök és 
Michalko dékán Németországba ér
keztek, hogy részt Vegyenek a né
metországi evangéliumi egyházak 
zsinatán, valam int több egyházi gyű
lésen és konferencián. Chabada püs
pök Berlin Weisensee gyülekezeté
ben prédikált és átadta a gyüleke
zetnek a szlovákiai evangélikus egy
ház üzenetét: »Messziről jöttünk ide 
— mondotta —, azért, hogy közösen 
tegyünk Vallást a Szentháromság 
Isién mellett. Az a föi-ró kívánság 
él bennünk, hogy ébbeh a böjti idő
ben a keresztyének lélkiismeretét 
áthassa annak tudata, hogy m int 
Isten gyermekeinek nagy családja, 
az egységre és egyetértésre kell tö
rekednünk. A szorgalmas és békes
ségre igyekvő szlovák nép üdvözle
té t hozzuk.

K ívánjuk a ném et néppel való 
békességcs együttélésünket. Is
tennek a békessége az az alap
kő, amelyre a két nép együttes 
élete épülhet, hiszen m indketten 
a reformáció közös ta laján  ál

lunk.-«
Beszéde Végén Chabada püspök 

arra  m utato tt rá, hogy milyen nagy 
felelőssége van a keresztyéneknek 
világszerte a tekintetben, hogy sza
vaikkal és cselekedeteikkel a halál 
szövetsége ellen és a tartós béke ér
dekében küzdjenek és annak erősö
dését segítsék elő.

Istentiszteleti rend
1954. március hó 2l-6ii, vasárnap Budapesten

A PESTI OLDALON:
Deák-tér délelölt 9 Zay Lásilő. dél

előtt 11 (úrv.) D. Dezséry László, délután 6 
Zay László. — Fasor délelőtt fél 10 Szita 
István, délelőtt 11 (út*v.) Gyöngyösi Vilmos, 
délután 6 Szita István. — Dózsa Gy.-üt 7. 
délelőtt fél 10 Cserháti Sándor. — üllői-út 24. 
délelőtt fél 10. délelőtt 11 (úrv.) Scholz 
László. — Rákoczi-út 57/b. délelőtt ÍO (szlo
vák) Szllády Jenő dr., délelőtt háromnegyed 
12, délután 5 Szeretetvendégség. — Kará
csony S.-u. 31. délelőtt 10 (úrv.) — Thaly 
K.-ü. 28. délelőtt ll VáttlöS József, délután 6 
Bortttjrál Sándor. — Kőbánya délelőtt fél 10 
(úrv.) Koren Emil. — Simor-u. 33. délelőtt 
negyed 12 (úrv.) Koren Enill. — Utász-u. 7. 
délelőtt hegyed 12 (úrv.) pásztor Pál. — 
Zugló délelőtt 11 (úrv.) Muntág Andor, dél
után 6 Muntág Andor. — Gyarmat-u. 14. dél
előtt fél 10 Scholz László. — Rákosfalva dél
előtt fél 12 (úrv.) Schdlz László. — Fótl-út 
22. délelőtt 11 (úrv.) Gádor András, délután 
7 Rlrtiár Jenő. — VácI-út 129. délelőtt 8 
Qádor András, délután 4 Rimár Jenő. — 
Üjpést délelőtt 10 teológus, délután fél 7 
Blázy Lajos. — Dunakeszi délelőtt 9 Blázy 
Lajos. — Vas-ü. 2/c. délelőtt 11 Szitnonidesz 
Lajos. — Rákospalota MÁV-telep délelőtt 
fél 9. — Rp. Nagytemplom délelőtt 1Ö, — 
Rp. Kistemplom délután 3. — Pestújhely
délelőtt 10 Kürtösi Kálmán. — Rákoskeresztúr 
délelőtt fél 11. — Rákoshegy délelőtt 9. — 
Rákosliget délelőtt 10. — Rákoscsaba dél
előtt 9 Békés József, délután fél 7 Békés 
József. — Cinkota délelőtt 9 (gyerm.), dél
előtt 10, délután fél 3. -  Mátyásföld dél
előtt fél 12. — Kerepes-KÍ3tarcsa délelőtt
negyed 10. — Pestlőrinc délelőtt ll, délután 
5. — Pestlőrinc. Rrzsébet-telep délelőtt 8. — 
Pesterzsébet déielőít 10. — Soröksár-Ujtelep 
délelőtt fél 9. — Kispest délelőtt 9, délelőtt 
10. délután 6. — Wekerle-íelep délelőtt 8. — 
Rákosszentmihály délelőtt fél 11, délután 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér délelőtt 9 Várady Lajos, dél

előtt 11 Sréter Ferenc, délután 7 Várady 
Lajos. — Toroczkó-tér délelőtt 8 Sréter Fe
renc. — Óbuda délelőtt 9 Mezősi György, 
délelőtt 10 Mezősi György, délután 5 Mezősi 
György. — XII. Tarcsay V.-u. 11, délelőtt 9 
Danhauser László, délelőtt 11 Danhaüser 
László, d. u. 7 Ruttkay Elemér. — Hűvösvölgy, 
Lelkésznevélö intézet d. e. 10 dr. Ottlyk Ernő.
— Kelenföld d. e. 8 (úrv.) Bottá István, dél
előtt 11 (úrv.) Bottá István, délután 5 Muncz 
Frigyes. — Németvölgyl-út 138. délelőtt 9 
Muncz Frigyes. — XI., Bartók B.-út 158. 
déli 12 (úrv.) Muncz Frigyes. — Csepel dél
előtt 11 Galáíh György, délután 6 Brebovszky 
Gyula. — Budafok délelőtt 10 Pethő István.
— Nagytétény délelőtt 8 Pethő István. — 
Kelen völgy délelőtt 9 Sikter László. — Albert
falva délelőtt fél 11 Siktér László. — Csillag
hegy délelőtt fél 10 Kaposvári Vilmos, dél
után 7 Kaposvári Vilmos.

Erre * gyülekezetre a 
szám jellemző.

HÁROM évszázad távlatába lehet 
visszanézni, ha a péceli eVangélikus- 
ság első nyomait kutatjuk. Erős
leányegyházzá fejlődött akkor ez a 
kis közösség néhány évtized alatt. 
Iskolát épített s a  maglód! gyüleke
zet leányegyháza volt, Több száz
lélek tartozott ide. De az évtizedek 
lassan őrölték. Elköltöztek, felszí
vódtak s m ire az első világháború 
után Rákoskeresztúr kezdett gondozó 
szeretettel feléjük né2ni, m ár csak 
kerek 190-en voltak,

MAROM lelkész váltotta egymást, 
am íg rendeződött szervezetileg is a 
helyzetük. Amíg százával váltak, 
nem vtílt papjuk. Mire a szörványo- 
sodáS távlatai rém itettek, kinyúlt 
feléjük a gondozókészség. (Az egy
házban mindig baj volt, ha a pap
ság egy lépéssel később lépett, m int 
kellett volna.) A három  lelkész ke- 
vésbbé ism ert név, de rövid m ű
ködésük a latt mégis összétérelő- 
dött a  nyáj. Ismeretlenségben m a
rad t hasznos szolgák voltak dr. Csi
nos Albin, Peer P. Sándor és Liska 
Ferenc. M indhárm an m int keresztúri 
yallástamárok já rtak  ki s gyűjtöget
ték  a hívekét 1924 és 30 között.

HÄROM góeú volt m ár ekkor a 
szervezendő misszió. Pécel, m int ősi 
gyökér m ellett erősén növekedett 
Rákoscsaba, az új település. Ma m ár 
m ajdnem  háromszorosa Pécelnek. 
A harm adik, a legkisebb fiú: Isa- 
szeg. Szinte szórványlétszámú, de 
a filia öntudatával, kitartásával s 
a legkisebb gyermek kedvés szere- 
tétével élő közösség.

HÁROMSZOR hét esztendőt töl
tö tt itt a három filióból önálló misz- 
szlói egyházközséggé szerveződött 
gyülekezet első rendes lelkésze: 
Blázy Lajos. 1930-ban történt az ön
állósulás s nagy reményekkel indult 
ez a sajátos pestközeli misszió. Nem 
csupán az ötlet kedvéért bontottuk 
a 21 esztendőt háromszor 7-re. Po- 
gányföldi kültnisszlonáriusok 7 esz
tendei folyamatos szolgálat u tán  té r
nék haza egy évi pihenőre. Ez 
ugyan nem pogányföld, de misszió 
éz Is. Szétszórtságban és égyedül- 
valóságban élők közötti kemény 
misszió, ahöl három  periódust egy
folytában eltölteni súlyos szolgá
lat.

HÄROM templom álm a bontako
zott ki a lelkész működése alatt. Pé- 
celen 1935-ben épült fél 96 adófizető 
egyháztag külső segítség nélküli erő
feszítéséből. A parókia udvarén áll 
kis tetőtornyával, bélül Révész Ist
ván által megrajzolt kő szószékkel 
és oltérépítménnyel, amely félkörös 
lón oszlopaival szépen simul a tem p
lom bélső stílusához. A rákoscsabai

templomot három évre rá  kezdték 
építeni s 1939-ben adták  á t rendel
tetésének. Sándy Gyula tervezte. Me
leg, családias otthona a gyülekezet
nek s dísze az egész településnek. 
Isasz^gen a templom álm a még csak 
a tervrajzokig s a telekig jutott el 
s joggal remélik, hogy a három  test
vér közül ez a legkisebb nem lesz 
ebben a tekintetben sem mostoha.

MAROM éve m unkálkodik Ott a 
gyülekezet új lelkészé: Békés Jó
zsef. Bosszú évek keményen edző 
szórványszolgálata után került ide, 
ebbe a pestperem i szórványba. Hi
szen bár tömbökben élnek, szórvány
helyzetük van. Göeosult szórvány ez. 
Az Alföldön hitet szikkasztó szelek 
fú jtak  m ár á t a kabátjáh, de benne 
csak lángot szítottak s mostani gyü
lekezete bizalommal nézhet pontos, 
belterjes egyházi gazdálkodására s 
kitartó, szívós igeszolgálatára;

MAROM feladat tomyosodik ma 
a gyülekezet elé. Bár a legöregebb 
gyermek Pécel, de számban a leg
nagyobb Rákoscsaba. Kézenfekvő 
volna, hogy ide kerüljön á t a köz
pont. A csabai gyülekezet struk tú 
rá ja  is sürgetve k iá lt ez után, de 
az egész misszió szervezeti helyzete 
is ezt kívánja. Másik feladata Ugyan
csak Rákoscsabán van. A templom
hoz — az eredeti terv  szerint — meg 
kell építeniük az iroda és gyüleke
zeti szoba céljait szolgáló kis oldal
szárnyat. A gyülekezeti élet maga 
égetően követeli ezt. Legutóbb az 
egyházmegye lelkészei és felügyelői 
voltak együtt s a nagy család test
véri szeretőiével lá tták  á t ezt a 
szükséget. Segítő tervek is érlelőd
tek, ami bizonnyal lendíteni fogja 
a gyülekezet építő buzgalmát. A 
harm adik feladat az isaszegi tem p
lom. Ennek a kis testvérnek sem 
szabad elm aradnia.

Ügy írom le ezt a  három feladatot, 
m int aki e  sorokkal szerte az ország
ban sokak otthonába és templomába 
lépek be. H írt hozok erről a kis 
missziói gyülekezetről. Három nagy 
szüksége van a Rákoscsaba—Pécel— 
Isaszeg testvéreknek!

Koren Emil

Ó, mi az élet szeretet nélkül? 
Iszonyú, m int a tágas vadon, amely
ben nem já rt embernyom. Bor
zasztó, m int az éjfél hasogató hi
dege . . .  Nem élt az, aki szeretet nél
kül élt!

Kárm án József

*

Szerető szív készebb magában ke
resni a hibát, m int szerétete tárgyá
ban.

Kazinczy Ferenc

RÁKOSCSABA —  PÉCEL
hárm as

ÚJABB ÁRLESZÁLLÍTÁS
A minisztertanács március 13-iől le

szállította a hús- és zsiradék-árakat. 
Ez az újabb árleszállítás egy évre 
számítva mintegy 500 millió forint 
tiszta m egtakarítást biztosít az or
szág lakosságának.

A m inisztertanácsnak ez a határo
zata az újabb árleszállításról fontos 
láncszeme a korm ánypragrám m  meg
valósításának. Végrehajtása a minisz
tertanács elnökének az országgyűlés 
január 23-1 ülésén tett bejelentése 
széliemébe« történik.

Ez az újabb árleszállítás Is bizo
nyítja azt. hogy az új kormánypro
gram m a valóságra épült, népünk 
további felemelkedését célozza és 
lépésről lépésre meg Is valósul. Egy
házunk népének az a feladata most, 
hogy —- m int az égés* magyar nép 
égy része — minden erejével tám o
gassa népköztársaságunk korm ányát 
a kormány Programm megvalósításá
nak. útján. A termelés emelésén be
lül a központi kérdés, am elyre min

den rendelkezésre álló erőt összpon
tosítani kell, a mezőgazdaság fej
lesztéséről hozott korm ányhatározat 
eredményes végrehajtása. Mindent 
meg kell tennünk annak érdekében, 
hogy a tavaszi m unkák gyors és 
eredményes elvégzésével mindén 
erőnkkel hozzájáruljunk az új te r
més emeléséhez és népünk jólétének 
további fokozásához.

Püspökeink március 7-i és espere
seink március 14-i körlevelükben 
állást foglaltak az egész egyház ne
vében és utat m utattak  az egyház 
népe szám ára a további feladatok 
elvégzésére: »Böjti, hitbeli elmélye
désünk terem je hát a hit cselekede
teinek gyümölcsét kormányunk me
zőgazdaság-fejlesztési terveinek meg
valósításában, a  m unkás kötelesség- 
teljesítésben, hogy meíőgkídaságUiik 
felvirúgozzék, a magyar emberék jó
létben élhessenek m indenütt a t or
szágban.« Adja Isten, hogy felhívá
suk találjon halló fülekre m indenütt 
a gyülekezetekben.

Szombat esti közös imádságunk
JÉZÜS DlAKONlAjA.

Máté 20, 23.
Jézus egész életé és m inden cselekedete diakónia, vagyis szolgálat

volt az emlber felé. Szolgálatból le tt az »Ige testté«. Szolgálatból vál
lalta a keresztét, szolgálatból m aradt a kereszten, am ikor csúfolói á 
keresztről való leszállásra biztatták. Szolgálatból vállalta a sír mélysé
gét és a halál birodalmának sötétségét. De szolgálatból ül az Atya Istén- 
Ziek jobbján Is. Amíg a  földön járt, m inden em bernek azzal szolgált, 
amire deáknak éppen szükségük volt: a bűnösnek bűnbocsánattal, a sán
tának járással, a pbklösnak megtisztulással, a gyászolónak vigasztalás
sal, az éhesnek (kenyérrel, áz igazságra szomjazanak igéjével, a békét- 
lennek békességgel és az örömtélcnfték örömmel, — Kész volt rá, hogy 
mindezekkel minden pillanatban  szolgáljon: a sam áriai asszonynak, 
akkor adott új életét, am ikor fáradtan  pihent égy kút mellett, a ház
tetőn keresztül eléje léérésztétt bénának igehirdetés közben, a latornak 
a keresztem Mindig m indenkinek szerétéiből szolgált. Legnagyobb 
díakóniája mégis kerészthalála Volt, méllyel az égésé világnak, nem
csak egy-egy léléknek szolgált.

Jézus diakóniájával kapcsolatban két dolgot kell nagyön m egtanul
nunk. Az egyik: engednünk kétl, hogy Jézus Pékünk szolgáljon. Mi sok- 
ször szeretünk nagy Ugybuzgósággal Érte és Neki szolgálni, szerétjük 
az Ö ügyét mégvédeni. Közben elfelejtjük, hogy a legnagyobb »tettünk« 
az, ha hagyjuk magunkat kiszolgálni az Ö igéjével és szentségével és ezé
ken keresztül bűnbocsánattal, új élettél és üdvösséggel. A másik, amit 
meg kell tanulnunk az, hogy nekünk is bélé kell állnunk dz Ö diákónlá- 
jába. Be csak akkor, am ikor m ár elfogadtuk az Ő felénkirányuló diakó- 
niáját. Ettől kezdve azonban az Ö Szeretető Vél, az Ő hűségével szek á l
nunk kell mindig és m indenkinek; igével, szeretettél, segítséggel, kényér
rel, murtkáVal, örömmel és élő remchységgel.

V A LL JU K  MEG, hogy sokszor buzgólkodtunk. ott, ahol egysze
rűen el kellett válna fogadnunk Jézus diákánláját.

AD JU NK H ALÉT, hogy Jézus szolgál nekünk, és Magyar- 
országi Evangélikus Egyházunk végezheti diákőniáját.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy egyházunk mindén tágja elfogadva. 
Jézus feléje irányuló szolgálatát, öröm',net szolgáljon mindén ember
nek, az egyház tagjainak, de a kivülvalöknak is. K. 2.

B I B L I A - O L V A S Ó
HETI IGE:
»Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem 

hogy 6 szolgáljon, és adja az ö életét válságul sokakért.« Máté 20, 28.
Március 21,, vasárnap, Ján. 13, 1—11.

Jézus egész élete szolgálat volt: szolgált nemcsak a tanítványok 
szűk körében, hanem  szolgélt mindig és mindenkinek. Még Judást sem 
zárta  ki szolgáló szeretetéből, noha tudta, hbgy eláru lja  őt. Be éppen 
ebben m utatkozik meg a szeretet nagysága.
Március 22., hétfő, Ján. 13, 12—20.

Jézus szolgált, pedig Ű r volt ő és Mester. Ki csodálkoznék, ftá a 
tanítványok mosták volna meg Jézus lábait? Hiszen Ö völt a méstér, 
ők csak tanítványok. És mégis szolgált nekik. Miért? Így akarta előt
tük  nyilvánvalóvá tenni, hogy a szolgálat határozza meg legszebben az 
embernek em bertársához váló viszonyát. Erre m utátött példát Jézus. 
Be legszebb szolgálata mégsem a lábmosás volt, hanem  értütik önként 
vállalt kereszthalála a Golgotán.
Március 23., kedd. Jáh. 13, 21—30.

Sok em beri gyengeséget áru ltak  él a tanítványok a veszedelem órái
ban: tétovázták, aludtak, m enekülték; egy közülük meg is tagadta Mes
terét. De őszinte volt megdöbbenésük, am ikor hallották, hogy egy kö
zülük elárulja az Urat. Ezért tám adt János ajakén oly fájón a kérdés: 
»Üram, ki az?« A2öta mindig időszerű Jézus panasza és János kérdése. 
Mi még sohasem áru ltuk  el a  M estert?
Március 24., szerda. Ján. 13, 31—35.

Valóban »új parancsolatot«- adott övéinek Jézus. EZ volt legszentebb 
öröksége, amelyhez foghatót még nem láto tt a világ. Szám ára befeje
ződött az életharc s most visszatér Atyjához, így lesz halála diadallá. 
Mindaz, am i m ögötte van, Istent dicsőíti. A tanítványok ihagukfa 
m aradnak: ezért kell, hogy egymást szeressék.
Március 25,, csütörtök, Ján. 13, 36—38,

Különös egyéniség volt Péter: erős jellém, bátor és elszánt. De haj
lamos volt a  bukásra is. Ezért kereste Jézust. Mikor pedig megtalálta, 
különös szeretettel vette Öt körül. Csak egyet nem  tanult meg Péter: 
félni a maga bűnétől. Biztos volt dolgában. Nem tudta, hogy »két lélek« 
lakozott kebelében. Nem esett volna el, ha m egtanult volna így im ád
kozni: »Ne vigy m inket a  kísértésbe.« Példája Intsen m inket a  szün
telen imádkozásra!
Március 20., péntek, Jén. 14, 1—6.

Van hely az örök dicsőségben Jézus megváltottál számára! Ezt 
mondja nekik: ha bűneitek kizárnak is onnan, bízzatok, én helyet 
készítek nek tek ; csak el ne eresszétek hűséges kézemet, akkor beviszlék 
A tyám  házába! ö  az egyetlen közvetítő Isten és em ber között.
Március 27., szombat. Ján. 14, 7—*14.

Isten Jézusban lett testté. Jézus szava — Isten s2ava, Jézus tettéi 
— Isten tettel. És ugyanolyan te ttekre lesznék képesek azok is, akik 
hisznek Urukban. Ehhez azonban az is szükséges, hogy az ő nevében 
imádkozzanak. Az olyan imádságok m eghallgattatnák. Jézus követői, 
ha nehéz úton járnak, így imádkoznak: »Fogd két kezem kezedbe«; ha 
bánat keresztje a la tt roskadoznak, ily könyörgés tám ad ajkukon: »Múl
jék el tőlem e keserű pohár, de ne úgy legyen, am int én akarom, hanem 
am int Te.« Ilyen im ádságra fentről mindig ráfélel az Ámen.

Fürst Ervin
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KÉT TEMPLOMÉRT
D. Dezséry László püspök igehirdetése 1954. március 14-én, Rákospalotán a Gyülekezeti Segély munkájának elindításakor

'Alapige: Róma 1, 12: »Hogy együtt 
fe lbuzduljunk tinálatok egymás hite 
által, a tié tek meg az enyém  által.« 

Keresztyén Gyülekezet!
Testvérek az Ü r Jézus Krisztus

ban!
Egyházegyetemünk presbitériuma, 

mely am int tudjátok a M agyaror
szági Evangélikus Egyház igazgatá
sának országos tanácsa, m últ héten 
azt határozta, hogy elindítja és gyü
lekezetről gyülekezetre végrehajtja a 
Gyülekezeti Segély országos gyűjté
sét.

Ez a gyűjtés arra szolgál, hogy 
gyülekezetek támogassanak gyü
lekezeteket, szegényebbeket, ott, 
ahol nincs elég erő templomépí
tésre vagy megkezdett templom
építés befejezésére, általában a 
gyülekezeti igehirdetés szolgá

latának fenntartására.
Valaha ezt a gyűjtést gyámintézeti 
gyűjtésnek - neveztük és nagy m últja 
van egyházunkban. Nemcsak egyhá
zunkban, hanem szerte a világon 
más evangélikus egyházakban is, 
ahol ennek a több m int száz eszten
dős gyülekezeteket segítő közegyházi 
szolgálatnak a feladatát felismerték. 
Ebben a tekintetben azonban ez év
ben hatalm as változás történik a mi 
egyházunkban. M últ esztendei zsina
tunk  a volt Gyámintézetet, mely 
voltaképpen egyesület volt a gyüle
kezetek m ellett, teljesen átszervezte 
és valamennyi gyülekezet sajátos és 
belső feladatává tette. Elhagyta a 
régi gyámintézet nevet és megalapí
to tta  a Gyülekezeti Segélyt. A Gyü
lekezeti Segély egész egyházunk sze
retetszolgálata, gyülekezetekből gyü
lekezetek felé.

Az Egyházegyetem Presbitériu
mának ez a döntése, mely a Gyü
lekezeti Segélyt most útjára in
dítja, cgyháztörténelmi esemény 
és országos egyházunk azzal tisz
telte meg a rákospalotai gyüle
kezetét, hogy engem megbízott 
azzal, hogy ennek az országos ha
tározatnak ünnepélyes kihirde
tését ebben a gyülekezetben vé
gezzem el igehirdetés keretében.

Ti halljátok tehát először ennek hí

ré t és innen fog eláradni a gyüleke
zetek országos mozgalma, a Gyüle
kezeti Segély ez évi feladatának 
végrehajtására.

Az a dolgunk most, testvérek, 
hogy az igéből világosan megértsük, 
mi ez a feladat, honnan vettük a pa
rancsot ennek a feladatnak végrehaj
tására és milyen hitre, milyen lélekre 
van szükségünk, hogy Isten paran
csát végrehajtsuk.

A szent ige, amelyet felolvastam, 
Pál apostol legfontosabb leveléből, a 
rómaiakhoz írott levélből van s egy 
hosszabb szakasz összefüggésében 
jelenti szám unkra Isten üzenetét. Eb
ben a szakaszban Pál apostol meg
indító szavakat szól arról, hogyan 
vágyik ő más keresztyének, más gyü
lekezetek után. hogyan kíván ja látni, 
ismerni és segíteni mindazokat, akik 
a Krisztuséi, hogy ö t  is lássák, is
m erjék, segítsék a többiek a Krisz
tus-követésben. Többi között

ezzel az igével vetette meg Pál 
apostol az alapját az egész ke- 
resztyénség cgyüvétartozása egy

házi tudatának.

Pál apostol Isten igéjét mondva, az 
evangéliumot jól értve, Krisztusban 
a maga életét teljesen elrejtve, ma
gát Krisztusnak m indenestül szol
gálatra adva érzi á t együvétartozását 
minden keresztyénnel. Az igehir
detés és az egymást segítő szolgálat 
a diakónia minden testvéri eszközét 
felhasználva dolgozik a keresztyének 
ilyen egységéért. Pál apostol volt az 
első, aki így érezte át először az egy
ház ügyét Jézus Krisztus után, m ert 
természetesen ebben is, m int min
denben Jézus Krisztus volt szá
m unkra a kinyilatkoztatás és a példa. 
Krisztus, az Isten »-népéhez« jött s az 
egészet ölelte irgalmas szeretettel a 
maga keblére. Az egész embériség 
m egváltását végezte el s Isten egész 
népét egynek tekintette.

Krisztustól és Pál apostoltól kap
tuk tehát a hivők és a keresz
tyén gyülekezetek együvétartozá- 
sának tudatát és tapasztalatát.

Ebből az igéből tehát elsősorban 
azt a m egállapítást halljuk, hogy

a keresztyén ember nem lehet magános ember
Ezt nemcsak buzdításként mondja, 
m intha azt mondaná, hogy ti keresz
tyének ne legyetek magános embe
rek, hanem  kijelenti, hogy mi nem 
tudunk  magános keresztyénekként 
élni.

A keresztyének összetartoznak, 
m ert a hitet mi m indannyian mások
tól vettük  és m ásokkal együtt vet
tük;

Magyar evangélikus egyházunk 
mostani nemzedéke édesapáink
tól és édesanyáinktól vette ezt a 

hitet és együtt vette.
Áz előző nemzedék m egkereszteltetett 
m inket és ezzel bekapcsolt m inket a 
gyülekezetbe, az egyházba. Amikor 
először felvezettek m inket a temp
lomba, együtt ta láltuk  a gyülekeze
té t és ez szám unkra feledhetetlen. 
P ál apostol óta nemzedékről nemze
dékre »örököltük« a hitet. S az egész 
egyháztörténet nem egyéb, m int tu 
datos bizonyságtétel a  keresztyének 
összetartozása mellett, hiszen az nem 
egyes keresztyének története, hanem 
az e g y h á z  története.

Isten népének ebből a nemzedék
ről nemzedékre szálló együvétar- 
tozásából vette az erőt az egyház 
mindig is a szétszórattatás elleni 

küzdelemhez.
Hányszor akarták  a magyar evangé
likus egyházat is szétszórni az ellen- 
reformáció dühével. Ilyenkor m in
dig a  gyülekezetét összetartó valósá
gok lerontására törekedett az ellen
ség. Az igehirdetés szolgálatát, a 
gyülekezeti közösséget, a templomot 
akarták  elvenni tőlünk. A keresztyén 
em ber azonban nem tud magánosán 
élni. A keresztyének számára egy
házat terem tett az Isten.

Azért sem tudunk magánosán 
élni, mert a keresztyén hitnek és 
életnek küldetése van a világban 
s ez a küldetés mindig a másik 

emberre vonatkozik.

Az oltár előtti igéből éppen azt kell 
m ost m eghallanunk, am it ebben a 
tekintetben tanultunk  Jézus Krisz
tustól. Ö nem tekintette személyes 
zsákm ánynak azt, am it ő Istentől 
kapott és élvezett, hanem az embe
reik szolgálatára adta vele magát. 
Ö az emberiség nagy diakónusa, aki 
abban m utatta  meg a keresztyénség 
lényegét és értelm ét, hogy az szol
gálat másoknak. Azért hívott m in
ke t istenhitre, hogy ebben a hitben 
bizonyságot tegyünk és erősítsünk 
másokat. Azért adtuk m agunkat Is

ten kegyelmező törvénye alá, hogy 
becsületes és jó életünkkel használ
junk másoknak. A rra való az egész 
keresztyénségünk, hogy szeretettel és 
békességgel hozzunk áldást a többi 
em ber életébe. A magános keresz
tyén életnek semmi értelme nincs.

Ereje sincs és meg is romlik. Nincs 
ham isabb dolog, m intha valaki azt 
mondja magáról, hogy hiszek és nem 
érzi, hogy a keresztyén élet a többi 
em berért Való élet.

De azért sem lehet magánosán 
cinünk, mert keresztyén élctfoly- 
tatásunknak szüksége van más 
keresztyének élettapasztalatára 

és segítségére.
Ahogy én most itt prédikálok, abban 
keresztyén nemzedékek végtelen so
rának hite, imádsága, m unkája és 
élettapasztalata van benne. Amit a 
teológián tanulunk, az kétezer esz
tendős egyháztörténetnek, a bárhol 
élő em berek között, m indenütt meg
található egyháznak tapasztalatgyűj
teménye, a szentírás megszámlálha
ta tlan  em berének m unkája és bi
zonyságtétele. E nélkül a keresztyén 
közösség nélkül m agunkban semmire 
sem mennénk, m indent mindig élői
ről kellene kezdenünk, és egyenként 
m ondana csődöt az a próbálkozá
sunk, hogy keresztyén módon éljünk 
a világban. Sok keresztyén nem is 
gondol arra, hogy miilyen széles kör
ből hány nemzedék, hány nép és 
hány egyház keresztyén bizonyság- 
tételéből beszél, am ikor véleményt 
mond az em beri élet dolgairól. Nem 
is gondolja, hányán segítettek neki 
abban, hogy m egtudja, m it jelent a 
keresztyén éléífoí'ytatás a maga élet
viszonyai között. Testvéreim, apai
kor mi azt próbálgatjuk, mi a haszna 
és mi a küldetése a m agunk keresz
tyén életének s keressük, hogy mit 
jelent a keresztyén életfolytatás a 
mi mostani életviszonyaink között, 
akkor döntő módon kell felism er
nünk azt, hogy az egész egyház dol
gozott és dolgozik értünk. A mai 
hívőkért is egy egész egyház gondol
kozik, tanul és okul.

Az egyháznak ez a láthatatlan 
zsinatolása segíti, buzdítja és 
alakítja az egyes keresztyének 
életét. Mi kétezer esztendő egy
házi okulása alapján tanítjuk 
most egymást arra. hogy hogyan 

lehet Krisztust követni.
Magános hívők vagyunk és egy

ben halálra ítélt hitű és életű ke
resztyének, ha ezért a keresztyén 
együvétartozásért nem tudunk hálát 
adni, ha nem tudatosítjuk és nem 
keressük eléggé ezt a közösséget. 
Pál apóstól — látjátok — vágyik a 
többi keresztyén után. A leghatal
masabb hivők közé tartozik, mégis 
rá  van szorulva a többiek hitére, 
hogy ő maga hitében felbuzdulhas
son.

Amit azonban az egyes keresztyénekről mondtunk, s ezt Isten igéjéből 
vettük, azt a gyülekezetekről is mondanunk kell

A keresztyén gyülekezet sem lehet 
magános, m ert m int gyülekezet is a 
hitét másoktól vette és m ásokkal 
együtt vette. Ez Rákospalotán is így 
van. Ki tudta, hány és milyen mes >zi 
magyar tá jró l jö ttek  össze azok a  te s t
vérek, akik  most itt alkotnak gyü
lekezetei. Ki tudja, hónnap származ
nak egyénenként és hány gyüleke
zet hitbeli erejét gyűjtötték itt össze. 
Ki tud ja azután, hogy a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház azontúl, 
hogy reform átort h ité t Luther ném et 
népének hitéből vette, hány nép és 
hány evangélikus egyház hit-tapasz* 
ta la tá t gyűjtötte mór össze. Ki tudná 
felsorolni, hogy a lutheránus gyüle
kezetek hogyan összegezték a világ 
m inden tá ján  élő egyházatyák, az 
egyház különböző tanítói és az egy
ház élő gyülekezetei hitét. A gyü
lekezet nem lehet magános gyüle
kezet.

A gyülekezet azért sem lehet m a
gános gyülekezet, m ert a gyülekezet 
küldetése a többi em berekre vonat
kozik.

Lehetetlen nem érezni, hogy egy
házunk mostani nemzedékének 
esetében is Isten nagy erővel 
parancsolta egységbe, a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház hi
tének és magatartásának egysé
gébe az evangélikus gyülekeze

teket.
Pedig megvolt és megvan ezeikpek 
a gyülekezeteknek az a kísértése, 
hogy magánosán, zártan, önmaguk
nak éljenek. Isten nyilvánvalóvá 
tette, hogy m int egyháznak van 
gyülekezeteinknek közös küldetése a 
m agyar nép mai feladatai és viszo
nyai között. Az a tapasztalatunk, 
hogy éppen az országos egyházi 
egységben ta lálták  meg gyülekeze
teink is külön-külön a maguk helyét 
és feladatát a  nép között s hogy 
mindegyiknek külön-külön hallgat
nia kellett az egészre és engedelmes
kednie kellett az egésznek.

Azért van ez, m ert a gyülekezetek 
esetében is fennáll az, am i az egyes 
hivők esetében. Nekik is szükségük 
van az egész egyház h it-tapasztala
tá ra  és semmik volnának, szétesné

nek, m agukra hagyva e nélkül az 
együvétartozás nélkül.

A mi mostani gyülekezeteink ha 
akarták, ha nem, együtt tanul
ták hazánk felszabadulása óta 
Isten igéjéből azt, hogy miként 
kell megtalálniok a szolgálat út
ját, miként kell viselkedniük a 
mában, ha Krisztust akarják kö

vetni.
Talán nincs is felemelőbb bizonyí

tékunk Isten irán tunk  való irgal
masságáról, m int éppen az, ahogyan 
Isten a felszabadulás óta együvé
parancsolta a mi gyülekezeteinket. 
Emlékezzünk csak vissza arra, ho
gyan tö rtén t mindez. Jól emlékszem 
arra, és ti is emlékeztek, hogy az 
ostromolt házak pincéiből előbújó 
evangélikusok hogyan nézték 1945- 
ben megszülető új világunkat. Em
lékszünk, hogyan kezdődtek a be
szélgetések arról, hogyan is lesz ez
után  a keresztyén em berek élete. 
Hogyan fog szólni és m it fog mon
dani az igehirdetés, hol vannak az 
egyház pásztorai, m erre fogják ve
zetni az egyház népét, mi van a 
templomokkal és hogyan kell most 
keresztyénként élni. Mennyi tapoga
tózás, mennyi hitetlenség s a keresz
tyén élet az új világban való elhe
lyezésének mennyi gondja foglalkoz
ta tta  az evangélikusokat egyenként. 
Isten azonban az egyesek gondját 
ezrek és tízezrek gondjává tette s

ma már boldogan mondhatjuk, 
bár tíz esztendő sem telt el, hogy 
az evangélikus egyház jól okulva 
a múltból és helyesen felismerve 
mai küldetését, megerősítette a 
hívek együvétartozását a gyüle
kezetekben s a gyülekezetek 
együvétartozását egyházunk or

szágos egységében.
Ma m ár nyilvánvaló, félreérthetetlen, 
Isten előtt kedves s az em berek ál
tal ism ert egyházi u tunk van és né
pünk m indennapos életét áldásosán 
segítő, jó szolgálatunk egysége bon
takozott ki a felszabadulás óta kez
dődött vadonatúj világban. Kijaví
to ttuk  és felépítettük ú jra  a templo
m ainkat, m egtaláltuk a mondaniva
lónkat, a  szószékeken és- a  m inden

napi életben. Ma m ár mindannyian 
egyformán tudjuk, m it követel tő
lünk Isten magyar népünk mostani 
történelm i ú tján  s hűséggel ellátjuk 
ezt a szolgálatunkat.

Nem kis dolgokról Beszéltem, Test
vérek! Az egész világ történelm i for
dulópontot él át. Az em berek szinte 
a világ m inden tá ján  újrakezdték 
életük form ájának és tartalm ának 
kialakítását. Ilyen hatalm as korfor
dulón mi lett volna az egyes keresz
tyének sorsa, az egyes gyülekezetek 
sorsa, ha az egyház egységében nem 
ta láltak  volna tám ogatást?! Isten 
gondoskodott annak  boldog megta
pasztalásáról, hogy nem vagyunk 
magános keresztyének és magános 
gyülekezetek, hanem  az Ö kegyel
méből együtt buzdulhattunk fel a 
szolgálatra egymás hite által.

Nem véletlen az, hogy még az 
egyházak ökuménikus mozgalma, 
vagyis a keresztyénség egységé
nek kialakításáért folytatott vi
lágküzdelem is ebben az elmúlt 
kilenc esztendőben kapott soha 
eddig nem látott lendületet, 
Azért van ez, mert Isten a ma
gános utakról a széles, emberi 
közösségek útjára terelte az em
bereket, benne a keresztyéneket 
is és megmutatta az együvétar

tozás számtalan áldását.
Mindebben az a legcsodálatosabb, 

hogy ha most valaki közülünk ki
lenc év távlatából megkérdezné azt, 
k i volt az a bölcs, aki közülünk rá
ta lált egyházunk új történelm i út
jára , ki volt az, aki m egtanította 
egyházunk egész népét a mai keresz
tyén feladatokra s ki volt az, aki 
egyházunk egységes m agatartását, 
áldásos viselkedését bem utatta a 
többieknek, azt kellene mondanunk, 
hogy nem ism erjük azt az embert. 
M indannyiunknak azt kellene mon
danunk, am it Keresztelő Jánosnak, 
hogy nem én vagyok a Krisztus. 
És mégis m egtaláltuk ezt az utat, 
ezt a viselkedést s ezt a jó szolgá
latot.

A Szentlélek műve ez, Test
vérek!

Az Ö szele fúj, ahonnan akar és 
ahová akar s az Ö titokzatosan cso
dálatos lelki m unkájának a szövevé
nyeiben készült el ez az egyházi kö
zösség, ez az egyházi állásfoglalás. <5 
tette közössé a felismeréseinket, ö  
értelmezte szám unkra a Szentírást, 
Ö adott vezetést az egyháznak, amely 
a magánosságra hajlam os keresztyé
neknek a magánosságon győzedel
meskedő közössége. K inek a  lelke ez 
a Szentlélek? A mi Atyánk lelke és 
a  Fiúé, aki m indannyiunk pásztora 
s akinek az a hatalom  adatott, hogy 
bennünket élő h itre vezessen s eb
ben az élő hitben megtartson.

Az egyháznak nincsenek bölcsei, 
az egyháznak Krisztus adatott 
bölcseségül, igazságul és vált- 

ságul.
A keresztyén gyülekezeteknek tehát 
az a feladata, hogy szívük teljes 
erejével akarják  azt, hogy a gyüle
kezetek között mély és Krisztus ál
tal akart cselekvő összefüggés álljon 
fenn. Vágyakoznunk kell egymás 
irán t és erősítenünk kell egymást a 
hitben és a szolgálatban.

Én egyike vagyok az egyház azon 
papjainak, akinek kötelessége, hogy 
já rja  a gyülekezeteket és hordozza 
ezt az Isten Szentlelke által kikény- 
szerített közös bizonyságtételt. Nem 
tudom szavakban kifejezni, mennyi 
Örömet ad Isten éppen ebben a szol
gálatban a felől, hogyan alakul kö
zösséggé, egységgé a  mi egyházunk 
éppen azáltal, hogy megvalósul ben
ne a közös hit, mely közös m ai szol* 
gálatunk alapja. H íveink és gyüle
kezeteink tanulnak egymástól, együtt 
ism erik fel a  m ai keresztyén élet- 
folytatás minden kötelezését, együtt 
ta lálják  meg hitük minden kérdésére 
a választ.

Élő, alkotó, hatalmas zsinat ma 
már egész egyházunk, mely győ
zelmesen harcolja az egyház 
cgyüvétartozásának harcát s így 
szerez tőlünk, magunktól min
dig több gyümölcsöt az emberek 
hasznára. Egy egyház vagyunk, 
vágyakozunk egymás után és 

egymásra vagyunk utalva.

Ezzel a bizonyságtétellel térek vissza ahhoz, amit Egyházegyetemönk 
presbitériuma elhatározott

Együvétartozásunknaik egyik* rész
letkérdéséről van szó. Országos gyűj
tésre van szükség, m ert néhány 
gyülekezetünk, amelynek még nem 
adatott meg, hogy sa já t templo
m ában dicsérje az Istent, kiált a 
többiekhez segítségért. Olyan gyüle
kezetekről van szó, ' amelyek nem 
tud ják  m aguk felépíteni templomu
kat, vagy nem  tudják  befejezni el
kezdett tem plom épitésüket Az em
beriségre szakadt irtózatos katasz
trófa, a legutolsó háború akadályozta 
meg őket ebben. Ti; rákospalotaiak 
és valam ennyi gyülekezetünk, amely
nek m ár megvan a szép temploma, 
azokra kell gondoljatok, akiknek 
még nincsen. Az az egyház, amelyet 
Isten népünk szolgálatában együvé
parancsolt s amely nyilvánvalóan 
felismerte, hogy a magánosság he
lyett a közösség ú tjá ra  kell lépnie, 
meg fogja hallani ezt a  hívást.

Egyházegyetemünk presbitériuma 
célúi tűzte, hogy mozgósítja gyü
lekezeteinket olyan szeretetszol
gálatra más gyülekezetek iránt, 
melynek eredménye lehet néhány 
éven belül, néhány templomtalan 
gyülekezetünk templomának be

fejezése.
Tervszerű egyházépítés, a hívek ön
tudatos áldozatkészsége a feltételek 
a  cél megvalósításához. 1954-ben a 
zuglói és a pesthidegkuti gyülekeze
tek megsegítéséről van szó. Bízunk 
benne, hogy a magyarországi evan
gélikus egyház gyülekezetei nem fog
ják  tétlenül nézni azt, hogy a zuglói 
gyülekezetben tizenegy esztendeje, 
a pesthidegkuti gyülekezetben tizen
két esztendeje nem tud elkészülni a 
templom, bár a gyülekezet m indent 
m egtett érte. A háború akadályozta 
meg őket ebben. M agára ta lált egy
házunk meg tud ja oldani ezt a kér
dést. Országos egyházunk nem kíván 
olyant, ami felesleges és nem kíván 
olyant, ami elvégezhetetlen.

Azt akarjuk, hogy ne álljanak 
Magyarországon féligkész temp
lomok s ne lehessenek hazánk
ban olyan gyülekezetek, amelyek 

„ nem tudják Isten dicsőségére 
végrehajtani templomépitő ter

vüket.

Erről kellett beszélnem  nektek,
Testvéreim , ezen a vasárnapon és 

erről fognak beszélni most egyház
megyéről egyházmegyére a  Gyü
lekezeti Segély egyházmegyei elő
adói, erről fognak beszélni gyüleke
zetről gyülekezetre a lelkészek a 
templomokban-és a presbitériumok
ban.

Erről fogunk beszélni mindaddig, 
amíg ez a felhívás végig nem fut 
az egész Magyarországi Evangé
likus Egyházon, hogy megmoz
dítsák a szíveket ennek a szent 
célnak szolgálatában. A cél az, 
hogy ebben az esztendőben két 
elkezdett, de be nem fejezett 
templomot a szeretet országos 
egységéből átadjunk a gyülekezet 
használatába. S így akarjuk ezt 
folytatni a következő esztendők
ben is, mindaddig, amíg el nem 
mondhatjuk, hogy egyházunk 
valamennyi gyülekezete meg

kapta templomát.
Gondolkozzatok ezen Testvérek, le

gyetek hírnökeivé ennek az egyházi 
tervnek és odaadással imádkozzatok 
érte. Ámen.

LELKÉSZEK F IG Y E L M É B E !
Addig is, amíg a közös püspöki 

körlevél megjelenik, a püspökök igy 
közlik a lelkészekkel, hogy a nagy
heti igehirdetés-sorozat megtartása a 
gyülekezetekben mindenütt kötelező. 
Az igehirdetés témái a következők: 
János evangéliumának 17. része 
alapján: Április 11, virágvasámap. 
1—5. vers. Dicsőítsd meg a te Fia
dat. Április 12, hétfő. 6—8. vers. 
Megjelentettem a te nevedet. Ápri
lis 13, kedd. 9—13. vers. Az én örö
mömet teljesen bírják. Április 14, 
szerda. 14—19. vers. Szenteld meg 
őket a te igazságoddal. Április 15, 
csütörtök (úrvacsora) 20—23. vers. 
Egyek legyenek mibennünk. Április 
17, szombat. 24—26. vers. Akarom, 
hogy megláthassák az én dicsősége
met.

A nagyheti igehirdetésekkel kap
csolatos közös püspöki körlevél áp
rilis 3-áig érkezik meg a lelkeszi hi
vatalokba.
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CSÁNAK LEGUTÓBBI kétna
pos ülése hosszú idők óta egyik lég
jelentősebb egyházi gyűlésünk volt. 
Nem azért, mintha azon különösen 
nagy dolgok történtek volna, hanem 
azért, mert alkalom volt különösen 
nagy dolgokra, az egyházban lefolyt 
igen jelentős eseményekre visszate
kinteni. Igen figyelemreméltó beszá
molók hangzottak el itt az országos 
egyház. életéről, az országos jellegű 
egyházi munkák jelentései formájá
ban. Ezek a jelentések az egyetemes 
egyház szolgálatának, munkaköré
nek, sőt jellegének megváltoztatását 
tükrözték. Az egyetemes egyház fel
adatkörének alapos változása az el
múlt másfél esztendő alatt lépésről 
lépésre, csendben alakult ki, ma 
azonban már azt mondhatjuk, hogy 
ez a változás nemcsak szerves és 
természetes, hanem egyben igen ör
vendetes és eredményes is.

A VÁLTOZÁSOKAT AZ EGYETE- 
MES EGYHÁZ ÉLETÉBEN vol

tak épen zsinati törvényeink okozták.
Az 1952. évi I. te., mely az eddigi 

négy egyházkerület helyett két nagy 
eg> házkerületet alkotott, egyben azt 
is elrendelte, hogy mindkét egyház- 
kerület központja és püspöki hiva
tala Budapesten legyen. így alakult 
ki a Déli Egyházkerület püspöki 
székhelye mellett, mely a nagy Bá
nyai egyházkerület püspöki székhe
lye volt, az Északi Egyházkerület 
püspöki székhelye is az egyetemes 
egyház székházában. Ezzel az egyik 
egyházkerület a hivatali helyiségek 
átalakítása és megosztása kapcsán 
szoros összeköttetésbe került az egye
temes egyházzal. Az egyetemes egy
ház ez időtől kezdve arra törekedett, 
hogy a székházát teljesen egyházi 
szolgálatra rendezze át s a székház
ban lévő lakásokat is most már csak
nem mind egyházi alkalmazottak 
számára biztosította. Ez nem kis 
anyagi áldozattal járt. A két fontos 
egyházigazgatási központ közös szék
háza egyben az eddigi egyházkor
mányzatnál jóval takarékosabban 
biztosítja ezen központok fenntartá
sát.

Ez a zsinati törvény azonban, de 
még inkább az 1953. évi V., VII. és 
VIII. te. olyan útat nyitott az egyete
mes egyház további fejlődése előtt, 
mely kétségtelenül közegyházunk 
hasznára van. Ezek a törvénycikkek 
világossá tették azt, amit Grün- 
vaiszky Károly egyetemes főtitkár
helyettes az Egyházegyetem Tanácsá
nak ezen a gyűlésén jelentésében ki 
is emelt, hogy t. i. az Egyházegyetem 
»nem az egyházkerületek mellett 
vagy felett működő adminisztratív 
szerv, mely csak szaporítja az egy
házi bürokráciát, hanem egyházunk 
országos jelentőségű és kiterjedésű 
különleges munkáinak összefogó szer
ve. Az Egyházegyetem az országos 
munkáknak ezt az összefogó szolgá
latát úgy végzi, hogy tulajdonképpen 
az egyházkerületek együttműködésé
nek színtere.« Oj zsinati törvényeink 
ugyanis hatásosan rendezték az or
szágos érdekeltségű egyházi munká
kat. Valamennyit' úgy, hogy azoknak 
központja az Egyházegyetem. Vagy 
úgy, hogy ezek a munkák az egyház
egyetem osztályaiként, vagy úgy, 
hogy közvetlen szerveiként működ
nek. Valamennyinek a működése 
azonban szilárdan a gyülekezetekre 
van építve, tehát az egyházkerületek 
felügyelete és ösztönzése alatt folyik, 
országos kibontakozásukat és ered
ményeiket pedig az egyházkerületek
nek az Egyházegyetemben való 
együttműködése biztosítja.

Ha e z e n  a  f e jl ő d é s e n  v é 
g ig t e k in t ü n k . sok hálára 

indító tanulság közül különösen ket
tőt emelhetünk ki.

Voltaic olyan országos intézmé
nyeink, melyek megvoltak, munká
juk gyökerei azonban nem tudtak 
szervesen lehatolni az egyházközsé
gekig. Szinte a »levegőben lógtak«, 
háztartásukat az államsegély fedezte. 
A gyülekezetek és a hívek öntuda
tába nem tudtak beférkőzni. így vol

tunk például a Nyugdíjintézettel, és 
hasonlóképen így voltunk a lelkész
neveléssel is, bár a hívek és az egy
házközségek szívesen törődtek volna 
vele, sokkal lelkesebben és áldozat
készebben. De így voltunk különösen 
az egyetemes egyház könyvtárával 
és levéltárával, melyről a hívek és a 
gyülekezetek alig tudtak valamit, el
hanyagoltan állottak, rendezetlenül, 
az egyházi és a nemzeti használatból 
szinte kivonva. Ezek az Intézmények 
most erkölcsi és anyagi támogatást 
kaptak a gyülekezetekből, az egyház
kerületek együttműködése révén úgy, 
hogy az egyházegyetem számára ma 
már biztosítva van ezek korszerű 
fenntartása. Azt tanultuk az elmúlt 
másfél esztendő alatt, hogy az Egy
házegyetem szolgálatának olyan ki
építése, hogy az egyházkerületek 
együttműködéséből biztosítsa az or
szágos munkák szolgálati egységét — 
igen helyes folyamat és országos hasz
nosságé eredményeket hoz.

A másik tanulság azokkal az or
szágos érdekeltségű egyházi munkák
kal kapcsolatos, melyek eddig egye
sületi jelleggel működtek. Ilyen pl. 
az egyházi szeretetszolgálat, vagy a 
volt Gyámintézet munkája. Ezek ma 
országos irányítást és központot kap
tak az Egyházegyetem egybehangoló 
szolgálata révén úgy, amint azt a rá
juk vonatkozó zsinati törvény az 
egyházkerületek együttműködéséből 
biztosította. A tanulság itt az, hogy 
az egyház testén kívül maradt és 
éppen ezért sajnálatosan gyengülő 
egyesületeket nemcsak hogy pótolták 
a gyülekezetek, hanem a munkájuk 
eredményeit megsokszorozva állottak 
a helyükre. Az egyházi munka igazi 
hordozója a gyülekezet. Hálát adha
tunk Istennek, hogy mai egyházunk 
mindazt a munkát, mely országos 
érdekeltségű, de amelyet eddig csak 
önkéntes egyesületek hordoztak, va
lóban átvállalták a gyülekezetek. 
Azért is hálát adhatunk, hogy új zsi
nati törvényeink ezeket az országos 
érdekeltségű munkákat úgy szervez
ték meg, hogy azok szervesen tago
lódtak bele az egész egyházszerve
zetbe egészen addig, míg országos 
irányításukat és biztosítottságukat is 
elnyerik az egyházegyetem szakirá
nyú osztályaiban.

Ma már elmondhatjuk, hogy az 
egyházi tevékenység valamennyi ága 
szervesen kiépült, szorosan betago
zódott az egyházigazgatás valameny- 
nyi fokozatába és céltudatos, orszá
gos vezetést kapott az egyházegyetem 
osztályaiban.

A Z EGYHÁZEGYETEM TANÄ- 
CSÁNAK EZEN AZ . ÜLÉSÉN

jelentette be Grünvalszky Károly 
egyetemes főtitkárhelyettes azt is, 
hogy az egyházegyetem elnöksége és 
a két egyházkerület elnöksége a kü
lönböző országos érdekeltségű mun
kaágak egységes irányítására és mun
kájuk összehangolására fontos érte
kezletet rendszeresített, mely hóna
pok óta működik »Országos Munka
ágak Vezetőinek Értekezlete« címen. 
Ezeken az értekezleteken a püspökök 
és az Egyházegyetem főtitkára, a 
Teológia dékánja, a Lelkésznevelő 
Intézet igazgatója, a Sajtóosztály, a 
Diakóniai Osztály, a Nyugdíjosztály 
ügyvivő-lelkésze, az Országos Könyv
tár, az Országos Levéltár, a biztosí
tási ügyek és más munkaágak veze
tője tanácskoznak az elvégzett munka 
és a további feladatok felett. Ezek a 
megbeszélések igen áldásosak, mert 
fontos tapasztalatok kicserélésének 
alkalmai, életrevaló javaslatok ke
rülnek itt megvitatásra és végrehaj
tásra s az országos irányítás szem
pontjai mindig világosabban ki
alakulnak bennünk.

Az Egyházegyetem Tanácsának 
legutóbbi ülése azért volt igen jelen
tős, mert egészen újtípusú egyházi 
munkaszervezésnek első, de máris 
döntő eredményeit mutatta feL

„A német evangéliumi egyház országos lelki és szervezeti egysége 
a szétszakított Németország egységének szimbóluma44

—  mondotta D. Bereczby A lbert püspök a német evangéliumi egyház országos zsinatán
Berlán-Spandauban, a német fővá

ros nyugati övezetében ünnepélyesen 
megnyitották a német evangéliumi 
egyház országos zsinatát, amelyen 
mind a Német Demokratikus Köztár
saságban, mind a bonni köztársaság
ban lévő tartományi egyházak képvi
selői is résztvettek. A zsinatra több 
kelet- és nyugateurópai testvéregyház 
képviselőjét is meghívták. Egyházunk 
képviseleétben D. dr. Vető Lajos 
püspök, a református egyház képvi
seletében D. Eereczky Albert püspök 
vettek rész a zsinaton. A szlovákiai 
evangélikus egyházat Jan Chabada 
egyetemes püspök és dr. Jan Michal- 
ko, a pozsonyi teológiai akadémia dé
kánja képviselte.

A zsinat ülésszaka ünnepélyes is
tentisztelettel kezdődött. Utána dísz
ülést tartottak. Ezen Heinemann, a 
zsinat elnöke szívélyesen üdvözölte 
a külföldi vendégeket, majd az Egy
házak Világtanácsa képviselőjének 
rövid üdvözlő beszéde után D. Be- 
reczky Albert püspök mondott beszé
det. Beszédének bevezető szavaiban 
kijelentette, hogy dr. Vető Lajos püs
pök, valamint a szlovákiai küldött
ség nevében is szól' a zsinathoz, mi
vel az időbeosztás miatt csak egy üd
vözlő beszéd elmondására kerülhetett 
sor.

Beszédében többek között ezeket 
mondotta:

■— Abban a reménységben vagyok, 
hogy

az önök egyházában mély és szé
leskörű a hálaadás azért a kon
krét ajándékért, bogy a német 
evangéliumi egyház lélekben és 
szervezetben egy s benne olyan 
drága aranyszálat kaptak, amely 
szétszakított hazájuk egységének 

szimbóluma.
De Isten minden ajándéka egyúttal 
feladat is. Hálás szívvel és kétfelé- 
osztottságukban egymásra mindig te
kintettel levő szeretettel őrizni az 
egyház egységét a feszültségek olyan 
magas fokán, aminőben önöknek éi- 
niök kell, már magában véve is szin
te minden keresztyén erőt és elhatá
rozottságot igénybevevő feladat.

Ds az önök egyháza többet akar: 
kiváltságos helyzetét felhasználni 
arra, hogy a szétszakítottság 
szörnyű sebe begyógyuljon s a 
német nép békésen és békében 

egyesülhessen.
— Önökkel együtt könyörgünk, 

hogy ezt a nagy célt minél előbb ér
jék el. Feladatuk teljesítése oly mér
tékben sikerül, amilyen mély a hála
adásuk s ebből fakadóan konkrét 
feladataik felismerése és vállalása.

— Isten megadta a német evangé
liumi egyháznak azt a bölcseséget,

hogy ne akarja átvenni a kormányok 
vagy politikai tényezők feladatát. Bi
zonyára megadta azt a bölcseséget 
is, hogy

sajátos egyházi területükön és 
az egyház eszközeivel szolgálják 
még határozottabban, még meg
győzőbb erővel és végül eredmé
nyesen a kettős-egy célt, amit Is
ten a mai német egyházi nemze
dék elé tűzött: hazájuk egységét 

és békéjét.
E szolgálatukban mélyen egynek 
érezzük magunkat, a magyar és a 
szlovák protestantizmust a német 
protestantizmussal, s hisszük, hogy a 
világon mindenütt minden keresz
tyén egyházzal.

A zsinat ezután tárgyalta a zsinati 
főtémát, amely a német családi élet 
kérdéseivel foglalkozik a modern tár
sadalomban. Azután a zsinati bizott
ságok fogtak munkához. A záróülésen 
Dibelius püspök mondott beszédet. 
Majd hivatalosan bejelentették, hogy 
a Német Demokratikus Köztársaság 
kormánya hozzájárult ahhoz, hogy 
az 1954-ben tartandó »egyházi napot« 
Lipcsében tartsa meg a németországi 
evangéliumi egyház. Ezen az országos 
összejövetelen keletről és nyugatról 
mintegy 200.000 hívő részvételéra 
számítanak.

N é p ü n k  é p í t i  m u n k á j á n a k  t á m o g a t á s a  a  m i  r é s z ü n k r ő l  h i t b e l i  a k t u s
— mondotta beiktatásán Gyöngyösi Vilmos esperes

Az Evangélikus Teológiai Akadé
mia Lendvai-utcai díszes kápolnájá
ban tartotta a Pesti Egyházmegye 
március 17-én esperesiktató rendkí
vüli közgyűlését. A közgyűlés tagjai, 
a küldöttségek s az érdeklődők zsú
folásig megtöltötték a kápolnát. Az 
első sorban ott látjuk Papp János fő
előadót, az Állami Egyházügyi Hiva
tal képviseletében, továbbá Fekete 
Sándor református esperest Benkó 
Ferenc főgondnotokal, a külföldön 
tartózkodó D. Vető Lajos püspök 
képviseletében Várady Lajos espe
rest, dr. Pálfy Miklós dékánt, Grün» 
valszky Károly egyetemes főtitkár- 
helyettest és másokat.

Kétszeresen is jelentős ez az al
kalom, hiszen egyrészt ebben a ká
polnában még nem volt nyilvános, 
oltárt szolgálattal is egybekötött 
egyházi gyűlés, másrészt maga az 
ünnepség megrendítő, hiszen

azt a tisztséget tölti most be az 
egyházmegye, amelyet az orszá
gos tiszteletet élvezett néhai 
Kemény Lajos esperes 24 éven át 

egyfolytában viselt.

így érthető hát, hogy a fiatalabb ge
neráció arcán a várakozás, az idő
sebbekén az emlékezés tükröződik.

Senki sem csodálkozik azon, hogy 
az egyházmegye, amelyben 24 éven 
át egyetértő szeretetben állottak az 
esperes mögött a gyülekezetek, most 
is teljes egyhangúsággal nyilatkozott 
meg, amikor Gyöngyösi Vilmos fa
sori lelkészt választotta esperessé.

Ezt érzi mindenki, amíg folyik az 
elnöki asztalnál a közgyűlés megnyi
tása, a szavazatszedő bizottság jelen
tése, a választás eredményének ki
hirdetése, az új esperes behívása, a 
nagy felelősségű tisztség elvállalá
sának ünnepélyes kérdései. Ezután 
széthúzódik a függöny s a kápolna 
klasszikusan szép oltáránál és para- 
mentumainál D. Dezséry László 
püspök és Blázy Lajos esperes-helyet
tes szolgálatával úrvacsorát vesz az 
új esperes.

A közgyűlés folytatásában Göttche 
Ervin egyházmegyei felügyelő

Gyöngyösi Vilmos lelkészt a 
pesti egyházmegye beiktatott 
esperesének jelenti ki s átadja a

hivatali pecsétet. __

Üdvözlő beszédében a hűségre, a 
szolgáló és áldozó szeretetre utalt.

Gyöngyösi Vilmos esperes
székfoglalójában megköszönte a gyü
lekezetek bizalmát, megemlékezett 
elődjéről: néhai Kemény Lajos espe
resről, majd a többi között a követ
kezőket mondotta:

— Egyházi törvényeink az esperest 
különösen is felelőssé teszik azért, 
hogy a lelkészi munka híveink üd
vére, az any ászén tegyház és a haza 
javára végeztessék el.

Ennek a lelkészi munkának leg
lényegesebb része az ige hirde
tése és a szentségek kiszolgálta

tása.
Híveink azt várják tőlünk, hogy e 
téren hitünk és tudásunk legjavát 
nyújtsuk.

A népünk közötti szolgálatról pe
dig ezeket mondotta:

— Az egyház és állam szétválasz
tása, a felekezeti egyenlőség részre
hajlás nélküli megvalósítása, a val
lás- és a lelkiisméreti szabadság tör
vénybeiktatása sokkal nagyobb áldás 
számunkra, mintsem mi azt értékelni 
szoktuk. Sok felekezeti torzsalkodás
tól és képmutatástól szabadította meg 
egyházunkat. Népünk munkájának, 
fáradozásának, felemeljeedésének a 
támogatása nem egyszerűen politikai 
cselekedet a mi részünkről — az is 
lehet — és ez híveink részéről ter
mészetes cselekedet is.

Az építő munka támogatása a 
mi részünkről hitbeli aktus.

Nem tudom, hogy híveink elég ko
molyan szoktak-e azt meggondolni, 
hogy az a felsőbbség iránti enge
delmesség, amelyről Isten igéje szól, 
nem egyszerűen azt jelenti, hogy 
tudomásul vesszük, hogy ilyen fel- 
sőbbségünk van.

Az engedelmesség hitből, jószán- 
dékből folyó készség, cselekvése 
annak, amit tőlünk népünk és 

államunk elvár.
Az üdvözlések során először 

D. Dezséry László püspök
szólt. »Szolgálatunk felelősségétől és 
helyes célkitűzésétől függ egyházunk 
boldogulása is a mában« — mon

dotta, miután Gyöngyösi Vilmos 
szeméi}’! adottságairól beszélt. —1 
»Nem kétséges, hogy azoknak van 
igazuk, akik egyházunkat fegyelme» 
zett, hittel teljes, és a legjobb protes
táns hagyományokat folytató szolgá
latra elhívottnak látják. Azoknak 
van igazuk, akik nem akármit akar
nak beszélni, hanem igazságot akar
nak szólni, világos vezetést akarnak 
adni az evangélikus egyháznak.

Hallatlan felelősségű szolgálat
ban állunk és szinte nemzedékek 
lába alá törjük az utat, amit 
mint keskeny utat számunkra 
Isten ebben a történelmi kor

fordulóban kijelölt.
A kimondott szónak, cselekedetnek, 
az egyház népe nevelésének hal
latlan felelőssége alatt élünk. Mi 
mindannyian mérjük hozzá magun
kat e nagyszerű korszakhoz és az 
emberi erőket szinte meghaladó fel
adathoz, amelyben itt kell élnünk. 
Ha hűségesek maradunk önmagunk
hoz, azaz magyarországi egyházunk 
mostani megtalált útjához, akkor a 
problémáink mind megoldhatók.

Ezután
Grünvalszky Károly egyetemes 

főtitkárhelyettes
az egyetemes egyház intézményeinek 
nevében köszöntötte az új esperest, 
majd

Fekete Sándor református espe
res

mondott üdvözlő szavakat.
Végül

Várady Lajos esperes
D. dr. Vető Lajos püspök és az 
Északi egyházkerület nevében,

Koren Emil lelkész

pedig az egyházmegyei lelkészi 
munkaközösség nevében köszöntötte 
az új esperest. Az üdvözlésekre 
Gyöngyösi Vilmos meleg szavakkal 
válaszolt, bizonyságot téve arról, 
hogy a köszöntések benne Pál sza
vait világították meg: most meg
marad a hit, remény, szeretet, e há
rom s ezek között legnagyobb a sze
retet,

Koren Emil

„ V I G Y Á Z Z  A Z  Ö S V É N Y R E ,  A Z  Ú T R A . . . “ (Jer. 31, 21.)
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A Z  EGYHÁZTÖRTÉNETBŐL:

„Azon dolgokat mulatom elő, mellyek a' pararasztnakgyarapodására 
és az Országnak virágzására szolgálnak“ —  írja Tessedik Sámuel

G Y Ü L E K E Z E T I  HÍREK
1951. m árcius 28. Laetare (4. böjti) vasárnap.

Igék: 1. Kor 10,15—17. — Ján  6,30—40.
»Az élet kenyere«. — Liturgikus szín: lila vagy rózsaszín.

Tessedik Sámuel, a híres szarvasi 
evangélikus lelkész nyitott szemmel 
figyelte a  18. század második felének 
E urópáját s azt látta, hogy Nagy F ri
gyes Poroszországában. Csehország
ban, II. K atalin Oroszországában 
egyre jobban terjed  a tudományos 
alapokra helyezett földművelés és 
állattenyésztés. Ugyanakkor elszorult 
szívvel lá tta  Tessedik, hogy nálunk 
csak faekével szántottak, ami inkább 
csak boronálásnak illett be, nem is
m erték  a talajjav ítás legújabb mód
szereit, hiszen még a trágyázást sem j 
gyakorolták, és az ősi nomádpásztor- 
kodás és ridegm arhatenyésztés ú tjá t 
csak nehezen és vontatottan kezdte 
felváltani az istállózás é6 célszerű 
takarm ányozás.

Tessedik világosan látja, hogy 
nem csak a parasztság egyéni ér
deke, hanem  az ország, a haza 
érdeke k ívánja meg, hogy a kor 
legújabb és tudományosan leg
jobban alátám asztott mezőgaz
dasági módszereivel történjék a 

földművelés és állattenyésztés.
Ennek a nagy hazafias célnak az ér
dekében írja  meg a  falu  feileLkesílé
sére és mozgósítására szánt könyvét 
ezzel a cimmel: "A’ Paraszt em ber 
Magyar Országban miísoda és mi le
hetne?«

Ebben a  könyvében Tessedik m a
gát »Tiszteség nélkül való ember«-nek 
nevezi, azaz olyannak, aki nem ta r
tozik az ország vezetői közé, de aki 
hazáját féltőn szerető em berként és 
segíteni kész keresztyénként szólal 
meg a »javallás«-nak és nem a »pa- 
ranísolat«-nak hangján:

»Én m int Tisztség nélkül való 
ember, a' Parasztnál; állapotját 
úgy, a ’ m int is a’ term észetnek 
törvényét, és más esméretes jó és 
hasznos rendeléseket eszemben 
megforgattam. Tsak azért kérem 
a' kegyes Olvasót, hogy ezen 
jóra tzélzott javallásokat, a ' mi- 
ném üt minden egyenesen gondol
kodó Hazafi, az ő H azájának ja 
vára tehet, m int javallásokat. és 
nem  m int valójában való kíván
ságokat. és hatalm as parantsola- 
tokat, m ellyekre én valakit szorí

tani szándékoznék, tekintsen.«
A mezőgazdasági kérdést hazafias 

kérdésnek tekinti Tessedik, s ugyan
akkor a parasztság korszerű term e
lésétől az egész ország jólétének 
em elkedését várja: »Én tsak  azon 
dolgokat m utatom  elő, m ellyekre az 
em ber az én regulát nem-szabó gon
dolatom szerént, a  Faluval való véle- 
bánást le-irom. és kívánok ez által 
az igaz Hazafiaknak alkalm atosságot 
adni, hosy az illyetén hasznos dolog
nál tovább gondolkodjanak, hogy va- 
lahára  ollvas Valamit végre-vigye- 
nek. a ’ melly a ’ M agyar Nemzetnek 
kiváltképpen való betsületére, a ’ 
Parasztnak gyarapodására, a ’ Közjó
nak és az Országnak viráeozására és 
a faluknak bizonyos jó állapotjokra 
szolgáljon.«

A közjónak és a nemzet becsületé

nek szolgálata m inden keresztyén 
em ber életének legtermészetesebb kö
telessége. Miközben a parasztem ber 
a  sajátm aga hasznára elsajátítja  a 
legcélravezetőbb földművelési mód
szereket, ugyanakkor ezzel a legtöb
bet te tte  a község, az ország, a haza 
javára:

»A’ Falunak m indenki Lakója 
azon iparkodjék, m inden elő
adandó alkalm atosságnál a ’ Köz
jó t úgy előmozdítani, hogy ő a 
Magáét a’ Községnek gyarapítá
sára örömmel és jó szívvel for

dítsa.«
Természetesen annál könnyebb ad
ni, minél több term ett. Ennek az ú t
járól sem feledkezik meg Tessedik. 
Példát említ. Az egyik gazda »beveti 
az ő kaszáló ré tjé t m arha tápláló fü
vei, és azt esztendőnként háromszor, 
négyszer is meg-kaszálja«. A szom
szédjának nem  volt gondja tak ar
mánynövény vetésére s így csak egy 
évben egyszer kaszál. »Az ő tunya 
szomszédja vakarja  is a  fejét, hogy 
ám bár a ’ kaszáló ré té rt ugyan-annyit 
kell fizetnie, m int a ’ szorgalmatos 
gazdának, aki kaszálóján négy annyit 
nyert.«

Nyilvánvaló, hogy ugyanolyan föl
dön, azonos term észeti feltételek m el
lett a két gazda term ése közötti kü
lönbség csakis a hozzáértésnek és a 
szorgalomnak a külnöbségétől szár
m azhatott. Tessedik hozzáteszi eh 
hez: »így végre a ’ m agyar Parasz
tok közül a ’ török fatum  (végzethit) 
ki-irtatik , és a ’ Paraszt meg-szünik 
az Isten és a ’ gondviselés ellen pa- 
naszolfcodni, midőn rom latságának 
és k ín jának  maga az oka.«

Az elm aradottságot és a gondat
lanságot tehát nem lehet azzal 
palástolni, hogy így volt meg
írva a »sors« könyvében, mikor 
annak tehetetlenség és mulasztás 

az oka.

A szorgalmas m unka azonban Is
ten rendelése folytán, mindig jó gyü
mölcsöt terem  és áldást hoz m agá
val. A lelkiismeretes kötelességtel
jesítésről m ondja Tessedik: »E sze
rén t kell mindenik falubéli lakosnak 
élni, hogy m inden időben m inden a l
kalmatosságnál, m inden helyen az ő 
kötelességének teilyesitése által az 
Istennek áldása magára, házára, és 
az egész községre áradjon.«

Mindezt nemcsak jótanácsként 
mondotta Tessedik, hanem  maga 
adott példát erre. Arról volt neveze
tes, hogy még a beálló őszi esők előtt, 
szeptemberben, októberben megmű
velte kertjé t és földjét, m ikor m á
sok még alig fogtak hozzá. K ertjé
ben m inden előbb term ett, m int m á
soknál. Példája m agával ragadta fa 
lu já t is, annyira, hogy Szarvas a 
legjobban term elő községek egyike 
volt. M uikatirovich pesti tanácsos 
szerint Szarvas és két-három  más 
szomszédos helység több zsírt és saj
tot szállított Pestre, m int a három

egyesített Pest-Pilis-Solt vármegye. 
Különösen híressé vált a szarvasi 
juhtenyésztés. A mintegy 5 ezer la
kosú községnek 30 ezernyi juhból 
álló nyája legelt a gondosan kezelt 
réteken.

A népét igazán szerető lelkésznek 
a faluja sohasem állhat az utolsó kö
zött, m ert az igazi igeszolgálatnak 
mindig rá  kell m utatn ia a  keresztyén 
hit jó m unkában is megmutatkozó 
gyümölcseire. Tessedik híres volt a r 
ról, hogy a papiak ablakaiban aludt 
ki uto ljára a fény, m ert

a parasztgyülekezetét, faluját, 
hazáját oly forrón szerető lelkész 
a nappali szorgalmas testi-lelki 
m unka u tán  Isten igéjének vilá
gosságánál kereste a helyes m a
gatartás ú tjá t, amelyen szolgála
ta  kedves lehet Isten  és embe

rek  e lő tt

Azt lehetne gondolni, hogy ilyen 
nagy gazdasági érdeklődés m ellett 
Tessedik elhanyagolta lelkészá szol
gálatát. Ennek ő m aga ad ja  cáfola
tá t, am ikor így ír: »Felhívom az én 
kedves hivatal társaim at, m utassanak 
fel nekem,, annyi nem  száz, hanem  
ezer szóiról-szóra kidolgozott predica- 
tiot, m int a ’ m ennyit én ki-dolgoz- 
tam  és el-m ondtam  az Ó és Uj Tes- 
tamentomnalk könyveibül az Istennek 
a’ term észetben, különösképpen a ’ 
falusi földmivelő nép között látható 
müveiről.«

Tessedik lelkész: szolgálata, haza
fias m agatartása, nép iránti szeretete, 
ú jé rt való lelkesedése összefoglalható 
annals az örökkévaló Istennek a szol
gálatában, akinek szíve telve van az 
emberek irán ti mélységes szeretettel.

Ottlyk Ernő

RUTTKAY-MIKLIAN GÉZA:

PASSIŰ
A m i Urunk Jézus Krisztus 
szenvedésének és halálának 

szent története,
I. V irágvasárnapra
II. Nagypéntekre

*
Készítsük elő a nagyheti passió
olvasást a könyv csoportos meg
rendelésével. Ára 6.— Ft. Meg
rendelhető az Evangélikus 

Egyetemes Sajtóosztálynál, 
Bp., VIII., Puskin-u. 12. 

Csekkszámla: 220.278.
A gyülekezeti iratterjesztések
nek 10%-os engedményt bizto

sítunk.

LELKÉSZ VIZSGA
A Déli Evangélikus Egyházkerü

let Lelkészképesítő Bizottsága m ár
cius 19-én a Puskin-utcai székház
ban ülést tarto tt, am ikor Halasy 
Endre, Hulej Alfréd, M adarász Ist
ván és Povázsay Mihály segédlelké
szek vizsgáztál« és nyertek lelkész: 
oklevelet. Bácskai Gusztáv szarvasi 
segédlelkész szlovák nyelvű képe
sítést nyert.

d e a k -t é r

Kossuth Lajos halálának 60. év
fordulója napján, m árcius 20-án este 
volt a  Deák-téri Esték sorozat 5. elő
adása, »Márciusi Est* címen. A be
vezetőben Gyöngyösi Vilmos espe
res a pesti evangélikusság hagyomá
nyos szokását idézte fel, a Kossuth 
halálára való emlékezéssel kapcso
latban. Megemlékezett napjaink 
többi évfordulóiról is, Petőfi, Bajza, 
Vachot s a többi evangélikus val- 
lású márciusi hősökkel kapcsolatban. 
Dr. Ottlyk Ernő teol. akad. intézeti 
tanár előadásában az evangélikus 
egyház 1848-beli élete elevenedett 
meg. A m űsor kiemelkedő száma volt 
Zathureczky Ede K ossuth-díjas he
gedűjátéka, m elyet a részvevők nagy 
örömmel és tetszéssel hallgattak. 
Ezenkívül M. Molnár Éva éneke, 
Gádor András felolvasása és Molnár 
Zoltán szavalata te tték  teljessé a 
műsort.

BUDAI EGYHÁZMEGYE
A lelkészá munkaközösség két ősz- 

szejövetelt ta rto tt az elm últ hetek
ben. Az elsőn Ferenczy Zoltán be
vezette az igetanulm ányt a követ
kező vasárnap igehirdetéséhez. Groó 
Gyula ta rto tt előadást »A Szentírás 
lutheránus használata« címen, ösz- 
szeállították nyárig az egyházmegye 
belmissziói m unkatervét és tárgyal
ták a sajtókonferencia és országos 
esperes: értekezlet m unkáját. — A 
m ásik ülésen Pethő István vezette 
az igetanulmányozást, m ajd felolva
sásra kerü lt D. dr. Vető Lajos püs
pöknek a mezőgazdasági programm- 
ról ta rto tt előadása. — M indkét al
kalommal élénk vita követte a  be
számolókat.

GÖD-SZÖD
A gyülekezet mind a három egy

házközségében bűnbánati csendes 
hetet tartanak .

Alsógödön márc. 29-től kezdve 
ápr. 4-ig K eren Emil Bp.-Kőbá- 
nyai, Felsőgödön ápr. 5—10-ig Ju 
rányi István váci, Sződligeten ápr. 
5—11-ig Várady Lajos budavári es
peres végzi az igehirdetöi szolgála
tot.

BAKONYSZOMBATHELY
A bakonyszombathelyi gyülekezet 

1954 január 31-én ta rto tt lelkész
meghívó közgyűlése lelkészül egy
hangúan m egválasztotta Varga 
György adm inisztrátor s. lelkészt. 
Beiktatása m árcius 14-én volt.

Paál László
a nagy festőművész, hetvenöt évvel 
ezelőtt halt meg fiatalon, harm inc- 
három  éves korában. Benne a m a
gyar festőművészetnek egyik legna
gyobb alak já t kell tisztelnünk. Két 
esztendővel Munkácsy után született 
s a m agyar tájképfestészetet ugyan
olyan m agaslatra emelte, m int M u n-
k á c s y  M ihály társadalomábrázoló 
piktúránkat. M unkácsy példája vitte 
előre. Munkácsy barátsága segítette 
odakünn, Párizsban. A term észet 
gyerm ekkorában ihlette meg. Bécsba 
és Párizsba a magyar tá jak  képet 
vitte magával. Londoni és hollandiai, 
meg németországi tanulm ányok után 
Párizsban, az im ádott bará t olda
lán  köt ki s a párizsi erdőkben esz
mél vissza szülőföldje erdeire. Ha
lál á 'g  ott dolgozik. Nincs sok éve 
hátra , sietnie kell. hogy kifejezze 
m agát. Életművének csupán töre
déke van birtokunkban, a budapesti 
Szépművészeti Múzeumban. 1868- 
ban állította lei először kepeit Paal 
Budapesten, de akkor senki sem 
vette észre, hogy a század legnagyobb 
tájképfestőjét láthatják . Sikert 
Bécsben és Párizsban ért el, d ijakat 
kapott, s halála u tán  ism ét elfelej
tették , m int életében odahaza. Egy 
képzőművészeti történetíró, L á z a  r 
Béla, fedezte fel s állította kitűnő 
könyvében érdeme szerint az elő
térbe. Azóta tudjuk, hogy Paal 
László nemzeti műveltségünk legna
gyobb képviselői közé tartozik. Ké
peire felhívjuk a figyelmet e helyütt 
is m ert a látvány m inden Írott szó
nál többet mond. Egy séta a Szép- 
művészeti Múzeumban félóra alatt 
bárk it meggyőz róla, hogy ez a mű
vész az em ber és term észet mélysé
ges kapcsolatát bizonyítja nekünk. 
PeáL László gyönyörű képein a te r
m észet véghetetlensége mesél. Mély,

erős, óriás az erdő, fényei és árnyai 
sim ogatnak és hívnak, bükkek és 
tölgyek közt kacskaringózik egy ös
vény s fu t be a sötétbe. Szép ez a 
világ, szép az ember érzelmeivel. 
Erre tanít Paál László halhatatlan 
művészete.

Tinódi dallamairól
kell szólnunk még egyszer, am iért 
m últkor az érdemes íróról s a 18. 
század nagy ébresztő s hírvivő lan
tosáról megemlékezve ezt csak kur
tán m ondtuk meg. Röviden szóltunk 
róla, m int zeneművészről, aki azon
ban dallam aival korszakalkotó m un
kát végzett. Cikkünkre levelet kap-; 
tunk  egy debreceni olvasónktól, aki 
fölöttébb értékes adatokkal egészíti 
ki Tinódiról írt cikkünket. Ezt közli 
a levél velünk: »Tinódi dallam aira 
és variánsaira m ár a 16. században 
írtak  zsoltárokat és dicséreteket a 
kortársak. Ez azért fontos, mert

Tinódi a nép száján élő históriás 
dallam form át emelte fel irodalmi 
és zenei szintre s végigénekelve 
az országot, maga után  hagyta 
követendő példának. Nemcsak az 
ország evangélikusai éltek vele, 
hanem  a reform átusok és a kato
likus magyar énekeskönyvek is 
sorra felvették Tinódi Sebestyén 

dallam ait.

Az ellenreformáció 1651-től a szá
zad végéig több ízben ezekkel a 
dallamokkal, a lutheránus költő rit
m usaival ú jíto tta meg énekeit. Az 
új reform átus énekeskönyv 1948-ban 
ugyancsak ezeket használta fel. 
Minő értékei a m agyar ku ltú rának  
a Tinódi-dallamok, m utatja  nem

utolsó sorban az is, hogy Kodály 
Zoltán és Adám  Jenő iskolai éne
keskönyveiben ugyancsak benne van 
valamennyi.« Idáig a levélíró köz
lése. S u tána ezt írja: »A magyar 
evangélikusok szerte az országban 
idegen népek énekeskönyveit és 
dallam ait éneklik, rontják  a magyar 
zenei műveltséget és a muzikális 
ízlést. Sztáray és társai négyszáz 
évvel ezelőtt részben éppen Tinódi- 
dallam okkal reform álták meg a ma
gyart. S a mai magyar evangélikus
ság jórészt nem is ismeri ezeket a 
dallam okat. . .« Igaza van a hozzá
szólónak, tökéletesen igaza. Nem
csak nyelvében él a nemzet, hanem  
dallam aiban is. S nem csupán nyel
vében kell felújítani a reformáció 
hagyományait és hagyatékát, ha
nem dallam aiban is. Ezért szólunk 
Bornemisza Péterért, ezért írunk Ti
nódi Lantos Sebestyénért.

Petőfi szlovákul
most jelent meg első ízben évtizedek 
óta könyvalakban. ír ju k  ide ponto
san az adatot. Petőfi Sándor: Básne. 
Ez a kötet címe. A Szlovák Szép- 
irodalmi Kiadó adta ki Pozsonyban 
ez év elején, ízléses egészvászonkö- 
tésben, a költő egyik ism ert metszet
arcképével, háromezer példányban, 
tehát inkább csak egy szűkebb ér
deklődési körnek, talán az értelm i
ségnek. O tt is fontos és jelentős, 
hogy Petőfit megismerjék szlovák 
fordításban. Száznyolc költeményét 
találjuk itt a költőnek s két elbe
szélő költeményét is, a Bolond Istó- 
kot és a Helység kalapácsát. A fordí
tás a legkiválóbb szlovák költők 
egyikének, Jan  SramcJc-nek a műve. 
Hozzátehetjük tüstént: a fordítások

legnagyobb része elsőrangú, egy-egy 
verse kongeniális. Ezzel a  válogatás
sal valóban jó szolgálatot végez a 
szlovák tolmácsoló, akinek m unká
já t jól kiegészítik az érdekfeszítő 
magyarázó jegyzetek.

Versek fordítása eleven beszél
getés egy m ásik nemzettel. Erre 
a beszélgetésre a m agyar és szlo
vák nemzet közt keresve sem 
lehet találni méltóbb költőt 

Petőfi Sándornál.
A szlovák nacionalizmus a kezdet 
kezdetétől fogva, még S túr irányí
tására, később Húrban és fia: Vn- 
janky  ránd itásaira  mesterségesen 
visszatartotta a szlovák értelm isé
get és a népet Petőfi költészetének 
megismerésétől. Az egész világ be
fogadta a költőt, félszáz nemzet nyel
vén örökítették meg költeményeit, 
csak szlovákul nem. Viliam Pauliny- 
Tóth  első fordításai szétszórtan, fo
lyóiratokban jelentek meg, ugyan
úgy a nagy költőnek, Hviezdoslav- 
nak, századunk első éveiben készült 
művészi teljességű szlovák fordí
tásai, am elyekkel m egtörte a Petőfi 
körüli szlovák csendet. Nem jelentős 
könyvnyi szlovák fordítások után  ezt 
a most kiadott Sm rek-féle antoló
giát kell tekintenünk az első nagy 
szlovák Petőfi-tolmácsolásnak. Ha 
hozzávesszük Emil Boleslav Lukáé- 
nak három  évvel ezelőtt megjelent 
ugyancsak művészi rangú Apostol
fordítását, elm ondhatjuk, hogy 105 
évvel halála u tán  Petőfi Sándor 
megjelent am a nem zetnél is, amely
hez sa já t nemzete u tán  a legköze
lebb állott s ahol azonos hőfokon, 
azonos márciusi szívvel, azonos kö

zölnivalói vannak. A szabadságról s 
mindazon érzelmekről, amelyeket 
száz év óta senki sem fejezett ki 
szebben Petőfinél, gzalatnai Rezső

MEZŐHEGYES
M árcius 15—21-ig sorozatos ige« 

hirdetést ta rto tt a gyülekezetben 
Bártfay Lajos m agyarbánhejyesi
lelkész.

IHAROSBERÉNY
A gyülekezetben böjti igehirdetés- 

sorozatot ta rto ttak  március 11— 
14-ig. A szolgálatokat Jakus Im re 
tabi lelkész végezte.

IHAROS
A böjti igehirdetés-sorozat kereté

ben március 18—21-ig a gyülekezet
ben Szekeres Elemér csurgód lelkész
szolgált.

CSANADALBERTI
M árcius 8—14-ig sorozatos igehir

detést ta rto tt a gyülekezetben Ben- 
kóczv Dániel szegedi lelkész. Az 
igehirdetési alkalm ak irán t igen 
nagy volt az érdeklődés.

AMBRÓZFALVA
Böjt első és második hetében 

minden este igehirdetés volt, a  helyi 
lelkész szolgálatával.

CEGLÉD
Böjt első hetében az anyaegyház-

ban volt naponkénti bűnbánati 
áhítat, bejt ötödik hétéi jen pedig az 
abonyi szórványban lesz. — A böjti 
péntek-estéken »Jézus Krisztus szol
gálata- összefoglaló dm&n a Kelj’-  
beli reform átus lelkészek hirdetik  
az Igét, böjt negyedik vasárnapján 
pedig a gyülekezet csendes-napot 
rendez, Lopták Gyula nyáregyházi 
lelkész igehirdető szolgálatával.

SZÜLETÉS
H er nád Tibor tállyai lelkészt és

feleségét Isten negyedik gyerm ek
kel áldotta meg, ki a kérész ti égben 
a Sándor nevet kapta.

Pethő István budavári segédlel
készt és feleségét Isten harm adik 
gyermekkel áldotta meg, ki a Jú lia 
nevet kapta.

Ifj. M olnár Sándor sobori hívün
ket és feleségét Isten leánygyermek
kel áldotta meg, ki a  szent kereszt- 
ségben az Elza nevet nyerte.

HALÁLOZÁS
Szilágyi Frigyes, a kiskőrösi ál

lami iskola 40 éven á t volt igaz
gatója, a gyülekezetnek 20 éven át 
hűséges presbitere rövid szenvedés 
u tán  m árcius 5-én elhúnyt. Temetése 
nagy részvét m ellett március 7-én 
volt Kiskőrösön. Az elhúnytban Soly
m ár András komádi lelkész apósát 
gyászolja.

Héricz Emma, tisztviselő, Hérics 
Jenő nyugalmazott ev. tanító leánya 
29 éves korában tragikus körülm é
nyek közt meghalt. Temetése m ár
cius 8-án volt Nagykanizsán.

Várkoly Miklós, a kassai m agyar
ném et egyházközség utolsó m agyar 
gondnoka február 24-én 69 éves 
korában Budapesten elhúnyt. Egy
házáért, vallásáért élt-halt. Áldo
zatkész életének em lékét megőriz
zük.

Veres Józsefné. szül. Horpácsi 
Júlia, Veres József volt orosházi 
lelkésznek özvegye a kistarcsai 
özvegy Papnók O tthonában 88 éves 
korában, m árcius 16-án az Urban 
csendesen elpihent. Veres József, 
ak it Székács Józsefhez hasonlóan az 
»ország pap ja- megtisztelő címmel 
illettek, volt az, aki Turinban Kos
su th  ravatala  m ellett a gyászbeszédet 
tarto tta . Az özvegy ham vait Blat- 
niczky Jenő cinkotai lelkész kísérte 
utolsó földi útjára.

Konyhai m unkát végző szeretet
otthon vezetőt keres vidéki m unka
helyre a Diakonia' Osztály. Lelkész! 
ajánlólevéllel ellátott jelentkezés a 
következő címre: (Diakóniai Osztály, 
Budapest, VIII., Üllői-út 24.).

Vidéki orvoscsalád háztartási al
kalm azottat keres, feltétlen megbíz
ható, evangélikus leányt, vagy asz- 
szonyt, aki családtag lenne. Cím: 
Dr. Farkas, Győr, Szabadhegy, Vak 
B.-u. 3.

Budapestre háztartási alkalm azot
ta t keres dolgozó házaspár, meg
bízható, evangélikus leányt, vagy 
asszony is le h e t Telefon: 161—726, 
este 8 után.

Gyermakszeretö és házimunkához 
értő nőt heti ötnapi bejárásra ke- 
resek, Pósfay, B udapest XIII., 
V ád -ú t 28.

Sajtóosztályunk keres megvételre 
nagyalakú, nagybetűs, képes b ib liá t

H áztartási alkalm azottat kéré
sünk. Kapernaum , Gyanesdiáa,
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E g é s z e n  m o s s  k i  e n g e m e ia z  é n  á ln o k s á g o m b ó l
Zsolt. 51. 4.

"BtÖ JT BÜNBANAT IDEJE. Ma-
gunkbaszállásra, önvizsgálatra 

késztet. Vizsgáljuk meg, miben vé
te ttünk  Isten és em bertársaink ellen. 
A böjti liturgia is erre a  bűnbánatra 
késztet. Minden vasárnap halljuk 
a lelkész im ádságában a kérést: 
Egészen moss ki engemet az én álnok
ságomból. A negyedik bűnbánati 
zsoltár, az 51. zsoltár egyik verse ez 
a könyörgés. Régi idők óta imád- 
kozza az egyház a hét bűnbánati 
zsoltárt: a 6., 32., 38., 51., 102„ 130., 
143. zsoltárt. Augustinus, a  nagy egy
házatya is ezeket imádkozta halálos 
ágyán. Megérdemlik e bűnbánati 
zsoltárok, hogy böjti elcsendesedé- 
seinkben mi is elimádkozzuk őket. 
A mi épülésünket fogja szolgálni, 
Most azonban csak ezt az egy ver
set ragadjuk ki a legbensőségesebb 
és ta lán  legszebb bűnbánati zsoltár
ból.

A liturgikus füzetben csak ennyit 
olvasunk: Lelkész fohászt mond. 
Sokszor úgy fest, m intha valóban 
csak ő mondaná, elkerüli a gyüleke
zet figyelmét, pedig a lelkész o ltár
hoz fordulva az egész gyülekezetért 
és annak nevében imádkozik. A gyü
lekezet imádsága szólal meg ajkán. 
Az egész gyülekezetnek figyelnie 
kell tehát im ádságára, hogy vele 
együtt imádkozza a fohászt. Milyen 
gyönyörű is ez a böjti imádság: Hall
gasd meg, Isten, az én imádságomat, 
és ne rejtsd  el magad az én könyör
gésem elől. Könyörülj rajtam , én 
Istenem, a  te  kegyelmességed sze
rint. Irgalmasságod sokasága szerint 
töröld el az én bűneimet, — s követ
kezik a most k iragadott m ondat: 
Egészen moss ki engemet az én ál
nokságomból. Majd tiszta szívért és 
engedelmesség leikéért könyörög a 
lelkész.

Í : GÉSZEN MOSS KI ENGEMET 
Á AZ ÉN ÁLNOKSÁGOMBÓL. 

Azért mosson ki ö , a mi mennyei

Atyánk, m ert minden bűnünkkel el
lene vétettünk. S m ennyi az álnok
ság, a vétek az em beri szívekben. 
Mennyi hamisság van abban, hogyan 
megromlott az. A m ásik em ber ellen 
való vétkezésnek hányféle form ája 
van.

Most csak az álnokságot, a  ha
misságot emelem ki. Az emberi szó, 
am ely egymás megértését szolgálná, 
hányszor válik a félrevezetés, sőt a 
legnagyobb bűn eszközévé. Vagy 
hány em ber van, aki a másik beszé
dét azzal az álnoksággal hallgatja, 
hogy hol ta lál abban sebezhető pon
tot, m it tud em bertársa beszédéből ő 
ellene felhasználni.

Ha a bojt pozitív értelem ben jó
nak cselekvése em bertársunkkal 
szemben, cselekedjünk vele jó t e té
ren is. De cselekedjünk jó t minde
nekben.

De az álnoksággal, ham issággal át- 
meg-átszőtit, m egrom lott szívet ki 
tud ja m egváltoztatni? M inden foga
dalma és jóigyekezete ellenére min
dig újból csalt az álnokságot műveli. 
Isten bűnbocsánatára, szabadításra 
van szükség. Azért oly mély értelmű 
a böjti fohász: Egészen moss ki 
engemet az én álnokságomból.

A ZfiRT AMIKOR FELKERESED 
ISTENNEK HAZÄT, ne csak 

énekelj, ne csak a prédikációt hall
gasd, ne csak a bevezető igére figyelj, 
hanem  a lelkész im ádságára is. Az 
az imádság célja, azért könyörög a 
lelkipásztor, hogy bűnnek, haragnak, 
álnokságnak, ham isságnak kötelékét 
megoldja. Ezzel az imádsággal szí
vedben biztosan más lesz em bertár
sadhoz való viszonyod is. Hadd le
gyen h á t élővé ajkadon a böjti litu r
gia fohásza: Egészen moss ki enge
met az én álnokságomból, és az én 
vétkeimből tisztíts ki engem.

Gyöngyösi Vilmos

„KÉT TEMPLOMÉRT 1954“
Alig indult meg a Gyülekezeti Se

gély akciója a két templomért, az 
egyik templom két szomszédságában 
m ár megmozdultak a szívek.

A régi, nagy Pesti Egyházközség 
önálló gyülekezetekre szakadt egy
ségei testvérekként értik  és szeretik 
egymást. Ennek lá ttuk  tanújelét az 
elm últ vasárnap Kőbányán. Közös 
böjti délutánra gyűltek össze a szom
szédos gyülekezetek hivei s mindenki 
hozott valamit.

A kőbányaiak otthont az együtt- 
létnek, az angyalföldiek tartalm at, a 
zuglóiak célt. Igeolvasás, egyházi 
énekek és szavalatok keretében 
angyalföldi presbiterek családtag
jaikkal előadták az »Eliézer külde
tése« című bibliai darabot. Az egyház 
és Krisztus egym ásratalálását jelké
pezte az ére tt hittel és szeretettel ho
zott előadás, am iről bőven és szépen 
írhatnék. De nem ezért fogtam most 
tollat.

A böjti délután egyik szünetében 
a három  gyülekezetből presbiterek 
persellyel körbejártak, hogy össze- 
gyűjtsék a zuglói templom befejezé
sére szánt adományokat. Ez az 
együttlét egyetlen adakozó alkalm a 
volt. Sem belépőjegy, sem más for
m ában anyagiakat nem kértek. A 
következő felvonásszünetig a három 
pénztáros összeszámolta a begyűlt 
adományokat. Ki is h irdettük: 916 
forint volt. Alig 200 hivőtől.

Az a gondolatunk tám adt akkor — 
s ki is h irdettük  — nem lehetne-e 
kerek 1000 forintot adni át a zug
lóiaknak! Aki tehát még szívesen 
adna, a délután végén tegye adom á
nyát a k ijárati perselybe. A gyüle
kezeti teremben m ár sötét volt, vár
tuk  az előadás folytatását.

Valaki akkor halkan felém súgott: 
»Nagytiszteletű ú r!« . ; ;  — s m ár a

markomban volt egy tizes. Alig tet
tem a többi közé, copfos szőke kis
leány lopakodott hozzám: »tiszteletes 
bácsi!«... — 40 fillért hozott.

Aztán megindult a félhomályban 
egy boldog áradás. Ügy figyeltük, 
mint a folyó szintjét tavaszi hóolva
dáskor: 926.4-0 — 930.60 — 952 . . .  
Kézről kézre adták s útközben tol
dották meg az összegeket. A szeretet 
hullámainak mérhető emelkedése 
volt ez s nem telt el öt perc, amikor 
a függöny felment, túl voltunk az 
1100 forinton.

— Szeretlek, Izsák! — hangzott a
darab végén.

— Szeretlek, Uram Jézus — do
bogta a gyülekezet szíve . . .

i ,. s a zuglói templom tovább épül.
Koren Emil

*
A Gyülekezeti Segély javára több 

egyházmegyében tartottak offerló- 
riumot. A Nógrádi Egyházmegye 
gyülekezetei több mint 1300 forint
tal járultak templomaink befejezé
séhez. A Budai Egyházmegye is kb. 
ilyen áldozatot hozott. A Győr—Sop
roni Egyházmegye gyülekezetei nem
csak az offertóriummal való ada
kozással. hanem egyesek adományá
val, lelkészek adományával és gyűj
tésekkel is példamutatóan előtár
nak. A Vasi Egyházmegyében Szom
bathely offertóriuma 250.— forint, 
Kőszegé 212.— forint volt. Kősze
gen március 7-én Gyülekezeti Segély 
vallásos estet tartottak. Eliegen- 
schnee Frigyes lelkész »A templom 
a gyülekezet lelki otthona« címmel 
nagyszabású előadást tartott és ar
ról beszélt, hogy kötelességünk vá
gyódást ébreszteni a lelki otthon 
után, de feladatunk az is, hogy I templomok épüljenek.

A Református Világszüvetság főtitkára Magyarországon
A reform átus egyetemes konvent 

elnöksége m eghívta Marcel Prader- 
vand-t, a Református Világszövet
ség főitkárát, hogy a Világszövetség 
princetoni naggyűlésének teológiai 
m unkálatait előkészítő m agyar bi
zottság ülésére látogassa meg a m a
gyarországi reform átus egyházat. 
Marcel P radervand főtitkár a meg
hívást elfogadta és közölte, hogy 
március végén nyolcnapos tartóz
kodásra hazánkba érkezik a prin- 
cetomi előkészületek megbeszélésére.

A Református Világszövetség, 
amely 1875-ben alakult meg, je
lenleg 65 ország reform átus egy
házát foglalja magában, több m int 
negyvenmillió egyháztaggal. Leg
utolsó közgyűlése 1948-ban volt 
Genfben. Az idei nagygyűlés az 
észak amerikai Prlncetonban lesz jú 
lius 27—augusztus 5. között. Erre a 
nagygyűlésre a m agyar reform átus 
egyház három tagú delegációt küld, 
amelynek tagjai Berecsky Albert és 
Péter János püspök és Pap László,

a budapesti teológiai akadém ia dé
kánja. A nagygyűlésre 400 delegá
tust várnak a legkülönbözőbb orszá
gokból.

MEGHÍVÓ
az Ág. H. Evangélikus Egyházkerüle
tek  Jóléti Egyesülete f. a-nak 1954. 
m árcius 31-én délelőtt 11 órakor 
Budapesten, V., Deák Ferenc-tér 4. 
szám alatt az I. em eleti pénztár he
lyiségében m egtartandó

rendkívüli közgyűlésére.
Tárgy: a felszámolás befejezésének 

megállapítása.
Ha a közgyűlés határozatképtelen 

lenne, akkor 1954. április 10-én dél-» 
előtt 11 órakor a fen tírt helyen a 
fen tírt tárgysorozattal fogunk köz
gyűlést tartani, mely a megjelentek 
szám ára való tekintet nélkül hatá
rozatképes lesz.

Budapest, 1954. m árcius 22-én.
A  felszámolók.

EURÓPA BÉKÉJÉÉRTKészülj az ige hallgatására!
Böjt. 4. vasárnapja (Laetare)

I. Kor. 10, 15—17.
Laetare (a. m. örülj; Ézs. 66, 10) 

vasárnapja örömöt visz bele a Jézus 
Krisztus szenvedésére em lékeztető  
böjti időbe, Krisztus szenvedése és 
áldozati halála nem  bukást jelentő  
tragédia; megrendítő, komolyságá
ban is biztató tény, m ert új élet for
rása (v. ö. a földbe vete tt gabonamag 
példázatával: Ján. ev. 12, 24), A  mai 
alapige szerint Krisztus halálának 
örömre hangoló gyümölcse: a közös
ség.

Jézus Krisztus földi életében meg
terem tette ugyan a tanítványok  sző
kébb közösségét; ennek éltetője, 
fenntartója mégis az ő személyes je 
lenléte volt. Jól tudta, hogy távozása 
után ez a közösség könnyen szét
hullhat. Ezért gondoskodott arról, 
hogy küszöbön álló halála, m ajd fe l
támadása és az A tyához való vissza
térése után is érzékelhetően legyen 
jelen övéi közt. Jézus K risztusnak  
ezt a különös jelenlétét a halálára 
való emlékezéssel megáldott kenyér 
és pohár (bor), az úrvacsora bizto
sítja. Ezzel eleveníti, erősíti maga 
Jézus Krisztus elsősorban híveinek  
a vele való közösségét. Lényegesen  
több és mélyebb ez a közösség an
nál, amit az elvonuló, magányos 
elmélkedéssel, puszta emlékezéssel 
lehet elérni. A z úrvacsorái kenyér 
és bor élvezése Krisztus testével és 
vérével való közösség; testi, tehát 
érzékeltető közösség.

Ugyancsak a Krisztussal való ilyen  
közösségnek az eredménye az em
bertársainkkal való közösség meg
tapasztalása és megerősödése. A z  
úrvacsorával élők maguk is egy egé
szen különös közösséggé válnak újra  
és újra; Krisztus testének élő tag
jaivá, akik érzik, hogy egymáshoz 
tartoznak, egymásra vannak utalva, 
felelősséggel tartoznak egymásért s 
azoliért is, akik  ebből a közösség
ből kiszakadtak, vagy kiszakadóban 
vannak. A z  úrvacsorái közösség te
hát az igazi emberi, felebaráti kö
zösség ápolásának is alkalma, ösz
tönzője és erősítője.

A  Szovjetunió kormánya a berlini
konferencián javaslatot terjesztett 
elő az európai országok kollektív biz
tonsági egyezményének megkötésére. 
A Magyar Népköztársaság kormánya 
most bejelentette, hogy kész részt 
venni egy ilyen egyezményben és 
hajlandó lépéseket tenni egy ilyen 
egyezmény mielőbbi létrehozásában.

A kollektív európai biztonság szov
jet tervezete világjelentőségű kezde
ményezés az európai biztonság égető 
problémájának megoldására. Külö
nösen jelentős az a tény, hogy akár 
azonnal is megvalósítható, minden 
előzetes feltétel nélkül. Népköztársa
ságunk kormányának nyilatkozata is 
kiemeli ezt a tényt és hangsúlyozza, 
hogy a magyar kormány hajlandó 
azonnal részt venni ennek az egyez
ménynek a megvalósításában.

Milyen elvekre épül fel ez a szov
je t javaslat? A béke és biztonság 
szavatolására, az összes európai nem 
zetek együttm űködésére bármelyik 
állam  elleni tám adás megakadályo
zásában, az állam ok függetlenségé
nek tiszteletbentartására és egyes

európai országok más országok el
leni csoportosulásának megakadá
lyozására.

Hazánk állásfoglalása a kollektív 
európai biztonsági egyezmény mellett 
mindenekelőtt a béke ügye melletti 
állásfoglalás. Ezen túlmenően abból 
a törekvésből is táplálkozik, hogy 
megnyugtató és hatékony biztosíté
kokat akarunk kapni a német kato
nai támadó szellem feléledésének ve
szélyével szemben. Hazánk a múlt
ban éppen eleget szenvedett a német 
hatalmaskodás miatt és népünk min
den erővel arra törekszik, hogy le
hetetlenné váljék Nyugat-Német- 
országban egy újabb háborús tűz
fészek megteremtése.

A magyar nép nagy örömmel vette 
kormánya nyilatkozatát és nagy 
örömmel értesül arról, hogy egész 
Európában napról napra növekszik a 
kollektív európai biztonság létreho
zása érdekében indított kezdeménye
zés. Hisszük és reméljük, hogy 
Európa népei sikerre fogják vinni 
ezt a mozgalmat.

Szombat esti közös imádságunk
ELVETETT GABONA 

Ján. 12, 24.

Csodálatos az Isten műve: mezőinken most mindenfelé belehull a 
megművelt földekbe a gabona, a szemek nem sokára gyökeret eresztenek, 
m ajd szárbaszökkennek, kalászt hoznak és végül m ajd az érett kalász
ban sok-sok aranyszínű drága gabonaszem dicséri a mi Istenünk megsok
szorozó kezét. Csodálkozva vesszük m ajd kézbe a kalászt és örvendező, 
hálás szívvel fogjuk majd mondani: egy szemből milyen sok lett! De csak 
azért lehet a kis gabonaszemből olyan sok, m ert a földben elhal, vagyis 
föláldozza önmagát.

Jézus éppen így vettetett bele ennek a világnak a szántóföldjébe. O 
is feláldozta önmagát, hogy halála által sokak életet nyerhessenek. Ha a 
kereszten el nem vettetett volna e világ szántóföldjébe, akkor nem volna 
ma életünk és üdvösségünk. Halála által az ö  élete sokakban m egjelen
het ebben a világban. Vagyis sokan lehetnek hordozói az Ö tiszta, békes- 
séges, örvendező és munkás életének.

Dr. Wiczián Dezső

HÍRÜNK A VILÁGBAN
A Svájci Protestáns Sajtószolgálat

legújabb száma teljes egészében közli 
azt a táviratot, am elyet a m agyar 
protestáns egyházak február közepén 
a négy nagyhatalom  Berlinben ta 
nácskozó külügym inisztereihez küld
tek,

A távirathoz a Svájci P rotestáns 
Sajtószolgálat utószót is írt. Ebben a 
m últ év novem berében Svájcban ta r
to tt ökumenikus konferenciával fog
lalkozik. Ezen a  konferencián a többi 
között B arth Károly professzor ta r
to tt előadást arról az üzenetről, am e
lyet az ökumenikus teológiai bizott
ság készített elő. Most az a h ír járja, 
hogy ennek a teológiai bizottságnak 
az üzenetét csak júniusban, tehát az 
Egyházak Világkonferenciája meg
kezdése előtt csupán rövid idővel fog
ják  közzétenni és hogy így az egy
házaknak beható tanulm ányozásra 
nem  lesz m ár módjuk. »Nem lehet 
elég korán nyilvánosságra hozni azo
kat az üzeneteket és határozatokat, 
— írja  a svájci Sajtószolgálat, — 
am elyeket az Egyházak Világkonfe
renciáján fognak előterjeszteni. Nem 
szabadna a rra  számítani, hogy a tag- 
egyázak utólag úgyis jóváhagyják az 
eredményeket.«

»Az a meggondolásunk, — fejezi be 
a svájci protestáns kőnyomatos —, 
hogy nem szabad ez esetleges ellen
erők hatását azzal korlátozni akarni, 
hogy m egrövidítjük az időt, hanem  
derűs bátorsággal bízni kell abban, 
hogy am it előkészítettek, nem a 
Szentlélek segedelme nélkül jö tt létre 
és bízni kell abban, hogy ő a maga 
m unkáját a továbbiakban is el fogja 
végezni.«

*
A nyugati egyházi lapok részlete

sen beszámolnak dr. George Bell 
chichesteri püspök, az Egyházak Vi
lágtanácsa központi bizottságának 
elnöke és dr. W. A. Wisser’t Hooft 
fő titkár magyarországi látogatásáról.

Az English Churchmann című ang
likán hetilap kiemeli, hogy a nyugati 
vendégeknek a legszívélyesebb fogad
tatásban volt részük. »Kétségtelen, 
hogy a vendégek sokat tanultak és 
hálásak voltak a magyar egyházak 
vendégszeretetéért« — írja  a lap.

Részletesen megemlékezik a láto
gatásról az Egyházak Világtanácsa 
genfi kőnyomatosa is, am ely hangsú
lyozottan kiemeli a m agyar egyházak 
teológiai tanulm ányi előkészületeinek 
komolyságát.

A francia-svájci La Vie Protestant«
kétízben is megemlékezik a látoga
tásról s az ökumenikus sajtószolgá
lat alapján közölt híradását ezzel fe
jezi be: »A látogatók hálájuknak ad
tak kifejezést azért az alapos m un
káért, amellyel a magyar egyházak 
az evanstoni nagygyűlés előkészíté
sén fáradoznak.«

Jézus halálának gyümölcsei az Anyaszentegyház tagjai az egész vilá
gon. A meghalt, de feltám adott Jézus Krisztus élteti őket.

Az anyaszentegyház tagjai is arra  hivattak, hogy önmaguk feláldo
zása által Jézus Krisztus élete megjelenhessen ebben a világban, ö n m a
gunkat fel kell áldoznunk másokért, önm agunk feláldozása ígér drága 
ara tást az Isten  mezején.

V A LL JU K  MEG, hogy sokszor elfelejtjük; Jézus halálából élünk.

ADJUNK H ÁLÁT, hogy Jézus halálából sok gyümölcs term ett 
már: Isten békességre ju to tt gyermekei.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy boldogan tud juk magunkat a mások
boldogságáért és békességéért feláldozni. Könyörögjünk konfirm an
dusaink hitben és ismeretben való gyarapodásáért, a sajtókiadvá
nyaink jó szolgálatáért, az igehirdetők m unkájáért, a gyülekezeti ta
gok igazi békességéért, o népek egymással való megbékéléséért.

K. Z.

Heti Ige:
»Bizony mondom nélstek: ha a földbe esett gebonamag el nem hal, 

csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem«. Ján. 12, 24.

Március 28., vasárnap. Ján, 14, 15—24.
Ez az Ige azoknak szól, akik szeretik Jézust és parancsolatait meg

tartják . Hozzájuk jő el a vigasztaló Szentlélek. Éppen ezért sohasem ár
vák; még akkor sem, ha a M ester m ár nincsen velük. Hiszen tudják: Jé 
zus él az Atyában és él őbennük és ők is élnek Jézusban. Ez pedig úgy 
lesz nyilvánvalóvá rajtuk, hogy Uruk parancsolatait m egtartják. Az élő 
Jézus így ha t és m unkálkodik bennük szakadatlanul.

Március 29.. hétfő. Ján. 14, 25—31.
A keresztyének szeretik Jézust. Ezért tölti el szivüket a bizonyosság, 

hogy Isten is szereti őket és, hogy velük van Isten és Krisztus. Mindezt a 
Szentlélek m unkálja bennük. Ebből a bizonyosságból tám ad a keblüket 
eltöltő békesség, amely meggyőz minden félelmet ós rettegést. Innen van, 
hogy a keresztyének hajlékaiban békesség lakozik s a  békességet mun
kálják a világban is.

Március 30., kedd. Ján. 15, 1—8.
Isten azt akarja, hogy parancsolatait megtartsuk. De ez csak akkor 

sikerülhet, ha szoros közösségben m aradunk Jézussal, ö  a szőlötő: belőle 
árad az élet és az erő. A fürt, amely leszakad a tőkéről, elpusztul. A mi 
életünk is csak Jézusban és Jézus által terem het gyümölcsöt. Aki Jézus
ban m arad, az teljes bizodalommal könyöröghet Istenhez: imádsága meg
hallgatásra talál.

Március 31., szerda. Ján. 15, 9—17.
Jézus barátai a keresztyének, m ert parancsolatait m egtartják.. A pa

rancsolatokat pedig ez az egy parancsolat foglalja magába: »Szeressétek 
egymást!« A szeretet legtökéletesebb foka viszont az, ha valaki életét is 
feláldozza barátaiért. Az ilyenek m indent megkapnak, am it Jézus nevé
ben kérnek az Atyától. Életük így lesz boldog, örvendező életté.

Április 1., csütörtök. Ján. 15, 18—25.
Jézus szereti övéit: a világból kivette és egy új tökéletes világ része

seivé tette őket. Mindaz, ami bennük és körülöttük történik, Isten mentő, 
oltalmazó és új életet terem tő szereteíéről tesz bizonyságot. így aztán 
akkor sem csüggednek, ha fájdalm at is kell hordozniok. Hiszen Krisztus 
is szenvedett s szenvedése által végezte el a váltság nagy művét.

Április 2., péntek. Ján. 15, 28—16, 4.
ö v éit Jézus m agukra hagyja, de ígéretei velük m aradnák: minden 

beteljesedik, am it elmondott nékik. Es velük lesz á  Vigasztaló is, akit Jé 
zus küld. Ezért nem szabad elcsüggedniök.

Április 3., szombat. Ján. 16, 5—11.
A tanítványok boldogok voltak, amíg velük volt a Mester. De szomo

rúság költözik szívükbe, ha m ajd eltávozik tőlük. Pedig jó nekik, hogy 
m agukra m aradnak: igy fejeződik be a váltság nagy műve; Jézus csak 
így küldheti el hozzájuk a Vigasztalót, aki m egm utatja nekik, hogy mi a 
bűn, mi az igazság és mi az íté le t

Fürst Ervin
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Ä francia katolikusok lelk iism ereti v á lsá g a S T Ä B Ä T  M A T E R
A fenti címen jelentetett meg cik

ket egy svájci lap, a  »La Vie Protes
tanten m árcius 12-i száma. A válsá
got a  január végén ta rto tt francia 
püspöki konferencia válto tta ki. A 
püspökok — a  V atikán sugallatára 
— utasítást ad tak  ki, hogy az ú. n. 
nuinikáspapok csak három órát dol
gozhatnak munkahelyükön, a szak- 
szervezetből is k i kell lépniök. F ran
ciaországban ugyanis több olyan 
katolikus pap él, .akik hivatás sze
rin t gyári munkások s e m ellett vég
zik papi hivatásukat.

A püspökük rendeletének a pa
pok nagy többsége nem engedel

meskedett.
Mintegy 73 m unkáspap közös »min
den keresztyénnek szóló kiáltványt« 
ír t alá, amelyben követelték m aguk
nak azt a  jogot, hogy a  m unkásság 
igazságos harcában teljesen résztve- 
gyenek. Többek között ezt írják: 

»Nem lá tjuk  be, hogy az evangé
lium nevében meg lehessen tiltani a 
papoknak, hogy az elnyomott em be
rek millióinak életfeltételeit meg
oszthassák és hogy harcaikkal azo
nosíthassák magukat.

Nem szabad azonban elfeledkez
nünk, hogy a m unkáspapok lé
tezése és működése zavart kel
te tt azokban a körökben, am e
lyek megszokták, hogy a vallást 
érdekük és osztályuk előítéletei

nek szolgálatába állítsák.
Ezek a körök nem átallo tták  nyomást 
gyakorolni és m indenfajta befeketí- 
téssel fellépni ellenünk. — Ha a je
lenleg alkalm azott intézkedéseket I

fenntartanák, ezzel m egzavarnák 
azoknak a keresztyéneknek lelkiis
m eretét, akik a munkásosztállyal 
együtt küzdenek és pedig éppen 
abban a pillanatban, m ikor erő
feszítéseket tesznek arra , hogy eze
ket a keresztyéneket kivonják a kö
zös küzdelemből és h itüket kétségbe 
vonják. A m unkáspapok azért h a r
colnak, hogy ezeknek és a többi ke
resztyéneknek meglegyen a joguk 
arra, hogy a munkások jogos h ar
cában velük tarthassanak.-«

A m unkáspapok tevékenységét a 
V atikán kezdettől fogva gyanús szem
mel nézte. M ikor a  pápa rá  akarta  
venni az' azóta elhúnyt Suhard párizsi 
kardinálist tevékenységük leállításá
ra. Suhard a következőképpen vá
laszolt néki: »Szent Atyám! ö n  Ró
ma püspöke, én pedig Párizsé vagyok, 
tőlem annak a néhány millió em ber
nek az ügyében várnak felelősséget, 
akik az én egyházkerületemhez ta r
toznak.«

Feltehető, hogy azzal a hátsó gon
dolattal törődött bele a  V atikán a 
mumkáspapok tevékenységébe, hogy 
m ajd általuk behatolhat a m unkás- 
mozgalmakba és ott kiépítheti »híd
fő-állásait«. Nem számolt azonban 
azzal, hogy a  m unkáspapok a m un
kásosztály harcosaivá fognak válni. 
A »La Vie Protestants« ezzel kapcso
latban a következőket írja: »Hiszen 
ha a rra  szorítkoztak volna, hogy az 
üzemekben dolgozva valóban megosz- 
szá-k a proletárok életét, hogy ezzel 
örömet szerezzenek m aguknak és 
ugyanakkor em berbaráti cselekedetet 
hajtsanak végre, megkísérelve közben 
megtéríteni a lelkeket, akkor egyházi

KÜLÖNÖS HÁZASSÁG
Szégyen ide, szégyen oda, be kell 

vallanom, hogy diákkorom ban el
m ulasztottam  elolvasni Mikszáth- 
mak ezt a regényét. Csak m ostaná
ban került a kezembe, hogy a belőle 
készült film  felhívta figyelmemet 
reá. Pedig hát illett volna ezt is 
elolvasni, még vagy huszonöt esz
tendővel ezelőtt, a  többi M ikszáth- 
tal, Jókayval, Krudyval, Mórával 
együtt. Az is igaz, hogy úgy van 
ezekkel az ember, hogy gyerekkorá
ban egy nagyot fal belőlük, s az
után, évtizedek m últán ú jra  elő
veszi őket. S akkor ére tt fejjel, be
ére tt szívvel ú jra  felfedezd őket 
m agának, de most m ár végleg és 
végérvényesen: a gyönyörűséges m a
gyar klasszikusokat, az igazán na
gyokat, akik felett nem  szállt el az 
idő, hanem  az idővel egyre csak 
■nőttek, m ert rem ekm űveiket a  nem 
zetnek és az emberiségnek alkották.

A Különös Házasságot úgy olvas
tam  el, hogy le se tetteim a  kezem
ből. Kevés ilyen izgalmas történetet 
olvastam, még az üstököm is bele
izzadt. Az ember szívszakadva kíséri 
végig Butler János gróf és Horváth 
P iroska szerelm e szomorú históriá
já t. Mennyi hősi küzdelem és meny
nyi csalárd árm ány! Mennyi áldo
zat és mind hiábavaló! H át mégsem 
lehettek egymásé — sóhajt fel ke
serűen az ember, am ikor leteszi a 
végére é rt könyvét. M ert sovány vi
gasz a m endemondának az a re
ménysugara, am it az író végül is 
megcsillant az elbúsult olvasó szeme 
előtt; hogy hátha, mégis, talán, tú l 
az Ópere ncián . . ;

Aki ismeri a történetet, az úgyis 
tud ja  miről van benne szó, aki még 
nem  olvasta — pótolja sürgősen — 
annak meg nehéz p ár m ondatban el
mondani, hogy esketteti össze Dőry 
báró a leányát erőszakkal Butler 
gróffal, s hogy m iért nem lehet ezt 
a  házasságot semmi módon felbon
tani, s így m iért nem  veheti felesé
gül Butler eljegyzett menyasszo
nyát, egyetlen szerelmét, Horváth 
P iroskát, S hogy mi van m inden 
e mögött, m iért történik m indez egy
házi segédlettel, sőt mi ebben az el
sőrendű egyházi (t. i. r. kát. egy
házi) érdek. M iért m ondja Butler- 
nek  az egri érsek végül is, — am i
kor m ár színt kellett vallani: —» 
»Kedves grófom, am it ön kíván (t. i. 
a  házasság felbontását), — az merő 
lehetetlenség. Ez m ár többé nem 
pusztán az ön ügye. Ez egy hatalm as 
harc volt, mely az egyház és a pap
ságot rossz szemmel m éregető ele
m ek között folyt. Igen szomorú, 
hogy a  hadihajón, am elyet e l s ü l 
lyesztettünk, ra jta  volt az ön búzája 
is, de el kellett süllyesztenünk, m ert 
ra jta  voltak ellenségeink is.-«

M indezt ta lán  nem  is le tt volna 
érdemes megírni — hiszen sokak
nak bizonyára nem  ism eretlen a 
történet, — hanem  szinte ezzel egy
idejűleg akad a kezembe egy másik 
olvasmány: Egyházunk egyik hitval
lási iratának, a  Luther tollából szár
mazó Schm alkaldi cikkeknek függe
léke gyanánt szereplő írás — Me- 
lanchtonnak: »A pápa hatalm áról és 
elsőségéről-« szóló írása.

S ez a négyszáz esztendős hit
vallási ira t kísérteties módon
összecsengett ezzel a százesz
tendős házassági történettel«

M ert ebben többek között arról ír  
Melanchton, hogy milyen tűrhetetlen  
az egyházi (értsd: pápás egyházi) 
törvényszékek önkényeskedése a há
zassági ügyekben, mennyi hatalom 
m al való visszaélés és ebből mennyi 
nyomorúság és szenvedés származik 
abból, hogy a  püspökök magukhoz 
ragadták  a házassági peres ügyek
ben való intézkedés jogát. Pedig — 
mondja Melanchton — nem is olyan 
régi még ez a gyakorlat s tisztára 
emberi jogon alapul, vagyis semmi 
bibliai, isteni alapja nincsen.

Nemrégen még a világi hatósá
gok já rtak  cl ezekben az ügyek

ben,
hangoztatja a  reform átor, s rám utat 
néhány nyilvánvaló visszaélésre és 
tévelygésre: a  keresztszülők közötti 
házasság tilalm azására, hogy elvá
lás esetén az á rta tlan  félnek is tilt
ják  az újraházasodást és a papi há
zasság tilalm ára. S viszont m ásfe
lől lehetővé teszik a szülőik tud tá- 
nak megkerülésével kötött titkos há
zasságokat — nyilván, ahol ezek va
lamely »egyházi« érdeket szolgáltak. 
S végül kim ondja Melanchton: 
m indennek csak úgy lehet véget vet
ni, ha a világi hatóságok állítanak 
fel párta tlan  és igazságos házassági 
törvényszékeket, vagy a  m egújult 
egyház gondoskodjék ilyenek létesí
téséről. — Az egyháztörténet tanú
sága szerint 1539-ben fel is állí
tottak W ittenbergben egy ilyen há
zassági törvényszéket.

Bizony nagyon érdekes volt en
nek a két hangnak az össze-
csengcsc és a dolgok találkozása:

hogyan kel ki a reform átor Me
lanchton a XVI. század elején »a szo
rongatott lelkiismeretek« megsegí
tésére, hogyan tiltakozik az igaz
ságtalanság és önkény ellen s ho
gyan harcol a maga idejében és a 
maga módján Mikszáth, az író, az 
em beri szabadság és boldogság jo
gai mellett, az em beri gonoszság 
és sötétség fondorlatai ellen.

Mindez azonban akkor le tt ilyen 
világossá és félreérthetetlenné ben
nem, am ikor lelkipásztori szolgála
tomban egyre inkább elsűrűsödtek az 
efféle esetek. M ert az igaz, hogy — 
hála Istennek — nem  állanak m ár 
fenn a  XVI. század katolikus egy
házi törvényszékei s nem dönthetnek 
megfellebbezhetetlen érvénnyel ele
venek és holtak fölött. B utler J á 
nos házasságát is fel lehetne m a m ár 
bontani és boldogsághoz segíteni sze
gény fejé t az ő Piroskájával. A re- 
verzális nem  államjogilag hatályos 
közokirat im m ár — ezt tudni illene 
minden evangélikus embernek. — 
M indennek ellenére m a is sok ké
szülő házasság szenved hajótörést 
úgynevezett »egyházi« érdekek ke
gyetlen szirtjein és sok ifjú  szív 
boldogságát keseríti meg az a szel
lem, ami ellen a reform átorok har
colták és am it M ikszáth olyan mes
terien leleplezett.

A katolicizmus azonban most
is a házasság területén önké- 
nyeskedik és erőszakoskodik.

Pedig nem kellene ennek feltétlenül 
így lennie az Űrnak 1954. esztende
jében », ,
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— Uj szín a Luthcránia hétfői hangversenyén —felsőbbségük megdicsérte volna őket 
és számtalan adom ányt kap tak  volna 
gazdag katolikusoktól, akik  bennük, 
az ő m unkájukban a kommunizmus 
ügyes ellenszerét lá tták  volna.

Dehát ezek a papok felfedezték, 
hogy nem lehet a szociális kérdé
seket azzal a könyörületeskedés
sel megoldani, am elyet az egyház 
gyakorol, sem azokkal a politikai 
pártokkal, am elyeket az egyház 

hivatalosan támogat.
Így aztán azt vetik a szemükre, hogy 
összejátszanak az »ellenséggel«.

A püspöki k a r  a  m unkáspapok szá
m ára m egállapított határidőt — mi
kor lá tták , hogy soraikat megbontani 
nem sikerüli, — meghosszabbította. 
Roques bíboros pedig legutóbb m ár 
arról írt, hogy »a m unkáspapok apos
tolkodását nem szabad abbahagyni, 
csak ót kell alakítani.« Mindez ter- 
mészesen leleplezni a további szán
dékot.

A »Reformé« című francia lap a r
ról számol be, hogy a Vatikán be
avatkozására három  haladó szellemű 
jelentős állásban lévő francia Domo- 
kos-rendi szerzetes m egbízatását 
visszavonták és kolostorba irányíto t
ták őket. »A tiszta tan megőrzése« 
jelszó a la tt m ár öt év óta megfigyel
hető, m iként igyekszik a V atikán egy 
bizonyos teológiai és politikai konzer-

PERGOLESE JÁNOS KERESZ- 
TßLY neve szokatlan a Lutheránia 
műsorán. Bach kortársa (1710— 
1736), az olasz operairodalom nagy 
m estere volt. Az élet ritm usa lükte
te tt m inden művében s új iskolát 
nyitott velük. Vidám, színes, köny- 
nyed m uzsikát írt, gyökerei a n á 
polyi nép dallam aiba nyúltak s ta 
lán éppen ezért sajátosan új muzsi
kája  az életet és az em bert elevení
te tte  meg m inden hangjában és min
den hangszerén. Legmaradandóbb 
műve a  S tabat M ater, amelyben 
megnyílik a szerző szíve és finom s 
gyengéd lírában m egtölt hitével egy 
zenedarabot.

STABAT MATER-e nagyra érté
kelt mű volt m ár kortársai szemé
ben s így nézik a m ai zenekritiku
sok is. A Tam ás templom nemrégen 
elhúnyt egyik zenei nagysága Gus
tav  Schreck gondoskodott legújabb 
kiadásáról. Eredeti példánya még 
annak idején eltűnt a  szemek elől, 
de Pergolese másolatot ajándéko
zott égj' nápolyi barátjának  s ez a 
kotta megmaradt.

Az EGÉSZ MŰSOR változatos és 
érdekes volt, a részvevők örömmel és 
tetszéssel hallgatták. Zalánfy Aladár 
a tőle megszokott precíz és megbíz
ható előadással Fresbobaldi Girolamo 
reneszánsz-korbeli világhírű olasz 
zeneszerző két rövid orgonadarabját 
játszotta. A m űsorban a középpont
ban álló S tabat M ater m ellett hal
lottunk még egy sequentia-t, azaz a 
liturgikus éneklésben egy bizonyos 
időpontban énekelt, m eghatározott 
ünnepnapra ir t énekszámot. Buxte
hude Dietrich lübecki orgonás ve
gyeskarra, szopránszólóra és kis 
zenekarra ír t darab ja volt ez, a  Landa 
Sión Salvatorem  (= S io n , dicsérd 
Üdvözítődet). Ennek előadásával kap
csolatosan külön is szóra kell érde
m esítenünk a szoprán-szólista: M. 
M olnár Éva csengő, tiszta és nagy 
tetszéssel hallgatott énekét.

Kiemelkedő száma volt a műsor
nak Bach 53. számú szólókantátája, 
a Schlage doch ( =  Csendülj már) 
kezdetű. Sok szívvel énekelte Máthé 
Jolán. A hallgatók örömmel figyelték 
a harangjáték  kedves csilingelősét.

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
vativizmus érdekében beleszólni a 
francia egyház kérdéseibe.

A katolikus értelmiség helyzete 
napról napra elviselhetetlenebb. 
Ez nemcsak abban mutatkozik, 
hegy többen közelednek a pro
testáns egyházakhoz. hanem 
azoknak a m egfáradásában is, 
akik a katolicizmus m egújhodá

sáért m unkálkodtak.
A »L’Unitá« »egyház és nemzet« 

című cikke ezzel a m ondattal végző
dik: »Kénytelenek vagyunk feltéte
lezni, hogy a francia klérus és pedig 
jobbik része, még m indig kész arra , 
hogy felemelje a  gallikán szabadság 
zászlaját, am it Szép Fülöp óta m agas
ra  tartott.«

M agyar evangélikus oldalról nehe
zen tudnánk igazságos ítéletet mon
dani abban a tekintetben, vájjon 
igaza volt-e a  francia katoiiku- pa
poknak, am ikor ezt az életformát, 
illetőleg szolgálati form át választot
ták. A m unkáspapok szolgálata kö
rüli sok nyugati vita, a  legújabb, a 
V atikán á ltal kikényszeritett »lelki- 
ism ereti válság« azonban arról győz 
meg bennünket, hogy ezek a francia 
katolikus papok jó t akartak  és elszán
ták m agukat a  nép igazi szolgálatára. 
A V atikán viszont a papok m unkás
életéből kétségtelenül egyházhoz nem 
méltó hasznot akart húzni. A m un
kásmozgalomba való beszivárgást 
várta  tőle.

Az egyszerű szolgáló papok azon
ban a V atikán várakozásai elle
nére m a m ár a munkássággal ta r
tanak. vagy ahogy a La Vie Pro
testan t megjegyzi, a  katolikus 
egyház »ellenségeivel játszanak 

össze.«
Az ügy ilyen fordulata m indenesetre 
sokat mondó nemcsak a  mi szá
m unkra, de a világ m inden tá ján  élő 
keresztyének szám ára is.

Dibelius püspök, a Német Evan
géliumi Egyház Tanácsának elnöke 
nyilatkozatot te tt közzé a négy nagy
hatalom  külügyminisztereinek Ber
linben ta rto tt konferenciájáról. Be
vezetésül a püspök megállapítja, 
hogy a ném et egyház imádságaiban 
hordozta a külügyminiszterek kon
ferenciájának összeülését. Ezért a  
konferencia befejezése u tán  sem 
m aradhat néma.

A püspök a továbbiakban rám u
tat, hogy a konferencia, amelyen 
tudvalevőleg megegyezés jö tt létre 
a keletázsiai béke kérdéseivel fog
lalkozó, a Kínai Népköztársaság 
részvételével április 26-ra Genfbe 
összehívott tanácskozásra nézve, a 
ném et kérdésben és A usztria kér
désében nem  tudott megegyezést 
létrehozni. Hangsúlyozza a  püspök, 
hogy ha kézzelfogható eredmény 
ezekben a kérdésekben nem  is jö tt 
létre, Isten bizonyára tudta, hogy 
m iért nem hallgatta meg a német 
egységért elhangzott imádságokat. Ö 
bizonyára érettebbé akar tenni 
nagy célja szám ára és ebben bízni 
lehet.

A püspök kéri a keleti és nyugati 
protestánsokat, hogy m aradjanak to
vábbra is hűségesek a hitben és a 
könyörgésben. Higgyenek és im ád
kozzanak tovább, m aradjanak Isten 
m unkatársai az általa  kitűzött cé
lok szolgálatában. Hangsúlyozta, 
hogy

az egyház feladata az ö  mennyei 
U ra által adott eszközökkel 
továbbra is együttműködni, hogy 
a zönahatárok fölött K elet és

FRANCIAORSZÁG
Egy katolikus lelkész, P irre  Abbé, 

felhívása sokakat mozgatott meg 
Párizs m ind nagyobb számban m u
tatkozó hajléktalanjainak ügyében. 
Felhívása a  protestánsok között is 
visszhangra talált. A protestáns egy
házak segélyszerve a »Cimade« te 
vékenyen kapcsolódott be az ak
cióba.

*
Gouttebarge abbé, munkás-pap, 

akit a Loire kerületi szakszervezeti 
bizottságok titkárukká  választottak, 
és egyes újságok szinte perbe fogtak, 
március 10-én a sajtónak nyilatko
zatot adott. K ijelentette, hogy jelölt
sége saját beleegyezésével történt és 
hogy a rábízott felelősséget nem  uta
sítja  el magától.

Gouttebarge abbéhoz hasonlóan 
sok más m unkás-pap sem  vette f i
gyelembe a Vatikán határozatát, 
amely eltiltotta őket a m unkától és 
bármilyen szakszervezeti funkció
tól március elsejei határidővel.

A z  esetből kifolyólag március 10 és 
11-re Franciaország összes bíboro
sai és érsekei Párizsba jö ttek  nagy
gyűlésre, hogy a munkás-papok 
ügyében döntsenek.

NÉMETORSZÁG—ANGLIA
A második világháború a la tt két 

legjobban elpusztított város, Co
ventry  és Drezda főpolgármestere, 
illetve városi tanácsa levelet vál
tottak. A drezdai városi tanács kérte 
Coventry polgárait, hogy a nemzet
közi megegyezés útjából segítsenek 
minden akadályt elhárítani. Erre a 
levélre Coventry főpolgárm estere a 
következőképpen válaszolt: »Legye
nek nyugodtak, hogy mi, coventryek  
életbevágóan fontosnak tartjuk a 
békéért és Európa újjáépítéséért 
való követelést. A z a véleményünk,

Nyugat között ú jra  meg ú jra  a 
testvéri szeretet szálait szöjjék 
és szilárdan m egm aradjanak az 
Isten  irgalm asságába vetett re

ménységben.
Nagy-Berlin gyülekezeteihez for

dulva a  püspök rám utat, hogy
éppen Berlinben kell a keresz
tyéneknek m indenki szám ára 
nyilvánvalóvá tenni a ném et 
nép egységét, minden szétvá

lasztás ellenére.
A keresztyének tudnak olyan egy
ségről, mely a szeretetben tesz bi
zonyságot, áldozatokat vállal egy
másért, nem  azért, hogy a  város 
egyik felét a m ásik ellen kijátsszák, 
hanem  hogy közös hálaadásban és 
szolgálatban Isten dicsőségét m utas
sák meg, Akinek közösen szolgál
nak.

E V A N G É L I K U S  É L E T
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes 

Egyház Sajtóosztályának lapja 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. VIII.. Puskin-u. 12. 

Telefon: 142-074
Szerkesztésért és kiadásért felek 

Dezséry László szerkesztő 
Budapest III.. Dévai Bíró Mátyás-tér 1. 

Előfizetési árak:
Egy hóra 5.— F t  negyedévre 15.— Ft, 
félévre 30.— F t egész évre 60— Ft

Csekkszámla: 20.412—VIII.
10.000 példányban nyomatott

2-141277? Athenaeum (F, v, Soproni Béla)

hogy a ném et nem zet egysége min
den katonai megfontoláson tú l szük
séges és részünkről a világ jövője 
szempontjából közös m unkában eh
hez hozzájárulunk. Biztosak va- 
gyünk, hogy tetteinkben,, törekvé
seinkben a jövő egybeforraszt ben
nünket.«

KÍNA
Az orosz ortodox egyházat K í

nában 250 évvel ezelőtt kivándor
lók és orosz kereskedők gyök érez
te tték  meg. Az ortodox egyháznak 
K ínában jelenleg 200.080 kínai tagja 
van, akik 150 gyülekezetben élnek.

INDIA
Közép-India Surguja városa evan

gélikus gyülekezetében 1951 óta 1500 
új gyülekezeti tagot kereszteltek 
meg.

NÉMETORSZÁG
W eber esslingenl lelkipásztor a 

ném et újrafegyverkezésről beszélve 
k ijelentette: »Azért utasítom  el az 
újrafelfegyverkezést, m ert csak arra  
alkalmas, hogy a  szakadékot tovább 
mélyítse Nyugat és Kelet között és 
a konfliktust kiélezze.«

ALASZKA
A szétszórtan lévő eszkimó tele

pülések között a  gyermekek hitok
ta tását postai úton végzik. A hit- 
tankönyveik m ellett rendszeresen 
ikapnak a  gyermekek kérdőíveket, 
melyeket kitöltve küldenek vissza a 
messze-eső gyülekezeti központba.

Istentiszteleti rend
1954. március hó 28*án, vasárnap, Budapesten 

A PESTI OLDALON:
Deák-tér: d. e. 9 Hafenscher Károly, d. e. 11 

Hafenscher Károly, d. ti. 6 Zay László. — 
Fasor d. e. fél 10 Gyöngyösi Vilmos, d. e. 11 
(úrv.) Gyöngyösi Vilmos, d. u. 6 Szita Ist
ván. — Dózsa Gy.-út 7 d. e. fél 10 Szita Ist
ván. — ÜUői-út 24. d. e. fél 10 (úrv.). d. e, 
11. — Rákóczi-űt 57/b. d. e. 10 (szlovák) Szí- 
lady Jenő dr. d. e. háromnegyed 12. — Ka
rácsony S.-u. 31. d. e. 10 Benes Miklós dr. — 
Thaly K.-u. 28. d. e. 11 Bonnyal Sándor, d. 
u. 6 Bonnyai Sándor. — Kőbánya d. e. fél 10 
(úrv.) Pásztor Pál. — Simor-u. 33. d. e. 
negyed 12 (úrv.) Korén Emil. — Utász-u. 7. 
d. e. negyed 12 Pásztor Pál. — Zugló d. e. 
11 (úrv.) Scholz László, d. u. 6 Muntág An
dor. — Gyarmat-u. 14. d. e. fel 10 Muntág 
Andor. — Rákosfalva d.. e. fél 12 Muntág An
dor. — Fóti-űt 22. d. e. 11 (úrv.) Rimái* Jenő, 
d. u. 7 Gádor András. — Váci-út 129. d. e.
8. Rimár Jenő, d. u. 4 Gádor András. — Új
pest d. e. 10 Blázy Lajos, d. u. 5 szeretet- 
vendégség. — Dunakeszi d. e. 9. Matuz 
László. — Vas-u. 2-c. d. e. 11 Szimonidesz 
Lajos. — Rákospalota MÁV-telep d. e. fél 9.
— Rp. Nagytemplom d. e. 10. — Rp. Kis-
templom d. u. 3 — Pestújhely d. e. 10 Kür
tösi Kálmán. — Rákoskeresztúr d. e. fél 11. 
--  Rákoshegy d. e. 9. — Rákosliget d. e. 10.
— Rákoscsaba d. e. 9. Békés József, d. u. 
fél 7 Békés József. — Cinkota d. e. 9. 
(gyerm.), d. e. 10, d. u. fél 3. — Mátyásföld 
d. e. fél 12. — Kerepes—Kistarcsa d. e. ne
gyed 10. — Pestlőrinc d. e. 11, d. u. 5. — 
Pcstimre d. u. 5. — Pesterzsébet d. e. 10. — 
Soroksár-Újtelep d. e. fél 9. — Kispest d. e.
9, d. e 10, d. ii. 6. — Wekerle-telep d. e. 8. 
Rákosszentmihály d. e. fél 11, d. u. 5. —

A BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér d. e. 9 Sréter Ferenc, d. e. 

11 Sréter Ferenc, d. u. 7 Evangélizáció. — 
Torockó-tér d. e. 8 Pethö István. — Óbuda 
d. e. 9 Komjáthy Lajos, d. e 10 Wiezián 
Dezső d., d. u. 5 Mezősi György. — XII. Tar- 
csay V.-u. 11 d. e. 9 Ruttkay Elemér, d. e. 
11 Ruttkay Elemér, d. u. 7 Danhauser László.
— Szabadsághegy, Diana-út 17. d. e. fél'9  
Ferenczy Zoltán. — Hűvösvölgy, Lelkész
nevelő Intézet tí. e. 10 Danhauser László. — 
Kelenföld d. e. 8 Rezessy Zoltán dr., d. e. 
11 Rezessy Zoltán dr., d. u. 5 Bottá István.
— Németvölgyi-út 138. d. e. Bottá István. — 
XI. Bartók B.-út 158. d. e. 12 Bottá István.
— Csepel d. e. 11 Brebovszky Gyula, d. u. 6 
Brebovszky Gyula. — Budafok d. e. 10 Sik- 
ter László. — Nagytétény d. e. Sikter László.
— Kelenvölgy d. e. 9 Bottá István. — Albert- 
falva d. e. fél 11 Bottá István. —- Csillag
hegy d, e, fél 10 Kaposvári Vilmos.

„TOVÁBB HINNI, TOVÁBB SZERETNI, TOVÁBB REMÉLNI“
D ib e liu s  p ü s p ö k  a  k ü lü g y m in i s z t e r i  k o n fe r e n c ia  e r e d m é n y e ir ő l



A  Teológiai Akadémia másfél esztendeje
evangélikus lelkészkópzésünkben,

Az egyiiáz nem önm agának él
0. Bereczky Albert é s  D. Dr. V ető L ajos püspök n y ila tkozata  a Neue Zeit című berlini napilapbanAZ EGYHÄZEGYETEM TANACSA

elé terjesztett jelentésemben 
részletesen beszámoltam Teoló

giai A kadém iánk m ásfél évi m unká
járól. Most elsősorban gyülekeze
teink tagjai felé szeretném  elmon
dani az elm últ másfél esztendőről 
mindazt, am it el kell m ondanunk 
azért, hogy híveink is beletekinthes
senek a professzorok és hallgatók 
m unkájába és így velünk együtt ör
vendezzenek a jó eredmények lá ttán  
és velünk együtt kérjék  Isten meg
segítő kegyelmét és áldását szolgá
latunkra.

A LELKÉSZKÉPZÉSRŐL, fiatal 
em berek felkészítéséről a lelké
szt szolgálatra ugyanis csak Is

tennek hálát adva beszélhetünk m a 
egyházunkban. Neki adunk hálá t mi 
professzorok azért, hogy reánk  bízta 
a magyarországi evangélikus lelkész
képzés nehéz és mégis örömteijes 
m u n k á já t H álát adunk azért, hogy 
minden szellemi, erkölcsi és anyagi 
tám ogatást m egkaptunk egyházunk
tól, gyülekezeteinktől és a m agyar 
kormánytól s így zökkenőmentesen 
szolgálhatta A kadém iánk a  lelkész
képzésben az egyház U rá t H álát 
adunk Istennek azért, hogy mi pro
fesszorok neki engedelmeskedve tud
ju k  keresni és m egtalálni azoknak a 
feladatoknak értelm ét és célját, 
am elyeket Isten m a a  lelkészképzés 
asztaléra helyez. H álát adunk azért, 
hogy hallgatóink egyre tisztábban 
lá tják : Isten a  m a és jövő egyházá
nak, a  ma és jövő m agyar népének 
olyan fiatal lelkészeket akar nevel
tetni, akik hittel és bizalommal te 
kintenek a jövőbe. Akik megérzik a 
professzorokból feléjük sugárzó sze- 
retetet, s ezért szeretik tanáraikat, 
szeretik egyházukat, szeretik szolgá
latukat és szeretik népüket, m ert 
szeretik a megváltó Krisztust. P uri
tán, szolgálatkész, fegyelmezett, az 
egyházi rendet tiszteletben tartó, 
apostoli lelkületű, az egyházi m un
kát valóban szerető és abban áldozat
kész lelkészeket akarunk  nevelni és 
a hallgatóság padjaiban látni.

A GYÜLEKEZETI ISTENTISZTE
LETEKEN, széretetvendégsége- 
feen, országos esperesi értekez

leteken, teológus-napokon, lelkészi 
munkaközösségi üléseken és konfe
renciákon elhangzott igehirdetések 
és előadások, a Lelkésznevelő Inté
zet javára végzett szuplikációk a rra  
indítanak bennünket, hogy az Aka
démia Budapestre költöztetését egyik 
legszerencsésebb és leggyümölcsö
zőbb mozzanatnak tekintsük az evan
gélikus lelkészképzés történetében. 
A professzorok á ltal végzett szolgá
latok mintegy 150 alkalm a arró l ta 
núskodik, hogy m ennyire helyes és 
igaz lépés volt. am ikor kiem eltük 
Akadém iánkat és m agunkat is a  kis- 
városias elzáitkózofctságból és bele
építettük tudományos m unkánkat az 
egyház életének a gyakorlatába. I tt 
érezzük egyházunk szívverését és 
m egnyitja Isten szemünket a  kicsi
nyen való hűséges sáfárkodásra is. 
Csak így ism erhetjük meg gyüleke
zeteink tagjainak a gondolkodását, 
elképzeléseit és igényeit a lelkészi 
szolgálatról és így válik lelkészkép- 
zésünk életessé és valóssá.

Le l k é s z e k  é s  l e l k é s z i  m u n 
k a k ö z ö s s é g e k  az ország m in
den tá járó l m eglátogatják Akadé

miánkat, kapcsolatba kerülnek a pro
fesszorokkal és hallgatókkal, »szót ér
tünk« egymással. Lelkészek és segéd
lelkészek közvetlenül, személyesen 
kém ek és kapnak felvilágosítást 
kérdéseikre s ezzel egészen új út 
nyílt meg a lelkésztovábbképzés te
rületén. Lelkészek és segédlelkészek 
sokszor ott ülnek a  hallgatók között, 
hogy ism ereteiket felújítsák és ösz
tönzést kapnak a további önképzés
re. Mindez olyan távlatokat nyit meg

am ilyenekre esztendőkkel ezelőtt 
gondolni sem m ertünk,

Ha l l g a t ó i n k  szintén közvetle
nül kapcsolódnak bele főleg a  
nagybudapesti gyülekezetek éle

tébe és m unkájába. M ár most közel
ről lá thatják  a lelkészi szolgálat ve
szedelmeit és kísértéseit, de örömét 
és értelm ét is. A gyakorlati élet 
maga olyan em berekké form álja ve
lünk együtt ötven teológusunkat, 
akik a Krisztusban m egtalált és 
m egragadott új életet nem rejtik  
véka alá, hanem  ebben a világban, 
az em beri társadalom ban igazi és 
egész em berként, igazán élni tudó, 
igazán dolgozni tudó és akaró, ennek 
a világnak a  kérdései irán t megnyílt 
szemű és k itáru lt szívű em berekként 
tanúskodnak a lelkészi szolgálat ér
telméről: K risztus hatalm áról.

A t a n  Ár o k  t u d o m á n y o s
MUNKÁSSÁGA is nemcsak 
megnövekedett, de elmélyült az 

elmúlt esztendőkben. A Lelkipász
torban, Evangélikus Életben, a re 
form átus egyház lapjaiban rendkívül 
sok cikk jelent meg a professzorok 
tollából. S em ellett az új bibliafordí
tás egyre inkább az Akadémia ta 
nárainak  az érdeklődési körébe ke
rült. Nemcsak azért, m ert K arner 
Károly és e cikk írója tagja az ú j
szövetségi, illetve ószövetségi biblia
fordító szakbizottságinak, hanem  
azért is, m ert lelkészeink és híveink 
is egyre jobban érdeklődnek az új 
fordítás irán t és hozzászólásaikkal, 
kérdéseikkel elsősorban a  teológiai 
tanárokat keresik meg. Valóban, az 
Akadémia tanárainak  m a egyik igen 
fontos feladata, hogy m inden ere jük
kel és képességükkel támogassák, 
szolgálják a m agyar protestáns egy
házaknak ezt az igen nagy jelentő
ségű és a  lelkészi szolgálatra sok ál
dást ígérő vállalkozását.

Ebben az esztendőben szinte m in
den egyes professzortól jelenik meg 
teológiai tudományos m unka az Evan
gélikus Egyetemes Sajtóosztály ki
adásában és tervbe vette a  tanári tes
tület, hogy még ebben az esztendő
ben sajtó  alá rendezi m agyar fordí
tásban az evangélikus egyház hitval
lási ira ta it is. Évszázados m ulasztást 
pótolunk ezzel és lelkészeink, de hí
veink régi kívánsága teljesedik be.

Széleskörű ökum enikus m unka, zsi
nati törvényelőkészítés, a Kis Káté 
új fordítása egészíti ki ezt a sort és 
i t t  is csak Isten irán ti hálával/m ond
hatjuk, hogy m unkánkkal közelebb 
kerültünk nem csak gyülekezeteink
hez, egyházunkhoz, a m agyar protes
táns egyházakhoz, hanem  a világ- 
kereszityénség égető kérdéseihez is.

így érthető, hogy nem  néztük té t
lenül egyházunk vezetőségének az 
ökumenikus konferenciákon végzett 
aktív  szolgálatát hatónk  és a  világ 
békességének a megőrzésében sem. 
Az Akadémia rendezésében m egtar
tott m unkaüléseken hallgatóinkon 
kívül a  nagybudapesti lelkészéket, 
sőt egy alkalom mal hat egyházme
gye esperesét és lelkészeit is bevon
tuk ebbe a  m unkába. Hiszen ma 
csak azok az em berek tudnak előbb
re vivőt mondani a világban és azok 
a lelkészek tud ják  Isten igéjét a ma 
em berének: m unkásoknak, parasz
toknak, értelmiségieknek előre len- 
dítően, irányt m utatóan és segítőén 
hirdetni, akik az egyén, a család, a 
haza és a világ nagy létkérdéseiben 
az em berek felemelkedése, békessége 
m ellett döntöttek.

Ez a  meggyőződés irányította lép
teinket ebben a kérdésben, de sok 
más szolgálatunkban is. M unkánk
nak megvolt a nehézsége, de megvolt 
az öröme Is. Az eredm ények lendíte
nek bennünket előre a még több és 
hűségesebb m unkára a  lelkészképzés 
és a tudományos m unka egész te rü 
letén. Az Akadémián, az egyházban 
és a hatóban végzett szolgálataink 
gyümölcsét pedig ma és m indig ab
ban szeretnénk látni, hogy épül az 
egyház eleven kövekből Isten orszá
gának eleven épületévé, és épül ez 
a m agyar haza is eleven kövekből a  
béke és jólét otthonévá.

Dr. Pálfy Miklós

A Neue Zeit című napilap m unka
tá rsa G ünther W irth a Németor
szági Evangéliumi Egyház Berlin- 
spandaui zsinatán kérdéseket inté
zett D. Bereczky A lbert és D. Dr. 
Vető Lajos püspökhöz a ném et pro
testantizm us, az ökumenikus szolgá
la t és a  hitvallásos gondolkodás tá r
gyában.

Először
D. Bereczky Albert

püspőíkíhöz fordult kérdésekkel. A 
püspök a  kérdésekre válaszolva ki
emelte, hogy a  m agyar protestantiz
mus évszázadok óta nagy megbecsü
léssel és szeretettel tekin t Németor
szágra és a  Német Evangéliumi Egy
házra. Beszélt arról, hogy milyen je
lentőségteljes volt a ném et protestan
tizmus m agatartása a  nemzetiszo
cializmus idején.

A magyarországi protestantizm us 
ökumenikus m unkájáról szólva töb
bek között ezeket mondotta:

— Azok a  m unkálatok, am elyeket 
egyházaink évek óta végeztek az 
egész világ egyházaival való ökume
nikus közösségben, bizonyságtétel 
k ívánnak lenni arról, hogy

az egyház nem önm agának él, ha
nem a többiekért is és, hogy va-

SZÓ Z A T
Irta : Vörösmarty M ihály

Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, óh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is, 
M ely ápol s eltakar,

A  nagy világon e kívü l 
Nincsen számodra hely;
Á ldjon vagy verjen sors keze: 
I tt élned, halnod kell.

Ez a föld, m elyen annyiszor 
Apáid vére folyt:
Ez, m elyhez m inden szent nevet 
Egy ezredév csatolt:

I tt küzdtenek honért a hős 
Árpádnak hadai;
I t t  törtek össze rabigát 
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten  hordozák 
Véres zászlóidat,
S  elhulltanak legjobbjaink 
A  hosszú harc alatt.

És annyi bálszerencse közt,
Oly sok viszály után,
M egfogyva bár, de törve nem, 
Él nem zet e hazán,

S népek hazája, nagy világ! 
Hozzád bátran kiált:
»Egy ezredévi szenvedés 
Kér éltet vagy halált!«

A z nem  lehet, hogy annyi szív 
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a honért.

A z nem  lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat 
Hiába sorvadozzanak 
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog,
Egy jobb kor, m ely után  
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakén.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A  nagyszerű halál,
Hol a tem etkezés fölött 
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nem zet süllyed el, 
Népek veszik körül,
S  az ember millióinak 
Szemében gyászkönny ül.

Légy híve rendületlenül 
Hazádnak, óh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál. 
Hantjával ez takar.

A  nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely;
Á ldjon vagy verjen sors keze:
I tt élned, halnod kell.

lamennyi egyház a világon nem 
önm agának él, hanem  az egész 
emberiségért. Ebben az értelem 
ben kívánnak egyházaink szol
gáló egyházak lenni és így kí
vánják  szerény hozzájárulásukat 
az Egyházak Világtanácsa többi 
tagegyházaival való együttmun- 
kálkodásban, Isten segítségével, 

teljesíteni.
Bereczky püspök ezután beszélt az 

evanstoni nagygyűlésről és az azzal 
kapcsolatos reménységről.

*
D. Dr. Vető Lajos püspök

a következő kérdésekre adott felele
te t a  Neue Zeit m unkatársának:

1. kérdés: Püspök Űr, tájékoztat
hatna-e bennünket a különböző pro
testáns egyházak magyarországi 
együttműködéséről az evanstoni elő
készületekben ?

Felelet: — Nagyon szívesen. Be
reczky püspök ú r m ár szólott ennek 
az együttműködésnek a lényegéről. 
Én m indenekelőtt elsősorban az 
együttműködés ténye feletti örömöm
nek szeretnék kifejezést adni, nem
csak azért, m ert az eredményesnek 
bizonyult, hanem  azért is, m ert úgy 
látjuk, hogy a  teológusok jobban 
m egtalálják az egymáshoz vezető 
utat, ha nem csak beszélnek az együtt
működésről, hanem  gyakorolják is 
azt.

Az ökumenikus mozgalom ér
telm e abban áll, hogy a külön
féle hitvallások között éppen ezt 
az együttműködést tegye lehe
tővé még pedig anélkül, hogy 
hitvaliásos álláspontjukat fel kel

lene adniok.
■— Az evanstoni előkészületi m un

kákat a  teológia terén jól képzett 
lelkipásztorok végzik. Saját egyhá
zukhoz való hűségük nem gátolja 
őket abban, hogy a hitvallási kü
lönbség ellenére is ne figyeljenek 
egym ásra és ne tanuljanak  egymás
tól. E m unkálatok közben az evan
gélikus teológusok lutheránusok m a
radnak és a reform átusok nem  té r
nek le  Kálvin tanításának teréről. 
De különféle oldalakról világítják 
meg saját egyházuk problémáit, ami 
megőrzi őket attól, hogy szűk kon- 
fesszionalizmusba kerüljenek. Az én 
szememben ez az ökumenikus m unka 
folytatása szempontjából különösen 
fontosnak látszik.

— Ugyanakkor a leghatározottab
ban kívánom hangsúlyozni azt, hogy 
a különféle evangéliumi egyházak 
együttműködése következtében Ma
gyarországon az egyes evangéliumi 
egyházak, pl. a lu theránus egyház 
saját teológiai tanulm ányi m unkáju
kat nem  hanyagolják el. Éppen el
lenkezőleg: ez az együttműködés 
rendkívül term ékenynek bizonyul és 
a sa já t teológiai kérdéseink egyre 
jobb m egértésére vezet. Egyébként 
éppen most fogtak össze lutheránus 
teológusaink, hogy gondosan feldol
gozzák a Lutheránus Világszövetség 
által nyújto tt anyago t .

Az a reménységem, hogy rövide
sen nyilvánosságra hozhatjuk 
szerény hozzájárulásunkat a Lu
theránus Világszövetség m un

kálataihoz.
A sajátosan lu theri teológiának 
ezekben a m unkáiban éppen azok a 
lelkipásztorok is részt vesznek, akik 
az ökumenikus tanulm ányi bizott
ságban dolgoznak, úgyhogy az ott te r
m ékenynek bizonyult munkamódsze
reket i t t  is értékesíthetjük.

2. kérdés: Hogy ítéli meg Püspök 
Űr a jelenlegi helyzetben az úgyne
vezett konfesszionalizmus kérdését és 
milyen tapasztalatokról számolhat be 
az evangéliumi és a katolikus egyhá
zaknak a M agyar Népköztársaságban 
való együttélésével kapcsolatosan?

Felelet: — Második kérdésére bi
zonyos m értékig m áris megadtam  a 
feleletet. Ehhez még a következőket 
kívánom hozzátenni:

— A különféle hitvallásokat mi 
úgy kaptuk. Jézus Krisztus egyháza

olyan gyülekezetekből áll, amelyek 
m int ahogy tud juk  is, hitvallásos 
formát és színezetet m utatnak. Erő
szakkal, vagy általános rendelkezé
sekkel nem  lehet a  konfesszió különb
ségeit eltörölni vagy éppen megszün
tetni. Az ilyen kísérletet az egyház 
lényegére való tekintettel lehetetlen 
vállalkozásnak kell tekinteni.

— Hogy ezt a tényt jobban meg
érthessük, egy példával kívánom 
m egvilágítani:

— M int ahogy m inden egyes em
bernek és m inden egyes népnek bi
zonyos egyéni vonásai vannak, úgy 
vannak az egyházaknak, a gyüleke
zeteknek is konfesszionális vonásai. 
És m int ahogy az emberi együttélést 
nem lehet elrendezni úgy, hogy a jó 
együttélés lehetővé, tétele érdekében 
az egyéniséget elpusztítsák, úgy ez a 
helyzet a felekezetek együttélésének 
tekintetében is. M int ahogy a tá rsa
dalomban általában jó eredménye
ket érnek el egyénileg különféle vo
násokat hordozó em berek együttm ű
ködése útján, úgy adódik ez a hely
zet azoknak a különböző felekezetek
nek az együttműködésében is, ame
lyek ú jra eljutottak egymás megér
tésére. Valami efélét lehet m a a 
Magyar Népköztársaságban az evan
géliumi és a katolikus keresztyének 
egymás közötti együttélésében meg
érezni.

— Mikor a második világháború 
u tán  országunk elpusztítva he
vert előttünk, népünk egybeforrt 
a  romok eltakarításának és az új 
ország felépítésének nagy m un
kájában. A kkoriban nem kér
dezték, hogy k i melyik feleke
zetihez tartozik; csak az volt a 
fontos, hogy valam ennyien teljes 
erejükkel és legjobb tudásuk 
szerint szolgálják a közös célt. 
Ez a nagy és szép feladat gya
korlati együttműködésre indí
to tta a felekezeteket. S ugyanez 
áll az emberiség nagy céljának 
elérésére is ma, am ikor azért 
küzdünk, hogy az új világhábo
rú t elhárítsuk és a békét bizto

sítsuk.

—■ A mi M agyar Népköztársasá
gunkban katolikusok és protestánsok 
egyetértenek ezekben a kérdésekben. 
A katolikus papoknak pl. van egy jó 
szervezete, a Katolikus Papok Béke- 
bizottsága. A protestáns püspökök 
tagjai a Béketanácsnak csak úgy, 
m int a legtekintélyesebb katolikus 
püspök, Czapik Gyula egri é rsek  S 
véleményem szerint ebben a vonat
kozásban különösen fontos annak  a 
szempontnak hangsúlyozása, hogy 
am it az egyik felekezet megtehet a 
béke megőrzéséért és a haza felépí
téséért. azt nem teheti meg helyette 
a másik.

— Ez a helyzet Magyarországon s 
szívből kívánnám, hogy a Németor
szágban élő s  különböző felekezetek
hez tartozó keresztyének értékesít
hetnék ezeket a  tapasztalatokat Né
metország ú jra  egyesítéséért vívott 
harcukban.

„ H á t  t©2saploméa?t a 9 5 4 “
A kelenföldi gyülekezet szép példája

Az egyháztanács legutóbbi ülésén 
kimondotta, hogy a  Gyülekezeti Se
gély ügyének tám ogatására minden 
ülésen offertorium ot tart. A temp
lomi perselybe való adakozást pedig 
állandóan a hívek ügyem ébe ajánlja, 
hogy így gyülekezet és tanács egy
folytában részt vegyenek az országos 
tervnek, a templomok befejezésének 
akciójában.

*
Az egyházmegye gyülekezetei áp

rilis első vasárnapját egyöntetűen a 
most meginduló Gyülekezeti Segély 
napjának szentelik. E napon az egy
házmegye minden gyülekezetében 
vendégszolgálatot végeznek.

„Igyekezzél, hogy Isten előtt beesiiteiesen megállj, mini oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak heszéőéf (II. Tim. 2, 15)
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AZ EGYHÁZTÖRTÉNETBŐL:
Egy 100 éves könyv margójára

BauhoSe* György M agyar E g ^ íiáu S iié n a ta
G ZÁZ ÉVVEL EZELŐTT, a nem- 

zetközi lé tünket és egyházunk 
szabadságát egyaránt fenyegető 
Bach-korszak idején, egy rendkívül 
fontos könyv látott napvilágot. Hazai 
egyházunk első oknyomozó története.

M agyar nyomdában nem  születhe
te tt volna meg ez a  könyv, -— m ert 
leplezetlenül és világosan tá rta  fel 
m indazt a szenvedést, amely evangé
likus egyházunkat a reformáció kez
detétől fogva az osztrák elnyomás és 
a jezsuiták részéről érte. Isten  azon
ban gondoskodott arról, hogy egyhá
zunk történelm ének arany- és gyász
betűs lapjain keresztül az egész vi
lág értesüljön az Egyház U rának 
köztünk végzett hatalm as m unkájá
ról. 1854-ben három  világhatalom  
három  nagy városában: Berlinben, 
Londonban és Bostonban engedte 
meg, sőt rendelte el a nagyfontos
ságú m unka megjelenését.
'Ű'RDEKES, SŐT IZGALMAS e 
■* J könyv megszületésének a tö rté
netei Visszanyúlik Mária Dorottya 
nádorasszony három  évtizedes áldott 
budai szolgálatárai Az ő m agyarba
rá t-  és egyházhű m unkálkodásának 
részletes feltárása még adóssága ha
zai egyháztörténetírásunknak. Ide 
m ost nagyfontosságú szerepének 
csak egy vonása kívánkozik: tudato
san gyűjtött m inden olyan forrás
m unkát, mely m agyar egyházunk 
történelm ére fényt derít, — s e  kéz
iratok megszerzése céljából nem ki
m éit semmiféle anyagi áldozatot. 
A ranyait, ékszereit ad ta  cserébe Ga- 
inau í Teofil soproni lelkész XVI. szá
zadi kézirat-hagyatékáért, s az or
szág különböző részeiből megszerzett 
okm ányokat 1847-ben azzal a  céllal 
ajándékozta Egyházegyetemünknek, 
hogy azok egyházunk közkincsévé 
váljanak. Ezt megelőzően felkérte a 
genfi tudós egyháztörténészt, Merle 
d ‘Aubigné-t Magyarország protestáns 
egyháztörténetének m egírására, m int
hogy azonban a cenzúra és a bécsi 
udvar tilalm a folytán a kellő anyagot 
neki Cenfbe k iju ttatn i nem tudta, a 
genfi tudós csak a XVI. század első 
felének m egírására vállakozott. A 
fontos okmányok ism ertetésére más 
u ta t kellett keresni.

Amikor Isten lezár egy sorompót, 
akkor m indig nyit egy újat. A já r
ható ú t budai gyülekezetünk első lel
kipásztorának, a hivő és tudós Bau-

hofer Györgynek az engedelmessége 
folytán nyílt meg. Ő volt a nádor
asszony udvari lelkésze, s egyben a 
bécsi udvar által gyűlölt pesti skót 
misszionáriusok testvéri jóbarátja. 
Ezekkel — és a két pesti protestáns 
lelkésszel: az evangélikus Székács 
Józseffel és a reform átus Török Pál
lal — a haza és az egyház szabadsá
gának oldalán küzdött ő is, m int any- 
nyian egyházunkban 1848-ban. Á lru
hában, szakállal és bajusszal bujdo
sott az Alföldön a  szabadságharc le
verése után. De még eközben sem 
feledkezett meg ígéretéről: vállalta, 
hogy m egírja hazai egyházunk tö rté
netét kezdettől a jelenkorig;

A NAGYJELENTŐSÉGŰ MUNKA
“ ■ 1851-re el is készült. Ekkorra 
azonban a közben felszabadított 
nyomdák előtt ism ét császári katonák 
szuronyai zárták  el az u ta t m inden 
m agyar és m inden protestáns elől. A 
hírhedt rendőrm iniszter a  m agyar
barát skót zsidómlsszlonáríusok pesti 
m unkáját is megelégelte és 1852 ja 
nuárjában  10 napon belül k itilto tta 
őket az országból.

A kiutasíto ttak  egyike, Sm ith Ró
bert így ír  N aplójában e szomorú ja 
nuári reggelről: »Nem tudom  leírni 
szívünk szom orúságát. i . K iürített 
lakásunk üres falai sa já t szívünk 
képét m utatták . Híveinktől házan
ként vettünk búcsút, m ert templo
m unkat a korm ány bezáratta. Egy 
fagyos téli reggelen, hajnali 4 és 5 
között indultunk e l . . :  A két utolsó 
arc: két m agyar lelkipásztor a r c a ; : ;  
soha nem felejtem  el a tekin tetü
ket . . .  Így végződött tízéves m agyar- 
országi szolgálatunk. Isten  keze ho
zott ide bennünket, — és a Sátán  go
noszsága űzött ei.«

Isten azonban ezt a gonoszságot is 
jó ra k íván ta fordítani. Jó l tud ta ezt 
a búcsúzó két m agyar lelkész, kik 
közül az egyik Bauhofer György volt. 
Az élő h it leleményességével m in
dent előre elkészített, — s a császári 
kém eknek fogalmuk sem volt arról, 
hogy a két m isszionárius-családdal 
együtt M agyarország protestáns egy
háztörténetének kéziratát is átküldik 
a  határon . : .  A ném etül m egírt kéz
ira t lapjai ügyesen szétosztva, erős 
vászonzacskóba varrva ott rejtőztek 
a  két skót asszony ruhájának  redői- 
ben, az üres tékát pedig kofferük al-

Fontos személyi változások a Teológiai Akadémián
Az Egyházegyetem Tanácsa m ár

ciusi ülésén az evangélikus lelkész
képzés szempontjából fontos személyi 
javaslatokat fogadott el.

A Teológiai Akadémia tan ári kara 
előterjesztésére jóváhagyta dr. Ott- 
lyk Ernő intézeti tanári megbízatá
sát a Teológiai Akadémián. Ottlyk 
Ernő, aki háromszoros doktor, jól is
m ert lapunk olvasói előtt. Teológiai 
tanulm ányait az 1936—40-es eszten
dőkben végezte Sopronban. 1941-ben 
Halléban, 1943-ban pedig Berlinben 
folytatta teológiai tanulm ányait és 
1942-ben a debreceni egyetemen böl
csészdoktori oldevet szerzett, Luther 
nevelői m unkásságáról ír t dolgoza
tával. 1944-ben lelkésszé választották 
Egerben. 1946-ban jogi doktori, m ajd 
1949-ben teológiai doktori oklevelet 
szerzett. M int előadó 1950-től áll a 
Teológiai Akadémia szolgálatában _s 
most intézeti ta n ár lett, hogy első
sorban a keresztyénség ökumenikus 
tevékenységét ism ertesse a hallgatók 
előtt. Dr. Ö ttlyk Ernő tanári tevé
kenysége elé jó reménységgel tekin
tünk.

Dr. Ottlyk Ernő intézeti tanári 
megbizásával szükségessé vált, hogy 
Virág Jenő személyében szakkép
zett könyvtáros kerüljön az Akadé

m ia könyvtárának az élére. Virág 
Jenő eddig az Egyházegyetem könyv
tárában  dolgozott s most az Egyház
egyetem Tanácsa az Akadémia 
könyvtárába küldte ki szolgálatté
telre. Az evangélikus lelkészképzés 
és lelkésztovábbképzés szem pontjá
ból rendkívül fontos akadém iai 
könyvtár ezzel az Intézkedéssel re
m énységünk szerint még jobban be 
tud ja tölteni hivatását. Virág Jenő 
m ár meg is kezdte működését az 
Akadémia könyvtárában.

Az Egyházegyetem könyvtárának 
az élére viszont dr. Ferdinand István 
akadém iai tanár került, aki tanári 
működésén kívül fontos m unkát fog 
végezni egyházunk legnagyobb 
könyvtárában.

Az Akadémia szerepe és jelentő
sége egyházunk közéletében rendkí
vül megnőtt Budapesten. Ezért egy
házunk vezetősége Vámos József fe
rencvárosi segédlelkész személyében 
új m unkaerőt állított be az Akadé
mián. Vámos József, m int dékáni 
titkár a hivatali m unkában segédke
zik s egyúttal éppen héber nyelvtu
dása révén jó segítséget jelent a je
lenlegi dékánnak a héber nyelv és 
az ótestam entum i tudományok veze
tésében.

MEGHALT PEÜÉNY8 GÉZA
E kiváló zeneszerzőnk nem a mi 

egyházunk tagja volt, hanem  a  római 
katolikusé. Egyházunkkal mégis oly 
szoros kapcsolatot ta rto tt szelleme 
és művészete által, hogy távozása 
fölött nem térhetünk  napirendre 
anélkül, hogy le ne tegyük a hála 
és kegyelet koszorúját elé. Perényi 
Géza állandóan lapozgatta a  Dunán
tú li Énekeskönyvünket, s a korál- 
szövegek közül nem egy ih lette meg 
terem tő lelkét. A korátok dallam ait 
e búcsúsorok Írója ism ertette meg 
vele. S ekkor egy csodálatos dallam 
világ tá ru lt fel előtte, am ely fogva- 
ta rto tta  őt egészen halála napjáig. 
Hasonló eset tö rtén t az elm últ száz 
év egyik legnagyobb ném et zene
szerzőjével, Max Reger-rel is, aki
nek híressé le tt e mondása: »A pro
testánsok nem is tudják, m ekkora 
kincsük van a  koráljaikban.« Hát 
Perényi Géza tudta, m ert m iként 
Régért, őt is ugyanoly módon meg
ih lették  a mi korálszövegeink és 
koráldallam aink. Tanúság erre. hogy 
m iként a római katolikus Reger, 
úgy a római katolikus Perényi Géza 
is egész sorozat gyönyörű evan
gélikus korálelőj átékot komponált

orgonára. Em lítsük itt  meg a Pe
rényi Géza által feldolgozottakat: 
Térj magadhoz, drága Sión — Krisz
tus, aki boldogít (Christus, der uns 
selig macht) — Ne csüggedj el, k i
csiny sereg — Az én időm, m in t a 
szép nyár — Dicsőült helyeken — 
Jézus, ki bűnös leikem et — Én Iste
nem, én bűnös ember — H irdetek 
tinéktek — Jézus, Istennek B áránya
— Mely igen jó az Ú ristent dicsérni
— Krisztus, Te vagy életem  (2 drb)
— Mily nagy az Ú r kegyelmessége 
(2 drb).

Perényi Gábor 1877-ben született, 
a  Zeneakadémia elvégzése u tán  fia
talkorában külföldön karm esterke
dett. A fent elsorolt evangélikus 
orgonazenén kívül ír t operát, misé
ket, kantátákat, szimfóniákat, s kü
lönféle összeállítású kam arazenét. 
K ét kompozíciójával elnyerte a 
Zichy G éza-díjat és a Reményi
díjat. Mi, evangélikusok, gondol
junk  hálásan drága halott barátunk
ra, s kegyeletünk adóját ró jjuk  le 
akképpen, hogy a részünkre kompo
nált evangélikus orgonazenét minél 
gyakrabban szólaltassuk meg az_ Or 
dicsőségére; Zalánfy A ladár

ján  vitték á t a határon a derék skót
testvé rek . . ;

A KÉZIRAT REGÉNYES SORSA 
Bécsben a  fogoly nádorasszony 

titkos irányításával haladt előre. M á
solatot vettek  a kéziratról, s egyik 
példányát a porosz király udvari 
káplánjához, a m ásikat — Genfen 
keresztül — dr. Craig angol lelkész
hez ju tta tták  el, aki azonnal lefordí
to tta  azt angolra.

Időközben a  felkért Merle d'Au- 
bigné m egírta nagy tudásról, keresz
tyén bölcsességről, mély hitről és 
szeretetről tanúskodó előszavát, 
m elyben a könyv értékét drága
gyöngyhöz hasonlítja.

Az előszó előbb a világ keresz
tyénéihez fordul s m egállapítja, hogy 
»az evangélium nagy családjának 
egyik ágát (t. i. a  m agyar protestan
tizmust) régen elfeledték többi test
vérei; e hibát, bár régi keletű, helyre 
kell okvetlen hozni*; U tána külön 
szólítja meg a m agyar protestáns 
egyházat, és Inti őket, hogy óvakod
janak  »a racionalizmus ragyájától, 
mely egész Európát végigsöpörte«, 
m ert e »belső rákfene« még a könyv
ben le írt kegyetlen üldözéseknél is 
veszedelmesebb. »Hogy a M agyar 
Egyház elfoglalhassa azt a helyet, 
amely a reformáció többi egyháza 
között megilleti, hatalm assá kell 
benne lennie az Isten gyermekei ál
ta l fenntarto tt tiszta h itn e k . ; . Va
lam ikor kiválóan fénylő volt ez az 
egyház, és jelenleg is fel kellene éb
rednie ; . .  T alán csak veszteségek és 
könnyek között tám adhat fel, de h it 
által él, és ez elég: ju ta lm a nem m a
rad  e l ; . .«

1  O t t  A-BEN berlini, londoni és bos- 
tonj kiadásban je len t meg 

Bauhofer 660 oldalas egyháztörténete. 
A nagyszerű előszó odakerült az ele
jére, maga a m unka pedig névtelenül 
je lent meg. M agyar elme Így hangzik: 
»Az evangélikus egyház története 
Magyarországon«. A legrégibb idők
től 1850-ig szól a hiteles, első forrá
sokból m erített tudósítás; M agyar 
nyelven a mű, sajnos, nem  jelent 
meg. Tervbevették azonban a  könyv 
francia és holland nyelvre való for
d ítását is.

Száz évvel ezelőtt két világnyelven
olvashatott az egész m űvelt világ 
magyar egyházunk évszázados küz
delméről, véres elnyomásáról és 
dicső napjairól; Egyházunk történe
tének m inden sora. — és e könyv ér
dekes történetének is m inden sora az 
elnyomás a la tt is diadalm as Egyház 
hűséges U ráról tanúskodik.

Fabiny Tibor

BACH J.  S.

JÁNO S-PASSXÓ
1954. április 12-én, Nagyhét hétfőjén 
este 6 órákor a  D eák-téri templom

ban

Teljes előadás
Szoprán: M. Molnár Éva — alt: 
Tiszay Magda. Evangélista: Szabó 
M iklós — tenor: Kaposy Andor. 
Jézus: Melis György —■ Pilátus: 

Littasy György.
L . V T H E R Á N I A  

Vezényel: W eltler Jenő, orgonái: 
Zalánfy Aladár.

Pontos kezdés! — Helybiztosítás a 
D eák-téri lelkészi hivatal útján;

M E G H Í V Ó
A fasori evangélikus templomban 
(VII. Gorkij-fasor 17.) 1954. április 
11-én, virágvasárnap este 7 órakor 
lesz a »Nagy m esterek — Nagy m ű
vek« című sorozat VI. hangversenye 
Közreműködik: Peskó Zoltán orgona

művész, Ivánka íren  énekesnő;
MŰSOR :

1; F rank  C, (1822—1890): Fantázia
C-dur
(Poco lento — Allegro cantando — 
Quasi lento — Adagio)

2. Reger M. (1873—1916): Melódia
3. Bossi E. (1885—1925): Idylle
4. Bonnet J. (1884—1953): Tündér

tánc
5. H iller: Ima, Ivánka Irén énekel
6. Dubois T. (1837—1924): In P ara- 

disum (orgona)
7. Mendelssohn—Bartholdy F.: VI. 

szonáta (Mi Atyánk)
8. F rank  C. Piece Heroique
9. Hummel: Halleluja, Ivánka Irén  

énekel
10. Vidor Ch. M. (1845—1937): An

dante cantabile (orgona)
11. Liszt F. (1811—1806): Preludium  

és fuga Bach nevére
A m űsort bevezeti és ism erteti: Gyön
gyösi Vilmos, fasori lelkész. Belépő
díj nincs. Szíves adom ányokat ké
rünk. VII. hangverseny m ájus 11-én, 

Cantate vasárnapján^

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
1954. április 4. Judica (5. böjti) vasárnap.

Igék! Zsid 2,17—18. — Ján 2,13—82.
A vasárnap üzenete: A Főpap. — Liturgikus szín: lila.

RÁDIÓS FÉLÓRA
Április negyedikén, vasárnap reg

gel fél 9 órakor vallásos félórát köz
vetít a Petőfi rádió. Igét h irdet D. 
Dezséry László püspök,

KISKŐRÖS
Dezséry László püspök március 

28-án, vasárnap a kiskőrösi gyüleke
zetét lá togatta meg Benczúr László 
püspöki titkárra l. A délelőtti isten
tiszteleten prédikált, m ajd a presbi
térium  ülésén v e tt részt. Tájékozta
tásában több most jelentős közegy
házi eseményről sgámolt be, kiemelve 
a gyülekezeti segély most meginduló 
m unkájának jelentőségét, A délutáni 
istentiszteleten is a püspök hirdette 
az igét. Benczúr László püspöki t i t
k ár a gyülekezet kicsinyei között vég
zett szolgálatot,
DEÁK-TÉR

Április 11-én, V irágvasám ap dél
u tán  fél 7 órakor gyülekezeti szeretet- 
vendégség lesz a gyülekezeti terem 
ben. Előadást ta r t  dr. Nagy Gyula 
teol. akad. tanár.

FASOR
Április 4-én, vasárnap délután 7 

órakor szeretetvendégség lesz a Dam- 
janich-utca 28/b, alatt,

KELENVÖLGY
Budafok szórványában, Kelen- 

völgyben, m árcius 21-én szeretetven
dégség volt. A hívek a  kis term et 
zsúfolásig megtöltötték. Előadást ta r
to tt dr. G audy László lelkész. A gyer
m ekbibliakör több bibliai jelenetet, 
verset és énekszámot adott elő,

TOLNA-BARANYAI
EGYHÁZMEGYE

A Tolna-B aranyai egyházmegye 
lelkészi munkaközössége m árcius 
22—23-án kétnapos összejövetelt 
ta rto tt Szekszárdon, melyen meg
jelent az Állami Egyházügyi H ivatal 
megyei főelőadója is. Az első napon 
az esperes megnyitó áh ítata  után 
Cséry Lajos dombóvári lelkész ho
zott igefeidolgozást böjt 3-ik vasár
nap szószéki alapigéjéröl, m ajd az es
peres számolt be részletesen a  feb
ruári országos esperesi értekezlet 
anyagáról. Sóiyom Károly paksi lel
kész az evanstoni vüággyűlés anya
gához szólt hozzá, Zoltai Gyula va
sas! lelkész pedig ism ertette a de
cemberi fóti bibliafordltó konferen
cia anyagát. Az első nap  program ié ja 
azzal zárult, hogy a  lelkészek kiszáll
tak  a tengélici gyülekezetbe, az es
peresi székhelyre, esti vendégszolgá
latra, ahol elszállásolásuk is történt.

A második nap közös úrvacsoravé
tellel kezdődött, m elynek szolgálatát 
Ormos Elek mohácsi lelkész végezte. 
Böjt 4. vasárnap szószéki igéiének 
feldolgozását hozta Allinger János 
magyarbolyi lelkész; a »vallásos est« 
rendezéséről dr. Schlitt Gyula bony
hádi lelkész, az egyházfelügyelől tiszt 
történeti kialakulásáról Takó István 
györkönyi lelkész szólott, végül az 
egyháztaigságról Sárkány Tibor pécsi 
S; lelkész, hozott dolgozatot,

PESTLŐRINC
Az elm últ vasárnap másodízben 

ta rto tták  meg az egyházközségi ta 
nácstagok tavaly bevezetett szeretet- 
vendégségét. A szép számmal össze
jö tt gyülekezetnek Kökény Elek rá 
kospalotai lelkész ta rto tt előadást. 
Előadásában rám utato tt arra , hogy 
m indenkit, aki a  gyülekezetben va
lamiféle tisztséget visel, Isten szol
gálatába állított: az ige szolgála
tába. Ez a  szolgálat felelősséget is 
jelent.

A gazdag műsorszámok közül kü 
lönösen is kiem elkedik Szaiay 
Ibolya művészien kidolgozott zon
goraszáma. A szeretetvendégség ke
retében vett búcsút a gyülekezet 
Varga Sándor egyháztanácstag, egy
házi pénzbeszedőtöl, aki 24 éven ke
resztül végezte ezt a fáradságos 
szolgálatot. A gyülekezet lelkésze 
Szentírással és szeretetadom ánnyal 
köszönte meg szolgálatát.

NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE
Az egyházmegye lelkészi m unka- 

közössége m árcius 12-én Balassa
gyarmaton ta rto tta  havi m unkaülé
sét. Bevezető írásm agyarázatot ta r
to tt Csengődy Lajos esperes. Váesi 
János terényi lelkész felolvasta dr. 
Vető Lajos püspöknek az országos 
esperesi értekezleten ta rto tt előadá
sát, melyet hozzászólások követtek. 
Szabó József balassagyarm ati lel
kész »Segédeszközök a  biblia nyel
veinek tanulm ányozására« címmel 
ta rto tt előadást. G aram i Lajos egy
házmegyei sajtómegbízott lelkész 
•Egyházunk időszerű feladatai« cím
mel ta rto tt sajtóism ertetést.

KÖTCSE
Bojt második vasárnapján  dr. Kar

ner Károly teológiai tan ár szolgált 
egész nap a gyülekezetben.

FEJÉR—KOMAROMI EGYHÁZ
MEGYE

Az egyházmegye m árcius 16-án 
ta rto tta  4. lelkészi munkaközösségi 
ülését. A teljes számban jelenlévő
lelkészek a Teológiai A kadém iára 
gyülekeztek. I t t  részt vettek  homile- 
tikai szemináriumon, etika és ó- 
exegézis előadáson. Jó  találkozás 
volt a  tanárokkal, hallgatókkal és 
stúdiumokkal. — A nap további ré 
szében Fehér Károly s. lelkész ta r
tott írásm agyarázatot a következő 
vasárnap igéje alapján, Groó Gyula 
lelkész ta rto tt előadást »Törvény és 
evangélium« oímmel. M ajd úrvacso
rá t vettek. A nap befejezéseképpen 
felm entek az U ránia Csillagvizs
gáló Intézetbe, ahol előadást halb  
gattak meg és .részt vettek  a  táv- 
csövi bem utatón,

CSONGRÄD—SZOLNOKI 
EGYHÁZMEGYE

Az egyházmegye lelkészi m unka- 
közössége március 11—12-én ta rto tta  
értekezletét Hódmezővásárhelyen. Vi
rányi Lajos és Zalán P ál bevezeté
sével közösen készültek a  lelkészek 
böjt második és harm adik vasár
napjának igehirdetésére. Takács Já- 
i.cs hódmezővásárhelyi lelkész Lu
the r kétbirodalom ról szóló tanításá
ról ta rto tt előadást. Jeszenszky 
Tibor a sajtókonferenciáról, Bo- 
tyánszky János a bibliafordítási 
konferenciáról ta rto tt beszámolót,

SALGÓTARJÁN
M árcius 21-én dr. Sólyom Jenő teo

lógiai tan ár \régzett vendég-szolgála
tot. A délelőtti istentiszteleten az 
igét hirdette és este vallásos-est ke
retében előadást tartott.

VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE
Az egyházmegye lelkészi m unka- 

közösségének m indkét köre m ár
cius 8-án Veszprémben ta rto tta  
együttes értekezletét. Halász Béla 
esperes beszámolt az országos es
peresi értekezletről, Dóka Zoltán 
tapolcai segédlelkész az evanstoni 
nagygyűlés anyagával kapcsolatban 
olvasott fel dolgozatot, Bácsi Sándor 
pápai lelkész pedig beszámolt az or
szágos sajtókonferenciáról,
LEGÉND

Az egyházközség egyhangúlag meg
választotta lelkészéül Babka Tiva
dart, Beiktatása április 11-én, virág- 
vasárnap lesz.
PORROGSZENTKIRÄLY

M árcius 15—18-ig Jakus Im re tabi
lelkész igehirdotéssorozatot ta rto tt a 
gyülekezetben.

Ág fa l v a
M árcisu 28-án ik ta tta  be Németh 

Károly esperes a gyülekezet lelkészi 
álláséba Weltler Ödön volt rajkai
lelkészt^
SZOMBATHELY

Március 22—28-ig igehirdetéssoro
zatott ta rto tt Várady Lajos budavári 
esperes, am elyen szép számmal vet
tek részt a reform átus testvéregyhéz 
tagjai és a  környékbeli evangéliku
sok is. Az igehirdetések vasárnap 
délelőtt úrvacsorái istentisztelettel 
fejeződtek be. Istentisztelet u tán  az 
esperes megbeszélést folytatott az 
egyháztanács tagjaival a háztartási 
zsinati törvény végrehajtásával kap
csolatban. V asárnap délután szere
tetvendégség volt. Irásm agyarázatot 
ta rto tt Nyirő József szentgotthárdi 
le! kész, egyházmegyei főjegyző, ver
seiből felolvasott Jakus Im re tabi 
lelkész, Jakus-verseket szavalt Hor- 
kay Éva, kettőst énekeltek Lehel Fe- 
rencné és dr. Döbrössy Lajosné, Vá
rady Lajos pedig fololvasta két böjti 
tárgyú novelláját,

HALÁLOZÁS
Rónay Kálm ánná, szül. M olnár Ka

rola m árcius 13-án, áldott életének 
74-ik évében elhunyt. Temetése Ko
vács Géza és Lukács István lelkész 
szolgálatával m árcius 15-én volt Győ
rött, az új temetőben. Az elhunytban 
Rónay K álm án Győr-nádorvárosi 
kántor élettérsát, Rónay Zoltán ba
lassagyarm ati lelkész és testvérei 
édesanyjukat gyászolják.

Özv. Zoltay Gyuláné, a kemenes-
hőgyészi postahivatal vezetője, la
punk hűséges olvasója, m árcius 16-án 
négyhónapi hosszas szenvedés után 
az Urban csendesen elhunyt. A meg
boldogultban Zoltay Gyula vasas! lel
kész édesanyját gyászolja.

A lkalm azottakat keres a Diakóniai 
Osztály (Bp. VIII., Üllői-út 24.). 
Szükség van főzőnőre, háztartási
alkalm azottakra és gyermekgondo
zásban kisegítő nőkre, az Osztályhoz 
tartozó budapesti és több vidéki sze- 
retetintézm ényben.

Nyolc regiszteres harm ónium  el
adó, Budapest, XIV,, Cserebogár-út 6,



E V A R C f U K í J S s
Pilátus a

A Krédó: az Apostoli Hitvallás, 
vagy röviden Hiszekegy latin  

neve kezdőszava u tán  (credo =  hi
szek); S Poncius P ilátus a Római Bi
rodalom judeai tartom ányának hely
tartó ja, Kr. u. 26—38-ig. M inden
esetre különös, hogy ennek a pogány 
róm ai hivatalnoknak a neve beleke
rü lt a  keresztyénség legrégibb hit
vallásának a szövegébe, innen a köz
mondás, ha valaki olyan helyt buk
kan fel, ahol a legkevésbbé várnók: 
»belekerült, m in t P ilátus a Krédóba«. 
Csakugyan, hogyan is kerü lt P ilátus 
a H itvallás szövegébe?

K ét em ber neve szerepel csupán a 
H itvallásban: M áriáé és P ilátusé. Jé 

zus Krisztus, Isten fia, »született szűz 
M áriától, szenvedett Poncius Pilátus 
alatt«. E két név, m elyeknek viselői 
oly különböző em berek voltak, nem  
véletlenül kerü lt egymás mellé a  H it
vallásban. M indkettő egyet mond, a 
maga m ódján bár és különböző 
hangsúllyal: az Ige te stté  lett. Isten 
Fia, valóságos em berként jelent meg 
s élte le azt a 33 esztendőt, amely 
időszám ításunk kezdetét is jelenti 
egyben. S Poncius P ilátus neve m in
denekelőtt azt jelenti: a történelem 
nek egy bizonyos m eghatározott ide
jében je len t meg Jézus K risztus e 
világban. Nemcsak a térképnek egy 
bizonyos pontjára lehet ráhelyezni az 
u jjúnkat: itt  já rt, ez ösvényeket ta 
posta, a  Jordánban m erítkezett alá 
K apernaum ban volt állandó lakása, 
Betlehemben született és Jeruzsá
lem kapui előtt szenvedett kereszt- 
halált, — hanem  a  történelem  ' egy 
bizonyos pontjára is reám utatha
tunk: akkor tö rtén t mindez, am ikor 
Júdeábán Poncius P ilátus volt Tibe
rius római császár helytartója. Ha 
napjainkból elindulva, visszafelé hala
dunk a  történelem  évszázadainak so
rán, végül is ezerki lencszázegyné- 
hány esztendei utazás u tán  m egérke
zünk P ilátus korába s palotája ud
varán részesei lehetünk a  nagy jele
netnek: am ikor a názórati prófétát a 
római helytartó elé állíto tták  népé
nek főpapjai. Igen, az Ige valóban 
testté  le tt és lakozott miközött ink. 
Élete épp olyan történeti esemény, 
m int a  magyarok bejövetele, vagy a 
mohácsi vész. S az nem  véletlen, 
hogy ezt az egész életet ezzel az egy 
szóval foglalja össze a  Hitvallás: 
szenvedett. M ert szenvedés volt egész 
élete, a  betlehemi jászoltól a golgotái 
keresztig, érettünk vállalt áldozat. 
»Bűneink büntetése ra jta  volt és az ő 
sebeivel gyógyultunk meg«, h irdette 
az Ótestam entom prófétája (Ésaiás 
53. r.) s az Ű jtestam entom  apostola 
megerősíti ezt a  bizonyságtevést: 
»íme az Istennek Báránya, ak i el
veszi e világ bűneit.«

J ézus K risztusban Isten m aga lé
pett bele a  világtörténelem  be, — 

ezt jelenti Poncius P ilátus neve a 
Hitvallásban, ezért kerü lt bele és jó 
helyen van ott. Akkor és ott követ
kezett be, h itünk szerint, az em beri
ség történetének nagy fordulópontja 
s ezt az időpontot meg kellett örökí
teni. E rre szolgál annak  a férfiúnak 
a neve, aki Jézus K risztus életében, 
a szent történetben, az üdvösség tör
ténetében az emberi történet képvi
selője, akinek személyében a világ
történelem  találkozik az üdvtörté
nettel. Tanúságául annak, hogy Jézus 
Krisztus élete és halála nem m arad t 
a  kicsiny Júdea tartom ányának és a 
m aroknyi zsidó népnek ügye, hanem  
az egész földkerekség m inden népé
nek döntő ügyévé lett. Isten nem

Krédóban
hagyta zúgüggyé lenni (Cselekedetek 
26, 26) az ö  ügyét, hanem  szélesre 
tá rta  az üdvösség kapuját az egész 
emberiség előtt, hogy mind az egész 
földnek széles határairól, zsidókból 
és pogányokból gyüjtessék egybe a 
K risztusban hívők serege, az egyház 
népe. Így le tt az egyház a népek 
egyházává s ennek éppen Pilátus 
neve a  jele a Hitvallásban,

D ilá tus, a Római Birodalom hiva- 
* talnoka, nem játszik valam i 

dicső szerepet Jézus szenvedéstörté
netében. Biblián kívüli forrásokból is 
tudjuk, hogy hiú, erőszakos és rövid
látó em ber volt, kellő állam férfiúi 
bölcseség és a hagyományos róm ai 
jellemszilárdság híjával. M éltatlan 
és alkalm atlan képviselője a Római 
Birodalomnak, m ert nem a törvény 
párta tlan  őre s az igazság védője, ha
nem  önző, egyéni érdekeit szolgáló 
törtető. Könnyű őt megfélemlíteni 
azzal a fenyegetéssel, hogyha Jé 
zust szabadon bocsátja, feljelentik  a 
császárnál (János 19,12). Csak a 
maga kis pecsenyéjét ak a rja  meg
sütni a  főpapok szította tűznél s nem 
törődik a birodalom tekintélyével. 
Ezért hagyja jóvá Jézus kivégzését, 
jóllehet meg van győződve árta tlan 
ságáról.

És Jézus mégis* elism eri és tiszteli 
benne a Római Birodalom törvényes 
képviselőjét, azt a  felsőbbséget, 
am elynek ő is, am íg e testben jár, 
engedelmességgel tartozik. »Semmi 
hatalm ad sem volna rajtam , ha fe
lülről nem  adato tt volna néked«, 
vallja kihallgatásakor s ezzel éppen 
az t ism eri el: Isten adta a hatalm at 
P ilátus kezébe s azért gyakorolhatja 
azt törvényesen, még ha vissza is él 
vele. Sőt m aga Isten is felhasználja 
Poncius P ilátust nagy terveiben. 
Igaztalan ítéletével is Isten igazsá
gának végrehajtója lesz, az egész vi
lág javára, m inden em ber üdvössé
gére,

Így kerül bele P ilátus neve a H it
vallásba és ott is m arad m ind az 

idő végéig. Bizonyságául Isten böl
csességének, hatalm ának és dicsősé
gének, aki em berek által is m unkálja 
s m inden módon véghez viszi üdvös
ségünket. Terveiben benne van a Ró
m ai Birodalom is, annak a m aga ide
jében páratlan  úthálózata, jogrendje, 
népeket egybefogó, egységes nyelvet 
és m űveltséget terem tő békéje, a  hí
res P ax  Romána. Nem véletlen, hogy 
éppen ebben a  birodalom ban és ép
pen ebben az időben indult el ú tjá ra  
az evangélium, Isten em berszerete- 
téről, m inden népek üdvösségéről 
való örvendetes jóh ír s el is ju to tt 
szinte az altkor ism ert egész világ
nak m inden szögletébe. A római bi
rodalom nak volt polgára P ál apostol 
is (Cselekedetek 22, 25—29) s ez irán t 
való engedelmességre in te tte  gyüle
kezeteit, m ert »Isten szolgája ő a te  
javadra« (Róma 13, 4). Isten  szolgája 
volt így P ilátus is, tu d ta  s szándéka 
nélkül s Jézus keresztfájának felira
tával is önkénytelenül bizonyságot 
te tt az elérkezett Messiásról: »A ná
záreti Jézus, a zsidók királya« (Já
nos 19, 19—22).

P ilátus a Krédóban: a gyarló, bű
nös em ber Isten szent terveinek szol
gálatában, az ember, akit Isten vég
telen szeretete felemel, szerszámául 
m éltat, hogy alkalm atlan eszközök
kel is csodálatosan m unkálja üdvös
ségünket és megm utassa ra jtunk  az 
O dicsőségét;

G. Gy.

ARCOK A BIBLIÁBAN
Á s z á r

Az ő és társainak a jkán  csendül
tek fel először a  zsoltárok ezerszínű 
dallamai. M ár az; izraeli gyüleke
zet is tudatában  volt annak, hogy az 
istentisztelet puszta és sivár ének 
nélkül és így a gyülekezet történe
tének kezdetén ott ta lá ljuk  azokat, 
akik  énekszóval dicsérik az Urat. 
Milyen sokszínű ez a zsoltárének! 
Hol az eget és földet betöltő öröm 
hangján szólal meg, hol az igazi bűn
bánat szaván. M áskor az Isten ál
dásáért száll fölfelé az ének, hogy 
a hála himnusza kövesse. És ki 
tudná elm ondani mindazt, ami 
Ászéinak és társa inak  ajkán, hang
szerekkel kísérve felcsendült a je- 
ruzsálem i templom falai között.

Az énekek szövegét vagy ők ír 
ták, vagy olyan neves emberek, m int 
Dávid és Salamon, sőt olyanok is, 
akiknek nevét nem  őrizte meg szá
m unkra a Szentírás. A dallamok, 
am iket ők szereztek, m a m ár isme
retlenek előttünk, de a sok szép 
imádság, dicsérő ének m a is előt
tünk van, ha felnyitjuk a zsoltárok 
könyvét.

Sok év telt el azóta. Egymást kö
vették a gyülekezetben a  nemzedé
kek, ú jak  léptek a régiek helyébe, 
lókat felejtve, sokat tanulva. Elfe
lejtették az ősi dallam okat, sokszor 
h szöveget is, de az Istent dicsérő 
énekszó sohasem hallgatott el az 
egyház tagjainak ajkán. Ma is, m int

egykor Dávid idejében, vagy az első 
keresztyének korában, száll az ének 
föl az egek Urához, hol a könyör
gés, hol a hála, hol a dicséret sza
vával. Kicsi falusi templomok régi, 
sokszor v iharvert orgonája, kendős 
nénikék reszkető hangja, éppen úgy 
Istenhez fohászkodik, m in t a nagy 
templomok m odem  orgonái, vagy 
az énekkarok sokszínű hangja. 
Ugyanazt az Isten dicséri a múlt, a 
jelen, m int ak it Ászáf és társai di
csértek, a m aguk egyszerű éneké
vel.

Szóljon továbbra is az ének, ahogy 
a 150. zsoltár b íztatja a gyülekezet
tagjait:

»Dicsérjétek az V ratl Dicsérjétek 
Istent az 6 szent helyén; dicsér
jé tek  őt az ő hatalmának boltozat
ján! . . ;  M inden lélek Dicsérje az 
Urat! Dicsérjétek az Urat!«

Vámos József

FIGYELMEZTETÉS 1
A Lutherén) a vegyeskar vezető

sége közli, hogy több vidéki kérésre 
a visszamenetol megkönnyítése érde
kében a János passió előadása ápri
lis 12-én a  jelzett Időtől eltérően m ár j 
6 órakor kezdődik.

Előkészületek
az evanstoni nagygyűlésre

Az egyházi sajtó világszerte fog
lalkozik az Egyházak Világtanácsa 
Evans tonb&n tartandó augusztusi 
nagygyűlésének előkészületeivel. A 
nagygyűlésre 48 országból, 161 tag
egyház 500 kiküldöttjére szám íta
nak, részt vesznek ezenkívül a  ta 
nácskozásokon az Egyházak Világ- 
tanácsához közelálló szervezetek de
legátusai, szakértők, megfigyelők 
olyan egyházakból, amelyek eddig 
nem csatlakoztak az Egyházak Vi
lágtanácsához. Az ifjúság képviselői
vel együtt m integy 1200 személy 
részvételével számolnak. A teológiai 
szeminárium nagyterm ében 400 ülő
helyet biztosítanak a sajtó, ebből 
220-at a napisajtó szám ára az USÄ- 
ból és Kanadából. A konferencia 
ideje a la tt rádió- és televíziós köz
vetítésről is gondoskodnak. A végre- 
hajtóblzottság Eisenhower elnököt 
is felkérte a konferencia meglátoga
tására és remélik, hogy az elnök e 
meghívást el is fogadja.

HÍRÜNK A VILÁGBAN
Az Evangelischer Pressedienst, a

Német Evangéliumi Egyház hivata
los kőnyomatosa m árcius 18-i számá
ban foglalkozik a zsinat megnyitó 
ülésével. Elmondja, hogy H ollandiá
ból, Belgiumból, Franciaországból, 
Skóciából, Ausztriából, Olaszország
ból, Magyarországból és Csehszlová
kiából érkeztek vendégek a  zsinatra; 
»Az Egyházak V ilágtanácsának, va
lam int a Lutheránus Világszövetség
nek — ez utóbbinak Lund-Quist fő
titk á r által átadott — üdvözlése u tán  
— ír ja  —1 különleges figyelemmel 
hallgatta meg a zsinat Bereczky Al
bert püspök üdvözlő beszédét, aki a 
m agyar és a csehszlovák protestáns 
egyházak szószólójaként mély együtt
érzését fejezte ki a kettéosztott né
m et nép sorsával és m agáévá te tte  
Dibelius püspöknek a  négyhatalm i 
konferencia u tán  elhangzott felhívá
sát: »Tovább hinni, tovább remélni, 
tovább szeretni!«

A nyugatnémetországi Reformierte 
Kirchcnzeitung m árcius 15-i száma 
foglalkozik a P resbiteri Világszövet
ség most kiadott jelentésével. »A je
lentés — m ondja a  lap — különösen 
kiemeli azt az örvendetes m unkát, 
am elyet a m agyar reform átus egyház 
végez.« H irt ad a lap Bell püspök és 
V isser't Ilooft, valam int Hrom ádka 
professzor magyarországi látogatásá
ról is.

Erről a látogatásról számos nyugati 
egyházi lap közöl értesítést, több lap 
az Egyházak Vilógtanácsa kőnyoma
tos lap jának errevonatkozó közlemé
nyét veszi át.

Az »Aufbau« című zürichi lap 
m árcius 12-i szám a »Keresztyénség 
és állam« cím cikkében elismeri, 
hegy »Mindszenthy és társa i aktív  
politikusok voltak, akik a  nagybir
tok érdekeit érvényesítették és val
lásos meggyőződésükön kívül politi
kai és anyagi érdekeket képvisel
tek«.

A BÉKE SZOLGÁLATÁBAN
D. M artin Niemöller egyházelnök 

egy »keresztyén béke-hét« kereté
ben »Hitünk küzdelme a félelem 
ellen« címen ta rto tt előadást Bern
ben, Zürichben és Bőseiben, az elő
adásokat nagy tömegek hallgatták 
végig.

Ugyancsak a  »keresztyén békehét« 
keretében dr. L üthi lelkész a  keresz
tyén em ber politikai állásfoglalásá
ról beszélt, D. van der Meulen hol
landiai lelkész a  színes népek kö
zötti misszió és a békeszolgálat ösz- 
szefüggéseit világította meg, dr. Ca- 
salis francia lelkipásztor a francia- 
országi vallási helyzetről számolt be, 
ahol a kis reform átus egyház ne
héz helyzetben van a klerikális és 
antiklerikális csoportok között.

RUTTKAY-MIKLIÄN GÉZA:

A  m i Urunk Jézus Krisztus 
szenvedésének és halálának 

szent története,
I. V irágvasárnapra
II. Nagypéntekre

*
Készítsük elő a nagyheti passió
olvasást a könyv csoportos meg
rendelésével. Ára 6.— Ft. Meg
rendelhető az Evangélikus 

Egyetemes Sajtóosztálynál, 
Bp., VIII., Puskin-u. 12. 

Csekkszámla: 220.278.
A gyülekezeti iratterjesztések
nek 10%-os engedményt bizto

sítunk,

U A Z
Á prilis Negyediké ez évben vasár

napra esik. Ez arra ihleti az evan
gélikus egyház igehirdetőit és népét, 
hogy a prédikációban és a gyüleke
zeti könyörgésben Isten elé vigyük  
felszabadult hazánk ügyét, hálaadá
sunkat előrehaladásunkért és kö
nyörgéseinket hazánk békéjéért és 
népünk jólétéért. G yülekezeteink se
regestül indulnak fe l ezen a napon 
hálát adni hazánk felszabadulásáért 
a hosszú hitleri elnyomásból, a hábo
rús évek borzalmaiból s a félelem 
ből, m ellyel templomainkat, hazán
kat, gyerm ekeinket és otthonainkat 
fé lte ttük . G yülekezeteink egybegyűl
nek, hogy hálát adjanak Istennek  
azért az irgalmasságáért, hogy tör
ténelm i bűneinket, m elyek útján  ha
zát vesztettünk, megbocsátotta s 
megengedte ú j hazánk felépítését s 
azt is, hogy ú j hazánk valóban azoké 
legyen, akiké, — a dolgozó népé. De 
hálát adnak gyülekezeteink nemcsak 
a romokból ú jjáépült házakért, a 
megépült m unkahelyekért, a bevetett 
földekért, a kenyérért, az iskoláért, 
a könyvekért és m indenért, m ellyel 
Isten gazdagította emberi életünket, 
de hálát adnak a megéledt és ma- 
gáratalált evangélikus egyházért is. 
Hazánk felszabadulásának kilence
dik évfordulóján gyülekezeteink bol
dogan köszönik egyházunk szabad
ságát és erejét, mellyel az Űr Jézus 
Krisztus üdvözítő evangéliumát hir
deti. Köszöni a gyülekezeteket, az

Á N K
egyes keresztyén em berek hitét, me
lyet Isten nemcsak megtartott, ha
nem  megerősített, történelm i tapasz
talatokkal te tt sokkal engedelme
sebbé és igéjével tisztított. Egyhá
zunk  a m egújult hazában boldogan 
szolgál a felem elkedő magyar nép
nek. Azon igyekszik, hogy mindig  
engedelmesebb szolgálatával kö
szönje meg a magyar népnek m ind
azt, am it az egyházért is áldozott 
s a bizalmat, mellyel egyházunk 
szolgálatát elfogadta. Hazánk felsza
badulásának ezen a szép ünnepén 
m egváltjuk hibáinkat is Isten és em
berek előtt. Késedelmességünket és 
elmaradásainkat Isten színe elé visz- 
szük és kérjük, segítsen m inket idő
szerű igehirdetéshez, népünk élet
kérdéseihez alkalmazkodó szolgálat
hoz, az emberiség mai nagy kérdé
sében: a béke ügyében felelősségér
zethez. A  felszabadulás ünnepén a 
hivő evangélikus em berek m unká
ban el nem  fáradó szolgálatot fogad
nak hazánk és népünk érdekében. 
Szeretjük hazánkat és jó t kívánunk  
neki! Adja Isten, hogy ez az ünnep  
népünk boldogságának kifejezője le
gyen. A dja  Isten, hogy népünk jólé
téért, m űveltségének emeléséért, te
remtő békéjéért folytatott országos 
küzdelm ünk korm ányunk szilárd ve
zetése alatt m indennap újabb sikere
ke t hozzon, Isten áldd meg a magyart 
jó kedvvel, bőséggell

Szombat esti közös imádságunk
AZ EMBEREK JAVÁRA.

Ján. 17, 19.

Jézus »odaszentelte« m agát az em berekért, köztük tanítványaiért. 
Ez az »odaszerttelés« pedig úgy történt, hogy áldozatul ad ta önmagát: 
életét ad ta sokakért. Nemcsak a barátaiért, hanem  m inden em berért.

Jézus odaszentelésének az em berek élvezik hasznát. Közelebbről azok, 
akik h ittel tekintenek Jézusra és boldogan ism erik fel, hogy az oda- 
szentelés az életükért és üdvösségükért történt. Jézus odaszentelése által 
bennünket Isten tulajdonává és így megszenteltekké te tt. Ez azt jelenti, 
hogy mi nem azáltal leszünk Istenéi, vagyis nem  azáltal szentelődünk 
meg, ha m inden erőnket összeszedve igyekszünk m egtartani Isten pa
rancsolatait, vagy ha nagy buzgósággal »odaadjuk« m agunkat Istennek, 
hanem  azáltal, hogy Krisztus szentelte m agát oda értünk.

Természetes azonban, hogy Jézustól kapott m egszentelt mivoltunk 
kötelez is bennünket; A kapott bűnbocsánatból élnünk kell. A kapott 
ajándék annak m egtartására kötelez. Ez pedig csak késhegyremenő harc 
árán  lehetséges, m ert a K ísértő m indent elkövet a megszentelt em berek 
elbuktatásáért; Vagyis a kapott kegyelem nem p án iá ra  fektet, hanem 
harcba szólít. Ezért m ndotta Luther; »Nem adatik  a  kegyelem önma
gunkon való muníkálkodás nélkül.«

V A L L JU K  MEG, hogy sokszor a m agunk erejéből akarjuk meg
szerezni azt, am it Jézus számunkra megszerzett, önm agunk aka
ratában és erejében bízunk.

AD JU N K  H A L A T , hogy Jézus odaszentelése által m i is Isten 
tulajdonai lehetünk és Isten  bennünket is naponként indít a óriá
sokért. való áldozatos életre,

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Jézus adjon erőt a naponkénti győze
delmes harcra, hogy egyre jobban kiábrázolódjon ra jtunk az ö  arca. 
Im ádkozzunk a böjti igehirdetés-sorozatokért, a gyülekezetek böjti 
megújulásáért, a most m egjelent ú j Konfirmációs Káté jó  szolgála
táért, a különböző egyházkormányzati g yű lések  eredményességéért, 
népünk gyümölcsöző m u n ká já ért K. Z.

B  I B L I  A - O L V A S Ó
HETI IGE:

Én őérettük  odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké le
gyenek az igazságban. Ján . 17:19.
Április 4. Vasárnap, Ján . 16: 12—15.

Jézus m inden te ttét, — a nagypéntekit is — az a  cél irányítja, hogy 
a tanítványok — az egyszeriek és m indenkoriak — igazságra jussanak. 
M egismerjék Öt, aki az első pünkösd óta igehirdetéssel gyűjt népet m a
gának. Ahol szól az ige, o tt dolgozik a  Lélek és sikere van. így oldja meg 
a  jelent is, meg a jövőt is-
Április 5. hétfő, Ján. 16:16—24.

Nagypéntek meg húsvét úgy tartoznak össze nem csak az igében és 
Igehirdetésben, hanem  a keresztyén életben is, m int bűn és kegyelem, 
halál és élet, szomorúság és öröm, m int kérdés és felelet. Aki nem  szo
morodik meg sötét, pokolra vivő bűne m iatt, annak sohasem csillan meg 
se a szívében, se a  szemében a diadal öröme. Ezek nélkül, pedig csonka 
a  keresztyénségünk.
Április 6. kedd, Ján . 16:25—39.

Ebben az életben is m egadatik a  megértés azoknak, akiknek hallásra 
nyílik fülük böjt idején. Azok nem  tapogatnak, m in t vakok a falat, ha
nem  helytállnak, m int olyanok, akik felől jól végzett Isten. Jézus ugyan
is vállalta a békétlenség és elhagyatottság bö jtjét is a mi békességünkért.
Április 7. szerda, Ján . 17:1—51.

Az istenkeresés em beri harc és kudarc. Isten m egtalálása kegyelem. 
Ez pedig csak Krisztusban, az egyetlen helyes és érdemes úton lehetsé
ges. A kereszten Isten karja  is, szíve is nyilvánvaló. Mégpedig úgy, m int 
a  legkeményebb k a r  és úgy, m int a legféltőbb szív. Ennek ism erete az 
istenism eret, elfogadása az üdvösség.
Á prilis 8. csütörtök, Ján . 17:6—13.

Jézus m egtette a  m agáét és szüntelen meg is teszi. Tanított, csodákat 
tett, m eghalt értünk. Nála azonban még itt se pont, éjszaka, pihenés 
következik, hanem  m int sikeres szavú főpap esedezik nyájáért, övéi egy
séges csapatában hatalm as visszhang kél hallásban, hitben, imában. Ezt 
meg nekünk kell m egtennünk.
Április 9. péntek, Ján . 17:14—19.

Kétféle eltévelyedés fenyeget a  keresztyén életben. Az egyik: bele- 
veszés a  világba. Ebben az esetben csak bokrétának, napernyőnek kerül 
elő Jézus neve és igéje. A másik: a  fellegekben járás. Az ilyen em ber 
szökik a teendők frontjáról és folyton valam i kegyesre meszelt hegyoldalt 
keres. Jézus itt  ’halt meg értünk  és igéje eligazít i t t  is, addig is, amíg 
lesz új ég és föld.
Április 10. szombat, Ján . 17:20—26.

A kereszt előtt és A tyánk előtt álló főpap i t t  igazán közvetlenül ránk  
veti tekintetét. Judás lohol az árulásra. Néki ránk  van gondja. Az a  fő 
gondja, hogy egyek legyünk annyira, hogy észrevegye a világ. A sónak 
íze van, a  gyertya világít, a  hegyi város messze ellátszik. Csak ilyen nép 
illik  oda, ahol Ö van. Szabó Gyula.



4 E V A N G É L I K U S  É L E T

Képek ss ÖMznémét ennsélik iu  zsinatról KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
M árcius 14-én nyílt meg Berlin 

egyik szeretetintézm ényében, az 
úgynevezett János-tejepen (Johan- 
nes-Stift) a ném et evangélikus egy
ház zsinata. Ez a János-telep Berlin 
egyik nyugati külvárosához, Span- 
dauhoz tartozik, de azon is kívül 
esik. Amint az autó, amely Kelet- 
Berlinből á tv itt bennünket Nyugat- 
Berlinbe, a János-telephez közele
dik, u tunk erdők között halad, míg 
feltűnnek a nagy szeretetintézmény 
vöröstéglából épült házai, hol gyó
gyíthatatlan betegeket ápolnak, ne- 
velhetetlen. gyermekekkel foglalkoz
nak s általában a keresztyén feleba
rá ti szeretet legnehezebb m unkáját 
végzik.

V asárnap reggel van. Egyenesen a 
telep közepén lévő, szintén vörös
téglából épült templomba sietünk 
Bereczky Albert reform átus püspök- 
testvéremmel, kivel együtt képvisel
jük  a zsinaton a  m agyar protestáns 
egyházakat. A bejáratnál a szlovák 
evangélikus egyház küldöttségével, 
Chabaúa János egyetemes püspökkel 
és Michalkó János pozsonyi teológiai 
dékánnal találkozunk, s együtt vo
nulunk be a templomba.

M inket s a  többi, körülbelül tíz or
szágból származó külföldi vendéget 
az első padsorba ültetnek. E lőttünk 
azonban még egy sor vendég foglal 
helyet, de nem  padban ülnek, hanem  
gumikekerű betegtolókocsikon. Rok
kantak, gyógyíthatatlan betegek 
ezek. Az élet, jobban m ondva a  há
ború áldozatai. Csendesen, nyugod
tan  ülnek. Á hítattal figyelnek. Né
melyik elferdült arccal követi az is
tentisztelet rendjét, a  m ásik meg- 
megvonaglik időközben. Ezeké a  gyó
gyíthatatlan, a sa já t lábukon mo
zogni nem tudó em bereké az első 
hely ebben a szeretetintézményben. 
Az egész érettük* van; Azokért, akik
nek ebben a földi életben m ár nincs 
reménységük, s akiktől rendszerint 
szánalommal fordul el az egészséges 
ember. I tt  azonban szeretet, gondos
kodás veszi őket körül.

A templom belül egyszerű beren
dezésű. O ltárkép helyett hatalm as 
feszület; Felbúg az orgona. Elkezdő
dik az istentisztelet Amikor a  köz
ének utolsóelőtti versével végzett a 
gyülekezet, a János-telep énekkara 
veszi á t a szót s több szólamban ő fe
jezi be az éneket.

Az oltári szolgálat u tán  Dr. Stem
pel, speyeri főesperes hirdeti a  szó
székről az igét a vasárnapi apostoli 
levélből' vett szentlecke alapján; Sza
vaiban hálaadás csendül ki azért, 
hogy a zsinat éppen a keresztyén 
szeretetnek ebben az intézményében 
ülhet össze. De csakham ar kihallat- 
szik beszédéből egy másik, fájdal
mas érzés is, am ellyel ezen a zsina
ton s a zsinat vezetőségével, a zsinati 
tagokkal s általában a  németekkel 
való beszélgetéseink során ú jra  meg 
ú jra  találkoztunk.

Ez az érzés a fájdalom crfesc a 
németség kcttéosztottsága miatt 
s főleg azért, hogy nem teljesül
tek azok a túlzott kívánságok, 
amelyeket a német nép a négy 
külügyminiszter nemrég lezajlott 

berlini értekezletéhez fűzött.

A ném et egység nem  jö tt létre. Ro
konokat, sokszor családtagokat vá
laszt el továbbra is közel egy évtized 
óta ez az állaDot, a ném et nép há
ború u táni kettéosztottsága.

*
Istentisztelet u tán  a zsinat tagjai 

s a meghívott vendégek, újságírók 
stb. átvonulnak a János-telep égy 
m ásik nagy épületébe. Hatalm as te
rem ben vagyunk. M ajdnem olyan, 
m int valami templom. H átul orgona, 
karzat. Elől azonban virágokkal dí
szített elnöki emelvény, mikrofon. 
Padok helyett asztalok. Ez a zsinat 
ülésterme.

A zsinati tagok helyet foglalnak; 
Együtt vannak a ném et protestantiz
mus vezetőemberei. Az első asztal- 
sorban egym ásm ellett ülnek Dibe- 
lius berlini püspök, a németországi 
evangélikus egyháztanács elnöke, 
Meiser müncheni püspök, a  német 
lutheránus egyháztanács elnöke, 
Liljc hannoveri püspök, a Lutherá
nus Világszövetség elnöke, Nicmöl- 
ier Márton, a ném et evangélikus 
egyház külügyi hivatalának vezetője, 
a ném et országos egyházak vala
mennyi püspöke, a reform átus egy
házrészek vezetői s azután a zsinati 
atyák és zsinati »anyák«, mivel a 
zsinatnak több nőtagja is van.

Felolvassák a zsinati tagok névso
rát ,

Kiderül, hogy a több mint negy
venmillió tagot számláló német 
evangéliumi egyház zsinatának 
mindössze százhúsz rendes tagja 
van. Eszembe jut, hogy a mi alig 
félmilliót számláló magyarországi 
evangélikus egyházunk zsinatá
nak nyolcvan rendes tagja van.

Most azonban ne gondoljunk erre, 
hanem figyeljük, mi történik a nagy

ném et evangélikus egyháznak, a re
formáció hazája egyházának zsina
tán!

*
Az elnöki székben »világi« em ber 

ül: Heinemann esseni egyházi elnök, 
a nyugatném et korm ány volt minisz
tere. A ném et evangéliumi egyházak 
zsinatának csak világi elnöke van. 
A kettős elnökség a ném eteknél, s 
általában véve a külföldi evangélikus 
egyházakban ism eretlen fogalom. Az 
össznémet evangélikus egyház tan á
csának is egy elnöke van, s ez »egy
házi« ember: Dibelius püspök.

M iután a zsinat tagjai fennálló 
éneket énekeltek, H einem ann elnök 
néhány egyszerű, meleg szóval üd
vözli a  zsinatot, elsősorban a  kül
földi vendégeket. M egtudjuk, hogy a 
m agyar és szlovák egyházak küldöt
tein kívül egész sereg külföldi ven
dége van a  zsinatnak. A francia, 
dán, holland, belga, olasz, skót pro
testáns egyházak is elküldték köve
teiket, sőt Délamerikából is érkezett 
küldött, a brazíliai la platai evan
gélikus zsinat elnöke. A protestáns 
egyházi világszervezetek küldöttei 
között ott lá tjuk  a Lutheránus Vi
lágszövetség főtitkárát, Dr. Carl E. 
Lund-Quistot. — H einem ann elnök 
rám utat a zsinat jelentőségére. Ép
pen az, hogy m eghívásukra oly sok 
külföldi egyház képviselteti magát, 
m utatja, hogy a  ném et evangéliumi 
egyház s általában a ném et nép irán t 
világszerte milyen nagy az érdeklő
dés. Ez az érdeklődés a rra  kötelezi 
a zsinat tagjait, hogy jó m unkát vé
gezzenek, s példát m utassanak a 
többi evangélikus egyháznak; 
M ajd sorjába felkéri a külföldi ven
dégeket üdvözlőbeszédeik elmondá
sára. A z Egyházak Világtanácsának 
küldöttei u tán  Bereczky A lbert püs
pököt szólítja a szónoki emelvényre. 
Bereczky Albert a m agyar és a szlo
vák protestáns egyházak nevében 
köszönti a  ném et zsinatot. Beszédét 
a zsinat nagy figyelemmel hallgatja. 
Hiszen a külföldi (keleti és nyugati) 
egyházak képviseletében a zsinat 
ügyrendje szerint csak egy-egy ven
dég kapott szót. Bereczky A lbert sza
vai a ném etek irán ti aggódó szeré
téiről tesznek bizonyságot, ugyan
akkor fontos keresztyén tan ítást ta r
talm aznak s a ném et nép legaktuáli
sabb kérdéseivel foglalkoznak. Dibe
lius püspökkel együtt mi is arra  kér
jük  a ném et evangélikusokat: »To
vább hinni, tovább szeretni és tovább 
remélni«. Beszéde végeztével erőtel
jes lábdobogás és taps hangzik fel. 
A csüggedő ném etek szám ára szinte 
evangéliumi vigasztalásként hatott 
Bereczky püspök keresztyén testvéri 
szívből fakadó szava.

A Lutheránus Világszövetség ne
vében Lund-Quist fő titkár köszön
tö tte a zsinatot. Jólesett hallanunk, 
hogy beszédének alapgondolatai 
m ennyire összecsendültek Bereczky 
A lbert püspök beszédének ta rta lm á
val.

A megnyitó ünnepi aktus végezté
vel az ebédszünetben a  ném et isme
rősök sietnek hozzánk: »legalább 
egy kézszorításra«. Öröm üknek ad
nak kifejezést, hogy elm entünk zsi
natukra.

Valóban testvéri szeretet az, 
mely fogad és körülvesz ben

nünket.
így van ez egész berlini tartózkodá
sunk idején.

*
A zsinat főtém ája: »A család a 

modern társadalomban«. Előbb azon
ban a zsinat m eghallgatja Dibelius 
püspöknek, m int a ném et evangé
liumi egyházak tanácsa elnökének 
jelentését. A jelentés alaphangja a 
szomorúság afelett, hogy az egyházi 
élet különösen Nyugaton visszafejlő- 
döben van. A szomorú képsorozatot 
csak im itt-am ott váltja  fel egy-e’gy 
világos folt. Beszéde végén mélysé
ges keserűséggel, szinte könnybe- 
lábadó szemmel beszél az öreg püs
pök a ném et egység kérdéséről. Há
lásan idéz közben Bereczky A lbert 
üdvözlő beszédéből. Türelem re és re
m ényre buzdít utolsó szavaival.

A következő napokon a zsinat a 
főtém ával s egy sereg törvényjavas
la t m egtárgyalásával foglalkozott. A 
főtém át teológiai és társadalom tudo
m ányi szempontból veszik vizsgálat 
alá.

E közben a zsinat állandóan és 
határozottan elhatárolja magát 
azoktól a vatikáni törekvésektől, 
amelyek Nyugat-Németország- 
ban erőteljesen jelentkeznek, s 
a családi élettel kapcsolatban a 
házasság katolikus »szentségi-« 

jellegéből következnek.
Ú jra meg ú jra  Luther M árton szava 
hangzik fel: A házasság világi dolog. 
Annak külső rendezése és jogi sza
bályozása az állam hatalom  feladata. 
Nem is lesz a zsinaton semmi abból, 
hogy a ném et evangélikus zsinat 
olyan törvényeket hozzon, mely ked
vezne a Nyugat-Németországban 
olyan erőteljes ellenreformációs tö
rekvéseknek.

A zsinaton Is és egyébként is 
szüntelenül érezni lehet, hogy a

német protestantizmus a legutolsó 
hónapokban nagy veszélyre döb
bent rá. A nyugat-német kor
mányelnök a Vatikán készséges 
szolgája, s egyre több gondot 
okoz a német protestantizmus 
felelős vezetőinek s az evangé

likus népnek.
»Az ellenreformáció kora óta ilyen 
még nem volt Németországban«, — 
m ondja az egyik zsinati atya beszél
getés közben.

*
A zsinat végén hangzott el az úgy

nevezett kelet-nyugati bizottság je
lentése. Ez a jelentés köszönetét 
mond a ném et evangélikus egyház 
tanácsának m indazokért a lépése
kért, m elyeket a  külügym iniszterek 
berlini konferenciája idején tett.

Azzal a kéréssel fordul a tanács
hoz, hogy az eddigi fáradozások 
eredménytelenségei ellenére foly
tassa erőfeszítéseit a béke és 
az egység érdekében s járuljon 
hozzá, hogy a felelős hatalmak a 
német kérdés rendezéséről ne 

mondjanak le.
A jelentés azzal zárul, hogy a  ném et 
evangélikusok, a  tagegyházak és a 
gyülekezetek az apostoli igéhez ta r t
sák m agukat: »Végezetre atyám fiai, 
legyetek jó egészségben, épüljetek, 
vigasztalódjatok, egy értelem ben le
gyetek, békességben éljetek, és a 
szeretetnek és békességnek Istene lé
szen veletek« (II. Kor. 13:11).

Niemöller Márton felszólalása és 
Heinemann elnök néhány szava u tán  
a zsinat egy em berként állott fel s 
énekelte el Luther M árton énekét: 
»Szerezz nékünk békét kegyelme
sen . : . , . . «

Amikor most m ár hazulról gondo
lok vissza a ném et evangélikus egy
ház zsinatára s a  Berlinben eltöltött 
napokra, úgy érzem, ez a zsinat kü
lönösen mély bepillantást nyújto tt a 
ném et evangélikus nép és egyház lel- 
kületébe. K ét vágy sír ki belőle. A 
kettő szorosan összetartozik s m in
ket Is, m int evangélikusokat is, m int 
m agyarokat is közelről érint: a né
m et egység s ezen tú l a  világbéke 
vágya. A ném et evangélikus egyház 
népével együtt m i m agyar evangé
likusok is azért imádkozunk, hogy a 
kegyelmes Isten hozza el mielőbb az 
emberiség megbékélésének s a  világ
békének várva-várt nagy eseményét, 
a  ném et egység kérdésének békés 
rendezését

D. Dr. Vető Lajos

Készülj az ige hallgatására!
Böjt 5. vasárnapja (Judica)

Zsid. 3, 17—18.
Ez a vasárnap Jézusról m int a fő

papról szól. A z  ó-egyházi epistolai 
ige (Zsid. 9, 11—15) is ezt hirdeti; a 
mára kijelölt evangéliumi történet (a 
tem plom  megtisztítása, Ján. 2, 13— 22) 
ugyancsak Jézus főpapi hatalmáról, 
vagy inkább buzgalmáról tesz bizony
ságot. A  főpap '  az ótestam entumi 
istentiszteletnek volt a végzője; köz
vetítő  volt Isten  és a gyülekezet közt. 
Legfőbb tiszte a nagy engesztelő 
áldozat bemutatása volt. N ekünk  
persze idegen már ennek a főpapnak  
a képe, m ert éppen a Zsidókhoz írt 
levél bizonysága szerint Jézus főpapi 
áldozata (ő az áldozó főpap és áldo
zat egy személyben!) egyszersmin- 
denkorra szól, örökre érvényes vált- 
ságot szerzett (Zsid. 9, 12); így hát 
Jézus áldozatával m egszűnt az áldo
zat, m egszűnt a külön áldozó papság 
is. Krisztus a m i egyetlen örök fő
papunk (Zsid. 7, 17 és 24), m ellette 
más főpap vagy áldozó pap ma már 
nem  lehet.

Krisztus örök főpapsága nekünk  
ma azt jelenti, hogy ő az egyedüli 
közvetítő leöztünk és Isten között. 
Igénk pedig ennek az egyedüli köz
vetítő tisztének a vigasztaló mozza
natait emeli ki: Krisztus m in t közve
títő és engesztelési szerző főpap egé
szen m ihozzánk, m iközénk tartozik. 
M indenben hasonló lelt hozzánk, per
sze bűnösségünk kivételével (Zsid. 
4, 15). Hasonló nem  csupán külsőleg: 
emberi, testi m ivoltában (»testvé
rünk« lett!), hanem abban is, hogy 
kísértésekben volt része (v. ö. Máté 
ev. 4, 1—10; 16, 21—23; 26, 36—41;
27, 46.); és m indezek fe le tt m egta
pasztalta az ember lelki és testi szen
vedéseit. Jézusnak ebben a »szimpá- 
tiájá«-ban (a görög szümphatheia a.
m. együtt szenvedés, együttérzés) 
nyugodtan bizakodhatunk, m ert m i
vel hozzánk hasonlóan szenvedett, 
azért tud ra jtunk segíteni is. N em 
csak tud, hanem akar is. Am iképpen  
ő maga legyőzte a kísértéseket, 
akképpen m inket is győzelemre segít 
kísértéseink fölött és kiragad, meg
szabadít a bűn és halál kárhozattal 
fenyegető rettentéseiből. Halálával 
engesztelési is szerzett, azaz biztosí
totta számunkra az A tya  megbocsátó 
jóindulatát, kegyelmébe fogadó sze- 
retetét. Ez az ő főpapi szolgálata; ne
kü n k  pedig akkor válik csakugyan 
javunkra, ha h ittel fogadjuk el.

Dr. Wiczián Dezső

FRANCIAORSZÁG
Pasteur Maurice Voge, francia 

protestáns lelkipásztor csatlakozott 
azokhoz a neves francia emberek
hez, akik kiáltványban követelték 
az indo-kínai háború megszünteté
sét. A kiáltványban egyebek között 
hangoztatják, hogy »megkettőzzük 
erőfeszítéseinket abból a célból, 
hogy tüzet-sziintess megegyezésre 
jussanak a hadban levő felek.«

OLASZORSZÁG
Az Avanti c. olasz napilap el

m ondja M cCarthy meglepő karrier
jének történetét, am ely szerint négy 
év  a la tt a semmiből tornázta fel 
m agát am erikai módra olyan hata
lommá, hogy fittyet m er hányni 
nem csak Eisenhowernek, hanem  az 
alkotm ány paragrafusaihoz még hű 
am erikai népakaratnak is.

Az A vanti szerint ebben őt a nagy 
kapitalisták  m ellett elsősorban a 
róm ai katolikus klérus tám ogatja.

McCarthy, az am erikaellenes te
vékenységet vizsgáló bizottság ré
vén ma m ár rettegésben ta r t m in
denkit A m erikában és lelkiism ereti 
és szellemi szabadság teljes eltip- 
rásá ra  tör.

— »McCarthy tám ogatói közt sze
repel a  magas róm ai katolikus klé
rus is. Emlékezzünk csak vissza 
M cCarthy házasságkötésére, mikor 
a pápa külön áldását küldötte Mc 
C arthy frigyére. A V atikán amikor 
tám ogatja a forrongó szenátort és az 
»új gazdagokat«, tulajdonképpen ki
váltságos helyzetet készít elő magá
nak, am it eddig a  protestáns feleke
zetek sikeresen megakadályoztak.

— M cCarthy »kommunista ellenes 
keresztes hadjárata«, ha a végső 
okokat: az olajm ágnások és kato
likus magas klérus érdekét tekin t
jük, sokat veszít »messiási jellegé
ből«. A szenátor nyugodtan tám ad 
a pápai áldás és az »új gazdagok« 
dollárjainak segítségével, hogy az 
am erikai dem okratikus ideálokat 
megölje, hogy egy kis kapitalista 
csoport szám ára megszerezze a  dik
ta tú rá t más kapitalista csoportokkal 
szemben. Ugyanannak a fajnak 
szörnyei vívják belső háborújukat 
és sajnos, ezzel veszélyeztetik az 
egész em beriség békéjét.«

K Ö R Ö S I  C S O M A  S Á N D O R
170 évvel ezelőtt, 1784. április 4-én 

született Kőrösön Körösi Csorna 
Sándor. M int egykor, m ajdnem  600 
évvel előtte, Ju lián  barát, ő is az 
ism eretlen ősi hont akarta  megke
resni. A kutatás, keresés áldozattal 
jár. Csorna Sándor élete m érhetet
len áldozattal, nélkülözéssel és szen
vedéssel volt tele. T ibet vonzza, m ert 
egyes tibeti szavak csengése hasonlít 
a m agyar szó hangzására. Ezért in
dul Tibet felé. Tibeti tartózkodása 
a latt 40.000 tibeti szót ír  le és elké
szíti az első tibeti szótárt és nyelv
tant. Ezzel a hallatlan  nagy m unká
val egyszerre ism ertté lesz neve, 
m unkássága; de egyúttal óriási szol
gálatot te tt a tudom ánynak. 1830— 
36-ig K alkuttában tartózkodik, ahol 
a  szanszkrit nyelvet tanulmányozta. 
A következő évben történeti ku ta tá
sai más irányba terelődnek. Akkori 
meggyőződése szerint a  dzsungar 
nevű nép, amely Lasszától észak
kelet felé él, lesz a m agyarok ős
rokona. Főleg a  nyelvi rokonság 
u ta lt erre. Ezért indult ism ét Tibet- 
be. 1841. m árcius 24-én érkezett Dar- 
zsílingbe. M unkásságát nem tud ja 
sokáig folytatni, m ert m egkapja1 az 
o lt dühöngő já rvány t és 1842. április 
11-én meghalt.

Darzsilingben nyugszik az az em
ber, ak ire fel tud  tekinteni az egész 
tudományos világ. A mi megemlé
kezésünk róla sokkal bensőségesebb 
és melegebb, m ert m agyar volt, 
ak ire  nem kis büszkeséggel tekin
tünk. A megbecsülést szívós, kitartó, 
önzetlen m unkával érdem elte ki.

Rédey Pál

Ének Körösi Csornáról
Székely hegyekből messze Ázsiába, 
A z őshazába vándorolt k i ő,
Feje felett a vén, szent Himalája, 
Tán öregebb, m int maga az Idő.
O tt rótta a betűket és kereste 
Puszták homokján vérei nyomát, 
Meglátogatta ínség, balszerencse,
De ő csak várt és vándorolt tovább.
A  régi hon ú j fényre földerült már, 
De ő nem  tudta, ő a m últba ment.
A  hegyre tartott, hol örök derű vár 
És egyre telt, csak telt a pergament. 
A z indiai herceg lön a társa,
A  szent királyfi, a nagy nyugalom, 
Ügy nézett vissza a letűnt világra, 
M int ősszel a tavaszra a falomb.
És ahogy egyre gyűltek ráncra ráncok 
És gyászra gyászok, ő békéivé már 
A  homokórát nézte, m ely az átok 
Percét számlálja, míg m inden lejár. 
A z őshazát nem  lelte és az újat 
Nem  látta többé, nincsen már vigasza. 
öreg  magyar, örök magyar, ki tudja, 
Nem egy hazánk van-e : örök haza?

Juhász Gyula

ANGLIA
— Hewlett Johnson canterbury i

érseki helynök a Sztálin-békedíj tu
lajdonosa egy birm ingham i nagy 
békegyűlésen kijelentette, hogy 
»Nyugat-Németország újraf elf agy
vérzésé a legnagyobb meggondolat
lanság és őrültség lenne«. Német
ország újrafegyverzése a  régi fasisz
táka t hatalom ra ju ttatná . »Utána 
kell járnunk, hogy ennek az esz- 
telenségnek és meggondolatlanság
nak véget vessünk .«

— A berlini külügyminiszteri kon
ferenciáról a következőket jegyezte 
meg H ew lett Johnson: A  nem zetközi 
béketárgyalások egyáltalán nem  fe- 
nekle ttek meg. A kkor is, ha ezek a 
tárgyalások még semmi kézzelfog
ható eredm ényt eddig nem  m utat
tak, mégis ezeket ígéretes kezdetnek  
kell tekinteni,

USA
Az Északamerikai Keresztyén Egy

házak Nemzeti Tanácsa vezetőségi 
ülésén 58 szavazattal 2 szavazat el
lenében elfogadták azt a határozatot, 
amely szerint a jövőben sem nem
zeti, sem részleges zsinatokat és egy
házi gyűléseket nem tartanak olyan 
városokban, ahol a faji megkülön
böztetést gyakorolják.

AFRIKA
75 évvel ezelőtt kezdte el Belga-

Kongóban m unkáját a  misszió. Ebből 
az alkalomból nagy ünnepségeket 
rendeztek Leopoldvillében. A ke
resztyének száma Belga-Kongóban 
ma 1.2 millió. 800 bennszülött lelkész 
végzi közöttük a m u n k á t

NYUGAT-NÉMETORSZAG
Otto Dilschneider nyugatnémet 

teológus éles támadást intézett Kari 
Barth és Martin Niemöller ismert 
teológusok ellen, mert a béke és 
megértés szellemében működnek. 
»A kommunizmus baeüus-gazdái- 
nak« gúnyolta őket. Dilschneider kö
vetelte, hogy mind Rarthot, mind 
Niemöllert Nyugaí-Németországból 
ki kell utasítani, ha továbbra is 
ilyen nyíltan vallják meg vélemé
nyüket.

Istentiszteleti rend
1954. április hő 4-én, vasárnap, Budapesten 

A PESTI OLDALON:
Deák-tér délelőtt 9 Zay László, délelőtt 11 

(úrv.) Zay László, délután 6 Hafenscher Ka
roly. — Fasor délelőtt fél 10 Cserháti Sándor, 
délelőtt 11 (úrv.) Szita István, délután 8 
Gyöngyösi Vilmos. — Dózsa Gy.-út 7. délelőtt 
fél 10 Szita István. — Üllől-út 24. délelőtt 
fél 10 (úrv.), délelőtt 11. — Rákőczi-út 57/1). 
délelőtt 10 (szlovák) Szilády Jenő dr., dél
előtt háromnegyed 12 (úrv.) Kürtösi Kálmán.
— Karácsony S.-u. 31. délelőtt 10. délután 5 
Szeretetvendégség. — Thaly K.-u. 28. délelőtt 
11 (úrv.) Bonnyai Sándor, délután 6 Bonnyai 
Sándor. — Kőbánya délelőtt fél 10 (úrv.) 
Hafenscher Károly. — Simor-u. 33. délelőtt 
negyed 12 (úrv.) Haíenscher Károly. — 
Utász-u. 7. délelőtt negyed 12 (úrv.) Koren 
Emil. — Zugló délelőtt 1! (úrv.) Muntág An
dor, délután 6 Scholz László. -— Gyarmat-u. 
14. délelőtt fél 10 Scholz László. — Rákos- 
falva délelőtt fél 12 Scholz László. — Fóti-úí 
22. délelőtt 11 (úrv.) Gádor András, délután 
7 Rimár Jenő. — Váci-út 129. délelőtt 8 (úrv 1 
Gádor András, délután 4 Rimár Jenő. — Új
pest délelőtt 10 (úrv.) Matuz László, délután 
fél 7 Blázy Lajos. — Dunakeszi délelőtt 9 
Blázy Lajos. — Vas-u. 2 c. délelőtt II Szinm- 
nidesz Lajos. — Rákospalota MAV-telep dél
előtt fél 9. — Rp. Nagytemplom délelőtt 10.
— Rp. Kistemplorn délután 3. — Pestújhely
délelőtt 10 Kürtösi Kálmán. — Rákoskeresztúr 
délelőtt fél 11. — Rákoshegy délelőtt 9 —
Rákosliget délelőtt J0. — Rákoscsaba délelőtt 
9 Békés József, délután fél 7 Békés József.
— Cmkota délelőtt 9 (gyerm.), délelőtt 10, 
délután fél 3. — Mátyásföld délelőtt fél 12.
— Kerepes-Kistarcsa délelőtt negyed 10 —
Pestlőrinc délelőtt 11 (úrv.), délután 5 -
Pestlőrinc Szemere-telep délelőtt háromne
gyed 8. — Pesterzsébet délelőtt 10. — Sorok
sár-Újtelep délelőtt fél 9. — Kispest délelőtt 
9, délelőtt 10, délután 6. — Wekerle-telep
délelőtt 8. — Rákosszentmihály délelőtt fél 
11, délután 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér délelőtt 9 Sréter Ferenc, dél

előtt 11 Várady Lajos, délután 7. — Toroczkd- 
tér délelőtt 8. — Óbuda délelőtt 9 Komjáthy 
Lajos, délelőtt 10 (úrv.) Komjáthy Lajos, 
délután 5 Mezősi György. — XII., Tarcsay 
V.-u. 11. délelőtt 9 (gyerm.) Ferenczy Zoltán, 
délelőtt 9 Danhauser László, délelőtt 11 Dan
hauser László, délután 7 Ruttkay Elemér. — 
Budakeszi délelőtt fél 10. — Hűvösvölgy,
Lclkésznevelő Intézet délelőtt 10 Nagy Gyula 
dr. — Kelenföld délelőtt 8 (úrv.) Bottá Ist
ván, délelőtt fél 10 (gyerm.) Muncz Frigyes, 
délelőtt 11 (úrv.) Bottá István, délután 5 
Rezessy Zoltán dr. — Németvölgyi-út 138. 
délelőtt 9 Rezessy Zoltán dr. — XI., Bartók 
B.-út 158. déli 12 Rezessy Zoltán dr. — Cse
pel délelőtt 11 Brebovszkv Gyula, délután 6 
Brebovszky Gyula. — Budafok délelőtt 10 
(úrv.) Magyar László teológus. — Nagyté
tény délelőtt 8 (úrv) Magyar László teológus.
■— Kelenvölgy délelőtt 9 (úrv.) Szuchovszkv 
Gyula. — Albertfalva délelőtt fél II (úrv.) 
Szuchovszky Gyula. — Csillaghegy délelőtt 
fél 10 Kaposvári Vilmos, délután 7 Kaposvári 
Vilmos.

E V A N G É L I K U S  ÉLET
A Magyarország! Evangélikus Egyetem« 

Egyház Sajtóosztályának lapja 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. VIII., Puskin-o. 12. 

Telefon: 142-074
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

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

Előfizetési árak:
Egy hóra 5.— Ft. negyedévre IS.— Ft, 
félévre 30.— Ft, egész évre 60.— Wt 

Csekkszámla: 20.412—Vili.
10.000 példányban nyomatott

2-54127&., Athenaeum (R. Soproni Bét*)
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A nagyhetí tempíomozas
AZ EVA NG ÉLIKU S G YÜ LEK E

ZETEK  ré g i ' szép szokása, hogy 
nagyhét m inden  n ap ján  isten tisz

te le te t ta r tan ak . N agyhét m inden  
n ap ján  hangzik  az ige a tem plo
m ainkban  s az igeh irdetések  egym ás
hoz kapcsolódnak, hogy összefüggő 
m ondanivaló ikkal felkészítsenek leg
nagyobb ünnepünk re , a  húsvétra ; A 
legtöbb evangélikus hívő azért lá to 
g a tja  ezeket a  nagyheti igehirdetés- 
sorozatokat, m ert a húsvéti ünnepek  
valam ely ik  n ap ján  ú rv a c s o rá t. vesz 
és m éltóképpen  alkar felkészülni 
a rra . A zért kell im ádkoznunk  ezek
ben a napokban, hogy m inél több 
húsvéti ú rvacsorázó felfigyeljen  a 
nagyheti tem plom ozás a lka lm aira , 
fogadja  öröm m el Is ten  h ird e te tt igé
jé t és etenélyülten készü ljön  fel az 
ú rvacso rára . Is tennek  m o st' különö
sen sok m ondan ivaló ja  v a n  szá
m unkra .

P üspökeink  ez évben úgy rende l
keztek , hogy az ország valam ennyi 
evangélikus tem plom ában  János 
evangélium ának  17. része a lap ján  
tö r tén jék  az igehirdetés. János ev an 
gélium ának  ez a  része a  m i U runk  
Jézus K risztus főpapi im ádsága, 
m ellyel az  övé ié rt ‘ tusakodik . 
K risztus közbenjáró  im ádsága eb
ben a vég telenü l gazdag b ib liai fe je
zetben az Egyház U rán ak  az egyház 
irán ti végtelen  szere te lé t tá r ja  fel, 
m e rt ebben  az im ádságban  kü lönös
képpen  az egyház m eg ta rta tá sáé rt 
könyörög. Hogy Ő benne m egm arad 
ju n k , hogy ö v e le  együ tt é ljü n k  és 
az Ő o rszágában  üdvözöljünk.

De ez a főpapi im ádság  a legfon
tosabb a lap igeje  az egyház egységé
nek  is. Igen sokat je len t, hogy a  m i 
U ru n k  éppen eb b en  az ígére tte ljes  
im ádságban viszi A ty ja  e lé az t a  
kérését, hogy az egyhéK egy lehes
sen, egy m arad jon  s éppen egységé
vel lehessen az Is ten  dicsőségére. 
M élyen m egrázó, hogy Jézus K risz
tus éppen akikor em líti az egyház 
egységének szükségéi és követelm é
nyét, am ikor az egyház m egm aradá
sáé rt könyörög. Ebből az összefüg
gésből kell m egértenünk , hogy az 
Egyház U rával szem ben m ekkora  
hálá tlan ság , m ek k o ra , engedetlenség 
és m ily  nagy veszély az egész ke- 
resztyénségre nézve az egyház szét- 
szakadozottsága.

Na g y h e t i  t e m p l o m o z ä s u n k
azért ez esztendőben éppen ab
ban  lesz igen jelentős, hogy h í

veink figyelm ét rá irá n y ítja  m ajd  
K risztus anyaszen tegyházának  e rre  a 
m ély  és keserves sebére s az ig eh ir
detés-sorozat a r ra  ta n ítja  m ajd  a h í
veket, hogy kezdjék  el és fo ly tassák, 
soha se hagy ják  abba a  könyörgést 
és a fáradozást az anyaszentegyház 
egységéért, míg azt el nem  érjük .

A világkeresztyénség  egyik h a ta l
m as tábora , a b ib liá ra  ha llga tó  pro
testáns és ortodox keresztyénségnek 
az E gyházak V ilág tanácsában  együ tt
m űködő serege — a v ilág  m inden 
tá já ró l több m in t 150 egyház — ké
szül m ost m ásodik  v ilágzsinatára , 
m elyet E vanstonban  rendeznek  e 
nyáron. A m i m agyarország i p ro tes
tán s egyházaink képviselői is ott 
lesznek ezen a zsinaton  és m agukkal 
viszik a  m agyar p ro testáns egyhá
zak tudom ányos hozzá já ru lásá t és 
im ádságait e r re  a zsinatra . B izony
ságot tesznek arró l, hogy gyülekeze
te ink  engedelm esen hallga tva  Isten 
igéjére, hozzá a k a rn ak  já ru ln i a  ke
resztyének egységét kereső  hata lm as 
világm ozgalom hoz, az E gyházak V i
lág tanácsa  ökum enikus m unkájához. 
Ez évi nagyheti tem plom ozásunk 
legyen e rre  az egész v ilágkeresz- 
tyénséget m élyen érdek lő  v ilág
zsina tra  való felkészüléssé is.

Já n o s  e v a n g é l i u m a  n .  része
komoly tan ítá s t fog azonban 
adni a rró l is, am i az egyház m eg

m arad ásán ak  és egységének igazi 
fe ltétele. A Jézus K risztusban , m int 
egyetlen m egváltónkban  és közben
já ró n k b an  való h it ta r t ja  m eg az 
egyházat és ez az igazi K risz tus-h it 
b iztosítja  a keresztyének  és az egy
házak  egységét is a  földön. Jézus 
K risztus a keresztyén h it egyetlen 
és igazi tárgya, Ő benne és Ő általa 
le ttünk  m i h ívőkké. Az egyház ak 

k o r van  veszélyben és akikor szakad 
darabok ra , ha  egyetlen  U ráró l le 
veszi a  szem ét és m ásba helyezi re 
m énységét. A nagy egyházszakadá
sok m indig  akko r következtek  be, 
am ikor az egyház valam ely ik  része 
éppen  a K risz tu s-h itben  gyengült 
m eg és h ité t-ram énységét m ásba he
lyezte.

E zért ta r to tta  L u th e r M árton  az 
egyház m egm aradásá t a lap ja iban  
veszélyeztető veszedelem nek a kö
zépkori pápás egyháznak  azt a té 
velygését, hogy a  h ívek  rem énységét 
Jézus K risz tusró l e lfo rd íto tta  és M á
riá ra , v a lam in t a szen tek re irán y í
to tta. A lu th e ri reform áció  igaz 
szándéka éppen  az, hogy ezekről a 
m ag u n k fa jta  em berekrő l Is ten  egyet
len, é rtü n k  áldozott, szerelm es F iá ra  
fo rd ítsa  a  h ívek figyelm ét s m eg ta
n ítsa  őket egyedül Ő benne bízni, 
egyedül Ő benne rem éln i. Mi meg 
vagyunk  győződve arró l, hogy az 
egyház csak a Jézus K risztusban  
való  egyedüli h itben  m arad h a t m eg 
és csak ő b e n n e  ta lá lh a tja  m eg egy
ségét is. S zám unkra  m ás fundam en
tum ot senki sem  ve the t, m in t am ely 
egyszer v e tte te tt, s ez a Jézus K risz
tus. Az lesz a  m i nagyheti tem plo
m ozásunk  nagy áldása, ha  ebben  a 
h itben  erősödünk meg. Jó  e rre  erős 
hangsú ly t ten n ü n k  ’ ez  évben, külö
nösképpen  azért is, m e r t á  keresz- 
tyénség  m ásik  fele, a  róm ai ka to li
kus pápás egyház m ost ism ét fe l
eleveníti azokat a  tévelygéseket, sőt 
m ég továbbfejleszti azokat a biblia- 
ellenes tan ítá sa it, am elyek  ellen a 
reform áció  felszólalt. M ária-évet 
h ird e t s a keresz tyéneket a  M áriá
hoz való im ádkozás bibliaellenes 
m ozgalm ába h ív ja . Az é r tü n k  im ád 
kozó egyetlen  főpap, Is ten  szent F ia  
he lyett M áriához k ü ld i az im ádsá
gait: »Im ádkozzál é re ttü n k  m ost és 
ha lá lu n k  óráján .«  Ped ig  M áriához 
im ádkozni ham is rem énység. M ária  
az  aposto lokkal eg y ü tt és a h itben  
e lh ú n y t e lő ttü n k já rö  keresztyén  nem 
zedékekkel eg y ü tt a r r a  a  n ap ra  v ár, 
am ikor Jézus K risztus m indanny iun- 
fcat fe ltám aszt s a  benne h ívőket 
odaviszi, ahol Ő és je len leg  egyedül 
csak  ő  van , a  m i A tyánk  házába. 
M iérettünik m ost is, h a lá lu n k  ó rá 
jáb an  is egyedül az Ü r Jézus K risz
tu s  im ádkozhatik  és im ádkozik  is.

A z  e v a n g é l i k u s o k a t  m o s t
KÜLÖNÖS NYOM ATÉKKAL 
ARRA IN T I ISTEN, hogy fogód- 

zanak  m eg az egyetlen  igaz h itben , a  
Jézus K risz tu sban  való  h itben  s el 
ne  tévelyeg jenek  ham is rem énysé
gekre. R agad juk  m eg a nagyhét Is
ten  á lta l fe lk ín á lt d rág a  a lk a lm át 
a rra , hogy Is ten  igéjét szorgalm asan 
hallga tva , m egerősödjünk, m egm a
rad ju n k , s egységre ju ssunk  a Jézus 
K risz tusban  való h itben .

h a j n a l i  Áhítat
í.

Egy ébredő madár dalol, 
pityegve felel rá a másik 
és hirtelen az ég alól 
minden muzsika kivirágzik.
Nap fele kúszó indaként 
ezernyi hang harsan az égnek, 
hogy fltlyuggatja a sötét 
tömör bakacsinját az ének.
És előcsalja a napot —  

órjás madár, a hegyre szárnyal, 
boldog zengedezésbe fog 
s mindent bevon arany dalával.

2.
A fényküllözte csenden át 
a messzeség kinyílik —  

megvallatta az éjszakát 
s most visszanyúl a szívig.
Hömpölygő óceán a lég, 
hullámos mélye tárul:
Mit tudsz, sűrű tengerfenék 
a tűnő éjszakáról?
Fülelj: most búg a némaság 
kagylója —  s benn az évek -, a  
a hajnal, mint kinyílt virág,
Isten szemébe réved.

Vidor Miklós

Készülj az ige hallgatására!
V ir ág vasárnap.
Zsid. 7. 1—3.

Virágvasárnap a Jeruzsálembe 
szamárháton bevonuló Jézus képét 
eleveníti meg. Ez a kép azt jelenti, 
hogy Jézus: király; de nem olyan, 
mint a földi királyok: külső hatalom
ban, dicsőségben pompázó, hanem 
külsőképpen szegény és alázatos. Az 
Ö királysága nem e világból, nem e 
világ szerint való.

A Zsidókhoz írt levél egy ószövet
ségi királlyal hasonlítja össze Jézust. 
Ez Melkisédek, akiről I. Móz. 14, 18—  

20. verseiben van szó. Jóllehet Melki- 
sédekben a Zsid. lev. elsősorban Jé-, 
zusnak mint főpapnak az előképét 
látja (Zsid. 6, 20. és alapigénk 3. ver
se), virágvasárnapján mi mégis in
kább arra figyelünk fel, hogy mimó
don magyarázza Melkisédek király
sága Krisztus királyságát.

Melkisédeknek már a nevében is 
benne van a »király« szó: »igazság 
királya«, pontosabban: »az én kirá
lyom: igazság*  (azaz igazságos). 
Krisztus is az igazság királya, hiszen 
Ö Isten királyságának (országának) 
királya. Isten pedig maga az igazság. 
És itt most ennek az igazságnak ör
vendetes oldaláról van szó: Jézus 
Krisztus a mi igazságtalanságunkat 
(bűneinket) eltakarja Isten könyörülő 
igazságával, nekünk is igazságot, 
azaz megigazulást szerez.

Azután Melkisédek Sálem (talán 
Jeruzsálam) királya. A Sálem szó 
békességet jelent; tehát: a békesség 
királya. Krisztus is a békesség kirá
lya, aki békességet szerez elsősorban 
köztünk és Isten között. Az Istennel 
való békesség bizonyossága, ennek 
hitbeli megtapasztalása az alapja és 
éltető forrása az emberek egymás
közti békességének is.

Melkisédekről azt mondja még 
igénk, hogy életének kezdete és vége 
egyaránt ismeretlen, ezért ö az örtk- 
kévaló pap ősképe. Krisztus is örök
kévaló pap (erről a múlt vasárnap 
volt szó), de örökkévaló király is, 
aki az Atya jobbján ül. Királyi di
csősége akkor lesz nyilvánvaló, ami
kor újra eljön ítélettartásra, s az ő 
dicsőséges királyságának soha nem 
lesz vége.

Dr. Wiczián Dezső

Lipcsében tartják a Német Egyházi Napokat
A N ém etországi E vangélium i Egy

ház a  m ú lt évi ham burg i p ro testáns 
napok  u tán  elhatározta , hogy ebben 
az • évben K elet-N ém etországban, 
L ipcsében rendezi meg a k e ttészak í
to tt N ém etország egységes evangé
lium i egyházainak  nagy talá lkozóját, 
az Egyházi N apokat.

Az errevonatkozó  tárgyalások  a 
N ém et D em okratikus K öztársaság 
ko rm ányával m egkezdődtek. D rám ai 
je len e tre  k e rü lt sor, am ikor D i b e- 
1 i u  s püspök b e je len te tte  a B erlin- 
S pandauban  ülésező zsinatnak , hogy 
az Egyházi N apok lebonyolítása még 
sem tö rtén h e tik  m eg L ipcsében. Rö
v iddel e be jelen tés u tán , az Egyházi

N apok elnöke, T h a d d e n  T r i e -  
g 1 a f f m egérkezett és közölte a  zsi
na tta l, hogy a  N ém et D em okratikus 
K öztársaság korm ánya hozzájáru lt az 
Egyházi N apok L ipcsében való m eg
tartásához.

B ejelen tette , hogy az egyházi veze
tők kötelezettséget v á lla ltak  a rra , 
hogy nem  tű r ik  el az Egyházi N a
pok kere tében  az európai védelm i 
egyezm ény é rd ek e it szolgáló p ropa
gandát, va lam in t sem m i olyan m eg
nyilatkozást, am ely a béke po litiká
jáv a l ellenkeznék.

A  N ém etországi P ro testáns Napo
k a t jú liu s  7—U -ig  ta r tjá k  meg.

V
Új tanulmányi rend a T e o l ó g i a i  Akadémián

z Egyházegyetem  T anácsa leg
u tóbb i ü lésének  egyik legfontosabb 
h a tá ro za ta  az volt, am ellyel m egálla
p íto tta  a  Teológiai A kadém ia új ta 
nu lm án y i és v izsgálati ren d jé t.

Erre az új tanulmányi rendre 
már égető szükség volt.

Az utolsó esztendők változásai, egy
házunk  szám os in tézkedése, am ely- 
lyel új és az eddiginél jobb helyze
te t b iz tosíto tt egyházunk  szo lgálatá
n ak  n ép ü n k  életében, szükségessé 
te tték  a  lelkészképzés rend jének  
m eg ú jítá sá t is. Az utolsó öt eszten
dőben ez a rend  ism ételten  változott 
vagy ' legalább  m ódosult. E nnek  a 
következm énye volt, hogy különböző 
évfolyam ok hallgató i m ás és m ás 
rend  szerin t ta n u lta k  és vizsgáztak. 
Ezen felü l a tanu lm ány i rend  nem  
v e tte  eléggé szám ításba azokat a  v á l
tozásokat, am elyek  n ép ü n k  életében 
és így azoknál is beköyetkeztek , ak ik  
lelkészi szo lgála tra  készülnek. Az új 
tanu irpány i és v izsgálati rend, am e
lye t az A kadém ia tan á ri k a ra  készí
te t t  e l és te r je sz te tt az  Egyházegye
tem  T anácsa elé, szám ításba  ve tte  a  
m egváltozott körülm ényeket, de gon
dosan  m érlegelte  azokat az újsze
rű én  jelen tkező  és m agas igényeket 
is,, am elyeket gyülekezeteink lelké
szeinkkel szem ben tám asztanák , 
hogy igazán szo lgáljanak Is tennek

A felekezetek és elosztottságuk a Szovjetunióban
A pravoszlávok:

Az első feldkezet a  Szovjetunió
ban , h a  e lte rjed tségé t tek in tjü k , az 
ortodox görögkeleti, vagy m ás né
ven  pravoszláv  egyház. E nnek  az 
egyháznak  a  fe je  és vezetője 
«■Moszkva és egész O roszország p á t
riá rk á ja« , a k it tanácsadó  szervkén t 
a  Szent Z sina t tám ogat. A  S zen t Z si
n a t h a t tagból á ll; ebből három  á l
landó  ta g  éspedig a  k ru ty ica i, len in - 
g rád i és k ievi m etropolita , három  
m ás m e tropo litá t pedig ideiglenes 
időre a  Szent Z sina t választ. Az 
ortodox egyháznak  83 egyházm e
gyéje van, ugyanannyi püspök ve
zetése a la tt.

A muzulmánok:
Szám szerűleg a  m uzu lm án  vallás 

a  m ásodik a  Szovjetunióban. Npgy 
m ufti vezeti. A m uftik  székhelye: 
T asken t (Ü zbekisztán), U fa (Orosz
ország), B ajnakszk  (Észak-K aukázus) 
és B aku  (A zerbajdzsán),

A római katolikusok:
A róm ai kato likus egyház áll a  

h a rm ad ik  helyen. K ülönösen a n y u 
ga ti részeken, éspedig a  ba lti köz
társaságokban  és Fehér-O roszor- 
szágban van  elterjedve, de  kele ten  
is m eg található . A  róm ai ka to likus 
egyház legfőbb vezetője (az 1947-es 
N agy Szovjet E nciklopédia szerint) 
A nton i Szpringovics m etropolita . 
R a jta  k ívü l v an  m ég egy é rsek  és 
k é t püspök.

Az ó-hitűek:
N egyedik helyen  áll az Ó -H itűek 

Egyháza (Sztaroobriadcseszkaja  C er- 
kov). H árom  egym ástól független  
csoportra  osztódnak. K ét csoport
n a k  egy-egy é rseke  van  M oszkvá

b an , a  h a rm ad ik a t pedig egy Felső 
Lelkészi T anács vezeti.

A georgiai és örm ény ortodox 
h ívők :

G eorgiában, ille tve  ö rm ényorosz- 
országban  független  egyházként él
nek . M indkét egyház vezető jét K a- 
to likosz-nak  nevezik.

Az evangélium i hivők:
Az evangélium i egyház (keresz

tyén -bap tis ta ) m agában  fog lalja  az 
evangélium i h ívőket, a  b a p ti ltá k a f  
és m ás p ro testán s fe lekezeteket; az 
egyházat az »evangélium i keresz
tyén  b ap tis ták  tanácsa«  vezeti,

A  lu th e rán u so k :
A lu th e rán u so k  a  le tt és észt köz

társaságok  te rü le tén  élnek  k é t é r 
sek -le lk ipász to r vezetése a la tt.

A b uddh is ták  T ávol-K eleten  m ű
ködnek.

Az izrae liták  a Szovjetunió  egész 
te rü le tén  szétszórva élnek. Sok zsi
nagógájuk  van.

E zeken k ívü l szám os k isebb fele- 
ke^et él szabadon és egym ással bé
kességben a  Szovjetunióban.

Ezt a  szabadságot és békessé
get a  felekezetek  csak a  szocia
lizm us d iad a lra  ju tá sa  ó ta  élve
zik, m ert a  cá ri O roszországban 
a  pravoszláv  egyház k ivételével, 
m ely  szoros kapcso latban  á llt a 
cári hatalom m al, m inden  m ás 

fe lekezete t üldöztek.
A le lk iism eret szabadságának  elvét 
a Szovjetunió  alko tm ánya bizto
sítja, az á llam  nem  avatkozik  a  fe
lekezetek  belső életébe, ille tve val
lási m űködésébe, am íg tö rvénysze
rűen m űködnek.

és egyházunknak  és helyesen illesz
ked jenek  bele népünk  m ai életébe.

Az új tanu lm ány i rend i ezeknek a 
szem pontoknak  a figyelem bevételé
vel főkén t három  csom ópontot m utat.

N agy gondot fo rd ít a leendő le l
készek nyelvi felkészülésére:

az első tanu lm ány i esztendő sú ly
pon tja  m ost egészen azoknak  a  nyel
veknek  a m eg tanu lásán  van, am e
lyek  elengedhete tlenü l szükségesek 
a  teológiai tanu lm ányokhoz és ezzel 
együ tt a  lelkészi szolgálat helyes 
végzéséhez. Fokozott elm élyülést 
k íván  az új tanu lm ány i rend  a  le
endő lelkészektől a  teológiai tan u l
m ányokban . E zeknek a  so rán

igen erős hangsú ly  esik a  b ib lia
ism eret, a  b lb lia tanu lm ányozás 
és az írásm agyaráza t tudom ány

ágaira ,

hogy leendő lelkészeink, valóban  tisz
tán. és igazán, hűségesen szólhassák 
Is ten  igéjét. De az ú j tanu lm ányi 
rend  ezek m elle tt nem  hanyagolja 
el a  többi teológiai tá rg y k ö rt sem, 
sőt szorgalm azza, hogy a z  egyház és 
benne az evangélikus egyház tö r té 
ne tének  és je len  helyzetének, h itva l
lási ira ta in k n a k  és egyházunk  tan í
tá sán ak  m inél alaposabb  ism ereté
vel és e lsa já títá sáv a l végezhessék 
m ajd  egykor szo lgálatukat. Végül 
igen

nagy súlyt helyez az ú j rend 
leendő lelkészeink  gyakorlati 

képzésére:

e tek in te tben  a  k ia laku ló  gyakorlat 
m áris olyan új eredm ényeket m utat, 
am elyek  ígére tesek  a jövendő szem 
pontjából.

Az új tanu lm ány i rend  ú jra  és 
egységesen szabályozta a vizsgálato
k a t is és azokat a korszerű  követel
m ényeknek  m egfelelően a lak íto tta . 
A szám onkérés új ren d je  a leendő 
lelkészeket a r ra  kötelezi, hogy m in
den ide jüke t gondosan k ihasználva 
készü ljenek  új szo lgálatukra.

U gyanakkor nem  elégszik meg 
az ú j rend  a  »vizsgaanyag« ad a t
szerű  és sokszor lélektelen, meg- 
győződéstelen m egtanulásával, 
hanem  a pontos részletism eretek  
m elle tt átfogó szem léletet, önálló 
gondolkodást és a je lenben  való 
biztos tá jékozódást is követel a 

készülőktől.

M indezzel az új tanu lm ány i rend 
beleilleszkedik  egyházunk  jelenlegi 
é le trend jébe  és an n ak  szerves a lko tó
részévé válik . Egyházunk és gyüle
kezeteink, kü lönféle  egyházi szervek 
nagy áldoza tokat hoznak a  lelkész
képzésért. Ez fokozott felelősségre 
kötelezi azokat is, ak ik  gyülekeze
te inkben  az igeh irdetés szolgálatára  
készülnek. H isszük, hogy az új rend 
segíti az A kadém ia ta n á ra it és ha ll
gató it abban , hogy válóban »K risztus 
jó vitézei« lehessenek  azok, ak ik  az 
igehirdető i szo lgála tra  készülnek és 
egykor m ajd  an n a k  öröm ét és te rh é t 
hordozzák.

dr. Karner Károly

„ ím é  újat c s e le k s z e m ; m o s t k é sz ü l, av a g y  n em  tu d já to k  m é g ? “  (é2S.4s,
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Tavaszi jelentés egy egyházi üdülőből G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
X m átrai hegyek között, úgy 780 

m éter magasságban lassan felsétálok 
egy hegycsúcsra. Csodálatos tájék te
rül el köröskörül. Nyugattól északig 
mély völgyben fehérfalú házak, pi
ros tetők villognak a napfényben. 
Tölgy-, bükk-, gyertyán- és fenyő- 
erdők zöldelő pázsitot m utatnak a 
messzeségből. A látóhatáron túl m ár 
csak a 'képzelet szárnyal Óvár és a 

le g e n d á s  Ágasvár felé. Valamikor 
m ég az Árpádok korában várurak 
élték ott kalandos, küzdelmes, fényes 
életüket, ma m ár csak néhány rom 
mesél Gindóról, az elrabolt tündér
szép leányról. A romoknál mély bar
lang tá tja  szét száját s mellette a 
hatalm as kő, amelyen egy remete 
üldögélt egykor önmaga felé forduló 
szívvel. Az erdőik sok titkot rejte
getnek. Valahol megbújik még a 
vörösképű róka, amelyik szemérmet
lenül hurcolta nap m int nap a kör
nyék csirkéit. Valahol őzek és szarva
sok csapatai vándorolnak most is. 
Vaddisznók csörtetése nem hallat
szik ugyan, de éppen úgy já rják  az 
erdő mélyét, m int ahogyan mókusok 
is ágról ágra hintáznak játékosan.

Mi lesz itt, am ikor megindul a ta 
vaszi és nyári é l e t . . .  Gomba, szeder, 
mogyoró, a C-vitaminnal gazdag 
csipke várja, hogy lehajoljanak é r
tük. M adarak boldog fecsegése hal
latszik most is. A fák koronái tele 
vannak fészkekkel.

Kelet felé völgykatlan terül el

M á tr a s z e n tis tv á n

Innen a magasból különösen szép 
látvány az a tíz ház, amely az evan
gélikus egyház üdülőjéhez tartozik. 
Az üdülő kertje alján vidáman siet 
a csörgő patak, amelybe tízezer 
pisztrángivadékot lakoltattak be, 
úgyhogy két-három  év m úlva ez a 
vidék is ét pisztrángkedvelő horgá
szok kedvenc találkozóhelye lesz. A 
falu maga csupa derű. Lakossága szí
vélyes. Mindenki ismeri egymást s 
vissza-visszatérő üdülő vendégekkel 
évekre barátságöt kötöttek, amelynek 
következtében az itteni gyerekek jó- 
részónék keresztapja vagy kereszt
anyja az ország m inden tájáról ke- 
rü i elő. A kép a családiasság meg
testesülése. Csupa báj, csupa szín, 
csupa hivogatás minden részletében, 
s aki egyszer idetéved ebbe a faluba, 
ebbe az egyházi üdülőbe, mindig 
vissza vágy ódik.

A  h á z a k  k ö r ü l
nagy gyümölcsös. A fiatal fácskákon 
még ra jta  van a védő papiros, hogy

avatatlan nyulak ne kóstolgathas
sák a törzsek k érg é t Néhány év s 
ezek a fák mázsaszámnyi ajándékot 
adnak az üdülőknek. Körte, szilva, 
cseresznye, Jonathán és téli esperes
alma egymás m ellett váltakoznak. 
Minden ház m ellett kert. Ami csak 
kell a konyhára salátától, retektől, 
uborkától a borsóig és zöldbabig, az 
itt mind megterem. A házikertek 
m ellett m indenütt virágágyak m utat
ják a tavaszi készülődéit s mire 
megérkeznek az üdülők, muskátli, 
fehér tátika* rózsaszínű petunia, sárga 
óriási dália, balzsamina, nefelejts és 
ezerszínű szekfü árasztja itt illatát. 
Micsoda szőttes lesz a rét úgy ka
szálás táján. Ahol most hóvirág vi
lágít, ott m argaréta, ibolya, illatos 
gyöngyvirág, sárga kankalin és ne
felejts virítanak. De lesz itt kakukfű, 
szarkaláb, pipacs, kömény és mo
csári gólyahír. ősz felé pedig rózsa
szín és lila kikirics. M indezt most 
csak a képzelet adja, m ert imitt- 
am ott még hófoltok láthatók. De az 
üdülő közepén a nagy nyírfakereszt 
körül m ár bontakozik a tavaszi vi
rágélet.

E z a z  c y g h á z l  ü d ü lő

szórakoztatást is nyú jt könyvtárával, 
rádiójával, hanglemezeivel, ping
pongasztalával és más társasajátékai- 
val, de nem ez a rendeltetése első
sorban, hanem  az, hogy lelkészek, 
presbiterek, gyülekezeti tagok csa
ládjai, nagymamák és unokák egy 
év fáradságos m unkája után pihen
jenek. A tiszta levegő jobb minden 
altatónál és természetes étvágyger
jesztő. Akik anyagcserével bajlód
nak. strum  ás városiak, idegrendsze
rükben meggyöngültek felfrissülve 
(és sokszor meghízva) térnek haza. 
írók és tudósok is idejárnak ebbe a 
szélcsendes völgybe s botanikusok 
kutató  szemmel keresik a ritka nö
vényt, a m átrai orchideát.

Az épületek végén készen áll a 
medence, amelyét a Csörgő-patak 
vizével töltenek meg, hogy kedvük 
szerint úszkálhassanak az üdülő ven
dégei. Együtt lesz víz és erdő, csend 
és tiszta levegő, szóval mindaz, ami 
utón lélek és test kívánkozik. Va
sárnap délelőttönként pedig Isten 
igéje szólal meg egy olyan gyüleke
zetben. am elynek m inden héten más 
a lelkésze és mások a tagjai.

Fényképek és a vendégkönyv alá
írásai m utatják  azt a változatossá
got, azt az ország minden részéből 
való idesereglést, evangélikus hívek 
és lelkészek testvéri találkozóját,

A Református Világszövetség főtitkára Magyarországon
A magyarországi reform átus egy

ház meghívására március 27-én, 
szombaton Budapestre érkezett Mar- 
cél Pradervand lelkész, a presbiteri 
rendszerű reform átus egyházakat 
magában foglaló Református Világ- 
szövetség főtitkára.

M arcel P radervand főtitkár m ár
cius 28-án, vasárnap délelőtt a Bu
dapest-kálvintéri reform átus tem p
lomban hirdetett igét.

Március 29-én, hétfőn tanulm ányi 
konferencia volt Debrecenben. A Re
form átus Világszövetség princetoni 
nagygyűlésének egyik altém áját ma
gyar bizottság dolgozza ki. E bizott
ság ta rto tta  tanulm ányi összejöve
telét Debrecenben, amelyen részt 
vett M arcel P radervand is.

A főtitkár látogatásának további 
ism ertetésére visszatérünk.

1954. április 11. Virkgvasámap. — »A Király.«
Igék: Zsid. 7, 1—3. — Jn 13, 1—17. — Liturgikus szín: lila.

amely m ár évek óta folyik. Bizony
sága ennek az. hogy egy nötestvé- 
rünk  hálából a könyvtárat gazdagí
totta, egy másik nőtestvérünk pedig 
három szép szőnyeget küldött. De a 
gyülekezetek is természetben és 
pénzadományokkal egyaránt segítik 
az üdülőt, hopf megfeleljen rendel
tetésének.

Amint leballagok a hegycsúcsról, 
a falusi élet idilljé elevenedik még. 
A legelőről izgatottan rohannak 
hazafelé röffenő süldőik, de m ielőtt a 
nyitott kapukat elérnék, a Csörgő 
vizébe futnak s elégedetten szür
csölgetnek belőle, meghemperegnek 
a patakparti sárban s azután: usgye! 
gyerünk haza.

A Déli Egyházkerült m átraszent- 
istváni üdülője április elejétől ki
tá rta  kapuit és várja a pihenőket. A 
Déli egyházkerület valam ennyi gyü
lekezete offertórium ot ta r t az üdülő 
javára. y . l .

M Á TR A I LECKE
Tanulgatom a iHrágok nevét.. 
Sárgán, fehéren, kéken hív e rét, 
Tele tüdővel szívom illatát. 
Tanulgatom a csillagok nevét. 
Ezüsthímesen hív az égi rét.

A  szám uk miriád.

Tanulgatom a messze csúcsokét. 
Tekintetem  most szárnyal szerteszét, 
és nem  ismer határt.

S a csillagokban és a hegyeken, 
illatlehellő virágkelyheken  
imádattal betüzgetem  

— Isten nevét.
Turmezei Erzsébet

A korhadi egyházközség orgonahar- 
móniumot keres megvételre.

RUTTKAY-MIKLlAN GÉZA:

PASSIÓ
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. Ára 6.— Ft. Meg
rendelhető az Evangélikus 

Egyetemes Sajtóosztálynál, 
Bp., VIII., Puskin-u. 12. 

Csekkszámla: 220.278.
A gyülekezeti iratterjesztések
nek 10%-os engedményt bizto

sítunk.

k ö b a n y a

Böjt minden vasárnapján böjti es
téket ta rto tt a gyülekezet. A leg
utóbbi szeretetvendégség keretében 
folyt le, amelyen igemagyarázó elő
adással szolgált Blatniczky Jenő Cin- 
kctai lelkész. Virógvasárnap d.\ e. fél' 
10—12-ig és d. u. 5—8-ig gyülekezeti 
napot tartanak  »Krisztus a világ re
ménysége« címen. Az idei ökumeni
kus keresztyén világkonferencia kér
déseit hallják ebbén a hívek. Éne
kekben pedig a reform átus új éne
keskönyv lu theri énekeivel ismer
kednek.

ANGYALFÖLD
A gyülekezet április 11-én, virág

vasárnap délután 5 órai kezdettél 
ta rtja  szokásos havi szeretetvendég- 
ségét. Ez alkalom mal műsor kereté
ben »Nincs visszatérés« című bibliai 
tárgyú darab kerül bem utatásra a 
testvér reform átus gyülekezet ifjúsá
gának közreműködésével. A gyüle
kezet szeretettel hívja és várja  ba
rátai! a szeretetvendégségre.

PESTÚJHELY
Április 11-én d. 6. órakor a tem p

lomban böjti est lesz. Igét hirdet 
dr. Gaudy László lelkész.

NAGYTÉTÉNY
A budafoki anyagyülekézet egyik 

legkisebb szórványban, Nagytétény
ben ta rto tta  ezévi második szórvány* 
szeretetvendégsét. A szórványhívők 
zsúfolásig megtöltötték a reform átus 
gyülekezeti term et. Jöttek  sokan a 
reform átus testvérgyülekezétből lel
készük vezetésével és az albertfal
vai és kelenvölgyi szórványokból is. 
Gyermekek és felnőttek evangéliumi 
jeleneteket és verseket adtak élő.

PÉCS
A Református Világszövetség fő

titkára: Marcel Pradervand megláto
gatta a pécsi reform átus gyülekezetei 
is és istentisztelet keretében igehir
detéssel szolgált a gyülekezetnek. 
Erre az istentiszteletre a pécsi refor
m átus gyülekezet vezetősége a pécsi 
evangélikus gyülekezet tag jait is 
meghívta, akik nagy számmal hall
gatták végig M. Pradervand igehir
detését. Az istentisztelet előtt az 
evangélikus gyülekezet lelkésze és 
felügyelője tisztelgő látogatást vég
zett M. Pradervandnál, akivel test
véri szeretettel elbeszélgettek;

GYÖN
Március 28-án ünnepi istentisztelet 

és díszközgyűlés keretében ik ta tta  be 
hivatalukba Válint János, a pestme
gyei egyházmegye esperese az egy
házközség új tisztikarát es 8 új pres
biterét, névszerint: Balázs M. Ferenc 
felügyelőt, Fabók M. Ferenc másod
felügyelőt, Havasi László pénztárost, 
B. Apóczki Pál. Sinkó István, Lo
mén János, B. Balázs István, J. Ba
lázs Pál és Blaskó Ferenc presbitere
ket. Az új tisztikar tagjai eskütétel 
előtt úrvacsorához járultak. Este 6

órakor az esperes népes presbiteri
össze jöveteden tájékozódott az egy
házközség viszonyairól,

AJKA
Az egyházközség március 28-án bú

csúzott volt lelkipásztorától. Novák 
Elektől, és ugyanakkor ik tatta be 
Halász Béla esperes a gyülekezet új 
lelkipásztorát: Malis István volt ná- 
dasdi lelkészt.

NADÁSD
Dr. Vető Lajos püspök Benkő Béla

kissomlyóí segédlelkészt április 1-től 
Nádasdra küldte ki adm inisztrátor- 
lelkésznek.

BORSOD-HEVESI EGYHÁZMEGYE
Az egyházmegye lélkészi munka- 

közössége március 9-én ülésezett 
Miskolcon. Az összejövetelen Mo
ra vésik Sándor esperes beszámolt az 
országos esperest értekezletről, 
Buchalla Ödön egyházmegyei sajtó
megbízott lelkész pedig az orszá
gos sajtókonferenciáról. Báliké Zol
tán »Luther két birodalmáról szóló 
tanítása« címmel. Nikodémusz Já
nos az evanstoni előkészítő anyag
ról, Buchalla Ödön az adventisták
ról és szombatistákról ta rto tt elő- 
előadást. Gyülekezeti Segélyről 
Abaffy Gyula tarto tt beszámolót.

SZÜLETÉS
Járosi Andor volt kolozsvári espe

res leányának, M argitnak február 
3-án fia született, aki a keresztség- 
ben a János nevet kapta. Járosi 
Margit, Antal Sándor zoványi refor
m átus lelkész felesége. Egy évvel 
ezelőtt született első gyermekük, 
születése utón néhány nappal meg
halt. Járosi Andor özvegye Kolozs
várról m últ év végén gyermekéhez 
költözött. A tőlük vett levelek azt 
m utatják, hogy nagyon beható mun
kát végeznek gyülekezetükben.

Jeszenszky Tibor arhbrózfalvai lel
készéknek március 30-án harm adik 
gyermekük született, aki a kereszt- 
ségben az Erzsébet—A ranka nevét 
kapta.

HALÁLOZÁS
Némedy Imre, a Csillaghegyi evan

gélikus egyházközség pénztárosa 
hosszú szenvedés után 05 éves korá
ban elhunyt. Egyházának szolgálat- 
kész, önzetlen, áldozatos munkása 
volt. Emlékét szeretettel őrizzük.

Sipos Andrásné, Sipos András 
volt d u n a h f^ sz ti lelkész özvegye 
március 29-én, 68 éves korában
hosszas szenvedés után elhunyt. Te
metése a dunaharaszti egyházközség 
híveinek nagy részvéte m ellett áp
rilis 3-án volt Dunaharasztin.

Id. Káldy Lajos 72 éves' korában 
tragikus körülmények között Kis- 
baboton,. elhunyt. Az elhunyt hosszú 
éveken át viselt presbiteri tisztséget 
és az Evangélikus Elet hűsege» ol
vasója volt.

Mi hisszük a testnek feltám adását
és az örökéletet.,

CSÜTÖRTÖKÖM T Ö R T É N T . . .Amikor Jézus elbúcsúzik Galileá- 
tól és Jeruzsálem  felé fordítja lép
teit, valami feszültség ivódik bele a 
Szentirás hangjába. A galilen! idill- 
nek imm ár vége. Soha többé nem 
halljuk a fó partjára  verődő hullá
mok dalát, nem lá tjuk  a figyelő, 
áhítatos tömeget Jézus körül á  pá
zsiton ülni, soha többé nem jönnek 
a tanítványok halászcsónakai a part 
felé a csöndesen hintázó hullámok 
hátán  napszálltakor. Jeruzsálem  a 
magas hegytetőn hidegen, szigorú és 
rideg szabályokkal, merev formaliz
musával, önhitten, gőgösen, vakon, 
m int valami viharfelhő, emelkedik 
Krisztus előtt.

Az Újszövetség csodálatosan kevés 
szóval tökéletesen visszaadja és érez
teti a város levegőjét és hangulatát. 
Olyan ez, m int a közeledő vihar első 
mennydörgése. Jeruzsálem  kelepcébe 
próbálja csalni Öt. Kémek leskelőd
nek reá, hogy a rabbik tekervényes 
okfejtésébe belezavarják. Hideg, je
ges logikával hárítja el őket magá
tól és tovább megy útján, a Jordán 
forró völgyéből fölfelé, a magas, 
barna hegyekre, neki a viharnak. 
Soha még nem érzékeltette senki 
Ilyen kevés emberi szóval annyira 
tökéletesen mindazt, ami a Szent
írásban kifejeződik: az erőszakot, a 
nagy tömeget, az izgatott, kimelege
dett arcokat, a vádoló ujjakat, az 
alattomos ellenséget, a fanatikus 
gyűlölködést és a várost, amely ször
nyű dolgokra készül. Az irodalom 
klasszikusai nem tudnak ilyen élénk 
léírást felm utatni, m int az Újszövet
ségnek azok a fejezetei, amelyek a 
keresztrefészítésre vezető esemé
nyekről szólnak, s am int olvassuk, 
egyre érezzük a soha szóval le nem 
írt, de a háttérben ott sötétlő feszült
séget, a vihar előtti levegőt, egész 
Jeruzsálem et.

Különös, hogy ez a levegő meg m l 
ijgj.-nok. évszázad távlatából, jellemzi

a várost. Sokszor lerom bolták azóta, 
de valahányszor feltám adt poraiból, 
mindig ugyanaz az ideges feszültség
gel telített metropolis kelt életre. 
Magukban a keresztyén zarándokok
ban is ugyanez a feszültség izzik. 
Zarándokok jönnek és mennek. Sír
nak és imádkoznak és reszkető ujjal 
érintik a sziklát, amelynek repedé
seibe ágyazva állt a hagyomány sze
rint Krisztus keresztje. Fájó érzés 
ezt látni és arra gondol az ember: 
jobb lenne ezt a helyet csak a szí
vünk mélyén ismerni. Az ember 
akárm ennyire igyekszik is: a legna
gyobb dolgok m ellett mindig csak 
gyermek.

Szóval Jézus m egindult Jeruzsá
lem felé, amely előtte m int vihar
felhő törnyosult. 1900 esztendő táv
latából is érzem Jeruzsálem  falai kö
zött ezt az izzó feszültséget. Mintha 
nem változott volna semmi. Ugyanaz 
a nép és ugyanaz a formalizmus.

Meghívtak egy zsidó családhoz, 
Jeruzsálem egyik külvárosába, hogy 
osszam meg velük a húsvéti vacso
rát. Nekem is adtak kalapot és be
m entünk az ebédlőbe, ahol a nagy
apa leült az asztalfőre. Elmagyarázta, 
hogy mi minden van az asztalon. 
A bárány lábszércsontja, a húsvéti 
áldozatok emléke. A sütött tojás a 
mindennapi templomi áldozatoké. A 
kharószeth, amely almából, m andu
lából, szőlőből, aprófa vágott fahéj
ból és borból készül. Az agyagot jel
képezi, melyből Izrael gyermekei 
téglát vertek. A keserű füvek és az 
ecetes edény az egyiptomi szolgasá
got. Külön csészében bor is állt az 
asztalon. Ez »Illés pohara«. A zsidó 
hagyomány szerint a próféta ide-oda 
vándorló angyal, aki bármelyik 
házba ellátogathat hűsvéit éjszaká
ién

A család feje végigtekintett gyer
mekein én unokáin és megkezdte a 
szertartást, mely Izrael menekülését 
jelképezi Egyiptomból. És tudtam, 
hogy az egész világon m indenütt 
ugyanezt a szertartást végzik.

Elmondták a Kiddust, mely után 
ünnepélyesen megittunk egy pohár 
vizes vörösbort. Leánycseléd já rt 
körül korsóval és mosdótállal. Vizet 
öntött a kezünkre. Ecetbe m ártott 
petrezselymet osztottak szét. A ház 
feje megtörte a középső kovásztalan 
kenyeret — a maceszt —, mely előtte 
volt a tálon és elrejtette a felét, míg 
a másik felét otthagyta letakarva az 
asztalkendővel.

Eszembe ju to ttak  a szavak: »És 
amint ettek, Jézus vette a kenyeret, 
megáldá, megtöré, szétosztá közöt
tük és monda: vegyétek és egyétek, 
ez az én testem«.

Az Ószövetség szertartásaiból ra
gyogott elő az úrvacsora fényessége 
ezen az estén tizenkilenc századdal 
ezelőtt és nem messze attól a helytől, 
ahol ültem, ült valaha a Pap, aki 
bem utatta és aiki maga lett az ál
dozat.

Amikor a hosszú szertartásos va
csora után elbúcsúztam a barátságos 
családtól, amely beengedett körébe 
engem, az idegent, hogy láthassam  
ennek a csodálatos ősi hitnek régi 
fényét, a rra  gondoltam, hogy azon a 
régi estén az Üdvözítő egyik kezé
ben az Ószövetség láncát tartotta, 
amely vele végződött, a m ásikban 
pedig az első szemét annak a mosta
náig is töretlen láncnak, mely a  vég
telenbe ér.

Azon a régi estén pedig így lehe
tett:

A sötétség leszállt, de a nagy* ta 
vasz! teWhcM m ée nem Jött tél.

Jézus átm ent az Olajfák hegyén és 
a Vízi-kapun keresztül belépett ta
nítványaival a városba.

Fölmentek a meredek úton a ház
hoz, ahol a felső szobába vezették 
őket, a fehér háztetőre, ahol könnyű 
tetőt em eltek föléjük.

A világ legjobb mesterei lefestet
ték ezt a jelenetet, elképzelésük sze
rint. Azt hiszem Leonardo da Vinci 
milánói freskója a leghíresebb. De 
m indenik művész csak a sa ját idejét 
és környezetét festhette és nem tudta 
elképzelni a felső szobát a tavaszi 
telihold fényénél. . .  Gondolom, az 
Escorialban van az a Tizian-fest- 
mény, ahol az utolsó vacsora palo
tában folyik le s egy Tintoretto-ké- 
pen igazi velencei kiskocsmában. Az 
igazság az, hogy az utolsó vacsora 
éppen olyan volt, m int más egyszerű 
keleti étkezés.

Alacsony asztal lehetett a helyiség 
közepén. Körülötte U-alakban ván
kosok, hogy az asztalt a vendégek 
megzavarása nélkül ki lehessen vinni 
és ú jra behozni. A régi időkben állva 
volt szokás megenni a húsvéti va
csorát és mindenki botot tarto tt a 
kezében, hogy az egyiptomi utat és 
a sürgős készülődést jelképezze. 
Krisztus idejében azonban m ár ün
nepi ruhában és kereveteken fekve 
költötték el a zsidók a lakomát, bal
oldalukra dőlve, ami a fogság utáni 
szabad állapotot jelképezte.

Hogy Jézus és a  tizeinkét tanítvány 
is így helyezkedett el a vánkosokon, 
abból gondolhatjuk, hogy János, aki 
legközelebb ült az Úrhoz, »Jézus ke
belén nyugodott«. Ez máskülönben 
nagyon m odortalan viselkedés lett 
volna, ha az asztal körül székek áll
nak. De aki m ár evett keleti ország
ban lakomát, az tudni fogja, hogy az 
em ber néha kénvfelen * szomszédiéra

dőlni, különösen, ha kérdezni akar 
valamit.

A holdfényes éjszaka csöndje kö
rülölelte az utolsó vacsora házát. 
Amint egyre m agasabbra hágott a 
hold, ferde, zöld sugarakat küldött 
a tető alá s letűzött a fehér kőre. 
Bizonyára lámpa is égett, fényes, kis 
lebegő láng, am ely olajban úszott. 
A felső szoba csöndje mögött Je ru 
zsálem tornyainak és falainak vo
nala látszott sötéten a  csillagok 
a la t t . . .

És Jézus megszólalt:
»Vegyétek és egyétek . . .  ez az én 

testem, mely érettetek a d a tik . . .  és 
ez a pohár az újszövetség az én vé
rem által, mely érettetek kiomta- 
t i k . . .«

És, miután him nuszt énekelték, 
kimentek vissza az Olajfák hegyére.

Van-e az egész irodalomban mély
ségesebb érzékeltetése a hallgatás
nak, m int az evangéliumnak ebben 
a fejezetében? Jézus életének utolsó 
hete, úgy érzem, csodálatos ellentéte 
a csöndnek és a zajnak. Egyik pilla
natban a tömeg kiáltozása csap föl 
hozzánk tizenkilenc század ködéből, 
hangosan, élesen, félelmes erővel. A 
következő percben mély csönd . . .  
Krisztus tizenkét tanítványával ott 
jár az O lajfák hegyén . . .

Valami félelmesen lélekzetfojtó 
Jézus tetteinek leírása a megfeszitté- 
tés előtt. Az evangélisták nem akar
tak  semmiféle hatást elérni. Csak 
azon igyekeztek, hogy pontosan föl
jegyezzék a legfontosabb eseménye
ket néhány egyszerű szóval. De nagy 
szófukarságuk m ellett is Olyan cso
dálatos fény árad ebből a kevés szó
ból, melyet.semmiféle leírás nem ad
hatott volna vissza.

(Részletek Mórion szentföldi 
útleírásából.)



E V A N G É L I K U S  ÉLET 3

teste és vére
V irágvasám apja van. Megkezdő

dött a nagyhét. Minden estéjén ige
hirdetés hangzik tem plom ainkban 
Jézus főpapi im ája felett elmélkedik 
Isten népe. Készülünk nagy ünne
peinkre, nagypéntekre és húsvétra 
Az igehirdetések m ellett nagycsütör
tök este, nagypéntek délelőtt és este,, 
és a húsvéti ünnepek alkalm ával is 
terítve várja  vendégeit az Ü rnak 
asztala. Az anyaszentegyház kiszol
gáltatja Krisztus testét és vérét, h í
veink meg áhítatos lélekkel készül 
nek az úrvacsora vételére.

Mit jelent számunkra 
az Űr szent vacsorája?
kérdezzük újból és fontos is, hogy el
m élkedjünk e felett, »mert aki m él 
ta tlanul eszik és iszik, ítéletet eszik 
és iszik magának, mivelhogy nem 
becsüli meg az Ürnak testét.« (I 
Kor. 11:29.) Az Űr testének a meg
becsüléséhez elsősorban is hozzátar
tozik, hogy tudjuk, mi az úrvacsora.

Az úrvacsora szentség.
Isten igéje útm utatása alapján 

valljuk Jézüs rendelésével, hogy az 
a kovásztalan kenyér, melyet ö  meg
tört, valóságos kenyér és ugyanakkor 
Jézus valóságos teste s az a bor, me
lyet a kehelyben tanítványainak 
nyújtott, valóban bor és ugyanakkor 
Jézus valóságos vére is. Ezt a csodá
latos nagy titkot nyilatkoztatja ki Is
ten az Űr szent vacsorájában. Földi, 
anyagi jelben, valóságosan jelen van 
Jézus Krisztus Isten m inden kegyel 
mével. A kenyérben és a  borban, az
zal együtt és annak színe alatt, 
ahogy L uther mondotta. (In cum et 
sub pane atque vino.) A kenyér és a 
bor kenyér és bor m arad, de Krisz
tusnak a szereztetési igében való ki
jelentése szerint egyedül a kenyérrel 
és a borral Krisztus valóságos teste 
és vére. Mivel ez csodás titok, azért 
nevezzük misztériumnak, sákram en- 
tumnak, szentségnek.

Az úrvacsora 
Jézus Krisztussal való életközösség.

Az úrvacsora Jézus Krisztussal, 
váltságszerető halálával, feltám adá
sával és életével kapcsolt egybe min
k e t  Pál az I. K orinthusi levél 10. ré
szé 16. versében tesz erről bizonysá
g o t »A hálaadásnak pohara, am e
lyet megáldunk, nem a K risztus vé
rével való közösségünk-é? A kenyér, 
amelyet megszegünk, nem a Krisztus 
testével való közösségünk-é?«

Az úrvacsora bűnbocsánat 
és örök élet eszközlője.

Jézus Krisztus életét érettem , bű
neim ért áldozta fel, hogy a bűn kö
vetkezményétől, a haláltól és a kár
hozattól megszabadítson s halál és 
kárhozat helyett életet és üdvösséget 
szerezzen számomra. Az úi vacsorá
ban a Jézus K risztussal. va.ó titok
zatos életközösségben Isten ingyen 
kegyelméből miénk lesz Jézus élet
m űvének gyümölcse: a bűnbocsánat 
és az örök ó le t

Az úrvacsora 
a hívőkkel való közösség.

Az úrvacsora nemcsak Jézus Krisz
tussal egyesít szent életközösségben, 
hanem  az egy kenyérből való része
sedés a sokféle különbséggel szétta
golt em bereket a Krisztus testében 
egyesíti, öregek és fiatalok, férfiak 
és nők, különböző foglalkozású, ál
lású, képzettségű em berek — és ami 
különbség még csak létezik — eggyé 
lesznek; az úrvacsora szentsége egye
síti őket Krisztus testében, az anya- 
szentegyházban. Tehát nem vagyunk 
egymástól elszigetelten élő egyének, 
hanem  m int Krisztus testének tagjai, 
szervés egységet, a hívek gyülekeze
tét alkotjuk. Az egy kenyér, Krisztus 
éieté éltet m indnyájunkat

Az úrvacsora hálaadás.
Az úrvaesora szentségének megje

lölésére az egyház legelőször az 
eucharisztia =  hálaadás szót hasz
nálta. Ma is használjuk a bibliai ki-

HÍVE1NK FIGYELMÉBE 
AJÁNLJUK

a szlovákiai evangélikus egyház ve
zetőinek azt a közlését, hogy Cseh
szlovákiából anyakönyvi kivonato
kat (egyházi anyakönyvi kivonato
kat is) a községi, vagy városi helyi 
Nemzeti Tanácsoktól kell kérni. Mi
után a személyazonossági igazolvá
nyok kiállításával kapcsolatban 
Magyarországról sok anyakönyvi 
kérés megy Csehszlovákiába, a test
vér szlovák evangélikus egyház 
figyelmezteti a magyarországi hí
veket, hogy csak a helyi Nemzeti 
Tanácsokhoz küldött kéréseket in
tézik el.

Giertz Bo:

H I T B Ő L  É L Ü N K
Vászónkötésben. A ra : 30.— Ft. 
Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály
Budapest, VIII., Pusktn-u. 12.

-fejezést: hálaadásnak kelyhe. Jézus 
hálaadással nyújtja  tanítványainak a 
kenyeret és a bort. Ha meggondol
juk, hogy milyen nagy és kiváló, ke
gyelmi javakat eszközöl szám unkra 
az úrvacsora, különösképpen is hálá
saknak és örvendezőknek kell len
nünk. K inek a szívét ne töltené el 
boldogsággal az a tudat és annak a 
valósága, hogy Isten kegyeimében 
részesít m inket, egybekapcsol Jézus
sal és összeköt testvéreinkkel. Külön 
kegyelemnek kell tekintenünk, hogy 
ebben a nagy áldásban nem csak Jé
zus első tanítványai részesültek, 
harien Jézus utasítása »ezt cseleked- 
jétek, valam ennyiszer isszátok az én 
emlékezetemre«, rtékünk is újból 
nyújtja ezt az áldást.

Az úrvacsora vigasztalás.
Bűnöm bocsánatáért, megváltáso

m ért Istennek nagy á ra t kellett fizet
nie. S aját fiát áldozta fel, hogy né
kem életem  legyen. Ennek ellenére 
hányszor és hányféleképpen vétke
zik Isten ellen az ember. Csak mély 
bűnbánattal állhat meg bárki Isten 
előtt. Ebben a bűnbánatban micsoda 
vigasztalás és öröm a lélek számára, 
hogy van részére bocsánat az Ur
nák asztalánál. Kisértésben lévő, bű
nökkel tusakodó, h ité rt esengő em
bereknek mindig nagy vigasztalást 
és, erőt adott, hogy az tarnak asztalá
nál egyesülhetnek a m indent bűnt. és 
kísértést legyőző Urukkal, Krisz
tusukkal.

Az úrvacsora hitet kíván.
Az úrvacsora szentségének minden 

áldásában csak az részesül, aki hi
szi, am it Isten igéje mond és ígér. 
Nem autom atikusan, önmagától m int 
valam i csodagyógyszer cselekszi. Aki 
hitetlenül já ru l az Ur asztalához, 
m éltatlan és íté letet eszik és Iszik 
magának. A nagy ünnepekre való 
készülődés közben vizsgáljuk meg 
ezért hitünket. »P róbálja , meg azért 
az em ber magát, és úgy egyék abból 
a kenyérből és úgy igyék abból a po
hárból.« (I. Korinthus 11:28.)

Gyöngyösi Vilmos

Istentiszteleti rend
1$54. április 11-én, Virágvasárnap, Budapesten 

A PESTI OLDALON:
Deák-tér délelőtt 9 Haíenscher Károly, dél

előtt 11 Hafenscher Károly, délután 6 Zay 
László. Fasor délelőtt fél 10 (gyerm.) Cser
háti Sándor, délelőtt 11 (úrv.) Gyöngyösi 
Vilmos, délután 6 Gyöngyösi Vilmos. — Dózsa 
Gy.-út 7. délelőtt fél ló Szita István. — 
Üllői-út 24. délelőtt fél 10, délelőtt 11 (úrv.) 
Juhász Géza, délután 5 Szeretetvendégség. — 
Rákóczi-út 57,b. délelőtt 10 (szlovák) Szilády 
Jenő dr., délelőtt háromnegyed 12. — Kará
csony S.-u. 31. délelőtt 10 (úrv.) — Thaly 
K.-u. 28. délelőtt 11 Bonnyai Sándor, délután 
6 Bonnyai Sándor. — Kőbánya délelőtt fél 10 
(úrv.) Koren Emil. — Simor-u. 33. délelőtt 
negyed 12 (úrv.) Pásztor Pál. — Utász-u. 7. 
délelőtt negyed 12 (úrv.) Zugló délelőtt 11 
(úrv.) Nagybocskay Vilmos, délután 6 Szere
tetvendégség Scholz László. — Gyarmat-u. 
14. délelőtt fél 10 (úrv.) Benes Miklós dr. — 
Rákosfalva délelőtt fél 12 Benes Miklós dr. 
— Fóti-út 22. délelőtt 11 (úrv.) (Rimár Jenő, 
délután 5 Szeretetvendégség. — Váci-út 129. 
délelőtt 8 Rimár Jenő, délután 4 Gádor 
András. — Újpest délelőtt 10 (úrv.) Matuz 
László, délután fél 7 Blázy Lajos. — Duna
keszi délelőtt 9 Blázy Lajos, délután 6 Passió 
Matuz László. — Vas-u. 2/c. délelőtt 11 Szi- 
monidesz Lajos. — Rákospalota, MAV-telep 
délelőtt fél 9. — Rp. Nagytemplom délelőtt 
10. — Rp. Kistemplom délután 3. — Pest
újhely délelőtt 10 Kürtösi Kálmán. — Rákos- 
kereszur délelőtt fél 11. — Rákoshegy délelőtt
9. -  Rákosliget délelőtt 10. — Rákoscsaba 
délelőtt 9 Békés József, délután fél 7 Békés 
József. — Cinkota délelőtt 9 (gyerm.). dél 
előtt 10, délután fél 3. — Mátyásföld délelőtt 
fél 12- — Kerepes-Kistarcsa délelőtt negyed
10. -  Pestlőrinc délelőtt, lf. délután 5. —
Pestlmre délelőtt 10. — Pesterzsébet délelőtt 
10 Scholz László. — Soroksár-Újtelep dél
előtt fél 9. — Kispest délelőtt 9. délelőtt 10, 
délután 6. -  Wekerie-telep délelőtt 8. -  Rá
kosszentmihály délelőtt fél 10, délután 5,

A BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér délelőtt 9 Várady Lajos, dél

előtt 11) Sréter Ferenc, délután 7 Benczúr 
László, Toroczkó-tér délelőtt 8 PethŐ Ist
ván. — Óbuda délelőtt 9 Mezősi Győrgv. dél
előtt 10 Mezősi György, délután 7 Mezősi 
György. — XII., Tarcsay V.-u. 11. délelőtt 9 
Zulauf Henrik, délelőtt 11 Zulauf Henrik, 
délután 7 Danhauser László. — Szabadság- 
hegy, Dianna-út 17. délelőtt fél 9 Ferenczy 
Zoltán. — Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet 
délelőtt 10 Ruttkay Elemér. — Kelenföld dél
előtt 8 (úrv.) Bottá István, délelőtt II (úrv.) 
Bottá István, délután 5 Rezessv Zoltán. — 
Németvölgyi-út 138. délelőtt 9 Rezessv Zól- 
tán. — XI., Bartók B.-út 158. déli 12 Rezessy 
Zoltán. — Csepel délelőtt 11 Galáth Gvörgv, 
délután 7 Brebovszky Gyula. — Budafok dél
előtt 10 Szuchovszky Gyula. — Nagytétény 
délelőtt 8 Szuchovszky Gyula. — Kelenvölgy 
délelőtt 9 Sikter László. — Albertfalva dél
előtt fél 11 Sikter László. — Csillaghegy dél 
előtt fél 10 Kaposvári Vilmos.

Újabb lépés a béke ügyében
A Szovjetunió március 31-én jegy

zéket nyújtott át a három nyugati 
hatalom képviselőinek. Ebben a
jegyzékben közölte velük, hogy 
szükségesnek tartja az európai 
kollektív biztonságról szóló tár
gyalások folytatását. Mint a
jegyzék leszögezi, a Szovjet
unió a maga részéről nem látja 
akadályát, hogy az európai államok 
mellett az Amerikai Egyesült Álla
mokat is felvegyék az összeurópai 
kollektiv biztonsági szerződés tagjai 
közé. A szovjet kormány ezenfelül 
kinyilvánítja, hogy kész megtár
gyalni az északatlanti szerződésben 
való saját részvétele kérdését.

Ezzel a jegyzékkel a Szovjetunió 
megcáfolta azt a két érvet, amelyet 
eddig nyugati részről az európai kol
lektív biztonság szovjet elgondolásá
val szemben emeltek. Ezzel a jegy
zékkel egészen világossá vált az, 
hogy kimeríthetetlenek a lehetőségek 
a megegyezést célzó tárgyalások előtt 
és a Szovjetunió minden lehető esz
közzel ennek a megegyezésnek az 
előmozdításán munkálkodik. Döntő

jelentőségű lépést jelent ez a jegyzék 
a jelenlegi veszedelmes európai hely
zet megváltoztatásáért folyó harc
ban.

A Szovjetunió jegyzéke fényt dérit 
arra a nyugati állításra is, hogy való
ban védelmi jellegű-e az atlanti szö
vetség? A Szovjetunió most szavu
kon fogta az Atlanti Szövetség mai 
tagállamait. Ha tudniillik az Atlanti 
Szövetség céljai valóban békések, és 
nem a Szovjetunió ellen irányulnak, 
akkor le kell mondaniok az elzárkó
zásról és helyet kell adniok az euró
pai biztonságban érdekelt más orszá
goknak is. Ha pedig ezt a felszólítást 
elutasítják, akkor önmagukat leple
zik le.

A Szovjetunió jegyzékének vissz
hangját még nem lehet teljes nagy
ságában felmérni. Az azonban máris 
kétségtelen, hogy hosszú idő óta ez 
a jegyzék keltett legmélyebb benyo
mást a nyugati fővárosokban. Európa 
kettészakításának és ellenséges töm
bökre osztásának politikája végérvé
nyesen megbukott.

ARCOK A BIBLIÁBAN
— Jósiás —!

P árjá t ritk ítja  Izráel uralkodói 
között. A Királyok könyvének írója 
nagyon fukar kézzel osztogatja a di
cséretet és a légtöbb királyról na
gyon elítélő módon nyilatkozik. Jó
slásról mégis azt írja, hogy: “Nem is 
volt 6 hozzá hasonló k irá ly . . .« 
M iért e szokatlan dicséret, am it más 
uralkodótól megtagadott a könyv 
írója?

U ralkodásának idejére esik az iz
raeli gyülekezet egyik jelentős ese
ménye: a templom javítása közben 
m egtalálják a biblia egy részét, a 
mózesi törvények gyűjteményét. 
Hogy addig mi tö rtén t a könyvvel, 
nem  tudjuk, de abból, hogy a tör
vénykönyv sokáig feledésben volt, 
bizonyos, hogy a gyülekezet tagjai 
nem vették valami komolyan Isten 
igéjét. Bizonyítja ezt az a tény, hogy 
a nép inkább hallgatott a bálvány
papok szavára, m int gyülekezetének 
papjaira és áldozni is szívesebben 
jártaik a különböző istenségek oltá
raihoz, m int a Jeruzsálem! temp
lomba. Persze, hogy ez így volt, alj
ban a korabeli papság iS hibás, m ert 
maguk sem vehették valami komo
lyan azt a megbízatást, am it Isten 
adott nekik és közöttük is akadtak

szép számmal Olyanok, alkik tem p
lomi szolgálatúik m ellett szívesen ál 
doztak a Molochnak is. A kép, ami 
a szemünk elé tá ru l a biblia eme 
oldalairól, visszataszító: bálványozás, 
hitetlenség, erkölcstelen élet. De így 
is volt ez mindig, am ikor a gyülé 
kezet tagjai elfelejtkeztek Isten igé
jéről.

Jósiás uralkodása a la tt tehát ú jra  
napfényre kerül a Szentírés egy 
része. Ez azonban még nem elegendő 
ahhoz, hogy a gyülekezet élete meg
újuljon. Az írás birtokában m indent 
revízió alá kell venni. Maga a király 
já r  elől jó példával, ő az, aki megtér 
az Űrhöz »teljes szívéből, teljes lei
kéből és teljes erejéből«. Gondja van 
arra  is, hogy ebben az egész gyüle
kezet kövesse és annak tagjai abba
hagyják eddigi hitetlen életm ódju
kat. Ezért illeti szokatlan dicsérettel 
Jósiást a Királyok könyvének írója.

Nekünk ma m ár nem  kell k u ta t
nunk a biblia után, bárki kezébe 
veheti, hogy életének irányítását ke
resse benne. Egyházunk pedig ma is 
keresi az igéből felénkhangzó isteni 
ú tm utatást és tőlünk azt a hűséget 
kéri, ami Jóslás szívében volt.

Vámos József

A T eológiai Akadém ia Könyvtára
A Teológiai Akadémiáról szóló hí

reinkben m ár közöltük, hogy az Egy
házegyetem Tanácsának határozatá
ból szakképzett könyvtáros vette át 
az Akadémia K önyvtárának kezelé
sét. Ennek a változásnak azonban 
más jelentősége is van. Az új könyv
táros osztatlanul fordítja m unkaere
jé t a Könyvtárra. A sajátos könyvtá
rosi képzettség és foglalkoztatottság 
együttesen adja az új könyvtáros 
szolgálatának a jelentőségét. Ez pe
dig megfelel annak a fontosságnak, 
mellyel az Akadémia Könyvtára egy
házunk életében bír.

A könyvtár fontosságát magában 
véve m ár könyvanyagának a tömege 
kétségtelenné teszi. Harmincötezer 
kötetnyi anyaga az ország könyvtá
rai sorában is számottevő kultúr- 
irővé teszi. De igazi értékét az 

adja meg, hogy anyagának legna
gyobb része sajátos tartalm ú: teoló
giai. Természetesen van benne más 
könyvanyag is, olyan, amely a lel
készképzéshez és a tanárok, hallga
tók tudományos munkájához szüksé
ges. A főtömeg azonban mégis olyan, 
am elyeknek a gyűjtését más hazai

könyvtárak nem ta rtják  feladatuk
nak. Különösen áll ez a teológiai iro
dalmon belül is a sajátos evangéli
kus művekre. Bizonyosan sok olyan 
könyv és folyóirat van a K önyvtár
ban, am ely hazánkban poásutt nem 
található. Az egyházi könyvtárak 
közt pedig külön fontosságot ad a 
Könyvtárnak az a helyzet, hogy a 
könyvtároson kívül a tanárok is 
m indjárt helyben tanácsokat adhat
nak az olvasóknak és kölcsönzőknek.

Mindezen felül azonban van a 
Teológiai Akadémia K önyvtárának 
elyan fontossága is, amely nem fér 
el sem a statisztikai, sem a művelő
dési értékelésben. A Könyvtár egy 
teológiai munkaközösséget hói létre 
azok közt a »teológusok« között, akik 
a könyveket írták, valaha is olvas
ták  és ma olvassák. A régi és új 
könyvek egyaránt alázatosságra, m á
sok m eghallgatására, tanulásra, el
lentmondásra, vitára, az igaznak 
megbecsülésére, a ham isnak iélreté- ' 
telére, legfőképpen pedig továbbvivő | 
m unkára késztetik olvasóikat.

Dr. Sólyom Jenő I

Szombat esti közös imádságunk
GYŐZEDELMES KRISZTUS 

Ézs. 53, 11—12.

Mivel Jézus Krisztus sokak vétkét m agára vette és árta tlan  szenve
désével s halálával »sokak megigazítását« elvégezte, »annakokáért az 
Isten is fclm agasztalta Öt és ajándékozott neki olyan nevet, amely min
dén név felett való«. Azért a mi Urunk nem tragikus hős, aki az em beri
ségért nagyot akart, de a körülötte levők meg nem értése m iatt elbukott, 
hanem  olyan Krisztus, aki éppen engedelmesen vállalt halálán keresztül 
lett győzedelmes Ur. Halála nem jelentette életm űvének halálát, hanem 
annak így adott m egingathatatlan alapot.

Erről a győzedelmes Krisztusról m ondja Ézsaiás: »részt osztok néki 
a nagyokkal«. A Szentlélek világossága által m ár Ézsaiás is meglátta, 
hogy Jézus Krisztus esetében nem a halálé az utolsó szó. És valóban 
Isten úgy osztott részt neki a nagyokkal, hogy visszahelyezte ő t  az O 
eredeti dicsőségébe. Ü ltette az O jobbjára. Aki csak a gecsemánei verej
tékező Jézust lá tja  és nem tud ja feljebb emelni szemét a megdicsőült 
Krisztusra, az virágvasárnapján nerft tud igazán örülni, m ert nincs ólyán 
Krisztusa, aki valóságos Isten is és így tud  ra jta  segíteni.

A felm agasztalt Krisztus nem azért em eltetett az Isten jobbjára, hogy 
ott karba te tt kézzel figyelje a mi küszködésünket, hanem  azért, hogy köz
benjárjon érettünk. így lá tta ezt m ár Ézsaiás is, amikor azt írta: »és a 
bűnösökért imádkozott«. A győzedelmes K risztusnak most a legfőbb tiszte 
ez az értünk való könyörgés. Amikor m ár semmi reménységünk nincs 
önm agunk és mások új élete, békessége és üdvössége felől, még mindig 
vigasztalhat és biztathat az a tény, hogy Jézus Krisztus imádkozik az 
anyaszentegyházért, benne családjainkért és az egész emberiségért.

AD JU NK H ÁLÁT, hogy Jézus Krisztus a bűnnek, halálnak és go
nosznak halála lett és m indezeket lába alá gyűrte. M agasztaljuk 
Istent, templomainkért, a benne hirdetett igéért, nekünk nyújtott 
szentségekért, a gyülekezet közösségéért és magyar népünk meg
tartásáért. ■'

V A LL JU K  MEG, hogy sokszor nem  látszik meg rajtunk, hogy győze
delmes U tunk van. M egszokjuk kudarcainkat és bűneinket.

KÖNYÖRÖGJÜNK egyházunk népének reménységéért, a megdicsőült 
Krisztusban való élő hitéért, keresztyén életéért, gyülekezeti tag
ja ink áldozatosságáért, a nagyhét igehirdetéseiért, a szórványok 
igével való ellátásáért, hazánk jólétéért és békés munkájáért.

K. Z.

B I B L I A - O  L V A S Ó
HETI IGE:

»Lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz 
szolgám sokakat megigazít és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok neki 
a nagyokkal és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra 
adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá és 
a bűnösökért imádkozott!« Ézs. 53. 11—12.
Április 11. vasárnap. Ján. 18: 1—11.

Júdás áruló. Péter hősködík. Jézus pedig kezébe veszi a keserű 
poharat, hogy megigya. Egyiknek a pénz az istene, a m ásik a fegyvertől 
vár megoldást. Jézus tudja, hogy egyetlen mentsége lehet mindkettőnek: 
a kereszt. Jól tesszük, ha figyelünk erre.

Április 12. hétfő. Ján. 18: 12—27.
Az ószövetségi főpap bezárja az ajtó t az újszövetségi előtt. így van 

ez bűn-bánat nélkül, az önigazság hazug levegőjében mindig. O tt csak 
önteltek születnek, aztán pokol, önm agukra építenek, azután megijed
nek, kiábrándulnak, köpönyeget fordítanak. De az ilyenek számára is 
van menedék a kereszt alatt.

Április 13. kedd. Ján. 18: 28—40.
Jézusban nincsen bűn, de Jézuson sok a bűn, m ert az Ü r Isten 

m indnyájunkét rárakta. A papok is, P ilátus is csak eszközök, hogv 
cselekedjék velük Isten. így lett Barabás szabadulása is jelképpé sok 
bűnös szabadulására, az igaz halála révén.

Április 14. szerda. Ján. 19: 1—15.
A vád Jézus ellen az, hogy Isten fia és király. De éz az igazság is. 

Övé a hatalom, mégis alázatos, engedelmes a keresztig. Izráel azt gon
dolta, hogy eltűnik a leleplező tükör a láthatárról. Pedig váltságunkká 
lett, m ajd urunkká, királyunkká, ö  az, aki eljő azokhoz is, akik á t
szegezték.

Április 15. nagycsütörtök. Ján. 19: 16—22.
Három kereszthalál a GoLgothán. Külsőleg semmi különbség. M ind

három a büntetés és szenvedés keresztje. Jézusé is. Mégis ég és föld a 
különbség, mert maga Jézüs a különbség. Krisztus, árta tlan  bárány! 
Viselvén bűneinket, m egváltottál m inket. Ez tö rtén t a középső kereszten.

Április 16. nagypéntek. Ján. 19: 23—30.
Befejeződött a váltság. Minden azért történt, hogy így legyen. Isten 

gondolta így. Sokan gondoltak mást, de Isten gondolatai nem azonosak 
az emberével. Derűs és önfeledt osztozkodóknak, életélvezőknek, csüg
gedteknek és síróknak ezt üzeni Isten: M ár kész, befejeztetett! A keresz
ten és kereszt a latt minden ezt hirdeti: Igazat m ondott Isten,

Április 17. nagyszombat. Ján. 19: 31—42.
Jézus csakugyan meghalt. Ugyanúgy, ahogy m eghalnak az em berek 

természetesen, vagy erőszakosan. Beszédes jelek tanúskodnak erről. Nem 
a halálért halt meg, m ert ő sem volt a halál barátja, hanem  ellensége. 
Az életért halt meg, hogy elsőnek lépjen ki a sírból. Nem a tetszhalott, 
hanem  a halott.

Szabó Gyula

(
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HOL VOLT AZ EGYHÁZ? KÜLFÖLDI E G Y H Á Z I  H Í R E K
TEZUS URUNK SZENVEDÉSTÖR- 
w XENETENEK, de talán az egész 
világtörténetnek egyik legmegrendí- 
tőbb ténye, hogy őt nem istentelen 
és vallástalan em berek ju tta tták  ke
resztfára, hanem olyanok, akik azt 
vélték, hogy ezzel »istentiszteletet 
cselekszenek«. — »Akkor egybe
gyűltek a főpapok, az írástudók és 
a nép vénei a főpap házában, akit 
K ajafásnak hívtak, és tanácsot ta r 
tanak, hogy Jézust álnoksággal meg
fogják és megöljék« írja  fyTaté evan
gélista (26. rész, 3—4. verse). Papi 
ruhás em berek szövik a hálót Jézus 
számára, a Magasságos Isten nevé
ben hangzik el majd felette a halá
los ítélet, istenkárom lás ellene a 
vád. A főpap palotája a hely, ahol 
e terveket kovácsolták s ahol leját
szódik a nagy színjáték: Izrael Mes
siásának kihallgatása és elítélletése 
népe elöljárói, egyházának főembe
rei által. »Ez a ti órátok és a sötét
ségnek hatalma«, mondja Jézus a 
Getsemaneban (Lukács 22,53). Igen, 
akkora a sötétségnek hatalm a, hogy 
ennyire elvakítja azoknak szemeit, 
akiknek elsősorban kellett volna 
látóknak lenniök. Olyan emberek 
vetettek kezet Isten Fiára, akik na
ponta olvasták a Bibliát és imád
koztak a templomban. Papi kezek 
vetettek  tő rt neki, egyházi pénztár
ból u ta lták  ki Judás vérdíját, a  har
minc ezüst pénzt. Mily féíelmetes 
és mily megalázó!

Ám mindez nem bátoríthat fel 
bennünket arra, hogy bírói székbe 
ü ljünk és kemény ítéletet m ondjunk 
e megtévedt papi em berek fe le tt, s 
u jja l mutogassunk azokra, akikén 
íme ennyire erőt vett a sötétségnek 
hatalm a. Sőt inkább m inden okunk 
megvan arra , hogy m agunkba 
szállva bűnbánatot ta rtsunk  s ön
vizsgálatot a tekintetben: vájjon mi 
nem estünk-e még soha efféle kísér
tés áldozatául? Vájjon mi még soha 
nem kíséreltük meg önző tetteinket 
vallásos m agyarázatokkal leplezni? 
Vájjon mi nem károm oltuk soha 
Isten nevét azzal, hogy az O nevé
ben cselekedtünk gonoszul és bal
gatagul? E főpapok és vének buzgó 
férfiak voltak, akik égtek a szent 
szenvedélyek tüzében, — ám ép fe
lőlük írta  meg P ál apostol oly tanu l
ságos intelm ét: »Bizonyságot teszek 
felőlük, hogy Isten irán t való buzgó- 
ság van bennük, de nem megisme
rés szerint. M ert az Isten igazságát 
nem ism ervén és az ö tulajdon igaz
ságukat igyekezvén érvényesíteni, 
az Isten igazságának nem engedel
meskedtek« (Róma 10,2—3). Á búzgó- 
ság gyakran veszedelmes és gyanús 
dolog, m ert könnyen lesz belőle vak
buzgóság, vak, m ert ism eret híjjával 
való, m ert el van telve önmagával, 
a maga bölcseségével és szentségé
vel és ép ezért nem lá tja  Isten igaz
ságát és nyilvánvaló akaratát. Ezért 
engedetlen és konok s végül is el
lene szegül Istennek és keresztre 
küldi azt, aki az Atya akaratáró l 
tesz bizonyságot. Ép akkor, am ikor 
Isten ügyéért véljük, hogy hadako
zunk s buzgólkodunk, tanácsos, hogy 
önvizsgálatot ta rtsunk  és résen le
gyünk, Pál apostol ezt a maga éle
téből tanu lta  meg keserves lecke
ként, am ikor visszatekintve korábbi 
életére, bűnbánattal vallja, hogy »én 
egykor felette igen háborgattam  az 
Isten anyaszentegyházát és pusztí
tottam  a z t, ..  . szerfelett rajongván 
atyai hagyományaimért«. (Galácia- 
beliekhez 1,13—14).
TAE HAT HOL VOLT AKKOR AZ 

EGYHÁZ, kérdezzük elrém ülten, 
akkor, Nagypénteken, am ikor Jézust 
főpapi tanácsból keresztre adták? 
Talán a tizenegy tanítvány m arok
nyi csapatában rejtőzött Isten népe? 
Oh, hogy szétszóródtak azok a Ge- 
tsemanéi éjszakán! Hírmondó is alig 
akadt belőlük: Péter, aki a  főpap 
udvaráig ju to tt el csupán s ott el- 
botlott egy szolgáló szaván, meg J á 
nos, aki néma döbbenettel állott a 
kereszt a la tt s könnytelen fájdalom 
m al fogta fel az elalélt M áriát. Hol 
volt az egyház a sötétségnek ez órái
ban, am ikor a nap is elre jte tte  or
cáját, hogy ne kelljen látnia az em
beri gonoszság és balgaság tombolá- 
sát. Talán Nikodémus volt az egy
ház, e tétova tanítvány, aki a ta 
nácsban óvatos szót em elt Jézus 
m ellett s azután keserű gyásszal se
gített őt eltem etni? Vagy A rim áthiai 
József, aki a s írjá t adta á t neki 
utolsó ajándékul? Vagy Czirénei 
Simon, a botcsinálta keresztyén, 
akinek vállára úgy kényszerítették 
rá a keresztet? Vagy ta lán  — még 
inkább — az a lator a  kereszten,

KANADA
A kanadai Quebec város cenzúra- 

bizottsága megtiltotta az újonnan 
készült Luther-film forgatását, arra 
('aló hivatkozással, hogy az a város 
többségében levő katolikus lakossá
gának az öntudatát sérti.
"FINNORSZÁG

A helsinki egyetem teológiai fa- 
■ 1 tiltásán 50 hallgató jelentkezett az 

llsö évfolyamra. Ez a szám nem 
elégséges a háború óta mutatkozó 
’ felkészít iány pótlására.

aki utolsó perceiben felismerte sors
társában sorsának U rát és Üdvözítő
jét? Egy m aroknyi nyomorult, ta 
nácstalan, riad t és zavart ember ott 
a kereszt körül, a bűn éjszakájában: 
ez lenne az egyház, Isten rejtőzködő 
népe, kétkedők és kétségbeesettek, 
míg a hivatalosok, főpapok <4 vének 
nyílt lázadásban megülnek* ellene 
Isten akaratának?

Jézus Krisztus, o tt a kereszten, Ö 
m agában volt akkor az egyház. Ö, 
Isten szerelmes gyermeke, akiben 
egyedül leli kedvét az Atya. Ö, a 
mindvégig engedelmes, O, a Dávid 
fia, Isten népének m egm aradt törzse 
és szent magva, akiből kisarjad az 
új Izrael, Ö a testté lett Ige, a gyü
lekezet, az egyház 'feje és teste 
egyszemélyben. Ö szolgál, O szen
ved, Ö hisz és Ö engedelmeske
dik m indnyájunkért és m indnyá
junk helyett. És ezért, az O ál
dozatáért és engedelmességéért, 
ingyen kegyelemből fogadja el Isten 
mind a többieket: a kishitűeket és 
csüggedteket, a  kétkedőket és íélő- 
ket. Öérette és Ő általa lehetnek 
majd ezek csakugyan egyház, Isten 
népe, az Ö feltám adásának ere jé
ben, a húsvéti diadal fényében.
lfeTA SINCSEN EZ MÁSKÉPPEN.

Ma is Jézus Krisztus keresztjé
ből, az Ő áldozatából és engedelmes
ségéből él az egyház, ma is kicsiny 
tanítványi sereg, am it U rának ke
gyelme és hatalm a ta r t meg, akár 
akkor, az első hívőket és apostolo
kat, az első Nagypénteken.

G. Gy.

NYUGAT-NÉMETORSZAG
— Nyugatnémetországi ifjú keresz

tyének, akiket közvetlenül érint az 
új bonni sorozást törvénytervezet, 
írásban fordultak Adenauer »de 
facto hadügyminiszteréhez«, Blank- 
hoz. Az ira t pontos szövege:

— »A DPA jelentés szerint m ár
cius 12-én Bonnban a Német Katonai 
Szövetség (VDS) a ném et ifjúságról 
akképpen nyilatkozott, m intha szí
vesörömest ú jra  katonák óhajtaná
nak lenni. Ezt az állításukat az egyik 
ifjúsági szövetség képviselőjének a 
kijelentésével tám asztják alá.

— Mi, az Evangéliumi Ifjúság tag
jai ketsegbevonjuk, hogy az Evangé
liumi Ifjúság jogos megbízottja olyan 
kijelentést te tt volna, m intha az ifjú
ság készen lenne arra, hogy katona 
legyen. Ha mégis ilyen kijelentés 
elhangzott volna, meg lehet állapí
tani, hogy bárki légyen is, aki nyilat
kozott, nem volt feljogosítva az 
Evangéliumi Ifjúság nevében be
szélni. Ha előfordulna a közeljövő
ben. hogy hasonló módon nyilvánít
ják ki az ifjúság készségét a katonai 
szolgálatra, akkor legyen szives szem 
előtt tartani a következőket:

— Mi, a többi felelősséget érző 
fiatal em berrel együtt nem akarunk 
népünk jelenlegi helyzetében kato
nai ? szolgálatot teljesíteni. Kötelező 
katonai szolgálat bevezetését olyan 
politika következményének tartjuk , 
am it mi károsnak minősítünk.«

— A Theodore Blank miniszterhez 
intézett levélnek különösen nagy je 
lentősége van, m ert a nyugatném et

ADELBERT V O N  C H A M IS S O :

K É T  E M B E R
(„Evangélium St. Lucáé 18,10.“)

A  farizeus nyugodtan kilépett 
és magabiztos imával megállt; 
szeme Istenhez, a magasba nézett.
»0, hála légyen, én Istenem, néked, 
hogy nem  vagyok, m int mások, bűnöző, 
k ik  tisztességtelen haszonnak élnek, 
paráznák, rablók, m int e vámszedő  —

-böjtötök hetenként kétszer, és igédet 
betöltve híven, tizedet adok.«
A  vám szedönek bűnei nagyok, 
s lehajtott fejjel, m ellét verve szól:
»Ö, Isten, kérlek, légy irgalmas nékemU

'V S a kettő  közül és m elyik vagyok?

Fordította: BODROG M IKLÓS.

R É G I  T Ö R T É N E T
K csit reszeiős, öreges hangján so

kat énekelgetett Juhász bácsi. 
Nélha, am ikor egymagában üldögélt 
az eresz alatt, csak úgy magának, 
hogy a sír felé haladó lelke békes
séget kapjon, néha meg unokáinak, 
hogy a jövő felé indulókat m egaján
dékozza a  maga hitének kincseivel. 
Azok meg vékony, gyerm ekhangjuk
kal belecsilingeltek az öreg botorkáló 
melódiáiba: így adott találkozót egy
m ásnak a m últ és a jövő . . .

Bizonyára valam ikor ő is ugyan
úgy kuporodott le a kuntalábú kis- 
székre öreg nagyapja lábaihoz, m int 
unokái és talán ugyanazokat az éne
keket tanu lta  tőle, sok évvel ezelőtt, 
am iket most is dúdolgat. Az bizo
nyos, hogy némelyike nagyon furcsa, 
nagyon régi volt és hiába keresnék 
őket mai énekeskönyvüntoben, m ert 
csak ő és a hozzá hasonló öregek 
ism erték a régies dallam okat. Né
melyiknek története is volt és ha a 
gyerekek rázendítettek, elmondott 
egyikről, másikról egy-egy históriát 
és ezeket bizonyára régen meghalt 
nagyapjától hallotta. Elmondom hát 
az egyiket én is,' ahogy még em lék
szem rá.
P  égen, nagyon régen történt, ak- 

koriban, am ikor Jufhász bácsi 
nagyapja élt és m akrancos folyó volt 
a Körös. Ma m ár két gát közé fogott 
hullámai igencsak m inden tavasszal 
m eglátogatták a község határát. Ha 
a folyó kilépett medréből, sík víz 
lett minden, ameddig a szem ellá
tott, és csak a szennyes áradatból 
szomorúan kikandikáló fák, kihágá
sok, összerogyott kalyibák áru lták  
el, hogy ott, azon a helyen tulajdon
képpen nem ő, hanem  a szorgalmas 
emberi kéz az úr. Néha bemerész
kedett* egészen a falu széléig és o tt 
is csak azért állapodott meg egy 
kissé dühösköd ve, m ert a rra  m ár 
nem tellett erejéből, hogy a gátat, 
ami ú tjá t állotta, átlépje.

Ilyenkor m it tehettek a falubeliek: 
várták, mikor jön el az az idő, am i
kor ismét visszacammog a rendet
lenkedő folyó a régi medrébe — ez 
nem m ent olyan gyorsan, m int am i
kor kiöntött —, hogy aztán amikor 
a föld megszikkadt, ú jra  nekilássa
nak a föld megművelésének, az ösz- 
szedőlt kunyhók felépítésének.

Voltak azonban nyugtalanvérű em
berek. akik nem bírták  a kényszerű 
pihenőt és ha m ár házuktáján nem

találtak  m unkát, hát nem  voltaik res
tek elmenni akár a  megye határán  
is túl. Ilyen em ber volt Juhász bácsi 
öregapja is. Ügy gondolta, Iha m ár 
annyi k á rt te tt néki a Körös — ki
csiny darab földjét elnyelte, még 
kisebb kunyhóját összeomlasztotta 
— m iért ne húzna kárpótlásul va
lami kevés hasznot belőle. Valahol 
Várad tá ján  tu ta jt ácsolt össze, bi
zonytalan hátá t telerakta sóval és 
hasonló ritka jószággal, am ire szük
ség volt abban az időben falujában. 
Aztán nekifohászkodva elindult a 
zavaros vízen lefelé.

Öreg este lett, míg e lé r te . falu já
nak  határát. A sötéttel együtt meg
jö tt a tavaszi idők szeszélyes szele 
is, felborulással fenyegetve minden 
pillanatban a gyenge tákolmányt. Az 
meg recsegett, ropogoü, — hiába, 
hitvány valam i volt. Erős csak a 
ra jta  lévő férfi tudott maradni.

Haza azonban sohasem érkezett! 
Hogy mi történt vele azon az éjsza
kán, azt senki sem tudja. Reggel a 
víz megint egykedvűen hullámzott és 
semmit sem áru lt el abból, ami tör
tént. A harangozó, aki egész éjjel 
őrködött a  templom tornyában a falu 
felett, elmondotta, hogy éjféltájban 
valaki harsány hangon énekelt, tú l
harsogva a vilharos szelet. A 141. 
zsoltárt énekelte: »A mélységből 
kiáltok hozzád Uram, hallgasd meg 
az én szómat!« De később minden 
elcsöndesedett, a  vihar és az őt tú l
zengő énekszó: . ,

Egy ideig még visszavártá'% ami
kor a  víz elment, holttestét keresték, 
m indkettőt hiába. A kkor .kezdték 
mondogatni és > Juhász bácsi is így 
tudta, hogy az ő halálos veszedelem
mel vívódó öregapja fohászkodott 
utoljára az egek Urához . . ,

Vámos József
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ifjúság írásából világosan kitűnik, 
hogy a háborús katonai szolgálatot 
a ném et ifjúság minden rétege el
lenzi. Köztudomású ugyanis, hogy a 
ham burgi és badeni Falken ifjúsági 
csoporton kívül a .kölni és w ürtten- 
bergi ifjú szocialisták, a bajor mun
kásifjúság százezrei, a FDJ tagok, a 
term észetbarátok cs számos más 
nyugatném et ifjúsági szervezet til
takozása után most a nyugatném et 
evangéliumi ifjúság is a  hfmni soro
zást tervezet ellen vonult fel.

ANGLIA
— Dr. Niemöller Márton, a Német

Evangéliumi Egyház vezetője, báto
rító üzenetet küldött az angol béke- 
harcosoknak, akik a ném et ú jrafel- 
fegyverzés ellen küzdenek. Az angol 
békebizottság a ném et újrafegy- 
verzéssel kapcsolatban rendkívüli 
konferenciát ta r t április 3-án és 4-én 
a londoni Beaver Hall-ban. E rre az 
alkalom ra Niemöller levelet küldött 
az angol békebizottsághoz, melyben 
írja: »Erősen remélem, hogy a békés 
tárgyalások m enetét lépésről lépésre 
folytatják, addig, amíg elérik a nagy 
célt, a békét, ami után a világ népei 
annyira vágyakoznak«. Reméli, hogy 
a Nyugat-Európában k ifejtett erőfe
szítések sikerrel fognak járn i az 
Európai Védelmi Közösség létrehozá
sának elodázásában, úgyhogy nem 
gördit majd akadályt a négyhatalm i 
találkozó elé', am ely Németország 
egységesítéséről és a tartós békéről 
tárgyal. »A veszély abban áll — írja  
— az én vélem ényem  szerint, hogy 
a ném et probléma megoldása előtti 
utak, am elyek még szabadok, esetleg 
bezárulnak. Ez az egész európai hely
zetet rem énytelen állapotba hozná.«

— Az angol béketanács végrehajtó 
bizottsága egyébként értésére adta a 
korm ánynak, hogy -Németország újra- 
felfegyverzése »nem járul hozzá sem  
a béke biztosításához, sem  pedig a 
Kelet-N yugat közötti viszony javítá
sához«.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
— Az amerikai egyházak Országos 

Tanácsa március 18-án New York
ban összejövetelt tartott, melyen kö- 
veteliék a kongresszusi nyomozóvizs- 
gálatok megreformálását abbó! a cél
ból, hogy véget vessenek — ahogy 
írták némileg enyhén — a »vizsgá
lati eljárási visszaéléseknek«.

— A rivális bizottságok közötti 
versengés — mondja az egyhazak 
Tanácsa — odáig fajult, hogy azt az 
impressziót keltik, mintha inkább 
keresnék a nyilvánosság kegyét, a 
személyi tekintélyt és politikai elő
nyöket, mintsem az alapvető ténye
ket«.

— McCarthy viszont ugyanazon 
napon kijelentette, hogy »fütyül az 
egész dologra« és nem érdekli, ha 
bármilyen rendű és rangú republi
kánus párti nagyság is »boldogta
lan« az ő módszerei miatt.

ÜJGUINEA ,
Itt él az egyik legfiatalabb evan

gélikus egyház. 120,000 tagot szám
lál. Az elm últ esztendőben 13.000- 
rel növekedett a lélekszám. Neusn- 
dettelsaubah kiképzett ném et misz- 
szionáriusok lá tják  el a szolgálato
kat. Egy-egy gyülekezethez 15— 
30.000 lélek tartozik. Az elm últ év
ben expedíciót vezettek az ország 
belsejébe. Az útról készített film  a 
pusztító betegségek elterjedtségét 
dokum entálja és az orvosmisszióná- 
riusok tevékenységet m utatja  be.

NÉMETOSZAG
A nagyhírű német evangélikus 

lelkésznek, költőnek és gondolkodó
nak: .Johann Gottfried Herder-nek 
150 éves halála évfordulója alkal
mából a weimári Herder-templom- 
ban ünnepséget rendeztek. Az ün
nepség keretében Mittzenheim thü- 
ringiai püspök tartott előadást.

Újjáépítették Húsz János kápolnáját
A középkor egyik legjelentősebb 

fejezete a huszita mozgalom volt 
Európában. A parasztokból és városi 
szegényekből összetevődő huszita ha
dak a kor leghatalm asabb hadsere
gévé váltak  és 15 éven á t csapást 
csapás után m értek a  belső és a 
külső ellenségre. A huszita hagyo
mányok ma is élnek, a csehszlovák 
népet ̂ azonban csak kevés történelmi 
emlékmű emlékezteti e rre  a dicső 
korra. És m ég nem régen nagyon ke
vés olyan prágai polgár akadt, aki 
tudta,- hogy hol állott a dicső Betle
hemi kápolna, ahonnan a XV. század 
elején Iiusz János mester, a prágai 
Károly-egyetem tanárának  és rekto
rának haladó és merész gondolatai 
elindultak hódító ú tjukra . Ha ma 
érdeklődünk e kápolna után, m in
denki m egm utatja, m erre vezet az 
út alhhoz a térhez, amelyen a hu
szita mozgalom értékes emlékművé
nek újjáépítése nem régiben fejező
dött be.

A kápolna újjáépítését Zdenek 
Ncjedly miniszter, a huszita moz
galom kultúrtörténészének javas
latára a csehszlovák kormány 
határozata alapján kezdték meg. 
Az építkezés munkája az elmúlt 

év végével be is fejeződött.
A prágai em lékm űvek száma ezzel 
figyelemreméltó épülettel gyarapo
dik, am elynek történetét a csehszlo
vák nép olyan nagyra bepsüli.

Mór m aga a Betlehemi kápolna 
1391-ben tö rtén t alapítása is úttörő 
cselekedet volt. Az új templom-, ame
lyet két prágai polgár alapított, cseh 
központot jelentett az elném etesített 
prágai templomok között. Ennek a 
célnak szentelték alapítói és törek
vésüket váratlanu l nagy siker koro- 
názet. A kápolnát szorgalmasan láto
gatták a város lakosságának szegény 
és tehetősebb rétegei, különösen 
1402-től kezdve, am ikor a kápolna 
szónokává Húsz János m estert ne
vezték ki.

Húsz beszédei azonban, amelye
ket megbékíthetetlen ellenállás 
töltött el társadalmi rendjének 
minden bűne ellen, nemcsak a 
lakosság* többségének helyeslését 
váltották ki, hanem azoknak ha
ragját és gyűlöletét is, akik ellen 

Húsz fellépett.
Ugyanilyen volt Húsz irodalm i m ű
veinek hatása is. Az egyházi1 fenn
hatóság átok alá helyezte és am ikor 
ez sem ném ította el, az egész város
ban tilalm at rendeltek el a szentsé
gek kiszolgáltatására mindaddig, 
amig Húsz Prágában tevékenykedik. 
Húsz János ezért vidékre m ent és 
ott buzdította tovább ellenállásra a 
népet. I tt  érte  a  meghívás a konstan- 
zai egyházi zsinatra, azzal, (hogy ott 
a legmagasab egyházi méltóságok 
előtt védje tevékenységét. Húsz el
határozta, hogy az álnok meghívást 
elfogadja. Bár Zsigmond császár 
m enlevelet adott neki és ezzel bizto

sította személyes szabadságát. Kon- 
stanzában le tartóztatják  és minthogy 
inkább m églyahalált vállal, semhogy 
meggyőződését megtagadja, 1415. jú
lius 6-án elevenen megégetik.

Húsz halála után helyét a Betle
hemi kápolna szószékén Stribroi Ja- 
koubeck foglalja el, aki itt  és más 
templomokban bevezette a két szín 
alatti úrvacsorát;

Milyen volt a sorsa ezalatt a ká
polnának, am elyhn a legnagyobb hu 
szita szónokok szavai elhangzottak? 
A husziták Húsz megégetése után 
négy évvel fellázadtak és 1434-ig 
uralkodtak az országban, a kápolna 
azonban a huszitáik leverése után is 
m egm aradt és a szószéket, amelyről 
Húsz híres beszédeit elmondotta, a 
cseh nép az 1620-as évekig meg
őrizte. Ekkor a cseh királyság el
vesztette önállóságát és

ettől kezdve Csehországban min
dent üldöztek, ami nem volt ka- 

' tolikus.
Ugyanebben az időben a jezsuiták 
a Betlehemi kápolnát katolikus 
templommá alakították át, m ajd a 
jezsuita rend 1786-ban történt fel
oszlatása után lóistállóinak és rak tá r
nak használták. További ötven év 
múlva bérház épült a helyén. A ká
polna így tulajdonképpen megsem
misült. A kápolna eredeti falait azon
ban felhasználták a bérház építése
kor és am ikor az elm últ évben a ká
polna újjáépítésének előkészítése so
rán  a bérházat lerombolták, m egta
lálták a kápolna több eredeti falát 
és felfedezték a kápolna gótikus ab
lakait is.

Ha ma a templom alacsony bejá
ratán  át belépünk az ú jjáépített ká
polnába, bám ulatba ejt bennünket 
az egyéb gótikus templomokhoz alig 
hasonlító kápolna terjedelme. A ká
polna 740 négyzetméternyi területe 
azt m utatja, hogy azt akkoriban szo
katlanul nagy tömeg befogadására 
szánták. A kápolna padlózatát, 
amelyre az ablakok színes üvegein 
á t tompított fény szűrődik be, közép
kori kockakő-utánzatokkal rak ták  ki. 
A falakon üveglemezek a la tt gondo
san megőrzött állapotban a kápolna 
eredeti díszítéseinek m aradványait 
ta láljuk  meg. A kápolna új beren
dezését a középkori huszita szellem 
hatja  át: a falakon m egtaláljuk a 
korszerű krónikákból vett képek n a
gyított m ásolatait és a huszita dalo
kat, amelyek közül négyet maga 
Húsz János alkotott. Az újjáépített 
kápolna berendezését fából készült 
szószék egészíti ki.

A Betlehemi kápolna újjáépítése 
szemléltető bizonyítéka annak, 
hogy a népi demokratikus cseh
szlovák állam kormánya milyen 
nagy figyelmet szentel a kultu
rális vonatkozású emlékművek 

gondozásának.
(Az Űj Csehszlovákia februári szá

mából.)
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K R I S Z T U S  F E L T Á M A D O T T Világméretű tiltakozás a tömegpusztító fegyverek ellen

Hü s v é t  n a p j á n  e z z e l  a z
UJJONGÓ HITVALLÁSSAL 
LÉP A KERESZTYÉN EGY

HÁZ A VILÁG ELÉ: Krisztus fel
tám adott! De nem úgy hirdeti ezt, 
m int valami kedves elbeszélést, mely'' 
megszokottságánál fogva elkopott és 
így semmitmondóvá vált számunkra, 
hanem  olyan történeti tényként, 
melynek nemcsak a gyászolókat meg
vigasztaló, nemcsak a halottaik 
m iatt megvigasztalódni nem  akaró 
híveket kell belezökkentenie a re
ménység világába. Ennek a  h itval
lásnak úgy kell visszhangra találn ia 
az életünkben, hogy új életet elin
dító és »igaz« életet formáló erőként 
munkálkodjék. »Ezeket a  szavakat 
nagybetűkkel kellene írnunk, hogy 
mindegyik betű toronymagasságú le
gyen, sőt olyan nagy, m int a  menny 
és a föld, hogy semmi m ást ne lá t
hassunk, hallhassunk és gondolhas
sunk, csak ezt a  két szót: Krisztus 
feltám adott!^ — m ondja Luther- M ár
ton.

Nem azt akarja  hirdetni húsvéti* 
kor az egyház, hogy minden elbu
kást követ az ú jra  felemelkedés, 
hogy az elhalt term észet új sarja- 
dásban és bimbókban fiatalodik meg, 
hogy a nap elűzi a  tél sötétségét, 
hogy a szenvedéseket az öröm napja 
váltja fel — hanem, hogy Krisztus 
feltám adott a halálból s így az Élet 
győzedelmeskedett a  halál felett.

Jól tudom, hogy akik ezeket a so
rokat olvassák, azért teszik, m ert 
hallani akarják  a húsvéti örömhírt. 
De azt is tudom, hogy még ezeknek 
a lelkében is o tt lappang az áz ag
godalmaskodó és sokszor meg nem 
fogalmazott kérdés, hogy én Istenem, 
hát valóban így van, hát valóban igaz 
ez a  feltám adásról szóló örömhír, hát 
valóban nincs a  halálnak hatalm a fe
lettünk és szeretteink fölött?! K ará
csonyt m indenki tud  valahogyan 
»ünnepelni«. Még a  nagypénteket is 
el tud ják  az em berek »szenvedni«. 
De ezt a merész igent, mely m inden 
»nemet-« elnyel, ezt a kihívó üres 
sírt, ezt a  győzelmet a  bűn felett, 
am elynek zsoldja, bére, fizetsége a 
halál, — ezt m ár »csak« hinni le
het. Ezért m ondja Luther egyik hús
véti prédikációjában erről a hatal
mas isteni üzenetről: »Csodálatos, 
hallatlan igehirdetés ez, am elyet az 
értelem  nem tud felfogni; ezt hinni 
kell!« Hinni vagy nem  hinni — »ez 
itt a kérdés«. »Lenni yagy nem 
lenni« — erről prédikál húsvét. Hús
vét a legszemélyesebb hitbeli kérdés: 
Tudok-e hinni Isten Igenjében?!

És ebben a tekintetben nincsen 
különbség öregek és fiatalok, fér
fiak és asszonyok, ú. n. hivők és kis- 
hitűek között. Senki, senki sem tud 
emberileg m ásként gondolkodni, m ás
ként viselkedni, m int azok az asszo
nyok húsvét reggelén. Ezen a regge
len ők is a halálba, a sírba ütköztek 
bele, melyet csak még áthatolhatat- 
lanabbá te tt az a kő, amely a sír 
szája előtt feküdt.

ITZT A KÖVET LÁTJUK MI IS 
ÉS EZT A KÖVET MI IS MIN- 

J  DIG A MAGUNK EREJÉVEL 
AKARJUK ELHENGERlTENI SÍ
RUNK SZÁJÁRÓL. És ezen a kö
vön mond csődöt mindig az emberi 
erő és elgondolás, ezt a követ nem 
tudja elhengeríteni senki és semmi! 
Pedig ;— de sokan m egkísérelték 
már! De sokszor nékigyűrkőztek 
m ár az em berek a halált gondola
taikkal és reménységeikkel erőtlenné 
és könnyűvé tenni!

Éppen ezért kínoz m inket a kérdés, 
hogy akkor mi értelm e van annak, 
hogy emberi szívek m illiárdjai örül
nek és szenvednek, m iért terem tette 
Isten a pusztaságból és kietlenből, a 
semmiből ezt a világot, hawmegint 
beleejti a semmibe?! És minél töb
bet harcolsz ezekkel a gondolatok
kal, annál erősebben kezd megszó
lalni szívedben az a reménység, 
amely minden idegszálával tiltako
zik az ellen, hogy a te életed és 
mindazok élete, akiket szeretsz, az 
örök halálban végződjék. Ezért a re
ménységért folytatott harcban érke
zik el az em ber oda, hogy most pe
dig elmegyek a végsőkig és végére 
járok ennek a dolognak! De minél

erősebben ég benned az élet után 
való vágy, annál fájdalm asabban ha
sít bele szívedbe a kínzó örök kér
dés: De kicsoda hengeríti el a  követ 
a sír szájából Senki? Te Isten sem?! 
T e /a k i  magad adtad az életet, áld 
az Élet vagy? Akkor zárjuk be 
templomainkat, am elyeket neked 
szenteltünk és tegyük templomokká 
a temetőket! A kkor a halál az ú r s 
akkor a kereszt, amelyben hitünk az 
üdvösséget és békességet ta lálja meg 
Veled, — örök és félelmetes jelképe 
annak, hogy a  halál az utolsó döntő 
szó a mennyen és földön s akkor a 
keresztfa nem az élet, hanem  a ha
lál fája!

Vagy a halált tartod a végső való
ságnak s akkor a gyakorlatban Is-| 
ten t letaszítottad trónjáról. Vagy a i  
angyal üzenetét tartod  valóságnak: 
Ne féljetek! Krisztus feltám adott, 
am int megmondotta! — s akkor 
Krisztus az élet számodra és — nye
reség a halál! Mert, ö  hozzá, az 
Életre, az életbe visz a  halálon á t 
is. S akkor nincs okod sírni, ha gyer
m ekeidet vagy élettársadat elveszi 
mellőled az Isten. A kkor a  valóság
ban hitetlenségednek a jele az, hogy 
semmitérőnek és haszontalannak ta r
tod az életedet ezen a földön, m ert 
nincs veled az, akit szerettél és még 
most is szeretsz. A kkor vétkezel és 
lázadozol Isten ellen m inden kifaka- 
dásoddal. Akkor a halál titka  £ lő tt 
el kell ném ulnod csodálkozó gyer
meki szemekkel, m ert az Istentől van 
az, m ert az életért van az. Ázért van, 
hogy az örök életet, a Krisztussal 
és a  mennyei Atyával való életet ér
tékesebbnek tartsd  sa já t reménysé
geidnél. Ügy alkotta meg Esten az 
embert, hogy élete, igazi élete csak 
a Vele való közösségben lehetséges. 
Mert élet, igazi élet, igazán boldogító, 
az élet m inden viszontagságai között 
boldogító igazi élet csak egy van: 
Az, amelyről Krisztus azt mondotta: 
»Az pedig az örök élet, hogy megis
m erjenek Téged, az egyedül igaz Is
tent és Akit Te 'elküldöttél, a Jézus 
Krisztust«,

De valóban m ondhatjuk ezt? Vagy 
ez csak híveinek a túlzása? Nem! 
Lássátok meg híveinek, az eleven ta 
núknak hosszú sorát m inden század
ban, akik K risztusban ta lálták  meg 
a feltám adás meg nem  szégyenülő 
reménységét és hitét. M ennyire meg
változtak az idők azóta, hogy a fel
tám adás reggelén a sír üres volt! Kul
tú rák  m últak el és keletkeztek, meg
változott a  tudományos világkép, 
nem rem élt m éretekben nőtt meg az 
ember tudása, egymás u tán  győzte 
és győzi le a  term észet erőit: de Jé
zus Ígéretei m a is megállanak. Em
berek felfigyelnek Reá, m egragadja 
őket Igéjével és követik őt.

övéi lesznek — ez a lényeg! Nem
csak tan ítását fogadják el, nemcsak 
példáját igyekeznek követni — Öt 
ta lálják  meg, a feltám adott Krisz
tust: életük tartalm át, lelkűk nyugal
mát, reménységük alapját, h itük  fun- 
damentomát! ö t  dicsérik életükkel 
és halálukkal. Benne fogadja el őket 
Isten, Benne adatik  meg nekik az 
Isten országának, az örök életnek a 
kulcsa. A legnagyobb em beri méltó
ság, am it Isten adhatott nekünk: a 
feltám adás hite. s

Az o k k a l  t a l á l k o z i k  a z  
ü r , a k i k e t  e r r e  f e l k é 
s z í t e t t . Semmit sem jelent 

szám unkra a feltám adás evangé- 
iioma, ha Jézus előzőleg nem tett 
fogékonnyá bennünket arra. Elő
ször m inket is meg kell nevelnie, 
hogy az »övéi« legyünk, hogy együtt 
valljuk a hívek gyülekezetével: »Fel
tám adott az Űr, valóban feltám a
dott!« — És a sírok fölött, amelye
ken eddig olyan kifogyhatatlanul hul
lottak könnyeid és nem  tud tá l meg
vigasztalódni azon, hogy m ár nincs, 
vagy nincsenek, — a feltám adott 
Krisztust látod és hiszed, hogy Isten 
nem a holtak, hanem  az élők Istene, 
hogy a nagypénteki kereszt nem  a 
halál, hanem  az Élet fája, hogy hús
vét nem a kétségek, hanem  a  feltá
madás, az örök élet hitének a meg
váltására adatott nekünk: Krisztus 
feltám adott >— és én is élek Vele 
együtt! Dr. Pálfy Miklós.

1950-ben ült össze a  Béke Világ
tanács Stockholmban és onnan bo
csátotta ki tiltakozását az atomfegy
verek gyártása és használata ellen 
tiltakozásra szólítva fel a népeket. 
E rre a  stockholmi felhívásra a vi
lág- minden tá járó l több m int hat- 
százmillió aláírást gyűjtöttek. Akik 
akkor elm ulasztották az alkalm at, 
hogy erkölcsi alapon a népek m il
lióihoz csatlakozzanak és kifejezzék 
az egész emberiség irán t érzett fele
lősségérzetüket, ma m ár jól tudják, 
m iért harcolt a békeszerető embe
riség akkor, s m iért harcol azóta is 
szívósan,

A csendesóceáni szigeteken tör
tént ú j am erikai hidrogénbom
ba robbantások az egész világot 
felháborítják és Nyugaton olyan 
m egrendülést váltottak ki a né
pekből, am ilyenre eddig még 

nem volt példa.

A nyugati sajtó arról ír, hogy az 
am erikaiak — elsősorban abban az 
igyekezetükben, hogy a  berlini 
négyhatalm i értekezleten elhatáro
zott és április 26-án Genfben össze
ülő, az ázsiai kérdéseket vizsgáló 
nagyhatalm i tárgyalásokat kedve
zőtlenül befolyásolják — a robban
tásokat elsietve és úgy hajto tták  
végre, hogy nem ellenőrizték meg
felelően az összes számításokat és 
kárbecsléseket. Egy . japán halász
hajó, mely az am erikaiak által fel
tételezett veszélyeztetett zónán kí
vül volt, rád ió ak tíw á le tt s a hajó 
egész legénysége a halállal vívódik, 
csak vérátömlesztések ta rtják  őket 
ma még életben. K anada középső 
részein állítólag »rádióaktiv hó 
esett«, Ausztrália és Uj-Zéland kor
m ánya elhatározta, hogy különleges 
szélvizsgáló berendezéseket bocsát 
fel a  sztratoszférába, hogy azok 
kiderítsek, nem hoznak-e veszélye
sen sok rádióaktivitást az am eri
kai »atomgyakorlótér« felől érkező 
légáramlatok. Az argentin kormány 
közölte, hogy állandó őrjárato t léte
sít nagy magasságokban cirkáló és 
Geiger-mérővel felszerelt vadászre
pülőgépekből. Amerikai vezetők 
kénytelenek voltak nyilatkozni az 
am erikai nép félelem- és hisztéria
kitörései láttán. Eisenhower elnök 
beismerte, hogy »bizonyos aggodal
m ak szinte hisztéria-szerű m egnyil
vánulásokra adnak alkalm at az 
amerikai nép körében«.

Ugyanakkor az egész nyugati 
sajtó egybehangzóan m egírja, hogy 
»a Szovjetunió ugyancsak birtoká
ban van a hidrogénbombának és a 
szovjet hidrogénfegyver robbanó
ereje kipróbáláskor koncentráltabb 
és jobban ellenőrzött volt, m int az 
amerikai«. Az angol lapok nyíltan 
írják, hogy az am erikai hidrogén- 
6omba, mely akkora károkat oko
zott, nem ér semmit, mivel “fez oro
szoknak is van hidrogénbombájuk. 
Az angol parlam ent egyhangúan 
fogadta el azt a javaslatot, hogy 
kezdődjenek tárgyalások ebben a 
kérdésben a Szovjetunió, az Egye
sült Államok és Nagy-Britannia 
kormányfői között.

Az alsóház egyhangúlag fogadta 
el ezt az indítványt, am ire nem 
volt példa a parlam ent háború 

u táni történetében.

1953 végén a Szovjetunió 'javas
latot terjesztett elő, melyben felszó
lította az érdekelt hatalm akat, vál
laljanak ünnepélyes kötelezettséget, 
hogy nem alkalm aznak atom-, hid
rogén- és más tömegpusztító fegy
vert. A világ békeszerető emberei 
ma ezért az egyezményért küzde
nek. Nem kétséges, hogy az embe
riségnek a háborúról vallott elítélő 
felfogása erőteljesen megerősödött 
ezekben a napokban, hiszen kétség-t 
telenné vált, hogy az atombomba 
m ár nem am erikai monopólium és 
a legújabb hidrogénbomba robban

tások m egm utatták egy ilyen háború 
kiszámíthatatiam következményeit.

Világszerte megmozdulnak az 
egyházak is ebben a kérdésben 
és kifejezésre juttatják az em
beriség erkölcsi felháborodását 
afelett, hogy az amerikai kor
mány akkor, amikor a béke ki
látásai megnövekedtek, a hábo
rús hisztéria növelésének politi

káját folytatja.
Az angol metodista egyház ve

zető-püspöke: Dr. Donald So jkr  nyi
latkozatot te tt közzé, melyben az 
atomfegyver teljes betiltását köve
teli. Rám utat, hogy a tudósokat is
— m inden jel szerint — meglepte 
az am erikai hidrogénbamba-robban- 
tás kiszám íthatatlan hatása.

»A világ — mondotta — olyan 
úthoz közeledik, ahonnan nincs 
többé visszatérés, ezért a felelős 
államférfiak kötelesek ezt az 
új és elrettentő tényállást azon
nal megvizsgálni. A keresztyén 
egyházak pedig az emberi társa
dalomnak ebben a kritikus órá
jában kötelesek együttesen fel
emelni szavukat és követelni a 
kormányoktól, hogy az ilyenféle 
fegyvereket minden körülmé

nyek között tiltsák be.«
Dr. H ewlett Johnson canterbury-i 

érseki helynök a székesegyházban 
nagy beszédet mondott az emberisé
get fenyegető veszedelemről. »Ha az 
egyház nem beszél a békéről, akkor 
Azt csalja meg, Akit'' M esterének 
nevez és a  háborús uszítok oldalára 
áll. Semlegesség ebben a helyzetben 
lehetetlen« ; : .  »Ezekben a  feszült és 
nehéz napokban nagy fontossággal 
bír, hogy m egértsük azt a helyze
tet, am elyben élünk« . . ;  »Az angol 
lapok szerint a Szovjetunió, az 
Egyesült Államok előtt já r  a  hid
rogénbomba versenyben, am i zavart 
is keltett Anglia és Amerika leg
felsőbb kormányköreiben. Ebben 
rejlik  a mi veszedelmünk, de eb
ben van — szeretném hozzáfűzni
— a mi rem ényünk is. M ert ez min
den bizonnyal felhívást jelent az 
összes keresztyén népekhez és a vi
lág m inden részén élő békeszerető

emberekhez. A Szovjetunió kilenc 
egymást követő éven át sürgette a 
tömegpusztító fegyverek teljes ki
küszöbölését. Akkor sürgette mái-, 
am ikor még nem volt atombombá
ja. Akkor is sürgette, am ikor ennek 
birtokában volt. Sürgette mielőtt 
hidrogénbombája le tt volna és sür
geti, - közvetlenül azután, hogy beje
lentette a hidrogénbomba gyártása 
területén elért eredm ényét«... »Egy 
pillanatot sem szabad elvesztenünk, 
am ikor milliók élete forog koc
kán« . . .  »A világ minden szószéké
ről ennek a vésznek a híre és a le
hetséges békének az üzenete kell 
hogy hangozzék« . . .  »Gondoljunk a 
békére, beszéljünk a békéről és dol
gozzunk a békéért« — fejezte be 
beszédét az érseki helynök.

Patrick O’Boyle washingtoni ró
mai katolikus püspök kijelentette, 
hogy az am erikai hidrogénbomba- 
kísérletek »a halál és a rombolás 
szolgálatára végzett tragikus kísér
letek.« Négy waltoni anglikán lel
kész kijelentette, hogy a vasárnapi 
prédikációban a tömegpusztító fegy
verek felhasználása ellen fognak 
prédikálni. Angol lelkészeit egész 
sora követi őket ebben. Kenneth  
Rawlings am erikai lelkész ezt pré
dikálta: »Nem kérdéses többé, hogy 
az am erikai korm ány nemcsak az 
emberi faj jólétét veszélyezteti, ha
nem puszta létezését is.« Ezek a 
hangok m utatják, hogy az em beri
ség nem nyugodhatik bele és nem 
is fog belenyugodni abba, hogy az 
am erikai politika lángralobbantsa 
a világot.

z'
Az egyházak felelőssége növek
szik világszerte. Az a dolgunk, 
hogy mi is erősen álljunk a hit 
álláspontján s egész erkölcsi 
erőnket a béke megvédésére 

összpontosítsuk.

A halált legyőző Ur Jézus Krisz
tus, akit legnagyobb ünnepün
kön, húsvét ünnepén prédiká
lunk s akinek bünbocsánatából 
élünk, parancsolja nékünk a 
béke m ellett való állhatatos bi
zonyságtételt és a nem lankadó 

küzdelmet a békéért.

A Gyülekezeti Segély országos vezetői 
körlevéllel fordultak a gyülekezetekhez

A Gyülekezeti Segély megkezdte 
m unkáját azzal a határozattal, me
lyet az 1953. évi VIII. te. végrehaj
tása során az Egyházegyetem Pres
bitérium a hozott. Az Egyházegyetem 
Tanácsának ez a döntése a Gyüleke
zeti Segély országos gyűjtését ren
delte el két félbem aradt evangélikus 
templom befejezésére. A zuglói és a 
pest-hidegkúti templomot fogják be
fejezés felé segíteni azok az adó-* 
mányok, melyeket a Gyülekezeti 
Segély országosan összegyűjt. A Gyü
lekezeti Segély országos vezetője 
Koren Emil lelkész és dr. Fekete 
Zoltán felügyelő most körlevéllel 'or- 
dult a gyülekezeti lelkészekhez és az 
egyházközségi tanácsok Gyülekezeti 
Segély előadóihoz, hogy őket szol
gálatra  lelkesítse a Gyülekezeti Se
gély ez évi gyűjtéseredményének 
megnövelése érdekében. A körlevél 
a többi között a következőket 
m ondja:

1954-ben hazánk valamennyi evan
gélikus gyülekezete és híve tudhatja, 
hogy a Gyülekezeti Segély a zuglói 
és a pesthidegkuti templomot ju t
ta tja  m ajd befejezéshez. Ezért a két 
templomért áldozunk és adakozunk 
egész esztendőn keresztül. S ha Isten 
megsegít m inket, 1955-ben újabb két 
épülőfélben levő templomot fogunk 
megjelölni s így néhány éven belül 
»átadjuk az ú j templom kulcsát 
mindazon gyülekezeteknek, amelyek 
ma még templomtalanok« — am int 
azt Dezséry püspök Rákospalotán 
prédikálta.

Isten áldása legyen a Gyülekezeti 
Segélyen! A gyülekezeteket és az

evangélikus testvéreket országos 
megmozdulásra hívjuk templomain
kért!

Az Egyházegyetem Tanácsa és püs
pökeink országos összefüggésben 
lá tják  ezt a szükséget, hogy a Gyüle
kezeti Segély olyan szervként mű
ködjék egyházunkban, mely a terv
szerű egyházépítést biztosítja és első
sorban félbem aradt templomainkat 
néhány éven belül befejezéshez se
gíti. Nem szükséges tehát bővebben 
indokolnunk, mennyire fontos a Gyü
lekezeti Segély minél eredményesebb 
m unkája. A tem plom ok mindig dí
szei voltak a községnek, vagy város
nak. Ma pedig, amíg a községek és 
városok szépülnek, mi nem fordítunk 
elég gondot templomainkra. »Nincs 
erejük a gyülekezeteknek, hogy rend
behozzák« — mondjátok. Miért? 
Csak azért, m ert még nem fogtunk 
össze, hogy közös m unkával, közös 
áldozattal segítsük befejezéshez a fel
húzott falakat, vagy hozzuk rendbe 
megrongálódott épületeinket. Lehet, 
hogy egy-egy gyülekezet gyenge ön
magában. De erre a feladatra az or
szág cvangélikussága elég erős. Hí
vunk benneteket: szervezzük meg és 
folytassuk le eredményesen a meg
segítés m unkáját. Évente két temp
lom! — s nem kell messzire néznünk, 
hogy rendben lássuk épületeinket az 
Istent dicsérő gyülekezetekkel 
együtt.

A Gyülekezeti Segély, a volt
Gyámintézet utóda, nagy remény
ségekkel indul és a tervszerű egy
házépítés nagy eredményeit ígéri 
m indannyiunk számára.

„ . . . E L V É G E Z T E T E T 44
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A HÜSVÉT ELSŐ TANUL
TV AGYPÉNTEK ÉS HÜSVÉT EL-

v á l a s z t h a t a t l a n o k . Nem
kettőt, mond e két ünnep, hanem 
egyeit: Isten megbocsátott,^ szeret, 
Jézus Krisztus megszerezte nekünk 
az örök életet, győzött a bűn és ha
lál felett. Ami Húsvét reggeléin haj
nali bíborban, sugárözönbe borítva 
ragyogott fel, azt Nagypénteken m ár 
eltakarja, egészen elrejti a bűn fel
lege. Ám e felleg , mögött ott van a 
teljes győzelem! »-Elvégeztetett«, e 
diadalkiáltás adja tudtul a tninden- 
ségnek, hogy befejezést nyert a nagy 
mű, a Fiú elvégezte azt, am iért az 
Atya küldtek.

17, ÍZÉRT VAN AZ, hogy e szóra
megmozdul a  mindenség. Holt 

tárgyak hirdetik  Krisztus győzelmét: 
élhasad a jeruzsálemi templom 
szentek szentjét elfedő kárpit, jeléül 
annak, hogy Isten elfogadta a nagy 
Főpap áldozatát, szabad immáron 
egyszersm indenkorra és végérvénye
sen az ú t szent színe elé, minden 
bűnös em ber számára. Jézus Krisztus 
engedelmes életéért, áldozati halá
láért van bűnbocsánatunk.

M egrendül a  föld, kemény sziklák 
repednek meg. M intha betelnék a 
jövendölés: am ikor az emberek elné
mulnak, a kövek fognak kiáltani! 
(Lukács 19, 40.) Izrael hallgat, vagy 
csúfolkodik. Nincsen, aki bizonyságot 
tenne a Messiásról. Isten azonban 
gondoskodik róla, hogy az Ö Fia ne 
m aradjon tanúk nélkül. Ha nem 
akadnak bizonyságtévők Isten népé
ből, ha szétrebben a tanítványi ma
roknyi csapat, m int csirkék, ha ölyv 
csap rájuk, Isten a ném a kövek szá
já t ny itja  meg félelmetes beszédre.

M egnyílnak a sírok és »sok el
hunyt szentnek teste föltámadt« 
(Máté 27, 32—53.). Nem kísértetjárás 
rém íti Jeruzsálem  lakóit, nem lel
kek, megholtak lenge szellemei je
lennek meg, hanem  a feltámadás 
csodája megy végbe néhány rég el- 
húnyt emberen: visszanyerik testü
ket, bár nem a régit, hanem  újat, 
megdicsőültet és így, testben jelen
nek meg sokaknak. Jel gyanánt 
afelől, hogy K risztus diadala elhat 
a  holtak birodalm ába is; az Ő feltá
m adásának visszaható ereje van 
m inden valaha élt em berre. Óh, 
csodák csodája! Csak egy meggyötört 
holttest függ a kéresztfán, — ennyit 
lá t csupán a vaksi szem. Ám hogyan 
moccan, éled m inden e holttest kö
rül: holt tárgyak kelnek életre és 
feltám adnak a megholt emberek, s 
m intha minden reá m utatna, felőle 
tanúskodna, róla prófétálna, őt h ir
detné! Élet árad a keresztfáról, Hús- 

-Z vét re jte tt diadala tör fel m ár most, 
itt  Nagypéntek sötétjéből is: Elvé

geztetett, győzelem, győzelem a bűn, 
a halál hatalm a felett!

Hangosan kiáltanak a kövek, zeng 
a megindult terem tett világ s meg
szólal — végre — egy em ber is. Nem 
Izraelből való, nem tanítvány. Egy 
pogány, egy idegen. Isten mindig 
gondoskodik róla, hogy az Ő dicső
sége ne m aradjon tanúk nélkül s ha 
a hivatalosak hallgatnak, váratlanul, 
oly helyről, ahonnan nem  is vél
nénk, kerülköznek bizonvságtévők 
Melkisédek, Baálám, Ruth — hiva
talosak helyett a kiválasztottak. Is
ten titkos rendelése szerint;- néha 
akaratuk nélkül s nem is sejtve, 
hogy m it mondanak, m egnyitják szá
jukat és fennen hirdetik a Magas- 
ságos dicséretét. Így szólal meg most 
a római százados is: »Bizony, Isten
nek Fia volt ez!« (Máté 27, 54.) Mint 
ahogy Napkelet pogány bölcsei egy
kor elsőnek siettek a K irály bölcső
jéhez, hogy tisztességet tegyenek 
neki, úgy lesz Krisztus húsvéti di
csőségének első tanúja e római zsol
doskatona. Maga sem tudva, m it 
szól, tesz vallomást arról, am it Pé
ternek is csak a Szentlélek súghatott 
meg Cézárea Filippinél: »Te vagy 
a Krisztus. az élő Istennek Fla« 
(Máté 16, 16).

§  AHOGY BEALKONYUL, této
ván bár, de m indenre elszántan 

egy férfiú léptei közelednek a ke
reszthez: Arím áthiai József, a gazdag 
tanácstag ez, aki életét is kockára 
vetve k ikéri P ilátustól Jézüs testét. 
Szótalan, de annál beszédesebb bi
zonyságtevő e férfiú, népének egyet
len képviselője s az első mind közül, 
aki odaáll meggyalázott Messiása 
mellé. Temetni jő Jézust, saját feje
delmi sírboltját adja néki s nem 
tudja, hogy az Élet magvetésének 
szolgálatát végzi:-abbéi a sírból ra 
gyog fél majd, harm adnapon a dia
dalmas élet. K irályi tem etést készít 
a halott M esternek s ezzel királyi 
dicsőségének önkénytelenül tanúja.
JGY SEREGLENEK A KERESZT

KÖRÜL m ár Nagypénteken az első 
tanúk. Isten gondoskodik róluk, az 
Ö keze titkos m unkája mind e moz
gás. A halálba re jte tt élet feszegeti 
egy meggyőzött világ rozsdás zá
rait.

Míg m ajd Húsvét hajnalán  felnyí
lik A rím áthiai József sírja és teljes 
dicsőségében ragyog fel Jézus kiví
vott diadala — M áriának. Öh, nem 
véletlen ez sem, hogy a megjelent 
Élet első tanúja, a húsvéti evangé
lium legelső hirdetője egy esett asz- 
szony lesz, valaki egészen mélyről, 
akit ilyen szédítő m agasra emel a 
bűnösöket mentő kegyelem.

G. Gy.

GYÜLEKEZETI  HÍ REK
1954. április 18. H úsvétvasám ap. —  »A halál legyőzője.«

Igék: Jel. 1, 17— 18. —  Jn. 20, 1—10. —  Liturgikus szín: fehér.

1954. április 19. H úsvéthétfő. —  »A h úsvéti h it terem tője.«  
Igék: 1. Kor. 15, 21— 23. —  Jn. 11, 21— 27. —  Liturgikus szín: fehér.

Készülj az ige hallgatására
Feltámadás ünnepe (Húsvét).

Jel. 1., 17— 18.

Krisztus feltámadott! Ez az öröm
hír nem  azért hangzik, hogy elfe- 
lädtesse Krisztus keresztjét. Krisz
tus kereszthaláldt szükségképpen  
követi feltámadása, s m indkettő  
kem ény és kérlelhetetlen valóság. 
H itünk számára azonban a feltám a
dás az az erősebbik tény, amelyben  
meg tud fogódzni, s innen vissza
tekin tve ragadhatja meg a kereszt
nek az érteiméi és ajándékát: a 
megbékéltetést és a bűnbocsánatot. 
Krisztus feltámadott! Ez a hit adja 
azt a bizonyosságot is, hogy a halál 
a mi számunkra sem a kárhozat, a 
megsemmisülés, hanem az örök élét 
kapuja, — ezt nyitotta meg Az, aki
nek a kezében vannak a halálnak 
és pokolnak a kulcsai.

A  Krisztus feltámadásában való 
hithez nem  volt elég s ma sem elég 
csupán az üres sir prédikációja. Já
nos apostol ugyan azt mondja ma
gáról, hogy amikor meglátta az üres 
sírt, h itt (Jn. 20, 8.). De ez után ott 
van a megállapítás, hogy a tanítvá
nyok még nem  tudták, hogy Jézus
nak fe l kell támadnia a halottak 
közül. Csak a Feltámadottnak ismé
telt megjelenései győzték meg telje
sen híveit arról, hogy ö  él. Szá
m unkra pedig ezek a bizonyságté
telek m uta tják a megbizonyosodás 
útját. Mi nem  kívánhatjuk, hogy 
közülünk is m indenkinek külön- 
külön jelenjék meg a feltám adott 
Krisztus. Hiszen nem  is bizonyos, 
hogy egy ilyen megjelenés meg
nyugtató volna. Lám, amikor Já
nosnak, a szeretett apostolnak ké
sőbb látomásban jelent meg, ő meg
rendültén, halálraváltan esett lába 
elé. Csak a bíztató szó: »Ne félj!« 
erősítette és nyugtatta meg, m int 
egykor a tanítványokat a háborgó 
tengeren. S még csodálatosabb, hogy 
Krisztus születését is ez a vigasztaló 
bíztatás kísérte: »Ne féljetek!«  
(Lk. 2, W.)

Krisztus feltámadásának a hirde
tésénél nekünk is szükségünk van 
erre a bíztatásra: »Ne félj!«, m ert 
csak a bizonytalankodó félelem  le
győzésével születik meg az igazi, 
örvendező hit. Enüek a h itnek a 
tartalma pedig dz, hogy Az, aki kez
detben volt (Jn. 1, 1.), nem  halt 
meg, hanem Örökké él; az Első egy
úttal az Utolsó is. És m ert nem  ön
magáért van s nem  önmagának él 
őrökké, hanem m iértünk, ezért Á l
tala és Benne nekünk is van örök 
életünk. Dr. Wiczián Dezső

ANGYALFÖLD
A virágvásárnapi szeretetvendég- 

ség alkalm ával szép sikerrel adták 
elő a »Nincs Visszatérés« című bib
liai tárgyú darabot. A jó rendezés 
és a szereplőik kifejező játéka tetté 
elevenné M ária M agdaléna m egtéré
sének és Júdás árulásának drámai 
ábrázolását. Mivel sokan sajnálko
zásukat fe je tték  ki afölött, hogy 
családtagjaik nem  látták  a darabot, 
az előadásit április 25-én, húsvét 
u táni vasárnapon délután 5 órai kez
dettel megismételjük. (Bp. XIII., 
Fóti-út 22.) H ittestvéreink figyelmét 
m ár most felhívja a gyülekezet erre 
az előadásra.

KŐBÁNYA
Gyülekezeti napot ta rto ttak  vl-’ 

rágvasám ap, am elynek »Krisztus a 
világ reménysége« volt a központi 
tém ája. Ennek keretében Pálfy Mik
lós, Ottlyk Ernő, Hafenscher Ká
roly, Koren Emil és Böszörményi 
Ede ta rto ttak  előadásokat a  rem ény
ség kérdéséről a  Bibliában, a  világ 
keresttyénséigében, az egyes em ber 
életében s az egyházban. A gyüle
kezeti napon a hívek a Református 
Énekeskönyvből tanultak  meg né
hány olyan lu theri éneket, amelyet 
eddig egyházunkban nem  énekeltek.

RÁKOSKERESZTÚR
V irágvasám ap délelőtt, istentisz

te let után -megható egyszerű ünnep
ség közepette Kővári Jánosné és 
Mohácsi Pál né a gyülekezet nevében 
köszöntötték dr. Kósa Pál lelkészt, 
megemlékezve eddigi szolgálatáról. 
A gyülekezet ajándékát, Luther-ka- 
bétot adták  át szeretetük jeléül. — 
Délután szeretetvendégséget ta rto t
tak  a gyülekezeti teremben. Dr. Ko
sa Pál lelkész ta rto tt írásm agyará
zatot. Kovács Istvánné Bach Geist
liche Lieder c. gyűjteményéből két 
m űvet adott elő. Pupek Erzsébet 

| szavalt, az ifjúsági énekkar több 
énekszámot adott elő. Várady Lajos 
budai esperes előadást ta rto tt egy
házunk szeretetszolgálatáról.

ÉRDEKLŐDŐK FIGYELMÉBE!
A Sajtóosztály ezúton h ív ja fel az 

érdeklődők figyelmét arra, hogy az 
Ú tm utató a biblia rendszeres olvasá
sához című kiadványa még kapható.

PESTERZSÉBET
A pesterzsébeti evangélikus tem p

lomban április 25-én, d. u. C órai 
kezdettel zenés áh itat lesz. Igét h ir
det Friedrich Lajos, a Lelkésznevelő 
Intézet igazgatója. Közreműködik 
Réti József, az Állami Operaház m a
gánénekese, a pesterzsébeti gyüleke
zeti vegyeskar és zenekar. Vezényel 
Bencze István tanár,

VÁC
A váci anyagyülekezetben és a rádi 

filiában március 29-től ápr. 4-ig ige
hirdetés-sorozat volt, melyet Rozsé 
István nyíregyházi lelkész tarto tt. 
Április 4-én este szeretetvendégség- 
gel zárult a hét. Ezen ugyancsak Ro
zsé István ta rto tt előadást az egyház
tagságról. A szeretetvendégségen 
szolgálták: Nagy Jánosné énekesnő, 
Hídvégi Ferencné zongoratanárnő, 
akik előadták Stradella: Uram  irgal- 
mazz, és Händel Largo-ját Kemenes 
Éva, Börzsönyi Anikó és Végvári 
Erika verseket ad tak  elő, ifj. Zászka- 
llczky Sámuel és Varga Erzsébet rádi 
hívek pedig finn énekeket énekel
tek.

SZÜLETÉS
Szerdahelyi Pál somogydöröcskei 

lelkészt és feleségét Isten két leány- 
gyermek után április 7-én fiúgyer
mekkel ajándékozta meg, aki a ke- 
resztségben a Péter Pál nevet kapta. 
A keresztelést Hegyháti János iha- 
rosberényi lelkész végzi.

HALÁLOZÁS
Bucsky Sándor, a bábonymegyéri 

evangélikus egyházközösség másod
felügyelője, ny. lg. tanító, a somögy- 
zalai evangélikus egyházmegye ta
nácsának tagja, március 26-án Buda
pesten elhúnyt. Temetése Bábonyme- 
gyeten volt m árcius 31-én.
---------£________________ _

Árva gyerm ekeket elhelyezünk: 
9—12 éves fiúkat és i 1—-13 éves 
lányt. Jelentkezni lehet lelkészi 
ajánlólevéllel a bócsai evangélikus 
lelké'szi hivtalnál. Bács megye.

H áztartási m unkában jártas, főzni 
tudó 30—5Ö év körüli nő, megfelelő 
díjazás és meleg otthon fejében 
m unkát kaphat. Jelentkezés: Evangé
likus lelkészi hivatal, Kisterenye. 
Nógrád m.

H Ú S V É T  E L Ő T T
* ., .  azok a férfiak, akik  fogva 

tárták Jézust, csúfolják vala, 
vervén őt.« (Lk. 22, 63.)

Abban az évben még Niszán hó
nap közepén is hidegek voltak az éj
szakák. Illés szekerének hét csillaga 
ragyogó fényszikrákat küldött a  je
ruzsálem i nagytemplom aranyos te
tőiére, de a sötétségbe burkolózott 
Szenthely ridegen elnyelte, az égi 
fényt.

Odébb a Mória dombjának hajla
tában tűz pislákolt az egyik ház ud
varán. Néhány szürkeköpenyeges 
szolga üldögélt körülötte. Kezüket 
fázósan terjesztgették a parázs felé.

Ajtó csapódott odabenn. Kendőbe 
burkolózott szerecsen -ablány jö tt ki 
az udvarra az egyik kam arából. Ha
sas cserépkorsót cipelt a tűzhöz. Min
denki feléje fordult. Mágneses erővel 
húzta magához a tekintetekét a 
korsó. Nyögve tette le a lány a 
földre.

— A tietek. Nektek küldte az öreg 
szentséges Annas.

Elégedett morgás fogadta a külde
ményt. Libanon tüzes bora felmele
gítette a fézós virrasztókat.

— Mi van odabent? — kérdezte 
az egyik fiatal szolga.

— Nem szól egy szótsem a  Názá
reti — legyintett a fekete lány. Már 
ötször belestem az ajtóhásadékon. 
Még mindig ugyanott áll.

— Bántották? — kérdezte egy má
sik szolga kíváncsian. — Bent vän 
az ostoros gazda?

— Mit gondolsz! — nézett rá le
sújtó tekintettél a lány. — A szent
séges ö reg  holnap az áldozati oltár 
elé lép. Nem fertőztethetl meg ma
gát az erőszak cselekedetével.

Csénd támadt a tűz körül. A főpap 
háziszolgája egy nyaláb venyigét ve
te tt  a párázsra. M indnyájan belebá
m ultak a felcsapó lángokba. A há
ziszolga tűnődve m arkolt a szakál
lába.

— H átha ártatlan  — dörmögte 
maga elé — hiszen nem védte ma
gát a Gecsemáné kertjében Sem. 
Bezzeg Barabás! Csupa vér volt az 
arcom, mikor a börtönbe vittük azt 
á  veszett rablót.

«—• Bolond vagy, Málkus! — mor- 
3u lt fel a  vén istállós szolga. H át 
bem  ma éjszaka vágta meg kard

dal a füledet a Názáreti tantívá- 
nya?!

M álkus a füléhez kapott. — Nem 
ő vágta meg — motyogta védeke
zőn. — Ö inkább meggyógyította. 
Végigsimltott a sebemen és egy pil
lanat a la tt elm últ az égő fájdalom.)

Óvatosan nyúlt a füléhez.
— M ár csak egy kicsi seb van a 

fülemen, pedig azt hittem, hogy bú
csút mondhatok a balfülemnek 
örökre. Nem közönséges em ber ez 
a Názáreti. Csodásán gyógyító ke
zei vannak.

— Azt mondják, hogy halottakat 
is feltám asztott m ár — fecsegett 
izgatottan a cselédlány — a víz
hordó Semes mondta.

— Mondta, mondta — dohogott 
a vén istállós — ki hallotta, hogy 
valaki a halottak közül feltám a
dott? Ne beszélj bolondságokat.

Valaki közeledett ^ a kapu felől. 
A vándorok fehér köntöse volt 
rajta, arcát árnyékban hagyta a fe
jére vont széles gallér. Szótlanul 
telepedett le közéjük. Az ajtóőrző 
odakiáltott:

— Adjátok helyet neki, atyám 
fia ő!

A szerecsen lány rábám ult. — 
Te nem áz ö tanítványa Vagy?

— Nem vagyok — mondotta amáz 
és kezét a tűz felé terjesztette.

Az öreg istállós szolga megvetően 
a tűzbe köpött.

— Most alkalm a tesz ennek a Hi
telűnek bebizonyítani, hogy tud-e 
halottakat feltámasztani.

Felvisított rém ületében a lány.
— S aját magán bebizonyíthatja 

— eknéskedett az öreg — egy hé
ten belül a keresztén rothad a teste.

Szél suhant á t az udvaron. Mint 
a halál fagyos Szele. Málkus sze
mében fényleni kezdett a szánalom. 
Maga elé meredt. Valaki felkiáltott.

— Az nem lehet!
A, nemrég jö tt vándor volt. Arcá

ból lehullt a gallér, remegő kézzel 
vonta vissza a vásznat szeme elé. 
Őszülő szákálla felett iszonyatban 
égtek szemei az öreg felé.

— Nem lehet? — sértődött meg 
az öreg — nem tudod, hogy nálunk 
minden lehet! Egy ember élete nem 
számít egész Jeruzsálem  nyugal

máért. Mit sajnálsz ra jta?  Bittó* 
te is a tanítványai közé tartozol!

— Nem, nem! Nem is ismerem!!
Az egyik szolga felragadott egy

égő faágat. Arcába világított az 
idegennek. Gyanakodva jegyezte 
meg: — M intha ott lá ttam  volna 
vele együtt a Kertben.

Az idegen felugrott. — Engem 
nem! Sohasem láttam  a Názáretit!

E lfehérült arcára kiült a félelem.
— M iattam  megölhetitek. Verje 

meg az Ur. Az Ur a tanúm , nem is
merem!

H átrálni kezdett a tűz fényköré
ből.

E pillanatban ajtó nyílott a ház
ból. Valaki a tűzhöz lőtt. A ház fel
vigyázójának mord arca tű n t fel a 
tüä fényében. Bosszúsan nézett a 
szolgahadra. Azok felkapták a fejü
ket. Az idegenről elfeledkeztek.

— Takarodj a házba! — förmedt 
a főszolga indulatosan a  leányra.

A szerecsen nő elkotródott.
— Ti is elm ehettek — nézett a 

Szolgákra a felvigyázó — aludni 
té rt m ár a ' főpap szentséges apósa 
és helyettese, Almás.

Senki se mozdult a szolgák kö
zül, Zavartan néztek egymásra.

— No, mi lesz m ár?
— Uram, — állt fel aZ öreg is

tállós szolga — mi lesz a jutalom 
mal? Ma éjszaka m egjártuk az 
O lajfák hegyét, elhoztuk az Iská- 
riót vezetésével a Názáretit. A 
Szeíitségés megígérte, hogy fejen
ként egy ezüstpénzt kapunk, ha 
elhozzuk ide.

— De hogy hoztátok ide? — frö- 
csögott a méreg a felvigyázóból, — 
m int egy herceget. Leborultatok 
előtte, féltetek tőié. Olyan félelem
mel kísértétek, m intha csakugyan 
az lenné, m int akinek mondja ma
gát. Most aztán olyan gőgös, hogy 
még az öreg Szentségesnek se; vá
laszol egy szót se!

Az egyik fiatal szolga dühödten 
felmordult.

— H át m it csináltunk rosszul?
— M indent — sziszegett gúnyo

sán amaz. — Ha én lettem  volna 
ott, tudom, véres arccal és betört 
bordákkal érkezett volna ide az is
tenkáromló. Akkor álábbadná most, 
ja jgatna kegyélemért,

■— Ja jga t ez m ajd később — m ér
gelődött az öreg.

— Ostoba! Ha reggelig még nem 
törik, holnap Pilátus előtt szemte
lenül kigúnyolja az egész Szent papi 
tanácsot, ö rö k  szégyen lesz a há
zunkon, ha a róm aiak szabadon en
gedik a templömrombolót.

— Templomrombolót? ■— álmél- 
kodott Málkus.

— H át te nem tudod? Ezen bot- 
ránkozik napok óta egész Jeruzsá
lem. Azt mondta sokak előtt: »le
ronthatom  a templomot és három 
nap a la tt megépíthetem äzt«.

Az arcokon kitüzesedett a  harag.
— Kitaposom a lelkét! — ordí

to tt bőszülten az öreg szolga.
— Kiverem a fogait! — sivított 

egy fiatalabb.
Málkus a fejét vakar g á ttá : — Ez 

-z  em ber lerombolná a nagytemp
lomot egymagában? Ugyan . , ,  
ugyan atyafiak . . ,

Egy p illanatra megfékeződött az  
indulat vihara.

— Ne törődjetek ezzel aZ állat
tal! — üvöltött a felvigyázó, — el 
kell, hogy pusztuljon még az ünnep 
előtt’ a Názáreti! U runk azt üzeni, 
ha holnapig nem kerül a Koponya- 
hegyi vesztőhelyre, nem kapjátok 
meg az eZÜSt pénzt’

Ordításba tö rt ki a gyűlölet a 
szolgahadból.

— Most rögtön agyonverem! —• 
bődült el az öreg istállós.

— Leütöm, mint egy kutyát!
— Gyerünk, bunkózzuk le!!
K aján vigyorgással m utato tt a

felvigyázó a börtönkam ara felé.
— Tehettek vele, am it akartok. 

Puhítsátok meg, törjétek meg, hogy 
holnap bevallja az anyja k ín já t is!

A kam rához rohant a bőszük 
szolgacsorda. Az ajtó előtt — m int
ha csak elő lett volna készítve — 
egy halom csípős olajfaVessző volt 
odatám ogatva á  falhoz. Egy pilla
nat a la tt szétkapkodták és bezú
dultak az ajtón állati ordítással.

Odabent egy febérruhás ember 
állott hátta l az ajtónak.

Málkus mégígézetten bám ult be 
á kam arába az Udvar közepéről. 
Tisztán hallotta a szakadó vászon 
reccsenését. Aztán lá tta  a mezítelen 
háton az első vérpátakot. Látta 
szobatársainak  önmagukból kivet

kőzött, bíborveres arcát. Végül el
tak art előle m indent a szemében 
megsűrűsödött könny.

Durva röhögés csattant fel oda
bent: —■ Prófétáid meg, ó Názáreti, 
ki volt az, aki téged most meg
ütött?

Nagyot szisszent a húsbavágó 
olajfavessző.

A közéiben kéjesen mormogott a 
felvigyázó:

— Megfizettem Neked, Názáreti, 
a templomból való kiűzetésem ért. . .

Akkor vette észre maga m ellett 
Málkust.

—• H át te m iért nem ütöd?
M álkus kínlódva rázta a  fejét: 

— Én . .. nem . . ,
A felvigyázó először elvörösödött, 

aztán hányivetin vállat vont.
— Bánom is én. Ütik elegen. De 

az ezüst pénzt nem kapod meg.
Málkus mégegyszer benézett az 

ajtón. Az irtózatos látványtól riad
tan  fordította vissza a tekintetét.

— Az ezüstpénz legyen a tied, 
uram . Megszolgáltál érte.

Nem bírt ottm aradni tovább, ki
sietett a kapun. O dakint nagyot 
lélekzett a hűvös éjszakai levegő
ből. . Céltalanul tovább ment. Egy
szer ‘ belebotlott egy emberbe, k i '  a 
földön feküdt.

A telehold fényénél megismerte az 
előbbi idegent. Földreborulva zoko
gott, fejét verte öklével. Poros ar
cán szennyes barázdát szántott á 
két könnypatak.

— Mi bajod? — kérdezte Málkus 
megrendültén.

Az idegen felemelte sírástól ki
vörösödött arcát.

— M % tagadtam  őt, az én U ra
m at . . .  Isten k ü ld ö tté t. . ;  a halál- 
batnefiőt. *

Málkus a füléhez kapott és egy
szerre felism erte a kertbén kár- 
dotrántó tanítványt. Egy pillanatra 
ökölbeszorult a keze, de Ugyanak
kor újból maga előtt lá tta  ä még- 
gyálázott, véres Á rtatlant. Keze ki
sim ult és testvéri szeretettel még
pihent a szégyenkező tanítvány 
homlokán.

—■ Ne sírj, ő megszábadülhát á 
haláltól.

Keleten m eghasadt az ég. Vérpi
ros bíborban húsvétot ígért a haj- 
nal- Németh István
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E V A N G É L I K U S  ÉLET *

H Ú S V É T  F E L Ő L
A KERESZTYÉN EMBER ELSŐ

SORBAN AZ EVANGÉLIUMRA 
NÉZ HUSVÉT FELÖL. Ha nem  hús
vét felöl néz az evangéiumra, akkor 
az csak szép legenda. De ha húsvét 
felől közeledik az evangéliumhoz, 
aikkor éppen Jézus Krisztus feltám a
dása lesz a bizonysága annak, hogy 
mindaz igaz és való, am it Jézus 
te tt és mondott. Vagyis azért hihet 
az evangéliumnak, m ert Jézus feltá
madott. Innét nézve való igaz, hogy 
Isten nem akarja  a  bűnös em ber ha
lálát, hanem  hogy m egtérjen és él
jen. Való igaz, hogy aki hisz Jézus
ban, ha meghal is él. Valóság, hogy 
elnyeletett a  halál diadalra. Való 
igaz, hogy a békességet szerzők Is
ten fiainak m ondatnak. Igaz, hogy 
az ember m aradandót javai: a  hit, 
a rem ény és a  szeretet, s hogy ezek 
között legnagyobb a  szeretet. És 
szászszor való: senki sem szakaszt- 
ha t el m inket Isten szerelmétől, 
mely van a Jézus Krisztusban. Igen, 
m indezt azért hihetjük, m ert Jézus 
Krisztus feltám adott.

A KERESZTYÉN EMBER HÚS- 
VÉT FELÖL NÉZ A BAJOKRA ÉS 
NEHÉZSÉGEKRE IS, legyenek azok 
testiek vagy lelkiek. Ez két dolgot 
jelent. Elsősorban azt, hogy Jézus 
feltám adásának bizonyosságában a 
keresztyén ember komolyan veheti és 
kendőzés nélkül tá rh a tja  fel a leg
különbözőbb bajokat és nyomorúsá
gokat, hiszen bizonyos lehet abban, 
hogy az első húsvét óta m inden bajra 
van orvoslás. Nem kell ténylegesen 
meglevő bajokról beszélnünk, m intha 
nem volnának és nem kell a komoly 
bajokat úgy feltüntetnünk, m intha 
azok jelentéktelenek volnának, ha
nem  őszintén szemébe nézhetünk a 
bajoknak, gyökeréig feltárhatjuk  azo
kat, hiszen Jézus Krisztus segít ne
künk azok felszámolásában és meg
oldásában. Sőt éppen a kendőzés 
nélkül, gyökeréig feltárt bajokon tud 
leginkább segíteni.

A bajokra húsvét felől nézni, m á
sodsorban azt jelenti, hogy úgy né
zünk azokra m int amelyek m ár vé
gűiket járják . Húsvét felől csak le
győzött szomorúságot láthatunk. 
Nem nézhetünk többé semmiféle bajt 
önmagában. Csak úgy beszélhetünk 
m inden bajról, hogy ugyanakkor és 
azonnal a kész segítségről is beszé
lünk, amely Jézus Krisztus feltám a
dása által adatott. Isten Jézus Krisz
tusban gyógyít, rendbehoz, ú jjá te
remt!

A KERESZTYÉN EMBER HÚS- 
VÉT FÉLÖL NÉZ A VILÁGRA ÉS 
ANNAK ALLAPOTJARA IS. Ez azt

jelenti, hogy Jézus Krisztuson ke
resztül reménységgel néz a világra. 
Ez azt jelenti közelebbről, hogy a 
keresztyén ember szembehelyezke
dik minden olyan »hivő«-nek feltün
tetett, de valójában hitetlen, fata
lista állásponttal. A keresztyén em
ber húsvét felől hadat üzen minden 
olyan felfogásnak, mely szerint m in
dennek úgy kell m aradnia a  világ vé- 
véig, ahogyan van, m ert úgysem le
het jobb és szebb világot építeni. 
Tudva azt, hogy az új világot a maga 
teljességében Isten terem ti meg, hús
vét felől és húsvét tényéből kapott 
erővel m unkálkodik a keresztyén 
em ber azon, hogy egy szebb és bol
dogabb világban élhessen, m ert nem 
felejti el, hogy Jézus feltám adása ál
tal az új világ m ár meg is kezdő
dött, és Ő ennek az új világnak pol
gáraként dolgozik abban a világban, 
amelyben él;

A KERESZTYÉN EMBER HÚS
VÉT FELÖL NÉZ KIVÉTEL NÉL
KÜL MINDEN EBjteERRE IS. Lehet
nék az em berek akármilyenek, a  ke
resztyén ember nem  tekinthet egyre 
sem úgy, m int »reménytelen esetre«. 
Hiszen a feltám adott' Jézus Krisztus 
leleményes abban, hogy megkeressen 
és m egtaláljon és újjétegyen olyan 
em bereket Is, akik m inden emberi 
látás szerint jav íthatatlanak  és el
esettek. Ezért, aki húsvét felől néz 
az emberekre, az megbocsátással, 
szeretettel, segíteniakarással közele
dik hozzájuk;

A KERESZTYÉN EMBER IIÚS- 
VÉT FELÖL NÉZ AZ EGYHÁZRA
IS. Kétségkívül sok »sömörgözés« 
van e világban élő egyház testén. Az 
elm últ évszázadokban és az utolsó 
évtizedekben is egészen napjainkig, 
sokat mulasztottak, cselekedtek rosz- 
szul és hibáztak el sok m indent az 
egyház hivatott képviselői és egy
szerű névtelen tagjai is. Húsvét fe
lől mégis reménységgel néz a ke
resztyén em ber az egyházra, hiszen 
az a feltám adott élő Jézus Krisztus
nak a teste, amelyet Jézus Krisztus 
egyszer m ajd szeplőtlenül fog oda
állítani az Isten elé. Éppen a hús
véti fényben világosodik meg előt
tünk  az egyház tagjainak sok vétke, 
de ugyanebben a húsvéti fényben 
kapunk új reménységet az egyház 
jövendője felől;

Aki valóban m eghallja a  húsvéti 
evangéliumot: »Jézus Krisztus feltá
madott«, annak örvendező, rem ény
ségben gazdag, boldog élete fogja 
igazolni azt, hogy »bizonnyal feltá
madott«,

Káldy Zoltán

„Jézu s é l!  En is  v e le !“
Húsvét ünnepében sok templo

m unkban hangzik fel a húsvéti ének: 
»Jézus él! Én is vele«. Az ének és 
az igehirdetés em lékeztet m indnyá
junkat Jézus feltám adására;

Jézus feltámadása csoda

Jézus él! én is vele; H itünk nagy 
csodája és boldog tapasztalása, hogy 
Ö a mi U runk él. Nemcsak néhány 
tanítvány és párszáz em ber bizony
ságtétele hirdeti ezt szám unkra, ha
nem a mi h itünk is boldogan ta 
pasztalja ezt meg a vele való ólet-

JÁNOS-PASSIÓ
A budapesti evangélikusságnak 

m inden esztendőben -nagy böjti ese
ménye Bach János-passiójának elő
adása a Deák-téri templomban. Ez 
idén még csak fokozta az ünnepi est 
jelentőségét, hogy a Lutlheránia 
ének- és zenekar ötven esztendeje 
végzi gyönyörű egyházi szolgálatát.

Az április 12-1 Jáhos-passió elő
adást D. Dezséry László püspök nyi
to tta míg és köszöntötte a  jubiláló 
énekkart. M éltatta a Lutheránia Öt
évtizedes munkásságát, amely nem
csak Budapest és a közvetlen kör
nyék, hanem  az egész ország evan- 
gélilkusságának és a főváros sok más 
felekezetű, az egyházi zenét ked
velő keresztyénének szolgál. Köszö
netét mondott a püspök Weltler Jenő 
karnagynak . lelkes m unkájáért, Za- 
lánfy Aladárnak, a templom főor- 
gonásának és Záhony János pres
biternek, az énekkar gazdasági ve
zetőjének, akik odaadóan támogat
ják  m unkájában a karnagyot.

Az énekkar különös gonddal ké
szült fel az idei előadásra. Egy tel
jes előadásban hangzott el az egész 
mű, a legkiválóbb művészek közre
működésével. A templom zsúfolásig 
megtelt, a  padok között is m indenütt 
á lltak  és végig álltak  a  közel három
órás előadás alatt. A hosszú Időt 
is feszült figyelemmel töltötték a 
részvevők és a halál pillanatában 
felhangzó Miatyán/kot áhítatos csend
ben imádkozták.

A jubileumon igazán hatalm as és 
művészi előadást nyújtott a Luthe- 
ránia, A m éltatónak nehéz a fel
adata, ha aZ egész műből jobban 
vagy legjobban sikerült részeket 
akar kiemelni, nem talál ilyet, m ert 
elejétől végéig legjobban sikerültnek 
kell m ondania az előadást. A szólis
ták is tudásuk legjavát nyújtották. 
A szopránt M. Molnár Éva és László 
Margit, az altot Máthé Jolán és Ti
szai Magda, az evangélista szerepét 
és a tenorszólót Szabó Miklós, Jé
zus szerepét Melis György, Pilátusét 
és a basszus-szólót Littasy György 
énekelte, a viola d’am our szólamo
kat Vermes Mária és Szeredl Gusz
táv játszotta — m indnyájan az Ál
lami Operaház tagjai.

Ezen a Jénos-passión az énekkar 
és a zenekar nem »szerepelt« hanem 
szolgált, a  részvevők istentiszteleten 
voltak és Krisztus szenvedése tö rté
netén a hitük  épült. A Lutheránia 
minden előadását, de köztük leg
főképpen ezt, m int gyülekezeti szol
gálatot tekinti. Ez nem  utolsó sor
ban a karnagy érdeme, aki nemcsak 
lelkesen, szívesen és nagy tudással, 
hanem élő hittel vezeti az énekkar 
m unkáját;

A L utheránia legközelebbi előadá
sán Bach: Magnificat c. művét és 
Kodály Zoltán: Jézus és a kufárok
c. kórusát adja elő. Megemlítjük 
méig, hogy a jubiláló énekkar őszre 
tervezi nagy jubileum i estjét, a fő
városi evangélikus gyülekezeti ének
karok közreműködésével.

Jézus él, feltám adott. Elménk cso
dálkozva áll meg e lehetetlen tény 
előtt. H ányán m ondják a kételkedő 
Tam ással együtt: »Ha nem  látom, el 
nem  hiszem«. (Ján. 20, 25.) Nyolc 
nap múlva a  Feltám adott fel is szó
lítja Tamást, hogy kezét bocsássa 
bele oldalsebébe és u jja it kezének 
sebeibe. E rre Tam ás hittel vallja: 
»Én Uram és én Istenem!«

P ál is bizonyságot tesz árról, hogy 
a Feltám adott m egjelent Péternek, 
mind a tizenkét tanítványnak, sőt 
több m int ötszáz atyafinak. (I. Kor. 
15, 5—6.) Ha azonban Tam ás meg 
is győződhetett, hogy Jézus feltám a
dott, és ha ötszáz atyafi lá tta  is Öt 
feltámadva, ez mind csak a feltám a
dás történeti tényéről beszél, de nem 
ad felvilágosítást arra , hogy m iként 
történt mindez. A feltám adásra még 
az elvetett mag hasonlatával (I. Kor. 
15, 35—45.) sem tudunk észszerű m a
gyarázatot adni. Csoda ez, és csoda 
m arad örökre. Isten hatalm ának cso
dája.

Jézus feltámadása hitet kivan
Jézus feltám adása teszi leginkább 

kérdésessé az egész keresztyénséget. 
Erkölcsi tanítását csak elfogadhatók 
volnának, jócselekedeteit mindenki 
helvben hagyná, de hogy elfogadjuk 
Krisztus feltám adását, ez m ár sok. 
E tételnél sokan elfordulnak tőle. 
Éz tú lm utat emberi mivoltán, er
kölcsi tanításán. H itét kíván, Isten
ben váló hitet, Jézus isteni küldeté
sének, istenfiüságánák hitét. Azt a 
hitét, hogy az élet adójának van joga 
és hatalm a győzni a halál felett. Is
ten nagy kegyelmi adománya, am i
kor élju t h itünk a bizonyosságig:

M E G JE L E N T
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MegréndelhetS az Evangélikus Egyetemes 
Sajtóosztálynál, Bp., VIII., PUSkin-u. 12. 
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Krisztus új életre támaszt minket

Azt szoktük mondani: Jézus el
nyelte a  halált. Ezzel megm entett 
bennünket attól, hogy m inket nyel
jen el a halál. Meghalunk, am int Ö 
is meghalt, de a halál többé nem úr 
felettünk, legyőzetett, csak átm enet 
a múlandóságból az örök életre. Leg
főképpen azonban azt jelenti, hogy 
Jézus m egm entett az örök haláltól, 
a kárhozattól, melyet bűneink m iatt 
megérdemelnénk. »Eltörölte a ha
lált, világosságra hozta pedig az éle
te t és a halhatatlanságot az evan
gélium által«. (Ií. Tim. í, 10.)

Az új élet Krisztus feltám adásá
ban lesz láthatóvá a mi számunkra. 
Hitben mór most látjuk, erejét m ár 
most nyú jtja  Jézus. Jézus él! Én is 
vele. Ez az új élet e lre jte tt élet, hit
ben való élet, ahogy Pál apostol Kol. 
3, 3-ban mondia: »Mert meghaltatok, 
és a ti életetek el van rejtve együtt 
a  K risztussal az Istenben«.

Az új élet kötelezése
Az új élet új élet. Az új élét a 

bűn elhagyása, Krisztus akaratának 
a cselekvése. Az új élet azért szetn- 
behelyezkedés minden bűnnel, go
noszsággal és embertelenséggel. Bűn
nel, hálállal szemben élet igenlése, 
m egtartása, feltámasztása, hitre ve
zetése. Az élet diadalm as himnuszá
nak kellene zengenie a húsvéti h it
ből szemben a gyűlölséggel, halállal, 
pusztulással, háborúval és mindazzal, 
ami m int emberi gonoszság az emberi 
élet boldogsága ellen tör. Ezzel szem
ben az élet igenlése, építése a fel
adatunk, és am ikor az elkerülhetet
len halálra gondolunk, vele szemben 
is ezt hirdetjük: Csak átmenet, m ert 
Jézus Krisztussal együtt mi is feltá
madunk.

Az életet sokféle módon fenyegető 
világban, életért aggódó em berek kö
zött hadd hirdesse húsvéti hitünk a 
világ minden keresztyéné felé az új 
élet kötelezését, az új élet diadalát.

Gyöngyösi Vilmos

G Y Ü L E K E Z E T I H ÍR E K
KELET-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE

Az egyházmegye lelkészi m unka- 
közössége m árcius 30-án tarto tta  
m unkaülését Békéscsabán. A követ
kező vasárnap szószéki alapigéjét 
együtt beszélték meg a lelkészek 
Gémes István segédlelkész beve
zetése alapján. A korm ány mező- 
gazdasági program m ját ism ertette 
Koppány János lelkész, Mekls 
Adám esperes pedig felolvasta D. 
Dr. Vető Lajos püspöknek az 
országos esperes! értekezleten el
hangzott előadását. K ét tém a fel
dolgozásaként 5 előadás hangzott el: 
»Az egyház politikai felelőssége« cí
men Solymár Pál és Zeman Zoltán 
lelkészek, »A m unka teológiai érté
kelése« címen pedig Bártlai Lajos, 
Fabók Ferenc és dr. Gubcsó András 
lelkészek olvastak fed dolgozatot.

PESTMEGYEI EGYHÁZMEGYE
Az egyházmegye lelkész! munka- 

közössége április 7-én az egyetemes 
egyház Üllői-úti tanácsterm ében ta r
to tta ülését Válint János esperes el
nöklete mellett. Jávor Pál ceglédi 
lelkész úrvacsorát osztott a m unka- 
közösség tagjainak, m ajd a  m ünka- 
gyűlésen Nägyböcskai Viltnos pilisi 
lelkész vezetésével közös bibliatanul
m ány folyt. Éróss Sándor gödöllői 
lelkész: »A templomonkívüli igehir
detés problem atikája« címen ta rto tt 
előadást, melyet élénk megbeszélés 
követét! Válint János esperes a me
zőgazdaság fejlesztéséről szóló kor
m ányrendeletet és az országos espe- 
fesi értekezletnek e tárgyban kiala
kult álláspontját ism ertette a m unka
közösséggel. A gyűlésen megjelent 
és részben közegyházi, részben az 
egyházmegyét különlegesen érdél; 
lődő kérdéseket tá r t fel és világított 
meg D. Dezséry László, a Déli Egy- 
h á z v -rf 'r t  püspöke.

Dr. Bell chichesteri püspök Németország felfegyverzése ellen 
és Európa békéjének megteremtése mellett mondott nagy beszédet

Az angol m unkáslapok felháboro
dottan tám adják a canterbury-i ér
seket, aki közbenjárt azért, hogy há
borús náci bűnösöket szabadon en
gedjenek a németországi spandaui 
börtönből. A lapok szomorúan jellem 
zőnek találják, hogy az angol kor
m ány befolyásoláséra szolgáló köz
benjárásban a centerbury-i érsek 
Adenauerrel, Eisenhower elnökkel, 
és a  római pápával egysorbá került. 
A hét háborús főbűnöfe, aki a span
daui börtönben van: Raeder adm irá
lis, Dönitz admirális, Rudolf Hess, 
B aldur von Sirach, Albert Speer, 
von Neurath és W alter Funk.

Ugyanakkor azonban dr. Bell 
chichesteri püspök az Egyházak Vi- 
légtanácsa Központi Bizottságának 
elnöke, aki nemrégen magyarországi 
látogatást tett, többekkel együtt nagy 
beszédet ta rto tt az angol feísőházban 
Németország új raf elf egy vérzésé el
len. A lordok házának külügyi vi
tá jában  több felszólalás hangzott el 
abból a célból, hogy akadályozzák 
meg a ném et tám adó szellem feléle
dését és Németország újrafelfegyver- 
zését.

Dr. Bell püspök helyéslőleg idézte 
Molotov szovjet külügym iniszter ki
jelentését. amely szerint az összes vi
tás problém ák megoldása lényegesen 
könnyebb lenne, ha Anglia, Francia- 
ország, az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió megállapodnak abban, 
hogy a ném et militarizmus újjáte-

remtése megengedhetetlen. Dr. Bell 
szerint

»tragikus lenne, ha az öt évi szü
net után Berlinben ismét meg
indult négyhatalmi tárgyalások 
csak azért fulladnának kudarcba, 
mert nem vettük figyelembe ezt 
a rendkívül fontos szempontot.«
Dr. Bell kijelentette, hogyha Né

metország újrafelfegyverzése meg
indul és az a Szovjetunió ellén irá 
nyul, akkor lehetetlenné válik Né
metország és Európa békés egyesí
tése, megmarad a szembenálló két 
tábor rendszere, örökkétartóvá válik 
a  hidegháború és felbukkan a még 
súlyosabb helyzet veszélye.

Messzire tekintő politikánkat 
feltétlenül olyan irányba kell 
vezetni, hogy véget vessünk a 

kéttáboros helyzetnek.«
Dr. Bell felhívta a  figyelmet arra, 

hogy kétszáz külföldön lévő am eri
kai tám aszpont fenyegeti a  békesze
rető népeket s hogy az Egyesült Ál
lamok határain  kívül kilencVenhét 
ország közül negyvenkilencben állo
másoznak am erikai katonák. »Nem 
csodálkozhatunk — mondotta Dr. 
Bell püspök — hogy az orosz veze
tők ezeket a térképeket szemlélve, 
azt a következtetést vonják le, hogy 
mindez Európa egységének megbon
tására és ellene irányuló támadó szö
vetség megterem tésére irányul«.

Szombat esti közös imádságunk
AZ ÉLŐ 
Jel. 1, 18.

Igénkben az a Jézus mondja magáról: »Én vagyak az Élő« — aki 
valóságos halott volt. Tehát az a Jézus a  mi feltám adott Urunk, akinek 
halála felől Pilátus is meg akart bizonyosodni, akit A rim athiai József 
helyezett a Sírba. Húsvét felől lesz nyilvánvaló, hogy ez a halál, am elyet' 
Jézus elszenvedett váltság-halál volt, melyet azért vállalt Krisztus, hogy 
kiengesztelje a bűneink m iatt haragvó Istent és megbékéltesse Öt vélünk.

Másfelől hangsúlyoznunk kell azt, hogy ez a halott Krisztus feltám a
dott és é !  Ez a neve: ÉLŐ. Amikor Jézus húsvét hajnalán megdlcsőült 
testben kilépett Arim athiai József sírjából, akkor nyilvánvalóvá lett, hogy 
Öt többé nem lehet eltávolítani az élők sorából és így ebből a  Világból 
sem. Ezért mondja magáról Jézus: »imé élek öirökkön-örökké«.

Ez az örökké élő Krisztus szabadít meg m inket is a kárhozatnak és á 
halálnak birodalmából. M iérettünk, a mi meglgazulásunkért tám adott fel.

A feltám adott Jézus Krisztus népén szüntelenül meg kell látszódnia 
annak, hogy élő Ura váh, aki neki is győzedelmes, békességes és örven
dező életet ad.

VALLJUK MEG, hogy az egyház népe sokszor elfeledkezik arról, 
hogy élő U ra van, aki diadalm at vett minden emberi nyomo
rúságon. Sokszor olyanok vagyunk, m intha Krisztus élpor
lad t volna a  sírban.

ADJUNK HÁLÁT, hogy Isten nem hagyta el Piát, hanem fel
tám asztotta. Hogy Jézus feltám adásának minden hasznát a 
mi javunkra kam atoztatja és bizalommal fordulhatunk Hozzá 
ínánden kérdésünkben.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy meglátszódjék rajtunk  Jézus Krisztus 
feltám adásának ereje: örvendező, reménységes és békességes 
életünkön. Könyörögjünk az evanstoni Ökumenikus Világ
gyűlés jó eredményeiért, az egyházmegyei közgyűlések hasz
nosságáért, népünk bő kenyeréért és békéjéért.

K. Z.

B I B L I A - O L V A S Ó
HETI IGE:

Én vagyok. . .  »az Élő, pedig halott valék és Imé élek örökkön örökké. 
Amen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai«. JeL 1:18.
Április 18. Húsvétvasámap. Ján. 20: 1—10. t

Edőször a nyitott és üres sír prédikált egy kis húsvéti gyülekezetnék 
arról, hogy Jézus nincs a halottak között. Ez is nagyhorderejű bizonyí
ték, annyira, hogy János láto tt és hitt. Mégis kevés! Csak az ige deríti 
fel az üres sír titkát mindenkor, m inden tanítványnak. Ez pedig az: Isten 
hatalm asan cselekedett, m ert Jézus él.
Április 19. Húsvéthétfő. Ján. 20: 11—18.

Most is úgy keresik Jézust sokan, ahogyan M ária kereste. Gondűző
nek, mentségnek akkor, am ikor más m ár nincs. Az első húsvét óta azon
ban csak ez az út járható: »az én juhaim  hallják az én szómat és követ
nek engem«. Nem az alkalm i segítség, hanem  ez a  megoldás.
Április 20. Kedd. Ján. 20: 19—23.

A feltám adó Ű rral való találkozás egyrészt ajándék, m ásrészt feladat. 
A felöld Ozás, bünbocsánat békéjével a békesség szolgájává tesz sokakat. 
Azokat O mondotta boldognak. Békességet kapni és békességet szerezni: 
elválaszthatatlan dolgok.

Április 21. Szerda. Ján. 20: 24—31.
Hajlamosak vagyunk arra, hogy a szemünkre többet építsünk, m int a 

fülünkre. A látás is jogosult. Krisztussal kapcsolatban azonban ez a sor- 
rend: halljátok az igét és akkor — de csak akkor — lesz látni való is. 
Akik hisznek az igének, ráadásul m egkaphatják a látást is. A hit: a nem 
'áto tt dolgokról való meggyőződés, azért nem  szab feltételeket.
Április 22. Csütörtök. Ján. 21: I—14.

Péter és társai ú jra halat halásznak. A régi vágányon keresik az éle
tet, m ert a Keresztben ők is csődöt láttak. Krisztus ismét nyilvánvalóvá 
teszi, hogy él. Ezt nekünk is mindennap meg kell tanulnunk*
Április 23. Péntek. Ján. 21: 15—19.

Péter háromszor tagadta meg urát. Azután háromszor kellett elmbh- 
őama: Szeretlek. Jézus követésében és szolgálatában nem a jóSzándék 
,s ... iiT* mf®’ hanem az a tény, hogy Ö előbb szeretett. A ml szere-
etunk ennek csak gyenge visszhangja. Mégis fontos! Jézus számít rá  és

I *?,1ZUs 1™n<ä®ri tanítványától engedelmességet és hűséget vár. Feltétéi 
■lküL A mi dolgunk tehát nem az, hogy a másik szérűjét lessük, nem 

0̂ . J0J?ba"  f  naP éf ra m  hosszabb-e a  nyár ott, hanem, hogy készék 
I legyünk igeje befogadására, és cselekvésére.

Szabó Gyula
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AZ ÜDVÖZÍTŐ NYOMDOKAIN...*
Régi kegyes szokás, hogy keresz

tyének  — különösen nggyhéten  — 
M esterük nyomába szegődnek és 
keresik áldott lábanyomát. Sokan  
zarándokoltak el ezért a Szentföld
re, hogy ott a helyszínen éljék át, 
am it az evangélium Jézusról elbe
szél. De a keresztyének millióinak 
erre nincs módja. S ez jól is van 
igy. M ert Jézus nem  azt akarta, 
hogy emberi életének a nyomaiban 
és emlékeiben keressük őt, hanem  
azt, hogy igéjét hallgassuk és ab
ban találjuk meg őt, aki értünk  
halt meg és tám adott fel. Em
beri életének emlékei, lába nyomá
nak sokszor oly világos, de néha 
szinte elmosódó rajza is csak arra 
jó, hogy igéje érthetőbben és tisz
tábban hallatsszák.

*
Nemcsak a kegyes hívek képze

letvilágát, hanem  a művészek el
mélyedő áh ítatát is sokszor foglal
koztatta Jézus utolsó vacsoráján a 
tanítványokkal. Hányán próbálták 
képben rögzíteni azt a pillanatot, 
am ikor Jézus u to ljára szólt Júdás- 
hoz, vagy am ikor kezébe vette a 
kenyeret és a kelyhet, hogy meg
áldja azokat.

Hogyan költötte el Jézus tan ít
ványaival a »húsvéti bárányt«, vagy 
ahogyan sokszor mondjuk: a »pás- 
kabárányt«? M ár 2. Móz. 12. elren
deli és leírja ennek a rendjét. A 
házigazda, illetve a családfő az ősi 
szabály szerint négy nappal a  k ije
lölt nap — a zsidó nap tár szerint: 
niszán 14. — előtt kiválasztott egy 
egyéves, hibátlan hím bárányt vagy 
kecskegödölyét s azt niszán 14-én 
délután, de alkonyat előtt levágta. 
Jeruzsálem ben a templomban vág
ták  le a páskabárányt s úgy vitték 
haza, hogy elkészítsék.

H úsvétra a zsidó népnek szinte 
m inden épkézláb tagja Jeruzsálem 
be gyűlt fel. Van olyan adat, hogy 
az 1. század 60-as éveiben, nem sok
kal a zsidó felkelés kirobbanása 
előtt, egyik alkalom mal kb. 250.000 
páskabárányt vágtak le niszán 
14-én délután a templomban. Ha 
elgondoljuk, hogy egy-egy páska -
bárány elköltéséhez legalább tíz 
em bert rendelt a hagyomány, akkor 
ez az adat azt jelenti, hogy az ün
nepre Jeruzsálem be kb. két és fél 
millió ember gyűlt össze. Jeruzsá
lem lakosainak a száma akkor kb. 
30—40.000 lehetett. Nem is volt az 
ünnep idején talpalatnyi hely sem 
szabad a városban. Zsúfolásig meg
teltek a szomszédos falvak is, m int 
pl. Betánia (Jézusnak is ott volt 
szállása), sőt igen sokan tanyáztak 
szabadban is (pl. az Olajfák he
gyén).

A páskavacsorának Jézus idejé
ben szigorúan előírt rendje volt. A 
bárányt meg kellett sütni (nem volt 
szabad pl. főzni, m int egyébként 
az áldozati húst) és úgy tá lalták  fel, 
hogy csontját nem volt szabad el
törni. Amikor a  vacsora elkészült 
és a m ár előzetesen megállapított 
részvevők, — a család vagy az ün
nepi testvéri közösség, — asztalhoz 
telepedett, m egtöltötték a kelyhet 
borral: ezt a házigazda megáldotta 
és így ivott mindenki belőle (Jézus 
korában valószínűleg az egész asz
tali közösség egy kehely bői ivott). 
Utáng, következett az »előétel«: a 
»keserű füvek«-ből és gyümölcsök
ből készített m ártás és a kovászta- 
lan kenyér, a »sanyarúság kenyere« 
(2. Móz. 12, 8; 5. Móz. 16, 3.), am ely 
a részvevőket az egyiptomi szolga
ságra emlékeztette. Közben a há
zigazda elkezdte mondani, ill. ol
vasni az előírt szentírási szakaszo
kat és imádságokat, amelyekben 
megelevenedett a részvevők előtt 
az ünnep értelme: Isten népének 
egyiptomi szolgasága, nyomorúsága 
és a csodálatos szabadítás, melyet 
Isten készített népének. A második 
kehely elfogyasztása u tán  zsoltáro
k a t énekeltek, ezután következett a 
tulajdonképpeni vacsora, a páskabá- 
rány elköltése, m ajd a harm adik 
kehely kiürítése. Zsoltárok éneklé
sével és a  negyedik kehely bor ki
ürítésével fejeződött be a vacsora.

Jézus utolsó vacsorája tan ítvá
nyaival is ebben a rendben folyt 
le. Az első kehelyre utal Lk. 22, 
17, az áruló Júdásnak megjelölése 
és u tána távozása a tanítványi kör
ből pedig az előételek elfogyasztása 
közben tö rténhete tt (Mt. 26, 21.) A 
tulajdonképpeni vacsora elején ál
dotta meg Jézus a kenyeret (Mt.
26, 26.) és a harm adik pohár bor 
szétosztásánál a kelyhet (Mt. 26.,
27. )

A páskavacsora ünnepi rendje az 
egyiptomi szolgaságra és a  belőle 
tö rtén t szabadulásra való emléke
zéssel összekapcsolta a  messiási 
üdvkorra utaló reménységet: ez a 
reménység megszólal Jézus ajakán 
is az evangéliumokban (Mt. 26., 
29.; Lk. 22., 18.) Az úrvacsora m a
ga pedig az igazi váltságnaik a zá
loga,

Amikor P ilátus Jézust elítélte és 
átadta egy katonai osztagnak, hogy 
a kivégzést végrehajtsa, »a katonák 
tövisből koronát fonva, a fejére 
tették  és bíbor-ruhát adtak  rá. Majd 
odajárulva hozzá, ezt mondogatták: 
Udvözlégy, zsidók királya! És arcul 
verték.« (Jn. 19, 2—3.) A szenve
déstörténetnek ez egyik legmegrá
zóbb jelenete, hozzá kapcsolódik az 
»Ö fő vérző sebekkel« kezdetű éne
künk is. De mi volt Jézus töviskoro
nája s hogyan ju to ttak  a  katonák 
ahhoz, hogy ilyen módon gúnyolják 
és kínozzák Jézust? Ez a gúny több 
m int durva és kegyetlen katonák 
tréfája!

Az ókorból számos olyan pénzda
rab m aradt ránk, amely az uralko
dókat fejükön olyan aranykoronák
kal ábrázolja, am elyek sugárszerű 
ágakkal a napot jelképezik. Ez az 
ábrázolás azt jelenti, hogy az u ral
kodó a napisten köntösébe öltözik 
s m int istenség követel hódolatot 
magának. Ism erünk pl. olyan 
Augustus és Tiberius császár idejé
ből való pénzérméket, amelyek 
ezeknek az uralkodóknak a fején 
ilyen aranysugarú és ékköves koro
nákat tüntetnek fel. Ezek a pénzér
mék forogtak azoknak a római ka
tonáknak a kezén is, akik Pilátus 
körül szolgálatot teljesítettek s ta 
lán maguk is lá ttak  olyan uralko
dót, aki így jelent meg valamely 
ünnepi előadáson. Julius Caesarról 
pl. tudjuk, hogy így vonult fel a 
színházba is és voltak olyan nagy
hatalm ú római helytartók Egyip
tomban, akik egy-egy nagy ünnep 
»álarcosbálján« ilyen kosztümben 
szerepeltek. Jézus fejére is a  nap 
sugarait mímelő, ilyen »koronát« 
tettek, nem aranyból, hanem talán  
pálm aágak kegyetlenül szúró, ke
mény és éles töviseiből. Bíborkö
penyt viseltek a róm ai katonák is: 
ilyen — ta lán  m áb elhordott és ócs
ka — katonaköpeny lehetett a Jé
zusra adott bíborpalást is. Amikor 
pedig a katonák a megcsúfolt Jé
zus elé já ru ltak  és hódoltak előtte, 
akkor így gúnyolták ki a folyton 
lázadozó zsidó nép messiási rem ény
ségét, m elynek nem tud tak  más ér
telm et adni, m int a ham is istení- 
tést, am it saját uralkodóiktól lá t
tak. Kudarcot vallott lázadónak te 
kin tették Jézust is.

*
A; róm aiaknál szabály volt, hogy 

a kivégzettek tetem e — hacsak a 
hozzátartozók kertére ki nem ad
ták  — addig m aradt a keresztfán, 
amíg ragadozó m adarak szét nem 
tépték és így darabokra nem sza
kadt. A zsidóknál viszont szabály 
volt, hogy a tetem eket még haláluk 
napján, napnyugta előtt le kellett 
venni a bitófáról és közös sírban el
temetni,. m ert az istenteleneket nem 
tem ették az igazak mellé.

Jézus holttestét P ilátus Arim atiai 
József kórtéré kiadta és külön »új, 
sziklába vágott sírba« (Mt. 27., 60.) 
temették. Ilyen sírokat Jeruzsálem  
környékén valóban találtak. Több
nyire két kam rából állottak: a külső

bejáraton tú l volt egy második egy
két lépcsővel m élyített, nagyon szűk 
és alacsony nyílás, úgyhogy, aki be 
akart jutni, annak mélyen le kellett 
hajolnia. A belső kam rában két ol
dalt kőpadok vagy pedig oldalt a 
sziklába vájt tárnák  voltak a holt
testek elhelyezésére. A sírkam rák 
elzárására hatalm as kői a polc szol
gáltak, am elyeket a szilákba vágott 
járatokon gördítettek a sír szája elé. 
Érthető, ha a húsvét reggelén a sír
hoz sisfő asszonyok tanakodtak 
maguk közt, hogy »kicsoda henge
rü l el a követ a sírbolt szájáról«. 
(Márk 16, 3.)

*

Jézus sírjá t Máté 27, 62—66. sze
rin t a főpapi tanács (idegen szó
val: a szinedrium) őriztette, hogy a 
tanítványok el ne lopják a holttes
tet és azt a  h írt ne költhessék róla, 
hogy feltámadott.

A sírt azonban hiába pecsételték 
le és őriztették. Isten szétfeszítette 
és kihozta belőle Jézust.

Van egy titokzatos márványlap, ! 
melyet most Párizsban őriznek, ra jta  ! 
egy római csázsár rendelkezésével: 
Názáretben ta lálták  s ezért »názá- j 
réti kő«-nek szokták nevezni. A j 
rendelkezés eleje megismétli azt az ! 
ókorban egyébként m agától értő- ' 
dő szabályt, hogy sírokat és sírem-1 
lékeket megzavarni, helyükről el- j 
mozdítani tilos. Ehhez kapcsolódikI 
az a parancs, hogy fejelentósre eljá- j 
rást kell indítani az ellen, aki a sírt j 
»lerombolja vagy az eltem etetteket j 
a  sírból kidobja vagy a holttesteket j 
csalárd módon és jogtalanul elszál- i 
lítja máshova«. »Mindenképpen ti
lalmas mindenki szám ára a sírokat 
megbolygatni.« Akire ilyesmi ráb i
zonyul, azt a császári rendelkezés 
halállal sújtja. ,

Az ókorban sírok meg bolygatása 
a legelvetemültebb gonosztettek 
közé számított. A halottak nyugal
m át mindig tiszteletben tartották. 
Egyébként is érthetetlen  volna, hogy 
valaki holttestet elrabol »csalárd 
módon és jogtalanul«: holttestekkel 
akkor sem lehetett semmit sem kez
deni. M iért rendelkezett tehát ilyen 
feltűnő módon a császár?

A rendelkezésen nincs rajta , 
hogy mikor, melyik császár adta ki. 
De a régészeti lelet valószínűvé te 
szi, hogy a felirat a Kr. u. 1. század 
első feléből, közelebbről valószínű- 
leb Tiberius idejéből való. Nem 
alaptalan az a feltevés, hogy P ilá
tus kénytelen volt jelentést tenni 
a császárnak Jézus ügyéről s arról 
is, hogy a holttest a sírból eltűnt. 
Ez a szigorú császári rendelkezés 
talán  a válasz a helytartó je le n té -; 
sére s így közvetve bizonyítéka Jé
zus feltám adásának : . .

Ha ez a feltevés helyes, akkor a 
titokzatos »názáreti kövön«, ha el
mosódottan is, o tt ragyog valami 
Jézus lábanyomából. Beteljesedett 
a zsoltárköltő szava: »Nem enge
ded, hogy a te szented rothadást 
lásson.« (Csel. 2, 27.)

Dr. Karner Károly
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lenföld délelőtt 8 (úrv.) Muncz Frigyes, dél
előtt 11 (úrv,) Muncz Frigyes, délután 5 Fel
támadástörténet. — Rezessy Zoltán. — Né- 
metvölgyi-út 138. délelőtt fél 9 (úrv.) Rezessy 
Zoltán, délelőtt 9 Rezessy Zoltán. — Csepel 
délelőtt 11 Galáth György,/'délután 6 Galáth 
György. — Budafok délelőtt 10 (úrv.) Sikter 
László. — Nagytétény délelőtt 8 (úrv.) Sikter 
László. — Kelenvölgy délelőtt 9 (úrv.) Pethő 
István. — Albertfalva délelőtt fél 11 (úrv.) 
Pethő István. — Csillaghegy délelőtt fél 10 
Kaposvári Vilmos, délután 7 Kaposvári 
Vilmos.

1954. április hó 19-én, 'HÚSVÉTHÉTFŐN, 
Budapesten

A PESTI OLDALON:
Deák-tér délelőtt 9 (német) Gyöngyösi Vil

mos, délelőtt 11 Hafenscher Károly délután 6 
(úrv.) Zay László. — Fasor délelőtt fél 10 
Szita István, délelőtt 11 Cserháti Sándor, 
délután 6 Szita István. — Üllői-út 24. déle’őtt 
11, délután 7. — Karácsony S.-u. 31. délelőtt 
10. délután 6. — Rákóczi-út 57 b. délelőtt
háromnegyed 12, délután 6 (szlovák), délután 
7. — Thaly K.-u. 28. délelőtt 11 Bonnyai Sán
dor, délután 6 Bonnyai Sándor. — Kőbánya 
délelőtt fél 10 (úrv.) Pásztor Pál. — Simor-u. 
33. délelőtt negyed 12 (úrv.) Koren Emil. — 
Utász-u. 7. délelőtt negyed 12 Koren Emil. — 
Zugló délelőtt 11 (úrv.) Muntág Andor, dél
után 7 Scholz László. — Gyarmat-u. 14. dél
előtt fél 10 Scholz László. — Fóti-út 22. dél
előtt 11 (úrv.) Rimár Jenő. délután 7 Gádor 
András. — Václ-út 129. délelőtt 8 (úrv.) Ri
már Jenő, délután 4 Gádor András. — Újpest 
délelőtt 10 Matuz László. — Dunakeszi dél
előtt 9 Blázy Lajos. — Pesterzsébet délelőtt 
10 (úrv.) Benes Aliklós dr., délután 7 (úrv.) 
Benes Miklós dr.

A BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér délelőtt 11 Várady Lajos, 

délután 7 Sréter Ferenc. — Toroczkó-tér dél
előtt 8 Pethő István, délután 7 Várady Lajos. 
— Óbuda délelőtt 10 (úrv.) Mezősi György, 
délután 7 (úrv.) Mezősi György. — XII., 
Tarcsay V.-u. 11. délelőtt 11 Ruttkay Elemér, 
délután 7 Ferenczy Zoltán. — Hűvösvölgy, 
Lelkésznevelő Intézet délelőtt 10 Ferenczy 
Zoltán, délután fél 6 Danhauser László. — 
Kelenföld délelőtt 11 Muncz Frigyes, délután 
6 Bottá István. — Németvölgyi-út 138. dél
után 6 Feltámadástörténet. — Rezessy Zol
tán dr. — Csepel délelőtt II Brebovszky 
Gyula, délután 7 Brebovszky Gyula.

A NORVÉG ÁLLAMEGYHÁZ VÁLSÁGA
»A luteránus Norvégia egy ú j vita 

forgatagába keveredett, amely az 
évszázados államegyház független
ségének kérdését veti fel« — írja  
a Lutheránus Világszövetség sajtó- 
szolgálata.

Az államegyházi rend Norvégiá
ban a reformáció idején alakult.

Az egyház fenntartója lényegé
ben az állam. A lelkészek ál
lami hivatalnokok, ők vezetik 
az állami anyakönyveket. A 
püspököket a király nevezi ki.

Berggrav püspök híres m egállapí
tása, hogy: '»az állam egyház olyan 
rendszer, am ely csak addig tarthat, 
amíg annak keretében a dolgok si
m án folynak« — m ár m utatja, hogy

az egyház kénytelen bizonyos 
teológiai aggodalmakkal tekin
teni erre a helyzetre — féltve 

az egyház függetlenségét.
A norvég államegyház független

ségének kérdését egy m últ év ja 
nuári rádióelőadás körüli vita vál
totta ki; az ú. n. »pokol-vita«. Hal- 
lesby professzor, a  pietista irányzat 
vezetője, az evangélizáció stílusá
ban szólott a hallgatókhoz a pokol
ról: »Ha meg nem  tértek, a pokol
ba ju tto k .« A prédikáció u tán  a 
napisajtóban és a  teplógién nagy 
vita tám adt, a m e ly e n  Sjelderup  
ham ari püspök, aki a nyolc norvég 
püspök között szabadelvű irányza
to t képvisel, kijelentette, hogy 
»megoldhatatlan ellentét áll fenn  az 
Istenbe, m int szerető m ennyei A tyá 
ba ve te tt hit és a pokol örökös bün
tetésének tana között«.

Hallesby professzor ezután azzal 
vádolta S jelderup püspököt, hogy 
m egtagadta az egyház hitvallását és 
szem bekerült papi esküjével.

Sjelderup püspök az állami ha
tóságokat kérte fel a vita el
döntésére. (!) A kormány (!) ki
jelentette, hogy Sjelderup 
püspök felfogása nem hit

vallásellenes.
Ettől kezdve a norvég egyház a 

legsúlyosabb lelkiism ereti kérdések
kel küzd s a vita imrrjár Norvégiá
ban, de külföldön is óriásivá nőtt. 
A kérdés a korm ánynyilatkozat éta 
úgy alakult, hogy Vájjon illetékes-e 
a norvég korm ány ítéletet hozni a 
norvég egyház hitvallási kérdései
ben. A fenti korm ánykijelentés m a
gyarázataként ugyanis a  kormány 
kétséget kizáró módon megjegyezte, 
hogy »lelki ügyekben Norvégia k i
rálya és annak kormánya a legma
gasabb hatóság«. A z  oslói egyetem 
alkotmányjogi professzora, dr. Cast- 
berg jogász hatvanoldalas tanu l
m ányban indokolta az ítéletet. A 
többi között kijelenti, hogy »a k i
rály nem  köteles tanácskozni a

püspökökkel, vagy a teológiai fad 
kultásokkal s még akkor is, ha ta
nácskozott velük, nem  köteles kö
vetn i tanácsukat«. »A királynak  
alighanem az a hatalma is meg
van, hogy megváltoztassa az egy
ház hitvallási iratait.«

Berggrav püspök azonnal vála
szolt »Contra-Castberg« címen és 
megállapította, hogy ezek szerint 
hiábavaló volt a Quisling-kormijny 
elleni hitvalló egyházi ellenállás s 
a Castberg-féle jogi felfogás kihúzza 
az egyház lába alól a ta lajt. M ás. a 
napilapok is foglalkoznak a kér
déssel. A »Vort Land« című napi
lap azt írja , hogy ha a  fenti állami 
felfogás helyes volna, akkor az egy
háznak a  nácikonmány idején is 
meg kellett %olna engednie, hogy »a 
nácik a m aguk módja szerint m a
gyarázzák a Szentírást és a H itval
lást«.

Norvégia prímása, Johannes Sme- 
mo »komoly állást foglalt a fejle
m ényekkel szemben«. Kari Marthi- 
nusen, Stavanger püspöke úgy nyi
latkozott, hogy *»Castberg elvesztette 
m inden józan eszét«.

A norvég eset több szempontból 
is tanulságos.

Tanulságos a vitának az a vo
natkozása, hogy egyes egyházi 
emberek a bibliával és a hit
vallásokkal meg nem egyező 
szabadelvű nézeteket vallanak, 
mások viszont szélsőséges pie
tista hangnemben foglalnak ál
lást bibliai és hitvallásos igaz

ságok mellett.
De tanulságos abból ú  szempont

ból is, hogy m ennyire kétséges »ke
resztyén állam ról« »keresztyén nép
ről«, »keresztyén Nyugatról« be
szólni.

Az államegyház rendszerének 
fenntartása tulajdonképpen 

mind az egyházat, mind az ál
lamot olyan módon rontja meg, 
amelynek még a kísértése sincs 
meg olyan államokban, melyek
ben őszintén törekednek az 
egyház és állam szétválasztá
sára. Magyar viszonyok szerint 
például elképzelhetetlen volna 
az állam ilyen beavatkozása az 
az egyház hitvallásos kérdé

seibe.
Azt is meg lehet kérdezni a norvég 

eset kapcsán, hogy m iért tekintik 
sokszor olyan problém amentesnek és 
eszményinek Nyugaton az egyház és 
állam  viszonyát; Nem kellene-e a 
Nyugaton élő egyházaknak egészen 
behatóan íoglalkozniok a  saját sza
badságuk, a  saját függetlenségük 
kérdéseivel?

Benczúr László

P ető fi Pozsonyban
S za la fna i R ezső  ú j  kö n y v é rő l

Szépirodalmat olvasó em ber va
gyok. A líra  és epika az én világom. 
Más terü leten  jobbára csak tallóz
gatok.

Szalatnai Rezső könyvében nem  le
hetett csak tallózgatnom. A regény 
izgalmával buktato tt bele a történe
lembe.

Láttató  könyv ez, amelyben a so
rok mögött ott érzékeled a  reform 
kori Pozsonyt, »melegszínű főúri 
palotáival, zsúfolt polgári házaival, 
középkori pöttöm  főterével, alabárd- 
ként égnek meredő tornyaival, dom
bon ülő hatalm as várával, a  mögötte 
félkörben sorakozó aranyló szőlőker
tes dombjaival, a török idő óta híre
sülő dióspatkóival. és kétszersül tje i
vel«. Előtted mozdul benne az élet: 
diáktanyákon szól a nóta, — most 
érkezik a hajó, — a ligetben kavarog 
a nép. — jurátusok vitázzék az or
szág ügyeit, — feszül a levegő Bécs 
felé hajlongó lakájlelkek és őrülésig 
szenvedtetett m agyarok között, — 
versek születnek előtted s az »Apos
tol« sorai mögött éled a császárt-ki- 
rá ly t fogadó Pozsony.

Láttató  könyv ez adatgazdasága 
által is. Küzdők a  kifejezéssel, m it is 
értek ezen. ízes stílusáról is szólnom 
kellene, hiszen a súlyos történelm et 
oly fordulatos m ondatokkal s oly 
hangulatkeltőn m ondja el, hogy az 
sokszor m ár líra. Mégis szinte m in
den ablaknyitás, amelyen á t széles 
látókörben nyílik ki a haladó hagyo
mányokban gazdag történelem.

Láttató  könyv ez Petőfi arcára 
nézvést is. Amit ezen értek, nem a 
tém a term észetéből folyó tényr-  Az 
események gazdagságában biztos 
mondatokkal és meghatározásokkal 
halad. A tudományos pontosság és 
ismeretgazdaság lenyűgöző benne. 
Rendkívül széles c csak a szívós ku
tató által hozzáférhető forrásanyag
gal, nemi egyszer sa já t kutatásai 
alapján dolgozik. Mégis igazán akkor 
él előttünk Petőfi alakja, am ikor 
belép a diáktanyára, végignézi a  ki
rály-bevonulást, a  ligeti színjátszó 
nézőterén hál, vagy első népdalát 
ír ja  a szőlőhegyen. Ezekben s az 
ezekhez hasonló képekben megfog
tuk Petőfi alakját.

Láttató könyv a lutheránus hatás 
kérdésében is. Világosságot derítőén 
jelentős, hogy lépten-nyomon hogyan 
bukkannak fel Petőfi lutheránus pap 
barátai s egyáltalán hogyan lengi 
körül alakját, lépéseit, döntéseit, 
m agatartását a  Rázgha Pálok leve
gője. A Pozsony u táni vágyódást az 
aszódi Koren-iskolában szívja elő
ször m agába s itt  azzal a  lutheránus 
haladó szellemmel találkozik, am ely
ben m agára ism er s ezt belőle im
m ár sem kianalizálni, sem kitörölni 
nem lehet, m ert vérévé vált.

Láttató könyv sajátosan a szlo
vák kapcsolatok kérdésében is. »A 
szlovák nacionalizmusnak — írja  a 
szerző — az a balga hiedelme, hogy 
a költő ellenszenvvel volt a szlovák
ság iránt, nem más, mint. konkoly
hintés«. Személyes kapcsolatai, ba
ráti köre s egyéb adatok ú tján  bizo
nyítja ezt. Könyvében még »a hall
gató adat is beszél«. A szlovák nép
elemmel nem volt súrlódása Petőfi
nek, pedig sokszor kerültek össze. 
A ném ettel bezzeg volt. »A költő, 
m int tudjuk, M agyarországban olyan 
politikai keretet látott, mely 
Ausztriánál és a Habsburgoknál al
kalmasabb a  világszabadságnak, 
azaz m inden em beri szabadságnak, 
tehát a nem zetinek Is, következetes 
megvalósítására.«

Ezt a láttató  könyvet bizonyára 
látni fogjuk a m agyar könyvkiraka
tokban is. M ert azt is meg kell je
gyeznünk — s ez igen jelentős — 
hogy a Csehszlovákiai Magyar 
Könyvkiadó ad ta ki Pozsonyban.

Koren Emil
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A p ro testá n so k  h ely zete  a tú lnyom óan  római k a to lik u s á llam okban
A Református Világszövetség ügyvezető titkárának e'őadasa Budapesten

Marcel Pradervand, a  R eform átus  
V ilág szö v etség  ü g y vezető  fő titkára  
m eglátogatta  a  bu dapesti reform átus  
teo lóg ia i akadém iát. L átogatása  a l
k a lm á v a l az akad ém ia  h a llga tó i e lő tt  
e lőad ást tartott, m ely b en  az e lm ú lt  
év ek  fo ly a m á n  te tt  u tazása i a lap ján  
beszám olt arról, lrogy m i a  protes
tán s k iseb b ség  sorsa a  tú ln yom óan  
kato liku s lakosságú  állam okban.

E lőadásának b ev ezető  részében  azt 
az e lv i á llá s fo g la lá st ism ertette , 
a m ely  a  róm ai k ato lik u s egyház é s  
az ö k u m én e  v iszo n y á t m eghatározza. 
M egállap ította , h ogy  bár á llan dóan  
ész le lh ető k  k öze led ések  róm ai k ato 
likus részről is, ezek  á lta láb an  m ég is  
csup án  h e ly i és á tm en eti je le n tő 
ség ű  je len ség ek .

Róma álláspontja ebben a kér
désben változatlan: az egység 
egyetlen útja az »eretnekek« 
visszatérése az egyházba. Mi
helyt a római egyház észreveszi 
azt, hogy valamely papja köze
ledik az Öksimenéhez, azonnal 

erélyesen visszaparancsolja.
T árgyalásokat csak  arra k ije lö lt  é s  
az egyh áz  á lta l szám ontartott sze 
m é ly iség ek  fo ly ta th atn ak . K ehánv  
hónappal e ze lő tt n agy  fe ltű n é st k e l
te tt a  franciaországi dom on kosok  
tartom án yi fő n ö k én ek  fe le lő sség re -  
von á sa  a  protestánsokhoz v a ló  köi- 
zeled és c ím én.

A  róm ai egyh áz  fe lfo g á sá t a  v a l
lásszabad ságról • P rad ervand  eg y  
1948-ban m eg je len t jezsu ita  szerző  
to lláb ó l szárm azó cilck a la p já n  v ilá g í
totta  m eg. E z a  cikk abból a  té te lb ő l  
indul ki, hogy a római egyház ez 
igaz egyház, a  több iek  csa k  té v e ly 
gők  s íg y  az igazság  eg y ed ü li birto
kosa is  csak  R óm a leh et. Szabad
ságra  v iszo n t c sa k  az igazságnak  le
h e t  ig én y e, a  tév ed ésn ek  n em  sza 
bad u ta t engedn i.

Ebből következik, hogy a római 
katolikus egyház ha hű önmagá
hoz, szükségszerűen türelmetlen 
s ezt a vallási türelmetlenségét 
nem is kell szegyelnie, hiszen ez 

jogos.
Ez a  c ik k  —  m ondotta  P rad ervand  
—  1948-ban je len t m eg, tarta lm a  
azonban h ív en  tükrözi a  róm ai k a 
to lic izm u s h iv a ta lo s á lláspon tját, 
m e ly  m a sem  változott. .

A  gyakorlatban  azokban az or
szágokban, a m e ly ek b en  tú ln yom ó

ÉNEK A FELELEM ELLEN
Am iből élet sohsem születik, 
a gyümölcsléién, pogány rettegés 
távozzék tőlünk: mozdul már a mag, 
öm lik a fé n y  és sarjad a vetés,

A  fé lelem  csak hajszol, gúzsbaköt, 
s magunkfaragta bálványhoz vezet, 
de Krisztus napja átsüt m indenen: 
az élő Isten  nyú jt fe lénk kezet.

A  roskadt bánat, torz hisztéria, 
az elemésztő, gyilkos rémület 
a Krisztus nyáján úrrá nem  lehet, 
de álom sem, vagy ólmos révület.

M i lá tjuk bár a ránlt leső veszélyt 
és tapossuk az ú t sarát-rögét, 
de hallunk is: a biztató igét. 
az Ür szavát és nem  az ördögét.

A z  égő bajt í -. -.s a sok -. -. feladatot 
m i nem  fitym áljuk , nem  hazudjak el, 
hisz* nincs nagyság, amelynél nem  

nagyobb
az ú j erőt adó Imm ánuel.

Még karácsonykor földbe hullt e Mag 
s azóta nő és egyre csak terem  
a diadalmas kalászrengeteg 
és újra békét h in t a földeken ;

több ségben  v a n  a  róm ai katolikus  
lakosság', nyom on k öveth ető k  e n 
nek  az e lv i á llá sfog la lásn ak  gya
korlati következm ényei. Ez azt je 
len ti, h ogy  a  k isebb ségben  lévő  
p rotestáns egyháznak  ezekben  az 
országokban sokszor m ég  m a is  igen  
súlyos- ü ld özést k e ll e lszenvedniük. 
Ez a h e ly zet L atin-E urópa néhán y  
országában s csakn em  álta lában  
D él-A rnerilaíban.

A  h e ly ze tet m égjobban k ié lez i az, 
ho g y  ezek b en  az országokban töm e
g es  á ttérések  tapaszta lhatók  a  pro
testantizm u sb a.

A rán y lag  m ég  a legtű rh etőb b a 
h e ly ze t O laszországban. A z itten i 
h ely zetre  is  je llem ző, h ogy  a pro
testán s g y ü lek ezetek  gyorsan  nőnek  
s  ezt a  k ato lik u s egyház m inden  ren
d e lk ezésre  á lló  eszközzel igyek sz ik  
gátolni.

Az olasz alkotmány garantálja 
ugyan a vallásszabadságot,, azon
ban ezt a római egyház befolyá
sára — ahol csak lehet — ki

játsszák.
D élolaszországban több o lyan  fa lu  
van, a m ely n ek  egész  lak ossága  pro
testá n ssá  lett. A  korm ány m ost úgy  
tesz i leh e te tle n n é  isten tisz te lete ik  
m egtartásá t, hogy nem  ad en gedélyt  
tem p lom ép ítésre. A  közelm ú ltb an  N á 
polyban  pl. « la p íto tta k  eg y  o lyan  
protestáns egyh ázi o tthont, a m e ly 
b en  a róm ai egyh ázat e lh agyó  pa
pok  m en ed ék et ta lá ln ak , Sok  ilyen  
pap v a n  m a O laszországban. Ennek  
az o tthon nak  az é lé re  egy  o laszor
szág i szárm azású , d e  am erikai á l
lam polgárságú  protestáns le lk észt  
hív tak  m eg. Az A m erik áva l szoros 
barátságban á lló  o lasz  korm ány a 
m ú lt év b en  en n ek  a  le lk észn ek  nem  
en g ed é ly ezte  tovább o laszországi tar
tózkodását, m égped ig  azza l az  indo
kolássa l. hogy az ille tő  k ü lfö ld i á l
lam polgár!

P ortu gáliában  roham osan n övek vő  
g y ü lek ezetek  nem . kapnak en ged ély t  
tem plom ok v a g y  m ás é p ü le tek  ép í
tésére. S ő t a m ár használatban  lév ő 
k e t is  leh ete tlen  ürügyek  c ím én  e l
v e sz ik  tőlük. A z egy ik  városi gy ü le 
k e z e t tem p lom át pl. három  é v v e l ez 
e lő tt u tcaren dezés követk eztéb en  le  
k e lle tt  bontani. A zóta  a gyü lek ezet  
n em  kapta m eg a  tem p lom ép ítési e n 
ged ély t.

Pedig nyilvánvaló, hogy a pro
testantizmus Portugália életé

ben felemelkedést jelentene.
Ä  fe lerészb en  m ég a n a lfab éta  né
p et tan ítan i k e llen e , d e  a  protestan
tizm u s ily en  irán yú  szo lgá la ta i á t
h ágh ata tlan  tila lm akb a ütköznek.

A z európai protestánsok  közül a  
legsú lyosab b  helyzetb en  a  spanyol- 
országi protestánsok  vannak. E nnek  
az országnak társadalm i rendje, a 
nép  szociá lis  h e lyzete  egyarán t e lv i
se lh e te tlen  sú lyk én t n eh ezed ik  az  
egész  nép  vá llára . A  protestánsoktól 
m egtagad ják  a lege lem ib b  em beri 
jogokat. M ióta Franco uralom ra k e
rü lt, sok  protestáns tem p lom ot le 
zártak. A  sp anyol hadseregben  csak  
róm ai k ato liku s va lla sd  em ber nyer
het tiszti rangot. A k i áttért v a la 
m ely  protestáns fe lekezetre , csak  ab
ban  az esetb en  köth et polgári házas

ságot, ha  kato liku s tem plom ban es-s 
kú szik  m eg. 1952-ben Franco és a 
pápa között kötött konkordátum  
óriási k iv á ltságok at biztosít a  k a to 
lik u s k lérusnak . P o lgári bíróság  
m ég a legsú lyosab b  esetb en  sem  íté l
het e l papi szem ély t az ille ték es  ka
to lik us püspök m egkérd ezése  nélkü l, 
V alam en n yi eg y h á z i tu lajdonban  
lév ő  vá lla lkozás, teh át a k ereske
delm i -vállalatok és m ás hasznot 
hajtó  je lleg ű  egyházi üzletek  is  adó
m entesek . Ezt a  konkordátum ot ju 
ta lm azta  a  pápa akkor, am ikor Fran
cot a  legm agasabb  egyházi k itü n te
té sse l tü n tette  ki.

A nép tömegei a legsúlyosabb 
nyomorban élnek. Az átlag spa
nyol munkás napi bére nem több 
7—8 forintnál. A munkásság tö
megei egész évben nem látnak 

húsételt.
P radervand ügyvezető  titk á r  ez

u tán  é lé n k  színekben  ecsete lte , hogy  
a lat in am erikai fö ldrészeken  a
gazdagságnak é s a  nyom orúságnak  
m ilyen  k iáltó  e llen té te iv e l leh et ta
lá lkozn i. M érhetetlen ü l hatalm as és 
gazdag jezsu ita  kolostorok  m ellett  
közvetlen ü l ott látható a  legnagyobb  
nyom or.

Á  protestantizm us csak  nagyon  
i n eh ezen  és lassan  tud ezen  a  földön  
i gyökeret vern i. A protestáns m isz- 
■ sziók  h e ly ze te  csak a m ú lt század  
! fo lyam án  ja v u lt  va lam en nyire , de
■■ ahol a protestáns misszionáriu- 
í sok megjelentek, ott azonnal is

kolát nyitottak és klinikákat lé
tesítettek a szegény lakosság in

gyenes használatára.
B ár ezek b en  az országokban a kor

m ányzat m inden  eszközzel ig yek sz ik  
m eggáto ln i a protestantizm us terje
dését, a~ protestánsok  szám a im po
n á ló  arányokban növekszik . 1925-ben 
a dél am erikai km jlinenensen  m ég  
m in d össze  450.000 protestáns é lt, m a  
m ár m egk özelítik  az 5.000:000-t.-Ezek  

| a:: em berek  csodálatos len d ü le tte l 
! ép ítik  k ü lső leg  is egyházaikat. A hol 
' erre m ódjuk  van , tem plom okat ép í

tenek , A  legnagyobb Sao-P aolo-ban  
épült, 6000 em bert képes befogadni. 
A z összes délam erik ai országok kö
zött B razíliáb an  érezh ető  legk e-  
v éso b é  a  katolicizm us befo lyása ,

A legsúlyosabb helyzetet viszont 
Kolumbiában találhatjuk.

A  m ost uralm on lévő  fasisz ta  kor
m ányzat tű zzel-vassa l ü ldözi a pro
testánsokat. A  protestáns tem plom ok  
részb en  tű zvész , részb en  robbantás 
áldozata ivá  lettek . A  protestáns in 
tézetek et bezárták. A z ü ldözések  so 
rán  50 em ber v esz íte tte  é le tét. 1953 
v ég én  ren d eletet ad lak  ki, en n ék  ér
telm ében  tilos a  protestáns á llam pol
gárok szám ára az. hogy hitükről a  
tem plom on k ív ü l bál-m ilyen m ódon  
bizonyságot tegyen ek . S  ennek  e lle 
nére is  K olum biában a  protestánsok  
szám a 1948— 53-ig 51 százalékkal
em elkedett.

A  R eform átus V ilágszövetség  ügy
vezető  titkára előadása v égén  a m a
gyar protestáns egyházak  tagja it is  
fe lszó líto tta  arra. hogy im ádságuk
ban  hordozzák d élam erik ai h ittest
vére ik et.

Május másodika: sajtóvasárnap!
Püspökeink elrendelték, hogy a* 

idén is — a múlt évhez hasonlóan 
— a hxísvét utáni második vasárna
pon kell megtartani országosan a 
sajtóvasárnapot. Május másodikén 
tehát az ország valamennyi evangé
likus gyülekezetében az egyházi saj

tóról szól majd az igehirdetés és a* 
egyházi sajtó céljára folyik az ada
kozás. A délutáni szeretet vendégsé
geken és összejöveteleken ismerteté
sek hangzanak el, amelyek megis
mertetik egyházunk népével sajtónk 
munkáját és további célkitűzéseit, -

Niemöller Márton egyházi elnök Csehszlovákiában

Az élő egyház
Í Z  EGYHÁZ SZOLGÁLATÁRÓL

k é t  kom oly  m ondatot ha llo ttam  
ezen. a  H úsvéton  az eg y ik  bu da
p esti szószékről. Ez a  k ét m ondat 
íg y  szól. »A  H úsvétnafo van  egy  
m ú lt ideje  é s  ez  a n n y it je len t, hogy  
Jézu s K risztus egyszer  fe ltám adt. 
D e a  H úsvétnak  van  eg y  je len  ideje  
i s  é s  ez  a n n y it je len t, hogy  Jézus  
K risztus v e lü n k  él.«  Igen, m i azért 
vag y u n k  é lő  egyház, m ert az é lő  
K risztusból é lü nk . —  H a v a la k i je 
len  v o lt ev a n g é lik u s egyh ázu n k  
E gyetem es T anácsü lésén , v a g y  v ég ig  
fogja  o lv a sn i en n ek  az ü lésn ek  a  
m u n k a  beszám ol óit, akkor igazat fo g  
adn i annak, ak i a  napokban azt 
m ondotta  rólunk, h ogy  a  m ai m a 
gy a r  evan gélik u s egyh áz  azért is  é lő  
egyház, m ert »nem  sokat beszél, de  
n a g y o n  sok at dolgozik«. C sak eg y et  
em lítek  m eg. É veken  á t beszé ltü n k  
arról, hogy g y erm ek ein k  m iből ta 
n u ljá k  m eg  h itü n k  iga zsá g a it és  
m o st m in d en  m agyar eva n g é lik u s  
kon firm and us kezéb en  o tt v a n  az új 
kon firm áció i káté. Isten  S zen tle lk e  
é lő , e lev en  ta v a sz i m ozgásban  tartja  
egyházunk at és jó n ek ü n k  n éh a  h ívő  
h á lá v a l ha llan i en n ek  a so k fé le  
m un k án ak  eg y -eg y  ütem ét, egy-egy  
m eg szen te lt r itm usát,

Mo s t  a  l e l k é sz n e v e l ö  in 
t é z e t ü n k  m u n k á já r ó l

b eszé ln ek  ezek  a  sorok. A  jövendő  
ev a n g é lik u s papjairól, a k ik  ketten , 
v a g y  hárm an eg y -eg y  szobában a  h it  
h ű ség év e l é s  a  szeretet szo lgá la táva l 
k észü ln ek  arra a  m unkára, am ire  
K risztus é s  az  Ö n ép e  v a la h o l m ár  
vá rja  őket. H a v a la k i rájuk kopog
ta tn a , m ég  k éső  e s te  is  o tt ta lá ln á  
ők et k o m o ly  b ecsü le tte l és férfias  
fe le lő sség g e l a  jeg y zete ik  fö lé  hajo l
v a  azokban a szép  k is  szobákban, 
a m ik ét n épü nk  é s  gy ü lek ezetein k  
jó sz ív e  te tt  o tthon ná a  szám ukra. 
M inden eg y es szoba e g y  k is  család , 
a m ely ik  azonban azonnal m aga is  
gy ü lek ezetté  v á lik , m ih e ly t m egszó
la l a  bibldaórára, v a g y  az e sti is te n 
tiszte le tre  h ívogató  csengő. B izony  
so k  gyü lek ezet sz ív e  m egdobbanna, 
so k  g y ü lek ezet im ádságb a fo gn a  ér
tün k, h a  lá tn á  a z t a  szép  p illan atot, 
am ikor  eg y -eg y  fia ta l te stvérü n k  k e
zéb en  a  B ib liá v a l e lőször h ird eti az  
Ig ét a  teo lógu sok  e sti g y ü lek ezeté 
nek . V agy  ott lá tn á  ők et kom oly, 
k u tató  arcca l a  könyvtárszobában , 
ah o l ö t é v en  á t  ta n u ljá k  a  tudo
m á n y t  Sole gyü lek ezet te k in te te  s i
m ogatná  m eg az arcukat, am ikor  a  
harm onium  titk a it tanu lják , va g y  
éppen  a  szo lgá latu k  titk a ira  f ig y e l
n ek , é s  az  é le t  igaz útja it k eresik  az 
igazgató i iroda lelk ipásztor! csend
jében .

D e n e  gondolja  senk i, ho g y  m in d -  
ár. v a la h o l m essze  a  tudom ányok  
távo li v ilágáb an  történik . N em  éln ek  
é s  n em  is  akarnak  é ln i a  fe lh ő k

A Lelkipásztor
— lelkészeink szakfolyóirata — hús
véti 6záma a napokban jelent meg. 
Elsó' cikkében úr. Nagy Gyula »A 
teremtéshittől a test feltámadásáig« 
címen a legutóbbi évtizedek rend
szeres teológiai munkájának hom
lokterében állott kérdésekről számol 
be. Dr. Karner Károly »A keresz
tyen reménység Pál apostolnál« cí
men előbb Pál apostol leveleiben 
vizsgálja meg a keresztyén remény- 
gálódásáből következtetéseket von 
ség értelmét és tartalmát, majd vizs- 
le az evanstoni főtéma: Krisztus a 
után »Jeremiás elhivatása« címen dr. 
közöl részletet a Lelkipásztor, mely- 
világ reménysége szempontjából. Ez- 
Pálfy Miklós, teológiai előadásaiból 
ben az 1, 4—10. verseket magyaráz
za. Káidy Zoltán a következő cikk
ben arról számol be, hogyan készül 
az igehirdetésre, majd dr. Mályusz 
Elemér, az Egyetemes Egyház orszá
gos levéltárosa közöl tájékoztatót 
egyházunk Országos Levéltára 1952— 
53. év folyamán rendezett anyagá
ról. A lap további részében igehir
detéseket közöl a húsvét utáni va
sárnapokra.

jövendő papjai
fölött. K risztus itt  é l v e lü n k  é s  ők  
is itt akarnak K risztussa l é ln i és  
szolgáln i. K özöttünk. K risztus m ai 
gyü lekezetéb en . Ezért m ai em berek, 
vidám ak, eg észségesek , ak ik  v e lü n k  
akarnak  é ta i és n ek ü n k  akarnak  
szolgáln i. A  kedd e sti otthonórákon  
ezért vesz ik  szám on az é le tü n k  m in 
dennapi kérdéseit. P éld áu l ily en e 
ket: U tunk célja , társa  é s  ereje. —  
M egszürkülő  é s  k ifén y esed ő  papi 
arcok. —  K is g y ü lek ezetein k  szo lg á 
lata. —  Én és a  v ilágom . —  Én és 
a m unka. —  K orszerű igeh irdetés. —  
Én és  a vezető im . —  Igén yek  v e lem  
szem ben: Isten  részérő l, em berek  
részérő l é s  önm agam  részéről. —  
S zolgá lat a  m a i gyülekezetben;

E gészséges érd ek lőd ésse l é ln e k  a 
főváros a íita  a jándékokkal, zen ével, 
irodalom m al, ku ltú ráva l é s  sporttal.

A  GYÜLEKEZETEKÉRT V A LÖ  
1 M U N K Á B A N  m ár m ost is  buz
gón ott v a n n a k  a  jövendő papjai. 
Szin te  m inden  vasárn ap  szo lgá l v a 
lak i közülük  v a la m ely ik  budapesti 
vag y  körn yék b eli tem p lom ban m int  
igeh irdető , m in t a  gyerm ek isten tisz
te le t  vezető je , v a g y  éppen  a gy ü le 
kezet kántora; Ilyen k or a z  eg ész  é v 
fo ly a m  ott v a n  a  gyakorlati pro
fesszorra l a  gyü lekezetben , h ogy  ta 
n ítva  tanu ljanak; A  »teo lógu s-na- 
pok«-on egészen  közel k erü ln ek  az  
é lő  egyh áz  gyü lek ezeteih ez . Á ld ott  
a lkalm ak  ezek , am ikor m in d en  szol
g á la t az öv ék  é s  am ikor m inden  
ily en  g y ü lek ezet e g y  rövid  időre m u 
tatóba  kap  eg y et-eg y et a jövendő  
papjaiból, íg y  jártak  legu tóbb P e s t
ú jh elyen , P ilisen , Z uglóban, B uda- 
hegyvidéken, Rákospalotán, Jfftgy tár
csán  és Kelenföldön. N em  egy  k is  
szórványgyü lekezet íg y  kapott m ost 
i s  eg y -eg y  »papot« a  h ú sv é ti ü n n e
pekre  az  in tézettő l.
A  GYÜLEKEZETEK ÉRTÜNK 

VALÓ SZOLGÁLATÁT is  hadd  
köszön jem  m eg  ezen  a  he lyen . N em 
csak  m i k észü lü n k  kom oly m u n k á 
v a l a gyü lek ezetek  szolgálatára, h a 
n em  a g y ü lek ezetek  is  v e lü n k  eg y ü tt  
k ész ítgetik  az u ta t a  szo lgá la t fe lé . 
T eszik  pedig  ezt sole im ádsággal, 
sok szere tette l é s  sok  á ldozatta l. Er
ről b eszé ln ek  szerte  az  országban  
azok az adom ányok, a m ely ek  m in 
den  hónapban eg y es h ív e in k tő l pon
tosan  m egérkezn ek . Érről beszéln ek  
egyh ázk özségek  é v i  adom ányai; És 
erről beszé ln ek  a su pp likáció  a lk a l
m ai, am ikor  eg y -eg y  teo lógu s ig eh ir 
d etése  u tán  ig en  kom oly  o ffertóriu - 
m ot adakoznak a h ív ek  az  in tézet  
célja ira . D e  erről b eszé l az a tám o
gatás is, a m iv e l á llam u n k  is  m e lle t
tü n k  áll; —• L egyen  á ldott az a  sze 
retet, am ely ik  m eg  n em  szűnő gon
doskodással! é s  sok  im ádsággal k í
séri a gyü lek ezetek  fe lé  az  é lő  egy
ház jövendő papjait.
« O K  MINDEN KÖVETKEZIK AB- 

BÖL, HOGY A JÖVENDŐ 
PAPJAI KRISZTUSBÓL ÉLNEK ÉS 
A GYÜLEKEZETEINK KRISZTUSI 
SZERETETÉN NEVELŐDNEK. - -  
V a la k i egyszer  azt m ondotta  nekem , 
am ikor a  fén y rő l beszélgettünk, hogy  
ő nem  szereti a  c sillagokat. N em  sze
reti azért, m ert o lyan  m essze  v a n 
nak, m ert an n y ira  fö lö ttü n k  vann ak , 
m ert o lyan  h id eg  é s  h a lo tt a  fényük . 
—  Én ink ább  a n ap ot szeretem  —• 
m ondotta ■—, mex-t lejö n  hozzánk. 
M ert az  m e leg en  é s  szere tette l á t
ölel. V e lü n k  é l é s  seg ít m inket; F é 
nyéb en  szü le tik  a  kenyerünk , suga
rában m osolyog  a gyerm ekünk; —  
A  jövendő papjai íg y  n ev előd n ek  és  
ezt ü zen ik  a  gyü lek ezetek n ek , hogy  
nem  csillagok  akarnak len n i, hanem  
napsugarak . N em  fö lö ttü n k  fogn ak  
é ln i, h an em  velü nk , ö t  esztend őn  át  
a zért v a n n a k  a n n y it K risztus köze
léb en , hogy m eg te ljen ek  a  S zen tlé lek  
m eg elev en ítő  és é lte tő  fé n y é v e l, hogy  
azután  m egérk ezve , alázatosan v e 
lü n k  é s  közöttün k, békére, boldog
ságra  é s  üd vösségre m eleg ítsen ek  át 
m indeneket.

Így  kész ítjü k , k ü ld jü k  é s  várjuk  a 
jöven d ő  papjait,

Friedrich Lajos

S  ez nem  tő lünk van  — ám  csak így 
ragyog

a fájó próbák közt is fényesen  
húsvéti hír: az Isten  szeretet, 
s a szeretettje« nincsen félelem .

Bodrog Miklós

Niemöller Márton, hesseni egyházi 
elnök március 31-től április 6-ig 
Csehszlovákiában tartózkodott. Meg
látogatta a cseh testvérek evangé
liumi egyházát, prédikált Prágában

és két előadást tartott a Comenius 
Fakultáson. Niemöller elnök Po
zsonyba is ellátogatott, ahol a szlo
vákiai evangélikus egyház vendége 
volt.

nHa pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is“ (i. Kor. is, u.)



* E V A N G É L I K U S  ELET

Eleven gyülekezeti közgyűlés GYÜLEKEZETI  HÍ REK
1954. április 25. Húsvét után 1. (Quasimodo geniti =  Mint most született

csecsemők, 1 Pt 2,2) vasárnap.
»Az új élet teremtője« — Igék: 2. Kor. 4, 10—14, — Jn. 5, 24—25. 

-Liturgikus szín: fehér.

r á d ió s  f é l ó r a

Á p rilis  25-én, vasárn ap  reggel fé l 
9 órakor ev a n g é lik u s v a llá so s fé lórát 
közvetít a P etőfi-rád ió . Igét h irdet 
dr. P á lfy  M iklós, a  T eológiai A k a
dém ia  dékánja.

BUDAFOK
V irá g v a sa m a p o n  tartotta  a buda

fok i gyü lek ezet az a lb ertfa lv i szór
v á n n ya l együ tt ez  év i e lső  szeretet-  
v en d égségét. Dr. Somogyi Jó zse f fe l
ügyelő  köszön tötte  az egyb egyű ltek et. 
A  m űsort az an yagyü lek ezet é s  az 
a lb ertfa lv i szórvány ifjú sá g a  és 
gyerm ek ei szo lgá ltatták . Ig é t h irde
te tt Győry János nagytarcsa i lelkész.

GYÚRÓ
A  gyü lek ezet le lk észe  v irágvasár

napon ik ta tta  be h iva ta láb a  az űj 
egyházk özség i fe lü g y elő t: Guvabi La
jost; az új m ásocifeiügyelőt: Ribi 
Károlyt; a szám szék i e ln ököt: Gurabi 
Gyulát és három  új presbitert: Bo- 
rótzky Mihályt, Puskás Gyulát és 
Szalay Balázst. A z új g y ü lek ezeti 
m u n k ások  szo lgá latára  jó  rem ény
ség g e l tek in t a gyülekezet,-

FELSÖPETÉNY
M árcius 6— 9. sorozatos igeh irde

tést tarto tt a  g y ü lek ezetb en  Selmeezi 
János ta tabán yai lelkész .

HAJDÚ-SZABOLCSI
EGYHÁZMEGYE

A z egyh á zm eg y e  le lk ész i m u n k a-  
k özössége április  15— 16-án m u n k a
ü lést tartott. Megyer Lajos ism er
tette  a legutóbbi országos esperesi 
k on ferencia  eredm ényeit. E zenkívül 
fog la lk ozott a m un k ak özösség  az új 
b ib lia ford ítássa l. A  p róbafü zetek et 
alaposan  áttanu lm án yozták  a  le lk é 
szek é s  észrev éte le ik , m eg jeg y zéseik  
nagy seg ítség et je len ten ek  m ajd  a 
ford ítób izottság m un káján ak . El
han gzott egy  e lőad ás: » A  lu theri ke- 
resztyén ség  teo lóg ia i alapvonalai«  
cím m el, Gáncs Aladártól.

BÄCS-KISKUN EGYHÁZMEGYE
A z eg yh ázm egye le lk ész i m u n k a-  

k özössége m árcius hó 24— 25-én S ik -  
ter A ndrás esp eres v e ze té sév e l B u 
d ap esten  g y ű lést tartott.

A  m un kak özösség i gyű lésen  a  kö
vetk ező  írásm agyarázatok  és e lőad á
sok  h an gzottak  e l:

Március 24-én:
1. Irásmagyarázat .Zsid. 9:14. Ba- 

kay Zoltán lelkész, Duriaegyháza.
2. A Szentírás evangélikus haszná

lata. Veöreös Imre lelkész, Kecs
kemét.

3. Az egyház politikai felelősségei 
Grünvalszky Károly lelkész, 
egyetemes főtitkár h., Budapest.

4. Egyházunk szolgálata a mező- 
gazdasági problémákkal szem
ben. D. Dr. Vető Lajos püspök 
dolgozata , Felolvasta: Sikter 
András.

5. Az emberi munka teológiai érté
kelése. Ponicsán Imre lelkész, 
Kiskőrös.

6. Sajtónk és parasztságunk kér
dése. Murányi Árpád egyházme
gyei sajtómegbízott-lelkész, Páhi.

7. Egyházmegyei önsegélyző pénz
tár. Bachát István lelkész, Kis
kunhalas.

8. Teológus Otthonunk és gyüleke
zeteink. D. Dezséry László püs
pök iratát felolvasta: SikterAnd- 
rás esperes.

9. Egyetemes egyházunk könyvtára. 
Virág Jenő lelkész, könyvtáros, 
Budapest.

10. Irásmagyarázat. János 13:31—35. 
Hernády Nándor lelkész, Apcs- 
tag.

11. Egyházmegyei presbiteri gyűlés: 
Időszerű ügyek.

Március 25-cn:
1. Irásmagyarázat, 91: Zsolt. 11. v. 

Seben István hitoktató-lelkész, 
Kiskőrös.

2. Luther két birodalomról szóló ta
nítása. Palotay Gyula lelkész,
Harta.

3. Egyháztag, egyházfenntartó ha
ság, egyházfegyelem. Sikter 
András esperes, Soltvadkert.

4. Könyvismertetés. Loewenich: Lu
thers theologia crucis. Tóth-Szöi- 
lős Mihály s. lelkész, Kiskőrös.

5. Az egyház szeretetszolgálatáról. 
Sztehló Gábor lelkész, Budapest,

6. Irásmagyarázat. Ján. 13:36—38. 
Szentpétery Péter lelkész, Csen
gőd.

A gazdag és értékes tárgysorozatú 
gyűlésen sok komoly és építő hozzá
szólás hangzott el. A gyűlés befejez
tével a munkaközösség tagjai megte
kintették az egyetemes egyház 
könyvtárát Virág Jenő könyvtáros
lelkész szeretetteljes és ismertető ve
zetésével,

A SZERETETOTTHON EGY NAPJA

K ellő  h irdetések  után a gyü lek e
zet szép  szám m al jött össze  a tem p
lom ban. O lyan képet m utatott, m in t
ha isten tiszte letre  jö ttek  vo lna  össze  
a h ív ek  é s  nem  közgyűlésre. De ez 
íg y  he lyes: legyen a közgyűlés is 
« 2  egyház szolgálatának kifejezése. 
O lyan alkalom , a m elyen  szám ot kell 
v etn i az igeh ird etés m inden ágával 
és h á lá t leh et adni Isten  m un ká
jáért a h ívek  m indenn apos é le téb en  
és a gyü lek ezetb en  is.

E lőször a lelkész
igét o lv a so tt és rövid írásm agyará- 
zatot tartott, a m ely  egyb en  a le l
kész  é v i je len tésén ek  a bevezetése  
volt. E lőször a kisgyerm ekek  pász
torolásáról szám olt be, a  gyerm ek-  
bib liaköri m unkáról. A  havonta  
tartott g y en n ek isten tisz te le tek  a l
kalm ával gyerm ekek  v ég ezték  a 
p erselyezést, az eg y h á zfi é s  a kán
tor szo lgá la tá t is  gyerm ekek  lá tták  
e l m inden  a lkalom m al. íg y  kezdték  
gyakoroln i idejéb en  azt, am it fe ln őtt  
korban is  végezh etn ek . A m ikor e l
hangzottak  a család i isten tisz te le 
tekről é s  a gyerm ek isten tisz te le tek 
ről szóló  adatok, a le lk ész  m egá llt  
év i je len té se  fe lo lvasásáb an  s a g y ü 
lek ezet e lő tt fe lsorak ozott egy  kis 
gyerm ek-sereg . A d ven ttő i böjtig  sor- 
ravették  az ün nepeket, ig ét m ond
tak, a m ely  a z  ün nep  je lleg én ek  
m egfe le l, eg y  leá n y k a  ped ig  verset  
szavalt.

A  bib liaórák é s  szere tetv en d ég sé-  
gek  ism ertetése  után az ifjúsági 
énekkar lép ett e lő  é s  kánonok én ek 
lésév e l m utatta  be e lőrehaladását. 
K özöttük vo lta k  a  m ú lt évb en  kon
firm áltak  is s a  m ég  m ost is em lé 
kezetes konfirm ációi ünnepségre  
való  gond olásképen  a  gyü lek ezet e l
én ek e lte  a  konfirm andusok  ének ét.

A  fe ln ő ttek k e l kapcsolatos eg y 
házi szo lgá latró l szó lt az  é v i je le n 
tés tovább i része. E nn ek  e lh angzása  
után a g y ü lek ezet h á lá t adott az  ige  
m agvetéséért:

A  Te áldott beszéded 
Terem jen jó  gyümölcsöket.

A zután  a  gyü lek ezet eg y  leán y
tagja e lszava lta  R em én yik  Sándor  
»S az Ige testté  lett«  cím ű k ö lte
m ényét.

A  szeretelven d égscgek rő l

szóló je len tésb en  a nők  szo lgá lata  
bontakozott ki. A  le lk ész i je len té s
sel kapcsolatban a szolgáló  szeré té i
ről zen gett ének ü k  a 446. én ek  5. 
verse  szerint. A  szeretetszolgálat 
eredm ényének  ism ertetése  után, 
am ely  a h ívek  n agy  áldozatkészsé
géről v o lt  tan ú ságtétel, ism ét a gyü- 
'ek ezet énekelt.

Testvéreim  javáért 
Fáradnom, küzdenem  
Erre segélj, 6 Isten  
Én édes Istenem!

A z  énekkar m un káját az én ek 
kar szerep lése  je llem ezte  s m ivel 
közism ert m ű bem utatása  vo lt, a

T allózgat az  em ber em lék ein ek  
könyvében . R égm últ esem én yek , e l
fe le jte tt  arcok tek in ten ek  fe lén k  a 
lapok közül. E g y-egy  k ed ves em lék  
láttán  derűre sim ul arcunk, m ajd  
elborul hom lokunk, ha v a la m i k e l
lem etlen t idézünk m agun k  elé. N éha  
ökölbeszorul a  k e z ü n k . ; .

H irtelen  apró fa lu , csöndes tem e
tőjén ek  képe  rajzolódik  ki szem em  
előtt, o lyan  ez is, m in t a többi fa 
lu si tem ető. B ejáratán ál idom talan  
cem entsír  fogadja  az em bert. G őgö
sen terpeszkedik  szét, ura lva  környe
zetét, h ird etve  az a la ttu k  fek vők  sí
ron tú l is  harsogó gőgjét. A z igaz, 
hogy sem m it nem  v ittek  m aguk kal 
a m ásik  v ilágb a , de lén yü k  k eg y et
len  v o ltá t m ég az é le ten  tú l is  p é l
dázza ez a bántó cem entsír .

K ev esen  tudják, h ogy  nem csak  az 
a két em ber fek sz ik  azon a helyen , 
akiknek neve  aranyos betűkkel fén y 
lik  a m árványtáblán , hanem  m ég  
valak i, a k it e lfe le jte tte k  fe líra tn i oda. 
Ő az, a k icsi Istvánk a. K issé  hor
padt, aprócska sír  v o lt az övé. nem  
gondozta senk i, fe lv er te  a dudva és 
a gaz k icsi dom bját, m íg  egy  szép  
napon k iszed ték  a korhadó fe jíá t, 
am iről m ár lem osta  a fe lira to t az  eső  
és néhán y  kap avágássa l eg yen lővé  
te tték  a sim a  fö lddel. N agyszü le i v a 
lam i pom pás em lék et akartak m a
guknak á llíta n i és ebben  akadá
lyozta őket a  halott Istvánka. P on
tosan sírja  fö lé  kerü lt az eg y ik  ce
m entfa l, ránehezk ed ve a k icsi h a 
lottra, m ég  halá láb an  sem  hagyva  
néki b é k é t . . .

M osolygós gyerm ekn ek  szü letett, 
olyann ak , m in t a többi gyerekek. 
S zü le i nem  bánták, hogy beköszön
tött hozzájuk, de annál inkább az 
öregasszony. Ez a  k iszáradt, csupa

g y ü lek ezet halkan  dúdolta  a da lla 
m ot a karral együtt.

Az ira tterjesztés a k özgyű lésen  is 
szolgált. M inden je len lév ő n ek  á t
adott egy k is füzetet, am ely n ek  cí
m e »Mi neked a kereszt?«. A  g y ü 
lekezet fiókegyházközségéről is e se tt  
szó s ezzel kapcsolatban a gyü leke
zet én ek lő  kön yörgése  hangzott:

Oltalmazza Krisztus 
A z  O szent egyházát 
M iként a Jópásztor
Saját juhocskáját 
A k i a Krisztusnak 
Igéjét hallgatja,
Lesz is arra néki 
Szorgalmatos gondja.

A  szem élyvá ltozások  b e je len té se 
kor a gyü lek ezeti fe lü g y elő  igével 
köszöntötte az e lm ú lt évb en  vá lasz
tott egyháztanácsosok at. M ajd m eg
em lék ezett a ha lottakról, am i után  
a gyü lek ezet e lén ek e lte  a közism ert 
tem etési éneket:

Krisztus Te vagy életem, 
Nyereség halálom  
Rem ényem  beléd vetem,
A  halál csak álom.

A m ikor a  le lk ész  anyagi ügyekről
szám olt be, fe lá llt  a gyü lek ezet  
gondnoka és e lő terjesz tette  pénz
ügyi je len té sé t, h á lá t adván  Isten 
nek azért, h ogy  az á ldozatkészség  
és eg yh ázh ű ség  e leg en d ő  b izonysá
got te tt az egyház fenntartásáh oz. 
A gyü lek ezet m in t közgyű lés a  je 
len tést elfogadta . A zután  a  presb i
terek m ozgó p erse lly e l ö sszeg y ű j
tötték  az offertórium ot:

Külön fejezet volt
a békemozgalom  szo lgá latáró l va ló  
beszám oló, am ely  arról szólt, h ogy  
a le lk észek  résztv ettek  b ék eg y ű lése 
ken m ind  egyházi, m ind  v ilá g i ren
dezésben, kap cso latot tarto ttak  a 
T anáccsal és v e lü k  ren dszeres m eg
beszé lések et fo ly ta tta k  a  közös fe l
adatokról.

V égü l a le lk ész i je len té s összefog
lalta az e lm ú lt é v  eredm ényeit, 
im ádkozott s a g y ü lek ezet d icső ítette  
Isten t a 10. én ek  1. v ersév e l

Dicsérd én lelkem  a 
Dicsőség örök Királyát!

Ez a  közgyű lés is  az t m utatja , 
hogy zsinatun k  tö rv én y ei és a tör
vén yek  sze llem e érv én y esü l g y ü le 
kezete in k  életéb en . A  k ih a lt közgyű
lések  h e ly e tt  leh etség es o lyan  együ tt-  
létb en  szám otvetn i egyh ázu n k  é le té 
vel, am ely  szám ottarthat az egész  
g y ü lek ezet érd ek lődésére. Cíyorsan 
elh angzó  szám ok h e ly e tt  a szo lgá
lat k ü lö n féle  ágai e lev en ed n ek  m eg, 
am elyekb ől lá th atóvá  vá lik , m iként 
é l m a Isten n ek  népe. B izonyosra  
vesszük , h ogy  egyházunk  sok g y ü 
lek ezetében  v a la m ily en  m ódon erre  
törek szenek  le lk észe in k  é s  egyházi 
vezetőink . H. A,

cso-nt vénség , ak i arról v o lt h írhedt, 
hogy a ta v a ly i kukaeos sza lo n n á t is  
sa jn álta  sajá t m agától, ak i zsugorisá
gában soha nem  lak ott jól, sz in te  
ta jték zo tt a dühtől, m ikor e lőször  
lá tta  Istvánkát. H át hogy isn e  hábor
gott vo ln a , am ikor m ár v o lt egy  g y e
rek. »N em  engedem , hogy patk ány
fészek  leg y en  a házam ból! K oldus
botra akarjátok  ju tta tn i a m ásik  g y e 
reket?!« —  ily e t és hason lókat ordí
tozott. pedig 200 hold  fö ld je  v o lt a 
családnak. A  szom orú az esetb en  
csupán az vo lt, hogy a vénasszon y  
retten e tes haragjával sz in te  k im on
dotta Istvánk a h a lá lo s íté letét. H a
m arosan  beteg  lett, nem  törődtek  
ve le . A  vagyon  utáni hajsza  erősebb  
v o lt bennük, m in t a g y erm ek et fé ltő  
szeretet. A z u to lsó  p illan atb an  ugyan  
m egpróbálkoztak  m indenn el, de a k 
kor m ár hiába tették .

Szépen e ltem ették , ahogyan  ez i l 
lik , m inden  tem plom ban harangoz
tak, napjában többször. A  koporsó
nál a vén asszon y  őrjöngve sírt, hogy  
m ások is lássák , m en n yire  bánkódik, 
a  k ö n n yei m ögött azonban n agy  nyu 
galom  árasztotta  el: m ost m ár nem  
k e ll szétosztan i a  szép darab földet.

A csönd es tem etőben  új sír t ástak, 
fö lib e  kerü lt a fr issen  fe stett fehér  
fejfa: »Itt nyu gszik  békében  Istv á n 
ka. É lt 4 és fél hónapot. M eghalt 
1923. augusztus 5.« D e úgy látszik , 
hogy m égsem  nyu ghat békében, m ert 
m ost o tt terp eszked ik  fö lö tte  nagy
anyján ak  cem entsírja , azé, aki ha
lá lba küldötte.

: . .  T allózgat az em ber tapaszta la
ta i között é s  az ig e  v isszh an gzik  a 
szívében: »elvégezett dolog, hogy az 
em berek  egyszer m eghaljanak , az
után az ítélet« . (Zsid. 9. 27.)

Készülj az ige hallgatására!
HUSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP

2. Kor. 4, 10—14.
A  keresztyén új élet nem  abban 

különbözik a régitől, hogy ú tja  vas
tagon be van hintve tövism entes ró
zsákkal. A  keresztyén ember szíve is 
emberi szív  s ezért küzd a kísértés
sel és a bűnnel, ez a küzdelm e pedig 
gyakran fájdalmas. A  keresztyén  
ember is megérzi, ha egyéni vagy 
közösségi életében a bűn fo lytán va
lami nincsen rendjén és szomorú 
vagy gondterhelt akkor, ha erre oka 
van. Nem abban különbözik az új 
élete a régitől, hogy a bűnnek ilyen  
következm ényei kivesztek életéből. 
Pál apostol is arról beszél, hogy 
am int Krisztus szenvedésében és ha
lálában Űbeléje mart a bűn, úgy m i 
is »testünkben hordozzuk az V r Jé
zus halálát«.

A z alapvető különbség a régi és 
az ú j élet között abban van, hogy 
nem c s a k  ezt hordozzuk m agunk
ban. A  Jézus élete is látható a m i 
halandó testünkben  — mondja az 
apostol. A  Jézus életén pedig kétség 
kívü l feltám adott életét kell érte
nünk, tehát az igazat, a győztesei és 
az örökkévalót.

A z  új életnek ez a tulajdonsága, 
ez a kettőssége nem  rejtett és nem  is 
rejteni való dolog. Pál apostol is így 
mondja: látható legyen. Krisztus fe l
támadásának ajándéka nemcsak ígé
ret — habár az is  —, hanem a Szent
lélek m unkája által naponként létre
jövő és megerősödő valóság. Leta
gadhatatlan dolog, hogy vannak kí
sértéseink és küzdünk a bűnnel. De 
a küzdelem ben a Szentlélekrlsten  át
adja nekünk a Krisztus feltámadása 
erejét, hogy végül is láthatóvá legyen 
az ő  élete. Ezért a keresztyén új élet 
a bűn elleni küzdelem  lüktetésében  
mégis fe lm uta tja  az igazság győzel
m ét a bűnön, az élet diadalát a ha
lálon és a szeretetét a gyűlöleten.

Ez a ra jtunk kiábrázolódó krisz
tusi győzelmes küzdelem  nem öncél. 
A z a célja, hogy általa másokban is 
meglátszódjék a Krisztus élete. A  ke
resztyén új élet Pál apostol szerint 
éppen a bűnnel szem ben vívo tt — 
Krisztus által győztes — küzdelem 
m el m unkálkodik azon, hogy az élet, 
vagy inkább az Élet másokra elhas
son. így mondja: »a halál miben- 
nünk m unkálkodik, az élet pedig ti- 
bennetek«.

Nagyon jól tudjuk, és ez az ige 
csak megerősít abban, hogy a keresz
tyén ú j életnek látszania kell. Még
sem némajáték. A  keresztyén új élet 
a Krisztusba ve te tt hit által jön lét
re, szinte teremtődik. Ennek a h it
nek szóra kell bírnia a keresztyén  
embert. H iszünk és ezért szólunk. 
H irdetjük az Isten jó  akaratát, hogy 
aki a K risztust feltám asztotta, az 
bennünket és velünk az emberiséget 
sem akarja a halál és a bűn m arta
lékává dobni, hanem m unkálja ben
nünk is az életet ép a Jézus által 
m inket is feltámaszt.

M EG JE LE N T
Benczúr László;

K O N FIR M Á C IÓ S K Á TÉ
Ara: 4.— Ft

Megrendelhető az Evangélikus Egyetemes 
Sajtóosztálynál, Bp., VIII., Puskin-u. 12.

Csekkszámlaszám: 220.278—VIII.

Olyan kevés kell hozzá..a
A  R ózsadom b egy ik  m eredek , lép 

csős utcáján  eg y  isk o lá sfiú  jö tt le 
fe lé . H óna a la tt a  tásk ájá t szorította, 
kezében  egy  v ih a rv ert vonalzó . F el
tűnt, hogy sö tét, borús az arca, nagy, 
értelm es, kék  szem ében , m in t két 
nagy gyön gyszem  ott ü lt a  könny. 
N em  állh attam , hogy m eg ne szó lít
sam :

—  M i történt?
A  két na g y  gyöngyszem  legu ru lt 

a kabátjára, fö lem e lte  k ezét é s  zo
kogásba fu lló  hangon  m ondta:

—  E lestem  és az iskoláb an  m ost 
fölírnak , hogy piszkos a  kezem .

—  N ohát, ha  csak  ez  a baj, gyere, 
seg íth etü n k  rajta!

V an nálam  papiros, letörö ljü k  a 
kezedről, kabátodról is a p iszkot és 
nem  írnak fel.

A rca k iderült, a  gyöngyszem ek  
nem  gurultak  m ár a  szem éből, s  m i
kor e lk észü ltü n k , v idám an, boldo
gan  szaladt az isk o la  fe lé . Előbb  
m ég m egegyeztü nk  abban, ha leg 
közelebb talá lkozunk , e lm ondja, m i 
v o lt m a az iskolában, m ert »eddig  
m indig tiszta  ötös voltam « — m ond
ta és elrohant.

M ilyen  k ev és k e lle tt hozzá, hogy 
egy borús gyerm ekszív  újra k ide
rüljön é s  a sírásra görbülő ajkak  is 
újra kacagjanak!

M ilyen  kevés kell sokszor ahhoz, 
hogy n e  csak  k icsin yek , de a  n a 
gyok szívéb ő l is elűzzük  a borút és
m egvigaszta ljuk  a  m egszom orodot-
takat!

M ég a lig  pirkad, de O lga te stv ér  
m ár régen  o tt á ll a gyúródeszka  m e l
lett. N yú jtogatja  a  tészta lap okat. 
L ekvárt k en eg et rá. Sű rű n  egym ás  
m ellé . E bédre d ere ly év e l k ed v esk e
d ik  az  otthon  népének . Ez sok  m u n 
kát ad, korán k e lle tt  fe lk e ln i hozzá.

A z otthon  n épe m ég  a lszik . O lga  
te stv ér  tü zet rak. F eltesz i a tejet, 
hogy m ire az öregek  fe lk e ln ek , kész  
leg y en  a  reggeli.

*
A  lakószobák fe lő l neszezés h a l

la tszik . É bredezik  a nép. L assan  t i
pegn ek  be az öreg, több nyire  beteg  
n én ik ék  a  n agyterem be, am i ebéd lő  
is, n ap pali is  egyben . E g y ik -m á sik  
k edves m o so llya l köszön ti társa it, d e  
akad m orcos, rosszkedvű  is, m in t az 
olyan  em ber, a k i n em  a lu d ta  k i m a
gát. M egindul a  tere fere  a  nén ik ék  
között.

E gy leá n y  jön  be. M egteríti az asz
ta lt, aztán k im egy  a konyhába. S e 
g ít behozni a  reggelit, a  jó  m eleg  
kávét.

A  n én ik ék  k örü lü lik  az asztalt. 
E gy-egy  k a lá cssze le t kerü l m indenk i 
elé . A k in ek  jobb az é tv á g y a  na
gyobbat, ak i csak  k e v e se t e sz ik  k i
sebb et; m in d en k in ek  a  k íván sága  
szerint. O lga te stv ér  kezéb en  a  m erő
k a n á lla l a k á v é t adagolja. G ondo
san, m in tha  az anyju k  len n e  a d a 
golja  a porciókat. Aki fö lle l szereti, 
annak fö lle l, m ások nak  a nélkü l. 
M ajd letesz i a m erők analat és két 
kezét ö ssze tév e  im ádkozik. A  n én i
kék  h an gosan  m ondják  v e le  az asz 
ta li áldást:

— Jövel U ram , lég y  vendégün k . 
Á ljd  m eg m in k et és áldd m eg, am it  
adtál nékünk . Á m en.

A  nén ik ék  lassan , öregesen , de jó
ízű en  fogyasztják  a  reggelit. O lga  
te stv ér  v e lü k  étkezik . K özben  b e
szé lgetn ek . A  reggeli b eszédtém a  
gyakran  a vo lt tan ítónő  körül forog, 
m ert ő  soha nem  reggeliz ik . V alaki 
kita lá lta , h ogy  ő zugevő. E zen nagyot 
n ev et m indenk i. A  ta n ító n én i n ev e t  
legjobban, m ert m egérti és szereti a 
tréfát.

R eggeli u tán  O lga te stv ér  fe lo l
vassa  az Ü tm u tató  szerin ti reggeli 
igét. R övid igem agyarázatta l és im á
va l végződ ik  a reggeli.

A n éa ik ék  szétszé led nek . L eü lnek  
a m aguk m egszok ott he lyére. Szun yó- I

káln ak , v a g y  b eszé lgetn ek . Sokat  
unatkoznak, íg y  tö ltik  a  napjukat*

*
K in t a  kon yhában O lga n ővér  szor

goskodik . N agy  gond é s  sok  m unka  
a tizen n yo lc  b en tla k ó  öreg n én i jó l-  
tartása. T öbb seg ítség  k ellen e . N éha  
pörlekedés h a lla tsz ik  a  nagyszobából. 
A z asszony akkor is asszony, m ikor  
m egöregszik . A z un atkozó  öreg  né
nik , m in t a rossz g yerm ek ek  ham ar  
összekap nak  v a la m i csek élységen . 
Ilyen k or ott k e ll h a g y n i a  m u n k át s 
be k e ll sza ladn i k özéjük  b ék esség et  
terem ten i.

A  bőséges, jó ízű  é s  m in d en k i 
eg y én i k ív á n sá g a  szerin t fe ltá la lt  
ebéd u tán  ism é t rövid  áh ita t k ö v et
kezik . K éső délu tán , vacsora e lő tt  
bib liaóra van.

V acsora után , úgy  h ét óra fe lé  k i
ürül a terem . A  n én ik ék  a szobájukba  
m ennek . L assan  elp ih en n ek . E lcsen 
d esed ik  az otthon .

O lga te stv ér  holtfáradtan  roskad  
le  e g y  székre.

—  H a az Ű r nem  ád erőt, akkor  
n em  bírom  sok á ezt a  m u n k át —  
m ondja.

B eszélgetünk:
A b eszé lgetésb ő l m ég jobban m eg

v ilágosod ik  e lő ttem  az a lbertirsa i 
szereteto tthon  é lete .

A  sok  öreg néni, m ajd m ind beteg  
is. A legtöbb  szívbeteg , va g y  korábbi 
agyvérzés sú lyos n y o m a it v ise li, m a 
gán. M indet kü lön  kell gondozni, bá
torítan i, erősíten i. O lga testv érn ek  
eg y  szem élyb en  k e ll k özöttük  anyá
nak, szakácsn én ak , papnak, orvos
nak és néha szigorú bírónak lenni. 
K im erítő  m unka. S z ív  k e ll hozzá, 
m ert csak nagy  nagy  szeretette l l e 
het e lvégezn i.

Im ádkozzunk érte é s  m in d egy ik  
szeretetotthon  vezető jéért, hogy ad
jon az Ű r  n ék ik  erőt a  szo lgá la t e l
végzésére.

*
A z öreg nén ik ék  napja unalom ban  

te lik . D olgozni nem  tudnak, szóra
kozásuk nincsen- S ok at vann ak  e l
fo g la lv a  önm agu kk al é s  ez sok ke.« 
serű ségn ek  az okozója. S zeretnék  ha  
az eva n g é lik u s h ittestvérek  néhán y  
jó  kön yvet, tá rsasjá ték ot kü ld en én ek  
nékik .

K érem  az Isten t, h ogy  ez  m egtör
tén jék . Szontágh  István

K I C S I  I S T V Á N K A
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Luther Krisztus pokolraszállásdról „ . . . M E G T A R T Á S R A  V A L Ó  N É P . . . “
»A zt kell elmondanunk erről a h it

cikkről, mégpedig olyan egyszerűen 
am int csak lehet, hogy érettünk  
Krisztus a poklot m egsemmisítette, 
az ördög birodalmát és hatalmát tel
jesen összezúzta.« »Testünk és külső 
em berünk szerint ugyan még rém ít 
és szorongat bennünket a pokol, 
úgyhogy gyötrődünk miatta, de a h it
ben és Lélekben már megsemmisült, 
össze van zúzva, nem  árthat nekünk. 
M indezt egyetlen egy ember tette a 
m i Urunk Krisztus, azzal, hogy alá- 
szállott a poklokra.« »Az összes szer
zetes szentsége, a világ m inden ha
talma és ereje sem képes arra, hogy 
a pokol, tüzének csak egyetlen szik
ráját is kioltsa. Azonban ez az em 
ber győzelmi zászlajával maga szállt 
alá, m enekülnie kellett előle vala
m ennyi ördögnek, akárcsak a halálos 
méreg elől és a pokol m inden tüzé
nek ki kellett aludnia.«

E zeket L uther 1533. h ú svétja  
utáni héten  T orgauban m ondta, ahol 
igeh irdetés-sorozatot tartott a m áso
dik  h itágazatról. Jézus pokolraszál- 
lá sá v a l kapcsolatban kü lönösen  k ét  
fig y elem rem éltó  do lgot k e ll k iem el
nünk L uther prédikációjából.

L uthert az egész  pok ol-k érdés csak  
Jézus K risztus m egvá ltó i m un kájá
v a l v a ló  összefüggésében  érd ek elte. 
A  középkori gyakorlatta l e lle n té t
ben nem  részletezi, tag la lja , nem  sz í
nezi k i, hogy m ily en  a pokol. F ő leg  
nem  igyek sz ik  m in él m elegeb bre be
fű ten i azért, hogy a  pok olterem tette  
rém ü let seg ítség év e l, teh át lélek tan i 
eszközökkel, k én yszer ítsen  em bereket 
»hitre«;

Jézus pokolraszállásáról é s  fe ltá 
m adásáról eg y  prédikáció  keretében  
beszél. A  d iad al öröm hírét szó la lta t
ja m eg. N em  rém ít. B átorít, erősít, 
v igaszta l. H a erre a  kérdésre kere
sünk fe le le te t  nála: m i a pokol? —  
akkor k özvetlen  vá laszt, m eghatáro
zást nem  is kapunk tő le. K özvetett  
vá la sza it ta lán  íg y  leh etn e  összefog
la ln i: A  pokol bű neink  v ég ső  követ
kezm én ye. H ogy m i a pokol, azt át 
se  tud juk  é ln i, csak  Jézus K risztus  
tud ja  igazán , m ert ő é lte  át. Ö v i
szont azért é lte  át, hogy  nekü nk  ne  
k e lljen  átélnünk . »M ost m ár nem  
szabad eg y  keresztyén n ek  sem  fé ln ie  
tőle. H a e l is jön a h a lá l órája, nem  
k ell a pokol k ín ja it e lszenvedn ie , 
am inthogy  K risztus á lta l a  h a lá lt

sem  íz le li m eg , hanem  a ha lá lon  és 
poklon át az örökéletre  k e ll jutnia.«

A  m ásik  dolog, a m ire  L uther pré
d ik ációja  fe lf ig y e lte t  az, hogy nem  
k ö ti hozzá m ond an ivalóját a közép
kori v ilágk ép hez, a m ely  sz in te  fö ’d- 
rajzilag  határozta  m eg  a pokol h e
ly é t é s  az ókori pogány népek  e lk ép 
ze lésév e l sz ín ezte  ki azt (e lég  csak  
D an iéra  gondolni). íg y  tanít: »H ála  
Isten nek , nem  vag y u n k  o ly  ostobák, 
h ogy azt h in n én k  és m ondanánk, 
h ogy K risztus pok olraszá llása  testi
leg  történ t vo lna  m eg, k ü lső leges  
m ódon, farúdon lobogó zászlóval, 
v a g y  m in th a  a pokol fából, v a g y  v a s 
ból készü lt ép ítm én y  lenne.«  »H ogy  
m iként történ h etett az, h o g y  eg y  em 
ber, aki a sírban feküd t, u gyan ak
kor a lá szá llo tt a poklokra, azt h agy
juk  nyugodtan érth ete tlen n ek  és 
m egm agyarázhatatlannak . M ert
m indez nem  te stileg  m egragadható  
m ódon történt, m ég  akkor sem , ha 
vask osan  é s  te stileg  fe stjü k  m eg, 
kép zeljü k  el és pé ldázatban  k e ll be
szé ln ü n k  róla, m in th a  csak  eg y  erős 
v itéz , v a g y  óriás h ato lt vo ln a  be se 
regév el, zász la jáva l és fegy v ereiv e l  
eg y  várba, h ogy  az t szétrom bolja, 
benne az e llen ség et fo g ly u l e jtse  és 
m egkötözze.«

U gyanakkor L uther k ö ti m agát a 
bib lia  k ife jezéseih ez , nem  igyek sz ik  
azokat á tv itt érte lem ben  m agyaráz
ó i. Ú gy  lá tja , hogy itt  o lyan  képben  
beszél a bib lia , a m e ly e t a  h itv a llá s  
is  á tvett, a m ely  a lk a lm as arra, hogy  
m egragad hatóvá  teg y e  szám unkra  
Jézus K risztus értünk k iv ív o tt d ia
d a lá t és az erről szóló  öröm hírt. »Az 
ily en  kép  n em  árt és neon tév esz t  
m eg, han em  nagyban seg ít, h ogy  ezt 
a h itágazatot m egértsem  és e lfogad 
jam ; az egész  érte lm e h om álym entes  
és tiszta. Ez íg y  v a n  fü g g e tlen ü l a t
tól, hogy a  pokol kapuja és a zászló  
rúdja  fából van -e , v a g y  vasb ól, vagy  
hogy egyá lta lán  létezn ek -e?  A zokat 
a dolgokat, a m ely ek et n em  ism erünk  
és nem  tudunk, csak  ily en  m ódon, 
képekb en  ragadhatju k  m eg.«

L uther teh á t nem  v a la m i v ilágk ép , 
vag y  éppen  a középkori v a llá so s v i
lágnézet érdekében  száll síkra. A z  
ev a n g é liu m  ü zen etét to lm ácsolta . 
»Pokol, ho l a  te  fu llánkod?!«  Ezt a 
h ú sv éti kérdést akarja m ost is  sz í
vü n k b e vésni;

Sajtóosztá lyu n k  kiadásában v é 
k o n y  fü zet je len t m eg, e lső  lapján  
c ím ü l v ise lv e  P éter  e lső  lev e lén ek  
ezek et a szavait. A  fü zet különle- 
nyomat a Lelkipásztor c. lelkészt 
szakfolyóirat ez év januári számából 
és egyházunk  püsp ökein ek  1953. d e 
cem ber 1-én, P ozsonyban , teo lóg ia i 
diszdoktorrá avatásukkor elm ondott 
b eszédeit tartalm azza.

L apunk amnak id ején  részletesen  
beszám olt egyh ázu n k  küldöttségéinek  
n a g y je len tő ség ű  szlovák ia i lá togatá 
sáról és en n ek  k iem elkedő esem én y é 
ről: dr. Vető Lajos és Dezséry László 
püspök díszdoktorrá avatásáról a 
Szlovák  E van gélik u s T eológ ia i F a
ku ltáson . Pecsét volt ez a látogatás 
a ké t evangélikus egyház egyháztör
ténelm i jelentőségű egymásra találá
sán és a püspökeinket ért m egtisztel
tetés egyházaink kézfogását szimboli
zálta. A két d íszdoktori szék fog la ló  
beszéd m integy  testv ér i beszám oló  
v o lt a  m agunk é le térő l é s  h itérő l a 
testvérnek .

Dr. Vető Lajos püspök beszédében  
arról a problém áról szólt, m elly e l 
le lk észe in k  »a fe lszab ad u lás u tán  bi
zonyéra  Isten  akaratából kü lönös
képp en  szem bekerültek«: az egyház 
m int közösség kérdéséről. A  d isszer
táció  őszin tén  szem b en éz azzal a kér
d éssel, am i va lóban  keresztyénsé- 
günk egyik legizgatóbb kérdése, és  
ezt o lym ódon teszi, hogy n em csak  a 
le lk észek n ek , hanem  m inden egyház- 
tagnak segítséget nyú jt a  v á la sz  m eg 

keresésében  é s  az  ebből fo lyó  ke
resztyén  m agatartásban . A  b ib lia  és  
h itv a llá sa in k  tan ításáb ól ind ul ki, 
m ajd az ige  k r itik áját v á lla lja  egy
házi m últun k  és m ai kérdése in k  fe 
le tt. M indezt azért teszi, hogy v ilá 
gosan  lássu k  Isten tő l kapott fe la d a 
tunkat: »Az egyháznak az embere
ke t közösségi életre kell nevelnie. 
M eg k e ll tan ítan ia  őket arra, hogy  
eg y m á st szere tetb en  elhordozzák, se 
g ítsék . az eg y én i kü lönbségek  és e l
téréseik m eg b ecsü lésével, v a g y  leg 
alább tisz te le  then tartásával tudjanak  
egym ássa l b ékében  éln i. s egym ássa l 
tudjanak  együttm űködni.«  A z egyén , 
a  csa lád  és a  v ilá g  é le tén ek  p rob lé
m áiban  m egm u tatja  »azt a  h e ly es  
utat, m e ly  m egoldásra, gyógyu lásra  
v ezet: a szeretetben erős és igaz kö
zösségi magatartást«.

Dezséry László püspök v a llá s t  tesz  
»arról a h itről, am ely  benn ün k  é l 
s azokról a  h itbe li fe lism erésekről, 
m ely ek et a k eg y e lm es Isten  egyh á
zunk szo lgá latára  n ézve  a m i nem 
zed ék ünk nek  ajándékozott«. »Isten  
m in d en estü l m egm ozgató  k érdéseket 
szeg ezett nekünk«, m ely ek n ek  az vo lt  
a célja , hogy élő reménységgel ké
pessé tegyen a hitre és a szeretetre. 
D ezséry  püspök beszédében  kezdődő  
új egyháztörténelm i korszakunk k ö 
zéppontjában  az igehirdetést és a 
gyülekezetét látja. Isten  iránti há lá 
va l szám ol be arról, hogy  »a refor
m áció  óta  fen n á lló  é s  sok -sok  v ih art  
m eg á lló it m agyar eva n g é lik u s eg y 

házban szilárdan  á ll az egyh ázi h i
vata l, az egyház egysége, szilárdan  
á llan ak  a  p resb itér iu m o k . . .  Isten  
*géje szabadon és erővel h irdettetik  
az országban . . .  ú jjáép ítettü k  tem p 
lom ain kat s a gyülekezetek az ige
hirdetésből naponként tápláltatva él
nek és virágoznak.«

A z igeh ird etés becsü letességének , 
igazságának  és szem élyes hatásának  
kérdései u tán a  püspök a gyü lek e
zetre irán yítja  tek in tetü n k et, m ert 
L uther é s  a  b ib lia  ta n ítá sa  nyom án  
tudja, »hogy az egyháznak  az eg y 
ház népére v a ló  te k in te tte l s népe  
érdekében k e ll v ég ezn ie  egész szol
gálatát«. Tanító egyház vagyunk  — 
m ondja és arra fig y e lm ezte t, »hogy  
a v ilá g  nem  eg y es igazakról, hanem  
az egész  gyü lek ezet becsü letéb ől 
sz e ie z  m agának benyom ást a keres í- 
ty én ség  á ldásáról v a g y  átkáról a mi 
m csta n i napjainkban«.

A székfog la ló  beszéd  m inden  sora 
ta n ú ságtétel a boldog fe lism erésrő l, 
h egy  . egyházunk megajándékozott 
egyház, de arról is, h ogy  »a m eg
ajándékozó ttság n agy  éi'zései között 
eszm élü n k  igazán bűneinkre, m ulasz- 
'ásainkra és feladatainkra.

E zek a k érdések  é s  b izonyságte
v é se k  a  m ieink , va lam en nyiün ké. 
R ólun k  v a n  szó é s  a körülöttünk élő, 
k eresztyén  fe la d a tk én t reánk bízott 
em berekről, akikkel együtt m i va
gyunk a megtartásra való nép.

Zay László

KÜLFÖLDI 
EGYHÁZI HÍREK
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390 FONT NYUGDÍJÉRT, M IN T  
L É T M IN IM U M É R T  H ARCOL. A 
W e s tm in s te r t  Papok Házában J. 
B r i c r 1 y lichíieldi kanonok a 
nyugdíjas lelkipásztorok vitájában 
síkraszállt az elaggott lelkészek és 
feleségük életminimumát biztosító 
nyugdíjért. A z  összeget évi 300 font
ban jelölte meg, amely jelenlegi két
ségbeejtő helyzetükből kimentené 
őket. A jelenlevők lelkesedéssel fo
gadták az indítványt, amit azután 
az Egyház zsinata elé terjesztettek

Nemsokára befejezik tanulmányai
kat az általános iskolák és a közép
iskolák felső osztályát végző fiata
lok. Természetes tehát, hogy őket 
elsősorban, de rajtuk túlmenve az 
egész országot foglalkoztatja a pálya- 
választás kérdése. Erről folyik most 
a szó otthon és iskolában egyaránt.

Különös felelősség hárul ebben a 
helyzetben a szülőkre és pedagógu
sokra egyaránt. Mind a családnak, 
mind az iskolának nagy tiszteletben 
kell tartania az ifjú léleknek az élet
ről alkotott első képeit. Senkit sem 
szabad erőszakkal, de még rábeszé

Az egyéni szempontokon túlme
nően azonban igen fontos társadalmi 
és közösségi szempontok is vannak. 
Ma már sikerült kiküszöbölni a régi 
társadalmi rendnek az ezen a téren 
mutatkozó visszásságait is: minden 
fiatal tehetségéhez és célkitűzéseihez 
méltó pályát választhat. Azok, akik 
eddigi tanulásukkal bebizonyították, 
hogy méltók a további tanulásra 
folytathatják tanulmányaikat a kö
zépiskolákban, Illetve az egyeteme
ken és főiskolákon. Azok számára 
pedig, akik nem akarnak tovább ta
nulni, nyitva áll az ipar és a mező

TANULÓ G Y ERM EK EIN K

ARCOK A BIBLIÁBAN
Az otthon maradt fiú

(Lukács 15:25—32.)

A tékozló  fiú  tö r tén etét jó l ism er
jük és sokszor halljuk , am ikor m eg
térésről és m agun kb aszállásró l v a n  
szó.

Jézusnak  a  tékozló  fiú ró l szóló  
példázatában nem csak  a  tékozló  f iú 
ról van  szó, hanem  pontosan  arról, 
hogy: »egy em bern ek  két fia  va la .«  
(Lukács 15:11.)

Az egyik et, a tékozló  fiú t jobban  
ism erjük. V együ k  azért m ost szem 
ügyre a m ásikat, az otthon  m aradt 
fiú t, hogy m égjobban m egism erjük  
Jézus példázatának  lén yegét.

T udjuk, hogy m en n yire  várta  v isz -  
sza az atya  e ltá v o zo tt és e lv eszett  
fiát. A z otthon  m aradt fiú , a  bátyja  
azonban nem  várta.

Ez a fia , am ikor a m ezőről haza
jövet, a  házhoz k özeledve, ha llja  a 
vigadozást, a  zen ét és táncot, nem  
öröm  tö lti e l, h an em  a gyanú.

Sejti, hogy öccse  jö h etett haza. 
Irigy  és fé lték en y  a vagyon  m iatt. 
N em  fe le jti öccse  e lv itt  részét, Ez 
m arja önző szívét.

D ávid  az e szev eszett S a u lt hárfá
jáva l m eg tudta  szelíd íten i. Ezt az  
em bert azonban a  zen e  és tánc, ha  
m ég oly m ennyei öröm  su gárzása  is, 
m int am ilyen  az atya i szeretet, sanda  
gyanújából csak haragra gerjeszti 
a ty ja  é s  te stv ére  iránt. A z öröm , a 
jókedv, a  zen e  h id egen  hagyja.

E lőszó lít egy szolgát. K érdőre  
vonja, hogy: »m i dolog az?« B e sem  
teszi a lábát az a tya i házba, ahol 
pedig  ő  is otthon  vo lt, hanem  csak  
kérdezősködik  és sz im atolgat, m in t  
egy  rossz szom széd.

A m ikor a  szo lga  közli v e le  az öröm 
hírt és a tyja  n agy  öröm ét, k iön ti 
e lő tte  haragját és sem m iképen  sem  
akar bem enni, hanem  hagyja , hogy  
az h írü l v ig y e  haragvó gonoszságát 
atyjának . Ö röm - é s  ünneprontó, bot
rányt keltő  a  m agatartása .

»A nnakokáért« k ijön  az a ty ja  és 
kérle li sz ív telen  és konok fiát. E l
nézi, hogy atyja  őt kérle lje . H ajtha- 
tatlans ágában arcátlanu l a tyját v á 
dolja szem rehányása iva l. A zt m ondja, 
hogy atyja  nem  adott nek i m ég egy  
kecskefia t sem , hogy b aráta iva l v i 
gadjon.

Ugyan, ki h isz i ezt e l neki?  A tyja, 
aki k isebb ik  fiának  e lső  kérésére  
odaadta fe le  vagyonát, e lőre  k iad va  
Örökségét, vájjon  éppen csak  n ek i 
he adott v o ln a  egy  kecsk efia t?  N em  
adott, m ert nem  is  kért. A k i sa j-  
hálta a h ízott tu lkot a tyja  öröm étől, 
hazakerült testv érétő l és az egész  
báznépétől, éppúgy sa jn álh atta  a 
kecskefiat is barátaitó l é s  ahogy

m ost sem  vigad , úgy v é lü k  sem  v i
gadott.

U tá lt ez  az  em ber m inden  közös
ségeit. M agának élő, öröm öt, kedély t  
nem  ism erő, le lk e tlen  je llem  tárul 
elén k . A ty já v a l szem b en  tisz te le tlen  
és  engedetlen . H ivalkod ik , hogy  
m en n yi esz ten d eje  szo lgá l s  ezt úgy  
tü n teti fe l, hogy aty ján ak  dolgozott. 
H iszen  a ty ja  m aga  is  dolgozott és  
szolgái is  dolgoztak, nem csak  ő. 
M ost sü l ki, h ogy  m iért dolgozott. 
N em  szeretetb ől, h an em  a  vagyonért, 
a m aga hasznáért.

A zt m ondja, hogy a ty ja  parancso
la ta it soha át n em  hágta. H a ez  igaz, 
ha n em csak  h iva lkod ás, akkor sem  
leh ete tt ez a m agatartása  őszin te  és  
m ég k ev ésb b é  szívből fakadó, m ert 
je llem e  é s  v ise lk ed ése  a laposan  rá
cáfol.

T estvérérő l is  csak  úgy beszél: 
»Ez a te  fiad«. M intha a ty ja  n ek i 
nem  is v o ln a  a ty ja  és testv ére  nem  
is vo ln a  testvére .

L egrútabb te tte  m ost következik . 
A tyján ak  tiszta  öröm ébe, m egtért fia  
m ú ltján ak  az üröm ét keveri bele. 
A  m egbocsátó  szeretetre  ta lá lt  te st
vérét, ép p en  a  m egbocsátás öröm 
ünnepén , a tyja  e lő tt v ád o ln i kezd i 
lezáru lt m ú ltjáva l. U gyan a k k o r  a ty 
já t is, m in t f ia  b ű n össégén ek  okozó
ját, a  m egbocsátás m ia tt pedig, m int  
f ia  bűnpártolóját, vádolja .

S z ívéb en  n in csen  szeretet sem  
atyja , se m  te stv ére  iránt. A  m egbo
csátásról, m ely  a ty já n a k  joga és  
öröm e m egtért fia  irán t s am i neki 
is  k ö te lesség e  vo ln a , m it sem  tud. 
C sak hagyja , h ogy  a ty ja  k ér le lje  és 
m indvégig  hajth atatlan  és en g esz te l
h ete tlen  m arad.

V égü l is  a tyjának  hozzáin tézett 
végszava  ez: »V igadnod é s örülnöd  
k ellene, hogy ez  a  te  testvéred  m eg
halt és fe ltám ad ott: e lv e sz e tt  és  
m egtalá ltatott.«  (L ukács 15:32.)

N em  vigadott és nem  örült, m ert 
le lk e  m ély én  v o lt gonosz.

T estv ére  csak e lv eszett juh és e l
gurult drachm a volt, de m egta lá lta 
tott.

A  tékozló fiú  a  m egtértek  jó  pél
dája, m íg  ő, az »otthon m aradt fiú«, 
a farizeu sok  díszpéldán ya

Jézus á llíto tta  oda m indk ettő jü ket  
a farizeusok  elé. (Luk. 15:2, 3, 11.) 
L ássák  m eg, h ogy  e kettő  közül m e
ly ik  az e lv e sze tt és m eg ta lá lt juh, 
az e lv esze tt és m eg ta lá lt drachm a, 
hogy lássák  m eg a tékozló  f iú v a l e l
len tétb en  önnön tük örk ép ük et az ott
hon m aradt fiúban;

Dr. Gyimesy Károly

február 16-án.

NÉMETORSZÁG
A S ch le sw ig — H olsten -i tartom ány  

ev a n g é lik u s egyházának  zsinatjában  
a  g y ü lek ezetek  ifjú sá g á n a k  is h e ly et  
b iztosíto ttak  a  zsinatban  azá lta l, 
hogy k ép v ise lő jü k et rendes zsin ati 
tagu l h ív ták  be.

*
A németországi evangélikus misz- 

sziói napok jelentéséből tűnt ki, 
hogy a tengerentúlon működő misz- 
szionáriusoknak a száma 1952-ben 
446-ról 580-ra emelkedett,

IZRAEL
M ost van  a laku lóban  az Izraeli 

K öztársaság terü letén  az ev a n g é
lik u s egyházak  tanácsa, a m ely  va 
lam en n yi o ttan i lu theránus egyházat 
egy ség es szervezetb e  szándékozik  
töm öríteni.

FRANCIAORSZÄG
Vienney, francia  protestáns le lk i-  

pásztor a békem ozgalom  tagja  m ár
cius 10-én a  P erreu x-b en  tartott 
nagy tiltak ozó  gyű lésen  b eszé lt a 
bonni és párizsi egyezm én y  ellen , 
am ely  tu d va levő leg  N y u gat-N ém et-  
ország új raf elf agyvérzését és az a t
lan ti háborús paktum ba va ló  bevo
nását célozza.

LELKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉG
A  p esti é s  budai egyh ázm egyék  

le lk észe in ek  ren dszeres teo lóg ia i 
m u n k ak özössége  április 8-án az 
E gyetem es székház tanácsterm ében  
tartotta  április h a v i összejövete lét.

B evezetőü l Cserháti Sándor b ib 
lia tan u lm ánya  han gzott e l K eresz
te lő  János é s  Jézus k eresztsége  egy
m ásh oz v a ló  v iszonyáról, v a la m in t a 
Zsid. 6, 4 é s  köv. v ersek  értelm éről. 
A ta n u lm án yt e lev en  m egb eszé lés  
k ö v ette . E zután dr. Kosa Pál ta n u l
m ánya kerü lt fe lo lv a sá sra  é s  rész
le te s  m egb eszé lésre , ezen  a  cím en: 
»■A S zen tlé lek  tartja  fen n  az egyhá
zat«. A  tan u lm án y  az egyház kon
tinu itásán ak  kérd ésével, tovább á az  
igeh ird etésn ek , a  szen tség -k iszo l
gá ltatásnak  és az egyházi szo lgá la t
nak , m in t a S zen tlé lek  eg yh ázfen n 
tartó m unkája e lső leg es eszk özei
nek  je len tő ség év e l é s  teo lóg ia i ér 
te lm é v e l fog la lk ozott.

léssel sem olyan irányba elindítani, 
ami nem egyezik meg vágyaival és 
elképzeléseivel. Sőt, inkább arra kell 
figyelni, hogy milyen irányban fogé
kony a fiatal lélek és segíteni őt ab
ban, hogy neki megfelelő hivatást vá
laszthasson.

gazdaság minden területe.
PályaváJásztás előtt álló fiatal« 

jainkra széles lehetőségek várnak. 
Segítsük őket abban, hogy olyan 
élethivatást válasszanak maguknak, 
ahol tudásuk legjavát adják a hazá
nak.

B I B L I A - O L V A S Ó
HETI IGE:

Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy 
irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisz
tusnak a halálból való feltámadása által. 1. Pét. I, 3.

Április 25. vasárnap — 1. Kor. 15, 1—11.
A z evan géliu m , a  fe ltám ad ás öröm híre, az üd vösség a lapja  n em  ko« 

holt va g y  légb ő l kap ott tan ítás. T örténeti bizonyságok , szem tan úk  pré« 
diikálása ébreszti h itün ket.

Április 26. hétfő — 1. Kor. 15, 12—19.
K önnyebb a  K risztus feltám ad ásában  hinni, m in t v a lla n i a testn ek  

fe ltám ad ását. P ed ig  keresztyén  h it a  K risztus fe ltám ad ása  h ite  és a  test  
fe ltám ad ásán ak  h ite  n é lk ü l n em  hit.

Április 27. kedd — 1. Kor. 15, 20—28.
A  fe ltám ad ásn ak  ren dje  van . E lőször is  az em ber-K risztusnak  kel«  

le tt e lső  zsen g éjén ek  len n ie , hogy az em ber-Á d ám  b ű n én ek  zso ld ját el« 
törölje. A  tovább i rend célja , hogy  vég ü l Isten  d icsősége  az  e lső  zsen ge  
után  m in d en k i fe ltám ad ásában  te ljesség re  jusson.

Április 28. szerda — 1. Kor. 15, 29—34.
N em  a h a lá l fé le lm e , h an em  a  fe ltám ad ás h ite  köte lez  keresztyén  

erk ölcsiségre, azaz é lő  rem én ységb en  v a ló  új é letre .

Április 29. csütörtök — 1. Kor. 15, 35—49.
A  lélek  h a lh atatlan sága  n em  sok at érne. M agunkkal v in n én k  az  

örökkévalóságba az é le tn ek  az Á dám  b ű n esete  okozta  m inden  terhét, 
A  h a lá lt k övető  fe ltám ad ás azonban m egtisztít, az é le t  igazságában  
tám aszt fe l  és é lte t  a  K risztus arcához hason lóvá  tév e ,

Április 30. péntek — 1. Kor. 15, 50—53.
A  fe ltám ad ás titok . H itn ek  és n em  lá tá sn a k  tárgya. E gy m inden«  

ese tre  b iztos; a bűnnek  é s  m inden  k ö v etk ezm én yén ek  m ég  a  csírája  is  
e lp u sztu l benne.

Május 1. szombat — 1. Kor. 15, 54—58.
A  fe ltám ad ásh it ú jjáform álja  a  fö ld i é le te t  is. Isten n ek  h á lá t adva  

új é le te t  é lü nk . Ü j é le tü n k  a lap ja  a  K risztus d iadala. Üj é le tü n k  tar
ta lm a  az á llh ata tos és buzgó m un ka — , m e ly e t m ind ig  Isten  sz ín e  e lő tt  
végzü n k . Ú j é le tü n k  rem énye, hogy m unkánk n em  h iáb avaló  az Ú rban,

MEGJELENT:

.......MEGTARTÁSRA VALÓ NÉP...“
D. Dr. V ető  L ajos és D. D ezséry L ászló  püspökök díszdoktori 

szék fog la ló  beszéded.
Ara 2.— forint
M egrendelhető  az E vangélik us E gyetem es Sajtóosztá lynál, Buda

pest, V III., P usk ín -u tea  12. — C sekkszám laszám : 220.278.



4 E V A N G É L I K U S  É L E T

V ELÜ N K  ÉL A  H A T V A N  ÉVE H A L O T T  K O SSU T H  LA JO S A m i m elle tt szó  n é lk ü l e lm en n i n em  leh et
A Kossuth emlékkönyv tíz tanulmányáról

\  RRÖL A  K ÉTK Ö TETES, h ata l- 
m ás K ossu th  E m lékkönyvről 

ak arun k  itt beszám oln i, a m ely et ta 
v a ly  je len te te tt  m eg  az A kadém iai 
K iad ó s a m ely  közel ezer o ldalával 
K ossu th  L ajos szü le tésén ek  150. é v 
fordulójára lá to tt napvilágot. A  M a
gyar T örtén elm i T ársu lat k ész ítette  
a  k ö n y v et, a m e ly  tíz  nagy tanu lm á
n yáva l a  h ián yzó  kritikai K ossu th - 
é le tra jz  vázla tán ak  tek intendő. M ost 
v a n  h atvan  é v e  annak, hogy  K ossuth  
L ajost e g y  ország  gyásza s az egész  
haladó v ilá g  részv éte  k ísérte  a  buda
p esti kerep esiú ti tem etőbe, am elyb en  
«na is  pihen . A lak ja  a  történelm i 

_ va lóságból e g y  m agyar legen d a  for- 
' m áiba  m ent át. K ossu th  L ajos száz  

esztend ő óta ten g e ly e  m indannak, 
am i a m agyarság  és országa körül le 
játszódott. K ossu th  száz é v  óta  v e 
lünk  é l, m in t a h ogy  v e lü n k  vo lt a
19. század legn agyobb  nem zeti erő 
fe szítése ib en . Z elenk a P á l ev . püspök  
m iskolc i le lk ész  korában, 1882-ben  
T urinban m eglá togatta  a nagy  szám - 
ű zöttet s hazajövet beszám olójában  
ő írta  le  azt, hogy  K ossu th  L ajos a 
m i prófétánk. A z evan gélik u s m a
gyarság  eg y ik  legn agyobb  örök
h agyójá t tiszte ljü k  K ossuthban. 
Ezért teh á t kétszeresen  is érdekel 
m in k et az  arckép, am ely et a leg 
újabb történ elm i ku tatás rajzo lt fe l  
róla,

4  Z EM LÉK K Ö NYV ELSŐ KÖTE- 
TÉNEK  ELSŐ T A N U L M Á N Y Á T  

»K O SSU T H  LA JO S H A R C A  A  FE U 
D Á L IS ÉS G Y A R M A T I ELNY O M ÁS  
ELLEN« c ím en  K o sá iy  D om okos 
írta, aki m in t ism eretes, néhán y  é v 
v e l eze lő tt terjed elm es é s  k itűnő  
é letra jz i m onográfiát írt a  fia ta l 
K ossuth L ajosról. M int a  cím ből is  
látható, K osáry  összegező  tan u lm á
nya a szabadságharc e lő tti K ossu th - 
ról szól, ak i a  pozsonyi országgyűlési 
e llen zék et cse lek v ő  erővé  vá ltoztatja . 
1840-ben, tavassza l, szabadul K os
suth  börtönéből. A z  egykori e llen zék i 
vezérek: rabok, b etegek  v a g y  h a lo t
tak. K ossu th  fr issen  lép  feL »Világo
san felism erte —  írja  K osáry  — , 
hogy a haladás és vele a reform
ellenzék erői növekedőben, az 
ancien régime erői pedig csökkenő
ben vannak. Kossuth nem  tévedett.« 
A haladás erő ire  ép íti fe l tervszerű en  
egész  m unkáját. K ossu th  az, aki tu 
datosítja  kortársaival, hogy M agyar- 
ország kétszeres e ln yom ás a la tt  s ín y 
lődik: feu d á lis e ln yom ás a latt, m e ly 
tő l k ép te len  a nép  n em zetté  v á ln i és  
gyarm ati osztrák  eln yom ás a latt, 
m ely  e lap asztja  az  ország erőit; 
M indkettőtől egyszerre  k e ll szabadul
nia M agyarországnak. K ossuth  harca  
az önálló  m agyar polgári á llam ért  
fo ly ik  s 1848 tavaszán  határvonalhoz  
ér.

S in k ov ics Istv á n  «-Kossuth, az ön
á lló  p énzügyek  m egterem tője«  cím en  
írt egy  hosszabb tanu lm án yt, a m ely 
ben  gazdag an y a g g a l m utatja  be 
K ossuth  gyakorlati k ép esség ét a  
gyarm ati szo lgaságból történő fe lsza 
badításra. A z  ország p énzügyeinek  
fü g g etlen ítésé t K ossu th  tartotta  a  
legfon tosabb  teen d őn ek  tü stén t a fe 
le lő s  m in isztériu m ok  fe lá llításakor. 
P én zü gy i po litik ája  m in d vég ig  reá lis  
v o lt s  m eg v a ló síth a tó  célok at tű zött  
m aga  e lé . P ed ig  m in isztertársa i a  leg 
nehezebb időkben  m agára hagyták . 
K ossu th  m in t pénzügym iniszter, a  
korm ány többi tag já n a k  tu d ta  nélkü l 
és  akarata e llen ére  e lő k ész ítette  az 
ország e llen á llá sá t, m ie lő tt a feg y v e 
res harc k irobbant vo lna . P én zt t e 
rem tett s  a  p én zért feg y v ert szer
zett;

E m ber G yőző arról a  K ossuthról 
rajzol érd ek fesz ítő  képet, ak i a H on
véd elm i B izottm án y é lén  á llv a  m eg
szervezi a  szabadságharc forradalm i 
k orm ányszervét is. Ez a legfon tosabb  
problém a K ossu th  körül, h isz  a  ka
tonai e llen á llá s  m eg szerv ezésév e l és  
a  h ely zeth ez  igazodó v eze tésév e l le 
h ete tt csak  győzni. Em ber G yőző úgy  
látja, hogy K ossu th  fé lreism erte  
G örgeyt, ak in ek  kezéb en  h agyta  a fü g
g e tlen ség i ny ila tk ozat u tán  is  a k ato 
n a i v ezetést. P ed ig  G örgey m eg eg y e
zésp árti v o lt s  n em  K ossu th  h íve. A  
fü g g e tlen ség i ny ila tkozat időpontját 
K ossuth  tak tiku sab ban  vá laszth atta  
vo ln a  m eg. S  ha m ár m egtette , ann ak  
szük ségszerű  k övetk ezm én ye it a  sza
badságharc p o litik a i é s  katonai v e ze 
tésére  vonatk ozó lag  azonnal le  k e lle tt  
volna  von n ia  —  írja  E m ber G yőző. 
N agy  érd em e azonban, hogy  m eg
terem tette  a  forradalom  nem zeti 
had seregét, a  hon véd séget. G ondos
kodott fegyverzetérő l, ruházatáról, 
éle lm ezésérő l. M ozgósította  a nem zet 
erőit, fe ltárta  tarta lékait. F igyelm e  
a legk iseb b  részletk érdésre is  k iter
jedt, de nem  v esze tt  e l  a rész letek 
ben.

H ogy ezt a  n agy  hon véd elm i szer
vező  m u n k át hogyan csiná lta , arról 
az E m lék kön yvben  hárm an írtak  
közösen  egy  d ok um entatív  je llegű  
tanu lm án yt. B alázs József, B orús Jó
z se f é s  N agy  K álm án itt k im utatják , 
h ogy K ossu th  a  francia  forradalom  
p olitik a i é s  katonai tapaszta lata it 
h a szn á lta  f e l  M agyarországon, K os

su th  1848—49-ben o ly a n  erős h át
országot terem tett, a m ily en  addig  
nem  vo lt történelm ünkben . A  sza
badságharcban a  nép  nagyobb szere
p e t v itt, m in t b árm ely ik  m ás előző  
fü g g e tlen ség i harcunkban. U g y a n 
akkor a  legn agyobb  korlátot is  az 
képezte, hogy sem  K ossu th , sem  m ás 
vezető  n em  tám aszkodott a  népre  
m ég nagyobb m értékben . A  paraszt
kérdés é s  a  n em zetiség i k érdés e l
h an yagolása  a nép  szerepének  a lá 
b e c s lé s é b ő l  szárm azott. S ik erü lt  
m egterem ten i a  h o n véd séget és  
an n a k  forradalm i sze llem ét, de  
»Kossuth az áruló Görgeyt elsősor
ban saját és csak másodsorban a 
forradalom gyengesége m iatt nem  
tudta eltávolítani.« K ossuth  a h ad se
reget erőssé  te tte , de  a z  erőt n em  
n ö velte  nép i szárm azású tisztik ar  fe l
é p ítésév e l s o ly a n  fegyvergyárosok 
kal, a m ily en  a  népből v a ló  s a  népet 
fe lfeg y v erző  G ábor Á ron vo lt E rdély
ben. M indennek  e llenére, á llap ítják  
m eg a szerzők, a  m agyar szabadság
harc o lyan  győzelm ek et aratott, am e
ly ek n ek  az egész  haladó Európa  
örült.

R évész  Im re (volt d ebrecen i reí. 
püspök) K ossu thról és a  debrecen i 
F ü ggetlen ség i N yila tkozatró l írt fö 
lö ttéb b  érd ek es tanu lm án yt. A  m a
gyar fü g g etlen ség  é s  a  H absburg- 
trón vesztés 1849-i k ik iá ltásán ak  az 
európai történ elem  v iszonylatában  is  
ren d k ívü li je len tő ség e  van  —  írja  
R év ész  Im re. E llen á llh a ta tla n  le lk e 
sed és tö ltö tte  m eg  a  debreceni refor
m átus N agytem plom ot h ú sv é t u tán i 
szom baton , 1849. április 14-én, szép  
tavasz i délelő ttön , am ikor a  m agyar  
országgyű lés a K ollég iu m  oratóriu
m ában m egkezd ett ü lésé t o tt fo ly 
ta tta  a  tem plom ban. K ossu th  az úr
vacsorái a sz ta l m e llő l m ondotta e l 
tö rtén elm i beszédét. Á ttek in té st  
n y ú jto tt a  szabadságharc add ig i e se 
m ényeirő l, m inden  fe jlem én y rő l, rá
m utatott a  h itszegő  k irá ly  és a  bécsi 
kam arilla  aknam unkájára. A z oszt
rák  császár 1849. m árcius 6 -án  »a 
m agyar nem zetet a n em zetek  sorá
ból k itörlöttnek« m ondotta, Er
d élyb e  beh ív ta  az orosz sereget, M a
gyarország un ió já t E rdéllyel m eg
szü n tette , terü leti ép ség ét fe ld ara
bolta, m ondotta K ossu th . »Már most 
kérdem  én: lehető-e az, hogy va
laha legkisebb pietással viseltessék 
a nép egy olyan uralkodóház iránt, 
m elly a m últaknak sok bűnei után  
legközelebb ellenünk m indezt elkö
vette?« E zek után  ja v aso lta  K ossu th  
a H absburg-L otharingiai házat 
»trónvesztettnek, kirekesztettnek és 
száműzöttnek«. K ezét az  é g  fe lé  
em elv e  m ondta: Ú g y  lég y en , ám en! 
A z egész  tem p lom  v isszh an gozta  az  
ám ent, írja  az országgyű lési napló. 
R évész  Im re közli a  N y ila tk ozat ; 
te lje s  h ite le s  szö v eg ét s  b írá latáb an  
m egállap ítja , h ib ájáu l az  róható fe l, 
ho g y  a  m agyarországi n em zetiségek 
ről csak  vádló  szavai vann ak , k i- 
engeszte lőd és h e ly e tt  o tt h a g y ja  ők et  
a bécsi reak ció  karjaiban. B izon y
ta lanságb an  h agyta  a  N y ila tk o za t a  
köztársaság gond olatát is. K ossu th  
húzód ozott tő le  s  a  parlam en ti b a l
o ld a l P e s t  e le ste  u tán  e lv esz te tte  
tám aszát, a  p esti népet. D e  a  köz
han gu la t m ég is  o lyan  le tt, h ogy  K os
su th  korm ányzóeln ökké vá la sz tá sá t  
e lv i á llá sfog la lásn ak  v e tte  a köztár
saság  m ellett,

A  Z EM LÉK K Ö NYV M Á SO D IK  
* KÖTETÉT A ndics E rzsébetnek
k ön yvn y i tan u lm án ya  v e ze ti be: 
«K ossuth  harca az árulók é s  m eg 
a lku vók  ellen .«  K ossu th  kü zd elm é
ről a hazai reak ció  e lle n  eddig  n em  
je len t m eg  összefog la ló  m ű, A n d ics  
E rzsébet ezt akarta  pótoln i. A zért 
K ossu th  egész  é le tp á ly á já n a k  ide
vág ó  esem én y e it ism erteti igen  
gazdag dok um entá ló  jeg y zetek  k í
séretében , egészen  K ossu th  buda
p esti tem etésé ig , am ikor  utoljára  
lá n g o lt f e l  a  m agyar reakció  
g y ű lö lete  a  19. század legn agyobb  
m agyar szem ély iség e  e llen . E ta n u l
m án yb ó l fén y esen  k id erü l újból, 
am it edd ig  is  e  rész letek  n élk ü l 
tudtunk, m ily  je llem  v o lt K ossu th  
L ajos: tiszta , egyen es, m eg v esz teg et
h ete tlen . P róbálják  m egtörni százfé le  
árm ánnyal, m inden  k ísér le t csődöt 
m ond. A  reform korban ép p o ly  e l
len á lló  m inden  szem ély es csá b ítás
ban és leszere lés i k ísérletben , m in t  
1848— 49-ben, v a g y  azután a  szám 
űzetésb en , m indh alá lig . K ossu th  n em  
v o lt  jó  em berism erő, azért sokszor  
tév ed ett  a  je llem ek  teh erb írásán ak  
m eg íté léséb en , de ő  m aga eg y  hosz- 
szú  é le ten  át fö lén y esen  v issza v ert  
m inden  tám adást, m e ly  eg y én i b e
csü le tén ek  h ite lé t  akarta  a láásn i. 
Ó riási fe la d a t vo lt: ezer  m eg ezer  
em bert m ozgatn i fe le lő s  á llásokb an  
a haza ü gyéért s  véd ek ezn i az  
árulók, haszon lesők , k ém ek  é s  m eg 
a lk u v ó  gyá v á k  ellen;

A ndics E rzsébet a  védek ező  har
cot m utatja  be, a rad ik á lis ba l
o ld a lla l é s  a népi töm egek k el va ló  
forradalm i szövetségérő l pedig  
Sp ira  G yörgy szám ol be ugyancsak  
terjed e lm es tanulm ányában^ Való«

ban R ákóczi u tán  K ossu thb an  ta 
lá lta  m eg  a  m agyar n ép  a  m aga  
k ép v ise lő jét, e lem i erővel, ösztönö
sen  közeled ik  hozzá. »Kossuth nem  
Kossuth többé — meséli a nép —, 
hanem Rákóczinak negyed ízbeli 
unolíája, kijelentette ám  magát 
Csongrádon, m egnézték a mellét, s 
három csillag van rajta, m in t a leg
fényesebb ott az égen« —  idézi a 
szerző az egykorú , 1848 novem beré
ből szárm azó a lfö ld i h írt. A  nép, 
m ely  ily en n ek  lá tta , eg y esíte tte  őt 
történ elm én ek  ren d k ívü li szabadság- 
v á g y áva l. Ez a  nép nem  h iszi V ilá 
gos u tán  sem , h ogy  v é g e  a  szabad
ságharcnak. E rősen á llítják , ho g y  
h a lljá k  az ágyúzást, lefek ü szn ek  a  
fö ldre, fü le ik k e l a fö ldhöz  közel 
hajo lva  erősítik , ho g y  szó lnak  K os
su th  ágyúi. A k i ezt a  dolgozó népet  
és  a  háladó m agyar érte lm iséget  
m egn yerte  a  hazának , példát m u ta
to tt arra a szövetségre  a  m agyarság  
töm egein  belü l, a m ely et m indnyájan  
eg y ség b e  k íván u n k  m a is.

R oppant fon tos je les  történ et
írónknak I. T óth Z oltánnak K ossu th 
ról é s  a  nem zetiség i kérdésrő l írott 
tanu lm án ya. T óth  Z oltán, e  kérdés  
szakértője, ezú tta l csup án  az 
1848— 49-es év ek  tö r tén etét m ondja  
el. T udjuk, a nem zetiség i kérdés 
v o lt a  szabadságharc legk én yeseb b  
problém ája, a m ely n ek  szö v ev én y é
ben  m aga K ossu th  é s  társa i is  e lté 
vedtek . N agy  részü k  v o lt  abban, 
ho g y  az osztrák  reak ció  e ln yom ása  
a la tt nyögő népek  csak  korlátozot
tan  érk eztek  e l közös érd ek eik  v ilá 
gos fe lism eréséh ez. K ossu thb an a 
patriotizm us és nacionalizm us küz
dött egym ássa l. D e K ossu th  fe l
ism erte  té v ed ésé t s  korrigálta  is. 
A m ikor saját népe szabadságáért 
küzdött, harcolt M agyarország m in
den népének  szabadságáért. I. T óth  
Z oltán részletesen  e lem zi az e g y es  
n em zetiségek  és B écs zsoldjába sze
gődött v eze tő ik  m agatartását. N agy  
tanu lm án yának  v ég én  íg y  su m 
m ázza K ossu th  n em zetiség i p o litik á 
ját: »A nacionalizmus úgyszólván 
m indenkit hatalmába kerítő korában 
hosszú és nehéz volt az ú t 1848. ápri
lis 9-étől (amikor Kossuth Pozsony
ban kardját villogtatta meg a szerb 
küldöttség előtt) egészen 1849 nya
ráig, a békülési tervezetig és a sze
gedi törvényig. Kossuthnak nem  volt 
könnyű ezt az u tat végigjárnia, ami
kor az elámított nem zetiségeket 
áruló vezetői az ellenforradalom  
zászlaja alatt vonultatták fe l a hala
dás erői ellen, am ikor a történelem  
egyik legaljasabb elnyomója, a bécsi 
abszolutista reakció véres küzde
lemre vezette őket a magyar sza
badságharc ellen. Kossuth nagy
sága abban rejlik, hogy különbséget 
tudott tenni a népek és áruló veze
tő ik közt és ezen a hídon át lépett 
rá a megbékélés és összefogás híd
jára.«

N agyon érd ek es Szekffl G yulának
a z  öreg K ossu thról rajzo lt arcképe. 
S zek fü  önnön régebb i K ossu th -érté-  
k e lését te ljesen  á térték e lv e , az 
1867— 1894. év ek  K ossu th já t rajzolja  
elén k . R en d k ívü l erős a  szám űzött 
K ossu th  le lk i kapcsolata  hazája  m in 
den  esem én y év e l, é le tm eg n y ilv á n u 
lásával. Ez a  fig y e lem  azonban m in
d ig  reá lis  é s  k iterjed  a  legk iseb b  
dolgokra is. M ikor S zeg ed et e lö n ti 
az árvíz, K ossu th  S zeged  újraép íté
sére  k ész ít részletek ig  m enő  pontos 
tervet. A  csatorn ák  v ízh a tla n  m ész
sze l k észíten dő b etoncsöveirő l éppoly  
részletesen  ír é s  rajzol, m in t az  
utcák  é s  ép ü le tek  h e ly es  m egold á
sáról. K ü lön  figyelem rem éltó  K os
su th  á llá sfo g la lá sa  a  cseh  kérdésben. 
1871-ben három  cik kb en  javaso lja  
A ndrássynak , h ogy  a  m agyarságot 
ne á llítsa  a  cseh  nép politik a i kö v e
te lé se in ek  útjába, » Csehország 
autonómiája egyenesen érdekében  
áll M agyarországnak« —  írta  K os
suth, m ert a  k ie lég íte tt C sehország  
m egszab adu l a  pán szláv izm ustó l, 
a m ely  M agyarországra acsarkodik. 
Ily en  é s  hasonló  előrelátások , se jté 
sek , összeh ason lítások  igazo lták  a  
turin i rem etét h a lá la  u tán  is;

A  k ötet u to lsó  írásm űve V ayer  
L ajos m űvészettörtén észé , ak i K os
su th  a lak járó l az egykorú  m ű v é
szetben  írt értekezést. V ajda János, 
a  k ö ltő  írta, hogy K ossu th  »szemé
lyisége, puszta megjelenése a szó 
szoros értelmében igéző hatással bírt 
honfiaira«. V ayer L ajos szorgos ku
ta tássa l ö sszegyű jtö tte  a K ossu th - 
k ép ek  adatait, e lterjed ésü k et é s  h a
tásu k  históriáját^

l^ O S S U T H  LA JO S M A  IS  V E - 
L Ü N K  ÉL, m in t k e v é s  történeti 

nagyja in k  közül. D e ez  a z  eg y ü tt
é lé s  k ö te lesség et ró m indnyájunkra: 
örökségének  tiszta  m egtartását és  
á tp lá n tá lá sá t n ap ja in k  életéb e. Élő  
halad ó  h a gyom án yt m in d en  ev a n 
g é lik u s m agyarnak;

Szalalnai Rézsű

(Egyházmegyei felügyelői 
konferenciánk margójára.)

K örü löttü nk sok at v á lto zo tt a  v i 
lág. A  rég i e lsü lly ed t, m in t »A tlan
tisz, a  rég  e lsü lly ed t ország« s am i 
h e ly ette  épül, az m erőb en  új. Ez a 
roppant vá ltozás a  k ötcsei kon feren
c ián  is  kiérződött.

Ez a k on ferencia  határkő vo lt. V a 
lam i o lyan , am i m e lle tt  rasm leh et  
e lm en n i szó nélkü l.

P ed ig  a lapjában  v é v e  nem  történt 
ott sem m i különös dolog. A  Som ogy- 
Z alai E gyházm egye esep erese , K u
ta s E lek  e lső  ízb en  ren dezett konfe
ren ciá t az egyh ázk özségek  fe lü gyelő i 
részére.

R égi történ elm i nevű , »nagy nevű«  
em berek  h e ly e tt  egyszerű  parasztem 
berek  érk eztek  m ost K ötésére. A rcu
k a t m egfogta  m ár a  k oratavaszi nap  
pírja.

A z ek e  m ellő l jöttek , a  fr issen  
szántott barázdák á ldott öléből. »So- 
m ogyország« é s  Z ala tá ja iró l érk ez
tek. S K ötcse, e z  a  vö lg y k a  t! an ban  
épü lt k is  k özség  ú g y  várta  őket, m in t  
a m elen g ető  anyaöl.

A z egyh á zm eg y e  hu szonn égy  gyü
lek ezete  közül tizen n yo lc  k ü ld te  el 
kik ü ldöttjét. E gy fe lü g y elő  k im en 
te tte  m agát, a több inek  m eg  éppen  
n in cs fe lü g y elő je , íg y  a  létszám  te l
jesn ek  v o lt m ondható.

A  k on ferencia  e ste  kezdődött. A  
pap iak  »nagyszobájából« ezen  a lk a 
lom m al e ltű n teti a  bútorok, s szépen  
ter íte tt aszta lok  m e llé  ü lt le  ism er
kedn i az új fe lü g y elő i gárda. A  köt- 
cse iek  m essze  fö ldön  h íres ven d ég 
szeretete  ter íte tte  m eg  asztalunkat.

V acsora u tán  fe lü g y elő in k  sorra  
á lltak  fe l  s  e lm on dták  g y ü lek ezetü k  
rövid  történetét. E lgondolkoztató  és 
m egh ató  v o lt  a szeretet, am inek  fé 
n y e  á tsü tö tt ezeken  a  ta lp raesett be
szám olókon.

E gy bronzarcú ten gerész  is  ü lt k ö 
zöttünk . N agy  ten gerjáró  hajó  kor
m ányosa  v o lt egykor. E gy hajótörés  
a lk a lm á v a l kerü lt közel a  le lk e  Is
tenhez  s  azóta  is  h ű ség es fig y e lő je  és 
m un kása  egyházunknak .

N agy  é s  m erész  á lom  m e lle tt  v ir -  
raszt m ár esztend ők  óta. (A  siófok i 
tem p lom ép ítés gondolata  leb eg  a sze
m e  előtt.)

N ékem , am in t e ln éztem  arcát s 
h allga ttam  le lk e s  szavait, az v o lt  az 
érzésem , hogy egyh ázm egyén k  m in
den  fe lü g y elő je  fog la lk ozásbéli te st
v ére  n ék i. K orm ányosok  m ind, 
a k ik et Isten  á llíto tt oda m ost az egy
h áz  hajóján ak  korm ánykereke m ellé. 
L egyen  á ldott a h itb e li k észség  s a 
le lk i éberség, a m e lly e l szo lgá latu kat  
v á lla ltá k  é s  végzik  napról napra.

A  b eszám olók  után  K utas E lek  e s
peres n y ito tta  fe l Isten  ig éjé t s az 
áh itat u tán  im ádsággal záru lt a  kon
feren cia  e lső  napja.

M ásnap vasárnap ra  v irradtu nk  s  
az ébredő v ilá g b a n  ú g y  é le z tü k  m ár, 
m in th a  eg y  n a g y  család  tag ja i len 
nénk . E kkor érk eztek  m eg a u tón  a  
kaposváriak . D u bovay G éza sa jtó 
m egb ízott le lk ész  é s  fe lü g y e lő je  
bizonyára m egérezték  m ái’ e  regge
len  azt, h ogy  a  K risztus szeretetéb en  
összeforrott le lk e k  örü ltek  jöttüknek.-

A  reg g e li á h íta t u tán  k é t e lőad ás  
han gzott e l, m ajd  tem p lom i isten tisz 
te le ten  v e tt  részt a  fe lü g y e lő i gárda. 
A  kötcsei tem p lom ot sz ín ig  m eg tö l
tö tte  h ív e in k  serege . A  v en d ég ek n ek  
fe ltű n t a p éldam utató  rend, am i a  
kötcsei g y ü lek ezet é le tére  ann yira  
je llem ző. T izen h at percig  szó l a »be
harangozó«, m ert enny i idő a la tt a 
fa lu  pereanszéleiről is  m egk özelíth ető  
Isten  háza. A  h ívó  harang szavára  
ind u l, is  m indenk i, m ert e lk ésn i n em  
tanácsos. A lá  harangszó  u tán  ér oda, 
k ív ü l reked.

A z is ten tisz te le ten  az esp eres szo l
gált, m ajd Szende Sándor k ö tcse i le l 
kész  k ész ítette  fe l  a  fe lü g y e lő k e t s 
h ív e it  az  U r szen t vacsorájáva l v a ló  
élésre.

E bédre szá llástadó  gazdáink  v e n 
dégszeretete  v á rt bennünket. D él
u tán  az előad ások  fo ly ta tód tak  a  
papiakban s az  e ste  h ét órakor tar
tott zá ró isten tiszte le tte l záru lt az  
eg y h á z ie lü g y e lő k  kötcsei kon feren
ciája . Jam brik  B é la  csurgói és S z il
v ás Z oltán za la istván d i fe lü g y elő  
m ondott köszön etét ven d ég lá tó  te s t
vére in k  fáradozásáért és szeretetéért.

T anu lságos és k övetésre  m éltó  v o lt  
ez  a  kon ferencia . K utas E lek  e sp e
res három  e lőad ást ta rto tt e  napon, 
a m elyek en  szó lt a  fe lü g y elő i tisz t k i
a laku lásáról, »a fe lü g y elő k  régen«, a  
»m a fe lü g y elő je«  v o lt m ásod ik  e lő 
adásának c ím e  s b eszé lt v ég ü l ú j tör
vén y c ik k e in k  a lapján  a  fe lü g y elő k  
jogairól é s  k ötelességeirő l.

Igen  nagy erő t je len te tt az  a  m ód, 
ahogyan  az esp eres leb ontogatta  fe l
ügyelő in k  le ik érő l azokat a  m egva l
lo tt gátlásokat, am ik  a »nagynevű«  
e lőd ök  egyszerű  é le tű  örököseit sz in te  
k iv é te l né lkü l e ltö ltö tték .

E zen a  téren  is  h e ly e t kap ott az 
»átértékelés«; »L egyen továbbra is  
nagyn evű  az eg y h á zfe lü g y e lő i kar, de  
ezt az új n agy  n ev e t a z  é lő  Isten  cég 
je lezze. E lő tte  ped ig  az  szerez n agy  
nevet, t ó i  engedelm es, a k i a  k ev esen  
is  hű  s  aki szo lgá latra  kész« —  m on
dotta  K utas E lek . Ü zen ete  m é ly  ér
te lm ű v o lt é s  b iztató. A z új fe lü g y e 
lők  arcán lá tszo tt a  fe lszab ad u lás, az  
ú tta lá lá s é s  az  öröm . H isszük , hogy  
Isten  á ldása  k ísér i m ajd ezt az 
eg y ü ttlétet.

A  kon ferencia  e lőad ói v o lta k  m ég  
D u bovay G éza, a k i a  sa jtó  je len tő 
ségérő l szólt, Szende Sándor, ak i 
egy  példam utató  egyh á zfelü g y e lő  é le 
térő l b eszé lt sz ín esen , s  Jaku s Im re  
tab i lelk ész , a k i az  esp eressel pár
huzam os igeszo lgá la tok at v é g z e t !

Jakus Imre

ISTENTISZTELETI REND
1934. április hó 25-én, vasárnap, Budapesten

A PESTI OLDALON:
Deák-tér délelőtt 9 (úrv.) Zay László, dél

előtt 11 Zay László, délután 6 Zay 
László. — Fasor délelőtt fél 10 Gyöngyösi 
Vilmos, délelőtt 11 Sülé Károly, délután 6 
Sülé Károly. — Dózsa Gy.-űt 7. délelőtt fél 10 
Szita István. — Ülloi-út 24. délelőtt fél 10, 
délelőtt 11. — Rákóczi-út 57/b. délelőtt 10
(szlovák) Szilády Jenő dr., délelőtt három
negyed 12. — Karácsony S.-u. 31. délelőtt 10.
— Thaly K.-u. 28. délelőtt 11 Bonnyai Sán
dor, délután 6 Bonnyai Sándor. — Kőbánya 
délelőtt fél 10 Pásztor Pál. — Simor-u. 33. 
délelőtt negyed 12 Pásztor Pál. — Uíász-u. 7. 
délelőtt negyed 12 Koren Emil. — Zugló dél
előtt 11 (úrv.) Scholz László, délután 6 Mun- 
tág Andor. — Gyarmat-u. 14. délelőtt fél 10 
Muntág Andor. — Rákosfalva délelőtt fél 12 
Aluntág Andor, délután 5 (úrv.) Scholz 
László. — Fóti-út 22. délelőtt 11 Gádor 
András, délután 5 (előadás) Rimár Jenő. — 
Váci-út 129. délelőtt 8 Gádor András, délután 
4 Rimár Jenő'. — Újpest délelőtt 10 Blázy 
Lajos, délután fél 7 Alá tűz László. — Duna
keszi délelőtt 9 Alatuz László. — Vas-u. 2/c. 
délelőtt 11 Szimonidesz I-ajos. — Pesterzsé
bet délelőtt 10 Benes xMiklós dr., délután 6 
Zenesáhitat. Friedrich Lajos. — Soroksár-Uj- 
telep délelőtt fél 9 Bencze Imre. — Rákos
palota MÁV-lelep délelőtt fél 9. — Rp. Nagy
templom délelőtt 10. — Rp. Kistemplom dél
után 3. — Pestújhely délelőtt 10 Kürtösi Kál
mán. — Rákoskeresztúr délelőtt fél 1!. — 
Rákoshegy délelőtt 9. — Rákosliget délelőtt 
10. •— Rákoscsaba délelőtt 9 Békés József, 
délután fél 7 Békés József. — Cinkota dél
előtt 9 (gyerm.), délelőtt 10, délután fél 3. — 
Mátyásföld délelőtt fél 12. — Kerepes-Kis- 
tarcsa délelőtt negyed 10. — Pestlőrinc dél
előtt 11, délután 5. — Pestimre déluián 5. — 
Kispest délelőtt 9, délelőtt 10, délután 6. — 
Wekerle-teíep délelőtt 8. — Rákosszentmihály 
délelőtt fél 11, délután 5.

A BUDAI OLDALON:
Béeslkapu-lér délelőtt 9 Yárady Lajos, dél

előtt 11 Sréter Ferenc, délután 7 Várady La
jos. — Toroczkó-tér délclőit 8 Sréter Ferenc.
— Óbuda délelőtt 9 Alezősi György, dél
előtt 10 Mezősi György', délután 5 Me
zősi Györgv. n- XII.. Tarcsay V.-u. 11.
•aéieiött jUJLerenczy Zoltán», d é l e l ő t t p e -

renczy Zoltán, délután 7 Ruííkay Elemér. — 
Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet délelőtt 
10 Danhauser László. — Szabadsághegy, 
Diana-út 17. délelőtt fél 9 Ruttkay Elemér. — 
Kelenföld délelőtt 8 Rezessy Zoltán dr., dél
előtt 11 Rezessy Zoltán dr., délután 5 Bottá 
István. — Németvölgyi-út 138. délelőtt 9 
Bottá István. — XI., Bartók B.-iít 138. déli 12 
Bottá István. — Csepel délelőtt 11, délután 
6. — Budafok délelőtt 10. — Nagytétény
délelőtt 8. — Kelenvölgy délelőtt 9. — Al
bertfalva délelőtt fél 11. — Csillaghegy dél
előtt fél 10 Kaposvári Vilmos.

Test vérem. . .

»Hány testvéred van?« — kérdezte 
a vendég a kisfiútól. A  fiú  szépen, 
illem tudóan beniondotta testvérei 
számát, m ajd hozzátette: »És egy az 
égben«. A z  édesanya helyesbítőleg 
közbeszólt: »Nem fiacskám! az égben 
nincs testvérkéd.« A  kisfiú  azonban 
nem  hagyta a maga igazát, hanem  
az előbbinél is nyomatékosabban 
megismételte állítását: »De bizony 
van egy testvérkém  az égben is. 
Hiszen te, magad mondtad, hogy az 
Isten édesatyám, és hogy Jézus 0 3  
Istennek a Fia. A kkor pedig Jézus 
nekem  testvérem.«

»Bizony mondom nektek, hogy 
meg nem  tértek és olyanok nem  
lesztek m in t a kis gyerm ekek, sem» 
m iképpen nem  m entek be a m eny» 
nyéknek országába.« Máté 18, 3.

E V A N G É L I K U S  É L E T
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes 

Egyház Sajtóosztályának! lapja
SzerkesrtSség és kiadóhivatal: 
Budapest. VII!., Puskin-u. 12. 

Telefon: 142-074
Szerkesztésért és kiadásért telel: 

Dezséry László szerkeszti 
Budapest. Ili.. Dévai Bird Mityás-téf 1. 

Előfizetési árak:
Egy héra S.— Ft, negyedévre IS.— Pé, 
iélévre 30.— Ft. egész évrs 60.— Ft

Csekkszámla: 20.412—'VIII.
10.000 példánvban nyomatott

2-54Ü92.- Athenae«®- (F. -y. Sopron;-3ét*f
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SAJTOVASARNAP
A h ú svét u tán i m ásod ik  vasár

napunk év ek  ó ta  sajtóvasárnap . V a
lam en nyi g y ü lek ezet offertórium ot 
áldoz az  egyházi sajtó  fe lad ata in ak  
tám ogatására és m indenütt- m eg em 
lék ezn ek  a  sa jtó  fe lad ata iró l. Sok 
k a l több ez, m in t a gyü lek ezetek  
m egm ozdu lása  abból a  célból, hogy  
fen n ta rtsá k  az egyházi sajtót. Ez a 
vasárnap  arról va ló  há lás m eg em lé 
kezés, hogy Isten  erős egyh ázn evelő  
eszközt adott kezünk be az egyházi 
sajtóban. É vek  óta  az  egyh ázi sajtó  
szo lgá lja  legn yilvánosabb an , legtöbb  
hatássa l az egy h á z  le lk észei, gy ü le 
kezetei és (hívei fe lé  egyházunk  m eg 
ú ju lását. Sajtón kb an cseré lik  k i g o n 
dola ta ikat m indazok, ak ik  egyh ázu n 
k a t irányítják , azért fe le lő sség et  
v á lla ln ak . A  sa jtó  az  az  á llan dó or
szágos kon ferencián k , va g y  á llan dó  
zsinatunk, m ely en  ren dszeresen  m eg
v ita th a tju k  egy h á z i kérdésein ket. 
B iztosítja  az e lő reh a la d á st azon az 
úton , am elyet szám unkra Isten  ke
gyelm esen  k ije lö lt.

Sa jtón k  im m ár több m in t öt esz
ten d eje  egyh ázu n k  m ostan i á llá sfo g 
la lá sa it, terv e it és egész  tev ék en y 
sé g é t k ifejező  szószék . H ány k ezd e
m ényezés, hány egyházép ítő  terv  lá 
tott n ap világot az E van gélik u s Élet 
é s  a  L elk ipásztor hasábjain . M ily  
so k  m in d en re  m u tath atu n k  rá, úgy, 
hogy ez  a  terv  a sajtónkban szü le
tett, a gondolat a  sa jtó  n y ilv á n o ssá 
gán  keresztü l hód ította  m eg  a h ív e 
ket. a kezdem én yezésbő l va ló sá g  lett, 
egyházi sajtón k  teh át hozzájáru lt 
hétrő l hétre é s  h ón apról hónapra  
egyh ázép ítésü n k  na g y  m unkájához.

V alaha  az egyh ázi sa jtó  m agán-  
v á lla lk ozás volt. K ülönböző városok
ból kü lönböző csoportok különböző  
irán yzatú  egy h á z i lapokkal keresték  
fe l a z  ország ev a n g é lik u s népét. 
O lyan v o lt a  sajtón k , a m ily en  az  
egyházunk . R itkán , v a g y  a lig  tek in 
te ttek  egym ásra  s az  országos egy
h áz  ügye  e ls ik k ad t egyházi sajtónk  
szervezetlen ségéb en . M in d en fé le  kér
d és _ tárgyaltatott egyházi lap ja ink  
hasábjain , csak  éppen a  döntő kér
d és nem , hogy tu d n iillik  m erre m en 
jen, hogyan  dolgozzék, m ily en  célo
k a t tűzzön k i egyh ázu n k  abban a  
korszakban, am elyb en  él. K ülön
v é lem én y ek  útvesztő ibe  kerü ltek  
azqk a  k érdések , ho g y a n  k e ll  e g y 
h ázi é le tü n k  kü lönböző fe lad ata it  
m egoldani, az egyh áz  különböző te 
v ék en y ség e it hogyan  leh et céltud a
tosan  fo lytatn i, hogy m eg fe le lh es
sü n k  korszaku nk  k öv ete lm én y e in ek  
é s  hogy m in d en ek  ék esen  és jó
rendben legyenek . A  sa jtó v a sá m a p i  
Offertorium pedig a szé teső  ev a n 
g é lik u s egyházi sajtóban nagy  v ita t
kozás m arta lék ává  le tt  a  kü lön-
k ü lön  m egéln i a lig  tudó különböző  
6ajtóvólla lkozások  kezén .

M a m ár biztosított, a g y ü lek eze
tekbe, a  h ívek  é le téb e, a lelk észek  
és  egyházi m un kások  szolgálatába  
m élyen  b eép ített sa jtón k  van , m ely  
az országos adakozást azért kéri a 
gyü lek ezetek tő l, hogy kiadói m u n k á
já t tovább fe jle sz th esse  s m in é l szé 
leseb b  körben e llá th a ssa  a g y ü lek e 
zetek et az isten tiszte leti é lethez, az 
egyh ázi é lethez, az egyházi szo lg á la t
h oz  szü k séges k ö n yvek k el és k ia d 
ványokkal.

E gyházunk népe öt esztendő óta  
m indig  nagyobb m értékben  tám o
gatja  egyházi sajtón kat. Ez k étség 
te len  je le  annak, hogy egyházunk  
népe h e ly es li egyházi sajtón k  orszá
gos szervezettségét é s  h e ly es li azo
k at a  célokat, a m ely ek et sajtónk  
szo lgá ln i akar. B izon yosak  vagyun k  
benne, hogy ez évben  is  hata lm asan  
m ozdul m eg egyházunk  népe azért, 
hogy ism ét eg y  lép ést tehessü nk  
e lőre  a  céltud atos és a gyü lek eze
tek, a h ív ek  v a la m en n y i le lk i-sze l
lem i igén yét k ie lég ítő  egyh ázi sajtó  
k iép ítése  során.

A z E gyházegyetem  T anácsának  
legu tóbb i ü lésén  D ezséry L ászló  
püspök, az E gyetem es S ajtóosztá ly  
előadója je len tést te tt egyházi saj
tónk ügyéről. E lm ondotta, hogy az 
E gyetem es S ajtóosztá ly , m elyét  
1950-ben szerveztek , tu lajdonképpen  
1952. é v  fo lyam án  fejlőd ött k i a  
m ai form ájában, úgy, hogy m űk ö

d ését k iterjesz tette  az  országos e g y 
ház egész  sajtó-, kön ykiadó- és 
ira tterjesztési terü letére. 1952-ben  
az E gyetem es Sajtóosztá ly  ü g y v i
te le  és m un káján ak te lje s  szerv e
zete  k ia la k u lt é s  tevék en y ség én ek  
v a la m en n y i terü letén  a n y ag ilag  is  
m egalap ozott, m inden  tek in tetb en  
e lism ert és b iztosított h e ly ze tb e  k e
rült. A  püspök részletesen  beszá  
m olt arról, hogy az E gyetem es Saj 
tóosztá ly  je len leg  az egyetem es egy
ház gazdaságilag  te lje sen  önálló  la p 
kiadó, k ön yvk iadó  é s  iratterjesztő  
osztálya, m ely  az  eg y etem es eg y 
háznak  tartozik  je le n té sté te lle l és  
szám adási fe le lő sség g el.

B eszám olt je len téséb en  arról a 
fejlőd ésrő l, m ely et éppen  k ö n yvk i
adói vonalon  a  szü k ség es egyházi 
nyom tatván yok  m eg je len tetése  so
rán  1952— 53—54-ben ta p a szta lh at
tunk, N agy  példányszám ban tu d 
tu n k  m eg je len tetn i fon tos egyházi 
kiad ványokat, m in t L uther M árton  
K is K átéját, Isten tiszte le ti R endet, 
új K onfirm ációs K átét, P a ssió s  
K önyvet, E gyházi N aptárt, a  b ib lia 
olvasók  ren dszeres Ú tm u tatóját és 
sok m ás, k isebb-nagyobb kiadványt.

B eszám olt arról, hogy  a Sajtóosz
tá ly  az  Á lla m i E gyházügyi H ivata l 
e lőzék en y  tám ogatását é lv ez i kü lö
nösen  az egyházi sajtóh oz szük sé
ges p ap írm ennyiség  b iztosítása  te 
k in tetében .

B eszám olt a  pü sp ök  arról is, 
hogy a sajtóosztá ly  hogyan  szer
v ezte  m eg  az egyh ázm egyei sajtó
m egbízott lélkószi szo lgá la to t é s  az  
egyházi sajtó  h írszolgálatát. B eszá
m olt az egy h á z i lapok  szerkesztőbi
zottságának m űködéséről, egyházi 
lapjaink  k ü lfö ld i terjesztésérő l é s  
sok o lyan  n a g y je len tőségű  akcióról, 
m ely et az  egy h á z i sajtó  ind íto tt  
m eg, v a g y  fo ly ta to tt le  az egyház  
é letében . M indebből há lára  indító  
benyom ásokat szerzett n em csak  az  
E gyházegyetem ün k  T anácsa, hanem  
u gyan ilyen  hálára ind ító  benyom ást 
szerezhet égyházunk  egész  n épe is.

M ég sok fe lad ata  van  E gyetem es  
Sajtóosztá lyun kn ak, d e  azokat m ind  
el tud ja  végezn i, ha  g y ü lek ezetein k  
testvéri m ódon tám ogatják  azt és 
fe lism erv e  egyházi sa jtón k  je len tő 
ségét, á ldoznék  reá  nem csak  pénzt, 
de im ádságok at é s  buzdító szo lgá la 
tot is.

E gyetem es Sajtóoosztályum k sa jtó 
vasárnap  e lő esté jén  h á lásan  m eg 
k öszön i az evan gélik u s egyház le l
készei, g y ü lek ezeti m unkásai, ira t
terjesztők , sajtóm egb ízotta i, m un
katársai és o lvasó i szere teté t egy
házi sa jtón k  irán t és szo lgá latát  
egyházi sajtón k  érd ekében . A  sajtó 
vasárnapi o ffertórium  adakozását a 
h ívek n ek  erre a  kipróbált é s  é v 
ről év re  gyarapodó szeretetétő l 
várja. ,

S eg ítse  Isten  egyházi sa jtón k  to
vább i fe jlő d ését, hogy sajtón k  v a 
lóban a  m a élő  egyházi nem zedék  
életéb en  je len th essen  á ldást, ú tm u
ta tást é s  e lőrem enetelt.

D. Dr. Vető Lajos: Ö T  ÉVE KEZDTÜK. . .
D E R Ü L T  É G ,  verő fén y es szép ta

v asz i reggel. A  budaörsi repülőtér
ről eg y  gép  em elked ik  a  m agasba. 
C sakham ar kétezer m éteren  fe lü l 
vagyun k . A la ttu n k  zöld m ező, erdő, 
fa lv a k  apró házacskái. E gy fü stfe lh ő  
ala tt, m in t v a la m i gyerm ekjátékot, 
fe lfed ezü n k  eg y  v o n atszere lvén yt. 
Á trep ü lün k  a  D unán. A K árpátok  
fe le tt  járva úgy  lá tjuk , hogy nem  
is  o lyan  m agasak  ezek  a hegyek , 
csupán az erdők v an n ak  k icsit kö
zeleb b  hozzánk, m in t egyéb ként.

A  fö ld  a la ttu n k  egyszerre csak el
tűn ik . A  n ap sü tésben  szikrázó hó
feh ér  fe lh ő k  fe le tt  repülünk. M intha  
óriási szánon sik lan ánk  nap fén yben  
tündök lő , vak ító a n  feh ér  hóm ezőn. 
M ásfélóra i rep ü lés u tán  a gép  eresz  
k ed ik  le fe lé  s csakham ar sim án le-  
szá llu nk  a  prágai repülőtéren .

P rágáb an négym otoros francia  re
pü lőgépre szállunk . N agy  a  m egter
helés . Esős, sze les az  idő. A m ikor  
néfhányszáz m étern y ire  fe le m elk e 
dünk, h ir te len  m in th a  leá llta k  vo lna  
a m otorok s m in th a  zuhannánk le 
fe lé . A z  egy ik  asszon yutas sikolt. D e  
ism ét h a lla tsz ik  a  m otorok erős zú
gása s rohanó fe lh őkön , csapkodó  
esőn  át repül tovább hata lm as g é 
pünk. E g y -eg y  nagyobb szélroham  
m egrázza a  gépet. K icsit b illegünk.

Ez v o lt  az  e lső  repülőutam . F éle
lem ? R osszu llét?  Sz in te  nyom a sem  
volt. A  zso ltárvers járt az eszem ben: 
»K érubon halad t é s  rep ü lt, és a  sze
lek  szárnyain  suhant« (Zsolt. 18:11). 
Ez a v ers Isten re  vonatkozik . Jól 
ese tt rágondolnom . Isten  akarata  

és te tszé se  szerin t va ló  útra ind ul
tam : 1949-ben, Párizsba, az e lső  
béke-v ilágk ongresszusra .

P Á R I Z S  E G Y I K  H A T A L M A S  
É P Ü L E T É B E N ,  ann ak is  a  n agyter
m ében , a S a lle  P ley el-b en  n agy  a  
sürgés, forgás. G yü lek eznek  a  b éke
kongresszu s részvevői. T öbb m int  
kétezren  vagyun k . A  v ilá g  m inden  
tájáról, m inden  fö ldrészről, a  fö ld 
k erek ségnek  csakn em  m inden  orszá
gából. F ehérek , fek eték , sárgák. 
M in d en fé le  fog la lk ozású , v ilá g n ézetű  
em ber. F élszáz  körül v a n  a  papok  
szám a. F eh ér sü v eg éb en  fe ltű n ik  
N yik o lá j m oszkva i m etropolita. 
C sakham ar m eg ism erkedem  Jam es  
E ndicott kan adai, H ew le tt Johnson , 
S ta n ley  E vans angol le lk észek k el. 
O tt van  H rom ádka professzor is  
Prágából.

E lkezd ődn ek  az előad ások  és a 
viták . F ogla lkozási ágak  szerin t kü
lö n  m egb eszé lések  is  vann ak . Mi, 
le lk észek  is  tartottu nk  ily e n  külön  
tárgyalást.

A  sok előadás, m egb eszé lés , fe l
szó la lás v égered m én ye egy. T isztán  
látjuk , h ogy  a lig  n é g y  é v v e l a  m á
sod ik  v ilágh áború  u tán  új v ilá g h á 
ború fen yeget, ö s s z e  k e ll fogn ia  az 
egész  b ékeszerető  em beriségnek . 
A ddig, am íg  nem  késő. A  v ilá g i em 

Derűs és meleg időért
I s t e n ,  a k i  i s m e r s z  m i n k e t  
S  lá t o d  m i n d e n  s z ü k s é g ü n k e t ,  
H a l lg a s d  m e g  k ö n y ö r g é s ü n k :  
D e r ű s  i d ő t  a d j  m i n é k ü n k !

T e  v a g y  U r a  f ö l d n e k ,  m e n n y n e k ,  
P a r a n c s o d n a k  m i n d e n  e n g e d ;  
K e g y e l m e s e n  b á n j  e l  v é l ü n k :  
D e r ű s  i d ő t  a d j  m i n é k ü n k !

T e  t ö l t ő d  m e g  k e g y e l m e d d e l  
E g é s z  f ö l d ü n k  t e r m é s e d d e l ,
H o g y  b e lő l e  m i n d  m e g é l j ü n k :  
D e r ű s  i d ő t  a d j  m i n é k ü n k !

J é g e s ő t ő l ,  á r a d á s tó l ,
É g e tő  v i l l á m c s a p á s t ó l  
O l t a l m a z d  a  m i  v e t é s ü n k :
D e r ű s  i d ő t  a d j  m i n é k ü n k !

J ó l  t u d j u k ,  m e r t  r á s z o l g á l t u n k ,  
H o g y  r o s s z  i d ő j á r á s t  l á t u n k ;
D e  k e g y e l m e d  v á r v a  k é r ü n k :  
D e r ű s  i d ő t  a d j  m i n é k ü n k !

V a l l j u k  b á r ,  h o g y  s o k  b ű n ü n k k e l  
M é l t ó k é p p e n  s z e n v e d n ü n k  k e l l ,
Ó  b o c s á s d  m e g  m i n d e n  v é t k ü n k ,  
D e r ű s  i d ő t  a d j  m i n é k ü n k !

N e  n é z d  a  m i  v é t k e i n k e t ,  
I r g a l m a d b a  v é g y  b e n n ü n k e t ;  
K e g y e l m e s e n  b á n j  m i v é l ü n k :
D e r ű s  i d ő t  a d j  m i n é k ü n k !

B ü n t e t é s e d  é r z é s é v e l  
S  b ű n b á n a t u n k  m é l y s é g é v e l  
B e n n e d  b í z v a  h o z z á d  t é r ü n k :
D e r ű s  i d ő t  a d j  m i n é k ü n k !

F ö l d j e i n k n e k  t e r m é s é r e ,  
K e r t j e i n k n e k  g y ü m ö l c s é r e  
N ö v e k v é s t  c s a k  í g y  r e m é l ü n k :
D e r ű s  i d ő t  a d j  m i n é k ü n k !

H a l lg a s s  m e g  a  m i  U r u n k é r t ,
S z e n t  F ia d é r t ,  K i r á l y u n k é r t ,
H o g y  b a j u n k  i t t  m i n d  l e v e t v e  
E l j u t h a s s u n k  ö r ö m ö d b e !

M A G Y A R  T R A N O S C I U S ,  795 .

berek a háború e llen  a  m aguk  m ód
já n  érveln ek , a le lk észek  Isten  aka
ratára, a k eresztyén  erkölcsre, le lk i
ism eretre  és fe le lő sség re  h ivatkoz
nak. K ét v ilágháború  dúlt ebben  
az évszázadban. A  békeszerető  em 
berek  akkor nem  ism erték  fe l 
idejekorán , m i a teendő. N em  ism er
ték  az összefogásb an  rejlő  hatalm as  
erőt. D e m ost össze k e ll fognunk. A  
b ék ét nem csak  szeretnünk é s óhaj
tan u n k  kell, hanem  m eg is  k e ll vé 
denünk. D olgoznunk, harcolnunk  
k e ll érte  a  b ék e  feg y v ereiv e l. M in
denk i úgy, ahogy  tud.

M in dnyájan  egyetértettün k . Ú gy  
éreztük, h ogy  o lyasm i kezdődött e l  
az em beriség  történelm éb en , am i 
eddig  m ég  soha nem  volt. A  háborút 
k ik erü lh etetlen  v ég zetn ek , lek üzd
h ete tlen  e lem i csapásnak  tartottuk  
eddig . H olott em berek  csinálják . T e
h á t em berek  m eg is ak ad ályozh at
ják. H a a  b ékeszerető  em berek  osz- 
szefognak, erejük et eg y esítik , béke
akaratuk kal lefogh atják  a  háborús 
gyújtogatok  kezét.

A K Á R M I L Y E N  S O K A N  V O L 
T U N K  I S  eg y ü tt Párizsban , a v ilá g  
népei akkoriban m ég a lig  sejtettek  
va la m it a háborús veszélyrő l. Szin te  
e lk ép ze lh ete tlen n ek  tartották , hogy  
újabb v ilágh áború  leh etséges. A  v e 
zető  egyházi szem ély iségek  is  így  
v o lta k  ve le . A m ikor B ereczky  A l
bert reform átus püsp ökkel eg y ü tt  
m eglátogattuk  a  francia  protestáns, 
egyházak  v ezető it, csodálkozva  v e 
te tték  fe l  a kérdést: m ire v a ló  ez a 
b ék ev ilággyű lés?  M ire va ló  a béke- 
v ilágm ozgalom ? K i akar háborút?  
—  V alóban ; akkor m ég sokan  
m intha  vak ok  le ttek  volna. A z em 
ber kü lönben  sem  sz ívesen  gondol 
fen y eg ető  veszed elm ek re.

A zóta m eg n y ílta k  százm illiók  
szem ei. A  párizsi v ilá g b ék eg y ű lés  
ren dezőinek  é s  részvevő in ek  igazuk  
volt. A z e lm ú lt öt esztend ő igazolta  
őket. Ezt m a m ár m indenk i látja. 
S zázm illiók  tud ják  m a m ár azt is, 
h ogy a b ék eszerető  em berek szerve
zett m ozgalm a óriási történelm i 
erő. A  háború és a b éke nagy kér
d ésében  az e lm ú lt öt é v  a la tt fontos 
d ön tések  jö ttek  létre , m ely ek et a 
v ilágb ék em ozgalom  kezdem ényezett. 
M egszü letett a koreai fegyverszünet. 
B erlinben  összeü lt tárgyaln i a  nagy
h ata lm ak  négy  kü lügym in isztere. 
E zen a h é ten  pedig G enfben  húsz  
ország k ü lügym in isztere  tárgyal a 
békéről és a békéért.

P Á R I Z S  C S A K  A  M E G I N D U 
L Á S T  J E L E N T E T T E .  E gyetlen  m eg 
m ozdulás nem  e lég  a  háború m eg
akadályozására. Ezért k övette  a  pá
rizsi b ék ev ilá g g y ű lést eg ész  sereg  
nagy és k is b ék egyű lés szerte  az  
egész  v ilágon , m inden  országban, 
m inden  nép  körében.

A  béliéért fo lyó  n agy  m unka és 
kü zd elem  m ost is  fo ly ik . C élja: a  
háború k irobbantására a lkalm as  
v itá s k érdések  tárgyalások  ú tján  
v a ló  m egold ása , a stockholm i fe l
h ív á s a lapján  a  töm egp usztító  feg y 
verek  e ltiltá sa , a m ost fo lyó  indo
k ín ai háború m ielőbbi b efejezése.

A  béke iránti fe le lő sség et, s  a 
békéért fo ly ta to tt m unka m egerő
söd ését napjainkban nagy m érték 
ben  fokozzák az eddigi legszörnyűbb  
feg yver , a hidrogénbom ba fe lfed e 
zése  s a v e le  v a ló  fe le lő tlen  k ísér
letezés ijesztő  következm ényei.

A  békem unka hazánkban is szü
net nélkü l fo ly ik . A  m últ héten  az 
O rszágos B ék etan ács újra összeült, 
hogy szem ügyre v eg y e  a v ilá g h ely 
zetet, s  v e le  kapcsolatos teendőin
ket, m inden  békeszerető  m agyar  
em ber teendőit. A sok fe le lősség tő l 
fű tött fe lszó la lás közül különösen  
m ély  nyom ott hagyott a lelkekb en  
eg y ik  k ivá ló  atom tudósunk beszéde. 
M egtudtuk , hogy m ilyen  is az a  
hidrogénbom ba. Az az atom bom ba, 
m ely e t 1945-ben Japánban ledob
tak, kétezer darab tíztonnás (száz  
m éterm ázsás) »közönséges«  robbanó
anyaggal tö ltö tt bom bának fe le l  
m eg. V iszont a régi atom bom ba  
csupán a  gyufa  szerepét játssza  a 
hidrogénbom bában. Éppen csak fe l
gyújtja , hogy azután a h idrogén
bom ba sok  k ilom éteres körzetben, 
többezer fokos h őségéve l m indent 
fe lp erzseljen , fe lo lvasszon  é s  e l
pusztítson.

N ézh etik -e  té tlen ü l a békeszerető  
százm illiók  azt a tényt, hogy ilyen  
töm egpusztító  feg y v er  létez ik ?  Le
h et-e  közöm bös a k eresztyén  em ber  
a tek in tetben , hogy m i történ ik  ezzel 
a szörnyű ta lá lm án n ya l?  N em  kell-e  
m inden  b ecsü le tes  em bernek  m in
den leh etőt m egten n ie , hogy  a  tudo
m ány v ívm án ya it, a  term észet fe l
szabad ítható  roppant erő it ne pusz
tításra, hanem  az em beriség  javára  
fordítsák?

Ö T  E V  A L A T T  A  H Á B O R Ú S  
V E S Z É L Y  M E G N Ő T T ,  de m egn y ílt  
az em berek  szem e is. H álát adunk  
Isten nek , hogy a  keresztyén  eg y h á 
zak tagjai és vezető i is  eg y re  v ilá 
gosabban lá tjá k  a  v eszé ly t és látják  
a veszed elem b ől k ivezető  helyes  
u tat is.

É ppen nézegetem  a keresztyén  
fe lek ezetek  egységm ozgalm a, • az  
öku m en ik us m ozgalom  h iv a ta lo s  
lap jának  a  legfrissebb , áprilisi szá
m át. K ét hata lm as c ik k  van  benne  
a béke ügyéről. S o ee  dán h ittud ós c ik 
kéből idézek: »N em  értü nk-e egyet 
m indn yájan  abban és nem  k iá ltju k -e  
fennszóval, hogy a  háború borzal
m as és u tá latos dolog, s hogy a 
m odern háború m inden  képzeletet  
fe lü lm ú ló  borzalom ?« A zután: »A 
keresztyén ek n ek  k öte lesség ü k  a há
borút sokkal kom olyabb problém á
nak tek in ten i, m in t ahogyan  azt az  
u to lsó  néhán y  év tized b en  tették . 
M a a h e ly zet sú lyosabb , m in t va 
laha. M in dnyájan  m egegyezü n k  ab
ban, h ogy  a k eresztyén ek n ek  eg y sé 
gesen  in ten iök  kell a hatalm on le 
vőket: m inden  leh ető t tegyen ek  m eg  
a háború m egelőzésére  és a hideg« 
háború b eszün tetésére.«

E gy-k ét év e  m ég ism eretlen  je len 
ség  vo lt a n yu gati egyházi lapok
ban az ily en  k ije len tés. M a lép ten - 
nyornon ta lá lk ozu nk  ve le . ö t  év  
alatt va lóban  n agy  dolgok történ
tek. M i Isten n ek  adunk hálát m ind
azért, am i a  béke ü gyéért történik , 
ö t  kérjük  arra is, hogy  áldja  m eg a 
békéért fo lyó  k ü zd elm et az egész  
fö ld k erek ségen  s benn e használja  
fe l a keresztyén  em berek  m illió in ak  
békeszeretét is. Ö adjon erőt, t isz 
tán látást, le lk esed ést, hogy a m a
gunk h e ly én  m i is  m eg teg y ü k  kö
te lesség ü n k et a B ék esség  F ejed e l
m ének v eze tése  és útm utatása , p é l
dája é s  tan ítása , de legfőképpen  
m indenre e lég ség es ereje  á lta l a  
béke védelm éért.

Május 2-án délelőtt
sajtóvasárnapi igehirdetés a Deák-téri templomban
M iot m ár je len tettü k , m ájus 2-án, 

h ú svét u tán  a  2. vasárnapon orszá
gosan sa jtó v a sá m a p i igeh irdetések  
hangzanak tem p lom ain kban  é s az 
offertóriu m ok egyházi sajtónk  javára  
szolgálnak . A z E v an gélik u s E let 
szerk esztőb izottsága  m egbízásából, 
eg y ik  tagja: K o r e n  E m i l  le lk ész  a

D eák-téri tem plom ban prédikál ezen  
a napon.

M ájus 2-án délu tán  m inden  gyü 
lek ezetb en  szere tetven d égségek  vagy  
gyü lek ezeti e stek  keretében  fog la l
koznak gyü lek ezetein k  az eva n g é
lik us egyházi sajtó  k érdéseivel.
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E V A N G É L IK U S  É L E T

A békeíiarc valamennyiünk húsba-vérbe vágó személyes ugye
—  mondotta B e re c zk y  A lbert püspök a z  O rszág os B éketanács ülésén  —

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
1954. m ájus 2. H úsvét u tán  2. (M lsericordia D om in i =  Az Ű r k eg y e i

m év el, 33. Zs. 5.) vasárnap .
» A  p ásztoro lt gyülekezet-“ —  Igék: Jak. 5, 16— 20. M t. 18, 11— 14.

Sajtóvasárnap. —  L iturgik us szín: íeh ér .

A z O rszágos B éketanács k ib őv ített  
ü lésén  az egyházaik v ezető i közül 
m eg je len tek  D. dr. V ető  L ajos és 
D. D ezséry L ászló ev a n g é lik u s püspö
kök, M ih ályfi Ernő, ev a n g é lik u s  
eg y etem es fe lü gyelő , az  O rszágos 
B éketanács a lelnök e, D. B ereczky  A l
bert é s  P éter  János reform átus püspö
kök , dr. Czapik G yu la  egri érsek  és 
a  K ato lik u s P apok  O rszágos B ék e bi
zottságának több tagja .

Parragi G yörgy, K ossu th -d íjas új
ságíró, az  O rszágos B éketanács e l
n ö k ség én ek  tagja  beszám olójában  k i
em elte , hogy

az európai népek  közös é le tér
deke  a  n épek  békés együ tt
é lé se . »E nnek a  legegyen eseb b , 
legb iztosabb ú tja  az európai ko l
lek tív  b iztonságról szóló  szovjet  
ja v asla tn ak  m egtárgya lása  és 

m egva lósítása .

M inden b ecsü letes m agyar hazafi a 
legn agyobb  m eg elég ed ésse l fogadta  a 
M agyar N épköztársaság korm ányá
nak  m árc. 21-i ny ila tkozatát, am e’y -  
ben  csatlakozott a  szo v jet ja v a sla 
tokhoz.-“ A z am erik a iak  legu tóbb i 
hidrogénbom ba-robbantási k ísér le 
te ire  u ta lva , a  beszám oló  k iem elte  a 
stockh o lm i b ék efe lh ív á sn a k  több, 
m in t 500 m illió  em ber a lá írásáva l 
m eg erősített k ö v ete lésé t, hogy » n y íl
v á n ítsá k  tö rv én y en  k ív ü l á llón ak  az 
atom - é s  m ás g y ilk o s fegyvereit hasz
n álatát, h e ly ezzék  nem zetközi e lle n 
őrzés alá az a tom en ergia  fe lh a szn á 
lását.«

A  fe lszó la lások  során Jánossy  L ajos 
K ossu th -d íjas ak ad ém ik u s leszögezte:

»A  békem ozgalom nak m ost az a  
fe ladata , hogy azokat az erőket, 
a m elyek  a  h idrogénbom ba e llen  
fe llép n ek , ö sszefogja  a töm eg- 
pusztító  feg y v erek  e ltiltá sa  e llen i 

harcba.«

Ezután dr. C zapik G yu la  érsek, az 
O rszágos -B éketanács tagja szó la lt  
fe l: »F elszó la lásom  e lő tt e lv i m eg á l
la p ítá st k e ll, hogy tegyek  — m ondot
ta. —  K ije len tem , hogy egyálta lában  
n em  érin tem  a  p olitik ának  egy ik  
old a lá t sem . Ez a  m egállap ításom  
szoros egységb en  van  a következő  
állásfog la lásom m al. Á lláspon tom  a 
'hidrogénbom ba és az atom bom ba  
fok in tetóben  an n y ira  m agától érte
tődő, hogy en élk ü l n em  is  leh etn ék  
a z  az erk ölcsi tényező , am i vagyok. 
A  hid rogén- é s  atom bom ba léte, 
a m ely  n em csak  a  hadrakelt sereget  
é r i és pusztítja , a lapjában  és e lvéb en  
e llen k ez ik  a  háború erk ö lcsi törvé
n y e iv e l.

H a va lak i azt kérdezné tő lem , 
m egen ged h etőn ek  tartom -e a  h id
rogén- é s  atom bom bát, sértésn ek  
venném , m ert ez  ugyanannyi 
volna, m in tha  azt kérdezn ék  tő
lem , h ogy  én , m int főpap, h í- 
szek -e  az Istenben , vagy  nem . 
Á llásfog la lásom  szerin t teh át a  
hid rogén- é s  atom bom bát m in
denképpen  m egen ged hetetlen  

eszköznek  tartom .«
D. B ereczky A lbert reform átus  

püspök fe lszó la lásáb an  többek között 
a  következőket m ondotta: »A  közel
m últban  V ető L ajos eva n g é lik u s  
püspökkel eg y ü tt N ém etországban  
jártam  és részt v e ttem  a  n ém et e v a n 
g éliu m i egyházak  összzsinatán , ahol a 
N ém et D em okratik us K öztársaság

nak é s  a N ém et S zövetség i K öztársa
sá g n a k  egyházi em berei együtt, egy  
tárgyalóaszta l m e lle tt  ültek . A  bé
kéért, a ném et ú jrafelfegyveraés e l
len  v ív o tt harcban k iv esz ik  a  m agu k  
részét az o lyan  egyházi em berek is, 
m in t a  H itler  koncentrációs táborá
ban közel nyolc esztend őt sínylődött 
M artin N iem öller . És ő  nem  áll egye
dül. A z a m ély ség es m eggyőződés, 
am i a  sajá t fé lrev ezete tt népük sor
sáért aggódó józan em bereknek  a 
le lk ét b etö lti, k e ll, h ogy  m egerősítse  
irán tuk  a tisz te le tn ek  é s  a  bizalom 
nak  az érzését bennünk.«  A  továb
b iakban arról beszélt, hogy öt é v v e l  
eze lő tt ü lt össze az  e lső  bék ev ilá g 
kongresszus. —  »B oldog vagyok  —  
m ondotta —, hogy ezen  részt v e h e t
tem . A m ikor e lső  szavam  elh angzott  
ott, a h o l m ár annyi k iv á ló  békehar
cos, ann yi nép  k ivá ló  fia  é s  leán ya  
jött össze, am ikor azt az e lső  m onda
to t k im ondtam , hogy én  te stes tő l- le l-  
kestől az egyház em bere vagyok  és 
m int az  egyh áz  em bere szólók, o lyan  
ferg eteg es tapsv ih ar fogadott, o lyan  
m e le g  szeretet áradt fe lém , hogy én  
azt, a m íg  é lek , soh asem  tud om  e lfe 
lejteni.

A  békem ozgalom  ügye nem csak  
egyetem es és á lta lán os em beri 
ügy, h an em  va lam en nyiün k  
húsba-vérbe vágó  szem élyes  
ügye. Ebben szenvedélyü nkk el, 
egész  é le tü n k k el k e ll h e ly tá ll-  

nunk!«

A z O rszágos B éketanács ü lése  e l
fogadta  eg y  fe lh ív á sn a k  a  szövegét, 
am elyet hazánk m inden  becsü letes  
em beréhez in téztek  a  békeharc m a i 
fe la d a ta iv a l kapcsolatban.

Mennyben lakó én Istenem ...
M ennyben lakó én Istenem,
Vedd füledbe dicséretem!
Téged dicsér egész világ.
Neked köszön a kis virág.

Erős vihar, kis gyönge szél. 
Tenger, patak hozzád beszél.
A z ég, a föld telve veled — 
Dicsértessék A te neved!

M ennyben lakó én Istenem, 
Könyörgök, légy mindig velem! 
A te neved kiáltozom,
Légy jó A tyám , hű pásztorom!

Ha kél a fény napkeleten:
A  te szemed rajtam legyen!
És ha leszáll napnyugaton:

Te légy Atyám , az oltalom.

Zárd be szívem  a rossz előtt,
A  jóra adj elég erőt!
Terjeszd ki ránk védő kezed — 
Dicsértessék a te neved.

B U D A P E ST —DEÁ K -TÉR .

Dezséry László püspök m ájus 1-i 
hatá llya l k in ev ezte  Hafenscher Ká
roly eddigi kőbányai seg éd lelk észt  
a B udapest— D eák-téri E gyházközség  
h ely ettes  lelkészéü l. H afen scher K á
ro ly  e  m e lle tt  tovább v ég zi a  fóti 
egyh ázk erü leti b elm isszió i otthon  
igazgatását is.

EGYETEMES SAJTÓOSZTÁLY
Püspökeink , m in t az E gyetem es  

S ajtóosztá ly  eln öksége, k in evezték  
Z a p  László eddigi D eák-téri segéd
le lk ész t az E gyetem es S ajtóosztá ly  
ü gyv iv ő -le lk ész i tisztségére. M eg
b ízatása m ájus 1-én  kezdődik.

MÁTRASZENTISTVÁN
A m átraszentistván i egyh ázi üdülő  

m egkezd te  ezidei m űködését. A  há
zakat újra tatarozták. A z év i beru
házások  során az E gyházegyetem  és  
a két eg yh ázk erü let in tézk ed ése  so
rán az üdü lőnek  jutta to tt közegy
házi seg é ly b ő l elsősorban  az agyi 
fe lszere lést pótolták. E lkészü lt az  
üdülő úszóm edencéje , m ely  nagy  
öröm et fog  okozni az ezév i üdülők
nek. A z üdülő a  D éli E gyházkerü
le t  ajánd ék ából egyéb  sportszerek
hez és fe lszere lés i tárgyakhoz is  ju 
tott. A  D éli E gyházkerületben  v i
rágvasárnap  tartottak  offertórium ot 
az üdülő célja ira . Ez az offertórium  
ism ét m egm u tatta  az  egyházkerü
let gyü lek ezetein ek  szeretetét és tá 
m ogató  k észségét az  üdülő  iránt. 
Dezséry László püspök a  napokban  
m egtek in tette  a tavaszi m unkákat 
lassan  befejező  üdülőt. A z  üdülő  
terü letén  fo ly ik  az idei parkírozás 
s a kon yhak ert m ár b e  van  v etve. 
A z üdülő 1950-ben te le p íte tt  nagy  
gyüm ölcsöse  idén m ár term ést ígér.

KÖLCSE

Ifj. Benkóczi Dániel kölcáei h. 
le lkészt az egyházközség  le lk ész i á l
lásába  fo lyó  hó 25-én ik tatja  De 
M egyer Lajos H ajdu-S zab olcsí e s 
peres,

A B A U JSZ Á N T Ö
Á p rilis 4 -én  ün nepélyes isten tisz

te le t  keretéb en  ik ta tták  be tisztsé
gébe  a g y ü lek ezet új fe lü gyelő jét:  
id. Tóth Istvánt, pénztárosát: T óth  
Andort, presbiterét: Kiss Lászlót és 
a hernádbüdi szórvány gondnokát: 
Fieder Istvánt. A  beik ta tást az e s 
peres m gbízásából Hernád Tibor 
tá lly a i és Solti Károly h ely i lelkész  
végezte.

SEG É D L E L K É SZ -Á T H E L Y E -
ZÉSEK

Csonka A lbert seg éd lelk észt dr. 
V ető L ajos püspök m ájus 15-1 ha
tá lly a l ö r iszen tp éterrő l C sepelre he
ly ez te  á t seg éd le lk ész i szolgálatra . 
— Brebovszky Gyula segéd le lk ész t  
a püspök C sepelről K issom lyóra he
ly ez te  á t m áju s 15-i h a tá lly a l se- 
g éd lelk ész i szolgálatra .

H ÉVIZG YÖ RK

A  hévízgyönki egyházközség  1950- 
ben anyásodott, m iu tán  hosszú ideig  
erőte ljes f iliá ja  v o lt az  aszódi egy
házközségnek. A  hévízgyörk i e g y 
házközség szép tem p lom m al ren del
kezik , m e ly e t a kb. 900 le lk et szám 
lá ló  egyh ázközségnek  buzgó tem p - 
lom látogató i vasárnap ról vasárnap
ra m egtö ltenek . A z egyházközség  
1951-ben vá la sz to tta  e lső  g y ü lek e
zeti lelk észét: Fekete Istvánt. A  
le lk észn ek  azonban nem  tudott 
m eg fe le lő  lak ást b iztosítan i, m ert 
n em  vo lt parókia. A  g y ü lek ezet  
m ár akkor buzgó adakozásba kez
dett, hogy le lk ész la k á st ép ítsen  m a
gának. 1952-ben a  h év ízgyörk i egy
házközség éppen  a  p arók ia-ép ítés  
célja ira  e ln y erte  a G yám in tézet 
é v i nagy szeretetad om ányát, és 
m ás egyházi közületek  is hatható
san  tám ogatták  az egyházk özséget  
ép ítési terv e  végrehajtásáb an . Az 
Á lla m i E gyházügyi H ivata l részéről 
is  kü lönböző nagy le lk ű  tám ogatáso
kat kapott az  egyházközség , többek  
között ép ítési an yag  k iu ta lás útján. 
A  p arók iaép ítkezés m a m ár erősen  
előrehaladt. A z erősen  m egalapozott 
parókia  im m ár a  b efed és e lő tt áll. 
Dezséry László püspök a  • napokban  
m eg tek in tette  az ép ítk ezést é s  örö
m ét fe jez te  ki a m unka e lőreh a la 
dása fe le tt. F ek ete  István  le lk ész  
beszám olt arról, hogy a  h ív ek  sok -  
ezer forin tnyi m unkát v á lla lta k  e l  
szeretetb ő l a  p arók iaép ítés közben. 
A nyár fo lyam án  az ép ítk ezést be
fejezik .

B O R SO D -H EV E SI EG YH ÁZ
M EGYE

A z egyh ázm egye le lk ész i m unka- 
közössége április 5-én  és 6-án ü lé 
sezett A rnóton. 5-én a m egje len t  
le lk észek  fe lv á ltv a  rövid igeh irde
té sse l szo lg á lta k  az e sti isten tiszte
leten . M ásnap Balikó Zoltán le l
kész tartott reggeli áh ítatot, Deine 
Károly pedig  úrvacsorát osztott. 
Hernád Tibor: »T anulm ány Z aka
riás 4. alapján«, Zsigmondy Árpád: 
*A m issz ió  é s  gyarm atosítás pro
blém ája«, Balikó Zoltán: »A Szent
írás lu theránus használata« cím en  
tartott e lőadást. Szám szék i ü gyek 
rő l A baffy  Gyula, a sa jtóró l Bu- 
challa Ödön sa jtóm egb ízott le lk ész  
adott tá jékoztatót. Moravcsik Sán
dor esperes a k tu á lis egy h á z i kérdé
seikről szám olt be. A z 5 v eze tése  
a la tt a  le lk észek  é s  a köztük ven 
d égként m eg je len t m iskolci fe l
ügyelő: K irá ly  L ajos, Turóczi P á l
nak, az egyh á zm eg y e  v o lt e sp ere
sének  sír já n á l te ttek  lá togatást. A  
záróáh itatot Breuer Oszkár tokaji 
le lk ész  végezte .

É SZ A K I E G Y H Á ZK ER Ü L ET

A z É szaki E van gélik u s E gyház- 
kerü let e ln ö k ség e  T urcsányi K ároly  
kerü leti seg éd le lk ész t eg yh ázk erü 
le ti le lk ésszé  n ev ezte  ki;

SZ A R V A S

A z U jtem plom ban m árcius 28-án  
gyü lek ezeti nap vo lt. D é lelő tt igét  
hirdetett Kiss György. E ste a bé
késcsab ai ifjú sá g  F ilipp in yi János  
le lk ész  v e ze té sév e l é s  rendezésében  
gazdag m űsort adott. T öbbek kö
zött előad ták  Sághy Jenő: A  tem p
lom  fe lép ü l c. színdarabját. —  Á p 
r ilis  11-én m űsoros tea est  v o lt a 
presb iterek  és c sa lád ja ik  részére. 
E lőadást tarto tt Fürst Ervin  oros
házi le lk ész  »Em ber, ki vagy?« cím 
m el.

PEST E R Z SÉ B E T

Á p rilis 25-én délután  zen és á llí
tat v o lt a tem plom ban. Ig é t h irde
tett Friedrich Lajos, a L elk észn e
v e lő  In tézet igazgatója . A  m űsor d e
rek át a gyülekezeti ének- és zene
kar szo lgá ltatta , a  részvevők  sze 
rint m inden  eddigi szerep lését fe lü l
m úló  m űsorral. K özrem űködött Réti 
József, az Á lla m i O peraház tagja  s 
többek között eg y  eddig  M agyaror
szágon  m ég  e lő  nem  adott B acli
d a l t énekelt.

Ö RISZENTPÉTER
Bártfay Gusztáv le lk észt dr. Vető 

Lajos püspök az őriszen tp éteri g y ü 
lek ezetb e  ren des le lk észk én t k i
küldte.

ELJEG YZÉS
Nagy Ágnest (N yíregyháza) e lje 

gy ezte  Révész Balázs (D ebrecen).

H Á Z A SSÁ G

Juhász Géza s. le lk ész  és Mészá
ros Gizella április -24-én tartották  
esk ü vőjü k et a  pestlőrin ci tem p lom 
ban. A z e sk e tés t D. Dezséry László 
püspök végezte.

SZ Ü LETÉS
Koszorús Oszkár O rosháza—Szen-  

te torn ya i le lk ész t é s  fe le sé g ét Isten  
n eg yed ik  fiú g y erm ek k el á ldotta  
m eg, ak i a  F eren c M ik lós nevet 
kapta.

Kiss János kapolcsi le lk észek n ek  
1954. április 7 -én  T apolcán T ünde  
n ev ű  n eg yed ik  gyerm ekü k  szü letett.

E gészséges, tisz ta  erkölcsű  szü lők 
től szárm azó, fé l—n égy é v  közötti 
é letkorban  lév ő  két árva leán ykát  
(az eg y ik  e se tleg  f iú  is leh etn e) 
örökbefogadna g yerm ek te len  házas
pár, Cím : N y íregyh ázi evang. le l 
készi h ivata l.

A lkalm azottakat keres a  D iakónfai 
O sztály , B udapest, V III., U llő i-ú t  
24. Szük ség  v a n  szereteto tthon ba  k i
seg ítő  m unkaerőre, sze llem i fo g y a 
tékosságú  g yerm ek ek  m e llé  gondo
zónőre, B ud apesten  é s  v idéken .

K orái da llam ok  m á so lta tá sá t v á l
la lja  a D iakón ia i O sztály , B uda
pest, V III., U llő i-ú t 24.

140X80 cm  nagyságú , fe lü l o v á lis  
oltárkép: »Az a n gya l erősíti Jézu st  
a G etsem ánéban« —  jó  állapotban  
eladó. É rdeklődn i leh et a csikóstöt- 
tösi evang. le lk ész i h ivatalban;

PÖSA LAJO S

M EGJELENT:

„.. .MEGTARTÁSRA VALÓ NÉP. . .“
D. Dr. V ető  L ajos é s  D. D ezséry László püspökök díszdoktori 

szék fog la ló  beszédei.
Ara 2.— forint
M egrendelhető  az E vangélik us E gyetem es Sajtóosztá lynál, B uda

pest, VIII., P u sk in -u tca  12. —  C sekkszám iaszám : 220.278.

Május 5-én lesz ö tven éve, hogy 
Jókai Mór meghalt. I t t  van eltem et
ve Budapesten. Félszázad óta nem  
csökkent, hanem növekedett Jókai 
Mór olvasóinak száma. Ma is Jókai 
Mór a legolvasottabb magyar író. 
A hány százezerrel m egnőtt a magyar 
olvasók száma az utóbbi éveikben 
szerte a magyar nyelv területén, 
annyi százezerrel növekedett a Jókai- 
olvasóké is. Tapasztalatból tudom, 
Jákai-regényeket ké m e k  minden  
könyvtárban, Jókait elsőnek. Nem 
rég olvasó-népszavazást rendezett az 
ország első könyvkiadója, a könyv
terjesztő hálózat segítségével. A z  volt 
a kérdés: m ilyen írót kívánnak a 
magyar olvasók. A  szavazatok har
minc százaléka a fővárosból fu to tt 
be, m ásik harminc százaléka a fa l
vakból s negyven százaléka vidéki 
városaikból. M it kíván a magyar nép? 
Jókai Mórt az első helyen. Fiatalok 
és öregek, éi'telmiségiek és m unká
sok, diákok és parasztok egyformán  
ő t szeretik. Ism erik regényeinek va- 
rászlatos, életbűvölő címeit s am int 
a könyvtáros kérdezi, m elyik kell, 
szakszerűen válogatnaik a száz kötet 
közül, s ha akad kettő, am it még 
nem  olvastak, hozzácsapnak még 
kettőt, am it már ismernek, m ert Jó
kait újból olvasni is jó, sőt époly jó, 
h in t frissen.

E z .az igazi írói siker. Ez a nemzeti 
fhfr.halhatatlansága, aíkinck nem  kell 
| L  irodalomtörténet és a kritika: úí- 
j|.gyengetése, m ert önnön erejéből él 
\Ts uralkodik a szívek fölött. A  ma- 
j-f , r  n e m z e t  eleiében nincs ehhez ha

sonló írói siker, csak költői van, a 
Petőfié. S  érdekes, hogy m indketten, 
akik jó pajtások voltak, nem zetük  
nyelvének határain tú l is együtt lo
bognak a népszerűségben és világ
hírben. Jókai ugyanis nem  csupán 
nemzeténél tartozik a kedvenc írók 
közé. Egész Közép-Európában ol
vassák. A  csehek úgyszólván vala
m ennyi Jókai-regényt lefordították s 
nemrég, a ké t világháború között, 
egész új sorozat jelent meg Prágában 
műveiből. A  szlovákok is ismerik, 
megvan Jókai szlovákra fordítva, de 
csonkán. Hatásáról viszont szép val
lomást mondott Frantisek Hecsko, 
szlovént regényíró, m ikor két éve 
Komáromban, Jólkai szülővárosában, 
visszaállították az 1945-ben szétsze
dett bronzszobrát. A m i gyémánt volt, 
gyém ánt marad — idézte a szlovák 
író a Fekete gyém ántok utolsó sorát 
az egész Jókai-életműre gondolva. 
Szeretik a lengyelek, hisz hasonlít 
Sienkieuiiczhez. Szeretik a románok, 
hisz senki nem-román író nem  írt 
annyi szeretettel és megértéssel a- 
románolcról, m int Jókai. Gondoljunk 
csak a Szegény gazdagokra. Forrón 
népszerű író a délszlávoknál, különö
sen török tárgyú regényei révén, hisz 
a mi török világunk a szerbek, hor- 
vátok, szlovének török világa is volt 
s akkor szövődött össze a magyar
ság sorsa déli szomszédaival, m ikor 
a török kivonult a Duna-tájról. Jó
kai sokat ir t erről a tárgykörről s 
époly szeretettel szól horvátokról, 
szerbekről és bolgárákról, m int saját 
népe képviselőiről, És olvassák Jó

kai-regényeit két nagy szom szédunk
nál is, keleten oroszul s nyugaton 
ném et fordításokban. Ha ehhez hoz
závesszük az iró egyéb nyugati és 
keleti nyelveken megjelent müveit, 
elénk rajzolódik egy magyar író ha
tása a világra.

Mi természetesen mindennél fon
tosabbnak tartjuk azt a hatást, 
am ely közvetlenül ra jtunk érezhető. 
A Jőkai-örökség elsősorban a miénk. 
Hisz Jókai legmaradandóbb regényei
ben a magyar történelemből húzza 
ki a mese aranyfonalát, magyar hő
söket szólít elő, magyar tájat ír le s 
magyar szenvedélyeket örökít meg. 
Száz évvel ezelőtt indult el Jókai 
nagy regényeivel a magyar olvasók
hoz, azóta ő a mi nagy mesemon
dónk. Nem lehet magyar, aki nem  
olvasta legalább tíz nagyobb regé
nyét. Száz év óta nagyot fejlődött 
a magyar regényírás. M ikszáth  
Kálmán, Móricz Zsigmond hiteleseb
ben rajzolják a magyar valóságot, 
m int Jókai. Vannak íróink, akilk a 
m últat pontosan a történeti forrás- 
műveik adatai alapján írták meg s 
kerülték a fellegjáró képzelet út
vesztőit. Vannak íróink, akik lélek
tani rajzban valcszerűbbet írnak, 
m int ő. Vannak, akiknek a stílusa 
gondosabb, m int az övé. De senki 
sem  képes úgy odaférkőzni a magyar 
ember szívéhez, m int ez a csodála
tos mesélő, akiben a magyar mese
mondó ember típusa valósult meg 
tökéletesen.

Legfontosabbak azok a regényei, 
am elyekben saját korát írja meg, 
vagy a közvetlen fé lm ult idézi fel, 
A z 1848—49-es szabadságharc s az

azt megelőző reform-kor s az utána]
jövő Bach-korszák és a kiegyezés 
kora volt az, amelyből Jókai a leg
értékesebbet szőtte. Hazánk m inden  
tája ott van műveiben. Egy érzelmi 
térkép borul ki előttünk, amint 
könyveit felcsapjuk, Magyarország 
szívbéli térképe. N em  kétséges, hogy 
megszépítve szerepel a Jókai-regé- 
nyekben minden, ami magyar. Ez 
a megszépítés egyik formája a Jó- 
kai-nevelésnek. A  valóság-ábrázolás, 
am it népek és tömegek k ívánnak s 
am it számúikra magyaráznak ma
napság, nagyon jónak tartja azt a 
regényességet, am it Jókai is képvi
sel. S ikere azon m úlik, m it mond, mi 
elvszerűt és véglegeset az olvasó
nak . . .

Jókai, m int ismeretes, biztató, de
rűlátó elvszerűséget je lent m inden  
művében. Jókai regényeitől épül az 
ember: magyarságában és embersé
gében, am i egy. Ha jól odafigyelünk, 
észrevehetjük, hogy Jókai m űvei 
fo ly ta tják a szabadságharcot. A z egy 
magyar nabob, a Kárpáthi Zoltán, 
az Űj földesúr, A  kőszívű  ember 
fiai, a Rab Ráby, hogy csak néhá
nyat soroljak fel, egy új, szép, egyen
súlyban lévő, magyar világ vágyát 
hordozzák. Senki nem  álmodott any
agit és oly fenségesen nagyot a ma
gyar valóságról, m int Jókai. Dagad 
a keblünk, forróbban ver a szí
vünk, amikor elénk teregeti a ma
gyar élet terveit, m ind a valóság 
rajzait.

Jókai hazaszeretetre tanít, de nem  
szűk nacionalizmussal, hanem egy 
nagy haza biztos, és becsületes em
berségével. Akárcsak Petőfi a sza

badságot, Jólcai is az emberséget, a 
humanizmust, a magyar ember jelle
mére bízta és bízza folyton folyvást, 
m inden újraolvasásával.

Jókai református volt s a protes- 
tántizm us magyar hagyományainak 
nem  egy regényében kitűnő  em léket 
emelt. De sohse volt a keresztyénség  
értelmezésében más, m int a magyar
ság értelmezésében. A zt tartotta, 
hogy a keresztyénség legfőbb ereje 
a szeretetben van s a szeretet valóra 
váltásával változik meg a világ. 
Utálta, m egvetette, leleplezte, kipel
lengérezte a nem zeti és keresztyén  
lét haszonlesőit, kártevőit, tolvajait 
és vámszedőit. Világosan és egyér
telm űen magyarázta meg, hogy csak 
becsületes és jellemes magyarral áll
hat fenn  az ország és a magyar em 
beriesség s csak tiszta és igaz ke
resztyénnel győzhet Jézus alapelve 
e világon.

Varázsa s hatásának külső titka  
stílusában van. Irodalomtörténé
szeink száz év óta Jókai fölé helye
zik  Eötvös József és K em ény Zsig
mond nagy regényeit. Csodálatos ol
vasó a nép. Jól tudja, ki szól hozzá, 
k it hallgasson meg. Jókai ebben is 
épületes tanulság m indenkinek.

Jókai, alki ötven évvel ezelőtt el
m en t közülünk, változatlanul velünk  
él ma is. T isztelettel gondolunk rá, 
m int a nem zeti hagyományok m es
teri ápolójára, nem zeti és emberi 
magatartásunk egyik örökhagyójára, 
a nem zetek közötti béke és barátság 
fenntartójára. K ezünket k in yú jtju k  
könyvei után. Örökségünket vesszük  
magunhoz.

Szalatnai Rezső

Í
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Önkéntes megajánlások
AZ ŐSSZEL KIBOCSÁTOTT egy

házi számadási nyomtatványainikban 
szerepel először ez a cím. Egyházunk 
anyagi ügykezeléséből végre kima
radt a rossz mellékzömgéjű »egyházi 
adó« kifejezés és ezzel együtt mind
az, amá az adókivetés velejárója 
volt: a megfellebbezéstől egészen a 
végrehajtásig, mely utóbbi sem volt 
ismeretlen egyes gyülekezeteikben.

Előző gyülelkeztemben, amely a 
harmincas években alakult missziói 
egyházközségek egyike, az elevenen 
meginduló egyházi élet természetes 
velejárója volt az egyházi adó ön
kéntessége. Annakidején az egyház- 
megyei számvevőszékkel gyűlt meg 
a bajom, mert nem volt adókul
csunk, vagyis nem állapítottuk meg 
azt a százalék-számot, amelynek 
arányában vetjük ki az egyháztagok 
jövedelme, illetve állami adója után 
az egyháza adót. Hiába mondtam, 
hogy önként vállalják az anyagi te
il erhordozást, és anyagi viszonyaik
hoz képest többet vállalnak, mint a 
magas adókulccsal rendelkező gyü
lekezetek tagjai, évről évre megkap
tuk a figyelmeztetést: nincs adó
kulcs.

Hét évvel ezelőtt kezdtem meg a 
szolgálatomat mostani gyülekezetem
ben. Amint megismerkedtem a helyi 
viszonyokkal, azt javasoltam, térjünk 
át az egyházi adó kivetéséről az ön
kéntes megajánlásra, mert előző gyü
lekezetemben tapasztaltam, hogy 
amit önként megajánlanak, azt igye
keznek is megfizetni. Nyilatkoza
tomra egyesek mosolyogtak, mások 
a fejüket csóválták, de nem {fogad
ták el, mert — amint mondták — 
még annyi pénz se folynék be, mint 
eddiig. Akkor visszavontam javas
latomat, de azóta mind inkább vált 
meggyőződésemmé, hogy az egyházi 
életben az önként vállalt egyház
fenntartási járulék rendszere a he
lyesebb megoldás. .Két évvel ezelőtt 
végre kísérletet tettünk Kihirdet
tem, hogy azok, akik felelősséget 
éreznek az egyházközség jövőjéért, 
vállaljanak felajánlást. A gyülekezet 
egy része megható módon nyilatkoz
tatta ki egyházhűségét.

VÉGRE A ZSINATI TÖRVÉNY és
az annak alapján készült új szám
adási nyomtatvány meggyőzte az ag
godalmaskodókat.

Áttértünk az önkéntes megaján
lások rendszerére. Megkérdez
tünk minden egyháztagot, hogy 
vállalja-e az egyházfenntartási 
járulék fizetését és milyen ösz- 
szeggel óhajtja támogatni a folyó 
évben egyházközségünket? Az 
eredmény kielégítő volt. Az el
múlt hónapok tapasztala' a pe
dig azt igazolta, hogy az ön
ként vállalt összeget — nagyon 
kevés kivételtől eltekintve — be 

is fizetik.
— Ha lennének még egyházköz

ségek, ahol nem térték át a kivetett 
egyházi adóról az önkéntes megaján
lásra, azoknak szeretném megmon
dani, hogy amikor az egyház anyagi 
vonatkozásban is a hit útján jár, 
biztos talajon lépked. Ezt az állí
tásomat néhány példával is igazo
lom.

MÉG ELŐZŐ GYÜLEKEZETEM
BEN történt, amelyben — mint már 
említettem — az önkéntesség elve 
alapján folyt az anyagi tehervállalás. 
A kezdő gyülekezet lendületével, 
szinte évről évre erősödtünk, gazda
godtunk, építkeztünk és beszereztünk 
kisebb-magyobb dolgokat, amelyek

az egyházi élethez szükségesek vol
tak. Végül szerettünk volna orgonát 
vásárolni. Mint a többi vállalkozás
nál, ennél is számításba vettük a 
magunk áldozatkészsége mellett más 
gyülekezetek testvéri támogatását és 
esetleges segélyeket. Számításunk
ba azonban valami hiba csúszott. 
Mint a tengeren járó Péter, nem Jé
zusra néztünk, hanem a körülöttünk 
tornyosuló hullámokra. Féltünk, hogy 
nem jön össze a szükséges pénz és 
ezért nem elégedtünk meg az ön
kéntes» adományokkal, hanem köz
gyűlési határozattal az önként vál
lalt összegeket még 20 százalékkal 
felemeltük. Ebből lett a baj.

Az egyik pontosan fizető egyház
tag, aki azonban nem volt jelen a 
közgyűlésen, felháborodva értesült 
a pénzbeszedői szolgálatot is végző 
harangozótál, hogy nem az általa 
meghatározott havi részletet várjuk 
tőle, hanem 20 százalékkal többet. 
Felháborodott és semmit sem fize
tett, sőt még a templomot is elke
rülte. Amikor találkoztunk,* hevesen 
kifakadt. Csak akkor csendesedett 
meg, amikor bevallottam, hogy az 
.eljárásunk helytelen volt, nemcsak 
azért, mert

4 mindenki tudja, mennyit adhat 
az egyházának, és anyagi erő
szakoskodás nem méltó az egy
házhoz, hanem azért is, mert hi
tetlenség azt gondolni, hogy Is
ten nem tudja önkéntes adomá
nyokból is biztosítani az orgona 

árát.

Amikor búcsúztunk, így szólt: 
»Azért csak tessék elküldeni újra a 
harangozórt, majd én is fizetek.« Így 
is tett mindaddig, amíg csak ki nem 
fizettük az orgonát.

A másik eset az idén történt. Az 
ősszel minden egyháztagot levélben 
értesítettünk az egyházközségünk 
anyagi életében bekövetkezett válto
zásról, hogy t. i. az adókivetés he
lyett áttértünk az önkéntes megaján
lásra. Azaz — mégsem mindenkit 
értesítettünk. Mire a külterületen la
kók leveleit címeztük, észrevettem, 
hogy elszámítottuk magunkat. Nem 
elég a levél. Űjabb levelek készíté
sére pedig már nem volt idő. Ezért 
kihagytunk olyan címeket, ahonnan 
az utóbbi években jelét sem láttuk az 
egyházat támogató készségnek. Az 
év elején találkozók a gondnokunk 
©gy ilyen egyháztaggal, akinek nem 
jutott levél, a szomszédjáét azon
ban olvasta. Arra kérte a gondnokot, 
hogy fogadjon el tőle pénzt egy
ház fenntartására, mert nem szeretne 
kimaradni az egyház fenntartói so
rából. Megmondtam a gondnokunk
nak, hogy ha ismét találkoznak, hí
vogassa ezt az embert az istentiszte
letekre is, mert nemcsak az egyház- 
fenntartási járulékok terén volt nagy 
mulasztása, hanem a templomban is 
nagyon régen üres a helye. Az egy
ház nem akarja azok pénzét hasz
nálni, akik nem élnek az egyházban. 
Nemsokára ismét pénzt hozott a 
gondnok tőle és elmondta, hogy ami
kor átadta az üzenetemet, azt a vá
laszt kapta: hamarosan eljön az is
tentiszteletre, mert miután hozzá
járult az egyház fenntartásához, 
most »már be mer ülni a templomba 
is«.

Talán ennyi is elég annak igazo
lására, hogy az egyház pénzügyei 
Isten kezében vannak. Amit megír
tam, biztatásul írtam, hogy az egy
ház minden ügyét, az anyagiakat is, 
a hit szemüvegén nézzük.

Jávor Pál

ARCOK A BIBLIÁBAN

A N N A
Kedves asszonyi arc. Élete mint a 

meleg nyári éjszakák hullócsillagai
nak sorsa, amelyek előtűnnek az is
meretlen messzeségből, fényükkel 
beragyogják az eget, hogy néhány 
pillanat múlva visszazuhanjanak a 
sötétbe.

Anna, az izráeli gyülekezet egyik 
legjelentősebb tagjának édesanyja. 
Mennyit könyörgött, imádkozott, 
mennyit bánkódott, míg megszületett 
a fiú. Istenben való bizodalmas hi
tét, feltétlen ragaszkodását részegség
nek gondolja a komoly Éli. Amikor 
megszületik a várva várt gyermek, 
nem tartja meg magának. Vár addig, 
míg az ő anyai ápolására szorul és 
amikor ez az idő letelik, elviszi a kis 
Sámuelt az Isten házába, hogy gyer
mekkorától kezdve; késő vénségédg 
szolgálja. Ismét imádságra nyílik az 
ajka: hálát ad Isten ajándékáért: a 
gyermekért.

Többet nem is hallunk róla, eltű
nik a biblia lapjairól, olyan hirtelen,

ahogyan felbukkant. Nem sütkérezik 
fia dicsőségének fényében, nem em
legeti büszkén, hogy Sámuel, ez a 
nagy ember, az ő fia, nem kívánja, 
hogy tiszteljék az emberek, mert ő 
adta a gyülekezetnek, a népnek ve
zetőjét. Megmarad annak, aki volt: 
egyszerű, csöndes asszonynak, aki 
hűséges bizalommal tudta kérni az 
Istent. Elvégezte a maga szolgálatát 
és amikor ezt megtette, félrevonul, 
hogy ne őt tiszteljék az emberek, ha
nem, hogy Istené legyen egyedül a 
dicsőség.

így tudnak cselekedni mindazok, 
akik Anna módjára élnek, hisznek, 
szolgálnak.

Olyanok ők, mint a hullócsillagok, 
pillanatokig beragyogták az éget, ra
gyogásukban elégnek, majd eltűnnek 
szemünk elől, hogy mi soha el ne fe
lejtkezzünk az egyetlen világosság
ról: az Istenről,

Vámos József

Készülj az ige hallgatására! Az Úr kegyelmével teljes a föld
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1. Kor 2, 1—2.
Európai földön az elsők közt ala

ku lt meg Görögországban a korintusi 
gyülekezet, Pál apostol missziói m un
kája nyomán, ősrégi, de háborúk 
folyam án elpusztult s azután újon
nan megalapított és ú jjáépített vá 
ros volt Korintus. Nagyforgalmú vi
lágváros volt, amikor Pál apostol 
m ásodik missziói útján Athénból — 
a csodálatos szépségű, de akkor szin
te kihalt és pusztulófélben levő 
Athénból — odaérkezett. Hogy csá
bíthatta az apostolt ez a lüktető  
életű, szellemileg is eleven és m in
den újságon kapva-kapó város arra, 
hogy ragyogtassa tudását és képes
ségeit.

De az apostol leszámolt: önmagá
val is, a csodavárókkal is, meg az 
esztétikai élvezetet kereső szellemi 
Ínyencekkel is. Leszámolt m indezek
kel, m ert tudta, hogy tudásának és 
akár csodát is tevő képességeinek a 
ragyogtatása elkápráztathatja ugyan  
az embert, de a pillanaton tú l ha
tást nem  ér el. Ezért határozta e l 
hogy nem  akar missziói szolgálatá
ban másról tudni és m ást ismerni, 
csak a m egfeszített Krisztust. Tudta, 
hogy a m egfeszített Krisztus botrán- 
kozás a csodát váróknak és gyerm e
kes balgatagság a pzellemi élet kor
szerű magaslatain járó felvilágosul
taknak. De tudta azt is, hogy mégis 
ez a m egfeszített Krisztus Istennek  
élő, hatalmas ereje: egyedül benne- 
szerzett Isten  üdvösséget, egyedül 
benne lehet a reménysége a gazdag 
Korintusnak, m ert Isten ezt a meg
feszíte tt Krisztust nem  hagyta a ha
lál karmai közt, hanem feltám asztotta  
és jobbján megdicsőitette,

Ezt a K risztust hirdette az apos
tol. ö t  rajzolta a korintusiak szeme 
elé, olyan elevenen és szem mel lát
hatóan, »m intha közöttük feszíte tték  
volna meg« (Gál. 3, 1). M indenre el
tökélt, szent egyoldalúsággal hirdette 
egyedül ezt a Krisztust, így lett a 
zsidóiknak zsidóvá, a görögöknek gö
röggé, az erőtcleneknek erőtelennc. 
»M indenki számára m indenné lettem, 
— mondja, — hogy m inden módon 
m egtartsak ném elyeket«. M ert nem  
a maga tudásából és lcépességeivel 
szólt, hanem a Lélek kényszerítésére 
hirdette a m egfeszített Krisztust.

Azóta is ezt a m egfeszített Krisz
tust hirdeti az egyház, m ert őt ren
delte Isten üdvösségül a népek szá
mára, a m i szám unkra is. H ir
deti istentiszteleten és bibliaórán, de 
hirdeti az egyházi sajtón keresztül 
is. A z  egyház sajtója is akkor' te lje
síti feladatát, ha az apostol szent lel
kesedésével, a Lélek kényszerítő ere
jének engedve tisztán és hamisítat
lanul J é zu s . Krisztust hirdeti, még 
pedig a m egfeszítettet.

Kamer Károly

A Hungarian Churh Press
— a magyarországi protestáns egy
házak külföldet tájékoztató kőnyo
matosa — most megjelent-számában 
első helyen közli Bereczky Albert re
formátus püspöknek és Ján Chabada 
szlovák evangélikus egyetemes püs
pöknek a németországi evangélikus 
egyház berlini zsinatán elhangzott 
beszédét. Ezután beszámolót közöl
M. Pradervand-n&k, a Református 
Világszövetség ügyvezető titkárának 
magyarországi látogatásáról, közölve 
M. Pradervand búcsúnyilatkozatát. 
A továbbiakban ismerteti a kőnyo
matos a magyarországi református 
egyház debreceni tanulmányi konfe
renciáját, ahol a princetoni világgyű
lésre készültek fel. Teljes szövegében 
hozza a kőnyomatos M. Pradervand 
Kálvin-téri prédikációját.

Részletesen beszámol a kőnyoma
tos egyházunk egyetemes tanácsá
nak március 11—12-i üléséről, bősége
sen ismertetve Vető Lajos püspöknek 
egyházunk kétcsztendős szolgálatá
nak eredményeiről mondott beszédét. 
Gyöngyösi Vilmos esperes beiktatá
sáról is olvashatunk részletes beszá
molót, benne az új esperes székfog
laló beszédének részleteit és Bezséry 
László püspök üdvözlő szavait. Be
számol a lap egyházunk országos 
levéltára és könyvtára kutató-ol
vasótermének megnyitásáról, idősebb 
D. dr. Prőhle Károly 80. születésnap
járól és Dömötör Tibor és Szimon 
János lelkésszé szenteléséről. Ki
emeli a Hungarian Church Press 
püspökeink böjti körleveléből a kon
firmációi előkészítés megindulásá
ról szóló részt, beszámol a Gyüleke
zeti Segély akciónak a megindulásá
ról és Dezséry László püspöknek Rá
kospalotán Két templomért címen el
mondott prédikációjáról. Befejezésül j 
röviden hírt ad a János Passió Deák- | 
téri előadásáról és Peskó Zoltán | 
orgonahangversenyéről.

A főidet, az emberiséget zavar, bi
zonytalanság tölti el a háborús ké
szülődések, a hidrogénbomba, a há
borús uszítok sóit felelőtlen nyilat
kozata miatt. Emberek milliói nem  
érzik, hogy az Vr kegyelme valóság, 
mely egyszer s mindenkorra szét
áradt a húsvéti feltámadás csodá
jában, hogy t. i. legyőzetett a félelem, 
a halál, a polcol. Márpedig nekünk  
keresztyéneknek világosan kell lát
nunk, hogy ez megtörtént. Miért 
van mégis az, hogy nem tudjuk ész
revenni, tapasztalni az Ur kegyel
mét? Azért, mert hitetlenségükben  
Isten  m unkáját, cselekvését — mely 
Krisztusban adva van, s rajta ke
resztül a többit — nem  kegyelm i 
ajándéknak fog juk fel. A mi látá
sunk, tapasztalásunk átitatódott a 
hitetlenség gonoszságával, a bűn
nel. Ez a homály sűrűsödik össze 
abban is, hogy a Krisztusban nyúj
tott kegyelem' megüresedett szá
munkra és nincsen átütő ereje. Ez
után már hogyan várhatnánk, hogy 
reménységünk, bizodalmunk lenne 
egy másik, egy kegyelemmel teli 
élet után’ És hogyan várhatnánk, 
hogy mindenki szemei megnyíljanak 
a nagy valóság felé: »Az Ur kegyel
mével telve a föld.«

Istennek ez az ajándéka, amely a 
húsvéti csodában adatott a világnak 
— nagy lehetőség a keresztyén e m 

ber számára. A keresztyén ember
pontosan ebben láthatja Istennek a 
világén; végzett munkáját és azt, 
hogy Krisztusban az egész földet 
ölelte megához. Nem kivételes, le
szűkített kicsiny csoportnak szól az 
üzenet, hanem o széles földnek. És 
ott van igazán súlya, ahol a legna
gyobb a zűrzavar és bizonytalanság; 
a félelem és rettegés. Az egyháznak, 
a keresztyéneknek, minden hívőnek 
ott van küldetésbeli helye ezzel az 
üzenettel, ahol reménytelenséggel 
találkozik. Igen, telve a föld az ö  
kegyelmével. Igen, új lehetőségek 
kínálkoznak ezáltal. Isten kegyelme 
cselekvő kegyelem. Érezzük és érez
tessük! Vagyis bennünket is késztes
sen ez cselekvésre. Az Isten ke
gyelme a határtalan szeretet ke
gyelme. Ha ezt mi, hívők tudjuk, 
akkor nem nehéz megtalálni a ten
nivalót. Az Ur kegyelm ével telve a 
föld, de a m i szívünk talán nem. A  
föld pedig és a népek csak úgy fog
ják megismerni és megtalálni ennek 
az igazságát, ha elsősorban a mi 
szívünk lesz telve Vele. Isten béké
jének megrendithetetlen bizonyság- 
tételével szolgálhatjuk legjobban 
embertársainkat. Legyen a keresz- 
tyémség Keleten és Nyugaton egy
aránt Isten kegyelm ének hirdetője, 
a béke és a biztonság követelője.

Rédey Pál

Szombat esti közös imádságunk
A PÁSZTOR ÉS BOJTÁROK

Ján. 10, 12. 27. 28.
Jézus az egyetlen igazi Pásztor, aki életét adta a juhokért. Igazi Pász

tor volta ismételten megmutatkozott abban is, hogy minden szavával, cse
lekedetével és egész életével nyilvánvalóvá tette: ö  nem önmagáért van, nem 
is a juhok vannak öérette, hanem ö  van a juhokért. Mindent a juhok 
érdekében és a juhok hasznára cselekedett. A halált is azért vállalta, hogy 
a juhoknak örök élete legyen. Most is azért hirdetteti igéjét és szolgáltatja 
ki szentségeit, hogy a juhok bűnbocsánatot, békességet, reménységet nyer
jenek és egy se vesszen el közülük.

A »látszat-szerinti« pásztorokat, az egyetlen igazi Pásztortól éppen 
az különbözteti meg, hogy míg a Pásztor a juhokért él, addig a béresek 
önmaguknak élnek. Saját érdekük, előnyük és hasznuk mozgatja őket. 
Nem védik a juhokat, még kevésbbé vetik magukat áldozatul a juhokért. 
S#t inkább a maguk életét védik és mentik.

Az egyetlen Pásztor mellett, a legjobb és leghűségesebb földi pászto
rok is csak bojtárok. Az anyaszentegyház tagjai egyszerre juhok és bojtá
rok. Mint juhok arra hivattak, hogy meghallják az igazi Pásztor szavát és 
kövessék Öt. Mint bojtárok arra hivattak, hogy szófiák a nagy Pásztor 
szavát, keressék az elveszettet, kötözgessék a megsebesítettet és vissza
hozzák az eltévedtek Minél inkább engedi valaki pásztoroltatni magát, 
annál jobb bojtár válik belőle*

VALLJUK MEG, hogy nagyon sokszor önző, csak a magunk hasz- 
hasznára tekintő béres-életet élünk, ezért van gyülekezeteink
ben olyan sok kallódó bárány. Sokszor viszont bojtárkodunk, 
anélkül, hogy előbb juhok tudtunk volna lenni.

ADJUNK HÁLÁT, hogy az igazi Pásztor igéjével és szentségeivel 
táplálja és vezeti Magyarországi Evangélikus Egyházunk né
pét. Sokakat megtérít a maguk útjáról az Ö útjára. Köszönjük 
meg az egyházi sajtónkon keresztül kapott pásztorolást is.

KÖNYÖRÖGJÜNK olyan bojtárokért, akik tisztán és igazán nir- 
detik a jó Pásztor szavát szószékeken, sajtóban, hittanórákon, 
családokban. Könyörögjünk a sajtóvasámapi áldozatos ada
kozásokért; a Gyülekezeti Segély hathatós munkájáért, a 
zuglói és. pesthidegkúti templomok megépítéséért, jó tavaszi 
időjárásért és hazánk békés építéséért.

K. Z.

B I B L I A - O L V A S Ó
HETI IGE:

Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek 
engem: És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és 
senki ki nem ragadja őket az én kezembőL Jn. 10. 27_28;
Május 2. Vasárnap. Jób. 1., 1—12. (I. Kor. 10,13.)

Életünk minden napján számot kell adnunk arról, hogy erős-e a 
hitünk és valóban tudunk-e Istennek szolgálni? Bűneink naponta meg
támadnak, hátha legyőzhetnének. A keresztyén ember Isten erejével veszi 
fel a harcot velük szemben.

Május 3. Hétfő. Jób 1,13—22. (Jel. 13,10.)
Csak az az igazi hit, mely küzdelemben jön létre napról napra. Bnél- 

kül megposványosodik és elveszti kristályos tisztaságát*
Május 4. Kedd. 2,1—10. (Jak. 5,11.)

Isten szeretetét nem mindig egyformán tapasztaljuk, ö  mégis szemmel 
tart és örök életre, változatlanul szeret bennünket.
Május 5. Szerda. 1. Kor. 2. II—3,4. 20—23.

A pásztoroló Krisztus szeretetét csak a hit által tapasztalhatjuk meg. 
A hit azonban a Szentlélek működése bennünk, s ezért általa megértjük 
az Isten dolgait, azt hogy Krisztusban minden a miénk, mi pedig Krisztust-.
Május 6. Csütörtök. Jób 4,1—21. (1. Kor. 10,12.)

Noha nagyon jól tudunk beszélni bűnösségünkről, sokszor mégis ártat
lanoknak akarunk látszani. A keresztyén ember tudja, hogy Isten előtt 
nincs semmi érdeme, vagy követelni valója, de tudja azt is, hogy az Ö 
akarata a mi állhatatos hitünk és örök életünk.
Május 7. Péntek. Jób 5, 8—19. (Jak. 1,12.)

Aki Istenhez folyamodik, nem csalatkozik. Ezzel szemben az önző 
gögös, hamis és mások kárára törő ember nem várhat tőle áldást.
Május 8. Szombat. Ézs. 40, 26—31.

Az élet mindennapos harcában Isten szeretete felüdít és új erőre kész
tet. Akit a Jópásztor vezet, az becsületes éle tóton át biztosan megérkezhet 
Istenhez, az örökéletre.

S A J T ©  Y Ä  S  Á  U, M A  P : Adakozzunk a templomi offertóriumha egyházi sajtónk javára!
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KÜLFÖLDI EGYHÁZI Egy gyülekezet életéből
FINNORSZÁG

A finn evangélikus egyház heti
lapja, a Kotimaa szerkesztősége le
velet és cikket kapott Farmosából. 
A levélből megrendítő kép tárul ki 
apeő!, hogy milyen a katolicizmus 
etggf olyan országban, ahol a többség 
támogatását élvezi. A levél írója 
Tellervo W ilenius szül. Korpivaara 
asszony, aki jelenleg Formosában 
működik, mint misszionárius. Leve
lében többek között a következőket 
írja:

Széles körben elterjedt az a hie
delem, hogy a katolikus egyházban 
már nem az a helyzet, mint volt a 
reformáció idején. Most. hogy már 
négy éve dolgozom katolikus ország
ban, alkalmam volt megismerkedni 
az érem másik oldalával.

A katolikus egyház mindenfele 
maga terjeszti a nép körében a ba
bonát és a tudatlanságot. Amikor 
az ember itt az utcán jár, megfor
dul falun, csodálkozhat azon a »ke
resztyén jellegen«, mely minden há
zon látszik. Majdnem kivétel nél
kül minden kunyhó vagy ház olda
lán ott találjuk a keresztet, melyet 
fekete krétával rajzolnak oda, vagy 
falevelekből formáltak ki. Ha az 
ember aztán megkérdezi, mi ennek 
az oka, a magyarázat a következő: 
Virágvasárnap szokásban volt pál
maágakat vinni a templomba, hogy 
ott megáldják azokat. Ezekől a 
megáldott pálmaágakból keresztet 
csinálnak a ház falára. Ez a ke
reszt azonban nem Krisztusra emlé
keztet, hanem ennek az a célja, hogy 
elhárítsa »a fejetlen pap lelkét«, 
amely a nép hite szerint házról 
házra jár és bajt hozhat minden
kire.

Formosa lakosságának legnagyobb 
része valóságban nyomorog. Az 
egyház nem segíti őket, sőt ellenke
zőleg. A katolikusok kötelesek még 
az érettük való imádkozásért is kü
lön fizetni. A temetés drágább, mint 
maga az élet.

Jellemző példa többek között a 
mi szomszédunk, aki pár évvel ez
előtt még csak »középosztálybeli« 
volt. Aztán sikerült néki a szenátor- 
ságot megszerezni. Ettől kezdve me- 
sébeillő változás történt rajta. Ha
talmas, pompás új házat építtetett 
magas fallal körülvéve. Ragyogó 
parkról is gondoskodott és luxus
autói számára négy garázst építte
tett: Mindennek a közepébe egy kis 
szentélyt is állíttatott, ahol Mária 
szobra látható. »Szentév« volt. A 
szenátor egyike volt azoknak a ka
tolikusoknak, akik Rómában jártak, 
hogy »bűnbocsánatban részesülje
nek«. Amikor aztán ennek a nagy 
gazdagságnak megszerzése érdeké
ben tett sok gyalázatosságára bo
csánatot szerzett, jó lelkiismerettel 
élvezhette már tovább vagyonát, 
mint jogos tulajdonát.: s

A katolikus egyház itten megté
résről nem beszél. A katolikus bib
liafordítás a »megtérés« szót »bűn
bánat gyakorlásával« (penitencia) 
fordítja. így aztán a biblia egész 
tartalma megváltozott. Szűz Máriá
nak a tisztelete bűnösen nagy ará
nyokat ölt.

Fulton Sheen, ismert amerikai ka
tolikus püspök, egy a gyermekek ré
szére írt könyvében arról ír, hogy 
az Ur Jézus egyszer a mennyben 
olyan embereket talált, akik szerin
te nem voltak odavalók. Ezért te
hát szigorúan megdorgálta Szent 
Pétert. Szent Péter ezt válaszolta: 
»Én tudom és teszem a kötelessé
gem, de amidőn bezárom a kaput, 
édesanyád kinyitja az ablakot.« Az 
említett püspök azután így foly
tatja: »Menjünk hát ezért be a Szűz 
Mária által kinyitott ablakon ke
resztül.« A könyv utolsó oldalán kép 
látható, melyen Szűz Mária egy ol
vasónál fogva húzza be a bűnösö
ket a mennyország ablakain ke
resztül.

Szorongó szívvel kell imádkoz
nunk azért, hogy Isten legyen ke
gyelmes övéihez a katolikus orszá
gokban és adjon nékik erőt, a szo- 
rongatás és az üldözés elviselésére. 
Áttémék-e katolikus hitre? Ha így 
tennék, Krisztus keresztje ellensé
geihez csatlakoznék.

Ezzel a bibliai idézettel zárja le
velét: »Mi közössége van a világos
ságnak a sötétséggel« — »gyümöl
cseikről ismeritek meg őket.«

EV A N G ÉLIK U S ÉLET
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes 

Egyház Sajtóosztályának lapja 
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Budapest, III., Dévai Bíró Mátyás-tér 1. 
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FRANCIAORSZÁG
Francois Mauriac, Nobel-díjas író, 

aki buzgó katolikus, a Figaro című 
lapban cikket közöl. A cikk a mun
káspapokat védelmezi, és az elbo
csátott szerzetes újságírók mellé 
ált. Ha a Vatikán támadása folyta
tódik, akkor az egész nép fenye
getve érzi magát — mondja Maű- 
riac. Az egyház cselekvő köreit fé
lelmetes ütés érte. A római kon
gregációknak tudniok kellene, hogy 
a francia munkáspapok szerves ré
szei a francia munkásosztálynak.

A francia protestánsok vezető 
lapja, a »Réform e« vezércikkében a 
következő címen ír: »A fekete Af
rikát mérgezik«. 1939 és 1951 között 
az Afrikába irányuló bor- és pá
linkabehozatal a népre mért való- 
gos csapás jellegét öltötte. Míg 
ezeknek az italoknak a mennyisége 
1938-ban 23.280 tonnára rúgott,
1951-ben már 106.822 tonnát tett ki. 
Ezzel szemben a gyapot-behozatal 
csak 90 százaléka volt az 1938. esz
tendeinek.

VATIKÁN
XII. Pius pápa húsvétvasámap- 

ján a világihoz intézett húsvéti üze
netében figyelmeztette az illetéke
seket, hogy ne éljenek vissza az 
atomenergiával és követelte, hogy 
a természet erőit kizárólag békés 
célok szolgálatába állítsák. Rádió
beszédében a pápa hangoztatta, 
hogy fáradhatatlanul törekedni fog 
az atomháborúnak és m indenfajta  
tömegpusztító fegyvernek a kiküszö
böléséről és megtiltásáról szóló nem 
zetközi megegyezés létrejöttéért.

IZLAND
Izland, ez a csaknem teljesen 

evangélikus ország nemrég veszí
tette el püspökét, aki meghalt Az 
újonnan választott püspököt, As- 
munder Gudmundssont június 20-án 
iktatják be hivatalába a rejkjaviki 
katedrálisban. A püspöki beiktatást 
nagy ünnepségek keretében tartják 
meg. Egyidejűleg az izlandi evan
gélikus zsinat is ülésezni fog. A Lu
theránus Világszövetség főtitkára, 
dr. Carl E. Lund-Quist is részt vesz 
a beiktatáson más külföldi egyházi 
vendégekkel együtt. A külföldi egy
házi sajtó hangsúlyozza, hogy ez az 
első alkalom, amikor a világluthe- 
ránizmus az izlandi egyháznak egy 
ilyen hivatalos aktusán részt vesz.

HOLLANDIA
Július 3-án lesz 1200 esztendeje 

annak, hogy Bonifácius, Németal
föld apostola meghalt. Ez alkalom
ból a holland egyházak Dokkum- 
ban emlékünnepet tartanak, ame
lyen a református és katolikus teo
lógia professzorai tartanak előadá
sokat.

NÉMETORSZÁG
Frankfurtból érkező tudósítás sze

rint Schultheiss német nyelvtudós 
rámutatott arra, hogy az eszkimók 
nyelvében nincsenek szavak a ká
romkodásra. Dr. Schultheiss azt ál
lítja, hogy ez a nyelv etekkrtetben 
az egyetlen kivétel az általa ismert 
139 nyelv között.

» ;:: és m indenük köz vala.«
Csel. 2:44.

Zsinatunk VIII. törvénycikkét, az 
egyház szertetszolgálatáról szólót ol
vasgatom. Nem jutok messzire az ol
vasásban, mert mindjárt az első pa
ragrafus meggondolkoztat. Döntően 
új az, amit ez a paragrafus mond. 
Az eddigi egyesületi szeretetmunka 
helyett minden egyháztag lelkiisme
reti kötelességévé teszi ez a törvény 
az egyházban végzett szeretetmun- 
kát. A szeretetmunka többé' már 
nem egyesek kötelessége, hanem 
minden magyarországi evangélikusé. 
Gyülekezeti alapra helyezi, gyüleke
zetekből kiindulóvá teszi az egyház 
szeretetmunkáját, a másikért, a fele
barátért, a gyöngébbért, a tehetet
lenebbért érzett felelősséget, keresz
tyén szeretetet. Ezt mondja az első 
paragrafus: »A keresztyén szeretet
szolgálat az egyháznak az a munká
ja, amelyet az egyház a keresztyén 
hit gyümölcseként Krisztus feleba
ráti szeretette intő parancsára és 
példája nyomán végez. A lyiagyaror- 
szági Evangélikus Egyház ezt a 
munkát gyülekezeti szeretefcmunka- 
ként egyesek..;  megsegítésére 
végzi«.

Megüti ez a szó is a szememet: 
egyesek. Vájjon hogyan kell ezt ér
telmezni? Hogyan fest a gyakorlati 
keresztyén életben a gyülekezetek
nek egyesek felé végzett szeretet- 
munkája?

Talán valahogy így ,: 3

ISTENTISZTELETI REND
COLUMBIA

Columbia belügyminisztere rende
letet bocsátott ki, melyben az or
szág protestánsait eltiltja attól, hogy 
hitüket a szorosan vatt istentiszte
leti helyeken kívül gyakorolják, 
vagy terjesszek. A rendelet többek 
között ezt mondja: »A Columbiában 
lakó nem-katolikus polgárok, vagy 
külföldiek, legyenek azok akár pa
pok, vagy gyülekezeti tagok, vallá
sukat a saját istentiszteleti helyü
kön kívül nem terjeszthetik, «sem 
pedig vallási propagandát nem foly
tathatnak. Minden esetben tisztel
niük kell a keresztyén morált, a ka
tolikus vallást, a katolikus egyház 
papjait, valamint a köztársaság tör
vényét.« Ismeretes, hogy a második 
világháború után a katolikus töme
gek Columbiában egész csomó pro
testáns templomot gyújtottak fel, 
több protestáns misszionáriust és 
lelkészt öltek meg.

PESTI OLDALON
Deák-tér d. e. 9 (úrv.) Pásztor Pál, d. e. 

11 Koren Emil, d. u. 6 Hafenscher Károly.
— Fasor d. e. fél 10 Sülé Károly, d. e. 11 
Cserháti Sándor, d. u. 6 Szita István. —■ Dózsa 
Gy.-út 7. délelőtt fél 10 Szita István. — 
Üllői-út 24. délelőtt fél 10, délelőtt 11 (úrv.).
— Rákóczi-út 57/b. délelőtt 10 (szlovák) 
Szilády Jenő dr.. délelőtt háromnegyed 12 
(úrv.) Kürtösi Kálmán. — Karácsony S.-u. 
31. délelőtt 10 (úrv.) — Thaly K.-u. 28. dél
előtt 11 (úrv.) Bonnyai Sándor, délután 6 
Bonnyai Sándor. —• Kőbánya délelőtt fél 10 
Hafenscher Károly. *— Simor-u. 33. délelőtt 
negyed 12 Hafenscher Károly. — Utász-u. 7. 
délelőtt negyed 12 Pásztor Pál. — Zugló 
délelőtt 11 (úrv.) Muntág Andor, délután 6 
Scholz László. — Gyarmat-u. 14. délelőtt fél 
10 (úrv.) Scholz László. — Rákosfalva dél
előtt fél 12 Scholz László. — Fóti-út 22. dél
előtt 11 (úrv.) Rimár Jenő, délután 7 Gádor 
András. — Váci-út 129. délelőtt 8 Rimár Jenő, 
délután 4 Gádor András. — Újpest délelőtt 
10 Matuz László, délután fél 7 Blázy Lajos.
— Dunakeszi délelőtt 9 Blázy Lajos. — Vas 
u. 2/c. délelőtt 11 Szimoni'desz Lajos. — 
Pesterzsébet délelőtt 10 (úrv.) Bencze Imre.
— Soroksár-Ujtelep délelőtt fél 9 Benes Mik
lós dr. — Rákospalota MÁV-telep délelőtt fél 
9. — Rp. Nagytemplom délelőtt 10. — Rp.
Kistemplom délután 3. — Pestújhely délelőtt 
10 Harkányi László. — Rákoskeresztúr dél
előtt fél 11. — Rákoshegy délelőtt 9. —
Rákosliget délelőtt 10. — Rákoscsaba dél

előtt 9, délután fél 7. -  Clnkota délelőtt 9 
(gyerm.), délelőtt 10, délután fél 3. — Má
tyásföld délelőtt fél 12. — Kerepes-Kistarcsa 
délelőtt negyed 10. — Pestlőrinc délelőtt 11, 
délután 5. — Pestlőrinc, Szcmere-telep dél
előtt háromnegyed 8. — Kispest délelőtt 9, 
délelőtt 10, délután 6. — Wekerle-telep dél
előtt 8. — Rákosszentmihály délelőtt fél 11, 
délután 5.

A BUDAI OLDALON
Bécsikapu-tér délelőtt 9 Pethő István, dél

előtt 11 Várady Lajos, délután 7. — To-
roczkó-tér délelőtt 8 Várady Lajos. — Óbuda 
délelőtt 9 H. Gaudy László dr., délelőtt 10 
(úrv.) H. Gaudy László dr., délután 5 
Teológus. — XII., Tarcsay V.-u. II. délelőtt
9 Danhauser László, délelőtt 11 Danhauser 
László, délután 7 Ferenczy Zoltán. — 
Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet délelőtt
10 Friedrich Lajos. — Budakeszi délelőtt 10. 
— Kelenföld délelőtt 8 (úrv..) Muncz Frigyes, 
délelőtt 11 (úrv.) Muncz Frigyes, délelőtt 
fél 10 (gyerm.) Muncz Frigyes, délután 5 
Bottá István. — Németvölgyi-út 138. dél
előtt 9 Bottá István. — XI., Bartók B.-út 
158. déli 12 Bottá István. — Csepel délelőtt 
11, délután 6. — Budafok délelőtt 10 Sikter 
László. — Nagytétény délelőtt 8 Sikter 
László. — Kelenvölgy délelőtt 9 Rezessy 
Zoltán dr. — Albertfalva délelőtt fél 11 
Rezessy Zoltán dr. — Csillaghegy délelőtt 
fél 10 Kaposvári Vilmos, délután fél 7 
Kaposvári Vilmos

K R I S Z T U S  K Ö V E T Ő I
M indenki, m indenütt, m indenkor, munkában: 
Ezzel kell törődni!
M indezen fáradnak az Űr táborában 
Krisztus követői,

M indenütt van m unka boldogulásunkra, 
Sikerrel biztató;
Bátran fogjunk hozzá, m ert sok a munka,
S  kevés az arató.

M indenkor van m unka az Űr szőlőjében; \
Csak a m unkást várja,
K inek hivatása, hogy az Űrnak éljen  
Lelkének javára.

M unkában eltöltött hűséges szolgálat 
'D iadalmas élet:
Ez ad földi lé tünk fáradt vándorának 
Őzök dicsőséget.

Dr. Vietórisz József

M Á J U S I  L E V É L
A Z T  ÍR JA  kedves Testvérem, 

hogy az elm últ vasárnap hallotta a 
hirdetést, hogy a reánk, következő  
vasárnapon az ország összes evan
gélikus templomában az evangé
likus sajtóról szól majd a prédiká
ció. És most arra kér, hogy szeretne 
erről bővebben hallani. A z Isten be
tűiről. — ím e a válasz.

Valaki egyszer azt kérdezte a lel
kipásztortól, hogy hol lehet az Is
tennel találkozni. — A válasz ez az 
egyszerű szó volt: — M indenütt! 
Hiszen a madárdal éppen úgy ő  
róla beszél, m int a fényesszem ű csil
lagok. Isten éppen úgy benne van  
a napsugárban, m int a boldog em 
ber mosolyában, a m ájusi esőcsepp- 
ben éppen úgy, m int egy emberi 
bánatból kihullott könnycseppben. 
Istenről éppen úgy beszél egy kicsi 
rügy a tavaszi fán, m int egy elfelej
te tt fe jfa  valahol a temető sírhant
ján. Mégis — mondotta a lelkipász
tor — Isten legjobban hallható és 
megtalálható az Igében, am it Róla 
érthető, emberi szavakban hirdet
nek és azokban a boldog betűkben, 
am iket Öróla boldog em berek leír
nak.

Isten betűiről az írás — János ev. 
21:24—25. — először is azt mondja, 
hogy azt mindig a tanítvány írja. 
Olyan valaki, akinek a szívét Jé
zus egyszer megérintette. Olyan va
laki, aki az imádság csöndjében 
örökké látja Jézust és hallja az ö  
szavait. Olyan valaki, akinek lelkét 
m egihlette és írásra kényszerítette 
Isten Szentlelke. — És most úgy 
szeretném  megkérdezni az én Test

véremet, aki ezeket a sorokat ol
vassa, hogy m ikor vette utoljára a 
kezébe az evangélikus újságot úgy, 
hogy kereste, hogy azokon a leírott 
szavakon és az azokat leíró tanít
ványok lelkén át maga az Isten  
szóljon őhozzá. Pedig az Istennek  
ott is, a betűkön át is mindig van  
hozzánk valami nagyon fontos m on
danivalója.

Isten betűit mindig a tanítványok  
olvassák. Ha testvérem  nem  olvassa 
Isten betűit, akkor ez azt jelenti, 
hogy nem  is akar a Jézus Krisztus 
tanítványa lenni. Hiszen amikor le
vél érkezik attól, akit szeret a szí
vünk, m ilyen mohó izgalommal fu t
juk  át a sorokat és a sorokban azt 
a másik szívet is mindig megta
láljuk. Igen, tanítványnak kell len
ni ahhoz, hogy valaki el tudja ol
vasni az Isten  betűit.

Isten betűiről azután azt olvas
suk az írásban , . hogy azok Jézus 
Krisztusról tesznek bizonyságot. — 
A tanítvány nem  azért írja le Is
ten betűit, m ert ez az ő szórako
zása, kedvtelése, nem  is azért, m ert 
a maga dicsőségét keresi vele, ha
nem  azért, m ert írnia kell. A k in ek  
valami nagy öröm, vagy nagy bol
dogság öleli át a szívét, az nem  tud  
hallgatni, hanem ez a boldogság át- 
áramlik róla szavakba, betűkbe. — 
A tanítvány mindig Jézusról be
szél. Jézus megtalálása és a Vele 
való új élet olyan nagy esem ény az 
ember életében, hogy azt el kell 
mondani. Tovább kell adni. így  
születik meg egy boldog ember aj

kán az Istenről beszélő költemény, 
a dicsőítő imádság és az Istent pré
dikáló újság.

A  tanítvány m indenkinek ír. így  
viszi az evangélikus újság Jézus hí
rét, cselekedeteinek csodáit ma is 
városok, fa lvak és tanyák népéhez. 
Tem plom okban és templomtól tá
voli szivekhez. A m ikor egy nagy író, 
egy nagy költő, vagy egy nagy em 
ber írását olvassuk és az az írás 
megfogta a szívünket, olyankor m in
dig m egkérdezzük: ezen a szép 
könyvön kívü l m it írt még, hadd 
olvassam el, biztosan azokban is 
lesz o számomra valami új és ér
dekes mondanivaló. Ha igazán ta 
nítványa lennénk Jézusnak, ha iga
zán szeretnénk ö t,  akkor nemcsak 
néha hallgatnánk Reá, amikor egy- 
egy igehirdetésben megszólal, hanem  
keresnénk Öt m indenütt, ahol Róla 
hallani lehet. A z  evangélikus újság 
is ilyen hírhozó, m inden héten be
kopog a szívünk és az otthonunk  
ajtaján.

Igehirdetésben és betűben. Isten  
élő szavában és az egyházi újságban 
egyaránt a legnagyobb szeretet áll 
meg m inden héten előttünk. Ne for
du ljunk el Tőle. Legyünk boldog, 
csodálkozó és megajándékozott 
gyerm ekek, hogy Isten beszélni kí
ván hozzánk. Ezért csöndesedjünk 
el és hallgassunk Reá a templom
ban, a bibliában és az egyházi ú j
ságban. — Mert Ö m indenütt ott 
van és m indenütt szeretni akar.

FRIEDRICH LAJO S

Vak Mari néninek hívja a gyüle
kezet apraja-nagyja. Megszokott 
színfoltja a vasárnapi istentiszte
letnek. Ha nincs ott, mindjárt keresi 
az egész gyülekezet. Soha nem ül le, 
mindig megáll hátul, a padok mö
gött, botjára támaszkodva. Urvacso- 
raosztáskor úgy kell odavezetni az 
oltárhoz, mert a homályos templom
ban egy lépésig sem lát el. Szem
üveg nélkül világos nappal az utcán 
is csak tapogatózva botorkál. Rosz- 
szul és keveset lát, de hall. Gyüle
kezet kell neki, amelynek Istent-dí- 
csérő énekét hallgatja, az ige kell 
neki, amit vágyakozó lélekkel hall
gat. Szegény Mari néni, majdnem 
teljesen vak, lábai fel-felmondj ík a 
szolgálatot, de hall! Milyen sok 
egészséges keresztyént megszégye
níthet a mi Vak Mari nénink! Olya
nokat, akik járhatnak, látnak, halla
nak, mégsem jönnek a gyülekezetbe. 
De sok templomozó keresztyén is 
van, aki hallgatja az igét, de nem 
hallja! Vak Mari néni hallja. Való
ban rajta is beigazolódik Pál apostol 
mondása: a hit hallásból van.

Szomorúan botorkál be Vak Mari 
néni egy szép napon a lelkészi hiva
talba. Elpanaszolja, elsírja nagy bá
natát. Eltörött a szemüvege. Most 
már végképpen nem lát semmit. 
Nem tud a templomba sem menni. 
Senkim sincs, egyedül állok, mintáz 
ujjam — panaszolja. Megélni is csak 
úgy tudok, hogy a Tanács ad teljes 
ellátást. Nincs nekem pénzem szem
üvegre.

Mari néninek nem. kellett sokáig 
várnia a szemüvegre. Csak addig, 
amíg az optikus megcsinálta. Ugyanis 
az történt, hogy a gyülekezet két 
nap alatt annyi pénzt összegyűjtött 
Mari néninek, hogy azon három 
oiyan drága szemüveget is csináltat
hatott, mint az övé. Csak nem hagy
juk Mari nénit szemüveg és temp
lom nélkül — mondogatták a hívek.

És Vak Mari néninek nem kellett 
kihagynia egy Istentiszteletet sem 
Következő vasárnap is boldogan 
hallhatta a templomi gyülekezet a 
boldog és Istennek hálát adó Mari 
néni botjának kopogását a templom 
kőkockáin;

Szokatlanul hideg telünk volt az 
idén. Sok idős, öreg, tehetetlen, má
sokra rászoruló embernek utolsó 
tele. Vak Mari néni is, aki — mi
vel senkije nem volt, éppen azért — 
az egész gyülekezeté volt, nagyon 
megijesztett bennünket. Egyik der
mesztőén hideg vasár na non az 
armjgy is megfogyatkozott gyüleke
zetből hiányzott Vak Mari néni is. 
És az utána következő vasárnapokon 
is nélküle folytak le hideg, téli is
tentiszteleteink. Nagybeteg lett Mari 
néni. Megfázott, ágynak esett. És az 
egyik baj hozta a másikat. Fekvő be
teg lévén, nem tudott lázasan a 
nagy hidegbe kimenni. Nem tudott 
délben elmenni a Tanácsházára 
ebédjéért. Bizony, szegény Vak Mari 
néni szűkölködni, sőt éhezni kezdett.

Mindezt a havi szeretetvendégsé- 
gen tudta meg a gyülekezet. Teázás 
közben feláll a gyülekezet egyik 
tagja és elmondja, hogy mi van Mari 
nénivel. Nem tesz hozzá semmit, nem 
javasolja, hogy segítsünk rajta, hogy 
gyüjtsünk neki, csak a puszta tényt 
mondja el. Szorongva várok és nézek 
végig a teázó és süteményező száz 
testvéremen. Vájjon lesz-e ennek az 
egyszerű ismertetésnek eredménye? 
Lett. Mégpedig nagyon megható. A 
szeretetvendégség gyülekezete egy 
emberként adja vissza a megma
radt süteményeket; Vak Mari néni
nek — mondják.

És a folytatás? Vak Mari néni 
nem szűkölködött, nem éhezett to
vább. A családok beosztották egy
más között Mari néni ellátását. Min
den nap más család gondoskodott 
Mari néniről, - ebédjéről, fűtőanyag
ról, tiszta ruháról.

És Vak Mari néni ismerős botko
pogása az első tavaszi vasárnap új
ból felhangzott a templomban. Min
denki boldog, jóleső érzéssel, Isten
nek hálát adva ezért is, vette tudo
másul: Mari néni újból itt van kö
zöttünk.

Azt hiszem, valahogy így lehe
tett az első keresztyének agapéján, 
szeretetvendégségén is;

És talán valahogy így kell meg
élni zsinatunk VIII. törvénycikkét 
is. Nemcsak egy gyülekezetnek. Az 
egész Magyarországi Evangélikus 
Egyháznak.

Juhász Géza
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A NYOLCADIK PARANCSOLAT
I S T E N N E K  E G Y I K  L E G N A 

G Y O B B  É S  L E G S Z E B B  T E R E M T 
M É N Y E ,  a m i t  e g y e d ü l  a z  e m b e r 
n e k  a j á n d é k o z o t t :  a  b e s z é d .  A  d r á g a  
e m b e r i  s z ó .  B e s z é l n i  n e m  t u d  m á s .  
c s a k  e g y e d ü l  ő . A z  á l l a t o k  c s a k  
s i k o l t a i m k ,  a z  e r d ő k  s ó h a j t a n a k ,  a  
m a d a r a k  d a l o l n a k ,  d e  s z a v u k  n in c s .  
B e s z é l n i  c s a k  a z  e m b e r  t u d .

A  b e s z é d ,  a  m i  I s t e n h e z  v a l ó  h a 
s o n l ó s á g u n k .  M e g  t u d j u k  s z ó l í t a n i  
e g y m á s t .  É s  m e g  t u d j u k  s z ó l í t a n i  ö t .  
S z a v u n k  v i l á g o k a t  t e r e m t h e t  é s  
r o n t h a t .  E z é r t  í r u n k  e z e k b e n  a  s o 
r o k b a n  a  m e g á l d o t t  é s  a  m e g á t k o 
z o t t  s z ó r ó l .  ,

V A N  M E G Á L D O T T  S Z Ő .  É s  m o s t  
s z e d j ü k  ö s s z e  m i n d a z t  a  s z é p ,  jó ,  
i g a z  é s  h ű s é g e s  s z ó t ,  a m i t  n é k ü n k  
m o n d t a k  e g y  é l e t e n  á t  s z e r e t ő  s z í v e k  
é s  a m i k  o l y a n o k  v o l t a k ,  m i n t  a  f e 
h é r  g a l a m b o k :  b é k é s e n  s z á l l t a k  o d a  
a z  u d v a r u n k  d ú c á b a .  H i s z e n  m i n d 
n y á j a n  e m l é k s z ü n k ,  h o g y  v a l a h o l ,  
v a l a m i k o r  e g y  d r á g a  e m b e r i  s z ó b ó l  
t u d t u k  m e g ,  h o g y  s z e r e t n e k  m i n 
k e t .  V o l t  o l y a n  s z ó  i s  a z  é l e t ü n k 
b e n ,  a m e l y i k  b ö l c s e s s é g e t  h o z o t t .  
S z é p  é s  okos s z ó  v o l t :  b e v i lá g í to t t a ,  
e l ő t t ü n k  a  v i l á g o t .  V o l t  o l y a n  s z ó ,  
a m e l y i k  o t t h o n t ,  b o ld o g s á g o t ,  v a g y  
r e m é n y s é g e t  h o z o t t .  N y i s s u k  k i  
e g y s z e r  a  s z í v ü n k e t  é s  l á t n i  f o g j u k ,  
m e n n y i  s z é p  s z ó ,  m e n n y i  s z é p  i g a z 
g y ö n g y  é s  d r á g a g y ö n g y  v a n  e b b e n  
a z  a r a n y o s  k a z e t t á b a n .  — É s  m o s t  
s z e d j ü k  ö s s z e  I s t e n  s z a v a i t .  A z  I g é t ,  
a m i k o r  I s t e n  s z ó l í t o t t  m e g .  M e n y 
n y i  v i g a s z t a l á s ,  m e n n y i  b o c s á n a t ,  
m e n n y i  r e m é n y s é g  é s  m e n n y i  
m e n n y o r s z á g  é r k e z e t t  m e g  h o z z á n k  
f e l e j t h e t e t l e n  t e m p l o m i  ó r á k o n .  M i 
l y e n  j ó ,  h o g y  v a n n a k  m e g á l d o t t  s z a 
v a k  é s  e  s z a v a k  a r a n y o s  h í d j á n  ta -  
l á l k o z h a t i k  e g y m á s s a l  I s t e n  é s  e m 
b e r ,  t e s t v é r  é s  t e s t v é r .

D e  , v a n  m e g á t k o z o t t  s z ó .  S z e d j ü k  
c s a k  ö s s z e  a  f e k e t e  é s  v é r e s  k ö v e 
k e t :  a  s z a v a k a t ,  a m i k  v a l a h a  i s  Ö sz-  
s z e t ö r t é k  a  s z í v ü n k e t .  A  s z a v a k a t ,  
a m i k e t  v a l a k i  k é s z k a r v a  d o b o t t  b e l e  

■ a z  é l e t ü n k b e .  A  s z a v a lc a t ,  a m i k k e l  
c s a k  ú g y  v é l e t l e n ü l  s e b e z t é k  m e g  a  
s z í v ü n k e t .  V a n n a k  m e g á t k o z o t t  s z a 
v a k .  D e  t u d n á n a k  e r r ő l  a  k ö n n y e i n k  
b e s z é l n i !  K é r d e z z ü k  c s a k  m e g  a z o 
k a t  a  k ö n n y e i n k e t ,  a m i k e t  e m b e r i  
s z a v a k  m i a t t  s i r t u n k  é s  a k k o r  k o 
m o l y a b b a n  f o g j u k  v e n n i  a z  e l f e l e j 
t e t t  n y o l c a d i k  p a r a n c s o l a t o t :  »N e  
t é g y  a, t e  f e l e b a r á t o d  e l l e n  h a m i s  
t a n ú b i z o n y s á g o t .«

N E  H A Z U D J  M U T A T Á S B Ó L .  N e  
h a z u d j  s e n k i n e k  a r r ó l ,  h o g y  t e  n a 
g y o b b  v a g y ,  t ö b b  v a g y ,  j o b b  v a g y ,

v a g y  h í v ő b b  v a g y ,  m i n t  a m i l y e n n e k  
l á t s z o l .  A k i  m a g á t  h a z u g s á g g a l  
a k a r j a  n a g y o b b á  t e n n i  a z  e m b e r e k  
e l ő t t ,  a z  e l f e l e j t i ,  h o g y  n e m  l e h e t  
s e m  e g y  n a p ig ,  s e m  e g y  é l e t e n  á t  
l á b u j j h e g y e n  á l l n i .

N E  H A Z U D J  H Í Z E L G É S B Ő L .  —
A k i  h í z e le g ,  a z  m i n d i g  a k a r  v a l a m i t .  
A  h í z e lg ő k ,  o l y a n o k ,  m i n t  a  f e c s 
k é k :  c s a k  a d d ig  m a r a d n a k ,  a m í g  
s z é p  id ő  v a n .  N e  v i g y é l  s e n k i t  s e m  
a  l á t s z a t o k  h í d j á r a ,  a m e l y i k  a  v a l ó 
s á g o k  v i h a r á b a n  b e s z a k a d .

N E  H A Z U D J  S Z Ó R A K O Z Á S B Ó L .  
S Z E S Z É L Y B Ő L .  —  A  s z ó  m i n d i g  
s ú l y o s  v a l a m i .  V a la h o l  k o m o l l y á  v á 
l i k .  V a g y  k ő v é .  v a g y  a r a n n y á  _ E s  
e g y s z e r  m i n d a k e t t ő t  s z á m o n k é r i k  
t ő l e d ,

É S  N E  H A Z U D J  BO SSZÚBÓ L. 
H A R A G B Ó L  É S  G Y Ű L Ö L E T B Ő L .  
N e  v e d d  e l  é s  n e  t ö r d  ö s s z e  a  m á 
s o k  j ó  h í r n e v é t .  N e  r ú t í t s d  e l  k é s z 
a k a r v a  a  m á s o k  a r c k é p é i .  A m i k o r  
k i j ö s s z  a  f é n y k é p é s z t ő l ,  d e  s o k s z o r  
m o n d o d  k i á b r á n d u l v a :  ó h ,  e z  n e m  
é n  v a g y o k .  E z  a  k é p  n a g y o n  r o s z -  
s z u l  s i k e r ü l t .  É n  s o k k a l  s z e b b  v a 
g y o k .  É n  é l e i b e n  é s  v a l ó s á g b a n  s o k 
k a l  j o b b  v a g y o k .  K é p z e l d  e l ,  e g y 
s z e r  I s t e n  e l é  k e r ü l n e k  m a j d  a  k é 
p e k .  V á j j o n  m i  l e s z  a k k o r ,  h a  k i 
d e r ü l ,  h o g y  v a l a k i n e k  a  k é p é t  t e  
r o n t o t t a d  e l .  M i  l e s z ,  h a  I s t e n  a z o n  
a  k é p e n  é s z r e v e s z i  a  t e  k e z e d ,  a  t e  
g o n o s z  s z í v e d  m u n k á j á t .

J É Z U S  N E M  E R R E  T A N Í T O T T .  
Ő  r ó la  a z t  í r j a  a  S z e n t í r á s ,  h o g y  
s z á j á b a n  á l n o k s á g  s o h a  n e m  t a l á l 
t a t o t t .  L u t h e r  i s  a z t  m o n d j a ,  h o g y  
n e c s a k  n e  b á n t s u k  a  m á s o k  b e c s ü 
l e t é t ,  h a n e m  v i g y á z z u n k  r á .  M e n t 
s ü k  ő t  é s  m i n d e n e k e t  j ó r a  m a g y a 
r á z z u n k .  M i n d e n k i n e k  v a n  e g y  
n a p f é n y e s  o ld a la .  M i n d e n  e m b e r i  
é l e t n e k  v a n  e g y  s z é p  tis z tá s s á . N e 
k ü n k .  o t t  k e l l  ő t  m e g k e r e s n i  é s  o t t  
k e l l  t a l á l k o z n i  v e l e .

V a l a k i  e g y s z e r  a z t  m o n d o t t a ,  h o g y  
I s t e n  a z é r t  t a n í t o t t a  m e g  a z  e m b e r t  
b e s z é l n i ,  h o g y  i m á d k o z n i  t u d j o n .  
H o g y  m e g  t u d j a  s z ó l í t a n i  ő t  a  h i t ,  
a  h á la  é s  a  s z e r e t e t  s z a v á v a l .  I l y e n 
k o r ,  a m i k o r  e g y  e m b e r  i m á d k o z i k ,  
e g y  r é g  e l f e l e j t e t t  a n y a n y e l v  d r á g a  
s z a v a i t  m o n d j a .

A Z  I M Á D S Á G  A R A N Y M O S Ó  P A 
T A K :  m e g t i s z t í t j a  a  s z a v a k a t .
I m á d k o z z  s o k a t ,  h o g y  I s t e n  é s  e m 
b e r e k  b o ld o g a n  e l m o n d h a s s á k :  m i 
l y e n  j ó  v o l t  t a l á l k o z n i ,  m i l y e n  j ó  
v o l t  b e s z é l g e t n i  v e l e d .

Friedrich Lajos

A R C O K  A B I BL J ÁBAN
R Ú T H

K óla szól a b ib lia  eg y ik  legk iseb b  
könyve. A  Szentírás, am ikor róla  
beszél, m intha egy rövid  időre e l 
h a g y n i tárgyilagos hangját. A m ikor  
en n ék  a  k edves asszon ynak  történe
té t m ondja e l, m egszín esed nek  a  sza 
vak, m ondatok.

I d e g e n ,  p o g á n y  n é p t ö r z s  l e á n y a ,  
a k i  i z r a e l i  f é r f i h e z  m e n t  f e l e s é g ü l .  
Am ikor az m eghal, nem  m egy  v isz -  
sza szü leih ez, h an em  férje  an y já 
nál m arad. N em  tudja e lh agyn i azt 
az asszonyt, a k it nagyon szeret, a 
népet, m ely n ek  vérszerin t nem  tagja, 
az Urat, ak it m egism ert é s  ak iben  
ragaszkodva hisz, a  gyü lekezetét, 
am elybe tartozónak tudja  m agát. 
Inkább v á lla lja  az özvegyasszon yok  
nehéz, küzdelm es é le tét, az  e se tle 
ges nélkü lözések et, a m elyek  bizo
nyára beköszön ten ek  m ajd az erős 
férfik ezet n é lkü löző  házba, a z  abban  
lakó  két özvegyasszonyra, m in tsem  
visszatérn e  népe  körébe, ahol ugyan  
nem  len ne h iánya anyagiakban, de  
ugyanakkor e l k e llen e  hagynia  
m indazt, am i néki k ed ves é s  drága.

A m ózesi törvén yek  szerető  e lőre
lá tássa l igyek eznek  gondoskodni a

nép szegén yeirő l, e le settje irő l, özve
gyeiről. A m i a  tarlón  m aradt, az  az 
özvegyeké, szegén yek é. A m i a  szőlő
tőkén  rajtam arad, a z  a  nép  árváié. 
M indez nem  sok , de több m int  
sem m i.

R ú t h  é s  N a o m i ,  am ikor hozzájuk  
is beköszönt az  ín ség , e lin d u ln ak  a 
m ezőre, hogy é lv e  a  törvényadta le
hetőséggel, b iztosítsák  m aguknak az 
e lk övetk ező  időre a  m indennapi 
szűkös é le lm et. Itt a m ezőn  szövőd
nek  eg y  szép  szerelem  szá la i a  fia 
tal özvegy és a fö ld  tu lajdonosa: 
B o á z  között, am elyn ek  v é g e  az, hogy  
házasságra lép nek  egym ássa l.

Eddig szól a történet. D e m égse! 
H iszen, ha csak  enn y it m ondana el 
szám unkra, akkor bárm ilyen  szépek  
leg y en ek  a  szavak, n em  len nének  
m éltók  arra, hogy b ib liánk ban o l
vassu k  őket. H ogy m ég is a  próféták. 
Izrael m ás nagyjai között ta lá lju k  
R úthot é s  történetét, annak a z  a 
titka , h ogy  Ö  v o l t  ő s a n y j a  a n n a k  a  
d á v i d i  c s a lá d n a k ,  a m e l y n e k  l e g é k e 
s e b b  h a j t á s a „ a  m i  U r u n k :  J é z u s  
K r i s z t u s .

Vámos József

A német Gustav Adolf Werk főtitkára 
egyházunk vendégeként Magyarországra érkezett

Dr. Paul Gennrich ném et lelkész , 
a N ém etország k e leti é s  n yu gati f e 
lén  eg ységesen  dolgozó Gustav 
Adolf Werk (egyházi segé ly szerv e
zet, m ely  a  m i G yü lek ezeti § S e g é -  
lyü n k n ek  fe le l m eg) fő titkára  eg y 
házunk ven d ég ek én t M agyaror
szágra érkezett. A  N ém et D em o
kratikus K öztársaságból ő  az első  
eva n g é lik u s lelkész , ak i a fe lszab a
du lás u tán  h ivata los lá togatást tesz  
egyházunknál.

Dr. P a u l G ennrich  lelk ész , fő tit
kár m áju s 1-én  érk ezett. A z eg y e
tem es egy h á z  székházában D. dr. 
V ető L ajos püspök és G rünvalszkv  
K ároly főtitkár fogadták . A z e lső  
nap ját B ud apest m eg tek in tésével 
tö ltö tte  és nagy e lism eréssel szólott 
a városról s ann ak  lü k te tő  é le té 
ről. V asárnap D. tír. V ető  L ajos és D. 
D ezséry L ászló  püspökkel, v a lam in t  
G rü nvalszky  K ároly egy etem es fő 
titk á rh e ly ettesse l eg y ü tt a  m átra- 
szen tistv á n i egyházi üdü lőben  tar
tózkodott, ahol a  D éli E gyházkerü
let, az E gyetem es S ajtóosztá ly  do l
gozói tö ltö tték  az ünnepeiket;

V asárnap este  dr. P a u l G ennrich  
fő titkár a budavári tem plom ban  
prédikált. T öbbek között a követ
kezőket m ondta:

—  Isten  nevében  k öszön telek  t i
teket, Jézu s K risztus leg y en  v ig a sz 
ta lásun k . H add m ondjam  m eg e lső 
nek  m ai szolgálatom ban azon szokás 
szerint, ahogyan  ez  hazánk ban  
m indig  történik . B első  m egín du lt- 
sággal á llok  e lő tte tek  ezen  a h e
ly en , h iszen  e lsőn ek  sikerü lt e lju t
nom  hozzátok a k eleti zónából a 
N ém et D em okratik us K öztársaság
ból. A m ikor itt  á llok  e lő ttetek , m ö
göttem  á ll az egész  ném et ev a n g é
lik us egyház, am ely n ek  sz ív é ly es üd
vöz le tét hozom  néktek;

—  A  ném etországi G ustav  A d olf  
W e rk n e k . vagyok  a m un kása , am ely  
eg y esü let a k eresztyén  szeretet, se
g ítés  é s  m egértés m unkása, abban  
a  N ém etországban , am ely  a  szétsza-  
k íto ttság  e llen ére  is  egy;

A mi evangélikus egyházunk 
Németországban egy és ennek 
az egy és egységes egyháznak 
a köszöntését hozom én. Az el
utazásom előtti estén a német 
evangélikus egyház felső taná
csának elnöke: Dibelius püspök 
felhatalmazott, hogy szívélyes 
köszöntését adjam át nektek, 
hogy köszönísem az evangé

likus testvéreket.
K ülönösen  hadd adjam  át az én  

országrészem  püspökének, a thürin- 
g ia i dr. M itzen heim  püspöknek  kö
szöntését, ak i E isenachban éh  És 
Szászország pü sp ökének  köszön tését, 
ak in ek  terü le tén  én  lakom  és ak i
nek  pü sp ökké szen te lésén  a ti tisz 
te lt püspökötök, dr. V ető  püspök úr 
is részt vett.

A  tovább iakban G ennrich  le lk ész  
a hálaad ás le ik érő l préd ikált F ilipp i 
1, 3—6. a lap ján , m ajd arról a test
vériségrő l beszélt, m ely  a m agyar és 
ném et ev an gélik u sok  között fennáll.

—  K ed ves testvére im ! B izon ysá
got teh etek  arról, hogy nagy öröm  
szám unkra, am ikor L ipcsében  (a 
G ustav  A d olf W erk központja) és  
egész  N ém etországban tirátok  gon
dolunk. N agy  öröm et érzünk, ha rá
gondolunk, hogy ti a  m essz i M a
gyarországban h isztek  és hogy eb
ben a h itb en  összetartozunk a Jézus  
K risztusban. N agyon  jó l tud juk  azt 
is, hogy M agyarországon sok  kéz  
ku lcso lód ik  im ára m iérettü nk . T el
jesen  egym ásragondoln i, egym ásért 
im ádkozni és az im ádkozásban  egy
m ásért h á lá t adni, — ez  legyen  a 
je le  annak, hogy határokon és tá 
vo lságokon  tú l is egy ü v é  tartozunk.

E zután a le lk ész  az  ev a n g é liu m 
ban va ló  közösség fe lté te le irő l és az

abban v a ló  m egállásró l beszélt, 
m ajd  így  fo lytatta:

— Mi megtanultuk és meglát
tuk azt, hogy az, az idő és álla
pot, amelyben a keresztyénség 
Nagy Konstantin óta él, a világ 
minden táján végétért. Az egy
ház ma újból szórvánnyá lett. 
De ime, lássátok azt, hogy mi, 
evangélikusok, a Német Demo
kratikus Köztársaságban teljes 
egységben érezzük magunkat a 
szórványban levő magyarországi 
evangélikussággal és ez a mi 
hálánknak és örömünknek az 
alapja. Különösképpen is úgy 
látjuk és érezzük, hogy sorsunk 

is azonos.
H a a m indenh ató  Isten , — aki a 

h ite t egyed ü l ébresztheti, — az 
evan géliu m b an  va ló  k özösséget ne
kü nk  ajándékozta , akkor ez  nem  
leh et rem én yte len  közösség. «Aki 
elk ezdette  benn etek  a jó dolgot, el 
is  végzi azt K risztus Jézu snak  nap
jáig .«

Keresztyén reménységben néz
zünk népünk és hazánk sorsára 
is. N em  szűnünk meg remény
kedni és imádkozni és meg va
gyunk győződve afelől, hogy 
ennek a német egységnek a bé
kés helyreállítása nélkül Európa 
számára sem lehetséges a béke.
■— Igen jól e se tt nékünk az, hogy  

a M agyarországi E vangélik us E gy
ház is  fe lem elte  szavát N ém etor
szág ú jraegyesítéséért. M i hálásak  
vag y u n k  n ektek  ezért és nem  akar
ju k  fe la d n i rem énységünket;

Ezután Gennrich lelkész az egy
ház megújulásáról beszélt;

i— Az üldöztetés, a háború és

a katasztrófák nehéz évei után 
Isten az ő anyaszeníegyházá- 
ban valami újat engedett elő
jönni és növekedni minálunk.
V alam i új kezdődött e l ná lu n k  a 

ném et eva n g é lik u s egyházban. Szen
ved és és ü ld öztetés után Jézus  
K risztus egyházában új é le t kelet
kezett. A  m agam  életéb en , egyházi 
m uzsikán k  terén , am ely  sz ívügyem , 
az egyház egész  é le téb en  új fe lad a
tokat kaptunk. A  G ustav A dolf 
W erk m un kájáb an is ú jat engedett  
az Isten  e lőn övek ed n i, hogy jót cse
lek ed h essü n k  éppen  m i spanyolor
szági, brazília i, o laszországi, a u sz 
triai é s  m agyarországi te stvérek k el 
is. A  háborús katasztrófa  u tán  úgy  
vélekedtü nk , hogy v ég e  van  ennek  
a G usztáv A d olf szeretetszo lgá lat
nak  is. D e  Isten  új fe lad atokat bí
zott ránk és ezzel azt b izonyította, 
hogy szeretetm u nkán k  szolgálatát 
továbbra is  fen n  k e ll tartan i.

Isten kegyelmének tekintem azt 
is, hogy közétek eljöhettem, hogy 
az evangéliumban való közössé
günket ápoljuk és mindnyájan 
ennek örvendezzünk. Igen, aki 
elkezdte a jót mibennünk, min
den bizonnyal el is fogja vé

gezni azt
—  fejezte  be préd ikációját G enn
rich főtitkár.

Dr. Paul Gennrich lelkészt, a 
német Gusztáv Adolf Werk fő
titkárát május 3-án délután hi
vatalában fogadta Horváth Já
nos, az Állami Egyházügyi Hi
vatal elnöke. Ez alkalommal je
len volt D. dr. Vető Lajos és 
D. Dezséry László püspök és 
Grünvalszky Károly egyetemes 

főtitkárhelyettes is,.

K észü lj az ige  hallgatására!
Húsvét után 3. vasárnap.

1. Tessz. 5, 16—24.
P á l  a p o s t o l n a k  e z e k  a  s o r a i  a  

K r i s z t u s  L e l k e  á l t a l  é lő  é s  é l e t é 
b e n  m e g ú j u l t  g y ü l e k e z e t h e z  s z ó l 
n a k .  A l i g  n é h á n y  s o r b a n  o l y a n  g a z 
d a g  c s o k r o t  k ö t  a z  a p o s to l  a  g y ü l e 
k e z e t n e k ,  h o g y  a l ig - a l ig  b í r j u k  á t 
f o g n i .

E lő s z ö r  i s  h á r o m  e g y m á s s a l  s z o 
r o s a n  ö s s z e fü g g ő  i n t e l m e t  a d :  ö r ü l 
j e t e k ,  i m á d k o z z a t o k ,  h á l á t  a d j a t o k .  
A z  e l s ő  a z  I s t e n  á l t a l  a j á n d é k o z o t t  
ú j  é s  ö r ö k  é l e t b e n  v a l ó  j á r á s r a  b u z 
d í t ,  M e r t  a z  I s t e n  á l t a l  a j á n d é k o z o t t  
é l e t  t ö l t  e l  m i n k e t  I s t e n b e n  v a l ó  
ö r v e n d e z é s s e l .  A  s z o m o r ú s á g ,  n y o 
m o r ú s á g ,  a  m i n d e n n a p j a i n k  k ü l ö n 
f é l e  g o n d j a i  m i a t t  l e l k ü n k e t  e l t ö l t ő  
k e s e r ű s é g ,  l e l k i i s m e r e t ü n k  s z e m r e 
h á n y á s a  é s  m a r d o s á s a ,  c  h a lá l  
o k o z t a  g y á s z ,  m i n d  a z  ó - e m b e r  é l e 
t é r e  j e l l e m z ő k .  A m i k o r  K r i s z t u s  k i 
s z a b a d í t  m i n k e t  a z  ó - e m b e m e k  e b 
b ő l  a  n y o m o r ú s á g b ó l ,  é s  e l t ö l t  a z  
ú j  é l e t n e k  a z  a j á n d é k á v a l  a  S z e n t 
l é l e k  á l t a l ,  a k k o r  ö r ö m m e l  a d u n k  
h á l á t  I s t e n n e k  a  s z a b a d í t á s é r t  é s  
v á l t s á g é r t ,  m e l y b e n  m i n k e t  r é s z e s í 
t e t t .  E z é r t  t a r t o z i k  ö s s z e  e l v á l a s z t 
h a t a t l a n u l  a z  ú j  é l e t  ö r ö m e  é s  a  h á 
la a d á s  a z  e l v e t t  a j á n d é k é r t .  D e  a  
m e g ú j u l t  é l e t b e n  j á r ó  g y ü l e k e z e t 
n e k  — s m i n d e n  e g y e s  k e r e s z t y é n 
n e k  — »s z ü n t e l e n ü l « i m á d k o z n i
k e l l .  E z  a z  i n t e l e m  a  g y ü l e k e z e t e i  
n e m  a  v i l á g t ó l  e l f o r d u l ó  é s  h a m i s a n  
c s a k  m a g á v a l  g o n d o ló  é l e t r e  b u z 
d í t j a .  A z  i m á d s á g  k ö z v e t l e n  k a p c s o 
l a t u n k  I s t e n n e l  s  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  
m i n d e n  g o n d u n k a t ,  é l e t ü n k  m i n d e n  
r e z d ü l é s é t  I s t e n  s z í n e  e l é  v i s s z ü k  é s  
t e l j e s e n  I s t e n  s z í n e  e l ő t t  é l j ü k .  
S z ü n t e l e n  i m á d k o z á s s á  é l e t ü n k  a k 
k o r  l e s z ,  h a  a  m i n d e n n a p i  m u n 
k á n k  i s  e b b e n  a z  I s t e n h e z  v a l ó  k ö 
z e l s é g b e n ,  m i  t ö b b ,  I s t e n  k ö z v e t 

l e n  s z í n e  e l ő t t  f o l y i k  é s  m u n k á n k b a n  
s e m  s z a k a d u n k  e l  a t t ó l  a z  I s t e n t ő l ,  
a k i  é l e t ü n k  e g y e t l e n  f o r r á s a  é s  é l t e 
t ő j e .

ö r v e n d e z é s • i m á d k o z á s  é s  h á la 
a d á s  m i n d  a  L é l e k  a j á n d é k a .  A z é r t  
o l y a n  f o n t o s  a z  a p o s t o l  i n t é s e  a  g y ü 
l e k e z e t h e z :  » A  L e l k e t  m e g  n e  o l t s á 
to k ! «  a z a z  e l  n e  f o j t s á t o k .  M i n d ig  
a b b a n  a  k i s é r t é s b e n  v a g y u n k ,  h o g y  
a  S z e n t i é l e k n e k  I s t e n  s z í n e  e l é  á l l í 
tó , I s t e n  a k a r a t a  t e l j e s í t é s é r e  b u z 
d í tó ,  h á la a d á s r a  é s  b i z o n y s á g t é t e l r e  
v i v ő  s z a v á t  a  m i n d e n n a p i  é l e t b e n  
m e g  s e m  h a l l j u k ,  v a g y  h a  h a l l j u k  
is , m i h a m a r  m e g f e l e d k e z ü n k  r ó la  é s  
s e m m i b e  v e s s z ü k .  A  L é l e k  p e d ig  
s z ó l  h o z z á n k  a z  i g é n  k e r e s z t ü l ,  i n t  
é s  t a n í t ,  ó v • f i g y e l m e z t e t  é s  k ö t e l e z :  
j a j  n e k ü n k ,  h a  a  L é l e k n e k  e z t  a  
s z a v á t  e l f o j t j u k  v a g y  s e m m i b e  v e s z -  
s z ü k .  E z  a  L é l e k  a d  e r ő t  a r r a ,  h o g y  
» m i n d e n t  m e g p r ó b á l j u n k « — a h o 
g y a n  a  f o r d í t á s u n k  m o n d j a .  E z  n e m  
a z t  j e l e n t i ,  h o g y  m i n d e n  a z  é l e t b e n  
k í n á l k o z ó  l e h e t ő s é g e t  m e g p r ó b á 
l u n k ,  k i t a p a s z t a l u n k ,  h a n e m  a z t ’ 
h o g y  a z t  p r ó b á r a  k e l l  t e n n ü n k ,  m e g  
k e l l  v i z s g á l n u n k  a z t ,  a m i  j ó  é s  h e 
l y e s ,  ő r i z k e d n ü n k  p e d i g  a t t ó l ,  a m i  
b ű n  é s  g o n o s z s á g .

D e  a z  a p o s t o l  e b b e n  a z  i g é b e n  
n e m c s a k  i n t ,  h a n e m  v i g a s z t a l  i s :  
I s t e n  m a g a  az< a k i  a z  ú j  é l e t b e n  
m e g s z e n t e l i  a z  ö v é i t ,  m e g s z e n t e l i  
e g é s z  i r á n t a  e n g e d e l m e s  g y ü l e k e z e 
t é t ,  h o g y  e g é s z  m i  m a g u n k ,  e g é s z  
v a l ó n k  » f e d h e t e t l e n ü l  ő r i z t e s s é k  
m e g  a  m i  U r u n k  J é z u s  K r i s z t u s  e l 
j ö v e t e l é r e .«  M e r t  a z  I s t e n ,  a k i  e l h í 
v o t t  m i n k e t  o r s z á g á n a k  ö r ö k ö s e i ü l  
é s  é l e t é n e k  a j á n d é k a i v a l  g a z d a g í t ,  
h ű  é s  v é g h e z v i s z i  r a j t u n k  a k a r a t á t .

Karner Károly

Az Isten hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyeimét; hogy mindenben, 
mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek (2. K or.%  9
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-Az ujjongó gyülekezet-“ — 1. Tessz. 5, 16—24. — Lk. 15, 1—7. 
Liturgikus szín: fehér.

tolikus főpapság a Habsburgokkal 
karöltve, hatalmas támadást indított 
elveszett hatalmának visszaszerzé
sére a protestánsok ellen. Rudolf ki
rály, a jezsuiták neveltje, szövetséget 
kötött a pápával és néhány katolikus 
fejedelemmel a protestantizmus meg
semmisítésére. VIII. Kelemen pápa 
leveleiben újra meg újra tüzelte Ru
dolfot a magyar protestantizmus el
len.

Jellemző erre az időre, hogy a Ru
dolf körül működő királyi tanács 
javarészt főpapokból állt, 14 püswjk- 
tag mellett csak hat világi főnemes
tag működött.

A püspökök közül azonban csak 
egy kettőnek volt egyházmegyéje, 
míg a többinek a területe török 
uralom alá esett s így ezek a 
püspökök az udvar kegyelem- 
kenyerén élve, mindenben kiszol
gálták a Habsburgokat. Például 
a királyi tanács magyar egyházi 
és világi tagjai 1604 áprilisi nyi
latkozatukban korlátlan uralko
dónak nyilvánították a királyt, 
akinek többek között joga van 
minden templomot elfoglalni a 

földesúri jog alapján.
A nemzeti függetlenség és a vallás

szabadság eltiprásának gyakorlati 
kivitelezője két idegen származású 
császári tábornok volt. Básta tábor
nok Erdély önállóságát zúzta szét s 
hadaival olyan nagy nyomorúságot 
okozott a nép körében, hogy az em
berek által vontatott szekereket ne
vezték »Básta szekerének« s az em
berek által húzott ekét »-Básta eké
jének* — Belgiojoso tábornok pedig a 
Felvidéket sanyargatta. -Ez jó idő a 
meggazdagodásra, ne pihenjünk te
hát!« — mondotta.

A császári tábornokokhoz hason
lóan lépett fel Szuhay István egri 
püspök, aki — IUésházi István főne
mes írása szerint — -vasiga alá ve
tette az országot«. Szuhay a török 
által elfoglalt Eger helyett Kassán 
telepedett le s Belgiojoso császári 
hadaival elfoglialtatta a félévszázada 
evangélikus használatban levő ha
talmas Erzsébet-templomot, majd a 
város összes templomát birtokba 
vétette azzal a megokoiással, hogy 
a szabad királyi városok földesura a 
király, márpedig a földesúr vallását 
kötelesek követni az alattvalók. 
Ugyanakkor Rudolf levéllel fordult 
a szintén Felvidéken működő Pcthe 
Márton kalocsai érsekhez, hogy a fel
vidéki városok protestáns lelkészeit 
űzze el, a protestánsok vagyonát pe
dig foglalja le.

ILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖ
ZÖTT ült össze 1604-ben az ország- 
gyűlés, amelyen a nemesek és

a városi polgárok egyaránt pa
naszt emeltek az ország feldúlá- 
sáért és a vallásszabadság meg
csúfolásáért. A válasz azonban 
az volt, hogy Rudolf — Forgács 
püspök biztatására — a megho
zott törvényekhez önkényesen 
hozzátoldott egy törvénycikket, 
amelyben eltiitotta a vallási sé
relmek országgyűlési tárgyalásá
nak jogát. Ezzel aztán betelt a 
mértek. Minden társadalmi osz
tálynak elege volt a császári ön
kényből, a főpapok lelkiismereti 
terrorjából, a császári táborno

kok pusztításából és harácsolá- 
sából.

BOCSKAI ISTVÁN állt a nemzeti 
függetlenség és vallásszabadság vé- 
delmezésének élére. Bocskai eleinte 
maga is Habsburg-párti volt, de ami
kor a telhetetlen Belgiojoso őt is ki
kezdte s vagyonára törve megtá
madta, akkor kezdett hozzá serege 
szervezéséhez.

-A szent Isten a magyar nem
zetségnek szivét felinditotta«

— írta Bocskai egyik levelében. En
nek a mondatának a hátterében a 
Bocskai szabadságharcához való lel
kes csatlakozások áHnak. -Az igaz 
hitért s országunk szabadságáért« 
megindult küzdelemnek a legfőbb 
támaszai a szegényparasztok, a so
kat szenvedett hajdúk és székelyek 
voltak. De nem hiányoztak Bocskai 
táborából a polgárok és nemesek
sem. Kiváló politikai érzékkel egye
sítette Bocskai Habsburg-ellenes 
frontba az ország társadalmát.
-Minden blzodalmunk legnagyobb 

erőssége az egyesség*
— mondotta;

Bocskai serege diadalról dia
dalra ment,

Bástát és Belgiojosot legyőzte, elfog
lalta előbb Kassát, majd az egész 
Felvidéket. Pozsony és Sopron vidéke 
is Bocskai csapatainak kezébe ke
rült, sőt egyes lovashajdú csapatok 
a Bécs közelében levő császári kerte
ket is feldúlták s Szilézia és Morva
ország vidékein is megjelentek.

De nem vezette hódítási szándék 
Bocskait, még a török által néki 
felajánlott királyi címet sem fogadta 
el. 1605-ben a Bocskai mellett fegy
verre kelt székelyek és erdélyi ne
mesek erdélyi fejedelemmé kiáltot
ták ki, majd később a szerencsi re
formátus templomban tartott ország- 
gyűlés -Magyarország felséges feje
delmévé« választotta Bocskait

A SZABADSÄGHARC GYŐZEL
MEI következtében tárgyalásra 
kényszerült. Rudolffal Bocskai meg
kötötte a bécsi békét 1606-ban, amely
ben a király kötelezte magát a val
lásszabadság biztosítására, az ország 
önálló kormányzásának tiszteletbcn- 
tartására, edismerte Bocskai fejede
lemségét s néki engedte át a Tiszáig 
terjedő részeket. A kivívott ered
mény azonban nem sokáig tartott. 
Bocskai még abban az évben meg
halt. Halálát valószínűleg mérgezés 
okozta. A gyanúsítottat, Bocskai 
Kátay nevű kancellárját a hajdúk 
felkoncolták. Bocskai halála után a 
vallásüldözés és az ország kifosztása 
újból megindult.

A nép szeretetének számos jelé
vel vette körül Bocskait. Egy kora
beli ének így szólítja meg őt:

»A szép szabadságra,
Magyarság javára
Törekedő jó u ru n k . .  .«■
DE BOCSKAI SEM FELEDKE

ZETT MEG A NÉPRŐL. Nagy ér
deme a hajdúk letelepítése. A Habs- 
burg-időkben oly sokat szenvedett 
hajdúknak paraszti munkára adott 
lehetőséget. A török háborúkban 
néptelenné vált községek újra bené
pesedtek általuk. Például a lovashaj
dúkkal betelepített Hajdúszoboszló 
lakossága egyszerre 10.000 főt ért el-.

A hajdúvárosok szabad paraszt
közösségeinek élete továbbra is 
a munka és a szabadságért való 
küzdelem jegyében folytatódott.

. A magyar protestantizmus életé
ben pedig azért kiemelkedő ese
mény Bocskai szabadságharca, 
mert a reformáció óta a nép szí
vébe bekerült protestantizmus itt 
bizonyíthatta be először, hogy 
mennyire egy a nemzet szabad

ságharcával.
Bocskai, Bethlen, Thököly, II. 

Rákóczi Ferenc, Petőfi és Kossuth 
tündöklő nevei jelzik azt az utat, 
amelyen elválaszthatatlanul eggyé 
kovácsolódott egyházunk népünkkel 
és hazánkkal!

Bocskai csapatai sokszor mentek 
Luther énekének, az -Erős vár a mi 
Istenünkének éneklésével a harcba, 
mert jól tudták, hogy ügyük igaz
ságos ügy. -a szép szabadság« ügye. 
A Felvidék evangélikusai szíwel- 
lélekAíl vettek részt Bocskai támo
gatásában, mert vallották, hogy küz
delmük nem egyéb, mint

harc -az igaz hitért s országunk 
szabadságáért'.«

Ottlyk Ernő

Istentiszteleti rend
1954. május hó 9-én, vasárnap, Budapesten

A PESTI OLDALON
Deák-tér délelőtt 9 Hafensclier Károly, dél

előtt II Hafenscher Károly, délután 6 Gémes
István. — Fasor délelőtt fél 10 (gyerm.)
Gyöngyösi Vilmos, délelőtt 11 Gyöngyösi 
Vilmos, délután 5 Sülé Károly, délután 7 
Szereteivendégség. — Dózsa Gy.-út 7. dél
előtt fél 10 Juhász Géza, — Üllől-út 24. dél
előtt fél 10 (úrv.). délelőtt 11. -  Rákóczl-
út 57/b. délelőtt 10 (szlovák) Szilády Jenő. 
délelőtt háromnegyed 12. — Karácsony S.-u. 
31. délelőtt 10, délután 5 Szeretetvendégség.
— Thaly K.-u. 28. délelőtt 11 Bonnyal Sán
dor. délután 6 Bonnyai Sándor. — Kőbánya 
délelőtt fél 10 Koren Emil. délután 5 Szere- 
tetvendégség. — Simor-u. 33. délelőtt negyed 
12 Koren Emil. — Utász-u. 7. Sárkány Tibor.
— Zugló délelőtt 11 (úrv.) Scholz László,
délután 6 Szereteivendégség. Szuhovszky 
Gyula. — Gyarmat-u. 14. délelőtt fél 10 (úrv.) 
Muntág Andor. Rákosfalva délelőtt fél 12 
Muntág Andor. — Fóti-út 22. délelőtt 11 Gá
dor András, délután 5 Szeretetvendégség. — 
Váci-út 129. délelőtt 8 Gádor András, dél
után 4 Rimár Jenő. — Újpest délelőtt 10 
(úrv.) Blázy Lajos, délután fél 7 Matuz 
László. — Dunakeszi délelőtt 9 Matuz 
László. — Vas-u. 2/c. délelőtt 11 Szimoni- 
ciesz Lajos. — Pesterzsébet délelőtt 10 Benes 
Miklós dr. — Soroksár-Újtelep délelőtt fél 9 
Benes Miklós dr. —• Rákospalota MAV-telep 
délelőtt fél 9. — Rp. Nagytemplom délelőtt 
10. — Rp. Kistemplom délután 3. — Pest
újhely délelőtt 10 Kürtösi Kálmán. — Rákos
keresztúr délelőtt fél It. — Rákoshegy dél
előtt 9. — Rákosliget délelőtt 10. — Rákos
csaba délelőtt 9, délután fél 7. — Clnkota
délelőtt 9 (gyerm.), délelőtt 10, délután fél 3.
— Mátyásföld délelőtt fél 12. — Kerepes-
Kistarcsa délelőtt negyed 10. — Pestlőrinc 
délelőtt 11, délután 5. — Pestímre délelőtt 10.
— Kispest délelőtt 0. délelőtt 10. délután 6. -  
Wekerle-telep délelőtt 8. — Rákosszentmihály 
délelőtt 11, délután 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécslkapu-tér délelőtt 9 Várady Lajos, 

délelőtt 11 Sréter Ferenc, délután 7. —■ To- 
roczkó-tér délelőtt 8 Sréter Ferenc. — Óbuda 
délelőtt 9 Komjáthy Lajos, délelőtt 10 Kom
játhy Lajos, délután 5 Mezősi György, dél
után 6 Szeretetvendégség. — Xlí., Tarcsay 
V.-u. 11. délelőtt 9 Zulauf Henrik, délelőtt 11 
Zulauf Henrik, délután 7 Ruttkai Elemér. — 
Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet délelőtt 10 
Ruttkay Elemér. — Szabadsághegy, Diana- 
út 17. délelőtt fél 9 Ferenczy Zoltán. — Ke
lenföld délelőtt 8 Bottá István, délelőtt 11 
Bottá István, délután 6 Egyházzenei hang
verseny. Németvölgyi-út 138. délelőtt 9
Muncz Frigyes. — XI., Bartók B.-út 158. déli 
12 Muncz Frigyes. — Csepel délelőtt 11, dél
után 6. — Budafok délelőtt 10 Gyimessy Ká
roly dr. — Nagytétény délelőtt 8 Gyimessy 
Károly dr. — Kelenvölgy délelőtt 9 Sikter 
László. — Albertfalva délelőtt fél 11 Sikter 
László. — Csillaghegy délelőtt tél 10 Kapos
vári. Vilmos.

RÄKÖCZI-ÜT
A Budapest-Rákóezi-úti szlovák 

evangélikus egyházközség 1954. má
jus 2-án szeretetvendégsége kereté
ben Kemény Lajos-emlékcstet ren
dezett. Az ünnepi beszédet Pásztor 
Pár s. lelkész tartotta. Kemény La
jos -Legenda« és -Dicsőség néki« c. 
versét dr. Somoskövy Jenőné sza
valta. Szavalt még Erős Éva. Az 
írásmagyarázatot dr. Szilády Jenő 
lelkész tartotta. A gyülekezet tagjai 
szép számmal vettek részt a szeré
té tvendégségen.

TEOLÓGIAI AKADÉMIA
Alig két hete még a Teológiai Aka

démia padjaiban ültek, figyelmesen 
hallgatva az előadásokat. Aztán egy 
szép, mosolygós napon, amikor a 
csengő az órák végét jelezte, odaál- 
lott egyikük a tanárok elé, hogy a 
maga ős társai nevében elbúcsúzzon 
tőlük, akik öt esztendőn át tanítot
ták, oktatták őket. A köszönet szavai 
voltak ezek, a köszöneté mind 
azért, amit kaptak mint tudományt 
vagy minit a szív melegét. Egyikben 
sem volt hiányuk és ezért fordulnak 
hálás szavakkal nevelőik felé.

Most ugyanezek a fiúk, leányok fe
kete, ünnepi ruhában, kissé kipirult 
arccal ismét tanáraik elé állnak, 
hogy számot adjanak arról, mát ta
nultak az elmúlt esztendők alatt, 
hogyan készültek szép szolgálatuk 
elkövetkezendő esztendeire.

A számadás órái ezek. Komoly fel
adatot ró a vizsga a D. dr. Vető La
jos püspök-elnök és dr. Pálfy Mik
lós dékán vezetésével összeülő bi- 
bottságra és a vizsgázó hallgatókra 
egyaránt. A bizottság vállaira hárul 
a felelősségteljes ítélet: vájjon a 
jelöltek megfeLelnek-e a lelkészi 
szolgálat szabta követelményeknek, 
valóban alkalmasaik-e arra, hogy 
egyházunkban igehirdetői szolgála
tot végezzenek?

Az Akadémia céltudatos nevelő- 
munkája, arra törekszik, hogy ko
moly hittel és megalapozott tudo
mánnyal bíró fiatalok lépjenek ki 
kapuján.

Az Akadémia pedig várja a távo
zók helyére azokat, akiknek komoly 
elhatározásuk, hogy lelkészi szolgá
latot vállalnak. Várja őket szeretet
tel, komoly munkára, elmélyült tanu
lásra, hogy tudásuk, hitük megerő
södjék a maguk és gyülekezeteink 
számára:

BUDAPEST
Peskó Zoltán orgonaművész, a fa

sori templom orgonása, május 4-én, 
kedden este 8 órakor a Zenekaka- 
démián orgona-estet tartott, a Vas
utas Szakszervezet központi ének
karának közreműködésével. Műso
rán többi között Pachelbel-, Bach-, 
Reger- és Liszt-művek szerepeltek.

M E G JE L E N T
Benczúr László:

K O N F IR M Á C IÓ S  K Á T É
Ara: 4.— Ft

Megrendelhető az Evangélikus Egyetemes 
Sajtóosztálynál, Bp., V ili., Puskin-u. 12. 

Csekkszámlaszám: 220.278—VIII.

SEGÉDLELKÉSZ
Át h e l y e z é se k

A Déli Egyházkerületben május
1-i hatállyal a következő segédlel- 
készátlhelyezések történtek:

Gémes István békéscsabai segéd
lelkészt a Budapest-Deák-téri gyü
lekezetbe;

Kovács Pál irsai segédlelkészt a
békéscsabai gyülekezetbe s egyben 
a Kelet-békési egyházmegye espe
rese mellé;

Juhász Géza rákospalotai segéd- 
lelkószit a Budapest-fasori gyüleke
zetbe;

Cserháti Sándor fasori segédlel
készt a szegedi egyházközségbe;

Hrusz János szegedi segédlelkészt 
a pécsi gyülekezetbe;

Sárkány Tibor pécsi segéd lelkészt 
a Budapest-kőbányai gyülekezetbe 
rendelte Dezséry ’ László püspök 
szolgálattételre

n ó g r á d i e g y h á z m e g y e

A lelkészi munkaközösség április 
27-én Balassagyarmaton ülésezett. 
Irásmagyarázatot tartott Záborszky 
Csaba felsőpetényi lelkész. Szabó 
József balassagyarmati lelkész saját 
fordításában felolvasta Doerne: Pré
dikáció ma c. munkáját, dr. Csen
gődi Lajos esperesi előterjesztést 
tett.
BUDAÖRS

A budafoki anyaegyházközség 
április 23-én a budaörsi szórványban 
tartotta ez évi 4. szeretetvendégsé- 
gét. Sokan vettek részt és szerepel
tek is az anyagyülekezetből, az al
bertfalvai és kelenvölgyi szórvány
ból. Igét hirdetett Matuz László s. 
lelkész, felszólalt Virág Béla helyi 
ref. lelkész.

KELENFÖLD

Május 9-én este 6 órakor temp
lomi hangverseny. Orgonái Sulyok 
Imre,

SZÜLETÉS

Budhalla Ödön fancsali lelkész 
családját Isten április 6-án Judit 
Hedvig nevű leánygyermekkel ál
dotta meg. Ez ötödik gyermeke.

HALÁLOZÁS
Kovács István putnoki lelkész 43 

éves korában, rövid Szenvedés után 
meghalt. Április 30-án temették az 
ózdi evangélikus templomból Le
gyen emlékezete áldott!

Stuttgarti mesterorgonaharmó- 
nium részletre is, templomnak ol
csón eladó. Szabó István, Vácgom- 
bás.

Dolgozó házaspár 3 éves gyerek
kel május 15-re mindenest keres. 
Bálint, XII., Sashegyi-u. 11 (456- 
567). Jelentkezni lehet hétfő d. u. 
keddtől mindennap d. e.

Evangélikus család Óbudán, hegy
oldalban magához venné elfoglalt 
szülők gyermekét (3—4 éves kortól) 
teljes ellátásra, esetleg német nyelv- 
tanításra vagy zongora korrepetá
lásra. Cím a kiadóban.

AZ EGYHÁZTÖRTÉNETBŐL:
99A z ig a z  h ité r t s országu n k sza b a d sá g á ért66

3 5 0  é v v e l  e z e l ő t t  i n d u l t  m e g  B o c s k a i  h a r c a
AZ 1600-AS ÉVEK ELEJÉN a ka-

LENAU -  MAGYARUL
A Szépirodalmi Kiadó Turóczi—Trostler József szerkesztésében most 

jelentette meg Lenau válogatott verselt a legjobb klasszikus és élő magyar 
műfordítók tolmácsolásában. A kötet elé a szerkesztő irt beható és alapos 
elemző tanulmányt a költőről.

A LEGNAGYOBB O SZTRÁK  
L ÍR IK U S H A ZÁ N K B A N  SZÜLE
TETT, másfélszázaddal ezelőtt, a 
Torontói megyei Csatádon. Élete első 
tizenhét esztendejét Magyarországon 
töltötte, értette s beszélte nyel
vünket. Innen a múlt magyar Lenau- 
képénetk oktalan félremagyarázása 
és önkényes nacionalista kisajátí
tása. Ezek az esztendők maradan
dóan bevésődtek a költő emlékeze
tébe, élményanyagának egyik alap
rétegévé váltak, ez természetes. A 
magyar táj, a puszita látomása, a 
XIX. századeleji Magyarország jel
legzetes népi alakjai, — a huszár, a 
csikós, a cigány, a betyár — eleve
nek maradtak s újra meg újra meg
ihlették képzeletét. Évtizedek múl
tán is fölvillannak benne a felejt
hetetlen jelenetek: a to-borzó ferge
teges verbunkostánca s főisír a csár
dában hallott Rákóczi-nóta dacos 
keserűsége.

S Magyarországról elkerülve is 
fovábbhatnak Lenau sorsában a mi 
történelmünket alakító erők. A sza
badságot hirdető költőt ugyanaz a 
jeenzura fogja perbe verseiért, amely 
jíiálunk Is elfojt rriinden haladó ham- 
’jgot, Egyetlen vasmarok irányítja a 
reakció-«nbertipró gépezetének al

jas fogantyúit: a szentszövetség fel
legvára, Bécs, a Habsburg-rendszer, 
a Metternich-féle kamarilla. Lenau 
szinte egyedül állja a harcot ellene 
osztrák földön. S végül az utolsó ál
lomás: Döbling, a legnagyobb ma
gyaréval közös.

MINDEZ AZO N BAN  CSAK  A  
FELÉNK FORDULÓ ARCÉL, ko
rántsem a teljes Lenau-arckép. Eh
hez hozzátartozik a feudális világ 
elől az Újvilágba hajózó, szaba
dabb levegőért epedő kalandvágy is. 
Oj szörnyeteg várja az óceánon túl: 
a lábrakapó, friss éhségét teli illet
lenül kielégítő kapitalizmus. Nem 
találta meg, amit keresett s csaló
dottan tér vissza Európába. De más
valamit kapott a várt élmény he
lyett: a tengert. S a magyar táj és 
az Alpok fenséges magánya fölé új 
rétegként rakódik a végtelenség 
megtestesülő álma. Nem hanyagol
ható el ez a motívum a táimegjele
nítésben oly sajátos, varázserejű 
Lenau-lírában. Mi a titka ezeknek a 
csodálatos nádi- és erdei-daloknak, 
vagy a magyar pusztát megszólal
tató hatalmas látomásoknak? Az, 
hogy táj, lélek, nyelv, nép termé
szetes egységben jelenik meg ben

nük. Nem a romantika, hanem a 
népdal egyszerűségével.

Világnézeti tisztulása csak lassú 
küzdelem árán kristályosodik ki. 
Nagy magánya magyarázza ezt. Az 
uralkodó osztályok elleni fölháboro- 
dása, az eltiport lengyel szabadság- 
harcért lelkesedő együttérzése, mély 
részvéte minden elnyomott iránt — 
a hazájából kiűzött indiáncsapat 
tragikus vonulása s a becsületében 
megsértett cigány föllázadása a gróf 
ellen — ösztönös, emberi szabadság“ 
vágyból fakad. (Mindez lassan tuda
tosodik benne Hegel, Feuerbach mű
veinek megismerése révén. Így ala
kul ki Lenauban a modem, haladó 
történelmi szemlélet.

LEGJELLEM ZŐBB M EG N YILV Á 
N U LÁ SAI ennek az eszmei magára- 
találásnak összefogó, nagy költemé
nyei, a Savonarola, Zsizska  és A z  
albigensek. Zordon fenségű ormok 
a Lenau-életmű e csúcsai, véres pa
norámájukkal mutatják be a rendü
letlenül előretörő szabad szellem 
annyiszor elbukott, de valaha bizto
san diadalmaskodó harcát a zsar
noki bilincsbe kovácsolt. kihűlő 
rend ellenében. A reformációt meg

előző legnagyobb küzdelmeket idézi 
meg: a valdiak lemészároltatását s 
Húsz János híveinek (hősi küzdelmét 
a klerikális katolicizmus ellen. Mi e 
viadalok végső célja? A szabad em
ber, a szárnyaló gondolat nagyszerű 
lázadása egy kitáguló, merész' világ
képért, melyben a dolgok végső ér
telmét tiszta szemmel, babonák, dog
mák és zsarnoki tilalmaik nélkül ku
tathatjuk. S ezt a kitáruló, új vilá
got először a középkori sötétségben 
felgyulladó tüzek, Luther és elődei 
villantották föl. Lenau ki meri mon
dani a végső összefüggéseket: az út 
egyenes, a francia forradalomig ve
zet.

S a mesterségesen terjesztett és 
visszatartott éjszakában nem fél ki- 
vallani hatalmas igazságát: értsen 
belőle minden zsarnok, a haladás, a 
lelkiismereti szabadság, a népek 
hajnalfényének valahány reszkető 
ellensége.

Amikor Lenau összeomlása bekö
vetkezik, ez a világkép ott ragyog 
már költői életművében, elhazud- 
hatatlan világossággal s A z albigen
sek záróénekében ott zeng a végső 
üzenet utókorának:

A fényt az égről nem  lehet lemarni,
napot sötét csuhákkal eltakarni,
vagy bíborköntösökkel — fény lesz itten!
Albigensek nyomát husziták járják, 
vérrel fizetni meg a könnyek árját, 
s Húsz, Zsizska tüntén jönnek Luther, Hutten, 
a Harminc Év. a Cevennek dicsői,
a Bastille rombolói és a többi. Viator

TAVASZI ÉNEK
Oj tavaszra ébredünk.
Hála néked, Istenünk! 
Altaléltük a telet.
Felvirul a kikelet.

A gondos földmivelő  
Friss m unkára jő elő. 
Reménységgel vet magot,
De az áldást te adod.

Távolíts el bajokat,
Bútfákasztó károkat,
Korai fagy hidegét. 
Nyáraszálynak nagy hevét.

E bajoknál még nagyobb:
Ha bizalmunk elhagyott:
Ha szívünk meglankadott 
S égből nem  vár harmatot.

Jó sikert úgy ád Urunk, 
Hogyha híven dolgozunk;
A  restség és kényelem  
Jó gyümölcsöt nem  terem.

Adj, én Uram, jó időt,
M unkakedvet, ép erőt,
Hogy amíg tarf életünk,
Méltó híveid legyünk.

A Keresztyén Énekeskönyv 
517j szj éneke;
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Két templomért 1954“I»
Országosan, lelkesen folyik a gyűj

tés a Gyülekezeti Segély keretében 
a két templom, a zuglói s a pesthi
degkúti templom befejezésére. Er
ről tanúskodnak az egyre bővebben 
érkező levelek, amelyeket a Gyüle
kezeti Segély nemrég ismertetett 
körlevelére írnak. Űj ötletekkel és 
megújuló módozatokkal viszik el a 
gyülekezetekben híveinkig a szere
tet felelősségét s a Gyülekezeti Se
gély kérő szavát. Vannak egyház
megyék, ahol a lelkészi munkakö
zösségekben előadások keretében is
mertetik a testvéri szolgálatnak ezt 
az ügyét. Másutt az egyházfelügye
lőik kiemelve, testületileg adakoznak 
s példamutatásukkal adnak bizony
ságot arról, hogy az egyház közös
ségének a hívek szívéig nyúló fele
lőssége a két templom befejezése. A 
templomokban a legtöbb helyen "már 
felállították a Gyülekezeti Segély 
állandó perselyét,

“•Ez a munka — írja a többi között 
Boros Károly nagyszénási lelkész — 
a biblikus hit természetes gyü
mölcse kell hogy legyen. Természe
tes, nekünk evangélikusoknak, hogy 
egymás terhét hordozzuk s úgy tölt
sük be Urunk, a Krisztus szeretet- 
parancsát, egyébként elsorvad a hi
tünk, mely enélkül különben is na
gyon kérdésessé válik. Ezt tudatosí
tanunk kell a gyülekezet tagjaiban 
is, mégpedig a tiszta igehirdetéssel. 
Gyülekezetemben úgy látom, van 
érdeklődés és rokonszenv azok iránt 
a gyülekezetek Iránt, melyek temp
lomot építenek, sőt ez csak fokozó
dik, amit a mostani esztendő eddig 
is megmutatott a gyűjtés eddigi 
eredményében.-«

Ebben a gyülekezetben már a 
tavalyi gyűjtés eredményének 
kétszeresénél tartanak, mint a 

nyugat-békési egyházmegye 
több gyülekezetében s ország

szerte másutt is.

Vannak gyülekezetek, ahol a két 
templom országos ügye mellett 
égetően érzik a helyi szükségle
tek sürgősségét is. Ez éppen elő
relendíti a gyűjtő szeretet mun
káját, hiszen a zsinati törvények 
s az egyetemes presbitérium 
döntése szerint is a gyűjtés 25 
százaléka megmarad a helyi 
szükségletek fedezésére s így 
minél nagyobb összeg gyűlik 
össze a két templomra, annál 
többet fordíthatnak a helyi ké
rések teljesítésére az egyház

megyék.

Abaffy Gyula lelkész a követke
zőket írja:

»Ebben az esztendőben kezdd meg 
egyházunkban szolgálatát az 1954. évi 
VIII. tc-ben megszervezett Gyüle
kezeti Segély. Űj a név, ú jak a ke
retek, de a tartalom és a cél régi. 
Letagadhatatlan tény, hogy mind- 
annyiunk szívéhez nőtt az új tör
vénnyel megszüntetett Gyámintézet, 
amely csaknem egy évszázadon át 
végezte hazánkban gyülekezeteket 
támogató áldott szolgálatát. Az is 
tény azonban, hogy támogatásra szo
ruló erőtlen gyülekezetek ma is van
nak, mint ahogy voltak a Gyámin
tézet megalakulása előtt is. A ke
resztyén szeretetszolgálat sohasem  
lehet névhez és form ákhoz kötött. 
Amikor Pál idejében folyt a gyűjtés 
a jeruzsáJemi gyülekezet részére, 
nem hiszem, hogy vita lett volna a 
gyűjtés neve és formája felett. Ad
tak, mert a szívük diktálta s elfo- 
fagdtak, mert tudták, hogy amit 
kapnak, azt a testvéri szeretet jut
tatta számukra. A  keresztyén évszá
zadok során mindig megmaradt ez a 
szeretet.

Becsületesen és őszintén meg 
kell mondanunk, hogy az űj tör
vény semmiben sem változtatta 
meg a veit Gyámintézet célját 
akkor, amikor a szolgálatnak új 
szervezetet adott. Sőt éppen el
lenkezőleg, az új törvénynek az 
a célja, hogy azt a szolgálatot 
szervesen beleépítse a hivatalos 
és törvényes egyházi életbe s 
ezzel még közelebb hozza hoz

zánk.
Jól tudjuk, hogy az egyháznak az 

államtól való elválasztása során rá 
kell lépnünk fokozatosan az önel
látás útjára s nem lehet kétséges, 
hogy az önellátásnak egyik fontos 
eszköze éppen a Gyülekezeti Segély. 
Különösen a mi Boirsod-Hevesi egy
házmegyénknek nem kell nagyon 
messzire tekintenie és keresgélni, ha 
segítségre szoruló, erőtlen gyüleke
zetekről van szó. Köztudomású, 
hogy az ország legszétszórtabb egy
házmegyéje vagyunk. Ha valaki, 
akikor éppen mi nem lehetünk azok, 
akik kivonhatnánk magunkat a ke- í 
resztyén szeretetszolgálat egyetemes 
felelőssége, közelebbről a Gyüle
kezeti Segély szolgálatban való rész
vétel alól. Bízom abban, hogy gyü
lekezetünk szíve nem marad érzé
ketlen s egyházmegyénkben a Gyü
lekezeti Segély legalább olyan ered
ményesen fog működni, mint eddig 
a Gyámintézet.«

Szabadságharc egy törvénycikk miatt
HÄROMSZÄZÖTVEN ÉVTEL EZ

ELŐTT egy törvénycikk miatt ki
tört egy magyar szabadságharc, be
vezetője és példaképe valamennyi 
szabadságharcunknak ezután. A tör
vénycikk az 1604 májusában készí
tett 22. törvénycikk volt s a szabad
ságharc' Bocskai István nagy felke
lése és országmentő háborúja.

Ügy kezdődött a dolog, hogy Szu- 
hay István egri püspök a török elől 
menekülvén Kassára került. Kassa 
akkor teljesen protestáns város volt 
s a püspöknek és káptalanja tagjai
nak szűk volt a kassai kápolna, a 
szép dómra vetettek szemet. Ezt 
azonban máskép kezükbe nem ke
ríthették, csak erőszakkal. Erre pe
dig csak a császártól kaphattak kato
nát. Rudolf császár Prágában tüstént 
beleegyezett a kérésbe. A császár 
zsoldosai tehát kihúzták a kardot s 
Barbiano kapitány vezetésével, adóm 
előtt felállított ágyúktól bátorítva, a 
püspök és papjai 1604. január 7-én, 
este, fáklyafénynél elfoglalták a kas
sai dómot s azt másnap gyorsan fel 
is avatták. Ebben az időben a Habs- 
burg-kézen levő Magyarország és 
Erdély annyira protestáns volt, hogy 
a katolikus vallás gyakorlata már 
ritkaságszámba ment. A fegyverrel 
fellépő ellenreformációt roppant fel
zúdulással fogadta minden város, 
minden birtokos nemes, s az egész 
újhitű nép. Barbiano kapitány vér
szemet kapott a kassai sikertől s el
tökélte, hogy sorra megvonja az is
tentisztelet jogát a felvidéki-városok
tól s templomaikat átadja a katonái 
mögött lépkedő jezsuitáknak. A sze
pesi evangélikus városok szenátorai 
most már látták, hogy szövetkezniük 
kell a megyei református nemesség
gel, hisz nem számíthatnak semmi
féle kíméletre sem a császárnál, sem 
a jezsuitáknál. Az ellenreformáció 
az egész magyar reformációt fenye
gette. A lutheránusok és reformátu
sok szövetsége létre is jött s nem 
szűnt meg a szabadságharcok alatt 
egy napra sem. S ez a szövetség biz
tosította ettől fogva a magyar sza
badságot.

Ilyen körülmények között hívta 
össze a király az országgyűlést. Előre 
elkészült egy okoskodással. Azt mon
dotta: En vagyok a városok ura Ma
gyarországon, tehát én vagyok hi
vatva arra, hogy megszabjam, a vá
rosok miféle vallást gyakoroljanak!

Ha ez sikerül a királynak, akkor 
kettévágja az ország protestáns tes
tét s külön-külön könnyebben elbá
nik mind a városokkal, mind a ne
mességgel. A nemesség kardjára csa
pott: a királynak tisztelnie kell az 
ország törvényeit, amely törvények 
kimondják azt is, hogy a vallásgya-- 
korlat a földesúri birtokhoz van 
kötve. Amilyen vallású a földesúr, 
olyan lesz a birtoka is. S a városok 
is biztatták egymást, nem ijednek 
meg a zsoldos kapitányoktól. Május 
volt, amikor Pozsonyban összeült az 
országgyűlés. A városok és a nemes
ség együtt jelentették ki az uralkodót 
képviselő Mátyás főhercegnék, hogy 
addig nem tárgyalják a napirendet, 
amíg nem biztosítja őket vallásuk 
szabadsága felől. S a kassai esetnek 
részletes megtárgyalását is kérték. 
Mátyás főherceg erre megígért min
dent, csak tárgyalják le a napiren
det (az Becsnek volt fontos). Mikor 
aztán ezzel végeztek, az országgyűlést 
hirtelen berekesztette.

Az országgyűlés akkor huszonegy 
törvényt hozott s hogy a protestán
sok hasonló fellépésének elejét 
vegye, Rudolf császár és a titkos ta
nács, hozzájárulásával, a kitűnő fő
herceg a törvények végére egy 22. 
törvénycikket hamisított hozzá a ma
gyar kancellária vén titkárával, 
Himmelreich úrral. Ez a hamisított 
toldalék kimondja a reformáció erő
szakos letörésének törvényességét, 
szentesíti a visszatérítést és vissza
vételt a katolikusok számára.

De az idegen király tévedett s té
vedtek túlokos tanácsosai is, a bé
rencek mind. A törvények nálunk a 
nemzet és a király közös akaratán 
alapultak. A nemzet véleményének 
meghamisítása koronát rakott min
den eddigi jogtiprásra és sérelemre. 
A huszonkettedik törvénycikk volt 
a csepp, amelytől túlcsordult a ke
hely. Csak a vezérnek kellett jelent
keznie, aki a teljes elkeseredés élére 
áll. Ez a vezér lett a kivont karddal 
jövő bihari úr: Bocskai István. Ez 
már ősszel történik, négyszáz éve 
ugyancsak, Bocskai rohamra indul 
Ausztria ellen s néhány hónap alatt 
beveszi Kassát és mind a felvidéki 
városokat s Bécsig száguldanak haj
dúi. S a magyar protestánsok szabad
sága és Magyarország ' szabadsága 
karddal írott lesz és lánggal égő, mi
ként a felkelő-'ország várad és falvai, I

A  gen fi tárgyalás 
első  h ete

Genf városa nem  először színhelye 
nagy nem zetközi megbeszéléseknek. 
Mégis, m inden eddigi jelentősége el
törpül amellett, ami most történik  
ott, s amire a világ népei éber széná
m éi figyelnek. Húsz nem zet küldött
sége ült tárgyalóasztalhoz, Ixogy Ko
rea és V ietnam  békéjének helyre
állítására törekedve, egy újabb lé
péssel közelebb vezessen az egesz 
világ békességéhez.

A  konferencia első hetén a koreai 
kérdés volt napirenden'. A  meg
beszéléseknek még csak a kezde
tén vagyunk. A  békére vágyó 
emberiség ennek az egy hétnek  
a mérlegét felállítva, örömmel köny
velhet el jelentős ígéreteket cs 
biztató kezdetet. Már az is nagy je 
lentőségű, hogy a tárgyaló asztal 
m ellett a nagyhatalmak sorában ott 
ül a Kínai Népköztársaság küldött
sége és az érdekeltek között a Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság Iriil- 
döttsége. Ennél is jclerttősebb azon
ban, hogy ezek a küldöttségek az 
értekezlet kezdő napjain, egészen ter
mészetesen, magukhoz ragadták a 
lcezdeményezést. A  Uírgyalóasztalon 
Nam  ír  és Csmt En-laj külügym inisz
terek javaslatai feküsznek, m in t a 
tárgyalások alapjául alkalmas javas
latok és a többi országok akarva- 
akaratlanul ezekkel kapcsolatban 
mondják el vé lem ényüket é r  ezekre 
építik a további m unkát. A javas- 
lattevő küldöttségek és a Szovjet
unió küldöttsége m inden erőfeszí
tésével arra törekszik, hogy a békés 
megegyezés ú tjá t egyengesse s ezért 
többször is világosan megmondot
ták, hogy a javaslatokról tárgyalni 
kell s nem  zárkóznak el bizonyos 
módosítások elől. Ezzel szem ben az 
Egyesült Á llam ok küldöttsége s az 
ő példáján a délkoreai külügym i
niszter úgy szólalnak fel, hogy ez a 
merev és a nyugati m egfigyelők 
számára is meglepetést jelentő ma
gatartás Am erika  szövetségeseit ha- 
bozóvá tette. Ezek nem  hajlandók 
ezen az úton fenntartás nélkül 
együtt haladni Am erikával. Egyre 
világosabb lett az Egyesült Á llam ok  
elszigetelődése, sőt diplomáciai ve
resége az első héten. Dulles külügy
m iniszter hirtelen elutazott és a 
tárgyalást helyettesére bízta, ez 
ugyan nem  pozitív eredmény, de 
mégis biztató, m ert m utatja, hogy az 
Egyesült Á llam ok nem  tiidja szövet
ségeseire ráerőszakolni háborús ter
ve it és egyúttal nyilvánvalóvá teszi 
azt az alapos reményt, hogy a béke
tábor törekvései Anglia és Francia- 
ország küldöttségeiben ném i meg
értésre és közeledésre fognak találni.

M ialatt a tárgyalóasztal m ellett 
Korea békés egyesítéséről tárgyal
nak, fo ly ik  a vietnam i kérdés m egvi
tatásának előkészítése. Nagyjelentő
ségű dolog az, hogy Franciaország 
ugyancsak kezdem ényezett a V iet
nami Demokratikus Köztársaság kép
viselőinek meghívása érdekében s ez 
a küldöttség már útban van Genf 
felé, hogy részt vegyen az indokínai 
kérdés megvitatásában.

A  világ népei s benne a hivő ke
resztyének eredm ényeket várnak  
Genftől. A zt várják, hogy a népek 
és országok közelebb kerüljenek  
egymáshoz, a világháború lehetősé
gét magukban rejtő háborús tűzfész
ke k  szűnjenek meg s az ellenséges 
kedést békés fejlődés váltsa fe l Ko
reában és V ietnam ban is. Ezért im ád
koznak és ezért dolgoznak a magyar 
evangélikusok is.

Két hegyű kard
önm agád ölöd meg, m int a méh, ha 

mérged
a másikba vágod, s alkkor majd meg

érted:
amivel vétkeztünk, Isten azzal 

büntet —
visszahull az átok és le nem  vethet

jü k
befelé is szúró sündisznőbőrünket.

Tanítványok futása
Sötét sasszámyakon közelgett az 

éjfél
s a farkas már a kert alatt topázott, j 
míg tűrni, halni készült ott a bárány J 
a titkot táró, gyér ezüstű fénynél. I

i
A választották békén szenderegtek: 
az álom-ködben orvul megfogant 1 
és rájuk tört a magukszülte szégyen 
s ők egytől-egyig futásnak eredtek.

Bodrog Miklós

Giertz Bo:

HITBŐL ÉLÜNK
Vászonkötésben. Ara : 30.— Ft. 
Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály
Budapest, VIII., Puskin-u. 12.

T Ó P A R T I
HŰSVÉT ÉS MENNYBEMENE

TEL KÖZÖTT történt. Abban a 
negyvennapnyi időben, amikor — 
feltámadás után — az Ür ismét 
együtt volt tanítványaival. Különös, 
titokzatos napok voltak ezek. Va
lami átderengett bennük az örökké
valóság fényéből. Hiszen a Feltáma
dott Űr volt az, aki most tanítvá
nyai között időről időre megjelent. 
Ugyanő, aki azelőtt és mégis más 
egészen. Valahányszor eléjük lép, 
mindig újra fel kell Öt ismemiök. 
Mindig új felfedezés a vele való ta
lálkozás és azelőtt nem érzett féle
lem és gyönyörűség tölti el szívü
ket.

Így történt ez azon a tóparti ta
lálkozáson is (János ev. 21. r.). Ez a 
harmadik találkozás immár a Fel
támadott és tanítványai között. Já
nos ismerte fel Öt először, de Péter 
ért oda hozzá legelőbb. Azután jött 
a csodálatos halfogás, megismétlése 
annak, az elsőnek, amikor először 
találkoztak vele és először szegőd
tek nyomába, immár három eszten
dőnek előtte. Mintha minden meg
ismétlődnék és minden visszatérne 
titokzatos, sejtelmes módon; mintha 
elölről kezdődnék újra az élet. Szent 
félelem pecsételi le a tanítványok 
ajkát, csak Jézus töri meg kevés 
szóval a hajnali csendet. Az Ur van 
itt, e tudat tölti el szívünket.

Újra elhívja és szolgálatba állítja 
Pétert s a többi tanítványokat is. 
Elsőnek Pétert, — mert utolsókból 
lesznek az elsők —, a hitehagyottat, 
aki háromszor tagadta meg Meste
rét, Pétert, aki kétkedésében felül 
akar kerekedni tanítvány társain, — 
s aki mélyebbre esett mindnyájuk
nál. Együtt, valamennyien elhagyták 
Mesterüket azon az éjszakán, a Ge- 
csemánén, ki gyáván osonva, ki riad
tan menekülve, ki hangos szóval is 
elárulva s megtagadva Öt. S most 
újra itt van közöttük az Ür, hűtlen 
juhai között a hív Pásztor, vissza
tért újra összegyűjteni az elszéled- 
teket s elhívni újra a szolgálatra, 
ingyen, kegyelemből. Amit itt Pé
terrel cselekszik, példaképpen tör
ténik, s valamennyiüknek szól. 
Aminthogy egykor, Cézáré a Filippi 
mellett is valamennyiök nevében 
tett Péter vallomást: Te vagy a 
Krisztus, az élő Istennek Fia, úgy 
hívja el most őt s benne s vele a 
többieket is az újrakezdés nagy órá
jában. A tanítványt hívja el, a bű
nös, kishitű, ingatag embert, akik 
mindnyájan vagyunk, hogy ilyenek
re bízza nyáját az egyházat: »Legel
tesd az én juhaimat!«

Mert az egyház képe az, ami 
előttünk megképzik e tóparti 
látomásban. Emberi győngeség 
cs isteni erő, tanítványi hűt
lenség és pásztori szeretet, Pé
teri kudarc és jézusi győzelem,
— ebben tükröződik az egyház 
élete. Valami új születik s in
dul el útjára, valami elkezdő
dik s a messzi jövőbe tágul c 
tóparti találkozáson; A Feltáma
dott hivja el újra s állítja apos
toli szolgálatba, immár véglege
sen a tizenegyet. Mely intő jel 
ez is; márcsak tizenegyen van
nak, egy hiányzik közülük, azok 
közül, akik együtt indultak s 
üres helye félelmes figyelmezte
tés: minden tanítványból lehet 
Júdás! S Péter újraelhivatása is

L Á T O M Á S
jel és félreérthetetlen üzenet: 
minden tanitvány csak bűnbo
csánatból él, — de bűnbocsánat 
által minden nyomorult bűnös 
tanítvány lehet! Ez az a kes
keny ajtó, a juhok ajtaja, a 
Krisztus kezéből vett bünbocsá- 
nat, a benne nyert kegyelem, 
az ö  elhívó és feláldozó szava, s 
mindebben Ö maga, amin által 
az egyházba s a szolgálatra ve

zet az út.
Ügy hívja el Jézus Pétert, hogy 

feltárja, egészen gyökeréig feltárja 
bűnét s nyomorúságát. »Szeretsz-e 
engem?«, hangzik háromszor a meg
alázó kérdés. Péter és ti többiek 
mindnyájan, hát szerettek ti engem? 
Hogy megszégyenít e kérdés, hogy 
semmivé tesz, mennyire lehetetlenné 
tesz minden kérkedést és elbizako
dottságot. S hogy felemel és feloldoz 
a bűnbocsánat királyi szava:

»Legeltesd az én juhaimat!« Ez 
az a szó, ami egyházat teremt 
a semmiből, apostolokat formál 
szökevényekből s amiben áll s 
amiből él az egyház: a bűn
bocsánat igéje. Ez a találkozás 
ott a tóparton: az első ordináció, 
az első lelkészszentelés, papok és 
püspökök beiktatása egy világot 
átfogó egyház szolgálatába. Föld
részek s óceánok püspökeiül ik
tatja be itt Jézus e szóróngó- 
szívü balászlegényeket, évezre
dek távlatát nyitja meg káprázó 
szemeik előtt s embermilliók üd
vösségének felelősségét helyezi 
gyenge vállaikra, — a bünbocsá- 
nat erejével! Ez hát az egyház 
alapja és mindennapi kenyere, 
ezen épül s ebből táplálkozik 
majd mind az idők végezetéig: 
Jézus Krisztus megbocsátó ke

gyelméből.
Oh, mily más e tóparti látomás 
az egyház felől, mint az a má
sik, az a későbbi, amit nagyra- 
látó emberi szív és gondolat 
formált ki magának: a hatalmas 

, és uralkodó egyházról, a nagy
szerű és bonyolult szervezetről, 
emberek sorfáról intézkedő és 
emberek üdvöségét szavatoló in
tézményről, melynek élén »Pé
ter utódja«, Krisztus földi hely
tartója áll, kábító pompával 
övezve s hódolat tömjénfüst
jébe öltözötten. Mily hossszú s 
mily végzetes út vezetett a bűn
bocsánatból élő egyháztól a bűn
bocsánattal kalmárkodó egy
házig, a Genezáret-tó partjának 
halászaitól a halászgyűrűs feje

delmekig.
Vagy talán nem is olyan hosz- 
szú ez az út. Hiszen egy lépés 
csupán, ami a bűnbocsánat kő
sziklájától az önigazság ingóvá- 

nyába visz.
Valóban mindnyájunkat igéz e kí

sértés s mindnyájan jól tesszük, ha 
résen állunk, hogy megküzdjünk 
vele. Mindnyájunknak s állandóan 
szükségünk van arra, hogy elhívó 
Urunk bűnbocsánata feloldozzon s 
így állítson szolgálatba mindig újra 
meg újra az <5 egyházában. S vé
gigkísérjen bennünket egész életün
kön a tóparti látomás az egyház 
felől, amely Urának bűnbocsánatá
ból él, csak ebből és semmi más- 
h61- G. Gy.

B !  B U A - O L V A S O
HETI IGE: Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek el
múltak, imé újjá lett minden. 2. Kor. 5, 17.

Május 9. vasárnap. — Jób 8, 1—7, 20—22.
Az Istenbe gyökerező éleit kiállja a próbát akikor is, ha itt a földön 

emberileg nem kap elismerést. Az igazi “-vigasság« a bűnbocsánat, a 
Szentlélek által való öröm, mely a Krisztus eljövendő teljes uralmában
lesz tökéletes.
Május 10, hétfő. — Jób 9, 1—4. 14—24.

Nem mentséget és önigazolást kell keresnünk, hanem bűnbocsánatot, 
ezt pedig a hívők kapják meg Attól, akiről már nem kell kérdeznünk: 
»Kicsoda hát ő?«, mert az elrejtett Istán Jézus Krisztusban kijelentette 
magát.
Május 11, kedd. — Jób 11, 1—15.

A bűn. az Istentől való függetlenülés és az engedetlenség. Állapot, 
melyben senki sem »emelheti fel arcát szégyen nélkül«, -Krisztus kegyel
mének világossága azonban engedelmességre vezet.
Május 12, szerda. — Jób 12, 1—3. 13, 3.

»Balgatag emberi bölcselkedés«-nek nem nyitjuk meg szívünket, Ie- 
ten előtt azonban teljes őszinteséggel keil tisztáznunk minden dolgunkat
Május 13. csütörtök. — Jób 19. 1—11. 21—27.

Eredményesen, üdvösségeien megalázni csak Isten képes, szolgái pe
dig ügyeljenek, hogy az ő nevében mikor kell feddően szólniuk s mikor 
vigasztalóén. Szolgálatunk lényege: rámutatni a feltámadás reménysé
gére, Isten kegyelmes Ígéreteire.
Május 14. péntek. — Jób 27. 1—7. 31. 35—32, 2.

Öntudatunk sohasem lehet elbizakodottság. A keresztyén ember ön
tudata ez: én semmi vagyok, de az én Uram minden. Később Jób is elju
tott ennek meglátására.
Május 15, szombat. — Jób 38, 1—2L

A dudás- megnövekedése ellenére is sók titok maradt Isten kesében. 
Emberi méltóságunkat is (Zsolt, 8, 6) Isten adta, életünknek hozzá kell 
térnie.

Bodrog Miklós
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H C I G Y Ä M  É L T E K  1 9 5 3 - B A N  A  G Y Ü L E K E Z E T E I N K ?
Mindenütt lezajlottak mái  ̂a gyülekezeti közgyűlések. A lelkészek évi | 

jelentései gazdagon tárják fel egyházunk gyülekezeteinek múlt évi ered
ményeit. A leíkészi jelentések, melyeket az egyházközségek elfogadtak, 
már az espereseknél Vannak, sőt ezen a héten már az egyházmegyei köz
gyűlések folynak szerte az országban. V essünk  egy pillantást hazánk több 
mint háromszáz evangélikus egyházközségének életére néhány példán ke
resztül.

T A T A B Á N Y A
Selmeczi János le lkész  a tem plom 

látogatás csökkenéséről szám olt be. 
A  vasárnap i isten tisz te leten  a gyü
lek ezetn ek  csak  6— 10 százaléka vett  
részt — viszont a bib liaórókon az 
igéb en  és a k eresztyén  életb en  m é
lyeb b  elm erü lésre  vágyódó le lk ek n ek  
tud tak  tan ítást adni és több úrvacso
rázó volt, m int 1952-ben.

Hét gyermekkel többet keresz
teltek és öt gyermekkel többet 
konfirmáltak, mint előző évben.
A  lelkész  sok  család látogatást v é g 

zett, am it a h ívek  öröm m el fogad
tak. A szórványokat is  jól e l tudták  
látn i igeh irdetéssel. T atabánya azon  
k ev és gyü lekezetek  közé tartozik, 
am elyekb en  az egyházfén ntartási 
hozzájárulások év i összege csökkent.

Viszont az újtelepi templom te- i 
tejét javították és a bánhidai 
templomon is végeztek javításo
kat. Az Állami Egyházügyi Hiva
tal segélyt adott a templomjaví- j 

tásthoz.
A  le lk ész  hálát ad azért, h o g y  Is- i 

ten  m egőrizte a v ilá g  békességét, I 
h á lá t ad a g y ü lek ezeti é le t  eredm é- j 
nyeiért. é s  v a llja  a gyü lek ezet re- j 
m énységét, m e ly  Isten  ígéreteire  tá - j 
m aszkodik .

Z U G L Ó
Scholz László le lk ész  je len tést tesz  j 

arról, hogy

az egyházközség 1953. február j
8-án alakult meg, miután a Pesti 
Egyházközség keretéből kivált. j

A z új presb itérium  n agy  buzgőság- j 
gal m űködött. 11 ü lést tartottak és j 
s ik erü lt rem én y te ljesen  ■■ A iegalapozni j 
a z  egyházközség  háztartását. T öbb j 
m int 7000 forin t m aradvánn yal zár- < 
tá k  az esztend őt és m in tegy  s z á z ! 
egyházközség i taggal többen járu l- j 
tak  hozzá az  egyházközség  fen n tar- j 
fásához, m int 1952-ben. A z' e g é s z : 
presb itérium  és sok  hivő dolgozott a  | 
tem p lom ép ítésen  szom bat dé lu tánon - | 
ként. A gyerm ekbib liaköröket ha- i 
vonta  gyerm ek isten tiszte letre  vonják  ! 
össze. Sok  v en d ég igeh ird etővel m eg 
tartották  a köte lező  igeh ird etés
sorozatokat. A  h ív e k k e l a le lk ész 
n ek  is és a presb iterekn ek  is igen jó 
a kapcsolata. A  család i isten tisz te le 
tek  jól beváltak . É nekkarukat Itzés  
Gábor teo lógu s vezette. Szép kará
csonyi akcióban seg ítették  az örege
k et és fenntartották  az egyházközség  
szereteth ázát, m elyb en  több m int 
n egyven  öregasszonyt tartanak  el.

A zuglói egyházközség erre az 
esztendőre nagy reménységekkel j 
indul, mert megkapja a templom- 
építési offertórium és a Gyüle- ; 
kezeti Segély gyűjtésének felét, j 
Ebből a templomépítést legalább 
annyira akarják befejezni, hogy 
az használatba vehető legyen.

A gyülekezet, kü lönösen azért ad 
hálát, hogy háztartását m inden  te
k in tetb en  m eg tudta alapozni.

J Ó Z S E F V Á R O S
Grűnvalszky Károly le lkész  azt je

len ti, hogy kb. 1500 egyházfen ntartó  
hivő  átlagban  40 forin tta l tartotta  
fen n  a z  egyházközséget. A lelkészek  
három  tem plom ban végzik  a gyü le
kezet pászlorolását. B eszám ol a le l
kész az egyházközség  é le tén ek  arról 
a kedvező a laku lásáról, hogy m ár  
nem csak  önm agába néz, hanem  érzi, 
hogy  Isten

»beleépíti ezt a gyülekezetei és 
ennek tagjait az egy keresztyén 
anyaszenfegyházba. Kell, hogy a 
gyülekezet tagjai mindenütt fe
lelősséget érezzenek az egész 

egyház iránt.«

sá l, tan ítássa l és a  szeretet közös
ség én ek  ápolásával kell harcolnunk.«

H E R N Á D V É C S E
Ifjú Abaífy Gyula le lk ész  je le n 

tésében  ó v  attól, hogy a gyü lek ezet  
az em beri eredm ényekre n ézve büsz
keség tő l te ljen  e l é s  Isten  e lő tti a lá 
zatra int, m elyre  a  g y ü lek ezet e l  is  
jut, ha őszin tén  m egv izsgá lja  en g e 
delm ességét és szám ot v e t sok  v á l
tozást hozott korunk k ö v ete lm én y e i
vel.

Megemlékezik a lelkész az új 
zsinati törvényekről: “Ezek rö
videk. világosak, érthetők s leg
főképpen meglátszik rajtuk, hogy 
nem száraz jogi alkotások, ha
nem Isten igéjén alapuló ered
ményei -hivő egyházi emberek tu

sakodásának.«
A  k islé tszám ú  gyü lek ezet lé lek -  

szám -növekédésérő l szám ol be. m e ly -> 
ly e l szem b en  az isten tisz te letek  látó-' 
gatottságának csök k en ését v a llja  
m eg. P anaszkod ik  a  lelkész , ho g y  a  
n eh éz  szórványszo lgá lat és üresedés  
fo ly tán  ráeső h e ly ette sítés  m ia tt ke
v és  id eje  vo lt teo lóg ia i továbbkép
zésre. A z egyházk özségn ek  186 tagja  
van, a k ik  átlagban  36 forin tta l já
ru ltak  hozzá az egyházfen ntartáshoz. 
M eleg  szeretette l em lék ezik  m eg  a 
reform átusokkal v a ló  eg yü ttm ű k ö
désről, ak ik kel a szórványokb an k ö l- j 
cső rö sen  lelk igondozzák  h íve ik et. “A  I 
v ilá g i hatóságok ^észéről m in d e n ! 
esetb en  a leg te ljeseb b  udvariasságot j 
tapasztaltam .« A  je len tés han gsú - j 
lyozza, hogy őszinte  képet tár a hí
vek  e lé  s  az  erő tlen ed é  gyü lekezeti j 
é le t 'láttán a szo lgá la t L eik éért, a í 
gyü lekezet buzgóságban erősödé- j 
séért könyörög.

M E Z Ő H E G Y E S
Marschallkó Gyula le lk ész  je len té 

sében  m élta tja  az új egyházi törvé
n yeket s e lism erésse l szól az  új le l
k észv á la sz tá si törvényről, az E gye
tem es N yugdíjosztályról és a G yü le
k ezeti Segélyrő l. A  gyü lekezeti é le t  
v issza esésérő l beszél. A z ig eh a llg a 
tók gyü lek ezete  tovább m orzsolódott. 
A lelk ész  hangsúlyozza, hogy ez  az  
állam i gazdaságb an é lő  gyü lek ezet I 
az ország eg y ik  sp ec iá lis  g y ü lek e- j 
zete, m elyről m a m ég m egb ízh ató  k é - j 
pet a lk otn i nem  leh et, h iszen

a felszabadulásig a gyülekezet i 
“az állami birtok kegyuraságá- 
ban élt, tehát külső nyomásra > 
összetartott gyülekezet volt. A i 
gyülekezet életében az is hátrál- j 
tató, hogy a felszabadulás első i 
három esztendejében nem volt I 
megfelelően ellátva lelkésszel,« j

Ó B U D A
Komjáthy Lajos le lk ész  je len tésé 

ben a keresztyén  an yaszentegyház  
eg y ségérő l tesz b izonyságot, s h a n g 
sú lyozza, hogy a  g y ü lek ezet a L élek  
egységét “a bék esség  k öte lék e  á lta l 
őrizheti m eg«. Az isten tisz te letek  lá 
togatóinak  szám a nem  haladta fe lü l 
az e lm ú lt évi átlagot. Több a lk a lom 
m al osztottak  úrvacsorát, m int a z 
előtt.

A lelkipásztori látogatások során 
különösen törődtek a betegekkel.
A z iratterjesztés, a m e ly  az óbudai 

egyh ázközségnek  m indenkor ereje  
volt, ez  évben  is szépen  m űködött. 
F ellen dü lt az énekkar m un kája . A  
le lk ész  hangsú lyozza a teo lógu sok  
gyü lek ezeti szo lgá latát. A  gyü lek ezet  
szám ottevő  pénztári m aradvánnyal 
zárta az esztend őt s a le lk ész  hang
sú lyozza, hogy a gy ü lek ezetn ek  se -  
imilyen adóssága nincs. Az o ffertó -  
rium ok összege csakn em  10.000 fo 
r in t volt.

B eszám ol a le lk ész  arról, hogy az 
egyházközségben  -e g y re  inkább sza 
porodik a K risztussal közösségbe ke
rü lők  szám a és egyre  inkább erősö
d ik  a  g y ü lek ezet h ite  is«. A z egész  
budapesti helyzetre  nézve je len tős  
m eg jegyzést is tesz G rű nvalszky  K á
ro ly  lelkész: -Szom orú tény  az, hogy  
a szek ták  hód ítanak  egyházközsé
günk terü letén  s  ez  e llen  im ádkozás-
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B A K O N Y C S E R N Y E
Gyekiczky János le lk ész  je len té 

sében  többek között ez  á ll:  -G y ü le 
kezetü n k  abban a  h a ta lm as ’ fe jlő 
désben , m ely n ek , országosan része
sei vagyun k , gyökeres á ta lak u láson  
m en t és m eg y  át. A  rég i társadalm i 
form ák elavu ltak , a z  új társadalom 
ban k ia lak u l az újtípusú  em ber, aki 
nem csak  eg y  új v ilá g  szilárd a lap
jait rakja le, hanem  — Isten nek  le 
gyen hála —  a m i gyü lek ezetü n k 
nek  is é lő  tagja. A  m i g y ü lek eze
tünk kom oly, h ivő  tagjai is  nyitot
ták. és ép ítik  tovább hazán k  büszke
ségét: a  balikai m in tabán yát, fe jt ik  
a szen et a  dudari é s  a k isgyón i bá
nyákban. Szorgalm as, b ecsü letes  
h ely tá llá ssa l é len  járnak az ország 
m un kásai között..

Ez az embertípus a közösségi, 
egymást segítő ember egyúttal

végzi a saját otthonának felépí
tését is. Sok veríték árán, egy
más segítésével épülő fiatal csa

ládi otthonokon legyen Isten 
áldása!

A  gyü lek ezet szám ára ez úgy  je len t  
problém át, hogy az am úgy is hosszú  
fa lu  tovább  nő, benn e a  leíkész i 
szo lgá la t nehezeb bé vá lik .«  M eg
em lék ezik  az  egyházközség  terü letén  
m űködő szek tákról é s  ezt m ondja:

-A  szektásodást még növelte az 
elmúlt években az ébredés ha
zai bizonytalansága és egyéni 

volta.
A z am úgy is bom lásnak  ind u lt g y ü 
lek ezetb en  csak  olaj vo lt a tű zre  a 
p erfek cion izm u s és a p ietista  g ő g 
ben szenvedő konferenciáról v issza 
térő  -h iv ő «  m agatartása , a k in ek  e lső  
dolga  a  gyü lek ezetb ő l v a ló  e ltá v o 
zás vo lt.«  A gyü lek ezeti é le t  m égis  
•m egerősödött józan ta n ítá s ú tján  s  
a le lk ész  aztt va llja , h ogy  a z  egythá- 
zias kereszfyén ségn ek  hatalm as táv 
la ta i n y ílta k  B akon ycsernyén . Je
len tésé t íg y  zárja:

»Az a meglátogatott 385 család, 
amelyhez az elmúlt évben elju
tottam, egy abban a törekvés
ben, hogy az emberiség békéjét 
biztosítani kell, hogy megszűn- i 
jék egyszersmindenkorra az em- ! 
berek egymás elleni pusztító 

harca.«
Ez a bán yászgyü lek ezet rem én ység
g e l n éz  a  jövőbe.

P A K S
Sólyom Károly le lk ész  han gsú

lyozza, hogy a  gyü lek ezet

Tolna megye legnagyobb gyüle
kezete és ez arra kötelezi, hogy 
szolgáljon a többi gyülekezetnek 

is.
A gyü lek ezet anyagi h e lyzete  sz i-  ■ 

lárd és tám ogatn i tud ta  a vasas-m a-  
rázai. a m isz la i, a nádasd i és a so-  
m ogydöröcskei g y ü lek ezetek et is és  
e leg et tett m inden  közegyházi k öte
lezettségén ek . A H orthv-korszakban  
álta láb an  ban kk ölcsön ökk el tudta  
csak  —  főképp  a nyári hónapokban  
— fizetési k ö te lezettség e it te lje sí
ten i. Ez év b en  eg y en le tes , zökkenő- 
m en tes anyagi helyzetb en  voltak. 
Csak az offertór iu m  12.000 forin t  
volt. A z  egyházi ép ü le tek et jav íto t
ták. M ér fű tik  az  im aterm et is. M eg
em lék ezik  arról, hogy p ü sp ökein k  k í
séretében

Nicmöller Márton, német egyházi 
elnök maradandó nyomokat ha
gyott a gyülekezetben itteni lá
togatásával és igehirdetésével.

“E gyházközségünk büszke leh et erre  
a k itün tető  látogatásra.«  A  g y ü lek e
zet ez  év b en  akarja  revon á ln i a  
le lk ész lak ást.

B É K É S C S A B A
i

Kiss György igazgató -le lk ész  b e
szám ol a sz lovák  egyházi k ü ld öttség  
békéscsab ai lá togatásáról - é s  h a n g 

sú ly o z z a  annak történelm i je len tő
ségét. A  hata lm as g y ü lek ezet tem p
lom látogatása  csökk en t. C sökkent 
az úrvacsorázók  szám a is. V iszont

a gyülekezet igen szép szeretet- 
munkát végzett. Fenntartották 
az árvaházat és az aggok házát 

két telepen.
A  szereteti n tézm én yek  év i pénzfor
galm a csakn em  120.000.— F t volt. 
A  gyü lekezet m ég ezen k ívü l több  
■mint 18.000.— Ft-ot nyú jto tt az or
szágos szeretetm u nkán ak.

Az egyházközség elnöksége szi
gorú takarékossággal készíti elő 
az egyházi épületek tatarozását.

Az igazgató -lelk ész  hangsú lyozza, 
hogy az egyházközség  az új zsinati 
törvén yek nek  m eg fe le lő en  ren dezte  
be é le té t s a fontos új tö rvén ycik 
k ek  sze llem éb en  dolgoznak .

& Ő V Á G Ó Ö R S
Sümegi István le lk ész  m é ly ség es  

h á lá v a l d icséri Isten t az  e lm ú lt esz 
tendő egyh ázi eredm ényeiért:

“Isten nagy kegyelme ez, hogy 
munkámat zavartalan külső bé
kességben végezhettem és test
véreim is szabadon, békén él
hették leiki életüket. Megóvott 
minket Isten a háború évek óta 
fenyegető veszedelmétől, meg
őrizte a csendességet szivünk
ben, templomainkban, hajlé
kainkban, — a nyugalmat, az 
építőmunka lehetőségét édes ha
zánkban s újra ismételten meg- 
tapasztaltatia kormányzatunk 
megértő, sőt segítő jóindulatát 

egyházunk iránt.
Beszámol arról, hogy a révfülöpi 
fiókegyházközségben közegyházi tá
mogatásból használhatóvá tették a 
teljesen még be nem fejezett épülő 
templomot. Megállapítja, hogy »saj
nos még mindig sok közöttünk a

csak  n év leges, sőt ön k én tes egyházi 
adóját is  h ű ségesen  m egfizető , d e  az  
ig eh a llg a tó  é s  úrvacsorázó g y ü le 

kezettő l távolm aradó testvérün k .«
A kis gyülekezetben ez évben 
újra megindult az iskolai vallás- 
oktatás. Megemlékezik a lelkész 
arról, hogy házasulandó fiatalok 
többször engedtek a katolikus 
befolyásnak és átengedték jö

vendő gyermekeiket.

R Á K O S C S A B A — 
F É C E L — Z S  A S Z E G

Békés József le lk ész  je len téséb en  
h álá t ad  az Isten nek , h ogy  a gy ü le 
k e z e te i úgy  n eveli, h ogy  az “a tisz 
tán  ta n íto tt ige m u n k álta  h iten  é s  az 
ebben  m eg je lö lt igaz en ged elm esség  
útjára akarjon járni, hogy Isten n ek  
k ed v es n ép év é  válhasson .«

Megemlékezett arról, hogy a 
nagy pesti egyházmegye milyen 
szeretettel fordul legkisebb gyü
lekezete felé. “A szeretet, a tá
mogatás valóságát tapasztalhat
tuk eddig is abból az örömteljes 
tényből, mely az átszervezéssel 
kapcsolatos közigazgatási munka 
zavartalanságát jellemezte. A 
megtapasztalt szeretetért köte
lességeink minél teljesebb el
végzésével szeretnénk köszöne

tét mondani.«
B ék és Józse f le lk ész  k ije len te tte , 
’hogy »a m i k is  gy ü lek ezetein k n ek  
nem  k e ll hátu l k u llogn iok  tem plom - 
lá togatás k érd ésére  adott fe le le t
ben .«  A  je len té s sok old alú  egyházi 
m un káról szám ol be. A  rákoscsabai 
tem p lom  szám ára új n a g y  harm ó- 
•niumot vásároltak . A  gyü lekezet 
h áztartása  egyen sú ly b a n  v o lt s  célu l 
tűzte, hogy R ákoscsabán  tanácster
m et ép ít a tem plom  m ellé . Ehhez  
a z  eg yh ázm egye tám ogatását is  kéri.

P I L E S

Tóth Károly ig a zgató -le lk ész  
u gyan csak  dicséri Isten t a z  e lm ú lt  
esztend ő eredm ényeiért, m ajd m eg
jegyzi, “ ta lán  k ev eseb b et rem éltü nk  
és  többet kaptunk«. M egem lékezik  
arról, hogy  az isten tisz te le tek  lá to 
g a tása  csökk en t. B evezették  a “ gyü
lek ezeti délu tánok « a lk a lm ait, m e
ly ek n ek  perse lyp én ze  a  tem p lom -  
park  gondozására ford íttatott, s  m e
ly ek  igen  népszerűek  vo ltak .

A jelentés erőteljesen beszél a 
római katolikus egyház erősza
kosságairól, melyeket a fiatalok 
házasságkötésénél követnek el.
A katolikus egyház reverzális 
hajszájával szemben tovább 
hangsúlyozza az evangélikus 
egyház elvi állásfoglalását, hogy 
ebben a felekezeti harcban nem 
akar részt venni, de ugyanakkor 
őrködni akar az egyház jöven

dőjén.
A z egyh ázk özség  m eg ja v ítta tta  a 
tem plom  tető zetét é s  csatornaberen
d ezését s. k ijav íttatta  a tem plom aj
tókat. M ázoltatta  n a g y  k ö ltség g e l a 
tem p lom ajtók at é s  ab lakokat.

A P Ó S T A G
Hernády Nándor le lk é sz  e lső  je

len té sé t h a llga tta  m eg  a közgyűlés. 
M egem lék ezik  a  n yu galom b a vo 
n u lt Bakay Péter esperesrő l és ar
ról, ho g y

az egyházközség a lelkészválto
zás idején közel 25.009 forintos 
költséggel átalakíttatta és hely- 
reállíttatta a lelkészlakást. Ki
javították az orgonát is, 15 új si- v 
pót tettek az elveszettek helyé
be. A templomban is javításokat 
végeztek, az egyik toronyszobát 
levéltári helyiségnek alakították 
át. Az elmúlt esztendőben erősen 

emelkedett a perselypénz.'
H álásan  em lék ezik  a  g y ü lek ezet a  
D eák-téri L utheránia  após t agi han g
versen yére. A  tem p lom látogatás az 
e lm ú lt esztendőben  em elk ed ett. A 
le ík ész i je len té s  d icséri az egyház- 
k özség  t isz tség v ise lő in ek  é s  presbi
tere in ek  buzgó m unkáját. A  g y ü le 
k ezet é le térő l öszefog la lásk ép pen  
ezt az  igét idézi: »érezzétek  m eg  és 
lá ssá tok  m eg, hogy jó az  Ur.«

R Á K O S P A L O T A
Kökény Elek le lk ész  arról beszél, 

hogy a g y ü lek ezet hogyan  k ereste  
Isten  ak aratát arra, hogy »m egta

lá lja  a jó utat, azt, a m elyen  Ő akar 
benn ü n k et látn i.«

»Ilyen világos és határozott 
meglátásnak kell látnunk azt, 
hogy egyházunk az egész vilá
got érdeklő nagy kérdésben, há
ború vagy béke kérdésében egé
szen határozottan a béke mellé 
állt és határozottan ott is marad. 
Ma már egyetlen egyháztag sem 
tud kételkedni abban, hogy ez az 
Isten akarata. Ezért kellett meg
tennie mindent az egyháznak a 
béke megvédése érdekében és 
éppen ezért tettünk meg mi is 
itt, gyülekezeti vonatkozásban 
mihdent ennek érdekében. így 
szolgáljuk Isten akaratát és így 
szolgáljuk üdvösségünket is. Vi
lágos és határozott meglátása 
volt az egyháznak az is, amikor 
megértette és magáévá tette 
nemzeti életünk nagy kérdéseit 
és azoknak szolgálatába igyeke
zett állítani egyházi életünket 
is. Különösen a mezőgazdaság 
fejlesztésével kapcsolatos mun
kában látta és látja ezt. Isten
nek akar szolgálni, amikor felfi
gyel és őszintén szolgál a nép
nek ezekben a kérdésekben. Vi
lágos és határozott meglátása 
volt az egyháznak az is, amikor 
az egyház életére nézve a segítő 
keresztyén szeretetet igyekezett 
hangsúlyozni. Az igehirdetésnek 
csak akkor van igazán értelme, 
ha ott áll mögötte az ige által 
vezetett élet. Nemcsak beszéd
ből áll Istennek országa. Gyüle
kezetünkben nagy hangsúly 
esik a szeretetmunkára.« A to
vábbiakban a lelkész boldogan 
beszél arról, hogy Isten megál

dotta a gyülekezeti munkát.

A  g yerm ek ek  is em elkedő létszám 
m a l v eszn ek  részt a  gyerm ekb ib lia -  
ikörökben. A  szeretetvend égségek  
k ü lön ösen  nagyon  várt é s  k ed ves al
k a lm ak  a  gyü lek ezetb en . »A  g y ü le 
k ezet ta g ja in a k  nagy része öröm 
m el adakozik  egyházának  fenntar
tásához, k ü lön ösen  a  tem plom i ada
kozás, az o ffertóriu m  jó«. A leíkész i 
je len tés fe lh ív ta  a k özgyű lés fig y e l
m ét arra, hogy 1955-ben lesz  a k is-  
tem plom  100 éves. A közgyű lés e l
határozta , hogy  az új tem p lom  ku
poláját erre az  időre újra festik . A  
je len tés ezzel végződ ik . »H a Isten
n e k  engedelm esk ed ünk , továbbra  
is m egta lá lju k  helyü n k et a v ilágban  
és í g y  ta lá lju k  m eg  h elyü n k et az  
Isten  országában is.«

A L B E R T I
Roszik Mihály le lk ész  beszám ol 

a tem plom  175 esztend ős jub ileum á
nak ü n nepségéről s  az  azzal kap
csolatos szép  adakozásról, m elyb ől 
az orgonát m egújították . A  gyüle
kezetben  sz lo v á k u l és m agyaru l hir
detik  a z  ig ét s a  h ív ek  m egtö ltik  a 
tem plom ot. A z  e lm ú lt esztend őben  
á ttértek  az ön k én tes egyházferm tar- 
tásra. A z ered m én y  fe lü lm ú lta  a fe l
a ján lásokat. A  gyü lek ezetb e  11 h ivő  
tért be. A  le lk ész  igy fe jez i b e  je
len tését: »K erestük  Isten  országát 
s a több ieket m ind  m egadta  né- 
künk .«

B U D A P E S T —D E Á K - T É R
Zay László segéd le lk ész  jelentésé

ben  han gsú lyozza , ho g y  a L utherá
n ia  É nek- és Z enekar 1954. évben  
lesz  50 é v e s  s  beje len ti, hogy a gyü
lek ezet ebből az a lkalom ból ünnep
ség ek re  készü l. A  gyü lek ezet legsú 
lyosabb fe lad ata i közül k iem eli a 
parókia  ren oválásának  szü k ség essé 
gét. H angsú lyozza, hogy

a Deák-téri gyülekezet háztar
tásának legígéretesebb része a 
Deák-téri templom offertóriu- 
ma. Ez 5000 Ft-íal haladja meg 
az elmúlt esztendő eredményét.

B U D A P E S T - K Ő B Á N Y A
Koren Emil le lk é sz  hangsúlyozza, 

h ogy a pesti egyházk özség  szétvá
lása. kőbányai v iszonylatban  »az ön
á llósu lás«  tén y e  fe llen d ü lé st  ered
m én y ezett a  gyü lek ezetb en . A gyü
lek ezet irán ti fe le lő sség  áldásosán  
m egnövekedett. H angsú lyozza a le l
kész , hogy a  h a von ta  tartott úrva
csorái isten tisz te le tek  ren d k ívü li á l
d ássa l járnak.

A templomos gyülekezet több 
mint fele járul rendszeresen az 

úrvacsorához.
íme, néhány rövid kép gyülekezeteink életéből. Kiragadott mozzana

tok a leíkészi .jelentésekből, az egyházközségi közgyűlések anyagából. 
Hálaadás zengi át valamennyit. Gyülekezeteink erősödnek abban az ön
tudatukban, hogy korszerűen szolgálják az evangélium hallgatására gyü
lekező népet és használjanak az egész népnek mindennapos problémái kö
zött. Sok számottevő gyülekezeti eredmény, mely egyházunk békés, alkotó 
életét Jellemzi. Sok probléma, mely az egyházi élet felelősségteljes mai 
kérdéseit veti fel. Lehetetlenség volna lapunkban bemutatni gyülekeze
teink életét a maga teljességében. Ez a néhány kép is azonban segítse ol
vasóinkat ahboz, hogy tudjanak hálát adni egész egyházunk életéért és 
tudjanak imádságban hordozni egyházi gondokat. Egyházunk megújulása» 
nak bizonyítéka s ugyanakkor egyházunk megújulásának feltételeit fel
táró dokumentum valamennyi egyházközségi közgyűlés jegyzőkönyve.
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Feladataink az egyházi zene terén „Nagyon eleven egyházi életről kaptam benyomást“
—  m o n d o tta  d r . G ennrich  f ő t i tk á r  B u dapesten

Mint azt már lapunk legutóbbi számában jelentettük, egyhetes tar
tózkodásra Magyarországra érkezett Dr. Paul Gennrich lelkész, a Német 
Demokratikus Köztársaságból. Gennrich lelkész az össznémet evangélikus 
egyház Gustav Adolf W erk-jénelt főtitkára. Magyarországi látogatása első 
napjairól már beszámoltunk. Gennrich lelkészt szeretettel vette körül 
egyházunk s ő is nagy érdeklődéssel, szeretettel és szolgálatkészséggel

CANTATE vasárnapja van. Ez a 
vasárnap éneklésre hívja, buzdítja 
az Egyház népét. Az éneklés nem
csak gyönyörűség és öröm a keresz
tyén ember számára, hanem hasz
nos is az evangéliumban és hitben 
való megerősödésre. Amikor például 
Luther Márton vagy Gerhardt Pál 
énekeit énekeljük, megérezzük azt

hitet, amelyet az ő szívükben 
gyújtott Isten Igéje és ez a hit erő
síti a mi hitünket.

MIK A FELADATAINK az egy
házi zene terén és hogyan oldhat
juk meg azokat? Mindenekelőtt mi 
a feladata a gyülekezet lelkészének 
ezen a téren? Hangsúlyoznunk kell, 
hogy már a lelkészképzésben, a teo
lógiai tanulmányi éveik alatt nagy 
gondot kell fordítani arra, hogy az 
ország más-más részéből összegyűlt 
lelkészjelöltek, aJcik esetleg s vidé
kenként különbözökép elferdített 
koráldallam ismeretét hozzák ma
gukkal, megismerjék és megtanul
ják a helyes koráldallamot s igen 
fontos lenne, hogy harmóniumon, 
orgonán játszani is tudjálk azokat. 
Jó, hogy a Teológiai Akadémia újabb 
tantervében fokozott súlyt helyez
nek ennek a kérdésnek megoldására. 
Csőik alapvető zenei képzettség és az 
ezzel együtt jelentkező zenei ízlés 
mellett lesz igénye a lelkésznek ar
ra, hogy a kántortól és az énekkar
tól is értékes teljesítményt várjon.

A KÁNTOR első feladata az ének
vezetés. Itt is legfontosabb, hogy a 
helyes dallamot ismerje és ezt játsz- 
sza. Lehetőség szerint a gyülekezet 
figyelmét fel kell hívni arra, hogy 
a kántor vezeti és nem kíséri a gyü
lekezet énekét. Előfordul sok helyen, 
hogy a tempót a gyülekezet diktál
ja, így jön létre az énekek »húzása«. 
De arra is Van példa, hogy a gyü
lekezet előresiet. Gyakori eset, hogy 
a hívek belekezdenek a következő 
versbe, mielőtt a kántor elkezdené.

Vannak gyülekezeteink, ahol az 
orgona vasárnapról vasárnapra néma 
marad, mert nincs, aki a kántori 
szolgálatot végezné. Ezen a téren 
egyházunkat érzékeny vérveszteség 
erte az utóbbi években. A helyi
adottságoknak megfelelően azonban 
igyekeznünk kell ezt a kérdést is 
megoldani. A budapesti és fóti kán
torképző tanfolyamok is ezeket a 
hiányosságokat akarják pótolni. Ed
dig kb. 50 kántorképzőt végzett fia
tal állt munkába. Persze nemcsak 
a jó papnak, hanem a jó kántornak 
is holtig kell tanulnia

Nem elég a kántornak csak arra 
törekednie, hogy az énekvezetés hi
bátlanul menjen. Amint a lipcsei 
Tamás templom kántora, Bach Já
nos Sebestyén minden művére oda
írta: »Soli Deo gloria«, ugyanígy az 
evangélikus kántornak minden szol
gálatát ezzel a tudattal kell végez
nie. Isten dicsőségére kell, hogy 
szóljon az orgonazene. Isten iránti 
hálánkat és szeretetünket kell ki
fejezni az orgona mellett. Ezért kell 
képeznie magát a kántornak, hogy 
megszólaltathassa az orgonairodalom 
igazi remekeit. A gyülekezet — ha 
megismerte — általában szereti és 
megbecsüli a szép előjátékot. Nem 
egyszer beszéltem egyszerű falusi 
bácsival, vagy öreg anyókával, aki 
azért siettette öregedő lépteit, hogy 
az előjátékról le ne maradjon. So
kan az utójátékot is végigvárják.

Jó lenne azonban, ha az istentisz
teleti alkalmakon , túlmenően or
gonafélórák, hangversenyek, zenés 
áhitatok; keretében is megismertet
nénk gyülekezeteinket az evangé
likus orgonazenével. Egyedül ezzel 
tudjvik egyházunk zenei öröksége 
iránti megbecsülésünket kifejezni.
Ahol a kántor képessége ezt nem 
teszi lehetővé, ott vendég orgonások 
szolgálatát kell felhasználni. Lehe
tetlen, hogy orgonával rendelkező 
evangélikus gyülekezet előtt isme
retlen maradjon a templomi zene 
sok szépsége és kincse. A Lutherá- 
niai és több nemes énekkarunk 
egyre gyakrabban megrendezett 
népes hangversenyei is azt mutat
ják, hogy híveink igénylik a komoly 
egyházi muzsikát.

Rámutatok az orgona karbantar-

tüsanalk szükségességére. Gyüleke
zeteink többet is áldoznának erre a 
célra, ha tudatosítanánk, hogy az
orgona javításra, esetleg átépítésre 
szorul. Vidéki gyülelcezetben járva 
nem egy helyen láttam aránylag jó 
orgonát teljesen elhanyagolt álla
potban.

AZ ÉNEKARRA nemcsak nagy 
ünnepeken, de vasárnapról vasár
napra szükség van. Különösen ott, 
ahol eltorzított koráldallamot kell 
kijavítani vagy a helyes 'koráltem- 
pót kell megvalósítani. Jó, ha az 
énekkar tagjai az orgona mellett
helyezkednek el és a kántort segítik 
az énekvezetésben. Minél gyakrabban 
kell szerepelni is.

Az evangélikus énekkari irodái
mat kell megszólaltatni. Ebből kö
vetkezik, hogy kerülni kell az ú. n. 
»Halleluja«-énekek előadását, ame
lyek ellenkeznek a sajátos lutheri 
kegyességgel. Nagy felelősség van a 
kántoron és az énekkaron, ha érték
telen darabok előadásával nemhogy 
ránevelné a gyülekezetei az értékek 
felismerésére és megszerelésére, ha
nem ízlésüket rontja. Annál is in
kább komolyan kell ezt venni,
mert a legsűrűbb szereplés mellett 
sem tudjuk énekirodalmunk gazdag 
anyagát a gyülekezet elé tárni. Ami
lyen mértékben megismeri a gyüle
kezet az igazi egyházi zenét, olyan 
mértékben meg is szereti azt, s meg
dől az a hamis felfogás, hogy való
ban egyházi dallamaink élettelen 
kegyesség hordozói.

Amidőn a fentiekben néhány vo
nással felvázoltam egyházzenei fel
adatainkat, ezt abban a reményben 
tettem, hogy lelkészeinket, kánto
rainkat, énekkarainkat komolyan 
foglalkoztatja az egyházi zenének 
Isten dicsőségére való művelése.

Gáncs Aladár

A nagylaki leányegyházközség rö
vid múltja igen érdekes és fordula
tos. Nagylak, amelyet ma Ónagy- 
laücnak hívnak és Romániáihoz tarto
zik, szlovák település volt a volt 
Bihar megyében. Nagyközség, mely
nek távoli határában nagy . kender
gyár létesült még 1905-ben. A tria
noni békeszerződés után azok a 
nagylaki szlovákok és magyarok, 
akik a kendergyárban dolgoztak, 
vagy akiknek földje Magyarorszá
gon maradt, Magyarországon ma
radtak. Sokáig a környező községek
ben laktak, majd egészen közel a 
román-magyar határhoz községet 
alapítottak ugyancsak Nagylak név
vel. Ez 1926-ban történt, amikor az 
idevalósi gyári munkások és parasz
tok (házhelyeket kaptak. Egy-két év 
alatt felépült a mai Nagylak, de ma 
sincs benne templom és római ka
tolikusok, reformátusok, evangéliku
sok egyaránt a környező községek
ből lelkipésztorolták itteni híveiket.

A második világháború előtt az 
evangélikusok kaptak először lábra 
s nagy belső áldozatvállalással lel
készlakást építettek s templomot ké
szültek építeni. Első lelkészük a vi
lágháború végén eltűnt. Ezután so
káig voltak lelkész nélkül, majd 
egymásután több lelkész is szolgált 
közöttük. Istentiszteleteiket azonban 
az állami iskolában tartották. A 
Megyei Tanács Oktatási Osztálya a 
legutóbbi időkig is előzékenyen szol
gáltatta a megfelelő termet vala
mennyi gyülekezetnek az állami is
kolában.

Nagylak az 1940-es évektől 
1951-ig önálló m issziói egyház- 
község volt, a bányai egyházke
rület 1951-i közgyűlése azonban 
— m ivel az önálló egyházköz
ség létfeltételei hiányoztak — 
visszam inősítette a m issziói egy
házközséget leányegyházközséggé 
és a makói egyházközséghez csa
tolta. Ettől kezdve 1953 őszéig a 
makói lelkész gondozta a nagy-

járt közöttünk.
Magyarországi programmjának 

kiemelkedő eseményei voltak a kö
vetkezők:

Több előadást tartott a Teológiai 
Akadémián az egyházi szórványok 
kérdéseiről. Előadást tartott a pesti, 
Pest megyei és budai egyházmegyei 
lelkészi munkaközösségek közös 
gyűlésén. Részt vett a Pest-megyei 
Egyházmegye közgyűlésén. Látoga
tást tett a Református Egyetemes 
Konventen, ahol őt D. Bereczky A l
bert püspök, a Konvent lelkészi 
elnöke fogadta munkatársaival 
együtt. Megtekintette dr. P álfy Mik
lós dékán kíséretében Sztálinvárost. 
Meglátogatta a sopronbánfalvai 
evangélikus gyülekezetét. Erre az 
útjára D. dr. Vető Lajos püspök és 
Prőhle Károly teológiai tanár, a 
sopronbánfalvai egyházközség volt 
lelkésze kísérte el. A püspök és 
Gennrich lelkész igehirdetést tar
tott Sopronbánfalván, ahol Foltin 
Brúnó lelkész és Weltler Rezső sop
roni lelkész-esperes fogadták őt. 
Ugyanezen napon a soproni egyház- 
község is templomi ünnepélyt ren
dezett. melyen a hívek teljesen meg
töltötték az ősi templomot. D. dr. 
Vető Lajos püspök és dr. Gennrich 
lelkész prédikáltak a gyülekezetnek. 
Gennrich lelkész a sopronbánfalvai 
gyülekezetnek gyönyörű oltárterítőt 
ajándékozott.

Elutazása előtt az evangélikus 
egyetemes egyház vacsorát rende
zett a német vendég tiszteletére, me
lyen egyházunk püspökei és veze-

laki híveket, akik azonban rend
szeresen kérték, hogy az egyház 
lelkészt küldjön az ő számukra 
is. Ezen az őszön D. Dezséry 
László püspök engedélyt adott 
arra, hogy a makói esperességi 
segédlelkészt kihelyezzék Nagy
lakra. Ezt az is elősegítette, hogy 
a községi tanács előzékenyen ki
ürítette a volt lelkészlakást és az 
egyház rendelkezésére bocsátotta 

azt.
Szlovák Pál makói esperes segéd- 

lelkésze: Povázsay M ihály így ke
rült Nagylakra, ahol a makói és a 
nagylaki presbitériumok elhatáro
zásából a lelkészlakás egy részét át
alakították imaházzá. Ebbe az ima
házba elhelyezték a szlovák feliratú 
szárnyas szórványoltárt, melyet ad
dig a nagylaki hívek az iskolában 
tartott istentiszteleteken (használ
tak.

D. Dezséry László püspök 1954. 
május 9-én, verőfényes napon, 
ünnepi istentisztelet keretében  

felszentelte az új imatermet.
A püspök délelőtt Makón tartott 

igehirdetést az istentiszteleten, 
melyre a hívek nagy számban gyü
lekeztek össze. Az istentisztelet után 
az egyházközség tanácsa tartott 
ülést. Á presbiterek csaknem mind 
jelen voltak. Szlovák Pál esperes az 
istentiszteleten köszöntötte a püspö
köt. Eichardt Oszkár egyházközségi 
felügyelő pedig a tanácsülésen. A 
tanácsülésen Redoes József gondnok 
számolt be az egyházközség anyagi 
helyzetéről, Szlovák Pál lelkész pe
dig az egyházközség lelki helyzeté
ről.

A presbiterek igen élénk és be
ható tanácskozást folytattak a 
püspökkel az egyházközség pro
blémáiról. A  makói egyházköz
ség igazi szórvány-egyházköz
ség. A  híveinek körülbelül fele  
lakik Mákón, a városban, a töb
biek a tanyákon, valam int Kis-

tői mellett az Állam i Egyházügyi Hi
vatal elnöke: Horváth János, elnök
helyettese: Vargha József, és osz
tályvezetője: Veres Pál is részt vett. 
Részt vett a vacsorán D. Bereczky 
Albert református püspök, dr. Finta 
István és dr. Kádár Imre reformá
tus konventi főtanácsos is. Az ün
nepi vacsorán a német vendéget 
Vető püspök köszöntötte. A püspök 
beszédére Gennrich főtitkár vála
szolt és többek között a következő
ket mondta:

— Különösen is örülök annak, 
hogy ezen az estén együtt lehe
tek a különböző egyházak, az 
evangélikus és református egy
ház vezető em bereivel, az állam  
képviselőivel. Mint már több al
kalom mal, úgy most is hadd 
mondjam el azt, hogy m eny
nyire jól esett, hogy itt lehetsé
ges volt egym ás előtt nyiltan és 
testvéri módon megnyilatkozni.
— M ély benyomást tett reám  
mindaz, am it itt láttam  és hal
lottam. Nagyon eleven egyházi 
életről kaptam benyomást és ez 
sok tekintetben példaadó lehet

számunkra.
Mivel az a megtiszteltetés is osz
tályrészemül jutott, hogy a német 
evangélikus egyházat is képvisel
jem, ezért hadd mondjam meg, hogy 
az én itt-tartózikodásom a hittestvé
rekkel való kapcsolat szorosabbra 
fűzését is jelenti. Mi, akik sok tekin
tetben azonos problémákkal vívó-

zomborban, Marosleién, Csaná
don, Kövegyen, M agyaresaná- 
don, Földeákon és Óföldeákon.
A  nagylaki leányegyházközség, 
m ely az egyházkerület határoza
tából már több mint két éve 
hozzájuk tartozik, szintén gon
doz szórványokat Bökényben és 
Csanádpalotán. A  szétszórt hí
vek nagy áldozatkészséggel tart
ják fenn a szórványegyházköz- 
Jféget, m elynek jelenleg legna
gyobb gondja a lelkészlakás ese

dékes tatarozása.
Délután a püspök az esperessel és 

a felügyelővel együtt, valamint Ben
czúr László püspöki titkárral kiuta
zott Nagylakra, ahol Hámori János 
presbiter és Jaszovszki Ferenc gond
nok fogadtak. A hívek buzgón fel- 
sereglettek az imaházavatásra. Az 
imaház kulcsait Hámori János pres
biter rövid beszéd kíséretében adta 
át a püspöknek, aki ezután elvégezte 
az imaház felszentelését.

A püspök igehirdetésében a 
templom fontosságáról és szol
gálatáról prédikált. A maroknyi 
hivő lelkesedéssel hallgatta a 

püspök szavait,
aki az egyházkerület nevében is meg
köszönte hithűségüket és áldozat
hozatalukat.

A nagylaki 140 lélek  az első v i
lágháború óta vágyakozott 
templom után. Most kapta meg 
a második világháború utáni fel- 
szabadulás ' tizedik esztendejé

ben.
Az egyházközség első dolga volt, 
hogy az imaházfelszentelést követő 
ünnepi közgyűlésen határozatilag há
lás köszönetét mondott Csongrád 
m egye Tanácsa Oktatási Osztályá
nak, hogy mindeddig engedélyezte 
számára az iskola használatát. Az 
imaháznak örvendező gyülekezet ne
vében egy konfirmandus és egy 
gyermekbibliaköri tag mondott meg
ható üdvözletét a püspök felé.

dunk, hadd ösztönözzük egymást és 
segítsük egymást ezeknek a problé
máknak a megoldásával. Nagyon jól
eső érzéssel töltött el azt látnom, 
hogy milyen együttérzéssel fogják 
itt fel német népünknek a problémá
ját és jól esett Vető püspök úr szá
jából is hallanom, hogy mennyire 
részt vesznek a mi problémáinkban.

Olyan egyházat találtam itt, 
amely az ő népében és népével 
él. Én nem mulaszthatom el ki
fejezésre juttatni azt a különös 
tiszteletemet is az -iránt, hogy a 
magyar nép mennyire udvarias, 
fegyelmezett, kedves, barátságos 

és rendes.
Az egyház és állam közötti 
együttműködést Magyarországon 
példaadónak találtam és úgy ér
zem, hogy nekem erről majd 

otthon be keli számolnom.
— Nem lehet mindenkitől elvárni, 

hogy politikai és társadalmi vonat
kozásban egy véleményen legyen. 
De azt el lehet várni, hogy a más vé- 
leményűekkel testvéri módon és bi
zalmas légkörben történjék a meg
beszélés és egymás megértésére töre
kedjenek. Ha minden ember törek
szik a másik ember megértésére, a 
tévedések kiküszöbölésére, akkor 
mégis csak lehetséges lesz, hogy a 
népek kedvező viszonyba kerüljenek 
egymással és a jelenlegi széttagolt
ságban is testvéri módon éljenek 
egymás mellett. Azt hiszem, hogy a 
keresztyéneknek és az egyházak
nak ezen a téren különleges feladata 
és felelőssége van. Én itt átélhettem 
azt, hogy mi, keresztyének itt Ma
gyarországon és Németországban — 
amennyiben magamon keresztül er
ről beszélhetek — a szívünk belse
jében egyek vagyunk. Itt valóban 
van egy olyan egység, amely egyéb
ként a világból hiányzik és ami után 
törekednünk kell. Ügy érzem, hogy 
erről a találkozásról hazámba jó 
reménységekkel telve mehetek haza. 
Isten társon meg minket az egy
ségben, Ö vezessen bennünket az ö  
igazságában mind mélyebbre és Ö 
ajándékozzon nekünk, .a népeknek 
és az egész világnak olyan rendet, 
amely megfelel az ő törekvéseiknek 
és kívánságaiknak. Azzal az áldás- 
kívánással fejezem be szavaimat, 
hogy Isten adjon az evangélikus egy
házaknak, (ez nálunk magában fog
lalja lutheránus és református egy
házakat,) a magyar népnek és veze
tőinek áldást, üdvöt és békességet.

Dr. Paul Gennrich, német evangé
likus lelkész az össznémet Gustav 
Adolf Werk főtitkárának magyar- 
országi tartózkodása alatt hosszabb 
beszélgetés folyt le közte és a Gyü
lekezeti Segély országos vezetői: 
Koren Emil lelkész és dr. Fekete 
Zoltán egyházfelügyelő között.

MEGHÍVÓ
A fasori evangélikus templom

ban (Bp, VII., Gorkij-fasor 17.) 1954. 
május 16-án, kantate vasárnapján 
este fél 8 órakor lesz a '»NAGY MES
TEREK — NAGY MŰVEK« című 
sorozat VII. hangverseny

»Mai magyar mesterek« címen 
Közreműködik: Gyöngyösi Mária 

operaénekesnő, Peskó Zoltán orgona
művész, dr. Gárdonyi Zoltán zene
szerző.

A műsort ismerteti: Gyöngyösi 
Vilmos esperes, fasori lelkész.
MŰSOR:
1. K api-Králik J .:  Dór tokkáta .
2a^ Sulyok Im re: Krisztus U runknak . . .

b. Perényi G.: Jézus szenvedésedről . . .
c. Kapi-Králik J .: Az én időm . . . (korál- 

előjátékok)
3. Peskó Z.: C ia c o n a --------G-dúr fugetta
4. G árdonyi Z.: 148. z so ltá r (M ennyei sere

gek . . .)  — Énekli Gyöngyösi M., kísér 
á  szerző.

5. Gárdonyi Z.: H úsvéti fan tázia.
6. Sulvok I: Könyörgés.

Kodály Z.: O rgonam ise (In tro itu s—Kyrie 
G loria—Credo—Sanctus—Benedictus—-Ag

nus— Ite, M issa est)
8. Gárdonyi Z : 108. z so ltár (Kész az én

szívem óh Isten . — Énekli Gyöngyösi 
M., k ísér a  Szerző.

9. G árdonyi Z.: Jászói legenda.

Belépődíj nincs. Szíves adomá
nyokat kérünk.

D. Dezséry László püspök felszentelte 
a nagylaki leányegyházközség imaházát

.Teljesedjetek be Szent Lélekkel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az írnak“ (Ef. 5, 18—19.)

&



2 E V A N G É L I K U S  ÉLET

GYÜLEKEZETE HÍREK
! 1954. május 16. Húsvét után 4. (Cantate =  Énekeljetek, 98. Zs. 1—2)

vasárnap.
»Az éneklő gyülekezet« — Igék: Jel. 15, 3—4. — Mt. 21, 14—17. 

Liturgikus szín: fehér.

AZ E G Y H Á Z T Ö R T É N E T B Ő L :
„A Szentirás Isten egyetlen szava, 

amelyre hallgatnunk kell66
— vallotta 20 évvel ezelőtt a barmeni zsinat

NEM TUDJUK, HOGY MAS OR
SZÁGOK PROTESTÁNS EGYHÄ-

RÄDIÖS FÉLÖRA
Május 16-án, vasárnap reggel fél 

9 árakor evangélikus vallásos fél
órát közvetít a Petőfi rádió. Igét 
hirdet Griinvalszky Károly főtitkár.

SOPRON-BÄNFALVA
Bensőséges ünnepe volt a gyüle

kezetnek május 2-án, D. dr. Vető 
Lajos püspök elfoglaltsága miatt, 
megbízásából Németh Károly espe
res fölszentelte a templomiberende- 
zést és az oltárképet. A berendezés 
munkálatait még 1951-ben Prőhle 
Károly teol. akad. tanár, a gyüle
kezet lelkésze kezdte meg. A temp
lompadok már az ő idejében elké
szültek. 1953. novemberében szállí
totta haza a gyülekezet oltárképét, 
melyet Tichy Kálmán festőművész 
festett. Az oltárkép témája: »A meg
tisztító vér«, 1. Ján 1, 7/fo igéjét 
eleveníti meg. Május 2-án került sor 
á fölszentelés ünnepére. Németh Ká
roly esperes az oltárkép mondani
valóját tárta fed avató-igehirdetésé- 
ben a kétnyelvű gyülekezetnek ma
gyar és német nyelven, majd a be
rendezés tárgyait sorban megáldva 
átadta őket a gyülekezet használa
tába. Az ünnepi istentiszteleten a 
gyülekezet énekkara is énekelt. Az 
ünnep folytatása a délutáni vallá
sos ünnepély volt, melyen Beyer Pál 
soproni lelkész • és Németh Károly 
esperes hirdették az Igét. Isten hí
vogató, bűnbocsátó üzenete szólt a 
gyülekezethez az énekkar két né
met nyelvű és egy magyar nyelvű 
énekében, a fúvóskar szolgálatában, 
és a két szavalatban. — A gyüleke
zet örömünnepét betetőzte május 
7-én dr. Paul Gennrich-nek a né
metországi Gustav Adolf Werk fő
titkárának, D. dr. Vető Lajos püs
pök és Prőhle Károly teol. akad. ta
nár, a gyülekezet volt lelkészének, 
valamint Weltler Rezső soproni lel
kész kíséretében tett látogatása. A 
gyülekezet a munkanap ellenére is 
szinte teljesen megtöltötte az ima
termet. Hirtelenében rögtönzött ün
nepségen a fúvóskar, és az énekkar 
számai és szavalatok keretében Vető 
Lajos püspök szólt a gyülekezethez, 
dr. Paul Gennrich pedig az Útmu
tató heti igéjének üzenetével kö
szöntötte és a németországi Gustav 
Adolf Werk ajándékaképpen egy 
zöld oltárterítőt adott át a gyüleke
zetnek. Az oltárterítő a szőlőtőt áb
rázolja a szőlővesszőkkel.

ALBERTI
Május 16-án vallásos délután ke

retében a gyülekezet ifjúsága elő
adja a -Tékozló fiú« című bibliai 
színdarabot. Igét hirdet Benczúr 
László püspöki titkár.

Az elmúlt vasárnap a pilisi ének
karral együtt hangverseny volt az 
alibertii templomban. Szolgált Tóth 
Károly pilisi lelkész és Magyari 
László baptista prédikátor. Az Of
fertorium — közel ezer forint — a 
templomrenoválás célját szolgálta.

DOMONY
Április 24—26-án Lupták Gyula,

nyáregyháza lelkész igehirdetéssel 
szolgált a gyülekeztben.

SZEGED
Május 23—30. között gyülekezeti 

hét lesz Koren Emil budapest-kő-
bányai lelkész szolgálatával.
FELSÖPETÉNY

Május 2-án ünnepi istentisztelet 
keretében iktatta be tisztségébe a 
gyülekezet lelkésze az új felügyelőt: 
dr. Szabó Lászlót és az új másod- 
felügyelőt: Sztrapka Jánost.
VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE

Halász Béla esperes hivatalos egy
házlátogatást végzett a mencshelyi, 
homokbödögei, nagygyimóti, tapol- 
cafői gyülekezetekben. Mindenütt 
megbeszélést tartott a presbitériu
mokkal és istentiszteleteken, vallá
sos esteken szolgált igehirdetésével.
OROSHAZA-RAKÓCZITELEP

Május 9-én szeretetvendégséggel 
egybeikötött vallásos délután volt a 
gyülekezetben. Igét hirdetett Boros 
Károly nagyszénási lelkész, felol
vasott Boros Károlyné. A gyüleke
zet ifjúsága felolvasásokkal gazdagí
totta a műsort.
FEJÉR-KOMAROMI EGYHÁZ
MEGYE

A leikészi munkaközösség április
28-án tartotta hatodik munkaülését 
Budapesten. Zoltán László gyúrói 
lelkész kezdő áhítata után Tábor- 
szky László, Kajos János, Milán 
János, Pohánka Sándor és Hódy 
Pál »Egyháztagság, egyházfenn
tartói tagság, egyházfegyelem« címen 
tartott előadást. Az előadásokat 
élénk eszmecsere követte. A mun
kaközösség »Prédikáció ma« soroza
tában Plachy Lajos és Szabó Vil
mos bevezetésével Niemöller Már
ton Magyarországon mondott ige
hirdetéseit beszélte meg. A befejező 
áhítatot dr. Schulek Tibor tartotta.
KONFIRMÁCIÓI EMLÉKLAPOK

Az Evangélikus Egyetemes Sajtó- 
osztály közli az érdekelt leikészi hi
vatalokkal, hogy a megrendelt kon
firmációi emléklapok szétküldését a 
következő héten megkezdi.
HALÁLOZÁS

Blaskó Lajos, a szolnoki evangé
likus egyházközség felügyelője el
hunyt.

Udvardy József 82 éves korában 
Budapesten meghalt.

A pilisi evangélikus egyházközség 
harmóniumot vásárolna magános
tól. Cím: Evong. leik. hivatal, Pilis.

Nyugdíjas nő lakótársnőnek men
ne egyedülálló nő lakásába, Pest 
belterületén. Budapest, VI., Szív-u. 
42. IV. 1. Lászlónénál.

ZAI hogyan fogják számontart&ni 
a barmeni teológiai nyilatkozat 
huszadik évfordulóját, de számunk
ra kétségtelenül megbecsült egyház- 
történelmi eseményt jelent az, ami 
1934 májusában a németországi 
evangélikus egyház színe-javát kép
viselő barmeni hátvailló zsinaton 
végbement.

Az történt ugyanis, hogy az 1933- 
ban a németországi hatalmat meg
szerzett Hitler elérkezettnek látta 
az időt a német evangélikus egy
ház meghódítására. A fasizmus egy
házi képviselői, a németkeresztyé- 
nek nem egy beszédükben hirdették, 
hogy Krisztus a németek számára 
Hitlerben testesült meg. A fasiszta 
tanokat, különösen a hírhedt faj- 
elméletet akarták becsempészni az 
egyházba. Luther születésének 450. 
évfordulója alkalmából 1933-ban 
tartott berlini ünnepségen dr. Krau
se, a németkeresztyének országos

Felvétel a Teológiai Akadémiára
Akik a Teológiai Akadémiára való 

felvételüket óhajtják, ezirányú kéré
süket legkésőbb május 31-ig nyújtsák 
he a dékáni hivatalba (Bpest, VI., 
Lendvay-u. 23.). A felvételi kérvény
hez a következő okmányokat kell 
mellékelni: a) születési bizonyít
vány, b) a legmagasabb iskolai vég
zettség bizonyítványa, c) helyható
sági vagy más olyan bizonyítvány, 
amely a kérvényező lakását, szo
ciális helyzetét, szüleinek foglal
kozását és kereseti, illetve szociá
lis viszonyait feltünteti, d) orvosi bi
zonyítvány (részletes), e) kereszte
lési bizonyítvány, f) konfirmálása bi
zonyítvány, g) az illetékes lelkész 
és esetleg vallástanitó-lelkész bizo
nyítványa, mindenesetre annak a 
lelkésznek a bizonyítványa, aki a 
folyamodónak a legutóbbi években 
lelkipásztora volt, h) esetleges egy
házi működéséről szóló bizonyít
vány. Mellékelni kell továbbá olyan 
részletes önéletrajzot, amely feltárja 
a kérvényező családi és társadalmi 
körülményeit, valamint a lelkész! 
szolgálatra indulás okait is. Az ok
mányokat eredetiben kell bekül
deni, de indokolt esetben hiteles má
solatokat is lehet mellékelni. A má
solatokat »egyházi bel használatra« 
megjelöléssel egyházközség lelkész 
Is hitelesítheti. A tanulmányi idő 
öt év.

A fenti kérvénnyel egyidőben a 
jelentkezők kérjék felvételüket az 
Evangélikus Lelkésznevelő Intézet
be. Ez a kérvény Is a dékánhoz 
küldendő részletes önéletrajzzal. 
Ugyanebben a kérvényben lehet fo
lyamodni tartásdíjkedvezményért. A 
férfihallgatók bentlakást kötelezett
ségéről, a nő-hallgatók elhelyezésé
ről, a tartásdíjról (stb.) az Intézet 
igazgatója ad felvilágosítást levél
beli megkeresésre.

vezetője, nyílt támadást intézett az 
Ószövetség ellen, de támadta az 
Újszövetséget is, többek között Pál 
apostolról »Pál rabbidként beszélt 
s az egész Szentirás zsidótalanítá- 
sát követelte.

Az egyházon belül jelentkező 
fasizmus térhódításakor ez a 
szállóige járta be egész Német
országot: »Pogányság tört be
az egyház falai közé és lét
jogosultságot követel magá

nak.« A Szentíráshoz és egyhá
zunk hitvallási irataihoz ra
gaszkodó gyülekezetek és lelké
szek »hitvalló egyház«-nak ne

vezték magukat,
megkülönböztetésül a keresztyénsé- 
get a fasizmusnak kdszolgáltatók- 
tól.

Az első nagyszabású tiltakozó 
zsinat 1934 májusában ült össze 
Barmenben. Feladatul a német 
evangélikus egyház becsületé
nek megvédelmezését és az Is
ten Igéjéből tájékozódó hitvalló 
magatartás megvallását tekin

tették.
Ilyen értelemben hangzottak az elő
adások és felszólalások is.

Ganger elberfeldi lelkész előadá
sában többek között azt mondotta: 
»A mi időnk a reformáció nagy 
idejére emlékeztet. Nem  élünk az 
apró ügyek idejében, hanem a nagy 
döntések korában. Nem kisebbről 
van szó, mint arról, hogy az evan
gélikus egyház világító fáklyáját 
ledöntsék helyéről, vagy pedig ar
ról, hogy továbbra is végezhesse az 
evangélium világosságának szolgála
tát Németország és az egész világ 
felé.«

A barmeni zsinat legnagyobb 
eseménye a teológiai nyilatko

zat megalkotása volt.
Már bevezetésében is nyíltan meg
nevezi azt az ellenfelet, amelynek 
a fellépése szükségessé tette a hit
valló magatartást: »A következő 
evangéliumi igazságokról teszünk 
vallást a németlkcresztyének moz
galma és a jelenlegi birodalmi egy- 
házkarmányzat egyházpusztító és 
ezzel a német evangélikus egyház 
egységét szétromboló tevékenységé
vel szemben.«

Az első ezek között az igazságok 
között az, hogy

»a Szentírás Istennek az az 
egyetlen szava, amelyre hall
gatnunk kell s amelyre éle
tünkben és halálunkban bíz
nunk kell magunkat. Elvetjük 
azt a hamis tanítást, amely sze
rint az egyház igehirdetése for
rásaként köteles lenne Istennek 
ezen egyetlen szaván kívül más 
tényeket és hatalmasságokat, 
jelenségeket és Igazságokat Is
ten kinyilatkoztatásául elfo

gadni.«
Isten igéjének dicsősége, kizáróla

gossága, megbecsülése és ereje su
gárzik ebből a mondatból, ami egy« 
úttal tiltakozást jelent minden ige« 
hamisítással szemben.

A második pont azzal a véle« 
ménnyel száll szembe, mintha »az 
életnek volnának olyan területei, 
ahol nem Jézus Krisztus, hanem 
más urak tulajdonai vagyunk«. Ez 
ugyanis

az ellen a németkeresztyén ta
nítás ellen szól, amely szerint 
az egyháznak nem kell hallat
nia szavát a béke ügyében, a 
német nép és az emberiség vé

delme érdekében.
A harmadik tétel ei'őteljesen meg

vonja a különbséget a keresztyén 
tanítás és a fasiszta elmélet között 
s óvja az igehirdetőket az egyház« 
tói idegen elemek átvételétől.

Legélesebben a negyedik pont 
fordul szembe Hitler intézkedései
vel, amikor tiltakozik »az egyházba 
külön hatalmi szóval kiküldött ve
zérek« személye és tevékenysége 
ellen, akik a vezérelvét akarták 
megvalósítani az ősi demokratikus 
protestáns egyházkormányzati elv
vel szemben.

Az ötödik és hatodik cikk
a fasizmus felé irányított figyel
meztetést tartalmaz, amely utal 
az áliam Luther által megfogal
mazott feladatára, a jog és bé
ke fenntartására, majd tiltako
zik az egyház és állam határá
nak elmosása, az egyház elálla- 
miasítása ellen. Majd pedig ab
ban a hatalmas pozitívumban 
jelöli meg az egyház tennivaló
ját, hogy »az egyháznak az a 
feladata és szabadsága is ebben 
gyökerezik, hogy Krisztus nevé
ben, az ő tetteinek és beszédé
nek szolgálatába állva hirdesse 
minden népnek a prédikáció és 
a szentségek által az Isten sza
bad kegyelméről szóló üzene

tet.«
Ennek a teológiai alapvetésnek a 

nyomán vette fel a hitvalló, egy
ház a harcot a fajelm élettel, foglalt 
állást az üldözött zsidók m ellett s 
terjesztette a gyülekezetekben a bé
kéért való imádságokat akkor, ami
kor egyre hangosabbá vált a fasiszta  
háborús propaganda.

A z  igéért egybesereglett, az igéből 
tájékozódó és az igével új dolgot 
kezdeni akaró barmeni hitvalló zsi
nat teológiai nyilatkozata a világ 
minden egyháza számára fénylő 
például szolgálhat az igéhez való 
hűséges ragaszkodásban s egyszer
smind lehetetlenné teszi, hogy a vi
lág bármely pontján az igére hi
vatkozva ájulhassanak keresztyének 
az újfasizmus vagy az erőszak poU- 
tikáját folytatók táborába, minket, 
magyar keresztyéneket pedig meg
erősít abban a szolgálatban, ame
lyet a Szentíráshoz való hűségben 
a békéért, az emberek javáért és 
üdvösségéért végzünk.

Ottlyk Ernő

ÉVFORDULÓK ÉS ESEMÉNYEK „
THÖKÖLY IM RE néz m ajd nem 
sokára reánk a budapesti m illenium i 
em lékm ű ívéből. A  világháború bom
bái s a magyarság történeti tájékozó
dása nevezetes cserét hajtottak végre 
fővárosunk egyik legmonumentáli- 
sabb em lékm űvében. A z ezeréves 
Magyarország em lékm űvéből vissza
vonultak a m éltatlan Habsburgok s 
helyükre az ország és a nem zet sza
badsághősei lépnek fe l ott a félkör
be, m int a legméltóbbak. Rákóczi 
Ferenc és Kossuth Lajos közt jelenik  
m eg szilárd bronzban Thököly Imre. 
Néhány nappal ezelőtt közölte egyik 
folyóiratunk a szobor képét. Forgós 
lcalpagban, félvállra vete tt köpeny
ben, jobbjában buzogányt szorítva, 
baljában kardja markolatát tartva  
áll előttünk a férfias erő, szépség és 
bátorság vonásaival a kuruc király. 
Grantner Jenő szobrászművész a 
Thököly-szobor alkotója.

Ez az első Thököly-szobor ebben 
a hazában. K étszázhetven évvel ez
előtt harcolt Thököly Imre a szabad 
vallásért és szabad hazáért. Negy
vennyolc esztendeje került haza 
haló porában, mostohafiával és utód
jával, Rákóczi Ferenccel a török sír
ból felmagasztosítva. Oda tem ették, 
ahol ifjú  korában s fejedelm i évei
ben napsugárban fürdőit: K ésm árk
ra, a családi vár mellé, a lutheránus 
templomba, az újba, a réginek tő- 
szomszédságában, amelyben ő is 
im ádkozott a tiszafából készült ódon 
padok  egyikében, legeiül. A ztán elfe
le jtették. A k i hegyek közt él, m ond
ják, elfelejti a hegyeket. Síkra kell 
költözködnie, hogy lássa, m ekkorák  
Őrhegyek. Thököly, Rákóczi! Most itt 

flesz a-szobruk. A k i megáll ott köztük  
&. felem eli a fejét, láthatja az érc

embert s érezheti, hogy azonosulhat 
vele, ahogyan nem zeti hősökkel illik  
személy szerint azonosulni m inden
kinek, aki magát a nem zethez szá
mítja.

A z 1670-es években már újból tűr
hetetlen volt a magyarság sorsa. A  
W esselényi-összeesküvés leleplezése 
óta Bécsben m inden magyarországi 
szélirány-változásban komor jelét 
látták az ellenállásnak. De hiába 
vigyáztak, az elkeseredés önmagá
tól szerveződött. A  bujdosók élére 
úgy nőtt vezérnek Thököly Imre, 
ahogyan a napsugár áll fának és v i
rágnak, oly roppant természetesség
gel. Egymás után csatlakoztak hozzá 
a városok és várak s a nép. Thököly- 
nek nem  volt más választása, m int a 
török szövetsége. De a török ereje már 
hanyatlóban volt s ez hozta magá
val az első kuruc felkelés zsákutcába  
jutását s megpecsételte a fejedelem  
sorsát is. Mégis Thököly felkelése 
rendkívüli jelentőségű. A  felkelés 
hatása alatt Becs feladta országbontó 
politikájút, országgyűlést hivott ösz- 
sze iziben Sopronba s nádort válasz
tott s visszaállította — bár m egkur
títva  — a bécsi és a linzi béke alap
ján a magyar alkotmányt. Helyre
állították a magyar hatóságok ille
tékességét. Olyan látszatot akart kel
teni a császár, m intha magyar király
ként észre térne. Még a szultán m el
lett működő császári követ mellé is 
külön magyar követet neveztek ki 
Bécsben s elrendelték az országot 
iszonyúan sanyargató idegen kato
naság eltávolítását. Thököly meg
buktatta a bécsi önkényuralmat. Ez 
az ő történeti jelentősége. Nem né
hány évre, m in t annak előtte az er

délyi fejedelm ek, hanem évtizedekre,

sgy századra. Thököly tette lehetővé 
Rákóczit és m indketten  Magyar- 

ország siralmas, szomorú, de európai 
jelentőségű problémájának felveté
sét. Lipát és Kollonics koronatarto
m ányt akartak látni az országból, 
Thököly Imre pozdorjává zúzta ezt a 
tervet. Nem  egyedüli a magyar nép
pel s azzal az elvvel, am it akkor val
lásszabadságnak h ív tak s ami az em 
berek lelki szabadsága volt. Szobrára 
így nézzünk m ajd fel, ez volt Thö
köly Imre.
A Z  EMBER TRAG ÉD IÁJA  évek óta 
nem szerepel színházaink színpadán. 
Most olyan kezdeményezés történt e 
klasszikus m ű újralátásáért, am it 
különös figyelem m el kell feljegyez
nünk. Egy budapesti gimnázium  
diákjai, az író nevéről elnevezett in 
tézet növendékei, csupa tizenhat- 
tizennyolc éves fiú  és leány, a Zene- 
akadémia kistermében előadták ezt 
a nagyigényű drámát. Ennek a kez
dem ényezésnek tapsol most m inden  
pedagógus, író és patrióta. M ertek  
felállni e gondolattal s m egküzdőitek  
vele, derekasan, szépen, olyan telje
sítm ényt m utatva, m int a valódi szín
művészek. Irodalmi szakkörükben  
határozták el, hogy előadják Madách 
remekét. S egy pillanatra sem ha
nyagolják el napi stúdiumukat. Ki
tűnő diákok? Nem, ennél többet je 
lentenek. Tömérdek erőt, önálló gon
dolkodást s szalmaláng és szavak 
helyett: cselekvő akaratot.
FALUDI FERENC kétszázötven évvel 
ezelőtt született, 1704 márciusának 
végén s 1779-ben halt meg Rohoncon, 
a szegényházban. Osztrák földön el
töltött évtized után jelenik meg Ró
mában, 1740-ben. m int a magyarok 
lelkipásztora: jezsuita páter. De a

Szent Péter katedrális árnyékában a 
Vas megyei m agyart csak egyetlen  
gondolat foglalkoztatja. Hogyan ír
hatna névének »távol bujdosva« 
hasznosat és jót, m indenkinek valót, 
lró akar lenni, magyar író. A  római 
jezsuita cellában ju t eszébe szülő
földje, anyai rokona, aki Rákóczi ha
dában harcolt s a nép dalai és m on
dásai. »A zért írtam  — vallja köny
vében  —, hogy messze bujdosásim- 
ban ki ne kopnék élő nyelvünkből..«  
A m it akkor írt, nem  a tartalmával 
vált értékké, hanem a stílusával, ö t  
év m úlva hazajött Rómából s akkor 
gyorsan kellett tapasztalnia, hogy az 
a világ, am elynek első m űveit, a for
dításokat szentelte, »az istenes jóság
ra és szerentsés boldog életre okta
to tt nemes ember és nemes asszony« 
világa, nem  az övé. A  nép életét 
nézte ezentúl s elmerült a népben, 
m iként az éltető vízben. Ezzel m e
nekült nem csak kora úri és udvari 
romlottságából a falusi ember rous- 
seaui tisztasága és embersége felé, 
hanem a szép nyelvi magyarságba is. 
Faludi Ferenc lett a magyar irodal
m i népiség előfutárja, nagy íróink  
útm utató fája. Verseinek magyar rit
musában ekkor je len ik meg a ma
gyar népi tartalom is: egyszerű, szép, 
józan és ízes fordulatok és monda
tok. A  nagyszombati egyetem  könyv
tárának Faludi volt az utolsó igaz
gatója átköltöztetése előtt, Pozsony
ban és Nagyszombatban élt, aztán  
Pesten, majd a jezsuita rend eltör
lése után végleg és örömmel m ent a 
falusi szegénységbe a szegényekhez. 
Notesszal járkált a nép közé. Pom
pás népi mondásokat jegyzett fe l s 
tárta az egész nemzet elé. Nagy fá
ba vágta a fejszéjét, hogy gyűjtem é
nyének ezt a szép szólását idézzük  
(ahogy kétszáz éve az ő propagan

dája nyom án tesszük). A  népkölté
szetről még senki sem  beszélt Eu
rópában, amikor ez a magyar Író 
már meg van győződve róla, hogy a 
nép száján élő jó magyar szó és 
ejtés az igazi, azt tanulják mag 
íróink mind. Maga m utatta  meg, 
hogyan. A m it ebben a korszakban  
írt, az fenntartja  nevét mindaddig, 
míg magyar irodalom lesz a világon.

D ERKOVITS G YU LA, a festőm ű
vész neve vésődjék jól m indnyá
ju n k  emlékezetébe. Hatvan évvel 
ezelőtt született s húsz éve hált 
meg az újabb magyar festőm űvé
szet' e rendkívüli képviselője. A  
szombathelyi asztalosgyerekből még 
annál is nagyobb m űvész válik, 
m int aminő lett, ha nem  ragad
ja el idő előtt a tüdővész. így is, 
ami maradt utána, becses m űvé
szeti torzó, amelynek, m inden da
rabját értékelnünk kell. A  magyar 
dolgozó ember életét örökítette meg 
vásznain Derkovits Gyula a festői 
előadásnak rendkívüli erejével. A m it 
József A ttila  verseiben tár elénk, 
azt mondja el világos, közvetlen  for
m ákban Derkovits m inden képe, Ha
lászokról, kikötőmunkásókról, kü l
városi emberekről, . vasút m entén  
ballagó öregekről, téglahordókról, 
hídépítőkről, szövőmunkásokról, 
hajókovácsokról, dunai homdkszállí- 
tókról, fázó parasztasszonyról és a 
gyerm ekét ölelő agyáról hagyott 
hátra megrázó s monumentális ké 
peket, a m űvészi igazságnak bátor 
vallomásait. M enjünk el a Szép- 
m űvészeti M úzeumba s nézzük meg 
a képeit, egyszer, tízszer, ahogyan 
nagy alkotók m űveit szokás.

Szalatnal Rezső
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T I S Z Ä L Ö K
A z  A l f ö l d  n é p e  é v s z á z a d o k o n  á t  h e v e s  h a r c b a n  á l l o t t  a z  a s z á l l y a l ; 

E n n e k  a  k ü z d e l e m n e k  e l s ő  g y ő z e l m é t  a r a t t a  a  m a g y a r  n é p  m á j u s  1 0 -é n ,  
a m i k o r  H e g e d ű s  A n d r á s ,  a  M i n i s z t e r t a n á c s  e l s ő  e l n ö k h e l y e t t e s e ,  f ö l d m ű 
v e l é s ü g y i  m i n i s z t e r  á t a d t a  r e n d e l t e t é s é n e k  a z  e l k é s z ü l t  T i s z a l ö k i  D u z 
z a s z t ó m ű v e t .  A z ó t a  a  T i s z a  v i z e  a z  e m b e r  s z o l g á l a t á b a  k é n y s z e r ü l t  s h á 
r o m  m e g y e  f ö l d j é t  ö n t ö z v e  j á r u l  h o z z á  n é p ü n k  t ö b b  k e n y e r é h e z .  A  T i s z a 
l ö k i  D u z z a s z t ó m ű  e g y i k e  n é p i  d e m o k r á c i á n k  l e g n a g y o b b  l é t e s í t m é n y e i 
n e k .  K ü l ö n ö s  j e l e n t ő s é g e  a z ,  h o g y  e z  a z  e l s ő  o l y a n  n a g y  l é t e s í t m é n y ü n k , 
a m e l y  k ö z v e t l e n ü l  a  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  f e j l e s z t é s é n e k  é r d e k é t  s z o l 
g á l ja .  A  m a g y a r  d o lg o z ó  n é p  m o s t  m i n d e n  e r e j é t  a  d o l g o z ó k  é l e t k ö r ü l 
m é n y e i n e k  á l l a n d ó  é s  g y o r s  j a v í t á s á r a  ö s s z p o n t o s í t j a .  E z é r t  k e l l  s o k o l d a 
l ú a n  é s  g y o r s a n  f e j l e s z t e n i  e g é s z  m e z ő g a z d a s á g u n k a t .  M i n d n y á j u n k n á l c 
e b b e n  a  n a g y " ü g y é b e n  j e l e n t i  a  m u n k á s p a r a s z t  s z ö v e t s é g  n a g y  e r e d m é 
n y é t  a  T i s z a l ö k i  D u z z a s z t ó m ű .

A  T i s z a l ö k i  D u z z a s z t ó m ű  t o v á b b i  l e h e t ő s é g e k e t  i s  m e g n y i t .  A  d u z 
z a s z t á s  k ö v e t k e z t é b e n  a  T i s z a  a z  é v  b á r m e l y  s z a k á b a n  a l k a l m a s  l e s z  e g é 
s z e n  Z á h o n y i g  h a j ó f o r g a l o m  l e b o n y o l í t á s á r a .  A  f e l d u z z a s z t o t t  v í z  s e g í t s é 
g é v e l  a z  é p í t é s  k ö v e t k e z ő  s z a k a s z á n  e l k é s z ü l ő  t w b i n á k  v i l l a m o s e n e r g i á t  
f o g n a k  s z o l g á l t a t n i .

N é p i  D e m o k r a t i k u s  á l l a m u n k n a k  e z  ú j  n a g y  l é t e s í t m é n y e  h a m a r o s a n  
m e g v á l t o z t a t j a  a  T i s z á n t ú l  k é p é t ,  ö t v e n e z e r  k á t .  h o ld  t e r ü l e t e t  k a p c s o l  b e le  
a  v í z  a  m e z ő g a z d a s á g i  m ű v e l é s b e .  A  t e r m é k e t l e n ,  s z i k e s  t a l a j o n  h a l a s 
t a v a k  é p ü l n e k  m a j d .  T e r e t  h ó d í t a n a k ,  s e g í t s é g é v e l  a  m e z ő g a z d a s á g i  t e r 
m e l é s ,  ú j  f e j l e t t e b b  m ó d s z e r e i .  A  T i s z a l ö k i  D u z z a s z t ó m ű  e r e d m é n y e i  
m i n d e z e n  k e r e s z t ü l  n e m c s a k  T i s z á n t ú l  n é p é n e k  m u n k á j á t  f o g j á k  m e g 
k ö n n y í t e n i ,  h a n e m  m i n d a n n y i u n k ,  a z  e g é s z  m a g y a r  n é p  s z e b b ,  j o b b  é s  
b o ld o g a b b  é l e t é t  s z o l g á l j á k .

Szombat esti közös imádságunk
ÜJ ÉNEK.

' Zsolt. 98, L

Ű j én ek e t csak  ú j  e m b e r  tud  én ek eln i. A z a z  em ber, a k it a  S zen tlé lek  
Ú risten  az ig e  é s  a szen tségek  á lta l ú jjá terem tett és ak i ennek  a terem tő  
m uk ának  az ered m ényeképp en  e lm ondhatja: »a rég iek  e lm ú ltak , im é  
ú jjá  lett m inden«. A  rég i em ber m eg fesz ítte te tt K risztussa l együ tt, az új 
ped ig  fe ltám aszta to tt u gyan csak  K risztussal együtt. Ez az új em ber új 
sz ív b ő l új én ek et én ek el. T öbbé m ár n em  a  m aga, vag y  m ások d icsősé
gérő l én ek e l, h an em  Isten  'keiü l a  középpontba és az  0  nagyságos dolgait 
én ek li.

A z ú j sz ív ű  em bern ek  u gyan is m e g n y í l n a k  a  s z e m e i  Isten  »csodadol
gainak« m eglátására  é s  ezek n ek  a  lá tá sa  ösztönzi á llan dóan Isten  d icsére
tére . E zért az  új én ek  én ek léséh ez  o ly a n  szem  is  k e ll, a m ely  észreveszi 
Isten  g yőzelm es karját k icsi és nagy dolgokban egyaránt. Ha nem  akar  
fe lfa k a d n i sz ívü n k b ől a  m agaszta ló  ének , ez  csak azért leh et, m ert m ég  
rég i sz ív v e l é s  becsuk ott szem m el járunk a  v ilágb an  é s  íg y  nem  látjuk, 
hogy Isten  m ily en  csodálatosan  szereit, seg ít, v eze t, old  m eg kérdéseket, 
hozza k i a  rosszból is  a  jót, m un k álja  a legkülönbözőbb dolgokon keresz
tü l is  a z  Ö d icsőségét é s  a  m i javunkat. Sok an v a n n a k  egyházunkban , 
a k ik n ek  o ly a n  kü lönös szem ü k van , am ely  csak  a  m últban  tudja m eg lá tn i 
Isten  csodadolgait, de a  je len b en  azokat nem  v esz i észre. N em  v esz i 
észre, hogy  Isten  az u to lsó  tíz  esztend őben  is ugyanaz a győzed elm es Isten  
vo lt, a k in ek  karja  soha nem  rövid ül m eg  é s  a k i csodálatos le lem én y esség 
gel v a ló sítja  m e g  a z  ö  célja it.

N em  k ev eseb b  oka v a n  az 'egyház népének  d icsérn i a  győzelm eskarű  
Isten t m a ,  m in t v o lt  az e lm ú lt évszázad ok  fo lyam án . Isten  m a is  gondos
kod ik  arról, hogy én ek ü n k n ek  leg y en  bőségesen  szövege: az Ő m ai csoda
dolga inak  sokasága.

V A L D J U K  M E G ,  h ogy  azért nem  m eg y  az én ek ü n k , m ert rég i a  sz i
vün k . N agy  k észségün k  van  a  rossznak  é s  k e llem etlen n ek  m eg
látására, d e  vak ok  vagyu n k  Isten  csodadolgainak  fe lfed ezésére .

A D J U N K  H A L Á T ,  hogy Isten  erős karja hata lm asan  m unkálkod ik  
közöttünk. K öszönjük  m eg  az egyh ázi én ekkarok  jó szo lgá lata it, 
én ek esk ö n y v ein k  áldott m un k ájá t é s  azonbelü l eg y -eg y  ének  
hozzánkszóló  igeh irdetését.

K Ö N Y Ö R Ö G J Ü N K  új sz ívért, m elyb ő l új ének  fakad hat, h itből szol
gá ló  kántorokért, h itb ő l fakadó új ének ek ért, új én ek esk ön yv  
kiadásáért, g zen és-áh íta tok  á ldása iért, népünk kenyeréért, ered* 
m en yes m unkájáért, a  gen fi tanácskozások  sikeréért.

K. Z.

B I B L I A - O L V A S Ó
HETI IGE: É nekeljetek  az U rnák új éneiket, m ert csodadolgokat cse
lek ed ett! Zsolt. 98. 1:

Május 16. Vasárnap. — Jób 38, 22—39, 3.
A  terem tett v ilá g  átok a lá  e se tt  az  em ber bűne m iatt. (I. M óz. 3, 17.), 

de 'm ég íg y  is  a T erem tőre em lék eztetn ek  lenyűgöző szépségei és titkai. 
Istenről igazi v ilágosságot m ég is csak a  Jézus K risztusban  történ t k in y i
la tkoztatás hozott.

Május 17. Hétfő. — Jób 39, 22—35.
Isten n el szem b en  nem  leh etü n k  fe lp eresek , h e ly ü n k  a  bűnösök  között 

van. S zavun k  sem  leh et szem rehányás fe lé je , csak  ez az  im ádság: Isten , 
lég y  irgalm as nekem  bűnösnek.

Május 18. Kedd. — Jób 39, 36—38. 42, 1—6.
A  k eresztyén  em ber k iindulópontja  az  őszin te  a lázatosság , azaz a  

nyitott, kész sz ív  arra, hogy  tanu ljon  Isten től. A  tan íth ata tlan ság  a  mi 
legszom orúbb á llapotunk, de ak i k itárja  sz ív ét Isten  ig éje  e lő tt, az m eg 
erősödik  á lta la .
Május 19. Szerda. — Jób 42, 7—17.

A  csak  korholn i tudó, nagyh angú va llá so ssá g  m egszégyenü l, a K risz
tusban  e lrejte tt, kőszik lára ép ü lt é le t  azonban a  k iá llt  próba után m ég  
szilárdabban áll.

Május 20. Csütörtök. — Zsolt. 77, 1—11.
Isten  nem  változik , a lapm agatartása  sem , é le tün kben  azonban m ind ig  

m ás-m ás m ódon nyú l bele, h ogy  n ev e ljen  é s  a lak ítson ,
Május 21. Péntek. — Zsolt. 77, 12—21.

Az Isten  kegyelm ére, cse lek ed te ire  v a ló  em lék ezés nem  arra való , 
hogy a m ár e lm ú lt nagy dolgok hangulatába rin gassu k  m agunkat, hanem , 
hogy annál nagyobb len d ü lette l ind ítson  cse lek vő  keresztyénségre.
Május 22. Szombat. — Zsolt. 23, 1—6.

A P ásztor je le n lé te  a  b iztonságot je len ti. A ki tő le  nyer  erőt, azt a 
vezérlő  ige  a  je len  kü zdelm eiben  is m egörven d ezteti s az  a  jövő  e lé  is biz
ton néz.

Bodrog Miklós

Is ten  d icséretén ek  régóta  eszköze  
az ének . Az Ó testam entom ból érté 
kes örökségként á tv ette  a  k eresz-  
ty én ség  é s  az egyháztörténetben  k e
v esen  becsü lték  m eg annyira , m in t  
L uther M árton.

E gyházunk m a  abb an a  fe lism e 
résben  é l, hogy a  gyü lek ezet én ek e  
és egyházzenei n e v e lé se  nagyfon 
tosságú  része  az  egy h á z i é le tn ek .

Az evangélikus templomokban 
felcsendülő énekek gazdagon 
viszik Isten felé a keresztyén 
marasztalást és ugyanakkor 
hasznos eszközei annak, hogy 
gyülekezeteinkben igazi evangé

likus kegyesség alakuljon ki.
A bu dap esti tem p lom ok  m ind gyak
rabban nyitják  m eg  kap u ikat e g y 
házzen ei han gversen yek  és zen és  
áh ítatok  szám ára.

A Deák-téri templom Lutherá- 
nia énekkara ezidén ünnepli 50 

esztendős fennállását.
1904-ben k é t  le lk e s  egyháztag, 
Kőthy Károly és Füzessy István
hozták létre  azt a  férfikart, m ely  
a m ai L uth eréib a  e lső  form ája  
volt. A z e lső  tíz  eszten d ő  a latt  
Bruckner Frigyes karnagy  v eze tésé 
v e l vegyeskarrá  b ővü lt a L uth erá
n ia . Az e lső  v ilágh áború  az  én ek 
kar m un káját is  szünetre k én y sze
rítette, u tán a  azonban Mendöl Ernő 
énektanár  v eze tésév e l új len d ü let
te l lá to tt m unkához, ső t százötven
tagú gyerm ekk arral is  bővü lt. 1923- 
tó l dr. Kirchknopf Gusztáv le lk ész  
v ezette  az énekkart é s  te tte  k izá
rólagosan tem p lom i énekkarrá. H a
lá la  után Kapi-Králik Jenő karnagy  
v e tte  k ezéb e a  karm ester i pálcát 
és em elte  a  L utheráina színvonalát.

1942. óta Weltler Jenő karnagy 
soha nem lankadó buzgalommal 
és szeretettel vezeti az énekkart. 
Nagy segítője munkájában Za- 
lánfy Aladár orgonaművész, a 
templom főorgonása. Kettőjük 

* munkája nyomán a Lutheránia 
ma már hatalmas művek önálló 
bemutatására is vállalkozik. 
Minden esztendőben szinte or
szágos jelentőségű a János Pas
sió előadása. Ezidén az ötven- 
esztendős jubileum alkalmával 
a budapesti gyülekezeti ének
karokkal együtt nagy hangver-

B ékés é le tü n k n ek  é s  fe jlőd ésü n k 
nek  egy ik  n agy  eredm énye, hogy  
hazánk egy ik  legn agyobb  han gsze
re: a Z enem űvészeti F őiskola  na g y 
term ének  orgonája újjáépü lt.

Az O rszágos F ilharm ónia  a  n ev es  
orgonam űvészt, m in t az  új orgona  
eg y ik  szervezőjét, P e s k ó  Z o l t á n t  
szerződtette, hogy az 1954. m ájus 4-i 
önálló  han gversen y  keretéb en  be
m utassa  az  ú jjá ép íte tt és m egna
gyobb ított hangszer határta lan  le 
h etőségeit. .

N ekünk , evangélik u sok n ak  külön  
öröm et je len te tt P e s k ó  Z o l t á n ,  fa 
sori főorgonásunk orgonaestje. A  
zsú fo lásig  m eg te lt nagyterem ben  
tartott han gversen y  kirobbanó s i
kerű vo lt. A szű n n i nem  akaró  

tapsv ih ar a m ű v észt nég y  ízben  rá
adásra kényszerítette.

A  ha llga tóság  sorában je len  v o l
tak , hazánk  zenei é le tén ek  nagyjai, 
é lü kön  az ősz m esterrel: K o d á l y  
Z o l t á n n a k .  Ott lá ttu k  egyházunk  
le lk i é s  v ilá g i vezető it, é lü kön  d r .  
D e z s é r y  L á s z l ó  é s  d r .  V e t ő  L a j o s  
püspökkel. A  m eg h ív o tt ven d égek  
között lá ttu k  d r .  P a u l  G e n n r i c h e t  is.

P e s k ó  Z o l t á n t  egyéb k én t jó l is
m erjük . M ű vészete  é s  eg y én iség e  az  
orgonába é le te t  önt, s  keze a la tt az 
orgona m egelevened ik . E gyén isége  
az e lőad ott m ű v et újból m egterem ti, 
azonban a m ű ered eti karakterének  
a te lje s  sér te tlen ü l-h a g y á sa  m ellett.

M űsorán B r u h n s ,  P a c h e l b e l  m ű 
v ein  k ívü l B a c h  m onu m en tá lis C- 
dur toccátája , R e g e r :  f-m oll Intro- 
ductió  é s  P assacag lia -ja , m ajd L i s z t :  
»W einen, k la g e n . . .« cím ű B ach- 
tém a fe le tt i variáció i szerepeltek .

K ülönösen  lén yűgöző  v o lt a z  utol
só  szám , m elyb en  az orgona m ester i 
előad ásban  és csodálatos term észe
te sség g e l tárta e lén k  az Isten ben  
m egnyugod ott em beri lé le k  v ilágát.

N agy  m értékben  hozzájáru lt az est  
fén y én ek  em eléséihez a  V asutas  
S zakszervezet K özponti É nekkará
nak közrem űködése. A z énekkar  
nagy  m ű vész i fe lk észü ltség g e l I s a a c ,  
H a s s l e r ,  B a c h ,  H ä n d e l ,  F a r k a s ,  B a r 
t ó k  é s  K o d á l y  m ű v ek et adott e lő  az  
igen  teh etség es T ó t h  L a j o s  karnagy  
v eze tésév e l és a k iv á ló  G e r g e l y  F e 
r e n c  orgonam űvész orgonakísére- 
tével. A  közönség tapsviharral ism é
te lte tte  e l a szakszervezeti énekkar
ra l K odály  zsoltárát.

A  fe le jth etetlen  é lm én y t nyújtó  
han gversen y  után igaz érd ek lőd éssel 
és várakozással tek in tü n k  P e s k ó

senyt terveznek az őszi hóna
pokban. Jubileumi meglepetés
ként még ez évben be fogja mu
tatni a Lutheránia Bach: H-moll 

miséjét.
A D eák-tért énekkar m e lle tt  egy

házzenei m u n k a  fo ly ik  több buda
p esti tem plom ban is. A  fasori tem p
lom ban Peskó Zoltán orgonam űvész  
na g y  m esterek  nagy m ű v e it m u 
tatja  be. A  kelenföldi énekkar Su
lyok Imre orgonam űvész v eze tésé 
v e l jobbára m agyar szerzők  m ű 
v e it  népszerűsíti. Budahegyvidék ze
n és áh ítata i, Pesterzsébet gyü lek ezeti 
énekkak ara  a . főváros egyházzenei 
é le tén ek  na g y  Ígéretei.

Az egyh ázi zen ét azonban nem 
csak  B ud apesten  k ed v e lik , h an em  
az ország m á s gyü lek ezete ib en  is.

Egyre több azoknak a vidéki 
gyülekezeteknek a száma, ahol a 
gyülekezeti énekkarok munkája 
művészi színvonalra emelkedik 
s a többiek is szívesen és gyak
ran látnak vendégül ilyen 

énekkarokat.
A z egyh ázi zen e  szeretetéb en  és 
szolgálatában  e lő l járnak  a  békés
csabai, soproni, k isk őrösi ev a n g é li
kusok .

A z Isten  d icséretére  fe lcsen d ü lő  
h an gokn ak  m egvan  m árts a jó h a 
tásu k  egyh ázu n k  é letéb en .

A jó munkát nemcsak a mindig 
újra megtelő templomok bizo
nyítják, hanem a gyülekezetek 
keresztyén élete is, mely szívébe 
zárja a zene hangjain át is egy
házunk történelmi hitét és szol
gálatát. Azok, akik rendszeresen 
hallgatják veretes egyházi mu
zsikánkat, magukévá teszik azt 
az egyházi ízlést, melyet ezek 
a müvek sugároznak és ami az 
Isten akarata szerint való ke
resztyén hit és élet felismerésé
nek és megtalálásának jó segí
tője. így lesz egyházunk fellen
dülő zenei élete szerves ré
szévé egyházunk megújulásá
nak. Munkálójává és bizonysá
gává egyformán, mert hiszen 
végeredményben a templo
mainkban felcsendülő szép egy
házi muzsika is zenébe foglalt 

ighirdetés.
Zay László

Z o l t á n n a k  a  Fasori E vangélik us  
T em plom ban 1954. m áju s 16-án, v a 
sárnap  e s te  7 órakor rendezendő  
következő orgonahangversenyére.

Bendcs Aladár

Készülj az ige hallgatására!
HÜSVÉT UTÄN 4. VASÁRNAP 

Jel. 15, 3—4.
A  h ú s v é t  u t á n i  g y ü l e k e z e t é t  b e r a 

g y o g j a  K r i s z t u s n a i k  a  h a l á l o n  v e t t  
d ia d a la .  H a  n e m  i s  m ú l t  e l  a  f ö l d i  
l é t  b e t e g s é g e ,  n y o m o r ú s á g a  é s  s z e n 
v e d é s e ,  a  g y ü l e k e z e t  m é g i s  t u d j a ,  
h o g y  u r a l k o d i k  ö ,  a k i  e l t ö r ö l  m i n 
d e n  k ö n n y e t  ö v é i n e k  a  s z e m e i r ő l .  
A z é r t  o l y a n  e z  a  g y ü l e k e z e t ,  m i n t  a z  
a  s e r e g ,  a m e l y e t  J á n o s  e s z e n t i g é 
b e n  o t t  l á t  I s t e n  t r ó n u s a  e l ő t t  é s  
a m e l y  » é n e k l i  M ó z e s n e k ,  a z  I s t e n  
s z o l g á j á n a k  a z  é n e k é t  é s  a  B á r á n y 
n a k  é n e k é t« .  M ó z e s  a k k o r  é n e k e l t e  
h á la a d ó  é n e ik é t ,  a m i k o r  I s t e n  m e g 
m e n t e t t e  a  n a g y  n y o m o r ú s á g b ó l  n é 
p é t ,  s z á r a z  l á b b a l  v e z e t t e  á t  a  V ö 
r ö s - t e n g e r e n  é s  k i s z a b a d í t o t t a  a  
f á r a ó n a k  é s  s e r e g é n e k ,  a  h a lá lo s  ö l e 
lé s é b ő l .  M i n t  e g y k o r  M ó z e s  a  n a g y  
n y o m o r ú s á g  u t á n ,  ú g y  é n e k e l  a  m e g 
v á l t o t t  g y ü l e k e z e t  i s  h á la a d á s s a l  
I s t e n n e k  a  s m b a d í t á s é r t ,  a m e l y  

K r i s z t u s  h ú s v é t i  d i a d a l á b a n  l e t t  t e l 
j e s s é .  V a ló b a n ,  n a g y o k  é s  c s o d á la 
t o s a k  a n n a k  a z  I s t e n n e k  a  d o lg a i ,  
a k i  ú j  é l e t r e ,  h i v ő ,  I s t e n n e k  s z o lg á ló  
é s  ú j  e n g e d e l m e s s é g b e n  j á r ó  é l e t r e  
s z a b a d í t j a  f e l  g y ü l e k e z e t é t .  A k i  e z t  
a  v á l t s á g o t  s z e r e z t e ,  » a  m i n d e n h a t ó  
Ü r  I s t e n « ,  a k i  n é p é t  ig a z s á g o s  é s  
i g a z  u t a k o n  v e z e t i .  N e m  s z a k í t j a  k i  
a  v i l á g b ó l ,  n e m  v e z e t i  a  p u s z t á b a ,  
h o g y  o t t  c s a k  ö n m a g á n a k  é l j e n ,  n e m  
i s  p á r t o s  i r á n t a ,  m i n t h a  s e m m i b e  
v e n n é  b o t lá s a i t ,  v é t k e i t  v a g y  h ű t l e n 
s é g é t .  I g a z s á g o s  i r á n t a  é s  ig a z ,  
m e r t  s z o l g á l a t b a  á l l í t j a ,  h o g y  I s t e n  
v á l t s á g á n a k  é s  ú j j á t e r e m t ő  h a t a l m á 
n a k  b e s z é d e s  p é l d á j a  l e g y e n  a z  e g é s z  
v i l á g  e l ő t t  é s  í g y  á r a d j o n  b e lő le  a  
m e g ú j u l t  é l e t n e k  a  m e g ú j í t ó  h a t a l 
m a  é s  e r e j e .

E z t  a z  » é n e k e t « k e l l  a z  i g a z  g y ü 
l e k e z e t n e k ,  K r i s z t u s  i g a z  n é p é n e k
é n e k e l n i e  m i n d i g  —  m a  i s  — a  v i 
lá g b a n ,  h o g y  a  g y ü l e k e z e t  á l t a l  m a -  
g a s z t a l t a s s é k  é s  d i c s ő í t e t t e s s é k  a n 
n a k  a z  I s t e n n e k  n e v e ,  a k i  » e g y e d ü l  
s z e n t « .  E r r e  i n d í t  » C a n ta t e «  v a 
s á r n a p j a  i s  a z z a l  a  f i g y e l m e z t e t é s 
s e l :  » É n e k e l j e t e k  a z  U r n á k  ú j  é n e 
k e t ! x

Karner Károly

E V A N G É L I K U S  ÉLET

KÜLFÖLDI 
EGYHÁZI HÍREK

SVÁJC
Marcel Pradervand, a R eform átus  

V ilágszövetség  főtitkára  m agyar- 
országi u tazásából v issza térve , hosz- 
szabb cik k b en  szám olt be tapaszta
la ta iró l a  lausam nei »Semeur Vau- 
dois« "és a  g en fi »-La Vie Protestanten 
hasábjain . B evezetéséb en  m eg á lla 
pítja: »Nyugati országokban egyes 
embereknek olykor még mindig ha
mis képeik vannak a népi demokrá
ciákban élő egyházak helyzetéről.« 
A  v a ló sá g  —  írja  — az, ho g y  m ind  
M agyarországon, m ind C seh szlová
k iáb an  —  a h o l P radervand szántén 
több napot tö ltö tt — , m in d  a  fő v á 
rosban, m in d  a  v id ék en  változatla
nul tovább folyik a keresztyén egy
házak élete. »Ez a keresztyén  é le t  
—  fo ly ta tja  — legalább olyan élénk, 
mint nálunk Svájcban, sőt elm on d
hatjuk , h ogy  m élyebb  é s  a k ereszty é
n ek  egyá lta lán  nem  fé ln ek  m eggyő
ződésük k in y ilván ításá tó l.«

E lm ondja Pradervand , hogy a  bu
dap esti K á lv in -téren  vasárnap,; P é 
cse tt hétköznap  prédikált. M indkét 
alkalom m al te ljesen  m eg te lt a  tem p
lom . » P ed ig  az  időjárás h id eg  vo lt, 
a tem p lom okat m ár nem  fű tö tték , de  
a h ív ek  m égsem  m aradtak  e l  az is 
ten tiszte letrő l. K én y telen  v o lta m  
fe lv e tn i m agam ban  a  kérdést: m i 
le tt vo ln a  ná lu n k ' Svájcban , ha a  
h ív ek n ek  a  h id eggel k e lle tt vo lna  
dacolniuk , hogy részt v eg y en ek  az 
isten tiszte leten ?  B iztosan  nem  le t 
tek  vo lna  olyanok , ak ik  ü lőh ely  h íján  
vég ig á lltá k  a z  isten tisz te le te t, m int 
M agyarországon« —  írja.

E zután b eszám ol P radervand a  
reform átus egyh áz  teo ló g ia i m un
kásságáról.

»A  m agyar reform átus egyház  
v ita litá sa  —  írja  —  abból a  k itűnő  
teo ló g ia i tan u lm án yi m u n k áb ó l ás 
n y ilv á n v a ló v á  le tt e lő ttem , am elly e l  
ott a  R eform átus V ilá gszövetség  
prm cetoni n agygyű lését e lők észítik . 
A  m agyar reform átus egy h á z  azt a  
m egbízást kapta, hogy kü lönösen  az  
egyház belső  é le tén ek  m eg ú ju lásáva l 
kap cso la tos problém át tan u lm á
nyozza m ind a  szem ély es hit, m ind  
a k özösség  szem pontjából. A  deb
recen i h íres teo lóg ia i fa k u ltá s épüle
tében  tartott k on ferencián  öröm m el 
állap íto ttam  m eg, h ogy  a  k érd ést a  
te lje s  Szentírás é s  a  reform áció i h it
va llások n ak  a fén y éb en  m ily en  a la 
posan  tanu lm ányozzák . A  m élyre
ható forradalom  közepette , am elyen  
az ország 1945 óta  á tm en t, e z  az egy
ház  tudja, hogy h ite  csak  az igazság  
eg y ed ü li forrásából: Isten  igéjéből 
fakad hat.«

M ajd le ír ja  P radervand a  debre
cen i é s  a  budapesti reform átus teo
ló g ia i akad ém iák  é letét. »A  teo ló g u 
sok  —  írja —  igen  nagy kom olyság
gal készü ln ek  e lő  a  lelkészá szolgá
latra. Sem m it sem  fogyatkozott m eg  
az a  vágyuk , h ogy  Jézus K risztus  
szolgái legyenek . É rdeklődnek  az  
eg ész  v ilá g  egyházai, azok problé
m ái és kü zd elm ei iránt. H ű ségesen  
fog ják  tovább fo ly ta tn i azt a  fe la d a 
tot, am elyre  a  m a i nem zed ék  v á lla l
kozott.«

A  tovább iakban P radervand fő tit
kár a H eidelberg i K áté é s  a  M áso
d ik  H elvét H itva llás új k iad ását és  
a b ib liarev ízió  m un k ájá t ism erteti 
M egállap ítja , hogy a  korm ány je len 
tős anyagi seg ítség et nyú jt az egy
házakn ak m ind M agyarországon, 
m in d  C sehszlovákiában.

B eszám ol Pradervand a H ortobá
gyon é s  S ztá lin városban  te tt  látoga
tásairól is. K iem eli, hogy 1950-ben 
te tt utazása  óta » v ita th ata tlan  hala
dás történt a roppant na g y  m u n k á
latokban«. H asonló  szellem iben ír 
csehsz lovák ia i körútjáról is. »P rágá
ban  éppú gy m egállap íthattam , m in t  
B udapesten , hogy a z  öku m en ik us  
sze llem  itt nem  puszta szó, hanem  
valóság . A  protestáns egyh ázak  kö
zött a kapcsolatok  sz ív ély esek , b izal
m asak , a  köztük  lev ő  ér in tk ezés szo
ros é s  á llandó.«  H angsú lyozza  azt is, 
hogy »elsőrendűen  fon tos ökum éni-  
k u s kap cso latok  lé tesü ltek  M agyar- 
országon azzal, hogy N ylkoláj m etro- 
polltát tiszte letb eli doktorrá avatták  
D ebrecenben.«  C ikkét így fe jez i be: 
»A k e leti egyházaknak is  m egvannak  
a problém áik  és nehézségeik , akár
csak  a n yu gati egyházaknak . De a 
fődolog szám unkra, hogy tudjuk: 
ezek  az egyházak  h íven  te ljesítik  
bizon yságtéte lü k et s v á ltozatlan u l a 
h ívők  m illió in ak  v isz ik  az é le t és 
ü d vösség  evangélium át. Ez az a bi
zonyosság, m elyet u tazásom ról m a
gam m al hozok.«

EGYHÁZMEGYEI ZENEI EST 
A KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS 

TEMPLOMBAN
1954. május 16-án, vasárnap d. u. 

fél 6 órakor.
SORREND:

1. Walther (1884—1748): Dicsérd én lelkem. 
Orgonakorál.

2. Közének. Dt. ékv. 10. sz. 1. v.
3. Igét hirdet Várady Lajos esperes.

4. Pachelbel (1683—1700): D-moll praeludlum.
Orgona.

8. Mozart (1758—1791): Jézust n ézzed ... — 
Praatorius (1571—1621): Isten Báránya. — 
Vlskl János: Hozsánna. — Borsai Samu: 
Esti Ima. Énekli a budahegyvidék! ének
kar. Vezényel: Gyimesy Károlyné.

6. Zipoli (1678—1716): Larghettó. Orgona.
7. Paetorius; Szép rózsabimbd. — Bach 

1685-1750): Jöjj szép halál. -  Haendel 
1685—1759): Ö, csillagtermő ékes. —

Eiszt (1811—1886): Szivünkbe árad. -  
Kodály: Adventi ének. — Énekli az ó- 
budai énekkar. Vezényel: Arany Sándor.

8. Sveellnck (1562—1620): Visszahang fan
tázia. Orgona.

9. Monte (1521-1603): Mint hűvös érre. — 
Schütz (1585-1672): Téged áldunk. -  
Sulyok Imre: Isten nékünk erő és olta
lom. — Énekli a kelenföldi énekkar. Ve
zényel: Súlyok Imre.

10. Brahms: Szívem szerint. Korálelöjiték.
It. Praetorlus: Jd Atyánknak. — Bach: Az 

Ür Isten nagy nevének. — Bárdos Lajos: 
Zsoltárkánon. — Éneklik az énekkarok,

12. Miatyánk. Áldás.

Orgonái: Súlyok Imre,

PESKÓ ZOLTÁN ÖNÁLLÓ ORGONAESTJE 
A ZENEAKADÉMIA NAGYTERMÉBEN
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Hogyan lett Luther énekszerzővé?
! Luther nem  vágyott költői babé
rokra. Könnyen verselt, de 40 éves 
koráig csak egy-kétsoros közmon
dássá vált rigmusok származnak 
tőle,

Egy megrendítő eset adja kezébe 
a tollat. 40 éves, mikor 1523-ban 
Brüsszelben két rendtársát máglyán 
megégetik, mert a reformációhoz 
csatlakoztak. Ebből az alkalomból 
írja első énekét:

Űj éheket kell zengenünk az Ürnak ihletére!
A z Űr cselekszi ezt ve lünk saját dicséretére.
Ma Brüsszelben m utatta meg csodás hatalma teljét, 
Hol két ifjúnak adta meg leggazdagabb kegyelmét: 
A hitnek győzedeimét.

Dallamot is szerzett a szöveghez a 
német parasztballadák modorában. A 
dallam első ütemei a trombita zen
gésére emlékeztetnek, — akár csak 
az Erős várunknál.

A forrás felfakadt. Hamarosan 
megszületik következő éneke is, a 
»Jer örvendjünk keresztyének«. Ez a 
legszemélyesebb hangú éneke, mégis 
olyan tárgyilagos, mint Pál a Római 
levél 7. részében. A saját erejében 
bizakodó lélek vergődését írja itt le 
és azt a nagy fordulatot, amelyet a 
kegyelmes Isten Jézus Krisztus el
küldésével szerzett számunkra.

Az első két ének létrejötte után új 
irányt vesz Luther ének-költészete. 
A  gyülekezet felé fordul. Münzer 
Tamás német énekeket kezdett éne
keltetni istentiszteletein. Nagy sikert

ért el velük. Luther úgy látta, hogy 
a reformáció egészséges irányénak 
is új énekbe kel kezdenie, ha nem 
akarja a gyülekezeteket a rajongás
nak kiszolgáltatni. Hiszen az ének 
nagy hatalom.

Átdolgozta a 130. zsoltárt, dalla
mot is szerzett hozzá és elküldte 
barátjának, Spalatinnalk azzal a ké
réssel, hogy kövesse példáját, írjon 
új egyházi énekeket. Így keletke
zett a »Bűnösök hozzád k iá ltunk . . .« 
kezdetű éneke.

Nem várt azonban arra, hogy má
sok kezdjenek munkába. Fél esz
tendő alatt 23 éneket írt. A z  egy
házi esztendő időszakait kísérte vé
gig. Minden nagyobb .ünnepre szer
zett éneket. A következő énekei szü
lettek abban az időben:

Jöjj népek Megváltója . .  -.
Jézus Krisztus d icsértessé l...
Krisztus fe ltám ado tt. . .
Jer kérjük  Isten  áldott S zen tle lké t. ,  -. 
Hiszünk, mi egy Is tenben . . .  stb.

Nem tudjuk, milyen alkalomból írta 
leghíresebb énekét, az »Erős vá- 
runk«-at. Valószínű nagy külső és 
belső harcai korában.

1529-ben II. Szolimán szultán 
Becs közelébe jut el. Az egész Nyu
gat remeg. Ekkor szerzi a következő 
éneket:

A dj békességet kegyesen amíg e földön élünk.
Ha elhagysz m inket, nem  leszen, kiben bízzunk, reméljünk, 
M ert Te vagy az igaz Isten.

1541-ben a török Magyarországot 
támadja. A francia király — Euró
pa »legkeresztyénibb királya« szö
vetséget köt a törökkel. Az a hír 
járja, hogy a római pápa is támo
gatja ezt a szövetséget. Luther egy
általán nem tartja lehetetlennek a 
dolgot. Mindenkit imádkozásra szó
lít fel: »Imádkozzatok, mert a fegy
verben nincs remény, egyedül Isten
ben. A török ellen a kis gyermekek 
imádsága a legbiztosabb fegyver, 
akik a Miatyánkot szorgalmasan 
imádkozzak.« Egy számunkra külö
nös gyermekéneket ír: Erhalt uns 
Herr bei deinem Wort, und steur des 
Papst und Türken mord . . .  Atya Is
ten tarts meg minkét (254. sz.)

Hogy milyen közel állt Lutherhez 
a gyermek, arról különösen egy má
sik gyemnek éneke tesz bizonyságot, 
ismert karácsonyi dala: Mennyből 
jövök most hozzá tők. . .

összesen 37 éneket írt Luther. 
Ezek közül négy teljesen önálló, a 
többit pedig bibliai minták, közép
kori latin énekek és német nép
énekek nyomán készítette. Énekköl
tészete is azt mutatja, hogy a múlt 
evangéliumi értékű hagyományaitól 
nem szakadt el.

Luther nemcsak szövegszerző,

ÉNEKKAR
Nagyünnepi istentiszteleteken, s 

bizonyára most Cantate-vasárnap- 
ján is igehirdetés után megszólal
nak gyülekezeti énekkaraink. Itt- 
ott talán még egy gyermek-kórus 
csengő-bájos hangja melengeti meg 
a szíveket.

Vájjon hálával fogadjuk-e szol
gálataikat? Gondolunk-e arra: 
hoennyi fáradozás, türelem és hű
ség gyümölcse az a néhány perc
nyi éneklés? Karnagyok és kórus- 
tagok közös szolgálata ez. Mennyi 
nehézséget kellett léküzdeniök é« 
áthidalniok! Mennyi áldozatot vál
laltak időben, s talán még anya
giakban is. Bizony nem mindegyik 
énekes kóta-ismerő és sok sok fi
gyelmes gyakorlás révén alakul 
csak ki az együttes éneklés harmó
niája, ritmusa, formája. Mindezt 
im ádkozva  végzik! Énekkaraink 
nem művész-együttesek, hanem 
szolgáló tesvérek, akik ezzel tesz
nek bizonyságot és így hirdetik Is
tenünk dicsőségét!

Hallottam, hogy valahol az ének
óra után, amikor tele van a szív 
daliammal, muzsikával és öröm
mel, az énekkar tagjai felváltva 
mondják el hálaadó imádságukat és 
könyörögnek Isten megáldó segítsé
géért, hogy ne legyen hiábavaló fá
radozásuk. Másutt az ének-próba 
előtt is közös elcsendesedésre gyü
lekeznek össze, mert jól tudják azt, 
hogy mit sem ér, ha csak a száj 
énekel, de a szív néma.

Legyünk hálásak énekkaraink 
szolgálatáért!

De legyünk igényesek is munká
jukkal szemben! Elsősorban ezt a 
hivő, imádságos szolgálatot várjuk 
tőlük, de várjuk azt is, hogy a mu
zsika értékeivel, maradandó kin
cseivel neveljék a gyülekezeteket,

hanem dallamköltő is volt; Húsz 
énekének dallamát ő szerezte. A dal
lamszerzésben jó munkatársa volt a 
híres zenész, Johann Walter. Ké
sőbb természetesen némi túlzással 
egy jezsuita azon panaszkodott, hogy 
Luther több hívet hódított el dalla
maival a pápától, mint teológiájával.

Énekeskönyvének megjelenése után 
három évvel történt, hogy egy a 
pápához húzó lelkész azt bizony
gatta prédikációjában, hogy a mi cse
lekedeteink tesznek igazzá bennün
ket Isten előtt. Erre a gyülekezet 
egy Luther-énekkel vágott közbe: 
»Óh Istenünk, vesd ránk szemed, 
Légy hozzánk irgalom m al. . .«

Heinrich Schütz 1628-ban a követ
kezőket mondta: »Nyíltan meg kell 
mondanom, hogy néhány énekét 
mintha nem is ember írta volna, 
hanem a mennyei szeráfok énekel
nék Teremtőjük dicséretére.«

Későbbi muzsikusok is sokat fog
lalkoztak Luther dallamaival, min
denek előtt Jctfi. Sebastian Bach, de 
Bramhs és Reger is.

Luther kortársa Hans Sachs nürn
bergi költő  »wittenbergi fülemilé- 
nek« nevezte Luthert.

Benczúr László

AI NKRÓL
segítsék és frissítsék a közös ének
lés ügyét is! Az énekkar tagjai re
mélhetőleg nemcsak a szerepléskor 
jönnek el a templomba, hanem ben
ne élnek a gyülekezetben! Elvárjuk, 
hogy ne úgy takarékoskodjanak 
hangjukkal, hogy a gyülekezet éne
kében nem vesznek részt, hanem 
hallgatnak. Énekkarainkban általá
ban a gyülekezetek legjobbhangú 
tagjai vannak. S ha ők nem éne
kelnek, színtelenné válik és elsat- 
nyul a közös éneklés. A »kórus- is 
a templom szerves része! Az orgo
na mellett és a padokban mindenütt 
testvérek ülnek, akiknek együtt 
illik és együtt kell dicsérniük az 
Urat! Jó volna, ha énekkaraink 
nemcsak többszólamú műveket és 
nehéz kompozíciókat tanulnának, 
hanem elfelejtett, vagy még isme
retlen templomi énekeinket is gya
korolnánk. Így megújulhatna gyü
lekezeti éneklésünk példájuk és se
gítségük révén!

Legyünk igényesek a gyülekezeti 
énekkarok tekintetében!

Viszont, ha igényesek vagyunk, 
segítsük is énekkarainkat! Foglalja 
a gyülekezet imádságos szerete- 
tébe fáradozásukat, igyekezetüket. 
Amennyire lehetséges, segítsük őket 
anyagiakkal is. Sok gondot jelent 
a kotta-beszerzés, a kamagyután- 
pótlás. De nem egyszer téli időben 
a hideg terem, vagy általában a te
remhiány! Ne engedje a gyüleke
zet, hogy ilyen akadályok gátoják 
meg ezt a szép munkát! Támogassa 
őket minden lehető eszközzel! A 
Cantate-vasárnapi offertórium sok 
gyülekezetben az énekkar céljait 
szolgálja! Nálatok is így van?

Legyen Istenünk gazdag áldása 
minden énekkai imádságos szolgá
latán!

— —— —  ......... ..............................  m it»

Hogyan éltek 195l*ban a gyülekezeteink?
Lapunk múlt heti számában mutatót közöltünk az egyházközségek 

életéről szóló évi lelkészi jelentések anyagából. A közlemény iránt azon
ban olvasóinknál oly nagy az érdeklődés, hogy ebben a számban még 
folytatólagosan közlünk ilyen részleteket lelkészi jelentésekből. Ezzel kap
csolatban viszont olvasóink elnézését kérjük, azért, hogy az elmúlt hetek
ben lezajlott egyházmegyei közgyűlésekről az ismertetéseinket csak la
punk következő számában tudjuk megkezdeni.

N Y Í R E G Y H Á Z A
Joób Olivér igazgató-lelkész' hatal

mas jelentésben számol be a nyír
egyházi nagy gyülekezet életéről. 
Beszámolt arról, hogy az elmúlt esz
tendő a gyülekezet kétszázéves fenn
állásának jubileuma jegyében telt' 
el s a jubileum kifejezése volt a 
szegényháztéri kistemplom létesí
tése, valamint az a jubileumi hatá
rozat, hoigy több tanyai központban 
kistemplomot létesítenek. Erre a 
célra a gyülekezet máris összeadott 
28.C00 forintot. »A nagy Északi Egy
házkerület legnagyobb gyülekezete 
vagyunk és ehhez méltó módon kell 
élnünk és munkálkodnunk.« Megál
lapította, hogy

»kormányunk űj programmja 
óta népünk még nyugodtabban 
és még jobb reménységgel vé
gezheti a mindnyájunk kenye
réért végzett munkáját és hogy 
az egyház is még kedvezőbb kö
rülmények között teljesítheti 
szolgálatát.« »A helyes egyházi 
magatartás: még több hűséggel, 
még nagyobb odaadással szol
gálni az Urnák, hazánknak és 
népünknek ott, ahová Isten ál
lított, szóval és cselekedettel 
még tisztábban és határozottab
ban bizonyságot tenni a ben

nünk levő reménységről.«
Az igaagató-lelkészi jelentés az is
tentiszteleti élet gazdagságáról ad 
benyomástkeltő adatokat. Beszámolt 
arról, hogy több hívővel volt kap
csolatuk. mint az elmúlt esztendő
ben, Méltatta az új zsinati törvénye
ket és kiemelte azt a tényt, hogy az 
elmúlt esztendőben a hatalmas egy
házközség véglegesen és teljesen át
tért az önkéntes egyházfenntartás 
rendszerére.

A gyülekezet háztartása megszi
lárdult. Az egyházközség a leg
szigorúbb takarékosság elvét kö
vette. A gyülekezet 25.000 forin
tot fordított szeretetmunkára. 
Az igazgató-lelkész méltatta az 
egyházi sajtó jelentőségét, újabb 
eredményeit és azt, hogy az egy
házközségben sokan olvassák az 
Evengélikus Életet és hálásan 
veszik az egyházi kiadványokat.

Az úrvacsorázók száma csökkent. 
A presbitérium és a képviselőtestü
let nagy munkát végzett. Jelentése 
végén az igazgató-lelkész köszönetét 
mond »a megyei, járási és városi ta
nácsoknak megértő támogatásukért, 
amellyel a tanyai iskolákat istentisz
teleti célra az egyházközség rendel
kezésére bocsátották, az egyházköz
ség szolgálatát elősegítették.« Az 
egyházközség közgyűlése határoza
tában megjegyzi, hogy bízik abban, 
hogy »az egyház szolgálata népünk 
között támasza annak a küzdelem
nek, amit népünk elöljárói és taná
csai népünk felemeléséért és boldog 
jövőjéért folytatnak.«

P E S T Ú J H E L Y
Kürtösi Kálmán lelkész beszámol 

az önállósulás folyamatában élő kis 
gyülekezet életéről. A templomláto

gatás igen jó. A hívek 25 százaléka 
látogatja a templomot. Az önkéntes 
egyházfenntartási megajánlások 90 
százaléka befolyt. A gyülekezet a 
templom mellett gyülekezeti termet 
épített 13.000.— Ft költséggel. A tel
jes befejezést ebben az évben vár
ják.

S Z E G E D
Benkóczy Dániel lelkész évi je

lentésében figyelemreméltó beszá
molót ad arról, hogy a gyülekezeti 
bibliaórák tekintetében bizonyos 
rendet teremtették, amely azt cé
lozza, hogy a hívek különböző tí
pusú bibliai tanításhoz juthassanak 
a szerint, amint azt érdeklődésük 
szerint keresik. Egyik alkalommal 
biblia-iskolát tartanak, a bibliát 
tüzetesen ismertető módszerrel. Je
lenleg a Kolosszéi levél alapján 
haladnak. Egy másik alkalommal 
imaórai jelleggel már másfél esz
tendeje a János evangéliumával 
foglalkoznak. Egy harmadik alka
lommal bibliaárai jelleggel írás- 
magyarázat-sorozat hallható a ba
biloni fogság idejének prófétai meg
nyilatkozása és a hazatérés utáni 
próféták igéje alapján. Ugyanezen 
az órán a Jelenések Könyvének 
részeit is magyarázták.

Minden összejövetelen megbe
szélés is van s ezeken a hivek 
sokat tanulnak. Minden vasár
nap úrvacsorát osztanak és 

és mindig van úrvacsorázó,

bár az úrvacsorák száma a múlt 
évihez viszonyítva csökkent. Az el
múlt évben meg javíttatták a 
templomtetőt.

A C S A
Maróti János lelkész jelenti, hogy
a templomot a gyülekezet 23 
ezer forintos áldozattal rendbe
hozatta s így ünnepelte az acsai 
templom felszentelésének 200 
esztendős évfordulóját. »Az ál
dozatkészség a templomrenová
lással kapcsolatban nagyban nö
vekedett. De növekedett a hi
vek egymás iránti szeretete is, 
ami mgmutatkozott abban, hogy 
a hívek a mezőgazdasági mun
ka elvégése és a beszolgáltatás! 
kötelezettség teljesítése során 
egymást nagyban segítették. Hí
veink az állam és az egyház 
iránti anyagi kötelezettségeik- 

nak múlt évben is 100 százalé
kon felül tettek eleget. Jellemzi 
gyülekezetünket erre az állam- 
polgári és egyházi pontosságra 

való törekvés.
Büszkék rá, ha ezzel kitűnhetnek. 
»Mindezek ellenére is az a meg
állapításom, hogy a gyülekezet na
gyobbik felének legfeljebb szokás- 
vallásossága van éŝ  olyan hitre van 
szüksége, m e^ el mer szakadni a 
régitől és rá mer lépni az új útra, 
amely uram-uramozás helyett hét
köznap is cselekszi a mennyei Atya 
akaratát.« A lelkész a gyülekezet 
területén működő szekták közül

kiemeli az ú. n. »őskeresztyéneket«* 
akiknek szektája Miskolcról fész-i 
kelte be magát a gyülekeztbe. Né
hány öregasszony tartja fenn ezt a 
szektát, de »mivel dicsekedők, 
templomellenesek, zárt közösségű 
úrvacsorázók a gyülekezetben már 
nem tudnak hódítani. Gyülekeze
tünk látja, hogy dicsekedésük nem 
felel meg életfolytatásuknak. Azok 
a családok is elismerték már az 
öregaszonyok tévhitét, amelyekben 
ezek élnek.«

A lelkész kiemeli a gyülekezet 
felügyelőjének és presbitereinek 

hűséges szolgálatát.

C S Ö M Ö R
Solymár János lelkész beszámol 

arról, hogy a gyülekezet fejlődött a 
lelki élet terén. Anyagi tekintet
ben »nincs semmi nehézségünk.« 
Gyülekezetünk szilárd egységben 
áll és

a külső és belső szekta-vesze
delemmel szemben is egyhan
gúan állt meg egy legutóbbi 
közgyűlésen, ahol olyan óriási 
tömegben vett részt a gyüleke
zet, hogy öreg presbiterek sze
rint ilyen tömeg még soha nem 
volt egyházközségi közgyűlé
sen Csömörön. Ezen a közgyű
lésen a gyülekezeti életből el
tanácsoltak négy ágostonisiát, 
akik a bibliórákat rendszeresen 
megzavarták és az egyházi éle
ten gúnyolódtak. Az egyház- 
községi közgyűlés fegyelmező 
határozata óta az egyházköz

ségben teljes a békesség.
A lelkész kiemeli jelentésében azt, 
hogy A. L. Ludovit Katina szlovák 
püspök látogatott és prédikált a 
gyülekezetben. A hivek 35—40 szá
zaiéiba templomlátogaló. Az önkén
tes felajánlási rendszer már két 
éve működik, s a múlt évben sza
porodott a megajánlok száma és 
több mint 10 százalékkal több volt 
a befizetés, mint a megajánlás. A 
gyülekezet áldozatkészsége szépen 
■megnyilatkozott gyülekezetenkívüli 
egyházi célokra is. A Lelkésznevelő 
Intézetnek 1165.— forintot juttattak, 
a vasasi templamépítésire 500,— 
forintot,

Istentiszteleti rend
1954. május hó 16-án, vasárnap, Budapesten. 

A PESTI OLDALON:
Deák-tér délelőtt 9 (úrv.) Gémes István, 

délelőtt 11 Hafenscher Károly, délután 6 
Gémes István. — Fasor délelőtt fél 10 Sülé 
Károly, délelőtt 11 Gyöngyösi Vilmos, dél
után 6 Gyöngyösi Vilmos, délután fél 8 
Hangverseny. — Dózsa Gy.-út 7. délelőtt fél 
10 Gyöngyösi Vilmos. — ÜUŐi-út 24. délelőtt 
fél 10, délelőtt 11 (úrv.), délután 5 Szeretet - 
vendégség. — Rákóczl-út 57/b. délelőtt 10 
(szlovák) Szilády Jenő dr., délelőtt három
negyed 12. — Karácsony S.-u. 31. délelőtt 10 
(úrv.). — Thaly K.-u. 28. délelőtt 11 Bonnyai 
Sándor, délután 6 Bonnyai Sándor. — Kő
bánya délelőtt fél 10 Sárkány Tibor. — 
Simor-u. 33. délelőtt negyed 12 Sárkány 
Tibor. — Utász-u. 7. Koren Emil. -- Zugló 
délelőtt 11 (úrv.) Muntág Andor, délután 6 
Scholz László. — Gyarmat-u. 14. délelőtt fél 
10 Muntág Andor. — Fóti-út 22. délelőtt 11 
(úrv.) Rimár Jenő, délután 7 Gádor András.
— Váci-út 129. délelőtt 8 Rimár Jenő. délután 
4 Gádor András. — Újpest délelőtt 10 Matuz 
László, délután fél 7 Blázy Lajos. — Duna
keszi délelőtt 9 Blázy Lajos. — Vas-u. 2/c* 
délelőtt 11 Szimonidesz Lajos. — Pesterzsé
bet délelőtt 10 Bencze Imre, délután 6 Szere- 
tetvendégség. — Soroksár-Újtelep délelőtt fél 9 
Bencze Imre. — Rákospalota MAV-telep dél
előtt fél 9. — Rp. Nagytemplom délelőtt 10.
— Rp. Kistemplom ' délután 3. — Pestújhely 
délelőtt 10. — Rákoskeresztúr délelőtt fél 11.
— Rákoshegy délelőtt 9. — Rákosliget dél
előtt 10. — Rákoscsaba délelőtt 9, délután
fél 7. — Cinkota délelőtt 9 (gyerm.). délelőtt
10, délután fél 3. — Mátyásföld délelőtt fél 
12. — Kerepes-Kístarcsa délelőtt negyed 10.
— Pestlőrinc, délelőtt 11. délután 5. — Pest
lőrinc Erzsébet-telep délelőtt 8. — Kispest
délelőtt 9, délelőtt 10. délután 6. — Wekerle- 
telep délelőtt 8. — Rákosszentmihály délelőtt
11, délután 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér délelőtt 9 Sréter Ferenc, dél

előtt 11 Józsa Márton, délután 7 Józsa Már
ton. — Toroczkó-tér délelőtt 8 Várady Lajos.
— Óbuda délelőtt 9 Komjáthy Lajos, délelőtt 
10 Komjáthy Lajos. — XII., Tarcsay V.-u. 
11. délelőtt 9 Ruttkay Elemér, délelőtt 11 
Ruttkay Elemér, délután 7 Ruttkay Elemér. — 
Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet délelőtt 10 
Karner Károly dr. — Kelenföld délelőtt 8 
(úrv.) Muncz Frigyes, délelőtt 11 (úrv.) 
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előtt 8 Sikter László. — Kelenvölgy délelőtt 
9 Pethő István. — Albertfalva délelőtt fél 11 
Pethő István. — Csillaghegy délelőtt fél 10, 
délután 7,
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A  T E R M É S Z E T  J A V A I R Ó L
A.hol csak ember ezt a földet lakja.
Te vagy, szent Isten, m indeneknek A tyja;
M inden terem tm ény tőled vár élelmet 
És segedelmet.

Áldásod tölti meg a barázdákat,
Te újítasz meg füvet, fát, plántákat;
Te cselekszed azt, hogy a mag kikeljen,
S bőven teremjen.

Te ránk tekintesz s m ezeink újulnak,
Harmatot küldesz, s ' a hantok lágyulnak,
A rany kalásszal lesz ékes a róna 
Egyetlen szódra.

A z egek termő jó esőt csepegnek,
- M elytől a ré tek lm  megkövérednek;

A  hegyek, völgyek, szőlők virágoznak.
És illatoznak.

Nagy jóságodnak m indenek örülnek.
Ligetek, erdők, neveddel zendülnek;
M inden nyelv vígan hirdeti nevedet 
S dicsőségedet.

Oh term észetnek Ura, te fedezzed  
Termő földünket és te védelmezzed;
M ert m unkánk, ha szent kezed nem  segélne, 
Hiába lenne.

Áldással töltőd a mi csűreinket,
Ezzel éleszted boldog rem ényünket,
Hogy te, ki nekünk ennyit adtál itten,
Többet adsz mennyben.

Bencze Imre. (A Keresztyén Enekeskönyv 515, sz, éneke) 2-541899. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)
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Miért megy el?
(C sel. 1 : 8 — 12)

Visser’t Hooft az Egyházak Világtanácsa főtitkárának
nyilatkozata Evanstonról

A LATH ATÓ  ÉS L Á T H A T A T L A N  
V ILÁ G  EGYFORM ÁN A Z  ISTEN  
BIRODALM A. A  kettő úgy tartozik 
össze, m in t a föld. és a levegő. A  
föld meghalna levegő nélkül. Búza
kalásznak és pünkösdi rózsának, m e
zei pacsirtának és munkálkodó em 
bernek egyformán a levegő az o tt
hona. M indnyájan a látható földön 
élünk, de a láthatatlan levegőből 
élünk.

A  hívő ember is a látható földön 
él, de a láthatatlan Istenből táplál
kozik. M ennybemenetel ünnepe az a 
nap, amikor Jézus a látható világ
ból Isten láthatatlan világába érke
zik. A  tanítványok számára ez a 
búcsúzás elmondhatatlanul fájdal
mas. Egy felhő eltakarja Jézust a 
szem ük elől. És ők velünk együtt 
kérdezik: »m iért megy *«I Jézus?« 
Miért láthatatlan Krisztus?

Istennek három felelete van a lát
hatatlan Krisztus felől.

ISTEN  ELŐSZÖR IS  A Z T  FELE
LI: JÉZUS A ZÉ R T M EGY EL, 
HOGY A  T AN ÍT V Á N Y O K  U TÁN A  
MENJENEK. — Hogy a láthatóból 
belenőjenek a láthatatlanba. A  föld
ről az Égbe. A  tanítványok nagyon  
sokáig azt hitték, hogy Jézus csak 
az ő földi testvérük, a verítékes 
vándorút megszépítő társa, akivel 
olyan jó együtt lenni és együtt jár
ni, de egyszer ez a boldog ú t is vé
get ér. Most meg kell látniok, hogy 
Jézus több, m int akinek ők látták. 
Jézus Isten, aki ve lünk marad lát
ható és láthatatlan világokon át. 
H itünk éppen arra való, hogy fe l
em elkedjünk Hozzá, hogy láthatat
lan inlágában is meglássuk Öt. — A  
fészekben, amikor m egnőnek a m a
dárfiókák, az anyamadár kiteszi őket 
a fészekből. Nem  azért, m ert nem  
szereti őket. N em  azért, m ert el
hagyta őket, hanem ‘azért, hogy 
megtanuljanak repülni. Ö tudja, 
hogy egyszer hideg téli viharok kez
dik majd tépni a fészket és akkor 
el kell indulni egy melegebb ország 
felé. Mi lenne a költözőmadárral, 
ha eljön a tél és addigra nem  nőne 
ki a szárnya?! — Krisztus azért lát
hatatlan, hogy kinőjenek Feléje hi
tünk  szárnyai.

ISTEN  M ÁSODIK FELELETE EZ: 
JÉZUS AZÉ R T M EGY EL, HOGY 
A  T AN ÍT V Á N Y O K  HITE MEGERŐ
SÖDJÉK. — Nagyon gyönge, bátor
talan és tehetetlen ember lenne be
lőlünk, ha édesanyánk és édesapánk 
örökké úgy kísérne m inket, ahogyan 
először v ittek  fel az iskolába. Ok tud
ják, hogy egyszer nekünk m agunk
nak egyedül kell megtalálni és meg
állni a helyünket a világban. Ezért 
egyszer elengedik a kezünket. De ak
kor is szeretnek, akkor is velünk  
vannak. K ísérnek láthatatlanul is. 
Volt egy kicsi leánytestvérem. 
Gyönge és beteges volt. M inden nap 
az édesapám kísérte el az iskolába. 
Am ikor eljött az »önállóság« ideje, 
akkor is utána ment. Most már nem  
mellette, hanem néhány lépéssel 
utána. Észrevétlenül. Krisztus azért 
láthatatlan, azért takarja el felhő a 
tanítványok elől, hogy most már a 
m aguk lábára álljanak. Hogy a hi
tük  megtudja, hogy Ö ott van ve
lük — csak egy felhő takarja el a 
szem ük elől.

Vájjon a mi h itünk tudja-e, hogy 
a »m ennybem ent« Krisztus él és itt 
van velünk? Kísértés idején, köny- 
nyek óráján, halál árnyékában csak 
egy felhő takarja el ö t  a szem ünk  
elől.

ISTEN H ARM AD IK FELELETE  
EZ: JÉZUS AZÉ R T M EGY EL, 
HOGY M INDENKIHEZ V ISSZ A 
JÖJJÖN. — A  tanítványok a felhő  
alatt elveszítik Jézust, de azután  
örökre visszakapják. Eddig csak egy 
helyen volt velük, most mindig és 
m indenütt az öv_qk.

M ennybem enetelnek ez a nagy 
ajándéka, hogy Krisztus m indenkié 
lett. Nem  egy helyé, egy úté, egy 
házé, ahol éppen tartózkodott. Nem  
égy emberé, akivel éppen beszélt.

Nem egy betegé, akit éppen meggyó
gyított Nem egy bűnösé, akit Isten  
gyerm ekéi jra felem elt. Krisztus
mindenkié!

Ez a gyönyörű m ennybem enetel
napi evangélium, hogy Krisztus a 
tiéd- is lehet. Boldog és boldogtalan 
utadon. Vidám és szomorú életed
ben. Mert Ö m indenkié!

A z  Ige azzal fejeződik be, hogy a 
tanítványok Jézus mennybemenetele 
után nem  maradtak ott tovább a 
megdicsőülés helyén, hanem m egté- 
rének Jeruzsálembe. — Ezért van az, 
hogy a keresztyén élet nem  tétlen  
égbenézés. nem  elvonuló siránkozás, 
vagy ábrándozás, hanem Krisztusi- 
hordozó egészséges, vidám  és boldog 
élet. Nem  a templomban keresz
tyén, hanem az életben krisztusi. 
Nem a templomok hűvös homályá
ban találkozik -tkon a láthatatlan  
Krisztussal, hanem mindennapi lát
ható életében látni láthatatlan Tár
sát, élő Krisztusát. Nem azért ke
rüli a bűnt, nem  azért erős, nem  
azért hívő, nem  azért szeret, m ert 
így parancsolja a vallása, hanem  
azért, m ert határtalanul boldog. Bol
dog, m ert az örök Krisztus a Társa, 
élete, ereje és mindene.

Ez a M ennybemenetel örökszép 
evangéliuma: Krisztus, az élő Krisz
tus, a láthatatlan Krisztus már itt, 
a látható világban is az enyém.

FRIEDRICH LAJO S

Az Ótestamentum költői részeiből 
ÚJ E R Ő

— És. 40, 21—31. —

M iért mondod, Jákob, 
és szólsz így, Izrael:
»Utam az ÜR-tól re jtve van, 
perem’ mellőzi Istenem«»
Talán nem  tudod, 
vagy nem  hallottad — 
örökkévaló Isten az ŰR, 
az egész föld teremtője, 
nem  fullad ki, el nem  lankad, 
bölcsesége m érhetetlen; 
erőt ad a lihegőnek, 
s annak, aki tehetetlen, 
erejét megsokasítja.
K ifulladnak majd az ifjak  
és el is lankadnak 
s a fiatal harcosok is 
rogyva roskadoznak, 
de a k ik  az ÜR-ra várnak, 
ú j erőre kapnak, 
szárnyrakelnek, m in t a sasok, 
fu tnak, de el nem  fáradnak, 
haladnak, s ki nem  fulladnak!

UTAK ÉS ÉLETEK
— 1. zsoltár —

Üdv annak, aki nem  jár 
gonoszok tanácsán, 
nem áll bűnös úton, 
kajánok közt nem  ül, 
hanem az ÜR törvényében  
leli örömét: 
tanításán gondolkodik 
nappal s éjtszakába nyúlva  — 
olyan, m in t a folyópartra  
ü lte te tt fa, m ely gyümölcsét 
idejében megadja 
s nem  hervad el lombja; 
am it csinál, m inden  
sikerül neki.

Nem  úgy ám a gonoszok! — 
hanem, m int a szélkergette volyva! 
Ezért hát az ítéletben  
nem állhat meg a gonosz 
s bűnösök sem  
az igazak seregében!
Hiszen az ÜR ismeri 
az igazak útját, 
míg vesztébe tévelyeg  
a gonoszok útja.

Bodrog Miidós

A  »Luce« c. o lasz  va ld en s lap  áp
r ilis  30-i szám ában beszám ol az  E gy
házaik Világ-tanácsa főtitkárának, 
V isser ’t H ooft-nak  n agyjelen tőségű  
beszédéről, a m it az o lasz  eva n g é liu 
m i ifjú sá g  e lő tt tartatt.

A  fő titk ár  húsvétikor leán ya  m eg
látogatására  u tazott O laszországba, 
ak i egy  va ld en s lelk ipásztor  fe le sé 
ge. Ez a lkalom ból az  eva n g é liu m i if
júságnak  nyila tkozott az  E vanston- 
ban tartandó öku m en ik us n agygyű
lésrő l, a m ely en  160 egy h á z  600 d ele
gátusa, 150 m eg h ív o tt tanácsadója , 
100 ifjú ság i kü ldöttje  v e sz  részt és 
am elyrő l 200 p o litik a i é s  egyh ázi ú j
ság író  ad m ajd  tudósítást.

B eszéd e  bevezetőjéb en  azonnal hat 
kérdést te tt  fed m agának , m ert —  
m in t m ondotta —  n y ilv á n v a ló a n  
ezekre leszn ek  ha llga tó i k iván csiak .

Miért is választották az Egyesült 
Allam ok-beli Evanstont a gyűlés 
színhelyévé?  —  han gzott a z  e lső  kér
dés. Csak azért —  je len te tte  k i a  fő 
titk ár  —  m ert az edd ig  m egtarto tt  
öt öku m en ik us n agygyű lésb ő l m ár  
tartottak  e g y e t Á zsiában , a  több it pe
dig Európában, d e  A m erik ában  edd ig  
egyet se , ped ig  az  E g y esü lt Á lla 
m okban n agy  protestáns töm egek  
vann ak , a k ik  nem  sok at tud n ak  az  
öku m enikus m ozgalom ról. Szü k sé
gesn ek  lá ttuk , hogy  az  am erik a i nép, 
m ely re  na g y  fe le lő ssé g  háru l a  v i 
lá g  ü g y e i in tézésében , m eg ism erje  
k özelebb ről is  a z  öku m en ik us m oz
g a lm a t

E vanston  k iv á lasztása  —1 fo ly ta tta  
V isser ’t H ooft —  k ézen fek v ő  v o lt  az 
eddigi kapcsolatok  alap ján . O lyan  
eg y etem i várost vá la sz to ttu n k  ki, 
ahol eg y ü tt leh etn ek  a  de legátu sok  
és közelebbről is  m eg ism erh etik  
eg ym ást, nem  úgy, m in t legu tóbb  
A m sterdam ban, ahol a  nagyváros  
idegen ek et vonzó  tu r isztik a i lá tv á 
n y o ssá g a i é s  a  táv o lsá g  okozta n e
h ézségek  m ia tt csak  a  tanácskozások  
a la tt  vo lta k  eg y ü tt a részvevők .

A  legnagyobb je len tő ség ű  k ije le n 
té s  a  m ásod ik  és harm adik  kérdés  
kap csán  h an gzott ed, ép p en  ezért ezt  
szóról szóra idézzük: »A m erika v á 
lasztásában  a kon ferencia  sz ín h e
ly éü l nem  le h e t  azt gondolni, hogy  
v a la m ily en  p o litik a i e lgon d o lás is  
szerep et játszott?«

—  B izonyos érte lem b en  igen  —  v á 
la szo lt sa já t fe lte tt  kérd ésére  V is
se r ’t H ooft. T udjuk, h ogy  A m erika  
egyháza ira  n em  közöm bös fe la d a t  
hárul b izonyos e lsz ig ete lő d ő  irán yza
tokk al szem b en i kü zd elem ben, m e 
ly ek  az E gyesü lt Á llam ok  eg y es k ö 
reib en  n y ilv á n u ln a k  m eg, továbbá  
az  e llen  a m in d en  irán yban  gya
nak vó  gondolkodásm ód e llen , am ely  
irán ynak  »íze é s  sz ín e  n em -am eri
kai«. O lyan  je len ség ek , m in t a 
»m accartizm us«, e llen k ezn ek  az  
ev a n g é liu m i egyh á za k  sze llem é
v e l, m e ly  a  szabad ság  é s  m egértés  
sze llem e akar len n i é s  a  v é lem én y ek  
kü lönbözősége  e se téb en  is  e rő fesz í
tést tesz az  együttm űködésre. A  »ke
reszteshadjárat«  légköre, am it az 
am erikai kato licizm us igy ek sz ik  m eg
terem ten i a z  A m erik ai E gyesü lt Á l
lam okban, n y ilv á n v a ló a n  e llen k ez ik  
az ev a n g é liu m  sze llem év e l, am ely  
hitbeli te stv ére in k k el v a ló  eg y ü ttm ű 
ködésre k ö te lez  benn ün ket m inden  
politik a i, gazdasági, v a g y  fa ji korlá
tokon túl.

R em éljük , h ogy  a  m inden  korlátot 
áttörő, h itb en  eg y esü lt v ilá g  szem lé
le tév e l hata lm as seg ítség et nyú jtun k  
az am erikai egyházaknak .

— Bizonyos amerikai politikai kö
rök előítélete m iatt —  han gzott a 
harm adik  k érdés — volt-e valami ne
hézség az evanstoni konferencia elő
készítésében? A z újságok  m ár beszá
m oltak  azokról a nehézségek ről —  
han gzott a  v á la sz  — , m e ly ek k el ta 
lá lk oztu nk  é s  a m e ly ek e t m ég  m ind ig  
nem  sik erü lt m inden  ponton legyűr
nünk az E gyesü lt Á llam okba va ló  
»beutazási enged ély«  m egszerzésén él 
a vasfü ggön y  m ögötti egyh ázak  kép
v ise lő i részére. N agy  e llen k ezés vo lt  
és m é g  v a n  A m erikában a  k e le t

európai k ik ü ld öttek  bebocsátásával 
kapcsolatban.

Egy pár héttel ezelőtt Budapes
ten voltam és meggyőződtem a 
magyar protestáns egyházak ér
deklődésének komolyságáról az 
evanstoni nagygyűlésre való 
előkészületben. Megmondtuk az 
amerikai politika vezetőinek, 
hogy semmi módon sem eged- 
hetjük meg, hogy az egyházak 
közé is »függönyt húzzanak«. 
Készek lettünk volna lemondani 
arról, hogy a konferenciát az 
Egyesült Államokban tartsuk, 
mintsem, hogy meghosszabbít
suk azt az elválasztó függönyt, 
amely, sajnos, Kelet és Nyugit 

népeit elválasztja.
A tovább iakban a főtitkár beszélt a 

nagygyű lés szám adatairól, m agáról a 
kon ferencia  nap irendjéről és hogy  
m iért éppen  ezt a  központi tém át

vá lasztották : » Krisztus a világ re
ménysége«.

—  A zért vá laszto ttu k  ezt a tém át
— fo ly ta tta  V isser ’t H ooft utolsó kér
désére  fe le lv e  — m ert nézetü nk  sze
r in t a legn agyobb  baj, am iben  a  v i
lá g  szenved , m a az, hogy e lv esz tette  
igazi rem énységét. M ég a  leg fia ta 
labb népek is, m elyek  közm ondáso
sa n  te lv e  szoktak  len n i a rem énység  
len d ü letével, m in t példáu l az  am eri
kaiak  is, v eszed elm esen  csúsznak  a 
c in izm ussa l k ev ert é s  a  rosszban va ló  
letarg ik us m eg n y u g v á s furcsa  á lla 
pota fe lé , a m i e llen  csak  K risztus 
ev a n géliu m áva l leh et harcoln i és  
győzni. K iá ltan i akarjuk  a  v ilá g  fe lé , 
hogy ez  a  rem én y ség  te ljesen  m ás 
azoktól az em beri rem énységektől, 
a m ely ek ben  csa la tk ozott, A  keresz
ty én  rem én ység  K risztuson alapszik
— fe le z te  b e  nagyh atású  beszédét 
V isser’t H ooft, az E gyházak V ilág ta 
nácsán ak  főtitkára .

Angol lelkészek tiltakozása a hidrogénbomha ellen
A  G én ib en  m egje len ő  öku m én ik us  

sa jtószo lgá la t legutóbbi szám a rész
le te t  közöl a z  anglikán  egyház fe jé 
n ek : dr. F isher  canterbury érseknek  
h ú svét vasárnap i prédikációjából. A z  
an g lik án  érsek  igeh ird etéséb en  a 
hidrogénbom ba k érdését a  keresz
ty én  rem én ység  összefüggésében  tár
gyalta . »K eresztyén i köte lességünk , 
—  m ond otta  — hogy ezt a  problé
m á t a  k eresztyén  rem énység  jegyé
b en  k özelítsü k  m e g  H a így teszünk, 
akk or n in cs a lapvető  kü lönbség  
több é a hidrogénbomiba é s  a z  atom 
bom ba, vag y  a kobaltbom ba és m ás 
szörnyű töm egp usztító  feg y v erek  k ö 
zött, a m ely ek  m é g  ezu tán  sorra- 
kerü lhetnek . .

A z  atom bom bát é s  a  hozzá hasonló  
átkos ta lá lm án yokat a keresztyének  
m in d en  k ép zelgés n é lk ü l úgy íté lik  
m eg, hogy azok  a  fé le le m  és a  k ét
ség b eesés szü lötte i. A  keresztyén ek 
n e k  é s  a z  egy h á za k n a k  m in d en ek 
e lő tt az a  fe lad atuk , hogy az örök  
rem énységben  ne inogjanak  m eg és  
h o g y  m egm on dják  az em bereknek , 
hogy m indn yájan  —  leg y en ek  jók  
v a g y  gonoszak ; d e  az  egyh ázak  é s  a 
k ereszty én ek  is  —  ha m eg  n em  tér
n ek , gondolkodásukat m eg  n em  v á l
toztatják  és nem  igyek eznek  egym ás
h o z  v a ló  v iszon yu k at jav ítan i, va la
m en n y ien  tönkrem ennek . A  b ű n  az 
em ber átka . A  h idrogénbom ba fe l
szám olása  érd ek éb en  az eg y ik  fé ln ek  
tárgya lást kell kezd en ie  a  m ásikk al, 
h ogy ezzel m inden  fé le lm et é s  a k a 
d á ly t e lh á rítsu n k  az útból. M ind
add ig  a  v ilá g n a k  sa já t bűne rette
n e te s  terh ét tovább k e ll hordania.

M aguknak a  k ereszty én ek n ek  és a 
k ereszty én  á llam férfiak n ak  is, 
szem b e k e ll n ézn iö k  azzal a szen ve
d éssel, am it a  bűn hoz a v ilágra . Á l
dozatkészen  vá lla ln io k  kell ennek  
szörnyű  terh ét, d e  ugyanakkor m eg  
k e ll m arádniok  a béke é lharcosai
n a k  é s  szószólóinak . A hol n em  Is
ten  n ev éb en  k ív á n já k  a népeket 
m eggondolásra  fe lh ív n i, o tt tegyék  
m eg  ezt az  em b eriesség  nevében , 
m ert a h idrogénbam ba o lyan  rette
n etes, hogy pusztán  az em ber ö n -  
fen n ta rtá si ösztöne  is  arra k én y sze
rít, hogy a  v ilá g  javára gondol
jun k  . . .  H a n em rég en  n éh á n y  állam 
férfi azt m ondotta: új kezdetre  van  
szü k ségün k , úgy  azt k e ll m onda
nu n k , te lje sen  igazu k  van , m ert ez
zel csak  e g y  m ás k ife jezést használ
tak  a  m eg térés jelö lésére.

A z am erikai h id rogénb om b a-k ísér- 
le ték  á lta l k iv á lto tt legnagyobb n yu g
ta la n sá g  tükröződik  a  londoni a n g li
kán  »Church T im es« c ik kében  is, 
m ely  azt k öveteli, hogy »a h idrogén
bom ba rém ét szü n tessék  m eg«. A  lap  
a hidrogérabombát »az eg ész  em b e
r iség  le lk iism erete  gya lázatos m eg
sér tésén ek «  nevezi. »A  hid rogén- 
bam ba és a  b iológiai h ad v iselés o lyan  
dolgok , am elyek et a keresztyén  le lk i-  
ism eretn ek  a  T erem tővel szem ben

e lk ö v ete tt sú ly o s bű nk én t szigorúan  
e l kell ítéln i.«

*
Dr. G arbet yorki érsek  az angol 

te lev íz ió s-szo lg á la t eg y ik  e lőad ásá
ban fe lszó líto tta  a  v ilá g  keresztyé
n é it, hogy k ö v e te ljék  egy  olyan tár
g y a lá s összeh ívását, m ely  m eg á lla 
pítaná azt, hogy az em b er iség et ho
g y a n  leh et a  hidrogénbom ba rém é
től m egszabadítan i. A  keresztyén ek 
n ek  m a m inden  jó a k araté  em berrel 
ö ssze  kell fogn iuk , hogy e lh árítsák  a  
n épek  fe je  fe lő l a  k atasztrófát —  
m ondotta.

. . . .  *

A  sk ó t egyh áz  . (Church o f Scot-' 
land) eg y ik  egyházk özségén ek  pres
b itérium a (H am ilton) k ettős . m ozgal
m at in d íto tt m eg; e g y ik et a  .hid
rogénbom ba eltiltá sára , a m ásikat 
pedig  az á lta lá n o s leszere lés  .érdeké
ben. Dr. John Fraser a  presbitérium  
n ev éb en  b eszé lve  k ije len tette , hogy a 
hidrogén-bomba »Isten  é s  em ber e l
len  va ló  bűn«. A  presb itérium  fe l
szó líto tta  a  korm ányt, h ogy  azonnal 
k ezdjen  tárgyalásokat A m erikával 
és a  S zo v je tu n ió v a l a  bom ba e lt i l
tá sa  érdekében .

R ev. A . A. B oyer beUehiiH le lk i
pásztor m in d en  háborút e líté l, »m int 
K risz tu s-ellen es dolgot«. A  le feg y 
v erzésn ek  sü rgős szük ségességét, 
m in t az  eg y etlen  utat az igazi béké
hez, a  nagyh ata lm ak  fig y elm éb e  kell 
aján lan i. A  két határozat m ásolata it 
e lk ü ld ik  a  m in iszterelnök nek , E den- 
nek  és a  parlam en t tagjainak ,

*
A  hidrogénbom ba e llen i tiltak ozás  

a v ilá g  m inden  egyházában  egyre  
inkább erősödik . O tto N uschke, a N é
m et D em okratikus K öztársaság he
ly ettes m in isztereln ök e lev e le t  in té
zett a z  E gyházak  V ilágtanáosa  v e 
zetőihez: G. B e ll ch ich esteri püspök
höz  és dr. W isser’t  H ooft fő titkár
hoz. A  levé lb en  többek között ezek et  
írja: »Szívből örü lnék  annak, püspök  
úr, ha ö n  abban a h e lyzetben  lenne, 
hogy m in t az E gyházak V ilágtanácsa  
eln ök e, a v ilágp rotestan tizm us eg ész  
sú ly á t b e lev etn é  az atom bom ba e l
tör léséért fo lyó  kü zdelem be. Ez a 
tén y  m illió  protestáns keresztyén  
le lk iism eretén ek  m ély  m egnyugta 
tására  s z o lg á ln a . . .  A  v ilág törté
nelm i dön tések  e  p illan atában  m in
den  em berias erőn ek , az  eg ész  m ű
v e lt  em b eriségn ek  össze  k e llen e  fog
n ia  az »erő p olitik ája«  e lleti, m ely  
katasztro fá lis  m éretek et ö lthet.«

• *
Svájcban  L ausanne, G enf és F rei

burg püspöke, M grs. Charriere a k ü l
ü gym in iszterék  kon feren ciá jáva l 
kapcsolatban  a  genfi N otre D am e  
tem plom  szószék éről az  a tom fegy
v er  fe lh a szn á lá sa  e lle n  prédikált.

Imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt“ m. 4,6.)



E V A N G É L I K U S  ELET*

AZ E G Y H Á Z T Ö R T É N E T B Ő L :
Falusi papok 110 évvel ezelőtt

tavaszán a Protestáns Egy
házi és Iskolai Lap arról ír, 

hogy »a lelkészeknek szent köteles
ségük, nemcsak lelki és mennyei, ha
nem testi és földi javaknak is tolok 
kitelhető munkálésa, ezt kívánván 
fölök a’ társasáig és szent vallásunk«.

Ennek az elvi megállapításnak az 
igazolására igehirdetési részletet kö
zöl a lap Kiss Bálint szentesi lel
kész és esperes egyik elmondott pré
dikációjából, amely a keresztyén hit
nek és a hűséges munkának a Luther 
által is sokat hangoztatott összefüg
géséről szól.

Rámutatott Isten imádsággal és 
munkával való tiszteletének az 

élet hétköznapjaiban jelentkező Ö6Z- 
szefüggéseire:

«■Mikor a’ földmívelő elvégezvén 
szántás-vetését, felfohászkodik az 
áldások’ atyjához, hogy áldja 
meg az ő munkáját: az Istennek 
igaz tisztelője ő. Mikor az általa 
ültetett gyümölcsfái alatt hálát 
ád a* teremtőnek, hogy azokat 
fölnevelte *s megengedte, hogy 
azoknak gyümölcsében részesül
hessen: Isten’ igaz tisztelője ő. — 
Mikor a’ mesterember híven el
végezvén a’ reá bízott munkát, 
kéri Istent, hogy jő igyekezetét 
tegye hasznossá, mind rá, mind 
másokra nézve: Isten' igaz tisz
telője ő. — Mikor a’ pap könyö
rög az Isten’ segedelméért, hogy 
az ő tanításait, jó intéseit tegye 
foganatossá hallgatói ’s tanítvá
nyai lelkében: helyesen tiszteli 

Istenét.«
Természetesen a templom, az Is

ten háza az a hely, ahonnan Isten 
imádsággal és munkával való iigaz 
tiszteletét magunkkal vihetjük ki a 
hétköznapok sodrába. A gyülekezet
ben nyerjük az Istenben való hit és 
az Istennek való engedelmes élet 
ajándékát, ezért hívja fel az ige
hirdető hallgatói figyelmét erre az 
igére: «-El ne hagyjuk a magunk 
gyülekezetét.« (Zsid. 10, 25.)

Ábrahám, a hit embere, az Isten
nek való engedelmesség embere is, 
hiszen a hit és engedelmesség a leg
szorosabban összetartoznak. Ebben 
az engedelmességben tárul fel Isten
nek a teremtésben kinyilatkoztatott 
akarata, amire az igehirdető így 
utál:

»A’ paradicsomba is azért hely« 
heztette Isten első szüléinket, 
hogy azt mívelnék és őriznék.«
A hit és munka igéihirdetőjének 

szava egészen konkréttá válik, ami
kor a hallgatói szemét ráirányítja a 
falu földjeire: »A’ minden haszon 
nélkül heverő föld’ gyalázatjara és 
kárára van birtokosának.« Viszont 
ugyanakkor megvilágítja a jó 
munka jutalmát is: »Minél több for- 
rásit nyithatjuk föl jövedelmünknek, 
annál több jóban részesülhetünk. 
Ezen áldást hozó jó munkában már 
Városunk’ lakosi közül sokan köve
tést érdemlő szép példával mentek 
elő. — Vegyétek azért ezeket szíve
tekre atyámfíai, értekezzetek róla 
magatok között, kövessétek azokat, 
kik ebben jó példával előttetek 
mennek.

Kövessétek nevezetesen az Ab- 
rahám példa,fát s az általatok 
végzett munkában is hívjátok se

gítségül az örökkévaló Istennek 
nevét.«

Az ország más részein is hasonló 
szellemben működtek egyes falusi 
papok a hit és munka keresztyéni 
összefüggésének hirdetésével, de 
ugyanakkor a nép elé élésével. A 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
más cikkében arról olvasunk, hogy

a dunántúli evangélikus lelké
szek hűséges igeszolgálatuk mel
lett, sőt annak következtében, a 
nép példaképeiül szolgálnak papi 
kertjük művelésében és nagy 

terméseredmények elérésében:
»Mind a’ mellett, hogy jeles papok 

és hivatalukat első gondnak tartók, 
úgy szinte nagyon ügyes kertészek: 
Simonyiban t. Mód Mihály, Sárvá- 
rott t. Ráhncr Máthé, Körmenden 
t. Hutter Sigmond és a’ kertész-ki
rály Felsőlövőn, t. Wimmer urak, ki
nek ikertjéhez hasonlót alig láthatni.

De ők, mint mondám, idejüket 
felosztják ’s a’ tudományokban! 
elhaladásról meg nem feledkez

nek.« *
A  Protestáns Egyházi és Iskolai 

Lap más számában pedig eat a 
hírt olvassuk: »Bartholomaeldes Sá
muel gyón-dabasi evang. lelkész, a’ 
gyümölcstenyésztés körében szerzett 
érdemeiért, a’ magyar gazdasági 
egyesület által érdempénzael tisztel- 
tetett meg.«

íme, így vált életté igehirdetésben 
és gyakorlati cselekvésben a hit és 
munka keresztyéni összefüggése a 
110 évvel ezelőtti lelkészek életében 
és szolgálatában.

Igehirdetésük és életpéldájuk 
egyaránt hirdeti a magyar pro
testantizmusnak mélyen a múlt
ban gyökerező hagyományát, 
hogy nagy szeretettel fordul a 
dolgozó falusi nép felé és Isten 
igéjével erősíti azt a nagy mun
kát. amely az ország kenyeréért 
folyik. Ottlyk Ernő

Felvétel a Teológiai Akadémiára
Akik a Teológiai Akadémiára való felvtéélti- 

ket óhajtják, ezirányü kérvényüket (a korábbi 
közléstől eltérően nem május, hanem) 
j ú l i u s  31-ig nyújtsák be a dékáni hiva
talba (Bpest, VI., Lendvay-utea 28.). A fel
vételi kérvényhez a következő okmányokat 
kell mellékelni: a) születési bizonyítvány, b) 
a legmagasabb Iskolai végzettség bizonyít
ványa, c) helyhatósági vagy más olyan bizo
nyítvány, amely a kérvényező lakását, szociá
lis helyzetét, szüléinek foglakozását és kere
seti, illetve szociális viszonyait feltűnteti, d) 
orvosi bizonyítvány (részletes), e) keresztelés! 
bizonyítvány, f) konfirmálás! bizonyívány, g) 
az illetékes lelkész és esetleg vallástanító
lelkész bizonyítványa, mindenesetre annak a 
lelkésznek a bizonyíványa, aki a folyamodó
nak a legutóbbi években lelkipásztora volt, 
h) esetleges egyházi működéséről szóló bizo
nyítvány. Mellékelni kell továbbá olyan rész
letes önéletrajzot, amely feltárja a kérvényező 
családi és társadalmi körülményeit, valamint 
a lelkész! szolgálatra indulás okait is. Az 
okmányokat eredetiben kell beküldeni, de in
dokolt esetben hitéles másolatokat is lehet 
mellékelni. A másolatokét »egyházi belhasz- 
nálatrac megjelöléssel egyházközség lelkész 
is hitelesítheti. A tanulmányi idő öt év.

A fenti kérvénnyel egyldőben a Jelentke
zők kérjék felvételüket az Evangélikus Lel
késznevelő Intézetbe. Ez a kérvény is a dé
kánhoz küldendő részletes önéletrajzzal. 
Ugyanebben a kérvényben lehet folyamodni 
tartásdíikedvezményért. A férfihallgatók bent
lakás! kötelezettségéről, a nőhallgatók elhe
lyezéséről, a tartásdíjról (stb.) az Intézet 
igazgatója ad felvilágosítást levélheti meg
keresésre.

GYÜLEKEZETI  HÍ REK
1954. május 23. Húsvét u. 5. (Rogatc =  Imádkozzatok! Mt. 7, 7.) vasárnap. 

»A könyörgő gyülekezet« — Kol. 4, 2—4. — Lk. 18, 1—8. 
Liturgikus szín: fehér.

1954. május 27. Mennybemenetel ünnepe.
»Az Ürra néző gyülekezet« — 1. Tessz. 1, 2—10. Jn. 20, 16—18. 

Liturgikus szín: fehér.

Készülj az ige hallgatására!
HÜSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP 

Kol. 4. 2—4.

A húsvét után S. vasárnap régi 
egyházi neve »Rogate!«, azaz »imád
kozzatok:«, Ez a név arra figyelm ez
teti a gyülekezetét, hogy »szüntele
nül im ádkozzék«, — ahogyan Pál 
apostol m ondja (1. Tessz. 5, 17.) Ro
gate vasárnapján az apostol különös
képpen is arra in ti a gyülekezetei, 
hogy az imádságban állhatatos le
gyen. A z Imádságban könnyen elfá
radunk, kivált, amikor nem  tapasz
taljuk közvetlenül annak gyümölcsét. 
Ezért hangsúlyozza Pál olyan nyo
m atékkai az állhatatosságot és pe
dig avval a hozzátétellel, hogy az 
imádkozásban — ahogyan az ere
deti szöveg pontos fordítása mondja, 
— »virrasztanunk kell«, ébereknek  
kell lennünk. Úgy kell virraszta
nunk az imádságban, m int akik  fe l
ébredtek a bűn önmagát pihenésbe 
és megnyugvásba ringató álmából. 
M int akik m inden álmot kitörültek  
a szemükből és most annál ébereb
bek. úgy kell a gyülekezetnek meg
nyílnia az imádkozásban Isten aka
rata felé és Isten  számára, hogy ért
sék hozzájuk szóló igéjét és tudjanak 
könyörögni a Leiektől ih letett sza
vakkal. Ennek az állhatatos és éber 
imádságnak az alaphangja pedig a 
hálaadás, m ely Istennek hozzánk 
hajló kegyelm ét nem  szűnik magasz
talni és dicsőíteni.

De az apostol a kolossél gyüleke
zettől nemcsak általában kéri azt, 
hogy legyen az imádságban állhata
tos. Kéri tőle azt is, hogy im ádkoz
zék  érte és evvel együtt apostoli 
szolgálatáért. A m int maga az apostol 
szüntelenül imádságában hordozza a 
gyülekezetei, úgy kell ma is minden  
igazi igehirdetőnek imádságban kö
nyörögni a gyülekezetért. Viszont 
ahogyan Pál kérte a gyülekezetét, 
hogy az is imádkozzék apostoli szol
gálatának a sikeréért, úgy figyel
m eztet ez az ige éppen Rogate va
sárnapján arra, hogy imádságunkban  
a gyülekezetért, az abban folyó szol
gálatért is könyörögnünk kell. Im ád
ságunknak egyik veszedelme éppen  
az, hogy betokosodik emberi Önzés
ben: imádságunkben igen sokszor 
csak önmagunkra, kedveseinkre vagy 
azokra gondolunk, akik közel álla
nak hozzánk és akiket szeretünk. De 
m egfeledkezünk a gyülekezetről és 
azokról, akik  a gyülekezet gondját 
hordozzák. Pál apostol szava figyel
m eztet m inket. Könyörgésünkben  
nem szabad m egfeledkeznünk arról 
az egyházról, és arról az egyházi 
szolgálatról, amely m inket is hordoz, 
hozzánk is szólja Isten igéjét, m in
ket is táplál az élet igéjével és az 
élet kenyerével. Imádságban kell 
könyörögnünk azért, hogy Isten ka
put nyisson az igének és hogy ha
talmas erővel szólalhasson meg az 
Isten  »titka«, evangéliumának az 
örömhíre. Könyörögnünk kell azért, 
hogy ez az ige találjon u ta t hozzánk, 
a m i m egkem ényedett és megátalko
dott szívünkhöz, de találjon utat 
mindazokhoz, akiknek a számára ez 
az ige az élet igéje.

Karner Károly

Két nagyobb, képes biblia eladó. 
Telefon: reggel 314—273.

n y á r i  id ő s z á m ít á s

A minisztertanács határozata ér
telmében 1954. május 23-tól 1954. 
október 3-ig terjedő időszakra be kell 
vezetni a nyári időszámítást. 1954. 
május 23-án 0 órakor az órákat 1 
órára kell előreigazítani. — A vasár
napi istentiszteletek mindenütt már 
az új időszámítás szerint 'kezdődnek.
BUDAVÁR

Május 12—16-ig Józsa Márton cell- 
dömölki lelkész szolgált a gyüleke
zetben. Minden nap igét hirdetett az 
ifjúságnak, esténként pedig a gyüle
kezetnek János ev. 14. fejezete alap
ján »Jézus Krisztus mennybement« 
címmel. Egy alkalommal a férfiak
nak, más alkalommal pedig az asz- 
szonyotanak jtartott külön összejöve
telt.
LELKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉG

A pesti és budai egyházmegyék 
rendszeres teológiai munkaközösségé
nek május havi összejövetelén, 13-án 
bevezetőül tír. Szilády Jenő biblia- 
tanulmányai hangzott el »Dicsőség« 
címmel. Ezután »A Szentlélek műn; 
kája az egyházban« — a munkakö
zösség ezévi témája — harmadik elő
adása került sorra. Ezt az előadást 
Hafenscher Károly tartotta ezen a cí
men: »A Szentlélek megújítja az 
egyházat«. Áz előadást hosszú, ele
ven megbeszélés követte.

ANGYALFÖLD
Május hó 9-én szép sikerrel adták 

elő a gyülekezetben a »Még ma éj
jel elkérik a te lelkedet« című dara
bot. A nagy érdeklődésre való tekin
tettel május hó 23-án, vasárnap dél
után 5 órai kezdettel megismétlik az 
előadást. Ezúton is hívja erre az al
kalomra az érdeklődőket és hívéit az 
angyalföldi gyülekezet.

KANTORKÉPZÖTANFOLYAM

ötihetes továbbképző tanfolyam 
indul Budapesten, a Luther Márton 
intézetben. (Bp. VIII. Üllői-út 24.) A 
tanfolyamon csak olyanok vehetnek 
részt, akik itt nyertek kántori okle
velet, vagy megfelelő elméleti és 
gyakorlati tudással rendelkeznek« 
(Korái és korálelőjátékok ismerete, 
összhangzattani alapfogalmak: hár
mas és négyes akkordok összefűzése, 
megfelelő képezhető énekhang, több 
egyházi ének ismerete stb.) A tan
folyam előadói: Peskó Zoltán, Welt- 
ler Jenő és Vető Béla. Tandíj: IÖ0 
forint, bentlakás 60 Ft, ebéd heti 35 
Ft. Jelentkezés és érdeklődés Vető 
Bélánál, a Luther M. intézet lelké
szénél. Jelentkezés június 1-ig.

A tanfolyam kezdete június 10., 
vége július 17. körül, a tanfolyamot 
sikeresen elvégzők kántori oklevelet 
kapnak, a továbbképzőik látogatási 
bizonyítványt nyernek,

Istentiszteleti rend
I&4. május hó 23-án, vasárnap, Budapesten

Deák-tér délelőtt 9 (úrv.) Hafenscher Ká
roly. délelőtt 11 D. Dezséry László, délutáné.
— Fasor délelőtt fél 10 Juhász Géza. délelőtt
11 Gyöngyösi [Vilmos, délután 6. — Dózsa 
Gy-út 7. délelőtt fél 10 Sülé Károly. -  Üllői- 
út 24. délelőtt fél 10 (úrv.), délelőtt 11. -
Rákócziit 57/fc. délelőtt 10 (szlovák) Szilády 
Jenő dr., délelőtt háromnegyed 12, délután 5 
Szeretetvendédség. — Karácsony S.-u. 31. 
délelőtt 10. J- Thaly K.-u. 28. délelőtt 11 
Bonnyal Sándor, délután 6. Kőbánya dél
előtt 10 Koren Emil. — Simor-u. 33. délelőtt 
negyed 12 Koren Emil. — Utász-u. 7. dél
előtt negyed 12 Sárkány Tibor. — Zugló dél
előtt 11 (úrv.) Schölz László, délután 6. — 
Gyarmat-u. 14. délelőtt fél 10 Scholz László.
— Rákosfalva délelőtt fél. 12 (úrv.) Muntág
Andor. -  Fótl-űt 22. délelőtt 11 (úrv.) Gádor 
András, délután 5 Előadás. — Váci-út 129. 
délelőtt 8 Gádor András, délután 4. — Újpest 
délelőtt 10 Blázy Lajos, délután fél 7. —
Dunakeszi délelőtt 9 Matuz László. — Vas-u. 
2/c. délelőtt 11 Szimonldesz Lajos. — Pest
erzsébet délelőtt 10 Benes Miklós. — Sorok- 
sár-Ujtelep délelőtt fél 9 Benes Miklós. — 
Rákospalota MÁV-telep délelőtt fél 9. — Rp. 
Nagytemplom délelőtt 10. —- Rp. Kistemplom 
délután ,3, — Pestújhely délelőtt 10. — Rákos
keresztúr délelőtt fél 11. — Rákoshegy dél
előtt 9. -  Rákoslipet délelőtt 10. -  Rákos
csaba délelőtt 9, délután fél 7. — Cinkota 
délelőtt 9 (gyerm.), délelőtt 10, délután fél 3.
— Mátyásföld délelőtt fél 12. — Kerepes-Kis- 
tarcsa délelőtt negyed 10. — Pestlőrinc déH 
előtt 11, délután 5. •— Pestimre délután 5. — 
Kispest délelőtt 9. délelőtt 10. délután R. — 
Wekerlc-telep délelőtt 8. — Rákosszentmihály 
délelőtt 11, délután 5.

Bécsikapu-tér délelőtt 9 Srétér Ferenc, dél
előtt 11 Várady Lajos, délután 7. — Toroczkó- 
tér délelőtt 8 Pethő István. -  Óbuda délelőtt 
9 Mezősi György, délelőtt 10 Mezősi György, 
délután 5. — XII., Tarcsay V.-u. It. délelőtt 
9 Danhauser László, délelőtt 11 Danhauser 
László, délután 7. — Hűvösvölgy Lelkész
nevelő Intézet délelőtt 10 Wiczián Dezső dr.
— Szabadsághegy, Diana-út 17. délelőtt fél 9 
Ruttkay Elemér. — Kelenföld délelőtt 8

Muncz Frigyes, délelőtt 11 Nagy Miklós, dél
után 5. — Németvölgyi-út 138. délelőtt Ö
Rezessy Zoltán dr. — XI. Bartók ft.-út 158. 
déli 12 Rezessé Zoltán dr. — Csepel délelőtt 
11, délután 6. — Budafok délelőtt 10 Csákó
Gyula. — Nagytétény délelőtt 8 Gyimesv Ká
roly dr. — Kelenvölgy délelőtt 9 Slktér 
László. — Albertfalva délelőtt fél 11 Gyimésy 
Károly dr. — Csillaghegy délelőtt fél lő. 
délután 6. -

1954. május hó 27-én, csütörtökön. Mennybe
menetel ünnepén. Budapesten

Deák-tér délelőtt 11. délután 7. — Fasor
délelőtt 11. — Üllói-út 24. délután 7. —
Rákóczi-út 87/b. délután 6 (szlovák), délután 
7. — Karácsony S.-u. 31. déjután 6. — 
Thaly K.-u. 28. délelőtt 11. délután 6. -  Kő
bánya délelőtt fél 10. — Slmor-u. 33. délelőtt 
negyed 12. — Ütász-u. 7. délelőtt negyed 12. 
— Zugló délelőtt 11 (úrv.), délután 7. — 
Fóti-üt 22. délelőtt 11 (úrv.). — VáCl-út 129. 
délelőtt 8. — Pesterzsébet délelőtt 10. dél
után 7.

Bécsikapu-tér délelőtt II, délután 7. —
Toroczkó-tér délelőtt 8, délután 7. — Óbuda 
délután 7. — Tarcsay V.-u. 11. délelőtt 11,
délután 7. — Hűvösvölgy Lelkésznevelő Inté
zet délelőtt 10. -  Kelenföld délelőtt 11. dél
után 6. -- NémetvŐlgyl-út 138. délután fél 6.

KÜLFÖLDI HÍREK
Géniből érkező jelentés szerint a 

jövő nyárral kezdődő hatállyal 
Francis H. House angol lelkészt az 
Egyházak Világtanácsa rendkívüli 
főtitkárává nevezték ki. House lel
kész korábban az Egyházak Világ- 
tanácsa Ifjúsági Osztályának tit
kára és a Főiskolások Keresztyén 
Világszövetségének titkára volt.

A fiatal Bél Mátyás
E z idén kettős jubileum a van Rél 

M átyásnak: kétszázhetven évvel 
ezelőtt született s kétszázöt éve halt 
meg. A  születés évfordulója tavaszra 
esik, március 24-ére, a halálé ponto
san augusztus 31-re. K itűnő alkalom  
arra, hogy szóljunk róla, egyénisé
géről, szelleméről, munkásságáról, a 
legídéznivalóbbrót, amit a magyar 
evangélikusság a magáénak ntontí- 
hat.

Bél Mátyás annak a századnak a 
végén született, amely Magyarorszá
gon a protestánsok legnagyobb dia
dalainak s legádázabb harcainak szá
zada rótt. E diadalok és csaták sze
me előtt azonosultak a nem zet és or
szág természetes erőfeszítéseivel. 
Látta a bécsi császár ellenséges kar
já t az egyik oldalon s látta o kuruc 
félszázad szabadító karját a másikon. 
E két kar vlaskodása közepette élt 
és dolgozott, számot vetve a valóság
gal s józanul és higgadtan gondolva a 
jövendőre. Biztosan megállapította 
azt, hogy'a politikai és katonai erők 
fogytán a nem zet és ország, ami 
előtte egy volt s azonos érték, erős
sé és naggyá, válhat*szellem i erejé
vel is. A  szorongató és nyomasztó po
zsonyi körülm ények közepette, Bécs 
hóhérpallosainak árnyékában, ez a 
nagy írástudó a nem zet természetes 
benső értékeinek kialakításán fára
dozott, Bél a magyar múlt, a ma
gyar föld. a magyar nyelv és a ma
gyar népi építő erő első nagy össze
foglalója és értelmezője. S tudomá
nyos munkásságában azért vállalt 
még nevelő szerepet is, a pozsonyi 
evangélikus líceum vezetését, hogy 
gyakorlatban megvalósítsa a hazánk

ra nehezedő müveletlenség szétzúzá
sát. Szerepe és munkássága sem m i
vel sem kisebb, m in t a Rákóczi és 
Thököly korszak politikai és katonai 
hőseié volt. Bél azonban fegyver és 
»jó vitézi resolutio« helyett tollal és 
igével vezette a felszabadulás har
cát. Lényegében azt akarta, hogy az 
ország egyet értsen alapvető értékei
re nézve. Innen van, hogy a valóság
ra, a megszámolható és felsorolható 
tényekre, erőkre, eszközökre építette 
fe l a szétzilált, kizsákmányolt, gyar
m atnak ve tt Magyarország számba
vételét. Bél Mátyás egy üdözött k i
sebbséghez tartozott s üldözőinek 
olyan tökéletes tiszteletét érte el, a 
császártól a pápáig, aminőre nincs 
példa a magyar protestantizmus tör
ténetében.

K i volt ez a finom  mosolyú, fen- 
költ tekintetű, magas homlokú  

férfiú, aki úgy ül előttünk nevezetes 
rézmetszetén, m in t egy király? Fö
lötte valamely kárpit, mílcént trónu
sok fölött s válla mögött a háttér
ben a pozsonyi vár napsütésben. A  
jobbjában tartott lúdtoll s előtte a 
kisim ított pergámen pontosan arról 
beszél, hogy ez a m indent látó és 
m indent megmérő királyi lény tudja  
a nagy titkot: Magyarországot szel
lemi műveltséggel lehet Ismét naggyá 
tenni s népeit ugyanezzel boldoggá. 
Ez a felismerése az evangélikus pap
nak és tanárnak útm utatásként szó
lott megriasztott és semmibe ve tt 
hitsorsosainak: nagyobb műveltséggel 
nagyobb szabadságra tesztek szert 
s máris győztetek az evangélium és 
a haza javárai

N em véletlen, hogy Bél Mátyás 
ezt a felfogást kora ifjúságától 

fogva képviselte, Bélt csak Thököly 
és R ákóczi' névén, a kuruc Magyar- 
ország erőfeszítésein keresztül ért
hetjük meg. Ugyanaz a roppant sza
badító vágy és számvetést igény fűti, 
m int a kurucokat, akik  önálló orszá
got akarnak. A z ország régi dacoló 
sávjárói érkezik, Zólyomból, olyan 
vidékről, ahol Magyarország minden  
alkotó eleme együtt m n : hegyek és 
bányavárosok német céhmesterekkel, 
magyar úri kastélyok és polgár-há
zak s a falvakban szlovák nép, ép
pen az, amelyben majd száz év m úl
va  a szlovák költői romantika fedezi 
fe l a legszabadabb s legizmosabb he
gyilakót,

1864. -március 24-én születik  Ocso- 
ván, m elyet később Nagyócsának is 
hívnak, Zólyom megyében, Bél 
Mátyás mészárosnak ugyancsak Má
tyás nevű fia. Van szlovák magyará
zat arról, hogy a család eredeti ne
ve Funtííc volt s azt a nagy írástudó 
magyarosította meg Bélre. Ez alig
hanem légből kapott fejtegetés, m ert 
valószínűleg a mészárost, aki fontok
ban mérte a húst, nevezte a szlovák 
falu fun tíknak, azaz kisfontosnak, 
ahogy ez általában, ez a névadás, fa 
luhelyen szokásban van. Bél Mátyás 
édesanyját Cseszneky Erzsébetnek 
hívták. M ilyen nemzetiségű volt hát 
Bél Mátyás? A. Petrov orosz törté
netíró írja róla egy fontos tanulmá
nyában, hogy Bél »minden valószí
nűség szerint születésétől fogva tu
dott magyarul s ném etül csak Po
zsonyban és Halléban tanult meg«. 
De mindennél fontosabb Bél önvallo
mása, m ely a Pozsonyban 1728-ban 
m egjelent híres magyar nyevtanának,

a Der ungarische Sprachmeister-nek 
előszavában olvasható. »Letzlich
w ünschet der Verfasser dass, da er 
solche in der aufrichtigen Absicht, 
seine M uttersprache auszubreiten«... 
Ez a vallomás nem  igényel további 
bizonyítékot s egyet kell értenünk  
Michal S lávik felfogásával, aki Slo- 
venskí národovei c. m űvében (Tren- 
csén, 1945. 16. I.) Bél M átyást ma
gyarnak minősíti. De mindennél lé
nyegesebb Bél egész magyar honis
m ereti munkássága s a magyar 
nyelvért indított ném et és latin nyel
vű  harca. A  szavaihoz és érveihez 
tapadó belső atmoszférában találjuk  
meg kivételes és Széchenyiig vilá
gító patriotizm usának hitelét. Ma
gyar nyelvtanában olyan leveleket 
idéz levélírási és közlési példa gya
nánt, am elyekből hasonlithatiilan  
zengéssel tör fe l az a nyelv, m elynek  
szépségéről ö írt elsőnek. S nem  két
séges, hogy ő hívta fe l a magyar 
hangtan egyedülálló mivoltára a po
zsonyi Kem pelen Farkas figyelmét.

1 A Q  0 —1704: Bél Mátyás tanuló- 
J  évei odahaza, a szúkebb pát

riában s Besztercebányán, a megye 
legszebb városában, az evangélikus 
Pilárik iskolájában. N yilván hamar 
észrevették rendkívüli tehetségét. 
M ehetne máris nyugatnak, olvad
hatna be a még mindig tudós világ
nyelvbe, a latinba, vagy a Habsbur
gok által egyre erősebben hozzánk 
plántált németbe. De még nem  megy, 
hogy majd csak éppen annyit tanul
jon meg belőlük, am ennyi a Magyar- 
országért indítandó tudományos fe l
fedezéshez szükséges. Saját anya
nyelve alapját akarja elmélyíteni, 
hogy egyaránt otthon legyen a latin
ban, ném etben és a bibliai szlovák

ban. A  szülői gondosságot kell lát
nánk ebben, vagy az ifjú  önálló tá- 
tékozódását? A  magyar nyelvnek  
még nincs egyetlen szám ottevő olyan 
irodalmi alkotása, am ely közkézen  
járna s egyenrangúvá tenné e nyel
ve t a latinnal és némettel. De ott a 
nép rendkívüli ereje. Bél hallja a ku 
ruc dalokat, Bél ismeri a Rákóczi- 
kornak a zsoltárok dallamára épített 
magyar politikai költészetét, am ely
ben visszasüt az ország sorsa a né
zőre. Ezért vándorol a szép magyar 
szóról és jó  ejtéséről híres Dunán
túlra, 1700-ban hónapokra Veszp
rémbe és a következő évben Pápára, 
Ügy akar tudni az anyanyelvén, aho
gyan m indenkinek kell tudnia, aki 
össze akarja hasonlítani más nyel
vekkel s tanító terve van vele és né
pével.

A ztán indul csak Németországba, 
Hallébe, három évre, a szülőföldi fa l
vak és kisvárosok lutheránus gyüle
kezeteinek támogatásával, már m in t 
öntudatos követe ennek a megalázott, 
m eglépdesett hazának. M ikor 1708- 
ban fe ltűn ik  Besztercebánya utcáin, 
az ódon tornyok alatt, már kész szel
lem, aki pontosan tudja, m it akar. Az 
evangélikus középiskola társigazgató
ja ott s egyben a kórház lelkipász
tora. Hat év alatt olyan kitűnő m un
ká t végez Besztercebányán az isko
lában, hogy országossá válik a híre. 
1714-ben a pozsonyi líceum élére 
hívják meg rektornak. Pozsonyba 
már egy kész tudós és pedagógus ér
kezik Bél Mátyás személyében.

Szalatnai Rezső
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„FELMENT A MENNYEKBE...“
dása után negyven nappal elszarAz Apostoli Hitvallásnak ezzel a 

mondatéval sok hivő ember nem tud 
mit kezdeni. A Krisztus Urunk 
mennybemeneteléről szóló egyházi 
tanítás idegenszerűnek tűnik fel 
előttünk. Ügy véljük, hogy az apos
tolok világképe, az ókori ember vi
lágképe: a föld tányér felett lebegő 
mennyei világ gondolata, szétfosz- 
lott előttünk. Mit értsünk azon, hogy 
Jézus »felviteték a mennybe« (Mk. 
16, 10)?

Azt a valóságot, hogy Jézus a ta
nítványaival töltött negyven nap 
után visszatért az Atyával való egy
ségbe s megszűnt tanítványai szá
mára érzékelhető módon jelen lenni, 
a Szentírás kénytelen így fejezni ki: 
felment a mennybe. A »Menny«, 
nyilván nem a felettünk feszülő ég
boltozat ■— már ez a kifejezés is ké- 
pies — s még kevésbbé Isten lakó
helye. Mégis, ha imádkozunk, azt 
mondjuk, hogy »felemeljük kezein
ket«, »felpillantunk« az Atyához, 
»felfohászkodunk«, »felemeljük szí
veinket«, — csupa képies kifejezés. 
Nem tehetünk másképpen, noha jól 
tudjuk, hogy ö  nem »felettünk« la
kik és éppen Jézus tanított meg arra, 
hogy nem Jeruzsálemben és nem a 
Garízim hegyén van az a hely, ahol 
Istent imádni lehet, mert az Isten 
lélek és őt lélekben és igazságban 
kell imádni (Jn. 4, 20—24).

Tudjuk, hogy Isten nem a térben 
van »felettünk«, hanem az <5 is
teni mivoltában, szentségében és 
igazságában, örökkévalóságában 
és mindenhatóságában van »fe
lettünk«, — mikor azonban ezt 
mondjuk, ismét képet használ
tunk, mert másképpen nem tud

juk kifejezni magunkat.
Ezért van, hogy azután — bár 

mint mondottuk, nem élünk már az 
ókori ember világképében — mégis 
úgy beszélünk a bűn hatalmasságai
ról s a kárhozat »helyéről«, mint 
amelyek alattunk vannak, jóllehet 
tudjuk, hogy ezek megfoghatatlan 
valóságok s nincsenek térben elhe
lyezve. Nem hely a pokol, amint
hogy a mennyország sem az üdvös
ség »helye«, hanem állapot mind a 
kettő, az elkárhozás is, meg az üd
vösség is.

Krisztus Urunk mennybemene
tele azt jelenti tehát, hogy attól 
a naptól fogva, amikor feltárna*

kadt tanítványaitól (Lk. 24, 51), 
másképpen van jelen számunkra, 
mint, ahogyan karácsonytól 
mennybemeneteléig volt. Nem 
testileg, közvetlenül, láthatóan 
és kézzelfoghatóan, testben és 
testi érzékeink számára van je
len, hanem közvetett módon, cso
dálatosan, titokzatosan és mégis 

valóságosan.
Erre utalnak kijelentései: »Ti ve

letek vagyok, minden napon a világ 
végezetéig« (Mt. 26, 20), »Nom hagy
lak titeket árvákul; eljövök tihoz
zátok« (Jn. 14, 18) s viszont: »Én 
nem leszek mindemkor veletek« (Mt. 
26, 11). Pál apostol mutat rá erre a 
titokra, amikor azt mondja, hogy 
Krisztus éppen azért ment fel a 
mennybe, hogy így és ezáltal tölt
sön be mindeneket, vagyis legyen 
mindenütt jelenvaló a számunkra, 
t. i. Szentlelkével.

Így kezdődik el Jézus mennybe
menetelével egy üj korszak, az egy
ház kora, amikor

Urunk láthatatlanul, de valósá
gosan: igéjében és szentségeiben 
van jelen közöttünk. A prédiká
cióban s az olvasott Bibliában, a 
keresztségben és az úrvacsorá
ban, ahol ketten vagy hárman az 
Ö nevében gyülekeznek össze, 

ott van közöttük.
Ez az idő — Isten felől nézve — 

türelmi idő: az Atya időt ád elbiban- 
göl't gyermekeinek, hazavárja őket s 
megtérésre való idő — az emlber 
felől nézve — az evangélium hirde
tésének, a missziónak az ideje. Eb
ben az időben Jézus a mennyben 
vám, vagyis elhagyta a földi téreket 
— persze ez megint csak képes be
széd — s visszatért »oda«, ahonnan 
érettünk alászállott: az Atyához.

Elsőnek tért vissza oda, ahonnan 
mindnyájan elszakadtunk, s ahol 
6  mindig otthon volt, hogy oda
térítsen vissza mindnyájunkat, 
tékozló fiakat. Helyet, hajlékot 
készített számunkra az Atya szi
vében s magához akar vonni 
mindeneket. Mindez azonban 
n,em jelenti azt, hogy amikor az 
Atyánál van újra, egyúttal ne 

lenne velünk is,
ígérete szerint minden napon, a vi
lág végezetéig. G. Gy.

„ . .  • N é z v e  a
Ezen a héten két ünnep üzenete 

szólít meg bennünket. Az egyik Ro- 
gate vasárnapé, az imádkozás ün
nepéé. Amikor állhatatos imádko
zásra buzdft, mi önkénytelemül is 
magunk előtt látjuk az imádkozás
ban is példaképünket, Krisztust, aki 
életében és halála előtt is mindig 
tartotta a kapcsolatot mennyei Aty
jával, »szemeit az égre emelve«. A 
másik ünnep a mennybemenetelre 
emlékeztet s ennek történetéből 
megüti a fülünket az a mondat, ami
vel az angyalok szóltak rá az árván 
maradt tanítványokra: »Mit állótok 
nézve a mennybe?«

A két ünnep üzenete szinte kiegé
szíti egymást. A mi keresztyénsé- 
gümknek égy nagy gondjában ad út
mutatást, abban, hogy a mi feltáma
dott Urunk a mennybe ment s nincs 
személyesen velünk. Persze, ígérete 
mégis megáll és közöttünk van 
Szentlelke által — amint az egyre 
közeledő pünkösdi ünnep meghir
deti majd. Sok keresztyén mégis oda
áll a tanítványok mellé és maga is 
bámész szemekkel a mennybe néz, 
megfeledkezve hivatásról, emberek
ről, misszióról. Az ilyenek nem egy
szer annyira csak a Krisztussal való 
mielőbbi együttlétre áhítoznak, hogy

m e n n y b e
« keresztyénségiik nem egyéb a ha
lálra való felkészülésnél. Krisztus 
mennybemenetele azonban nem tesz 
bennünket ég s föld között lebe- 
gőkké, amint a tanítványoknak is 
vissza kellett menniök Jeruzsá
lembe, az emberek közé, az életbe. 
Szentleiket venni, szolgálni, prédi
kálni, egyszóval: végezni az Ür ál
tal reánk bízott munkát.

A mennybement Krisztus iránt 
való helyes magatartásunk az imád
kozás. Ezért és ennyiben a keresz
tyén ember mindig a mennybe néz. 
Azt figyeli, hogy mit tett érte a 
Krisztus és hogy Krisztus tanítása 
és példája mire ösztökéli keresztyén 
életében. Az igazi keresztyén élet 
tehát Krisztusra figyelő élet, de nem 
azért figyel ő ró, hogy ezzel utat 
tévesszen a földön, hanem hogy ép
pen így megtalálja és bejárja a he
lyes utat. Az imádkozás bennünket 
nem visz el a földről, hanem mint 
földön élőkét, összeköt a mennybe 
ment Krisztussal.

Nem véletlen, hegy ez a két ün
nep így egymás szomszédságában 
van. A mi keresztyénségünk ebben a 
kettősségben tud igazi lenni. Igaz 
a Krisztus előtt és az emberek előtt 
egyformán. Z. L.

A R C O K  A BI BLI ÁBAN
S Á M S O N

Gyermekkorunk csodáit erős em
bere. Amolyan Toldi Miklós, aki 
csupasz kezével oroszlánnal vív 
harcot életre-halálra, pedig még 
csak serdülő legényke. Ha csatába 
megy, alakja kimagaslik a küzdők 
soraiból és nem terem többé fű, 
ahová odaüt. Az ellenség vérző 
arccal, szélsebesen menekül előle és 
átkozza azt az órát, amelyen arra 
merészelt gondolni, hogy megza
varja a maroknyi nép nyugodt bé
kességét. Erős daília, a nép kipróbált 
vezetője Sámson, akiben bízni le
het a legnagyobb veszély idején is.

Van egy titka, amiben rejlik ere
je. Nekünk úgy látszik, hogy kül
sőleges dolog ez, hiszen csupán ar
ról van szó, hogy sohasem vágatta 
le hajét. De a haj, amit olló még 
nem vágott le, csupán jelkép. Jel
képe annak, hogy viselője egész 
életére elkötelezte magát Izráel Is
tenének, magára vállalva, hogy 
minden cselekedetével népe javát, 
jövőjét fogja szolgálni, önmagáért 
nem élhet, saját dicsőségét nem ke
resheti, hiszen szolga: az Isten vá
lasztott embere,

Csak egyszer feledkezik meg ar
ról, hogy mi a hivatása, mi a kö
telessége, hogy az Urat és népét 
kell szolgálnia. Ez a pillanat bu
kását jelenti. Igéző szép szavak 
kicsalják tőle nagy titkát. Ezekután 
már könnyű elbánni vele, mint ahogy 
mindig is szabad préda az az em
ber, aki megtagadja a vállalt szol
gálatot. Szánalmas emberroncsként, 
vakon tengeti tovább életét. Az el
lenséget megrettentő hős, malmot 
hajt megmaradt erejével, míg azok 
kaján csúfolódással nevetik az egy
kor félelmetes embert, aki most a 
szó teljes értelmében baromi mun
kát végez.

Csekély vigasz számára az, hogy 
még egyszer bosszút állhat azokon, 
akik kinevetik, hisz neki is pusz
tulnia kell azokkal egyetemben. 
Mát ér már ez az utolsó nagy cse
lekedet? Nincsen már ebből hasz
na senkinek, sem neki, sem pedig 
az övéinek.

Így lesz Sámson élete és szomo
rú végzete, példája annak, hogy 
miként jár az Isten embere, ha el
felejtkezik Uráról és népéért vál
lalt szolgálatáról, Vámos József.

A képmutatók imádsága
Máté ev. 6. 5.

A mi Urunk különös figyelmet 
szentelt a farizeusoknak, akik mások 
előtt mindig szerettek nagy imádko
zóként feltűnni s akiktől Jézus na
gyon óvta tanítványait. A farizeusok 
az iskolákban és az áhítatoskodás he
lyein gyakran megjelentek, hogy ott 
imádkozzanak. Ünnepélyesen éneklő 
hangon, kimért mozdulatokkal és sa
játságos arckifejezéssel imádkoztak, 
s ezzel a külsőséggel sejttették belső 
átélésüket. Mások, akik közelükben 
állva hallgatták szavaikat, nem nyer
tek azokból semmit, ami épített, hi
szen csak megszokott, kegyes szavak 
mormolása hallatszott, de azt hitték, 
hogy valóban ez az imádság, ilyen 
az imádság. Közöttünk is vannak 
mindig ilyen »keresztyének«, akik 
meg vannak győződve arról, hogy az 
imádkozást csak ők képviselik.

Farizeus szokás volt az utcasarkon 
való imádkozás is, amely néha órák- 
hosszat tartott. Minden arra járó lát
hatta őket és fejet hajthatott előttük 
köszöntésképpen. Vájjon hallgatta Is
ten is ezt az imádságot, az az Isten, 
akihez szólották? Azt gondolom: — 
nem! Pedig ha az ember úgy érzi, 
hogy imádságára Isteri nem kíván
csi, jobb, ha csöndben marad. Sokan 
gyakorolják pedig ezt a szokást az 
asztali imádsággal is. Még hozzá 
olyan helyeken, ahol ez feltűnő. Az 
asztal mellé lépnek, hangosan vagy 
halkan imádkozva, hadd lássa más 
is! Pensze, lehet imádkozni asztal 
mellett — szívből is! Lehet idegen 
helyen ülve, finoman, csöndesen, el- 
mélyülten megszólalni s valóban ál
dást nyerni az ételhez. Ez az áldás 
ugyanis nem attól függ, hogy há
nyán látják az imádkozás cselekmé
nyét, hanem attól, hogy valóban az 
Űrral beszéljünk minden mellór.gon- 
dolat nélkül;

(Blumhardt J. Kristóf)

Három énekkar
együttes szolgálata Kelenföldit

A budai egyházmegye Cantate va
sárnapján a budahégyvidéki, kelen
földi és óbudai gyülekezeti ének
karok szolgálatával “újszerű kezde
ményezéssel próbálkozott, ami teljes 
sikerrel járt. A (három énekkar kü- 
lön-fcülön is énekelt, végül együtte
sen mutatott be három művet. Mint
egy százhúszon állottak az oltár előtt 
s a gyülekezet, amely zsúfolásig 
megtöltötte a templomot, áhítatos 
megdöbbenéssel hallgatta az evangé
lium erejét ki csend ülni. Annáik el
lenére, hogy egyetlen »főpróbát« tar
tottak esek, úgy szólaltak meg a kó
rusok, mintha ez egészen természe
tes és megszokott lenne. Ez a tény 
bizonysága annak, hogy az ének- 

.karóik ugyanazon Lélek hatása alatt 
állottak és az énekszámok bemuta
tását szent szolgálatnak, liturgiának 
tekintették.

Egészen természetes, hogy ez az 
együttes zenés áhítat nagy hatást 
gyakorolt az énekkarokra és tag
jaikra. Tanultak egymástól és taní
tották egymást. Közelebb is kerültek 
egymáshoz, megismerkedtek s a 
személyes találkozó nagy ígéret a jö
vőre nézve. Arra törekedtek, hagy 
külön-külön és együttesen dicsér
jék énekkel az Urat! A három ének
kar szolgálata- által három gyüle
kezet is közelebb került egymás
hoz.

Régi és új szerzők műveit mutat
ták be az énekkarok Arany Sándor 
(Óbuda), dr. Gylmesy Károlyné
(Budaihegyvidék) és Sulyok Imre 
(Kelenföld) vezetése alatt. Az egyes 
számok között Sulyok Imre orgonáit 
nagy elmélyültséggel és művészi 
adottsággal. Igét hirdetett Várady 
Lajos budai esperes. A ritka és ál
dott egyházzenei eseményt bizonyára 
követi újabb hasonló szolgálat.

SPANYOLORSZÁG
A  ném et Evangéliumi Egyház kő- 

nyomatosa jelenti Spanyolországból, 
hogy Franco uralmának fennállása  
óta 255 protestáns gyülekezet közül 
már csak 40 gyülekezetnek van m ű
ködési engedélye. Nemrég történt, 
hogy egy szülészeti kórházból rövid
del a szülés előtt eltávolítottak egy 
asszonyt, m ert nem  volt hajlandó a 
rózsafüzért magára venni és protes
tánsnak mondotta magát. A zok a 
protestáns spanyol katonák, akik  
nem vesznek részt a misén, börtön- 
büntetést kapnak. Protestánsok szá
mára lehetetlenné teszik a nyilvános 
temetőkbe való temetkezést. A  jelen
tés mégis így végződik: az állandó 
üldözés ellenére is erősödik A  szám
ban is gyarapodik a protestánsok se
rege Spanyolországban.

A  protestánsellenes harcot folytató  
katolikus egyházi személyiségeikhez 
csatlakozott m ost Barcelona érseke, 
dr. Modrego Is. »Keresztes hadjárat
ra« hívja fel híveit a protestánsok 
ellen. Felszólítja a katolikus papokat 
az éberségre s' arra, hogy azonnal 
jelentsék fel, ha protestáns összejö
vetelekre bukkannak.

Tavaszi reménység
Falun és városon m inden ember egyformán az időjárás iránt érdek

lődik. Nemcsak azért, m ert a hosszú és kem ény tél után a tavaszi melegre 
különösen is nagy szükségünk van, hanem, m ert a jövő évi kenyerünk  
sorsát m indnyájan 'kapcsolatban levőnek lá tjuk az idővel. Tudjuk, hogy 
a búzatermést nagyon befolyásolja, m ennyi eső hull, m ilyen  a hőmér
séklet, m ennyi a napsütés. Idei term ésünk sok nehézség után most gaz
dag tavaszi reménységet ígér. A z őszi szárazság, a koratavaszi hűvös 
időjárás után a legutóbbi napokban szemmel láthatóan nő a búza és a 
rozs. Igyekszik pótolni az elmaradottakat. Ezek a napok megerősítik a 
reménységet, hogy az ország nagy részében jó térmés várható.

A z  időjárás segítsége azonban még nem  elég a jó  terméshez. 
Része van ebben az emberi m unkának is. A  mostani ígéret is hirdeti 
az eddigi m u n ká k  eredményét. A  búza méregzöld színe és gyorsabb 
fejlődése a fejtrágyázás következménye. A  tavaszi talajelőkészítés és 
vetés is kedvező körülm ényeket terem tett. A  hengerezés és boronálás 
hatása is meglátszik fejlődő vetéseinken. Ezek az eredm ények további 
m unkára indítanak. A  tavaszi esők nemcsak a hasznos növények fejlő
dését segítették, de árokpartjaink, töltéseink, földjeink számtalan gyom
já t is megerősítették. A  jó termés érdekében ezért fontos m unka  a gyom
irtás. A  kapásnövények termése is mostani jó m unkánk függvénye. 
A  növényápolás, kapálás megsokszorozhatja reményeinket.

A  jól végzett m unka  a gazdának, is, de az egész országnak Is hasz
nára lesz. Késedelmcskedés, gondatlanság, hányavetiség sokszoros kárt 
okoz m indnyájunknak. A  zord tél után ígéretes a tavaszi reménység: 
jó term ésünk lesz, bőven kerü l asztalunkra kenyér és eledel. A  remény
ség valóraváltásához pedig latba kell ve tnünk m inden erőnket.

A  vetés szerencsés sikeréért
(A magyar nyelvű Tranoscius 1135. 

éneke.)

Jó Istenünk, áldásod itt 
Szünet nélkül m unkálkodik, 
Hogy eltarthass bennünket;
Add ez évvel szerencsével 
V ethetnünk be földünket.

Rem énykedünk, amíg vetünk,
De ha áldást nem adsz nekünk, 
Boldogulnunk nem  lehet:
Csak kegyelmed, segedelmed 
Adhat nekünk  életet.

Á ldd meg a m i vetésünket, 
Jutalmazza rem ényünket 
Megfelelő jó idő: 
így lesz aztán m unkánk után  
A ratásunk kedvező.

Vetésünket megromlástól 
S m indenféle más csapástól 
Oltalmazzad kegyesen:
Mert ez gonddal s fájdalommal 
Sujtna m inket rémesen.

S m in t a földbe esett magnak 
Gyümölcse csak úgy támadhat 
Ha előbb elhal benne:
Halálon át ju tok  tovább 
Én is a jobb életbe.

Azok, akik gonddal vetnek, 
A nnál többet remélhetnek,
Ha sok könnyet hullatnak; 
Téged hívnak, benned bíznak 
S örvendezve aratnak.

Istenem , adj képességét 
Sok szép erény gyümölcsének 
Termésére idelenn: 
így a lelkem  fe n t a mennyben 
Dicsőit majd szüntelen!

Szombat esti közös imádságunk
VONZÖ ERŐ 

Jón. 12, 32.

Jézus Krisztus, miután a kereszten át »felemeltetett« az örök dicső
ségbe, most azért fáradozik, hogy mindazokat, akik hittel elfogadják 
Öt Uruknak, az Ö dicsőségében részesítse. Ó azt akarja, hogy sokan 
legyenek részesei az örök étet örömének és békességének. Ezért ígérte 
tanítványainak: »ha felemeltetem a földről, mindeneiket magamhoz von
zók.« Jézus Krisztus ezt a magához vonzást a kereszttel és a keresztről 
szóló beszéddel végzi. A kereszt csodálatos vonzó erejével gyűjtögeti 
örök életre azokat, akik érmék a vonzó erőnek engednek. A kereszt 
és a róla szóló beszéd a történelem folyamán évszázadokon keresztül 
bizonyult olyan hatalmas erőnek, amely képes volt arra, hogy szegény 
bűnös embereket, közömbösöket, csüggedőket, megfáradtakat és kemény 
szívűeket egyaránt Krisztushoz vonzzon.

Bármilyen hatalmas erő is van a keresztben, még sincs benne erő
szak. A kereszt vonzásának ellen lehet mondani és erejét lehet semlege
síteni. Éppen az a döbbenetes, hogy ezt az ember olyan sokszor meg is 
teszi. Viszont azok, akik engednek a kereszt vonzó erejének, azok 
megtapasztalják azt is, hogy a keresztről szóló beszéd nemcsak oda
vonz Jézushoz, hanem újjá is teremt s békességet, örömöt, reménységet 
ad a megújult emberi szívbe.

AD JU NK H ÁLÁT, hogy Jézus Krisztus meg akarja osztani velünk  
az ö  dicsőségét. M agasztaljuk Istent a kereszt csodálatos ere
jéért, megújító hatalmáért.

V A LL JU K  MEG, hogy sokszor tudatosan ellenállunk a kereszt vonzó 
erejének és inkább megm aradunk a régi életben.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy a kereszt bennünket is naponként foglyul 
ejtsen, az új életre vigyen és felszabadítson az örvendező, 
imádságos, munkás életre. Im ádkozzunk konfirmandusainkért 
és magyar népünk országépítő m unkájáért. K. Z.

B I B L I A - O L V A S Ó
HETI IGE: Én, ha felemeltétem a földiről, mindeneket magamhoz 
vonzók. Jn 12, 32.

Május 23. Vasárnap. — Zsolt. 18, 1—1.
Legyünk mindenben hálásak, de ne csupán azért, mert valami 

ajándékot kapunk tőle. A zsoltárt» magasztaló szava indítson arra, 
hogy hitünk magasztaló éneke zendüljön fel. Számunkra a bűnbocsánat, 
Isten szívünkben és életünkben való jelenléte a legszilárdabb alap.
Május 24. Hétfő. — Zsolt. 18, 8—20.

A hivő embert semmiféle kísértés sem roskaszthatja meg egészen, 
mert tudta, hogy Isten az ő támasza és szabadításának órája, ha nem 
siet is, cl) nem is késik.
Május 25. Kedd. — Zsolt. 18, 21—37.

A tiszta lelkiismeret sohasem lehet azonos az önteltséggel. Nem 
elbizakodottságra van szükségünk, hanem hitbeli biztonságra: »Min
denre van erőm a Krisztusban!« (Fii. 4, 13.)
Május 26. Szerda. — Zsolt. 18, 38—51.

Isten népének igazi diadalát »Dávid fia«, Jézus vitte véghez a ke
reszten és a feltámadásban: »Él az Úr és áldott az én kősziklám!«
Május 27. Csütörtök. — Zsolt. 86.

Mennyben.enetel ünnepe azt hirdeti, hogy Krisztus az Atya jobbján 
ül, azaz a hatalom és dicsőség helyén. Amikor a keresztyén ember 
Istent dicsőíti, a jobbján ülő Krisztusban teszi ezt. Szeretetét az egész 
teremtett világ hirdeti. A mi küldetésünk: erre a hitre vezetni.
Május 28. Péntek. — 1. Jn. 1, 1—4.

Hitünk a Krisztusban megtörtént kinyilatkoztatásra, a vele való 
közösségre alapszik.
Május 29. Szómba). — 1. Jn. 1, 5—10.

A hit világosságának szükségszerű következménye a bűnbocsánat
ból táplálkozó alázatos engedelmessége Bodrog Miklós
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Budai egyházmegye
Á budai egyházmegye április 27-én 

ta rto tta  évi rendes közgyűlését Vá- 
rady Lajos esperes és dr. Somogyi 
József egyházmegyei felügyelő elnök- 
aetével. Várady Lajos esperes évi je
lentésében a  ikövetkezőket mon
dotta :

»Evangélikus egyházunk az elm últ 
két év  a la tt világviszonylatban is új 
(helyzetbe került. Elsősorban a nyu
gati egyházak részéről illették kriti
k á k  egyházunkat. Ma azonban m ár 
ezek is értik, hogy

egyházunkat Isten állította olyan 
helyzetbe, am ely által azt akarta 
elérni, hogy egyházunk eszm él
jen, igehirdetésében, lelkipász
tori szolgálatában, az egyház
tagoknak az egyházhoz való v i
szonyában is megújuljon. Isten 
azt akarta és akarja, hogy az ő 
népe megtérjen, Jézus Krisztus
ban higgyen és szeretettel szol

gáljon az emberek között.«
»Az az-öröm  és eredmény, amely 

az elm últ esztendőkben részünkre 
jutott, kötelez bennünket arra , hogy 
szolgálatunkat a világ keresztyén- 
ségének ébredéséért, tisztánlátá
sáért és szeretetben való szolgála
tá é rt továbbfolytassuk.« Az esperes 
ezek u tán  foglalkozott az új kor
m ány programra következményeivel, 
az államsegély kérdéseivel és a  m e
zőgazdasági program ra végrehajtá
sával. »A mezőgazdasági programra

végrehajtásában egyházunk népe is, 
Tessedik Sámuel szellemében, teljes 
erőfeszítéssel vesz részt. A dolgok 
összefüggenek.

Egyházunknak is az a döntő, 
hogy a magyar nép rendezett 
anyagi körülmények, jó viszo
nyok között éljen. Hálát adunk 
Istennek, hogy mindezt békében 
élhettük meg és van reménysé
günk arra, hogy a béke megtar- 

tatik.«

A továbbiakban az esperes az új 
zsinati törvényekkel, az egyháziköz
ségek anyagi helyzetével foglalko
zott. Kiemelte, hogy a Ielkészi 
munkaközösségekben a teológiai 
tanárak  sok segítséget nyújto ttak  és 
m egállapította, hogy »az egyházköz
ségekben az egyházi élet a  legna
gyobb rendben folyt«.

A 'közgyűlés örömmel vette tudo
másul, hogy a budaihegyvidéki gyü
lekezet területén levő két szeretet- 
intézm ényt az egyházmegye buzgón 
tám ogatta. H álával állapíto tták  meg, 
hogy a  Gyülekezeti Segély ez évi 
gyűjtésének fele a pesthidegkúti 
templomé lesz. Az elm últ esztendő 
legfontosabb eseményei közé tartozik 
az egyházmegye életében a buda- 
hegyvidéki gyülekezet önállósulása, 
a  kelenföldi és csepeli templomok 
felszentelésének 25 éves évfordu
lója és a budafoki gyülekezet ön
állósulásának negyedszázados évfor
dulója.

D é li E g y h á x k e r ü le t

Pestmegyei egyházmegye
Válint János esperes és dr. Rékasy

Pál egyházmegyei felügyelő elnöklé
sével m ájus 5-én Budapesten, a 
Deák-téren ülésezett a P estiregyei 
Egyházmegye közgyűlése. Az egyik 
legnagyobb egyházmegyénk har
mincegy gyülekezetéből küldött köz
gyűlési tagok m egtöltötték az egész 
nagytermet. A közgyűlés kiemel
kedő eseménye volt, hogy dr. Paul 
Gennrich ném et lelkész, az összné- 
m et Gustav Adolf W erk főtitkára, 
m eglátogatta a  közgyűlést, azon be
szédet mondott, melyen különös
képpen az egyházak kölcsönös se
gítségnyújtását és az evangélikus 
egyház szórványproblém áit fejte
gette. A külföldi vendéggel együtt 
érkezett a  közgyűlésre D. dr. Vető 
Lajos püspök és Gyöngyösi Vilmos 
pesti esperes is.

A közgyűlésen jelent volt D. De- 
zséry László püspök is, akinek kö
szöntése és dr. Rékasy Pál egyház- 
megyei felügyelő megnyitó szavad 
után V álint János esperes m egtar
to tta  közgyűlési jelentését.

Visszaemlékezett az esperes az 
Egyezményre s m egállapította, hogy 
»ma, h a t év távlatából, az egyhá
zunkban folyó m unka eredménye és 
tapasztalataként bátran  m ondhat
juk, hogy

az Egyezmény jól bevált és va
lóban megteremtette azt a szi
lárd alapot, amelyen állva az 
egyház zavartalanul végezhette a 

munkáját.«
Az új zsinati törvények m éltatása 
u tán  az esperes az állam  és az egy
ház viszonyáról szólva m ondotta:

»Hálásan mondunk köszönetét 
Népköztársaságunk Kormányá
nak, hogy egyházunkat az újjá
szervezés munkájában a leg
messzebbmenő módon támogatta, 
azt tekintélyével alátámasz

totta.
Nagy figyelemmel volt nehézsé
geinkre, ezt m utatta  a lelkészig kon- 
g ruának  m inden lelkész szám ára 
való folyósításában. Az államsegély 
első 25 százalékos csökkentését úgy 
hajto tta  végre, hogy az egyház meg
takarításait és a  javadalma földek 
vételárá t felhasználhattuk ennek a 
csökkentésnek fedezetéül. Az SZTK- 
járu lék  fizetésének megszüntetésé
vel az egyházközségek anyagi terhe 
csökkent. A lelkészek és hozzátarto
zóik szabadságuk idejére vasúti ked
vezményeket kaptak. De hálával kell 
tudomásul vennünk a  püspökeinket 
és az ő Szem élyükön keresztül egy
h ázu n k a t' é rt kitüntetéseket, leg
utóbb azt, hogy egyik püspökünk he
lyet kapott az országgyűlés tagjai 
között és hogy elismerve püspökeink 
m unkáját, szívesen tám ogatta őket 
és segítséget nyújtott abban, hogy 
evangélikus egyházunkat külföldi 
egyházi összejöveteleiken képvisel
hették. De jóindulatát m u ta tta  meg 
az állam  a  hitoktatásra való pótbe- 
íratkozás lehetővé tételével is.«

Az esperes ezután az egyház benső 
m unkáját taglalva k ijelentette: »Az 
evangélikus egyház újjászervező 
m unkájának keretében különösen 
nagy figyelmet szentelt és szentel 
annak, hogy

az egyház szolgálata népünk felé  
még jobban kiszélesedjék és el
mélyüljön. Egyházunk ezirányú 
munkái között szívügyünkké

lett a békemunka. Ma már béke
egyház vagyunk! Nincs egyházi 
közület, m elynek szószékén és 
munkájában ne szerepelne az 
emberiség jóakarattá töm egeinek  
tám ogatása abban, hogy a békét 
meg tudjuk őrizni. De hasonló 
figyelem m el kísérte és kivette 
részét egyházunk népünk élet- 
színvonala em elése munkájában, 
m elynek egyik útja a jövőben a 

szövetkezeti mozgalom.
Sok helyen a  lelkész meggyőző 

szavai ta rto ttak  meg sokaikat a  szö
vetkezeti munllca útján, akiknél a 
kezdeti sikertelenségek, nehézségek 
és főleg a  szövetkezeti eszme ellen
ségei á lta l okozott hírverések okoz
tak  ingadozásokat. Egyházunk első
sorban a  szövetkezeti mozgalom jövő
beli célját lá tja  és nem  az em beri 
gyarlóságokat abban. Ezek minden 
nagy m unkának kezdeti kísérői.«

»Komolyan vállalta egyházunk a 
mezőgazdaság fejlesztéséről szóló 
kormányprogramon megvalósításáért 
folyó m unkában is a  maga részét. Ez 
a nagyszabású és mélyen átgondolt 
pragram m  új lendületet adott a  jobb 
élet k ia lak ításáért való m unkának és 
ebből egyházunknak továbbra is ki 
kell vennie részét.«

A továbbiakban egyházunk öku
m enikus szolgálatáról szólott az es
peres. A szlovák-magyar egyházi 
kapcsolatok újrafelvételéről így 
szólt: »A két szomszédos evangé
likus egyház évtizedek óta tartó , egy
m ástól elhidegült életében állt be a 
kölcsönös egyházi látogatásokkal 
nagyjelentőségű változás, dokumen
tá lva  m indkét egylhéz békekészsé
gét.

A két testvéri evangélikus egy
ház együttélésének új történelmi 

lapjait kezdtük meg írni.«

Az egyházi sajtóról szólva, k i
em elte az esperes, hogy »a bibliael
látásban nem  volt semmi fennaka
dás, az m indig kapható volt«. A kü
lönböző egyházi m unkák ism ertetése 
során az esperes nagy hangsúlyt te tt 
a Gyülekezeti Segély »Két templo
m ért« gyűjtési akciójára és hangoz
tatta , hogy »a gyűjtési akció egész 
éven á t folyni fog, figyelmeztessük 
erre  híveinket és az egyházmegye 
járjon  elől jó példával«. A továb
biakban az esperes rám utato tt arra, 
hogy.

»evangélikus egyházunknak to
vábbra is fájó kérdése a római 
katolikus egyház viselkedése, 
túlkapásai és erőszakoskodásai«.
A reverzálisok, az elkeresztelé- 
sek és az evangélikus templom
ban megkötött házasságok újra- 
m egáldása területén folyik ez a 
támadás. Az esperes megje
gyezte, hogy katolikus részről 
»népünk között gyakran hangza
nak el egyházunkról és annak 
vezetőiről felelőtlen kijelenté

sek«:.
Az esperes bejelentette, hogy az 

egyházmegye területén
1953-han tíz egyházközségben, 
úgymint Albertiben, Aszódon, 
Ácsán, Bényén, Csornádon. Csö
mörön, Csőváron, Galgagyörkön, 
Irsán, Maglódon összesen 743 
szlováknyelvű istentiszteletet vé

geztek a lelkészek.
Az esperesi je lentést az egyház

megye közgyűlése örömmel hallgatta 
és azt elfogadta,

A jelentés elhangzása u tán  D. De- 
zséry László püspök nagy beszédet 
tartott, melyben az egyházmegye 
m unkáját értékelte és részletesen is
m ertette  az egyháznak jutó állam 
segély kérdéseit, a 25 százalékos 
államsegély-csökkentés pótlásának 
m ódját és

felhívta a gyülekezeteket, hogy 
készüljenek elő az állam segély  
öt év m úlva bekövetkező to
vábbi csökkentésének egyházi 

forrásokból való fedezésére.
Az egyházmegye közgyűlése ezek 

után a  folyó ügyéket tárgyalta, tu 
domásul vették, hogy a  m enori egy
házközség két tem plom telket kapott 
hívektől ajándékba, úgy határozott, 
hogy a dénszentmiklósi fiókegyház
községet a pilisi egyházközségtől a 
nyáregyházi egyházközséghez osztja 
be, m ajd választásokat ejtettek  meg, 
m elyeknek során dr. Molnár Rudolf 
m onori, lelkészt választották meg 
egyházmegyei pénztárosnak, tör
vényszéki bíróvá pedig Fazekas Já
nost és M edvey M átyás lelkészt.

A rendkívül népes és lelkes köz
gyűlés úrvacsorával kezdődött, az 
Erős v á r énekkel fejeződött be.

Somogy>xalaí egyházmegye
M ájus 5-én ta rto tta  a  somogy-za- 

lai egyházmegye közgyűlését. A ve
tést növelő, bőségesen hulló eső el
lenére nagy számmal gyülekezett 
össze a  24 egyházközség kiküldötte. 
A közgyűlést vendégül látó nagy
kanizsai gyülekezet szép templomá
val, tágas gyülekezeti házával és ba
rátságos, vendégszerető paplakával 
jó keretet biztosított a  közgyűlés 
számára. A gyülekezet tagjai közül 
sokan vettek részt a  megnyitó isten
tiszteleten, sőt, a közgyűlésen is.

»Űj anyagból, ütemesen, m egújult 
emberekkel, együtt kell. építenünk 
gyülekezeteinket« — m ondotta Ku
tas Elek esperes a  közgyűlést meg
nyitó istentisztelet igehirdetésében. 
Az egész közgyűlés az együttes 
m unka örömét, eredményességét, 
em bereket testvéri, őszinte szere- 
te tre  összefogó ere jé t tükrözte.

Az esperes jelentésének bevezeté
sében köszönetét m ondott a  lelké
szek odaadó m unkájáért, a  gyüleke
zetek népe egyházhűségéért, m ajd 
így fo lytatta:

»Köszönetmondásom harmadik 
szava legyen m a állam unké és 
kormányunké, m indenekelőtt 
azért a bátorságért, am ellyel 
őszintén feltárta azokat a hibá
kat, amelyek gazdasági életünk  
jövőjét veszélyeztették és hozzá
kezdett egy olyan m élyreható 
és nagyvonalú mezőgazdasági 
Programm megvalósításához, 
amelyből hazánk egész népe jog
gal várhatja életszínvonalának  
jelentős m egjavulását. Köszön
jük kormányunknak ezt a nagy 

rem énységet
és azt a m unka- és életkedvet, ami 
ennek eredményeiként m áris egyre 
erőteljesebben kezd jelentkezni fa
lusi népünk között.« Jelentésében k i
té rt egyházunk m egnövekedett nem 
zetközi jelentőségének ism erteté
sére, a reform átus egyházzal való 
bensőséges, meleg kapcsolat kiépülé
sére, amely az egyházmegye gyüle
kezetei között is megmutatkozik. 
Részletesen ism ertette az új zsinati 
törvényeket, sajtóosztályunk m últ 
évi m unkáját.

A gyülekezetekről adott összképből 
a  következőik em elkedtek k i: Az egy
házi funlkciók száma kb. ugyanaz, 
m int a z , előző évben. Az e&ketések 
száma és az- űrvacso rázok száma 
csökkent. A tanács- és a  közgyűlések 
száma kedvező: 161, illetve 87. Kevés 
az önkéntes m unkások száma: 46. 
Nyolc gyülekezetben egyáltalán nincs 
is. Az esperesi látogatások alkalm á
val legszebb gyülekezeti élet Kapos
váron, Kötésén, Nagykanizsán, Iha- 
rosberényben, Gyékényesen, Sur- 
don és Sandon m utatkozott.

Az esperesi jelentés u tán  az egy
házkerület és Dezséry László püspök 
nevében Benczúr László püspöki tit
k á r szólalt fel. Felszólalásában k i
emelte, hogy a gyülekezetek épülése 
felé az 1948-ban összeült zsinat nyi
to tta meg az utat, m ajd a követke
zőket m ondotta: »Ennek az egy
házmegyének a gyülekezetei kato
likus többségű lakosság között él
nék m indenütt. A lelkészék és a 
gyülekezetek népe is állandó érin t
kezésben van a katolikussággal. Ez 
az adottság hárm as elkötelezést ró 
ránk.

Katolikus testvéreinkkel m in
denütt együtt kell működnünk, 
ahol a község javáról és a nép 
boldogulásának szolgálatáról van  
szó. Éberséget kell tanúsítanunk  
ott, ahol gyülekezeteink életét 
megbontani és zavarni igyekez
nek, akár reverzális-erőszakolás- 
sal, akár elkercszteléssel, vagy  
m ás formában. Ellenállást kell 
tanúsítanunk mindenütt, ahol 
hamis egyházfogalommal — az 
uralkodni akaró, pozíciókért har
coló, az embereket hamis poli

tikai rem énységgel ámító egyház 
képével kísértenek meg bennün

ket.«
Az esperesi jelentéshez többen 

szóltak hozzá. Molnár Lajos barcsi 
lelkész arról számolt be, hogy kis 
gyületkezete sok más gyülekezethez 
hasonlóan eddig a  földbirtokokra tá
maszkodott. Az egyházmegye gyü
lekezeteinek testvéri segítsége követ
keztében gyülekezete most is él és 
szolgálatát ellátja. Trimmel Henrik 
egyházmegyei felügyelő a rra  hívta 
fel a figyelmet, hogy

gyülekezeteink is átalakulóban 
vannak. Az egyház terheit széle
sebb alapokra kell fektetni, mert 
ezzel biztosíthatjuk az igehirde
tés ellátását. Többet várnak ma 
minden munkástól, a lelkészek

től is.
Ezt a több m unkát kell szélesebb fe
lelősségvállalással biztosítani.

A közgyűlésen kérték  az esperesi 
látogatások folytatásét. Kimondták, 
hogy az üresedésben levő felügyelői 
állásokat június 30-ig m indenütt be
töltik. K érték az intézkedést az 
Éneskeskönyv új kiadásának meg
jelentetésére.

A  közgyűlés kiemelkedő eseménye 
volt Loós János számvevőszéki je
lentése. A zsinat VII. tc.-re hivat
kozva, am ely szerint a  »Magyar
országi Evangélikus Egyház háztar
tásá t Isten igéjének hatalm ára ala
pozza és anyagi ere jét Isten igéjének 
hirdetésére, a  szeretet gyakorlására 
fordítja«,

hálával h ívta fel a figyelm et 
arra, hogy Isten igéje valóban 
élő és ható. Statisztikailag mu
tatta ki, hogy az elm últ évben 57 
százalékkal teljesítették túl a 
gyülekezetek önkéntes vállalásu
kat. Az adakozás 30 százalékkal 
emelkedett. 100 százalékkal ad
tak többet országos egyházi cé
lokra, mint am ennyit előirányoz

tak.
A gyülekezeteket egyenként i^jjtte 

sorra, k im utatva azt, évente hány 
forintot adakozott á tlag  egy-egy gyü
lekezeti tag az egyházi hozzájárulá
son kívül. Első helyre Nagykanizsa 
került. Zalaistvánd, am ely egy éve 
té r t á t  az önkéntes egyházferantar- 
tásra, m iután  eddig földbirtokokra 
alapozta az agyhézfenntartást, a  m á
sodik helyre került.

Szomjas Károlynak, a  Ielkészi 
munkaközösség tevékenységéről adott 
részletes .beszámolója u tán  a  közgyű
lés keretében te tt jelentést a Gyám
intézet, illetve a  Gyülekezeti Segély 
m unkájáról Lágler Béla lelkész. Eb
ben az esztendőben a  somagyvámosi, 
a következő évben a somogymed- 
gyesi templom építésének befejezé
sét és megsegítését tűzték ki célul.

A közgyűlés részvevőit szeretet- 
vendégségen lá tta  vendégül délután 
a  nagykanizsai gyülekezet. A 7 óra
kor tarto tt templomi ünnepségen 
Benczúr László püspöki titk á r h ir
dette az igét, Jakus Imre lelkész ol
vasott fel verseiből, a Gyülekezeti 
Segély feladatairól ta rto tt előadást 
Lágler Béla és Fónyad Pál nagy
kanizsai lelkész m ondott im ádsá
got.

A kis gyülekezetekből és sok szór
ványból álló egyházmegyének jövő
jé t főleg k é t tényező fogja m eghatá
rozni: milyen m értékben tudnak ki
gyógyulni a gyülekezetek a  még 
m indig mutatkozó egykerendszerből 
(a tem etések száma több, m in t a ke
reszteléseké; van olyan gyülekezet, 
ahol az előző éven 1 kereszteléssel 
16 tem etés á ll szemben)’ és milyen 
m értékben tud ják  a jórészt gazdál
kodókból álló gyülekezetek a helyes 
kapcsolatot m egtalálni egész tá rsa
dalm i fejlődésünkkel,

Nyugat'békésl egyházmegye
A Nyugat-békési Egyházmegye 

Kondoroson ta rto tta  évi rendes köz
gyűlését április 29-én. Dr. Nádor 
Jenő egyházmegyei felügyelő meg
nyitójában Tessedik Sámuelről szó
lott. Aranyi József esperes jelentése 
egyházi tájékoztató, esperesi m unka
jelentés s a gyülekezetek életét meg
rajzoló bő és iránytm utató jelentés 
volt.

A közgyűlést abban a kondorosi 
templomban tartotta az egyház
megye, am ely ez évben ötven- 

esztendös.
A gyülekezet külöp készül ugyan 

ennek a m egünneplésére a templom 
belső renoválásával, előreláthatólag 
a  nyár folyamán, de most is áhítatos 
hálaadás töltötte el a közgyűlés tag
ja it ezért a  kiemelkedően szép, neo- 
gót stílusban épült templomért.

Második kiemelkedő szempont a 
közgyűlés részvevőinek szép száma. 
Nem csupán az érdeklődő gyüle
kezetbeliekre gondolunk, hanem  
arra, hogy a közgyűlés hivatalos tag
jainak, kiküldötteinek szinte teljes 
létszám a együtt volt.

A gyülekezetek felelősségét s az 
egyházi közügyek iránti m ély  
érdeklődését m utatja ez, ami itt 
is, de országszerte is örvendetes 

jelenség.
Harm adik esem ényként kiem eljük 

az egyházmegyének a Gyülekezeti

Segély-gyűjtésben tanúsított maga
tartását. Példaszerű gyűjtésben á ll 
ez az egyházmegye. A tavaly gyűj
tö tt összegnek a  megkétszerezése 
felé haladnak már. Benczúr Zoltán, a 
Gyülekezeti Segély egyházmegyei 
előadója nagy figyelemmel hallga
to tt jelentést terjesztett elő, ami ige- 
szerű 'e lv i alapvetés után részletesen 
számolt be az egyes egyházközsé
gekben befolyt összegekről. Üjítás- 
ban is leleményesek voltak: külön 
gyűjtési tételként vezetik és szor
galmazzák a lelkészek adományai 
m ellett a felügyelők külön adomá
nyait is, am i m áris szép eredm ény
ről tanúskodik.

A közgyűlésen a Déli egyházkerü
let képviseletében részt vett Koren 
Emil, a  Gyülekezeti Segély országos 
lelkészvezetője s  üdvözlő szavaiban 
a  következőket mondotta:

»Az egyházmegyei közgyűlés régi 
örökség szerint »leadminisztrál« egy 
esztendőt. Zsinati törvényeink s 
egész zsinatunk levegője im m ár ki
kerü lt a  jogi nyelv és zártság v ilá 
gából s ma az egyház szervezeti élete 
előtt is széles látókör ny ílt meg. Ez 
m a annyit jelent, hogy

a kerület élete itt dobog az egy
házmegyékben. Itt intéződik el 
és kell elintéződnie minden lé 

nyeges kérdésnek.
Az egyházmegyék összedolgozott 

papsága és világi vezetői viszik to
vább az egészséges életet. I tt  nem  
ak ták  záródnak le és nem  esemé
nyeket regisztrálnak m a m ár, ha
nem  m aga az egyház mozdul i t t  s 
lá t messze: kerület, egyházegyetem, 
sőt egyre inkább a világ keresztyén- 
sége, az ökuméne felé.

Ab egyházkerület is így néz Bé
kés felé. Sziklamászó turisták  tanít
ják, hogy a testnek három ponton 
kell mindig szilárdan fogóznia, hogy 
biztosan haladjon a  csúcs felé.

Déli egyházkerületünk három 
ilyen pontra tekint különösen, 
hogy biztosan haladjon az épülő 
jövendő csúcsai felé: Budapest, 
Tolna-Baranya és Békés. Ezzel 
a felelősséggel intéztessék tehát 

itt minden ügy
s vessenek számot minden csatorná
val, am elyben az egyházmegye élete 
is tovább folyik.

Evidens teológiai igazság, hogy az 
ige egyháza vagyunk s Ielkészi m un
kánk  minden igazi ta rta lm a az ige 
hirdetésének hogyanja körül feszül. 
Ennek a  hogyannak most egy pont
já ra  szeretnék rám utatn i a  hallott 
esperesi jelentés nyomén. Egyhá
zunknak rendkívüli hatású nagy ige- 
hirdetője, B lum hardt mondotta, hogy 
az igehirdetés m indig ördögűzés. En
nek a  m ondatnak az igazsága m a 
nem  középkori m isztikus képzetek 
felelevenedését jelenti a szám unkra, 
hanem  annak  a  reális valóságát, 
hogy az igehirdetés m indig a  bűnnel 
szemben harcol s m i korunkban 
egyre jobban látn i tudunk  a bűn 
kérdésében is »perspektívában«. Az 
elm últ háború során volt módunk 
látni s nyíltan beszéltünk is arról, 
hogy démonifcus erők m unkálkodnak 
körülöttünk.

A hit szem ével nézve ma már v i
lágos előttünk, hogy abban a 
kérdésben, amit ma a világ ma
gasra emel, a háború kérdésé
ben, micsoda diabolikus, démoni 

erőkkel állunk szemben.
Ma úgy áll előttünk a háború 

réme, m int amiből kiveszett minden 
em beri hősiesség, akarás és áldozat 
s a  hidrogénbomba kísérletei bizo
nyítják, hogy démonifcus lehetősé
gek és erők haláltakarása rejlik  csak 
benne. Néhány éve még, ha ilyen 
kérdésekről úgy beszéltünk, m int 
papok, gyanúsan néztek sokan, hogy 
máért »politizálunk«.

Ma mindenki előtt kétségtelen, 
hogy nálunk ez teológiai kérdés, 
az egyház kérdése is, az ige hir
detésének kérdése a való életre 
nézve, — ha igaz az, hogy vállal- ,  
juk a harcot a bűnnel szemben. 
»Tárgyalni« — ez Budapestről 

indult kJ. . .
»íme, az Isten hatalm as« — ez 

ma a lózung-ige. Hatalm as abban is. 
hogy életet akar s nem halált. Mi a 
bűnnel szemben Isten győzelméérl 
harcolunk.

Élet számunkra az is, amit a ma
gyar nép »élet«-nek nevez.

A közgyűlés ezek után folyó ügye
ke t tárgyalt és teljes tisztújítást vég
zett.
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Imádság
GENFBEN a Távol-keleti béke 

megteremtéséért dolgozó nagyjelen
tőségű nem zetközi konferencia má
sodik szakaszán is túljutottak. A z  
első szakasz az első héten fo ly t le, 
m elynek az volt a jellemzője, hogy az 
amerikai kormány képviselője: Dul
les megkísérelte az angol és a fran
cia küldötteket a maga oldalára ál
lítani s őket arra rávenni, hogy aka
dályozzák meg a távolkeleti kérdések 
békés megoldását s ehelyett inkább  
éljék bele magukat abba a gon
dolatba, hogy A m erika oldalán be
avatkoznak a vietnam i háborúba. 
Dullesnek ez a kísérlete nem  sike
rült. Elutazott Genfből és helyét át
adta helyettesének. A  békét akaró 
emberiség egyértelműleg értelmezte 
a genfi értekezlet első hetét. A  tá
volkeleti háború kiterjesztésének az 
amerikaiak nem  tudtak itt  sem pár
tot teremteni. A  béke kilátásai meg
növekedtek. A z értekezlet második 
szakasza azután igen lényeges gya
korlati eredm ényre' vezetett. Meg
állapodás jö tt létre az indokínai (viet
nami) béketárgyalások elvi alapjai
ról. Ez a megállapodás természetesen  
m ég nem  jelent fegyverszünetet V ie t
namban, még nem  jelenti a békét, de 
azt jelenti, hogy a béketárgyalások
nak megvan az elvi alapja. Megálla
podtak abban, hogy a béketárgyalás 
alapelve egyidejű tűz-szünet legyen 
Vietnam, Khm er és Patet-Lao terüle
tén, megállapított területekre vonják  
össze a két harcoló fél csapatait, a tűz- 
cztínei után ne lehessen csapatokat 
és fegyvert szállítani az indokínai 
területre, semleges államok és a had
viselő felek képviselőiből álló 
vegyesbizottság ellenőrizze a tű z
szünet betartását s az értekezleten  
részvevő államok garantálják a fegy
verszünetet. Ez a megállapodás a 
békére törekvő népek nagy győzel
me, m ert az indokínai béke lehetősé
gét igazolja és mert u tat nyit a to
vábbi tárgyalásoknak. Fülünkbe 
cseng a Béke Világtanács budapesti 
ülésének felhívása: »Tárgyalni, tár
gyalni, tárgyalni!« A  tárgyalás méltó 
a kultúremberiséghez s a tárgyalá
sokban minden jóakaratú ember an
nak biztosítékát látja, hogy az ered
m ényre is vezethet, megszerezheti a 
hón óhajtott békét, az emberi élet 
legfőbb létalapját. Ezt a győzelmet 
a béketábor igen nagy ellenállás le
küzdésével érte el. A z amerikai, az 
angol és a francia küldöttség, vala
m in t a .vietnam i bábkormány m in
denféle módon próbálta akadályozni 
e győzelem kibontakozását. A  meg
állapodás mégis létrejött s ez nyugati 
vélem ények szerint többek között 
annak is köszönhető, hogy a V iet
nami Demokratikus Köztársaság 
helyzete katonailag is, politikailag is 
rendkívül erős. Nyugati vélem ények  
szerint, ha V ietnam ban szavazást 
tartanának, Ho Si Minh, a szabadsá
gáért harcoló vietnam i nép vezetője 
fe ltétlenül megkapná a szavazatok 90 
százalékát. A  francia elnyomás alatt 
sínylődő vietnam i nép szabadságküz
delmének erkölcsi ereje és igazsága 
és a békéért harcoló embermilliók 
erkölcsi ereje és igazsága viszi előre 
a genfi értekezletet kedvező irányba, 
a békés tárgyalások felé. Ugyanak
kor Genfben a Kínai Népköztársa
ság külügym inisztere előterjesztést 
te tt a koreai kérdés békés rendezé
sére nézve is, m ely szerint semleges 
államok képviselőiből alakítandó bi
zottság ellenőrzésével tartsanak össz- 
koreai választásokat. Jellemző, hogy 
a délkoreai bábkormány fé l ezektől a 
szabad választásoktól és akadályozni 
akarja azt. A  távolkeleti béke kér
dését tárgyaló genfi értekezlet ezen 
a ponton ism ét erkölcsi kérdések elé 
kerül. A  dem okratikus választások

§s munka
erkölcsi ereje azonban bizonyára 
szintén segíteni fogja a genfi tárgya
lások előremenetelét.

BERLINBEN ism ét összeült a 
Béke Világtanács. A  genfi tárgyalá
sok idején az egész békeszerető em 
beriség Berlinre is néz most majd. 
A zt várja a Béke Világtanács ülésé
től, hogy az ismét építő módon fogja 
elemezni a nem zetközi helyzetet s a 
béke ügyét előresegítő jelszót tud 
adni azoknak a jóakaratú em berek
nek, akik a békéért már eddig is 
oly nagy eredménnyel küzdöttek, 
akik ezt a küzdelm et győzelmesen 
akarják és fogják befejezni. Ä Béke 
Világtanács ülésén ism ét ott van a 
magyar protestantizmus kiváló kép
viselője, a Béke Világtanács egyik 
magyar tagja: Péter János reformá
tus püspök. Magyar protestáns egy
házaink egységesen, h itük és meg
győződésük teljes lelkesedésével álla
nak ott mögötte és mindazokkal, 
akik a Béke Világtanács ülésén részt 
vesznek. Bizonyosak vagyunk benne, 
hogy hitünkből folyó engedelmes
séggel, Jézus Krisztus tanításához al
kalmazkodva, erkölcsi igazságot és 
követelést m ondunk akkor, amikor 
im ádkozunk a békéért, bizonyságot 
teszünk a békéről s békés, szorgal
mas, hazafias m unkánkkal dolgozunk 
a békéért. Berlinben is az erkölcsi 
kérdés vetődik fe l az egész emberi
ség számára. N ekünk, keresztyének
nek nyilvánvalóan az erkölcsi igaz
ság diadaláért kell im ádkoznunk.

BUDAPESTEN összeült a Magyar 
Dolgozók Pártja I II. kongresszusa. 
A kongresszusra a párt hónapok óta 
készült. Dö vele készüit-nz egész nép 
is akkor, amikor a párt és a kormány 
határozatainak megvalósításáért dol
gozott. A  m últ esztendőben kihirde
tett új kormányprogramm, m elyet a 
párt és a kormány lépésről lépésre 
nagy eredm ényekkel valósít meg, a 
mezőgazdaság fejlesztéséről szóló kor
mányprogramm, m ely valóban moz
gósította, lelkesítette az egész magyar 
vidéket, az egész magyar nép egyet
értésével találkozott s az egész m a
gyar nép szorgalmas m unkáját vál
totta ki. A  magyar dolgozó nép ma
gasabb életszínvonaláért, m űveltebb  
életéért, m inden szempontból em be
ribb életéért fo ly ik  a küzdelem  or
szágszerte. Még eredményesebben és 
mindig eredményesebben kell dolgoz
nunk ennek a célkitűzésnek meg
valósításáért. Jobb anyagi létfelté
teleink reménységében kell m inden  
nap elvégeznünk a ránkeső m unkát, 
kell betartanunk az állami fegyel
met, te ljesítvén az állam iránti kö
telességeinket munkában, adózás
ban, beszolgáltatásban. Egyházunk 
ismeri azt a kötelességét, hogy népét 
jó m unkára és Kötelességteljesítésre 
nevelje és buzdítsa. Ism erjük ezt a 
kötelességünket, m ert i t t  ism ét er
kölcsi kérdés vetődik fel a szám unk
ra. A z egész nép javáért, m inden m a
gyar boldogulásáért, gyerm ekeink  
boldog, szép jövőjéért kell ma helyt- 
állanunk.

GENF, BERLIN ÉS BUDAPEST  
az életünkre, annak m inden vonat
kozásában kiható három fontos érte
kezlet városa Istennek engedelmes 
életünk komolysága felől kérdez meg 
m indannyiunkat. Felveti a kérdést: 
vájjon tudunk-e az egész nép és az 
egész emberiség ügyében felelősséget 
vállalni, iránta szeretetet érezni és 
jólétéért áldozatkészen fáradozni. A  
keresztyén ember a földön kapja  
Isten üzeneteit, a földön kapja Isten  
parancsait, és a földi kötelességtel
jesítés m indig a mában esedékes a 
számára. A  hivő engedelmessége 
olyan vallásgyakorlat, m elynek a 
földi életben van érvénye, kihatása 
és gyümölcse. Fel kell ism ernünk Is
tennek ma érvényes parancsait és 
engedelmeskednünk kell azoknak. 
Ezekben az erkölcsi kérdésekben  
imádság és m unka legyen a m i vála
szunk.

A z E gyh ázak  V ilág tan ácsa  a békéért
Dr. George Bell,

chidhesteri püspök, az Egyházak Vi
lágtanácsának elnöke Otto Nuschke- 
nak, a Németországi Keresztyén 
Demokratikus Unió (CDU) elnöké
nek hozzá intézett levelére a követ
kező választ írta:

»Nagy érdeklődéssel olvastam áp
rilis 14-én hozzám intézett levelét. 
A benne foglaltaikkal kapcsolatban 
alkalmam volt megbeszélést foly
tatni az Egyházak Világtanácsában 
vezető helyet betöltő személyiségek
kel.

Azt hiszem nem ismeretlen ön  
előtt az az aggodalom, amely az 
Egyházak Világtamácsát azon ka
tasztrofális lehetőségek tekintetében 
eltol tiik, amelyek a hidrogénbomba 
okozta veszedelemből adódnak. Az 
Egyházak Világtanácsa végrehajtó 
bizottsága 1950. február 21—23. kö
zött Bosséy-ben tartott ülésén egy
hangúlag fogadott el egy nyilatko
zatot, amelynek bevezető szaval 
kővetkezőképpen szólnak:

»A hidrogénbomba a legújabb és 
a legveszedelmesebb lépés a 
hadviselésnek abban a fokozá
sában, amely a háborút az em
berek és nemzetek közötti küz
delemből az emberi élet tömeg- 
pusztításává változtatta át. Az 
embernek Isten elleni lázadása 
itt olyan ponthoz érkezett el, 
amelyen önmagát semmisíti meg, 
ha indulatainak nem szab ha

tárt.
Ez történt négy éve és azóta is 
foglalkoztatja az Egyházak Vi-

A békéscsabai egyházközség erzsé- 
bethelyi lelkésze, Linder László, 
régóta gyűjti a gyülekezeti élet em
lékeit és bizonyságait. Tavaly Tra- 
noszciusz-kiállítást rendezett. Gyüle
kezete területéről összegyűjtötte és 
tanulságosan elrendezve bemutatta a 
Tranoszciusz ott feltalálható kiadó
sait és azokat a példányait, amelyek
nek különlegesen szép, veretes a 
kötésük. Egy-egy díszes és erős kö
tés meggyőzően tanúskodott a kiál
lításon tulajdonosáról; elmondta ró
la, hogy örököseivel együtt megbe
csülte és naponként forgatta.

Linder László lelkész figyelm e ki
terjed gyülekezete népének egész 
életére. Néprajzi érdeklődése és 
gyűjtése beletartozik abba a hatal
mas munkába, amelyet az ethno- 
gráfia szóval szoktunk jelölni. Ha
zánk népe életének emlékei közt 
egyformán érdekli a szuszéi:, ez a 
ládaszerű ősi bútor, de minden dal
lamváltozat is, amellyel az evangé
likus hívek otthon éneklik a Tra- 
ncszciuszból vagy szüleiktől tanult 
kedves éneküket.

Ezúttal a posztillákra összponto
sítja figyelmét a bókéscsaba-erzsé- 
bethelyi lelkész. Igyekszik minél töb
bet felkutatni azokból az áhitatos- 
ságí könyvekből, amelyek gyüleke
zete tagjai otthonában találhatók. 
Elsősorban éppen a posztillákat nyo
mozza, tehát azokat a könyveket, 
amelyek az égyházi esztendő rendje 
szerint az evangéliumi vagy epistolai, 
esetleg mindkétféle igék alapján pré
dikációkat, elmélkedéseket tartalmaz
nak a házi áhítat céljára. De az 
efféle gyűjtés természetéből követke
zik, hogy a kivetett hálóba rokon tar
talmú könyvek is belekerülnek. Ezért 
feküdtek a kiállításon — nagyon 
helyesen — a posztillák mellett olyan 
könyvek is, mint amilyen például a 
»Diarium biblicum«. Ez minden nap
ra egy-egy bibliai történetet ad, az 
egyik évre Ó-, a másikra újtesta- 
mentomiakat.

A kiállítás az eddigi, az ideigle
nes gyűjtésről adott tanúságot. Fel
tehető, hogy még sok érdekes emlék 
lappang csak a békéscsabai hívek 
házaiban. Hát még milyen tanulsá
gos eredményre jutnánk, ha sokfelé

lágtanácsát a nemzetközi ügyek
kel foglalkozó bizottság ülésein 
és más kérdések összefüggésé
ben is a hidrogénbomba ügye. 
Nincs kétség afelől, hogy az idén 
nyáron Evanstonban ülésező 
Egyházak Világtanácsa teljes fi
gyelemmel fordul a hidrogén
bomba kérdése, valamint afelé 
a nemzetközi helyzet kérdése 

felé, amelyben a hidrogén
bomba oly nagy jelentőségre 

tett szert.
Meg vagyok győződve arról, 
hogy mindnyájan arra törek
szünk, hogy gigászi erőfeszíté
sek útján is nemzetközi meg
egyezésre juthassupk. Az Egy
házak Világtanácsának az a leg
főbb szándéka, hogy az elmér
gesedett politikai összeütközé
seket a tárgyalás felé terelje. A 
népek kormányai, de különös
képpen a nagyhatalmak, rend
kívüli mértékben felelősek a 
mai időben. Atekintetben semmi 
kétség sem lehet az Egyházak 
Világtanácsa felől, hogy annak 
elgondolásai arra irányulnak, 
hogy minden lehetőt elkövet
nek a népek megsegítése, a 
gyűlölet és a bizalmatlanság 
áttörése, az igazságosság és a 
béke biztosítása érdekében, még
pedig a rettenetes atombomba 
eltiltásával és a félelem uralmá

nak a megszüntetésével.-«
O. F. Nolde,

a philadelphiai lutheránus lelkész- 
képző intézet dékánja, az Egyházak

végeznénk hasonló kutatást! Máris 
kitűnt, hogy a XfX. század utolsó 
évtizedeiben a békéscsabai híveknek 
egy buzgó csoportja könyvek kiadá
sára vállalkozott, csakhogy kieiégül- 
hessen az a vágyuk, hogy a gyüleke
zeti istentiszteleteken kívül vagy 
azokat nélkülözve más könyvekből is 
épüljenek, mint csak a Tranoszciusz- 
ból, meg a Bibliából. Aztán az is ki
tűnt, hogy messzünnen is hozattak 
maguknak áhítatos könyveket a bé
késcsabai evangélikusok. Egyik érde
kessége a kiállításnak Comenius 
»Praxis pietatis« című, de persze 
cseh nyelvű munkájának 1877-bc  ̂
való kiadása. Ez a könyv önmagá
ban, egyedül is évszázadokat és or
szágokat ölel át.

De bármennyire tanulságosak is a 
kiállított könyvek önmagukban, leg
alább ennyire jelentősek azok a fe l
jegyzések, amelyeket Linder László 
egyes könyvekhez készített. Kikér
dezte tulajdonosaikat, honnan s ho
gyan kerültek a család birtokába, mi
módon használták azokat. Egyik-má
sik könyv élete családi életsorsokat 
tükröz. Az egyik áhítatossági könyv 
például azért tett nagy szolgálatot 
egy családban, mert a családfő ura
dalmi cseléd lévén, nem járhatott be 
vasárnaponként a templomba. Egy- 
egy ilyen adalék valósággal kiált 
azok felé, akik egyházunk történeté
vel foglalkoznak, akár mint kutatók, 
akár mint érdeklődők. Linder László 
készülő kegyességrajzi tanulmánya 
minden bizonnyal még erősebb fi
gyelmeztetés, még inkább eszméltető 
lesz. Minden korban és mindenféle 
körülmények között az a legfonto
sabb és legizgalmasabb az egyháztör
ténelemben, hogy miképpen ér el az 
ige az emberhez — s éppen .»egyhez 
a sok közül« —, és m iképpen él az 
ember az igével, az igéből, az ige sze
rint és az ige követségében.

A  békéscsabai pasztilla-kiállítás 
voltaképpen ünnepi emlékezés azok
ra a tanyasi parasztokra, uradalmi 
cselédekre, egykori jobbágyokra, job
bágyivadékokra, kisbirtokosokra és 
öreg nénikékre, akik családjuk és 
szomszédságuk körében az apostolok 
szolgálatát folytatták.

Sólyom Jenő dr.

Viláigtanácsa Nemzetközi Ügyekkel 
Foglalkozó Bizottságának igazgatója, 
üzenettel fordult a genfi értekezlet 
részvevőihez. Ebben kifejti, hogy az 
indokínai és koreai kérdések akkor 
oldhatók meg, ha az értekezlet 
részvevői nem merevednek meg hi
vatalos állásfoglalásaikban, hanem 
bebizonyítják tárgyaló készségüket 
és rugalmasságukat. — Nincs semmi 
értéke — szegezi le Nolde igazgató 
—, hogy bármelyik fél »diplomáciai 
győzelmet« arasson. Nolde szerint 
az indokínai és koreai problémáik 
megoldását célzó genfi értekezlet 
négy főtényezővel áll szemben: 1. 
Az ázsiai népek öntudatra ébredése,
2. a felgyülemlett igazságtalanságok,
3. a hatalmi tömbök okozta feszült
ségek, 4. a megoldási lehetőségek 
közötti különbözőség.

A genfi értekezletnek alkalma 
nyílik most, hogy kikapcsolja 
tárgyalásaiból az »erő politiká
ját« és a nemzetközi vitás kér
dések megoldására nézve a bé
kés tárgyalások menetét fogadja 

el.

Készülj az ige hallgatására!
HUSVÉT UTÁN 6. VASÁRNAP 

Rm. 24, 13—19.
Jézus Krisztus egyháza nem  ön

magáért, nem  csupán tagjainak ki
sebb, vagy nagyobb csoportjáért van, 
hanem m indenkiért, m inden em 
berért. .Ép pc« ezért a gyülekezet tag
jainak nem  az a feladata, hogy a kö
zé jük  nem  tartozókat bírálgassa, 
vagy bármilyen módon uralkodni 
igyekezzék rajtuk, hanem hogy szol
gáljon m indenkinek. Csak így és ilyen  
módon biztosíthatja fennmaradását, 
csak így számíthat arra, hogy mások 
is meghallgassák.

A  szolgálatnak sokféle ú tja  és 
módja van. A  legkönnyebb módszer 
az, amikor sokat beszélünk és sem
m it sem cselekszünk, ha csupán a 
szájunk jár, tekin tet nélkül arra, 
hogy erre szükség van-e vagy sem. 
Hlyen álláspont m ellett egyáltalán 
nem csodálható az, hogy m unkánk
nak, szavainknak nincsen meg a várt, 
vagy rem élt hatása, sőt ellenkező
leg, váratlan ellenhatásai lesznek.

Nehezebb mód az: — Pál mégis ezt 
köti a rómaiak lelkére és így a 
m iénkre is — lemondani az élet 
olyan dolgairól, am elyekben szabad
ságot adott szám unkra az Isten. Igaz, 
hogy ma már nem  botránkozik meg 
azon senki, hogy mi, keresztyének  
vallási szempontból tiszta avagy tisz
tátalan ételt eszünk, vagy italt 
iszunk, m in t ahogy ez a római gyü
lekezetben történt. így ez az ige szá
m unkra nem  is ilyen jellegű utasítást 
ad, hiszen ma 'már ez m erev törvé
nyeskedés, hanem  arra akar figyel
m eztetni bennünket, hogy szolgála
tunk, Krisztusról szóló bizonyságté
telünk csak akkor lesz megnyerő és 
hiteles, ha szavaink, cselekedeteink 
m ögött egész emberi m ivoltunk, éle
tünk áll és az a kom oly elhatározás, 
hogy senkit sem m ivel meg nem  bot- 
ránkoztatunk, azaz szavainkat ellen
kező cselekedetünkkel nem  hazudtol
ju k  meg. Tudomásul kell vennünk, 
hogy nincsenek m ellékes és elhanya
golható dolgok keresztyén életünk
ben, m ert m inden fontos, ami mások 
szeme előtt történik, még azok is, 
am iket m i titokban szeretnénk tar
tani.

Krisztus egyháza az emberért van, 
annak tagjai — már belső kényszer
ből is — kell, hogy szolgáljanak má
soknak. Igaz, hogy az eredmény nem  
csupán tőlünk függ, hanem attól, aki 
erre a szolgálatra elhívott m inket, 
de sok m inden fordul meg azon is, 
hogy m ilyen hűségesen tud juk kö
vetn i a m i U runk szavát, aki ra jtunk  
keresztül akarja elvégezni az ember
világ megbékéltetését, üdvösségét.

Vámos József

Poszti lla-kiá Ilit ás Békéscsa bán

„Ama vigasztaló, a Szent Lélek, mindenre megtanít majd titeket és eszétekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek“ vn . « , 26.)



1 E V A N G É L I K U S  ÉLET

AZ E G Y H Á Z T Ö R T É N E T B Ő L : G YÜLEK EZETI H ÍR EK
Tessedik  harca  a  ham is va llá so ssá g g a l

A z  ember képessége természete
sen nem abban az értelemben szere
pel Teasediiknél, mintha képes volna 
a véges ember a végtelen Istent 
megismerni, vagy képes volna az 
ember üdvösségét más módon is 
elérni, mint egyedül Isten kegyel
méből s egyedül felülről való hit 
által.

Az ember képességéről itt ab
ban az értelemben van szó, hogy 
Isten minden lehetőséget meg
adott az embernek annak a pa
rancsnak a teljesítésére, amely 
már a teremtéskor így hangzott 
el: »Szaporodjatok és sokasod
jatok, és töltsétek be a földet és 

hajtsátok birodalmatok alá.«
(I. Móz. 1, 28.)

A munkára és a természet legyő
zésére irányuló parancs lüktet 
ebben az igében. A földet, ten
gert és levegőt, a természetet Isten
től kapó ember képességet is kapott 
ennek az ajándéknak a felhaszná
lására. Ez az embernek az a képes
sége, amiről itt szó van, s ami Isten 
kinyilatkoztatott akaratán nyug
szik.

A hamis vallásosság éppen abban 
van, amely tagadja Istennek ezt az 
ajándékát s azt az Isten iránti en
gedetlenséget hirdeti, hogy nem te
hetünk semmit a természet legyő
zésére és az emberek javára.

Ez a hamis vallásosság Tessedik 
korában nagyon sokféle színben és 
szín alatt lépett fel, finomabb és 
nyersebb változatban. Most csak két 
példát említek erre Tessedik írásai
ból.

A Szarvasi Nevezetességekben
ezt írja Tessedik: »A legtekintélye
sebb pásztorok egyike kijelentette: 
ha az én marhám hullott állatokkal 
iörított mezőn jár és legel, semmi 
baja nem lesz, ha Isten úgy akarja; 
ha pedig Isten akaratából meg kell 
döglenie, akkor semmiféle rendelet 
és előírás sem mentheti meg.«

Az Istenre való ilyen hivatko
zás nem egyéb Isten nevének 
hiábavaló és hazug emlegetésé
nél. A Szentírás szerinti élő 
Istenben való hit semmiképpen 
sem azonosítható ezzel a kifeje

zetten pogány végzethittel.
Tessedik nyomban hozzáteszi ennek 
az esetnek elmondása után: »Kinek 
a feladata és kötelessége az ilyen 
pásztorokat kioktatni és jobb belá
tásra bírni?« Az olvasóra bízza a fe
leletet, de az előzőkből világos, hogy 
a válasz nem lehet más, mint az, 
hogy

a lelkész és minden igazi keresz
tyén ember kötelessége az ilyen 

hamis vallásosság elleni 
küzdelem.

A másik példa az 1779-iki rendkí
vül száraz évvel kapcsolatban kerül 
elő. Ugyancsak a Szarvasi Neveze
tességekben olvassuk: »Éppen e szá
raz évben nevezetes kísérletet tettek 
egy darab földdel: miután az előző 
ősszel megtrágyázták, s a trágyát 
beleszámolták, tavasszal megint fel
szántották, s egy pozsonyi mérő 
nyári búzával bevetették. A vállal
kozót kigúnyolták, amiért trágyá
jával s a többszöri szántással Is
tent, a természetet s a földet gaz

dagabb terméshozamra akarta kény
szeríteni, azonban a kísérlet a szá
raz évben is bevált, s amikor más 
vetések egyáltalán nem sikerültek, 
ez a darab szántóföld huszonkét po
zsonyi mérős gazdag termést adott. 
Ezzel megrendült azon káros előíté
let, hogy a vidék semmiféle trá
gyára, szorgalmas megmunkálásra, 
egyszóval: semmiféle mívelésre nem 
szorul.«

A hamis vallásosságot Tessedik 
szerint nem a parasztok találták ki, 
erre tanították és ebbe taszították 
őket. Ezt mondja: »Kik mindenkor 
csak a parasztnak tunyaságát, okta
lanságát, engedetlenségét, nyakas- 
ságét káromolják, tekintsék meg 
jobban és tudakozzák ki, ha annak 
tunya, oktalan, engedetlen és nya
kas parasztnak vagyon-é annyi 
pénze és tehetsége, hogy próbát és 
jobbulást kezdjen, és azt bé is tel
jesítse? ha ehhez elegendő értelme 
és tapasztalása vagyon-é?«

Nemcsak a parasztok körében, ha
nem az értelmiség soraiban is je
lentkezett a tehetetlenséget hirdető 
hamis vallásosság. Tessedik önélet
írásában ezt olvassuk: »Egy tudós 
azt szokta mondani: Tessedik ott is 
keres, ahol az Isten és a természet 
semmit sem tett. Egy másik tudóö 
még tovább ment, midőn azt mondta: 
Ha maga az Istennek Fia, Jézus 
Krisztus azt állítaná, hogy szikes
földet lehet termővé tenni, még ak
kor sem hinném.« — Itt már egé
szen nyilvánvaló a Szentírástól való 
elszakadás, sőt az azzal való szem» 
befordulás. .

Tessedik erőteljesen harcol az 
Isten nevével való hazugság ellen.
Ennek a jegyében tart prédikációt 
ilyen címen: »E mondás képtelensé
géről: hadd legyen minden, amint 
vagyon, mert az ember a világot 
jobbá nem teheti.« A Szarvasi Ne
vezetességek című írásában szinte 
szenvedélyes felkiáltásként hat, 
amikor így ír:

»Óh ember! Ismerd meg, mire 
vagy képes.«: Másutt pedig szent 
lelkesedéssel így szól: »Igye
kezzetek ti halandók jobbítani 
állapototokat s vegyétek hasz
nát annak, amit a tudomány 
feltalált s amit a természet nek

tek nyújt!«
De nemcsak szóval, hanem a pa

raszti munka beszédes nyelvén is 
.be tudja bizonyítani Tessedik a pa
rasztoknak, hogy nem minden jó 
úgy, ahogy van, és nem mindennek 
kell úgy lennie, ahogy van. A ter
mészetet az ember igényelnek meg
felelően ót lehet alakítani. »Szem
mel láthatólag és kézzelfoghatólag 
ismertettem meg (t. i. a parasztsá
got) a javított gazdászat, szántás, 
mesterséges rétművelés, istállózás, 
különféle kerti veteményezés, gyü
mölcsfatenyésztés, elevensövények 
készítése, méh és selyembogár te
nyésztés, lóhere és fűmag termelése, 
tisztítása és felhasználósa módjai
val.«

Az Igazi keresztyéni lelkűiét Is
ten iránti hálával éli és gyakorolja 
az ember nagy hivatását: a termé
szet munkával való meghódítását s 
ezen keresztül az emberek javának 
szolgálását. Erre a munkás, dolgos 
életre utal Tessedik, amikor így ír:

»Eredj óh ember, a méhecské
hez, és nézd e kis művésznőt, 
amint csendes serénységgel dol
gozik és mindenből hasznot húz!« 
Az igazi keresztyéni lelkűiét je
gyében várja Tessedik a lelkész
től is az emberek segítésének és 

előbbre jutásának munkálását.
Nemcsak a maga életére utalva, 
hanem elődjének, Markovitz Má
tyás szarvasi lelkésznek és sok més 
népet szerető papnak a példája nyo
mán írja: »Mi mindent tehet egyhá
zának gyermekeivel egy pap, ha vi
lágos feje, nemes jelleme van, s 
híved szeretetét és bizalmát élvez
heti. Kedvet tud önteni beléjük 
arra, hogy kötelességeiket híven tel
jesítsék, s általában vezetni tudja 
őket mindazon eszközök felhaszná
lásában, melyek az ő egyéni boldo
gulásukat s egyben a közjót moz
dítják elő.«

Isten áldása erre a keresztyéni 
lelkületre árad ki.

Ottlyk Ernő

KIK ÖRÜLTÖK AZ ÉLETNEK
A z  Urat áldjátok,
K ik  örültök az életnek,
S szépségét látjátok 
A  virágzó kikeletnek; 
ö  alkotta e szép világot,
Ö termeszt fát, füvet, virágot,
S ő m indennek ád boldogságot.
Az elfáradott föld
Setét gyászba volt borulva,
S  most m indenütt víg zöld  
Színben látszik megújulva.
A  kis féreg, a szárnyas madár,
S minden, am it a víz öble zár 
Ű) örömet nyert, s még többet vár.

Gyenge szél lengedez.
Nyájas nap ragyog az égen,
Víg öröm zengedez 
Hegyen, völgyön és térségen.
S az Űr, m időn a föld form áját 
így szépíti, s így áldja nyáját, 
Gyönyörködve nézi m unkáját.

Egész föld népsége 
Zengj annak öröm-éneket,
K inek kegyessége 
Elevenít m indeneket!
Oh nagy Isten, dicsérlek téged, 
M indent betölt nagy dicsőséged,
S m indent megáld s vid ít hűséged!

Te áldasz bőséggel,
Hozzánk te küldesz felhőket,
Hasznos nedvességgel 
Te áztatod a mezőket;
A  szép napfény, az ég harmatja,
S a szellőnek lágy fuvallatja, 
Minden, m ely jó vagy, azt mutatja.

Bár néha szívünket 
Vad fergetegek rémítik,
Azok is fö ldünket 
Termékenységre segítik;
S viszont hamar az ég felderül, 
így éltünk is, ha búba merül 
A z öröm sor viszont ránk kerül.

Nagy Isten, itt  is már
Szép részt adsz a boldogságban,
De m ely sokkal szebb vár 
Am a dicső mennyországban!
Boldog, aki él félelmedben!
Ha végig hív tiszteletedben,
Részt vesz örök dicsőségedben.

A Győri énekeskönyv 65. éneke

Valamikor nagyon régen, még a 
gimnáziumban, egy magyar órán 
hallottam először ezt a furcsa m on
datot: »a bánatból születik a legszebb 
költemény'«. A kkor még nem  tudtam  
megérteni ezt a furcsa titkot, hiszen 
úgy gondoltam, hogy ami Igazán 
szép, az csak örömből születhet. A  
napokban azután olyan valami tör
tén t velem, ami egyszerre fényesre 
tárta ki előttem  ennek a régi titok
nak a kapuját.

Ügy kezdődött a dolog, hogy né
hány nappal ezelőtt a Lelkésznevelő  
Intézetbe csomag érkezett. A nevem  
volt rajta. Messzi, kis alföldi faluból, 
egy nemrég elhúnyt lelkész özvegye 
küldte. Am ikor kibontottam  és nagy
jából átnéztem, kiderült, hogy szép 
fekete papi ruha van benne. A  tete
jén, m in t egy otthonról érkezett »ha
zai« csomagban az anyánk írása, úgy 
volt ott ez a kicsi levél:

«■Kedves Tiszteletes Űr!
M ellékelve küldöm szeretett férjem  

lelkészt öltönyét, azzal a kéréssel 
hogy legyen olyan szíves egy leendő 
fiatal lelkésznek azt ajándékképpen  
átadni. Hiszem, hogy ezzel elfelejt- 
hetetlen férjem  értelmében cselek
szem. Szeretettel kérném  ezt a kéré
semet teljesíteni.

Szívélyes üdvözlettel és tisztelettel
x. y .

evangélikus lelkész özvegye.«

Már akkor, amikor néhány teoló
gusunknak, akik vezetők nálunk, 
felolvastam a levelet, már akkor úgy 
éreztük, hogy ezekben a pillanatok-

A nyakkendő
ban templommá szépült az igazgatói 
Irodánk. Templommá, m ert nem  egy
szerűen csak egy szeretetadomány át
vételéről van szó. Egy özvegy papné 
férje hátramaradt öltönyeit veszi ke
zébe és a fiatal teológusnemzedékre 
gondol. A z egyháznak Jézus K risztus
tól ve tt megbízatása áll a szeme előtt: 
az evangéliumnak hirdettetnie kell 
nemzedékről nemzedékre. M ikor sze
retettel csomagolja össze a ruhákat 
és átadja a Lelkésznevelő Intézetnek, 
érzi, hogy valami nagyobbat és drá
gábbat kell átvenniök a fiatal teoló
gusoknak, az előttük szolgáló papi 
nemzedéktől: az evangélium  hirdeté
sét.

Néhányperces beszélgetés után ha
mar eldőlt, hogy Kiss István kapja 
az egész csomagot. Megérdemli. 
M indnyájan úgy éreztük, hogy a cso
mag «neki érkezett« . . .

Nemsokára Kiss István ott állt az 
irodában, szerényen, csendesen, — 
közöttünk. Am ikor m egmondtam ne
ki, hogy «csomagja érkezett«, lassan 
fényesedül kezdett a szeme . .  ■ Egyen
ként adtam át neki a csomag tartal
mát. Engedelmes meghatottsággal 
próbálta fel a hosszú papi kabátot. 
Ügy állt rajta , m intha neki készí
te tték volna. A  szép papi mellény 
ünnepélyesen sim ult oda egyszerű, de 
hivő szivére . . .

— Ebben fogsz egyszer m ajd szol
gálni — Pista!

Bontogattam tovább a Pista «cso
magját«. ünnepi fekete nadrág, ha
risnya, egy fehér ing két gallérral,

gondosan, patyolatosan vasalva. Ügy, 
ahogy m indnyájan kaptuk egyszer 
valakitől, aki nem  pénzért vasalta . . .

És még nincs vége a «csomag«-nak. 
Rövid, bélelt fekete kis kabát. Kis 
cédula van rajta: «télen, a Luther- 
kabát alá . . .« És akkor eszünkbe ju 
tott, hogy nekünk is így kü ld ték egy
szer, ezekkel a szavakkal: «meg ne 
fázz, fiam ! . . .«

Már úgy látszott, hogy m inden k i
került a csomagból, és Pista kö
szönni k e zd e tt. . .

— «En ezt meg sem érdemiem . . .«
De ekkor a szemem még megakadt

valamin. Rózsaszín selyempapírba 
csomagolva még ott volt egy — n ya k
kendő. Gyönyörű, vadonatúj nyak
kendő . . .

— Hát persze — ez Is kell egy 
fiatalembernek! Hát persze, Így tel
jes a »csomag*. így teljes az »öltö
zet*. így teljes a sze re te t. . .

De ekkor már kiesett egy könv- 
csepp m indnyájunk szeméből, és oda
hullott a szép, az ú j nyakkendőre . . .  
Én úgy érzem  — odahullott abba a 
messzi, alföldi faluba. Egy szomorú, 
de mégis boldog asszonyt kézre, aki 
nemcsak ajándékot küldött, hanem a 
szívét is hozzátette, amikor a Szs- 
retete elindult vásárolni egy — nyak
kendőt . . .

Én úgy érzem, hogy ez a könny
csepp odahullott arra a kicsi falusi 
fejfára. amelyre most rámosolyognak 
az alföldi akácok. . .

Nem, ez a könnycsepp odahullott 
— az örökkévalóságba . . .

Friedrich Lajos

1954. május 30. Húsvét u. 6. (Exaudl: Halld meg, Zsolt. 27. 7) vasárnap. 
»A földön szolgáló gyülekezet« — Rm. 14, 13—19. — Lk. 20, 44—49. 

Liturgikus szín: fehér.

BUDAI EGYHÁZMEGYE
Május 30-án, vasárnap d. u. 5 óra

kor az óbudai templomban presbite
rek találkozója, Várady Lajos, Bottá 
István és Daunhauser László szol
gálnak. Este 7 órakor templomi gyü
lekezeti est lesz, amelyen bevezetőt 
mond D. dr. Vető Lajos püspök, elő
adást tart Várady Lajos esperes. 
Közreműködik az óbudai énekkar.
KISPEST

Május 30-án este 7 órakor zenés 
áhítat lesz. Előadást tart dr. Gaudy 
László. Közreműködik Nagy Gyula 
(hegedű) és a pesterzsébeti evangé
likus vegyeskar Bencze István kar
nagy vezetésével.
KELET-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE

A lelkészi munkaközösség május
17-én Békéscsabán tartotta munka
ülését. Bártfai Lajos lelkész vezeté
sével igetanulmányozás folyt. Dr. 
Sólyom Jenő teológiai tanár »A ha
zai reformátorok, hitvallások, rend
tartások időszerű mondanivalói« cí
men Dedinszky Gyula, Kiss Benő, 
Kun-Kaiser József, Miklóssy Endre 
és Zsemberovszky János lelkészek 
»Egyháztagság, egyházfenntartó tag
ság, egyházfegyelem« címen tartot
tak előadást. Az egyházi sajtóról 
Fecske Pál sajtólelkész, Bártfai 
Lajos és Marschalkó Gyula lelké
szek szóltak.
VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE

Halász Béla esperes hivatalos egy
ház-látogatást végzett a gecsei, sze- 
recsenyi és csókuti gyülekezetekben. 
Mindenütt megbeszélést tartott a 
presbitériummal és istentisztelete
ken igehirdetésekkel szolgált a gyü
lekezetnek.
NAGYKANIZSA

Május 9-én gyülekezeti nap volt 
Dubovay Géza kaposvári és Weiler 
Henrik szepetneki lelkész szolgála
tával. A gyülekezeti nap úrvacsora- 
osztással végződött.
BÉNYE

Május 9-én a gyülekezet a tem
plom felszentelésének 160-ik évfor
dulóját ünnepelte. Ez alkalomra 
megjavították a hosszú idő óta hasz
nálhatatlan orgonát. Sáfár Lajos 
helyettes lelkész imádsággal adta át 
hivatásának a megújult orgonát, 
amelyen elsőnek az Erős várunkat 
szólaltatta meg dr. Molnár Rudolfné. 
A helyettes lelkész igehirdetését két 
szólóének. Lomén Mária szavalata 
és a konfirmandusok éneke vette 
körül. Az ünnepségen a kávai leány- 
egyházközségből is számosán részt 
vettek. A templom minden eddigi
nél jobban megtelt.
DABRONY

Május 16-án iktatta be Halász 
Béla esperes ünnepi istentisztelet 
keretében a gyülekezet újonnan 
megválasztott felügyelőjét: Molnár 
Kálmánt és másodfelügyelőjét: Sza- 
lontai Istvánt; Németh Lajos és 
Csöngei Gábor gondnokokat, Gőgös 
Tibor és Badlcs Károly presbitere
ket és a számvevőszék tagjait.
LELKÉSZVÁLASZTÁS

A rajkai evangélikus egyházköz
ség egyhangúlag megválasztotta lel
készének Mészáros Sándor volt 
csöglei lelkészt.

LELKÉSZIKTATÁS
A Zsédeny-hegyfalui egyházköz

ség lelkészi állásába május 23-án ik
tatta be Molitórlsz János esperes 
Bánfi Béla eddigi helyettes lelkészt.
NÁDASD

Az egyházközség lelkészi állásába 
Benkő Béla helyettes lelkészt május 
16-án iktatta be Molitórisz János es
peres.
SEGÉDLELKÉSZ ÁTHELYEZÉSEK

Zsigmondy Árpád segédlelkészt dr. 
Vető Lajos püspök Öles vára helyezte 
át, Brebovszky Gyula segéd lelkészt 
pedig Vértes'kerthelyre rendelte szol
gálattételre.
SZÜLETÉS

Kutas Elek somogy-zalai espere
séknek harmadik kislányuk szüle
tett, aki a keresztségben a Piroska 
nevet nyerte. A keresztelést Fónyad 
Pál nagykanizsai lelkész végezte.

Három és hat év közötti, lehetőleg 
evangélikus, árva vagy elhagyott 
gyermeket felnevelne vagy örökbefo
gadna gyermektelen házaspár. Leve
lezés: Lelkészi Hivatal, Gyula ■— köz
vetítésével.

Gyermek mellett, vagy háztartási 
munkát vállalnék.a nyári hónapok
ra a Balaton mellett, ellátásért és 
megfelelő díjazásért. Értesítést ké
rek: Mezőtúr, evang. leik. hivatal.

Idősebb hadiözvegy elmenne ház
vezetőnőnek magánoshoz, Cím a 
kiadóhivatalban,

ISTENTISZTELETEK 
BUDAPEST KÖRNYÉKÉN

Felhívjuk kiránduló testvéreink 
figyelmét arra, hogy a budai ki
rándulóhelyeken a következő idő
pontokban vannak istentiszteletek:

Hűvösvölgyben, a Lelkésznevelő 
Intézetben (II., Pesthidegkút, Bá
thory László-u. 8.) minden vasárnap 
délelőtt 10 órakor.

Szabadsághegyen (XII.. Diana-út 
17.) minden vasárnap délelőtt fél 
9 órakor.

Solymáron, a református imaház
ban minden hó első és harmadik va
sárnapján délután 3 órakor.

Pilisvörösváron, a református 
templomban minden hónap máso
dik és negyedik vasárnapján délután 
5 órakor.

Pilisligeten (Béthelben) minden 
hó második és negyedik vasárnap
ján délután fél 3 órakor.

KONFIRMÁCIÓI
AJÁNDÉKKÖNYVEK

Az Evangélikus Egyetemes Sajtó- 
osztálynál kaphatók konfirmációi 
ajándékul alkalmas könyvek. Külö
nösen is felhívjuk a figyelmet az 
alábbi kiadványokra:

Vírágh Jenő: Dr. Luther Márton 
önmagáról. Ára 10.— Ft.

Ugyanaz fűzve 4.— Ft.
M aróthy Jenő: Szegények szíve, 

Ara 10.— Ft,
Bókay János: 31 zsoltár, Ara 3 <
Újszövetség. Ára 12.— Ft.
Jávor Pál: Kezedre bízom lelkem et 

(imakönyv). Á ra 16.— Ft.

HÍRÜNK A VILÁGBAN
A holland református egyház kő« 

nyomatosa beszámol a Times jelen
téséről, mely George Bell chiches- 
teri püspök, az Egyházak Világta
nácsa Központi Bizottsága elnöké
nek magyarországi látogatásával 
foglalkozott, a püspöknek a Lordok 
Házában elmondott beszédével kap
csolatban. »A Times hangsúlyozza 
— írja a holland református kőnyo
matos —, hogy

Bell püspök magyarországi lá
togatása alkalmával a lakosság 
minden rétegében a béke utáni 
nagy vágyakozással találkozott. 
Ezért tartaná a püspök nagy hi
bának, ha a Nyugat nem venné 
figyelembe azt a tényt, hogy Ke
let-Európábán az emberek mil
liói szívük mélyéből kívánják a 
békét és ezért emelt szót Bell 
püspök a német újrafelfegyver- 
zés ellen, amely megakadályoz
ná Németország és Európa egy

ségét és megbékélését.«

Istentiszteleti rend
1Ö54. május hó 30-ánr vasárnap, Budapesten

A PESTI OLDALON:
Deák-tér délelőtt 9 (úrv.) Gémes István, 

délelőtt 11 2ay László, délután 6 Gémes 
István. — Fasor délelőtt fél 10 Sülé Károly, 
délelőtt 11 Juhász Géza, délután 6 Sülé 
Károly. — Dózsa Gv.-űt délelőtt fél 10 Gyön
gyösi Vilmos. -  Ollől-út 24. délelőtt fél 10. 
délelőtt 11 (úrv.) Benczc Imre. — Rákóczi-út 
57/b.. délelőtt 10 (szlovák) Szilády Jenő dr., 
délelőtt háromnegyed 12, délután 5 Szcrctet- 
vendégség. — Karácsony S.-u. 31. délelőtt 10.
— Thaly K.-u. 28. délelőtt 11 Bonnyal Sán
dor. délután 6 Bonnyal Sándor. — Kőbánya 
délelőtt fél 10 Sárkány Tibor. Slmor-u. 33. 
délelőtt negyed 12 Sárkány Tibor. —- Utász-u.
7. délelőtt negyed 12. -  Zugló délelőtt 11 
(úrv.) Tomcsányl László, délután 6 Scholz 
László. — Gyarmat-u. 14. délelőtt fél 10 Mun* 
tág Andor. — Rákosfalva délelőtt fél 12 Mun- 
tág Andor. -  Fótl-ut 22. délelőtt II (úrv.) 
Rimár Jenő, délután 7 Gádor András. — 
Václ-út 129. délelőtt 8 Rimár Jenő. délután 4 
Gádor András. — Újpest délelőtt 10 Blázy 
Lajos, délután 5 Szeretetvendégség. — Duna
keszi délelőtt 9 Matuz László. — Vas-u. 2/c. 
délelőtt 11 Szimonldesz Lajos. — Pesterzsébet 
délelőtt 10 Harkányi László. — Soroksár- 
UJtelep délelőtt fél 9 Bencze Imre. — Rákos
palota MAV-telep délelőtt fél 9. -  Rp. Nagy
templom délelőtt 10. — Rp. Kistemplom dél
után 3. — Pestújhely délelőtt 10. — Rákos
keresztúr délelőtt fél 11. — Rákoshegy dél
előtt 9. — Rákosliget délelőtt 10. — Rákos
csaba délelőtt 9, délután fél 7. — Cinkotá 
délelőtt 9 (gyerm.), délelőtt 10, délután fél 3.
— Mátyásföld délelőtt fél 12. -  Kerepes-Kis- 
tarcsa délelőtt negyed 10. — Pestlőrinc dél
előtt 11, délután 5. — Kispest délelőtt 9, dél
előtt 10. délután 6. — Wekerle-telep délelőtt
8. — Rákosszentmihály délelőtt 11, délután 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér délelőtt 9 Várady Lajos, dél

előtt 11 Sréter Ferenc, délután 7 Sréter Fe
renc. — Toroczkó-tér délelőtt 8 Pethö István.
— Óbuda délelőtt 9 Mezősi György, délelőtt
10 Mezősi György, délután 5 Egyházmegyéi 
presbiteri csendesnap. — XII., Tarcsay V.-u. 
11. délelőtt 9 Ferenczy Zoltán, délelőtt 11 he- 
renczy Zoftán, délután 7 Danhauser László. — 
Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet délelőtt 1Ó. 
Ruttkay Elemér. — Szabadsághegy, Dlana-út 
17. délelőtt fél 9. -  Kelenföld délelőtt 8
Bottá István, délután 5 Rezessy Zoltán. — 
Németvölgyl-út 138. délelőtt 9 Rezessv Zol
tán dr. — XI., Bartók B.-út 158. déli 12 
Rezessy Zoltán dr. — Csepel délelőtt 11. dél
után 6. ~  Budafok délelőtt 10 Csákó Gyula.
— Nagytétény délelőtt 8 Csákó Gyula. — 
Kelenvölgy délelőtt 9 Sikter László. — 
Albertfalva délelőtt fél 11 Sikter László. — 
•Csillaghegy délelőtt fél 10, délután 6.
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„Halld meg, Uram, Slangomat!" „Ott ü l Is ten n ek  jo b b já n  . .
— Zsolt. 27. 7. —

Ez a zsoltárvers nemcsak Exaudi 
vasárnapjának nevét adja, hanem 
a keresztyén ember imádságának 
tartalmát is. Végeredményben 
SzemtleKket kérünk benne, mint 
ahogyan minden imádságunk tu
lajdonképpen a Szentlélek segítsé
gül hívása.

Nemcsak azért van ez, mert min
den imádságunk elé odíakívánkozik 
a Lélek kérése. Rém. 8. 26. szerint 
csak a Szentlélek segítségével tu
dunk ugyanis helyesen imádkozni. 
De igaz ez azért is, mert

akármit kérünk is Istentől, 
mindig Szentlelkct kérjük.

őrá van szükségünk, ha az evan
géliumot kérjük. Hiszen forma sze
rint kezünkben az evangélium. De, 
hogy az a miénk lehessen, a biblia 
betűihez, a prédikáció szavához 
hozzá kell párosulnia a Szentlélek 
elrejtett munkájának. Hit is csak 
úgy éledhet szivünkben, ha a Szent
lélek ébreszti.

Ezek persze mind a hittél kapcso
latos, “-vallásos« dolgok. Azt lehetne 
mondani, természetes, hogy mind
ebben jelen kell lennie a Szentlé
lek Istennek.

Nem kevésbbé Igaz ez Isten
nek a földi életre vonatkozó ke
gyelmében is. Vájjon nem a
Szentlélek az, aki szeretetre ta-

K Ü L F Ö L
SVÄJC

Genf mellett, a bossey-i ökume
nikus intézetben a teológiai képzés 
és lelkésznevelés ügyében nemzet
közi értekezlet volt — közli a Ko- 
timaa, a finn evangélikus egyház 
hetilapja. Az értekezlet megállapí
totta, hogy a teológia abban a ve
szélyben van, hogy elszigetelődik, 
sablonossá válik és nem számol 
eléggé az egyház, a társadalom és a 
kultúra igényeivel. Iwand német 
professzor rámutatott, hogy a teoló
gia rr unkájában a biblia magyarázá
sának irányvonalát kell erősíteni. »A 
tanulás célja nem a papszentelés 
(ordináció), hanem a lelkészi hiva
tás (vokáció).« Ezért a teológiai hall
gatóknak erősíteniük kell az egy
ház, az egyháztörténet és a társa
dalom megismerését. Visser’t Hooft, 
az EVT főtitkára az új teológiai 
tárgyról, az ökumenikus törekvések
kel foglalkozó tudományról szólt. »A 
cél nem a puszta ismertetés, hanem 
azoknak a kérdéseknek a tisztázása, 
melyeknek látható formái a külön
böző tanításokból kialakult hitval
lások. A konferencián szó volt az 
evanstoni nagygyűlésről is. A Koti- 
maa cikke a magyarországi egy
házak képviselőinek a felsorolása 
mellett kiemeli: »Nagyon érdekes az 
a tudósítás, hogy errg^a konferen
ciára Magyarországon sokkal jobban 
felkészülnek, mint bárhol másutt. 
Magyarország és Csehszlovákia 
evangélikus és református egyházai 
közös teológiai gyűléseket tartottak, 
ahol az evanstoni kérdéseket beszél
ték ír eg.«

KANADA
A Kotimaa, a finn evangélikusok 

hetilapja hírt ad arról, hogy Kana
dában egy Luther Márton életéről 
szóló dokumentum filmet mutattak 
be. A film meggyőző erejű és hatal
mas sikerű. A katolikus egyház tilal
mazza a film vetítését, mert félős, 
hogy az kitérésekhez vezetne.

SZOVJETUNIÓ
A. Wedernikov a m oszkvai patri- 

arkátus lapjában cikket írt az ö ku -  
m énikus Sajtószolgálat által a ja
nuári egyetemes imahétre kiadott és 
a keresztyén egységért szó ló imád
ságokkal kapcsolatban. »Mi ortodox 
keresztyének  — mondja — hisszük, 
hogy Krisztus imádsága, amelyben  
követőinek egységéért könyörgött, 
beteljesedett. Teste, egyháza egy volt 
és jelenleg is egy egész. £$ ilyen is 
marad mindig.« »rrzerc az imádságok 
annak a növekvő felism erésnek a 
jelei — Jcülönösen a protestáns vi
lágban —, hogy a keresztyénség szét- 
szaJcadozottsága nem  természetes.« 
Öröme m ellett a cikkíró kifejezésre 
ju tta tja  csodálkozását egyes imádsá
gok bizonytalansága miatt. »A mi 
egyházunk szintén sajnálatosnak 
tartja a szakadásokat a keresztyének 
között és Imádkozik, hogy a keresz
tyének újra egyesüljenek nemcsak 
bizonyos napokon, hanem m inden  
nap és m inden istentiszteleten. El
lenben visszautasít m inden olyan 
véleményt, mely szerint Krisztusnak 
követői egységéért m ondott imád
sága még nem  teljesedett be, m intha  
az egyliáz azért oszlana meg, m ert 
Krisztus imádsága hiábavaló volt. 
A z egyház egységét az emberi bűn 
tette tönkre.« »Á mi imádságunk 
gyenge, Isten Szent Fia imádságaival 
összehasonlítva. Ez is ok arra, hogy

nít? Kezünk munkájának meg- 
áldója is ö . Luther imádságá
val naponként azt kérjük Isten
től, hogy őriző angyalával le
gyen velünk. Amikor ezt a ké
résünket teljesíti, Szentleiké
vel vesz körül, kézenfogva ve

zet cs Így ö  maga lesz őri- 
zőnkké.

Luthernak Kis Káté-beli magya
rázata szépen mutatja azt, hogy az 
első két hdtágazathoz a harmadik 
nem mint külön rész járul, hanem 
azokkal kapcsolatos, mint teljes
ségre vivőjük. így mondja: »Saját 
eszemmel és erőmmel nem tudnék 
Jézus Krisztusban hinni, hanem a 
Szentlélek hívott el engem. . .« Ne
künk pedig egész keresztyénsé- 
günket ebben a felismerésben kell 
élnünk, hogy

mindig, mindenkor és minden
ben szükségünk van a Szent- 

lélekre.
Az egyházi esztendő menetében 
pünkösd előtt egy pillanatra megál
lunk. Nem azért, hogy most végre 
az utolsó pillanatban kérjük a Szent- 
leiket s egy hét múlva meg is kap
juk, hanem, hogy rádöbbenjünk 
erre az örök keresztyén igazságra, 
hogy a gondviselés és üdvösség dol
gában szüntelenül hívnunk kell Is
ten Szentlelikét: halld meg Uram, 
hangomat, — hívlak!

Zay László

Di EGYHÁZI
az egyház im ádkozzék elszaikadt tag
jai visszatéréséért. A  hit egysége az 
úrvacsora közösségében ju t legszebb 
kifejezésre. Ehhez azok járulhatnák, 
akik, egyek az igaz hitben.«

FINNORSZÁG
A finn egyház gyülekezeti munka 

központjának évi ülésén Marti Si- 
mojoki püspök »Egyház és politika« 
cimen előadást tartott. A többi kö
zött a következőket mondta:

»A lutheránus egyháznak hivatá
sához méltóan hatékony részt kell 
vennie a nemzet életében. Nem arról 
van szó, hogy be ne ártsa magát a 
politikába, hanem arról van szó, 
hogy megteremtse a feltételeket az 
egészséges és épitő politikai tényke
désekhez. Az egyház nem mondhatja 
a politikai ténykedést .alantasabb’ 
munkának annál, mint amilyen az 
emberi élet más területeken, még 
az egyház területét is beleértve. 
Mint ahogyan egyszer Krisztus em
berré lett azért, hogy a világot meg
váltsa, úgy Krisztus szolgájának, a 
keresztyén egyháznak is a mai idők
ben az emberi élet forgatagába kell 
mennie és a megváltás üzenetét kell 
odavinnie. Ügy kell tennünk, mint 
ahogyan nemrégen a német egyházi 
lapok vezetője, Reinhold von Thadden 
írta: nékünk az evangélikus egyház
ban sokkal .lelkiebbekké’ kell vál
nunk, mint amihez eddig hozzászok
tunk és egyúttal sokkal .világiasab
bakká' annál, mint ahogy ezt régeb
ben mertük.«

KOLUMBIA
Kolumbia továbbra is első a pro

testánsokat üldöző országok között. 
Bogota bíboros érseke a belügymi
niszterhez intézett levelében a kor
mány kötelességének mondja a pro
testánsok elnyomását.

A  L E L K IP Á S Z T O R
— lelkészeink szakfolyóirata most 
megjelent májusi számában első he
lyen dr. Ottlyk Ernő: Haubner Máté 
teológiája című cikkét közli. A közel 
húszoldalas tanulmány fontos egy
háztörténeti írás, mert »egyrészt az 
akkori magyar evangélikus közvéle
mény hűen tükröződik egyházunk e 
nagy püspökének gondolataiban, 
másrészt Haubner útmutatása vlsz- 
szahatott és irányt mulatott az egy
házi közgondolkozás kialakítására. 
Haubner teológiáján keresztül tehát 
kitekintést nyerhetünk a 19. század
— főleg negyedik évtizedének ma
gyar evangélikus teológiai helyze
tére« — mondja a szerző bevezeté
sében. Dr. Gaudy László: Te pedig 
amikor imádkozol — címen az imád
kozásról, s főleg a lelkészek temp
lomi imádkozásáról irt cikket. Kró
nika címen Knábel Vilmos megemlé
kezik Lágler Sándor és Kálmán 
Dezső múlt századbeli papokról, a 
Protestáns Pap című egykori folyó
irat szerkesztőiről. Dr. Szilády Jenő 
J, M. Lochman csehszlovák teoló
gusnak a liberális teológiáról írt ta
nulmányát ismerteti, majd Fecske 
Pál a nyugalomba vonult és új lel
készek megosztott parókián való 
együttlakásáról ír. Közli a Lelki
pásztor D. Dczséry László püspök
nek március 7-én, a Budapest-kő- 
bányai templomban elmondott lel
készszentelő igehirdetését, végül a 
pünkösdi ünnepi időszakra közöl 
igehirdetéseket.

»Ott ül Istennek, a mindenható 
Atyának jobbján« — az Apostoli 
Hitvallás e rövid és tömör mondat
tal jelzi mindazt, amit Isten a Jézus 
Krisztusban most — tehát ebben a 
mi időnkben, az Ö mennybemenete
létől ítéletre visszajöveteléig — cse
lekszik érettünk. Másszóval, ha azt 
kérdezzük, hogy — emberileg szól
va — mit csinál most Jézus Krisz
tus, mi az Ö mostani funkciója, ak
kor ezzel a mondattal felelhetünk: 
Ott ül Istennek, a mindenható Atyá
nak jobbján.

Jézusnak ez az Atya jobbján he- 
lyetfoglalása okszerű következmé
nye annak, hogy halottaiból dicső
ségesen feltámadott és felment a 
mennyekbe. Következménye és ki
fejtése, magyarázata és rövid fog
lalata annak, (hogy legyőzte a bűn, 
halál, kárhozat sötét hatalmassá
gait s most: uralkodik. Ha legyőzte 
a legfélelmetesebbeket és legihatal- 
masabbakat, hogyne lenne úr a ki
sebbeken is: az ember- és a világ 
mindennapi életén. Uralkodik, mint 
aki győzött, akit méltán megillet a 
királyság, a vezéri pálca és a feje
delmi korona. Az egyház régtől 
fogva ezért nevezte ezt a mi időn
ket, az egyház idejét, amiben Krisz
tus mennybemenetelétől visszajöve
teléig élünk, a regmun Christi, 
Krisztus uralkodása korszakának. 
Ez pedig azt jelenti, hogy

az Atya most, ebben az időszak-

HÍ REK
CSEHSZLOVÁKIA

A Kostnické Jiskry című cseh 
evangélikus hetilap jelenti, hogy a 
prágai Barrandov műtermeiben be
fejezéshez közeledik a Húsz János
ról szóló nagy történelmi cseh film 
rendezése és felvétele. A cseh törté
nelem legnagyobb alakját s a körü
lötte kavargó társadalmi és politi
kai eseményeket, a husziták felkelé
sének nyitányát örökíti meg színes 
filmkockákon. A filmet óriási appa
rátussal készítik. Felépítették hozzá 
Húsz prédikációinak színhelyét, a 
Betlémi-kápolnát s a prágai óváros 
egy utcáját is. A lap cikkírója re
méli, hogy a film a történelmi hű
ségnek és igazságnak megfelelő lesz.

FRANCIAORSZÁG
A  francia m unkáspapok ügye to

vább folytatódik. 31 munkáspap le
velet írt a párizsi bíboros érseíknek 
szemére vetve, hogy m egfeledkezik  
az egyház missziói elkötelezettségé
ről, amikor befejezettnek tekin ti a 
m unkáspapok szolgálatát. »A m un
kásoknak igen jó az em lékezetük és 
nagy tapasztalataik vannak. Mun
kánkról fognak bennünket és emi- 
nenciádat m egítélni« — m ondja a 
levél. A  m unkáspapok szerint az 
ottani egyház távol akar maradni a 
mai idők égető problémáitól. A  kor
m ány ezzel a nemtörődömséggel 
akarja Igazolni politikáját, hogy 
sürgetőbb problémák is vannak 
annál, m lntsem hogy a folyton nö
vekvő nyomorúságon enyhítsenek.

SZLOVÁKIA
A Kostnické Jiskry című cseh 

evangélikus hetilap hónapok óta so
rozatosan közöl részletes történeti 
rajzokat azokról a magyar lelkészek
ről, akik a 18. század végén a hal
dokló cseh protestantizrr us hívására 
Magyarországról Csehországba köl
tözködtek s önzetlen missziós mun
kájukkal talpraállították ott a cseh 
evangélikus egyházat. Református 
és evangélikus lelkészek voltak ezek, 
fiatalok és idősebbek, vegyest, ere
detileg nem tudtak egy szót sem 
azon a nyelven, amelyen igét kellett 
hirdetniük. 1781 őszén XI. József Tü
relmi rendelete lehetővé tette a cseh 
protestánsok szervezekedését és a 
nyilvános istentiszteleteket. A cseh- 
magyar történelmi kapcsolatoknak 
ez a nevezetes része még részletei
ben átkutatásra vár. Az eddigi ada
tok azt bizonyítják, hogy hetvenöt 
magyar lelkész dolgozott évtizedeken 
át Cseh- és Morvaországban. A cseh 
evangélikus szuperindenciának
brünni levéltári anyagát most ku
tatják át a prágai Comenius-fakultás 
tanárai. A fakultás magyar teoló
gusainak segítségével olvassák a hi
teles magyar nyelvű anyagot. Eddig 
főleg Rzsicsan, Hrejsa, Pech közle
ményei keltettek feltűnést, mert a 
magyar lelkészek rendkívül viszon
tagságos életét és munkáját tárték 
fel. Ha a cseh kutatók közzé teszik 
az egész levéltári anyagot, teljessé 
válik az eddig isrrert krónika. Ez 
fogja megmutatni a keresztyén szo
lidaritás egyik legszebb s eddig ke
véssé ismert fejezetét: volt missziós 
munka Afrikán kívül is s nem ke
vésbbé nehéz és tövises, mint a né
gerek közötti. S ezek a cseh-magyar 
protestáns kapcsolatok — reméljük 
— most mér nemzeti kapcsolatokká 
tudatosulnak.

ban, átadta egész mindenható 
isteni hatalmát Fiának. Uralmát, 
hatalmát rajta keresztül gyako
rolja, mint egy fejedelem a hely
tartó által. Krisztusnak nincsen 
földi helytartója, de Istennek 
van: s ez maga Krisztus! Ezért 
mondhatja a Fiú: »Nékem ada
tott minden hatalom mennyen és 

földön« (Mt. 28, 18).
Nagy kegyelme az Istennek, hogy 

most Krisztus által gyakorolja is
teni hatalmát, hogy Fiában fordul 
felénk és úgy vezeti életünket. Ezért 
ujjong úgy Pál apostol az efezus- 
beliekhez írott levele 1. részének vé
gén azon, hogy Isten Krisztust a 
maga jobbjára ültette.

Krisztus tiszte Isten jobbján az 
érettünk való közbenjárás is, az éret
tünk való »esedezés«, ahogy egy 
helyt Pál apostol mondja (Rm. 8, 
34). Ez az Ö főpapi szolgálata (Zsid. 
8, U 10, 12; 12, 2). A Hitvallás azon
ban e mellett sokkal inkább Krisz
tus uralkodására Irányítja a sze
münket. A régi egyházművészet 
szokta az Atya jobbján trónoló 
Krisztust úgy ábrázolni, hogy kezé
ben országalmaként tartja a föld
gömböt. S ez éppen ebben a tanítás
ban a nagy evangélium:

Istennek a világot hordozó, tör
ténelmet irányító keze nem egy 
ismeretlen, titokzatos és félelme
tes hatalmasság keze, hanem az 
a jól Ismert áldott, érettem át
szögezett kéz: a Krisztus keze. 
Isten keze az életemben, a-mely- 
lyel belenyúl sorsomba: a Krisz

tus keze,
ugyanaz, amely áldóan megpihent 
gyermekek fején és gyógyítva simult

Zakariás prófétán keresztül is meg
ígérte Isten az ő népének, hogy ki
önti reájuk a »kegyelemnek és kö- 
nyörületességnek Lelkét«. Ez az Ígé
ret az első pünkösd alkalmával vált 
valóra, amikor először a tanítványok, 
majd sokan mások részesültek a Lé
lek ajándékában.

Isten az első pünkösd óta állan
dóan adja az ő Lelkét. Ma nem lát
hatunk »kettős-tüzes nyelveket« ma
gunk és mások fejére szállni, mégis 
éppenúgy kaphatjuk és kapjuk a Lel
ket, mint az első pünkösdkor. Ma 
úgy kapjuk a Lelket, hogy Isten hir- 
dettett az ő igéjét, kiszolgáltatja a 
keresztséget és az úrvacsorát. Ahol 
emberek szíve az Ige felé fordul és 
ahol részesülnek a szentségekben, 
ott Isten láthatatlanul odaajándé
kozza a »kegyelemnek és könyörüle- 
tességnek Lelkét.«

Az Isten Lelke »a kegyelemnek  
Lelke«, mert Isten a Lélek által 
megelevenített igén keresztül esz
közli a bűnök bocsánatát, szabadít 
meg a gonosztól és ajándékoz üdvös
séget. Ez a Lélek érteti meg és te
szi életté a hirdetett igét és eleve
níti meg a bűnbe megkövesedett, ki
szikkadt hitű és megfáradt embert. 
E nélkül a Lélek nélkül nem megy 
az imádság, nincs igazi békesség és 
nincs valóságos keresztyén élet. Vi
szont ahol a hirdetett igén és a ki

betegek homlokára. Ha a történet s 
az élet rejtelmeit fürkészett:, vagy a 
sorsom titkain töprengek, ne feled
jem: Isten megmondotta világosan és 
félreérthetetlenül, hogy mit rendelt 
felőlem, mi a szándéka a világgal és 
az emberiséggel, mi a terve a jöven
dőre nézve: megmondotta Jézus 
Krisztusban. Gondoljak arra, hogy 
most is őáltala cselekszik, vezet és 
kormányoz és akkor tudhatom, hogy 
az Ő szándéka a világgal és velem: 
békesség és élet, megtérés és üdvös
ség. A Húsvétkor döntő győzelmet 
aratott Krisztus Isten teljes hatal
mával gyakorolja életújító, életfor- 
tréló, gyógyító és újjáteremtő ural
kodását az én életemben is, az egész 
világ életében. Isten mindenható ha
talma a Krisztusban érvényesül éret
tem, felettem, rajtam — ez a Hit
vallás nagy evangéliumi üzenete.

Ezt az ö  uralmát Krisztus a világ
ban elrejtetten, az egyházban nyil
ván gyakorolja. Nem az egyházon 
keresztül a világ felett — ez nagy 
félreértés volna és az egyház sajnos 
gyakran beleesett ebbe a tévedésbe, 
—, hanem úgy, hogy az egyházban 
kell először nyilvánvalóvá lennie az 
ő uralmának, mintegy példaképpen a 
világ számára: íme, így urakodik 
Krisztus az övéin, ez a kegyelmes 
szándéka minden ember felől, ez a 
célja az egész emberiség életével.

Ezért van roppant felelősség az 
egyházon: vájjon mennyire en
gedi uralkodni Krisztust a maga 
életében, mennyi benne az aláza
tosság és engedelmesség ura 
iránt, mennyit enged megvaló
sulni már most Krisztus üdvö
zítő szándékaiból és terveiből az 

Ö saját népe. G. Gy.

szolgáltatott szentségeken keresztül 
dolgozik ez a Lélek, ott az történik, 
mint a száraz mezőn, amikor meg
áztatja a langyos tavaszi eső: csil
logni kezdenek a szemek, átmeleg
szenek a szívek, munkára indulnak 
a karok és megtelik a Lélek gyümöl
cseivel a keresztyén élet.

Legyen a legfőbb imádságunk 
ezekben a napokban: »Jövel Szent
lélek Úristen, töltsd be szíveinket 
bőven«.

VALLJUK MEG, hogy sokszor 
csak Lélek nélküli, kiszikkadt és 
megfáradt ».keresztyén« életet élünk. 
Gyakran csupán begyakorolt szoká
sok, üres formák és igazi tartalom 
nélküli külső keretekből áll a mi 
egyházi életünk.

ADJUNK HALAT, hogy Isten ma 
is szívesen osztogatja az ő Lelkét, 
hogy a kiszikkadt szivek megeleve
nedjenek és emberek hittel fogadják 
el Urunknak azt, »Akit általszegez- 
tak«. Dicsérjük Istent, hogy idei kon
firmandusainknak is akarja adni az 
Ö Lelkét és templomaink mindenütt 
a Szentlélek műhelyei lehetnek.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten 
árasszon el bennünket a »kegyelem 
Leikével«, tegye hatékonnyá a hirde
tett igét, készítse fel a Lélek erejé
vel és bölcseségével Evanstonba in
duló küldöttségünket. K. Z.

B I B L I A - O L V A S Ó
HETI IGE: .. .Kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét 
és reám tekintenek, akik átszegeztek és siratják őt, amint siratják az 
egyetlen fiút és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött 
után. Zak, 12, 17.

Május 30. Vasárnap* — 1. Jn, 2, 1—6.
Aki Isten igéjét szívében őrzi, ha elbukik is, feláll e tovább vállalja 

és örömmel járja a Krisztus útját.
Május 31. Hétfő. — 1. Jn. 2, 7—11.

Gyűlölködő ember sohasem lehet boldog, keresztény még kevésbbé. 
Az őszinte megbocsátásra Krisztus kegyelme tesz képessé. Az ilyen szere
tet az Isten irántunk való szeretetének a bizonysága.
Június 1. Kedd. — 1. Jn. 2, 12—17.

A hittel' fogadott bűnbocsátó ige elválaszt a bűntől s Isten szereteté- 
hez köt. Ne önmagunkat keressük, hanem Isten kijelentett akaratát.
Június 2. Szerda — 1. Jn. 2, 18—23.

Istent egyedül az ő felkentjén, megváltó Urunkon keresztül ismerhet
jük meg. Erre a hitre a Szentlélek vezet bennünket. Istenhez más út soha 
nem volt és nem is lesz.
Június 3. Csütörtök. — 1. Jn. 2, 24—29.

Istennek Jézusban történt kinyilatkoztatását sem toldanunk, sem kur
títanunk nem szabad. A  Szentlélek »kenete« megtanít minket a hit igaz
ságaira. Aki ebben marad, azé az örök élet.
Június 4. Péntek. — 1. Jn. 3, 1—10.

A keresztény életút Isten felé vezet. Ütközben hitben járunk. A hit 
által nem szakadhatunk el Krisztustól (7. v.) hanem hálásan követjük őt.
Június 5. Szombat — 1. Jn. 3, 11—18.

A gyűlöletet legyőző szeretet Isten akarata. A keresztény ember szem
ben áll a halállal, a gyilkossággal, a Kain örökségével, a kőzömböséggel, 
mely tétlenül nézi a szükségben levő testvért. Az igazi keresztény szere
tetnek a mindennapos élet kötelességeiben, ezernyi valóságában kell meg
nyilvánulnia.

Bodrog Miklós.

Szombat esti közös imádságunk
A KEGYELEM LELKE 

Zak. 12, 10.
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«Bt  ̂ «  >• ^  ̂ 0  «  ••  » « i  > rtBeszámoló az egyházmegyei közgyűlésekről
Déli Egyházkerület:

Pesti E gyházm egye
Ä Pesti Egyházmegye április 28-án 

este a Deák-téren tartotta rend
kívül népes közgyűlését. A gyüle
kezetek hivatalos képviselőin kívül 
sok pesti presbiter volt jelen a gyű
lésen. Részt vett a közgyűlésen D. 
Dezséry László püspök is. A gyűlést 
Gyöngyösi Vilmos esperes imádsága 
és igsolvasása után dr. Göttche 
Ervin egyházmegyei felügyelő nyi
totta meg. Megemlékezett Kemény 
Lajos esperes elhunytéról:

»Az én generációm el sem tudja 
képzelni a pesti egyházmegyét 
Kemény Lajos nélkül. Amikor 
mi tanulni kezdtük az egyház
kormányzást, ő már mestere 
volt annak, szilárd pont az egy
házmegyében, aki mindig látta 
és mutatta a helyes irányt.«

A felügyelő ezután üdvözölte az új 
esperest, majd beszédében különö
sen

két nagy kérdést emelt ki: a 
pesti egyházközség hat önálló 
egyházközséggé alakulását, mely 
kihat a pesti egyházmegye egész 
életére és az evangélikus egy
ház országos munkáinak és or
szágos egységének jelentőségét, 
mely az elmúlt időkben oly re
ménységet nyujtóan alakult ki.

Ez utóbbiról szólva kiemelte, hogy 
az új zsinati törvények szerint az 
esperes a püspök munkatársa, s ez
zel az új megfogalmazással az egy
házmegye egész élete új tartalmat 
kapott az egyházkerületben és az 
országos összefüggésben.

“•Az egyházi kormányzat ge
rince a két egyházkerület. A 
gyülekezetekre épül, az egyház
megyék közvetítik és a kerüle
tek élén álló püspökök tartják 
azt kezükben. Az egyházegye
tem az országos munkák össze
fogó szolgálatát úgy végzi, hogy 
szintére lett az egyházkerületek 

együttműködésének.«
Ezután az egyházmegyei felügyelő 
felhívta a figyelmet azokra az orszá
gos szolgálatokra, melyek valameny- 
nyi gyülekezet felelős teherviselésé
ből, az országos egyház irányítása 
mellett szépen fejlődtek az elmúlt 
esztendőben. Hangsúlyozta, hogy 
«az egyházmegye feladata, hogy 
ezeknek az országos munkáknak a 
szükségleteiből vállalja az igazsá
gos részt, sőt ezen túl példamutató 
vállalást eszközöljön. Az egyház
megye vigye az egyházközségek tu
datába, hogy nemcsak helyi, hanem 
országos egyházi feladatok is van
nak. Foglalkozzanak az egyházköz
ségi tanácsok rendszeresen ezekkel 
a feladatokkal.«

Ezután Gyöngyösi Vilmos esperes 
terjesztette elő jelentését. Elsősor
ban az 1952. évi I. törvénycikknek 
az egyházkormányzást átszervező 
rendelkezéseinek az eredményeit 
méltatta. »Ma már elmondható, 
hogy Isten megsegítette egyházunk 
szervezeti átrendezését és az oly si
keresnek mondható, nemcsak orszá
gos, hanem egyházmegyei viszony
latban is, hogy kijelenthetjük: olyan 
otthonosan érezzük magunkat az új 
elrendezésben, mintha már hosszú 
évek óta s nem csupán két éve él
nénk az új szervezeti rendben.

Kétéves törvényünk már régi 
bevált törvénynek tekinthető és 
ez dicséri zsinatunk munkáját.«

Az 1953. évi V., VII. és VIII. tör
vénycikkről megállapította, hogy 
ezek az igeszolgálat, az anyagi gaz
dálkodás és a szeretetszolgálat 
rendjét, szabályosságát és kiegyen
súlyozottságát biztosítják.

Egyházunk ökuménikus szolgá
latáról szólva, többek között ezt 
mondta: »Egyházi üzeneteink és ál
lásfoglalásaink nagy mértékben 
hozzájárultak ahhoz, hogy nyugati 
testvéregyházaink helyesen ismer
jék fel azokat a feladatokat, ame
lyek e világban rójuk várnak. Kül
földi egyházi vezetők gyakori ma
gyarországi látogatásai pedig meg
győzték őket arról, hogy magyar 
népi demokráciánkban az egyház is
meri hivatását, hűségesen végzi az 
ige hirdetését, virágzó egyházi éle
tünk van és éppen az ige iránti hűsé
günkben igaz hazaszeretettel szolgál
o k  népünket. «,

Teológiai munkánk is nagy el
ismerésben részesült az 1954. 
évi evanstoni ökuménikus vi
lágkonferenciát előkészítő öku
ménikus tanulmányi munká

ban.«
Visszatekintett az esperes az egy

házi békemunkára és a következő
ket mondotta:

»A béke biztosításáért küzd 
egész népünk, a békéért imád

kozunk szószékeinken.
A békés termelést, a mezőigazdaság
gal foglalkozó híveink helyes tájé-

kozitatását szolgálta püspökeinknek 
a termelőszövetkezetek kérdésében 
kibocsátott múlt év őszi körlevele s 
az idei, a mezőgazdaság-fejlesztésé
nek munkaprogrammjával foglal
kozó országos esperesi értekezlet.

Feladatunknak tekintjük, hogy 
népünk és hazánk szeretetében 
és szolgálatában hűen betöltsük 

hivatásunkat,«-
A felelkezetközi helyzetre nézve 

az esperes a következőket mondta: 
-A legtestvéribb viszonyban és 
egyetértésben élünk református 
testvéreinkkel, de ez nem mondható 
e! a római katolikusokkal való vi
szonyunkra. A vallási és lelkiisme
reti szabadság törvénybeiktatásával 
népi demokráciánknak köszönhet
jük, hogy sok sérelmünk orvoslást 
nyert. Katolikus testvéreink is új 
útra léptek. Ma azonban mind 
gyakrabban ismétlődnek az olyan 
jelek, amelyek arra mutatnak, mint
ha egy újabb Actio Catholica volna 
kibontakozóban, amelynek háttere 
nem mindig kifogástalan. A vallási 
szabadság nem azt jelenti, hogy a 
katolikusok lelki kényszert gyako
roljanak vegyesházasságban élő hí
veinkkel és gyermekeinkkel szem
ben.«

Ezután az egyházmegye életét mu
tatta be az esperes. Az egyházme
gye lólekszáma 46.899. 1953-ban az 
egyházmegyében 301 gyermekkel 
többet kereszteltek, mint 1952-ben.

Erőteljesen megnövekedett az 
egyházmegyében a lelkipásztori 
látogatások száma. Az egyház
megye szeretetszolgálatáról szól
va kiemelte a zuglói egyház- 
község negyvenes létszámú női 
öregotthonának életét és azt, 
hogy az egyházmegye ezt a sze
retetotthont buzgón támogatta. 
Az egyházmegye támogatta a 
Lelkésznevelő Intézetet és min
den országos egyházi munkát. 
Az egyházfenntartói hozzájárulá
sok összege, az offertóriumok és 
az adományok végösszege jóval 

meghaladta az 1952. évit.
Az egyházmegye csaknem 16 ezer 
forintot, másfél ezer forinttal töb
bet, mint 1952-ben, adott az orszá
gos offertóriumokba.

Ezután az esperes az egyházmegye 
gyülekezeteinek életéről számolt be 
s rendkívül benyomást keltő ada
tokkal mutatta meg azok általá
nosságban virágzó életét.

D. Dezséry László püspök örömét 
fejezte ki a tárgyilagos esperesi je
lentés felett, melyből a pesti gyüle
kezetek ereje bontakozott ki. Az 
egyháziközségek háztartásának ja
vuló helyzetét illetően ezt mon
dotta:

»Ez nemcsak gyülekezeteink sa
ját erejét jelenti, hanem nem
zeti életünk növekedő gazdasági 

erejét is
és kapcsolatban van a kormány- 
programmal s azokkal a jobb viszo
nyokkal, amelyekkel éppen most ta
lálkoztunk az elmúlt év második fe
létől kezdve.« A püspök szerint az 
esperesi jelentés igazolta, hogy en
gedelmes és józan egyházi munkál
kodással biztosítva van a pesti egy
házmegye élete.

»Szoktassuk egymást széles táv
latokban való figyelésre, a szo
lidaritásnak. a nagy közössé
gekkel való együttmunkálko- 

dásnak az öntudatára.
Itt Budapesten különösen szüksé
ges, hogy tágra.ny issük szemünket. 
A budapesti gyülekezetek nem kü
lönbek a többi gyülekezetnél, de 
Budapest az egész magyar népgaz
daságnak. társadalmi életnek, a mű
velődésnek is központja. Kétségtele
nül adódik ebből az, hogy a buda
pesti gyülekezeteknek sokrétű, 
gazdag életet kell élniök, hegy nyo
mon kísérjék a nemzeti élet fejlő
dését és példát mutassanak távo
labbi vidékeken élő gyülekezetek
nek.

Legyenek a budapesti gyüleke
zetek messzenéző, jövőbe látó 
gyülekezetek és akkor nem kell 
szégyenkeznünk egyházunk el
maradottságán. Minden lépé
sünkkel az előrehaladást kell 

szolgálnunk.«
Ezután a püspök megköszönte az 
egyházmegye lelkészeinek, felügye
lőinek, tisztségviselőinek, presbite
reinek, híveinek azt a hűségét, 
amely egész egyházunk feladataihoz 
engedelmes szolgálatban tartotta 
őket.

Az egyházmegye közgyűlése ez
után több nagy jelentőségű határo
zatot hozott. Jóváhagyta a pesti egy
házközség felosztását hat önálló 
egyházközségre. Határozatot foga
dott el, mely szerint a Nagy-Buda- 
pest területén folyó vallástanítás 
kérdéseiről a Nagy-Budapest terü
letén lévő gyülekezetek együttesen 
gondoskodnak úgy, hogy a budai

egyházmegyével együtt gyülekeze
tenként lélekszámúknak megfele
lően járulnak hozzá a vallástanító 
javadalmaihoz.

Dr. Kósa Pál, a Gyülekezeti Se
gély egyházmegyei előadója fontos 
beszédet mondott a Gyülekezeti Se
gély munkájáról, különösen ki
emelve azt, hogy annak ezévi ered
ményét fele részében a zuglói egy
házközség kapja.

Az egyházmegye világi főjegyzővé 
választotta dr. Jármay Zsigmond 
angyalföldi másodfelügyelőt, világi 
jegyzővé választotta Kárpáti» Sándor 
zuglói felügyelőt, törvényszéki bí
rónak választotta: Bencze Imre
pesterzsébeti lelkészt, az egyház
megyei tanács póttagjává választotta 
Hódos Andor ferencvárosi felügye
lőt és számvevőszéki taggá válasz
totta Predmerszky Gusztáv kőbá
nyai presbitert.

C songrád-Szolnoki
E gyházm egye

A csongrád-szolnoki egyházmegye 
1954 április hó 28-án tartotta Sze
geden az egyházmegye újjáalaku
lása óta első rendes közgyűlését.

A közgyűlést megelőző napon az 
egyházmegyei lelkészi munkakö
zösség tartotta meg gyűlését, ame
lyen Kálmán Lajos vezetésével Ja
kab 5, 18—20 versei alapján közös 
bibliatanulmányozást folytatva ké
szültek elő a következő vasárnapi 
igehirdetésre. Botyánszky János 
mezőtúri lelkész »Az emberi munka 
teológiai értékelése« címen tartott 
előadást. Jeszenszky Tibor »A gyar
mati kérdés és a keresztyénség vi
lágmissziója« címen, Uzon László 
»A szentírás evangélikus haszná
lata« címen tartott előadást. Az elő
adásoknak mindegyikét élénk és 
tartalmas, építő eszmecsere követte. 
Lelkészek problémájaként a gyer- 
•mekkeresztségigel kapcsolatos fele
lősségnek a kérdése is megbeszélés 
tárgyát képezte. A munkaközösségi 
gyűlésen az esperes tájékoztatást 
nyújtott s az önsegélyezés kérdéseit 
beszélte meg.

Az esti órákban offertóriummal 
egybekapcsolt istentisztelet volt, 
amelyen áz igehirdetés szolgálatát 
Botyánszky János végezte. A lelkészi 
munkaközösség tagjai a szegedi 
gyülekezettel együtt nagy számban 
járultak a kegyelem oltárához.

Másnap, április 28-án az egyház- 
megyei tanács ülésezett.

Az ezt követő közgyűlésen a for
mai bejelentések után sajnálattal 
jelentette be az esperes Rusztikus 
Jenő egyházmegyei felügyelőnek 
betegségével indokolt lemondását, 
amit a közgyűlés sajnálattal vett 
tudomásul.

Ezután Szlovák Pál esperes ter
jesztette elő részletes jelentését. 
Többek között a' kővetkezőket mon
dotta:

»A nemzeti élet területén hatal
mas változásoknak és nagy átalaku
lásoknak vagyunk tanúi. Ezekkel a 
változásokkal és átalakulásokkal 
párhuzamosan meg kell látnunk azt, 
hogy változások és átalakulások az 
egyház területén is történnek. Látó 
szemmel nézve, rá kell jönnünk 
arra, hogy egyházunk belső élete 
megújul, amelynek elindítója és 
munfcálója minden bizonnyal nem 
a történelem felett álló, hanem ma
gában a történelemben munkálkodó 
Isten.«

»Hangozzék az ige« —• mon
dotta később — »hadd végezze 
el azt, ott, úgy és akkor, amit, 
ahol, ahogyan és amikor Isten, 
igéjén keresztül el akar végezni, 
közelebbről: segítse lerombolni 
egyházunk, népünk életében azt, 
ami már mcgítéltetett cs adjon 
útbaigazítást azoknak a köteles
ségeknek elvégzésére, amelyek 
Istennek nemcsak a jövendő, 
hanem a jelenvaló életre adott 
ígéretéből folyóan Isten népére 

reáhárulnak.«
Jelentésében kitért az önkéntes 

egyházfenn tartás rendszerére s en
nek kapcsán a következőket mon
dotta: »Üj törvényeink közül a VII. 
te. és a VIII. uiagyon megváltoztatta 
egyházunk háztartását, amikor 
életre hívta az önkéntes egyház- 
fenntartás rendszerét. Ezzel gyüle
kezeteink életébe vitte a mozdítha
tatlan fundamentumot alkotó frater- 
nitás elvét, amikor a bibliai meg
alapozottságú szolciális kérdések és 
feladatok tervszerű és rendszeres 
megoldását gyülekezetközu viszony
latban is kötelezővé tette,^bizonyára 
azért, mert az új törvényeket meg
alkotó zsinatunk tudatában volt an
nak, hogy az Isten nemcsak »az új 
eget«, hanem »az új földet« ígéri, 
nemcsak egyéni, hanem közületi vo
natkozásban is.

Jelentésében megemlékezett ar
ról, hogy az egyházközségek tagjai 
tevékenyen vesznek részt a nemzet
építés nagy munkájában, továbbá 
arról, hogy »nemcsak a lelkészek, 
hanem maguk az egyháztagok is 
részt vesznek a békeharc küzdel
mében,«

A közgyűlés tárgysorozatának ki
emelkedő pontját képezte az I. te. 
által életrehívott új egyházmegye 
határának, valamint területének 
megállapítása, az egyházközségek
nek, valamint a gyülekezetek tag
jainak ‘ számbavétele.

A Déli Egyházkerületet és a püs
pököt a közgyűlésen Benczúr 
László püspöki titkár képviselte, 
aki az egyházmegyék feladatait fej
tegette: »Nagy hangsúly esik egy
házegyetemünk és egyházkerüle
tünk élete szempontjából az egy
házmegyére. Megújult lélekkel 
együttesen kell építenünk s ennek 
az összefoglalt munkálkodásnak ép
pen az egyházmegyében kell ki
alakulnia. Az egyházmegyékben dől 
el az, hogy tudnák-e a lelkészek 
egymással testvéri közösségben gyü
lekezeteket építeni, hegy a közös 
munkának életképes gyümölcse le
gyen.

Itt dől el az, hogy a gyülekeze
tek egymás iránt felelősséget 
éreznek-e és nem élik-e elszi
getelten életüket. A gyülekeze
tek egészségesebb és jobb szol
gálatának kialakítása itt törté

nik.
Az egyházmegyében kell megvaló
sulnia és kiteljesednie annak a kap

csolatnak is, amely egyházunk és a 
magyar nép között van, hogy né
pünk körében végzett egyházi szol
gálatunk élő és egészséges legyen. 
Az állammal és a társadalommal 
csak úgy tudjuk helyesen kialakí
tani és fenntartani a viszonyunkat, 
ha ez a törekvés napról-napra meg
történik az egyházmegyékben és a 
gyülekezetekben.

Mindehhez hozzá keli tennünk 
azt. hogy gyülekezeteink ilyen 
fejlődése egy épülő és szépülő 
hazában történik. A mi Urunk 
úgy akarta, hogy együtt épüljön 
ezen a földön a haza és benne 
az egyház. A mi hazánk nem 
egyszerűen újjáépített régi haza, 
hanem egy újonnan és újsze
rűén épített haza, melynek élete 
felfelé ível s melyben a közös
ségi ember és a közösség áldá

sai bontakoznak ki.«
A közgyűlési határozatok közül 

kiemelkedett az a határozat, amely
ben az egyetemes sajtóosztálytól a 
nagy szükségre való tekintettel kér
te a használatban levő énekes
könyvnek mielőbbi megjelentetését,

A népes közgyűlés az esperes 
imádságával s a Himnusz eléneklésé- 
vel ért véget.

Északi Egyházkerület:
Fejér-K om árom i E gyházm egye

A Fejér-komáromi egyházmegye 
közgyűlését április 29-én tartották. 
Mivel az egyházmegye féléve tar
tott közgyűlést, az új esperes és egy
házmegyei felügyelő: Görög Tibor 
és Csipkay Imre beiktatása alkal
mából, azért a közgyűlés csak fél
éves munkát tárgyalt s az esperes 
jelentése is csak rövid összefoglalás 
volt az elmúlt félesztendő eredmé
nyeiről.

Görög Tibor esperes megállapí
totta, hogy az egyházmegye lelkészi 
kara derekasan vette ki részét a 
békemunkából. Az állam és egy
ház között a viszony az Egyezmény 
szellemében folyt. Mind több lel
kész tapasztalta, hogy 

az Állami Egyházügyi Hivatal 
és a megyei egyházügyi előadók 
hathatósan segítik az egyházi 

életet.
A lelkészek és a helyi Tanácsok kö
zötti viszony minden gyülekezetben 
jó. sok helyen szívélyes.

»Isten iránti hálával lehetünk 
telve, hogy igehirdetői szolgá
latunkat minden zavar nélkül, 
szabadon végezhetjük. Azt gon
dolom, nem szűnhetünk meg 
rácsodálkozni Isten terveire és 
útjaira hálásan, mikor itt együtt 
vagyunk. Nagyszerű kegyelmi 
időt élünk, melyben Jézus Krisz

tust prédikálhatjuk minden
felé.«

»Örömmel említhetjük meg élénk 
külföldi kapcsolatainkat, — mondta 
az esperes.

Valóban megindult az egyhá
zak között az ökuménikus be
szélgetés. Szinte havonként jön 
látogató külföldről és gyakran 
mennek ki tőlünk is. Nyáron 
Evanstonba készül a világ ke- 
resztyénsége, benne mi is, hogy 
erről a nagy témáról beszélje
nek: Krisztus a világ remény

sége.«
Az esperes ezután részletesen is

mertette az egyházmegye gyüleke
zeteinek életét s a népmozgalmi 
adatokat. Kiemelte, hogy 

nagyobb építkezéseket és tata
rozásokat végeztek Székesfehér
várott, Suron, Nagyvelegen, 
Ászáron, Pusztavámon, Boko- 
don. Tatabánya-újtelepen, Sár- 
bogárdon, Szákon, Csabdin és 

Oroszlányban.
Ezek között templomjavítás, 
parókiajavítás, villanybeveze
tés és más munkák vannak.

Az egyházi adminisztrációra nézve 
Görög Tibor esperes a növekvő 
pontosságot állapította meg. »Kérek 
mindenkit pontosságra. Magamra 
gondolva is mondom: amilyen a 
szolgálatom az egyházi adminisztrá
cióban, olyan a templomban is. A 
kettő összefüggésben van.«

Az egyházmegye közgyűlése ha
tározataiból kiemelkedik, hogy a 
hántai egyháTÍközsógh ez csatolták 
társegyházi jelleggel Ászárt s an
nak szórványát: Tárkányt.

Nógrádi E gyházm egye
A nógrádi egyházmegye április 

27-én tartotta közgyűlését Balassa
gyarmaton. A közgyűlésen részt 
vett Kalas László, a megyei egy
házügyi főelőadó is.

Dr. Krepuska István egyházme
gyei felügyelő nyitotta meg a gyű
lést, majd dr. Csengődy Lajos es
peres terjesztette be esperesi jelen
tését.

»Bármely messze vagyunk is a 
próféta álmának beteljesülésétől 
»nép-népre fegyvert nem emel és 
hadakozást többet nem tanulnak« 
(Mik. 4, 3 és 2—4) — mindazonáltal

Isten megengedte, hogy a leg
utóbb megtartott közgyűlési ta
lálkozásunk óta eltelt időben 
nem hasított bele a világba a 
fegyvernek éle és nem tárulnak 
fel a poklok kapui a kikiván- 
kozó sátáni seregek előtt, hogy 
rárontsanak életünkre és vérrel- 

könnyel áztassák a földet.
Külön ajándéka ez az Istennek. Üj 
fegyverekről beszélnek, a világfel- 
fondulós mindenféle lehetőségét em
legetik. Csak a világ sorsát a ke
zükben tartó hatalmas Istennek kö
szönhetjük, hogy békességben vet
hetjük el magvainkat és arathattuk 
termésünket. És végezhette egyhá
zunk is szolgálatát.«

»Beszámolónkban az első, amit Is
ten elé vihetünk, megemlékezés ar
ról, hogy

ennek a békességnek szolgála
tából a mi egyházunk is igyek
szik kivenni a részét. Nemcsak 
kis gyülekezeteink szüntelen 

való imádkozása,
de egyházunk országos vezetősége 
éppen úgy, mint egyházi appará
tusunk egésze is itthon és külföl
dön, ahol csak mód nyílik megnyi
latkozásra, ahol csak alkalom adó
dik bizonyságtételre, a világegyhá
zaik találkozóin, mindenütt végeztük 
ezt a szolgálatot.«

»Egyházunk nem vonta ki magát 
mindazok megcselekvéséből, amik a 
közjó előmozdítását munkálták ál
lami vonatkozásban is. Lelkészeink 
készséggel kapcsolódtak be a mező
gazdasági munkálatok elvégzésének 
szorgalmazásába, az egyházi főható
ság irányításával több konkrét kér
désben is, mint a termelőszövetke
zetek, a mezőgazdasági kormány
programul kérdéseinek előmozdítá
sában«

Az esperes ezután méltatta a zsi
nat munkáját, az országos esperesi 
konferenciákat, az elmúlt esztendő
beli lelkész-nyugdíjasok ügyeinek 
szociális intézését, az egyházközségi 
háztartási vizsgálatok rendszerét. 

»Az egyházmegye lelki élete a 
hitbuzgóság változatlan képét 
nyújtotta ebben az évben is.
A nógrádi vallásosság evangé
likus népünk életében a régi 
mederben folytatta az Istenben 

való életet.«
A gyülekezeti egyházi munka és 

a népmozgalmi adatok ismertetése 
után az esperes megállapította, hogy 
az egyházmegye területén több he
lyen szekták működnek.

Az egyházmegyei számvevőszék 
működéséről Garhát Sándor elnök 
számolt be. Az egyházmegyei lel
készi munkaközösség munkáját Gar- 
tai István egyházmegyei lelkészi fő
jegyző Ismertette. A közgyűlés meg
vizsgálta a balassagyarmati sze- 
retetház munkájáról szóló beszá
molót és meghallgatta Garami La
jos egyházmegyei sajtómegbízott 
lelkész beszámolóját. A közgyűlés 
hozzájárult a bocsárlapujtői kihe
lyezett segédlelfcészi állás szervezé
séhez. A közgyűléssel kapcsolatos 
istentiszteleten Tarjáni Gyula lel
kész szolgált. Az istentisztelet of- 
fertóriumát a Gyülekezeti Segély
nek adták.

E V A N G É L I K U S  É L E T
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes 
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A S zen tlélek  ta n ít és v íg a sz ta l Az Egyházak Világtanácsa elnökeinek 
1954. évi pünkösdi üzenete

M int az E gyházak V ilág tanácsa  e ln ökei köszöntjük  a V ilágtanácsban  
részvevő  egyházakat, azok  g y ü lek ezeteit é s  tagja it. A rra kérjük  őket, 
fog jan ak  össze a  m ai időben az eg y etem es egyházért valfl könyörgésben  
s im ádkozzanak ebben  az év b en  kü lönösen az E gyházak  V ilágtanácsának  
m ásod ik  nagygyű léséért, am ely  augusztusban  E vanstonban ü l össze.

U runk azt Ígérte tan ítványain ak: »L esztek  n ékem  tanú im  m ind  
Jeru zsá lem ben , m ind  az egész  Júdeábán é s Sam áriában  é s  a földnek  
m ind vég ső  határáig.« Ez az Ígéret pünkösd napján kezdett beteljesedn i. 
A századok során  K risztus m unkája m inden  bűn é s m inden  szakadás 
e llen ére  tovább haladt e lő re  egyházában  és k iterjed t az  eg ész  világra. 
A zért ezen  a  napon m in d en ek elő tt adjunk h á lá t Isten n ek  az egyházért 
és a v ilá g  m inden  táján  hangzó tanú ságtételéért.

Ebben az évben  az E gyházak  V ilág tanácsának  m ásod ik  nagygyű lése  
törek ed ni fog újra m egh ird etn i azt, ho g y  Jézus K risztus a  v ilá g  egyed üli 
rem én ysége . A z U jtestám en tom  szerin t az egyh áz  e g y ség e  é s  rem énysége  
összetartozik . A m ikor az E fezu s-b eliek h ez  írt lev é l negyed ik  fe jezetét  
olvassu k , ez  a nyom atékosan  ism étlőd ő  szó: »egy« — -ú g y  csendü l a  
fü lün kb e, m in t a harangszó. V ilágosan  szem ü nk  e lé  táru lnak  itt az isten i 
k ije len té s  egyszerű , nagy  tényei.

E zek közül m a kü lönösen  ez  a  n égy  egység  je len tő s szám unkra: egy  
a test, egy  a  L élek , e g y  a rem én ység , eg y  a z  U r: Isten  népének  az 
a ren d eltetése , hogy úgy é ljen , m int egy  test. Ez a  te st  a S zentlélek nek  
köszön h eti é le té t. A z egész  test ugyanabba az irányba néz, m ert ugyanazt 
a h iv a tá st hallotta: a  rem énységre v a ló  e lh ívást.. E nn ek  a  rem énységnek  
a la p ja  az  U r, »aki vo lt, ak i v a n  é s  ak i eljövend ő«, a:ki e ljö tt  testb en  és 
m egígérte , h ogy  m indenkor v e le  lesz  népével, egykor ped ig  úgy  jön m ajd  
v issza , m in t aki d iadalm askodott bűnön é s  halálon.

E gy o lyan  v ilágb an , am ely b en  ritk a  lett az igazi rem énység , az  
eg y h ázn ak  az a  h ivatása , hogy  h irdesse  szó v a l é s  te tte l: várj rem énység, 
m ert Van Jézu s K risztus. A  szé ttép ett v ilágb an  azt k e ll m egm utatnia , 
h ogy e z  a  rem én ység  összekap cso lja  egym ássa l az  em bereket. Im ád
kozzunk é s  kérjük Isten t, h aszn álja  fe l a m ásodik  n agygyű lést arra, 
hogy teg y en  m indn yájun kat en n ek  az örven detes igazságnak jobb  
tanú i váj

Im á d s á g  a n a g y g y ű lé s é r t
A tyánk, Istenünk, aki egyházadnak élő reménységet adtál Jézus 

K risztusnak a halálból való feltámadása által, tégy m inket m éltókká  
ahhoz a közös hivatásunkhoz, hogy tanúságot tegyünk erről a rem ény
ségről. Istennek Fia, megváltó Urunk Jézus Krisztus, erősítsd meg ben
nünk  azt a bizonyosságot, hogy te vele vagy népeddel és hogy a te 
győzelmed teljességgel nyilvánvaló lesz majd. Szentlélek Isten, m i 
vigasztalónk, a te közösséged ereje által egyesítsd Isten  m inden szétszórt 
gyerm ekét a te országod örvendező szolgálatában és úgy vezesd áz egy
házak nagygyűlését, hogy minden a te akaratod szerint történjék: s 
legyen tiéd, óh Atya. Fiú, Szentlélek Isten, az ország, hatalom és a 
dicsőség most és mindörökké, A m en,

Im á d sá g  a z  e g y h á zé r t
(irta Sarah Chakko, az Egyházak Világtanácsának egyik elnöke, kevéssel halála 
előtt.)

A tyánk, arra kérünk, hogy az egyház legyen egy a Krisztusban, 
legyen a tanúbizonyságok fellegének és m indazoknak igazi közössége, 
akik most szeretik és szolgálják a m i U runk Jézus Krisztust. Add, hogy 
az Egyházak Világtanácsának tagegyházai legyenek tudatában tebenned 
való egységüknek és szólhassák a gyógyítás szavát ennek a megháborodott 
világnak, Jézus Krisztusért. Ám en,

Thyateirai Athenagoras Canterbury! Geoffrey
Eivind Berggrav John R. Mott
Marc Boegner G. Bromley Oxnam

az Egyházak Világtanácsa elnökei.

A  H U N G A R IA N  C H U R C H  P R E S S

Pünkösd a legcsodálatosabb ünnep, 
mert tele van titkozatossággal és tele 
van hihetetlen gazdagsággal. Pün
kösd mégis a legelhanyagoltabb ün
nep, m ert nagy tömegek képzeleté
ben inkább keveredik a tavasz pom- 
pázásával, m int Isten  gazdagságának 
kiáradásával. Pünkösd a Szentlélek  
ünnepe —■ ahogyan azt mondani 
szoktuk  — a Szentlélek pedig Isten  
teljes gazdagságát közvetíti azoknaík, 
akik Jézus Krisztusban hisznek.

Jézus mennybem enetele után az 
A tya m indent a Szentlélek által vé
gez el. Bűnbánatra indít, vígasztal, 
erősít, teljes örömmel ajándékoz meg, 
kinyilatkoztatást ad, tanít, csodákat 
cselekszik, lelki adományokban ré
szesít, újjászül. Sem m i lelki nem  le
hetséges Szentlélek nélkül. Nincs hit, 
nincs imádság, nincs szolgálat, bi
zonyságtevés, igehirdetés, engedel
messég, Szentlélek nélkül.

Sem m ire sincs olyan nagy szüksé
günk, m in t Szentiélekre!

Jézus a Szentlelket maga helyett 
küldi, m ert jól ismeri tanítványai 
gyengeségét, az emberi természet 
erőtlenségét, m ert tudja, hogy fölül
ről való erő nélkül nem  képesek 
megállni a kísértések között.

A z igében azt olvassuk a Szentié
lekről, hogy tanít és vigasztal.

1. A SZEN TLÉLEK  TAN ÍTÓ M ES
TERÜNK. Em lékeztet a tanításra, új 
gondolatokat ébreszt, világosságot ad. 
Azokat a dolgokat, am elyeket az em 
ber fel nem  foghat, érthetővé teszi. 
Ján. 16; 12—13. A  tanítás értelmes- 
ségéhez tartozik a m egújult értelem. 
A z emberi természet megszokta a 
földi viszonylatban való gondolko
dást. Gondolatai csak a láthatókra, 
az idővel mérhetőkre s a földiekre 
vonatkoznak és néha bámulatos, 
hogy egy ember m ennyi m indent tud
hat. De lelki kérdésekben gyakran  
»megáll az ész« és az ember nem  is 
sejti, hogy m it tartalmaz az evangé
lium. Idegen a számára, nem  tud m it 
kezdeni vele.

Bármilyen egyszerűnek hangzó ige 
megértéséhez is Szentlélek kell, hát 
még ha azt ku ta tjuk , hogyan lett 
Krisztus emberré, m iért halt meg a 
kereszten, m ikén t támadott fel, m ent 
a mennybe, m i a Szentháromság, 
Krisztus kettős természete, hogyan 
üdvözülünk hit által kegyelemből, és

A  ném et ev a n géliu m i egyh áz  ta 
nácsa  á llá st fo g la lt az a tom fegy
verek  kérdésében . A  határozatot 
Dibelius és  Lilje püspökök írták  
alá. (L ilje  püspök egyb en  a  L uth e
ránus V ilá gszövetség  e ln ö k e  is.) 
»Az ev a n g é liu m i k ereszty én ek et  
N ém etországban é s  m ás országok
ban hosszabb idő  óta m é ly  aggo
dalom m al tö lti e l az  a to m feg y v e 
rek fejlőd ése«  —  han goztatta  az  
állásfog la lás. »M a o ly a n  feg y v ere 
k et gyártanak , a m ely ek  célja  az 
em beri é le t  töm eges e lp u sztítá sa  é s  
a m elyek  hatása  e llen  vég ered m én y 
ben m ár sen k i sem  védekezh etik .

A  h idrogénbom ba fe lta lá lá sá b a n  
és k ipróbálásában  im m ár egy ik  
csúcspontjához érk ezett ez  a fe jlő 
dés. E nnek  a  bom bának pusztító  
hatása fe lü lm ú l m indent, am it ed 
dig e lk ép zelh etőn ek  tartottak . Az 
iszonyta tó  leh ető ség tő l m in d en  em 
beri sz ív  v isszaretten . M ég ha ön
m érsék letet tan ú sítu n k  is, szin te  
m inden  em beri e lk ép ze lést fe lü l
m úl, am it e  feg y v er  e se tle g es  hasz
nálata je len ten e .

Ilyen körülmények között nem 
maradhat a keresztyénség
néma és tétlen. Annak a fele
lősségnek alapján, amelyet;
Istentől kapott, fel kell szólí
tania mindazokat, akiknek ha
talmuk és befolyásuk van, 
hogy parancsoljanak megálljt 

ennek a fejlődésnek!
N em  arról v a n  szó, "hogy a  tudo
m ányos kutatás ú tján  akad ályt 
gördítsünk, h an em  arról v a n  szó,

így tovább. Szentlélek nélkül nem  
tudunk hinni.

A  tanítványok Jézus feltámadása
kor még m indig tudatlanok voltak. 
Jézusnak újból fe l kellett tárnia 
m indent kezdettől fogva, s akkor 
m indent m áikén t is láttak. Ez nem  
emberi értelem csillogása volt, ha
nem  Szentlélek által való tanítás.

2. A  SZEN TLÉLEK V IG A SZ TA L . 
Nemcsak szavakkal, ahogyan mi 
szoktuk, hogy a búbánatos em bernek 
úgy telebeszéljük a fejét, hogy »meg
dagad« attól. A  Szentlélek nem  bo
rítja el szavakkal a fájdalmas lénye
get, hanem azért adatik, hogy való
ban vigasztalást adjon, meggyógyít
son, megnyugtasson, jó t cselekedjék. 
»Az én békességemet adom nektek«  
— Ján. 14:27. — tehát ez a vigaszta
lás: adomány, ajándékozás, átadás 
Jézus békességéből. Jézus tudja, hogy 
a bűnös em bernek valóban szüksége 
van segítségre. A  bűnösnek, akit 
bűnei szorongatnak, akit lelkiism e
rete nyugtalanít, hiába mondod: 
verd ki a fejedből, ne gondolj vele, 
m ajd lesz ez m ásképpen . . .  Hiába 
mondod: nem  te vagy így egyedül, 
hanem ezerszámra vannak hozzád 
hasonlók, nyugodj bele, ne törd m a
gad, hiszen m indnyájan esendők va
gyunk. Ez az emberi beszéd hiába
való, nem  vigasztalás.

Jézus nélkül, az Ö Lelke nélkül 
nincs vigasztalás a bűn ellen, A  Lé
leknek kell kiáradnia.

Gyakran lá tjuk az apostolok pré
dikációinál, a Cselekedetek könyve 
szerint, hogy a prédikációt egyesek 
m egértették, mások nem, egyeseknek  
volt fü lü k  a hallásra, m ásoknak nem. 
Honnan van ez? Onnan, hogyha a 
Szentlélek nem  m unkálkodik valaki
ben, nem  nyitja  meg a szívét, akkor  
akár a legjobb evangélizáció is hiá
bavaló számára. A z első jeruzsálemi 
gyülekezetnél viszont azt látjuk, 
hogy zsidók és pogányok sokasága 
világosságot nyert és hitre ju to tt! Be
tegek meggyógyultak. A  sötétség ha
talmasságai vereséget szenvedtek. Jé
zus ugyanígy cselekedett a vakokon, 
sántákon, poklosokon, vagyis segített 
rajtiák! Ez volt az ő igazi vigaszta
lása.

Ezért száll könyörgésünk újból és 
újból a m i Urunkhoz: Jövel Szent
lélek Ú r i s t e n Várady Lajos

hogy érv én y esü ln i seg ítsü k  az em 
beriség  irán ti e lem i belátást. Ez a  
m últban  sok k a l k iseb b  je len tő ség ű  
ü g yek k el kapcso latban  is  m egtör
tént. Ú g y  v é ljü k , h ogy  v a n  m eg
oldás az  atom bom ba fe lm érh ete t
len  v e sz é ly év e l szem b en  is.

T udatában vagy u n k  annak, hogy  
a k érd ésse l kap cso latb an  politikai 
problém ák is  közrejátszanak . Az 
egyh áz fe lad ata  nem  az, hogy rész
letja v a sla to k a t teg y en  a  problém ák  
m egold ása  érd ekében . Itt elsősorban  
arról v a n  szó, hogy a  v ü á g  m inden  
részén  fe léb red jen  az em berek  
le lk iism erete  é s  győzelem re jusson  
m inden  nép  körében  az em beri 
é le t  irán ti tisz te let. Ez az, am i ben 
nü n k et fog la lkoztat.

V a lam en n yi k eresztyén  egyház  
v ezető it arra kérjük , azoknak  az 
országoknak korm ányainál, a m e 
ly ek k e l kap cso latb an  á llan ak , nyo
m aték osan  járjan ak  közbe, hogy  
az atom erő a lkalm azásáról tárgya
lások at fo ly ta ssa n a k  s  jussanak  
o ly a n  m egegyezésre, a m ely  m eg 
szabad íth atja  az em beriséget attól 
a m érh ete tlen  aggodalom tól, am ely  
m ost terh eli és hogy  a  tárgyaláso
kon  létreh ozott m eg eg y ezések et  
m inden  oldalról be is  tartsák.

Arra kérjük az egyházakat, 
hogy legyenek egyek velünk a 
könyörgésben, amelyben Istent 
arra kérjük, hogy a minden 
emberi életet most fenyegető 
veszedelem háruljon el és béke 

legyen, amíg nem késő«
—  m ond ja  a n ém et ev a n g é liu m i  
egyh áz tan ácsán ak  á llá sfog la lása .

Készülj az ige hallgatására!
Pünkösd első és második napja.

Csel. 2, 36—38. és 42—47.
Jézus húsvét után negyven napig 

még itt járt a földön. Pazar kézzel 
szórta szét övéi között ajándékait, 
azok láthatták, örvendezhettek jelen
létének, szavainak. M ilyen megnyug
tató is volt ism ét vele együtt lenni, 
hallgatni szavát, am int újra tanította  
őket! Nem  kellett félniök, hogy va
lami baj történik velők, hiszen a 
M ester vigyázott rájuk, az a Krisz
tus, aki legyőzte a sírt, a halált. Egy 
napon eltűnt övéinek égbenéző sze
m ei elől. Egyedül maradtak félénk, 
bátortalan em bereknek. Fülükbe még 
visszacsengtek a hallott szavak, sze
m ük előtt egyre végigpergeit az a 
néhány év, am it együtt töltö ttek ve
le. De most vigasztalanul, egyedül 
maradtak, irányító, bátorító nélkül, 
tanácstalanul. Szinte azt lehet m on
dani, hogy félénkségükben elfelejt
keztek vállalt feladatukról, am it Jé
zus végrendeletként rá juk hagyott: 
bejárni a széles világot, tanítványo
kat szerezni Uruknak.

Ilyen körülm ények között köszönt 
rá Péterre és a többiekre pünkösd  
napja. M egváltójuk nem  hagyta őket 
egyedül, de nem  engedte meg nekik  
azt sem, hogy rejtett, önző keresz
tyén életet éljenek. Lelke által, akit 
ezen a napon adott nekik, napvilágra 
kényszeríti őket, hogy m indenki lássa 
őket, hogy m indenki hallja életújító  
szavukat.

Péter nem  kisebb igénnyel lép az 
egybesereglett tömeg elé, m in t azzal, 
hogy hallgatói hagyják el eddigi élet
ú tjukat, am elynek egyik szomorú ál
lomása Krisztus megfeszítése, térje
nek oda ahhoz, akire még nem  is 
olyan régen »feszítsd meg«-et kiál
tottak.

Ha azonban csupán ennyiben m a
radt volna Péter és társainak pün
kösdi igehirdetése, ma nem  lenne 
keresztyén egyház a világon. A  ta
nítványnak meg kell élnie azt, amit 
tanít és am it hisz. Közösségben, sze- 
retetben élni egymással, kitárt szív
vel indulni mások felé, ezt kell ten
niük és ők meg is cselekszik. Csak 
ilyen módon növekedhetett ez a ki
csiny csoport, em bereket és életeket 
formáló egyházzá.

A z  első pünkösd napján és a kö
vetkezőkben is a Szentlélek teszi ké
pessé Krisztus követőit m indenre: a 
megtérésre hívó ige hirdetésére és az 
őszinte keresztyén életre. Nélküle a 
keresztyénség égbenéző, tanácstalan, 
önmagát és hivatását veszte tt m a
roknyi csoport.

A  két ünnep igéje ma is ezt hir
deti számunkra: Krisztus nincsen kö
zö ttünk testileg, láthatóan. Szavát, 
igéit mégis halljuk és a Lélek erejé
vel igaznak tartjuk. Ez az ige, amit 
ma is hirdet az egyház, most is első
sorban életújulásra serkent; elindul
ni egymással közösségben, testvéri 
szeretettel, kitárt szívvel tekin tve  
másokra, őszin tén  hinni Jézusban  
mindig tudva, hogy Krisztus egyháza 
a Szentlélek által él és m unkálkodik.

Vámos József

A z E gyházkerü letek  E ln ök sége  k i
bocsátotta  az eg y h ázk erü leti rendes  
közgyű lések  m egh ívóit. A z  Északi 
Evangélikus Egyházkerület július 
11-én, az E gyetem es E gyház Ü llő i-ú t  
24. szám  a latti székhazának  im ater
m ében  tartja  közgyű lését. E zt m eg 
előzően , jún iu s 9-én  d é le lő tt 9 óra
kor az egyh ázk erü leti szám vevőszék , 
délután  4 órakor az esp eresi érte
k ezlet ü lésezik . Jún ius 10-én d é le lő tt  
9 árakor az eg y h ázk erü leti tanács 
tart ü lést, dé lu tán  3 órakor pedig  az 
egyh ázm egyei lelkész i m unkaközös
ség ek  eg y ü ttes  ü lése  lesz. A z  egyh áz
kerü leti k özgyű lés jún iu s 11-én reg
ge l 8 órakor is ten tisz te le tte l kezdő-

—  a m agyarországi protestáns egy
házak  k ü lfö ld et tá jék oztató  kőnyo
m atosa  —  m ost m eg je len t szám á
ban  beszám ol a  m agyarországi pro
testá n s egyházaknak  az ev an ston i 
k on ferenciára  v a ló  készü lésérő l és 
a  legutóbbi, április 21— 23-án tar
to tt ta n u lm á n y i gyű lésérő l. H írt ad 
a  H C hP az evan gélik u s egyház  
n agyh eti igeh irdetés-sorozatáró l, 

m ely n ek  során a  gyü lek ezetek  
im ádkoztak  az evan ston i v ilá g g y ű -

dik, ahol Várady Lajos esperes pré
dikál.

A  Déli Evangélikus Egyházkerület 
k özgyű lése  jún iu s 11-én d éle lő tt 10 
órakor kezdődik  a D eák-téri egyh áz-  
község díszterm ében. Ezt m egelőzően  
9 órakor a D eák-téri tem plom ban  
m egnyitó  is ten tisz te le t lesz. Június
9-én  délután  a D éli E gyházkerület 
esp eresi értek ezlete , 10-én d é le lő tt  
pedig  egyházkerü leti tanácsü lés lesz. 
U g yan ezen  a napon d élu tán  5 órakor  
az eg yh ázm egyei le lk ész i m unkakö
zö sség ek  eg y ü ttes  ü lést tartanak.

Jún ius 9-én  délután  fé l  7 órakor  
O rszágos E sp eresi É rtek ezlet lesz.

lésért. K özli a  kőn yom atos dr. V is- 
ser ’t H ooft-nak, az  EVT főtitk árá
nak  a  m agyarországi egyházak  
ev a n sto n i e lő k észü leteirő l szóló  

szavait. Dr. P au l G ennrich  főtitkár  
m agyarországi lá togatásáról rész
le te s  beszám olót o lvashatunk , hoz
zácsatlak ozva  pedig  dr. P a u l G enn- 
r ich -n ek  e lu ta zá sa  e lő tt a H ChP  
m un katársán ak ad ott nyilatkozatát. 
Dr. P ap L ászló  reform átus teológiai 
dékán nak az öku m en ik us m ozgalom  
történetérő l szó ló  c ik k e  u tán  K iss 
F erenc K ossu th -d íjas, a  Szabad- 
egyházak  S zö v etség e  e ln ö k én ek  az 
O rszágos B éketanács ü lésén  m on 
dott fe lszó la lá sá t o lvashatju k . A 
nagyk őrösi reform átus teológusnap  
és  g y ü lek ezeti k iá llítá s  ism ertetése  
utón az E ven gélik u s É let nyom án  
rész letek et közöl a z  evangéliku s  
le lk észék  gyü lek ezeti je len tése ib ől, 
m ajd beszám ol az eva n g é lik u s e g y 
házi sa jtó  fe jlőd ésérő l. Ism erteti 
dr..P álfy  M ik lós d ékán nak  az E gyház
eg y etem  T anácsa e lő tti beszám oló
já t a  T eológ ia i A kadém ia B ud a
pesten  tö ltö tt m á sfé l esztendejéről 
és h írt ad a z  ev a n g é lik u s T eológiai 
A kadém ia új m unkaerőiről. B en 
czúr L ászló  nem rég  m eg je len t kon
firm ációs kátéján ak  ism ertetése  
után  a  H C hP legú jabb  szám a  
P esk ó  Z oltán zeneakadém iai hang
versen yén ek  b eszám olójával zárul.

A német evangéliumi egyház az atombomba ellen

Június 11-én üléseznek az Egyházkerületi Közgyűlések

„Kibocsátotta az Isten az Ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe!“ (Gál. 4,6)
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LATOQATAS zalaban M é ly e n  m a r a d t  a m é r e g
A  térdelésből felmagaslott 
majd letörölte könnyeit 
és szólt az ember Istenéhez:

Dicsőség néked, ó Uram, 
kegyelmedért. Tiéd a hála, 
tiéd e szív, e kar. Örök 
dicséret zengjen szent nevednek. 
Most tehát én is megbocsátok, 
am int kem ényen megparancsolád.

S ezzel elm ent az Űr elől.
És találkozott az adóssal.
Kegyes hangja messzire zúgott: 
Szavamat állom, megbocsátok.
Béíke veled. Hát Isten áldjon.
De azt megsúgom szeretetből: 
nem  ajánlom, hogy találkozzunk. 
Nem m intha haragtartó lennék, 
hisz megmondtam, hogy m eg

bocsátok,
de téged látni nem  alkarlak.
Gyorsan tűnj el, tisztulj előlem.
M élyen maradt a méreg.
Urunk, irgalmazz nékünk.

Bodrog Miklós

GYÜLEKEZETI H ÍR EK
1954. június 6. Pünkösd vasárnap. — »Kaptok Szentlelket ajándékul.) 

Igék: Csel. 2, 36—38. — Lk. 11, 9—13. — Liturgikus szín: piros.
1954. június 7. Pünkösd hétfő. — »A Lélek gyümölcse.-«

Igék: Csel. 2, 42—47. — Lk. 12, 31—37. — Liturgikus szín: piros.

Az Evangélikus Élet munka
társai és dolgozói Lélekben gazdag 
pünkösdi ünnepet kívánnak minden 
kedves Olvasónknak!

KADIÓS f é l ó r a
Június 6-án, pünkösd vasárnap

ján délelőtt fél 9 órakor evangé
likus vallásos félórát közvetít a 
PetŐfi-rádió. Prédikál Tessényi 
Kernéi lelkész, püspöki titkár.

ZUGLÓ
Május 30-án, vasárnap este 6 

órakor templomi egyházzenei hang
verseny volt. Tízéves kántori szol
gálatának évfordulója alkalmából 
ifj. Szuchovszky Gyula játszott har- 
moniumon. Közreműködött _ a gyü
lekezeti vegyeskar Ittzés Gábor ve
zetésével. Az ofíertóriumot a temp- 
lomépítés javára fordították.

Az egyház feladataihoz erő kell
—  mondotta Vető püspök Óbudán

A Budai Egyházmegye május 
30-án, vasárnap délután az óbudai 
templomban csendes napot tartott 
presbiterek számára. Közéi száz 
presbiter jelenlétében Várady Lajos 
esperes megnyitó áhítata után Bottá 
István lelkész tartott előadást »Szol
gálat és szeretet« címen. Azután kü
lönböző gyülekezetek presbiterei 
néhány mondatban beszámoltak ar
ról, hogyan végzik szolgálatukat. A 
gyakorlati és elvi kérdések felvetése 
igen gazdagította a jelenvoltakat és 
alapot nyújt a további beszélgetésre. 
Befejező áhítatot tartott Danhauser 
László lelkész, aki a presbiter pász
tori egyéniségéről szólt

A presbiterek csendes napja
gyüleketi esttel fejeződött be, ame
lyen már az óbudai evangélikusok 
is szép számban vettek részt. Az ol
tár! szolgálatot Komjáthy Lajos lel
kész végezte, majd dr. Vető Lajos 
püspök tartott írásmagyarázatot. A 
keresztyén vallás férfias jellegéről 
beszélt. Az egyházért való felelősség 
nagyobb terhe — mondotta a püspök 
— a férfiakon nyugszik, annak el
lenére, hogy a bűn és a kegyelem te
kintetében Isten nem tesz különb
séget férfi és nő között

Az egyház feladataihoz erő kell! 
Ezek a feladatok összefoglalha
tók a szolgálatban, úgy, ahogyan 
azt Jézus Krisztusnál látjuk, aki 
azért jött, hogy szolgáljon. Az 
egyháznak is másokért kell élnie 
ebben a történelmi korszakban, 
amelyben ma élünk és meg kell 
látnunk minden feladatot, amely 

az egyházra vár.
Azután utalt a püspök a keresztyén 

egységmozgalomra, amely iránt ép
pen az óbudai presbitérium tagjai 
mutattak nagy érdeklődést. A pres
biterek vegyék szemügyre azokat a 
feladatokat, amelyek az egyház előtt 
állanak, mint hivő emberek s mint 
akiket Isten nein hiába küldött az 
egyház szolgálatába, mint saját 
munkatársait ingyen való kegyelem
ből, hogy munkálkodjanak a szere- 
tetért, a békességért, a -nyomorúság
gá1, a békétlenséggel szemben.

Az erő azonban az az erőtlenség, 
amelyet a bűnbánat hordoz magá

ban. A krisztust elfogadó  ̂erőtlenség 
arra támaszkodik, aki győzött bűnön 
és halálon. Imádkozzék az egyház 
azért, hogy legyen benne, férfiak
ban, de a nőkben is, világosság, bá
torság és hit — fejezte be Vető La
jos püspök bevezető előadását.

Az Óbudai énekkar
szép számai után Várady Lajos es
peres tartott záróbeszédet. Először a 
presbiter külső és belső elhivatásá- 
ról szólott. A presbiter jellemző vo
násai a hit, a hitről való bizonyság- 
tétel, a mindenek felé kitáruló sze
retet. Majd a következőt mondotta: 

— Az 1953. évben hozott V. te 
egyházunk presbitereire nagyon 
nagy felelősséget helyezett az egy
ház igazgatásában. Eszerint gyüle
kezeteink és egész egynázunk leg
fontosabb kérdései vagy a persbiíe- 
riumokban dőlnek el, vagy ott nyer
nek döntő előkészítést. Egyházunk 
számára tehát életkérdés a presbité
riumok összetétele és szolgálatának 
minősége.

Az egyház megújulása elválaszt
hatatlan a presbiterek megújulá
sától és a presbitériumok szol
gálatától. Nem szabad belenyu
godnunk abba, hogy a presbiteri 
ülések csak közigazgatási és 
anyagi ügyek jó vagy rossz 
tárgyalásában merüljenek ki, 
hanem arra kell törekednünk, 
hogy a Szentlélek műhelyei le
gyenek, a tusakodás, a lelki küz
delmek műhelyei, amelyekből 
szent elhatározások születnek, 
mert ez az egyház építésének 
módszere és lényege. Ez fele!, 
meg az evangélikus történeti 

hagyományoknak is.
Ezért kell egyházunknak is nagy 
figyelemmel és törődéssel a presbi
tériumok felé fordulnia, hogy a pres
biterek valóban Krisztus szolgái, 
sáfárai, »az egyház keze és szája le
gyenek«.

Befejezésül azokról a kötelessé
gekről beszélt, amelyekkel a gyüle
kezet tartozik a presbitereknek. A 
gyülekezet becsülje meg és szeresse 
a presbitereket, támogassa őket 
munkájukban és imádkozzék éret
tük, mint a gyülekezet vigyázóiért.

ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLET
D. Dr. Vető Lajos püspök a lemon

dott Csákó Gyula püspöki titkár he
lyébe június 1-i hatállyal kinevezte 
Tessényi Kornél Hegyeshalom-levéli 
lelkészt az Északi Egyházkerület 
püspöki titkárává,

RÁKOSPALOTA
Május 30-án ünnepi istentisztelet 

és díszközgyűlés keretében iktatta 
be Gyöngyösi Vilmos esperes az 
újonnan megválasztott elnökséget és 
presbitériumot. Az istentiszteleten 
az esperes prédikált, a beiktatást 
pedig Kökény Elek lelkésszel együtt 
végezte. A közgyűlésen dr. Göttche 
Ervin egyházmegyei felügyelő s Csiz
madia András egyházközségi fel
ügyelő köszöntötte id. Csizmadia 
István, presbitert abból az alkalom
ból, hogy ötven éve presbitere a 
gyülekezetnek. — Délután szeretet- 
vendégség volt. Gyöngyösi Vilmos 
esperes »Pünkösd előtt« címen, dr. 
Göttche Ervin egyházmegyei fel
ügyelő »Uj zsinati törvényeink« 
címen tartott előadást

ÓZD
A nyugdíjba helyezett Marcsek 

János ózdi lelkész helyébe D. Dr. 
Vető Lajos püspök helyettes lelké
szül kinevezte Virág Gyula gyömrői 
lelkészt.

GYÖMRŐ
D. Dezséry László püspök Csákó 

Gyula lelkészt a gyömrői egyház- 
községbe helyettes-lelkészül rendelte.

HEGYESHALOM
D. Dr. Vető Lajos püspök a

püspöki titkárrá kinevezett Tessényi 
Kornél lelkész helyébe Sikter László 
budafoki segédlelkészt rendelte ki 
helyettes-lelkész ül,
BUDAFOK

D. Dr. Vető Lajos püspök az állá
sáról lemondott Fogarasi Árpád 
budafoki lelkész helyébe helyettes
lelkészül kirendelte Visontai Róbert 
pestlőrinci segédlelkészt.
SZEGED

Május 23-tól 30-áig gyülekezeti 
napok voltak. Koren Emil Budapest- 
kőbányai lelkész hirdette az igét

KECSKEMÉT
Május 30-án gyülekezeti nap volt. 

Az istentiszteleten és az előadásokon 
Görög Tibor esperes szolgált, ö  szol
gáltatta ki az úrvacsorát is.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Pünkösd vasárnapján, este 7 órai 
kezdettel a templomban műsoros 
vallásestet rendeznek, melyen Kál
mán Lajos nagymágocsi lelkész 
szolgál.
SZÜLETÉS

Hernády Nándor apostagi lelkér  
széknek május 24-én András Nándor
nevű fiúgyermekük született.

Kajos János nagyvelegi lelkészt 
és feleségét Isten negyedik gyer
mekkel áldotta meg, aki keresztség- 
ben a János Péter nevet kapta.

Egyházfit keres a kőbányai egy
házközség Budapest területén lakás
csere lehetőséggel.

Zala megye »nevezetessége« a 
múltban az volt, hogy közepében 
fekszik Göcsej dombos és a forga
lomtól elzárt vidéke, ahol sok ér
dekes, ősi népi hagyomány mellett 
sok babonával és elmaradottsággal 
is találkozhatott az ember.

Zala másik »nevezetessége« ösz- 
szefügigött ezzel. Az ország »leg- 
katolikusabb« megyéjének mond
ták. Nemcsak azért, mert a lakos
ság 98 százaléka katolikus volt, 
hanem azért is, mert a 'katolikus 
klérusnak erős befolyása volt a 
megye életére. Egy útkaparó-állást 
sem lehetett itt betölteni a zala
egerszegi püspök hozzájárulása nél
kül. Egy evangélikus tanító mondja 
el, hogy amikor ötven éve kine
vezték az egyik város állami isko
lájához, a szószékről prédikálták 
ki a »hallatlan« esetet.

A felszabadulás óta azonban sok 
minden megváltozott Zala megyé
ben. Zalaegerszegen nem utasítják 
rendre a preftestánsokat, ha levett 
kalappal nem köszönnek a plébá
nosnak. Göcsej vidéke is változó
ban. Traktorok pöfögése hallatszik 
a határban. Olajfúró telepek tűn
nek fel Göcsej peremén. A puszta- 
szentlászlói papi lakáson földgáz
zal világítanak és ezzel fűtik a 
kályhákat is. De földgázzal világít
ják és fűtik a falu valamennyi há
zát. A gyülekezet azon gondolko
dik, hogyan vezethetnék be a csö
veket a fővezetéktől kissé mesz- 
szebb eső templomiba is.

Egymástól távol, szétszórtan, 
számtalan szórványban és néhány 
kicsi, de rendezett gyülekezetben 
élnek itt az evangélikusok. Észak- 
Za.lában mindössze négy gyüleke
zetünk van: Zalaistvánd, Zalaeger
szeg, Puszta szén tlászló és Barla- 
hida. Ezeket a gyülekezeteket lá 
togatta meg most D. Dezséry 
László püspök. Barlahidét most 
nem ejtette ugyan útba, de he
lyette meglátogatta délen Nagy
kanizsát és Sandot. Útjára Kutas 
Elek, a Somogy—Zalai Egyházme
gye esperese is elkísérte, valamint 
Benczúr László püspöki titkár. A 
gyülekezeteikben igét hirdetett és 
a presbitériumok tagjaival beha
tóan beszélgetett a püspök.

Söjtört, Deák Ferenc szülőfalu
ját hagyja el a gépkocsi, utána 
nemsokára Pusztaszentlászló követ
kezik. A domboldalon álló szép kis 
templomhoz ötven falépcsőn vezet 
fél az út. A gyülekezet apraja- 
nagvja együtt. »Érdemes lenne-e 
az ötven lépcsőn feljönni, a napi 
fáradságos munka után még egy 
órát együtt tölteni a templomiban, 
ha nem tudnók, hogy az evangé
lium, amit hirdetünk, Isten öröm- 
üzer.ete, minden ember javát szol
gáló, új életre felszabadító szó?« — 
mondja a püspök igehirdetésében. 
Istentisztelet után a presbiterek 
feszült figyelemmel, érdeklődve 
hallgatják a püspök tájékoztatását. 
A maguk részéről a község épülő 
új iskoláját, volt tanítójukat, aki a 
megye legkiválóbb pedagógusa 
volt, a konfirmációt hozzák szóba. 
Az egyik nyolcgyermekes presbiter, 
egyszerű mesterember, gyermekei
nek szép tanulmányi eredményéről 
és továbbtanulásáról számol be. A 
gyülekezet lelkésze: Loós János — 
a jelek ezt mutatják — gondos 
munkát végez a gyülekezetben. 
Másnap délelőtt átolvassa a püspök 
a lelkész valamennyi ádvent óta el
mondott prédikációjának kéziratát. 
Majd az esperessel együtt közösen 
megbeszélik. Az igehirdetés a lelkész 
munkájának szíveközepe.

A MAGYAR, PROTESTAN TIZM U S
története elevenedik meg nemsokára 
a budapesti M illenniumi Em lékm ű
vön. Már írtunk e helyt T h ö k ö l y  
Imre szobráról, Grantner Jenő alko
tásáról. Ez lesz ott az egyik szobor, 
amely a Habsburgok helyett a ma
gyar nem zet igazi uralkodóit, szabad
ságának forrásfakasztóit jeleníti meg. 
Ehhez társul R á k ó c z i  Ferenc 
szobra, aztán B e t h l e n  Gáboré és 
B o c s k a i é  s végül K o s s u t h  
Lajosé. A  szobrok alatt pedig dom
borművek beszélnek m inden szónál 
ékesebb magyarázattal történelm ünk 
igazi hőseiről. Minap közölt egyik 
képeslapunk mutatóba felvételeket 
a készülő öt új szoborról és az elké
szült domborművekről. Bocskai szob
ra alatt egy csatajelenet, Marton 
László műve, azt ábrázolja, hogyan 
űzi-hajtja maga előtt Magyarország 
hitvány vérvevő hadát, a császári 
zsoldosokat, hajdúinak élén Erdély 
híres fejedelme. Bocskai szabadság- 
harcának egyébként idén van a há
romszázötvenedik évfordulója. A  
Thököly-szobor alá kerülő dombor
műre, amely ugyancsak G rantnir  
m unkája, a szikszói csatának egy je 
lenete kerül, ágaskodó lovon kurucai 
élén harcol a vallás- és országszaba

Szombat délután Zalaistvánd kö
vetkezik soron. Az esperes gyüleke
zete. Zalaszentgrótról, a filiából Ki- 
szely Sándor segédlelkész is átjön. 
Itt az egyházmegye élete kerül meg
beszélésre. Közben azonban a pap
iakon felállított gyönyörű méhes 
megtekintésére is jut idő. Kutas 
Elek esperes az autóban jegyző
könyvek alapján számol be a 
püspöknek az egyes gyülekezetek es- 
peresi látogatása alkalmából szerzett 
tapasztalatairól. Gyorsan növekvő 
vetések, kedves zalai dombok kö
zött fut a kocsi. »Mennyi erő van 
ebben a tájban!« — lelkendezik az 
esperes. Lelkesen szereti szülőföld
jét és a rajta kibontakozó új életet.

Szombat este Zalaegerszegen pré
dikál a püspök. Az ideiglenes pap
iakon tartott presbiteri ülésen Nagy 
Miklós, a gyülekezet lelkésze, rész
letes tájékoztatást adott a Zala me
gyei evangélikusság kialakulásáról 
és az éppen ötven éve önállósult 
zalaegerszegi gyülekezet eddigi éle
téről. Még a fehér asztal mellett is 
azokról az élményekről és tapasz
talatokról folyik a beszélgetés, ame
lyek a roppant kiterjedésű szórvá
nyokat gondozó lelkész sok évi em
lékeiből kerülnek elő.

Vasárnap délelőtt a nagykanizsai 
gyülekezet templomában hirdeti De
zséry püspök az igét.

Ez az egyházmegye egyik leg- 
rendezettebb gyülekezete. Az 
egyházmegye számvevőszéki je
lentéséből ezt olvashatjuk: 
»Nagykanizsa példás, jó gyüle
kezet. Számadása gondos, tar
tozása nincs. Pénztári maradvá
nya: 339S.— Ft. Egy egyház- 
fenntartóra eső önkéntes meg
ajánlás 87.30 forint. Évi adako
zás, szintén egy személyre vo
natkozóan, 150.04 forint. Áldo
zatvállalás tekintetében egyház
megyénk első gyülekezete.« Ezek 
az adatok Főnyad Pál lelkész 
hűséges munkáját is megvilá

gítják.
Az utolsó meglátogatott gyüleke

zet Sand. Magastetejű, kicsi templo
mába aílig fér be a gyülekezet. A 
presbiterek arról számolnak be a 
püspök előtt, hogy a templomhajó 
meghosszabbításának terve foglal
koztatja őket. Teke Zsigmond, a 
gyülekezet lelkésze kéri is ehhez a 
tervhez a püspök támogatását.

Az egész látogatás végső benyo
mása az, hogy szépülő és épülő ha
zánkban gyülekezeteink is épülnek, 
rendezettek, jód szolgádnak.

KÜLFÖLDI HÍREK
»Senki sem szolgálhat két Urnák«

— címen amerikai protestáns vallá
sos egyesületek röpiratot adtak ki. 
»Nem lehet Krisztusnak is, meg az 
atombombának is szolgálni — han
goztatja a kiáltvány. — A békét nem 
lehet a félelem alapján felépíteni.«

Dr. Katju, India belügyminisz
tere, a parlamentben jelentette, 
hogy az evangélikus külmisszioná- 
riusok száma az országban növeke
dett. 1947-ben számuk 1451 volt. De 
1950-ben már 2614. Katolikus kül- 
misszionáriusok 1947-ben 820-an
voltak, Indiában s 1952-ben már 
1869-en. A belügyminiszter kijelen
tette azt is, hogy a misszionáriusok 
számára a vallási munkát engedé
lyezik. Nem engedi meg azonban a 
kormány azt, hogy a külmisszioná- 
riusok beleártsák magukat a poli
tikába, vagy hogy más vallásokat 
elnyomjanak.

dító Thököly Imre. Nagyon érdekes 
a Bethlen-szobor alá kerülő relief. 
Azon ugyanis nem  csatajelenet lát
ható majd, hanem a nagy fejedelem  
életének egyik diplomáciai aktusa. 
Szabó István azt az eseményt örökíti 
meg ott, amikor Pozsonyban 1620-ban 
Bethlen Gábor az országgyűlésen fo
gadja a protestáns csehek küldöttsé
gét, a cseh felkelés vezéreit, Thurn  
Mátyás grófot és társait s m egköti 
velük a szövetséget. Több volt ez 
diplomáciai eredm énynél A  diplomá
ciai eredm ények jó vagy rossz sakk
húzások, a cseh-magyar szövetség kö
zös és őszintén vállalt elv alapján 
jö tt létre s két nem zet természetes 
barátságát pecsételte meg. A  M illen
nium i Em lékm ű új szobrai láttán  
megmozdul az ember szíve, valami 
otthonos meleg érzés járja át tagjait. 
Nem veheti senki zokon, hogy a ma
gyar protestántizmus hősei kerülnek  
a régi magyar királyok közé. Tudo
másul kell vennie protestáns magyar
nak és nem-protestánsnak egyfor
mán, hogy ezek voltak a magyar 
nem zet igazi, őszinte fiai, ez az öt 
szabadsághős, vér a m i vérünkből, 
test a m i testünkből. A z ezeréves ma
gyar történelem  körívén most már 
ők is ú tm utatók lesznek.

A K IR Á L Y  ÉS A  M OLNÁR
természetesen mese, de m ikén t a m e
sében az igazság, T a t a y  Sándor 
bábjátékában is ott lappang az igazi 
történelem. Kinizsi Pál a molnárle
gény, Hunyadi Mátyás a király. 
M indnyájan tudjuk, hogy a nép közt 
járó-kelő király nem  véletlenül fe
dezi fe l — kiváló emberismerő volt 
— a nép legtehetségesebb fiait s te
szi meg őket munkatársaivá. Kinizsi 
Pál is így lett hadvezére a nagy ki
rálynak. Örömmel néztük meg az új 
magyar bábjátékot az Á llam i Báb
színházban, m ert úgy látjuk, hogy 
ebben a sajátosan mesemondó m ű fa j
ban, a bábjátékban, ki nem  aknázott 
lehetőségek rejlenek számunkra. A  
bábjáték, ami mindmáig nálunk ma
gyarul látható volt, külső valami 
volt, hagyománya hazai földön nem  
lévén, merő utánzás stílusban és 
mondanivalóban egyaránt. Ahol a 
bábjátéknak százados tradíciói van
nak, ott népi játék, a nép életéből 
sarjadt figurákkal, nyelvvel, egész 
mivoltával az. Mi most felülről, m ű
velődéspolitikai szándékból, kezdtük  
el néhány éve ezt a m űfajt, soron 
van tehát, hogy Író, rendező, képző
m űvész és m uzsikus jó együttm űkö
déséből olyasmi jöjjön elő, am i a báb
színm űvet gyorsabban avatja nem 
csak népszerűvé; hanem  népi szár

mazásúvá, sőt nem zeti vonásává. Ta
tay Sándor jó megérzéssel ilyenfajta  
darabot írt a bábosoknak. Kinizsi 
Pál történetének epizódjaiból ötlete
sen fonta össze a mondanivalót, hogy 
benne legyen mindaz, amiből a nép 
és a m últ lélegzetét érezni szépen. 
O tt van a falu vége a malommal s az 
em berek forró együttérzésével s ott 
a főúri világ, am annak ellenlábasa. 
Arra megy Mátyás király, meglátja a 
moVnárlegényt. így lesz Kinizsi Má
tyás katonája. Mátyás próbára teszi 
hűségét és vitézségét egyaránt. S kez
dettől fogva K inizsivel ve le fu t a szép 
szerelem fonala, m ely végül is, m ind
végig érdekesen vezetett bonyodal
m akon keresztül, a hőst és hősnőt 
hűségben összefűzi, f  Persze, a báb- 
színműben még inkább, m int a szín
házban, azon m úlik  a mondanivaló 
sikere és érvényesülése, m ilyen si
keres és teljes a fígur&kadta káprá- 
zat. Csak a tökéletes kivitelezésű  
bábjátéknak van olyan szórakoztató 
és nevelő hatása, amilyenért a bábjá
ték  egyáltalában létezik. S ezen a 
téren van még m ódunk a fejlődésre.

LOTZ K A R O L Y
ugyanabban az évben halt meg, m int 
Jókai: 1904-ben. Most van tehát ha
lálának félszázados évfordulója. A  
magyar élet nagy Ankerschm idtjei- 
n ek  egyike volt a Hessen-Homburg-

han született kiváló festőművész, aki 
úgy költözött át Bécsből hozzánk, 
m int aki valamely varázskép hivo- 
gatására lépked egy új hazába. Pe
tőfi varázsa s a Petőfi varázsolta A l
föld és Magyarország vonzotta ide? 
Nyilvánvalóan az, s nem  a siker és 
érvényesülés egyszerű vágya csupán. 
Első képei a tanyai képek. A  néphez 
szállott, hogy fö l tudjon emelkedni 
a nem zet szolgálatába. A  m últ század 
második felét nem  lehet nálunk el
képzelni L o t z  Károly képei n é lkü l 
Ott van az 6 tiszta m űvészi vonalve
zetése m indenütt, ahol maradandót 
hoz létre ez a korszak. A z Operaház, 
a Nem zeti M úzeum, a Magyar Tu
dományos Akadém ia, a Vigadó, a 
pécsi dóm falfestm ényei m ind arról 
tanúskodnak, hogy Lotz volt a m a
gyar freskófestésnek, S z é k e l y  
Bertalan m ellett, a legkiválóbb kép
viselője. Olyan képe, m int a gyö
nyörű  »feketeruhás portréja« leá
nyáról, Cornéliáról, nem zeti festésze
tünk maradandó alkotásai közé tar
tozik. A z évforduló alkalmából a 
Szépm űvészeti M úzeum most Uj Ma
gyar Képtárában nyolc teremben száz 
festm ényét és húsz grafikáját állítja 
ki a mesternek, összeválogatva a 
Lotz-életműből a legjobbat és legma
radandóbbat, m indnyájunk gyönyö
rűségére,

Szalatnay Rezső

J E G Y Z E T E K



E V A N G É L I K U S  É L E T S

PÜNKÖSDI HÁROM MOZDULAT
-— Jn  3, 5. ——

Annak a csodának, hogy valaki 
Istenhez eljusson, mindig emberfö
lötti okai vannak. »Senki sem mehet 
az Atyához, hanem csak énáltalam« 
— mondotta Jézus és a Szentlélek 
nélkül még egyetlen ember -'em ér
kezett el soha az Isten küszöbéig. 
Messze idegenben tanuló gyermek 
sohasem juthatna vissza a szülői 
házba, ha onnan nem érkeznék el 
hozzá az útiköltség ajándéka és ezzel 
a hazatérés lehetősége és ereje. 
Messze ment és veszendőbe ment 
gyermekek után, utánunk így küldi 
el Jézus Krisztus az ő Szentleikét, 
hogy valósággá legyen számunkra is 
a hazatérés az atyai házba.

A Szentiéleknek három sorsdöntő 
mozdulata van, amíg mi végleg ha
zatérünk.

A Szentlélek első mozdulatával le
veszi rólunk a vakságot. — Nincs ke
resztyén élet tiszta látás nélkül. A 
vaknak hiába beszélsz a színekről, a 
süketnek a muzsikáról, a kőszívű ke
gyetlennek — a koldusról. Egysze
rűen nincs érzéke hozzá. Vak a sze
me, a fülé és a szíve. A bűn mindig 
ilyen vakká teszi az embert. Már 
nincs érzéke Istenhez és önmagától 
sohasem fogja meglátni. A Szentlé
lek ebből a vakságból váltja ki az 
embert. Ez a hályoghullás mindig az 
Ige operáló késével történik. Az ope
ráció után az ember látni kezd. Ez 
a látása döbbenetesen világos és 
megrázóan valóságos. Ez a látás két 
dolgot lát: a bűnt és a kegyelmet. 
Mintha a betegnek egyszerre mutat
nák meg a betegségét és a gyógysze
rét, a halált és az életet.

A Szentlélek második mozdulatá
val kiemel a bűnből. Nemcsak beszél 
a bűnről, hanem pillanatok alatt vé
gigjátszatja az emberrel a bűn egész 
drámáját a tékozló fiú ajtóbaesapá- 
sától egészen a magányos vályúig.

A bűneimet beszorozza a holnappal, 
az ítélettel, hogy eredménynek kijöj
jön az elkerülhetetlen kárhozat. De 
éppen ezzel ment meg, mert elmoz
dít! Kimozdít a bűneimből, hogy ki
nőjenek a hitem karjai, amivel elér
hetem a kereszten Krisztust. Péter 
alá egy egész viharzó tengert adott 
a Szentlélek, hogy habokban, bukdá
csolva belekapaszkodjék Jézusba. Ez 
az elmozdítás a — hitreintés. Boldog 
az, aki alatt a Szentlélek viharrá veri 
az örömei és a bűnei megszokott 
csöndes tavát, mert csak az igyekszik 
a partra, akinek a lábai alatt örvény
be futnak a habok.

A Szentlélek harmadik mozdulata, 
megőriz a visszahullástól. — A tanít
ványok éjjel és nappal Jézus mellett 
voltak, mégis milyen sokszor vissza
vette őket az elhagyott világ. Nem 
könnyű megmaradni Jézus mellett. 
Sőt, a magam erejéből lehetetlen. Sőt, 
egyáltalán csak úgy lehetséges és 
csak addig lehetséges, amíg a Szent
lélek megőriz mellette. A Szentiélek
nek köszönhető az a különös csoda, 
hogy teljesen átértékelődik az életem. 
Hogy már nem kellenek, nem érde
kelnek és nem csábítanak régi bűn- 
behordoző vágyaim. Sőt meghaltak 
a számomra. Uj tervem, örömöm és 
szenvedélyem született, de ezek már 
az Isten papírjára varrnak írva. Uj, 
friss és fehér a vitorlám. Uj lélek 
lehellete és új part igézete visz bol
dogan előre. Isten felé . . ;

Jézus sokszor áll meg előttem. De 
mit ér ez nekem, ha én vak maradok 
és nem látom őt. Jézus sokszor 
nyújtja felém a maga életét, de mit 
ér ez nekem, ha én csonka vagyok. 
A csonkakezű ember kezéből kihullik 
a kenyér és a földre hull. Ezért kell 
ma nékem a Szentlélek pünkösdi ka
pujába állanom és így könyörögnöm: 
»Jövel Szentlélek Ú ris ten ...«

Friedrich Lajos

Istentiszteleti rend
Budapesten

1954. június hó 6-án, Pünkösdvasárnap
Deák-tér délelőtt 9 Hafenscher Károly, dél

előtt 11 (úrv.) D. Dezséry László, délután 7. 
—- Fasor délelőtt fél 10 Juhász Géza, délelőtt 
11 (úrv.) Gyöngyösi Vilmos, délután fél 5 
süketnémák részére Jakab Miklós, délután 6.
— Dózsa Gy.-út 7. délelőtt fél 10 Gyöngyösi
Vilmos. — Üllői-út 24. délelőtt fél 10 (úrv.). 
délelőtt 11. , — Rákóczi-út 57/b. délelőtt 10 
(szlovák) Szilády Jenő dr.t délelőtt három
negyed 12 (úrv.). — Karácsony S.-u. 31. dél
előtt 10 (úrv.). — Thaly K.-u. 28. délelőtt 11 
(úrv.) Bonnyai Sándor, délután 6. — Kő
bánya délelőtt fél 10 (úrv.) Korén Emil. — 
Simor-u. 33. délelőtt negyed 12 (úrv.) Koren 
Emil. — Utász-u. 7. délelőtt negyed 12 (úrv.) 
Sárkány Tibor. — Zugló délelőtt 9 (gyerm.), 
délelőtt 11 (úrv.) Scholz László, délután 6. — 
Gyarmat-u. 14. délelőtt fél 10 Muntág Andor.
— Rákosfalva délután 5 (úrv.) Scholz László. 
—■ Fótl-ut 22. délelőtt 11 (úrv.) Gádor András, 
délután 7. — Václ-út 129. délelőtt 8 (úrv.) 
Gádor András, délután 4. — Újpest délelőtt 
10 Blázy Lajos, délután fél 7. — Dunakeszi 
délelőtt 9 Matuz László. — Vas-u. 2/c. dél
előtt 11 Szimonidesz Lajos. Pesterzsébet 
délelőtt 10. — Soroksár-Újtelep délelőtt fél 9.
— Rákospalota, MAV-telep délelőtt fél 9
(úrv.). — Rp. Nagytemplom délelőtt 10
(úrv.). — Rp. Kistemplom délután 3. — Pest
újhely délelőtt 10 (úrv.). — Rákoskeresztúr 
délelőtt fél 11. délután 3. — Rákoshegy dél
előtt 9. — Rákos liget délelőtt 10. —- Rákos
csaba délelőtt 9, délután fél 7. — Cinkota 
délelőtt 9 (gyerm.), délelőtt 10 (úrv.), délután 
fél 3. — Kistarcsa-Kerepes délelőtt negyed 10 
(úrv.). — Mátyásföld délelőtt negyed 12 
(úfv.). — Árpádföld délután 5 (úrv.). —
Pestlőrinc délelőtt 11 (úrv.), délután 5. —
Kispest délelőtt 10, délután 3. — Wekerle-
telep délelőtt 8. — Rákosszentmihály dél
előtt fél 11. délután 5.

Bécsikapu-tér d. e. 9, Petho István, d. e. 11 
Várady Lajos, d. u. 7. —■ Torocíkó-tér d. e. 
8 Várady Lajos. — Óbuda délelőtt 10. 
(úrv.) Komjáthy Lajos, délután 5. — XII.» 
Tarcsay V.-út. H. délelőtt 9 (gyerm.) Fe- 
renczy Zoltán, délelőtt 9 Danhauser László, 
délelőtt 11 Danhauser László, délután 7. — 
Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet délelőtt 10 
Zay László. — Budakeszi délelőtt fél 9 
—■ Szabadsághegy, Diana-út 17. délelőtt fél 9 
Ruttkay Elemér. — Kelenföld délelőtt 8 (úrv.) 
Muncz Frigyes, délelőtt 11 (úrv.) Muncz 
Frigyes, délután 5. — Németvölgyl-út 138. 
délelőtt fél 9 (úrv.) Mezősi György. — Csepel 
délelőtt 11 (úrv.), délután 6. — Budafok
délelőtt 10 (úrv.) Visontai Róbert. — Nagy
tétény délelőtt 8 (úrv.) Visontai Róbert. — 
Kelenvölgy délelőtt 9 (úrv.) Gyimessy Ká
roly. — Albertfalva délelőtt fél 11 (úrv.) Gyi
messy Károly dr. — Csillaghegy délelőtt fél 
10 (úrv.), délután 7. —• Solymár délután fél 1.
— Pilisliget délután fél 3. — Pilisvörösvár 
délután 5.

1954. június hó 7-én, pünkösdhétfőn

M I N D N Y Á J A N
»'Ekkor m indnyájan . m egteltek  

Szentlélekkel« — mondja a pün
kösdi történet (Csel 2, 4). Van eb
ben a mondatban egy szerényen 
meghúzódó szó: m indnyájan. Más
kor talán átfut rajta a szemünk, 
de ezen a mai pünkösdön álljunk 
meg mellette egy pillanatra és en
gedjük szívünkig jutni tanítását.

Először is emlékezzünk meg ar
ról, hogy a harmadik hitágazat 
Istene — ha gpabad ezt monda
nunk — még kevésbbé szem ély
válogató, mint az elsőé vagy a 
másodiké. Holott gondviselését is 
egyformán kiterjeszti mindenkire 
(Mt 5, 45) és Szent Fiában az egész 
e-világ megmentésére jött el a 
földre (Jn 3, 16). A Szentlélekről 
maga Jézus mondta, hogy m érték  
nélkül osztja az Atya s  ez az ige 
bizcnysága Jézus szavának, hiszen 
mindnyájan megteltek Vele.

M indnyájan  — az egész gyüle
kezet. Sokféle ember. A kis tanít- 
ványi csoport sem állott egyforma 
emberekből, volt köztük csende
sebb és mennydörgősebb, kétke
dőbb és könnyebben hivő, szorgo- 
sabb és szemlélődőbb. Egyéniségük 
és sokféleségük a gyülekezetben 
sem változott meg. Apostoli mun
kájuk során nemcsak szorosan vett, 
de átvitt értelemben is nem egy
szer külön utakon jártak. Az egy 
bennük és közöttük éppen a Szent
lélek volt. akivel mindnyájan meg
teltek. ő  formálta eggyé egyéni 
hitüket, hangolta egységbe szolgá
latukat. Amikor pedig eltért a vé
leményük, a Szentlélek ültette őket 
asztal mellé, hogy újra közös hitre 
és közös útra vezesse őket. (Csel. 15.)

A Szendétekben azonban nem
csak a tizenkettő részesült. A pün
kösdi történet szerint a tanítványok 
köré csoportosuló — habár kis
számú — jeruzsálemi hivő szoron
gott együtt, amikor megzendült a 
levegő, áttüzesedtek a szívek, mert 
mindnyájan megteltek Szentlélek
kel.

A Szentlélek ma sem a »hivata
los keveseké«, nemcsak a gyüleke
zet vezetőié, az igehirdetőké, a 
»klérusé", hanem az egész gyüle
kezeté. Evangélikus hitünk szerint 
éppen a Szentteleknek ez a közös
sége formálja igazán egyházzá a 
keresztyén gyülekezetét. N em  a kü 
lönös szentek, hanem a Szentlélek
kel teljes egész gyülekezet a Krisz
tus anyaszentegyháza.

Ez a szó viszi tovább a Szent
lélek történetét. Amint az az első 
»mindnyájan« megtelt Szenttelek- 
kel, azonnal Isten eszközévé lett, 
és mint tudjuk, még aznap újabb 
háromezren keresztelkedtek meg és 
részesültek Szenttelekben (Csel 
2, 38, 41). Ebben azóta sincs meg
állás. A Létek valóban olyan, mint 
a szél zendülése, vagy mint a 
tovaharapódzó tűz. Szívről szívre, 
telekről telekre terjed. Ez az igazi 
»aweeessie apostolién«, apostoli

folytonosság. így részesedünk mi is 
ugyanabban a Létekben, akivel 
mindnyájan megteltek az első pün
kösdön , s aki velünk együtt az 
egész világkeresztyénségre reá 
árasztja hatalmát. A nem személy
válogató Szentlélek  így az anya- 
szentegyház minden emberre ki
terjedő, örök egységének a pe
csétje.

Ez a szerény szó kötelez is. Ez 
a pünkösd sem megállás, bennünk 
sem az. R ajtunk is átáramlik a 
Szentlélek szele, hogy a hit szikrá
já t szítsa emberi szívekben. Raj
tunk  is áthalad a Szentlélek lángja, 
hogy a szeretet tüzét élessze em 
berek életében. Mert csak ott van  
igazán jelen  a Szentlélek, ahol a 
hit és szeretet egységében szolgál 
minden keresztyén az egyház tag
jaként, hogy Isten ideig s örökké
való ajándékainak részesei legyünk 
— mindnyájan. Zay László

Deák-tér délelőtt 11 Gémes István, délután 
7 Hafenscher Károly. — Fasor délelőtt 11 
(úrv.) Juhász Géza, délután 7 Juhász Géza.
— Üllői-út 24. délután 7. — Rákóczl-út 57/b.
délután 6 (szlovák) Szilády Jenő dr., délután 
7. — Karácsony S.-u. 31. délután 6. — Thaly 
K.-u. 28. délelőtt 11. délután fél 7. — Kő
bánya délelőtt fél 10 (úrv.) Sárkány Tibor.
— Simor-u. 33. délelőtt negyed 12 (úrv.) 
Sárkány Tibor. — Utász-u. 7. délelőtt negyed 
12 (úrv.) Koren Emil. — Zugló délelőtt 11 
(úrv.) Muntág Andor, délután 6 Muntág 
Andor. — Gyarmat-u. 14. délelőtt fél 10 
Scholz László. — Fóti-út 22. délelőtt 11 (úrv.) 
Rimár Jenő, délután 7 Gádor András. — 
Václ-út 129. délelőtt 8 (úrv.) Rimár Jenő 
délután 4 Gádor András. — Újpest délelőt 
10 Matuz László, délután fél 7 Blázy Lajos
— Dunakeszi délelőtt 9 Blázy Lajos. — Pest
erzsébet délelőtt 10. délután 7. — Rákos
palota, MAV-telep délelőtt fél 9. — Rp. Nagy 
templom délelőtt 10 (úrv.). délután 7 (úrv.)
— Pestújhely délután 7. — Rákoskeresztúr
délelőtt fél 11. délután 3. — Rákoshegy dél 
után 7. — Rákosliget délután 7. — Rákos 
csaba délelőtt 9. délután fél 7.

Bécsikapu-tér d. e. 11 Várady Lajos, 
d. u. 7 Pethő István. — Toroezkő-tér d. e. 8. — 
Óbuda délelőtt 10 (úrv.) Mezősi György, dél 
után 7 (úrv.) Mezősi György. — XII., Tar 
csay V.-u. 11. délelőtt 11, délután 7. —
Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet délelőtt 10,
— Kelenföld délelőtt 11 Bottá István, délután 
6 Rezessy Zoltán dr. — Németvölgyi-út 13S. 
délután fél 6 Muncz Frigyes. — Csepel dél 
előtt 11. délután 6. — Budafok délelőtt 11 
délután 7. — Kelenvölgy délelőtt 9.

Az egyh áz szü letése
Azon a napon, a zsidók aratási 

hálaadó ünnepén, mely ötvenedik 
napra (Pünkösd, pentekosztés =  öt
venedik) esett a Páska ünnepe 
után, sok idegen — ma úgy mon
danánk, hogy külföldi — seregtett 
egybe Jeruzsálembe. Szinte az 
egész lakott, akkor ismert föld
kerekségről (görög nyelven: ojku- 
mené), de mindenesetre a Római 
Birodalom területéről jöttek össze 
a különféle népek fiai. Zsidók és 
»prozelitusok«, vagyis akik más 
népekből vették fel a zsidó val
lást. Ezek jelenlétében rnegy végbe 
a Szentlélek kitöltetése az apos
tolokra.

Mindez pedig nem véletlenül tör
tént így. Isten rendezte ekkép a 
dolgokat, jelezni kívánván vele 
akaratát, hogy a Szentlélek kitöl
tetése nem valamely szűk kis kö
zösség belügye csupán, hanem az 
egész emberiségé. Világügy, a szó 
szoros értelmében az egész világra 
tartozik, mindenki ügye, az egész 
emberiségé. Isten azt akarja, hogy 
az ö  lelke kiáradjon minden népre 
és minden emberre, megkülönböz
tetés nélkül. Isten országa elköze
lített, itt van közöttünk s eljött 
mindenkihez. Nem valamely »zu
golyában lett dolog ez", mondja Pál 
néhány esztendővel később Heró- 
des Agrippa királynak (Csel. 26, 
26). Isten akarata volt, hogy a ke- 
resztyénség nem maradt kicsiny, 
elzárkózott szekta, hanem kizendült 
az evangélium a széles világra. Az 
a háromezer azon az első napon 
a zsengéje, magva tett a soknak, 
a megszámlálhatatlan sokaságnak, 
»mindazoknak, akik messze van
nak« (Csel. 2, 39), valami elindult, 
valami megkezdődött azon a na
pon, ami ma is tart, mind az idők 
végéig. Az egyház született meg s 
ez azt jelenti; nem egy intézmény.

egy szervezet, egy jogi formákba 
merevített testület, hanem egy se
reg indult el hódító útjára. Az egy
ház Isten menetszázada, mondotta 
az egyik reformátor, menetelő csa 
pat s hadjáratának célja lelkek 
megmentése, a szeretet s a békes
ség örömhírének hírüladása min, 
den embernek. Most is ezért jő Isten 
Lelke az emberekhez, ez a célja: a 
mi megtérésünk, üdvösségünk.

A Szentlélek Maradásának útja 
az ige. Először a testté lett Ige, Jé
zus Krisztus személyén keresztül 
szólott Isten a tanítványokkal. Az
után a tanítványok hirdették az 
igét Szemlétekkel eltelve s erre 
az igehirdetésre tért meg az első 
háromezer. S ettől fogva betelje
sedik az ígéret: ahol az ige hirdet- 
tetik, ott kiárad a Szentlélek. Ott 
végbemegy a nagy csoda: mindenki 
a maga nyelvén hallja Isten őt 
személy szerint megszólító beszé
dét, ott befogadják ezt a beszédet 
és összeséreglenek a hirdetett ige 
körül. Így születik ma is és min
denkor az egyház. Az igében és 
szentségekben munkálkodó Szent
lélek által, ökuménikus ez az egy
ház, vagyis egyetemes, az egész la
kott földkerekségre kiterjedő, min
den népeket egybeölelő

Gyülekezet ez az egyház, vagyis 
hit- és szeretetközösség. Megnyíl
nak a Lélek kiáradására a szívek 
bűnbánatban és bűnvallásban, üd
vös megkeseredésben és a megtérés 
kibeszélhetetlen örömében. Meg
nyílnak a szívek egymás felé is.

Ez a Pünkösd csodája, a Lélek 
munkája, egykor és most is és min
den időben. Ezért könyörög az egy
ház — s miközben így könyörög, 
máris megkapta azt, amit kért: — 
Veni creator Spiritus! — Jövel te
remtő Szemlélek! g  G

Jövendő életünk útja
Végétért a Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusa. Felállította a 

felszabadulás óta eltelt évtized mérlegét és megállapította jövendőnk épí
tésének irányelveit. Szám bavette azokat a sikereket, m elyeket dolgozó 
népünk jólétében és egységében eddig elértünk és őszintén kereste a 
fe ltárt hibák kijavításának módját. A  népünk előtt álló feladatok között 
az első: dolgozó népünk anyagi jólétének és kulturális színvonalának 
további szalcadatlan, következetes növelése. Legfontosabb tényezője ennek 
a mezőgazdaság fejlesztése. A z  1956-ban kezdődő második ötéves terv, az 
államigazgatás, a helyi tanácsok m unkájának irányelveit is megállapí
totta a pártkongresszus.

A  kongresszus megbizonyította, hogy jövendőnk építésében minden 
eddiginél egységesebb dolgozó népünk. Békés építőm unkánk kezdettől 
fogva a lakosság túlnyomó többségét magábanfoglaló népi egység kere
tében folyt. »A Magyar Függetlenségi Népfront a munkásság, parasztság, 
értelmiség, dolgozó kisemberek, Magyarország m inden hazafias, haladó 
elem ének harcos, építő összefogását tűzte ki célul. A  nem zeti egység 
növekedése most megköveteli, hogy a Népfront, ennek az egységnek szer
vezeti formája, az eddiginél aktívabb, nagyobb •szerepet játsszon. Azok 
a párt- és kormányhatározatok, m elyek a nép anyagi jólétének emelését 
és a mezőgazdaság fejlesztését tűzik  ki célul, csak a széles tömegek, 
a város és fa lu  dolgozóinak aktív  részvételével és támogatásával oldhatók 
meg. A  népi demokrácia mostani fejlődési szakasza új tartalmat, új lehe
tőséget és ú j jelentőséget ad a Népforntndk«  — mondotta a kongresz- 
szuson Rákosi Mátyás. Nagy Imre, a minisztertanács elnöke előterjesz
tésére elhatározta a kongresszus a Népfront további megerősítését. Ez az 
új Népfront a Magyar Dolgozók Pártja vezetésével magábafoglalja c 
dolgozó nép legszélesebb rétegeit felölelő társadalmi és népi szervezeteket 
azok képviselőit. »Első szabad tavaszunk óta, a 45-ös nagy földosztás óta 
nem  volt olyan kedvező feltétele a párt, a kormány és a nép egységének, 
összeforrottságának, m int most. Ezen lankadatlanul kell m unkálkodnunk  
továbbra is« — mondotta a minisztertanács elnöke.

A  jövőnket építő népi egységben h itünk parancsára ott van egyházunk 
népe is. A  kongresszus által kijelölt ú t újabb lehetőséget nyit meg egy
házunk népe előtt, hogy megbizonyítsa hazaszeretetét és készségét arra, 
hogy a közös jövendő építésében m inden erejével részt vegyen. Egyházunk 
tömegei örömmel fogadják az előttünk megnyíló lehetőségeket és imád
koznak azért, hogy Isten áldja meg jövendő nem zeti é letünk ú tjá t.

Szombat esti közös imádságunk
A Lélek erejével — Zak. 4, 6.

Zorobábel előtt — aki a fogságban élő zsidóság egy részét hazájába
visszavezette — egy rombadőlt ország talpraállítása, a jeruzsálemi templom 
megépítése és egy sokat próbált nép új életben való elindítása állott. 
Eközben nagyon sok akadállyal és szinte lefküzdhetetlennek látszó nehéz
ségekkel kellett megküzdenie. A nagy feladatok előtt álló Zorobábelnak 
üzente Isten: »Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én LelkemmeU  
kell munkáját véghezvinnie.

Az Isten Szentlelke valóban olyan erős, hogy Általa Isten népének 
útjából legyőzhetetlennek gondolt akadályok tűnnek el és megoldódnak 
a legnehezebb kérdések és feladatok is. A Lélek előtt nincsen olyan 
akadály, amely munkáját megakadályozhatná, mert Isten hatalmával és 
erejével munkálkodik. Ez a Lélek elég erős volt arra, hogy a gyáva 
Péterből olyan tanítványt teremtsen, aiki bátran állt oda Jeruzsálem népe 
elé a megfeszített és feltámadott Krisztus prédikálására. Elég erős volt 
ez a Lélek arra, hogy az első pünkösd alkalmával egyetlen igehirdetésen 
keresztül Egyházat teremtsen és ezt az Egyházat évszázadokon keresztül 
megáldja és fenntartsa. Amikor pedig ez az Egyház megromlott az 
emberi bűn következtében, elég erős volt ez a Lélek, hogy a reformáció
ban megtisztítsa és azóta is állandóan reformálja. A hirdetett igén és a 
kiszolgáltatott szentségeken keresztül ma is szaporítja ez a Lélek a 
gyülekezetei az üdvözülőkkel, térít meg embereket bűneiktől, újít meg, 
másokat hitbeli megfáradottságukból és teszi bizonyossá az Egyház népét 
az örök élet felől.

Ez az erős Lélek azonban nemcsak »a lelki ház« építésén munkálko
dik, hanem ugyanez a Lélek cselakszi, hogy magyarországi evangélikus 
egyházunkban épüljenek a kő- és tégla-templomok és a gyülekezeti házak 
és ez a Lélek áldja meg az igét úgy is, hogy a meghallott ige nyomán 
a gyülekezet tagjai anyagi áldozatokat is hozzanak a gyülekezetért és 
a szeretetszolgálatokért. Végül ez a Lélek készteti az egyház népét arra, 
hogy Isten erejével építsék hazájukat is minél szebbé és minél 
boldogabbá.

V A LL JU K  MEG, hogy szívesebben építünk a m agunk erejére, 
m int a Lélek erejére és ezért eredm énytelen sok m unkánk.

AD JU NK H ÁLÁT, hogy Isten az idei pünkösd alkalmával is 
kiárasztja népére az »erőnek a I elkét«, hogy Á ltala épüljön az 
egyház és előbbrejusson a nemzet.

KÖNYÖRÖGJÜNK a Lélek ajándékáért, hogy így m inden bű
nünk és gyengeségünk ellenére is erősek lehessünk. Imádkozzunk 
egyházkerületi gyűléseink m unkájáért, nem zetünk további eredmé
nyes építéséért. K. Z.

B l  B L I  A - O L V A S Ó
HETI IGE: »Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, 

azt mondja a Seregeknek Ura.« Zak. 4, 6.
Június 6. Vasárnap. — 1. Jn. 3, 19—24.
Igazi megnyugvást ad az a felismerés, hogy Isten nagyobb a mi 

szívünknél; a magunk bűnös szívéről Istenre vethetjük tekintetün
ket. Ez a felismerés (bizalom), maga a hit és ez indít szeretetre. Ajándék 
mindkettő: a nekünk adott Lélek ajándéka.

Június 7. Hétfő. — 1. Jn. 4, 1—6.
Az ajándékba kapott Lélek világosan ítélő Lélek. Felvértez bennün

ket, nehogy hitünk hamis tanítással tévesztessék meg. Ez a legbiztosabb 
jel; Urnák vallja-e valaki Krisztust? (1. Kor.. 12, 3.). Ha igen, az igazság 
Lelkét vette és bátran hallgathatunk rá!

Június 8. Kedd. — 1. Jn. 4, 7—16.
A soha nem látott Isten Lelke által lakik bennünk. Mindent és min

denkit megelőzve szeretett bennünket! S ha megismertem nagy szere- 
tetét, nem kérdezem, hogy méltó-e a felebarát az én szeretetemre: hiszen, 
ha ez lenne a mérték, akkor Isten már rég megbüntethetett volna 
ahelyett, hogy szeret. A felebarát szeretete éppen ezért nem kényszer, 
hanem hitünk természetes következménye és velejárója.

Június 9. Szerda. — 1. Jn. 4, 17—21.
Isten az ő szeretetével nem rettegő rabszolgaságra, hanem felszaba

dult, félelemtől és gyötrelemtől mentes életre szabadított meg. Ha hálá
sak akarunk lenni neki azért, gazdag lehetőségünk van ennek meg
mutatására: legyünk rajta, hogy felebarátunk élete ne legyen tőlünk való 
rettegés.

Június 10. Csütörtök. — 1. Jn. — 5, 1—5.
Jézus megismerése tesz alkalmassá arra, hogy ne tartsuk nehéznek 

Isten egyébként nehéz parancsolatait. Az ő  Lelke vezetésével szerez
hetünk tapasztalatokat a hit egész egész világot legyőző erejéről.

Június 11. Péntek. — 1. Jn. 5, 6—12.
Igaz tanúk vallomására mindig lehet építeni! Isten Lelke által maga 

tesz bizonyságot Fiáról, akiben az elpusztíthatatlan örökélet birtokosai 
lettünk. Azé az élet, aki elmondhatja magáról, hogy az ő Ura a Szent
lélek által Istenfiúnak bizonyított Jézus.

Június 12. Szombat. — 1. Jn. 5, 13—17.
Akinek örökélete van, köteles a közbenjáró imádság jogával élni. 

A pünkösdi Lélek birtokában könyörögnünk kell, hogy felebarátunk ne 
a bűn, hanem az étet embere legyen s ugyanennek a Léleknek ne legyen 
káromlójává. (Mt 12, 23.) Gémes István
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E V A N G É L I K U S  ÉLET

B eszám oló az  egyh ázm egyei k özgyű lések rő l
Északi Egyházkerület:

V eszprém i E gyházm egye
A veszprém i egyházm egye 1954. 

m ájus 5-én tartotta év i rendes köz
gy ű lésé t V eszprém ben. A  m egnyitó  
isten tiszte leten  Bárány László le l
kész  prédikált, a G yülek ezeti Segély  
egyházm egyei előadója . A z offertó- 
rium ot a G yülek ezeti S egélyn ek  ad
ták. Dr. Fekete Zoltán egyházm egye! 
fe lü g y elő  távo llé téb en  dr. Zoltai Ró
bert rangidős fe lü g y elő  ny itotta  m eg  
az ü lést és az e lső  között üdvözölte  
Moravetz Lajos V eszprém  m egyei 
Á llam i E gyházügyi H ivata li m egb í
zottat. F elo lvasták  dr. Vető Lajos 
püspök üdvözlő lev e lét, m ajd Halász 
Béla esperes tartotta m eg hatalm as  
esperesi je len tését. Többi között a 
következőket m ondta:

»A legszigorúbb vizsgabiztos 
mindig az élet. Ez a részrefhaj- 
latlan. szigorú vizsgabiztos tett 
tanúságot arról, hogy helyes és 
bölcs volt egyházunk zsinatának 
az az intézkedése, mellyel az 
egyházmegyét megalkotta. Az 
egyházmegye életképes és erős,

gépezete  m inden, baj és zavar n é l
kül m űködött. F eladatu nk  pedig  volt 
bőven. íg y  m in d en ek elő tt m eg  k e l
lett terem teni a  le lk i egységet a 
m ég különböző egyházm egyéből jött 
gy ü lek eztek  és le lk ész testv érek  k ö 
zött. T íz gyü lekezetben  nyugdíjazás 
fo lytán  m eg k e lle tt  oldani a íe lk ész-  
változás fontos és k én y es kérdését. 
F elü l k e lle tt v izsgá ln u n k  az összes 
gyü lekezetek  háztartását. G ondos
kodnunk k e lle tt arról, hogy az új 
zsinati törvén yek  ren delk ezései va 
lósággá leg y en ek  a g y ü lek ezetek  é le 
tében. Sűríteni k e lle tt  a  le lk ész i 
m unkaközösségi értek ezle tek  szám át 
és biztosítani k e lle tt a gyors és pon
tos egyházigazgatást.«

A z esperes itt köszönetét m ondott 
a m egértőén együttm űködő le lk é 
szeknek  és fe lü g y llő k n ek .

A harmincegy egyházközséget 
magába foglaló egyházmegyében 
dr. Halász Béla esperes 1952 
második felében ötvenhárom, 
1953-ban pedig hetvenhárom hi
vatalos kiszállást végzett s ezzel 
példáját adta az egyházmegye 
kiépítéséért és együtt-tartásáért 
áldozatkészen dolgozó esperes

nek.
»Az á llam i E gyházügyi H ivata l ré

széről m ind ig  a  legteljéseisb  m egér
tést és jó indu latot tapaszta ltun k  —  
m ondotta a  továbbiakban az esperes  
— és k iem elte  M oravetz L ajos m e
gyei főelőadó seg ítőkészségét.

»Bizonyára elismerése volt ez 
annak a szükséges és áldozatos 
munkának, amelyet lelkészeink 
végeztek és végeznek népünk ja
vára. A gyülekezetek pásztorai 
valóban együttéreztek népükkel, 
minden nagy kérdésben lelki el
igazítást adtak híveiknek. Tör- 
vénytiszteletrc, munkára és be
csületes életre intették a rájuk 
bízottakat és ezzel a lelki újjá
építés hatalmas ügyét is szól
ták. Lelkészeink nem csináltak 
titkot abból, hogy tántorítha
tatlan hívei a békének, mert 
tudják azt, hogy a békesség élet 
és fejlődés, a háború nedig pusz

tulás és halál.
Szem ük elő tt Tessedók Sám uelnek , 
a népéért élő  é s  dolgozó, nem es  
le lk ipásztornak  a lak ja  á llt  és m in 
den a lkalm as és leh ető  m ódon igye
keztek  tám ogatni azokat a korm ány
zati törek véseket, am elyekn ek  a 
cé lja  népünk jó léte  és fe lem elkedése  
volt.«

A z egyházm egye le lk i m un kájá
ról szó lva  az esperes k iem elte , hogy  
az a nagyk iterjed ésű  egyh ázm egyé
ben m indenü tt é lén k  volt. »L elk é
sze in k  és ön k én tes egyházi m u n k á
saink. szabadon és zavarta lanu l v é 
gezték  igeh irdető i és pásztori m un
káju kat. K ét esztend ő alatt eg y et
len eg y  panasz sem  volt. E lv itath a
tatlan , hogy

hatalmas lendületet adott a 
lelki munkának az a körülmény, 
hogy az egyházmegye tíz gyüle
kezetében új munkások álltak 
az Űr szőlőjébe. Van olyan gyü
lekezetünk, ahol eddig nem 
volt bibliaóra, de amióta az 
újonnan választott lelkész be
vezette azt, az rendkívül láto
gatott. Egy másik gyülekeze
tünkben a lelkészváltozás előtt 
a vasárnapi perselyhez képest a 
mostani tízszer annyi. Egy har
madikban az egyházfenntartói 
.járulék háromszorosa gyűlt 
össze. Letagadhatatlan, hogy a 
gyülekezetekbe került úi pászto
rok értékes talentumokat, új 
színt és vérkeringést hoztak egy

házmegyénk életébe.*«
»A  tervszerű le lk i m un ka b iztosí

tására igen célszerű , volt az egyházi 
vezetőségn ek  az 1953. évi V. te. 
végreh ajtási u tasításában  k ifejezett 
am a rendelkezése, hogy  

minden lelkésznek munkatervet 
kell készítenie az elkövetkező

esztendőre és azt az esperes! 
jóváhagyás után végre is kell 
hajtania. így most már ezután 
nem alkalom- és ötletszerűen, 
hanem előzetes tervek szerint 
folyik ja. lelki munka egyház

megyénkben.
A m un katervek  áttanu lm ányozása  
igen kom oly tanu lságokat je len tett. 
Átütő ereje  van  a bib liaóráknak.«

A z esperesi látogatásokról szólva, 
az esp eres k iem elte , hogy m indenü tt 
m eglátogatta  a gyü lekezetek  fe l
ügyelő it és gond nok ait is. H álával 
adózik a presbitereknek . »Láttam  
és értékeltem , hogy

milyen mélyen él a mi evangé
likus népünkben az egyházhoz, a 
templomhoz és a hithez való 

ragaszkodás.
D erék presb iterein ktő l józan látást 
tanu ltam  az e lgon dolt terveik v ég 
hezvite lére. T estvéri ő szin teséggel 
b eszélgettem  v e lü k  m indenn apos  
é letü k  dolgairól.«

A lelk észek  m unkájáról szó lva  
hangsú lyozta  az  igazi le lk ész i h i
v a tásvégzés öröm eit é s  m egá llap í
totta, hogy az egyházm egye le lk é 
szei az újabb időben n agy  gondot 
ford ítanak  a filiák ra  s  ez  a filiák  
ev a n g é lik u s népét nagy h á lá v a l tölti 
el. A g y ü lek ezeti m unka sta tisz ti
káján ak  érték elt ism ertetése  után  
az egyházm egyében  rolyt szere tet
szolgálat m unkájáról szám olt be. Az 
egyh ázm egye g y ü lek ezetei többek  
közt a L elkészpéző In tézetn ek  14.000 
forin tot juttattak . A z esperes ez
után a v a la m en n y i egyházközség
ben m egtartott háztartási v izsg á la 
tokról szám olt be. A  gyü lekezetek  
m indenü tt m egá lltak  a h e ly ü k et és 
biztosították  az egyházi é le tet. Ba- 
konycsernyén orgonát javíttattak . 
Bakonyszentlászlón a G yülek ezeti 
S eg é ly  három szorosát gyűjtötték . 
Csöglén ötezer forin tos tem plom 
ja v ítást végeztek . Dabronyban k i
len cezer forin tta l több vo lt a b ev é
tel, m int az előző évben. Homok- 
bödögén k ijav ítta tták  a tem plom tor
nyot. Kapolcson, ahol az egyh áz
m egyében  legnagyobb károkat szen
ved ett a tem plom , a lelkészlak  é s  az 
orgona, tovább tö r lesztették  a 
helyreá llítá s után m egm aradt tar
tozásokat. Kertán erősen  m egnőtt 
a p erselyp én z összege. Marcelger- 
gelyben példásan  szép  vo lt a G yü le
k ezeti S eg é ly  és a  L e lk észn evelő  In 
tézet tám ogatása. Nagyalásonyban 
a m egaján lások  100 száza lékb an  be
fo lytak . Szentantalfán a G yü lek ezeti 
S egélyre  történt adakozás egy  lé 
lek re eső  összege 3 forint! Takácsi
ban 28.000 for in tta l beren dezték  a 
tem plom ot. A  többi g y ü lek ezetek  is 
m ind m egá llják  a helyük et. A  le l
készi m u n kak özösség  buzgón dolgo
zott. Az esperesi je len té s  a továb
b iakban az esperesi látogatásokról 
szó l s  ennek  során a g yü lek ezetek  

'é le téb en  történ t je len tőseb b  e se 
m ényekről, m ely ek  közül k iem elk e
dik az, hogy Révfülöpön haszn á
latba adták  az új tem plom ot.

Az esperesi je len tés nagyszerű  
pontja az volt, hogy

tizennyolc egyházközséget sorol 
fel, amelyben az elmúlt más
fél esztendő alatt valamilyen 
templom vagy egyházi épület- 
javítást végeztek: Ajka, Csögle, 
Dabrony, Gecse filiája: Szere- 
cseny, Homokbödöge, Kerta, 
Keszthely, Révfülöp, Marcalger- 
gelyi és filiája: Külsővat, Mező
lak-Békás. Nagyvázsony, Somló- 
szöllős, Szentantalfa, Takácsi, 
Tés, V^iyola, Veszprém és Zala- 
galsa. tz  nemcsak egyházunk 
erejét, hanem magyar népünk 
egyre javuló életszínvonalát is 

igazolja.
Az esp eresi je len té s a  tovább iak

ban a népm ozgalm i adatokat, az 
egyh á zm eg y e  szem ély i adata it é s  a 
gyü lek ezetek  terveit és rem én ységeit  
tárja fe l szép  sorjában. A z esperes  
je len té se  v égén  h á lá t ad az eredm é
nyekért : »Szorítsuk m eg  m égjobban  
egym ás kezét és együ tt ind u lju n k  el 
új, hata lm as és szép  fe lad atok  m eg
oldása fe lé  — fe jez te  be je len tésé t  
dr. H alász B éla  esperes.

Ezután Sümeghy István egyház- 
m egyei a ljegyző a h itok tatásró l és a 
konfirm ációról szóló  je len tést ter
jesztette  elő. Szepesi István, az eg y 
házm egyei szám vevőszék  egyházi e l
n ök én ek  je len tése  után Mesterházy 
Ferenc keszthely i le lk ész  a K aper- 
naum  m űk ödésérő l terjesztett e lő  je
len tést. B eszám olt arról, hogy a k a -  
pernaum i belm isszió i telepen  beren
dezték  a n yu gd íjas lelk észek  ottho
nát, m ely  a te lep  eg v ik  fe lé t veszi 
igén ybe és m egtartották  a nyári kon
ferenciákat. Je len tős ép ítkezést v é 
geztek  az otthonban, e lsősorban  a 
konyha áth elyezése  terén. Dr. Bányai 
Béla egyh ázm egyei levéltáros beszá 
m olt az egyházm egyei levéltárró l, 
Bárány László, az egyházm egyei 
G yülek ezeti S eg é ly  előadója  a G yü
lek ezeti S eg é ly  rhunkájáról. A köz
gyű lés lelkes hangulatban  ért v é 
get,

H ajdú-Sxabolcsl E gyházm egye
A  H ajdú-S zab olcsi E gyházm egye  

1954. április 29-én tartotta közgyű
lésé t  N yíregyházán . A  közgyűlést 
m egelőző  napón az egyházm egye  
le lkész i m un kak özössége tartott 
ülést. A z  írásm agyarázatokat Tarján 
Béla és Endreffy János tartotta. 
Megyer Lajos esperes beszám olója  
és Endreffy Zoltán tájék oztatója  
után Gáncs Aladár »A  szentírás  
eva n g é lik u s haszn álata«  cím en, Lá
bossá Lajos pedig »Róm ai szem élyek  
és szokások az Űj szövetség  ben« c í
m en tartott előad ást. A z egyház- 
m eg y ei tanács is ü lést tartott. A  
G yülek ezeti S eg é ly  ünnepi isten -  
tiszte letén  if j. Benkóczy Dániel köl
esei le lk ész  h ird ette  az igét. A köz
gyű lés reggelén  Balczó András nyír
egyházi le lk ész  osztott úrvacsorát. 
A közgyűlésen  részt v e tt dr. Kádas 
Miklós és Molnár Bálint, a reform á
tu s egvh áz  képvise letéb en . Dr. Sár- 
bert Ármin egyházm egyei fe lü gyelő  
m egnyitó  beszéde után Megyer La
jos esp eres e lő terjesz tette  esperesi 
je len tését. T öbbek között a  k ö v e t
kezőket m ondotta:

»K risztus n ép e  m in d en ü tt fe lis 
m erte, ho g y  az ő h e ly e  n em  a h á 
ború, h a n em  a b éke o ldalán  van. 
N em  leh et soh a  és seh o l a háború  
és az érte lm etlen  pu sztítás vak  e sz 
köze, h an em  m in d en ü tt és m inden
kor a békét sz o lg á lh a tja  ö r v en d e 
tes, hogy ezt a szo lgá la to t az Űr 
m ennyire  m egáldotta . K itűnik  ez  
abból a tényből is, hogy sik erü lt  
m indez id e ig  a  háború rém ét v issza 
tartani és tovaűzni, s ik erü lt a  na g y 
h a ta lm ak at m ost m ár rövid idő alatt 
m ásodszor a tárgyalóaszta l m e llé  ü l
tetn i. h ogy  v itá s kérd ése ik et háború  
nélkü l békében, tárgya lások  útján  
rendezzék. Szabad n ekü nk  ezt úgy  
hin nün k és úgy Látnunk, hogy ezt 
ann ak  a m indenh ató  Ű risten nek  k ö
szönhetjük . ak i a n ép ek  sz ív éb e  a 
béke é s  együttm űk ödés gondolatát 
ültette  el és aki a  döntő lép ések n él 
a  legkülönbözőbb fe lfogású  és gon
dolkodású em bereket egy  nevezőre  
tudja hozni: a béke. az  em beriség  
m egm entése  és továbbihaladása szo l
gálatára. A  m agyar egyházak  m ind
eg y ik e  im ádkozott és dolgozott a  
békéért.«

A  továbbiakban az Egyházak 
Világtanácsa működéséről szó
lott az esperes, megemlékezett 

az evanstoni nagygyűlésről,
m ajd a követk ezők et m ondotta: »Az  
egyházak  egym ásrata lá lásán ak  és 
összetartozásának igen szép  m eg n y i
la tkozását adta  a testv ér  reform átus  
egy h á z  akkor, am ikor e lőször a cseh  
H rom adka professzort avatta  d ísz
doktorrá a debreceni T eológiai A k a
dém ián és m ásodszor, am ikor  
ugyanezt te tte  m eg Nyifcoláj orosz 
ortodox m etropolitával. K ilencszáz  
év v el eze lőtt történt az a  sa jn á la 
tos szakadás a k eresztyén  egyház  
testéb en , am ely  az addig egységes  
k eresztyén séget k é t táborra, k e letire  
és n yu gatira  k ü lön ítette  e l s  azóta  
a közeledésn ek  hazánkban sz in te  
sem m i je le  n em  m utatkozott. M ost 
kilen cszáz  esztend ő m ú lv a  az orto- 
dok egyház e  nagyn evű  é s  v ilágh íres  
főpapját s v e le  az orosz ortodox  
egyházat ily en  közel vonta  sz iv éh ez  
testvér  reform átus egyházunk , k ü l
ső leg  is k ife jezv e  azt a  tén y t és  
valóságot, hegy  K risztusban, a gyö
kérben  eg yek  é s  te stv érek  v a 
gyunk.«

E gyházunk nem zetközi h e lyzeté
ről szó lva  M egver L ajos esperes  
m egállap ította , hogy a v ilá g  eg y h á 
zainak fig y elm e  és szem e egyre  ku- 
tatóbbam és érdeklődőbben fordul fe 
lérik.

»Rajtunk és bennünk keresik 
annak titkát és magyarázatát, 
hogyan tud megállni Isten népe 
ú.i társadalmi keretek között a 
népi demokráciában. Egyházaink 
élete és ébredése sokak előtt még 
ma is rejtély. E »rejtély« kulcsa 
pedig ott van abban a személy
ben, aki a világ egyházainak re
ménysége. Jézus Krisztusban. 
Egyházunk megléte és a benne 
folyó eleven munka mind annak 
bizonysága, hogy az egyház jól 
tud élni a népi demokráciában, 
ha egyedüli hivatásának, külde
tésének tartja a Krisztustól ka
pott drága örökséget, a szeretet- 
ben és hitben az embereknek 

szolgáló engedelmes életet.« 
E gyházunk é le tére  n ézv e  az e sp e

res k iem elte  a k ét protestáns egyház  
együttm űk ödését, az Á llam i E gyház
ügyi H ivata l állandó és eseten k én ti 
m egértő tám ogatását, m ajd az egy
h á z  le lk i m un jéró l szó lva , az új z si
nati törvén ycikk ek  érv én y esü lésé 
ről, az egyházi sajtó  és az egyházi 
kon ferenciák  m unkájáról szólott. Az 
egyházm egye g y ü lek ezeteirő l eg yen 
ként szám olt be, m ajd ism ertette  a 
népm ozgalm i adatokat és a g y ü lek e
zeti m un ka értékelt sta tisztikáját. 
K iem elte, ho g y  az eg yh ázm egye e g y 
házközségei a  m últ esztedőben n eg y 
vennyolcezer forin tot fordítottak  
szórványgondozásra, a kisvárdai 
egyházközség  tataroztatta  egyházi 
épü leteit, Komádi, Kölese és Olcsva

b ev ezettette  a  v illa n y t a  tem plom ba
és a  lelk ész lak ásb a , Nyíregyháza 
pedig  a  szegén yh áztér i im aházát 
tem p lom m á a lak ítta tta  és fe lszerelte. 
A z esp eres íg y  fe jez te  be je len tését:

»Isten Lelke a reménység alatt 
élő népünkben csodálatos dol
gokat végzett el: nyitogatta sze
meinket, ébresztgette alvó lelki
ismeretünket és növelte felelős
ségünket nemcsak a közelvalók- 
kal szemben, hanem a távol
levőkkel, népünkkel, világunk
kal szemben is. Rávezetett 
arra, hogy nem lehet elzárkó- 
zottságban élni, a körülöttünk 
levő élettel, feladatokkal sem
mit sem törődni. Rá kellett jön
nünk arra, hegy életünkben 
mindez szervesen és szorosan 
összefügg. Hisszük, hogy a világ 
minden kérdése megoldható. 
Krisztusnak van szava, eligazí
tása világunk és népünk felé. 
Ezt a szót nekünk életünk és 
magatartásunk által hitben és 
engedelmes szeretetben kell 

megmutatnunk.«

Balczó András le lk ész  beszámolt 
az egyházm egyéb en  fo ly t h itokta
tásról és konfirm ációról, Fábry Ist
ván le lk ész  e lő terjesz tette  az  egy
h ázm egyei szá m vevőszék  je len tését, 
Asbóth Lajos egyházm egyei G yü le
k ezeti S eg ély -e lőad ó  a  G yü lek ezeti 
S egélyrő l szó ló  je len tést, m ajd M e
g y er  L ajos esp eres az egyházm egyei 
le lk ész i m un kak özösség  m un kájá 
ról szó ló  je len tést. A  nyírség i re- 
fonrpátusság n evéb en  dr. Kádas Mik
lós le lk ész  üdvözölte  a közgyűlést. 
A  m egüresedett tisztségekre a k ö v et
kezőket választották : törvén yszék i 
bírónak Solymár András le lkészt, 
az egyházm egyei tanács póttagján ak  
Asbóth L ajos és Fábry István le l
készeket, Lejtényi Gyula, L. Kovács 
András és Barta L ászló v ilág iakat, 
szám vevőszék i e ln ök n ek  Fábry Ist
ván le lkészt, a  szám vevőszék  tag
ja inak Oltványi Ödönt, Lejtényi 
Gyulát, Weiszer Gyulát, Joób Oli
vért, Schmid L ehelt, Tarján Bélát. 
A z egyházm egyei G yülek ezeti Se
g é ly  egyházm egyei e lőadójának  As
bóth Lajos le lkészt,

Déli Egyházkerület:
B ács-K lskún E gyházm egye

A  B ács-K isku n  egyh ázm egye m á
jus 5-én, Kiskőrösöm tartotta köz
gyű lését. A  k özgyű lésre  m ajdnem  
h ián yta lan u l e ljö tt  az  összes eg y 
h á zm egyei g y ü lek ezet le lk észe  és 
fe lü g y elő je , v a lam in t részt v e ttek  a 
kisk őrösi egyházközség  presbiterei.

A  közgyűlést m egelőzően  úrvacso
rái isten tisz te le te t tartottak , am elyen  
Hulej Alfréd bócsai seg éd lelk ész  
szolgált.

A  g y ü lek ezeti terem ben egyb e
g y ű ltek  e lő tt Sikter András esperes  
im ádkozássa l ny itotta  m eg  a  k öz
gyű lést. Rajnay Károly egyh áz-  
m eg y ei fe lü g y elő  üzenetében  h a n 
goztatta , hogy az egyh ázm egyei e l
n ö k ség n ek  közösen  kell m egoldani 
az egyh ázm egye szám os problém á
ját és v á llv e tv e  k e ll eg y ü ttm u n k ál-  
kodniok  az egyh á zm eg y e  ügyeiért. 
F ontosn ak  tartja, hogy az egyh áz
m egye  vezető ség e  ism erk ed jék  m eg  
a g y ü lek ezetek k el és a  gyü lek ezetek  
m inden  ügyes-b ajos dolgával. Az 
egyh á zm eg y e  ren dezzen  időnként 
presbiteri k on ferenciák at és ezen  
Lgen kom olyan  fog la lk ozzanak  az 
egyházközség i tanácsok  fe la d a ta i
va l és a g y ü lek ezetek b en  végzendő  
m un káival. L egyen  közös a  segíterű- 
akarás és seg ítség n y ú jtá s a g y ü le 
k ezetek  között, nem csak  le lk i, ha
n em  anyagi vonalon  is. tu d v a lev ő leg  
az egyh á zm eg y e  terü letén  több  
anyag ilag  g y en g e  g y ü lek ezet van.

Sikter András esperes je len té sé 
ben  elsősorban  az E gyházak V ilág-  
tanácsa  ev a n sto n i n agygyű lésérő l 
em lék ezett m eg. »K risztus a v ilá g  
rem én ysége . R em én ységü n k  é le 
tün kb en  és ha lálunkban , je len ü n k 
ben  és jövendőnkben , ö  egyházunk  
rem én y ség e  és a  v ilá g n a k  rem ény
sége.«  A z  Ő benne v a ló  rem én ység
ben  történt eg yh ázu n k  eg ész  é lete, 
b en n e  az eg y h á zm eg y e  é le te  is. A z  
esp eres fe lsoro lta  az országos eg y 
ház é le téb en  történt fon tos e sem é
nyeket, b eszám olt az egyh á zm eg y é
ben  történ t püspöki lá togatásokról 
és m élta tta  a  zsinat m un káját. B e
szám olt az egyh ázm egyéb en  történt 
le lk észvá lasztások ró l és az E gyez
m é n y  szer in ti k on gru aesökk en tés  
problém ájának m egold ásáról és a n 
n a k  k övetkezm ényeirő l. B eszám olt 
az esperes arról, hogy az apostagi 
egyháziközség hu szonötezer forin t 
k ö ltséggel ren ová lta tta  a  le lk ész 
lak ást és m eg ja v ítta tta  az orgonát. 
A  bajai egyházközség  a le lk ész la k á st  
tataroztatta. U gya n íg y  Kecskemét, 
Páhi is. A  csengődi egyházközség  
b ev ezettette  a  v illan yt. A  kisapos- 
tagi leán yegyh ázk özség  le lk ész la k á st  
vásárolt. A  soltvadkerti egyházköz
sé g  b ev eze tte tte  a  v illa n y t a tem p
lom ba. a g y ü lek ezeti házba  é s  a le i-  
készlakásba. A  bócsai leán vegyh áz-  
k özség  több ezer forin t értékben  ol- 
tárterítők et, szószék ek et és egyéb  
tem p lom felszerelési tárgyakait szer
zett be szórványközpontja i szám ára. 
A kiskőrösi egyházközség  á ldozat
k észség ére  je llem ző, ho g y  az á ld o
zati vasárnap  offertóriu m a 16.500 
forin t volt.

E gyházi sajtón król m egem lé
kezve, az esperes ezt m ondta:

»Megjelent a régen várt új Kon
firmációs Káté és örömmel álla
pítjuk meg. hogy Benczúr
László püspöki titkár jó munkát
végzett. Köszönjük ezt a kiváló 

sajtóterméket.«
Az egyh ázm egyei le lk ész i m un ka-  
közösség  m unkájáról, a népm oz
galm i adatokról és az egyházközség i 
gyü lek ezeti m un kákról szám olt be 
ezután  az eperes. A  h áztartási ada
ték  közül k iem elked ik  az, hogy m íg  
az eg yh ázm egyei egyházközségek  
tartozásai 1952-ben 298.085 forin tot 
te ttek  ki, addig ez  1953-ban 52.680
forin tra  csökkent. A z egyh ázk özsé
gek 1952-ben 17.000 forin tért, 1953- 
ban 43.000 forin tért tud tak  tatarozási 
m un kák at végezn i. B eszám olt az  e s 
peres a va llá sta n ítá s fe jlőd ésérő l és 
a konfirm ációról, va lam in t az egy
házközségeknek  az országos eg y 

házi ügyekh ez va ló  hozzájáru lásá
ról.

Palotay Gyula számvevőszéki e l
nök  tett ezu tán  je len tést, m ajd  m eg
vá laszto tták  a z  egyh á zm eg y e  új 
tisztikarát. E gyházm egyei főjegyző  
lett Ponicsán Imre kiskőrösi lelkész  
választo tták  az egyh ázm egye új tisz ti
karát. E gyházm egyei fő jegyző  le tt  Po
nicsán Imre kiskőrösi le lk ész  és Solti 
János kiskőrösi tanító. A z  egyház
m egye ü gyésze dr. Koren Endre. Az 
eg yh ázm egyei tanács tagjai: Bakay 
Zoltán, Bachát István, Palotay Gyula 
le lkészek , dr. Gellén János, Fehér 
Sándor, Kudron Nándor, Schnauti- 
gel László v ilág iak . P óttagok: Szent- 
pétery Péter, Ádám János, dr. Ma
gyar Jenő. A  törvén yszék  tagjai: 
Bakay Zoltán, Palotay Gyula, Ba
chát István, Hernády Nándor le lké
szek , dr. Fonth Sándor, Bakay 
Péter, Fehér Sándor, Solti János v i
lág iak . Jegyző: Murányi Árpád. Az  
egyh ázm egyei szá m vevőszék  e ln ök e  
Palotay Gyula hartai lelkész , tagjai: 
Szentpétery Péter és Fehér Sándor. 
P énztáros: Bachát István. E llenőr  
Szentpétery Péter. Jegyző: Murányi 
Árpád. A  G yülek ezeti S eg é ly  e lő 
adója: Ponicsán Imre és Solti János. 
L evéltáros: Ponicsán Imre' lelkész. 
Az egyházm egyei közgyűlést m eg
előzően  az eg yh ázm egye a  k ö v e t
kező  c ik lu sra  is esp eressé  vá lasz
totta  Sikter András so ltvad k erti le l
készt, egyh ázm egyei fe lü g y elő v é  pe
d ig  ism ét dr. Rajnay Károly bajai 
egyh ázfelü gyelő t, i 

A D éli E gyházkerü let és D. De- 
zséry László püspök k ép v ise letéb en  
Rédey Pál eg y h ézk erü leti lelkész  
üd vözölte  a  közgyű lést. »Ezekben a 
napokban eg y h ázk erü letü n k  nyolc  
eg y h ázm egyéjéb en  tartan ak  egyház- 
m eg y ei k özgyű léseket. E zek  a  köz
g y ű lé sek  m éltán  m u tatják  egyh á
zu n k  sok old alú  é le té t  s  az  itten i 
erp eresi je len tés is  bizonyította, 
hogy m á sfé l é v  a la tt

mekkora eredményeket értek el 
gyülekezeteink az egyházi 
munka területén. Meggyőződé
sünk, hogy az a munka, amit 
ezen a téren egyházunk szívó
san folytatott, megtermetté a 
maga gyümölcseit. Ezért az egy
házi munkáért való hálaadásból 
is szívünk mélyéből óhajtjuk a 
békét. Az egyházban is világos, 
hogy a béke ügye mindnyájunk 
ügye, de nemcsak ügye, hanem 

feladata is.
N em  sa jn á lju k  érte  az á ldozathoza
tal bárm ilyen  form áját sem . Ebben  
a m un káb an n em  á llh atun k  m ég. 
E gyházi m u n k án k at is úgy k e ll iga
zítanunk , ho g y  az n ép ü n k  é s az  
eg ész  em beriség  békeügyét szolgálja . 
Ez a  k on krét fe lad atokban  va lósu l 
m eg.

Ez az egyházmegye és ennek az 
egyházmegyének evangélikus la
kossága paraszti foglalkozású 
nép. Most számunkra itt mutat
kozik a legelső lehetőség arra, 
hogy becsülettel dolgozván, tisz
tességgel álljunk meg Istenünk 

és népünk előtt.
A  m ezőgazdasági m u n k a  jó e lv ég 
zése  k eresztyén  b izonyságtétel, szo l
g á lja  a b ék e  ügyét és a  m agunk  
h a s m á t  is, m ert m egszerzi bőséges  
kenyerünk et«  — fejezte  be üdvözlő  
b eszédét Rédey Pál egyházkerü leti 
lelkész.

EVANGÉLIKUS ÉLET
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes 
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Szerkesztésért és kiadásért felel: 

Dezséry László szerkesztő. 
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H árom  o rszá g  hét egyh áza  
kü ldö tte in ek  kon feren ciá ja  P ozsonyban

ERŐSEN ÁLLJATOK!66
A  keresztyén gondolkodásmód és 

életforma nem  velünk született tu 
lajdonság vagy hajlam. Még csírájá
ban sincs meg bennünk. Felülről, 
újonnan kell születnünk, új emberré 
kell válnunk, hogy Krisztusban m a
radjunk és éljünk. A  konfirmációt, 
a hitben való megerősítést s a hi
tünk  megváltásához az erőt felülről 
kell kérnünk és onnan kapjuk Attól, 
akitől alászáll m inden jó adomány 
és tökéletes ajándék. K érnünk kell 
m agunk és a gyerm ekeink számára 
is. A  konfirmáció ünnepélyes szer
tartására egybesereglett gyülekezet 
tehát elsősorban imádikozó gyüleke
zet. Autom atikusan senki sem lesz 
az Egyház élő tagjává, örü lünk , 
hogyha konfirm andusaink a gyüle
kezet színe előtt jól vizsgáznak, be
m utatják, hogy a keresztyén tanokat 
ismerik, de nem  szabad fe lejtenünk  
am it Jézus móndott: »Nem mind, aki 
azt mondja: Uram, Uram, m egy be 
a m ennyeknek országába.« A  tudás 
szükséges, azonban nem  elég. A  tu 
dást fe l kell használni, s a tant a 
gyakorlati életben kell valóra vál
tani.

Konfirm andusaink már a szent ke- 
resztségben tagjai le ttek az Anya- 
szentegyháznak. A  konfirmáció tehát 
nem  jelentheti azt, hogy a konfir
máció a Krisztus testébe, az Egy
házba való beiktatás, beavatás. Ez 
már m egtörtént a keresztségben. A  
konfirmáció je len ti megállapítását 
annak, hogy m egkeresztelt gyerm e
kek életük addig eltelt idejében nö
vekedtek Isten előtti kedvességben 
és bölcseségben, erősödtek h itük
ben és szeretetben. Ha ez nem  álla
pítható meg felőlük, akkor a kon
firmáció üres.

V iszont ennek a növekedésnek és 
erősödésnek m egvannak a feltételei 
és előzményei. Ezek híján nem  megy 
végbe, És nyomatékosan rá kell m u
ta tnunk arra, hogy ezek az előzmé
nyek és előfeltételek nem  csupán a 
szülői házban, a családban, nem  is% 
Csupán a vallástanításban, vagy a 
konfirmációi oktatásban, hanem m a
gában az egész gyülekezetben kell, 
hogy meglegyenek. A  helyi gyüleke
zet a Krisztus egyházának képvise
lője és megtestesítője ott, ahol az a 
gyülekezet van. Nem mellékes, hogy 
gyerm ekeink m ilyen gyülekezetben  
nőnek fel. A  laodiceai, sem hideg sem  
hév gyülekezet alkalm atlan talaj és 
környezet a hitben való erősödésre, 
a keresztyén életben való növeke
désre. Ebből következik, hogy m in
den egyes konfirmációi ünnepélyen  
a helyi gyülekezet is vizsgázik egy 
életbevágóan fontos tárgyból: úgy él 
és m unkálkodik-e, hogy a konfir
mandusok, akik  a gyülekezet kebe

lében nevelkedtek, m egkaphattak  
m inden indítást és kedvet arra, hogy 
jó és igazi keresztyénekké váljanak  
és hitükben megmaradjanak? Jézus 
azt mondja: »A k i pedig megbotrán
koztat egyet e kicsinyek közül, akik  
énbennem hisznek, jobb annak, hogy 
m alom követ kössenek a nyakára és 
a tenger mélységébe vessék.« Vájjon  
hány gyerm ek veszti el a hitét azért, 
m ert a gyülekezet élete nem  olyan, 
am ilyennek a gyerm ek gondolta az 
evangéliumi tanítás vagy az egyház- 
történet nyomán? A  különbség az 
eszm ény és a valóság között vájjon  
hány felnövekvő gyerm eket tesz cini
kussá, közömbössé, elfásulttá a hit
ben?

Konfirmációkor m egtelik a tem p
lom. A  m egjelent egyháztagok tanúi 
a konfirm andusok vallástételének. 
Ez igaz és helyes. Ennél azonban a 
gyülekezet legyen több. A  gyüleke
zet im ádkozik a konfirmandusokért. 
Ez már a gyülekezet papi szolgálata. 
Evangélikus egyházunk az egyetemes 
papság elvét tanítja és vallja. M in
dén hívének papi jogát és kötelezett
ségét. Minden, a templomban jelen
levő gyalkorolja tehát ezt a jogát. 
Konfirmálja, erősítse a konfirman- 
usőkat a konfirmáló lelkésszel együt

tesen. Erősítse életével, viselkedésé
vel, jó példamutatásával. A  templom
ban és a hétköznapi életében. Talán 
sok mulasztás terhel egyikünket vagy 
m ásikunkat. Lehet, hogy az egész 
gyülekezetei. M egfeledkeztünk az 
apóstól intéséről: »Légy példa!-« M u
lasztásaink és vé tke ink  azonban ne 
tartsanak vissza a megkezdéstől. 
M inden perc új alkalom ú j kezdésre 
Istennel, Isten  dolgaiban. És m in
den elszabadított perc ú j veszteség  
nekünk  és em bertársainknak, a kon
firm andusoknak is.

Ügy látom, hogy Jézus Krisztus 
még nem  vesztetté el bizodalmát 
bennünk. Ma is hív m unkásokat a 
szőlőjébe, olyanokat is, akik  eddig 
talán hivalkodva álltak a piacon. A  
m ennyei A tya  szólít: »Eredj fiam, 
m unkálkodjál m a az én szőlőmben!« 
A  Szentlélek készen áll, hogy erőt 
és hatalmat adjon a tanításra és a 
szolgálatra. B ízzunk meg m i is a 
Szentháromságban. Ne önmagunkra  
nézzünk, a m agunk gyarlóságára, 
hanem a Krisztusra, akinek m inden  
hatalom adatott. Nyugodtan, higgad
tan, bölcsen m unkálkodjunk, amíg 
nappal van. Mit mond Jézus? »Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek: higy- 
gyetelk Istenben, higgyetek énben
nem.« Ebben a bizodálmunkban  
megmaradva. ajánljuk gyülekezetün
ke t konfirmandusainkat, azoknak  
jövendőjét Isten gondviselésébe.

NÉM ETH K Á R O LY

K észü lj az ig e  hallgatására!
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA.

2 Pét. 1, 16—21.

A szomszédos és baráti Csehszlovák Népköztársaságban a múlt héten 
nevezetes egyházi konferencia folyt le. A csehszlovákiai szlovák evan
gélikus egyház vezetősége hívta meg háromnapos értekezletre a cseh
szlovákiai, magyarországi és lengyelországi protestáns egyházakat. 
A szlovák evangélikus egyház képviselőm kívül részt vett az értekezleten 
a csehszlovákiai cseh evangéliumi testvéregyház, a szlovákiai református 
egyház, a csehszlovák-sziléziai evangélikus egyház, a magyarországi 
evangélikus és református egyház és a lengyelországi evangélikus egyház 
küldöttsége. Evangélikus egyházunkat D. dr. Vető Lajos és D. Dezséry 
László püspök, a magyar református egyházat D. Bereczky A lbert és Péter 
János püspökök vezetésével öttagú küldöttség képviselte. A lengyelországi 
evangélikus egyház képviseletében Kotula Karol varsói evangélikus 
püspök és dr. Niemczyk. V iktor  varsói teológiai dékán jelent meg. A cseh
szlovákiai egyházak s a magyar és lengyel egyházak képviselőivel együtt 
összesen 33 tagja volt a konferenciának. A szlovákiai evangélikus egyház 
mindhárom püspöke részt vett a konferencián. A cseh testvéregyház 
küldöttségének vezetői dr. H ajek V iktor  egyházi elnök és dr. Hromádka  
József teológiai dékán voltak. A cseh-sziléziai evangélikus egyházat 
Czymorek György szuperintendens képviselte, a szlovákiai református 
egyház küldöttségének vezetői Varga Imire püspök és dr. Csáji Bertalan 
főgondnok voltak.

Lapunk munkatársa felkérte D. dr. Vető Lajos püspökünket, tájé
koztassa lapunk olvasóit a pozsonyi értekezletről. D. dr. Vető Lajos a 
pozsonyi értekezletről a következőket mondotta ed:

A  ránk köszöntő vasárnap egyike 
evangélikus egyházunk legszebb ün
nepeinek. Látszatra ugyanolyan, m int 
a többi vasárnap, hiszen ugyanúgy 
hangzik az ige, zeng az ének, m int 
bármikor máskor. Szép ez a nav, 
m ert ekkor járulnak először az Űr 
szent oltárához egyházunk fiataljai; 
ők, akik az elkövetkező időben El
foglalják majd a m i helyünket a 
templom  padjaiban, a presbitériu
mokban, vagy akár a szószéken. Sze
retettel néz rájuk a hívek serege, 
egyházunk népe, bízva abban, hogy 
életükkel, h itükkel m éltókká lesz
nek a keresztyén névre, arra, hogy 
bennük folyta tódjék az az egyház, 
amelyért Krisztus élt, meghalt és 
feltám adott és am ely számára örök 
ajándékul elküldötte az ö  Szent- 
leikét.

G yülekezeteink ‘eddig is szeretet
tel gondoltak rájuk m egkeresztelésük 
óta, amikor otthon a családban, a 
templomban átadták nék ik  azt, amit 
ők is ajándékul kaptak: az igét. Pé
ter apostol azt mondja erről, hogy: 
»nem m esterkélt mese« az, am it hal
lottak, hanem  »biztos prófétai be
széd«, am it »a Szent Lélektől indít

tatva szólották az Istennek szent 
emberei«.

Most is ez történik, az egyház ár
adja fiataljainak m in t drága aján
dékot: az Űr szent testét és vérét, 
hogy az ige hűséges hallgatása m el
lett éljenek e kinccsel is a közösség 
épülésére, a m aguk hasznára.

Ugyanakkor azonban egyházunk 
kéréssel is fordul konfirmandusai 
felé: éljenek úgy, ahogy ezt tanul
ták eddig, higgyenek Jézusban az Is
ten »szeretett Fiában«, sohasem fe 
ledkezve meg arról, m ire kötelezi el 
őket, hogy Krisztus egyházának tagjai.

G yülekezeteink idősebb tagjai pe
dig álljanak meg egy pillanatra ezen 
a napon és gondoljanak arra a napra, 
am ikor ők járultak először Úrvacso
rához, figyeljenek ők is az útm utató  
igére »a világító szövétnekre« és 
arra, am it Pál apostol mond idő
sebbeknek, fiataloknak egyformán a 
Timoteushoz írott első levelében, a 
hatodik fejezet 12. versében: »Har
cold meg a hitnek szép harcát, ra
gadd meg az örök életet, amelyre hi- 
vattattál és szép vallástétellel val
lást te ttél sök tanú előtt.«

VÁM O S JÓZSEF

— Tudvalevő, hogy a magyaror
szági evangélikus és református 
egyház erőteljes munkát végez az 
egész világkeresztyénséget foglal
koztató ú. n. ökumenikus kérdések 
tisztázása érdekében. A magyar 
ökumenikus bizottság munkája nagy 
érdeklődést keltett az Egyházak 
Világtanácsának vezetősége és sok 
tagegyháza körében. Ennek nem
csak a külföldi egyházi sajtóban 
van sok jele, hanem emiatt láto
gatta meg a magyar protestáns 
egyházakat az év elején — mint la
punk olvasói annak idején erről 
részletes tájékoztatást kaptak — az 
Egyházak Világtanács végrehajtó 
bizottságának elnöke, _ dr. George 
Bell ehichesteri anglikán püspök és 
dr. V  issed t  Hooft, az Egyházak 
Világtanácsának főtitkára.

A csehszlovákiai protestáns egy
házak is erőteljesen bekapcsolódtak 
az ökumenikus munkába, szintúgy 
a lengyelországi evangélikus egy
ház. Ez az intenzív ökumenikus ér
deklődés hozta létre tulajdonképpen 
a pozsonyi értekezletet, amihez 
hozzájárult természetesen az a kö
rülmény is. hogy a magyar, a cseh
szlovák és a lengyel protestáns egy
házak küldötteik útján részt kíván
nak venni az Egyházak Világtanácsa 
második nagygyűlésén az amerikai 
Evanstonban, mely ez év augusztus
14-én kezdődik.

A konferencia a szlovák evan
gélikus egyház egyetemes püspöki 
hivatalának tanácstermében folyt 
le. A tanácsterem virágokkal díszí
tett elnöki emelvénye kék hátterét 
a következő felirat díszítette: 
»Krisztus, a világ reménysége.«

Az értekezlet az Erős vár első két 
versének eléneklésével kezdődött, 
majd dr. Gábris Karol szlovák 
evangélikus teológiai tanár tartott 
írásmagyarázatot Mt 28, 28 alapján 
és kifejtette, hogy Jézus Krisztusnak 
az ígérete arról, hogy Ö szüntelenül 
jelen van, nem áltatás, hanem va
lóság. Krisztus nem álomvilágban 
van jelen, hanem ebben a világban, 
különben nem lenne igaz a szava, 
ígérete minden napra vonatkozik, 
azokra a napokra is, amelyeken 
konferenciánkat tartjuk.

Az áhítat után Chabada Ján, a 
csehszlovákiai szlovák evangélikus 
egyház egyetemes püspöke, köszön
tötte meleg szavakkal a 113. zsoltár
1. verse alapján a konferencia rész
vevőit s kifejezte háláját Istennek 
azokért a feladatokért, amelyeket 
Isten, a mi nemzedékünkre bízott.

Meleg testvéri szeretettel köszön
tötte a magyar református delegáció 
nevében D. Bereczky A lbert püspök, 
a lengyelországi evangélikus egyház 
nevében pedig Kotula Karol püspök 
a konferenciát. Magyar evangélikus 
egyházunk nevében én mondtam 
üdvözlő beszédet, majd Hájek Viktor 
a cseh testvéregyház, Varga Imre 
püspök a szlovákiai református egy

ház, Czymorek szupenintendens a 
cseh-sziléziai evangélikus egyház 
köszöntését tolmácsolta.

A konferencián részvevő egyhá
zak munkagyűléseiken ismertették 
azt a teológiai munkát, melyet orszá
gaikban, illetve egyházaikban az 
ökumenikus kérdésekben eddig vé
geztek. Külön figyelemben részesí
tették azt az érdeklődést, mely az 
ökuménikus munka terén a gyüle
kezetekben nyilvánul meg, s beha
tóan foglalkoztak az evanstoni vi
lággyűlés fő- és melléktémáival ab
ból a célból, hogy az evanstoni nagy
gyűlés munkájához pozitíve tudja
nak hozzájárulni.

Az első napon dr. Hromádka Jó
zsef prágai dékán, dr. Pap László 
magyar református teológiai dékán 
és D. Bereczky A lbert református 
püspök tartott előadást.

Egyházunknak van egy szeretet
szolgálata, amelynek munkája nem 
a nyilvánosság előtt folyik, mégis 
rendkívül jelentős sokak számára. 
A Nyugdíjosztályról van szó. Egye
temes egyházunk budapesti, üllőiúti 
székházában van egyszerű irodája s 
onnan sugározza az egyház szérete- 
tét és gondoskodását a nyugdíjba 
ment lelkipásztorok és családjuk 
felé.

A nyugdíjosztály fenntartói a 
gyülekezetek,

amelyek évről évre fizetik azokat a 
fenntartói járulékokat, amelyek a 
nyugdíjosztály anyagi erejét bizto
sítják.

Jelenleg 324 lélek tartozik a 
nyugdíjosztály keretéhez, egy 
olyan »gyülekezet«,1 amely szét
szórtan él az ország területén. 
Az ellátottak közül 120 nyuga
lomba ment lelkész, 164 lelkész
özvegy és 40 lelkészárva és 

/ kegydíjas.
Közülük — az állammal kötött meg
egyezés alapján — legtöbben az Ál
lami Egyházügyi Hivataltól kapják 
nyugdíjukat, de mindazok, akik ez
után kezdik meg pihenésüket több 
évtizedes gyülekezeti munka után, 
1954. évi január 1-től kezdődően, 
csak a nyugdíjosztálytól kapják 
nyugellátmányukat. A nyugdíjosz
tály szolgálata tehát mindig nagyobb 
felelősséget jelent a nyugalmazottak 
felé. Egyházunknak elsőrendű köte
lessége tehát, hogy törvényeink ér
telmében, de még inkább a szeretet 
törvénye alapján támogassa a nyug
díjosztály tevékenységét.

Nyugdíjas lelkészeink, lelkész
özvegyeink és lelkészárváink nem
csak nyugellátásban vagy kegydíjban 
részesülnek, hanem rendkívüli támo
gatásban is. Az elmúlt évben a nyug
díjosztály (akkor még nyugdíjinté
zet) nyugellátás címen 104.468, segély 
címén 33.208 forintot folyósított tag-

Másnap a reggeli áhítatot én vé
geztem, majd Soucsek József prágai 
professzor .és én tartottunk előadást. 
Ugyancsak a második napon tar
tott előadást D. Dezséry László 
püspök tó rsarrj, azután dr. Petrik Ján  
szlovák teológiai professzor, dr. 
Jeschke Jozef, az evangéliumi cseh 
testvéregyház teológiai professzora, 
Péter János magyar református 
püspök, dr. Kádár Imre, a magyar 
református egyház konventi főtaná- . 
csosa és Poszpisil Bohuszláv prágai 
teológiai tanár tartottak előadást.

A harmadik napon a reggeli áhí
tatot Péter János püspök tartotta. 
Előadást tartott dr. Oberucs Ján  
pozsonyi evangélikus teológiai tanár, 
dr. Pap László dékán és dr. Gábris 
Karol pozsonyi teológiai tanár. 
Ugyancsak ezen a napon Hromádka 
professzor és Bereczky Albert 
püspök mondottak záróbeszédeket, 
amelyekben összefoglalták a kon
ferencia t eredményeit és célkitű
zéseit.

A fenti rövid összefoglalásból is 
gondolhatják, kedves Olvasóim, mi
lyen komoly és kemény munka 
folyt a pozsonyi háromnapos érte
kezleten, pedig az előadásokat igen 
sok hozzászólás is követte.

A konferencia minden részvevőjét 
Isten iránti hála töltötte el a vég
zett munkáért és a benne adatott 
nagy alkalomért egyházaink szol
gálatára, s mindannyian helyeseltük 
a pozsonyi evangélikus egyház ér
demes széniorának, dr. Adamis 
Gyula  lelkésztestvérünknek a sza
vait, amikor büszkeségének adott 
kifejezést azért, hogy ez az értekez
let Pozsonyban, az ő gyülekezetének 
a körén belül folyt le. Mindnyájan 
igaz örömmel és hálával énekeltük 
a záróéneket: »Jer, dicsérjük Istent, 
Szívvel, - szájjal, lé lekke l. . .«

jai szamara. Az elmúlt évben tar
tott országos offertóriummal«támo
gatta a gyenesdiási »Kapernaum«-ot, 
amelyben nyugdíjas lelkészek és 
családjaik nyertek elhelyezést és 
kellő gondozást. Jelenleg két egye
dülálló lelkész, öt lelkészházaspár és 
két családtag lakik az otthonban, 
tehát összesen huszonnégyen. La
kást, fűtést, világítást és teljes ellá
tást élveznek olyan térítés mellett, 
amely megfelel az egyház szociális 
érzésének. Ebbe az otthonba azon
ban mindig többen és többen kerül
nek majd az idők folyamán. A lel
készek felváltva végeznek igehirde
tői szolgálatot minden reggel az ott
hon lakói számára, vasárnaponként 
és ünnepenként pedig a gyenesdiási 
kis gyülekezetnek is szolgálnak. 
Természetesen részt vesznek az ott
hon minden más munkájában is.

Püspökeink úgy rendelkeztek, 
otthonunk van Kistarcsán, ahol öz
vegy papnék laknak. Mindkét ott
hon felé sok-sok szeretet és áldozat 
árad egyesek és gyülekezetek részé
ről.

Püspökeink úgy rendekeznek, 
hogy június I3-án, Szenthárom
ság vasárnapján, az ország min
den gyülekezete a délelőtti isten- 
tisztelet offertóriumával járuljon 
a nyugdljosztály fenntartásához 
és az osztályon keresztül támo
gassa azokat, akik nyugalomban 
vannak. Gyülekezeteink gondol
janak azokra a lelkészekre, akik
3—4 évtizedes munkával szolgál
tak a szószéken és gondoljanak 
azok hozzátartozóira, akik ugyan 
már örök pihenőre tértek, de 
családtagjaik itt vannak közöt
tünk, hogy hordozzuk őket méltó 

gondoskodással.
Isten áldása legyen az adakozór 

kon és az adományokon!
V. L.

A  n yu gd íjasok  o ffertór iu m a

N

„Maradj meg azokban, amiket tanultál és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad !“ (2. Tim. 3, 14.)



E V A N G É L I K U S  É L E T

AZ EGYHÁZTÖRTÉNETBŐL:

T e s s e d ik  k ö v e tő i  é s  e l le n s é g e i

A zt lehetne gondolni, hogy 
papnak, mint Tessedik, aki 
üyen evangéliumi lelkületű 

oly sokat tett az emberek javára, 
annyi hasznos ügyben segített, ta
nácsolt, példát mutatott, nem is 
lehetnek ellenségei, hanem csak 
követői, hiszen annyira világos, 
hogy Tessedik jót akart és jót tett.

És mégis voltak ellenségei. Még
pedig nem is jelentéktelen és 
figyelmet sem érdemlő dolgokat 
vittek véghez. Túlzás nélkül lehet 
mondani, hogy Tessedik életművé
nek megrontásával ellenségeinek 
sikerült a magyar parasztság kul
turális és anyagi előbbrejutását és 
a magyar ipar kibontakozását fél
évszázadra meggátolni. Tessedik 
személye és munkája azt jelenti, 
hogy volt a magyar történelem fo- 

' lyamán olyan evangélikus lelkész 
is, aki ennyire jelentős, szerepet 
vitt a magyar nemzeti életben, de 
egyúttal azt a figyelmeztetést is 
jelenti, hogy a mi egyházunkban is 
voltak olyanok, akik nemet mond
tak minderre. Tessediken keresztül 
tehát az az egyháztörténelmi kér
dés tárul elénk, hogyan viszonyult 
egyházunk népünk kulturális és 
anyagi felemelkedésének nagy 
ügyéhez.

• Tessedik a Szarvasi Nevezetessé
gek című művében így fogalmazza 
meg alapvető célkitűzését: »Xi 
akartam kutatni az emberi nyomo
rúság forrásait, reámutattam, s 
amennyire lehetett, igyekeztem, 
hogy azt bedugjam.-“ Tessedik papi 
és keresztyéni feladatának látja, 
hogy minden tőle telhetőt elköves
sen az emberek bajának és nyo
morúságának az elhárítása érdeké
ben.

Ezért emeli fel szavát az elnyo
mott jobbágyság mellett. Ezért se
gíti új mezőgazdasági módszerek 
bevezetésével és terjesztésével a 
parasztokat. Ezért nyitja meg in
tézetét a falu művelődése szolgála
tában. Ezért tartja fontosnak a 
magyar ipar felvirágzását. Ezért is
merteti meg a parasztokat a se- 
lyemgyártássat, a gyapjúfeldolgozás
sal, szövetgyártással, ezért hozat 
messzi földről ipari szakembereket 
Szarvasra.

A  falu népe örömmel követi 
Tessedik tanácsát, hiszen csak 
hasznára van. Tessedik önélet

írásában olvassuk: »Egy pesti taná
csos könyvében ajánlja, hogy vegyen 
a nép példát a szarvasiaktól, akik út
mutatásomra nemcsak a maguk szá
mára termelnek, hanem a pesti pia
cokra is annyi tejet, vajat, sajtot hoz
nak, mint Pest-Pilis-Solt kapcsolt 
vármegyék együttvéve.-«

De nemcsak a mezőgazdasági fej
lődés bontakozik ki Tessedik mun
kája nyomán, hanem az ipari is. 
Szarvason 428-an kaptak kenyeret 
gyapjúfonásból, a szövetek feldol
gozásából pedig további 28 ember 
élt meg.

De nemcsak a falujában követik 
és szeretik Tessediket, hanem híre 
bejárja az egész országot. -Jósa Ist
ván Békés megyei főorvos például 
így ír egyik levelében Tessedikről: 
»Tessedik Sámuel szarvasi lelkész
ről szólok, aki mint vallásának 
buzgó híve, népének lelkipásztora, 
a tudományban jártas s a közjó 
előmozdításában fáradhatatlan, ere-

D

jét, tehetségét és életét híveiért 
áldozza fel, s aki nekem érdemeiért 
igen -kedves.« Hosszan lehetne so
rolni az ilyen elismerő nyilatkoza
tokat tudósok részéről is.

e hát akkor ki lehet az, aki
nek nem tetszik az embere
ken való segítés szolgálata, 

a paraszt kulturális és anyagi fel- 
emelkedése, az ipar felvirágozta
tása? Nyilvánvalóan azoknak nem 
tetszett mindez, akik veszélyesnek 
tartották, ha a jobbágy kilép a tu
datlanság és nyomor igájából, és 
azoknak nem tetszett, akik Ma
gyarországon is az osztrák ipart 
féltették a magyar ipar fellendülé
sétől.

Tessedik nyíltan megmondta, 
hogy uszítanak ellene azok, akik 
»a sötétséget jobban szeretik a vi
lágosságnál«, akik »gonosz, sötét, 
de egészen alaptalan vádakat ter
jesztették a parasztok között, hogy 
felingereljék a népet.-«

A Tessedik ellen búj toga tók kö
zött ott volt lelkésztársa, Boczkó 
Dániel szarvasi pap is, aki még a 
szószékről is »prédikált« Tessedik 
ellen. Jósa István Békés megyei 
főorvos így ír erről: »A szentegy
házban, hol irtani kellene a vétket, 
oltalmazni az erényt, hinteni az 
ige magvait s imádni Istent, Tes
sedik ellen villámokat szórnak, rá
galmakat terjesztenek, a népet föl- 
lázítják, s az egyházat romlásba 
viszik.« De ott voltak Tessedik el
lenségei között a község vezetői is. 
A földbirtokosok magatartására 
jellemző fényt vet az 1791-i pesti 
evangélikus zsinattal kapcsolatos 
jelenet, amikor Berzeviczy Gergely 
segítséget kért Tessedik munkája 
számára, s arra hivatkozott, hogy 
•már eddig is 17 ezer forintot költött 
Tessedik a sajátjából az intézete 
fejlesztésére, az egyik arisztokrata 
cinikusan azt vágta oda: »Költsön 
még 17 ezret, annál nagyobb lesz a 
dicsősége.«

Akik veszélyesnek tartották Tes
sedik népért végzett munkáját, 
meg tudták keseríteni életét s el 
tudták érni intézetének feloszlását 
és félévszázadra kiterjedő kárt tud
tak okozni hazánk felemelkedésé
nek. De egyet nem tudtak elérni. 
Azt, hogy megakadályozzák a jó 
ügy diadalát és győzelmét. Tesse
dik a legnehezebb időszakban is 
ebben reménykedett, amikor az 
utókor számára ezt írta: »Én re
mélem, megadja Isten, hogy síro
mon is ki fognak kelni azok a vi
rágok, amelyeknek magvait talán 
idő előtt, talán terméketlen földbe, 
de jó reménységgel vetettem el.«

a már tudjuk, hogy Isten, a 
történelem Ura, igazságot 
szolgáltatott a jó ügynek. 

Tessedik reménye és munkája nem 
volt hiábavaló. Örökre eldőlt az a 
kérdés, hogy a két evangélikus pap 
közül Tessediknek volt-e igaza, 
vagy Boczkónak, annak az evan
gélikus zsinati tagnak, aki segít
séget kért Tessedik ügyéhez, vagy 
annak, aki csak gúnyolódni tudott 
felette.

Örökre eldőlt az a kérdés is, 
hogy nekünk, evangélikusoknak 
hol van a helyünk és kinek az ol
dalán van a helyünk!

Ottlyk Ernő

M

NE FIZESD VISSZA, MAS A DOLGOD
Am ikor m élybe vág az élet 
s tűszúrások és tőrdöfések 
nyomán a fájás felfakad, 
mikor sok sanda szem  rajtad nevet 
s m inden ú j arc ú j csellel fenyeget, 
de bátran állsz, meg nem  adod

magad —
vigyázz: szeresd a drága életet, 
m ert kárhozott kór akkor tör reád, 
ha átkozod a torz erőiködőket, 
ha durva daccal visszarúgod őket, 
akik szívedet mérlegre vetik.
Ha villámlásra dörgéssel felelsz, 
az vad vizet vonz, viharzó veszélyt — 
o fájdalom  csak úgy uralkodik, 
ha keseredett lelked szórja szét.
A z embert sohsem az fertőzi meg, 
ami kívülről fúródik bele, 
hanem csak az, m i bentről ront elő: 
az önigazság zúz és vág vele. 
Testvér, orvos légy: élj, építs sokat,' 
ne magad ápold, hanem másokat — 
a tett, a szó m ind hálaáldozat,

Bodrog Miklós

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
1954. június 13. Szentháromság ünnepe, konfirmáció napja. 

Igék: 2. Pét. 1, 16—21, — Jn. 17, 6—11. — Liturgikus szín: fehér.
BAKONYSZENTLASZLÖVESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE

Halász Béla esperes egyházláto
gatást végzett az alsó-felsődörgicsei 
gyülekezetben. Megbeszélést tartott 
az egyháztanáccsal és vallásos esten 
igehirdetéssel szolgált a gyülekezet
nék.
LELKÉSZNEVELÖ INTÉZET

A Lelkésznevelő Intézet felkéri a 
gyülekezeti lelkészeket, hogy akik a 
nyár folyamán teológusok szolgála
tát igénylik helyettesítésre rövideb’o 
vagy hosszabb időre, .vagy csak egyes 
alkalmakra, ezt a szándékukat szí
veskedjenek bejelenteni az Evangé
likus Teológiai Akadémia dékáni 
hivatalának (Budapest, VI., Lexid- 
vay-utca 28).
ORSZÁGOS SEGÉDLELKÉSZ- 
KONFERENCIA

Az országos segédlelkósz-konferen- 
cia szeptember 27—30 között lesz 
Fótom.

A z  e g y h á z a k n a k  m u n k á lk o d n iu k  is  
k e l l  m in d a z é r t , a m ié r t  im á d k o z n a k

P éter János reform átus püspök beszédet m ondott 
a Béke Világtanács ülésén

Május 28-án véget ért a Béke Vi
lágtanács berlini rendkívüli ötnapos 
ülésszaka. A küldöttek elmondották 
és a Béke Világtanács határozatokba 
foglalta a népeknek, a békeszerető 
embereknek a béke megőrzésére és 
a nemzetközi feszültség enyhítésére 
irányuló gondolatait és elhatározá
sait

A Béke Világtanács ülésén részt 
vevő egyházi vezetők közül felszó
lalt J. L. Hromádka prágai teológiai 
dékán és Péter János református 
püspök is. »Ügy érezzük — mondotta 
beszéde bevezetőjében Péter János 
püspök —, hogy tárgyalásainkból 
valami kézzelfoghatónak kell szü
letnie, minthogy azok a borzalmas 
veszélyek, melyek az egész emberi
ség jövőjét fenyegetik, ugyancsak 
kézzelfoghatóak.« Beszédében főleg 
két kérdéssel foglalkozott. Az első 
részben a nemzetek kollektív biz
tonságára irányuló szövetségkötés 
erkölcsi magasabb rendűségát vá
zolta fel a támadó jellegű regionális 
szerződések erkölcsi lehetetlenségé
vel szemben. Beszéde második részé
ben az egyházaknak a béke és biz
tonság ügyében lehetséges szolgála

táról szólott és a többi között eze
ket mondta: »Ha az egyházaknak az 
a kötelessége, hogy imádkozzanak 
a nemzetközi vitás kérdések békés 
megoldásáért — mint ahogy az a kö
telessége —, ha az egyházaknak 
imádkozniuk kell azért, hogy a ma 
élő nemzedék elkerülhesse a tragi
kus lehetőségeket — mint ahogy 
imádkozniuk kell —, akkor

munkálkodniok is kell mind
azért, amiért imádkoznak. Mint 
ahogy japán barátaink már el
mondották, az atombomba és a 
hidrogénbomba használatának 
betiltása nem baloldali politika 
kérdése, ugyanígy nem ilyen 
vagy olyan világnézet, vagy val
lási meggyőződés kérdése. Élet
bevágó ügy mindnyájunkra 

nézve.
Ezért nekünk az egyházakban meg 
kell erősíteni a készséget arra, hogy 
összefogjunk mindazokkal a jóaka
ratot emberekkel, akik valamennyi 
tömegpusztító fegyver eltörléséért 
és betiltásáért, a nemzetek közötti 
fegyverkezési verseny megfékezé
séért küzdenek.«

A  B é k e -V ilá g ta n á c s  h a tá r o s a ta i
A  Béke Világtanács egyhangúlag 

határozatokat hozott az atomfegy
verekről és a népek biztonságáról. 
Ezek a határozatok megállapítják, 
hogy

a pusztító fegyverek minden né
pet teljes megsemmisüléssel fe
nyegetnek és ezért a népek ne
vében követelik olyan nemzet
közi egyezmény megkötését, 
amely magában foglalja azt a 
kötelezettséget, hogy atom- és 
hidrogénbombákkal nem végez
nek kísérleteket és ezeket a fegy

vereket nem alkalmazzák.
A határozat felhív minden békesze
rető embert, köztük az egyházakat, 
keressenek nemzeti és nemzetközi

síkon együttesen lehetőséget arra. 
hogy megnyerjék a kormányok hoz
zájárulását a tömegpusztító fegyve
rek eltiltásához.

A népeik biztonságáról szóló hatá
rozat kiemeli, hogy a világ közvéle
ményének módjában áll követelni a 
genfi értekezlet eredményes lefoly
tatását és ezt mondja:

»Különböző politikai és társa
dalmi rendje ellenére minden 

nép érdeke közös.
A közös biztonságot — elsősorban 
Ázsiában és Európában — az összes 
érdekelt államoknak együttesen kell 
megteremteniök, társadalmi és poli
tikai rendjük eltérő voltától függet
lenül.

LECHNER ÖDÖN,
az építőművész, negyven éve halt 

meg. A  legérzékenyebb s a leghatá
rozottabb építész volt, aki Budapes
tet magyarrá akarta tenni külső suj- 
tásban is. »Ha idegen végigmegy 
Budapest utcáin  — írta — a világ 
m inden nem zeténék stílusát meg
találja, csak a magyar nem zeti vo
nást nem  látja építészetünkben.«  
Elhatározta, hogy m egterem ti a m a
gyar nem zeti stílust az építészetben. 
Izig-vérig haladó m űvész volt, k i
tűnő elméleti és gyakorlati tudással. 
Egy stílus sem öröktől fogva való, 
m indegyik kezdődött valamikor, 
kezdjünk el m i is egyet — mondotta. 
S magára vállalta akkor, hoiV' ezt 
a m unkát elvégzi. Szeme a magyar 
népm űvészeten volt, annak formáit 
és színeit plántálta át épületeibe. A  
sík falban szólaltatta meg nemzeti 
formáit. Sajnos, csak töredékét va
lósíthatta meg annak, amiről álmo
dott, rajzolt és írt oly tiszta logiká
val, hogy kortársai m egijedtek tőle. 
A  hitetlen ember nem  képes követni 
azt, akinek a hit adja a szárnyakat 
m inden nehézség leküzdésére, Lech- 
ner Ödön pedig m élyen hitt a cél
szerűség és anyagszerűség korában 
is m űvészi elképzelése igazságában. 
S tudta, hogy ami igazán nem 
zeti, egyúttal egyetemes és vil&gra- 
való. A  budapesti Iparművészeti 
Múzeum-, a Postatakarékpénztár, a 
Geológiai Intézet, a kecskem éti és 
szegedi városháza, a pozsonyi gimná
zium  és a m ellette levő Erzsébet- 
templom: megkapó, életet lehelő,

J E Q Y Z E T E K
nagyszerű álkotásc/k. F ü l e  p Lajos 
m űvészettörténész m éltán kesereg, 
amiért Lechner nem  kapott teret 
m űvészete számára Budapesten, 
ahogy például Fischer Von Erlach 
kapott ilyet Bécsben. M it alkotott 
volna, ha például ö kapja a Szabad
ság-tér felépítésének feladatát. Mily 
eredeti, egységes és sajátosan nem 
zeti stílusú városrészt alkotott volna 
ezen a téren a kőből feszülő bank
paloták helyett! Negyven éve halt 
meg Lechner, de a nem zeti építészei 
stílusának gondolatát ránk hagyta.

A  HERENDI PORCELÁN
száztizenöt éves jubileumára szén, 
nagy kiállítás nyílt meg az Iparmű
vészeti M úzeumban, L e c h n e r  
Ödön épületében, amely előtt ott ül 
most pár éve maga a lángeszű alkotó 
is szoboralakban. A k i e kiállítást 
megnézi, elsősorban az épület szik
rázó fehér nagy term ében gyönyör
ködhetik. Lechner Ödön e finom  s 
erős falsíkdikkal terem tette meg stí
lusának alapelemét. Keresve sem  
lehetne jobb helyen bem utatni a 
magyar porcelánt. Száztizenöt éve, 
hogy egy kerámikus észrevette, a 
bakonyi bükk szenével »aranyat« 
égethet a kaolinból. Kossuth akkor 
irányította a m agyart az önálló és 
hazai ízű iparosodásra. F i s  e h e  r 
Mór, a kerámikus megmutatta, m it 
kell érteni a jelszó megvalósításán. 
Néhány év alatt a dunántúli Herend

a porcelángyártásban európai márka  
lett s nemcsaík megállította a ha
zánkba özönlő cseh és osztrák por
celánt, hanem azt szépségben és tar
tósságban felülm últa s külföldi si
kereivel, aranyérmeivel biztosította 
a magyar porcelán útját az egész vi
lágba. A  látogató részletesen tájé- 
kozódhatik most itt a jó l rendezett 
kiállításon minderről. A  magyar 
iparművészeti alkotómunlka fényes 
bizonyítéka áll előtte. B izonyítéka  
annak a tervnek, hogy a népm űvé
szet motívumaival, magyar tá jak és 
népi alakok ábrázolásával, a magyar 
fazekasok százados anyagismereté
vel s gondos. pontos, minőségi m un
kával érték terem thető az emberek  
gyönyörűségére. M ert a porcelán, a 
használati cikk, m űvészetével nevel. 
Herenden pedig készül olyan áru is, 
amely a jóízlés dolgában kétes ér
tékű. Herend igazi hagyománya 
azonban az egyszerű, finom  m intájú, 
kevés színű s természetes külsejű  
használati tárgyak. A z  ilyen  kiállí
to tt tárgyaik m indenkinek te tszettek  
s értékesek idehaza is, meg külföl
dön is. Sok szép példáját lá ttuk a 
magyar díszítésű edényeknek a ki
állításon. A  herendi porcelán száz
tizenöt éves hagyományában ezek a  
vezető m otívumok.
SZÖ N YI ISTV Á N  

gyűjtem ényes kiállítása az Em st- 
Múzeumiban abból az alkalomból 
nyílt meg, hogy a festőm űvész most

hatvanéves. Szőnyi legnagyobb élő 
képzőm űvészeink egyike, a magyar 
festészet újabb hagyományainak 
egyik legjobb továbbfejlesztője. Itt 
született Budapesten, itt járt az aka
démiára, ahol Ferenczy Károly volt 
a m estere s Nagybányán is a magyar 
színlátás iskolájában az ő oldalán ta
nu lt tovább. A z  első világháború 
után Réti István m ellett fo lyta tta  ta
nulmányait. Először 1920-ban állított 
ki s ugyanabban az évben első gyűj
tem ényes kiállításán m egkapta a 
Szinyei Merse-nagydíjat. Azóta fes
tészetünk életében döntő és ösztönző 
hatású alkotóként ismeretes. Szőnyi 
István m ert bátran és önállóan kü 
lönbözni kora francia és ném et 
képzőm űvészeti felfogásától. Szőnyit 
kezdettől fogva az érdekelte, m i fe 
lel meg festői észjárásának a való
ságból. S megállapodott a Dunánál, 
egy dunam enti magyar falunál és 
saját családjánál, a legközvetlenebb  
tárgyaknál, am elyeknek festői értékét 
alaposan mérlegre vehette és kipró
bálhatta. Innen van, hogy a Duna, 
Zebegény és a család az ő kim erít- 
hetetetlen festői forrásai. Szőnyi 
alakjai, tárgyai a valódi térben álla
nak és festői pompában szólnak a 
szem ünknek. A. Duna kéken és szür
kében, Zebegény este és hajnalban, 
téli temetéssel, nyári félárnyékban  
oly varázslatos színességben áll előt
tünk, hogy ezt nagyszerűnek érez
zük. A  hatvanéves m űvész alkotó
erejének teljében ma is dolgozik. 
nagy freskótervei és nevelőmunkája  
a bizonyság rá. Szalatnai Rezső

Húsvétra a gyülekezeti tagok kö
zös munkával bekerítették a temp
lomdombot. Az önkéntes munkán 
kívül mintegy 4000 forintot adtak 
erre a célra. Az alig 378 evangélikus
ból álló kis gyülekezet ezen felül a 
Gyülekezeti Segélynek 630 forintot, 
oltárterítőre pedig 605 forintot ada
kozott. Tervbe vették a templom 
renoválását, ez azonban már meg
haladja a gyülekezet anyagi lehető
ségeit. Szeretettel kémek hozzá test
véri segítséget.

Az Evangélikus Elet készséggel 
továbbít adományokat a bakony- 
szentlászlói templomrenoválásra.

CSÖGLB
D. Dr. Vető Lajos püspök a csög- 

lei gyülekezet helyettes lelkészéül 
küldte Brebovszky Gyula segédlel
készt.

ÖRISZENTPÉTER
Bártfay Gusztáv lelkészt május 

30-én iktatta be az őriszentpéteri 
lel kész i állásba Nyirő József espe
reshelyet tas.

CSORVÄS
Június első napjaiban négynapos 

igehirdetés-sorozatot tartott Bártfai 
I.ajos magyarbánhegyesi lelkész,

EHHEZ A SZAMUNKHOZ
csekkbefizetési lapot mellékelünk 
azon olvasóink számára, akik előfi
zetésüket meg kívánják újítani,

SZÜLETÉS
Kiss Ferenc ösküi lelkészéknek 

május 14-én Hajnalka nevű máso
dik gyermekük született.

Rédey Pál egyházkerületi lelké
széknek június 6-án, pünkösd vasár
napján Péter Pál nevű, második 
gyermekük született,

HALÁLOZÁS
Dr. Bertha Benő ny. járásbírósági 

elnök, a vasi egyházmegye felügye
lője, a zsinat tagja június 2 -án, 09 
éves korában elhúnyt. Közegyházi 
tevékenységéből kiemelkedik, hogy 
az egyházi törvénykezésről rendel
kező VIII. tc-hez iratmintatárat 
szerkesztett és a törvény gyakorlati 
alkalmazásáról külön Könyvet irt. 
Mint az egyetemes törvényszék 
„~„:V jelentős egyházi tör
vényszéki tárgyalásokon vett részt, 
— íxz igaznak emlékezete áldott!

Lakótársnőnék mennék Budapest 
belterületén magános értelmiségi 
nővel közös szobába. Nem főzök, 
nem mosok. B. M. Szív-utca 42. 
IV, 1,

Istentiszteleti rend
1954. június hó 13-án, vasárnap, Budapesten

A PESTI OLDALON:
Deák-tér délelőtt 9 Gémes István, délelőtt 11 

(konf.) Hafenscher Károly, d. u. 7 Gémes 
István. — Fasor délelőtt fél 10 Gyöngyösi 
Vilmos, délelőtt. 11 Gyöngyösi Vilmos, dél
után 6 Juhász Géza. — Dózsa Gy.-út 7. dél
előtt fél 10 Juhász Géza. — üllői-út 24. dél
előtt fél 10 (úrv.), délelőtt 11. délután 5 Sze- 
retetvendégség. — Rákóczl-út 57/b. délelőtt 
10 (szlovák) Szilády Jenő dr., délelőtt három
negyed 12 (konf.). -  Karácsony S.-u. 31. 
délelőtt 10. -  Thaly K.-u. 28. délelőtt 10 
(konf.) Bonnyai Sándor, délután 6 Szeretet
vendégség. -  Kőbánya délelőtt fél 10 (konf.) 
Koren Emil, délután 5 Szeretetvendégség. — 
Simor-u. 33. délelőtt negyed 12 Sárkány 
Tibor. — Utász-u. 7. délelőtt negyed 12 Ko
ren Emil. — Zugló délelőtt 10 (konf.) Scholz 
László, délután 6 Scholz László. — Gyarmat- 
u. 14. délelőtt fél 10 Muntág Andor. — 
Rákosfalva délelőtt fél 12 Muntág Andor. — 
Fóti-út 22. délelőtt 10 (konf.) Gádor András, 
délután 5 Szeretetvendégség. — Váci-út 129. 
délelőtt 8 Rimár Jenő, délután 4 Rimár Jenő.
— Újpest délelőtt 10 (konf.) Blázy Lajos,
délután fél 7. — Dunakeszi délelőtt 9. — Vas- 
u. 2/c. délelőtt 11 Szimonidesz Lajos. — 
Pesterzsébet délelőtt 10 (konf.) — Soroksár- 
Ujtelep délelőtt fél 9. — Rákospalota, MÁV- 
telep délelőtt fél 9. — Rp. Nagytemplom dél
előtt 10. — Rp. Kistemplorh délután 3. —
Pestújhely délelőtt 10. — Rákoskereszur dél
előtt fél 11. — Rákosliget délelőtt 9. — Rákos
hegy délelőtt 10. — Rákoscsaba délelőtt 9, 
délután fél 7. — Cinkota délelőtt 9 (gyerm.), 
délelőtt 10. délután fél 3. — Mátyásföld dél
előtt fél 12. — Kcrepes-Kistarcsa délelőtt 
negyed 10. — Pestlőrinc délelőtt 11, délután 5.
— PL Erzsébet-telep délelőtt 8. — Kispest
délelőtt 9. délelőtt 10. délután 6. — Wekerlc- 
telep délelőtt 8. — Rákosszentmihály délelőtt 
fél 11, délután 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér délelőtt 9 Pethő István, dél

előtt 11 (konf.) Várady Lajos, délután 7. — 
Toroczkó-tér délelőtt 8 Várady Lajos. — 
Óbuda délelőtt 10 (konf.) Komjáthy Lajos, 
délután 6 Szeretetvendégség. — XII., Tar- 
csay V.-u. II. délelőtt 9 Ruttkay Elemér, dél
előtt 11 (konf.) Danhauser László, délután 7 
Ruttkay Elemér. — Hűvösvölgy, Lelkésznevelő 
Intézet délelőtt 10 Friedrich Lajos. — Kelen
föld délelőtt 8 Rezessy Zoltán dr., délelőtt 11 
(konf.) Muncz Frigyes, délután 5 Bottá 
István. — Németvölgyi-út 138. délelőtt 9 
Bottá István. — XI., Bartók B.-u. 158. déli 12 
Bottá István. — Csepel délelőtt 11 (konf.) 
Galáth György, délután 7 Csonka Albert. — 
Budafok délelőtt 10 (konf.) Visontai Róbert.
— Keienvölgy délelőtt 9 Szuchovszky Gyula.
— Albertfalva délelőtt fél 11 Szuchovszky 
Gyula. — Csillaghegy délelőtt fél 10, dél
után 7.
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Levél egy volt konfirmandushoz
KEDVES FIAM !
Engedd, ho g y  íg y  szó lítsa lak , m int 

akikor, am ikor m ég  rövidnadrágos  
k is  konfirm andusom  voltá l. Igaz, 
h ogy azóta  férfiv á  izm osodtál, 
m ég is úgy  gondolok  rád, m in t egyre  
le lk i gyerm ekeim  közül. E zért ez  a 
biza lm as m egszó lítás é s  ezért is  írok.

V asárn ap új konfirm and usok  tér
d e ln ek  az o ltár  e lé . M ár elm ondtam  
n ek ik  azt, am it ann ak idején  t i  is  
h a llo tta to k  tőlem , h ogy  a konfirm á
ció nem  befejezés, hanem kezdet. A 
kon firm áció i órák csu p án  arra va lók , 
h o g y  a  boldog várak ozássa l készü lő  
kis csapatot fe lk ész ítsék  a  n agy  ta 
lá lkozásra: az e lső  úrvacsoravéfcelre. 
A  kon firm andusoknak azonban  
utána az  é le tü k k e l k e ll beb izonyí
tan i, h o g y  Isten  m agfconfirimálta, 
m eg erő sítette  őket h itükben.

A  k on firm áció  nap ján  eg y ü tt  
m ondtatok  e l az A p osto li H itva llást. 
HUzed-e ma is, ho g y  Isten , a v ilá g 
m in d en ség  alkotója , n ék ed  A tyád?  
H iszed-e  ho g y  Jézu s K risztus, a  v i 
lá g  M egváltója , n ék ed  Urad, aki 
téged  is  m eg íté l, am ikor ism ét m eg
jelen ik?  H isze l-e  a  S zen tlé lek  e g y 
házat form áló  és fenntartó  erejéb en , 
a  test feltám ad ásában , az  örök é le t
ben  é s  tapaszta lod -e  a  szen tek  kö
zösségét, a bűnök  b ocsán atá t a 
Szentlélek , benned  v é g ze tt  m u n 
kája  nyom án? Ez a  rég i h itv a llá s  a 
te  h itv a llá so d d á  v á lt-e , a m ely et é le 
teddel boldogan b izonyítasz, vag y  
m ár a z  ősi szövegből is csak  m ondat
foszlányok  kóvályogn ak em lék e id 
ben? A z élő hitű evangélikus em
bernek nemcsak a templomozásán, 
hanem a hétköznapi életén és egész 
magatartásán kell tükröződnie, hogy 
a  hite n em  m eg fa k u lt p rése lt v irág, 
h an em  személyes istenkapcsolatból 
fakadó erő.

S Z E N T H Á
N eh éz  szó lam  a titokról, n eh éz  

b eszé ln i a  k ib eszé lh etetlen rő l. Isten  
R étének titkáról csak  ann yit tud ha
tunk, am ennyit ö  jónak  lá to tt ne
k ü n k  k ije len ten i. S  ez  a  S zen tírés  
tanú sága  szerint: Isten m int Anya, 
m int Fiú és m in t Szentlélek m unkál
kodik üdvösségünkön.

A z  A tyá t nem  látta soha senki, 
csak az Egyszülött Fiú, aki az A tya  
kebelében van, ö  ism ertette meg 
velünk. A zért is  k ü ld ö tte  e l  az A tya  
a F iút, h o g y  h ír t v eh essü n k  R óla, az  
örö k k év a ló ró l, a  T erem tőről és M in
denhatóról, s  hogy m egtu dju k  az  ű  
szán d ék a it és vélhessük az Ö paran
cso latát. Jézus, K risztus a  lá th a ta t
la n  Isten n ek  /em b eri é le tb en  m eg 
je len t b eszédé hozzánk. T őle, az 
egyszü lö tt F iú tól, tud tuk  m eg, hogy  
Isten  szerető  m en n y e i A tya. A k i őt 
lá tta , látta  az  A tyát. C sak Ő benne  
ism erh ető  ajneg az  Isten n ek  te lje s
sége , ö  az eg y etlen  Ű t: a z  Isten  ú tja  
hozzánk s |a m i ú tu n k  az A tyához. 
Ö a közbenjáró, a T erem tő é s  a  te 
rem tett v ilá g  között, ö  Isten  k i
nyú jto tt keze hozzánk, Ö Isten  szó ló  
ajka , Isten n ek  fe lé n k  ford ított or
cája . E gyedü l ő b e n n e  ragyog  fe lh ő t
len ü l é s  v ijágosan  Isten  képe. A m it 
Jézus Krisztus m ond és cselekszik, 
arról leolvasható az, hogy m ilyen az 
Isten, m it ifkar ve lünk s a világgal, 
m it ad nélifünk s m it kíván tőlünk. 
Jézus Krisztust megismerni annyi, 
m int az Ö ajándékait megismerni — 
tanították a reformátorok. Istent az 
ö  műveiből ism erhetjük meg, a te
remtés, üdvözítés és beteljesítés m ű
véből s ő  m indezt szám unkra meg- 
foghatóan a Jézus Krisztusban m í
veli. M inden, am it Isten  nem  Ő benne  
s  á lta la  művel, örök titok  miarad a 
szám unkra, azért ne is töprengjünk  
fe le tte . Isten  a  Jézus K risztusban  lép  
elén k , a Fijúban cse lek sz ik  érettünk .

M indezt azonban m agunktól fel 
nem  foghatnák. »Te vagy a Krisz
tus, az élő [Istennek Fia« — e vallo
más a tanítvány Péter ajkán fakadt 
fe l s erre bizony nem  magától jö tt 
rá. Ezt aZ A tya  jelentette ki neki, 
mondotta. Jézus, s ezzel Isten lété
nek harmadik titkára m uta to tt reá. 
Isten m int Szentlélek nyitja  meg be
lülről szívünk berozsdásodott zárait. 
Szem et terem t a látáshoz, fü le t a 
halláshoz, értelmet a megértéshez. 
Hitet ad és reménységet ébreszt, 
szeretetre gyújt és békességet aján
dékoz. Tanít, dorgál, emlékeztet, v i
gasztal. Jézus Krisztus ma — 
m ennybem enetelétől visszajöveteléig 
— Szentlelke áltál van jelen  a szá
m unkra s így m unkálkodik ben
nünk. íg y  értette  P á l apostol: é l b en 
nem  a K risztus! Él s m un kálkod ik  
a k eg y e lem  szerszám aival, a préd i
kációval s  a szen tségek k el. A Fiú  
Isten  m ű vén ek  s létén ek  közepe, 
ak ib en  eg y ed ü l lép  e lén k  a L áth ata t
lan  é s  S zen tséges —  ám  a S zen tlé lek  
Isten  m inden  m unkájának s  c se le k 
v ésén ek  a ku lcsa . A L é lek  n y itja  
m e g  az ajtót a F iú  e lő tt, h ogy  a  F iú  
az A tyához vezeth essen  engem . S  
m indezt ugyanaz az eg y  Isten  cse-  
lek sz i, te lje s  egységben , d e  három 
fé leképp en , három féle  m ódon.

A Szenthárom ságról, Isten  létének  
és m un káján ak  titkáról igazában

Igével való táplálkozás, úrvacso
rával való élés és rendszeres imád
kozás nélkül nines eleven kapcsolat 
Istennel. S ok at beszé ltem  erről a 
k on firm áció i óráikon n ek tek  is, 
éppen  úgy . m in t az  idei k on firm an
dusoknak. Szeretn ém  m egkérdezni: 
ho g y  állsz  ezen  a téren? N em  poro
sod ott m ég  be a B ibliád? N em  m a 
radt e l  m ár a  naponkénti im ádsá
god? Ig e  é s  im ádság n élk ü l e lsor
vad  a  le lk i életed . N em  g yan ú sítan i 
akarlak! C supán irántad  v a ló  szere-  
tetből írom  ezek et. N e  m ondd, ho g y  
te  azért m egm arad tá l jó e v a n g é 
likusnak. V izsgáld  m eg  m agad. Légy 
hűségesebb az igehallgatásban és az 
igeolvasásban, rendszeresebb az úr
vacsoravételben és az imádkozásban.

Végiül m é g  m eg em lítem  azt is, 
h ogy m íg  az e lső  időben k ereseted 
ből o lyan  hűségesen hoztál valamit 
az egyház fenntartására, az utóbbi 
időben ezen  a vonalon  is  lazu lás  
m utatkozik . H a igaz az, h ogy  ak it 
szeretünk , azért á ldozatot is  hozunk, 
akikor idői é s  anyagi áldozatod  csö k 
k en ése  szom orú b izon y íték a  egy h á z
szereteted  m agh idegü iésének .

A rra kérlek , h ogy  m o st vasárnap  
jö jj el a konfirmációi ünnepre. H a1!- 
g&sd m eg  az új kon firm andusok  fo 
gadalm át. V izsgáld  m eg  k on firm á
ciód óta  e lte lt  é le ted et. Végy te is 
úrvacsorát, hogy m egerősödött h it
tel. m eg ú ju lt lé lek k e l lőh ess g y ü le 
kezetü n k  tev ék en y  é s  á ld ozatvá lla ló  
tagja, a hétköznap i é le ted b en  pedig  
Jézus K risztus őszin te  b izonyság- 
tevője. Ezt várja tőled evangélikus 
egyházunk!

A bban a rem ényben , hogy  n em  
hiába írtam  e z t a  lev e let, é le ted re  
Isten  á ld á sá t kérve, h itte stv ér i sze 
rete tte l köszön tlek : lelk ipásztorod , 

JÁ V O R  PÁL
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nem  leh et tan ítan i, h iszen  ez  azt je
len ten é, h ogy  m egértettü k  a  m egért-  
h ete tlen t. Csak vallani lehet róla, 
csőik hirdetni lehet az igét, amint 
írva van.

S zenthárom ság eg y  igaz  Istenünk  
van , ez  azt je len ti: Isten  éppen  
íg y  m un k álk od ik  üdvösségünkre. S  
m in d en  m ódon síkra  szá ll m egm en
tésünkért.

Szentháromság vasárnapja az egy
házi esztendő fe lének határköve. 
M egállunk e határkőnél, m in t fe n 
séges hegycsúcson s visszatekintünk  
az útra, am it a kegyelem  és üdvös
ség ú tján  A dventtő i kezdve m ind
eddig m egtettünk. R agyogó Szenthá
rom ság vasárnap ja  roégegyszer, eg y  
csokorba fog ja  m indezt. S  azután e l
ind ít a k eresztyén  é le t  útján . M ert 
nem  azért jelentette k i magát « 
Szentháromság egy Isten éppen így, 
hogy 'töprengjünk felette, ham m  
hogy hálás örvendezéssel és magasz
taló im ádattal éljünk általa.

G. Gy.

»Gyónom, vallom és bánom . . .«
H árom  lép csőfok , három  —  ö n le 

lep lezés! E három  lép csőfok
n é lk ü l n in cs igazi gyónás és n incs 
te lje s  bűnbocsánat! E nélkü l ham is 
a  h item  és álcázott a k eresztyén sé-  
gem . »P rób álja  m eg azért az em ber  
m a g á t . . .«

»G yónom , v a llom  és bánom  . ; .«
Hogyan? A z  őszin te  gyónó em ber  

ezt nem  is  kérdezi! Form ára, szavak  
kü lső  k ön tösére nem  sok at ad. E lem i 
erővel törnek  e lő  ajkáról a szavak . 
T alán  darabosan. E gy v á g y a  van  
csupán: a szabadulás! Szabadulni 
Isten  tö rvén yén ek  vádjátó l, a bűn 
tőrétől, a perzselő  le lk iism e r e ttő l. . .  
egyszóval: békességre vágyik! B é
kességre, m e ly e t h iába k eresett e l
rontott, hazug-alapú  é letéb en . Az a 
v á gya , h ogy  újból n y ílta n  nézhessen  
em berek  szem ébe, k itárhassa  m agát 
Isten  fe lé  és im ádsága több legyen  
szavak  és m ondatok töm kelegénél. 
É letk özeiben  len n i a m egbántott Is
ten n e l; álarc n é lk ü l szeretn i em bere
k et és szo lg á im  a v ilágb an; en ged el
m esen  fig y eln i ism ét az e ligaz ító  
I g é r e . . .

»G yónom , v a llo m  és bánom  . . .«
Mit? A m itő l szabaduln i k ívánok. 

A m i saját íté le tem  szerint is  teh er
té te l é le tem b en . A m i m ás em berek
nek  is szem et szúr és nem  á llh at m eg  
Isten  ig éjén ek  m érték e  a latt. D e  —  
azt is, am i belü lrő l ég et csupán, noha  
k ife lé  is  bélkételenné tesz. A m i h a 
zuggá  teszi k eresztyén ségem  és é le 
tem  legd erűseb bnek  ígérkező nap
ja it is m egkeser íti. A zt, am ihez úgy  
vélem , hozzá szokott m ár a szem em  
és a fü lem , de é le tem n ek  m indez- 
ide lg  » idegen« v e le já ró ja  — m int az 
eg észséges organizm usnak a kártevő  
élősd l —  egyszóval: a bűnt!

»G yónom , v a llom  és bánom  . . .«
Kinek?  A nnak , A k in ek  adósa v a - .  

gyök  pontosan  ezzel a gyónássa l és 
bű nva llássa l: Istennek! A nnak, A kit 
»csak bű neim m el terh elek  és v é t
keim m el fárasztottam «. A k i e lő tt  
am úgy is n y ito tt kön yv  az é letem ,

KÜLFÖLDI 
EGYHÁZI H Í R E K

n y u g a t -n é m e t o r sz Ag

82 nyugatném et lelkész röpcédulá
kon tiltakozott Nyugat-Németország  
újrafelfegyverzése és az ifjúság  
kényszersorozása ellen. Ugyancsak 
nyilatkozatban tiltakozott az újra- 
felfegyverzés ellen a rajnavidéki 
Kirchliche Bruderschaft és egyben 
követelte az NDK-mtl való tárgyalá
sokat és megegyezést.

FINNORSZÁG
A  fin n  evan gélik u s egyház lapja , 

a K otim aa b eszám olót ad eg y  le l 
készgyű lésrő l, a m elyen  a  fin n  eg y 
ház ébredési m ozgalm aival fo g la l
koztak. A m egn y itó  e lőad ást Ámenen 
teo lóg ia i professzor tartotta . Többek  
között ezek et m ondta: »Ébredési 
m ozgalm aink  Isten tő l kap ott nagy  
ajándékok. A zok m in d egy ik e  m eg
kapta a  m aga  fe lad atá t és m in d 
egy ik nek  m egvan  a  m aga  sajátos  
öröksége. Ez gazdagodást je len t, de 
eg yú tta l k ön n yen  e lvá lasztó  körü l
m én n yé is vá lh at. M in degyik nek  h ű 
ség g e l k i k e li tartan ia  a sajá t kü lön  
öröksége m elle tt, de nem  szabad  
tú lságosan  és egyesegyed ii! ezekre  
az e lv á lasztó  tényezők re tek in ten ie , 
m ert n ékü nk  m indn yájun kn ak  k ö
zös. örökségünk is  van, am ely ek n ek  
gondozását Isten  tő lü n k  elvárja .«  
K ülönösen  e lev en  b eszé lg e tés  szü le 
tett S ep ä lä  és L insvaara  le lk észek  
következő  cím ű előad ása  nyom án: 
»A szent do lgokkal va ló  fog la lk ozás  
közben a gép iessé  v á lá s veszé ly e  
fen y eg et bennünket.«

*
A  m oszkvai patriarfeátus h iv a ta lo s  

sa jtó szervein ek  k ö z lése  szerin t a 
m oszkvai pátriárka püspökiké szen 
te lte  M ichael T sub len in grád i teo ló
giai professzort é s  m egb ízta  a  h e l
s in k i orosz ortodox g y ü lek ezetek  
v ezetésév e l. A  h etven ezer  le lk et  
szám láló  é s  több ségéb en  fcarjalaiaik- 1 
bői á lló  finnországi ortodox egyház  
fe je  H erm an érsek .

SKÓCIA
A  skót Ikongregációs unió Edin

burghban tarto tt nagygyűlése tilta
kozott a kenyai brutalitások ellen. 
K ijelentették, hogy az angol részről 
elkövete tt vérengzések oly nagym ér
vűek  Kenyában, hogy azt fe l sem  
tételezték.

NORVÉGIA
A  n orvég  egyház évikönyve sze 

rint a háború u tán  N orvégiáb an  XI 
új tem p lom ot ép íte ttek  é s  12 k á 
polnát. H ét tovább i tem p lom  és 13 
kápolna ép ü l je len leg  is. A  háború
ban 39 egyházi ép ü le t p u sztu lt el. 
Az egyház ú jjá ép ítési m un k ájá t  
nagyban hátrá ltatja , h ogy  az á l
lam , bár az egyház fen n ta rtá sá t tör
vény  a lap ján  b iztosítja , egyházi 
célra nem  ad eleget.

Konfirmáció vasárnapja van! »Elő
ször lép ek  oltárodhoz . . .« —  én ek li 
sok -sok  fehérruh ás k is  sereg. E m 
lék szel, m ikor m i á lltu n k  ott és 
eg y ü tt én ek e ltü k  a  kon firm andusok  
én ek ét?  H úsz, harm inc v a g y  ötven  
é v v e l ezelőtt?  M i m aradt m eg  ben 
n ü n k  abból a tű ib ő l, am i —  h iszem  
—  a L élek  tüze vo lt?  M iben  seg ített  
a k on firm áció i o ltár és hányszor jár
tu k  végig a »gyónom, vallom  és bá
nom« először k eserves, de azután  
olyan n y ira  áldott útját?  K üszköd
tü n k  m i is a »hogyan , m it, k inek«  
k érd ése ive l. D e akkor — úgy érez
tük  — Isten Szent Lelke konfirm ált 
m inket. K itö ltö tte  az űrt, am it fo 
gyatékos gyerm eki e lm én k  fe lérn i 
nem  tudott és » te jn ek  ita lá v a l táp
lá lta «  zsenge k on firm and us-h itünk  ...

És —  v á jjo n  hán yán  akadtak  
olyanok , ak ik  azóta sem  m ertek, 
va g y  n em  is  akartaik m egbirkózn i a 
három  lé p c ső fo k k a l. . .  »E lőször és —  
uto ljára«  — lép tek  Isten  oltárához ...

M iért? —  kérdezzük fájdalm asan . 
És ebben  a »m iért«-ben  benn e van  
a k eresztyén  g y ü lek ezet fe le lő sség e. 
A zé a  gyü lek ezeté , am ely  »először«  
en ged i az o ltárhoz ifjú  h ív ek  sere
gét, d e  azután  —  lev esz i ró luk  kezét. 
A zé a g y ü lek ezeté , am ely  m aga sem  
járja  v ég ig  te lje s  kom olyságga l a 
három  lép csőfokot és abban a ham is  
lá tásb an  ringatja  m agát: átadtuk  
őket az é le tn ek , »érettkorú« tagja i 
le ttek  egyházunknak , hordozzák im 
m ár m aguk  é le tü k  fe le lő sség ét! Azé  
a gyü lek ezeté , am ely  a k on firm an
dusokért m ég csak  im ádkozik  talán, 
de —  e lfe le jte tt  im ádkozni a kon- 
f ir m á lta k é r tü . . ;

A m ikor ezen  a vasárnapon köny- 
n yes lesz a szem ünk, gyerm eki a j
k ak  h ivő  v a llá s té te lén ek  hallatára, 
»em lékezzél m eg, (honnan e sté l ki 
és térj m eg, és az előbbi c se lek ed e
tek e t cselekedd«, já rjuk  végig ismét 
gyerm eki hittel a »gyónom; vallom  
és bánom« három lépcsőfokát. .  -.

A kkor m ajd újb ól tapasztaljuk: k e 
gy e lm es a z  Isten! Z olta i G yula

Három lépcsőfok az első Úrvacsora oltárához

S Z I V E K  F O R M Á L Ó I
Igaza volt Apáczai Cseri Jánosnak, amikor azt mondta: »Keresve 

keresd az alkalmat, hogy m ásokat tan íthass. . .« A z emberi m unkák  
egyik legszebbike az oktatás, nevelés m unkája. Talán m indannyiunk  
szívében ott él egy-egy tanítónak, tanárnak kedves arca, körülvéve szép 
em lékekkel és el nem  múló hálával. Am ikor az elm últ vasárnap virág
csokorral kezükben iskolás gyerm ekeink köszöntötték tanítójukat, m ellet
tü k  állt az egész nem zet, hogy lélekben köszöntsék az azóta szülővé, 
nagyszülővé öregedett régi tanítványok a magyar tanítókat. Hiszen édes
anyánk után tanítóinknak, nevelőinknek köszönhetjük a legtöbbet. Szí
vü n ke t form álták ők, am ikor szeretettel okta ttak az élet elemi ismere
teire éppen olyan hűséggel, m in t a tudom ány hatalmas dolgaira. Szavuk  
nevelt is. Je llem ünk az ő kezük  között forrt és formálódott. Ok ism ertet
tek  meg bennünket a m últta l és készítettek fe l a jövőre. Tőlük tanultunk  
em bert és hazát szeretni.

N épünk hálásan öleli szívére a magyar tanítókat, a nem zet napszá
mosait, szívünk formálóit. Magyar hazánkban megbecsült em berekké  
le ttek s a nem zet nemcsak kiváló m.unkát kíván tőlük, de értékeli is 
azt. A  család és a társadalom m inden erejét felhasználva támogatja őket. 
A z állam megjutalmazza értékes m unkájukat. A  pedagógus-napon 32 
tanító és 38 tanár kapott »kiváló tanító«, illetve »kiváló tanár« kitünte
tést és pénzjutalm at. M ellettük számtalan pedagógust jutalm aztak meg.

Á llam unk nagy súlyt fek te t a közoktatásra. Ezen a téren is jelentő
sek eredm ényeink. Megsokszorozódott az iskolai tanulók száma. Az általá
nos iskoláik szaktanerőkkel való ellátása nagy m értékben fogja em elni kü
lönösen a falusi lakosság tudását, tágítani látókörét.

Egyházunk népe igazságot ad Apáczai Cseri János mondásának. Ke
resztyén h itünk alapján tudjuk, hogy m ilyen nagy és szent dolog a szí
vek  formálása. Ezért nagy a m i hálánk is  tanítóink iránt és ezért kérjük  
rá juk és m unkájukra is Isten gazdag áldását.

Szombat esti közös imádságunk
D icsőség  a  földön. —  Ézs. 6, 3.

A zok, ak ik  a  m ennyb en  sz ínrő l-színre lá tjá k  Isten t, arról teszn ek  
bizonyságot, ho g y  Isten szent: távo l van  T ő le  m inden  bűn, de egyben  
tasz ít is m agátó l m inden  bűnt. A h ol ezzel a szen t Isten n e l ta lá lk ozik  a  
bű nös fö ld i em ber, o tt csak  az a m ondat h agyh atja  e l  az em ber ajkát: 
»Jaj nékem , e lvesztem , m iv e l tisz tá ta la n  ajk ú  vagyok«. Isten  szen tsége  
abb an  m utatk ozott m eg leg ink ább , ho g y  a  k ereszten  m ég E gyszü löttjén  
is  belhajtotta a  bű n  bü ntetését. Ez az  Isten  m a  is  (halálosan kom olyan vesz  
m inden  bűnt. D e a  szen t Isten  ép p en  a  kereszten  végbem en t íté le t  
nyom án  szerető m ennyei A tyá n k  lett Jézus Krisztusban, ak ih ez b iza lom 
m a l m ehetü nk , m in t szerető  gyerm ekeik, szerető  atyjukhoz. H ogy Isten  
niélkünlk va lób an  szerető  m en n y e i A tyán k , arról peidig a  h irdetett igén  
k eresztü l a Szentlélek győz meg bennünket. A ki á lta l k iá ltjuk : »Abba, 
A tyám !«  A z A tya, Fiú, Szenth árom ság  eg y  igaz Isten  d icső ségével, vagy is  
m eg m u ta to tt szen tség év e l é s  szere tetév eí van  te le  az eg ész  m enny.

A  Szenth árom ság  e g y  igaz Isten  azonban az ö  d icsőségét n em  zárja  
a m ennyb e, h an em  azt meg akarja m uta tn i a földön is. íg y  o lvassu k  ezt  
igén k b en : » te lje s  m ind  a  szé les  fö ld  az ö  d icsőségével« . A  m i Isten ün k  
fö ld i Isten  is, ak i nem  e lérh ete tlen  m agasságokb an  trónol fe le ttü n k , h a 
nem  itt v a n  közöttünk ezen a  földön, h étköznap ja in kb an  é s m un káink
ban  é s  itt  is  n y ilv á n v a ló v á  tesz i az Ö dicsőségét. E lsősorban az á lta l, hogy  
bűnös em berekn ek  bűnb ocsánatot é s  új é le te t  ajándékoz, de ráadásul 
abb an  is  m egm u tatja  d icsőségét, h ogy  m egáld ja  a hétköznap i m unkát, 
se g íti a  fö ld i jó lét k ibontakozását, a' szeg én y ség  és b eteg ség  legyőzését. 
O tt, ah o l em berek  en g ed n ék  az Ö szavának  é : e lin d u ln ak  az en ged elm es
ség  útján , o tt eg y re  inkább m egm u tatkozik  itt  a  fö ld ön  is  az Ö m ennyei 
dicsősége.

A  S zenthárom ság e g y  igaz  Isten  a seregek Ura. N agy  népe van  égen  
és  fö ldön , ak ik  fö lö tt  ö  uralkodik  é s  ak ik et ö  vezet. A z  e lő ttü nk  á lló  va
sárnapon is  S zen tle lk e  á lta l n ép e t toboroz magáinak a  konfirm andus leá
n yok  é s  fiú k  között. íg y  örven d ezteti az A n yas zen tegyiháza t .

V A L L JU K  MEG. hogy sokszor nem  szám olunk Isten szentségé
vel és felelőtlenül é ljük  életünket. Szeretnénk Istent a m ennybe 
zárni, hogy itt a földön a m agunk ú tjá t járhassuk.

AD JU N K  H ALÁT, hogy Isten gazdagságát és erejét itt  a föl
dön is m egm utatja és nyomában tűn ik a szegénység, növekedik a 
békesség és legyőzetnek az emberi nyomorúságok.

KÖNYÖRÖGJÜNK, konfirm andusaink hitrejutásáért, püspö
keinkért és lelkészeinkért, jó termésért. K. Z.

B  I B  L I A - O  L V A  S  Ó
HETI IGE: »Szent, szent, szent a seregek Ura, az egész föld teljes 

az O dicsőségével.« És. 6, 3.
Június 13. Vasárnap. — 1. Jn. 5, 18—21.

Jézus az, ak i m egőriz b en n ü n k et a bűntől, n em  m i m agunk. —  A  b ű 
nös v ilá g tó l abban különbözünk, hogy »ism erjük« Jézust, azaz h iszünk  
B enne, »benn e vagyunk«, az igazságban vagyun k . Ez az igazság, ez az 
ism erés az örök élet. E nn ek  birtokában őriztetünk m eg  a ham is h it e llen .

Június 14. Hétfő. — 2. Jn. 1—6. *
A  presbiter szó m ögött János apostol á ll, a k ivá laszto tt asszony  

v a ló sz ín ű leg  keresztyén  gyü lek ezetét je len t, a gyerm ekek  pedig annak  
tag ja it. M in dnyájukat az igazság tartja  össze, m e ly  e lvá laszth ata tlan  a 
szeretet öröktől fogva  h a llo tt parancsától. Az igazságban és cse lekvő  
szeretetb en  járás je llem zi a k eresztyén  g y ü lek ezetei.
Június 15. Kedd. — 2. Jn. 7—13.

A  keresztyénségben  fe llép ő  ham is tan ítók  e llen  egy  véd ek ezési m ód  
van: m egm aradn i a  K risztus tudom ánya m ellett. Jézus beszédében , igé
jéb en , szeretetében  v a ló  m egm aradást, B en n e  v a ló  h ite t je len t ez (Jn. 8, 
31.). Ez a fe lté te le  annak, hogy Isten nel, közösségb en  legyü nk . — Az utolsó  
versb en  szerep lő  n ő testv ér  v a lósz ín ű leg  sz in tén  keresztyén  gyü lek ezete i 
je len t, am elyb ől János ezt a  lev e lé t  írja.
Június 16. Szerda. — 3. Jn. 1—15.

A h ogyan  m eg k e ll v izsgá ln u n k  m inden  le lk et (1. Jn. 4, 1.), s a ham is  
K risztusoknak  e llen  k e ll á lln un k , épp annyira  igazság az is, hogy a 
K risztus k ö v etségéb en  ’ jövőket be k e ll fogadnunk: G ájusz ezt te tte , s 
ezzel a m agatartásával azoknak m un katársává  lett. —  A ki pedig nem  
ezt teszi, a ligh anem  m agának k íván  e lsőséget, m in t D iotrefesz. —  F elh ív  
ez a lev é l azonban arra is, hogy a gyü lek ezetb en  az eg yén  is fe le lős:  
nem  leh et a  közösség te k in té ly év e l e lfed ezn i közösségellen es bűnöket! 
A  K risztus testéb en  csak az á llh at m eg, ak i az igazságban jár, m int  
D em eter.
Június 17. Csütörtök. — Zsolt. 100.

N agy  buzd ítás, ha m eglan kadtu nk  Isten  d icső ítéséb en ! Isten n el szem 
ben  m ind ig  van  oku nk  a  hálára: N eki köszön hetjük  é letü n k et; a Jó  
P ásztor szem élyéb en  0  gondoskodik  fö ld i é letün kről, s rem énységün ket  
nem  érheti szégyen , m ert m eg nem  szűnő az ö  hű sége. Ezt a zsoltárt a 
tem p lom ba va ló  bevonu láskor én ek e lték  s n ek ü n k  k e ll is  a b iztatás: 
Isten  e lé  m együnk , leg y ü n k  hálásak  N eki!

Június 18. Péntek. — Zsolt. 46.
E zsaiás az egész  fö ld et b etö ltőnek  lá tta  Isten  szen tség ét m ég nyugal

m ában is. E zsoltár  írója a fö ld i e lem ek  és hata lm ak  zúgó, háborgó  
forgatagában ren d íthetetlen  várnak  érzi é s  lá tja  Isten t, ak i e lő tt nem  
használ a  lárm a, a zaj, csak  csendes a lázat az eg y etlen  h ely es m agatartás. 
Ebben az a lázatos csendben ju tu n k  el a »m egism erésre«; a Szenthárom ság  
Isten t nem  kutatn i, hanem  »elism erni«, im ádni kell!
Június 19. Szombat. — Zsolt. 33, 1—11.

Isten t így  ism ertük  m eg pontosan Jézus K risztusban: k ezére  b ízhat
juk egész é letün ket. Fia le tt kezessé, sőt záloggá, áldozattá! A legnagyobb  
bizonyosság N eki adni é le tü n k et, rábízni azt bajban, szenvedésben , nehéz-  
seg ek  é s  k ísér tések  között. B iztosítékunk: Isten  hű séges, m egtartja  szavát 
b ev á ltja  ígéreté it, Gémes István
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Beszám oló az egyh ázm egyei k özgyű lések rő l
Északi Egyházkerület:

Gyöf-Soproni E gyházm egye

A  G yőr-Soproni E gyházm egye áp
rilis 29-én Győi-ben tartotta közgyű
lését. Az egyh ázm egye harm inckét 
g y ü lek ezetén ek  k iküldötte i m ind je
len  voltak , am ikor dr. Vélsz Aladár 
egyh ázm egyei fe lü gyelő  m egnyitotta  
a  gyű lést, m ely et ünnepi isten tisz
te le t  e lőzött m eg Beyer Pál soproni 
le lk ész  préd ikációjával és a G yü le
k ezeti S eg é ly  javára tartott offer-  
tórium m al. A z egyh ázm egyei fe l

ü gyelő  m egnyitója  után a közgyűlés  
e g y h á z i jegyzőn ek  vá laszto tta  Lu- 
kácsy Dezső té ti le lk észt és Sári 
Jenő győri presbitert.

Németh Károly esp eres az e g y 
h ázm egye é le té t  v izsgá ló  je len tésé 
ben  többek között a  következőket 
m ondta: »Jézus nagyon  tág látókört 
nyitott m eg  anyaszentegyházun k  
előtt. Jézus e lőtt ugyan  az ördög is  
azon a  m agas hegyen  e lég  n agy  látó
kört m utatott, de Ő azt h atározot
tan v isszautasította . E llenben elfo 
gadta  Isten től azt a m ég  sokkalta  
nagyobb látókört, m elyb e n em csak  
földünk, h an em  az egész  v ilá g 
m in d en ség  is beletartozik . Jézu s ez 
után ezt a távhorizontot adta  át ta 
n ítványain ak  is. E szavakk a l kü ldte  
ki őket: M en jetek  e l szé les  v ilágra  
és tan ítsa tok  m in d en  n é p e k e t . . .

Nem vagyunk Jézus hívei, ha 
mi a látókörünket összeszűkít
jük, akárcsak a magunk gyüle
kezetére, vagy egyházára. Szük
séges az, hogy minden keresz
tyén ember, minden evangélikus 
ember ezt a tág horizontot lássa 
maga előtt. Legyünk tudatában 
annak, hogy a keresztyénség az 
egész világ egyházául rendelte
tett. Itt meg ke'l állapítanunk, 
hogy a mi egyházunk e tekin
tetben elkerülte az öregedés je
leit és hűséges maradt hivatásá

hoz, küldetéséhez.
E nnek b izonyságai azok a na g y  n em 
zetközi egyházi gyű lések , m elyek et  
éppen a m i ev a n g é lik u s egyházunk  
szorgalm azott buzgón s  m elyek  a 
v ilá g  lu terán u sa it s  á lta láb an  a kü
lön fé le  k eresztyén  fe lek ezetek et is a 
K risztus an yaszentegyházának  egy  
szen t eg y ség éb e  igyek eztek  össze
fogni, ho g y  a keresztyén ség  annál 
jobban 'betölthesse e  m ai v ilágb an  is 
fontos apostoli szolgálatát.

Hordozzuk továbbra is imádsá
gunkban a nagy egyházi kon
ferenciák ügyét és lássunk ben
nük alkalmakat a keresztyén 

egyház megvalósulása felé.«
A z egyházi m un káról szó lva  az 

esperes k iem elte, hogy »a v a llá s 
tan ítássa l kapcsolatban örvendetes  
je len ség  vo lt az, hogy pótbeírások is 
vo lta k  és így

a gyülekezetekben a tanulók 
magas százaléka jelentkezett a 

vallásoktatásra.
Sok h e ly ü tt vég zik  a  h itoktatást 

la ik us m unkaerők  is. A  konfirm an
dusok szám a örven detesen  em elk e
dett, am i sz in tén  az egyh ázi élet 
m egúju lását, m egerősödését jelzi.«

»N ekünk m inden  m unkánkban  
erőt ad az a m eggyőződés, hogy eg y 
házunk az ige  fun dam entu m án  áll«  
—  h an gsú lyozta  Németh Károly e s 
peres, m ajd k iem elte , h ogy  a köz
gy ű lésen  m ilyen  szép  szám ban je
len tek  m eg  a gyü lek ezetek  k ik ü l
döttei s hogy a g yü lek ezetek  m ilyen  
buzgósággal végzik  szolgálatukat.

A z egyházm egyei esperesi je len tés  
után Dom Vilmos egyházm egyei 
pénztáros, m ajd az egyházm egyei 
szám vevőszék  eln öke: Novak Elek 
te tte  m eg je len tése it. A  közgyűlés  
m egválasztotta  Kovács Géza győri 
ig a zgató -le lk észt az egyházm egyei 
Dia.kóniai O sztály előadójának. Az 
eg y h á zm eg y e i, tanácsba póttagnak  
vá laszto tták  Puskás Jenőt és Nesz- 
mélyi Pétert, törvén yszék i bírónak  
Dombi Lászlót és Foltin Brúnót. 
E gyházm egyei ü gyésznek  dr. Vi- 
donyi Sándort választották . A  G yü
lek ezeti S eg é ly rő l Lukácsy Dezső 
egyházm egyei előad ó  adott je len 
tést. Az egyh ázm egye elhatározta , 
hogy va lam en nyi gyü lek ezete  tá 
m ogatn i fogja a börcsi tem p lom 
ép ítő  gyü lekezetét. A szeretetszo l
gálatról Kovács Géza le lk ész  szá
m olt be. a le lk ész i m unkaközösség  
m unkájáról Németh Károly esp e
res, az egyházi sa jtó  ügyeiről Sághy 
Jenő egyh ázm egyei sajtóm egbízott 
lelkész.

E V A N G É L I K U S  E L E T
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes 
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B orsod-H evesi E gyházm egye
A  borsod-hevesi egyh ázm egye áp

rilis 28— 29-én tartotta k özgyű lését 
D iósgyőr-vasgyárban . Ü léseze tt a  
le lk ész i m unkaközösség, az egyház- 
m egyei tanács és Sexty Zoltán sá
tora ljaú jhely i le lk ész  préd ikációjá
val isten tisz te le te t tartottak , m ely 
nek  offertóriu m át a  G yü lek ezeti S e 
gé ly n ek  adták. A  k ö zgyű lést m eg
nyitó  isten tisz te leten  Újhelyi Aladár 
egri le lk ész  prédikált.

A  közgyű lést Becht Rezső egyház- 
m egyei fe lü g y elő  n y itotta  m eg, 
m ajd Moravcsik Sándor esperes  
m egem lék ezett a  fia ta lon , trag ik u
san m eghalt Kovács István putnoki 
lelkészről. Az esperesi je len tésb en  
M oravcsik  Sándor esperes m egem lé
k ezett a lundi és lu ck n ow i kon feren
ciákról s az E vanstonban készülődő  
k eresztyén  v ilágzsinatról. M egem lé
k ezett a  zsinati tö rvén yek  alapján  
áta laku lt új egyházszervezetrő l s 
m egállap ította , hogy a borsod -hevesi 
egyházm egye az új rendezés u tán  
12.500 négyzetk ilom éter  terü leten  
fek sz ik  s m ost m ég inkább szórvány  
egyh ázm egyévé  lett. Éppen ezért

nagy bizalommal és örvendezés
sel gondol az egyházmegye a 
Gyülekezeti Segély »grandiózus« 
célkitűzésére, hiszen az minden 
évben két templom renoválását 
vagy építésének befejezését tűzte 

célul.
M egem lék ezett egyh ázu n k  tizen 
nyolc  szeretetiretézm ényéről, egyházi 
sajtónkról és új posztillá s k ö n y v  k i
adását sürgette. A z esperesi je le n 
té s  ezu tán  az egyh ázm egye g y ü lek e
zeteirő l em lék ezett m eg, bőven  is
m erte tv e  azok é letét, m ajd a  nép
m ozgalm i eredm ényeiket érték elte , 
m egállap ította , hogy az egyh áz
m egyéb en  több gyerm eket k ereszte l
tek, m int 1952-ban.

Ismertette a lelkészi munkaközös
ség határozatait és javaslatait a 
római katolikus egyház által erő
szakolt reverzális-harc ügyében.
A borsod-hevesi lelkészek sürge
tik a protestáns egyházak együt
tes fellépését a kibontakozó kul
túrharc megelőzése érdekében.

A  tovább iakban a  k özgyű lés az 
E gyetem es N yu gd íjosztá llya l, az is
ko la i va llá so k ta tá ssa l s  az egy h á z
m egye  háztartásával, a  le lk ész i m u n 
kaközösség m unkájával, a G y ü lek e
z e t i. S eg é ly  m u n k ájáva l fogla lkozott.

Vasi Egyháxm egye
A  V asi E gyházm egye m ájus 5-én  

C elldöm ölkön tartotta  közgyű lését. 
G yű lésezett az  egyházm egyei tanács  
és a  szám vevőszék , a  közgyű lést  
m egelőző isten tisz te le ten  Nyirő József 
eg yh ázm egyei fő jegyző  h irdette  az 
igét s az offertórium ot a  G yü lek ezeti 
S eg é ly n ek  adták. Dr. Bertha Benő 
egyházm egyei fe lü g y elő  n y itotta  m eg  
az ü lést. A  többi között a k ö v etk e-

2-542397. Athenaeum (F. V. Soproni Béla)

zőket m ondotta: » ö ssze jö ttü n k  egy
háziak é s  v ilág iak , m in t egyházi é le 
tün k  h ivata los m unkahordozói és  
k épviselő i, eva n g é lik u s egyházunk  
szervezetéinek eg y ik  a lap testü lete .
K özös m unkára sereg lettü n k  egybe. 
Egy a m i M esterünk. E gy a  m i Főnk.

Mint az Ö munkásai dolgozunk 
az egyházban. Nem mi vagyunk 
a vezetők. Mi mindnyájan mun
kások vagyunk, különböző
munkakörben dolgozunk, de Ö 
az, aki tudja, hogyan vezesse 
egyházát. Bízzuk rá magunkat, 
engedelmeskedve az Ö rendel
kezéseinek. Mi pedig mindnyá
jan testvérek vagyunk. Evan
gélikus egyházunk egy nagy csa
lád. Ebben mindnyájunkat a 
testvérek jogai illetnek meg, a 
testvérséggel járó kötelezettsé

gekkel együtt.«
A  tovább iakban m eg em lék ezett a  
B rit- és K ülfö ld i B ib lia társu ia t 150 
esztend ős jub ileum áról, m ajd ezt 
m ondotta: »R eform ációnknak egyik  
leg je len tőseb b  célja  é s  törek vése  
v o lt éppen  az, hogy a  S zentírást 
m in d en k in ek  a saját n y e lv én  adja a 
kezébe. Akikor é lü n k  igaz k eresztyén  
é le tet, h a  m ind ig  h a llju k  a b ib lia  
szavát, m ind ig  m egértjü k  é s  azt 
követn i tudjuk.« A  b ib lia  je lö li pyeg 
az egyház szám ára is az u tat »egy
házunk m unkájában, annak v ég zé
sében , am elyb en  m a itt jó lé lek k e l  
é s  jó szánd ék kal egyfoegyűltünk.«

E zután Molitórisz János esperes  
terjesz tette  e lő  je len tésé t. T öbbek  
között a követk ezők et m ondotta:

»Ha v issza tek in tü n k  a  m ögöttün k  
lev ő  két esztendőre, Isten  iránti h á 
lá v a l gond olju nk  arra, hogy egyh á
zunk v ég ezh ette  a m aga m unkáját, 
hird eth ette  Isten  igéjét, k iszo lgá l
ta th atta  a szentségek et.«  Az á llam  
álta l b iztosíto tt va llá sszab ad ság  m él
ta tása  után ezt m ondotta: »Az egy
ház és az á llam  e lv á lta k  kü lön  eg y 
m ástól, d e  n em  szakadtak  e l egy
m ástól. A z egyh áz  tagja i eg y 
szersm ind a m agyar á llam  tagja i is. 
E zt n em csak  az á llam  va llja , hanem  
v a llja  az egyház is, ann ak  m inden  
k övetk ezm én y év e l. A z egyh á zh ű ség 
gel ve le já r  az á llam p olgári h ű ség  is.«  
M ajd későb b  m egá llap íto tta , hogy  

»az állam az egyházzal szemben 
az Egyezményben vállalt anyagi 
kötelezettségeinek, még az 
Egyezményen túlmenően is ele

get tett.«
Az esperes ezu tán  az egyh ázm egye  
é letéb ő l k iem elte , hogy a n agysim o-  
nyi gyü lek ezet 18 ezer for in tot for
d íto tt orgonája helyreá llítá sára , 
hogy Zsédeny-Hegyfalu, m in t tá rs
g y ü lek ezet ö n á llósu lt é s  m egvá lasz
totta e lső  lelk észét. A  gyü lek ezetek  
belső  é le térő l szólott és örven detes  
je len té st te tt  az iskola i va llá sta n ítá s  
és a  kon firm áció  zavartalanságáról. 
A közgyű lés ezu tán  fo ly ó  ü gy ek et  
tárgyalt, m ajd  m eg v á laszto tták  eg y 
h ázm egyei v ilá g i jeg y ző v é  Dr. Mi
hály Sándort, az egyházrregyei ta 
nácsba pedig  dr. Boros Lászlót.

Déli Egyházkerület:
T olna-B aranyai Egyháxm egye

A tolma-baranyaii egyházm egye  
április 30-án Szekszárdon  tartotta  
közgyű lését. A közgyűlés e lő tt ü lé 
sezett az  egyházm egyei tanács, m ajd  
m egn yitó  isten tisz te le te t tartottak  
Fábián Imre esp eres szo lgá latával.

A közgyű lést Posevitz Albert e g y 
házm egyei fe lü g y elő h e ly ette s  n y i
totta  m eg, m ajd az esp eresi je len tést  
h allgatták  m eg. Fábián Imre, aki 
nyugalom b avonu lása  óta e  k ö zgyű lé
sig v o lt m egbízott e sp erese  az e g y 
házm egyén ek , gondos á ttek in tést  
adott gyházunk és ben n e a to lna-ba
ranyai egyh ázm egye sok old alú  eg y 
házi é letéről. M egem lékezett a k ite
lep ü lt n ém et g y ü lek ezetek  közül azok
ról, am elyek  létszám b an  erősen  v isz -  
szaestek  s am ely ek et az utóbbi évb en  
a D éli E gyházkerület tanácsa  társ- 
egyházközségek ké v o n t össze k ette
sével. A z esperes m egállap ította , 
hogy ez a ren dezés jó l bevá lt és szó
lott arról, hogy a zsinatnak  további 
in tézk ed ések et kell ten n ie  m ajd az 
ily en  k icsin y  egyházközségek  társ- 
egyháziközséggé szervezése  érd ek é
ben. M egem lékezett arról, hogy a  
m iszla i leán yegyh ázk özség  a m últ 
esztendőben  fe lép íttette  új tem plo
m át és azt a püspök fe l is szentelte. 
Az egyh ázm egye a tem plom építő  
M iszlának adta a G yám in tézeti gyű j
tés m últ esztend ei egyházm egyei ré
szét. Az idős esperes e lb úcsúzott az 
egyházm egyétő l és átadta szo lgá latát  
az egyházm egyei főjegyzőnek .

D. Dezséry László püspök és a 
D éli E gyházkerü let k ép v ise letéb en  
Gyöngyösi Vilmos p esti esperes v e tt  
részt a közgyű lésen  és ott beszédet 
tartott. Az egyházkerü let köszön tését 
v itte  F ábián Im re esperesn ek , a k i 
az új zsinati tö rvén yek  é le tb elép te
tése  óta hozzájárult ahhoz, hogy a 
D éli E gyházkerület egységes é s  erős 
eg yh ázk erü letté  ötvöződjék  össze. 
»Akikor, am ikor ezek a nagy egyház-

szervezeti vá ltozások  m egtörtén tek , 
az egyházk erü letn ek  jó l esett, hogy  
a to lna-baranyai eg yh ázm egye é lén  
olyan  esperes á llott, ak i jó l ism erte  
egy h á zm eg y éjét és aki be tud ta  il
leszten i azt az új egyházkerü letbe.

TJgy érezzük , hogy az a lfö ld i és  
a du nántú li egyházm egyék  egy
m ásra ta lá ltak . K öszönjük  ezt 
az egyházm egye esperesén ek  és 

tisztikarának.«

G yöngyösi V ilm os esp eres ezu tán  
egyházunk  nem zetközi és hazai szo l
gá latáról em lék ezett m eg é s  tovább  
bu zd ította  az egyh ázm egyét hű séges  
é s  békés m unkásságra.

Ezután dr. S ch litt G yula  bonyhádi 
le lkész , az egyházm egye és a le lk é 
szi kar nevében  m elegen  érrlékezett 
m eg F ábián Im re esperes tizenn égy  
év es esp eresi szolgálatáról: »Abban  
a lu theri szellem b en  dolgozunk to 
vábbra is  egyházm egyénk ben , a m ely 
ben  ő dolgozott és korm ányzott m in 
ket« —  m ondotta. H offm ann Ernő 
le lk ész  m eleg  szavakk al em lék ezett  
m eg az egyh ázm egye h ét nyu- 
galom bavonu lt lelk észérő l és az 
egyh ázm egye új lelkészeirő l. Az eg y 
házm egye közgyű lése  ezu tán  a 
tárgysorozatra tért át és le lk es á t
tek in tést v ég zett az egyházm egye  
életén .

K elet-Békési E gyháxm egye

M ájus 5-én tartották a n agy  K elet
békési egyházm egye k özgyű lését B é
késcsabán. A  k özgyű lés e lő tti napon  
az egyh ázm egye szám vevőszék e , le l
készi m unkaközössége é s  tanácsa  
üléseztek . A k özgyű lés M ekis Adóm  
esperes igeo lvasásáva l kezdődött, 
m ajd M ekis János egyházm egyei fe l
ügyelő  ny itotta  m eg  a közgyűlést. 
T öbbek között a következőket m ond
ta: »A M agyar N épköztársaság A lkot
m ánya alap ján  eva n g é lik u s egyh á
zunk az á llam tól va ló  kü lönvá lás út
já n  halad . A z á llam  az a lk otm án y

ban az egyházak  te ljes  m űk ödési sza
badságát b iztosította . Az egyház  
azonban a n yag i önfenn tartásáról fo 
kozatosan  kell hogy gondoskodjék. 
E zekben a te ljes  anyagi önállósághoz  
vezető  időkben és term észetesen  az
után is, az egyházközségek  hitbuzgó  
tagjaira  úgy anyagi, m in t le lk i vo 
natkozásban  na g y  fe la d a to k  hárul
nak.

Istenben hívő, nem felemás, ha
nem egész bátor egyháztagokra 
van most szükség, akik példa
adói, elöl járói a gyülekezeteknek.
A szo'gálathoz hitre, erőre, meg

újulásra van szükség.«
A  nem zeti kérdésről m egem lék ez

vén . szólott egyházunk nak  a békéért 
való  küzdelm éről, m ajd ezeket 
m ondta: »Szorongó sz ív v e l k ísérjük  
a G enfben  m ost ü lésező hatalm ak  
azon erő fesz ítése it, a m elyek  a népek  
m eg b ék élésére  irányulnak .

Tudjuk, hogy egy újabb háború 
határt nem ismerő új fegyverei
vel, az eddigieknél sokkal bor
zalmasabb, nagyobb szenvedést 
és csapást mérne a békét szerető 
emberiségre. Éppen ezért evan
gélikus egyházunk is a maga 
fegyverével, imádsággal és hű
séges munkával küzd a népek 

megbékélésének ügyéért.«
E zután került sor M ekis Á d ám  es

peres, a  D éli E gyházkerü let püspök- 
h ely ettese  nagyszabású  je len tésére . A  
60 o ldalas esp eresi je len té s példa
szerű  gondossággal és szé les á ttek in 
tésse l szá m o lt b e  az egyh á zm eg y e  é le 
téről. A z egyház bűnbánatánaik és há
la a d ásán ak  jegyéb en  szólott az egy
ház szám adási k ötelezettségérő l, Is
ten  és em berek  e lőtt. Ez a szám adási 
k ö te lezettség  m in tegy  e lő íze  a  végső  
nagy szám adásnak a k eg y e lem  íté lő 
szék e  e lő tt. A z á llam  és az egyház kö
zötti egyezm én y  következm ényeit  
tárgya lta  ezu tán  az esperest je len tés, 
m ajd ezt m ondta: »N agy rem ény
ség g e l tek in tü n k  a jövőbe ebben  a 
vonatk ozásban  is é s  b ízun k  abban, 
hogy az á llam m al é s  az Á llam i E gy
házügyi H iv a ta lla l kap cso la ta in k  to
vábbra is sz ív é ly esek  leszn ek  s  á lla 
m unk é s egyházunk  ü gy e it ezen  a 
von a lon  is békességb en , jó ered m én y
n y e l fo g ju k  tudni szo lgá ln i.«

A tovább iakban az esp eres egyhá
zunk h atáron  tú li szo lgá la ta iró l szá 
m olt be, kü lönösen  k iem elv e  egyházi 
d elegáción k  sz lovák ia i látogatását, 
m elyb en  ő m aga is részt vett. M egem 
lék ezett az ev a n sto n i nagygyű lésrő l 
és az e lső  párizsi bők ev ilággyű lés  
ötév es évfordulójáról, m ajd a  h a 
zánkban járt kü lfö ld i vendégekről.

M agyar népü nk fe lé  történt szo l
gá lata in król többek  között a követ
k ezőket m ondotta: »N ekünk , akiket 
Isten  akarata  és egyházunk  ta g ja i-  
na kb iza lm a vezető  és fe le lő s  helyre  
á llíto tt, tud nu nk  kell, hogy

evangélikus egyházunk nem. él
het valami elszigetelt életet ma
gyar népünk közösségében, ha
nem teljes erejével, szervezeti és 
erkölcsi súlyával annak szolgála
tában kell állania, részt kell ven
nie mindazokban a sorsdöntő kér
désekben, amelyek népünket 
egyedeiben és közösségében, egé
szében betöltik. Hogy ezek kö
zött a népünk és a népet, sorsát 
és jövőjét alakító és irányító kér
dések között első helyen áll ma 
a béke kérdése, az mindnyájunk 

előtt világos.«
»Á ttek in tv e  ö téves békeharcunkon, 

abban fe jlő d ést á llap íth atu n k  m eg, 
de nem  olyan  értelem ben , h ogy  a 
m ai napokban va lam i egészen  m ást  
k ellen e  m ondanunk, m in t am it a bá- 
kem ozgaiom  m egindításaikor lén y eg é 
ben  m ondottunk. Éppen ebben  a 
von atk ozásban  m utatk ozik  m eg a bé- 
keitábor óriási erk ö lcsi sú lya. K ülö
nösen, h a  arra gondolunk, hogy m íg  
a háborús n yu gati propagandisták  
m indig  új és új hata lm i és po litik a i 
célk itű zések et (Bszakatlaniti S zövet
ség  é s  eg y éb  szövetségek: Európai 
V édelm i K özösség stb.) vo ltak  k én y 
te len ek  aján lan i, addig a B ék e V i
lágtanácsnak  eg y etlen  m ond atát sem  
k elle tt m egváltoztatn ia . Ez azért 
van, m ert a B ék e V ilág tan ács az 
em beriség  e lé  igen  m egfon to lt ja 
vaslat-sorozatot á llíto tt oda, m ás
részt pedig e tén y  m ögött a S zovjet
unió nyu godt és szilárd békep o liti-  
kája áll.

Evangélikus egyházunk állás
foglalása a béke ügyében pedig 
azért lehetett biztonságos, mert 
egyfelől Helyes volt annak teo
lógiai megalapozottsága. Isten 
lígy vezette népünket és benne 
egyházunkat, hogy hitbeli felfo
gásunkkal megegyező módon 
szolgálhattuk. Másfelől pedig 
megkönnyítette és természe
tessé tette egyházi állásfoglalá
sunkat az a tény, hogy egyhá
zunk olyan országban él, mely 
határozottan a béke ügye mel

lett áll.«
Jó szo lgá la to t te ttü n k  a békéért, a 
békéért valói kü zd elem  fejlőd éséb en  
m i is fe jlőd tünk , tovább k e ll im ád
koznunk és dolgoznunk a  békéért. 
»Békeharcunlk k om oly  eredm énye,

h ogy  le lk észein k  nyom on tudták  ki« 
sé m i hazáinkban a  politik a i, gazda
sági é s  szoc iá lis  fe jlő d ést is. V ilá g o 
sa n  fe l tudták m érn i hazánk iparo
sodása id ején  éppúgy, minit m ost, 
m ezőgazdaságunk erő te ljesebb  fe j
lesztésén ek  időszakában m indazokat 
a fe lad atokat, m ely ek  éppen  reá iu k  
vártak  és várnak. T udták  és tudják, 
m ikor és m e ly  pontokon k e li e rő sí
ten i hazánkat, h ogy  az a  békének  
erős bástyája  leh essen . B ékéim m é  
kánk egy ik  k im agasló  eredm énye  
egyházi vonatk ozásban  a  szlováké  
m agyar k ib ék ü lés.«

»B ékeharcunk egy ik  fon tos tanul*  
sága, hogy

az egyház nem beszélhet a fe
jek felett a levegőbe. Az egy
háznak mindig konkréten kell 
szólnia és küzdenie, igehirdeté
sünknek mindig életszerűnek 
kell lennie. így eredménynek 
lehet mondani azt, hogy hí
veinknek, akik a magyar nép 
tagjai, a szószékről is tudunk 
már országépítő feladatokról be
szélni. Megtapasztalhattuk, hogy 
mindez teológiánkra is terméke
nyítő hatással volt. Mindez meg
ment bennünket a hamis pie- 
tizmustól és összeforraszt ben- 

nünkket népünk egészével.«
A  le lk észek h ez  szólva, han gsú

lyozta, hogy »a b ék éért va ló  küzde
lem  a  le lk észek  h ivatásáb ól, eg y en e
sen  fo lyó  m agatartás. A bban nem  
arról van  szó, m in th a  —  a  ga lácia i 
lev é lle l é lv e  —  ‘m ás ev an géliu m ot  
vag y  m ás K risztust' h irdetnénk  
v a g y  k e lle n e  hirdetnünk. E gysze
rűen  arról v a n  szó, hogy hirdessük  
a te ljes  K risztust és a  te lje s  ev a n 
gélium ot.«

A  tovább iakban az esperes a  hí
veik fe lé  néző egyházi szo lgá latró l 
beszélt. M éltatta  a  zsin at m un káját 
és érték e lte  az új egyházi törvén ye
ket. »Sú lyt h e lyeztü n k  arra, hogy  
ezek et a tö rv én y ek et egyh ázu n k  m i
n é l szé leseb b  rétegei m ielőbb  m eg
ism erjék.

tlj törvényeink reménységen 
felül váltak be és igen komoly 
szolgálatot tesznek egyházunk * 
alkotmányos életének területén.

Z sinatunk perm anens, á llan dó  jel
legű  zsinat. És ez a  he lyes, h iszen  
az é le t  is perm anens, á llan dó m oz
gásban  van .«  » ö rö m m el és m eg elé 
gedésse l tek in tü n k  zsinatun k  ecd ig i 
törvén yalk otó  m unkájára é s  k ife 
jezzük  azon rem én ységü n k et és óha
junkat, hogy zsinatun k legk özeleb b i 
ülésén  m eg fogja  a lk otn i a régóta  
várt II. törvén y cik k et egyházunk  
szervezetérő l é s  korm ányzatáról.«

A z igeh ird etés kérdése i m e lle tt  
hosszan időzve

az esperes a hitvallásszerű ige
hirdetést sürgette, melynek sem 
szektás, sem liberális elhajlásai 
nincsenek. Megállapította, hogy 
lelkészeink nagy része igen ko
molyan készül fel az igehirde

tés felelős szolgálatára.
A  szen tségek k el va ló  szolgálatról 
beszám olva, m élta tta  a k on firm áció  
áldásos le fo ly á sá t és B enczúr L ászló  
püspöki titkár  új K onfirm ációs K á
téját. B eszám olt az isten tisz te le tek , 
igeh irdetéssorozatok , zen és áh ítatok  
és b ib liaórák  gyü lek ezeti m un kájá
ról s a  bibidaórákról ezt m ondotta:

»A bibliaóra rendeltetését abban 
a tanítási lehetőségben látom, 
amely a szentírás és hitvallási 
irataink alapján megbeszélés 
formájában igyekszik utat mu
tatni és eligazítást adni híveink
nek mindennapi konkrét kérdé

seinkben és problémáinkban.
H a ezek et a k érd ések et m egszó la l
tatjuk  a g y ü lek ezeti bib liaórákon és 
enged jü k  ezekh ez hozzászólan i h í
v e in k et, akkor b ib liaóráink  újból 
m eg elev en ed h etn ek  és sok  á ldást 
eredm ényezhetnek .«

A  tovább iak ban  az esp eres m eg 
em lék ezett a  szeretetszo lgá latró l, a 
G yülek ezeti Segélyrő l, az iskolai 
vallástan ításró l, a gyerm ekek  k ö 
zötti b ib liaköri m unkáról, az egy
házi sajtóról, a püspöki k ö r leve lek 
ről, m elyekrő l k iem elte , hogy azok  
»nyom on k ísérték  ev an gélik u s egy
házunk és gyü lek ezetein k  é le tén ek  
legfőb b  kérd ése it, m a g y a r  népünk  
é le tén ek  időszerű problém áit, érté
kes tanácsok kal, e ligaz ítások k a l 
szo lgá ln ak  egyházunk  tagja i fe lé , 
igen  fon tos eszközei az eg ységes, jól 
átgondolt tervszerű  eg y  ház v ezetés
nek«.

A z eg yh ázm egye é le tén ek  sta tisz
tikai adatait közölte  ezu tán az e sp e
res, m ajd fe lsoro lta  a g y ü lek ezetek 
ben történ t je len tőseb b  esem én y e
ket. Isten  á ldását és m egtartó  ke
gyelm ét k ív á n ta  az egyházm egyére  
és annak gyü lekezeteire. E zután dr. 
G öítche E rvin  egyházkerü leti ügyész  
D. D ezséry  L ászló  püspök és az eg y 
házkerület k ép v ise letéb en  szólott az 
egyházm egyéhez: »Ö röm m el h a llo t
tam  az esp eresi je len tésb ő l, hogy  
ebben az egyházm egyében  az e lm ú lt  
két esztendőben  m ilyen  szép m unka  
folyt. M éltó ez a m unka a régi tra
d íciókhoz és m éltó  a  m ostan i új fe l
adatokhoz is.«
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Tettre indító emlékezés
e z e r k i l e n c s z a z t i z e n n e g y .

Néhány nap m úlva negyven éve, 
hogy kitört az első világháború. 
Nincs a mi életünkben ennél félel
metesebb dátum. Nincs az élő ma
gyarságnak ennél szörnyűségesebb 
emléke. A m i négy évtizede jö tt 
és történt velünk, az m ind ebből az 
évből érkezett, m int egy rettenetes 
forrásból, amelyből csak ömlik, öm
lik a víz, megállíthatatlanul. Sza
rajevóban eldördült egy pisztoly, 
m ikéntha jeladás, s utána felgördült 
a függöny a világ színpadán. A  drá
ma, a világ drámája, azóta sem ért 
véget. Könnyű olyasmit mondani, 
hogy a sors pergette ránk ezt a drá
m át s az ember tehetetlen volt. M int 
vakok és süketek szövetkeztünk a 
bonyodalomban, amitől széttépődött 
Zrínyi és Petőfi országa, Arany és 
Liszt öröksége, Jókai és M unkácsy 
kertje, Kossuth és Rákóczi, Dózsa és 
Hunyadi Mátyás talaja, m illiók  
földje, vize és égboltja. M inden bű
nünknek ez az ősbűne s minden  
megigazolásunknak ebből kell fölka
nyarodnia a napsütésre.

Nem  az egyéni em léket érdemes 
moét megszólaltatni, hanem a költő 
em lékeztetőjét, am ely m indent egy
bevon s fölidézi a lényeget. O lvassuk 
el lassan Adyt, az Emlékezés egy 
nyár-éjszakára című versét.

A z Égből dühödt angyal dobolt 
Riadót a szomorú földre.
Legalább száz ifjú  bomolt,
Legalább száz csillag lehullott, 
Legalább száz párta omolt: 
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
M intha Beethoven-muzsika szólna. 

Negyven év visszatérő fájdalmas ze
néje-, amelytől a szív nem  szabadu
lást érez, hanem nyomást. M ert lelki
ism eretünket égeti.

Csörtettek bátran a senkik  
És meglapult az igaz ember.
Nem így imlt-e, m ikor feldördült 

az ordítás, hogy: Éljen a háború! 
Azon a napon kelt fe l az új Mohács 
napja. Es nem  csupán nekünk, hisz 
nem m aradtunk egyedül a vakságban 
és süketségben. Negyven év tanul
sága m indenkinek szolgáltat egy-egy 
porciót. Igaza van Adynak, nagyon 
adósok vo ltunk a szeretettel. Az 
egymás iránt való szeretettel. A  baj
ban csak azok m aradnak meg, akik  
szeretik egymást s erősítik egymás 
szívét és táplálják egymás testét. 
A d y prófétaszemmel látta, hogy ez 
a háború nem  más, m in t a nem zet 
öngyilkossági kísérlete idegen rabló
érdekek szolgálatában. Bizony:

Sohse volt még kisebb az ember, 
M int azon az éjszaka volt.
Nem  zene ez és nem  ének már a 

végén, ez a nagy Ady-vers, hanem a 
próféta szava, egyszerű és igaz val
lomás m indnyájunk nevében m in
denkinek:

S Isten-várón em lékezem  
Egy világot elsüllyesztő 
Rettenetes éjszakára.
Ez a vége a költem énynek, m elyet 

el kell olvasni a többi verssel egye
temben ezen az évfordulón.

H ALO TTA K  ELÉN, a nevezetes 
Ady-kötet címe. A dy Endre fejezte  
k i  Európa hivő emberének s az igaz 
magyarnak legőszintébb szavaival a 
háborút és a háború elutasítását. Ez 
pedig a legnagyobb cselekedetek 
egyike volt akkor nem csak Magyar- 
országon, hanem az egész világon. 
Annyira nem zeti költő, m int aminő 
A dy volt, gondolataival nem  a köl
tőt, hanem az egész nem zetet képvi
selte. Csak így érthető, hogy ezek a 
kivételesen nagy poémák negyven év 
óta hozzátartoznak a m űvelt magyar 
ember leikéhez. Romain Rolland a 
nem éppen tökéletes francia fordítá
saikra gondolva mondta, hogy Ady  
sokra gondolva mondta, hogy A dy  
tője. De nem  volt egyedül. Babits Mi
hály, aki a politikai élettől teljesen  
elvonatkoztatott életet élt és fe je

zett ki, a háborúban épp Dante 
Isteni színjátékát fordította, s a 
háború zajára életének legbát
rabb kiállásával írta nagy ver
seit, a Húsvét előtt, Zsoltár gyer
mekhangra cím űeket s mindazt, 
ami a Recitatív című kötetében lá
to tt napvilágot. »Legyen béke már, 
legyen vége m ám  — a nagy szólam  
nem  merő pacifizmus volt, hanem  
ugyancsak hitvallás a nem zet nevé
ben, ugyanolyan, m int az Adyé. Mint 
egy távoli harangszó, úgy száll fel 
Tóth Árpád Elégia egy rekettyebo
korhoz című költeményében, a béke 
boldog, napszőtte levegője, a háború 
ellen, az esztelen halál ellen. Azonos 
gondolattal sim ultak a költőkhöz a 
regényírók. Móricz Zsigmond áll 
köztülk az első helyen. A z ő há
borús rajzai, \karcolatai, elbeszélé
sei kezdettől fogva lényegükben  
mind a háborús lelkesedés ellen szól
tak, annak a visszáját m uta tták meg, 
a kínban és vérben hempergő nem 
zetet, a ném et hatalmi tobzódás el
szédített áldozatát. Legjobban a Sze
gény em berek című elbeszélése és a 
hasonló című kötet m utatja  Móricz 
írói bátorságát. Egy békés, nem  lá
zadó magyar paraszt a háború ideg
kényszerében gyilkossá válik, amikor 
szabadságra hazatér s gyerm eket öl 
meg, hogy pénzt szerezen éhező csa
ládjának. S  ha mérlegre helyezzük 
Móriczczal együtt Szabó Dezső Elso
dort falu-ját, Kuncz Aladár Fekete 
kolostor-át, hogy csak a legnagyobb 
m űveket említsem, kész a m i szám
lánk. A  magyar író a magyarság 
nevében így harcolt a háború ellen, 
az em berek igaz testvériségéért és 
szabadságért. S nemcsak egy há
ború esetére. Ugyanide kell sorol
nunk

G YÖ N f GÉZA verseit is. Most 
pláne nemcsak a háború évfordulója 
kapcsán, hanem azért is, m ert Gyóni 
Géza hetven évvel ezelőtt született 
(1884. június 25-én a gyóni evangé
likus paróchián). »A világháború ma
gyar Tyrtaosza« — írták róla hazug 
szóval Rákosi Jenőék, hogy a prze- 
m ysli katona-költő háborús verseit, 
m int a nem zetivé m élyült harc bizo
nyítékait odarakják A dy iszonyatot 
mondó háborúellenes költészetéhez 
s mindahhoz, am it a magyar írók 
színe-java a háború ellen vallott. Pe
dig Gyóni Géza, aki a háború előtt 
írt verseiben, épp A dy eszmeköré
ben és A dy érzelmeivel, állította, 
hogy nem  megy a csatába Cézár se
regével, a przem ysli-versekben sem  
mondott háború-dicsőítést. A  Csak 
egy éjszakára című nevezetes verse 
és a többi is csak a szenvedést 
mondja el egy saját hangjára lelő 
költő megrázó szavaival. A k ik  Ady  
nem zeti magatartása ellen akarták  
kijátszani a Gyóniét, két lélek azonos 
szenvedéseinek vámszedői voltak. A  
m aguk roskadozó igazságát akarták 
megtámasztani Gyóni Géza verseivel. 
S ez a mesterkedés csak ideig-óráig 
sikerült. Gyóni költeményeiből nyil
vánvaló, hogy a háború elviselhetet
len, emberhez és magyarhoz nem  
méltó »Kálváriát s a magyar nép 
történeti céljaival ellentétben áV. 
Hazasóvárgó, békét áhító, a családi 
kör meleg fényébe vágyódó ember 
vallomásai ezeík. S a hadifogságból 
érkező verseiben még tisztábban tör 
fe l a teljes kiábrándultság s a való 
helyzet ismerete. O tt szűnik meg 
Gyóninál a retorika, ott válik ő m ély
ségesen vallásossá. Tragédiája, hogy 
nem  érhette meg a hazatérést. De 
egész szerepének sum m áját 1916-ban 
írt sírversében találjuk:

Boldog, ki itt jársz, teérted is
M egszenvedett, k i  lent nyugszik, a

holt:
Véres harcok verték fe l hírét,
De csak a béke katonája volt.
Ezt ism ételjük el: De csak a béke 

katonája volt! A kár A dy Endre, akár 
mind a névtelenek, akik érezték 
nem zetük igazi életét.

SZALA TN A 1 REZSŐ

ÉLŐ E GYHÁZ  MA GYAR OR S Z ÁGON
Dr. PAUL G EN N RI CH beszámolója magyarországi útjáról

Május első napjaiban egyházunk vendégeként hazánkban tartózkodott 
dr. Paul Gennrich az össznémet Gustav Adolf Werk főtitkára. Magyar- 
országi útjáról a közelmúltban hosszabb cikket közölt az »-Evangelischer 
Nachrichtendienst Ost« című és az NDK-ban megjelenő egyházi folyó
iratban. Dr. Paul Gennrich beszámolóját az alábbiakban kivonatosan 
ismertetjük.

A  beszámoló első részében azt írja 
dr. Paul Gennrich, hogy nagy érdek
lődéssel jö tt Magyarországra, hogy 
személyesen győződjék meg m ind
arról, amit a Magyarországon járt 
külföldiek beszámolóikban elmonda
nak. M int egyházi ember érkezett 
Magyarországra — m ondja  —, majd  
Í9V folytatja:

Milyen tapasztalatokban lehe
tett itt részem? Érkezésem Utón az 
első vasárnapon megindító hatás
sal volt rám a vártemplomi isten- 
tisztelet. Az oitári szolgálatot a püs
pök végezte, én német nyelven pré
dikáltam, míg egy magyar szolga
társam mondatról mondatra ma
gyar nyelvre fordította a beszéde
met. Dacára annak, hogy ez az is
tentisztelet az első szép májusi va
sárnap estéjére esett és gsak rövid
del előbb lelhetett kihirdetni, telve 
volt a templom.

Örömmel tesz em lítést Gennrich a

Lutheránia énekkar szép munkájáról. 
Ezután az egyik egyházmegyei köz
gyűlésen tett látogatásáról ír, m ajd a 
Teológiai Akadémiáról ezeket 
mondja:

Előadásomhoz a hozzászólások 
megmutatták, hogy mennyire ak
tuálisak bizonyos kérdések Magyar- 
országon is, és arra is rámutattak, 
hogy milyen komolysággal és mek
kora teológiai elmélyüléssel kezelik 
ezeket a kérdésceket. A professzorok 
jól ismerik a német teológiai irodal
mat s úgy látszott, hogy semmiben 
sem maradnak el á német egyetemek 
professzorainak tudományos színvo
nalától.

Részletesen beszámol Gennrich 
szeretetintézményeinkről:

Általában jellemző erre az egy
házra, hogy intézményeit és diakó- 
niai intézeteit a gyülekezetek áldo
zatai tartják fenn — s ezek az áldo
zatok nem sejtett mértékben növe

kedtek. Ez olyan jel, amely azt mu
tatja, hogy ez az egyház él!

A z egyház és állam viszonyáról 
szólva megállapítja Gennrich, hogy 
»az állam garantálta az egyháznak 
az evangélium hirdetésének szabad
ságát«.

Hálásan em lékezik meg arról, hogy 
egyházunkban a ném etajkú gyüleke
zeti tagoknak ném etnyelvű istentisz
teleteken és bibliaórákon hangzik Is
ten igéje s hogy Sopronban és Sop- 
ronbánfalván ő is prédikálhatott 
ilyen alkalmon.

C ikkének végén ezeket írja: •
Egyedül Jézus Krisztus keresztje 

alatt van bocsánat és megbocsátás; 
s ahol az Ö kegyelmével vagyunk, 
lehetséges az igazi közösség, még ott 
is, ahol olyan sok minden választ
hatná el egymástól a különböző 
nyelvű és nemzetiségű embereket, 
akik olyan sokféléképpen vétettek 
egymás ellen. De: »0 a békessé
günk . . .  aki lerontotta a közbevetett 
választófalat« (Efézus 2:14), ahol 
ilyen közösség van, ott él az egyház 
s ott van reménység a népéig és a 
világ számára is — fejezi be cikkét 
dr. Paul Gennrich.“

A MEGVALOSITAS
Alig képzelhető el evangélikus is

tentisztelet az igehirdetési szolgálat 
nélkül.

Népünk szívesen gyülekezik egy
szerű templomaink nem egy
szer dísztelen padjaiba is. mert 
az igehirdetésre akar figyelni.

Csak az érdekli igazán.
Vasárnapról vasárnapra, soha el 

nem fáradva siet Isten házába, mert 
érdekli az, amit a lelkipásztor ajká
ról fog hallani. Nem ritka dolog az 
sem, amikor híveink már az isten- 
tisztelet előtt régi imakönyvek és 
posztillák nyomán kinyomozzák, váj
jon miről is lesz szó, miről fog 
lelkipásztoruk azon a vasárnapon 
beszélni? Gyakran fordul elő, hogy 
a hívek évek múltán is emlékeztetik 
lelkészüket egy-egy prédikációjában 
elhangzott mondatára. Gyülekeze
teink népe nem egyszer jobban 
emlékezetében tartja az elhangzott 
szót, mint maga az igehirdető.

Becsesek számára azok a beszé
dek. melyek az igét számára ért
hetővé, elfogadhatóvá, kívána

tossá teszik.
Igeszeretők számára írom e soro

kat. hogy segítséget nyújtsak szá
mukra a most következő szenthá- 
romsági .vasárnapok rendszeresebb 
hallgatásához. Sokszor lehet tapasz
talnunk, hogy híveink nem látják 
meg a szoros összefüggést az egy
más után következő vasárnapok ige
hirdetései között. Még az ádventtól 
pünkösdig terjedő időszak világosan 
áll előttük, de a szentháromsági va
sárnapok mondanivalója szétfoivik 
szemük előtt. A hivő sokszor úgy 
érzi, hogy a sok nagy ünnep után 
mintha egy tág térre lépne, melyen 
alig tud eligazodni. Mint mikor va
laki egy erdőből kilép egy tág térre, 
ahol minden ellaposodik tekintete 
előtt. Innét ered az a felfogás is, 
hogy Szentháromság vasárnapjával 
kilépünk az egyházi esztendőnek 
ünnepi részéből az , ünneptelenbe. 
Mintha a ' lényeges mondanivaló 
után Istennek már komoly üzenete 
nem maradt volna számunkra.

Zavarunkat növeli, hogy pünkösd 
után nyomban Szentháromság va
sárnapja következik, Ezzel a vasár
nappal egy olyan probléma vetődik 
utunkba, hogy a vele való bíbelődé- 
sünk egy csapásra elfeledted ve
lünk. hogy a szentháromsági vasár
napok mégiscsak a püskösdi ünnep
kör fontos állomásai.

Nem ünneptelen időszak követ
kezik, hanem igazán ünnepi, bol
dog, örömteli, reményteljes idő
szak. A Szentlélekisten munkál
kodik most bennünk, s most va
lósulhat meg mindaz, amiről ed

dig hallottunk. Mindaz, ami ed
dig történt, ezentúl már nem 
csupán ígéret marad, hanem va
lósággá lesz. Isten azért küldte 
Szendéikét, hogy mindaz, amit 
értünk Krisztus által, Krisztus
ban cselekedett, gazdag gyümöl
csöket teremjen gyermekeinek 

életében.
Itt van a lényeges point. Hogy Krisz
tus Urunk mérhetetlen szeretető ne- 
csak az ő szeretete maradjon, hanem 
beleáradjon ebbe a világba. Ez uz, 
amiért templomba járunk.. Ez íz, 
amit a világ vár tőlünk. Ez az, ami
ről az apostol beszél, amikor azt 
mondja, hogy a világ várja az Isten 
fiainak megjelenését. Vájjon csak 
az apostoli korra vonatkozóan mond
hatók szavai érvényeseknek? Ma 
nem? Vagy talán bele kell nyugod
nunk abba, hogy a múltra vonatko
zóan elismeréssel viseltessünk az 
őskeresztyének teljesítménye iránt 
és a jövőre nézve várjuk, hogy mikor 
születnek újból hasonló, erőtől, lel
kesedéstől, önfeláldozástól, önzet
len szeretettől duzzadó keresztyé
nek?!

Szentháromság egymásután kö
vetkező vasárnapjai nem ígéretet 
hirdetnek, hanem megvalósult ke- 
resztyénséget. Míg ádventban kiáltó

szó hangzott el a pusztában,
a pünkösdi ünnepkör vasárnap
jain az egyházban élő Isten
gyermekei felé fog elhangzani 
Isten hívó, gyakorlati életfelada
tokra buzdító, már most ható új, 
örök életre küldő szava. Ez a 
Szentlélek feladata. A mi fel
adatunk pedig az engedelmesség.
Figyeld majd, milyen személye

sen fog megszólítani az Ige. Milyen 
sürgető, kérő, biztató,- sőt paran
csoló hang lesz az. Milyen teremtő 
erő fogja átjárni szívedet, hogy a szó 
nyomán mindjárt erő is lesz a meg
valósításra! Hogy fog remény telen- 
kedő szíved egyszerre megtelni sok 
reménységgel, amikor észre fogod 
venni, hogy Isten nem kívánja, hogy 
saját erődre építsél, hanem együtt 
munkálkodik veled, erőtlenségedet 
felhasználva az ő művének véghez
vitelére! Meglátod végül, hogy nem 
is vagyunk olyan távol sem menny
től, sem egymástól, mint gondoltuk 
Betetőzi mindezt annak a felisme
rése, hogy örök életünk belenyülik 
már a mi, mostani életünkbe és szol
gáló szeretetre serkent minket. 
Szentlélek jöjj, munkálkodjál népe
den, tégy engedelmessé minket földi 
feladatainkban! Tessényi Kornél

Készülj az ige hallgatására!
SZENTHÁROMSÁG UTÁN 1. VASÁRNAP — Rm. 10, 11—17.

A z egyházi esztendő napjainak m ú
lásában hátunk mögött hagytuk nagy, 
kiemelkedő jelentőségű ünnepeinket, 
karácsonyt, nagypénteket, húsvétot, 
pünkösd napját és az előttünk álló 
időszakban nincsenek már ilyen  »ki
emelkedő« napok. Igaz bár, hogy az 
em lített alkalm ak Krisztus életének 
és így az üdvtörténetnek is fontos 
állomásait jelentik, rangsort felállí
tani közöttük és az elkövetkező »szür
ke« vasárnapok között mégsem sza
bad és nem  is lehet. Nem tehetünk  
különbséget a »sátoros« és az egyéb 
vasárnapok között, már csak azért 
sem, m ert azokon is, ezeken is az ige 
hangzik, az az ige, am elynek m inden  
időben az a rendeltetése, hogy em
beri életeknek mutasson irányt, em
bereket vigyen üdvösségre.

A  mostani szentírási rész nyoma
tékosan felh ívja  a római gyülekezet, 
ezen keresztül egyházunk minden  
egyes gyülekezetének tagját arra, 
hogy ne feledkezzen meg az ige szor
galmas hallgatásáról, m ert csupán ez 
az emberi szavakba öltöztetett isteni 
ige éleszti az emberben Istennel való 
egyedüli helyes kapcsolatunkat: a 
hitet.

»A hit hallásból van« — mondja  
Pál apostol és ezzel olyan igazságot 
mond, amit m i meg nem  fellebbez
hetünk. A  gyerm ek azért tanul meg 
beszélni, m ert hallja azt, amit mások 
mondanak. Száját, nyelvét igazgatva 
próbálja aztán utána mondani a fel
nőttek szavait. Ha nem  hal'ana, so
hasem tanulná meg a szavakat.

Így van ez valahogy az igénél is. 
Hallanunk kell azt, amit Isten ké
szített a mi számunkra, hallanunk 
kell Krisztusról, annak életéről, ha
láláról és feltámadásáról, hallanunk 
kell azt, hogyan éljünk, m it cseleked- 
jü n k  áz élet különböző dolgaiban, 
..■.ért ha ez nem  történik meg, nem  
lehet hitünk, m ert ->mimódon hihe
tü n k  abban, akiről nem  hallottunk.«

■ Ebben pedig nem  lehet megrostál
ni, az igét életünk végéig hallgat
nunk, figyelnünk kell,- legyen az nagy 
ünnepi vagy bármilyen más alkalom, 
m ert minden időben Isten az ő Lel
ke által hitet akar bennünk ébresz- 
teni, azt növelni akarja. Ezen a va* 
sárnapon is és mindazokon, am elyek  
még reánk köszöntenek életünk fo
lyam án.

Vámos József

„Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, az ad ót...“ (Rám. u j ja . )



2 E V A N G É L I K U S  ELET

AZ EGYHÁZTÖRTÉNETBŐL:

A kilencssáz éves egyházszakadás
Istentiszteleti rend

1954. június hó 20-án, vasárnap, Budapesten 
PESTI OLDALON:

A KERESZTYÉNSÉG EGYSÉGE
900 évvel ezelőtt szűnt meg. 1054- 
ben a keleti-konstantinápolyi és a 
nyugati-római egyházak útja e lv á lt  
egymástól.

Már a Ikeresztyénség első évszáza
daiban kialakult a különbség a ke
leti és a nyugati egyház között, azon
ban az eltérések (hosszú évszázado
kon keresztül sem vezettek szaka 
dósra. Nemcsak nyelvi különbség 
állt fenn, hogy t. i. Keleten a görög. 
Nyugaton a latin volt az égyház 
nyelve, hanem szellemi téren is kü
lönbség volt, mert míg Keleten a 
görög bölcselet hatására az elmél
kedő vonás volt jellemző, addig 
Nyugaton a pápaság növekvő ha
talma az egyháznak a jogi, szerve
zési problémákat diktálta.

Nagy teológiai harcok között 
ugyan, de évszázadokort át ö k u m e 
nikus (egyetemes) zsinatokon közös 
döntések születtek az egyházi tant 
illetően. Ezeken a zsinatokon jöttek 
létre azok az egyetemes hitvallások 
amelyeket azóta is minden keres» 
t'yén egyház elfogad és magáénak, 
vall. Az utolsó ilyen hitvallás-alkotó 
zsinat 451-ben volt Kal.kedonban. He 
még 787-ben is tudtak ökumenikus 
zsinatot tartani.

A keresztyénség egységének 
legfenyegetőbb jelensége a pá
paság egyre növekvő hatalmi 
törekvése volt. A pápák igényt 
kezdtek tartani a »vicarius 
Christi« (Krisztus helytartója) 
címre s ennek megfelelően el
sőbbségi jogot tulajdonítottak 
maguknak Kelet pátriárkáival 
szemben. Sőt nemcsak egyházi, 
hanem világi téren is egyed

uralomra törtek

a pápák. A 8. század közepén ke
letkezett a »Donatio Constantini«
(Konstantin adománya) című hami
sítvány, amely szerint Nagy Kon
stantin császár a pápának adomá
nyozta összes nyugati birtokait es 
jogait. Az irat hamis voltát csak j i  
15. szazadban mutatta ki Valla Lő
rinc Humanista tudós. A 9. század
ban pedig az »ál-izidori gyűjtemény« 
címen ismeretes irat keletkezett, 
amely régi egyházi tekintélyek szá
jába adott mondásokkal akarja bi
zonyítani, hogy »a pápa mindenkit 
megítél, de senkitől sem ítéltethetik«. 
A 16. században Flacius evangélikus 
egyháztörténész leplezte le ezt a ha
misítványt. A 15., illetve 16: századig 
azonban a hamisítványok kitűnő 
szolgálatot tettek a pápák hatalmi 
törekvéseinek.

A FELFELÉ TÖRÖ PÄPASÄG-
NAK előbb-utóbb összeütközésbe 
kellett kerülnie Kelettel, amely nem 
volt hajlandó kiszolgálni az egyre 
növekvő pápai igényeket. A pápák 
•minden alkalmat megragadtak a ke
leti egyház ügyeibe való beavatko
zásra. I. Miklós pápa például a 9. 
század második felében erélyesen 
irányítja a konstantinápolyi patri- 
arkaválasztést. Még feszültebbé vált 
a helyzet Róma és Konstantinápoly 
között, amikor a keleti egyháznak 
a szláv népek körében végzett misz- 
sziói munkája gyümölcséből Róma 
is részesedni akart. Különösen a 
bolgár egyház hovatariozandósáiga 
kérdésében éleződött ki a helyzet.

Végül is IX. Leó pápa 1054-ben 
háromtagú főpapi küldöttséget in
dított útnak Konstant!nápolyba. A 
pátriárkához intézett levelében a 
pápa hangsúlyozta, hogy »a római 
egyház feje és anyja minden más 
egyháznak«, a császárt pedig figyel
meztette a pápai levél, hogy minden 
korona felett áll a pápa. Miután a 
pápai hatalmi igény bejelentése 
visszautasításra talált Konstantiná
polyban, a pápa főpapi követei  ̂ 1054 
nyarán hivatalos kiátkozási iratot 
tettek le a konstantinápolyi Sophia- 
templom oltárára. Erre azután Mi
hály konstantinápolyi pátriárka, 
Kelet többi pátriárkáival együtt, ki
átkozta a római pápát. Ezzel végle
gessé vált a szakadás a keleti és a 
nyugati egyház között.

NEM SZEMÉLYI KÉRDÉS, vagy 
pillanatnyi egyházi problémák okoz
ták ezt az egyházszakadást, 'hanem 
sokkal mélyebben fekvő okok. Róma 
abszolutisztikus egyházi monarchiára 
tört. Ennek a törekvésnek állt út
jában Kelet. Nem volt más lehető
ség, mint a Rómának való behódo- 
lás, vagy a vele való szem beszállás. 
Kelet az utóbbit választotta. így 
magyarázta az egyházszakadást Ni- 
los Kabasilas tesszalónikai metropo- 
lita, egyháztöyténetíró is, aki ezt 
írta 1361-ben:

»A szakadás oka az volt, hogy a 
rómaiak a tanító és bíró szemé- • 
lyében léptek föl, míg nekünk 
csak az engedelmes tanuló és 

alattvaló szerepet szánták.«
A szakadás után Róma egyre 

nyíltabban lépett a hatalmú törek

vések útjára. A szakadás után 5 
évre mór csak a bíborosok választ
ják a pápát, vagyis már csak a leg
szűkebb főpapi kör vesz részt a pá • 
paválasztásbah. A szakadás után 2Q 
évre megindul VII. Gergely pápa 
harca a világuralomért. Olyan egy
házállamot akar, amelynek feje a 
pápa. A szakadás után 40 évre meg
indulnak a hódító jellegű »keresztes 
háborúk« a Szentföld és Kelet bir
tokbavételére. Nyilvánvaló, hogy a 
pápáknak teljesen engedelmes és 
alárendelt egyház kellett ahhoz, 
hogy megvalósíthassák világhatalmi 
törekvéseiket. Kelet csak feszélyezte 
volna ebben a pápaságot.

VÉGEREDMÉNYBEN a pápaság
nak ugyanez a hatalmi magatartása 
váltotta ki a reformációt is, amely
ben Luther megszabadította a Szent- 
írást a pápai bilincsekből.

Már az Eck Jánossal folytatott 
lipcsei vitán hangoztatta Luther, 
hegy van egyház a rómain kívül 
is és példaként a keleti egyházra 

utalt.

1519. július 26-i és november 9-i 
Spalatiinhoz intézett levelében Lu
ther arról ír, hogy a keleti egyház is 
elvetette a pápaságot, a tisztítótü
zet, az egy szín alatti Úrvacsorát, & 
papok nőtlenséget és megállapítja, 
hogy a reformáció és a keleti egyház 
egyaránt tiltakozást jelent a pápa
sággal és a vele összefüggő tanítás
sal.
- Később Luther követői az Ágostai 
Hitvallást -görögre fordítva elküld
ték II. Jeremiás konstantinápolyi 
pátriárkáinak, aki 1579-ben levelet 
intézett a tübingeni evangélikus 
teológiához, amelyben megállapíH» 
ugyan a két egyház egymástól el
térő tanítását, de

a hit, remény, szeretet apostoli 
gondolatának kifejtésével ki
emelte a Krisztusban való ősz- 

szetartozás jelentőségét.
A REFORMÁCIÓ ÉS A KELETI 

KERESZTYÉNSÉG között a 16. 
században létrejött testvéri viszony 
jegyében végbemenő esemény volt, 
amikor ez év januárjában az orosz 
pravoszláv egyház főpapja, Nyikoláj 
metropolita, debreceni teológiai 
díszdoktorátusa alkalmából hazánk
ban végzett számos szolgálatán ke
resztül erősítette a protestantizmus 
és a keleti keresztyénség közötti 
kapcsolatot. Az evangélikus hívek
hez intézett szózata mindig emléke
zetes marad: ^

»Krisztusban szeretett evangé
likus testvérek! Isten békessége, 
a testvérszeretet s a barátság 
öröme éljen közöttünk és kö

zöttetek örökké!«
Ez az a hang és magatartás, amely 

az egyházak közötti testvéri viszonyt 
szolgálja.

A 900 éves egyházszakadás nagy 
tanulsága számunkra az, hogy a ha
talmi egyház uralkodni vágyó fellé
pése csak ellenkezést válthat ki, 
míg

az embereknek a békesség és 
szeretet leikével szolgáló egy
házak — különböző tanításuk 
mellett is — együtt járják a 
Krisztus-követés útját, Isten 

dicsőségére és ai emberiség 
javára!

Ottlyk Ernő

Deák-tér d. e. 9 (úrv.) Gémes István, d. e. 11 
Gémes István, d. u. 7 Hafenscher Károly. — 
Fasor d. e. 9 (konf.-úrv.) GyöngySsI Vilmos, 
d. e. 11 Juhász Géza, d. u. 5 Szeretetvendég- 
ség.,d. u. 6 Juhász Géza, d. u. fél 8 Hangver
seny. — Üllöi-út 24. d. e. fél 10. d. e. 11 (úrv.).
— Rákóczl-út 57/b. d. e. 10 (szlovák) Sziládv 
Jeníl dr., d. e. háromnegyed 12. — Kará
csony S.-u. 31. d. e. 10 (úrv.) — Thaly K.- 
u. 28. d. e. 11 Bonnyai Sándor, d. u. 6 
Bonnyai Sándor. — Kőbánya d. e. fél 10 
Sárkány Tibor. — Vajda P.-u. (Simor-u.) 33.
d. e. negyed 12 Koren Emil. — Utász-u. d.
e. negyed 12 Sárkány Tibor. — Zurrlrt d. e. 
11 Miintág Andor, d. u. 6 Muntág Andor. — 
Gyarmat-u. 14. d. e. fél 10 Scholz László.
— Rákosfalva d. e. fél 12 Scholz László. — 
Fóti-út 22 d. e. 11 (úrv.) Rlmár Jenő, d. u. 
7 Gádor András. — Václ-űt 129. d. e. 8 
(úrv.) Fimár Jenő, d. u. Gádor András. — 
Újpest d. e. 10 Matuz László, d. u. 7 Blázy 
Lajos, — Dunakeszi d. e. 9 (knnf.) Blázy 
Lajos. — Vas-u. 2/c. d. e. 11 Szimonidesz 
Lajos. — Pesterzsébet d. e. 10. — Soroksár- 
újtelep d. e. fél 9. — Rákospalota MÁV- 
tclep d. e. fél 9. — Rp. Nagytemplom d. e.
10. — Rp. Kistemplom d. u. 3. — Pestújhely
d. e. 10. — Rákoskeresztúr d. e. fél 11. — 
Rákoshegy d. e. 9. — Rákosliget d. e. 10. — 
Rákoscsaba d. e. 9. d. u. fél 7. — Cinkota d.
e. 9 (gyerm;) d. e. 10. d. u. fél 3. — Má
tyásföld d. e. fél 12. — Kerepes—Kistarcsa 
d. e. negyed 10. — Pestlőrinc d. e. 11, d. u. 
5. — Pestlőrinc Erzsébet-telep d. e. 8. — 
Kispest d. e. 9, d. e. 10. d. u. 6. — Wckerle- 
telep d. e. 8. — Rákosszentmihály d. e. fél
11. d. u. 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér d. e. 9 Pethő István, d. e. 11 

Zay László, d. u. 7. — Toroczkó-tér d. e. Vá- 
rady Lajos. — Óbuda d. e. 9 Komjáthy Lajos,
d. e. 10 Komláthv Lajos. d. ti. 5 M"zűsi
György. — XII., Tarcsay V.-u. 11. d. e.
Zulauf Henrik, d. e. 11 Zulauf Henrik, d. u. 
7. — Hűvösvölgv, LelkészneveSő Intézet d.
e. 10 Danhauser László. — Budakeszi d. u. 
4 Danhauser László. — Kelenföld d. e. 8 
(úrv.) Botfa István, d. e. 11 (úrv.) Botfa 
István, d. u. 5 Rezessv Zoltán. — Német- 
völgyl-út 138. d. e. Rezessy Zoltán dr. — 
XI.. Bariók B.-Út 158. d. 12 (úrv.) Rezessy 
Zoltán dr. — Csepel d. e. 11, d. u. fi. — 
Budafok d. e. 10 Várady Lajos. — Nagy
tétény d. e. 8 Visonlai Róbert. — I<elen- 
völgy d. e. 9 Szuchovszky Gyula. — Albert
falva d. e. fél 11 Szuchovszky Gyula. — 
Csillaghegy d. e. fél 10, d. u. 7.

NAGYSZÉNÁS
Június 13-án műsoros szeretetven- 

d&gséig volt a templomtető és az 
egyházi épületek tatarozása javára. 
Ez alkalommal m utatkozott be az 
újonnan alakult vegyeskar Beetho
ven »Isten dicsősége« és Viski 
»Hozsanna« c. művéből. Közreműkö
dött még Horváth Adámné. Gyarmati 
Anna, Garai János és Jónás János 
ének- és (heged űszámokkal, Benkő 
József orgonakíséretével.

J. S, Bach népszerű művei
a »Nagy mesterek — nagy mű
vek« sorozat nyolcadik hang
versenye a fasori templomban 

(VII., Gorkij-fasor 17.) 
1954 június 20-án, vasárnap este 

fél 8 órakor
MŰSOR:

1. Preludium és fuga Esz-dur 
(szentháromsági)

2. Ür Jézus Hozzád kiáltok, korál- 
előjáték

3. Arioso (Répássy Györgyi hegedű- 
művésznő)

4. Tokkáta és fuga d-moll
5. Air (Répássy Györgyi hegedű

művésznő)
0. Krisztus Urunk a Jordánnál, 

korálelőjáték
7. Passacaglia c-moll

Orgonái: Peskő Zoltán orgona
művész, kísér: Peskó György. 
A műsort ismerteti: Gyöngyösi

I Vilmos fasori lelkész. Belépődíj 
nincs. Szíves adományokat 

kérünk.

Sokszor m egtörténik az emberrel, 
hogy Isten nagyszerű ajándékait ak
kor veszi csak észre, amikor már el
veszítette. A z  egészségünk akkor 
kezd értékké lenni, amikor egyszerre 
csak valahol m egfájdul valami. A z  
ifjúságunkat legtöbbször csak akkor 
vesszük észre, amikor az öreg ember 
szemével már csak visszanézünk reá. 
így vagyunk a boldogsággal, Isten
nel és az emberekkel. Sokszor esz
tendőket tö lthetünk el a közelükben, 
mégis m ilyen sokszor csak valami 
nagy árvaság könnyei között fénye- 
sedik ki elöltünk elmondhatatlan  
értékük. Sőt, nemcsak hogy nem  
vesszük észre mi sem, ma sem az 
életünk nagy ajándékait, de m ennyit 
vé tkeztünk ellene! Szóban, gondo
latban és — »apróságokban«. Nem  
hiába mondja a mi hitünk, hogy üd
vösségünk és kárhozatunk ilyen »ap
róságokon« m úlik, hogy nincs kü
lönbség bűn és bűn között. A z  egész 
élet apróságokból áll: egyszerű m in
dennapokból, munkából, becsületből, 
hűségből és békességes szeretetből. 
Mégis m ennyit vé tkeztünk m inden
nap »apróságokkal« az önzésünk kár- 
hozatos küszöbén. Erről beszél egy 
régi cigaretta-doboz története.

Ügy kaptam ajándékba■ ezt a kis 
cigaretta-dobozt egy fiatal pártól, 
akit eskettem . Szép kis doboz volt, 
ezüstből, száz cigaretta volt benne. 
Am ikor megkaptam, még élt az édes
anyám és vele együtt nézegettük, 
vele együtt örültünk a kedves és

szép ajándéknak. Megvallom őszin
tén, az édesanyám örült neki jobban, 
ö rü lt annak, hogy szeretik a fiát. 
ö rü lt annak, hogy valaki örömöt 
ajándékozott a fiának. Hiszen m in
den édesanya ilyen.

A ztán  múltuk a napok, hetek és 
hónapok. A  kis cigarettadobozt is 
utólérte m inden földi ajándék elke
rülhetetlen sorsa: a  megszokás. A 
mindennapok pora lassan betakarta  
és szürkévé szitálta az első öröm ka
rácsonyi ragyogását. Am ikor kifo
gyott belőle a cigaretta, még egyszer- 
kétszer megtöltöttem. Azután üresen 
maradt az asztalon. Sokáig eszembe 
sem jutott.

Egyszer azután az történt, hogy 
sok volt a m unkám  azon az éjszakán. 
Hajnal felé kocogott az óra és elfo
gyott a cigarettám. Odamentem az 
asztalhoz. K inyitottam  a fedelét. A  
doboz tele volt — gombokkal! Hát 
persze — mondottam magamban iz
gatottan — nekem  azért nincs most 
cigarettám, m ert a dobozt *idegen 
holmi«-val rakta tele az édesanyám.

Reggel álmos voltam, fáradt és 
ideges. A z édesanyám akkor lépett 
be a szobába. Még fehér volt a keze 
a kenyérsütéstől. Ügy szerepem  a 
köménymagos házi kenyeret. Le 
most ennek sem tudtam  örülni. Ide
gesen. igazságtalanul és kíméletlenül 
mondtam:

GYÜLEKEZETI HÍREK
1954. június 20. Szentháromság után 1. vasárnap 

»Isten hív, figyelj a hívó szóra!« Igék: Rm 10, 12—17. — Jn 5, 45—47. 
Liturgikus szín: zöld.

A HITOKTATÁSRA VALÓ 
BEIRATKOZÁS

A hittantanulásra való beiratkozás 
az 1954—55. tanévre június 28-án 14— 
18 óráig és 29-én reggel 8 órától meg
szakítás nélkül 13 óráig lesz.

AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI 
AKADÉMIA
június 2i-én délelőtt 10 órakor 
tartja tanévzáró ünnepi ülését az 
Akadémia dísztermében (Budapest, 
VI., Lendvay-u. 28.). Az ülést meg
előzően tanévzáró Istentisztelet lesz 
az Akadémia aulájában délelőtt 9 
órakor. Mindkét alkalomra szeretet
tel várjuk Nagy-Budapest lelkészeit 
és gyülekezeteinek tagjait.

n ó g r á d i e g y h á z m e g y e
A leíkészi munkaközösség május 

28-án Balassagyarmaton munkaülést 
tartott. Úrvacsorát osztott Fábry 
Mihály szügyi lelkész, írásmagya- 
rázatot tartott Kovács Gyula szé- 
csényi lelkész. Dr. Csengődy Lajos 
esperes a Kiskáté új fordításáról 
tartott élénk eszmecserével folyta
tódó előadást.Garaml Lajos egyház- 
megyei sajtólelkész beszámolója és 
az esperes! előterjesztések zárták a 
gyűlést.
RAJKA.

Vasárnap iktatta be lelkészt hiva
talába Németh Károly, a győr-sop- 
roni egyházmegye esperese Mészá
ros Sándort, az új rajkai lelkészt. 
Németh Károly esperes. Ef. 4, 11—13 
alapján iktató beszédet mondott: 
Isten kegyelme arra kötelez minket, 
hogy részt vegyünk az anyaszent- 
©gyház munkájában. Ebben a mun
kába necsak a lelkész, de az egész 
gyülekezet is legyen Isten munka
társa. Isten adja a gyülekezetnek a 
lelkipásztort. Ez a döntő. Ha egy
mást kölcsönösen mint Krisztus 
ajándékát látják, akkor a gyüleke
zet élete, szeretetmunkája, remény
sége nem fonnyad el és nem erőt
lened ik meg. A lelkész feladata a 
szolgálat: szolgálnia kell Istennek 
és az embereknek. Becsülje meg 
azért a gyülekezet lelkészét és tartsa 
elismerésre méltónak azt, akit Is
ten munkára rendelt körében. Az 
egyház megkezdett épület. Van fun
damentuma, melyről nem szabad 
lecsúsznia. Illeszkedjenek bele a 
gyülekezet tagjai élő kövekként Is
ten építő tervébe, kiki azon a he
lyen, ahová Isten őt rendelte akár 
mint apát, akár mint anyát, akár 
mint presbitert. így szolgál az egy
házban folyó munka Isten dicsősé
gére és a lelkek üdvösségére. A be
iktatott lelkész Csel. 20, 22—24
alapján ünnepélyesen kijelentette, 
hogy egész életét az Ur kiküldő pa
rancsának engedelmeskedve rátette 
elhatározására. Az új lelkészt gyü
lekezete részéről, a szomszédos gyü
lekezetek részéről köszöntötték. Az 
egyházmegyei lelkész! munkaközös
ség részéről Tessényl Kornél püspöki 
titkár üdvözölte Mészáros Sándor lel
készt: Hirdesd az örök evangéliumot 
azzal a szilárd hittel — mondotta —, 
hogy annak ma is van útbaigazító 
ereje. Isten szolgája nem vonulhat 
félre, mert általa van Istennek pozi
tív üzenete a mában élő és az új jö
vendő felé reményteljesen haladó 
ember számára.

ZUGLÓ
A zuglói templom továbbépítési 

munkálatai megkezdődtek. Az or
szágos templomépítési offertórium 
összegéből elkészül a szentély végle
ges mennyezete, padlózata, a falak 
vakolása, meszelése. A gyülekezet 
saját erőfeszítéseit is fokozza. A 
megvásárolt villanyszerelési anya
gokat a presbiterek már nagyobb 
részt beépítették a faladba. Meg
ajánlás! mozgalom indult meg a 
templomihajó vakolására, a hívek 
sorozatosan vállalják egy vagy több 
m2-nyi terület vakolásának árát. 
Ha a Gyülekezeti Segély támoga
tása is megérkezik, akikor sor kerül 
a templomhajó mennyezetének fabo
rítására s a főkapu megnyitására.
ACSA

Pünkösd vasárnapján a gyüleke
zet áldozatkészségéből kigyúltak az 
oltáron, a fali gyertyatartókban és 
a csilláron a villanygyertyák. Az 
oltár elé új szőnyeget vettek. Az 
ünnepélyesen feldíszített templom» 
ban iktatta be a lelkész az új presbi
tereket: Gáspár Jánost, Rászoska 
Mihályt. Hrncsjar Jánost, Varga 
Mihályt, Cziczka Mihályt, Lajtos 
Jánost, Bablnka Pált. Ncmecz 

•Andrást és Stefanldesz Mihályt.

SOPRON
Május 30-án egyházzenei est volt 

a templomban. Műsoron Bach-, 
Stradella-, Mendelssonh-, Händel-, 
Dubois-művek szerepeltek. Szent- 
györgyi Kálmán karigazgató orgo
náit, Stráner Márta, Sátory Vil« 
mosné és Magassy Sándomé éne
kelt. A gyülekezet áhítattal és há« 
lásan (hallgatta a jól sikerült esteti
SZOMBATHELY

Június 6-án, pünkösdvasárnap 
este egyházzenei est volt. Bach, 
Händel-, Vivaldl-műveket adott e.lő 
Sokoray Zsolt és Mohr Jenő. Az 
egyházi zene jelentőségéről és az 
egyes darabokról Sokoray Miklós 
tartott előadást.
FÓT

Nyári konferenciák júliusban: 1—5 
CSALÁDI konferencia. 8—12 LEÁ
NYOK konferenciája. 13—16 LEL
KÉSZCSALÁDOK konferenciája. 
22—26 FIŰ konferencia. Részvételi 
díj: Napi 15 forint. Hozni kell: taka
rót, lepedőt, kispárnát. Jelentkezés: 
Evang. Belmissziói Otthon, Főt cí
men.
IR ATTER JESZTÉS

Az Evangélikús Egyetemes Sajtó- 
osztály felhívja a leíkészi hivatalok 
és gyülekezeti iratterjesztések fi
gyelmét, hogy a sajtóosztály irat- 
terjesztése július hónapban szünetet 
tart. Megrendeléseiket ez időpontig 
kérünk.
SZÜLETÉS

Szende Sándor kötéséi lelkésznek 
és feleségének Bognár Zsuzsannának 
két fiúgyermekük után Zsuzsánna 
Éva nevű leánygyermekük született.

ötoktávos kétregiszteres Stovas- 
ser-barmónium kifogástalan álla
potban azonnal eladó. Gulyás László, 
Diósgyőr, Tapolca rét.

— Tessék m a kipakolni a dobo
zomból. A z éjszaka cigarettát ke
restem  és a doboz tele volt m inden
féle vacakkal.

A z édesanyám csendesen törölte le 
a kezéről a kenyérsütés morzsáit a 
fehér térítőre. A ztán szelíden, m in
den harag nélkül csak ennyit mon
dott:

— Jól van, fiacskám! A zt hittem, 
hogy már nem  használod és úgy széj
jel voltak a varróeszközeim. Majd 
kipakolok belőle. Mire haza jössz 
este, már m inden rendben lesz.

Ügy is történt. Azon az éjszakán  
a szokás szerint újra dolgoztam. Oít 
ültem  az íróasztal mellett. Am ikor  
elaludt, odamentem a dobozhoz. Ki
nyitottam . Tele volt cigarettával. . .

Kezembe vettem  a dobozt és oda
m entem  az ágyához. Csöndesen aludt. 
Arcán az esti imádság csöndjével, 
békéjével, tisztaságával és határtalan 
jósággal. . .  M intha mosolygott volna 
álmában, hogy m int annyiszor más
kor, most is m indent m egtett, csak
hogy énnekem  m indenem  meglegyen, 
csakhogy én örüljek, csakhogy én 
boldog leg yek . . .  Ahogy néztem  az 
ő áldott arcát, csak úgy hullottak a 
könnyek a szememből. Nagyon szé
gyenem  magam. Nagyon gonosznak 
éreztem  magam. Ü gy^zerettem  volna 
visszacsinálni az egészet. De már 
nem  lehetett, Végigmutattam  a szam

bát, de a gombokat nem  találtam. 
Eltüntette őket, hogy ne bántsanak 
engem. M int ahogy eltüntetett m in
den rosszat és m inden fájdalm at 
mellőlem  a virrasztásos éjszakáival, 
a csókjával, az imádságaival.

Elhatároztam azon az éjszakán, 
hogy ezentúl még jobb leszek hozzá.

Többet nem  is került szóba a do
boz. Mindennap több szeretettel jár
tam  körülötte és több figyelemmel, 
több mosollyal öleltem  át az ő drága 
életét. Nem szólt semmit. De én 
láttam, hogy m ilyen boldogan és m i
lyen hálásan csillog a szeme, hogy 
ilyen szépen intéződött el ez az inci
dens.

Én is azt hittem , hogy elintéződött. 
De a bűn nem  ilyen egyszerű.

Pár hét m úlva meghalt. A zt 
mondta az orvos: »elfáradt a szíve!« 
Attól kezdve nekem  egyszerre üres 
lett a világ. Szinte féltem  hazamenni. 
Minden őróla beszélt. Egy hét múlva, 
amikor a munkából hazakerültem  és 
a könnyeim  közül már kezdett körül
nézni a szemem, egyszerre csak meg- 
láttam  az asztalon a — cigaretta» 
dobozt. Sírva dobáltam ki belőle 
szerte a szobába a cigarettákat. A z
tán kirohantam a temetőbe.

Egy magamfajta magános akác 
állt a sírjánál. Oda hajtottam  a fe jem  
és úgy mondottam  el az elkésett 
mondatot:

— A nyukám , . . .  már üres a do
bozi . , ,  Nagyon ü res!. . ,

FRIEDRICH LAJO S
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B e s z á m o l d  a ®  e g y h á z k e r ü l e t !  k ö z g y ű l é s e k b ő l
Jelentettük, hogy . m indkét egy

házkerület június 11-én tarto tta  ren 
des közgyűlését Budapesten. Nagy 
számban érkeztek Budapestre a gyű-

és a vele kapcsolatos eseményeket, 
a Déli Egyházkerület közgyűléséről 
szóló beszámolónkat pedig következő 
szám unkban olvashatják m ajd ol
vasóink.

Június 9-én, szerdán délelőtt az 
Északi Evangélikus Egyházkerület 
számvevőszéke átvizsgálta a szám
lá s o k a t ,  délután pedig az esperesek

együttes ülésére csütörtökön délután 
3 órakor kerü lt sor. A megnyitó ige
hirdetést Halász Béla esperes ta r
to tta  Mt. 20, 25—28. alapján. »Mi 
Jézus Krisztus szolgáinak valljuk 
m agunkat, akik készek vagyunk 
szolgálni Istennek, egyházunknak, 
népünknek és forrón szeretett m a
gyar hazánknak« — mondta. A lel
készek gyűlését D. dr. Vető Lajos 
püspök nyitotta meg. Kiemelte an
nak jelentőségét, hogy az I. t. c. alap
ján m egalakult egyházkerületben ez 
az első alkalom, am ikor a lelkész! 
munkaközösségek együttes ülést 
tartanak. Ezután részletes tájékoz
ta tást adott a lelkészeknek egyhá
zunk életéről. Beszédét L Jn. 4, 3-ra 
építette, m ajd így folytatta:

»Az élet fontosabb a szónál. A 
K risztusban élő em ber hasonlít a jó 
gyümölcsfához.« Ez a gyümölcs az 
em bereken való segítés. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy Krisztus az íté
letben szinte éppen ezt az embereken 
való segítést kéri számon.

Beszámolójának első részében a r
ról a szeretetmun'káról szólott Vető 
püspök, amelyet egyházunk világ- 
viszonylatban végez. Kiemelte, hogy 
az ökumenikus m unkában egyhá
zunk elismerten jó eredm ényeket 
m utat fel.

Az rivanstoni világkonferenciát 
előkészítő és nemrégiben meg
jelent könyv több helyen idézi 
és mindig pozitívan a magyar- 
országi protestáns egyházak hoz
zászólását az evanstoni anyag

hoz.
Egyházunk püspökeinek és vezető 

em bereinek külföldi útjairól, vala
m in t a külföldi egyházi em berek 
magyarországi látogatásairól való 
megemlékezés után egyházunk ha
zai helyzetét és életét ism ertette. K i
em elte a közelmúlt nagyjelentőségű 
eseményét, mely jövendő utunkat 
meghatározta. A pártkongresszus ha
tározataiból különösen is aláhúzta 
az életszínvonal emelésére, a nem 
zeti egységre, a törvényességre és a 
béke megőrzésére vonatkozókat. Fi-

délelőtt kilenc órakor kezdődött. Az 
egyházegyetem székházának im ater
mében, a dobogón helyezték el az 
elnöki asztalt. D. dr. Vető Lajos 
püspök m ellett dr. Fekete Zoltán 
egyházmegyei felügyelő elnökölt. Az 
alkotmányos form ák között való 
megnyitás után dr. Fekete Zoltán 
felügyelő üdvözölte a megjelenteket, 
közöttük az Állami Egyházügyi Hi
vatal jelenlevő elnökhelyettesét: 
Varga Józsefet.

A közgyűlés tudomásul vette Mar- 
góesy Emil egyházkerületd felügyelő 
lemondását.

D. dr. Vető Lajos püspök a követ
kezőkben terjesztette be jelentését: 

»Krisztus nagy reménységgel néz 
az ő tanítványaira. Nemcsak magá
ról mondja, hogy ö  a világ vilá
gossága, hanem a tanítványairól is 
ugyanezt jelenti ki: »Ti vagytok a 
világ világossága« (Mt. 5, 14).

Tanítványai számára keresztyén 
életfolytatásuk szempontjából 
szinte legfontosabb szabályként 
parancsolja meg: »Ügy fényl- 
jék a ti világosságtok az embe
rek előtt, hogy lássák a ti jó- 
cselekedcteitekct és dicsőítsék a 
ti Mennyei Atyátokat« (Mt. 5, 

16).
Krisztus U runknak ezek a kije

lentései s a hozzá hasonlók nyil
vánvalóan kötelességünkké teszik, 
hogy m int egyház, ne zárkózzunk el 
a világtól, hanem  benne tegyünk 
bizonyságot úgy, hogy az_ em berek 
dicsőítsék a  Mennyei Atyát.

Persze Krisztus U runknak az 
ilyen kijelentései m ellett vannak 
olyanok is szép számmal, melyek 
m egítélik azt a világot, amelyben 
földi tartózkodása idején ö  és ta 
nítványai éltek. Nem közömbös tud
nunk, "hogy ahol a bibliában ilyen 
értelem ben világról van szó a m a
gyar fordítás szerint, ott az eredeti
ben a »korszak«, görögül »ajón« 
szóval találkozunk. Ugyanúgy ott 
is, ahol Krisztus U runk az eljövendő 
Világról beszél, az eredeti szöveg

lések alkalm ából az egyházmegyék 
lelkészi és világi kiküldöttei. Az 
alábbiakban részletesen ism ertetjük 
olvasóinkkal

ta rto ttak  értekezletet. M ásnap dél
előtt az egyházkerületi tanács ülé
sében az egyházkerület életének 
minden lényeges kérdését alaposan 
m egtárgyalta és jelentéseket s ja 
vaslatokat készített az egyházkerü
leti közgyűlés elé.

Az Északi Egyházkerület egyház- 
megyei

gyelemreméltó azonban — mondta 
Vető püspök —, hegy a korm ány- 
proigrammot ném elyek félreértik. A 
törvényesség kérdése bennünket, 
egyházat, erkölcsileg érdekel. Van
nak, akik úgy értik  ezt, hogy csak 
az állam  és az állam i közegek tel
jesítsék a törvények előírásait, m a
gukra nézve azonban nem tekintik 
ilyen kötelezőnek em beri és állam - 
polgári kötelességeiket, az adófize
tést, a beszolgáltatást. A nemzeti 
egységről szólva aláhúzta a  püspök, 
hogy ezzel kapcsolatban a kongresz- 
szus pozitívan emlékezett meg az 
egyházakról.

Dombi László felpéci lelkész ige- 
m agyarázata után Várady Lajos es
peres, a Lelkipásztor rovatvezetője 
számolt be egyházunk lelkész! szak- 
folyóiratának m unkájáról és problé
máiról. A lelkészek beható ' vitában 
foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel. 
Az Északi Egyházkerület egjiház- 
megyei lelkészi munkaközösségei
nek együttes ülését Weltler Rezső 
soproni lelkész áh ítata  zárta ' be. 

Pénteken reggel 8 órakor

m ognyltö  istentlsK telet
nyitotta meg a közgyűlést. Várady 
Lajos esperes, a Gyülekezeti Segély 
egyházkerületi előadója prédikált 
Fii. 4, 13—21. alapján. Prédikációja 
befejező részében ezeket m ondta az 
esperes:

»Egyházunknak két feladatot 
kell maga előtt látnia. Az 
egyik: hirdetnie kell Jézus 
Krisztus ereiét a Szentlélek ál
tal. A másik a szeretetszolgá

lat.
A Gyülekezeti Segély keretében ö s 
szegeznünk kell a gyülekezetek hi
tének eredm ényét: az adományokat 
a segélyezésben, hogy a ma támoga
tásra szoruló gyülekezetek mielőbb 
felszabadulhassanak mások tám o
gatására. Az elsőhöz kegyelem kell, 
a  másodikhoz áldozat. Ilyen áldo
zat azonban nincs kegyelem nélkül 
s ezért a kettő egybetartozik.«

szerint az új korszakról van szó. 
T ehát nem  térbeli síkban szemléli 
itt Krisztus U runk a világot, hanem 
az idő síkjában. A m ásvilág alatt 
nyilvánvalóan az em beriség törté
nelm ének új korszakát érti, mely 
az akkori, m egítélt és pusztulásra 
ítélt korszakra következik. Erről az 
új korszakról az írás alap ján  hitval
lásaink úgy tesznek bizonyságot, 
hogy az az idők végén következik 
el. M indam ellett

Jézus Krisztus tanítványaira 
kötelességeket ró, melyeket ne
kik a maguk korában el kell 
végezniük. Mindezt úgy, hogy 
tisztában vannak vele: ők a 
Krisztuséi, mégis benne kell él
niük a világban (Jn. 17, 15), s 
benne úgy kell forgolódniok, 
hogy ebből Isten dicsőségére 

fény derüljön.

Az elm ondottak Igen lényegesek 
abból a szempontból, hogy m egért
sük és tisztán lássuk, m it jelent a  
keresztyén bizonyságtevés. Rend
szerint úgy gondoljuk, hogy a ke
resztyén hitünkről való bizonyság
tevés szóval, beszédben történik. Eb
ben van is igazság. Éppen ezért 
kell hirdetn i az evangéliumot m in
den népnek s ezért a lakult ki az 
egyházban az igehirdetői szolgálat. 
A lutheri reformáció állásfoglalása 
szerint azonban a szóval való bi
zonyságtevés nagy m értékben az 
egyházi hivatal viselőire korlátozó
dik. Luther szerint m inden keresz
tyén em ber lelkész és igehirdető. 
Ez a lényege az egyetemes papság
ról szóló reform ációi tanításnak 
L uther azonban egészen világosan 
rám utat arra , hogy akkor, am ikor a 
gyülekezetek az igehirdetés szolgála
tá ra  lelkészt választanak, akkor 
egyetemes papságuk jogával élnek, 
hiszen éppen ez az alap ja annak, 
■hogy a gyülekezetnek joga van lel
készt választani, de ugyanakkor az
által, hegy választottak, lemondanak 
a gyülekezetben való, sőt a világ
ban való szóbeli bizonyságtevés jo
gáról. Persze nem teljes mértékben, 
mivel például a  családjukban nem 
csak jogúk, hanem  kötelességük is

az isteni kinyilatkoztatásról szóban 
is történő bizonyságtétel. Nyilván
való azonban, hogy

a keresztyén gyülekezet tagjai
nak a világ felé a bizonyságté
tele elsősorban tettekben törté
nik. Annak a világosságnak, 
amelyet Jézustól Kapunk, s 
amelynél fogva nekünk Is a vi
lág világosságaivá kell lennünk, 
az által kell fénylenie az embe
rek előtt, hogy a jó mellett fog
lalunk állási és jót cselekszünk. 
Nem azt mondja Jézus, úgy be
széljetek a világ előtt az embe
reknek, hogy ezen az alapon di
csőítsék a ti Mennyei Atyátokat, 
hanem: látván a ti jócselekede
teiteket, dicsőítsétek a ti Meny- 

nyei Atyátokat.
Isten igéjének ez a figyelmezte

tése világosan megszabja egyházunk, 
gyülekezeteink, az evangélikus em
ber m agatartását világi viszonylat
ban.«

A keresztyén ember m indennapos 
m unkájáról szólt ezután a püspök, 
m ajd így folytatta:

»Az Egyházak Világtanácsa m á
sodik nagygyűlésének a főtém ája- 
fcént ezt tűzte ki: »Krisztus a világ 
reménysége.« Jól figyeljük meg: 
Krisztus nemcsak a  hívek, vagy az 
egyház reménysége, hanem  a világ 
reménysége. Az Egyházak Világ- 
tanácsának vezetősége ezt a főtém át 
bizonyára nem csak az egyház tagjai 
felé tűzte ki, hanem  vele mondani 
ak a r  lényeges dolgot a világ felé 
is. Ez a főtém a is érzékelteti annak 
az esetleges felfogásnak a helytelen
ségét, m intha az egyháznak és az 
egyház népének semmi köze nem 
lenne a világ nagy kérdéseihez, pro
blémáihoz s a velük kapcsolatban 
adódó feladatokhoz. Meg kell érte
nünk:

az egész világon letűnőben van 
az a helytelen irányzat, mely 
szerint az egyházat nem érdek
lik és ne is érdekel jék az embe
riség közös nagy ügyei és fel

adatai.
Az Egyházak Világtanácsában 

egyesült közel százhatvan egyház
nak nyilvánvalóan az a felfogása, 
hogy m iután K risztus a világ re
ménysége, az egyháznak és az egy
ház népének is ennek megfelelően 
kell viselkednie a világgal s a vi
lágban élő emberiség nagy kérdései
vel kapcsolatban.

Magyarországi Evangélikus Egy
házunk s benne egyházkerületünk, 
egyházunk vezetősége és népe a fenti 
bibliailag megalapozott álláspont
nak  megfelelően végzi m unkáját. Ez 
a m unka a változhatatlan fundá- 
m entum ra, Jézus Krisztusra, a róla 
szóló igehirdetésre épül.

Egyre világosabb előttünk, hogy 
egyházunknak éppen igeszolgá
lata s az ige iránti engedelmes
sége tekintetében kell mindenek
előtt nagyon hűséges, odaadó és 
hivő munkát végeznünk ahhoz, 
hogy megtaláljuk azt a helyet s 
jól meg tudjuk oldani .azokat a 
feladatokat, ahová és amelyek 
elé Isten bölcs és jóságos aka

rata állított bennünket. 
Hazánkon belül egyházunknak 
és lelkészi karunknak Isten 
iránti engedelmességünkből fo
lyó kötelessége, hogy a hon
építő munkában részt vegyen

s a  benne való hűséges helytállásra 
neveljen. Hiszen, m iként állhatnánk 
meg Isten színe előtt, h a  az ellen
kező álláspontra helyezkednénk, 
vagy arra  buzdítanánk hittestvé
reinket s egyházunk egész népét!? 
Semmivel sem lenne m enthető sem 
Isten, sem em ber előtt m agatartá
sunk, s nemhogy a világ világos
sága nem  lennénk, hanem  a  me,g- 
ízetlenült sóhoz lennénk hasonlato
sak, mely nem  méltó m ásra, m int
hogy kidobják és eltapossák.

Egyházunk kétségtelenül olyan 
m últból került a  mába, melyben a 
keresztyén.ség képviselői főleg ve
zető helyeken a szociális haladás és 
emelkedés ellenségeinek a táborá
hoz tartoztak, s a nagy világon né
melyek még m a is oda tartoznak. 
Egyházunk az új szocialista társa
dalm i rendben a bizalm at és a meg
becsülést maga irán t azáltal nyerte 
meg, hogy szinte kezdettől fogva 
részt vett a haza újjáépítésében. Eb
ben a tekintetben

a jövő útja is világos egyhá
zunk előtt. Akármilyen jó cél
kitűzésről van szó, egyházunk 
vezetősége annak helyeslésére s 
megvalósítására fogja buzdítani 

népünket.
Lelkészi karunknak is természetes 

kötelessége és szép feladata ez. mely 
nyílegyenesen következik a  Magyar 
Népköztársaság alkotm ányára le
te tt esküjéből s az eigyházunk és 
állam unk egymáshoz való viszonyát 
szabályozó egyezmény szelleméből!. 
Különösen a mezőgazdaság! mun-

(Folytatás a 4. oldalon)
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Az evangélikusok tudják
hogy nem  beszédben áll Isten országa, hanem erőben. Isten országa 

erőben m uta tkozik  meg. A z  erő, a Krisztusról való bizonyságtételben. 
Krisztusról való bizonyságtétel pedig cselekedetben. A  cselekedetnek 
pedig az az ereje, hegy az embertársak felé érvényesül. A z  igazi c s e l e i 
det m ásoknak használ, m ásokért van és így használ annak is, így van  
azért is, aki cselekszik. Ez indít m inket, amióta csak a reformáció életre 
való, értelmes és szent hitét vettük, emberi kötelességteljesítésre, haza- 
fiságra, emberszeretetre. A z evangélikusok azt is jól tudják  — m ert nem  
szektás elkülönülésben élnek — hogy m a mi a kötelességük. Egész nem 
zetünk azért dolgozik most, hogy a magyar mezőgazdaság fejlődjék, hogy 
a bő termés elérése érdekében a mezőgazdasági termelés m inden ágaza
tához m inden előfeltételt megteremtsen. A  bő termés Isten  ajándéka és 
sok mindentől függ, ami Istentől függ. Isten  azonban nem  a lustákat és 
nem  a balgákat tünteti ki ajándékaival, hanem a szorgalmasakat és az 
értelmeseket. Azokat, a k ik  m egteszik a rrw,gukét m inden nap és akik  n em 
csak szorgalmasan, talán a küszködés megerőltetésével is dolgoznak, ha
nem  értelmesen teszik meg a magukét. Hallgatnak a jó tanácsra, tervei
ke t a szerint készítik, ahogy annak megvalósítása biztosítva lehet s meg
ragadnak m inden alkalm at arra, hogy tanulással fe jlesszék ismereteiket, 
javítsák m unkájukat, összefogjanak másokkal, a k ik  n ek ik  segíthetnek és 
segítenek másokat, akik  rászorulnak. így kell m indannyiunknak dolgoz
nunk ezen a nyáron az ország kenyeréért. A  több kenyér, a mezőgazda- 
sági többtermelés úgy növényekben, m int állatokban az egész ország 
érdeke, de elsősorban érdeke azoknak, a k ik  ebben a termelésben foglala- 
tosak. A  mezőgazdaság fejlesztéséről szóló kormányprogramm jó tanács
osai, m unkaeszközökkel, segítőtársakkal, megvalósítható tervekkel segíti 
a hitből dolgozó evangélikus földm űvelőket. A  földm űvelő m unka nap
jainkban kílátásos, reményteljes, örömteli m unkává válik. A minap tar
tott országos ünnep, m elyben m indenütt a traktorosok felé fordult a f i
gyelem. jele volt nem zetünk átalános érdeklődésének, m ellyel a mező- 
gazdaság felé fordul. A  gyárak, az ipari munkások, az értelmiségiek 
országszerte segítik a földm űvelőket szakértelm ükkel, m unkájukkal, gé
peikkel. A  magyar parasztság ma már tudhatja, hogy nem  elhanyagolt 
rendje az országnak, hanem a nép államának egyik legfontosabb ténye
zője. A z ipari munkássággal szövetségben dolgozhatik, magáénak tekin t
heti az országot, az a szép hivatás ju to tt neki, hogy az ország jólétét várja  
tőle az egész ország. A  m indig egységesebb magyar nem zet megbecsü
léssel. szeretettel és várakozással néz reá. A z evangélikus parasztság jár
jon elől jó munkával, járjon elől közösségi szellemben és állampolgári 
kötelességteljesítésben. Ügy, am int a Római levél mondja: »Adjátok meg 
azért m indenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, az adót; akinek, 
a vámmal, a vámot; akinek a félelemmel, a félelmet; kinek a tisztességgel, 
a tisztességet. Senkinek sem m ivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy 
egymást szeressétek; m ert ak i szereti a felebarátját, a törvényt betöl
tötte.-« (Róm. 13, 7—8.)

Szombat esti közös imádságunk
Nagy kitüntetés és felelősség. — Lk. 10, 16.

J ÉZUS azzal a hatalm as kitüntetéssel bízta tanítványaira evangéliu
m ának hirdetését, hogy »aki« titeket hallgat, engem hallgat. Ennél 

nagyobb m éltóság és k itüntetés nem is érhette volna őket. Hiszen Jézus 
ezzel a kijelentésével azonosította magát gyarló és esendő tanítványai
val. M agábanvéve is igen nagy dolog lett volna, ha az együttm unkálko- 
dást ajánlotta volna fel nekik. De ő ennél sokkal többet te tt: az evangé
lium hirdetését végző tanítványokkal azonosította magát. Ez egyben a 
legnagyobb védelmet is jelentette számukra, hiszen Jézus azt is kijelen
tette nékik, hogy »aki titeket megvet, engem vet meg«, sőt még ezen is 
tú 'm ent Jézus és azt m ondotta, hogy alki pedig őt megveti, az az Istent 
veti meg. Jézus m a is azonosítja m agát azokkal a  tanítványokkal, akik  
a tiszta igét prédikálják és a szentségeket az ö  rendelése szerint szol
gáltatják ki. Ez adjon mindazoknak, akik Jézus nevében szólnak, bátor
ságot az ige hirdetésére és egyben reménységet a hirdetett ige »eredmé
nyességére nézve«.
IM'INDEN KITÜNTETÉS egyben felelősséggel és kötelességgel jár.

Amikor Jézus azonosítja m agát velünk az ige mai szólóival, akikor 
ez ránk  azt a kötelességet rója, hogy ne a m agunk bölcsesége és indulata 
szerint hirdessük az igét, hanem a m agunkét eresszük szélnek és Jézus 
evangélium át ad juk  az embereknek.

VALLJUK MEG, hogy sokszor a magunk okosságával tartjuk 
az embereket és nem Isten bölcseségéí: magát Jézust prédikáljuk. 

. Sokszor csak méltóságunkra hivatkozunk, de a belőle folyó köteles
séget nem vállaljuk.

ADJUNK HÄLÄT, hogy Isten ma is rábízza életet és üdvösséget 
munkáló szavát bűnös emberekre, hogy hirdessék azt minden ember 
javára.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten adjon olyan igehirdetőket, teoló
giai tanárokat és gyülekezeti tagokat, akik helyesen hasogatják az 
igazság beszédét és ezáltal előbbre viszik a egyház és népünk jó 
ügyét. K. Z.

BI BLI A- OLVASÓ
HETI IGE: »Aki titeket hallgat, engem hallgat és aki titeket 

megvet, engem vet meg, és aki engem vet meg, azt veti meg, aki 
engem elküldött. Lk. 10 :16.

Június 20. vasárnap. — Zsolt. 33 :12—22.
Isten m inden népet örökségéül választott, kegyelmét adta rá. Mégis 

döntő az, hogyan tekintünk a kiválasztott Orra? Bízik-e benne, várja-e az 
Urat, Benne ta lálja-e örömét? Isten bizonyos ígéretét az nyeri el, aki 
ilyen bizalomteljes várakozásban él: igazán segítségünk és pajzsunk ő .
Június 21. Hétfő. — Bir. 2 :10—23.

Jakab  szerint az Isten senkit sem kísért, hanem  m indenkit a maga 
kívánsága és váigya kisért. Izráel népe az Istent kisértette, s nem  lehet 
csodálkozni az O r elhatározásán. Közöttük hagyta a népeket, hogy azok 
•»csábítsák őket«.
Június 22. Kedd. — Bir. 6 : lfj*24.

Isten kegyelmének és szeretőiének legnagyobb bizonyítéka: ismételt 
elbukások után  is m egszabadítja övéit: alkalm atlan em bert hív el, akit 
Isten a maga békességével vértez fel és m aga az Ür veri le népe ellen
ségeit.
Június 23. Szerda. — Bir. 6 :25—40.

Istennél semmi sem tehetetlen: ak it Isten Lelke készít fel, az 
szembe tud szeigülni a bűnnel és m er vállalni minden nehéz feladatot. 
Isten a  kétségeit is meggyőzi.
Június 24. Csütörtök. — Bir. 7 : 1—22.

Gedeon egész »hadviselése« lehetetlenség. Felíegyverzett tömeg ellen 
egyedül nyerte meg a csatát, de nem ő, hanem  maga az Isten. így is 
mondja Gedeonnak: »kezeidbe adom Midiánt«. így előzi meg Isten m in
den cselekedetünket, nehogy Vele szemben dicsekedjünk. (Ef. 2:8—10.)
Június 25. Péntek. — Bir. 8 :22—28.

Gedeon is csak ember, akárm ilyen győztes is. Semmiféle em ber nem 
pótolhatja az Istent! És abba is bele kell nyugodnunk, hogy az Isten 
örökké lá thatatlan  m arad előttünk, földi bűnösök előtt. Ezen a földön 
bűnei m iatt senki sem lá thatja  az Urat?
Június 26. Szombat. — Bir. 10 :6—16.

Bajban döbbenünk rá  arra, hogy akiket, vagy am iket isteneknek 
képzeltünk el, azok tehetetlenek: nem  tudnak segíteni nekünk. De az igaz 
isten  előtti megalázkodás m ár út a megmenekülésre. Isten szíve megesik 
a bajbajutott, de visszatérő tévelygőn. Gémes István
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Beszámoló egyházkeriilefl közgyűlésekről
(Folytatás a 3. oldalról)

A feladatára eszmélő gyülekezet
kákkal kapcsolatos s egész népünk 
jólétét érintő feladatok megoldásá
ban várjuk  lelkészi karunknak, fő
leg a falvakon működöknek lelkes 
támogatását. M iután m indnyájan 
ak arju k  népünk életszínvonalának 
felemelését, erre  a feladatra teljes 
odaadással vállalkozunk. De gondol
junk  a rra  is, hogy egyházunk anyagi 
feltételeit m a is nagy részben a hí
vek adakozókészsége biztosítja. Ami
kor mór benne vagyunk az állam
segély csökkenésének időszakában, 
különösen is gondolnunk kell arra , 
hogy ha majd az államsegély tel
jesen megszűnik, egyházunk anyagi 
szükségleteinek a fedezését teljes 
egészében hittestvéreinknek, az egy
ház népének kell vállalni, s ez an
nál. könnyebben m egva'ósü'hat, mi
nél jobbmódú anyagilag is a né
pünk.

Egyházunk erkölcsi alapmaga- 
tartásából következik az is. hogy 
népünket a béke szeretetére s az 
érte való m unkára, küzdelemre, 

helytállásra neveljük.
Hogy egyházunk m ai vezetősége eb
ben a tekintetben is idejekorán, sőt 
m ásokat megelőzve felism erte a 
nagyszerű feladatot, köszönhető me
gint csak az a megbecsülés, mely
ben egyházunk magyar hazánkban 
részesül.«

A továbbiakban a püspök beszá
m olt egyházunk nemzetközi kapcso
latairól. m ajd rá té rt az eavház&erü- 
let életéről szóló beszámolóra:

»Ahhoz, hogy 1952. évi. I. tö r
vénycikkünk megvalósulása egész
ségesen megtörténhessék, időhe volt 
szükség. Hjszen 'az egyházmegyéket 
is lényegesen átszerveztük az a rá
nyosítás szellemében. Ezeknek a 
belső megerősödésére és kialakulá
sára is időre volt szükség. _ Egyete
mes egyházunk is erl'szen új m unka- 
beosztással végzi ma m ár feladata- 
tait. Az átszervezésnek a m unkája 
közepette a presbitérium okat hívtuk 
össze ú jra meg újra, őket tájékoz
ta ttu k  a folyam atban levő szerve
zési m unkákról s egyházunk életéről 
általában s bennük tárgyaltuk meg 
további m unkánk terveit és célki
tűzéseit. A szervezésnek és az ú jjá 
építésnek a  m unkája lényegileg 
m egtörtént.

Figyelembe véve azokat a  ta 
pasztalatokat, melyeket az el
m últ két esztendő során gyűj
töttünk. Isten iránti hálával ál
lap íthatjuk  meg, hogy zsinatunk 
akkor, am ikor számolva magyar- 
országi evangélikus egyházunk 
reális helyzetével, két kerületet 
és tizenhat egyházmegyét léte
sített, jó m unkát végzett. A két 
kerület megalkotása s különö
sen m indkét kerület püspöki 
székhelyének a fővárosban váló 
rögzítése következtében nagy 
m értékben erősödött egész ma
gyarországi evangélikus egy
házunknak nemcsak az egységes 
vezetése, hanem  az egysége 

m aga is.«
»Amikor az ökumenikus mozga

lom szerte az egész világon olyan 
erős, am ikor a írd magyar evangé
likus egyházunk is intenzíven reszt 
vesz ebben a munkában, mi sem 
természetesebb, m int hogy minde
nekelőtt a saját m agyar egyhazunk

K Ü L F Ö L D I  H I K E K
Lengyelországban kereken 150 ezer 

evangélikus ét, legnagyobb részt Te- 
sin (Feschen) környékén, az v. n. 
»mazur-vidéken« és Varsóbah. Sza
m uk 1945 után  — a ném etek áttele
pítésével — csökkent, de nagy nyere
ségnek tartják, hogy ez a 150.000 
evangélikus nem zeti szempontból 
egységes. A  gyülekezetek száma 337, 
a lelkészeké csupán 94. Nagy a lel
kész-hiány, amin csak részben segí
tenek azzal, hogy közép- és főiskolai 
tanulm ányokat nem  végzett diakónu
sok több évi odaadó egyházi szolgálat 
után segédlelkészként m űködhet
nek. Ilyen diakónus-lelkész ezidősze- 
rint 11 működik. Az egyház élén két 
püspök áll: Kotula "Károly, a rang
idős püspök, egyúttal a lengyel evan
gélikus egyház fejé és Michelis 
Zsigmond püspök. M ellettük az el
nökség vezeti az egyházat. Legfőbb 
problémájuk a területileg nagyon 
szétszórt hívők gondozása. A  varsói 
állami egyetemen van egy evangé
likus hittudományi kar, hat tanszék
kel és ugyanannyi tanárral. A dia
kónus lelkészek a hittudományi ka
ron kötelesek néhány hónapos rend
kívüli szemináriumot végezni. Az 
egyház szolgálati r ind jé t az állam  
1952. márciusában hagyta jóvá. Sze- 
retetintézm ényeik is vannak. A hí
vők legfőbb egybekapcsolója az egy
házi sajtó, a »Strazsnicza Evange- 
licna« c. hetilap és a 67-ilk-évfolya
mában megjelenő Evangélikus Nap
tár, Nemrégen a svindlicei templom  
300 éves fennállásának ünnepségén 
tízezer lengyel evangélikus találko
zott Varsóban s te tt hitvallást a béke 
és a keresztyén emberiesség mellett.

s annak kerületei, egyházmegyéi 
&§y egységet alkossanak. Nem elég 
természetesen a szervezeti egység 
ennek a követelménynek a megvaló
sulásához, hanem a belső lelki egyí 
ség kialakulása és megerősödése 
mindennél fontosabb. Evangélikus 
egyházunk egésze Soprontól Sátor
aljaújhelyig általában véve egysé
gesnek mondható, belsőleg is. Nem 
hunyhatunk és nem  hunyhattunk 
szemet azonban mégse az előtt a je
lenség előtt, hogy im itt-am ott szek
tás beütések jelentkeztek egyes gyü
lekezeteinkben «

»Két esztendő nem  sok az egyház 
történetében, de sok az em ber éle
tében. Nem vitás, hogy ez alatt az 
idő a latt mindenekelőtt lelkészi k a
runk  egységes lelki művelése terén 
sokkal több is történhetett volna. 
K érjük Istent, áldja meg gazdagon, 
jó eredm énnyel a jövőbeni ez irá
nyú fáradozásunkat!«

Ezután pontokba foglaltan foly
ta tta  beszámolóját Vető püspök.

Az állammal való kapcsolatról 
szólva m éltatta az Állami Egy

házügyi Hivatal m unkáját.
Később pedig ezeket mondotté:

»Az esperesi jelentésekből m ind
végig m egállapítható, hogy vala
mennyi egyházmegyénk területén a 
lelkészek viszonya a világi hatósá
gokhoz m indenütt nemcsak kifogás
talan és zavartalan, hanem  sok he
lyen szívélyes is. Ebben a tek in te t
ben is hálásaknak kell lennünk az 
Állami Egyházügyi H ivatalnak a 
megyei tanácsokhoz beosztott s fő
előadói minőségben működő alkal
mazottainak jó m unkájukért.«

A többi felekezetekhez való viszo
nyunkról szólva beszámolójában 
ezeket jelentette a püspök:-

»A reform átus testvéregyház
hoz való viszonyunk az elmúlt 
években is bensó'séges, testvéries 

volt.
Egyházaink közös elnökségi megbe
széléseket tarto ttak  időről időre s 
ezeken a megbeszéléseken közös fel
adata inkat szoktuk kölcsönösen 
megvilágítani és tisztázni. Közös 
ökum enikus Bizottságunkban s an
nak tanulm ányi bizottságaiban olyan 
komoly m unka folyik, hogy az 
egész világkeresztyénség figyelmét 
m agára vonta. Gyülekezeteink és 
lelkészi karunk is szívélyes testvéri 
viszonyban vannak a reform átus 
gyülekezeteikkel és a reform átus lel
készekkel. Sok helyen a reform átus 
és az evangélikus egyházközségek 
tem plom aikat kölcsönösen egymás 
rendelkezésére bocsátják. Nem egy 
helyen a lelkészek csereszolgálatn 
kát végeznek. .

Ez a testvéri jó viszony, mely az 
egy közös fundam entum ra, a Jé
zus K risztusra épül, azért lesz 
egyre intenzívebb és egészsége
sebb, mivel ugyanakkor, am ikor 
testvéregyházakként élünk és 
munkálkodunk, egymás hitval
lásos sajátságait kölcsönösen 

tiszteletben tartjuk .
A reform átus testvéregyház életé

nek nevezetesebb eseményeiben s 
örömeiben mindig részt veszünk s 
ugyanúgy ők is a mieinkben.«

Az Északi Egyházkerületnek az 
Egyetemes Egyházzal és a  Déli Egy
házkerülettel való szívélyes viszo
nyáról számolt be ezután a püspök, 
m ajd a Teológiai Akadém iáról és a 
lelkészképzésről szólva a többi kö
zött. a következőket mondta:

»Teológiai Akadém iánk a püspö
kök állandó felügyelete a latt végzi 
m unkáját. A harm onikus együtt
működés és a céltudatos tudományos- 
és gyakorlati neveié^ bizonyára jó 
gyümölcsöket hoz jövendő lelkészi 
karunk  képzésében.«

A beszámoló további pontjai az 
egyházkerületi tanács üléseiről, az 
egyházkerület pénzügyeiről, az _es- 
peresi értekezletekről és a  lelkészi 
munkaközösségekről adtak  értéke
lést. Az utolsó pontban a szeretet- 
m unkéról szólt a püspök, m ajd min
den!»  m unkatársának köszönetét 
mondva, további hűséges szolgálatra 
buzdítva, Istennek való -hálaadással 
fejezte be püspöki jelentését D. dr. 
Vető Lajos püspök.
• A közgyűlés elrendelte, hogy a 
püspök jelentését minden egyház- 
község tanácsában részletesen ism er
tessék.

Ezután került sor a több m int 40 
pontból álló tárgysorozat részletes 
tárgyalására. Ezekben a pontokban 
az egyházkerület legutóbbi két esz
tendejének beszámolói hangzottak el 
az egyházi m unka és élet legjelen
tősebb ágairól. A szeretetm unkáról 
szóló beszámolóból kitűnt, hogy

az egyházkerület gyülekezetei az 
elm últ évben diakóniai célokra 
és szereteíintézmények támoga
tására  több m int 350 ezer fo

rintot adtak.
Tudomásul vette a közgyűlés, ho,gy 
10 segédlelkész nyert lelkészi okle
velet és 10 teológust szentelt a püs
pök lelkésszé, Nagy érdeklődéssel 
hallgatták a  küldöttek a  gyülekezeti1

munkákról szóló beszámolót. Esze
rin t az egyházkerület léleksaáma a 
m últ év folyamán közel ezer lélek
kel em elkedett. Több egyházmegyé
ben em elkedett az istentiszteletek 
száma. A Várady Lajos esperes ál
ta l beterjesztett jelentés így vég
ződik: »Megállapítható, hogy a gyü
lekezetekben az elm últ két évben 
a m unka rendben folyt.« A vallás- 
tanitásról szóló jelentés szerint emel
kedett a h itoktatásra jelentkező ta 
nulók száma. A konfirmációval kap
csolatban a közgyűlés köszönetét 
mondott

»az új és egységes káté megje
lentetéséért, mely jó segítséget 
nyújt ahhoz, hogy konfirm andu
sainkat bibliai és bitvallásos ala
pon készíthessük elő a kereszt
sén objektív ténye alapján az Ür 
szent vacsorájával való élésre é.s 
a keresztyén élet folytatására«.
A Lelkésznevelő Intézet részére 

esztendőnként mintegy 60 ezer fo
rintot adtak a gyülekezetek. Igen 
jelentős volt az a jelentés, mely az 
egyházkerületben végzett építkezé
sekről és tatarozásokról, szólt. Esze
rint

az egyházkerület gyülekezetei 
1953—53-ban közel 700 ezer fo
rintot költöttek különböző egy
házi épületek építésére és ta ta 

rozására.
Az egyházközségi háztartások fe

lülvizsgálásáról szóló jelentés s z e 
rin t az egyházkerületben az egyház 
fenntartására való adakozás hivőn- 
kénti átlaga közel 34 forint. Az or
szágos offertöriuniókba m ajd 90 ezer 
forintot adtak a gyülekezetek.

A közgyűlés tárgyalásai közben 
a Déli Egyházkerület három tagú kül
döttsége üdvözölte a  közgyűlést. 
Gyöngyösi Vilmos esperes köszöntő 
szavaiban elmondta .hogy ez az üd
vözlés nem csak szokásos cselekedet, 
hanem  azért is történik, m ert a két. 
egyházkerületet Isten igéje alapján 
összekapcsolja a szeretet. Üdvözölte 
az egyházkerület püspökét, m int az 
országos egyház lelkészi elnökét és 
egyházunk külügyéinek vezetőjét. 
Kiemelte, hogy Vető püspök külföld 
felé irányuló m unkájának örven
detes visszhangja van. Az esperes 
ezután arról a jelentős nemzeti idő
szakról szólott, amelyben az egyházi 
gyűlések végbemennek. A nemrég 
lezajlott pártkongresszus országunk 
vezetését a legszélesebb nemzeti 
egységre építi. A nemzeti egység 
építésében és szolgálatában egyhá
zunk buzgón és boldogan vesz részt. 
Tudatában vagyunk annak, hogy 
nem zetünk ilyen szolgálatának fel
tétele egyházunk belső, hitbeli és 
m agatartásbeli egysége. Legyünk te
hát egyek az egyház szolgálatában 
és népünk szeretetében — fejezte 
be üdvözlő szavait Gyöngyösi Vilmos 
esperes. Az üdvözlést Vető Lajos 
püspök köszönte meg. »Amint - jelen
tésem ben is mondtam, egyházunk 
egészséges test, melynek egy szíve 
van« — mondta a püspök, m ajd így 
folytatta: »Feladatainkat tisztán és 
jól lá tjuk  és Isten igéje alapján 
közösen, lelkesen és reménységben 
igyekszünk megoldani.«

Az Északi Egyházkerület ezen a 
közgyűlésén részleges tisztújítást 
hajto tt végre. Egyházkerületi lel
készi főjegyzővé választották Bácsi 
Sándor pápai lelkészt. Egviházkerü- 
leti világi főjegyzővé választották 
M ajor Bélát. V

A különböző tisztségekre továbbá 
a  következőket választották: Fried
rich Lajos lelkésznevelő intézeti 
igazgatót lelkészi jegyzővé, dr. 
Czakő Zsigmondot világi jegyzővé, 
dr, Göttche E rv in t ügyésszé, dr. 
Mályusz Elemért levéltárossá, Fülöp 
Dezsőt, Sümeghy Istvánt. Komjáthy 
Lajost és dr. Szalatnay Rezsőt egy
háztanácsossá, Lehel Ferencet, Ko
vács Gézát. Garam i Lajost. Kovács 
Antalt. Rnttkay Árpádot és Györk 
Sándort az egyháztanács póttagjaivá, 
Szabó Lajost, Fliegenschnee F ri
gyest, Mátis Istvánt, dr. Mihályi De
zsőt és Szabó Gyulát törvényszéki 
bírókká, ifj. Abaffy G yulát szám
vevőszéki elnökké, Tarjáni Gyulát 
pedig számvevőszéki taggá. A Lel
készképesítő Bizottság tag jává válasz
tották Welfier Ödönt. Szabó Lajost, 
Molnár Gyulát és Várady Lajost, 
póttagokká pedig Tessényi Kornélt, 
Tar.iáni Gyulát és Novak Eleket. A 
Diakóniai Osztály, m int tanácshoz a 
■közgyűlés kiküldte Tessényi K ohlé’ 
püspöki titkárt, az egyházkerület 
képviselőjeként.
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2-542398. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

Véget é rt az egyházi esztendő első, 
úgynevezett ünnepi fele s elkezdő
dött a második, úgynevezett ünnep- 
telen félév. Csakugyan, az egyházi 
esztendő első felébe, ádventtől 
Szenthárom ság vasárnapjáig, esnek 
nagy ünnepeink: karácsony, víz
kereszt virágvasám ap, nagycsü
törtök, nagypéntek, húsvét, menny- 
bem enetel ünnepe, s pünkösd. Az 
egyházi esztendő második felébe 
csak az egyházi év utolsó vasár
nap ja  esik: Krisztus U runk vissza- 
jövetelére való em lékezésünk ün
nepe. M ert a reformáció ünnepnap
ja  egyháztörténeti megemlékezés és 
nem. esik bele az üdvösség történe
tébe s így tulajdonképpen az egy
házi esztendőbe sem.
Vájjon mi hát az egyházi esztendő 

második felének az üzenete?
Mit üzennek ezek a vasárnapok a 

nagy ünnepek után? Talán bizony 
a keresztyén ember hitének az 
apályideje ez, am ikor alábbhagy a 
buzgóság, lankad a ' tem plom bajárás, 
ism ét s egyre inkább eláraszt az 
élet gondja és öröme s messzi távol 
ködébe foszlik áz örökkévalóság 
érintése, am it az ünnepek idején 
néha olyan közelinek éreztünk? 
Nagy baj volna, h a  így lenne. Az bi
zonyos, hogy ünnepek után sokszor 
siklik hullámvölgybe lelki életünk, 
sokszor a  h itnek  aszálya szikkaszt, 
ám  éppen ezért kell kétszeresen ré
sen lennünk, a kísértéssel megküz- 
demünfc, m egm aradnunk a  hitben, 
sőt megerősödni s  növekedni abban! 
Az A tya szüntelen munkálkodik, ta 
n íto tta  Jézus, Isten nem megy »sza
badságra«, nyári hőség, vagy őszi 
ború nem  befolyásolhatja hitünk hő
m érőjének állását.

Vagy ta lán  arról van szó, hogy 
most következik el az egyházi esz
tendőben az em ber ideje? Most

elkezdődik a keresztyén élet 
harca és m unkálkodása, a jó
cselekedetekben való gyümölcs- 
term és, a  megszentelődés, egy
szóval: a  megigazított bűnös 
ember felelete, az engedelmes
ségben és ú j életben való járás.
De ha van egy kis önism eretünk, 

ha van bennünk egy szemernyi 
őszinteség, tudnunk kell, hogy mi
lyen erőtelepek vagyunk, hogy 
mennyire nem telik tőlünk semmi jó, 
hogy m agunktól sem m ire sem me
gyünk, — hisz meg van írva: »Ná
lam nélkül sem m it sem  cselekedhet
tek!« — hogy am int m élyülünk a 
hitben, úgy növekszik bennünk a 
bűn megismerése és a  bűnbánat is.

Nem az »ember ideje«- követke
zik el tehát az egyházi esztendő 
második felében, hanem  folyta
tódik az Isten ideje, mégpedig

»Jókai egy egész boldog világ, tele 
millió alakkal, színnel, ragyogással, 
naiv és ellenállhatatlan varázs sá l. .  ■ 
Jókai a ' magyar levegő« — írja  
Móricz Zsigmond.

Ezen a m agyar levegőn, nagysze
rűen megfigyelt és m egírt magyar 
típusokon keresztül ism erte meg a 
külföld is Jókai Mórt. Sok jelentős, 
íió, művész és tudós még életében 
úgy nyilatkozott róla, m int akit 
m éltán illet meg a hely a világiro
dalom nagyjai között.

A budapesti Nemzeti Múzeum 
most szép kiállítással áldoz Jókai 
emlékének. Első term ének kiállítási 
anyaga Jókai legnagyobb m űveit 
m ata tja  be az akkori kor kiválósá
gainak elism erését újságokban és 
folyóiratokban. Olvasói, rajongói a 
világ legkülönbözőbb részeiből fel
keresték leveleikkel. Az első üveg
lap a latt egy 17 éves norvég fiúnak, 
egyik tisztelőjének levelét láthatjuk. 
Ugyanott van egy lengyel tüdős le
vele, aki Jókaitól kért kölcsönt, hogy 
könyvét kiadhassa. »Mástól nem ka
pok, m ert m űvem ben D arw int em
lítem« — írta  Jókainak. Jókai ér
deklődése a haladó tudományokra 
legszélesebben kiterjed s ezt külföl
dön is tudják. Élénk képzeletével 
úav ír a jövő technikai vívm ánvai- 
ról, hogv szinte látnoki módon 
megálmodia azokat nagy körvona
lakban. írásainak  éppen ez a va
rázsa.

A kiállítás második term e a sza
badságharcot előkészítő m unkássá
gával és későbbi életével foglalko
zik. B em utatja azokat az egykorú 
kiadványokat, folyóiratokat, ame
lyeket Jókai szerkesztett, vagy 
amelyekben dolgozott. I t t  lá tjuk  az 
Életkévek-e  t,. melyben Petőfivel 
m űködött együtt s küzdött a legtöb
bet a 48-as forradalom győzelméért. 
Ebben jelentek meg első novellái s 
18 éves korában ír t első regénye: a 
Hétköznapok.

1863-ban ő alapította a Hon című 
lapot. 1854-ben indul meg a Vasár
napi Újság, ez a  lap gyűjtötte össze 
először a szabadságharc leverése 
u tán  a m agyar írókat. Ebben a te
rem ben állították ki a nagy író több

a Szentlélek Úristen munkálko
dásának különösképpen való 

ideje.
ö  az, aki megszentel bennünket, 
vagyis egyre inkább hatalm ába e jt 
s beállít Isten szolgálatába. Igen, 
valóban a  keresztyén életben való 
növekedésnek, a  szeretetben való 
m unkálkodásának az ideje jő el 
most, de m indennek cselekvő alanya 
nem  mi vagyunk, hanem  a bennünk , 
munkálkodó Szentlélek. A Szenthá
romság utáni első vasárnap ősegy
házi szentleckéje, a gazdag és Lá
zár története indít el ezen az úton: 
az irgalmasság és szolgáló szeretet 
útján. Igen, az igének hallgatói és 
m egtartói a  boldogok! Ám — s ezen 
van a hangsúly —

meg kell hallani az igét s  e hal
lásból jő a  hit, am ely magától 

term i a jó gyümölcsöket,
S  e gyümölcsökkel ugyan nem  kér
kedhetünk, hiszen nem  a  mi érde
m ünk az, hanem  a Szentlélek műve 
m ibennünk. Nem mi .felelünk Isten 
üdvözítő cselekedeteire, hanem  ma
ga Isten folytatja bennünk elkez
dett m űvét, a naponkénti m egtérés
ben, megújításban, ahogy Luther 
olyan szépen m ondja:

Hogy a bennünk levő régi em
ber naponként vízbefojtassék s 
meghaljon minden bűnével és 
gonosz kívánságával együtt s 
naponként új em ber jöjjön elő s 
éljen Isten előtt igazságban és 
tisztaságban. Bizony nem a mi 
m űvünk és érdem ünk ez, hanem  

egyedül Istené.

A Szentlélekisten munkájának 
ideje kezdődik el tehát most * 
ezt úgy is m ondhatnék, hogy az 
egyház ideje. Hiszen az egyház 
egészen a Lélek, műve, aki hívja, 
gyűjti s megszenteli és m egtartja 
ezt a  kis sereget, Isten népét. A 
gyülekezet megerősödésének, ön
magára, feladataira és köteles
ségeire való eszmélésének az . 
ideje ez. Gyülekezeteiben' él az 

egyház.

Szinte közhellyé vált m ár e  nagy 
igazság. Ám ennek valóságnak kell 
lennie — a megéledő gyülekezetek 
életében.

Ünnepek nélkül peregnek az eev* 
házi esztendő hátralévő napjai. 
M unkás, csendes, szolgálatban el
telő napok. A növekedő vetés, a  ma
gától növő vetés, a termő keresztyén 
élet, a Lélek m unkálkodásának és 
az új élet gyümölcseinek áldott nap
jai. Ünnepek nélkül, de az ünnepek 
üzenetének erejéből. Hordoznak, 
emelnek, nevelnek Isten üdvözítő 
nagy cselekedetei.

G. Gy«

m űvének kéziratát, iskolai bizonyít
ványát (Jókai kitűnő tanuló volt), 
díszruháját, kezefejének mását. Sa
játkezű vázlatain, festm ényein ke
resztül tovább csodálhatjuk tehet
ségének sokoldalúságát. I tt lá thatjuk  
leghíresebb regényeit korabeli kiadá
sokban.

M űveit a  világ m inden tá ján  isme
rik s a világ minden számottevő 
nyelvére lefordították. 450 műve je
lent meg 28 nyelven, több m int 15 
millió példányban.

Jókai nemcsak m int nagy tró és 
m int hazafi a m i büszkeségünk- A 
református Jókai Mór hazáján belül 
egyházát is szerette s egyháza életé
ben élénk szerepet vállalt. Ezt bizo
nyítja a budapesti reform átus 
Ráday-könyvtár kiállítása is, melyet 
a  kiváló író késői leszárm azottai és 
a reform átus egyházközség gyüleke
zetei szolgáltattak.

A Nemzeti Múzeum első term ének 
anyagához hasonlóan a Ráday- 
könyvtár kiállítási anyagának első 
része is egyszerű könyv -és lapkiad
ványokból áll, második része pedig 
teljes egészében Jókai Mórt, m int a 
református egyház fiát m utatja  be.

Három nyom tatott egyházmegyei 
jegyzőkönyvet látunk az 1866—67— 
68. évből. Ezek a jegyzőkönyvek a r
ról tanúskodnak, hogy Jókai a felső
baranyai egyházmegyének és a pesti 
egyháznak is hosszú ideig gondnoka 
volt. I tt van apja családi bibliája és 
énekeskönyve is.

Jókai több írásm űvében megörö
kíti az egyházi életet és a hívek éle
tét. (Elátkozott család, Hálaima, 
Isten csodái, stb.) A debreceni diákok 
életéről ír a Debreceni lunatikus- 
ban. A falusi pap életéről szól a 
Dudái lévita, A  barátfalvi lévita, 
Rézpataki lelkész című műve.

A Ráday-könyvtár k iállítását le
zárja a K álvin-téri gyülekezet anya
könyvének Jókai Mór haláláról szóló 
bejegyzése. A nagy írót Baksay Sán
dor reform átus püspök kísérte utolsó 
földi útjára.

Nézzük meg m indkét kiállítást.
KISS ERZSÉBET

A Nemzeti Múzeum és a retormátus Ráday-könyvtár Jókai-kiállítása



VASÁRNAPOK
AZ EGYHÁZI ESZTENDŐ á llan 

dóan visszatérő  ünnepei a vasárna
pok. A vasárnap  a legrégibb  keresz
ty én  ünnep. D ies D om inica, az U rnák  
napja, m ondották a régiek . Igen, 
m ert

Jézus feltámadásának emlékeze
tére kezdették a szombatnap 
helyett a vasárnapot ünnepelni.

A harm adik parancsolat b etö ltése  
íg y  kapott egészen  új értelm et: 
Isten  üdvözítő n agy  cse lekedetérő l 
v a ló  m egem lék ezésnek  a napja lett  
a heti ünnepnap.

Arra emlékeztek az első keresz
tyének e hetenként visszatérő 
napon, hogy Isten feltámasztotta 
Krisztust a halálból s ezzel ki
nyilatkoztatta győzelmét a bűn és 
halál felett. Van már reménysé
günk, mert vele együtt feltá
maszt minket is és örök életet 
ad, ingyen, kegyelemből. így vált 

örömünneppé ez a nap.
A z ö te sta m en to m  gond olatv ilágában  
Isten  v ilág terem tő  cse lek ed etére  
v a ló  em lék ezésn ek  napja vo lt; Isten  
m egnyugod ott a terem tés m űve után  
é s  m eg szen te lte  azt a  napot. A n y u 
godalom nak , a  p ih en ésn ek , a békes
ségnek  a  napja v o lt ez. A z U jtesta -  
m entom  világáb an  m ost ehhez  
hozzájáru lt egy új vonás: Isten  a 
Jézu s K risztusban új eg et és új fö l
d e t akar terem ten i, új v ilágot. E nnek  
zsen géje , győzelm es n yitánya  H ús
vét, Jézus fe ltám ad ása . S  aki a 
K risztussa l közösségben  van , az 
m aga is új terem tés m ár. A  régiek  
elm ú ltak , im é ú jjá  le tt m inden.

AZ ÜJ ÜNNEPNAP á tk erü lt a hét 
v ég érő l a  h é t  e le jére . N em  utolsó  
n ap ja  a hétnek , hanem  első . Erről 
gyakran  m egfeled kezü nk .

Nem egy hetet fejezünk be a 
vasárnappal, hanem egy új he

tet kezdünk.

N em  m in d eg y  ez, Isten  n ev év el, há
laadással, igéjében  v a ló  e lm é ly ü lés
se l kezdjük az új hetet. M int ahogy  
gyerm ekek  szokták  fe lírn i irkáik  e lső  
lapjára: Isten  n ev éb en  kezdem  el! 
Így  á ll napjaink  kezdetén  a  va sá r
nap. E napon gyűjtü nk  új erő t új 
fe lad ata in kra . Egy h ét táv lata  n y ílik  
m eg e lőttünk. A m ú ló  időnek  egy  
darabja. D e a vasárnap  az örökkévaló
ságra  m u ta t,'m e ly n ek  egy  su gara  az  
e lső  vasárnapon, a  h é tn ek  azon az 
»első  napján« tört be, am ikor ta n ít
v á n yok  á lm élk od ó  sereg e  v e tte  körül 
az üres s ír t  é s  a n g y a li szózat h ir
d ette  az öröm hírt: Jézu s fe ltám ad ott! 
A z O feltám adásának erejével indu
lunk egy ú j muníkahét fáradalmaiba, 
küzdelmeibe, kísértései közé. Nem  
»hétvég« a vasárnap, hanem kitű 
zött lobogó az új hét kezdetén: e jel
ben győzni fogsz! Igen , a z  örvendező  
h á laad ásn ak  s  a b izakodó újrakez
d ésn ek  napja ez; gyors v issza p illa n 
tás az e lv ég ze tt  m unkára: m in d 
edd ig  m eg seg íte tt  m in k e t az Ú r (I. 
S ám u el 7, 12) s e lő retek in té s é le t-  
ú tu n k  új szakaszára: a fe ltám ad ott 
Ú rral ind u lunk  útnak, ezért vagyun k  
jó  rem én ységgel.

VASÁRNAPOK A HÉTKÖZNA
POK SOKÁBAN: Isten  k eg yelm én ek
határk övei. N incs két egyform a v a 
sárnap  az egyházi esztend őben , 
m in d eg y ik n ek  m eg v a n  a  m aga sa já 
tos m ond anivalója , kü lön  üzenete. A 
vasárnap ok  k ije lö lt  szen tleck éi, peri- 
kopái, e g y -eg y  bib lia i szakasz, a  te l
jes  Írás gazdagságából eg y -eg y  
gyöngyszem et em eln ek  ki é s  csillo g 
ta tn ak  m eg  elő ttü n k . M in dn ek  m ás  
a fén y e , sz íne. M ind a  k egyelem  
napjának e g y -eg y  su gara az egész  
sz iv á rv á n y  sugárözönéből.

Így  táp lá l, íg y  üdít fe l, így  erősít  
Isten  vasárnap tó l vasárnapra. Így  
é p ít h id at vasárnapoktól é le tü n k  
nap ja in  á t az örökkévalóság  fe lé .

G. Gy.

Június 29-én ülésezik az egyetemes közgyűlés
Az eg y etem es közgyű lés e ln ök sége  jún iu s 29-én, kedden délelőtt 9 

órára egybeh ív ta  az eg y etem es közgyű lést. Ezt m egelőzően  megnyitó 
isten tisz te le t lesz  d é le lő tt 8 órakor.

Az eg y etem es közgyű lés az  E gyházegyetem  Ulloi-uti székhazában lesz.

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság u. 2. vasárnap — Zsid. 12, 12—15.

Hatalmas ellentmondás: keresz
tyénnek, Jézus Krisztus hívének  
lenni és búbánatos, fájdalmas arc
cal járni a világban . . .  'Igénk, egé
szen világosan elítéli a »lecsüggesz- 
te tt kezeket« és az »ellankadt tér
deket« és keresztyén emberhez m él
tónak a testi, lelki frisseséget tartja. 
Igaz ugyan, hogy Isten m egfenyít 
bennünket bűneink m iatt és ezért 
jönnek életünkbe szenvedéseink, de 
szerencsétlennek csak az az ember 
tarthatja magát, aki nem  veszi ész
re, hogy »akit szeret az Űr, m eg
dorgálja, megostoroz pedig mindent, 
akit fiának fogad. (6. v.)

Félre tehát a lecsüggesztett kezek
kel és az ellankadt térdekkel! A  ke
resztyén em bernek határozottan és 
»egyenesen« kell járnia a békesség 
és a szentség útján. M indenki iránt 
békességre van kötelezve, nem  ke
reshet kibúvókat és nem  állapíthat 
meg kivételeket. Éppen ez a korlát
lan és m indenki felé irányuló bé
kességszeretet teszi magatartását 
»szentséggé«, azaz olyanná, hogy az 
em berek és a világ meglátja: va
lóban Istennel való szent közösség
ben él! Ez az egyetlen módja annak, 
hogy meglássa az Urat és hogy rajta  
is meglássák az emberek: ez a lélek 
nem akar elszakadni Isten kegyel
métől, hiába akar benne meggyöke
resedni a keserűség és hiába akar
ja  őt »megfertőzietni« . . .

De nincs is oka a keresztyén em 
bernek »megkeseredni«, ha felm éri 
azt a hatalmas különbséget, amely 
a Mózes által és a Krisztus által tör
tént kinyilatkoztatás között van. A z

ószövetségi kinyilatkoztatásban ré
szesülni egyet je lentett a félelem m el 
és olyan jelenségek megtapasztalá
sával, hogy Mózes is kénytelen volt 
megváltani: »M egijedtem és reme
gek«. (21. v.) A z újszövetségi kinyi
latkoztatásban részesülni pedig azt 
jelenti, hogy kapcsolatba kerülünk  
»Isten városával«, a m ennyei Jeru
zsálemmel«; azaz már e földi éle
tünkben eléükezhetüvSk Isten he
gyéhez, a m ennyhez, közösségbe ke
rülhetünk az élő Istennel, az an
gyalok és üdvözültek seregével. 
M indezt a Közbenjáró: az Űr Jé
zus Krisztusba vete tt bizodalmas 
hitünk által, akinek vére eltörli a 
bűnt, m ert amíg Á bel vére bosz- 
szúért kiáltott az égre, ugyanakkor 
Krisztus vére bűnbocsánatot szerez 
számunkra.

Ha pedig Krisztusban ilyen nagy 
ajándék, ilyen drága kegyelem  je
lent meg számunkra, akkor vi
gyázzunk  — in t igénk —, hogy el 
ne forduljunk Tőle! Tisztában kell 
lennünk azzal, hogy amikor hátat 
fordítunk a békességnek, amikor a 
gyűlölet hatalmába veszi lelkeinket, 
akkor voltaképpen Tőle fordultunk  
el. Tudomásul kell vennünk, hogy 
m inden »csüggedésünk« és »ellan- 
kadásunk« elszakadás Isten kegyel
métől. N yílt bevallása annak, hogy 
nem találtunk reá a »Sion hegyé
re«, sőt Krisztusra magára sem ta
láltunk rá igazában, m ert ha Jé
zus K risztust igazán megtaláljuk, 
akkor mindig keressük és meg is 
találjuk szeretetben embertársain
kat is! HALASZ BÉLA

A vitás kérdések eldöntésének szintere 
az ember isteni rendeltetéséhez illően a tárgyalóasztal

A  M agyarországi E vangéliu m i 
E gyházak ö k u m en ik u s T anácsa a  
protestáns egyházak  k ép v ise lő in ek  
részv éte lév e l jún iu s 17-én ü lést tar
tartott, ahol fog la lk ozott a  közel
m últban  C sehszlovák iában  lefo ly t  
öku m én ik us kon feren ciáva l, az 
evanston i v ilá g g y ű lés tém ájáva l kap
csolatos m agyar protestáns b izony
ságté te lle l é s  az Ö kum énikus T anács 
bizottságai szem ély i kérd ése ive l.

Az ö k u m én ik u s  T anács á ldásk ívá-  
nással é s  im ádsággal búcsúztatta  
Péter János reform átus püspököt, 
ak i részt vesz  a  nem zetközi fe szü lt
ségek  en y h íté sé t szo lgá ló  stockholm i 
békekonferencián . P éter  János 
püspök m agával v itte  a M agyar  
ö k u m én ik u s T anácsn ak  a  békekon - 

| feren cia  e ln ö k ség éh ez  c ím zett lev e 
lét, m ely  a  m in tegy  k ét é s  fé lm il
lión y i ev an gélik u s, reform átus, bap
tista  é s  m etod ista  h ívő  őszin te  érzé
sé t k ife jezv e  Isten  á ld á sá t kérte  a 
b ék ekon ferencia  tanácskozására.

»-Egyházaink szent meggyőző
dése — m ondja a  lev é l a  továb
b iakban —, hogy azok az elvi és

gyakorlati különbségek, ame
lyek a különböző együttélési 
rendszereket és embereket elvá
lasztják egymástól, az egyetemes 
veszélyeztetettség mostani idő
szakában eltörpülnek annak a 
közös emberi érdeknek a fényé
nél, hogy csak minden nemzet 
bevonásával és teljesjogú rész
vételével érhető el és garantál
ható a nemzetek biztonsága.

A z eg y etem es v eszé ly ez tete ttség  á l
lapotából az összes érd ek elt á llam ok  
en ged ék en y  tárgyalása in  keresztü l 
és nem  a  töm egek  pusztítása  árán  
v ezet az út az  egyetem es b iztonság  
fe lé .

Magyarországi egyházaink mély
ségesen meg vannak győződve 
arról, hogy az egyházak szerte a 
világon igen sokat tehetnek a 
népek minél teljesebb együttmű

ködéséért,
az egyházak  v ezető i na g y  szo lgá la 
tok at v ég ezh etn ek  a  háborús propa
ganda és a töm egp usztító  feg y v erek 
k e l va ló  k ísér le tezés é s  fen y eg ető 

zés m egb élyegzése  terén. Az a  re
m énységün k , hogy a stockholm i kon
feren cia  az egyházaknak  a  béke  
szolgálatában  va ló  részvétele  tek in 
tetéb en  ism ét na g y  e lőreh aladást 
je lent.

Mutassanak rá az egyházak, 
hogy a vitás kérdések eldöntésé
nek a szintere nem a harcmező, 
amely egy modern háború ese
tében kiterjedne az egész föld
kerekségre, hanem az ember 
isteni rendeltetéséhez sokkal il

lőbb tárgyalóasztal.
M utassanak rá az egyházak , h ogy  az 
a korm ányzat, a m ely  m egfu tam odik  
a békés tárgyalások  elő l, n em  m éltó  
a bizalom ra, m ert n em  a nép, az or
szág boldogulásán  m unkálkod ik , ha
n em  sa já t n ép e  é s  m ás n ép ek  m eg
sem m isítésére  tör.«

»Isten  á ld ja  m eg a  stockholm i 
konferenciát. Isten  á ld ja  m eg a béke  
hívednek n ö vek vő  seregét, Isten  áldja  
m eg P éter  János püspök stockholm i 
szo lgá la ta it«  —  fejeződ ik  be a  M a
gyar ö k u m én ik u s T anács leve le .

A T e o ló g ia i  A k a d é m ia  é v z á r ó
Jún ius 21-én, hétfőn  d éle lő tt tar

to tta  tanévzáró  ü n n ep élyét eg y h á 
zunk T eológ ia i A k adém iája . Az A k a 
dém ia  zsú fo lá sig  m egte lt gyönyörű  
aulájában  isten tisz te le t  n y ito tta  m eg  
az ünnepséget. A z igeh ird etés szo l
gá la tá t Karner Károly professzor  
végezte. A z Ef. 3, 14—21-ben fog la lt  
apostoli im ádság alap ján  szó lott ar
ról, hogy az A k adém ia  szo lgá la ta  
is  a  g y ü lek ezetért va ló  szo lgá lat 
volt.

A z is ten tisz te le t u tán  Sólyom Jenő 
prodékán im ádsággal n y ito tta  m eg  
a záróü nnepélyt, a m elyen  a  n a g y 
szám ú je len lév ő  k ö zö lt üd vözölte  D. 
dr. Vető Lajos és  Szimonidesz Lajos 
püspököt, Veres Pált. az Á lla m i E gy
házügyi H ivata l fő o sz tá lyvezető jét, 
dr. Bodonhelyi József reform átus  
teo lóg ia i akad ém ia i prodékánt és  
m ásokat.

Dr. Pálfy Miklós dékán , az A k a
dém ia  m űk ödésérő l szó ló  je len té sé 
ben  többek  között a következőket 
m ondotta:

»Az e lm ú lt ta n év  az á lta lán os ren 
deződés eszten d eje  v o lt  k ü lső  é s  tar
ta lm i szem pontból egyarán t. K ülső  
szem pontból fon tos e sem én y  v o lt az 
A k adém ia  átk ö ltözése  új ép ü le té 
be, az A k ad ém ia  kön yvtárán ak  m eg
nyu gta tó  e lh e ly ezése  és a  lelikészi to 
vább képzés szo lgá latáb a  á llítása . 
B első  tarta lm i szem pontból igen  lé 
n y eg es e sem én y  v o lt az A kadém ia  
és a  L e lk észn ev e lő  In tézet m un k ájá 
n ak  összekapcsolása , az  új tan u l
m ányi rend elfogad ása  az E gyetem es  
E gyháztanács á lta l, az A kadém ia  
tanárainak  a k tív  bekapcsolódása a  
h a llg a tó k  n ev e léséb e , b ek a p cso ló 
dásuk  a  le lk ész i m un kaközösségek , 
esp eresi értek ezletek , kerü leti k öz
gyű lések  m unkájába, a  L elk észn e-  
v e lő  In tézet fen n tartásá t célzó  g y ü 
lek ezeti szupplikációk , gyü lekezeti 
teológus-napok, a  b ib lia ford ítás és 
az eva n g é lik u s egyh ázi sajtó  szolgá
lataiba.«

Jelen téséb en  m indezekről b őveb
ben  szólott, k ü lö n  is k iem elv e  a L el
k észn ev e lő  In tézet, az A kadém ia  
tanárai é s  ha llgató i szoros eg y ü tt
m űk ödésének  áldását.

A  tanárok m unkájáról szó lv a  k i
em elte , hogy

»az új tanulmányú rend nagy
ban hozzájárult ahhoz, hogy a 
tanárok tanulmányi munkáju
kat sokkal céltudatosabban és 
tervszerűbben végezhessék. Igye
keztünk biztosítani az egyes 
tárgyak szerves összefüggését és 
egymásutánját és a tanulmá
nyok menetének a belső feszült

ségét.«
A  tanárok az A k adém ián  k ívü l is  
eredm ényesen  m unkálkodtak. Erről 
a  je len tés így  em lék ezik  m eg: »Az 
A k adém ia  m in d ig  ig en  fon tos fe l

adatának  tek in tette , hogy a m agyar  
ev a n géliu m i egyházak  m un káját e l
sősorban teo lóg ia i tudom ányos vo
natkozásában tám ogassa . V issza te
k in tv e  arra a m unkára, a m ely et re
form átus k o llegá in k k a l eg y ü tt az 
evan ston i v ilá g g y ű lésre  fe lk észü lés
ben végeztü n k , Isten  iránti há láva l 
állap íth atju k  m eg, hogy jó  m unkát  
végeztün k , s  ha Isten  S zen tle lk e  
úgy akarja, n em  m arad e l annak  
jó gyü m ölcse  az  ev an ston i v ilá g g y ű 
lésen  sem .« A  tovább iakban rámufia- 
tott a  L utheránus V ilágszövetség  
legk özeleb b i ü lésére  v a ló  fe lk észü lés  
fe lad atára , m ajd  így  fo ly ta tta : »Az 
A k ad ém ia  tanárai ren dk ívü l sok  szol
gá latot v ég eztek  a  n agyb ud apesti és  
vid ék i gyü lek ezetek b en , m ert az a 
m eggyőződ ésü nk , hogy ezzel a szo l
gá la tunk kal k özelebb  tudjuk  v in n i a 
le lk észk ép zés ügyét a  gyü lek ezetek 
hez é s  azok le lk észeih ez  és íg y  n a 
gyobb fe le lő sség g e l é s  több im ád
ságga l hordozzák egyházunk nak  ezt 
a m unkáját.«

M egem lék ezett m ég a  je len tés a  
tanárok  sok o ld a lú  közegyházi m un
kájáról s áttért a  ha llga tók  m un kál
kodására.

»Megelégedéssel állapíthatjuk 
meg, hogy a hallgatók általános 
tanulmányi előmenetele az el
múlt tanévben lényegesen emel

kedett.
T eológiai tanu lm án yaik  közben  
n em  fe led k eztek  m eg arról sem , 
h ogy a  ku ltu rá lis é le t  kü lönböző te
rü lete in  is  fejleszten iü k  k e ll ism ere
te ik et.«

Az A k ad ém ia  a n yag i kérdéseiről 
szó lva  hálás k öszön etét m ondott az 
Á lla m i E gyházügyi H ivatalnak , hogy  
a  szem ély i és dologi á lla m eseg ély ek  
fo ly ó sítá sá v a l b iztosíto tta  az A k a
dém ia  fenntartását, a L elk észn evelő  
In tézet fenntartásáh oz pedig  18.000 
for in t dologi é s  9000 forin t szem ély i 
á lla m seg é lly e l járu lt hozzá a M agyar  
N épköztársaság korm ánya. B eszá
m olt a dékán  arról is, hogy a ha llga 
tók összesen  115.560 forin t e llá tá si 
d íj-k ed vezm én yb en  részesü ltek  a  
L elk észn evelő  Intézetben . A k ét egy
házkerület 8000— 8000 forin tta l, az 
egyh ázm egyék , a  gyü lek ezetek  és 
eg y es h ivők  összesen  35.000 for in tta l 
tám ogatták  a  hallgatóikat. M indezen  
fe lü l term észetb en i adom ányokat is  
kap ott az Intézet.

M indezért a  je len tős seg ítségért a 
dékán m eleg  k öszön etét fe je z te  ki, 
m ajd  így  zárta be beszám olóját:

»’•Hiszem és remélem, hogy az 
elkövetkező tanévben a még 
nyitott kérdéseink is sikerrel 
megoldódnak és munkánkat 
evangélikus egyházunk szolgála
tában és az egyház Urának, a mi 
élő reménységünknek: Jézus 
Krisztusnak dicsőítésében még

ü n n e p é l y e
nagyobb felelősséggel, még több 
hűséggel tudjuk végezni és ebből 
a szolgálatunkból ki tudunk te
kinteni és tudjuk szolgálni egy
re jobban hazánkat, annak bol
dogulását és vele együtt az egész 
világ megbékélését Istennel és 

önmagával.«
A  n agy  te tszé sse l fogadott dékáni

beszámoló és az ifjúság énekkarának 
éneke u tán  Danhauser László a gyü
lekezetek és lelkészek' nevében kö
szönte mag az Akadém ia' m unkáját.

A vég zett és távozó  h a llga tok  ne
v éb en  Bolla Árpád szólott. »M i itt
hon v o ltu n k  —  m ondotta  —  az Aka
dém ián. Isten  sokszor m egkönyörült  
rajtu nk é s gyakran te tte  é lő v é  az 
igét eg y -eg y  professzorunk és hall
gató-társun k ajkán . B ár jó v o lt itt
hon len n i, m ég is az ütünk: tovább!«  
jAz ösztönd íjak  k iosztása  kapcsán 

külön  hálával em lék ezett m eg az 
A k adém ia  dékán ja  arról, hogy Hor
váth János, az Á llam i E gyházügyi 
H ivata l e ln ök e 5000 forin tot adom á
nyozott sp ortfe lszerelés vásárlására.

A  m egható  ün n ep séget D. dr. 
V ető  L ajos püspök zárta be. A ratási 
hálaadó isten tisz te leth ez  hasonlíto tta  
ezt az a lkalm at, am ely  nem csak  a  
term ésre néz, hanem  Isten  önm agá
ban szen t n evére  é s  Isten  önm agá
ban va ló  szeretetérc . A tovább iak
ban arról szólott, hogy a p észtorle- 
v e lek b en  gyakran szerepel ez a szó: 
egészséges. E gészséges tudom ányra  
és beszédre v o lt  szü k sége  az ősk e-  
resztyén ségn ek  é s  elsősorban  erre  
v sn  szü k sége  g y ü lek ezetein k n ek  és  
teológus ifjúságu nk nak  is. G yülek e
zeteiknek és ifjúságn ak  közös c é l
k itűzése , hogy ezerr az egészséges  
tudom ányon é s beszéden  növeked
jék . Koren Emil

A L EL K IPÁ SZ T O R
lelkészeink szakfolyóirata —. 

nemrég megjelent júniusi számá
ban első helyen dr. Kamer Károly 
teológiai tanár cikkét hozza a Holt
tenger mellett talált ótestamentum- 
tekercsekről és más újabb leletek
ről. A Budai Egyházmegye pályá
zatára »Ne féljetek« jeligével ér
kezett s »A félelem szerepe az em
ber megtérésében« című pályamun
ka közlése után Scholz László be
számolója olvasható három új teo
lógiai könyvről. Pethő István »Szen
teltessék meg a Te neved« című' 
cikke után megemlékezik a Lelki- 
pásztor Kovács István putnoki lel
kész elhúnytáról. D. Dr. Vető La
jos Isten Lelke című prédikációja 
olvasható ezután a lapban, mely a 
június-július hónapok vasárnap
jaira szóló igehirdetések közlésével 
zárul.

»Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd (2. Tim. 1, 13.)
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S E V A N G É L I K U S  ELET

Az emberiség jövőjéért G Y Ü L E K E Z E T I  HÍREK
1054. június 27. Szentháromság-u. 2. vasárnap.
»Isten hív! Meg ne vessétek azt, aki szólt«

Igék: Zsid 12, 12—25. — Mt 23, 37—30. — Liturgikus szín: zöld.

RADIOS FÉLÓRA

N em régiben  egy m agyar újságíró  
m eglá togato tt n éh án y  japán halászt, 
ak ik  az am erikai h i d rögén b óm ba - 
k ísér letk or  m egseb esü ltek . E gyikük  
elm on dta  szeren csétlen ségü k  törté
n etét: »A  fe lh ő  egyre lejjebb  eresz
k ed ett, m ajd egyszerre csak  szürke  
ham u hu llo tt ránk, b e lep te  a  ruhán
kat, arcunkat, hajunkat és e lb orí
to tta  a  hajót is. A  ham u forró v o lt  
és  égetett. V ízzel k ezd tem  m osni, de  
bár a  ham u lejött, a forróság nem  
csökkent. K ésőbb sebek  ütöttek  ki 
rajtu nk  é s  am ikor partra értünk, 
m ár úgy éreztük, hogy m inden  
erőn k  elveszett« . A z  orvos elm ondta  
róluk, h ogy  az egész  szerv ezetü 
k et átható  rád ióak tiv itás m eg
bén íto tta  a  cso n tv e lő  m űködését. 
Így  h ián yzik  a  vörösvérsejtek  term e
lése , pedig  ezek n ek  je len tős csök k e
n ése  ese tén  az é le t m egszűnik , P er
sze, az orvosok Igyekeznék  ezen  se 
g íten i, de  egyelőre csak id e ig len esen  
tudják. E lm ondta az orvos azt is, 
h eg y  a  hidrogénbom ba robbantása  
követk eztéb en  óriási m ennyiségű  
anyag v á lik  rád ióaktív  sugárzóvá, 
a  fe lső  légrétegekben  kerin g  és eső 
zések  a lk a lm áva l k ön nyen  a  földre  
kerü lhet, »G ondolom  —  m ondta a 
japán orvos —  Európa sincs bizto
sítv a  az ily en  eső  e llen , ha a hldro- 
gén bom b a-k ísérletek  fo lytatódnak. 
E zért is gondolom , hogy

nemcsak japán ügy küzdeni még 
a kísérletek ellen is, hanem az 

egész világ ügye.«

Az egész  v ilá g  ügyében , az em b e
riség  jövőjéért fe le lő sség  terheli az 
egyház le lk iism erstét is. Szerte a  Vi
lágon egyre inkább ráébrednek erre  
le lk észek  é3 h ívők  egyaránt. H er
m ann Sauer, n y u gatn ém et lelkész  na
gyon  édes form ában így fe jez te  ki az 
egyh áz fe le lő sség ét: Ha fé lreér th e
tetlen  á llá sfo g la lá sá v a l nem  küzd  
ered m én yesen  az» egyház a háború és  
az atom fegyverek  e llen ; az ezektől 
sú jto tt em beriségben, n incs joguk a 
le lk észek n ek  az é lethez. N em  csoda, 
hogy

nemzeti és felekezeti különbség 
nélkül, egymás után követelik 
a keresztyének a hidrogénfegy- 
vcrekkel való kísérletezés azon

nali beszüntetését.
A z angol m etod isták  a lá írásokat 
gyű jten ek  a h idrogénbom ba e llen  s 
ezzel 15 m illió  csa ládot k eresnek  fel. 
A  len g y el kato liku s püspökök n y i
la tkozatban  fog la ltak  á llást a töm eg-  
pusztító  fegyverek  e ltör lése  m ellett.

A  B áke-V ilég tan ács b erlin i ü lése  
a lkalm ából több, m int 600 különböző  
fe lek ezetű  k e letn ém et é s  n y u g a tn é
m et k eresztyén  g y ű lést tartott. E gy
m ás után szó la ltak  fe l a B áke-V ilág-  
tan ács ü lésén  részvevő  egyházi v e ze 
tők, közöttük  Péter János refor
m átus püspök is. Ez a gyűlés üzene
tet kü ldött a B ék e-V ilág  tanács ü lé 
sére  é s  az E gyházak  V ilég tan ócsa  
evanstom i n agygyű lésére. Az üzenet 
több ek  között ezt m ondja:

»Az atom- és tömegpusztító 
fegyverek elleni harcot mi, kér 
resztyének Istentől eredő pa
rancsnak tartjuk és azt minden 
időben jó lelkiismerettel, élő fe
lelősséggel akarjuk betölteni.«

MÖRICZ ZSIGMOND
ha élne, most lenne hetvenöt eszten
dős. 1879. július 29-én született a 
Szatm ár megyei Tiszacsécsén.

Már származásában ott van az 
előfeltétele a realista írónak. Apai 
ágon parasztok, anyai ágon re
form átus lelkipásztorok az ősei. A  
valóságot bárkinél jobban ismerő s 
kukoricaszem ként morzsolgatá pa
rasztok a valóság megismerésére és 
igazmondásra, az írástudó m űvelt 
lelkészősök szép szóra és kom
pozícióira ihlették. Mindvégig hű
séges maradt e k é t ihletöjéhez. 
Soha nem  irt másról, m int a m a
gyar valóságról s ha megkérdezték, 
minő irodalmi irány híve, azt fe 
lelte: az igazmondásé. A biblia 
és a zsoltár mindhalálig olvasmá
nya volt, s ha jól m egnézzük stílu
sát, észre kell vennünlk, hogy sajá
tos, újító s forradalmi nyelve a régi 
magyar nyelv, am elyet Ő oltott be a 
maiba, roppant erőt, izeket, szépsé
get tálalva vele. Tudatosan szerette 
a reformáció korának magyar nyel
vét, ő magyarázta meg nekünk, 
hogy Bornemisza Péter lutheránus 
lelkész, a Magyar Elektra írója, egyik 
legnagyobb nyelvm űvészünk. De 
nem csak ezért jellegzetes nagy írónk  
Móricz Zsigmond, hanem a mon
danivalójáért az. Történetei, hősei, 
tájai a jelenvaló s régmúlt magyar 
világot idézik elénk. Azokban, aki
ket ábrázol, nem  mindig tudunk  
gyönyörködni, iszonyodunk tőlük, 
megriadunk, kétségbeesünk te tte ik  
hiábavalóságán. Közben odáig fe j
lődtek a magyar dolgok és a világ 
dolgai, hogy az írónak nem  maradt 
más módszere, m int a kegyetlen, 
csontig-velőig ható leleplezés. Mó
ricz szó szerint vette az igazmondást. 
Miért cselekedte ezt? Hogy a tvaló-

Egy m és a lkalom m al D. Dr. D ibelius  
püspökhöz in téztek  ném et k ereszty é
n ek  lev e let, k öv ete lv e , hogy N ém et
ország egyh ázi veze tő ség e  em elje  fe l  
szavát az em b eriséget fen y eg ető  v e 
szed elem  e llen .

U gyan csak  n agy  a  tiltak ozás az 
angol keresztyének  között. G oventry- 
ben Világiak és egyh áziak  eg y ü ttes  
gyű lésen  k öv ete lték  az a tom nagyh a
talm ak tárgya lása it a hidrogén - 
íeg y v erek  m egszü ntetésérő l. Derby  
püspöké a n em zetek  k ö te lesség ek én t  
em lítette  a v ilág  m egőrzését a k a 
tasztrófáktól és ann ak b iztosítását, 
hogy a  h idrogénbom bát n e  haszn ál
ják.

A z egyház fe le lő sség e  kérdésében  
n a g y je len tő ség ű  az a nyilatkozat, 
am ely et egy  japán egyházi vezető: 
Dr. Mihio Kővaki ju ttatott e l a  ja 
pán beli E gyesü lt K eresztyén  Egyház  
n evéb en  az am erikai egyházakhoz. A  
nyila tk ozat szerint a  japán nép  nem  
hajlandó am erikai m isszionáriu sok at 
hallgatn i, ha az egyházak  n em  tan ú 
sítanak  döntő m agatartást az a tom 
feg y v erek  kérdésében . »A nnak az 
országnak polgáraiként, m ely et há
rom szor érin tettek  az a tom - és h id 
rogénbom ba é s  keresz
tyénekként n yu gta lan okn ak  kell len 
nünk en n ek  a szörnyű fegyvern ek  a 
pu szta  létezése  m ia tt is. R em éljük , 
az am erikai egyházak  m egértik , hogy  
a  m isszió i m unkában v a ló  részvé
te lü k  nem csak  em berek  é s  pénz k ü l
d ésében  á llhat, hanem  m in d en ek 
e lő tt m egk övete li a határozott k e 
resztyén  le lk iism eret példaadását«  
—  m ondja a  ny ila tkozat és hozzá
teszi, hogy

ugyanezt az állásfoglalást várják 
az Egyházak VÜágtanácsa evan

stoni konferenciájától.
A m agyar k eresztyénéit há lásak  

Isten nek , hogy am int a  m i le lk iis 
m eretünk et éberré te tte  az Isten  e b 
ben a dologban, úgy ébreszti m ost 
m ind több és több egyház és k e
resztyén  lelk iism eretét.

Isten biztató ígéretét látjuk eb
ben és áldását, hogy munkánk 
a bekéért nem lett és nem lesz 
eredménytelen I Egyben pedig 
imádkozunk azért is, hogy az 
Istentől kapott áldás és eredmé
nyek ne tegyenek bennünket el- 
bizakodottakká, hanem késztes
senek egyre erősebb munkára, 
nem kisebb dologért, mint az 

emberiség jövőjéért!

ság és igazság elmondásával kész
tesse olvasóit az ellentétes cseleke
det és magatartás vágyára. Néha 
párhuzamot is vont ebből. A  té
kozló, vad s fékezhete tlen  Báthory 
Gábor mellé festette az ország
építő, komoly s nagy gerjedelrnű 
Bethlen Gábort. A  mohó, Semmi tör
vényt nem  érző Túri Danihoz párja
kén t rajzolta meg a szívós, okos, 
lassú Joó Györgyöt, a  »boldog em 
bert«. Folytathatnám a hasonlitga- 
tást. De aki olvasott M óricz-tegényt, 
tudja, hogy az elriasztó, barbár, ri
deg jellem ek fölött ott állanak az 
élet szépséges eszményei: a becsüle
tesség, bátorság, megbízhatóság, kö
telességérzet, önzetlenség, szeretet, a 
családi kör melegének hősei. Elfe
ledhetjük a kis Nyilas Misinek, a 
Légy jó mindhalálig hősének, tiszta  
jellemét? Vagy Matolcsy Miklósét, 
a lelkipásztorét, aki megváltója  
óhajt lenni a rábízott nyájnak, s akit 
a rossz falusi jellem ek tesznek  
tönkre? A  M óricz-évforduló ma, a 
M óricz-művek elterjedésének sohsem  
látott korszakában, fe lveti a kérdést: 
megérti-e m indenki e nagy írónak 
üzenetét ebben a hazában? Meg kell 
értekünk azt, hogy a rossz valóság 
rajza a jó valóságért van, a boldog
talanságé a boldogságért, a háborúé 
a békéért, az ocsmányságé a tiszta
ságért, a bűné az erényért s summá
ban: a nem zeti vétkeké a nem zeti 
dicsőségért. A  valóság és igazság 
magyarja ezért leli lelki építőmeste
rét Móricz Zsigmondban. S  ezért ma
rad Móricz Zsigmond a magyar nem 
zet nagy tanítója mindaddig, amíg 
életünkből végleg el nem  tűnnek a 
rosszaság, a szeretettem ig, a gyásva-

Eltévesztett megtérés
Nem talált többé módot a meg

térésre, noha könnyhutlatással ke
reste azt — írja EzsttUfóí a Zsidókhoz  
írott lev é l. Ennek az oka egy  fe l-  
n ev ek ed ett keserű  gyökér, am iről 
előbb ír a lev é l, de ír 5. MÓZ. 29, 18 
is, ahol a »késerű gyökér« az  Isten 
től a bá lványokhoz v a ló  elpártolás. 
A  lev é l á lta l c ím zett zsidóknál a ke- 
resztyénaégtöl a zsidó kü lsőségek 
hez va ló  átpártolás botránya forgott 
fenn . De az idézett kifejezésen ér
tendő általában a tan és az erköl
csök té tén  felm erülő m inden té 
véig.

K ét ily  k eserű  gyökeret em lít a 
szöveg  is, a m elyek  ÉzsaUt is  je lle 
m ezték  s  a m elyek  m in d egy ik e  le 
h ete tlen n é  teszi a  m egszentelést.* A  
paráznaság az egyik , m e lly e l a bűn  
fe lé  fordul az em ber, a  szen tség te-  
len ség  (isten telenség) a  m ásik, 
m e lly e l Isten tő l e lfordu l a  sz ív . A  
kettő  É zsauban eg y  fo lyam at két 
Vége.

A fo lyam at ez: e lad ta  e lső szü lö tt-  
ség í jogát. Ez a  jog n égy  dolgot je 
len tett. A bban állott, h ogy  az e lső -  
szülött fiú  v o lt  (1.) a nem zetség  
fe je , (2). ő t ille tté  a papi m éltóság, 
(3 ) az  apai vagyonb ól k ettős vészt 
örökölt, s  azon  fe lü l (4.) az elsőszü
löttek örököseivé váltak azon ígé
retnek, m elyet Isten Ábrahám nak 
tett, hogy t. í. az 6 martnából fog 
származni a Megváltó. É zsau ezen  
e lső szü lö ttek  között a harm adik  lett 
volna, de e lad ta  jogát egy  ételért.

M egértvén  a v eszteséget, m á s
k én t kezdett íté ln i s  kön n yh u lia tás-  
sal kereste  a m egértést. M egjegy
zendő, hogy n em  bűnét csak vesz
teségét siratta. Nem isten t kérte, 
hogy változassa meg a szentségtelen  
szívét, hanem Izsákot, hogy Vonja 
vissza Jákobnak adott szavát. E red
m én y t Így nem  is érh ete tt e l. Ha 
bűnét bánta Volna m eg, m egtérés
h e z  jutott volna. M ert, ak i azt m eg
bánja, s  annak b ocsán atát kön nyek
kel keresi, az azt m eg is ta lá lja , 
am inthogy  m eg  v a n  írva: »aki én -  
hozzám  jő, sem m iképpen  ki nem  
vetem « (Jn. 6:37).

Ézsau rosszu l in d u lt • m egtérése  
tanít, h ogy  jobb Isten n ek  kegyel
m ét idejekorán  m egőrizn i, m in t e l
v e sz íté sé t későn m egsiratn i.

Koren Pál bibliamagyarázataiból,
1896.

Az eszme rést tör ott is, ahol az 
ágyúk nem, Jókai Mór

ság, az önzés, a  megbízhatatlanság. 
M ajd jő egy nemzedék, am ely már 
csak em lékezésként fogja olvasni a 
mai igazmondás regényeit és elbeszé
léseit.

A KEHELY JELÉT
keresik a cseh történetírók az egy
kori magyar Felvidéken, a szlovák 
protestáns templomokon, s m in t Emil 
Edgar írja a Kostnické Jiskry című 
egyházi lap június 9-i számában — 
nem  találják ott, ahol valóban har
minc éven át táborozták, laktak, 
ténykedtek a husziták. A  kehely, 
m int huszita jelkép, nagyon ritka  
Szlovákiában. A  lutheri reformáció, 
amelyhez érdekes módon tüstént oly 
nagy számban csatlakoztak németek, 
szlovákok és magyarok a történeti 
Felvidéken, csak itt-o tt fogadta el 
saját jelének a hitújításban előtte 
járó huszitizm us szimbólumát. De 
még ezek is, m int például a tiszolci 
ev. templom falának kelyhe, nem  
eredetiek, a 17. század elején kerül
tek  oda, annak a szóhagyománynak 
az alapján, hogy a templomot valaha 
a szlovákok közt járt husziták épí
tették. A  cseh történetíró sorra ve
szi a számbajövő történeti kútforrá- 
sOkat. Idézi Bertholomeides Lászlót, 
ciki Gömörben 1783-ban mindössze 
ké t ev. templomot talált a cseh hu
szita kehely em lékével. A  ratkói 
templomon 1910-ben maga a cikkíró  
látta a valóban építészeti szempont
ból egykorú falon a vörös kehely 
domború rajzát. Kevéssé hitelesnek 
találja Emil Edgar Tomdsiik tanul
mányát a gömöri-kishonti emlékeik
ről, am ely 1872-ben jelent meg. Tó
műibe, állapítja meg a cseh történet-

jú n iu s  27-én, vasárnap  délelőtt  
fé l 0 órakor ev a n g é lik u s va llásos  
fé lórát k ö zvetít a  P etőfi-rád ió . P ré
d ik á l Gyöngyöst Vilmos esperes.
LÉLKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉG

A  budapesti le lk észek  ren dszeres
teo lóg ia i m un kak özössége 17-én tar
totta jún iu s h av i ö sszejövete lét. B e
vezető bitoliatanulm ányt Muntag
Andor o lv a so tt fe l a  »békesség«  
szó b ib lia i je len tésérő l. E zután »A  
S zen tlé lek  m un kája  az  egyházban«  
sdrozat k eretéb en  M ezősi G yörgy  
tarto tt é lén k  m eg b eszé lésse l egyb e
k ö tö tt e lőad ást ezen  a  cím en: »A 
S zen tlé lek  m eg szen te li az egyház  
tagja it bűn e lle n i küzdelm ükben«, 
A  m un kak özösség  tovább fo ly ta tja  
a S zen tlé lek  é s  az  egyház kérd ésé
nek  tanu lm ányozását.

GYÖR-SOPRONI EGYHÁZMEGYE
A  lelkész! m unkak özösség  győri 

körzete jún iu s 15-én G yőrött illést  
tartott. Az úrvacsorái isten tisz te le t  
után beszám olók  és m egb eszé lések  
vo lta k  az egy h á zk erü le ti g y ű lések 
ről.
PESTMEGYEI EGYHÁZMEGYE

A  lelk ész! m un kak özösség  jún iu s  
16-án az eg y etem es székházban, 
B ud apesten  g y ű lést tartott. A  kezdő  
úrvacsora! isten tisz te le t után Detre 
Lajos tá p iósze le-farm osi le lk ész  
b ih lla tan u lm én yozást v eze tett be. 
Maróíhl János aesai le lk ész  a szek
takérdésről, Jurányi István váci 
le lk ész  L uther k ét b irodalom ról 
szóló tan ításáró l tartott előadást. 
Az egyh ázm egyei le lk észg y ű lés be
hatóan  m eg b eszé lte  a korm ánypro- 
gram m  m ezögazd aságfejlesztő  in 
tézk ed ése it é s  több a k tu á lis kér
dést, m ajd a  nem rég  m egje len t  
Benczúr László: K onfirm ációi K áté  
c. k ia d v á n y  m eg b eszé lése  során k ö
szö n etét m ondtak  a kön yv  k iad á
sáért az Egyetemes Sajtóosztálynak .

IRSA
Jún ius 13-án zsú fo lt tem plom ban  

19 fiú  é s  19 leán y  konfirm ált. D él
után a  p ilisi eva n g é lik u s énekkar  
Csilló Mihály karnagy v eze tésév e l  
h an gversen yt tartott a tem plom ban. 
Igét h irdetett N ágyb ocskai Vilmos 
p ilis i lelkész . Az o ffertórlu m  je len 
tősen  seg ítette  a tem p lom  és kü lö
n ösen  az orgona küszöbön á lló  re
noválását.
MATRA8ZENTISTVAN

A  D éli E vangélik us E gyházkerü
let m átraszen tistván i egyházi üdü
lője július-augusztus hónapban 8—
14 é v es  gyerm ekek  n yaraltatását  
vá lla lja  szakszerű  fe lü g y e le t  m el
lett. Jelen tk ezn i leh et Rédey Pál 
egyházkerü leti le lk észn él, VIII., 
P usk in -u tca  12.

IRATTERJESZTÉS
Az Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály iratterjesztése július hónap
ban szünetet tart. Kérjük a lelkészi 
hivatalokat és a gyülekezeti iratter
jesztéseket, hogy megrendeléseiket 
még e hónapban eszközöljék.

író, hagyományokra, mondákra tá
m aszkodott állításaiban. így például 
a szép csetneki templomban hiába 
keresne bárki a fálálton kelyhet és 
az évszámot, nincs ott s nem  az 
idd mállasztotta le. Két m ásik tem p
lomon viszont katolikus szerzők állí
tása szerint m egvan a kehely s meg
van a szepesi Krigh falu katolikus 
templomában is, ahogy Díváid írja 
a Szepes vármegye m űvészeti em
lékeiben.

A  cseh ku ta tó  idézi Tóth-Szabó 
m üvét, a huszitizm us magyarországi 
hatásának eddig legjobb feldolgozá
sát. A  magyar történetíró 1910-ben 
levélben közölte a cikkíróval, hogy 
a huszitáik nem  építettek új templo
m okat Magyarországban, hanem a 
meglévőket láttáik el a kehely jelé
vel. Ilyen' je let azonban ott is találni 
a történeti Magyarország területén, 
ahol cseh husziták soha nem  jártak. 
Emil Edgar, úgy tűn ik fel, nagyon 
helyesen magyarázza a dolgot, ami
kor a zt írja, hogy a huszitizmus 
m int világ szem léleti elv terjedt el 
Magyarországon s ennek megfelelően 
jelképe, a vörös kehely, sokkal in
kább található meg színmagyar vagy 
színném et vidékeken, például Er
délyben, m int a Felvidéken. Hozzá
tehetjük, hogy a cseh történetíró ér
dekes fejtegetése azonos eredmé
nyeikhez érkezett a magyar huszitiz
m us magyar kutatóival. Ezek tudva
lévőén a karbeli levéltári anyag ré
vén állapítják meg, hogy a forra
dalmi huszitizm usnak legnagyobb 
hullámverése ott volt, ahová sem  
Zsizáka, Sem Giskra katonát soha 
nem  ju to ttak el, ahová csak az eszme 
férkőzött be, oldó és bontó hatásá
val, az erdélyi magyarok és szászait 
közt

S za la tn a i Rezső

köbanya
A  g y ü lek ezetb en  m egtartották  az 

évadzáró szeretetven d égséget, a m e
ly en  K oren Emil le lk ész  beszám olt 
a gyü lek ezet ez év i m unkájáról, a  
g y ü lek ezet énekkara  pedig  eg y  évi 
m unkájából adott gazdag bem utatót,

FŐT
Jú lius 1— 5. C salád i k on ferencia ,

8— 12. leán yok  kon ferenciája , 13—
16. le lkészesa ládok  konferenciája , 
22— 26. fiúkon ferencia . R észvéte li 
díj napi 15 forin t. H ozni k e ll tak a
rót, lepedőt, kispárnát. Je len tk ezés:  
E vangélikus B e lm isszió i O tthon, 
Főt.

HIRAIGAZÍTAS
L apunk legu tóbb i szám éb an  érte 

lem zavaró sajtóh ib a  van. A  Tettre 
indító ̂  emlékezés c. vezetőcikk ben , 
az e lső  oldalon, az  e lső  hasáb  utolsó  
soraiban o lvash ató  m ondat h e ly esen  
íg y  szól: »Romain Rolland a nem  
épen tökéletes francia fordításaikra 
gondolva mondta, hogy A d y  volt a 
világháború egyetlen igaz kö ltő je^

Magyar énekek 
a finn éneksskönyvben
A  M agyarországon járt és m agya

rul is beszélő  V ilja n en  P aavo  le lk ész  
»Jövel, J é z u s , . .« c ím en  hosszabb  
cik ket írt a fin n  g y ü lek ezeti én e k e s
kön yvbe b ev ett 5 m agyar egyh ázi 
énekről. M egem líti, h ogy  a k ö v et
kező én ek ek  k erü ltek  át a D u nán tú li 
E vangélik us É nekesk önyvb ől a h iv a 
ta los fin n  egyházi ének esk ön yvb e:  
»Térj m agadhoz, drága Sion«, » ö r ü l  
m l szivünk*, » J övel Jézus, le lk em  
hő szerelm e«, »N e szállj perbe én  
velem «, és »T éged keres im ádságom «, 
Az Itt fe lsoro lt ö t én ek  közül eg y  
sem  m aradt haszn á la tlan u l, sőt m ind  
az ötöt m eg ism erték  és m egszerették  
F innország g y ü lek ezetei. A z öt m a
gyar értek nagyban és á llan dóan  hoz
zájáru l a finn -m agyar  testvér i kap
cso latok  ápolásához. A zt is  m egem 
líti V iljan en  P aavo, ho g y  az én ek ek  
fordítása  közben a tartalom hoz, azaz 
az eredeti szöveghez ragaszkodtak  
és a ford ítás költői form ája is  k i
fogásta lan . M indössze e g y etlen eg y  
énekford ítássa l kapcsolatban vann ak  
m ég m egjegyzései, ez  ped ig  a  »Jövel 
Jézus, le lk em  hő szerelm e« kezdetű  
ének. K öltői szem pontból en n ek  az  
éneknek  a fin n  ford ítása  is  elsőran gú , 
— m ondja V iljan en  P a a v o  •— azon
ban az eredeti m agyar szövegtő l, a 
m agyar én ek szövegb en  lév ő  képektő l, 
nagyon  e ltér  a fin n  fordító. A z ere 
deti szövegből k ét versszak ot ki is  
hagyott. C ikkében  V iljanen  P aavo  
közli a sa já t ford ítása  szövegét is, 
a m ely  az eredeti tarta lm at valóban  
sok kal jobban v isszaadta , m in t a  h i
va ta los fin n  én ek esk ön yvb en  lévő.

V iljan en  P aavo  ezen  c ik k év el kap
cso latban  a K otim aa következő szám a  
A arni V oipio  professzortól közöl 
m egjegyzések et. A arni V oipio  pro
fesszor sz in tén  járt M agyarországon, 
Ő is  tud m agyarul. F ia, M artti V o i
pio pedig egy  é v e t tö ltö tt a soproni 
ev a n g é lik u s h ittud om ányi karon, m int 
ösztönd íjas. V oip io  professzor V ilja 
nen P aavo  én ek ford ításá t érd ek esn ek  
ta lá lja  és azt írja, hogy az ink ább  a k 
kor le tt v o ln a  időszerű é s  v á lh a to tt  
volna hasznossá , am ikor a h iva ta los  
fin n  én ek esk ö n y v  szám ára ford ítot
ták a »Jövel Jézus, lelkem  hő sze
relm e« cím ű ének et. C ikke tovább i 
részében  azokkal a tév ed ések k el fo g 
la lk ozik  V oipio  professzor, a m elyek  
áz em lített ö t m agyar ének  ad até i
nak  m eg je lö lésév e l kapcsolatosak .

Felvétel a Teológiai Akadémiára
Akik a Teológiai Akadémiára való felvételü

ket óhajtják, ezirányú kérvényüket legkésőbb 
j ú 1 1 u s 3l-íg ttyujtsák be a dékáni hiva
talba (Bpest, VI., Lendvay-utca 28.), A fel
vételi kérvényhez a következő okmányokat 
kell mellékelni: a) születési bizonyítvány, b) 
a legmagasabb iskolai végzettség bizonyít
ványa, c) helyhatósági vagy más olyan bizo
nyítvány, amely a kérvényező lakását, szociá
lis helyzetét, szüleinek foglakozását és kere
seti, illetve szociális viszonyait feltünteti, d) 
orvosi bizonyítvány (részletes), e) keresztelési 
bizonyítvány, f) konfirmálás! bizönyívány, g) 
az ilfefékes lelkész és esetleg vallástanító
lelkész bizonyítványa, mindenesetre annak a 
lelkésznek a bizonyíványá, aki a folyamodó
nak a legutóbbi években lelkipásztora volt, 
h) esetleges egyházi működéséről szóló bizo
nyítvány. Mellékelni kell továbbá olyan rész
letes önéletrajzot, amely feltárja a kérvényező 
családi és társadalmi körülményeit, valamint 
a lelkészi szolgálatra indulás okait is. Az 
okmányokat eredetiben kell beküldeni, de in
dokolt esetben hiteles másolatokat Í9 lehet 
mellékelni. A másolatokat »egyházi belhasz- 
nálatra« megjelöléssel egyházközség lelkész 
is hitelesítheti. A tanulmányi idő öt év.

A fenti kérvénnyel egyidőben a jelentke
zők kérjék felvételüket az Evangélikus Lel
késznevelő Intézetbe. Ez a kérvény Is a dé
kánhoz küldendő részletes önéletrajzzal. 
Ugyanebben a kérvényben lehet folyamodni 
tartásdíjkedvezményért. A férfihallgatók bent- 
lakási kötelezettségéről, a nőhallgatók elhe
lyezéséről, a tartásdíjról (stb.) az Intézet 
igazgatója ad felvilágosítást levélbeli meg
keresésre.

T Á R T  K A P U V A L
V isz  a vonat. O dakint m ost tavasz van: 
ezer v irágú , színű, illatú .
Hallgatok. Nézek. A szememben élek. 
Olyan az most, mint két kitárt kapu.

Aranyhfmes a rét, s a könnyű szélben 
ragyogva ver a rozs hullámokat. 
Jöjjetek, színek, fények! Kész a szívem, 
s tárt kapujában ujjongva fogad.

Járjátok be a téli, zord szobákat! 
Hozzatok illatot és életet!

Krisztusom, tekints rám tavasz-szemeddel! 
Minden kapumat kitárom neked.

Túrmezei Erzsébet

J E G Y Z E T E K
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Beszámoló ez egyliáskerületi
A Déli Egyházkerület közgyűlése

és a vele kapcsolatos egyházkerület! 
események június 9-én, 10-én és
11-én voltak. Szervián, délután 5 óm 
kor az esperesek tarto ttak  értekez
letét, ahol az egyházimegyék és az

egyházkerület, aktuális kérdéseit be
szélték meg. M ásnap délelőtt az egy 
hózikerületl tanács ülésében előkészí
tette az egyházkerületi közgyűlést. 
Délután az egyházmegyei

lelkész! m unkaközösségek
ta rto ttak  együttes ülést, Ezen a gyű
lésen 106 lelkész vett részt. Sikter 
András esperes magnyitó áhítata 
u tán  D. Dezséry László püspök adott 
általános tájékoztatót, melyet a lel
készek mindvégig nagy érdeklődés
sel hallgattak, Prőhle Károly teoló
giai tanár »A keresZtség és a keresz
telés rendje egyházunkban« címen 
ta rto tt előadást. Az ülés a késő esti 
órákban Káldy Zoltán lelkész ige

hirdetésével végződött. Pénteken reg
gel 9 óraikor a Deák-téri tem plom  
ban

is ten tisz te le t
kezdte meg az egyházkerületi köz
gyűlést. Mekis Adilm esperes, püs
pökhelyettes prédikált.

A Deák-téri egyházközség dísz 
term őben délelőtt 10 órakor kezdő
dött meg

az egyhézkeíü leti közgyűlés.
Az elnöki asztalnál D. Dezséry 

László püspök és a  Darvas József
egyházkerület! felügyelőt helyette
sítő dr. Rnjnay Károly rangidős 
egyházmegyei felügyelő foglallak 
helyet, m ellettük pedig az egyház
kerület nyolc egyházimegyéjének 
esperesei ée felügyelői.

Az Erős vár a mi Istenünk első két 
versének eléneklése és D, Dezséry 
László püspök imádsága után az 
egyházkerületi felügyelőhelyettes az 
eiikotmányos formák között megnyi
totta a közgyűlést. Bejelentette, hogy

Horváth János, az Állami Egyház
ügyi Hivatal elnöke üzenetben tol
mácsolta jókívánságait a közgyűlés 
felé, mivel sajnálatéra személyesen 
nem tud azon részt venni. Az egy
házkerület] felügyelöhelyettes Üdvö
zölte a megjelen teköt, közöttük 
Rtraub István osztályvézetőhelyet- 
test, az Állami Egyházügyi Hivatal 
képviselőjét és dr. Páífy Miklós 
teológiai dékánt.

Ezután terjesztette a  közgyűlés elé 
D. Dezséry László püspök

püspöki jelentését.
Az egész egyházi életeit alaposan 

Ismertető püspöki jelentés a követ
kező szavakkal kezdődött:

»•Az emberiség történelmének azt 
a pillanatát, amelyben ez a püs
pöki jelentés a Magyarországi 
Evangélikus Egyház eddig meg
tett útjáról számol be, és szol
gálatának következő útszakaszát 
keresi, egy égbetörő füstfelhő 
jelzi. A Csendes-Óceánon felrob
bantott hidrogén-bomba füst
felhője ez. Nyilvánvaló leit, 
hogy az emberiséget halálos ve

szély fenyegeti.
Es nyilvánvaló le tt az is. hogy mi ez 
a Veszedelem és hermán fenyegeti 
ez a Veszedelem az emberiséget, En
nek az egész em beriséget éberségre 
hívó robbantásnak a szerzője az a 
John Forster Dulles am erikai kül
ügyminiszter volt, ak i az Egyházak 
Világtanácsa első am sterdam i Világ- 
zsinatán előadó volt, Szónok egy 
olyan vitában, amelyben a másik 
vitányit» előadást dr. Josef Hro- 
múdka, prágai teológiai dékán ta r 
totta, az a világhírű protestáns teo
lógus, aki azóta a  debreceni Refor
m átus Teológia díszdoktora és a 
Béke-Világtan.ács tagja. Ez a néhány 
tény és a bennük rejlő antinóm ia 
v ilágítja meg a Magyarországi Evan
gélikus Egyház és minden keresztyén 
em ber egész belső problem atikáját s 
égész helyzetét.«

— Milyen az a helyzet, amely 
így előállott? — kérdezte ezután a 
püspök, m ajd rövidén ism ertette á 
nyugati kérésztyénsóg állásfoglalásá
nak  fejlődését az öt évvel ezelőtti 
párzsi Béke-Világgyűlés óta. »Azóta 
elm ondhatjuk, hogy nem  is háború 
fenyegeti a  világot, hanem  mag,a a 
világra kiterjedő pusztulás« — álla
pította meg, majd így folytatta:

»A nyugati keresztyéinség jobbik 
fele is felism erte im m ár, hogy a yi- 
lágke.resztyénség nem m aradhat szőt
ten és tétlen az emberiség történel
mének ezen a pillanatán. Evanston- 
ban m ér kétségtelenül a rra  kény
szerül a világkeresztyénség. hogy az 
emberi ség létéért és jövőjéért har
coljon — ha valam ennyire is méltó 
akar lenni a  keresztyén névre.«

A m agyar protestáns egyházak 
nemzetközi helyzetéről és tekintélyé
ről szólva, kiem elte a  püspök az 
Egyházak Világtanácsa egyik elnö
kének, dr. G. Belinek és fő titkárá
nak, dr. Wisserd Hoofínalc látoga
tását és azt a  figyelmét, am elyet egy
házaink evanstoni készüléseinek a 
világ minden tá ján  szentelnek. A 
továbbiakban így folytatta jelentését 
D. Dezséry László püspök:

»A keresziyénség tartozik enge
delmeskedni Isten Igéjének s az 
emberiség történelmének ezen 
a pillanatán szólnia kell, hogy el
végezze a rábízott szolgálatot és 

megmentse a maga lelkét.
Kihez kell szólnia ma a vilégke- 

resztyénségnelk? Ahhoz az em beri
séghez, mely kezd meggyőződni 
afelől, hogy a háború elvesztette ér
telmét, politikai jelentőségét és azt 
a világrendező szerepét, melyet ed
dig neki tulajdonítottak s, melyben 
egyébként ml eddig sem hittünk, so
hasem  hihettünk. Ahhoz az em beri
séghez kell szólnia, mely egy nem 
zedék idején két fertelmes világ
háborút élt ál és mely békében akar 
alkotni, boldogulni a földön. Ahhoz 
az emberiséghez kell szólnia, amely 
m indinkább hisz abban, hogy a kü
lönböző társadalm i, gazdasági rend
szerek békés egymás m ellett élésé
tiek lehetősége van, amely a nagy

hatalm i tárgyalások békés megegye
zésben megnyilvánuló ered'ményét 
lehetségesnek ta rtja , s am ely semmi 
egyébért nem  harcol lelkesebben, 
m int az együttes biztonságért.

De m it kell szólnunk ennek az 
em beriségnek? Helyesen érzi az 
Egyházak Világtanácsa, hogy a re 
ménység szavát keil szólnunk. Isten 
az evanstoni főtémát. »Krisztus a 
világ reménysége« ajándékul adta d 
világkéresztyénségnek és ra jta  ke
resztül az arnibariségndk. Isten min
den ajándékát úgy ad ja és azért 
ad ja  az egyháznak, hogy azzal az 
egész em beriséget ajándékozza meg,« 

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház kész a  teljes reménységet 
hordozni. Erre a teljes reménységre 
Isten készített fel az élő Jézus 
Krisztus életet tám asztó igéje ál
tal, hogy eszköze lehessünk az em
beriség javára,, Többünk van, m int 
egyszerű földi “reménység.

Jézus Krisztus eljövetelének és 
végső győzelmének teljes re
ménységében élünk. E remény
ség nélkül szegényebbek vol
nánk mindenkinél. Az egyház
nak semmije sincs, ha nem 
tudja sóvárogva és teljes bizo
nyossággal várni az ő urát, biz
ton támaszkodva az ő Ígéretei
re. fiz a ml teljes reménységünk 
azonban azt jelenti, hnev kitisz
tít minket Isten az álkegyesség 
ázim kísértéséből, hogy ne ve
gyük komolyan a földi életet és 
főleg az embert. Ezen a földön 
is Isten ígéretei alapján az ö  ir
galmasságát csodálva, remény

ségben élünk.
A földieket am a nagy reménységre 
hívjuk, de nem vetjük meg a föl
diek földi reménységeit. Sőt, ama 
nagy reménységből bátorodunk földi 
rem énységekre és bátorítjuk  m ind
azokat, akiknek a földön a mi most 
élő nem zedékünk vészterhes tö rté
nelmi pillanatában jó rem énysé
gük van.

A püspöki jelentés első nagy beje
lentéseként az

Evanstoaiba
való készülődésről adott számot a 
püspök. »Nemcsak képviselni ké
szülünk a  m agyar evangélikus egy
házat, hanem  bizonyságot is tenni 
egyházunk és népünk élő reménysé
géről« — mondta, m ajd így  foly
ta tta : »Tudatában vagyunk annak, 
hogy az evanstoni világzsinat bi
zonyságtételt akar adni az egész vi- 
lágikeresztyónség szájába. Tudjuk, 
hogy az a bizonyságtétel egyben 
irányelvvé is lesz a világkereeztyén- 
ség számára. Tudatában vagyunk 
tehát Isten színe előtti felelősségünk
nek.

Az a vágyunk és könyörgésünk, 
vajha tudnánk Evanstcnban élő 
bizonyságot tenni gyülekezeteink 
hitéről. Vajha tudnánk egyetér
teni Evanstonban minél többek
kel, akikkel csak lehet! Vajha 
hozzá tudnánk járulni ahhoz, 
hogy a világzsinat bizonyságté
tele tiszta, érthető és áldásos 

legyen!«
Egyházainkban komoly, sőt példa

m utató ökumenikus érdeklődés van. 
A legkisebb gyülekezetekben is 
imádkoznak és dolgoznak a keresz
tyén ság egységéért és a világkeresz- 
tyénség jó szolgálataiért, az emberek 
között.«

»Kérem az Egyházkerület közgyű
lését, tartsa imádságában a világ
gyűlést.

••  * «9

. Innen kérem egyházunk gyüle
kezeteit, hogy tovább imádkoz
zanak és dolgozzanak a keresz- 
lyéilscg egységéért és jő szolgá
lataiért az emberiség mai, fe
szült, történelmi pillanatában.«
A továbbiakban részletesen beszá

m olt a püspök

Ö kum enikus k ap cso la ta in k ró l
különösen te külföldi egyházi ve
zetők magyarországi látogatásairól és 
prédikációról, Valamint püspökeink 
külföldi útjairól.

Jelentésének második részét a kö
vetkező szavakkal kezdte D. De
zséry László püspök:

»Istennek az az irán tunk  megnyi
latkozott kegyelme, mellyel ezt a 
széles távlatú, az egész keresztyén- 
ségre kiterjedő szolgálatot adta né- 
küúk, csak mind annak tetejébe 
adott áldás, melyet Isten

Itthon
drága magyar hazánkban adott né« 
künk.«

Először hazánk békés fejlődéséről 
szólt, majd ré té rt egyházunknak a 
M agyar Népköztársaságban betöltött 
szolgálatra: »Istentől vettük  az en
gedelmességnek azt a ju talm át, hogy 
egyházunk m indig több belső bizton
sággal tud ja vállalni a napi feladatot 
és az örök elkötelezést egyaránt. 
Tőle vettük azt az ajándékot iá, hogy 
népünk m indinkább elfogadja egy
házunk szolgálatát. Minél engedel
mesebben szolgálunk Istennek, an 
nál Inkább féSZéüülühk megbecsü
lésben hazánk korm ánya és dolgozó 
népe részéről. N

Most az a lehetőség nyílott meg 
előttünk, Hogy a nemzeti egység 
nagyszabású új kiépítése pro
gramodéban a minisztertanács 
elnöke nevünkön szólított min
ket. Isten iránti engedelmessé
günk újabb bizonyítása lesz, 
hogy válaszolunk erre a felhí
vásra és bizonyságtétellel, mun
kával veszünk részt a nemzeti 
egység felépítésében, népünk jó

léte és békéje érdekében.« 
»Szívesen Vészünk részt abban a 
nemzeti seregszemlében, melyre ha
zánk készül, hogy áttekintse a nem
zetépítő erőket s mozgósítsa azokat 
a közös jólét emelése céljából.«

Egyházunk azzal a tanítással, me
lyet Isten Igéje alapján h itvallásai
nak megfelelően adni tud, Tessedik 
Sámuel, Krman Dániel, Ráth Mátyás, 
Rázga fiái, Haubner Máté, Székács 
József és oly sok más m agyar evan
gélikus lelkész példája nyom án né
pünk előmenetelét k ívánjuk szol
gálni. Nemzeti fejlődésünk ezen leg
újabb szakaszán Isten Igéje alap
ján, hitvallásaink alapján és a ma
gyar protestantizm us legjobb hagyo
mányaihoz hűen kívánunk dolgozni, 
kívánunk m unkálkodni üdvössé
günkért és földi boldogulásunkért.« 

Ezután
eg y h á zu n k  z s in a ta

újjászervező m unkájáról szólott a 
püspök:

»Ez a szervező m unka az elm últ két 
esztendőben lefolyt, a törvény meg
állta  az élet próbáját és mind a ti
zenhat egyházmegye igazolta most 
lefolyt közgyűlésén aat, hogy ez a 
rendezés helyes alapelvek érvényesí
tésével életszerűen történt.«

»A Déli Egyházkerület szilárdan 
összekovácsolrtdott és minden vá
rakozást felülmúló eredményes

séggel tud dolgozni.«
»Örömmel jelenthetem, hogy az 
egyházkerület 153 egyházközsé
gének jóval több, m'jtt a felét 
már meglátogattam. A lelkészt 
munkaközösségek mindegyiké

ben részt vettem,
közülük nem  egyben többször is. A 
püspöki hivataliban az elm últ csak
nem  két év a la tt napi átlagban 7 
személyt fogadtunk, akiknek leg
alább fele vidéki egyházi ember 
volt.«

»Isten iránti hálával m ondhatjuk, 
hogy az egyházmegyékben és az egy
házkerületben sok igen régi, kele- 
vényszerűen meghúzódó probléma 
rendeződött az elm últ időszakban, 
melyekhez azelőtt hozzányúlni sem 
m ertek s m elyeknek rendezése után 
most virágzó elet alakult ki az egy
házban.«

»Általánosságban meggyőződéssel 
tudom megállapítani azt, hogy 

egyházunk a belső rendezésnek, 
az alapvető szervező munkának 
korszakát éli, mely egy új típusú 
egyházi élet, egyházi szervezet 
és egyházi munka kialakulásá
nak szilárd alapjait vetette meg. 

Ezek az alapok szilárdak azért, m ert 
gondosain figyeltünk arra, hogy en
nek az alapvető szervező m unkának 
az irányelvei egybeillők legyeinek az
zal a fejlődéssel, am elyet egyhá
zunk környezetében, a  nemzeti és 
társadalm i életben s nem  kevósfobé 
a gazdasági életben, Istentől kapott 
adottságként élt á t magyar népünk.«

(Folytatás a 4. oldalon)

Az em berrő l való gondoskodás
Napokon át ülésezett az országgyűlés és nagy alapossággal Megtár

gyalta az elm últ évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, valamint 
az 1954. évi állami költségvetést, Ez a jelentés és törvényjavaslat képezte 
az országgyűlés m unkájának gerincét.

A  költségvetés világosan tükrözi népünk vezetőinek, hazánk kor
m ányának azt a törekvését, hogy a dolgozó nép jólétét, szeretett magyar 
hazánk előrehaladását szolgálja. A z elm últ évről szóló beszámolóból k i
tűnik, hogy a kormányprogramon óta nagy m értékben emelkedett a 
munkásaik, parasztok és alkalmazottak jövedelme és vele együtt a keres
kedelem  áruforgalma is, különösen is azokban az élelmezési cikkekben, 
am elyek a lakosság életszínvonalának emelkedését m utatják, A  költség- 
vetés teljesítéséről szóló jelentés m egm utatja azt is, hogy a mezőgazda
ságot fejlesztő intézkedések nyomán m ilyen nagy m értékben em elkedett 
nemcsak a mezőgazdaság termelése, hanem a parasztság termelési kedve  
is. A z új költségvetés több lényeges tételben csökkentéseket hajt végre 
annak érdekében, hogy a költségvetés szilárd egyensúlya m ellett biztosítsa 
a lakosság szociális és kulturális szükségleteinek fokozottabb kielégíté
sét, a mezőgazdaság fejlesztését és a kormányprogramon más célkitűzé
seit. Ezt a célt számtalan féSzlstintéZkedés szolgálja a költségvetésben. 
Első és egyedülálló ez a költségvetés, mert a nemzeti jövedelem legna
gyobb részéből közvetlenül és további nagy részéből közvetve a dolgozó 
népet részelteti. Mindez azt tanúsítja, hogy a népi demokratikus Magyar- 
ország politikája a jólét, a nemzeti egység, a béke és a szocializmus poli
tikája. Ennék a politikának köszönhető, hogy az ország vezetői és névé 
között a magyar történelemben eddig példátlan egység alakult ki, A  nép  
érzi és viszonozza azt, hogy vezetőinek törekvése, az emberről való gon
dolkodás, m indarm yiunk életénék szebbé, kultúráltabbá, éa örömtelié- 
sebbé alciikítdsa.

D o lg o z ó  n é p ü n k  tu d , ja  a z t  i s  h o g y  a  r ó la  v a l ó  g o n d o s lk o d a s t  j o  m U n - 
k á v a l ,  a z  á l l a m i  k ö t e l e s s é g e k  hűséges t e l j e s í t é s é v e l  k e l l  v i s z o n o z n ia .  
A  k ö l t s é g v e t é s  e l f o g a d á s á v a l  a z  o r s z á g g y ű lé s  i g e n t  m o n d o t t  a  d o lg o z o  
nép felem elkedését és békéjét s z o lg á ló  ország-vezetésre, A  magyar nép 
—  s benne evangélikus egyházunk népe — mindennapi m unkájában fogja 
ezt az igent a saját szavával megerősíteni.

Szombat esti közös imádságunk
Az igazi Felüdítő. —» Mt. 11,28.

E GYEDÜL JÉZUS m ondhatta el ezt a hatalm as mondatot: »Mindnyáján 
jöjjetek«, akik megfáradtatok. Jézus bizonyos VolW abban, hogy isteni 

h ata lm án ál fo g v a  képes m inden em beri teher levételére és minden meg
fárad t ember felüdftésére. Ezért tudta mondani: jöjjetek  mindnyájan.

A MEGFÁRADTAK megjelölés azokra az em berekre vonatkozott, aki
ket abban az időben az írástudók a törvény sok-sok apró alpontjának 

betöltésére köteleztek és akik ezek a latt a törvények alatt roskadoztak. 
Vagyis az írástudók által követelt kegyesség súlyos teherként nehezedett 
rájuk. Ezeket az Ilyen módom m egterhelt em bereket hívja Jézus magához, 
hogy megszabadítsa őket em beri erőlködéseiktől és ennek nyomán tám adt 
fáradtságuktól és a  benne való hit által új életre Vigye Őket. Magához 
hívja őket Jézus, hogy felszabadítsa őket egy olyan életre, amelyben nem 
az a fontos, hogy ők tegyenek valam it az üdvösségükért, hanem  az, hogy 
hittel megragadják azt, amit Jézus tett. Ez az élet egyben felüdített élet.

VALLJUK MEG, hogy sok problémánkat megoldhatatlannak látjuk, 
mert Jézus teljhatalmát nem Ismerjük.

ADJUNK HALAT, hogy Jézus Krisztus a kereszten elvette a legsúlyo
sabb terhűnket, a bűnünket és ott mindent elvégzett, ami új éle
tünkhöz és üdvösségünkhöz szükséges.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Jézus Krisztus által egyházunk népe a fel- 
üdültck közössége legyen. Imádkozzunk, hogy az igehirdetések 
elvégezzek a felUdltés szolgálatát és így megvidámltott lélekkel 
szolgáljunk egyházunkban és nemzetünkben. K. X.

B I B L I A - O L V A S Ó
HETI IGE: »Jöjjetek énhözzám mindnyájan, akik megfáradtatok 

és megterheltettetek és én megnyugosztlak titeket.« Mát. 11; 28.
Június 27. Vasárnap. — 1. Ján, 3; 13—18.

A magához hívogató Jézus m u ta tta  meg nekünk az igaz szeretetett' 
nem  nagy szavakkal szeretett, hanem  életét adta övéiért. Ez az ö  szeretete 
elkötelező szeretet: kötelesek vagyunk életünk szeretet-szolgálatban való 
»feláldozására«, nehogy az embergyilkosság szörnyű bűnében találtassunk!
Június 28. Hétfő. — Csel. 0! 1—7.

Ez is az egyház szolgálata. Az igehirdetés szolgálata m ellett az -ado
mányok kiszolgálása«, vagyis a szeretetmuftka is elengedhetetlenül fontos. 
A két szolgálat egymástól elválaszthatatlan.
Június 29. Kedd. — Préd. 5; 1—7.

Templombamenetel alkalm ával többet ér Isten ajándékainak figyelő 
vénása, a Benne való hit és az Ó félelme, mintsem a sok fölösleges beszéd 
és ígérgetés. Csak készülj csendben; de bizonyos reménységgel is: Isten 
ott akar téged szerfelett nagy gazdagságával meggazdagítani.
Június 30. Szerda. — Mát. 11; 25—30.

Ügy tetszett az Atyának, hogy minden titkát a »kicsikre*, a »sem
mikre« bízza, ö k  bizakodva és reménykedve fogadhatják Istennek minden 
k ijelentett titkát, m ert Isten, az Ő Fia, az Ür Jézus Krisztus által az ö  
nyugalm ába hívta őket, ahol megerősíti é$ m egnyugtatja Őket.
Július 1. Csütörtök. — Luk. 14; 12—15.

Jézus Urunk minden ellenszolgáltatás nélkül hívta magához az ő 
«asz tál közösségébe« a m egfáradtakat, Boldogok azok, akik az ö  mennyei 
lakom ájának is részesei lesznek. (Jel. 19:9.) De ez a keresztyén ém bert is 
figyelmezteti am ikor jót tesz: ne haszonért tegye, hiszen ez nagy áldással 
járó  szolgálat: Isten »szegényeiben« m agát az Urat- vendégeli meg (v. ö. 
még Zstd. 13:2-t!).
Július 2, Péntek. — 1. Kor. 1; 2Ó—25.

Sokan nem  hallják meg az Ür hívását, inkább jeleket, vagy tudományt 
várnának Tőle. ö  azonban, egyszerű prédlkálösban is csak úgy m utatja 
meg m agát, m int megfeszítettet! Ez a mohdat: »Én megnyugosztlak titeket« 
— azt is jelenti: »Ha valaki énutánam  akar jö n n i. . .  vegye fel az ő kereszt
jét«. A keresztviselő Jézus K risztusnak nem  lehetnék önző és -könnyelmű 
tanítványai.
Július 3. Szombat. — Jak. 2; 1—9.

Jézus még a hivogatásban sem volt szémélyválogató: m indenkit hívott! 
Pedig igaz megnyugvást és megbékélést ígért, örökkévaló kincseket! Ho
gyan lehetne személyválogató az ő földi egyháza, akkor, am ikor minden 
jó cselekedetével tulajdonképpen csak azt teszi, hogy engedelmeskedik 
az Urától kapott szeretetparancsnak? Gémes István

L I T U R G I K U S  R E N D
KANTORI SZOLGALAT

Az istentisztelet liturgikus énekeinek kottái a kántor számára. 
Kiegészítve a Dunántúli énekeskönyvnek a liturgiában elő nem 
forduló dallam aival. (A Kapi-korálkönyv pótlására alkalmas 
füzet.)

Ara: 50.— forint
Megrendelhető (a nyári iratterjesztési szünet alatt is): az Evan
gélikus Egyetemes Sajtóosztálynál. Budapest, VIII., Puskin-u. 12. 
Csekkszámlaszám: 220.278.



4 E V A N G É L I K U S  ÉLET

Beszámoló az egyházkerületi közgyűlésekről
(Folytatás a 3. oldalról)

A zsinati törvényeit m éltatása után 
a püspök a további zsinsti m un
káról emlékezett meg, valamint a 
készülőben lévő második törvény
eikkel kapcsolatban m éltatta az egye
temes egyház újonnan kialakult hely
zetét és m unkáját: »Ma m ár az 
egyetemes egyház nem  értelm etlen 
bürokratikus központ, nem  az egész 
egyházi életet bénító és rendkívül 
költséges csúcsszerv, hanem

az egyházkerületek együttműkö
désének színtere. Az egyházegye
tem minden szerve az egyház- 
kerületek munkájára, tapaszta
lataira és támogatására épül. Az 
egyházkerületi együttműködés 
pedig a gyülekezetekben kapta 

meg a maga reális alapját.
Ugyanakkor az egyházegyetem az or
szágos egyház minden országos 
m unkájának • és szervének összefo
gója.«

Az ebből az együttműködésből 
született jelentős eredmények közül 
kiemelte a püspöki jelentés az 
Egyházegyetem Diakóniai Osztályá
nak működését; az Egyházegyetem 
Nyugdíjosztáiya stabilitását, a Gyü
lekezeti Segélyosztály nagyvonalú 
egyházépítő tervét, az Országos Le
véltár és K önyvtár rendezését, a 
Teológiai Akadémiának egyházunk 
hitbeli állásfoglalásával és a gyüle
kezetekkel m indinkább kialakuló jó 
viszonyát és az Egyházegyetem Sajtó- 
osztályának mozgékony, hatásos ki
adói tevékenységét.

»Meggyőződésem — folytatódik 
a jelentés —, hogy Zsinatunk 
jelentősége még emelkedni fog 
és még jobban meg fogja mu
tatni, hogy állandó munkássága 
révén valóban a Magyarországi 
Evangélikus Egyház megtartatása 
és korszerű, áldásos munkája 
kialakításának legjobb biztosí

téka.«
Egyházunk

lelki életét
az igehirdetés komolyan vétele és a 
hitvallásos irányzat kialakulása jel
lemezte az elm últ időszakban. Ma 
m ár nyugodtan ta rthatjuk  jelentős 
kezdeményezésnek azt, amellyel az 
egyház lelkészeit és gyülekezeteit a 
hitvallások és a hagyományos tör
ténelm i evangélikus kegyesség betar
tására  és erősítésére figyelmeztet
tük.«

»Ennek az Isten jó kedvében ta r
tott fejlődésünknek az eredményei 
persze nem maguktól születtek. A 
lelkészi munkaközösségek megértő 
és lelkes m unkát végeztek egyház- 
kerületünkben ezekért az eredmé
nyekért. Az esperesek és az espere
sek értekezletei, egyházi sajtónk és 
az egyházkerület különböző m unka- 
közösségei óriási erőfeszítést tettek«.

»Hála legyen Istennek, hogy a 
Déli Egyházkerületben ma m ár va
lóban nem kell azért harcolni és 
hírverést végezni, hogy a lelkészek 
elhiggyék, hogy az egyház az igében 
áll, vagy bukik s az egyházi szol
gálat gerince az ige hirdetése. Isten
nek sikerült — félelemmel mondom, 
de mégis öntudattal — egyházkerü
letünk m unkásainak döntő többségét 
megnyernie a rra  a fáradozásra, hogy 
az evangélikus egyház valóban az 
evangélium egyházává legyen s hat
hatósan, életteljesen és az embereikre 
áldásthozóan bizonyságtevő és tanító 
egyházzá váljék.«

Köszönetét mondott a  püspök a 
Teológiai Akadémia tanárainak az 
egyházi megújulás sokoldalú támo
gatásáért, m ajd vázolta a  megújulás 
kísértéseit is. Különösen kiemelte az 
elbizakodottságot és ezzel kapcso
latban a  következőket mondotta: 

»Naponta kell ú jra  visszatalál
nunk az igéhez, naponta kell feinl- 
vizsgáInunk és korrigálnunk saját- 
magunkat.«.

»A naponta való engedelmesség 
a mi utunk, engedelmesség az 
igének, mert az igében vannak 
Isísn érvényes Ígéretei és csak 
Isten ígéreteiben van reális 

alapja a reménységnek.«
A püspöki jelentés következő része 

ezekkel a szavakkal kezdődött: 
»Egyházunk alapvető rendezésével 

és helyes igeszerű lelki tájékozódá
sával párhuzamosan építette Isten

egyházunk háztartásának»Istentől ajándékba kaptuk azt. 
hogy a te'jes írás igaz megérté
séért küzdünk, a teljes evangé
liumot hirdessük, gyülekezete
inkben az igazi közösséget mun
káljuk és kárhoztassuk soraink 
között a csonka evangélium, a 
csonka tanítás, a csonka állás
foglalás, a csonka, torz közösség 

minden formáját.
Ez persze nem történhetett éles és 
beható vitatkozások nélkül és nem 
történhetett anélkül, hogy egyes 
lelkészekkel és az egyházban meg
lévő egpes csoportokkal szemben a 
hitvallásosság kérdését igen komo
lyan fel ne vessük. Ezen az úton 
helyesen haladtunk és helyesen fo
gunk továbbhaladni.«

»A kérdést, amivel itt szembeke
rültünk, két dolog jellemzi. Az egyik 
az, hogy eleinte legfőbb gondunk 
az volt, hogy kerestük a gyülekezet 
közösségi jellegét és Istenhez könyö
rögtünk ezért. A fejlődés későbbi 
szakaszán közösségek alakultak gyü
lekezeteinkben, melyek azonban — 
b ár belül • látszottak lenni — kívül- 
rekedtek a  gyülekezeteken.

Ma már azt a világosságot hor
dozza egész egyházunk, hogy ma
guknak a történelmi, meglévő, 
élő gyülekezeteinknek kell kö
zösségé formálódniok és Isten 
Szentlelke számottevő eredmé
nyeket harcol ki közöttünk en

nek érdekében.
De annak érdekében is, hogy a ha
mis közösségeket, a csonka, az ál
közösségeket egyházunk életéből ki
ik ta tja . Ugyanakkor, persze, megítéli 
az ige alapján formálódó igazi gyü
lekezeti közösség kialakításában el
m aradott, halott gyülekezeteinket is. 
A m ásik az, am i ebben a fejlődé
sünkben nyilvánvaló, hogy elő
ször kerestük a korszerű igehirdetés 
ta rta lm át és m ódját. Ma, — Istennek 
legyen hála — ott tartunk, hogy

lelkészeink és gyülekezeti mun
kásaink nagy odaadással mé
lyednek el Isten igéjének tudo
mányos és a Szentlélek segítsé
géért könyörgő tanulmányozásá
ban, hitvallásainkat hívják se
gítségül a Szentírás értelmezé

séhez

fejlődését is.
A továbbiakban felsorolta a püs

pök azokat az egyre finomodó kísér
leteket, am elyekkel egyházunknak az 
igehirdetés erejére épülő új háztar
tását gátolni akarták  azok, akik a 
tengődés egyházpolitikáját vallották. 
Isten iránti hálával állapította meg, 
hogy

»népünk és hazánk irántunk 
\aló szeretetéből és áldozatkész
ségéből mindeddig megkaptuk 

azt, amire szükségünk volt«,
m ajd az államsegély öt esztendő 
m úlva esedékes csökkenésének pót
lására hívta fel a figyelmet.

AZ egyházi háztartásról szóló be
számolót ezzel a hitvallással fejezte 
be a püspök:

»Isten vezette a mi gondolkodá
sunkat. és kezéből etetett min

ket mind a mai napig.
Fennen ragyog egyházunk homlokán 
az 1953. évi VII. törvénycikk 1. §-a, 
m int a mi nem zedékünk bizonyság- 
tétele m indarra nézve, am it az egy
házi háztartás jelent. ,A M agyar
országi Evangélikus Egyház háztar
tását Isten igéjének hatalm ára ala
pozza és anyagi ere jét Isten igéjé
nek hirdetésére s a  szeretet gyakor
lására fordítja. Hívei az egyházat 
hitből és egyházszereteíből ta rtják  
fenn. Hozzájárulásuk és adakozásuk 
teszi lehetővé, hogy a Magyarországi 
Evangélikus Egyház szolgálatát be
töltse’.«

A lelkészek anyagi helyzetéről 
megálllapította, hogy »az elm últ két 
esztendő egyházunk lelkészi állom á
nyában a lelkészi egzisztenciák meg
erősödésének korszaka volt. Részle
tesen beszámolt az ezen a téren elért 
eredményekről, m ajd nyolc pontba 
foglaltan a közeljövőben egyházunk 
előtt álló legfontosabb problém ákat 
vázolta fél. Ezek: a nagyobb egyházi 
építkezések problém ája, a kántorok 
továbbképzése, a keresztyén énekes
könyv új kiadása, az ú. n. egyházi 
cselekmények (keresztelés, eskeíés, 
temetés) egységes, teológialag m.egJ

alapozott liturgiájának elkészítése, 
a szórványok ügye, általában a gyü
lekezeti m unka formái és tartalm i 
kérdései, a lelkészek továbbképzése 
és a lelkészi utánpótlás kérdései.

A püspöki jelentés befejezéseikép
pen köszönetét mondott a püspök az 
Állami Egyházügyi H ivatal jóindula- 

' "”í és tám ogatásáért, m unkatársai
nak, az espereseknek és a lelkészek
nek szolgálatukért és jó m unká
jukért, m ajd ezekkel a szavaikkal 
fejezte be jelentését:

»Isten ta rtsa  meg, nevelje en
gedelmessé egyházkerületünket, 
áld ja meg egész egyházkerüle
tünk szolgálatát az ö  dicsősé

gére!«
A közgyűlés örömmel hallgatta D. 

Dezséry László püspök, egyházunk 
életét világosan feltáró jelentését és 
jegyzőkönyvben megörökítette. Az 
ezzel kapcsolatos határozat többek 
között a következőket mondja: (A 
közgyűlés) »háláját és köszönetét fe
jezi ki egyházkerületünk nevében 
Püspök urnák azért a  nagyjelentő
ségű, felelősségteljes szolgálatáért, 
am elyet most m ár négy esztendőin át 
odaadó hűséggel és töretlen követ
kezetességgel folytatott egyházunkért 
és m agyar népünkért, hazánk hatá
rain  belül éppen úgy, m in t azokon 
kívül. A közgyűlés igen nagyra ér
tékeli Püspök úrnak ezt a  szolgá
latát.«

»A közgyűlés Isten áldását kéri 
püspök urunk éleiére és további 
szolgálatára, hogy ezután is ad
jon neki jó erőt és egészséget 
ahhoz a bámulatos munkaszere
tethez és munkabíráshoz, amely
ről püspöki tisztségének eddigi 
négy esztendje alatt tanúbizony
ságot tett. Egyházkerületünk 
közgyűlése, lelkészeink és egy
házunk nemlelkész vezetői, gyü
lekezeteink biztosítják püspök 
urunkat őszinte támogató készsé
gükről és hűséges együttmun- 

kálkodás ükről.«
A közgyűlés ezután a több m int 

40 pontból álló

gaxdag tárgysorozatot
s az igehirdetés korszerűsége nem a 
korszerűsködés form ájában alakul, 

. hanem  úgy, am int egyházunk maga 
gyülekezetszerűvé s a szó literális 
értelm ében vetten népszerűvé tud 
válni. Ahogyan az elm últ évek a latt 
közeledtünk a  Szentírás hitvallásos 

* értelmezéséhez és közeledtünk ma
gyar népünk kérdéseinek nemcsak 
megértéséhez, hanem magyar né
pünk szeretetének igaz átéléséhez, 
hépünk problém áinak megértéséhez 
és egyházunknak az egész emberiség 
irán ti felelőssége elvállalásához, úgy 
tisztult igehirdetésünk, hogy az csonka 
bizonyságtétel helyett mindig in
kább teljes, engedelmes bizonyság- 
tétellé váljék.«
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tárgyalta. Az egyes jelentések — töb
bek között az egyházmegyei lelkészi 
munkaközösségek m unkájáról, a 
szupplikációról, a gyülekezeti m un
káról, a konfirmációról, az egyházi 
építkezésekről, az egyházkerületi ta 
nács m unkájáról, önállósult és újon
nan alakuló egyházközségekről, a 
Fóti Belmissziói Otthonról, az orszá
gos offertórium okról stb. — színes 
képben tá rták  fel a Déli Egyházke
rületnek gyülekezeteiben folyó éle
tét. Az ezekben a jelentésekben el
hangzott számtalan érdekes és fon
tos adatból csak a  legjelentősebbe
ket em elhetjük ki.

A hívők egyházfenntartói hozzá
járulásainak összege 1953-ban 
meghaladta a 2 millió forintot és 
közel 200 ezer forinttal volt több, 

mint az elmúlt évben.
Ugyanígy em elkedtek az offertó- 
riumok és adományok is. Az egyház- 
kerület 152 egyházközségében — a 
hozzájuk tartozó leányegyházakkal 
és szórványokkal együtt —

összesen több mint 36 ezer is
tentiszteleten hangzott Isten igé

je,
4139 alkalom mal szlovák nyelven, 
1148 alkalom mal pedig ném et nyel

ven. Az egyházkerületben lévő sze
retetotthonok folyó évi költségelő
irányzatai m eghaladják a félmillió 
forintot. Az építkezésekről szóló je
lentés szerint 49 egyházközségben 
félmillió forintot meghaladó költség
gel végeztek építő és helyreállító 
munkát.

Az egyházkerületi közgyűlés rész
leges tisztújítást hajto tt végre, mely
nek során lelkészi jegyzővé válasz
tották Koren Emil lelkészt. Az egy
házkerületi tanácsnak hivatalból 
tagja lett, m int rangidős esperes Sik- 
ter András. Rendes taggá választot
ták Káldy Zoltán és Koszorús Osz
kár eddigi póttagokat, továbbá Du- 
bovay Géza lelkészt. Póttagokká vá
lasztotta a közgyűlés Bcnkő István, 
Jakus Imre és Hernády Nándor lel
készeket. Törvényszéki bíró lett 
Kökény Elek lelkész. A lelkészképe
sítő bizottság rendes tagjául behív
ták Kun-Kaiser József és Jávor Pál 
eddigi póttagot és megválasztották 
Fónyad Pál lelkészt. Póttagok lettek 
Zoltay Gyula és Hafenscher Károly. 
A lelkészválasztási bizottság tagjául 
választották Gyöngyösi Vilmos es
perest. x

Az egyházkerületi közgyűlés a 
Himnusz eléneklésével ért véget.

Igazi istentisztelet
Ezs. 1. 10—15.

Először is azt m ondja Isten ebben 
az Igében, hogy neki nem  kell az ál
dozat szív nélkül! — Izráel népe a 
próféta idejében m ár teljesen elfe
lejtkezett az Űrről. Még hordta 
ugyan szent helyeire az áldozatot, 
de szívét, m ár másfelé vitte. Ko
sok, tulkok és bárányok áldozati ol
tá rá t m ár csak a megszokás keze 
gyújtotta meg Isten színe előtt, vagy 
az a félelem, am it a Tízparancsolat 
árnyékolt rá  nyugtalan arcukra. Is
tennel való életük nem a szeretet 
szövetsége volt többé, hanem  a szá
mítás szövetsége. O ltárok fellobba
nó lángjában ez a  gondolat villant 
meg: csititsuk el vele az Isten ha
ragját és csititsuk el vele a bűneink 
megszólaló szavát. — Nos, erre 
mondta az Isten a próféta szaván át, 
hogy nem kell az ilyen áldozat, m ert 
ez a hazugság, színjáték. Én nem ál
dozatok illatában és lángjában gyö
nyörködöm, hanem szívet keresek. — 
Nekünk is ezt mondja. Nem azt ke
resem benned, am i kívülről vagv, 
am it mutatsz, am i kívülről látszik 
rajtad , hanem  te m agadat. A szíved 
kell. Istennek nem  kellenek m űvirá
gok, am iket te  készítesz, ő  azokban 
a virágokban gyönyörködik, amik a 
keze a la tt a szívedből nőnek Feléje. 
Ne hozz neki semmit. A kútra nem 
szoktak tele kancsóval járni. Öntsd 
ki egyszer a szívedet m inden bűné
vel és m inden nyomorúságával és 
engedd, hogy ö  töltse azt meg Magá
val. Istennek semmi sem kél!, csak 
a szíved, de ezt add oda neki telje
sen és igazán.

Aztán azt mondja az Isten. ho"v 
nem kell neki az ünnep lélek nél
kül! — Nem tű rte  el Izraelnek, a 
kalm árok tem plom ának és nem tűri

el nekem sem, hogy csak a testem 
járjon a p itvaraiban és én a  bűneim 
páholyából kíváncsian, vagy kritizál
va nézzem végig kezének azt az örök 
mozdulatát, amivel vezeti a világot; 
Nem tű ri el nekem sem, hogy én az 
én bűnös gondolataimmal m egm ér
gezzem az Ö Igéjének gyógyító ta 
vát. Isten nekem sem tű ri el kétlaki 
életemet. Ö így m ondja ezt: bűnt és 
ünneplést el nem szenvedhetek. 
Nem lehet ugyanazzal az ajakkal 
dicsőítő éneiket mondani és átkokat 
szórni. Nem lehet ugyanazzal a kéz
zel imádkozni és ugyanezt a  kezet 
ütésre emelni. Nem lelhet az ünnep 
perceire m agam ra ölteni Istent, m int 
valami szép ruhát és letenni a tem 
plomajtóban, am ikor kimegyek, hogy 
most m ár szabadon karoljanak be
lém a bűneim. Istennek nem kell a 
bűneim hazugsága, ö  igaz, őszinte 
és egyenes Isten!

Végül azt m ondja az Isten, hogy 
nem kell neki az imádság élet nél
kül. — Isten nem varázsló, aki ki
váncsi idegeneknek nagy m utatvá
nyokat m utat. Isten nem rabszolga, 
aki a játszó gyermek sikoltására 
utánakap a  felboruló csónaknak. Is
ten atya, aki velem otthon együtt 
akar élni örökké. Szerelteiben, békes
ségben, a Krisztusban.

Valaki egyszer azt m ondotta: 
»Élj úgy, m intha örökké lá tna az 
édesanyád!« — Ennél a szép mon
datnál is m ennyivel többet mond m a 
Istennek az Igéje, am ikor azt m ond
ja: Élj úgy, hogy örökké lá t téged 
a  Te Urad, — Krisztusod! Édes
anyánk szeme előtt csak jóvá csitul 
az életünk, de Krisztus előtt a  
Szentlélek végzi el ra jtunk  a nagy 
és szent csodát: Isten gyermekei le
hetünk! Friedrich Lajos

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
Né m e t o r sz á g

A Béke Világtanács berlini ülése 
alkalm ából Nyikoláj mefropolita 
látogatást te tt berlini egyházi ve
zetőknél. A beszélgetés folyamán a 
moszkvai patriarchátus nevében a 
Szovjetunióban teendő látogatásra 
m eghívott egy protestáns egyházi 
vezetőkből álló csoportot.

*
A svájci K irchenblatt egyik leg

utóbbi száma beszámolót ad a poli
tikai katolicizm usnak arról a meg
erősödéséről, amely Nyugat-Német- 
országban Adenauer tám ogatása kö
vetkeztében egyre nyilvánvalóbbá 
válik. Az őszi választások után  nem 
sokkal felvetették a vatikáni kül
képviselet betöltésének személyi 
kérdését. Eddigi szokás szerint a 
V atikánban mindig protestáns em
berrel töltötték be a követség veze
tését. A katolikusok most azt kö
vetelték, hogy katolikus em ber le
gyen a követ. A huzavona közvetett 
megoldással dőlt el. Ezentúl válta
kozva küldenek protestáns és kato
likus követet. Most protestáns dip
lom atát választottak, egy 72 éves 
em bert, aki nem sokára nyugalomba 
vonul, hogy szabaddá tegye az u ta t 
katolikus utóda számára. Ez nyil
vánvaló katolikus győzelmet jelent.

A politikai katolicizmus feltöré
sének egy m ásik jele az a  vita, amely 
a  házassági törvény m egváltoztatása 
körül alakult ki. Ugyancsak közvet
lenül a választások után dr. Jaeger, 
a képviselőház alelnpke, a  bajor rá 
dióban kijelentette, hogy elérkezett 
a kötelező polgári házasságkötés el
törlésének az ideje és olyan törvényt 
kell hozni, am ely a házasságkötő 
felek döntésére bízza, hogy állami, 
vagy egyházi segédlettel akarják-e 
a házasságukat »megkötni. A képvi
selőházban egyelőre csak azt sike
rü lt elérni, hogy m egváltoztatták a  
törvénynek azt a 67. §-át, amely szi
gorú bírsággal bünteti m indazokat 
a lelkészeket, akik a  polgári házas
ság megkötése előtt egyházi áldás
ban részesítik a jegyespárokat. 
»Ezzel egy alig látható rés támadt, 
am ely a fekete áradatnak  a polgári 
jogrendbe való beáram lását teszi 
lehetővé.«

Legkirívóbb az a  törekvés, amely- 
lyel a katolicizmus az isko'aoo'i- 
tik á t igyekszik hatalm i körébe 
vonni. Alsó-Szászország tanácsában 
em iatt összeütközés is tám adt. A há
ború után ugyanis Németország kü
lönböző vidékein új iskolai törvé
nyeket hoztak anélkül, hogy azokba 
a katolikus egyház beleszólhatott 
volna. A választások után azonban 
éppen Alsó-Szászországban, ahol a 
lakosságnak csak 18.5 százaléka k a
tolikus, a pápai követ em lékiratot 
nyújto tt be Adenauer szövetségi 
kancellárhoz, felemelve szavát az 
iskolai törvény ellen és megkérve őt 
arra , tegyen meg m indent »hogy a 
birodalmi konkordátum  rendelke
zései Alsó-Szászország iskolai tö r
vényhozásában is érvényre jussa
nak  . . .  Nem hanyagolhatom el ezt 
az alkalm at sem, hogy ne hangsúlyoz
zam a Szentszéknek azt az igazi és 
végső szándékát, amely a Német 
Birodalommal kötött megegyezés 23.

szakaszára támaszkodik.« Csak ke« 
serű szájízzel lehet megemlíteni, 
hogy az a  konkordátum , am elyre 
a pápai követ hivatkozik, annak
idején H itler és a  V atikán között 
kötte te tt meg.

Ezeket a jelenségeket szemmel 
tartva érdemes emlékezetbe idézni 
Niemöller M ártonnak szállóigévé 
vált kijelentését: »A nyugatném et 
állam ot a Vatikánban nem zették és 
W ashingtonban szülték.«

GÖRÖGORSZÁG
A görög ortodox egyház határo

zata alapján Pál király Illés prófé
tá t a »görög légierők védőszentjévé« 
nevezte ki. Ettől kezdve július 20-át, 
Illés-napot, a görög légierők napja
ként ünnepük. Illés prófétáról II. 
Királyok 2. rész, 11. verse azt 
m ondja: »Es lön, am ikor m énének 
és menvén beszélgetének, imé egy 
tüzes szekér tüzes lovakkal elvá- 
iasztá őket egymástól és felméne 
Illés a szélvészben az égbe.« Úgy 
gondoljuk, hogy a görög ortodox 
egyház nem  helyesen alkalm azta ez 
esetben Isten igéjét, és a dolgoknak 
ez az összekeverése .— enyhén 
szólva — hibás.

Istentiszteleti rend
1954. június hó 27-én, vasárnap, Budapesten.

Deák-tér délelőtt 9 (úrv.) Hafenscher Ká
roly, délelőtt 11 Hafenscher Károly, délután 
fél 7 Szeretetvendégség, délután 7 Gémes 
István. — Fasor délelőtt fél 10 Juhász Géza, 
délelőtt 11 Juhász Géza, délután 6 Juhász 
Géza, délután 7 Szeretetvendégség. — Üllői- 
Ét 24. délelőtt fél 10 (úrv.) Alapi Gáspár 
teol., délelőtt 11 Alapi Gáspár teol. — Rá- 
kóczi-út 57/b. délelőtt 10 (szlovák) Szilády 
Jenő dr., délelőtt háromnegyed 12. — Kará
csony S.-u. 31. délelőtt 10. —Thaly K.-u. 28. 
délelőtt 11 Bonnyai Sándor, délután 6 Bony- 
nyai Sándor. — Kőbánya délelőtt fél 10 
Koren Emil. — Vajda P.-u. 33. (Simor-u.) 
délelőtt negyed 12 Sárkány Tibor. — Utász-u. 
7 délelőtt negyed 12 Koren Emil. — Zugló 
délelőtt 11 (úrv.) Scholz László, délután 6 
Scholz László. — Gyarmat-u. 14. délelőtt fél 
10 Muntág Andor. — Rákosfalva délelőtt fél 
12 Muntág Andor. — Fóti-út 22. délelőtt 11 
(úrv.) Gádor András, délután 7 Rimár Jenő. 
— Váci-út 129. délelőtt 8 Gádor András, dél
után 4 Rimár Jenő. — Újpest délelőtt 10 
Blázy Lajos, délután 7 Matuz László. — 
Dunakeszi délelőtt 9 Matuz László. — Vas-u. 
2/c. délelőtt 11 Szimonidesz Lajos. — Pest
erzsébet délelőtt 10. — Soroksár-Ujteleo dél
előtt fél 9. — Rákospalota MÁV-telep délelőtt 
fél 9. — Rákospalota Nagytemplom délelőtt 
10. — Rákospalota Kistemol^m délután 3. — 
Pestújhely délelőtt 10. — Rákoskeresztúr dél
előtt fél 11. — Rákoshegy délelőtt 9. —
Rákosliget délelőtt 10. — Rákoscsaba délelőtt 
9, délután fél 7. — Cinkota délelőtt 9
(gve~m.). délelőtt 10, délután fél 3. —
Mátyásföld délelőtt fél 12. — Kerepes-Kts-
tarcsa délelőtt negyed 10. — Pestlőrinc dél
előtt 11, délután 5. — Pestimre délután 5. — 
Kispest délelőtt 9. délelőtt 10. délután 6. — 
Wekerle-telep délelőtt 8. — Rákosszentmihály 
délelőtt 11, délután 5.

Bécsikapu-tér délelőtt 9 Várady Lajos, dél
előtt 11 Várady Lajos, délután 7 Nagv Gyula 
dr. — Torockó-tér délelőtt 8 Pethő István. — 
(Óbuda délelőtt 9 Mezősi György, délelőtt 10 
Mezősi György, délután 5 Mezősi Gvörgy, 
délután fél 6 Ifjúsági szeretetvenoégség. — 
XII., Tarcsay V.-u. 11. délelőtt 9 Danhauser 
László, délelőtt 11 Ruttkay Elemér, délután 7 
Danhauser László. — Hűvösvölgy. Lelkész
nevelő Intézet délelőtt 10 Sólyom Károly. — 
Szabadsághegy délelőtt fél 9 Ruttkay Elemér. 
-- Kelenföld délelőtt 8 Rezessy Zoltán dr., 
délelőtt 11 Rezessy Zoltán dr.. délután 5 
Muncz Frigyes. — Németvölgyi-út 138. dél
előtt 9 (úrv.) Muncz Frigyes. — XI., Bartók 
B.-u. 158. délelőtt 12 Muncz Frigyes. — Cse
pel délelőtt 11, délután 7. — Budafok délelőtt 
10 Vető Béla. — Nagytétény délelőtt 8 Vető 
Béla. — Kelenvölgy délelőtt 9 Visontal Ró
bert. — Albertfalva délelőtt fél 11 Visontaí 
Róbert.
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J ó  l e l k i i s m e r e t  é s  j ó  s z o lg á l a t Kövessünk el mindent a békés tárgyalások győzelméért!
É r d e k f e s z í t ő  v i l á g p o l i t i k a i  e s e m é 

n y e k  s o d o r j á k  e g y m á s t  s  a  v i l á g  
k ö z v é l e m é n y é t  t o v á b b r a  is  a  h á b o r ú  
é s  b é k e -  m i n d e n e k ) e l e t t  á l ló  n a g y  
k é r d é s é r e  s z e g e z i k .  F r a n c ia o r s z á g b a n  
k o r m á n y v á l t o z á s  t ö r t é n t  a  f r a n c ia  
t ö m e g e k  k í v á n s á g a i  s z e r in t ,  h o g y  
v e s s e n e k  v é g e t t  a z  i n d o k í n a i  h á b o r ú 
n a k .  V á j j o n  s i k e r ü l - e  a z  ú j  k o r m á n y 
e l n ö k n e k  b i z t o s í t a n ia  a  f r a n c i a  n é p  
a k a r a t á n a k  é r v é n y e s ü l é s é t ,  a  h ó d í tó  
g y a r m a t i  h á b o r ú  s z e r v e z ő i v e l  s z e m 
b e n ?  A  g e n f i  é r t e k e z l e t  t o v á b b  f o 
l y i k .  A  b é k e t á b o r  o r s z á g a i n a k  k é p 
v i s e l ő i  f e l e l ő s s é g t e l j e s  e r ő f e s z í t é s e 
k e t  t e s z n e k  a  k o r e a i  é s  a z  i n d o k í n a i  
b é k é é r t .  V á j j o n  s i k e r ü l - e  a z  e m b e 
r i s é g  a k a r a t á t  é r v é n y e s í t e n i  a  g e n f i  
t á r g y a ló a s z t a l n á l  a z  i m p e r i a l i z m u s  
e l l e n ?  V i l á g  f e l t ű n é s t  k e l t ő  j e l e n t ő s  
t á r g y a lá s o k  f o l y n a k  K í n a  é s  I n d i a  
k ö z ö t t .  V á j j o n  s i k e r ü l - e  a  t ö b b  m i n t  
k i l e n c s z á z m i l l i ó  e m b e r t  s z á m l á l ó  k é t  
n a g y  á z s ia i  h a t a l o m n a k  a  t á v o l k e l e t i  
b é k e  b i z t o s í t á s a ?  A  n e m z e t k ö z i  f e 
s z ü l t s é g  e n y h í t é s é t  c é l z ó  n e m z e t k ö z i  
é r t e k e z l e t ,  m e l y  S t o c k h o l m b a n  g y ü -  
l é s e z e t t ,  s  m e l y e n  a  v i l á g  s o k  o r s z á 
g á b ó l  j e l e n  v o l t  j ó a k a r a t ú  e m b e r e k  
v i z s g á l t á k  m e g  a  n e m z e t k ö z i  f e s z ü l t 
s é g  n a g y  k é r d é s e i t ,  h a t á r o z a t o t  h o 
z o t t .  K ö v e t e l t e ,  h c t í y  a z  E g y e s ü l t  
N e m z e t e k  S z e r v e z e t é b e  v e g y é k  f e l  a  
K í n a i  N é p k ö z t á r s a s á g o t  é s  m i n d e n  
o l y a n  á l l a m o t ,  a m e l y  k é r t e  v a g y  k é r i  
a z  E g y e s ü l t  N e m z e t e k  S z e r v e z e t é b e  
v a l ó  f e l v é t e l é t .  K ö v e t e l t e  a z  i n d o 
k í n a i  é s  a  k o r e a i ,  b é k é t ,  a z  a t o m 
f e g y v e r  e l t i l t á s á t  é s  a z  a t o m r o b 
b a n t á s i  k í s é r l e t e k  b e s z ü n t e t é s é t .  K ö 
v e t e l t e  a  f e g y v e r k e z é s  k o r l á to z á s á t  
é s  e l l e n ő r z é s é t .  A  n e m z e t k ö z i  f e s z ü l t 
s é g  c s ö k k e n t é s é n e k  é r d e k é b e n  a  k e 
l e t  é s  n y u g a t  k ö z ö t t i  k e r e s k e d e l e m  
é s  k u l t u r á l i s  k a p c s o l a t o k  f e l é l e s z t é 
s é t  j a v a s o l t a .  A z  e g é s z  e m b e r i s é g  
e g y e t é r t é s é v e l  t a l á l k o z i k  a z  é r t e k e z 
l e tn e k .  $ z  a  k i j e l e n t é s e ,  m e l y  m i n d e n  
f e n t i ' j a v a s l a t o t  i n d o k o l :  » M i n d e n  
á l l a m n a k  le  k e l l  m o n d a n i a  a r r ó l ,  
h o g y  a  v i t á s  k é r d é s e k e t  e r ő s z a k  a l 
k a l m a z á s á v a l  o l d j a  m e g .  M i n d e n  
k o n f l i k t u s t  t á r g y a l á s o k  ú t j á n  k e l l  
r e n d e z n i  é s  a  t á r g y a l á s o k a t  k i t a r 
t ó a n  k e l l  f o l y t a t n i ,  m é g  h a  e l e i n t e  
n a g y  n e h é z s é g e k  m u t a t k o z n a k  is .«  
A z  e g y h á z a k  s z e r t e  a  v i l á g o n  é p p e n  
i g y  g o n d o l k o z n a k .  A  v i l á g  e g y h á 
z a i b a n  m i n d i g  i n k á b b  g y ő z e d e l m e s 
k e d i k  a z  e g y h á z  U r á n a k ,  J é z u s  
K r i s z t u s n a k  a z  a  p a r a n c s a ,  h o g y  
b o l d o g s á g u n k a t  a  b é k e s s é g r e  v a ló  
i g y e k e z e t b e n  k e r e s s ü k .  A  s t o c k h o l m i  
é r t e k e z l e t  a z  e g y h á z a k h o z  i n t é z e t t  
f e l h í v á s t  i s  b o c s á t o t t  k i .  A z  é r t e k e z 
l e t  e g y h á z i  r é s z v e v ő i ,  a k i k  k ö z ö t t  
P é t e r  J á n o s  r e f o r m á t u s  p ü s p ö k  is  
o t t  v o l t ,  f e l s z ó l í t o t t á k  a  v i l á g  e g y 
h á z a i t  a r r a ,  h e g y  v e g y e n e k  r é s z t  a  
n e m z e t k ö z i  f e s z ü l t s é g e k  e n y h í t é s é 
b e n .  N y i k o l á j  m e t r o p o l i t a  t e r j e s z 
t e t t e  e lő  a z  e g y h a n g ú l a g  e l f o g a d o t t  
f e l h í v á s t .  A  f e l h í v á s  s z ö v e g é t  l a 
p u n k  m á s  h e l y é n  k ö z ö l j ü k .  A  v i l á g  
l e l k i i s m e r e t é t  v i z s g á l j a  I s t e n  e z e k 
b e n  a  t ö r t é n e l m i  i d ő k b e n .  A  v i l á g  
l e l k i i s m e r e t e  v a n  p r ó b á r a  t é v e .  
V á j j o n  e l v é g z i k - e  a  k e r e s z t y é n e k  
m o s t  a z t  a  s z o l g á l a t o t ,  a m i t  I s t e n  
t ő l ü k  e l v á r ?  A  k e r e s z t y é n e k  j á r j a 
n a k  e l ő l  a z o k  k ö z ö t t ,  a k i k n e k  l e l k i 
i s m e r e t e  a z t  p a r a n c s o l j a ,  h o g y  m e n t 
s é k  m e g  a z  e m b e r i s é g  b é k é j é t .

H a z á n k b a n  a  n e m z e t i  e g y s é g  k i 
b o n t a k o z á s á n a k  g y ö n y ö r ű  i d ő s z a k á t  
é l j ü k .  N é p ü n k  m i n d i n k á b b  r á é b r e d  
a r r a ,  h o g y  e g y  m é g  s o h a  n e m  l á t o t t  
n e m z e t i  e g y s é g  l e h e t ő s é g e  b o n t a k o 
z o t t  k i  s z á m u n k r a  a b b ó l  a  b é k é s  é s  
e r e d m é n y e s  f e j l ő d é s b ő l ,  a m e l y b e n  
h a z á n k  d o lg o z ó  n é p e  h a z á n k  f e l v i r á 
g o z t a t á s á é r t  k ü z d ö t t .  N é p ü n k  h a z a 
f i a s  e g y s é g é r ő l  v a n  s z ó . A  h a z a s z e 
r e t ő  m a g y a r  e m b e r e k  t ö m e g e i t  l e l 
k e s í t i  m i n d a z ,  a m i t  n é p ü n k  s a j á t  
k e z e  m u n k á j á v a l  é s  s z e l l e m i  e r e j é 
v e l  l é t r e h o z o t t .  A  h a z a f i ú i  ö n t u d a t  
l e g b e n s ő b b  t a r t a l m a  m o s t  a z ,  h o g y  
p g y  ú j  t á r s a d a l m i  r e n d e t ,  e g y  ú j  
o r s z á g o t  é p í t ü n k  m a g u n k n a k .  U j  
f e l a d a t a i n k  v a n n a k .  N é p ü n k  t u d j a ,  
h o g y  e z e k e t  a z  ú j  f e l a d a t o k a t  a z  e d 
d i g i n é l  m é g  m a g a s a b b  s z í n v o n a l o n ,  
m é g  k ö v e t k e z e t e s e b b e n ,  m é g  j o b 
b a n ,  t e h á t  s o k k a l  n a g y o b b  b e l s ő  e g y 
s é g b e n  k e l l  v é g r e h a j t a n u n k .  É r z i

e z t  a  M a g y a r o r s z á g i  E v a n g é l i k u s  
E g y h á z  m i n d i g  h a z a s z e r e t ő  n é p e  is .  
E z t  f e j e z t e  k i  D . D e z s é r y  L á s z ló  
p ü s p ö k  a  D é l i  E g y h á z k e r ü l e t  k ö z 
g y ű l é s é n ,  a m i k o r  p ü s p ö k i  j e l e n t é s é 
b e n  a  k ö v e t k e z ő k e t  m o n d o t t a :  » A z  
e g y h á z r a ,  m i n t  r e á n k  b í z o t t  d r á g a  
k i n c s r e  v i g y á z t u n k  é s  n a p o n t a  k ö 
n y ö r ö g t ü n k  a n n a k  n e m c s a k  m e g t a r -  
t a t á s á é r t ,  h a n e m  g y ü m ö l c s ö z ő ,  á l d á 
s o s  s z o l g á l a t á é r t  i s .  M i n d e k ö z b e n  
v e t t ü k  I s t e n t ő l  a z  e n g e d e l m e s s é g n e k  
a z t  a  j u t a l m á t ,  h o g y  e g y h á z u n k  m i n 
d ig  t ö b b  b e l s ő  b i z t o n s á g g a l  t u d j a  v á l 
la ln i  a  n a p i  f e l a d a t o t  é s  a z  ö r ö k  e l -  
k ö t e l e z é s t  e g y a r á n t .  T ő l e  v e t t ü k  a z t  
a z  a j á n d é k o t  is , h o g y  n é p ü n k  m i n d 
i n k á b b  e l f o g a d j a  e g y h á z u n k  s z o lg á 
l a t á t .  M i n é l  e n g e d e l m e s e b b e n  s z o l 
g á l u n k  I s t e n n e k ,  a n n á l  i n k á b b  r é 
s z e s ü l ü n k  m e g b e c s ü l é s b e n  h a z á n k  
k o r m á n y a  é s  d o lg o z ó  n é p e  r é s z é r ő l .  
M o s t  a z  a  l e h e t ő s é g  n y í l o t t  m e g  e l ő t 
t ü n k ,  h o g y  a  n e m z e t i  e g y s é g  n a g y 
s z a b á s ú  ú j  k i é p í t é s e  p r o g r a m m j á b a n  
a  m i n i s z t e r t a n á c s  e l n ö k e  n e v ü n k ö n  
s z ó l í t o t t  m i n k e t .  I s t e n  i r á n t i  e n g e 
d e l m e s s é g ü n k  ú j a b b  b i z o n y í t á s a  
l e s z ,  h o g y  v á l a s z o l u n k  e r r e  a  f e l h í 

v á s r a  é s  b i z o n y s á g t é t e l l e l ,  m u n k á v a l  
v e s z ü n k  r é s z t  a  n e m z e t i  e g y s é g  f e l 
é p í t é s é b e n ,  n é p ü n k  j ó l é t e  é s  b é k é j e  
é r d e k é b e n .  H á l á r a  i n d í t ó  t é n y ,  h o g y  
d o lg o z ó  n é p ü n k  é s  k o r m á n y u n k  
a z o n  e r ő k  k ö z é ,  a z o n  s z e r v e z e t e k ,  
e r k ö l c s i  t e s t ü l e t e k  k ö z é  s z á m l á l t  
m i n k e t ,  a m e l y e k r e  s z á m í t a n i  l e h e t  
a k i to r ,  a m i k o r  n e m z e t ü n k  h a z a f ia s ,  
h a la d ó  e l e m e i t  h í v j á k  é p í t ő  s z ö v e t 
s é g b e  a  n é p ü n k  j ó l é t é é r t  f o l y t a t o t t  
k ü z d e l e m b e  . . .  S z í v e s e n  v e s z ü n k  
r é s z t  a b b a n  a  n e m z e t i  s e r e g s z e m l é 
b e n ,  m e l y r e  h a z á n k  k é s z ü l ,  h o g y  á t 
t e k i n t s e  a  n e m z e t é p í t ő  e r ő k e t  s  m o z 
g ó s í t s a  a z o l t a t  a  k ö z ö s  j ó l é t  e m e l é s e  
c é l j á b ó l .« E g y h á z u n k  n é p e  o t t  v a n  
a  n e m z e t b e n ,  m é l y e n  é s  b o ld o g a n  
b e á g y a z ó d v a  a  m a g y a r  n e m z e t  t ö r 
t é n e l m é b e ,  s o r s á b a  é s  f e l a d a t a i  k ö z é .  
E g y h á z u n k  n é p e  j ó  l e l k i i s m e r e t t e l  
k ü z d  n é p ü n k  b o l d o g u l á s á é r t  s  e lő l  
a k a r  l e n n i  a z o k  k ö z ö t t ,  a k i k n e k  
l e l k i i s m e r e t e  a z t  p a r a n c s o l j a ,  h o g y  
t e g y e n e k  m e g  m i n d e n t  a  n e m z e t i  e g y 
s é g é r t  h a z á n k  f e l v i r á g o z t a t á s á é r t .  
M i n d e z  t e r m é s z e t e s e n  ö s s z e fü g g é s 
b e n  v a n  é s  b e l e i l l i k  a  v i l á g  b é k é 
j é é r t  f o l y t a t o t t  k ü z d e l e m b e .  E r ő s í t i  
e z t  a  k ü z d e l m e t ,  m e r t  n e m z e t ü n k  
e g é s z  e r e j é v e l  v a l ó  h o z z á j á r u l á s  
a h h o z .

É s  i t t  v a g y u n k  e z e k b e n  a  n a p o k 
b a n  n é p ü n k  e g y i k  l e g s z e n t e b b  f o g 
la la to s s á g a  d ö n t ő  i d e j é n .  A r a t á s  
k e z d ő d ö t t  s z e r t e  a z  o r s z á g b a n .  A  m a 
g y a r  p a r a s z t s á g  ü n n e p é l y e s  n a p j a i  
e z e k .  A  k e n y é r  b e t a k a r í t á s á n a k  
n a p ja i ,  I s t e n  á l d á s á é r t  v a l ó  n e m z e t i  
k ö n y ö r g é s  n a p j a i  é s  I s t e n  á ld á s a  e l 
f o g a d á s á n a k  n a p j a i .  A h o g y  a  b ib l ia  
m o n d j a ,  n é p ü n k  m o s t  ö r v e n d e z é s s e l  
j ö n  e l ő  k é v é i t  e m e l v e .  A  s z o r g o s  
m u n k a  d i c s ő s é g e  e z  s a z é  a  k e g y e 
le m é ,  m e l y  o n n a n  f e l ü l r ő l  j ö n .  • Á l 
d o t t ,  a k i  e n n e k  a  d i c s ő s é g n e k  r é 
s z e s e  é s  a j á n d é k o z ó j a .  E g y h á z u n k  
n é p e  o t t  v a n  é s  m i n d i g  o t t  l e s z ,  a h o l  
a  m a g y a r  p a r a s z t s á g  l e g s z o r g a l m a -  
s á b b ja i ,  l e g t a n u l t a b b j a i  g y ü l e k e z n e k  
a  m a g y a r  m e z ő g a z d a s á g  f e j l e s z t é s é r e ,  
j ó l é t ü n k  e m e l é s é r e .  A  m a g y a r  
e v a n g é l i k u s s á g  e lő l  l e s z  a z o k  k ö z ö t t ,  
a k i k n e k  l e l k i i s m e r e t e  a z t  p a r a n c s o l j a  
m o s t ,  h o g y  g y o r s a n ,  s z o r g a l m a s a n  
é s  g o n d o s a n  t a k a r í t s á k  b e  h a z á n k  
k e n y e r é t .

M i l y  s z é p ,  h o g y  a  l e g s z e b b  é s  l e g 
n a g y o b b  e m b e r i  ü g y e k b e n  t e h e t ü n k  
j ó  s z o lg á la to t .  M i l y  s z é p ,  h o g y  I s t e n  
é p p e n  e z e k b e n  m u t a t j a  m e g  h i t ü n k  
g y ü m ö l c s e i t  a  v i l á g n a k .

I N V O K Á C I Ó
M i k o r  a  t o l l  k i h u l l  k e z e m b ő l ,  
m e r t  a m i  t a r t j a :  é l e t e m  
r o p o g , f á j ,  é s  a  s e j t e l e m t ő l  
f e l k ú s z i k  r á m  a  f é l e l e m .

n e  t ö r j  e l ,  g y ó g y í t s  — h á t h a  m á s n a p  
f e l á l l v á n  ú j r a  i n d u l o k  
s v a d  h e v é b e n  a  r o h a n á s n a k  
l á n g g a l  é g  e l  a  k í n - h u r o k ,

m i n t  s o k s z o r  a z e l ő t t  —• 
a d j  p e n n á m n a k  e r ő t .

Bodrog Miklós

Jelentettük, hogy Stockholmban 
június 19—23-ig a nemzetközi fe
szültség enyhítésének érdekében kon
ferencia volt. A konferencia egyhá
zi részvevői a következő felhívást 
intézték a világ m inden vallásának 
hívőihez:

Mi, különféle országok és népek 
egyházainak vezető személyiségei Né
metországból, Ausztráliából, Brazí
liából, Kanadából, Kínából, Koreá
ból, Magyarországból, Japánból, 
Lengyelországból, Svédországból és 
a Szovjetunióból egybegyülekezve a 
nemzetközi feszültség enyhítéséért 
tartott konferencián sürgős felhívást 
intézünk a világ minden vallásának 
hívőihez.

Tegye meg közülünk kiki hazájá

ban mindazt, ami hatalmában van, 
hogy elérjünk egy olyan nemzetközi 
megegyezést, amelynek az a célja, 
hogy ne használják az atomfegyvere
ket, a hydrogénbombát és más tö
megpusztító fegyvereket: az a célja, 
hogy az atombomba- és hytírogén- 
bcmbakiséríeteket ne folytassák.

A vallásos lelkiismeret e terrorisz- 
tikus fegyverek használatának még a 
gondolatával is ellenkezik.

Kövessünk el újra mindent, ami tö
lünk telik, a népek közötti békés tár
gyalások szellemének győzelméért az 
összes aktuális véleménykülönbsé
gek megoldására.

A szeretet és a béke szelleme kö
veteli ezt, amely a világ összes vallá
sainak sajátja.

Minden ország egyházait és vallá
sos szervezeteit felhívjuk; tartsanak 
össze az egység szellemében a béke 
ügyéért.

Szükségesnek látjuk azt, hogy a 
vallásos csoportok és személyiségek 
kisebb találkozóinak számát meg
sokszorozzuk az egyházak és a vallá
sos szervezetek barátságának meg
erősítése érdekében, és hogy kapcso
latokat létesítsünk a békének, az 
egész emberiség eme legfőbb javának 
szolgálata érdekében.

Meg vagyunk győződve, hogy 
mindezek az intézkedések hozzá fog
nak járulni a közös ügyhöz: a nem
zetközi feszültség enyhítésének meg
szilárdításához.

T A N Í T  A  N Y Á A .
— I. Péter 3:8—15 —

Odakünn a m agyar mezőkön ara
nyos kalászokban boldog kenyérré 
ére tt a  nyár. K ertjeinkben édesre 
csókolja gyümölcsöseinket a napsu
gár. Műhelyeinkben az építő munka 
m ám ora pirosítja arcunkat. O ttho
nainkban a nyugalom tűzhelye várja 
a munkából hazatérőt és békesség 
öleli á t a belépőt. Tem plomainkban 
szabadon szárnyal az ősi zsoltár és 
Isten atyai szava szólítja meg a föld 
emberét.

Úgy érzem, hogy mindezekben 
ez a drága mondat forrósodik 
felénk: szeret minket az Isten!

Olyan sokszor látom így az éle
tünket, m int egy csendes családot a 
terített asztalnál a gondviselő Isten 
gazdag otthonában. Nem hiszem, 
hogy lenne közöttünk valaki, aki ne 
érezné az ajándékozó nyárban, de 
az egész életén át, Isten szeretettnek 
ezt a boldog nyárrá forrósodó me
legét.

És mégis van árnyék és van gyű
lölet a világon. Ha most templomban 
lennénk, úgy hallanánk, hogy mégis 
»■van bűn a világon!« A szeretet terí
te tt asztala m ellett szív nélkül 
örökké civódnak Isten gyermekei. 
Pedig minden harag, szidalom, gyű
lölet és gonoszság pusztítja valahol 
a világot. Minden em beri sírásnak, 
szenvedésnek, családi tragédiának a 
háttéréiben ott sötétedik ez az élet
rontó rém. Ha a családban üti fel a 
fejét, akkor egyszeribe kihűl a tűz
hely, s akik eddig szerették egy
mást, idegenül tudnak elmenni egy
más mellett. Ha egy gyülekezetben 
üti fel a fejét, akkor egyszerre a 
hivők is m egvakulnak: nem tudnak 
többé csillogó szemmel felfelé nézni 
és nem tudnak  többé egymás arcába 
nézni a szeretet szemével.

Nem különös, hogy mind a kettő 
ugyanaz: a szeretet is tűz, a gyűlö
let is tűz. Csak az egyik Isten fehér 
oltárán ég, a másik az ördög fekete 
oltárán. Az egyik az Égből való, a 
másik a kárhozatból. Az egyik az 
életet szolgálja, a m ásik halált. Attól 
függ, hogy ki veszi a kezébe és mire 
használja. És most eszembe ju t a 
költő szava a gyufaszálról. Ezt 
mondja róla:

» J e l e n t é k t e l e n ,  m i n t  e g y  h a j s z á l  
s  d r á g á b b  e z ü s t n é l ,  a r a n y n á l . . .  
T ő l e  g y u l l a d n a k  m e g  a  m é c s e k  
F e h é r f a l ú  c s a lá d i  f é s z e k  t ű z h e l y é n  
tő l e  g ő z ö lö g  a  t á l . . .
Á r t a t l a n  g y e n g e  f a d a r a b k a  
S  v i l á g o t  m o z g a t  a  h a ta lm a .«

Az ő kezétől függ a pásztortűz, a 
gépek, a gyárak, a munka, a mosoly, 
a kenyér és az imádság. De jaj

» H a  g y i l k o s  l á n g j a  f e l l o b o g  
R e s z k e t n e k  tő l e  t e t ő k ,  o s z t a g o k  
L á n g b a  b o r u l  t ő l e  a  v i l á g  . . .«

Vájjon kinek szolgál a szíved?! — 
Az életnek, vagy a halálnak?! A 
szeretetnek, vagy a gyűlöletnek?! 

Hadd mondjam el néked, hogy
Isten nem gyűlöletre teremtett 
téged. Isten a maga arcára for

mált és Isten arcán ismeretlen 
ez az árnyék!

Nem hallod a híres görög költőnek, 
Sophoklesnek gyönyörű szavát, amit 
több, m int 2000 évvel ezelőtt Anti
gone ajkára adott:

»Én szeretni születtem, nem 
gyűlölni. . .«

Nem hallod K risztusnak az örökké
valóságig hangzó szavát: Egyetlen 
parancs van: — szeretni!!!

A szeretetnek azonban két form ája 
van. Sokan azt hiszik, hogy elég azo
kat szeretni, akik m inket szeretnek. 
Sokan azt hiszik, hogy elég jónak 
lenni azokhoz, akiktől kaptunk vala
mit, vagy akiktől várunk valamit.

Sokan azt hiszik, hogy elég jónak 
lenni azokhoz, akikkel a jóindu
lat napfényes utcáján összetalál
kozunk. Pedig ez csak pogány 
szeretet. Tele van önzéssel és 

'számítással. Bennünket Jézus 
nem érre tanított, amikor bűnös 
emberekért halt meg a kereszten.

Jézus nem a családjáért és nem a 
barátaiért, nem egy neki kedves kis 
csoportért áldozta fel magát, hanem  
m indenkiért, m ert mindenkinek 
szüksége vo 't a megváltásra. Min
denkiért halt meg, m ert m indenkit 
szeretett.

Nem ezzel a pogány szeretettel 
szeret m inket az Isten, akit bűneink

kel minden nap m egbántunk. Aki
nek rengeteg hibánk, vétkünk, hű t
lenségünk és lázadásunk m iatt iga
zán semmi oka nincs arra, hogy sze
ressen és mégis szeret!

Nem erre a pogány szeretetre ta 
nít a nyár, a napsugár, amelyik jók 
és gonoszak arcára egyformán hull. 
Nem erre tanít a nyár, a búzakalász, 
amelyik nem válogat az em berek 
között, hanem  minden éhezőnek 
odaadja magát. Nem erre tan ít a 
nyár, a gyümölcs, a virág, am elyik 
mindenkinek oda adja ízét és illa
tát . . . Nem erre tan ít a nyár.

A nyár adni tanít, a nyár szeretni 
tanít. — Milyen sok olyan ember
rel találkoztam  már, aki keserű 
szájízzel já rt kelt közöttünk és ez
zel a sötét m ondattal hordozta kö
zöttünk a maga önzésének és a 
maga gőgjének árnyékát: — »Nekem 
adósom a világ!« Ez az ember soha» 
sem já rt a Kérészt álátf, <jé sohasem 
állt meg alázátosan megltáP.gami azt 
a prédikációt, am it Isten mindén 
búzakalász m ellett 'elmond a 1 nyár 
emberének. M ert h á  megállt volna, 
akkor velünk együtt járna és velünk 
együtt m ondaná boldogan:

Én vagyok adósa a világnak. 
Istennek és embereknek. Én va
gyok adósa — hittel, szolgálattal 

és — szeretettel.
Friedrich Lajos

Új lelkészeket szentelnek püspökeink
A Teológiai Akadémiáin tanulm á

nyaikat befejezett és a szigorlati 
vizsgálatot megállóit lelkészjelölte
ket a püspökök ezekben a napok
ban szentelik fel lelkészi szolgá
latra.

D. Dr. Vető Lajos püspök június 
25-én, pénteken este 7 órakor szen
telte lelkésszé Schreiner Vilmos és

Szentirmay Miklós végzett teológu
sokat a budavári templomban.

D. Dezséry László püspök július
4-én vasárnap a délelőtt 11 órai is
tentiszteleten, a  Deák-téri tem p
lomban Bolla Árpád és Pátkai Já
nos végzett teológusokat, — július 
11-én pedig Porrogszentkdirályon 
Varga Árpád végzett teológust szén» 
teli fel lelkészi szolgálatira.

, ARATÁSKOR
V  í g a k  e  f ö l d  la k o s a i ,
M e r t  m e g n y í l t a k  a j t a j a i  
a z  Ű r  b ő  t á r h á z á n a k ,
V í g  a  m a g v e t ő ,  h o g y  n e k i  
O r c á j á n a k  v e r í t é k i  
N e m  h í d b a n  h u l l á n a k ,
M e r t  a h o l  h i n t e t t  m a r o k k a l ,  
M o s t  k i t e r j e s z t e t t  k a r o k k a l  
H o r d ja  k é v é i  s o r á t ,
A k i  s e g í t s é g ü l  h í v á n  
A z  U r a t ,  d o l g o z n i  k í v á n ,
N y e r  t ő l e  i l y  u z s o r á t .

K z é r t ,  o h  j ó l t e v ő  A t y á n k ,
A  m i  s z í v ü n k ,  n y e l v ü n k  é s  s z á n k  
C s a k  t é g e d e t  m a g a s z t a l .
H o g y  é k e s k e d i k  a  m e z ő  
G y ü m ö l c c s e l ,  é s  a z  é h e z ő  
S z á m á r a  k é s z ü l  a s z ta l .
M e r t  a m i t  m á s  n e m  a d h a t o t t ,  
H i n t é l  e s ő t  é s  h a r m a t o t  
A  s z o m j ú z ó  f ö l d e k r e ,
N a p o d a t  a z  i g a z a k n a k ,
V a l a m i n t  a  h a m i s a k n a k  
F e l h o z t a d  m e z e j ö k r e ,

T a r t s d  m e g ,  U r a m ,  a  m u n k á s n a k  
E r e j é t  a z  a r a t á s n a k  
Ö r v e n d e t e s  i d e j é n ,
O l t a l m a z d  m e g  k e z ü n k  k ö z ö t t ,  
A m i t  a  f ö l d  g y ü m ö l c s ö z ö t t  
K i n e k - k i n e k  m e z e j é n .
E s  a d ja d ,  h o g y  m i  a z o k k a l  
A  t ő l e d  v e t t  á l d á s o k k a l  
H á l á d a t o s a n  é l j ü n k ,
A k á r  i s z u n k ,  a k á r  e s z ü n k ,
V a g y  a k á r m i t  c s e l e k e s z ü n k ,
J ó v o l t o d r ó l  b e s z é l j ü n k ,

H a  a  k e n y e r e s  k o s á r o k  
B é t e l n e k ,  m i  m i n t  s á f á r o k ,
Ü g y  t a r t s u k  a  m a g u n k é t ,  
M a r h á n ík a t  e l  n e  t a g a d j u k ,
S ő t  a b b ó l  ö n k é n t  k i a d j u k  
A  f e l e b a r á t u n k é t ,
A d d  t u d t u n k r a ,  h o g y  e l  n e m  v é s z ,  
A z  a j á n d é k ,  s ő t  a z  a  r é s z  
M a r a d  ö r ö k r e  n á l u n k ,
M e l y e t  f o r d í t u n k  a  v é g r e .
H o g y  m á s o k a t ,  h a  s z ü k s é g r e  
J u t n a k ,  a b b ó l  t á p l á l j u n k .

Jugoszláviai magyar énekeskönyv 235. sz. éneke.

„Járjatok úgy, mint illik elhivatástokhoz, igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelékében!“ u
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A Z  E G Y H Á Z T Ö R T É N E T B Ő L :
1700 éves felelet a keresztyénség és műveltség kérdésére

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K
1954. július 4. Szentháromság után 3. vasárnap 

»Isten bűnösöket hív« — 1. Tito. 1,13—17. — Lk. 7,36—50. 
Liturgikus szín: zöld

A KERESZTYÉNSÉG t e r je d é 
sé n e k  e l ső  é v s z á z a d a ib a n
még virágzóit az ezredéves klasszi
kus műveltség. Az athéni egyetem 
még mindig a leghíresebb filozófiai 
főiskola volt, a római jogászok mesz- 
sze földön híresek voltaik. A lexand
riában virágzott a hellenisztikus tu
domány, a szobrászat és építészet re
mekei még álltak, a közéletben még 
uralkodott az ékesszólás és a klasz- 
szlkus irodalom remekeit olvasták a 
Kultúrára szomjas emberek. Ebben 
a helyzetben felelnie kellett a ke- 
resztyénségnek arra a kérdésre, hogy 
milyen nézetet valljon a keresztyén 
ember erről a világi műveltségről 
és hogyan egyeztesse össze hitével a 
tudás és művészet világát?

Az egyház nagy tanítói közül első
sorban Örigenész felelt erre a kér
désre. Az északafrikai Alexandriá
ban. mint keresztyén szülők gyer
meke született, Kr. u. 185 körül. 
Apja, Leonldasz, vértanúként halt 
meg Szeptim usz Szeverusz császár ül
dözése alatt. Or igenész 17 éves korá- 
óart. Végeredményben Örigenész ha
lálát is a római császári keresztyén- 
üldözés okozta, Deciusz császár ide
jében ugyanis Origenészt börtönbe 
vetették, embertelenül megkínozták. 
Akkor életben maradt, de a kiállott 
kínszenvedések következtében 234- 
ben, 1700 évvel ezelőtt, meghalt.

ÖRIGENÉSZ működése ilyen nagy 
idő távlatából is jelentős, mert a 
hit és tudás minden időben olyan 
nagy fontosságú problémájára ma is 
érvényes választ tudott adni. Volta
képpen Örigenész tekinthető az' egy
házi-teológiai tudomány megalapító
jának.

Örigenész szerint a keresztyén 
embernek a hitre és a műveltségre 
egyaránt szüksége van. Maga a Bib
lia igényli mindkettőt, az ige hivő 
befogadását és az igének alapos, tu
dományos vizsgálatát. Erre- ő maga 
adott példát, amikor a Szentírást ta- 
nulmányozó-munkáia felölelte a bib
liai szöveg kritikáját és értelmezé
sét is.

Leghíresebb műve az, amely az 
Ószövetség görög fordításának 
szövegét veti egybe a különféle 
héber és görög szövegekkel. En
nek a munkának a gyümölcse
ként mérhette le az egyes szö
vegkülönbségek jelentőségét, 
amelynek alapján az Ószövetség 
helyesebb görög fordítása volt 
megállapítható. Ezzel olyawHtez- 
szehasonlitó módszert követett, 
amilyet a modern tudósok is al
kalmaznak. Ez már kifejezetten 
tudományos munka volt a 
Szentlrás helyesebb megértése 

érdekében.
A Biblia volt tehát örigenész szá
mára az a terület, amelyen keresz
tül a hit és tudás viszonyát nemcsak 
a sajátmaga tudományos munkája, 
hanem messze korszakok számára is 
tisztázta.

Még szélesebb területen került a 
hit és tudás, a keresztyénség és mű
veltség problémája örigenész elé,

amikor az egyház íráemagyarázó, 
igehirdető, hitvitázó és tanítóimmká- 
járól volt szó. Ehhez alaposan kel
lett ismerni az embert, akit meg 
akar szólítani az Igehirdetés. Ismer
ni kellett azt at  egész kulturális 
helyzetet, amely körülvette kora em
berét.

Örigenész, az első keresztyén 
hittani munka szerzője, úgy 
foglalta össze és fejtette ki tu
dományos rendszerességgel a
Szentírás tanítását, hogy az kora 
műveltjei számára Is vonzó 

legyen.
Hitvitázó műve. igehirdetései. »Mi- 
atyánk«-értelmezései. valláserkölcsi 
és vallásfilozófiai iratai voltaképpen 
mind azt sugározzák, hogy a keresz
tyén embernek meg kell szereznie a 
világi műveltséget, a tudás hatal
mát, mert ebből a hatalmas kincs
tárból minden összefér a keresztyén 
hittel, ami az életet előbbre viszi. 
Origenésznél nyoma sincs a közép
kor derekán mutatkozó tudo-mánv- 
ellenességnek, vagy kulturális szük- 
keblűségnek. Ö még azt írja, hogy a 
Bibliát, az embert és a teremtett 
világot akarja megismerni.

EZT A CÉLKITŰZÉST mutatja 
hatalmas tudásvágya, amely arra 
ösztönözte, hogy magábaszívja kora 
teljes műveltségét. Erről tesz bi
zonyságot óriási irodalmi munkás
sága, amelyről a hagyomány azt 
tartja, hogy hatezer könyvet, illetve 
kéziratot írt élete folyamán. Látó
körét nagy utazások tágították, 
amellyel az akkor ismert világ min
den fontosabb helyét bejárta. Volt 
Rómában, az akkori világ fővárosá
ban, járt Görögországban, a filozó
fia hazájában, felkereste a Szentföl
det, Jeruzsálemet, magas színvonalú 
iskolát vezetett Alexandriában, maid 
a palesztinai Caesareában, előadás- 
sorozatot tartott arab hercegi udvar
ban és azután Szeverusz császár any
ja előtt. A Bibliának, az embernek 
és a világnak a megismerése így 
vált valósággá örigenész életében.

Természetesen az is hozzátartozik 
Örigenész munkája jellemzéséhez, 
hogy

irásmagyarázatában túl sók teret 
engedett annak az önkénynek, 
amely az írás egyszerű értelme 
mögött folyton rejtett, képles 

jelentést keres.
Amikor Luther arról ír. hogy az 
igét eredeti értelme szerint kell ma
gyaráznunk s nem vehetjük jelké
peknek a benne előforduló tárgya
kat, azt írja:

»Azért rótták meg hajdan Ori
genészt az egyház tanítói, mert 
ő a fákat és mindent, ami a pa
radicsomról szól, eredeti értel
méből kiforgatva, allegorizálva 

magyarázta.«
LUTHERNEK EHHEZ A BÍRÁ

LATÁHOZ még azt is hozzá kell 
tennünk, hogy Örigenész korában 
még nem alakult ki sem a Szenthá
romságról szóló tanítás végleges

alakja, sem Jézus Krisztus isten- 
emberi méltóságának teljes feltárá
sa, hiszen ebben a kórban még a 
nagy hitvallások és a legfontosabb 
dogmatikai kérdésekben döntő zsi
natok ideje előtt vagyunk, ezért Ori- 
genész a későbbi 'korok fényében 
nem tükrözi elég hűen a keresztyén
ség egyetemes hitvallásaiban meg
mutatkozó tanítását.

Műve azonban így is jelentős és 
hatása évszázadokra kiterjedt. A 
keleti egyház szentté is avatta.

ö  tanította meg a keresztyén-
séget arra, hogy a hit és tudás 
az egyház és a műveltség nem 
ellenségek, ö  ajándékozta meg 
az egyházat a tudományos teoló
giával. Ö vitte a keresztyánsé- 
get közel kora műveltjeihez.
Ö szerettette meg a keresztyé

nekkel kora kultúráját.
Saját magán bizonyította be a hit 
és tudás, a keresztyénség és művelt
ség szoros Összefüggésének termé
kenységét és eredményességét.

Tanítása és életműve 1700 év 
után is példa. Ottlyk Ernő

V I L M i
Róma nyílt város

A hátország! névtelen hősök meg
rázó drámája elevenedik meg előt
tünk a maga valóságában a Róma 
nyílt város című filmben. Róma: 
1943—44. Az események az imperia
lista német sajtó szerint Oroszor
szágban. Görögországban, a nyugati 
partraszállás körül zajlanak, Euró
pa megszállt, elnyomott- fővárosai
ban megértő csend van, a leigázott 
népek a felsőbbrendű német faj ve
zetését kívánják, a tengely erős! 
Róma nyílt város! Még Amerika 
gyilkos bombazuhataga sem fenye
get.

Ezekre az állításokra válasz a 
film. Róma nem nyílt város! Az ut
cák kiáltó sebei, üszkös romjai vá
daskodnak az amerikai bombázókra. 
Az olasz nép hűséges, de nőm Mus
solinihoz és fasiszta eszméihez, még 
kevésbbé a leigázó náci németekhez, 
hanem önmagához, szabadságához, 
az élethez. Irtózik a »győzelmi hí- 
rek«-tŐl és sóvárog a békére.

Ebben a feszült légkörben játszó
dik le a film. Találkozunk az olasz 
hazafiak igazi alakjaival és a Gesta
po • véres terrorjával. Csodálatos 
\ alószerűséggel talál egymásra a 
külváros népe, a hozzá hűséges pap
pal, az ellenállást vezető mérnökkel, 
és szaporítják az igaz ügy mártírjai
nak számát. A hősök valóságos em
berek, a mindennapi életben, az el
nyomatás sötét időszakában harcol
ják át rettegésben lévő napjaikat. 
Szereplői egyszerű emberek: pap. 
nyomdász, mérnök, munkás asszony 
és külvárosi gyerekek.

Tíz év előtti igaz történet tanít 
bennünket a »Róma nyílt városi
ból hazaszeretetre, néphez való hű
ségre és a békéért való küzdelemre.

Rédey Pál
ip i— ■ B w w am n n iu  t  tummuKramm

RÁDIÓS FÉLÓRA
Július 4-én vasárnap délelőtt fél 

9 órakor evangélikus vallásos fél
órát közvetít a Petőfi rádió. Prédi
kál: Weltler Rezső soproni lelkész.
DÉLI EGYHÁZKERÜLET

D. Dezséry László püspök július 
1-1 hatályai Madocsay Miklós se-
gédlelkészt az Északi Egyházkerü
let kötelékéből átvette és a Buda
pest—Deák-téri egyházközségbe he
lyezte,

ugyancsak július 1-i hatállyal 
ideiglenesen az Északi Egyházke
rületben való szolgálatra átengedte 
Varga Árpádot.

A püspök Fogarasy Árpádot a
pestlőrinci gyülekezetbe, Bolla Ár
pádot a rákospalotai gyülekezetbe, 
Pátkal Jánost Irsára, Nagy Erzsébe*
tét a Budapest—Deák-téri gyüleke
zetbe és Lakos Magdolnát az an
gyalföldi gyülekezetbe rendelte szol- 
gálattételre.
ÉSZAKI e g y h á z k e r ü l e t

D. Dr. Vető Lajos püspök Dóka 
Zoltán segédlelkészt a budavári 
egyházközségbe, Németh Ferencet 
a tapolcai egyházközségbe, Bodrog 
Miklóst a budafoki egyházközségbe, 
Szcntirmay Miklóst Sárbogárdira. 
Schreiner Vilmost pedig Veszprémbe 
helyezte segédlelikészi minőségben. 
Czégényi Klára végzett teológusnőt 
a beleih gyülekezetben való szol
gálattal bízta meg. A Déli Egyház- 
kerületből átvett Varga Árpádot 
Fehérvórcsurgóra helyezte segédlel
készül.
DÜDAVÁRI EGYHÁZKÖZSÉG

A budavári egyházközség másod- 
lelkésze Sréter Ferenc lemondott 
lelkészi állásáról.
BUDAFOK

A budafoki egyházközség lelkészi 
állásába egyhangúlag meghívta 
Vlsontai Róbert helyettes-lelkészt. 
Beiktatása július 4-én, vasárnap 
délelőtt 11 órakor lesz.
ANGYALFÖLD

Az angyalföldi egyházközség má
sod! elkészi állást szervezett. Gyön
gyösi Vilmos esperes július 4-én, 
vasárnap a délelőtt 11 órakor kez
dődő istentiszteleten iktatja be az 
egyhangúlag meghívott másodlel- 
készt: Rimár Jenőt. A gyülekezet 
vezetősége ezúton is meghívja a 
gyülekezet tagjait és az érdeklődő
ket az ünnepi istentiszteletre.
GALGAGUTA

Június 20-án, Szentháromság 
után 1. vasárnapon Turcsányl Ká
roly egyházkerületi lelkész szolgált 
a gyülekezetben a délelőtti és a 
délutáni Istentiszteletein igehirde
téssel, majd előadást tartóit férfiak
nak »Az evangélikus ember szol
gálata az egyházban és a világban« 
címen.

REFORMÁTUS EGYHÁZ
A budapesti békebizottság Június 

18-i gyűlésén tagjai közé válasz
totta Kenéz Ferenc budafoki refor
mátus lelkipásztort, az Egyetemes 
konvent külügyi referensét.

A Budapest—'kelenföldi reformá
tus egyházközség lelkészi tisztébe 
beiktatták Hajdú Péter lelkipász
tort, D. Bereczky Albert püspök 
eddigi titkárát.
PL'TNOK

D. Dr. Vető Lajos püspök a Déli 
Egyházkerületből átvett Pásztor Pál 
lelkészt a putnoki egyházközség 
gondozásával megbízta.
SZARVAS

Az újtemplomi egyházközség jú
nius 13-án, a konfirmáció alkalmá
ból műsoros vallásos estet rende
zett. Június 27-én a gyülekezet ifjú
sága szolgált a gyülekezeti esten. 
Mindkét alkalom offertórluma a 
gyülekezeti terem rendbehozása 
javára szolgált.
OROSHÁZA

Július 4-én emlékezik meg a 
gyülekeze| Fürst Ervin lelkész 
orosházi szolgálatának huszadik év
fordulójáról és megajándékozza egy 
új Luther-köntössel.

Június 26-án, szombaton a kiskő
rösi ének és zeneikar zenés áhítatot 
tartott1 a templomban.
BÉKÉSCSABA

Június 27-ém, vasárnap este a 
nagytemplomiban zenésáhítat volt 
a nagytemplomban. Szolgált a kis
kőrösi ének- és zeneikar, ifj. Tóth- 
SZőllős Mihály lelkész-karnagy ve
zetésével. Műsoron Liszt, Walter, 
Bach, Pachelbel, Händel és mások 
művei szerepeltek. Igét hirdetett 
Dr. Murányi Qjvörgy kiskőrösi lel
kész. \
SZÜLETÉS

Szalipszki Endre András fan
csali egyházközségi felügyelőnek és 
feleségének, Bodnár Ilonának, Endre
nevű első gyermekük született. Ke
resztelése a szülők házasságkötése 
évfordulóján volt.

Laborczi Zoltán nagybaráti lelké
széknek Erzsébet nevű leányuk 
született.
HALÁLOZÁS

Özv. Tompa Lászióné, szül. Mé
száros Gizella á 'babai gyülekezet
volt felügyelőjének özvegye június 
17-én, 80 éves korában csendesen
elhunyt. Feltámadunk!

Nagyobb képes bibliáik eladók: 
Reggel 314—273.

Lakótársnőnek mennék magá
nyos értelmiségi nőhöz közös vagy 
különszobába. Pest belterületén. 
Nem főzök, nem mosok. Ágyneműm 
van. B. M., VI., Szív-u. 42. IV. 1.

MÓRICZ ZSIGMOND:
M O Z I K  A L A N D

Assisiben furcsa kis kalandunk 
volt. El Is fe le jte ttem  volna, ha Fi
renze rá nem  dupláz.

A  dolog úgy áll, hogy a vallásta
lan ember is vallásossá lesz Itáliá
ban, annyi gyönyörű templom van 
itt és mindbe m uszáj bemenni, mert 
valami a legkisebbre is jutott a m ű
vészet áhítatából.

Assisiben andalogva jártunk fe 
leségemmel ketten. Szent Chlara 
templomában a szent asszony feke 
tére örökillt arccal, üvegkoporsóban 
alussza álmatlan álmát, s öreg asz- 
szonyok és p ilinkaszagú férfiak  
végtelenül térdelnek a villanylámpák 
fényében, virágok közt, nagy dísz
ben fekvő  m úm ia előtt. Gondolko
dásra s érzésre készte t ez a hétszáz
éves keg ye le t. . .

A ztán különös és bájos lépcsőkön 
zordon falak és boltívek tövén egy
szer csak m egnyílik a dómtér. Meg
ható s megdöbbentő a falak rop- 
pantsága, a torony kőben virágzó 
derűje. A  vakolatlan kőhalmaz m ű
vészi összhangja. Imádni lehet a 
követ, oly gazdag. Szép és felemelő. 
Itt nem  kenik malterral és mésszel, 
a kő: \kő, a tégla: tégla. És az egész 
templom! Formáival, szobraival, 
szent Ferenc eredeti kőkápolnájá- 
v a l . . .  S azzal a m érhetetlen holt 
kinccsel, ahogy m inden templom  
egy-egy rakott szekrénye az Olasz 
templomvagy ónnak . . .

Még tovább, föl-föl, az ember, 
m int a lélek-buborék, csak föl-föl 
vágyik, hogy elpattanjon egy imá
ban, érzésben, az égben: a régi kis
városban, mely átörökölve dermed, 
földön, kőben, oly mindennapi zson
gással, m int hétszáz évvel ezelőtt.

— Itt is egy kis templom! t

A z alkony fényében rózsaszínű az 
ég. Néhány lépcsőn a templomoc&ka 
főajtajához m entünk.

Édes, égőszemű, apró gyereknép  
ácsorgóit ott és feltűnő vidáman s 
elevenséggel Oktattak ki, hogy je 
gyet kell váltani.

— Ez az első hely Assisiben, ahol 
a templomba jeggyel lehet bemenni 
— mondtam  s letettem  a pénztár ab
lakába a kért n é g ^  lírát. Négy Ura! 
m i lehet itt, hogy ennyit k é rn e k ? ...

A  gyéreitek ugrottak, boldogok 
voltak, rohantak, nyüzsögtek, az 
olasz vér forrt, pezsgett: nem  itt kell 
bemenni, hanem oldalt, a sekrestyén  
át.

Egyre furcsább.
N yitják az ajtót, élszedik a jegyet, 

elhúznák egy széles függönyt.
Koromsötét!
'Benézünk s felkiáltunk:
— Mozi!
Nagyon furcsa volt. Mozi a tem p

lomban. Ép a napokban mondtam, 
hogy még nem  is voltunk Itáliában 
moziban.

Dehát ha már az ember befizet, el 
is helyezkedik s végignéztük a 
Tengeri farkas című film et, amely 
szegény Jack London hasonló című 
regényéből készült, meggazdagitva 
egy lányalakkal és egy kis erotiká
val.

'Különben minden, ahogy a mozi
ban szokás, csak épp hogy az oltár 
helyén vászon.

— Esküszöm, hogy Szűz Mária, a 
kisjézussall — riadt meg egyik szü
netben az asszonyom.

S valóban kilátszott Szűz Mária 
édességes szelíd arca, karján a gyer
m ekkel, a vászon mögött, a sötét Ol
táron , . .

— Még ezt se kaparták le!
Assisiben ez történt, kicsit tűnőd

tünk rajta, aztán elfeledtük.
A z este m egérkezünk Firenzébe 

és végigfutunk a gyönyörű város 
gyönyörűségein. A  felséges alkony
ban a Duomon, a Signorián át az 
Arno-partig. Vasárnap volt, roppant 
tömeg nép az utcán, s a dóm hatása 
alatt fülledt, vallásos hangulatban 
járunk köztük.

Vacsora után néma séta; a Santa 
Maria Novellában búgtak és m uzsi
káltak a harangok, a város a nagy 
m últ zenéjével zúgott. Egyszerre 
csa<k egy moziplalcát megszólít. Va
laki üzent rajta; egy életteljes nagy 
moziszínész egészsége, ereje, az izzó 
ma: bementünk. Sötét volt. Már já t
szottak. Mikor világos lett, a fele
ségem felkiált.

— Jézusom, ez is templom!
De mennyire templom! Ez már 

nem  volt egy fehérre m eszelt helyi
ség, ahol csak éppen a Szűz Mária 
képe maradt meg, m ert freskó, s 
nem  lehetett, s kár lett volna leme
szelni. Ez egy teljesen ép és szabály
szerű templom  az összes falfestésé
vel, csak a rámázott képeket távolí
tották el.

Szájtáva néztük.
— E2 bizony nem  mese. Ha valaki 

mondaná, soha el nem  hinném.
A z oltár . . .  M intha csak behúzták 

volna vászonnal a nagy oltár
képet . . .  A z oltár helyén a pianí
n ó . . .  Fent a Jóisten arca kivágva, s 
a helyén ventillátor . . .

— Nézze, babám, a szentek a fa
lon m ilyen szépen hallgatják a m u
zsikát, szinte táncolnak ..

— Istenem, a m ennyezeten an
gyalok tö m e g e ...

Arra sötét lett és tovább fo lyt a 
mozidráma. Nem merem elmondani, 
m i történt, Egy A stor nevű milliár

dos úr hogyan kerít hálójába egy 
fiatal lá n y t . . .

Borzalom. A kko r újra világos lett. 
Szünet.

Hát ime, fe lettünk a pápa arc
képe. XI. Pius őszentsége áldást 
osztó ujjakkal.

Szóval, őszentsége.
Szóval, most is templom. Csak 

öreganyók helyett serdületleh gyere
kek' a közönség nagy része.

Es mise h e ly e tt . . .
Sötét lett és őszentsége, a pápa 

szentesítése m ellett elmondhatom, 
hogy arról fo lyt m inden szó, hogy 
ebben a felvonásban az A stor nevű 
multimilliárdos birkózik a lánnyal, 
akit le akar teperni a díványra. Ott 
rögtön. Borzasztó szemek. Kéjsóvár 
lihegés. A  lány őrült verekedése, ré
mülete. Váltakozó képekben a meg
m entő Charlie k ö ze le d ik ...  De el
érkezik-e? Vájjon bírja-e erővel a 
lány? . . .  a fehér ágy fe n ye g e t. . .

Üjra világos lesz, a közönség ki- 
pirult arccal, a gyerekek, a magasra 
fésűit hajú olasz fiú k  és nők .. az 
oltári szentség helyén a lepedő.

A z ember valami káromkodást, 
vagy rossz viccet mond.

Hallottam, m ielőtt világos lesz, 
mindig csengetnek. . .  Figyelmezte
tik  a közönséget. . .  Kezeket k i ! . . .  
(A  szomszéd zsebekbő l. ..)

Nevetünk. A  templomban. A  pápa 
is mosolyog. Kedvesen, kedélyesen, 
az arcképe.

Kifelé jövet asszonykám, pici, 
ijedt szóval, ajka elé kapott u jjak
kal felszisszent.

— Itt maradt.
Rámutat egy szépenfaragott, ere

deti Mária-szoborra, am ely ott m a
radt a sekrestyében, a helyén. Mozi
plakát van ráakasztva.

A z utcán 'kellemes, hús levegő.
Soká tűnődve, új érzések hullá

maiban, m intha felszakadt volna Fi

renze fölött egy fátyol. A z  utcák  
piszkosak, sötétek, égett vájsz,ágúnk. 
Szimplán építve, egészségtelenül, 
iszonyú zsúfoltan. Levegő-gyilkolás, 
m egölték a földet. Kőbe takarva; a 
fá t kiirtva; az eget falak mezsgyé
jébe metélve. Sötét, gonosz, gyilkos 
lelkek, brávők, a k ik  évezredekre 
börtönöket raktuk itt,

Első sóhaj:
— C ső d ... Ez bizony c s ő d ...
A z egyház új csődje. Megbukott. 

Eladta a templomát a mozinak. S 
ezzel eladott m indent, ami elvi do
log.

Még ha fe l lehetne tenni, hogy el
rabolták a pogányok a templomot. 
De ki merészel szentségtörd kézzel 
hozzányúlni egy templomhoz? A ssi
siben! Szent Ferenc hétszázéves év
fordulóján! A  pápa országában: ott; 
ahonnan dirigálják az egész keresz
tyénség hitéletét. Ennél sokkal ki
sebb blaszjémiából világraszóló bot
rány lenne.

Nem. Itt arról van szó, hogy az 
üzlet elérte célját. A z emberiség 
anyagias gondolkodása lerombolta a 
kegyelet oltárát.

Már nincs más hátra, m int hogy a 
Szent Péter templomában bált ren
dezzenek.

Ezzel szemben eszembejut, hogy a 
pápa Őszentsége ott a távolban, Bar- 
barlában. nálunk, megtiltotta, hogy 
katolikus pap jelen legyen olyan 
nem zeti ünnepélyen, am elyen más 
felekezet papja is megjelenik.

Ezt is könnyen tudnám  megma
gyarázni.,

Mióta m oziban találkoztam vele, 
és a m inden keresztyén lélek áhíta
tának letéteményesével, a Szűz Má
riával.

Ha Luther volnék, azt mondanám, 
mér megint jó volna egy kis refor
máció,
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Ábel vés*e, K risztus vére
"■Járultatok az újszövetség közbenjárójához, Jézus

hoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, 
mint az Abel vére. Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, 
aki szól; mert ha azok meg nem menekültek, akik a 
földön szólót megvetették, sokkal kevésbbé mi, ha el
fordulunk attól, aki a mennyekből vagyon.« (Zsid. 12, 
24—25.)

Ab e l  v é r e , k r is z t u s  v é r e ,
Olvassuk a mai textusban. Az egyik 
rosszat beszél, a másk jobbat. Az 
egyik vádolja az emberi bűnt, a m á
sik megszabadít tőle. Mit is kíván 
mondani a szent könyv írója?

A zsidókhoz írja levelét; régi jól
ismert történetre emlékezteti őket 
Abel vérével: Kain testvérgyilkossó- 
gáról Szól. Meseszerű az elbeszélés, 
de az. emberi élet nagy tragédiájáról 
szól: megszakad az emberi közösség 
a földön. Megszakad emberi bűn, 
testvérgyilkosság következtében. Egy
szerű szavakkal, egyszerű színekkel 
festi a bibliai könyv írója a történe
tét, de ,a gyermek és a tanulatlan 
ember Is megérti a nagy tragédiát, 
amely még mind mai napig tépi az 
emberiséget.

Amikor az egységes emberiséget 
bűnös kezek két részre kívánják 
szakítani, ugyanez a bűn ismétlődik. 
Keresztyén em berek is részt vesz
nek benne, sőt előfordul, hogy a ke- 
resztyénség nevében akarják  egy
mással szembe állítani az emberiség 
egyik részét a másikkal.

Vannak, akik ma is kaini mó
don vérontással akarják »boldo
gítani* a világot. S hány em
ber feledkezett meg arról, hogy 
a kiontott vér, akárcsak Ábel 
vére Is, igazságért kiált. Ember
nek ember ellen, emberi csoport
nak másik emberi csoport ellen, 
népnek nép ellen való tám adása 
mindig bűn volt és mindig bűn 

is marad.
Kaini szándék és kaini cselekedet a 
mai ember szívében.

S m a m ár nemcsak egy egyszerű 
!Ábel, hanem  az egész emberiség léte 
forog kockán s feljajdul-e az em be
riség lelkiismerete s feljajdul-e a 
keresztyének lelkiísmerete az egész 
világön, hogy megfogja a gyilkos 
kaini kezet, m ielőtt elkövetné vég
zetes tettét. A keresztyénség lelkiis
m erete az egész világon ébredőben 
van. Vájjon mi tölti el a  mi híveink 
szívét?

Boldogan tehetünk bizonyságot 
arról, hogy templomainkban, 
imaházainkban, szószékekről és 
bibliaórák alkalmával lelkipász
torok és hivek ajkán egyaránt 
megszólal a könyörgő imádság 
az egész emberiségért: adj né- 

künk békességet, Urunk. 
Emberi rosszakarattal, nemtörő

dömséggel, bűnnel szemben áll az 
em bertársak szeretete és szolgálata. 
M indenkinek meg kell vizsgálnia 
azt, hogy m indent megtett-e em ber
társai, az emberi közösség érdeké
ben. M unkája előtt szem előtt 
ta rtja-e, hogy m inden igazi m unka 
szolgálat az em beri közösség érde-

sz&badulnl a testvérgyfilölettől, 
megváltót, szabaditót küldött a 
Jézus Krisztusban, aki nem em
bertársa ellen emelte fel kezét, 
hanem gyógyított, jót cseleke
dett, önmagát megalázta, életét 
áldozta érettünk. Mivel a Jézus 
kiomlott vére önfeláldozó élet, 
másokért való odaadás, azért be
szél jobbat ez a vér, mert nem 
bűneink büntetéséért kiált, ha- ■ 
nem a bűnbocsánatot, a szaba

dulást kínálja nékünk.
Ezzel a szabadulással ajándékoz 

meg m inket Krisztus, ezt a váltsá- 
got kínálja m indnyájunknak a h it
ben. A Jézus Krisztusban, m int a 
mi Urunkban való hitben szabadu
lunk meg a kaini mozdulattól. Erről 
szól a Zsidókhoz írott levél írója, 
amikor azt mondja, hogy az újszö
vetség közbenjárójához Jézushoz 
járuljatok. De vájjon tényleg já ru l
tunk-e hozzá, tényleg hiszünk-e 
benne, vagy csak üres form ává és 
szertartássá lett a mi keresztyénsá- 
günk?

Hadd tartson azért minden ke
resztyén önvizsgálatot arra vo
natkozólag, hogy hisz-e ő az ő 
megváltó Urában, Krisztusban. 
Ha ez a hit hiányzik, akkor mi 
is töltheti el azt a keresztyén 
életet? Csak képmutatás, rossz- 
indulat, elkülönülés és minden 
más egyéb foglalhat akkor csak 

helyet benne.
Szabadítását, váltságát Jézus ma is 
kínálja, hogy bűnöktől szabadon 
tudjunk egym ásnak élni és egymás
nak szolgálni. Erre a szolgáló élet
re  hívjuk a  keresztyéneket, akik 
járultak az újszövetség közbenjáró
jához, Jézushoz, azaz, akik hisznek 
őbenne.

VÉGÜL, az Ábel és a Krisztus vé
rének az említése után az ige fon
tosságáról szól a felolvasott két 
vers.

A hozzánk szóló isteni Ige egész 
hitünk alapja. Ez az ige ad hírt 
Isten szeretetéről, ez az Ige közli 
velünk Isten bűnbocsánatát. 
Azért minden azon fordul meg, 
hogy hogyan fogadjuk az Igét, 
milyen a viszonyunk a Bibliához.
Ez az ige közvetíti szám unkra az 

isteni életet. Ha azért feltettük ma
gunknak a kérdést, hogy mire fi
gyelmeztet m inket Ábel vére, mit 
jelent szám unkra Krisztus vére, azt 
is meg kell kérdeznünk, hogy m i
képpen fogadjuk az igét, amely 
mindezekről számot ad nekünk és 
felkínálja Isten kegyelmét, a bűnbo
csánatot?

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
ANGLIÁBAN G. Bell chichesteri

püspök — aki az Egyházak Világi,i- 
nácsa egyik elnöke is és nemrégiben 
hazánkban is látogatási tett — az 
egyik fő szónok volt a hidrogőnbom- 
ba-ellenes nemzeti mozgalom június 
22-i Chichester-ben tartott gyűlésén. 
A püspök a részvevőkhöz intézett 
üzenetében a nagyhatalmak vezetői
nek megbeszélései mellett foglalt ál
lást, hogy így megvizsgálják a lesze
relés, a tömegpusztító fegyverek el
lenőrzése, a népeknek a félelemtől 
való megszabadítása cs a kollektív 
béke kérdéseit.

NÉMETORSZÁGBAN a »Békéért 
dolgozó keresztyének munkaközössé
ge* négyoldalas röptratöt adott ki 
»Ne felejtsétek el — mondja a röp- 
irat — hogy rajtunk, keresztyéneken 
is múlik, hogy boldog jövőnk lesz-e. 
vagy pedig egy újabb megsemmisítő 
háborúban nemcsak városainkat, ha
nem bennünket is eltörölnek a föld 
színéről.«

*
A SZOVJETUNIÓBA érkezett 

Alekszij, Moszkva, és Oroszország 
pátriárkája meghívására ár. Heine- 
mann. a ném et evangéliumi egyház 
zsinatának világi elnöke és H. Mac
it als ki lelkész, a »Die Stim m e der 
Gemeinde« c. egyházi folyóirat fő 
szerkesztője. A  vendégeket Nyikoláj 
metropolita fogadta. A  napokban vár
ják Niemöller Márton és H. Ixoand 
teológiai tanár érkezését is.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK pres-
biteriánus egyháza zsinatán a színes 
faji elkülönülés ellen foglaltak állást 
és ennek m egszüntetésére hívják 
fel a zsinathoz tartozó 760.000 hívőt.

•
A N G LIÁ B A N , a walesi presbite- 

riánus egyház évi nagygyűlése fe l
hívást intézett á kormányhoz az 
atombomba betiltása és az általános 
leszerelés érdekében.

Krisztus arca
I r ta :  TlíRGENYEV

Fiatalkoromban, szinte gyerm ek
em berként látom magami, am int egy 
alacsony m ennyezetű . falusi tem p
lomban tilök. A  vékony viaszgyer
tyák lángocskái apró piros pontok
ként izzottak az ősi szentképek előtt.

M inden egyes lángocsliát kis , szi
várványszínű fénykoszorú ve tt kö
rül. Sötét és homályos volt beim  a 
tem plom ban. . .  Előttem azonban 
sok ember állt. Valam ennyi egy
szerű, szőke parasztfej. Időnként le
térdeltek, m eghajto tták m agukat, 
azután ism ét felegyenesedtek, m int 
mikor az érett búzatáblákon a nyári 
szél szelíd hullámdluit ringat. Egy
szerre valaki hátulról élőre jö tt és 
megállt m ellettem .

kében.
Ábel vére emlékeztet tehát m in

ket az em beri bűnre, embernek em
bertársai ellen való vétkezésére. Jó, 
ha számba vesszük emberi gyarló
ságunkat és figyelmeztetjük egy
mást, hogy ne cselekedjünk mi Is 
Hóképpen

A MÄSIK Vé r , amelyről a szent 
író említést tesz, a Krisztus vére. Ez 
Is emberi vér, ez is kiömlött, de 
jobbat beszél, m int az Ábel vére, 
m ert Isten önfeláldozó szeretetéről 
szól.

Isten látva azt, hogy az ember 
újból meg újból felemeli kezét 
embertársa ellen, hogy nem tud

A keresztyén embereknek a ke-' 
rcsztyénség, közelebbről a Szent- 
irás szabja meg az egész gondol
kodásmódját. Keresztyén embe
rekhez szól az Ige üzenete, hogy 
rámutasson arra, a szakadékra, 
amely ember és ember között 
tátong és rámutasson arra, hogy 
keresztyén emberek miképpen 
szabadulhatnak a bűnnek ha
talmától, hogy mindenki, aki 
Krisztust megváltójául elfogadja, 
odaadó élettel szolgálhassa em

bertársait.
Részletek Gyöngyösi Vilmos esperes 

rádiós-prédikációjából.

Nem  fordultam  meg, de éreztem  
azonnal: ez az ember — Krisztus.

Megilletődötsóg, kíváncsiság és 
félelem  fogta el telkem et abban a 
pillanatban. Összeszedtem magam  
és rátekin tettem  szomszédomra.

Ugyanaz az arc, m in t a többié — 
egy arc, amely valamennyi ember 
arcához hasonló. Tekintete felfelé  
irányult áhítatosan és nyugodtan. 
Szája zárt, de nem  összeszorított. 
Felső ajka az alqón pihent. Rövid sza
kálla középen kétfelé •választva. 
Összekulcsolt keze mozdulatlanul 
pihent. Még a ruházata is a többié
hez hasonlított.

»Hogyan lehetne ez Krisztus!« — 
gondoltam magamban. — »Egy ilyen  
egyszerű, ilyen nagyon egyszerű em
ber! Lehetetlen .'«

Elfordultam. De alig vettem  le te
kintetem et erről az egyszerű ember
ről, ism ét csak az az.érzés fogott el, 
m intha valóban Krisztus állna m el
lettem.

Még egyszer összeszedtem m a
gam . . .  És ismét rátekin tettem  arra 
az arcra, amely olyannyira hasonlít 
m inden emberi archoz, m indén héi-

Délben, étel előtt és után
%

Szép evangélikus szokás az, hogy étkezés előtt vagy után 
ennék az énekünknek első versszakát éneklik a családi asz
ta l mellett. Dallama eredeti. Énekeljétek ti is otthon!

Adjunlk hálát az Ürnak, 
Kegyelmes m egtartónknak 
Az elvett ajándékért,
A  sok jótéteményért.

A tyánk, kérünk, kegyelmed  
Tovább is segedelmet 
Adjon nagynak, kicsinynek, 
A kik  tebenned hisznek.

Testünket és lelkünket 
Ő adta életünket,
M indenkor van ránk gondja, 
G yerm ekeit megóvja.

Eledelt ád testünknek, 
Vigasztalást lelkűnknek;
A  sebet meggyógyítja,
M elyet a bűn ejt rajta.

Örvöst ad, ki segíthet, 
Krisztust, aki az élet,
K inek véres halála 
Üdvösségünk forrása.

Igéje s két szentsége 
Szivünknek menedéke,
És a Szentlélek által 
Egyesít az A tyá va l

Ránk K risztusén így árad 
Élet és bűnbocsánat,
Általa mennyben nékünk  
Boldogság leszen részünk.

Tarts meg az igazságban 
És adj a mennyországban  
Üdvöt Jézus Krisztusért,
Mi egy közbenjárónkért.

A Keresztyén Énekeskönyv 82. számú 
éneke.

köznapi, noha ism eretlen arcvonás
hoz.

Szivem  hirtelen m egnehezült — és 
magamhoz tértem. A klw r értettem  
meg először, hogy éppen ez az arc, 
a valamennyi emberéhez hasonló — 
Krisztus orcája.

L I T U R G I K U S  R E N D
KANTORI SZOLGALAT

Az istentisztelet liturgikus énekeinek kottái a kántor számára. 
Kiegészítve a Dunántúli énekeskönyvnek a liturgiában elő nern 
forduló dallam aival. (A Kapi-korálkönyv pótlására alkalm as 
füzet.)

Ara: 50.— forint

Megrendelhető (a nyári irstterjesztési szünet alatt is); az Evan
gélikus Egyetemes Sajtóosztálynál. Budapest, Vili.» Puskin-u. 12. 
CsekksZámlaszám: 220.273.

Készülj az ige hallgatására!
— Szentháromság-u. 3. vasárnap. — 

— I. Tim, 1, 12—17. —
Hallatlan, szinte hihetetlen dolog, 

hogy valaki önmagát tartsa a bű
nösök közül az elsőnek! Hozzá 
még ki is jelenti, , hogy »igaz be
széd ez és teljes elfogadásra 
méltó«, tehát nem  pillanatnyi bűn- 
bánat, nem  futó hangulat mon
datja az öregedő apostollal, hogy 
első a bűnösök ícőedtt. . .  Még elké- 
pesztőbb, hogy tanítványa előtt teszi 
ezt a vallomást, pedig —- felfogásunk 
szerint — aligha ez a legjobb módja 
a tekin tély m egtartásának . . .  Mi 
történt a nagy apostollal? Az öreg
ség megzavarta tisztánlátását? Mér
téken felü l gyakorolta magával 
szemben a feleVosségrevonást és a 
kritikát?

N em  kell egyebet tennünk, csak 
el kell olvasnunk a vallomást meg
előző verseket és tisztán és világosan 
látjuk, hogy soha nem volt ilyen  
éles és megbízható az apostol látása. 
Visszatekint elm últ életére és csor
dultig m egtelik a szíve a Krisztus 
iránti hálával! M ily hatalmas dolgo
kat cselekedett vele az ö  Ura! Az 
istemkárcrnttót, az erőszakoskodót, a 
Krisztus híveinek üldözőjét megállí
totta kárhozatral'ivö útjában, leikéi 
megerősítette, hűségesnek ítélte és 
apostoli szolgálatba állította! Ez sok
kal nagyobb csoda, ez sokkal hihe
tetlenebb dolog, m inthogy valaki ön
magát bűnösnek ítéli, sőt a legelső 
bűnösnek: EZ M AG A A  KEG YE

LEM CSODÁJA! Nem  is habozik az 
apostol egy pillanatig sem, hogy be
vallja a tiszta igazságot: »szerfelett 
megsokasodott a m i Urunknak ke
gyelme«.

A  bűnöket megbocsátó isteni K e
gyelemnek ez a megtapasztalása 
kényszeríti az apostolt »tudatlansá
gának«, ».hitetlenségének*, bűneinek 
meg vallására. Biztosak lehetünk  fe
jűit afelől, hogy nem ju tunk el addig 
az Isten szerint igazi bűnbánathoz, 
amíg visszatekintve életünkre, Isten  
hozzánk való kegyelmét nem látjuk  
meg, hosszútűrésének és irgalmának 
ezer jelét; amíg nem érezzük szemé
lyes üzenetnek és bennünket érintő 
igazságnak azt, hogy Krisztus azért 
jött, hogy >>megtartsa a bűnösöket, 
akik közül első vagyok én«.

Pál apostol éles szeme és érzé
keny lelkiismerete nemcsak saját bű
neit, nemcsak Isten kegyelmét látta 
meg, de észrevette azt is, hogy m iért 
könyörült rajta az Ő Ura. A z irgal
mas Isten benne akarta megmutatni, 
hogy istehkáromlóból is lehet szent 
apostol, üldözőből is lehet vértanú  s 
a gyűlölet fanatikusából is lehet a 
szeretet hirdetője.

A z ige első pillanatban nagyon le- 
hangolónak, nagyon keserűnek tűn
hetett fel, m ert bűneink megváltá
sára kényszerít bennünket is . . .  A 
bűnbánat könnyein keresztül azon
ban egyszerre nopsugarassá lesz kö 
rülöttünk a világ, m ert felragyog 
előttünk a Krisztus kegyelme!

H A LASZ BÉLA

Szombat esti közös imádságunk
Szent életprógramm. — Luk. 19, 10.

A  LIG VAN EMBER, akinek ne volna életprógramm ja. Senki sem akar 
»hiába élni«. Mindenki szeretne életével és m unkájával valam it el

érni, bizonyos célkitűzéseket megvalósítani. A legtöbb em ber élet- 
■ Programm ja azonban csak önmaga körül forog: saját boldogsága, saját jó
léte és sa ját m agára vonatkozó álmai Valóraváltása van előtte.

VÉZUSNAK is volt életprognammja: »azért jö tt az Embernek Fia,
** hogy megkeresse és m egtartsa, ami elveszett.« Ebben a programmban 

nem az »én«, hanem  a másik ember áll a középpontban. Egész életének az 
volt a rugója, hogy szerétéiből segítse, mentse és üdvözítse a m ásikat. 
Ö valóban a m ásikért »élt-halt«. M egfeszíttetésének kínos órájában is a 
»másilk« és a vele együtt megfeszített »másik« volt a fontos számára.
¥ ?  ZT AZ ÉLETPROGAMMOT a feltám adott és megdicsőült Jézus 

Krisztus ma is éli az embereikkel szemben. Nemcsak úgy, hogy köz
benjár ére ttünk  Istennél, hanem  úgyis, hogy hirdetett igéje által keresi 
az elveszettet, vagyis a bűn mélységeiben járót, hogy őt megtalálva, meg
tisztítsa és üdvözítse. Jézus ezt az életprogramm ot embereken keresztül 
vé^zi. Bárcsak végezhetné ra jtunk  keresztül! Rajtunk keresztül akarja a 
másiik ember üdvösségét, de földi jólétét is m unkálni.

VALLJUK MEG, hogy önző, csak a magunk hasznát és boldogságát 
néző életet élünk. . ..

ADJUNK HALÁT, hogy Jézus nem fárad bele az elveszettek keresé
sébe és megmentésébe, hanem szünet nélkül utánuk meg a másik 
ember iránt felelősséget érző szíveken keresztül.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy szívügyünkké legyen a másik ember üdvös
sége és földi élete is, hogy így kiábrázolódjon rajtunk Jézus 
Krisztus élete. Imádkozzunk azért, hogy Teológiáikra hivő, szol
gálatra kész ifjak jelentkezzenek, a nyári fóti és gyenesdiási csen
desítetek jó szolgálatot végezhessenek egyházunkban, és Isten 
őrizze meg gabonföldjeinket minden elemi csapástól. K. Z.

BIBLIA-OLVASÓ
HETI IGE: » ,.. azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse 

és megtartsa, ami elveszett.« Luk. 19, 10.
Július 4. Vasárnap. — 1. Pét. 4, 5c—11.

Két nagy kísértésünk, hogy Isteninek kevélyen ellenálljunk és az 
aggodalmasikodás súlya alatt összerosikadjunk. Sohase feledkezzünk 
meg erről: Jézus azért jött, hogy bennünket tökéletesekké, erősekké, 
szilárdakká és állhatatosaikká tegyen az ördög minden támadásával szem
ben.
Július 5. Hétfő. — Mk. 2, 1—12.

Jézusnak azért »könnyebb« bűnbocsámatot adni, mért ö  életé oda- 
áldozásával szerezte meg bűneink bocsánatát. A gutaütött testi meg« 
gyógyítása csak jele és velejárója Jézus bűnbocsátó, életújító és meg-t 
tartó hatalmának, de az első cselekedete a »nagyobb«.
Július 6. Kedd. — Lk. 7, 36—50.

A bűnös asszony nagy bűn-adósságát elengedte Jézus; ez a titka 
(példátlan nagy szeretetének. Isten Jézusban mindannyiunkat a2 ért ke
ines, hogy megbocsássa bűneinket. Nem csupán egyes kisebb vagy na
gyobb botlásainkat, hanem minden, Istennel és emberekkel szemben 
lévő bűn-aüosségunkat kész elengedni a hit által.
Július 7. Szerda. — Mk. 2, 13—17,

Jézus korában az asztalközösség a legbensőségesebb közösséget je
lentette. Ö nem az »igazakkal« és az »egészségesekkel« vállal asztalkö
zösséget, hanem a bűnösökkel, a nyornorultakkal és megvetettekkel. 
Azokkal, akik magukat elveszetteknek és alkalmatlanoknak érzik az 
Isten országába váló bemenetelre. — de épnan ezek az elhívottak, mert 
mindenkit, aki Jézussal közösségben van, Ö megváltoztat, megigazít és 
»magához hasonlóvá tesz.
Július 8. Csütörtök. — Rm. 4, 1—8.

Az üdvösségünket nem kegyességünk jutalmául, hanem ajándék
képpen kapjuk Istentől, az érettünk is jött Embernek Fiáért, Jézusért. 
Azért bízzunk Isten ígéretében minden kételkedés nélkül, mint Abra- 
hám és éljünk Isten bűnt megbocsátó és elfedező irgalmasságéból, mint 
Dávid. Akkor »boldogok« leszünk, azaz örök élettel megajándékozottak.
Július 9. Péntek. — Rm. 5, 1—11.

Az az Isten szeretetének nagysága, hogy az O Fia érdemtelen bűnö
sökért halt meg, — értünk. Az O halála által van békességünk Istennel. 
Ha Isten ilyen’ drágán vásárolta meg a mi békességünket, hogyne re
mélhetnénk örömteli bizodalo-mmal, hogy O állhatatosakká és kipróbál- 
takká tesz az örökélet reménységében. Ezért »dicsekszünk« az Isten di
csőségének reménységével!
Július 10, Szombat. — És. 43: 22—28.

Azért fáradunk meg — sokszor még hitünkben is —, mert nem 
Istent hívjuk segítségül mindenek felett.’ A Benne való bi- 
zodalofti helyett csak bűneinkkel terheljük és vétkeinkkel fárasztjuk Ot, 
Ezért keres bennünket, bűneink terhe alatt megfáradt embereket Jézus, 
hogy eltörölje álnokságainkat és Oérette ne emlékezzen meg bűneinkről 
Isten. Sárkány Tibor
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Beszámoló az Egyházegyetem Közgyűléséről J E GY Z E T E K
Mint már jelentettük, az egyete

mes felügyelő és az egyházi elnök 
június 29-én délelőtt 9 órára az 
Üllői-útd egyetemes székház imater

mében egybehívta az Egyházegye
tem Közgyűlését. A megelőző na
pon, hétfőn délután 3 órakor az

Egyházegyetem Tanácsa
tartott ülést. A tanácsülés gondos 
munkával előkészítette a közgyű
lést, a közgyűlés elé javaslatokat 
készített és foglalkozott az egyházi 
törvények szerint az Egyházegye

tem Tanácsának hatáskörébe tartozó 
ügyekkel. Az ülés a késő esti órák
ban ért véget.

Az Egyházegyetem Közgyűlése 
kedden reggel 8 órakor

megnyitó istentisztelettel
vette kezdetét, amelyen Koren Emil, 
a Gyülekezeti Segély országos lel
kész! vezetője prédikált. A Zsidók
hoz írt levél 13, 11—16. alapján töb
bek között a következőket mondta:

— Az egyház szüntelenül újul. Ki
felé a régiből! Nem klerikális elkü
lönülés, zárkózottság az egyház útja, 
hanem az egyház az emberek között, 
az élet valóságában él. — Szólott ar
ról, hogy az egyház mindenkor a jö
vendőt építi és ezt hálaadással teszi. 
Prédikációja befejező részében eze
ket mondta:

— "A jótékonyságról és adako
zásról el ne feledkezzetek, mert 
ilyen áldozatokban gyönyörkö

dik az Isten.«
Ez nem hebehurgyán odacsapott in
telem, hanem az egész igével szoro
san összetartozó mondanivaló. Ez az 
»el ne feledkezzetek«-ből látszik, 
amit azért húz alá a levél írója, mert

az ige és gyümölcs, hit és csele
kedett, szó és tett, kegyelem és 
élet. istentisztelet és offertórium, 
egyház és szeretetszolgálat össze

tartoznak.
Ha az egyik tag beteg, fáj az egész 
testnek, — írja az apostol az egyház
ról.

— Ahogyan az igében nem vélet
lenül odavetett intelem ez a mondat, 
úgy meg vagyok győződve afelől, 
hogy nem lehet megszokottan oda
vetett mondatként fogadni az egyház 
szeretetszolgálatáról elhangzó mon
datokat sem. Ha igaz az, hogy az 
egyház Jézus Krisztuson épül fel, 
hogy a kereszt alatt szüntelenül 
újul, hogy keresi a jövendőt, hogy 
az igéből élő hálaadó nép, akkor és 
ezért igaz az is, hogy adakozó, a 
szeretet szolgálatában, tettek között 
élő nép. Az sem véletlen, hanem

az egyház érverésének természe
tes, az élet jelét mutató lükte
tése, hogy minden egyházi szerv 
évi rendes közgyűlését riitgelőző 
istentisztelet a hála áldozatával, 
offertóriumával az egyház egyik 
szeretetszolgálata, a gyülekezeti 

segély felé mutat.
Az ostromot Budán vészeltem át. 

A háború nyomorúságát nyögő né
pünk között gyakran látogattunk 
betegeket, haldoklókat. Egy alka
lommal idős asszonyhoz hívtak, aki
nek súlyos rákja volt. Embertelenül

szenvedet £  hiszen enyhítő gyógyszer 
nem volt. Vigasztaltam. Mindennel, 
amire papi szó és lelkészi gyakorlat 
képes. Olvastam vele igét, erősítet
tem hitében, imádkoztam vele. Krisz
tus értünk való sokkal súlyosabb 
szenvedéséről is szóltam. Szomjas 
lélekkel itta a szavaimat. Sok szó 
esett persze a betegségéről is. El
mondta, hogy nincs enyhítő gyógy
szere, de valaki azt mondta neki, 
hogy friss, nyers máj használna 
neki. Friss, nyers máj akkor Budán, 
amikor még száraz kenyérhez is 
alig jutottunk heteken át! Nem, az, 
sajnos, nincs, de bízom Isten kegyel
mében — búcsúztam el tőle. Hálá
san köszönt el ő is. Ügy éreztem, 
használt neki a vigasztaiás. Történt 
azután napokkal később, hogy »vé
letlenül« friss májhoz jutottam. Ün
nepi kincs volt ez akkor, futottam 
vele boljdogan haza, kibontottam az 
asztalon a csomagot. . .  aztán hir
telen eszembe jutott az asszony. 
Űjra becsomagoltam a májat s fel
vittem hozzá. Letettem szó nélkül 
az ágya mellett egy székre. Az asz- 
szony rám nézett s így kezdett be
szélni: »Lelkész úr, egy vallomással 
tartozom önnek. Amikor legutóbb 
itt volt — kedves volt, hogy eljött
— sok szépet és vigasztalót mondott 
Jézus Krisztusról és Isten kegyelmé
ről. De nem hittem egy szavát sem.« 
Aztán rátette kezét a májra: »most 
elhiszem«.

Testvérek, én tudom, hogy sok 
szépet és vigasztalót elmondunk mi 
szószékeinken és egyebütt Jézus 
Krisztusról és Isten kegyelméről.

Meg vagyok győződve, hogy mi
nél inkább mutathatunk rá ma- 
gukramaradt öregjeinkre, akik
nek utolsó idejét a mi szerete
tünk aranyozta be, idiótáinkra, 
akiknek arcára a mi szeretetünk 
varázsolt hálás mosolyt, — ki
csiny szórványgyülekezeteinkre, 
ahol a mi adományaink segítik 
az igehirdetés lehetőségét, temp- 
lomépitő gyülekezeteinkre, ahol 
a mi áldozatunk hozza tető alá 
a falakat — jobban hinnének és 
igazabb volna a szavunk. Mert a 
hit és az élet együtt az egyház 
útja. » .. .  el ne feledkezze

tek!...«
— fejezte be igehirdetését Korén 
Emil lelkész.

Az Egyházegyetem Közgyűlése
délelőtt 9 órakor kezdődött. Az el
nöki asztal mellett foglalt helyet a 
külföldön tartózkodó D. Dr. Vető La
jos püspök helyett elnöklő D. De- 
zséry László püspök és az ugyan
csak külföldi útjáról a közgyűlés 
óráiban hazaérkező Mihályfi Ernő 
egyetemes felügyelőit helyettesítő dr. 
Rajnay Károly, a Déli Egyházkerü
let felügyelő-helyettese, valamint 
dr. Fekete Zoltán, az Északi Egy
házkerület felügyelő-helyettese, Me- 
kis Ádám és Bácsi Sándor püspök
helyettes és dr. Göttche Ervin egye
temes ügyész.

A közgyűlés alkotmányos formák 
között történő megnyitása után az 
elnöklő D. Dezséry László püspök 
üdvözölte a megjelenteket és nagy 
vonalakban ismertette az Egyház
egyetem távollevő lelkész-élnőkének 
egyházunk 1952—53. évi életét fel
ölelő nagyszabású jelentését, amint 
azt az Egyházegyetem Tanácsa már
cius 11—12-i ülésében megtár
gyalta. D. Dr. Vető Lajos püspök je
lentését lapunk március 21-i. 12- szá
mában részletesen ismertettük olva
sóinkkal. A jelentés kiegészítéséül 
egyházunk országos munkájának 19 
különféle ágáról hangzott el részle
tes jelentés, a többi között az Egy
házegyetem Tanácsának, az Egyete
mes Egyházi Irodának, a Teológiai 
Akadémia és a Lelkésznevelő Inté
zet, a Sajtóosztály, a Diakóniai Osz
tály, a Nyugdíjosztály, a Gyüleke
zeti Segélyosztály és sok más mun
kaág elmúlt kétévi munkájáról. 
Ezek a jelentések az Egyházegyetem 
Tanácsának március 11—12-i és jú- 
június 28-i ülése napirendjén szere
peltek és egy részüket az Evangé
likus Élet már ismertette, más _ ré
szük ismertetésére pedig későbbi 
számainkban még visszatérünk.

Foglalkozott az Egyházegyetem 
Közgyűlése az új Zsinati törvények 
végrehajtásával kapcsolatban tett in
tézkedésekkel, majd a Lelkésznevelő 
Intézet szabályzatának és a Teoló
giai Akadémia tanulmányi és vizs
garendjének tudomásulvétele után

jóváhagyta és hatálybaléptette az 
Egyetemes Egyházi Iroda, a Sajtó- 
osztály, a Diakóniai Osztály, a Nyug
díjosztály és a Luther Márton Inté
zet új ügyrendjét.

A közgyűlésnek bejelentett egy
házkormányzati intézkedések közül

különösen is kiemelkedik az Or- 
százos Esperes! Konferenciák, 
az Országos Munkakörök Vezetői 
értekezletének rendszeresítése. 
Ezeket az összejöveteleket egy
házunk életének gyakorlata hoz
ta leletre és rendszeresítésük 
tulajdonképpen a gyakorlatban 
jól bevált munkamódszer állan

dósítása.
A továbbiakban a közgyűlés a 

szükségessé vált
v á la s z tá s o k

hajtotta végre. Ezt részben a két 
egyházkerület megalkotása, részben 
az utóbbi két év alatt végbement 
nyugdíjazások, valamint az új egy
házi törvények rendelkezései tették 
szükségessé. Ezért a közgyűlés ki
mondotta az Egyházegyetem Taná
csa és bizottságai megszűnését. Az 
Egyházegyetem Tanácsa tagjaivá 
választották ezután Weltler Rezső. 
Tessényi Kornél, Halász Béla, Lehel 
Ferenc, Benczúr László, Lágler Béla, 
Káldy Zoltán és Válint János lelké
szeket, valamint Balczár István, 
Czakó Zsigmond, Mekis János és dr. 
Horváth Károly egyháztagokat. Pót
tagok lettek Bácsi Sándor, dr. Bá
nyai Béla, Fülöp Dezső, Komjáthy 
Lajos, Fónyad Pál, Gádor András. 
Krähling Dániel és Ruttkay-Miklian 
Géza lelkészek, Blaskovits Géza, dr. 
Mihály Sándor, dr. Jugovics Lajos és 
dr. Nádor Jenő egyháztagok.

Az Egyetemes Törvényszék tagjai 
lettek a következők: ifj. Abaffy 
Gyula, Boros Lajos, Szabó Lajos, Vi
rág Gyula, Várady Lajos, Sikter 
András, Káldy Zoltán, Aranyi Jó
zsef, Uzon László és Boros Károly 
lelkészek, valamint dr, Vidonyi Sán

dor, dr. Sömjéni Miklós, dr. Mhiály 
Sándor, Mühl Nándor, Várkonyi 
Endre, dr. Landgraf Dezső. Zalánfy 
Aladár, dr. Pálfy Miklós, Hódos An
dor és Pintér Pál egyháztagok. Az 
Egyetemes Törvényszék jegyzője 
Zoltay Gyula lelkész lett.

Az Egyházegyetem lelkész-főjegy
zőjévé választották ezután Gyön
gyösi Vilmos esperest, lelkész-al
jegyzőkké pedig Joób Olivér és Ka- 
lavszky Kálmán lelkészeket. Az 
Egyházegyetem világi aljegyzői let
tek dr. Jármay Zsigmond és dr. 
Mihály Dezső egyháztagok. Az Egy
házegyetem közgyűlése a továb
biakban egyetemes ügyésszé dr. 
Göttche Ervint, egyetemes főtit
kárrá Grünvalszky Károly budapest- 
józsefvárosi lelkész, eddigi egyete
mes főtitkárhelyettest választotta, 
az egyetemes könyvtárosi tisztségre 
pedig dr. Ferdinánd István teológiai 
akadémiai tanárt.

A közgyűlés ezután az Egyház
egyetem tizennégy különféle bizott
ságát alakította újjá. így a többi kö
zött megválasztották a Lutheránus 
Világszövetség Magyarországi Bi
zottsága, a Magyarországi ökumé- 
nikus Tanács négy bizottsága, a Ma
gyar Bibliatanács, a bibliafordító 
szakbizottságok, a Sajtóosztály ének
és liturgiái alosztálya, valamint val
lástankönyvi alosztálya tagjait.

Az Egyetemes Egyház osztályai
nál, intézményeinél és irodájában 
végbement személyi változások is
mertetése következett ezután. A 
háztartási kérdések és zárszámadá
sokra vonatkozó bejelentések tudo
másulvétele és folyó ügyek megbe
szélése után az Egyházegyetem köz
gyűlése az elnöklést időközben át
vett dr. Fekete Zoltán Északi Egy
házkerületi felügyelő-helyettes bere- 
kesztő szavaival D. Dezséry László 
püspök imádságával ért véget.

Érik a búzakalász
s amint egy kis szél megcirógatja, 
ízibe zizzen és ezt mondja: itt a ke
nyér, ne féljetek emberek! Kinyíl
nak a nyár forró kapui s megpendül 
a kasza, fölzúg a cséplőgép, ömlik 
a búza. Sehol olyan igazság, mint a 
mezőn most. A föld a legbecsülete
sebb gazda. Minden csepp verítékért 
fizet. S fizet felbillenthetetlen mér
tékkel: arany ló gabonával, édes 
gyümölccsel. Nézz körül. Meggy pi
rosuk, sárgul a barack, kiserken a 
málna leve. Ránézel a fára, o't mo
solyog a gyümölcs s a te arcod azon 
nyomban visszanevet rá. Nevesse
tek velem! — mondja a meggyfa. A 
fotyó minden fodra muzsikál s ez a 
muzsikaszó ezt zenéli: gyertek hoz
zám, boldogok lesztek! A hegytetőn 
zúgnak a tölgyek a napfényben, be
szélnek hozzád: pihenj itt egyet hús 
árnyékomban! Madár trillázik, noz- 
zád szól. Virág bólogat: tiéd vagyok! 
Szellő játszik: táncolni szeretnék 
veled. Hold fénylik, csiUag ragyog, 
harmat hull, lágyan énekelnek az 
asszonyok. Az új gyümölcs íze az 
ínyeden. Lehúnyod a szemed a rop
pant fénytől. Az év nagy munkáját 
ilyen ünnepi díszben végzi az em
ber, a nyár pazar pompája köze
pette. Erős vagy, népem, légy erős! 
Ez a te időd, a nyár, a magyar év
szak. Egy kapavágás sem hiábavaló, 
egy mozdulata az ásónak sem vész 
tel. A nyár a legnagyobb bizonyos
ság. S valami nagy szabadság, va
lami rendkívüli nyugalom lappang 
a gabonában és a gyümölcsben. A 
nyáradta erő ez, Ady Endre Így 
énekel róla:

Boldog, aki az ő fia,
Boldog, akit a Nyár szeret,
Boldogok a Nyár fiai,
A z erős emberek.

Megújult keresztyénség a népi Kínéban
Egyházunkban egyre jobban elmé

lyül az ökuménikus érdeklődés, egy
re többet akarunk tudni más egyhá
zak életéről és problémáiról. Egé
szen természetes, hogy ökuménikus 
érdeklődésünk a kínai keresztyének 
felé is fordul, hiszen most különösen 
sokat (hallunk a hatalmas kínai nép 
sikereiről és egyre növekvő nemzet
közi jelentőségéről. Ugyanakkor azt 
is tudjuk, hogy évszázados múltja 
van a keresztyénségnek Kínában, 
önként vetődik fel tehát a kérdés: 
hogyan élnek a kínai keresztyének 
és hogyan viszonyulnak hazájuk és 
az egész emberiség nagy kérdései
hez?

ülésén megjelent Vu-Jun-Csenq kí
nai egyházi vezető szerkesztésében 
»Keresztyén Manifesztáció«-t adtak 
ki, amelyben a kínai keresztyének 
kijelentették, hogy hazájuk felsza
badulása és a népi erők győzelme 
lehetővé tették számukra, hogy egy
házaikban új élet indulhasson meg, 
a nyugati imperializmus befolyásá
tól megszabadulhassanak és önálló 
egyházként szolgálhassanak Isten 
dicsőségére és szeretett népük javá
ra. A kínai keresztyének széles tö
megei nagy lelkesedéssel fogadták 
a »Keresztyén Manifesztáció«-t s 
aláírásaik özönével fejezték ki örö
müket és egyetértésüket.

A »Reformation című svájci pro
testáns teológiai folyóirat 1954 feb
ruári számában azt írja. hogy körül
belül hatmillió keresztyen van Kíná
ban. A  Kínai Népköztársaság által 
közzétett népszámlálási adatok ke
reken 600 millió kínai lakosról ad
nak hírt. így tehát a lakosság egy 
százaléka tekinthető keresztyénnek.

Több m int két évszázada, hogy az 
első keresztyén misszionáriusok 
m egjelentek Kínában. Azóta különö
sen az angolszász missziók erősödtek 
meg lélekszámúban és anyagiakban 
egyaránt. James Endicott, a nemzet
közi Sztálin-békedíjjal kitüntetett 
kanadai protestáns lelkész — aki 
hosszú ideig volt misszionárius Kí
nában, maga is kínai földön szüle
tett, apja is évtizedeket töltött misz- 
szionáriusként Kínában — mondotta 
el egy évvel ezelőtt az egyházegye
lem fogadásán, amikor a Béke Vi
lágtanács ülésezése alkalmával Bu
dapesten járt, hogy milyen nagy le
hetőségeik voltak az angolszáz egy
házaknak Kína földjén. Nyolcezer 
misszionárius dolgozott. Az egyete
mek ötven százaléka volt egyházi 
kézben. Évente huszonötezer egyete
mi hallgató ment Amerikába és Ang
liába, akik azután diplomásokként 
jöttek vissza Kínába. Az angolszász 
missziók nagy erőfeszítése és renge
teg dollárja azonban mégsem a kí
nai nép előbbrejutását szolgálta, ha
nem a gyarmatosítás és a Csang- 
Kai-Sek-rendszer érdekeit. A nyolc
ezer misszionárius közül nem  volt 
tíz sem, aki a Csang-Kai-Sek-rend- 
szer ellen szólt volna. Endicott azon
ban élete kockáztatásával is védte a 
keresztyének becsületét a nyugati 
misszionáriusoklcal szemben.

1950-ben döntő esemény történt a 
kinai egyházi helyzetben. A Béke 
Világtanács tavaly nyári budapesti

Azóta a kínaiak vezetése alatt álló 
kínai protestáns egyházakban élénk 
gyülekezeti m unka folyik, protestáns 
teológiai akadémia gondoskodik a 
lelkészképzésről, egyházi lapok tá
jékoztatják a híveket az országos és 
világméretű egyházi kérdésekről. 
A  kínai protestáns egyházak a »Ke
resztyén Manifesztáció«-ban kifej
tett teológiai alapból kiindulva áll
nak a kínai nép és a világbéke ügye 
mellett.

A  »Keresztyén Manifesztáció« je
lentősége leginkább az, hogy a kinai 
keresztyének tiltakoznak az impe
rializmus és a gyarmati rendszer 
egyházi térfoglalása ellen.

Ezzel kapcsolatban a »Reforma
tio« című svájci protestáns teológiai 
lap így ír: »Meg kell gondolnunk, 
vájjon a misszió eddigi módszerei 
helyesek voltak-e?« Majd felveti a 
kérdést, hogy a gyarmati és függő 
helyzetben lévő népek egyre erősödő 
nemzeti öntudata és függetlenségre 
való törekvése nem fogja-e a közel
jövőben Indiában, Délkelet-Ázsiá- 
ban, Afrikában is ugyanannak a 
gyarmatosító szellemmel összeszö
vődött missziói munkának az Isten 
által megítélt képét mutatni, mint 
ahogy azt mutatta Kínában? íme 
már a nyugateurópai protestáns 
sajtó egy részét is aggasztja tehát 
az amenkanizált missziói munka s 
egyre többen látják világosan, hogy 
ahol csak bekerülnek az egyházba 
a hatalmi törekvések, ott az feltétle
nül az egyház kárára és romlására 
történik.

A megújult kínai protestáns egy
házakhoz hasonlóan a pravoszláv 
egyház is új életben jár. A kínai pra
voszláv papság is sokat tett a békéért.

A katolikus egyház is megtisztult 
a külföldi befolyástól és ezzel köze
lebb került a kínai néphez.

E V A N G É L I K U S  É L E T
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes 

Egyház Sajtóosztályának lapja 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
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félévre 30.— Ft. egész évre 60.— Ft. 
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2-042751. Athenaeum (F. ». Soproni Béla)

Mindebből az az összkép tárul 
elénk, hogy a kínai keresztyénség  
m egújult egyházi élete nagy példa
kép ás biztatás a világ valamennyi 
függő helyzetben lévő egyháza szá
mára abban, hogy ahol az egyház 
megszabadul m inden gyarmatosító 
befolyástól, ott valóra válik az em
berek testvériségének, a népek 
egyenlőségének bibliai tanítása, ott 
megelevenedik az egyház szolgálata 
a békéért és minden jó ügyért, ott 
valóban virágzó és áldott gyümölcsö
ke t term ővé lesz az egyházi élet.

Bodog, ki mindig újrakezd. 
Boldog, k it az élet maraszt, 
Boldog, aki vígan kaszál, 
Boldog, aki paraszt.

A  bőség varázsa van ma velünk, 
hogy ez az élet nem szegénységre 
termett ezen a földön, hanem pazar 
gazdagságra. A nyár a mi nagy ne
velőnk, aki arra tanít, hogy értelme 
van minden hajtásnak, mert a jó 
munkától válik naggyá és még na
gyobbá a nemzet. Ez a nemzet, mely 
a nyári estén érzi igazán a földet 
szülőföldjének, miként a föld érez
teti a magyarral ilyenkor, hogy nem 
akárki ember, hanem teremtő és al
kotó. Mert nemcsak egy év kenye
réről van szó, hanem a lélek hitelé
ről. Ez a lélek pedig nem valami 
írói kép, hanem mindnyájunk ér
zelme, akarata, a nemzet hitele. Bú
zakeresztek, barackfalombok, kuko
ricamezők, cukorrépa-táblák, diny- 
nyék. paradicsom, ribizkebokrok, tér
dig érő virágos fű, száz íz és szűz 
illat a magyar nyár és a dolgozó 
magyar paraszt erejéről beszél. Bol
dogolt vagyunk, hogy ezzel az erő
vel együtt lélekzünk!

Táncsics Mihály
hetven évvel ezelőtt halt meg. Tisz
telettel állunk meg az évfordulónál 
a dunántúli jobbágyfiú tiszta em
léke előtt. Társadalmi ereje takács
nak rendelte, de ő emberfeletti mó
don túltett ezen az elrendelésen. 
Amikor társai már belenyugodtak a 
változhatatlanba, Táncsics köny
veket tett maga elé és tanulni kez
dett. A műveltség erőssé és ellen
állóvá tette, önéletrajzában beszá
mol róla, hogyan változott meg 
benne a világ képe, amint más 
szemmel tudott körülnézni. Elvé
gezte a budai tanítóképzőt, tanító 
lett s hamar a nép tanítója. Ami sza
bad szemléletre szert tett, azonnal 
írásba foglalta s adta tovább a nép
nek. Soha egy pillanatra sem vált 
meg a dolgozó szegény magyarság
tól, amelyből származott. Még csönd 
volt az országban, amikor Táncsics 
világos és egyszerű szavakkal meg
hirdette a szegénységnek, hogy joga 
van az egyenlőségre és a szabad
ságra. Írásművei miatt a császár ha
tósága börtönre ítélte 1846-ban. Eb
ből a börtönből a forradalom szaba
dította ki, amelynek egyik előfutár ja 
volt Táncsics maga is. 1848. március
15-én a budai helytartósági börtön
ből a sajtószabadságot kivívó ifjú
ság szabadította ki s vitte Petőfi Sán
dorral az élén diadalútban a Lánc
hídon át a megzajdult Pestre. A sza
badságharc alatt a siklósi kerületet 
képviselte az országgyűlésen, szer
kesztette a Munkások Lapja c. heti
lapot. A szabadságharc bukása után 
bujdosott s amikor megnyílt a szólás 
lehetősége, töretlen erővel kilépett a 
föld alól. Egyike volt azoknak, akik 
a Habsburgok ránk dobott igáját 
megrázták. Sietett is Bécs a visszafi
zetéssel: felségsértésért tizenöt évi
börtönre ítélték Táncsicsok Az oszt
rák-magyar kiegyezés évében, távol 
a harangzúgástól, tömjéntől és pom
pától, keserűen és elhagyatva egy 
vak rab lép k'i a börtön kapuján. 
Táncsics Mihály volt. Még szól, még 
szólhat egyet, még összegyűjti mun
káit s összefoglalja utolsó üzenetét. 
Azt a rövid mondatot, hogy a dol
gozó magyarok ne hagyják el hűtle
nül egymás kezét és egymás szivét. 
Mert csak úgy győzhetnek. Igaza 
volt, Szalatnai Rezső

Istentiszteleti rend
1954. július hó 4-én, vasárnap, Budapesten.
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V I  S S Z  H  A N G „Lelkesedjetek azért, hogy jót mondhattok az embereknek“
tanítójává kell lennünk, ahogyan Jé-J J A  VALAKI T IH A N Y B A N  JÁR, 

bizonyára újra meg újra végig 
fogja próbálni a visszhangot, a ter
m észetnek ezt a furcsa játékát. Ilyen
kor az ember kedves szavakat, k í
vánságokat kiált el s örül, amikor a 
szavak visszaérkeznek hozzá. Am ikor 
visszaszállnak hozzá a saját hangjai. 
A  term észetnek ebben a furcsa já té
kában tulajdonképpen a teremtés 
gyönyörű tanítását találjuk. Isten  
azért terem tette ezt a világot, azért 
m utatta  meg benne, a munka, ritm u
sában, vidám  fecskeszóban és emberi 
szívdobogásban legszebb titkait, hogy 
az örökkévalóság mennyországi szép
ségétől visszhangozzék a világ. Is
ten azt akarta, hogy az em beri élet 
örök és vidám aratódal legyen: bol
dog em berek égbe visszaszálló di
csőítő éneke — s csak az emberi 
gonoszság tette, hogy e vidám  dal
ból az emberi sírás földre hulló fe l
hője lett. Egyszer majd rájövünk  
arra, hogy addig van boldogság a 
világon, amíg benne visszhangja van 
Istennek.

C O K A N  A Z T  H ISZIK , hogy Isten  
egyetlen »legyen« szavával in 

tézte el a világot. M intha úgy tör
tén t volna, hogy Isten a teremtés 
kapujában áUt volna meg utoljára  
ezen a világon. Ott elmondta a te
remtés igéit, életre parancsolta a 
földet és az embereket, a tengere
ket és a csillagokat s azután eltávo
zott volna pihenni, valami ism eret
len világba. Nem. Jézus megmondta, 
hogy Isten örökké dolgozik. Teremi 
és kormányoz ma is.

Isten nem  szeszélyből, vagy üres 
kedvtelésből terem tette ezt a világot, 
hanem szerétéiből. Isten értem  dol
gozik, mert szeret! Szeretett már a k
kor, amikor én még. nem  is álmod
tam, hogy m ilyen szép is a szeretet, 
ez a boldog m ennyországi nyár. A m i
kor Isten  a saját képére és hason
latosságára m egterem tette az első 
embert, amikor az első búzamagot 
cdaejtette a barázdába, amikor szét
szórta a napsugarat és az akácfa- 
illatot, amikor az első vidám dalt el
rejtette a pacsirta szívébe, már reám  
gondolt, hogy nekem  egyszer ottho
nom, kenyerem  és örömem legyen.
IS T E N  AZO N BAN  NEM CSAK  
-* DOLGOZOTT értem  szakadat
lanul, de áldozott is értem. Nemcsak 
születésem órája óta hangzik fe lém

Legutóbbi számunkban teljes ter
jedelmében közöltük azt a felhívást, 
amit a június 19—23-ig a nemzetközi 
feszültség enyhítése ügyében Stock
holmban tartott konferencia intézett 
a világ vallásos embereihez. Nyiko- 
láj metropolita a konferenciáról ha
zaérkezve Moszkvában nyilatkozat
ban közölte benyomásait az értekez
let munkájáról.

»Mi, akik a békemozgalomban an
nak keletkezése óta részt veszünk, 
nagy reményeket fűztünk ehhez az 
értekezlethez — mondotta Nyikolaj 
metropolita. — Tudva, hogy az ér
tekezlet munkájában sok olyan sze
mély vesz részt, aki először lépett a 
békeharcosok sorába,

meg voltunk győződve arról, 
hogy az a nemes eszme, amely 
az emberiséget meg akarta vé
deni a háború veszélyétől, min
den tisztességes ember szívében 

visszhangra talál.
Reményeink valóra váltak. Mély
ségesen meg vagyunk elégedve 
az értekezlet részvevőinek egy

séges véleményéveL
A stockholmi értekezlet munkájá

ban a társadalmi, politikai és kul
turális élet különböző területeinek 
képviselőivel együtt sok ország val-

millió ajándékon át ez a drága szó: 
szeretlek — ö  tudta, hogy tékozló 
és hálátlan életem  m ajd messze ka
nyarodik Tőle. Tudta, hogy nem  le
het segíteni rajtam  máskép, csak 
olyan áldozattal, amire még az an
gyalok is sírva fakadnak az égben. 
Tudta, hogy elrontott életem  és bús 
arcom belevágódik egyszer kegyetle
nül a bűn és a hálál kem ény ke
resztjébe . és fogcsikorgatva állok 
majd meg a kárhozat küszöbén. 
Ezért adta oda és áldozta fel értem  
a Fiát.

\ f I N D E Z T  AZÉRT TETTE, mert 
1TJ- várja a visszhangot. A  feleletet 
jés vallomást. Óh, nem  üres szavak
ban, hanem egy hűséges, akarata sze
rint való életben. Angyalai sokszor 
kirakják rohanó életünk elé a T íz
parancsolatot és a Szeretet parancso
latának széttörhetetlen kőtábláit, 
hogy lemérje velük az életünket.

Isten  azonban nemcsak azt várja, 
hogy az életünk gazdag tennésében  
visszapirosodjék arcunkra szereteté- 
nek visszhangja, de várja azt a vissz
hangot is, am elyik közvetett úton, 
a mások életén át érkezik meg Hoz
zája. Nagy tévedése volt az ember
nek az, amikor ez a visszhang csak 
kolostorokból, kicsi bezárt kam rák
ból és a világtól visszahúzódó közös
ségekből érkezett meg Hozzá. Isten  
előtt az az igazán kedves visszhang, 
am it az irgalom és a jóság k inyú j
tott kezével a m ások szívén és a m á
sok hálaimádságán keresztül kül
dünk vissza az Égbe. Így lesz az éle
tünk és a keresztyénségünk világ
szépítő visszhang, Istenhez érkezik  
vissza, de közben megszépíti az éle
tét azoknak, akiken átvonul. Érről a 
világszépítő visszhangról mondja a 
költő, hogy így kell »szétosztani m a
gunkat izzva, égve, — kenyérbe, szó
ba, vágyba, csókba, kézbe, — s úgy 
tű'nni el majd,' hogyha nem  is élünk  
— ezer szívben ragyogjon még a fé 
nyünk«,

JS T E N  SZERETETÉRE és sza- 
vára felelni kell. Mégis soha

sem elég az, amit Isten kegyelmére 
válaszolunk. Nem elég visszhang a 
vasárnap, az imádság, a könyörülő 
jóság. Többet kell mondanunk.

N ekünk még van időnk erre a 
visszhangra: szeretni Istent és a vi
lágot. Szeretni az embereket.

FRIEDRICH LAJO S

lási szervezeteinek megbízottai — 
pravoszlávok, katolikusok, .protes
tánsok, baptisták, kvékerek, budd
histák — is részt vettek. Az érte
kezleten külön vallási szekciót hoz
tak létre, amelyben a vallásos lelki- 
ismeret követelményeivel összhang
ban tárgyalták meg a békemozgalom
ban való részvétel kérdését. A fel
szólalók támogatták az atom- és hid
rogénfegyver betiltásáról szóló ja
vaslatokat, beszéltek a fegyverkezé
si hajsza megszüntetésének szükség- 
szerűségéről, arról, hogy

a jelenkor valamennyi vitás 
nemzetközi kérdését csupán egy 
úton, tárgyalások útján kell meg

oldani.
A szekció munkájának eredménye

ként egyhangúlag elfogadtak egy 
minden hívőhöz szóló felhívást, ame
lyet az értekezlet befejező-ülésén ol
vastak fel.

Meg vagyunk győződve arról, 
hogy valamennyi valláshoz tar
tozó hívők — akikhez szól a fel
hívás — lelkesen reagáltak arra, 
megértve, hogy minden vallásos 
embernek kötellessége segíteni 

a béke ügyét
— mondotta befejezésül Nyikoláj 
metropolita.

Igehirdetési rendünk mintha csak 
egyenesein lelkészszentelési vasár
nappá rendelte volna a mai napot 
— ezekkel a szavakkal kezdte ige
hirdetését július 4-én, a délelőtt 11 
órai istentiszteleten D. Dezséry 
László püspök, a Deák-téni temp
lomban. Valóban a legtermészete
sebb volt az. ahogyan ezen a vasár
napon a gyülekezet színe előtt oda- 
állt az oltár elé két fiatal ember, 
hogy az egyház kirendelő szavával 
meginduljon a lelkészt szolgálatra. 
Bolla Árpád és Pátkai János vég
zett teológusokat szentelte fel ezen 
a gyülekezett istentiszteleten a 
püspök.

A z  ig e h ird e tés

a vasárnap rendelt alapigéjéről 
szólt: 1. Tim. 1, 12—17. alapján.

»Mindenütt új életet kell kez
deni, olyat, ami méltó az ember

hez és tetszik Istennek.
Kegyetlen háborúban vergődött az 
emberiség szerte a világon. Az egy
ház most arra van rendelve, hogy 
a békességszerzésnek, a hosszútű- 
résnek, az irgalmasságnak, a szere
tetnek, az emberekhez lehajló isteni 
kegy elemnek a prédikátora és meg
valósítója legyen. Hadd lássák az 
emberek, hogy lehet másként és 
hogy Isten másként akarja. Isten azt 
akarja, hogy az egyház az emberek 
között a szeretet hírnöke és meg
valósítója legyen. El ne fáradjatok 
a testvériség, az irgalmasság, a sze
retet hirdetésében! Ez az egész vi
lág vár azokra a csendesszavú em
berekre, akik bizonyságot tesznek 
arról, akit Isten elküldött, hogy 
rpeghaljon a világért és megváltsa 
a bűnből, szenesedésből, halálból 
és kárhozatból, hogy átélje a világ 
Isten szeretedét, irgalmasságát, ame
lyet az egész emberiségre ki akar 
terjeszteni.«

A továbbiakban az egyház rendel
tetéséről szólott a püspök: »Az egy
ház arra van rendelve, hogy lelki 
tanítóvá legyen. Az emberek igazi 
pedagógusává, aki mélyről veszi a 
tanítás igazságait, a tanítás lelkét, 
s aki éppen ezért az emberek életé
be mélyen belevágó módon tud ta
nítani. Isten arra rendelt bennün
ket, hogy most különösen is felfog
juk és megérezzük, hogy a világ

Dicsérjük, ó keresztyénség,
A  jó Isten kegyességét;
A z idén is tőle nyertünk  
Mindent, am it term elhettünk.

Zengjetek az Urnák hálát, 
Dicsérjétek nagy jóságát;
Ö a világ teremtője, 
M indnyájunk gondviselője.

Előbb, m in t az embert hozta, 
Egünk, földünk elhalmozta  
Nappal, holddal, csillagokkal, 
Term ényekkel, állatokkal.

M érhetetlen nagy kegyelme 
így tette őt az Édenbe,
M int egy tele kamarába,
A  hatalom birtokába.

S m ikor a bűnt elkövetve  
örök  halál fenyegette:
Krisztus közbenjárására 
Visszavette irgalmába.

így m inket, megváltottait 
S Leikétől megáldottait 
Mindig szeret s bőven juttat, 
Etelt, italt m indnyájunknak.

Szárnyast, halat s más húsétket 
Nem  úgy, m int a cselédségnek, 
De m in t édes gyerm ekinek, 
Eleget ód m indenkinek.

Földünk is megkoronázta: 
Bőségesen felruházta,
Hasznos érccel, term ényekkel, 
Gyümölcsfákkal, fűszerekkel.

zus Krisztus a világ tanítója volt. 
Különösen arra kell figyelnünk, 
hogyan és mit tanított az Ür Jézus 
Krisztus.

Tegyünk bizonyságot a szerető 
Istenről szeretettel és békesség
gel. A lélek erejével, bölcseség- 
nek, állhatatosságnak, a lélek 
meggyőződésének egészével kell 
hitben és szeretetben tanítanunk 
az embereket, az engesztelés, a 
békesség, az irgalmasság életé

re.«
»Igaz beszéd ez és teljes elfoga
dásra méltó, hogy a lelkészek 
bizonyságtétele és cselekedete 
által, az egész egyház szava, cse
lekedete és bizonyságtétele által 
valami jónak, szentnek, igaznak, 
örvendeztetőnek kell történnie 
a világban, ami megmelegíti az 
emberek szívét és felfigyelteti 
»a boldog Isten« szeretetére. An
nak kell történnie, hogy öröm 
hirdetettessék az egyházból 
mindenkinek, aki él a földön.«

Az igehirdetés befejező részében a 
felszentelendőkhöz fordult a püsoök: 
»Drága', fiatal Testvérek! Most, 
amikor kibocsátunk titeket a szolgá
latba. szeretnék úgy szólni hozzá
tok, hogy

lelkesedjetek azért, hogy valami 
jót mondhattok az embereknek.
A mi népünk új országot épít.
A mi bizonyságtételünk ebben 
az országban is a Jézus Krisz
tus. Ebben az új országban hir
detni akarjak az örömhírt, a 
Krisztus evangéliumát, hogy 
megérződjék a keresztyének ál
tal Isten igazsága, szeretete és 

békéje a földön«
— fejezte be igehirdetését D. De
zséry László püspök.

A prédikáció után a. gyónó imád
ságban a gyülekezet és lelkészek 
együttesen álltak, az Isten elé. Dr. 
Pálfy Miklós, teológiai akadémiai 
dékán és Benczúr László püspöki 
titkár segédletével a püspök elő
ször a két felszentelendőnek, majd 
a gyülekezetbe;; nagy számmal az 
oltár elé járuló hívőknek osztotta 
ki a szent vacsorát.

Megáldotta vetésinket,
Szőlőnk s gyüm ölcskertjeinket;
S ha m indezért hálát adunk,
Tőle még több jót várhatunk.

De legyen bár szavunk bőver 
M int a kikelt mag a földben: 
Mégse lehet elmondhatnunk  
A jót, am it tőle kaptunk.

Szívünk igaz hálát zengjen!
Jó Istenünk fen t a mennyben. 
Dicsőség ott szent nevednek,
Béke itt az embereknek.

Most, hogy vígan arathatunk, 
Szálljon m inden gondolatunk 
Örök éltünk szép nyarára:
A  jó Isten ezt kívánja.

Ha itt m indent bőven adhat 
Jóknak úgy, m in t gonoszaknak: 
Szinte elképzelhetetlen,
Mit fog adni az egekben.

Se szem olyat nem  láthatott, - 
Se fü l olyat nem  hallhatott,
Se szív azt meg nem  érthette: 
A m i ott vár a hívekre.

Szent, szent a te istenséged 
Atya, Fiú és Szentlélek; 
M itőlünk is tiszteltessél 
S mindörökké dicsértessél!

A  magyar nyelvű  Tranoscius 
831, éneke.

Ezután gyorsan pergett 
a le lké szszen te lés

szertartása. A szolgálatra való elha
tározásra iráftyuló kérdéseik, bizony
ságtevő felelet után a gyülekezet 
felállva hallgatta meg a lelkészi es
küt. A püspök felszentelő és a lel
készi szolgálatra felhatalmazó ál
dása után a dékán és a püspöki tit
kár egy-egy igével áldotta meg az 
új lelkészeket, majd a »Confirma 
Deus« ősi dallama és a szolgatárssá 
fogadó szent csók zárta be a lel
késszé szentelés ünnepét.

Az istentiszteleten részt vett a re
formátus egyház vendégeként ha
zánkban tartózkodó

C. F. H arm an

anglikán kanonok, az Angol-Magyar 
Társaság elnöke. Az istentisztelet 
befejező részében Harman kanonok 
a szószékről köszöntötte a gyüleke
zetei és az új lelkészeket. Beszéde 
a következőképpen hangzott:

»Ügy érzem, nagy megtiszteltetés 
és nagy öröm számomra, hogy ezen 
a szent szertartáson megjelenhet
tem. Még nagyobb kiváltság és 
öröm számomra, hogy néhány szót 
szólhatok hozzátok. A szertartás, 
amelynek tanúi voltatok, visszave
zet engem saját pappá szentelésem
hez, éppen negyven esztendővel ez
előtt a londoni Szent Pál székes- 
egyházban. így meg fogjátok érteni, 
hogy papi pályafutásom során két 
hatalmas tragédiának voltam tanú
ja, a két világháborúnak.

Ez az oka annak, hogy eljöttem 
a ti országotokba, hogy hidat 
építsek a ti országotok és az 
én országom között, mert Kelet
nek és Nyugatnak meg kell ta
nulnia, hogy együtt kell dolgoz
nunk, és nem egymás ellen har
colnunk. Isten igéje teljesen 
hisz abban, hogy a világban 
nincsenek faji előítéletek és 
nemzetiségi határok. Mindnyá
jan egyek vagyunk az Űr Jé
zus Krisztusban. Továbbá Krisz
tusban nincsenek osztálykülönb
ségek sem. A megkülönböztetés 
amelyet Krisztus tenne, egyedül 
ez volna: különbség azok között, 
akik szolgálnak, és akik nem 
szolgáinak, azok közt, akik gyű
lölnek, és akik szeretnek; azok 
közt, akik kegyesek, és akik ke

gyetlenek.

Ha egy tanácsot adhatnék azok
nak a lelkipásztoroknak, akiket ma 
felszenteltek, azt mondanám, hogy 
nincsen olyan probléma, amelyet 
nem lehetne megoldani. Szembené
zünk számos olyan problémával, 
amely nehéz és szörnyűséges, de 
Jézus Krisztus végtelen forrásaiból 
van felelet mindezekre a problé
mákra.

Egy új korszak küszöbén állunk, 
amelyben Jézus Krisztus fel fogja 
tárni az Ö hatalmát. Máris látjuk 
ennek a jeleit számos vonatko
zásban. Így hát,

kedves testvéreim, reményked
jetek, nézzetek fel, és folytas
sátok utaitokat. Krisztusban 
mindent meg tudunk tenni. És 
ö  velünk van mindig, a világ 

végezetéig is.
Kívánok nektek az Ö nevében 
gazdag áldást, és országotoknak 
boldog, szebb jövendőt. Isten 
áldjon meg mindnyájunkat!

Amen!«

— fejezte be beszédét Harman ka
nonok.

A lelkészszentelő istentisztelet 
után Harman kanonok látogatást 
tett a Deák-téri egyházközségnél. 
A püspök közvetlen munkatársai 
körében fogadta itt is népünk ba
rátját, Harman kanonokot, akinek 
kíséretében volt a református 
egyház részéről Dusicza Ferenc, a 
Református Konvent osztályvezetője 
és Kenéz Ferenc, a Konvent külügyi 
előadója.

M inden v a lláso s e m b e rn e k  k ö te lesség e  
se g íte n i a  b é k e  ü g y é t

Hálaadás a föld terményeiért aratáskor

„Ti szabadságra hivattatok el, csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, süt szeretettel szolgáljatok egymásnak“^  w



2 EVANGÉLIKUS ELET

Egyházaink védéséként Magyarországon tartózkodik C. F. Harman 
anglikán kanonok, az Angol-Magyar Baráti Társaság elnöke

Egyházaink vendégeként kétheti 
tartózkodásra Magyarországra érke
zett C. F. Harman anglikán lelkész, 
a bristoli székesegyház kanonokja, az 
Angol-Magyar Baráti Társaság elnö
ke, az angol békemozgalom egyik ki
emelkedő személyisége. Ham^an ka
nonokot a repülőtéren egyházi kül
döttség fogadta. Ezután a Reformá
tus Konventen tett látogatást. Az 
üdvözlésre válaszolva a kanonok a 
következőket mondta:’

»önök közül bizonyára többen 
tudják, hogy mintegy két éve meg
választottak az Angol-Magyar Baráti 
Társaság elnökévé. Boldogan kö
zölhetem, hogy a Társaság szépen 
fejlődik, az utóbbi félesztendőben né
hány új fiókja is létesült az angol 
városokban. Magyarországi látoga
tásom eredményeképen azt remélem, 
hogy

sok honfitársamat fogom tudni 
felvilágosítani arról, ami Ma
gyarországon történik a hit és a 
béke érdekében. Az Űr Jézus 
Krisztusban való közös hitünk 
biztosítéka annak, hogy minden 
elválasztó körülmény fölött egyek 
tudunk lenni a jószolgálatokban, 
az egyház egysége, népeink ba
rátsága, az emberiség békéje ér

dekében,“
Délután Harman kanonok látoga

tást tett D. Dezséry I.ászló püspök
nél a Déli Egyházkerület székhazá
ban. Kíséretében volt Kenéz Ferenc, 
a Református Konvent külügyi elő
adója. A fogadáson megjelent Grün— 
valszky Károly egyetemes főtitkár és 
Mekis Ádám a Déli Egyházkerület 
püspökhelyettese is. Hosszú baráti 
beszélgetés után a vendég látogatást 
tett az Egytemes Sajtóosztálynál is, 
Július 1-én a vendég tiszteletére 
Bereczky Albert püspök adott vacso
rát a Margitszigeten.

Harman kanonok meglátogatta a 
mátraszentistváni evangélikus egy
házi üdülőt, ahol őt D. Dezséry Lász
ló püspök, dr. Pájfy Miklós dékán és 
Görög Tibor esperes fogadták. Va
sárnap a kanonok részt vett a Deák
téri lelkészszentelő istentiszteleten és 
szólt a gyülekezethez.

Látogatása során református és 
evangélikus egyházi intézményeket 
tekintett meg; prédikált a Gorki j- 
fasori református templomban, lá
togatást tett a Római Katolikus pa
pok Békebizottságánál, meglátogatta 
Györy Elemér püspököt Pápán, részt 
vett Balatonarácson Bakos Lajos re
formátus esperes beiktatásán és a 
kecskeméti református templomban 
prédikált.

Nemzetünk barátját egyházaink
ban mindenütt nagy szeretettel és 
tisztelettel fogadták.

M egh a lt V ic to r  Ján os
Victor János református teológiai 

tanár, a dunamelléki református 
egyházkerület lelkész; főjegyzője az 
egész protestáns egyházi élet évtize
deken át fáradhatatlan munkása és 
kiemelkedő egyénisége június 29-én, 
66 éves korában elhúnyt. Ez a vesz
teség nemcsak u testvér-egyházé, ha
nem az egész protestáns keresztyén- 
ségé, Elsősorban teológus volt, és 
igehirdető. Hűséges tanulmányozója 
volt az igének, de amire az ige meg
tanította, azt igehirdetésében köz
kinccsé tette, az egyház valóságos 
életének talaján állva S az egyház 
valóságos életének szükségeire fi
gyelve. Szaván kívül írása is szolgá
lat volt. Több könyve jelent meg, 
nem egynek munkatársa volt. Leg
utóbb a Református Egyház című la- 
pqt szerkesztette,

1925—32-ig, majd 1949-től újra a 
budapesti református teológiai aka
démia professzora. Teológiai tanári 
munkájában a hitet és engedelmes
séget teremtő Szentlélek teológusa 
volt. Lankadatlanul buzgólkodott az 
egyház problémáinak megoldásán és 
buzdított az egyház mai életében, 
időszerű szolgálat végzésére. Teoló
giai munkássága, ökumenikus szol
gálata az egész vjlágkereaztyénség 
előtt ismert volt,

Victor János temetése július 2-án,

Isten szeretete mások iránt való szeretetté váljon
Július 4-ón vasárnap este 7 órakor 

a budafoki templom teljesen megtelt 
a gyülekezet örvendező tagjaival, 
akik nagy érdeklődéssel tekintettek 
az egyhangúlag meghívott új lelkész: 
Visontai Róbert bemutatkozó szolgá
lata elé. A beiktató igehirdetést Vá- 
rady Lajos budai esperes tartotta. 
Arról beszélt, hogy a budafoki gyüle
kezet egyszerű egyháztagókból áll, 
akik azt igényük, hogy lelkipászto
ruk Istennek igéjét világosan, eliga- 
zítóan és erővel hirdesse.

A lelkipásztor — mondotta — át
éli az emberek minden örömét 
és fájdalmát, álmait és terveit, 

mert maga is ember.
A lelkipásztor nem szakadhat el Is
tentől ás nem szakadhat el azoktól 
az emberektől, akik között szolgál.

Az új lelkész úrvacsoravétele és 
beiktatása után a szószékrőíÉís»
1—-3, verse alapján tartotta meg ige
hirdetését,. Utalt arra, hogy a pezsgő, 
élet és alkotás ideje alatt is szükség

ben Stötzer Frigyes, az északi egy
házkerület nevében Tessényi Kornél 
püspöki titkár, a budai egyházmegye 
lelkészei és gyülekezetei nevében 
Munoz Frigyes kelenföldi lelkész, a 
pestlőrinci gyülekezet nevében So- 
koray Károly lelkész. Nagy figyel
met keltett Karsav Ferenc nagytété
nyi református lelkész üdvözlése, aki 
kijelentette, hogy nagy örömmel vesz 
részt a két egyház együttmunkálko- 
dásában. mert az evangélikus és re
formátus lelkészek a hitben mindig 
egyek. Küldöttség élén szólalt fel dr. 
M uzslay László budafoki református 
helyettes lelkész is.

A köszöntósekre Visontai Róbert 
lelkész meghatott szavakkal válaszolt, 
A közgyűlés az »Erős várunk« el- 
éneklésével ért véget.

délután fél 4 órakor volt a Farkas
réti temetőben. A temetés szolgála
tét D- Bereczky Albert püspök és 
Pap László teológiai akadémiai dé
kán végezte. Evangélikus egyházunk 
képviseletében D. Dezséry László 
püspök, Gyöngyösi Vilmos és Várady 
Lajos esperes, dr. Sólyom Jenő pro- 
dékán a Teológiai Akadémia képvi
seletében, valamint Zay László, az 
Egyetemes Sajtóosztály ügyvivő lel
késze jelent meg.

Az igaz emlékezete áldott! Feltá
madunk!

HIBAIGAZÍTÁS
Lapunk legutóbbi száma »-Beszá

moló az egyházegyelem közgyűlésé
ről« című cikke -választások« című 
részében a második mondat helye
sen így hangzik: Ezért a közgyűlés 
kimondotta az Egyházegyetem Ta
nács« és bizottságai megbízatásá
nak megszűnését.

PAUL CLAUDEL:
A H A R M A D I K  STÁCIÓ

van erre az örömhírre.
Ez a bűnbocsánat evangéliuma, 
amely nem szólhat anélkül, hogy 
ne legyen Isten szeretete míben
nünk mások iránt való szeretet
té, A szeretet szolgálatának nagy 
öröme van és pedig az, hogy Is
ten csodálatosan cselekszik az 
emberekért. A vigasztaláshoz tar
tozik a békesség hirdetése, 
amellyel elküldi a lelkipásztort 
Isten a családokhoz, a gyüleke
zetbe és a mi szeretett magyar 

népünkhöz.
Istentisztelet után ünnepi közgyű

lés keretében köszöntötték az új lel
készt. A budafoki gyülekezet nevé-

Előre! Hóhér és áldozat, már m inden a Kálvária felé rohan,
Isten, akit nyakánál vonszolnak lenn, hirtelen meging és a földre zuluin

Ez első esésnél, szólj, m it érzel Uram?
$ m ivel most már tudod, m it gondolsz ugyan?
E percben, m ikor elesel és a nehéz teher a földre letaszít!
Hogyan látod, am it terem tettél e földet: itt?
ö , ez nemcsak az út, amin az Üdv halad — simara gyalulva —
Ez a Gonosznak is hamis és örvénylő útja!
Nem  sima út, az ember itt rögről rögre keservesen hálád,
S ha a láb elernyed, a szív állja a sarat!
O, Uram szent térdid, két terded, ami összeroskadott,
Esésed a rettentő Utón, szíved, ami magasban ragyog,
A  tőr, amibe es té l a föld, am it megismertél alul,
M entsen meg m inket az első bűntől, amit elkövetünk váratlanul!

Fordította: Kosztolányi Ádám

GYÜLEKEZETI  HÍ REK
1854. július 11. Szentháromság u. 4. vasárnap.

»Isten hívása és földi hivatásunk — Gál 5, 13—14. — Lk. 16, 10—lt  
Liturgikus szín: zöld.

TEOLÓGIAI AKADÉMIA
A Teológiai Akadémia évzáró ün

nepélyén dr. Pálfy Miklós dékán a 
következő ösztöndíjakat osztotta 
ki e teológusoknak: Kevcházi László
közösségi magatartása és kitűnő ta
nulmányt előmenetele alapján a 
Déli Egyházkerület 300 forintos, 
Asbóth László, a könyvtárrendezés 
terén tanúsított kiváló szorgalma 
alapján az Északi Egyházkerület 200 
forintos, Dulcz Pál, a hallgatók saj
tóértekezletének legérettebb hozzá
szólójaként a Sajtóosztály 200 forin
tos, Magyar László, közösségi ma
gatartása és tanulmányi előmene
tele alapián az Északi Egyházkerület 
100 forintos, Lackper Aladár, a 
nyelvi tanulókörök megszervezése 
és vezetése jutalmazásául az Északi 
Egyházkerület 100 forintos, Sikter 
András, a I-alkésznovelö Intézet
ben a beszerzés terén végzett kiváló 
munkáiéért az Északi Egyházkerü
let 100 forintos ösztöndíját kap
ta.

BUDAHEGYVIDÉK
A budahegyvidéki gyülekezet áp

rilis—május hónapban egyházunk 
hilvallási iratéiról tartott előadás- 
sorozatot. A hitvallás: iratok kelet
kezési történetin kívül az iratok 
legközpontibb tanítása hangzott el. 
Június utolsó napjaiban a gyüleke
zet felnőtt és .ifjúsági tagjainak 
csendes napokat tartottak a Lel
késznevelő Intézet hűvösvölgyi ká
polnájában.

SOMOGY—ZALAI ÉS 
VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE

A somogy-zalai és a veszprémi 
egyházmegye leikészi munkaközös
ségei Gyenesdiáson június 22 és 
23-án lelkészértekezletet tartottak. 
Az első napon külön-külön saját 
kérdéseiket tárgyalták meg, a má
sodik napon pedig Halász Béla es
peres bevezető istentisztelete úján 
Kiss János, Lágler Béla és Weiler 
Henrik olvastak fel élénk megbe
széléssel folytatódó előadásokat. 
Megbeszélték a következő vasárna
pok igehirdetést alapigéjét, majd dr. 
Pusztai László szolgálatával úrva
csorái istentisztelet zárta be a mun
kaközösség ülését.

HAJDÚ—SZABOLCSI EGYHÁZ
MEGYE

A leikészi munkaközösség június 
23—24-én gyűlést tartott Nyíregyhá
zán. Foglalkoztak a kerületi közgyű
lés aftyagávgl, Luther Két biroda
lomról szóló tanításával, az egyház
tagság kérdésével és az Isten or
szága — keresztyén etika kérdéssel. 
Előadók voltak: Endreffy Zoltán, 
Asbóth Lajos és Fábry István. Ige
hirdetéssel szolgáltak: Megryer La
jos esperes. Solymár András, Smid 
Lehel és Zsigmondy Árpád.

Nyugalmazott középiskolai száro-
tantanárnő magántanítványokat, 
korrepetálást vállal. Cím: Kelenföldi 
leik. hivatal, XI., Bocskai-út 10.

VANYARC
Június 20-án gyülekezeti nap és 

presbiteri konferencia volt, melyen 
nagy számmal vettek részt a szom
szédos acsai és kürti gyülekezetek 
tagjai is. A délelőtti istentiszteleten 
Rónay Zoltán, balassagyarmati lel
kész prédikált, délután pedig a 
presbiternek a családban való élete
rői és szolgálatáról beszélt. A pres
biterek életéről és szolgálatáról a 
gyülekezetben Maróti János, acsai 
lelkész, az új zsinati törvények tük
rében pedig dr. Göttche Ervin, egy
házközségi felügyelő beszélt. Schultz 
Jenő lelkész a témát a mindennapi 
munka szempontjából fejtette ki. — 
A gyülekezeti esten Linder László 
orgonáit, Görgey Lajos hegedűit és 
Szehenszky Mihály vezetésével a 
gyülekezeti énekkar énekelt.
EHHEZ A SZAMUNKHOZ
csekk-befizetési lapot mellékelünk 
azoknak az olvasóinknak, akik elő
fizetésüket vagy hátralékukat ren
dezni kívánják. Kérjük, hogy az 
előfizető nevét és eírrvét olvasha
tóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel 
írják.

Az Evangélikus Élet kiadóhiva
tala egyben azt is kéri, hogy olva
sói címük megváltoztatásaikor a régi 
és az új címüket is közöljék-
HAZASSAV5

Vasa Anikót, Vass Károly angyal
földi gondnok leányát 1954. július 
3-é.n vezette oltárhoz az angyal
földi templomban Zsáry Árpád gé
pészmérnök. Házaságukra Isten ál
dásét kéri az angyalföldi gyülekezet.

HALÁLOZÁS
Bummel Nándor oki. mérnök 82 

éves korában, június 15-ón Budapes
ten elhúnyt. A pesti közös egyház
nak 36 éven át volt presbiterét a 
Farkasréti-temetőben helyezték
nyugalomra.

A Hungarian Church Press
— a protestáns egyházak külföldet 
tájékoztató kőnyomatofiának most 
megjelent júniusi száma részletesen 
beszámol a csehszlovákiai, lengyel- 
országi és magyarországi protestáns 
egyházak pozsonyi ökuménikus ta
nácskozásairól, hosszabb részletet 
közölve Pap László, református teo- 
lögaiai dékán előadásából. A táz- 
Jári és mócsai református templo
mok felavatásáról szóló hírt a nyu
galomba vonuló Erdős Károly refor
mátus teológiai tanár búcsú ünne
pélyéről szóló beszámoló követi. 
Hírt ad ezután a HChP a nagylaki 
evangélikus imaház felszenteléséről, 
a kelenföldi és fasori egyházzenei 
hangversenyekről, a békéscsabai 
pasztilla-kiállításról, a bakonyszent- 
lászlói evangélikusok áldozatkészsé
géről és a június 13-i konfirmációé 
ünnepélyekről. »Az evangélikus egy
ház megújulása az egyházmegyei 
közgyűlések tükrében« — címen 
négyoldalas beszámolót közöl a kő
nyomatos, az egyes esperes; jelenté
sekből hosszabb-rövidebb idézetek
kel.

A KEHELY
A Szépirodalmi Könyvkiadó most 

jelentette meg a Világirodalom  
Klasszikusai című sorozatában Alois 
Jirágek nagy regényét, a »Min
denki ellen« címűt, A hatalmas 
cseh regény magyar fordítása nem
csak a mi irodalmi életünk esemé
nye, hanem a cseh-magyar kapcsola
tok egyik láncszeme. A regén] a hu
szita felkelésről szól, arról a vallási 
és nemzeti mozgalomról, m ely meg
rengeti az egész cseh vn íg o t és 
egész Közép-Európát. Több, m int fé l
századdal ezelőtt jelent meg a re
gény Prágában első ízben s azóta 
sokát olvasott krónikája a cseh nép
nek, Hozzánk, akik  a huszita hullá
mokban a csehek után elsőnek me- 
rítkeztünk meg, elkésve érkezik a 

realista cseh történelm i regény. El
késve, de nem  későn. E regény ér
teti meg a magyar olvasóval, a m ű
vészi közlés legnagyobb fokán, m i 
volt a huszitizmus s azt is, hogy 
m ennyi ellenálló erő van egy nem 
zet egységes összefogásában. Valóban 
»példa és tanulság« ez a könyv m in
denki számára, ahogy az előszóban 
olvassuk. Jirásekröl, a csehek nagy 
regényírójáról eddig alig tud tunk va
lamit. Most már ism erjük■ Ez á har
m adik Jirásek-regény, amely négy 
év óta magyarul megjelent. Ezt is, 
m iként az előzőket, Németh László 
fordította magyarra. Nagy írónk el
sőrangú tolmácsa mások stílusának 
is. A z elbeszélő magyar szó teljes 
erejével, metsző, éles tisztasággal 
nyitja fel Ném eth László nekünk a

J EGYÉBEN
cseh próza egyik legnagyobb teljesít
ményét, ezt a félezer oldalas, m ind
végig érdekfeszítö olvasmányt. Cso
dálatos az író beleérző és megeleve
nítő képessége, nem  sikkad el ff ma
gyar köntösben a cseh stílus egyet
len egy redöje sem ■ Bőséges, áradó, 
teljes pompájú Ném eth László for
dítása. 4  fordítást Szalatnaí Rezső 
ellenőrizte s ö írta a Jirásekröl szóló 
bevezető tanulmányt, valamint a kö
tet végén lévő jegyzeteket. Szalat- 
nainak köszönhetjük, hogy tájéko
zottságával teljessé teszi az olvasó
nak a kor képét s összeköti a cseh 
esm ényeket és hőseiket a magyar 
nem zet eseményeivel. Még Jirásek 
regényének elfogult magyar közjáté
kát is megbírálja s kimutatja, az 
ellenkezőjét: a csehek és magyarok 
elvi barátkozását ebben a korban.

Július 6-ára esik Húsz János kon
stanst m ártírhalálának évfordulója. 
A  m ost megjelent regényből egy 
részletet Vészünk ki, hogyan éri a 
konstanst máglya híre a regény fő
szereplőjét, a hvozdnói nentest, aki 
Húsz szavára változott dorbézoló úr
ból hivő, igaz emberré. A z időpont: 
1415.

*
Ebben a bizonytalanságban, 

amelyben annyi furcsa és különféle 
hír kavart fel minden lelket, telt el 
a tavasz s állt be a nyár- Egy este, 
július volt, a hvo7,dnói birtokos épp 
az udvarán ment át. A szekerek, 
amelyek estefelé jöttek meg az ele-

séggel, a sötétben félig lerakottan 
álltak az udvaron; a kifogott ökrök 
az istállóban pihentek a többi ba
rommal együtt. A vízesebogás, a kút 
körüli hangok elcsendesedtek s vele 
a facipők utolsó koppanása is a kő- 
tornácon.

A földesúr lassan jött fehér halina- 
kabétjában az udvar homályán át 
az istállóból a léckerítés mentén. 
Feje fölött a vén hársfák erős illa
tot árasztottak s fekete árnyékuk
ban, a palánkon túl s a gerenda
ház körül villanó röptű szentjános
bogarak izzó szikrái suhantak tova. 
Az egész udvarban s köröskörül a 
nyári, nedves éjszaka nyugalma.

Ebben a pillanatban, ahogy a föl- 
desur szép lassan a bezárt kapuhoz 
ért, a csöndben gyors dobogást hal
lott a falu felől. Sebesen közeledett 
erre, az ő portája felé, valaki most 
közvetlen a kapunál megállította a 
lovát, megzörgette s bekiáltott.

— Mi az? —■ szólt bentről a ne
mes úr.

— Húsz mester halott! — hang
zott a sötétből hevesen, nyilvánvaló
lelki felindulásban.

A földesurat mintha valaki hirte
len megütötte volna. Szinte megme
redt. Hallgatott. Nem tudott meg
szólalni. A kinti hang, ismerte, a 
szomszédjáé, a radonicei földesúré 
volt. Izgatottan mondta tovább a 
hírt:

— Megégették. Konstansában- Élve
égették még.

A földesúr egész testében reszketni 
kezdett, mintha a hideg rázta volna.

— Ki mondta ezt neked? — kiál
tott föl egyszercsak,

— Bukovszkból jövök- Szándéko
san álltam meg itt. A várban leve
let kaptak Przsibjenicébő-1, a nagy- 
úrtól.

— De mikor történt? — kiáltotta a 
vladika fátyolos hangon.

— Nem régen. Szent Prokop utáni 
harmadnap, Péter Pál hetében.

— Ej a mieink, akik Konstanzá- 
ban vannak, a lestini úr és Kepka? 
— kérdezte hevesen a nemes.

— Többet nem tudok. De most 
már haza kell mennem. Majd meg
ijednek és szojnorkodnak. A kedves 
prédikátort így meggyalázni! És ne
künk is milyen szégyent szerez
tek! Ű!

Hallani lehetett, amint a ló a kapu 
előtt megfordul. Még egy »jó es
tét« hangzott onnét, aztán már csak 
lódobogás; az is gyorsan elenyészett 
a nyári éj csendjében.

Ahogy a hvozdnói birtokos meg
fordult, a tornácon lányát pillan
totta meg. Alakja az éj homályá
ban Úgy fehérlett, mint a szobor; 
mozdulatlan állt, mellére kulcsolt 
karral.

— Hallottad? — kiáltott föl a vla
dika megindult hangon.

Ahogy a lánya előtt megállt, meg
hökkent. Arca, úgy rémlett egészen 
halálszínű, szeme mint valami láto
másra meredt maga elé a homályba. 
Apja hangjára lehajtotta a fejét s 
csak egy pillanat múlva tort ki.

— Vértanú halált halt. övé az 
örök élet.

Hangjának mély zengése volt, de
egyáltalán nem levert, szomorú. 
Könnylepte szemében valami lelke-

sedésféle fényiéit, bámulat és ön
tudatlan irigység.

A hvozdnói birtokos ezen az éjsza
kán el sem szundított. Csupa nyug
talanság volt. Egyedül járt le-föl a 
szobában —- Zdena asszony átment 
a maga szomszédos hálókamrájába 
— vagy szinte kővé meredten állt s 
részvéttel gondolt Jan mesterre, 
hogy ott Konstanzában mirt bántak 
vele. aztán megint meg rázkódott ős 
azokat fenyegette és szidta, akik ta
núságukkal elégetésének fő okozói 
voltak, legfőképpen Huss konsUn- 
zai cseh ellenfeleit.

A lánya is eszébe villant, mi lélte. 
hogy a hírt így hallgatta végig s 
utána a kamrájába ment. Bántotta 
a dolog. Akaratlanul is kinyitotta az 
ajtót, hogy megnézze, mit csinál. A 
kis ablak nyitva volt. Ki lehetett 
látni a sötétedő kertbe: a csendes 
nyári éjszaka nedves lehelete csa
pott be rajta, amelyet a virágzó 
hársfák s nem messze a szoba falá
tól a fehér orgona nehéz szaga ita
tott át.

Zdena asszony összegörnyedve ült 
az ablak mellett, sűrű, sötét baja, 
amelyet már lebócsútott, hosszú fo
natokban, szabadon folyt végig a há
tán s a halántékán a vállára. Sötét 
özönükből annál fehérebben fénylett 
a sápadt, hosszúkás arc. amelyben a 
beesett szem most mély árnyékban 
volt. A fiatal özvegy mozdulatlanul 
ült s vissza sem nézett, amikor gz 
ajtó kinyílt. A homályba, a fákra és 
az ég felé szegezett tekintete áfzre 
sem vette az apját, sem azt, hogy az 
ajtót hirtelen kinyitotta, aztán csen
desen megint behúzta. Ez a jelenés,



EVANGÉLIKUS ÉLET a

HÍVÁS, HIVATÁS, HÍVSÉG
ISTEN HÍVÁSA a mi keresztyén 

életünk alapja. Olyan szó ez, amit 
már régen kimondott az Isten, vi
lágosan és érthetően a teremtéskor, 
amikor saját képére és hasonlatos
ságára alkotott, vagyis igazán em
berré tett. Nyomatékosan megerősí
tette és hatalmas erővel kinyilatkoz
tatta a Krisztusban, nem kímélve 
semmi áldozatot, még egyszülött Fiá
nak életét sem. Azóta pedig mindig 
újra idézi ezt a hívást Szentlelke ál
tal. Mindnyájunk életében először 
keresztelésünkkor, s valahányszor 
igéje megszólít, mindig hív magá
hoz, az 6  országába, igazságába, hogy 
gyermekei legyünk és nekünk adja 
az örök életet,

Különös hívás ez. Szeretetből hang
zik ée ajándékozás céljából.

Ha nem hangzana, bűnösök ma
radnánk és egy' életen át hiába 
vágyódhatnánk Isten szeretető, 

igazsága és az üdvösség felé.
Ahonnét hív, az mindig mi vagyunk, 
a bűnösségünk, az Istentől, az ö  
akaratától elrugaszkodottságunk. Ez
zel a hívással azonban elfordulha
tunk a gonoszságtól, mert igazság 
útjára hív, s

fel is hatalmaz arra, hogy köves
sük, hogy kivánjuk, hogy keres
sék azt. amire hív. Kiindulópont 
e? a hívás, a szó szoros crtelmé-

hogy az alap és a csúcs, a kiindulás 
és a cél között szakadás nélküli kap
csolat legyen.

Amennyire egy örök elhívásunk, 
annyira sokrétű földi hivatásunk.

Vannak közös vonásaink: a foly
tén cselekvő szeretet, mely min
dig javát akarja mindenkinek, a 
békességre törekvés, a földi élet 
szent dolgainak, a családnak, a 
népnek, a hazának a szeretet« 
és szolgálata- De ezek a közös 
vonások mégis különböző arcoké 

ra, életekre vésődnek.
Sajátos hivatásunkat mindegyikünk
nek külön-külön kell megkeresnünk 
és megtalálnunk, Rendszerint napon
ként meg is kell küzdenünk érte, a 
bűneinkkel, az önzésünkkel, a lusta
ságunkkal és az ezekhez hasonlók
kal.

Az egy alapról kiinduló sokféle
séget újra egybefogja a hűség. 
Ezt kívánja tölünk maga a hiva
tás, ezt az élet, ezt az emberek, 
és mindezekben s mindezek fe

lett; Isten.
Zay László

A Magyarországi Egyházak 
Ükuménikiis Tanácsa 

végrehajtó bizottságának ülése
A Magyarországi Egyházak öku- 

ménikus Tanácsa végrehajtó bizott
sága június 24-én, a református egye
temes konvent székhazában ülést 
tartott. Jelen volt D, dr. Vető Lajos 
és D. Dezséry László püspök, Pálfy 
Miklós dékán, valamint református 
részről dr. Kádár Imre professzor, 
konventl főtanácsos, Flnta István 
konventi főtanácsos, Pap László dé
kán, Békefi Benő esperes, ez ökume
nikus Tanács főtitkára, Pap Géza es
peres és Farkas József konventi elő
adó.

Az ülést bibliaolvasás és imádság 
után Vető Lajos püspök, alelnök nyi
totta meg. Az egyetlen napirendi 
pont a magyarországi protestáns egy
házaknak az EVT evanstoni nagy
gyűlése főtémájával: »Krisztus a vi
lág reménysége« és alléméival kap
csolatos bizonyságtételének végleges 
megszövegezése volt. A gondosan elő
készíteti anyagot az ö k u m én ik u s Ta
nács ülése tartalmilag megvitatta 
és elfogadta s megbízta a végrehaj
tó bizottságot a végleges szöveg el
készítésével, melyet az el is készí
tett. Az ülés Vető Lajos püspök imád
ságával ért véget.

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság u, 4, vasárnap. — Gál, 5, 13—14.

ben fundamentum, amire ráépül 
keresztyénségünk. Hitünk, imád
kozásunk, szolgálatunk, bűnbo
csánatunk, üdvösségünk és örök 
életünk biztos alapja az Isten 

fáradhatatlan hívó szava.
FÖLDI HIVATÁSUNK a keresz

tyén életünk formája. Mert a hívás 
és a cél között

élnünk kell, ott, ahova Isten állít.
Ez az "ott« a hivatásunk.

A keret, amelyet tartalommal kell 
megtölteni. A hétköznap, amelyet 
ünneppé szentel a szeretet.

A földi élet egyik legszebb és leg
szentebb dolga a hivatás. Nem elha
nyagolható. Elsősorban azért, mert 
Isten hívásának Okvetlen velejárója, 
éppen úgy, mint a hitnek a szeretet, 
a kegyelemnek a szolgálat és a bűn
bocsánatnak az élet. Másodsorban 
azonban azért is, mert

ebben lehetünk igazán emberré, 
olyanná, ami méltó Isten képére 
teremtettségüpkhöz és Krisztus
ban történt elhívásunkhoz. A hi
vatás ugyanis több mint a köte
lesség. Ennek célja és értelme 

van, szív kell hozzá és lélek,
mert ha ezek hiányoznak, a hivatás 
is — amint mondani szoktuk — fa
vágássá lesz, idegenné, rideggé és bi
zonyára tökéletlenné. A hivatás teszi 
a munkát széppé és értelmessé. — 
É« mégis, a hivatás forma csupán, 
keret, amelyhez tartalom kell, hogy 
egésszé legyen.

A HŰSÉG a keresztyén élet tartal
ma. Mj a hűség? Állandó és szaka
datlan magatartás, az életünknek 
hozzá szabása Isten hívásához és föl
di hivatásunkhoz. Lényeges dolog,

A  szabadság, melyről igénk be
szél, a törvény kárhoztató hatalmától 
Krisztus által való felszabadulásun
kat jelenti, isten  törvénye ugyanis a 
bűn fo lytán számunkra riasztó és el
ítélő hatalommá lett. Krisztus azon
ban amikor megbocsátja bűneinket, 
eszel a cselekedetével felszabadít a 
törvény kárhoztatása alól■ Kiért kér
dezi Fái apostol Hm. 8, 34,-ben, hogy 
kicsoda kárhoztathat még bennün
ket, ha Krisztus meghall, feltám a
dott és esedezik ére ttünk? A ki hisz 
a Krisztusban, az a hit által a K risz
tusban van, a Krisztus m integy kö
rülveszi és beborítja őt. Ka a tör
vény —r éppúgy, m int a bűn — tá
madásunkra indulna, beleütközik 
Krisztusba, akinek nagyobb a hatal
ma, m int az övé.

Ez a szabadság, ez a Krisztusban  
elrejtettség nem  lehet azonban sza
badossággá. Ez aZt jelentené, hogy 
valahol mégis becsempésszük a 
Krisztus szerotetéből tőlünk elválasz
to tt bűnt. A  Krisztusban elrejtve  
lenni, a Krisztus szabadságát él
vezni olyan ajándék, amely kötelez. 
Ez az ajándék kedves és kellemes 
mindaddig, ameddig élünk vele, de 
ha a bűn testének ürügyén vissza
élünk vele, éget, m int a Nessus inge.

A  bűntől való szabadság tulajdon
képpen az Isten igazságába való 
visszahelyezettséget jelenti. Ezért a 
keresztyén szabadság m indig a sze
retet kötelességének való engedel
messég. Luther a »Keresztyén em 
ber szabadságáról« trí könyvecskéjé
ben beszél arról, hogy a hitben sza
bad keresztyén ember m iképpen el
kötelezettje embertársainak a szere
iéiben. Vájjon Krisztus nem  erre 
adott-e nekünk példát, amikor nem  
tekin tette zsákm ánynak az ő isten
ségét, hanem szolgai formában, sze
rétéiből érettünk a keresztre áldozta 
magát? (Fii. 2, 2—S.). N ekünk az ö

lába nyomán kell járnunk. Ez a 
»keil« pedig a szeretet belső megin- 
dultsága és nem  a törvény köte
lezése.

Krisztus ugyanis nem a törvény 
eltörlésére, hanem betöltésére jött. 
(Mt. 5, 17.). A  nekünk adott bűnbo
csánat sem teszi félre a törvényt, ha
nem  szabaddá tesz annak teljesedé
sére. A  törvény betöltése pedig a fe 
lebaráti szeretet. A z egész törvényé, 
mind a tíz parancsolaté! M ert Istent 
szerető ember a felebarátját is sze
reti. (1. Jn. 3, 21.).

A z igehallgatásra készülve vegyük 
szemügyre életünket, hogy rajtakap
hassuk. o bűnt, amikor ürüggyé te
szi szám unkra a Krisztusban vett 
valtságot a felebaráti szeretet elha
nyagolására és im ádkozzunk azért, 
hogy az igehirdetésben eligazítást 
Itaphassunk a törvényt betöltő sze
retetnek mindennapos életünkben, az 
egyház és a nép szolgálatában va ll 
meg valósítására.

I M Á D S Á G
Miután pedig magatokhoz vetté

tek az úrvacsorát, így adjatok hálái: 
Hálát adunk neked, Atyánk, a te 

szent nevedért, mit azért alkottál, 
hogy szivünkben lakozzék, és a 
tudományért, hitért és halhatatlan
ságért, mit a te fiad, Jézus által 
nyilvánítottál ki nekünk; dicsőség 
neked mindörökké. Te, mindenható 
Urunk, mindent a te nevedért te
remtettél és ételt és italt adtál az 
embereknek, hogy éljenek vele és 
neked hálát adjanak: nekünk pedig 
szellemi ételt és italt adtál és örök 
életet a te fiad által. Elsősorban is 
hálát adunk neked, mert hatalmas 
vagy. dicsőség neked mindörökké. 
Gondolj Urunk a te egyházadra, 
tedd tökéletessé szeretőiedbe! Ámen.

>'A tizenkét anostol tanításából-« 
Kr. u. 30 és 10 között.

a sápadt arc a megszokott főkötő 
alól kiszabadult haj özönében, lá
nya dermedtsége megdöbbentette.

— Siratja —- gondolta. — De nem 
tud asszonymódra sírni. Annál ke
servesebb.

Nem is gyanította, a lánya hogyan 
gondol Jan mester halálára, amint 
füstben és lángok közt elébe lép. 
bizonyára bátran, vidám lélekkel, 
mint ahogyan nyilván szívesen is hal 
meg az ember Istenért s a megismert 
szent igazságért. Hogy is hal meg 
így az ember. . .  S aki így hal meg, 
az tisztán és szentül megy be a 
mennyei városba. Húsz mester már 
birtokában is van. amiről oly buz
gón prédikált, az örök üdvösségnek, 
nem szenved már sem a gonosz em
berektől, sem az ördögi kísértésektől, 
előtte már csak a szomorkodás nél
küli, teljes örvendezés van. Ott nin
csen már éjszaka sem, semmiféle 
csalatkozás. vagy szorongás . . .

A vladika reggel már szürkület
tel fölnyergeltette a lovát. Bukov- 
szkéba nyargalt, a várba, részlete
sebb hírekért. Azt hitte, hamar meg
jön, de csak öreg este ért vissza, 
mert egész Szobjeszlavig el kellett 
fnennie, minthogy Bukovszkóbao 
nem sokat tudott meg. Amikor a fa
luba benyargalt, mintha kihalt vol
na. De az ő portája előtt, a hars 
alatt, nagy embertömeg állt, férfiak 
és asszonyok, öregek és fiatalok, az 
egész falu, sok idegen is a szomszéd
ságból. Ezek mind mohón várták s 
betódultak mögé az udvarba,

A vladika itt megerősítette, ami 
u  udvarából egy nappal ezelőtt

azonnal szétfutott a faluba s távo
labb, mindenek borzalmára, elször- 
nyedésére és szánalmára. A tornácon 
állt és levett kalappal komoran erő
sítette meg a most már biztos igaz
ságot, hogy a keresztyéni s amint 
mondotta bizonyára szent Húsz mes
tert kegyetlenül megégették s hogy 
ez főként a konstanzai cseh papok 
álnok és becstelen vádolására tör
tént, akik anyanyelvűkről megfeled
kezve, a kedves mester s vele együtt 
az egész cseh korona gyalázatára 
ilyet követtek el.

így beszélt a felizgatott tömeghez, 
amelyből sírás, panasz, heves indulat 
s elkeseredés hangjai hallatszottak. 
És így beszélt és izgatott a hvozdnói 
földesúr máshol is, nemesek közt s 
jobbágyokhoz szólva, akár társaság
ban voltak, vagy csapatban, vagy 
magánosán, Dühtől forrt a szíve, ahol 
tudta, kiöntötte, s ezt szent köte
lességének is tartotta.

Attól az éjszakától, amelyen a ra- 
donicei földesúrtól meghallotta, hogy 
Konstansában mi történt, még szen
vedélyesebb tisztelője lett a megége
tett mesternek, mint körül a vidé
ken mindenki. Még keményebben és 
szilárdabban állt a pártján s annal 
hevesebb ellenfele lett a kehely min
den ellenségének, főként a papok
nak,

Épp ezért örömmel hallott a há
borgásokról, amelyek Prágában tör
tek ki azok ellen a papok ellen, 
akik a kehely ellenségei voltak s 
szeme fölszikrázott, amikor meg
tudta, hogy a kurtanemesek és fő- 
urak hogy büntették meg jószágain

a litomisli püspököt. És amikor 
őszön, a nagy prágai országgyűlésen 
az urak valamennyi köznemest tar
tományi gyűlésekbe hívták, hogy jöj
jenek és függesszék pecsétjüket a 
gyűlésen elfogadott határozatokra, 
különösen pedig a kong tan sí zsinat
hoz intézett levélre, a hvozdnói vla
dika emlékeztetőül végigjárta a 
szomszédokat s bíztatta, hogy men
jenek el Piszékbe, ahol nekik, a 
Beehinye-vidékieknek össze kell 
gyülniök.

Megnyugodva jött meg onnét és 
szenvedélyesen mesélte, milyen izga
lom van Húsz mester halála miatt 
mindenfelé, a főurak, vidéki birtoko
sok, polgárok és közrendű emberek 
közt, hogy mennyi vladika gyűlt ösz- 
sze Piszékben, csak az ő levelükön 
több mint száz pecsét van, köztük 
Dvoreci Petr és Nemsili Bohuszláv 
pecsétje, annyi volt a pecsét, hogy 
az okmány alsó széle nem is volt 
elég, köröskörül teli kellett aggatni 
velők a levelet.

— Tudják meg ott Konstanza ban.
— tette hozzá élénken hadonászva —, 
hogy a mesterünk s a magunk be
csületét néni hagyjuk! És aze is, 
hogy a leggonoszabb gonosztevő
ként, főbenjáróén hazudik, aki elle
nünk, a mi királyságunk s a morva 
föld ellen nemtelen ül azt hozza íel, 
hogy nálunk különféle tévelygés és 
eretnekség támadt volna. Hazudik! 
Most majd ott is tisztán látják, hogy 
ezt nem tűrhetjük és nem is fogjuk 
tűrni. Nem! — rázta hevesen a kar
ját, — s csak fenyegessenek! Csak 
kezdjék el!

AZ ARATÁS ÜNNEP,
m ert egy esztendei szorgos munkára adja áldását az Isten és az áldás 
elfogadása mindig ünnep. Érzi ezt a mi népünk is s ezért lát hozzá a m un
kához ünnepélyesen, m intha imádkozna és vidáman, m int ahogyan az 
örömtől és hálaadástól duzzadó szívben illik is. Hazánkban ezekben a na
pokban egyre több és több községben gyűlnek össze a tsz-tagok és az 
egyénileg dolgozó parasztok, hogy vidám muzsikaszóval együttesen in 
duljanak a földekre és ünneplő, boldog em berek között tegye meg az 
első kaszavágást az a dolgozó paraszt, aki ezt a tisztességet megérdemli.

Ez az ünnep mégis munkában végbemenő ünneplés. Csak egy pilla- 
natig lehet megállni az ünnepélyes idulásra, m int ahogy m unka közben  
megáll az ember, hogy inge ujjúval megtörölje csapzott homlokát. A z  ara
tás jó elvégzéséhez tisztává kell tenni a földeket. A  gépeket gondozni 
kell. Ugyanakkor nincs megállás a növényápolásban. A  kapálás és a gyom-< 
talanitás is fáradhatatlanul fo ly ik  tovább.

Ezidén jókedvűen nézett ránk az Isten s ezért jókedvű a mi népünk. 
Kedvező volt és most is kedvező az időjárás. A  termés gazdag áldást ígér. 
A z evangélikus ember ezekben a napokban hálásan kulcsolja imára kezét, 
hogy megköszönje a gondviselő szeretetet, mindennapi kenyeret, Az imád
ság m ellett aztán megerősödve hozzálát a felebaráti szeretet e legigazibb 
munkájához. A z aratásban m indenki másokért is dolgozik és az Istentől 
kapott ajándékot tovább adja embertársainak.

A z  aratás ünnepén mi evangélikusok hálát adunk Istennek a vett 
ajándékokért és a hitben megerősödve indulunk tovább m unkálkodni 
egymásért, az egyre gazdagabb és szebb jövendőnkért.

Szombat esti közös imádságunk
Elhordozó szeretet — Gál. 6, 2,

TGÉNK MEGINT A MÁSIK EMBER FELÉ irányítja tekintetünket. Arra 
a másik emberre, aki különböző terheket hordoz. Milyen terheket? Le

het ez a teher valami nagy veszteség miatti bánat, esetleg betegség, vagy 
talán éppen egy másik ember a maga szeretetlensggével, összeférhetetlen^ 
ségével, önző, csak a maga hasznát kereső életével, gonosz természetével. 
Mindezek súlyosan nehezedhetnek arra a másik emberre, aki családunk
ban, munkahelyünkön mellettünk él. A legnagyobb terhe azonban a má
sik embernek a saját bűne, amely állandó aggodalomban, félelemben, 
csüggedésben és reménytelenségben nyilvánul meg.

A RRA HIVATTUNK el, hogy hordozzuk a másik terhét. Legyünk se
gítségére abban, hogy felszabaduljon legnagyobb terhe: a bűn alóL 

A bűn terhe alól pedig úgy szabadulhat fel a másik ember, ha hirdetjük 
néki Jézus Krisztus bűnbocsátó evangéliumát és ezáltal hozzásegítjük a 
felszabadult, örvendező, megvigasztalt és békességes életre. A hordozás 
azonban nemcsak a bűnbocsátó evangélium hirdetését jelenti, hanem azt 
is, hogy minden kérdésében mellé álljunk jó szavunkkal, meleg szívünk
kel, segítsük előmenetelében, viszonyainak megjavításában, körülmé
nyeinek megváltoztatásában, ínségeinek megszüntetésében.

M INDEZ LEHETSÉGES AZÁLTAL, hogy Jézus Krisztustól kapott sze
retettel be töltjük a Krisztus törvényét: »Szeresd felebarátodat, 

mint tenmagadat«.
VALLJUK MEG, hogy nem szeretjük a másik embert és ezért 

nem is tudjuk annak terheit hordozni.
ADJUNK HALÁT, hogy Jézus a golgotái kereszten levette rólunk 

legnagyobb terhűnket és így felszabadított egy boldog örvendező 
életre.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy el tudjuk hordozni a másik embert sze- 
retetben még akkor is. ha más beállítottságú és világnézetű, mint mi 
vagyunk. Imádkozzunk a családtagok egymást elhordozó szercte- 
téért, az egyház tagjainak a világban való szeretetet sugárzó életéért, 
a világ népeinek egymást elhordőzó szeleteiéért és békességéért.

B I B LIA • O LVA S Ó
HETI IGE: Egymás 

Krisztus törvényét,«
terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a

Gál. 6; 2.
Július 11. Vasárnap. — Róm. 8; 18—23.

Az ember bűne nemcsak az ambervilágot, hanem az egész teremtett- 
séget a múlandóság rabságába taszította. A világ állapota mégis remény
teljes- Mert nemcsak a bűn következményeit kell elszenvednie, hanem 
velünk együtt részesül Isten szeretetében is, hiszen Krisztus a világ re
ménysége.
Július 12. Hétfő. — Kol. 3; 12—15.

A keresztyén ember élete a közösségi életben is megújult élet: Könyö
rületes szívű, jóságos, alázatos, szelíd, hosszútűrő és megbocsátó, — rövi
den: szereteíben járó élet. Mindez Krisztus bűnbocsátó szeretetéből fakad, 
Aki megbocsátott és békességet adott nekünk.
Július 13. Kedd. — 2. Kor. 2;, 5—11.

A gyülekezet tagjai sem -földre szállt angyalok«, hanem a bűnbocsá
natból élő bűnösök. Éppen ezért kérlelhetetlen és tántoríthatatlan ko
molysággal kell harcolniok az egyest és a közösséget megrontó minden 
bűn ellen. Másrészt megbocsátó és vigasztaló szeretettel keil munkálkodó 
niok a bűnös megmentésén.
Július 14. Szerda. — Mát. 5; 43—48.

Az igazi szeretet nem ismer korlátokat, nem válogat és főleg nem szá
mító. Áron is kész megtartani a testvéri együttélés- közösségét. Az a 
mennyei Atyának a gyermeke, aki így szeret. Mert csak l3ten tehet ké
pessé erre a szeretetre és csak Isten szeretetének a továbbadása által le
hetünk tökéletesekké!
Július 15. Csütörtök. — Mát. 18; 15—20.

Sem az egyes ember, sem a gyülekezet számára nem lehet közömbös 
a vétkező testvér. Persze nem szeretetlen ítélgetéssel, hanem Isten szere- 
tetével kell közeledni feléje. Az imádságával állandóan Istenre tekintő,- 
Istenben élő testvér-közösségnek (=  a gyülekezetnek) Ígéri Jézus a meg
kötözés és oldozás hatalmát. A megkötözés és oldozás hatalmának az 
alapja Jézus jelenléte.
Július 16. Péntek. — Róm. 15; 1—7.

»A keresztyén ember azért él, hogy másoknak használjon s ne az em
bereket, hanem bűneiket kisebbítse« (Luther). Pál ezt a magatartást egye
nesen kötelességnek mondja. Aki így cselekszik, az nem »önmagának 
kedveskedik, nem önzőén, szeretetlenül él, hanem felebarátja javára és 
Istennek, a mi Urunk, a Jézus Krisztus Atyjának dicsőítésére-
Július 17. Szombat. — Jel. 22; 1—5.

-Az új Jeruzsálemben- Isién teljesen megszabadít bennünket a bűn 
minden átkától és kísértésétől, s szabadon járulhatunk az élet fájához. 
Krisztus azért vállalta a halált az átok fáján, hogy mindnyájan részesed
hessünk az élet fájának gyümölcséből, — a bűnbocsánatból. Mert, »ahol 
bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség van«. Sárkány Tibor

L I T U R G I K U S  R E N D
,  KÁNTORI SZOLGÁLAT

Az istentisztelet liturgikus énekeinek kottái a kántor számára. 
Kiegészítve a Dunántúli énekeskönyvnek a liturgiában elő nem 
forduló dallamaival. (A Kapi-korálkönyv pótlására alkalmas 
füzet.)

Ára: 50.— forint

Megrendelhető (a nyári iratterjesztési szünet alatt is): az Evan
gélikus Egyetemes Sajtóosztálynál. Budapest, VIII., Puskin-u, 12, 
Csekkszámlaszám: 220.278.
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4 EVANGÉLIKUS ÉLET

Espereseink két fontos Országos Értekezlete „A lelkészek nem kínai mandarinok“
Gyors egymásutánban két rend

kívül fontos Országos Esperesi Ér
tekezletet hívtak össze püspökeink.

Az előbbi június 11-én volt az 
Egyetemes Székház Podmaniczky- 
könyvtár termében. Ezen a napon 
folytak le az egyházkerületi köz
gyűlések. A Déli Egyházikerület és 
az Északi Egyházkerület esperesei 
külön-lkülön is gyűlést tartottak, 
hogy egyházkerületeik helyzetéről, 
az egyházmegyék életéről beszá
molókat hallgassanak meg s meg
vitassák a gyülekezeti élet és a lel
kész! munka nyári feladatait.

Az Országos Esperesi Értekezlet 
az egyházkerületi közgyűlések 
után a délutáni órákban ülése
zett s egyetlen témája a nemzeti 
egység építésének új, nagy or

szágos programmja volt,
melyben az esperesek együtt keres
ték annak módját, hogyan illeszked
jenek be lelkészeink és gyülekeze
teink a nemzeti egység szolgálatába. 
D. dr. Vető Lajos püspök nyitotta 
meg az ülést s üdvözölte az Állami 
Egyházügyi Hivatal jelenlévő kép
viselőjét, Varga József elnökhelyet
test. Ezután Vető Lajos püspök tar
tott előadást az espereseknek. . Az 
egyházmegyei közgyűléseken elhang
zott esperesi jelentéseket elemezte 
és azt vizsgálta, hogyan illeszkedett 
be az egyházmegyék élete egyhá
zunknak abba a szolgálatába, me
lyet magyar népünk körében végez. 
A hazafiasság kérdéseit vizsgálta s 
megállapította, hogy egyházunk 
újabb jó szolgálatokat tehet né
pünknek és hazánknak azzal a nem
zeti egységet építő programmal kap
csolatban, melyet a Magyar Dolgo
zók Pártja III. kongresszusa hirde
tett ki.

A püspök hálásan emlékezett 
meg arról, hogy a miniszter- 
tanács elnöke a nemzeti egysé
get és népünk jólétét, felemelke
dését előmozdító haladó erők 
közé számlálta az egyházak ki
váló képviselőit. Bizonyságot 
tett a püspök afelől, hogy egy
házunk minden erejével azon 
lesz, hogy támogassa azt az új 
népfrontpolitikát, mely népünk 
jóléte és hazánk felvirágozása 
érdekében a nemzeti egység soha 
nem látott méretekben való ki

építését tűzte céljául.
Az értekezlet másik vitabevezető 

előadását D. Dezséry László püspök 
tartotta. Előadásában azokat a teo
lógiai és egyházi alapokat kereste, 
melyeken egyházunk jószoigálata 
felépül népünk életében. 'A^'töváb- 
biakban ismertette azokat a politi
kai tényeket, melyekkel kapcsolat
ban egyházunknak szolgálatot lehet 
vállalnia, majd feltárta a gyakorlati 
teendőket egyházi szolgálatunk ezen 
újabb szakaszán. Többek között a 
következőket mondotta:

“Az egyházkerületi közgyűlések 
meggyőztek minket afelől, hogy 
az egyházi tevékenység egész 
területére kiterjedő életet éltünk 
a Magyarországi Evangélikus 
Egyházban. Jó Ielkiismerettel 
tudtunk odaállni népünk és Is
ten mellé azzal a munkával, amit 
elvégeztünk. Azelőtt nemzedékek 
alatt nem történt annyi az egy
házban, mint most két esztendő

Istentiszteleti rend
A PESTI OLDALON:

Deák-tér d. e. 9. Madocsai Miklós, i :  e. 
11 Hafenscher Károly, d. u, 7. Madocsai 
Miklós. — Fasor d. e. fél 10 Juhász Géza. 
d. e. H. Gyöngyösi Vilmos, d. u. 6. Gyön
gyösi Vilmos. — Dózsa Gy.-u. 7. d. e: fél 
10. — Üllöi-út 24. d. e. 11. — Rákóczi-«. 
57/1). d. e. 10. Szilády Jenő dr. d. e. három
negyed 12. — Karácsony' S.-u. 31. d. e. !0.
— Thaly K.-u. 28. d. e. 11. Bonnyai Sándor, 
d. u. 6. Bonny ai Sándor. — Kőbánya d. e. fél
10, Sárkány Tibor. — Vajda P.-u. d. e. ne
gyed 12. Sárkány Tibor. — Ltász-u. 7. d. e. 
negved 12. — Zugló d. e. 11. — Gj'armat-u. 
14. d. e. fél 10. — Rikosfalva d. u. 3. — 
Fóti-u. 22. d. e. 11 (úrv.l Gádor. András, 
d. u. 7. Rimár Jenő, — Váci-u. 129. d. e.
8. Gádor András. — Újpest d. e. 10. Matuz 
László, d. u. 7. Blázy Lajos. — Dunakeszi 
d. e. .9. Blázy Lajos. — Vas-u. 2/c. d. e.
11. Szimonidesz Lajos. — Pesterzsébet d. e.
10. — Soroksár-üjtelep: d. e. fél 9. — 
Rákospalota MÁV-telep d. e. fél 9. — Rá
kospalota Nagytemplom d. e. 10. — Rákos
palota Kistemplom d. u. 3. — Pestújhely 
d. e. IÓ. — Rákoskeresztúr d. e. fél 11. — 
Rákoshegy d. e. 9. — Rákosliget d. e. 10.
— Rákoscsaba d. e. 9, d. u. fél 7. — Cin- 
kota d. e. 9, (gyerm.l d. e. 10. d. u. fél 3.
— Mátyásföld d. e fél 12. — Kerepes-Kls-
tarcsa d. e. negyed 10. — Pestszentlőrinc 
d. e. 11. d. u. 5. — Pestlőrinc-Szemere-
teiep d. e. háromnegyed 8. — Kispest d. e.
9. d. e. 10, d. u. fi. — Vekerle-telep d. e. 
8. — Rákosszentmihály d. e. II, d. u. 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécsikapu tér d e. 9, Dóka Zoltán, d. e.

11. Váradv Lajos, d. u. 7. Pethő István. — 
Toroczkő-tér d. e. 8. Várady Lajos. — 
Óbuda d. e. 9. Komjáthy Lajos. d. e. 10, 
Komjáthy Lajos. d. u. 5. Komjáthy La
jos. — XII.. Tarcsny V.-u. 11. d. e. 9. Dan
hauser László. d. e. 11. Zulauf Henrik, 
d. u. 7. Danhauser László. — Hűvösvölgy Lel- 
Fésznevelő Intézet d. e. 10. Ferenczi Zol
tán. — Szabadsághegy-Dlana-u. 17. d. e. 
fél 9. — Kelenföld d. e. 8. Bottá István, 
d. e. 11 Bottá István, d. u. 5. Rezessv 
Zoltán dr. — Németvölgyl-u. 138. d. e. 9. 
Rezessy Zoltán dr. — X!.. Bartók B.-u. 158. 
d. e. 12. (úrv.) Rezessy Zoltán dr. — Csepel 
d. e. 11, d. u. 7. — Budafok d. e. 10.
Bodrog Miklós. — Nagytétény d. e.. 8. 
Bodrog Miklós. — Kelenvölgy d. e. 9. 
Visontal Róbert. — Albertfalva d. e. fél 
11. Visontal Róbert.

alatt. Az egyházi események so
rozatát fel sem tudnánk sorolni, 
amelyekkel meg kellett küzde- 
nünk. Mindez csak úgy volt le
hetséges, hogy nagy gondot for
dítottunk arra, hogy az állam
mal kötött egyezményünk be
tűje és szelleme az egyház ré
széről is betartassék. Szent 
meggyőződésem az, hogy ami 
eredmény itt van, az azért van, 
mert egyházi szolgálatunk bele
ülő volt abba a világba, amely
ben éltünk, amelyet megismer
tünk, elfogadtunk és szolgáltunk.
Egyházunk a maga egészében igen 

sokat erősödött s a lelkészek és a 
hívek revelációszerűen kapják azt, 
hogy immár mennyire otthon vannak 
ebben a hazában. Kormányunk el
nökének felhívása, mellyel az egy
háza élet vezető egyéniségeit is hívja 
a nemzeti egység építéséhez, növeli 
biztonságunkat a feladat elvállalásá
ban. Ott lehetünk az országépítés 
tanácskozásaiban. Ez a hívás nem 
véletlenül érkezett hozzánk, hanem 
azért, mert egyházunk meg tudta 
mutatni, hogy szeretjük a magyar 
hazát és együtt vagyunk dolgozó 
népünkkel. Egyházunk eddig is he
lyeselte államunk átfogó nagy ter
veit. Helyeseltük ezeket, mert nem 
találtunk bennük semmi olyant, 
amely hitünkkel ellenkeznék, vagy 
hitvallásunkkal ellenkeznék.

A meggyőződés békességével vál
laltuk, hogy népünket a munkás- 
osztály vezesse. Dolgozó népünkkel 
együvétartozónak tekintettük ma
gunkat. Vállaltuk és vállaljuk, hogy 
a magyar parasztság és az egész 
nép jóléte emeltessék és a magyar 
haza felvirágozzók.

A nemzeti egység kialakításának 
munkájához negatív és pozitív mó
don járultunk hozzá. Eltávolítottuk 
magunk közül azokat az irányzato
kat, melyek akadályozták egyházi 
egységünk kialakulását abban a hit
beli döntésben, melyet zsinatunk 
tett hazánk szolgálatára. Egyházi 
egységünket pedig most a nemzeti 
egység kialakításával állítjuk szol
gálatba.

Meggyőződésem, hogy a nemzeti 
fejlődés e legújabb szakaszán 
Isten Igéje és Hitvallásaink 
alapján a magyar protestantiz
mus legjobb nemzeti hagyomá
nyai alapián tudunk dönteni, 
hogy népünket a földi boldogu
lás útján vezessük. Egyházi éle
tünk legközelebbi idején át kell 
hassa lelkészeinket a nemzeti

A budapest—angyalföldi egyház- 
községet wnunkásgyülekezetnek« 
szokták nevezni. Alig több, mint egy 
esztendeje lett önálló egyházköz
séggé, — addig a Pesti egyházköz
ség egyik lelkészköre volt — s máris 
másodszor telt meg a templom lel
késziktató istentisztelet alkalmából.

Megkondul a harang, s harangzú
gás közben megindul a templomba 
a lelkész és a felügyelő kíséretében 
a Pesti Egyházmegye esperese, majd 
két presbiter között a beiktatandó 
másodlelkész, végül a presbiterek 
hosszú sora.

Zsúfolásig megtelt templom oltá
ránál végzi Gyöngyösi Vilmos es
peres az iktatás szolgálatát. 2. Kor. 
2. 17. alapján hirdeti az igét az új 
másodlelkésznek, Rimár Jenőnek és 
a gyülekezetnek. Erőteljesen szólal 
meg ebben az igehirdetésben egyhá
zunknak az az evangéliumi és re
formátort újraeszmélése, hogy az az 
Isten akarata és az minden evangé
likus keresztyén gyülekezet várako
zása, hogy a magyar evangélikus lel
kész tisztán, »sőt szinte Istenből 
szólva« hirdesse az igét. Igehirdető 
és gyülekezet engedelmeskedjék, 
szolgáljon az Isten élő beszédének, 
és rendelje alá magát a megítélő és 
kegyelmező igének.

Rimár Jenő beiktatott másodlel
kész is arról tett bizonyságot ige
hirdetésében, hogy elhívását Isten el
hívásának ismeri fel. Szolgálata pro- 
grammját Isten igéjének tisztán és 
igazán való megszólaltatásában és a 
szentségek Krisztus parancsa szerinti 
kiszolgálásában látja.

Rendkívüli közgyűlésen történt a 
beiktatott másodlelkész üdvözlése. Az 
egyházi felső hatóságok, gyülekeze
tek és lelkészek írásos köszöntésé
nek ismertetése után elsőnek Gyön
gyösi Vilmos esperes tolmácsolta az 
egyházmegye köszöntését. Kara Pál, 
a pozsonyi-úti református egyház- 
község lelkésze rámutatott arra, 
hogy egyházaink állandó közös mun
kálkodásban, vannak együtt egyhá
zaink, népünk, hazánk és a béke szol
gálatában.

Gádor András, angyalföldi gyüle
kezeti lelkész a másodlelkész beik
tatásának jelentőségére mutatott rá. 
Az egyház kincse ma is, és különös
képpen ma az Ige. Egyházunk az 
igehirdetést tartja központi feladatá
nak és ez a másodlelkészi beiktatás 
ország-világ előtt bizonysága annak, 
hogy az ige tiszta hirdetésére szé-

egységért való harc és ennek 
úgy kell történnie, hogy ez egy
házunk minden tevékenységében 

észrevehető legyen.-“
A következő Országos Esperesi 

Konferenciát június 30-án tartották 
az Egyetemes Székház imatermében. 
A «gyűlésen D. Dezséry László püspök 
elnökölt, Bácsi Sándor és Mekis 
Adám püspökheilyettesekkel, vala
mint Grünvalszky Károly egyetemes 
főtitkárral és dr. Pálfy Miklós teo
lógiai dékánnal együtt. Az Országos 
Esperesi Értekezlet szélesen kibő
vített ülést tartott, melyen a nyári 
lelkészkonferenciák előadói is részt 
vettek. A népes gyűlésnek csaknem 
70 tagja volt.

D. Dezséry László püspök beve
zető előadásában előterjesztette a 
nyári gyenesdiási lelkészkonferen
ciák tervét. Nyáron július 5-től 
kezdve 9 egymás után következő hé
ten egyházunk valamennyi lelkésze 
csoportonkint vesz részt ötnapos 
konferenciákon Gyenesdiáson. A 
konferenciákat az előkészítő bizott
ság tagjai és az esperesek vezetik. 
A püspök vázolta a konferenciáik 
munkatervét, majd a kibővített or
szágos esperesi gyűlés elhatározta, 
hogy a nyári lelkészkonferenciák a 
következő programmal folynak le: 
naponta kétszer lesz 2 órás írás
magyarázati munkaközösség. Eze
ken a jövő évben használatos ótes- 
támentumi perikópáikat fogják végig
magyarázni s így együtt készülnek 
fel a jövő évi igehirdetésre, illetve 
csoportonként 6—8 perilkópát dol
goznak fel s ezeket a lelkészek szá
mára kiadják. A lelkésákonferen- 
ciáik ezenkívül két előadássorozatot 
fognak meghallgatni egyházi éle
tünk és nemzeti életünk időszerű 
kérdéseiről. Valamennyi lelkészíkon- 
ferencián ugyanez a Programm lesz, 
de az előadók mindig változnak.

A gyűlésen egyébként dr. Pálfy 
Miklós dékán. Aranyi József espe
res, Mekis Adám püspökhelyettes, 
dr. Ottlyk Ernő teológiai intézeti ta
nár. Gyöngyösi Vilmos esperes, 
Grünvalszky Károly egyetemes fő
titkár és D. Dezséry László püspök 
tartottak előadást. Az előadásokat a 
részvevők igen élénk vitája követte.

Ez a rendkívül jelentős Orszá
gos Esperesi Konferencia tehát 
a nyári lelkészkonferenciák elő
készítését végezte el. Legyen Is
ten áldása a nyári lelkészkonfe- 
renciákon, hogy ebből az áldás
ból gazdagon részesülhessenek 

majd gyülekezeteink is!

lesre lehet tárni hazánkban a temp
lomok kapuit.

A gyülekezet munkaágarnak és 
testületéinek képviselői köszöntötték 
ezután az új másodlelkészt. Sokan 
kérték ezen a napon Isten áldását 
az angyalföldi egyházközségre és lel
kipásztoraira, és sok angyalföldi gyü
lekezeti tag imádsága kérte Istent, 
adjon tiszta igét az igehirdetők szá
jába Angyalföldön és mindenütt az 
ő  egyházában.

Felvétel a Teológiai Akadémiára
Akik a Teológiai Akadémiára való felvéte

lüket óhajtják, ezirányú kérvényüket legké
sőbb j ú l i u s  31-ijy nyújtsák be a  dékáni 
hivatalba (Bpest. VI., Lendvay-utca 28.). A 
felvételi kérvényhez a kővetkező okmányo
kat kell mellékelni: a) születési bizonyít
vány. b) a legmagasabb iskolai végzettség 
bizonyítványa, c) helyhatósági vagy más 
olyan bizonyítvány, amely a kérvényező la
kását. szociális helyzetét, szüleinek foglal
kozását a kereseti, illetve szociális viszo
nyait feltünteti, d) orvosi bizonyítvány
(részletes) e) keresztelési bizonvítvánv, f) 
konfirmálási bizonyítvány, g> az illetékes 
lelkész és esetlesr vallástanftó lelkész bi
zonyítványa, mindenesetre annak a lelkész
nek a bizonyítványa, aki a folyamodónak
a legutóbbi években lelkipásztora volt. h) 
esetleges egyházi működéséről szóló bizo
nyítvány. Mellékelni kell továbbá olvan 
részletes önéletrajzot, amely feltárja a kér
vényező családi és társadalmi körülményeit, 
valamint a lelkész} szolgálatra indulás
OKait is. Az okmányokat eredetiben kell be
küldeni, de indokolt esetben hiteles máso
latokat is lehet mellékelni. A másolatokat 
»egyházi használatra« megjelöléssel egy
házközösség? lelkész is hitelesítheti. A tanul
mányi idő öt év.

A fenti kérvénnyel egyidőben a jelentke
zők kérjék felvételüket az Evangélikus Lel
késznevelő intézetbe. Ez a kérvény is a dé
kánhoz küldendő részletes önéletrajzzal. 
Ugyanebben a kérvényben lehet folyamodni 
tartásdíikedvezményért. A férfihallgatók 
bentlakás! kötelezettségéről, a nőhallgatók 
elhelyezéséről, a tartásdíjról (stb.) az inté
zet igazgatója ad felvilágosítást levélbeli 
megkeresésre.

E V A N G É L I K U S  É L E T
A Macyarorszáci Evangélikus Egyetemes 
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2-542752. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

Mandarinoknak nevezték Kíná
ban a feudális világ idején a hatal
maskodó földbirtokosokat, ezeket a 
különös, érthetetlen, a néptől és a 
valóságos élettől elzárkózó embere
ket. A maga hozzáférhetetlen, külön 
világában élő furcsa embert szokták 
a kínai mandarinokhoz hasonlítani. 
»A lelkészek nem kínai mandari
nok« — ezt a kitételt Barth Károly 
a híres svájci, baseli teológiai pro
fesszor használta.

Az egyetemes papság elve ugyan 
nem azt jelenti az evangélikus 
egyházban, hogy mindenki a 
maga nótáját fújhatja, vagy 
bárki tetszése szerint taníthat 
nyilvánosan mégpedig teljesen 
saját ízlése szerint való dolgokat. 
De éppen az egyetemes papság 
miatt nem lehet beszélni az 
evangélikus egyházban külön 
papi rendről, klérusról. Az egye
temes papság elvének a felszá
molását jelentené, ha azt mon
danék, hogy az egyházban a pa
poknak a feladata a beszéd, a 
hívek feladata pedig a hallgatás. 
Az igére való hallgatás és a róla 
való bizonyságtétel valamilyen 
formában az egész gyülekezet 

feladata.
Ahoi ez nem így van, ott a papok 

valóban kínai mandarinokká válnak. 
A teológia, vagyis az egyházi életet 
irányító és Isten igéjének mértéke 
alá helyező tudomány sem valami 
titokzatos, csak a beavatottak szá
mára érthető és hozzáférhető tudo
mány, hanem az egyház tudománya, 
valamilyen mértékben és formában 
minden egyháztagnak kell értenie 
hozzá. Mégis, újra ás újra felvetődik 
a kérdés, hogy -szabad-e laikusok
nak is teológiai kérdésekkel foglal- 
kozniok«.

Az egyik német egyházi lap (Pots
damer Kirche) májusi száma ad be
számolót arról, hogy a fent említett 
Barth professzort Stuttgartból' egy 
ilyen »laikus« kereste fel, hivatása 
szerint irodai felszereléseket árusító 
ügynök, és egy hosszú listát adott 
át néki. A csupa teológiai kérdést 
felvető listát az egyik stuttgarti gyü
lekezet bibliakörének 200 nem teo
lógus részvevő állította össze, fe
leletet kérve rájuk a baseli profesz- 
szortól. Barth Károly a kérdéseket 
olyan érdekeseknek találta, hogy a 
következő vasárnap autóba ült és 
személyesen adta meg a választ.

»Szabad-e egyáltalán laikusoknak 
teológiai kérdésekkel foglalkozniuk? 
— ez volt a kiinduló kérdés. Erre 
felelte Barth Károly: Természete
sen! ne hagyjátok, hogy lelkészei
tek. mint valami kínai mandarinok 
elefántcsont toronyban üljenek. A

a szentségek kiszolgáltatására.
A felszentelési istentisztelet min

den mozzanatát drága érték boldog 
tulajdonosaként őrzöm ma is. Jól 
emlékszem a kápolnává alakított 
püspöki nagy tanácsterem különösen 
ünnepi áhítatára, az ősz püspök 
mindén szavára, az ige súlyos, de 
bíztató üzenetére: »Ügy tekintsen  
m inke t az ember, m int Krisztus szol
gáit és Isten titkainak sáfárait. Am i 
pedig a sáfároktól m egkívántatik az, 
hogy m indenik h ívnek találtassák.« 
(I. Kor. 4:1—2.). A közben elhúnyt 
öreg püspök áldó keze és atyai csók
ja sokszor éreztette meg velem az
óta is egyházi felsőbbségem szere
tettel felém hajló és támogató ere
jét. Mondanom sem kell, hogy mi
lyen feszengő kíváncsisággal vártam 
szolgálatom első helyének kijelölé
sét és milyen boldog örömmel száll
tam vonatra néhány héttel később, 
hogy »Isten titkát« egy hatalmas al
földi gyülekezetben hirdessem.

Azóta tíz esztendő telt el. Az első 
tíz esztendő, amely mindig a legmoz
galmasabb, a legesemén yteljesebb. 
Ebbe az évtizedbe sűrűsödik bele a 
kápláni voltunkkal együtt járó — 
egyik gyülekezetből a másikba — 
vándorlás változatossága, a lelkészi 
oklevél elnyeréséhez szükséges »káp
lánvizsga« évei; az első önálló mun
kakör, a saját gyülekezet, a házas
ságkötés, első gyermekeink születése. 
Első igazi örömeink a szolgálatban, 
gyülekezetben, családban. De nem 
mentes ez az évtized a sok kudarc
tól, keserűségtől s csalódástól sem,

Június 10-ére találkozót beszéltünk 
meg. A Lelkésznevelő Intézet ár
nyas parkja várt bennünket, össze  
is jöttünk. Azonban mindössze né
gyen. Pedig mégegyszer ennyien is 
lehettünk volna! De egyik lekéste a 
vonatot, a másik kimentette magát, 
kettő nem adott életjelt magáról. 
Hárman nem jöttek el, mert Szlová
kiában lelkészkednek. A tizenkette
dik azért nem jött el, mert közben 
más pályára lépett,

Jézus Krisztusról való bizonyságté
tel az egész gyülekezet feladata.

A lelkészekre miiyen üdvös ha
tással lenne az, ha a gyülekeze
tük fáradhatatlanul vizsgálná, 
hogy amit prédikálnak, vájjon 
helytálló-e? Az a helyes, ha a 
lelkészt, mint valami méhraj, 
úgy veszik körül kérdésekkel. 
Ezért jó, ha mindenki magával 
viszi kis bibliáját a templomba 
és az alapigét kikeresve hall
gatja a prédikációt, ellenőrzi, 
hogy a lelkész vájjon helyesen 
fejti-e ki az ige mondanivalóját.
A beszélgetés során egyesek azt 

mondották, hogy sok lelkész aggo
dalmaskodni kezdene, ha a laiku
sok így kérdezgetnék őket. — Ebből 
nem kell olyan nagy kérdést csi-i 
nálni — felelte a professzor. Az egy-’ 
ház olyan testület, ahol könnyen 
kerül sor aggodalrhaskodásra. Való
ban előfordulhat az, hogy a laikusok 
közül egyesek állandóan a maguk 
bogarával jönnek elő. Az lenne csak 
hiba, ha ezek körül pártok alakulná
nak ki, hiszen mi teológusok éppen 
eleget vitatkozunk egymás között.

Mikor a katolicizmus felőli véle
ménye után érdeklődtek, akkor el
beszélte egy vezető katolikus teoló
gussal való barátságát, hogy milyen 
hasznos volt olykor-olykor teljes jó
zansággal és világossággal kölcsönö
sen kifejteni egyiknek is, másiknak 
is a maga nézetét. Ilyenkor mindig 
lehetett azért egy-egy pontot találni, 
amelyben minden dogmatikán túl 
egyet tudtak érteni. Ilyenkor veszi 
észre az ember, hogy Krisztus több 
mint evangélikus, vagy a katolikus 
voltunk. Azt a kérdést természetesen 
állandóan szem előtt kell tartani, 
hogy vájjon a katolicizmusban Krisz
tus helyett végül is nem az emberi 
rendszeren, van-e a döntő hangsúly, 
Természetesen ezt a kérdést mindig 
a saját egyházunk felé is fel kell 
tenni, és akkor sokkal szerényebben 
fogunk kérdezni.

Nem tudtak Barth professzorral a 
stuttgarti laikusak mindig egyetér
teni. Különösen mikor politikai kér“ 
déseket vettek elő, úgy találták, 
hogy túl egyszerűnek látja a dolgo
kat Barth professzor. Erre nevetve 
csak azt válaszolta: örüljetek an
nak, hogy végre egyszerűen fejezem 
ki magam. A beszélgetés végén 
arra jöttek rá a »laikusak«, hogy 
nemcsak az szükséges, hogy a gyü
lekezet «-laikus« tagjai is foglalkoz
zanak teológiai kérdésekkel, hanem 
arra is szükség van, hogy a hétköz
napok dolgaiban részvevő keresz
tyének mellett legyenek az egyház
nak teológusai is. akik alaposan 
járatosak a világ kérdéseiben,

mit minden, ami azóta történt ve
lünk, hogy becsukódtak mögöttünk 
a teológia kapui és szétváltak 
útáink. Célunk közös volt: Krisztus 
szolgáinak, Isten titkainak sáfárai 
lenni városban, falun, szórványban 
egyaránt. Isten kegyelméből ez sike
rült is az akkor nemcsak előttünk, 
de körülöttünk is megnyíló új vüá- 
gunkban.

Az estét egyik professzorunk meg
hívására otthonában, népes családi 
körben töltöttük. Az együtt töltött 
néhány óra teológus éveink emlékeit 
ébresztette fel bennünk. Akkor na
gyon nélkülöztük elhagyott ottho
naink melegét és meghittségét. Kü
lönösen a vasárnap délutánok csend
je kiáltott szülők, testvérek, otthon 
után! Jó volt, hogy egy-egy profesz- 
szorunk bennünket is odaszámlált 
később családja népe közé. S most 
tíz év után, mint családos, »otthont 
alapított« emberek, újólag érezhet
tük, hogy »otthon« vagyunk megint. 
Az akkor még nagyon kicsi gyerme
kek azóta nagyot nőttek, változta!», 
a professzorok közben pestiesekké 
lettek, szeretetük mégis a régi ma
radt! Újból elmondtuk töviről-hegyi- 
re azt, amit egymásnak már úgyis 
elmondottunk: jó és rossz tapasztala
tainkat, az elmúlt tíz esztendő har
cát és küzdelmét. Éjfélre járt az idő, 
mikor elhallgattunk. Nem azért, 
mintha nem lett volna mit monda
nunk, hanem azért, hogy megszólal
hasson Isten jól ismert igéje egy má
sik, kedves professzorunk ajkán s 
abból erősítést nyerjünk az elkövet
kező újabb évtizedek sáfárságához. 
»Ügy tekintsen minket az ember, 
mint Krisztus szolgáit és Isten tit
kainak sáfárait. Ami pedig a sáfá
roktól megkívántatik az, hogy mind
egyik hívnek találtassák!« Hogy hű
ségesek maradhassunk az evangé
liumhoz, amely ránk bízatott s dol
gozó magyar népünkhöz, mely közé 
Isten rendelt minket.

Zoltán László

Egyházunk az igehirdetést tartja központi feladatának

T A L Á L K O Z T U N K
Mint az apostolok, md is tizenkét-1 Ha csak négyen voltunk is a ta

ten voltunk, akik felhatalmazást I lálkozón a tizenkettőből; beszélgeté- 
kaptunk akkor püspökeink által az I sünk meghitt és vidám volt. Előke- 
egyház Urától az ige hirdetésére és
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Hitből jön cs cselekedet
A  SZERETETSZO LG ÁLAT M1N- 

■**- DIG A K TU ÁLIS, időszerű kér
dés. Ha az egyház a szeretetszolgá
lattal kapcsolatos magatartását, a 
jó cselekvését alkalomszerűen gya
korolja, akkor ellentmond az Isten
nek  való el kötelezésnek, az igének 
való állandó engedelmességnek. 
Ahogyan a keresztyén életben való 
járást nem lehet időszakokhoz, ün
nepekhez, eseményekhez kötni, ép
pen úgy nem  szabad ezt tenni a 
szeretetszolgálattal sem.
A SZERETETSZO LG ÁLAT TE- 

H ÁT ÁLLANDÓ FELADAT. Ez 
már abból is következik, hogy kap
csolatos az igével és az ige hirdeté
sével. Isten az igével szólítja mag 
a gyülekezetei, általa hívja új 
életre, tehát szolgálatra, a szolgálat 
különféleségére, közötte a szeretet 
gyakorlására. A z  igehirdetés szol
gálata és a szeretetszolgálat össze
függnek egymással, a kettő mégsem  
ugyanaz. De m ind a kettőhöz szük
séges a Szentlélek ajándéka, mert 
m inden szolgálat kegyelm i ajándék. 
Ebben a tekintetben fontos tájékoz
tatást adott Pál apostol a Korintu- 
siakhoz írt első levél 12. fe jezet 4—6 
és 28. verseiben. Ebből az követke
zik, hogy a szeretetszolgálatnak ép
pen úgy helyet kell kapnia m inden  
gyülekezetben, m int a rendszeres 
igehirdetésnek. De az is következik  
ebből, hogy — am int az igehirdetés
nek vannak állandó munkásai, első
sorban a lelkipásztorok — éppen 
úgy szükségesek azok a gyülekezeti 
m unkások, akik a szeretetszolgálat 
hivatását vállalják. Ez nem  válasz
tás vagy megbízás kérdése, hanem  
belső elhívás kérdése. Egyházunk 
zsinatának diakóniai törvénye ki
mondotta, hogy m inden gyülekezet
ben legyenek ilyen m unkások. Ez az 
intézkedés azonban figyelmeztetés 
az elkötelezésre, buzdítás és intés, 
amely azonban csak akkor valósul
hat meg életteljesen, ha a gyüleke
zetekben előállhatnak azok a csele
kedetekkel és imádsággal bizony- 
ságtevők, akik  erre a szolgálatra 
Istentől nyertek küldetést.
A SZERETETSZO LG ÁLAT MUN- 

K A S A IN A K  MŰKÖDÉSÉ vagy 
nem  működése összefügg a gyüleke
zet megújulásával. Megújulás, újjá
születés nélkül nem  lesznek ilyen  
gyülekezeti munkások. A m ely gyü
lekezetben tisztán és igazán, vilá
gosan és erővel hirdetik Isten igé
jét, ott életre kel a szentek közös
sége és egészen természetessé válik 
az, hogy minden szolgálatra előál
lítja Isten az alkalmas m unkáso
kat. Ilyenek voltak a korintusi 
gyülekezet tagjai között Sztefanász 
és háznépe, akik »a szenteknek való 
szolgálatra adják m agukat«. (1. Kor. 
16, 15.) ö k  azok, akik Istennek való 
engedelmességből megnyíló szem
m el észreveszik a gyülekezet éhezőit, 
szomjúhozóit, mezítelenjeit, betegeit, 
foglyait, az árvákat és özvegyeket. 
(Mt. 25, 31—16. Jak. 1, 27.) Nemcsak 
észreveszik, hanem fel is keresik 
őket és a keresztyén szeretet ereje 
által gondozzák őket. Ez a hit áldo
zata.

A  szeretetszolgálat helye sokféle 
lehet. Lehet szeretetintézm ény és 
lehet egy elhagyott kis laloás, 
amelynek lakója öreg, beteg néni 
vagy bácsika. De ez a szolgálat 
mégis olyan, m int az oltár körül 
való szolgálat. A k it Isten igéje erő
sít, aki Isten igéjének engedelmes
kedik, akit a hitből folyó szeretet 
indít a jónak cselekvésére, az m in
dig Isten oltára körül végzi fe l
adatait.
E G Y H Á Z U N K  SZERETETSZOL- 

G Á L A T A  nagy fejlődésen ment 
keresztül az elm últ években. Isten  
mindig újabb és újabb kapukat lárt 
ki előttünk, ami újabb és újabb ál
dozat vállalását is jelentette. Sok
száz gyülekezeti tag megértette ezt 
és valóban hálaadással tehetünk  
bizonyságot arról, m ennyire szívű  
kön viselik a szeretetintézm ények  
gondjait. Mégis meg kell látnunk

mulasztásainkat is. Vannak gyüle
kezetek, am elyek sem maguk, sem  
tagjaik áldozatos szeretetével nem  
támogatták eléggé ezt a szolgálatot. 
Élő lelkiismeretre van szükségünk, 
amely figyelm eztet kötelezettsé
geinkre és figyelm eztet azokra, akik  
nap m int nap reászorulnak a sze
retet áldozatára. Megható viszont az 
a találékonyság, ahogyan sokan ki
fejezik gondoskodásukat ezen a té
ren. Vannak, akik varródélutáno
kon rendbehozzák az ápoltak ruha
nem űjét és ágyneműjét. Vannak, 
akik egy-egy árva sorsát különösen 
is felkarolják, mások csomagokat 
küldenek, vagy képeket, könyveket, 
játékokat, sokszor olyan holmikat, 
am elyeknek otthon alig van érté
kük, de helyesen felhasználva  — 
jelentős adományt jelentenek egy- 
egy intézm énynek.

A  M AI V A SÁ R N A P  IGÉJE az 
őskeresztyén gyülekezetei állítja 

elénk szolgálat és áldozat köz
ben. (Csel. 4, 32—34.) Istennek
Lelke m unkálkodjék hatalmasan 
közöttünk, hogy a feltám adott Jézus 
Krisztus ereje váljék láthatóvá gyü
lekezeteink és egész egyházunk  
minden szolgálatán.

Mindenütt melegszívű néppel találkoztam
C. F. H arm an kanonok sa jtó fogadása  elu tazása  elő tt

C. F. Harman anglikán kanonok, az Angol-Magyar Baráti Társasát- 
elnöke kéthetes magyarországi tartózkodása után július 13-án elutazott 
hazánkból. Protestáns egyházaink vendégeként ezalatt megismerkedett 
a magyarországi egyházak életével, de megismerkedett az új életét lel
kesen építő magyar néppel is és meglátta az egyház helyét is ebben az 
építő munkában.

Elutazása előtt a budapesti egyházi és világi sajtó képviselői előtt 
Harman kanonok elmondotta magyarországki tapasztalatait cs benyo
másait. A fogadáson egyházunk sajtója részéről részt vett Zay László, 
az Egyetemes Sajtóosztály ügyvivő-lelkésze és Várady Lajos esperes, 
mint a Lelkipásztor rovatvezetője.

H arm an kanonok örömmel üdvö
zölte a tiszteletére m egjelent újság
írókat. Nyilatkozatában elsőnek ha
zánk iránti érdeklődéséről beszélt és 
elmondotta, hogy 1952-ben — abban 
az évben, am ikor a bécsi Békekon
gresszuson először találkozott m agyar 
egyházi vezető em berekkel — egy 
paptársa javaslatára vállalta az A n
gol-Magyar B aráti Társaság elnöksé
gét. Elsőként viselte ezt az egy évre 
szóló tisztet, am it azonban azóta egy 
újabb esztendőre m egújítottak.

Nyilatkozata további részében el
mondotta, hogy m int legtöbb honfi
társa, ő is rendkívül keveset tudott 
M agyarországról és a mi egyházi éle
tünkről. Ü tján  arról győződött meg, 
hogy az utóbbi 9 év óriási fejlődést 

V-áRADY LAJO S  jelent számunkra.

Imádságok az Evanstoni Világgyűlésért
Az Egyházak Világtanácsa má
sodik, Evanstonban 1954 augusz
tusában tartandó világgyűléséért 
való könyörgésre 2. Móz. 33, 
12—23 alapján a következő imád
ságok ajánlhatók:

»Ha a te orcád nem  jár velürik, ne 
vigy ki m inket innen.«

»•Magasztaljük Istent, a mi A tyánkat 
és U runkat, Jézus Krisztust, hogy Ö 
Isten szétszórt gyermekeit egybe
gyűjti és bennünket itt Amsterdam
ban összegyűjtött. . .  I tt Amsterdam
ban ú jra  elköteleztük m agunkat 
Őneki és egym ásnak s ezért létrehoz
tuk az Egyházak Világtanácsát. Szi
lárd akaratunk, hogy együttm arad
junk!« (Az 1948-ban Amsterdamban 
tarto tt világgyűlés üzenetéből.)

xn
»Lásd, te azt mondod nekem , 
vidd el ezt a népet, de nem  m u
tattad meg nekem , kit küldesz 
velem.«

Imádkozzunk a  második világgyű
lés küldötteiért, tanácskozóiért'és lá
togatóiért, hogy a hozzájuk érkezett 
meghívásban Isten hívását ism erjék 
fel;

Imádkozzunk a genfi, newyortoi és 
evanstoni előkészítő m unkáért, hogy 
minden részvevő m egkapja azt a se
gítséget, am elyre a világgyűlés m un
kájában szükségük van;

Imádkozzunk a konferencia vezető
ségéért, az előadóikért és m unkatársa
kért — mindazokért, akiknek fele
lősségteljes m unkájuk van —, hogy 
maga Isten tegye őket készekké fel
adataikra.

■»Az én orcám veletek megy, 
vezetlek titeket.«

így

0
»Ugyan miről ism erhetjük meg, 
hogy én és a te néped kedvet ta
láltunk teelőtted? Nem arról-é, 
ha velünk jársz? Így vagyunk  
megkülönböztetve, én és a te né
ped, minden néptől, am ely e 
föld színén van!«

Imádkozzunk, hogy mindazok, akik 
Evanstonba készülnek és azok is, 
akik az egyházakban m ellettük áll
nak, új és élő módon m egtanulják, 
hogy Jézus Krisztus az ő reménysé
gük;

Imádkozzunk, hogy ez a reménység 
új m egértést érleljen az egyházak kö

zött és megerősítse az Egyházak Vi
lágtanácsában való részvételük ér
telme felől való meggyőződésüket.

»Megteszem ezt is, am it kívántál; 
m ert kedvet találtál szem eim  előtt 
és név szerint ism erlek téged.«

EU
»Kérlek, mutasd meg nekem o  
te dicsőségedet.«

Imádkozzunk m indazokért, akik 
Evanstonba készülnek, hogy Isten vi
lágosítsa meg szívüket és nyilatkoz
tassa kii nekik Isten Jézus K risztus
ban való dicsőségének megismerését;

és imádkozzunk, hogy minden em
ber — akinek gondolataiban e világ 
fejedelme uralkodik — meglássa az 
Istennel egyenlő Krisztus dicsőséges 
evangéliumának világos valóságát.

»Megteszem, hogy az én dicsősé
gem a te orcád előtt m enjen el és 
kiáltom  előtted az Űr nevét.«

Imádkozzunk azért, hogy a világ
gyűlés m unkájában és közösségében 
a nemzeti, politikai és faji korlátok 
összetörjenek, hagy az em berek egy
más iránti m agatartása megváltoz
zék és új életet kezdjenek.

»Könyörülök, akin könyörülök.«
Imádkozzunk, hogy a világgyűlés 

Krisztus nevében m inden olyan em
berihez, kinek reménysége a félelem 
által értelm etlenné, a  szegénység ál
tal kiábrándulttá és a hamisság által 
megsemmisültté lett, úgy szólhasson, 
hogy ezek Öt ismét a világ reménysé
géül befogadják.

»Kegyelm ezek, akinek kegyelm e
zek.«

EU
»Orcámat nem  láthadod, m ert 
nem  láthat engem ember, él
vén.«

Űr Isten, kinek parancsára halad 
az idő, kérünk téged, bocsásd meg 
szívünk türelm etlenségét, segítsd hi
tetlenségünket, és miközben ígéreteid 
teljesültére várunk, ajándékozz meg 
igédben az örök reménységigei, a mi 
Urunk. Jézus Krisztus által.

»És monda az Űr: Imé, van hely 
énnálam, állj a kősziklára. És m i
kor átmegy előtted az én dicsősé
gem, a kőszikla hasadékába állíta
lak, míg átvonulok és kezemm el be
takarlak, míg átvonulok. Azután ke
zemet elveszem  rólad, és hátulról 
m eglátsz engem, de orcámat nem  
láthatod.«

nek a gazdasági tényező. »Az angli
kán egyház papságának helyzete — 
mondotta — meglehetősen szegényes; 
Egy lelkész átlagos jövedelme körül
belül megfelel egy kézműves kere
setének.

Az a tény, hogy Magyarorszá
gon nem nehéz a lelkészi pályára 
készülőket találni, mutatja, hogy 
itt az egyházak vitalitása igen 

mély.«
A továbbiakban az egyházi szere» 

tetintézm ényekről szólott s megálla
pította, hogy igen bőkezű az állam  
segítsége az egyház m unkája iránt; 
Általában

örömmel látja, hogy az egyház 
helyesen találta meg helyét Ma
gyarországon s az állam és egy
ház közötti viszony barátságos és 

segítő.
Külön is kiemelte: »Otthon nagyon 
fognak örülni, ha elmondom, hogy

a magyar alkotmány egyik pont
jában biztosított lelkiismereti és 
vallásszabadság élő valóság. Ez 
nagyon értékelt tényező nálunk.«
A békemozgalomról szólva, el

mondta, hogy Nyugaton gyanakvás
sal fogadták néhányan — főleg a 
sajtó -— a Keleten megindult béke
mozgalmat és kételkedtek őszintesé
gében. »Már az a tény, hogy ezt a 
gyönyörű szót nálunk lesüllyesztet
ték, rendkívül sajnálatos« — mondta; 
m ajd arró l szólt, hogy

egyik legfontosabb feladata lesz 
meggyőzni honfitársait arról, 
hogy a békemozgalom igenis 
őszinte, és azt támogatni kell. 
örömét fejezte ki az egyházak 

békemunkája felett,
m ajd azt m ondta; Angliát a Csatorna 
m egm entette attól, hogy megismerje 
a fasiszta inváziót és a háborút. Ta
lán, ha jobban m egtudták volna, mi 
a háború, jobban tám ogatnák a béke
mozgalmat. Teljesen term észetesnek 
találja, hogy a m agyar népnek és a 
magyar egyháznak újjászülető, épülő 
életéhez a legfontosabb a béke.

Nyilatkozata befejező részében el
mondta, hogy egyik fő feladatának 
tekinti, hogy javasolni fogja egy köl
csönös kulturális delegáció létrehozá
sát.

»Végül is: úgy térek vissza ha
zámba, hogy igen mély szeretet 
tölt el a magyar nép iránt« —

— fejezte be nyilatkozatát Harm an 
kanonok.

F eltett kérdésekre válaszolva, el
mondta ezután, hogy az Angol-Ma
gyar B aráti Társaság fiók-szerveze
tei a f. egész országban megtalálhatók; 
Havonta folyóiratban számolnak be 
a M agyarországon tö rtén t jelentő
sebb eseményekről.

Harman kanonok még sokáig elbeszélgetett a megjelentekkel. Hang
súlyozta, hogy mennyire meghatotta a szeretet, amely mindenfélől feléje 
áradt. Valóban, amikor elbúcsúztunk tőle, úgy éreztük, hogy nemcsak 
tapasztalatokban gazdagodott nálunk, de magával viszi népünk meleg 
szeretetét is, cserébe itt hagyva szívünkben az ő szeretetét irántunk. 
Azzal a kívánsággal szorítottuk meg kezét a búcsúzáskor: Isten áldja 
meg papi munkáját és a népeink közötti megértést s a világ békéjét szol
gáló minden munkásságát.

»Egészen lenyűgözött az a rend
kívüli barátság és szeretet, 
amellyel körülvettek. Mindenütt 
melegszívű néppel találkoztam és 
mindenütt élénk érdeklődést ta
pasztaltam utam iránt. Ez igen 

jól esett«
— folytatta a kanonok, m ajd rá té rt 
az egyházi élet megismerése során 
szerzett benyomásaira.

»Zúgó harangok, teli templomok 
és istenfélő gyülekezetek a bizo
nyítékai, hogy mély vallásos élet 

van Magyarországon«
— kezdte nyilatkozatának ezt a ré
szét. Angliában sok vezető ember 
egészen tudatlan  a magyarországi 
egyházi helyzetet illetően és egy ve
zető állam i em ber nem régen azt 
mondotta neki, hogy a »vasfüggöny« 
möigött egyáltalában nincs is vallásos 
élet. Ezzel szemben elmondotta a 
kanonok, hogy

itt-tartózkodása során több pro
testáns és katolikus templomban 
volt, s mindegyüket meglehetősen 
teli találta. Több helyen prédi
kált, és mindenütt megragadta 
az a rendkívüli figyelem, aho
gyan az igét hallgatták. Külön is 
kiemelte a Deák-téri gyülekezet 
lelkészszentelő istentiszteletét,

ahol nagy örömére szólhatott is a 
gyülekezethez. Nagyon m eghatotta az 
úrvacsorához sereglő nagy gyüleke
zet.

»Nagy hatással volt rám a hívők 
templombajárása — m ondotta 
ezután. — Szinte még azt is mer
ném mondani, hogy a templomba 
járást jobbnak látom Magyaror
szágon, mint Angliában. Honfi
társaim ezt alig akarják majd el
hinni, de meg fogják hallani akár 
akarják, akár nem. Meg fogom 
hazudtolni azt a Nyugaton elter
jedt felfogást, hogy itt nincs val

lásos élet.«

A lelkészképzésről szólva, megálla
pította ezután, hogy ellentét van az 
angliai és magyarországi helyzet kö
zött abban is, hogy az ő egyházában 
nincs elegendő jelentkező a lelkészi 
pályára. Azt mondják, ez átm eneti 
jelenség, de ő úgy látja, hogy az 
egyik fontos tényezője ennek a  tény-

ARATÁSI HÁLAADÓ ÉNEK
Jer, m enjünk hív lélekkel 
Hálaadó énekkel 
A z aratás Urához,
K i reánk sok áldást hoz.
Jer, á ldjuk Teremtőnket, 
Hogy károktól m ezőnket 
Kegyesen megmentette, 
Csapásoktól megvédte.
Á ld juk , m i jó A tyánkat, 
A k i minden m unkánkat 
Bőséggel megáldotta. 
Életünket megtartotta.
A  term ést learattuk,
Békén csűrbe takartuk; 
M eglett m unkánk jutalma, 
Á ldott az Űr hatalma.

le g ye n  a bő aratás 
Szívünknek útmutatás:
A  bűntől elszakítson,
Jó ösvényre indítson.

Segélj, Uram, bennünket,
Hogy teljes életünket 
Tenéked szentelhessük,
Kedvedet megnyerhessük.

Áldásoddal úgy éljünk,
Hogy tőled jó t reméljünk; 
Másokkal is jó t tegyünk,
Hogy m ennyben jobb részt

vegyünk.
A Keresztyén Énekeskönyv 524. sz. 

éneke

Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet (1. Kor. 13 , 13.)
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Lelkész-szentelés Zrínyi katonáinak földjén
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1954. Július 18. Szentháromság után 5. vasárnap 

»»Isten bizonyságtevésre hív-« Csel 4, 32—37. — Lk 8, 16—18

A falusi nép néha még mindig ba- 
, bonásan keresi az események 
közötti összefüggéseket. Somogy me
gyében, a déli határmenti Porrog- 
szon ükirály környékén a néphiedelem 
azt tartja, hogy a püspöklátogatás 
zivatart von maga után. Ez a hiede
lem pedig onnas\ered, hogy 1847-ben, 
mikor Haubner Máté — a 48-as for
radalom oldalán küzdő és később ha
zafias magatartása miatt kufsteini 
várfogsággal -jutalmazott-« püspök — 
felszentelte az újonnan épített szent- 
királyi templomot, az éjszaka folya
mán oly hatalmas zivatar és szélvi
har dühöngött, hogy a templo&ito- 
rony keresztjét is ledöntötte. A temp
lomtetőre zuhanó két mázsás ková
csolt vaskereszt a tetőzetet alaposan 
bezúzta. Mindmáig emlékezik a falu 
népe erre az esetre.

Július 10-érí, szombaton, mikor De- 
zséry László püspök Sólyom Jenő 
professzorral és Benczúr László 
püspöki titkárral Porrogszentkirály- 
ra érkezett, hogy másnap a délelőtti 
istentiszteleten lelkésszé szentelje a 
gyülekezet szülöttét, Varga Árpád 
most végzett teológust, nem esett jég
eső. Vasárnap júliusi pompájában ra
gyogott a nap az aratásra váró ga- 
bonaföldekre.
F je  szép nap virradt a gyülekezet 
^  népére is. Mint mezei virágok a 
fény felé, úgy fordult a gyülekezet 
apraja.-naigyja figyelmével Isten igé
je felé, amely testvéri közvetlenség
gel, erőteljesen és egészen a mai em
berihez szólt a püspök igehirdetéséből. 
A vasárnap epistolája: Gál 5, 13—14. 
versei alapján arról a véren-szerzett 
szabadságról szólt, amelyet Jézus 
Krisztus szerzett az ember számára 
a kereszten, s amelyet drága evangé
liumként kell hirdetnie a most fel
szentelt fiatal lelkésznek is. Figyel
meztetett arra, hogy ez a szabadság 
nem lehet ürügy a testnek az önzésre, 
hanem a felebarát javát az egész nép 
boldogulását és felemelkedését, az 
emberiség építő munkájának a bé
kéjét kell szolgálnia szeretetben.

Varga Árpád, a fiatal lelkész az ol
tár előtt térdelve bibliára tett kézzel 
mondta el a lelkészi esküt. Az eskü 
után az oltár előtt álló püspök, a teo
lógiád akadémia professzora, a püs
pöki titkár, valamint a helyi és kör
nyező gyülekezetek lelkészei: Lágler 
Béla, Szomjas Károly, Bandi István, 
Szekeres Elemér, Hegyháti János ke
züket fejére téve énekelték el az ősi: 
Confirma Deus-t. Ez az egyetlen egy
házi szertartásunk, amelynek kereté
ben latin nyelvű szöveget is ének- 
lünk: Tedd hatékonnyá Uram aft" a 
murikádat, amely elvégeztetett szent 
hegyeden Jeruzsálemben .. .
A z első padokban ült a fiatal lel- 

kész özvegy édesanyja, testvérei 
és rokonai. A gyülekezet áhítatosan 
figyelt. Első ízben láttak lelkész-szen
telést. A szép, klasszicista stílusban 
épült és a háború után belülről meg-1 
újított templom széles karzata is 
tömve. A késve érkezők mór csak a 
bejáratnád kaphattak állóhelyet.

Porrogszentkirály ősi gyülekezet, 
valószínűleg még a reformáció korá
ban létesült, noha első lelkészének

neve nem ismeretes. Ezt írja Mester
házi Sándor »A somogyi ágostai hit
vallású evangélikus egyházmegye 
története« c. 1932-ben megjelent gon
dosan megírt kis munkájában. (Só
lyom professzor, nem hiába az egy
háztörténetet adja elő akadémiánkon, 
még lefelé menet a gépkocsiban is
mertette a könyvecskét.) Az 1200 lel
ket számláló gyülekezet őseinek jó 
része Zrínyi vitéze volt. Most is őr
hely Porrogszentkirály — amint Lág
ler Béla lelkész üdvözlő szavaiban 
megemlítette. A haza és az egyház 
őrhelye egyaránt. Később evangéli
kus vendek is telepedtek meg Szent
királyon a Dráva túlsó partjáról. 
Erre utal Fiiszár János felügyelőhe- 
iyettes neve is. Ö köszöntötte a püs
pököt az egyháztanács élén, mikor 
szombat este megérkeztünk. Azt 
emelte ki, mennyire örül a gyülekezet 
most mezei munkában erősen elfog
lalt népe, hogy abban a falusi gyüle
kezetben szenteli lelkésszé Varga Ár
pádot, amelyben felnevelkedett. So
mogy megye ízes tájnyslvén szóltak 
mindnyájan. Megfigyeltem, mennyire 
átvette ennek a népnek nyelvét a 
négygyermekes fiatal papnő is, pedig 
a fővárosból került le falura. Azt is 
megfigyelhettem nála, hogy milyen 
közel kerül a néphez az, aki hivatás- 
tudattal él közöttük.
A gyülekezet lelkészéről Lágler Bé- 

^  Iáról csak annyit, hogy hűséges, 
mai időkben is helyt álló lelkipász
tora gyülekezetének. Lelkipásztori 
munkája mellett arra is jutott ideje, 
hogy 20 év alatt 420 kitűnő gyümölcs
fát ültessen, Ö ültette azokat a tíz 
méter magasra nőtt ezüstfenyőket is, 
melyek nemcsak fényképfelvételeink 
számára, hanem a tágas szép papiak
nak is jó hátteret biztosítottak. Van 
egy szomorúsága is. Hosszasan be
szélgettünk róla este az asztalnál. 
1952-ben 1 keresztelést és 15 teme
tést, ebben az évben pedig 5 keresz
telőit és 16 temetést jegyzett be a 
gyülekezet anyakönyvébe. . .  A dél
előtti ige jutott eszembe: » ... csak
hogy a szabadság ürügy ne legyen 
a testnek, sőt szeretettel szolgáljátok 
egymásnak«.

Délután Benczúr László püspöki 
titkár tartott igehirdetést. Majd a 
szomszédos Csurgó templomát tekin
tette meg a püspök Szekeres Elemér
lelkésszel. Csurgó Porrogszentkirály 
filiája volt, nemrégen önállósult.
F  ste 6 órakor a gyékényes! gyüleke- 
■L izet harangjai szólaltak meg. A 
gyülekezet kinn a templomkapuban 
fogadta a püspököt, akit az egyházta
nács nevében Nagy János gondnok 
üdvözölt, az asszonyok nevében Ri- 
tecz Jánosné, a gyermekek nevében 
pedig Nagy Bözsike nyújtott át virág
csokrot. Dezséry püspök igehirdetése 
Után iktatta be Bandi István lelkész 
a gyülekezet újonnan megválasztott 
felügyelőjét, Bogár Istvánt. »»Ebben a 
határmenti községben a mi gyüleke
zetünknek is rettenetes tapasztalatai 
voltak arról, hogy mit jelent a há
ború és most is tudatában vagyunk 
annak, hogy mit jelenthetne egy 
új háború. Ezért külön is hálásak va
gyunk püspök úrnak azért, hogy ha

zánk és az emberiség békéjének a 
munkálásából kiveszi részét és mind
nyájunkat segít és bátorít, hogy eb
ben a munkában egész evangélikus 
egyházunk helytállhasson.« Ezekkel 
a szavakkal búcsúzott Bándl ‘István 
lelkész a gyékényesi gyülekezet ne
vében.
XT éső éjszaka borult a tájra, mikor 

Budapest felé tartottunk. A gép
kocsi fényszórója vigyázta az utat. 
A lelkészszentelés énekének dallamát 
dúdoltam magamban és visszagon
doltam a másfél nap eseményeire: a 
felszentelt fiatal lelkészre, a határ- 
menti kis evangélikus gyülekezetre, 
az aratásra váró gabonaföldekre. 
Confirma Deus . .. tedd erőssé ben
nünk, érvényessé és hathatóssá kö
zöttünk, Uram, azt a munkádat, 
amely elvégeztetett a Te szent hegye
den, Jeruzsálemben. . .

A dráma
— hatalmas erő a lélek formálásá

ban. Magyar népünk történetében 
nem  egyszer volt már nagy szerepe 
nemcsak olyan világra szóló rem ek
m űveknek, m int Katona Bánk bánja, 
hanem egyszerű vándorszínészek 
hősies nemzetnevelő m unkájának is. 
A  napjainkban végbemenő kultúr- 
forradalomnak egyik igen jelentős 
tényezője a színházak munkája. 
Nincs ma olyan színház Magyaror
szágon, am elyik ne játszana zsúfolt 
nézőtér előtt. Budapest m ellett hét 
vidéki városnak van állandó szín
háza, a Falu Színház pedig több 
társulattal járja az országot és két
millió néző előtt m utatta már be a 
klasszikus és mai színmű irodalom  
legjavát. A  közelmúltban megren
dezett »Magyar dráma hete« ennek 
az értékes m unkának a megbecsü
lése, m ondhatnánk jutalomjátéka  
volt. Egy héten keresztül a vidéki 
színházak m utatták be m unkájukat 
és vele együtt az új magyar dráma 
és színjátszás legjavát. Ez az esz
tendő nagy haladást hozott, m ert a 
bem utatott és előadott darabok 
nagy része mai magyar szerzők 
m űve és mostani életünkkel foglal
kozik. Nem is akárhogyan, hanem  
olyan módon, hogy a nézőtér a saját 
életét látja és hallja, vele él a da
rabbal és a sikert szűnni nem  akaró 
tapsaival pecsételi meg.

A régi közmondás így szó!: Ha bé
két akarsz, készülj a háborúra. — 
Mondjuk ezentúl inkább: Ha békét 
akarsz, munkára fel! Jókai Mór

Kisebb harmóniumot vennék. Pest
újhely, Török-u. 35. Szittyáné.

Egyházfenntartói járulékszedőt 
(pénzbeszedőt keres a Budavári egy
házközség. Érdeklődés a lelkészi hi
vatalban. Budapest, I., Táncsics Mi- 
hály-.u. 28. Telefon: 360—747.

Házimunkára munkaerőket keres 
az Evangélikus Diakóniai Osztály, 
Budapest. VIII., Üllőd-út 24. Jelent
kezés a délelőtti órákban.

RADIOS FÉLÓRA
Július 18-án délelőtt fél 9 órakor 

evangélikus vallásos félórát közve
tít a Petöfi-rádió. Prédikál Káldy 
Zoltán pécsi lelkész.
RAKOSHEGY — PÉCEL —
ISASZEG

A gyülekezet ez idén is megtartotta
szokásos gyülekezeti napját Isasze- 
gen. Július 11-én délelőtt erdei isten
tisztelet után »»Elhívásunk és földi hi
vatásunk« összefoglaló témával ven
déglelkészek és Békés József helyi 
lelkész tartottak előadásokat.
c s o n g r a d -sz o l n o k i
EGYHÁZMEGYE

A lelkészi munkaközösség július
2-án ülésezett Hódmezővásárhelyen. 
Űrvacsorát osztott Benkóczy Dániel 
szegedi lelkész. Egyháztagság, egy- 
hózfenntartó tagság, egyházfegyelem 
— címen Zalán Pál csanádalbex’ti 
lelkész, Az egyház politikai felelős
sége — elmen Kálmán Lajos n-agymá- 
gócsi lelkész tartott előadást. Pová- 
zsay Mihály segédlelkész a III. párt
kongresszuson elhangzott beszédeket 
értékelte egyházi szempontból. Uzon 
László szolnoki lelkész előterjesztésé
ben a következő vasárnapra készül
tek fel'a lelkészek. Szlovák Pál espe- 
resi, Jeszenszky Tibor pedig sajtó- 
megbízott-lellkészi beszámolót tartott. 
HAJDÜ-SZABOLCSI 
EGYHÁZMEGYE

A lelkészi munkaközösség június 
23—24-én Nyíregyházán ülést tar
tott. Megyer Lajos esperes áhitata 
után Endreffy Zoltán »»Luther taní
tása a két birodalomról« címen. As- 
bóth Lajos »»Egyháztaigság, egyház- 
fenntartó tagság, egyházfegyelem« cí
men, Fábry István »»Isten országa és 
keresztyén etika« címen tartott elő
adást. Minden előadást beható eszme
csere követett. A tárgysorozaton sze
repelt az időszerű egyházi kérdések 
megbeszélése is. Az értekezlet máso
dik napján reggel Smid Lehel osz
totta ki a lelkészeknek az Úrvacso
rát. Solymár András komádi lelkész 
a gyülekezetben végzett istentiszte
letet. Az értekezletet Zsigmondy Ár
pád záróáhítata fejezte be.
BEZI

A templom felszentelésének emlé
kére a gyülekezet ifjúsága vallásos 
estet rendezett a lelkészlak udvarán. 
Többek között előadták Sághy Jenő: 
Hazatérés c. játékát. A vallásos est 
offertóriumát a templom renoválá
sára fordítják.
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Lelkipásztor — az evangélikus 
lelkészek szakfolyóirata — példány
számának emelése folytán lehető
ség nyílik arra, hegy a kiadóhivatal 
újabb előfizetéseket is felvegyen. 
Felhívjuk erre a lelkészek figyel
mét. Megrendelhetik a lapot a gyü

lekezeti munkákban segédkező, vagy
érdeklődő egyháztagok ts.

A Lelkipásztor minden hónap
10-én, 48 oldalon jelenik meg. Tar
talmát az Evangélikus Életben 
rendszeresen ismertetjük. Előfizetési 
díja: egy évre 84 forint, félévre 42 
forint, egy hónapra 7 forint. Meg
rendelhető: Lelkipásztor kiadóhi
vatala, Budapest, VIII., Puskin-u.
12. Csekkszámlaszám: 220—507.

NYÍREGYHÁZA
Az egyházközség új presbitériu

mot és képviselőtestületet választott. 
Az új presbitérium és képviselőtes
tületi tagok beiktatása május hó 
30-án ünnepi istentisztelet és köz
gyűlés keretében történt. Megycr 
Lajos a Hajdú-Szabolcsi egyházme
gye esperese végezte a beiktatás szer
tartását, melynek keretében az egy
ház-község több mint 200 presbitere 
és képviselőtestületi tagja járult az 
Úrvacsorához az eskütétel letétele 
előtt.

A beiktatás előtt előkészítő kon
ferencia volt, amelyen Joób Oliver 
igazgató-lelkész és Megyer Lajos 
esperes tartottak előadást.

Ebben az évben is több mint 200 
konfirmandus járult először az Úr
vacsorához. A konfirmációt meg
előző napon tartott konfirmációi 
vizsga alkalmával Rőzsc István lel
kész és Balczár István felügyelő rá
mutattak arra a nagy munkára, 
amit a konfirmandusok előkészítése 
jelentett. Tanyán és városban 9 kü
lönböző csoportban történt a konfir
mandusok tanítása.

A gyülekezet: a me-gkonfirmált 
ifjúságot a konfirmáció után június 
27-én szeretetvendégségre gyűjtötte 
össze. 160 konfirmandus vett részt 
a szeretetvendégségen, amelyen 
Endreffy Zoltán lelkész tartott elő
adást a gyermekeknek.

Ugyanazon a napon a volt -konfir
mációi jubileumi ünnepély, amelyen 
az ezelőtt 10—25—50 évvel konfir
máltak találkoztak s járultak újra 
az Úr szent vacsorájához. Az ünne
pélyen az' idei konf irmandusok is 
részt vettek s a jubiláns konfirman
dusokkal együtt bizonyságot tettek 
arról, mit jelentett számukra a kon
firmáció? Az ünnepélyt Baiczó And
rás lelkész imádsága nyitotta meg, 
Joób Olivér lelkész tartott előadást 
régi egyház — új egyház címen.

TORDAS
Június 20-án gyülekezeti est volt. 

Közreműködött Sokoray Zsolt, hege
dűművész.

SZÜLETÉS
Joób Olivér nyíregyházi lelkész

nek és feleségének, Kromprecher Ju
ditnak István Tibor nevű, hatodik 
gyermekük született.

BERZSENYI ÉS SZÜLŐFÖLDJEN1KLÁN, igy szól a hír, nemso
kára m úzeum m á alakítják át a Ber
zsenyi-kúriát. Berzsenyi Dániel e 
somogyi faluban élt egyfolytában  
huszonnyolc évig. pontosan ISOS-tól 
1836-ig, haláláig. O tt is van elte
metve. A  házat éppúgy rendbe kell 
hozni, m ikén t a sírt és a sírkövet, 
hogy néznivalók legyenek. N em  le
het szebb hírt közölni ennél, ha a 
magyar szellem  dolgairól besiélünk  
e vasárnapi órán. Majd ötnegyed 
századdal halála után otthonná vá
lik mind, ami kézzelfogható em lék  
marad a költő után, otthonná, 
amelyben élénkebben lehet em lé
kezni, m ajdnem  úgy, m intha be
szédbe elegyednénk a halhatatlan
nal. M ondhatnád közbevetően, hogy 
szólhatunk mi Berzsenyivel a nilc- 
lai ház nélkül is, hisz ott vannak a 
költeményei, csak ki kell nyitn i a 
könyvet s a verssorok tüstént fe lénk  
csapnak. De a m úzeum  serkentő 
hely, a versnek is ízt és erőt ad, 
hitelesíti az életm űvet. Ezek a csöpp 
m úzeum ok hiányoznak hazánkban. 
A kis házak, ahol a nagy nem zet
nevelők éltek. Már kész a kép ben
nünk: egymás után lépdelnek az 
emberek a költő házába, amelytől 
éppúgy megittasulhat a patrióta, 
m int a jó bortól. A  gondolat és 
érzelem, m elyet egyszer, váratlanul, 
felfedezünk s azonosítjuk régi ész
leletünkkel, gyullaszt és hevít ter
mészete igazságával. Régi igazság, 
hogy az fogja meg az embert legin
kább, amire maga jön rá.

KI O LVAS M A Berzsenyi-verse
ket? Akárha azt kérdezném, ki ol
vassa Vörösmarlyt? »Hervad már 
ligetünk, díszei hullanak« vagy az, 
hogy »Isten! K it a bölcs lángesze 
fel nem  ér«: diák-em lékezetünkből 
csengenek vissza, értelm üktől majd
nem függetlenül. Magyar költő volt 
és Európa költője egyszerre. T izen
kétmillió maavarnak fe l kell oldania

a sommás tételeket nem zeti irodal
munkról, egyenként meg kell ismer
nünk  a nagy alkotásokat, költem é
nyeket és prózát, drámát és tanul
mányt, am elyekben a nem zet éppoly 
erővel él, m int az élők a szülőföl
dön. Saját gazdagságunkra akkor 
jövünk rá, ha soká más nem zetek  
irodalmában barangoltunk s nem  
olvastunk magyar írót. Berzsenyire 
tizenöt évvel ezelőtt Ném eth László 
hívta fe l a figyelm ünket rem ek  
könyvével. Most egy kis kötet jelent 
meg válogatott versei gyűjtem é
nyével, főleg az iskolás ifjúság igé
nyeire gondolva. De költészetünk  
friss és teljes átvétele dolgában 
örökre iskolások vagyunk mind, a 
ma élő nem zedék tagjai. Értelm ünk
kel és tapasztalatunkkal összefüg
gően kell .-magunkévá tennünk a 
magyar líra lényeges alkotásait, ha 
m agyarokként óhajtjuk e világon 
emberi dolgainkat intézni. M inden
kinek, hogy Móricz Zsígmond sza
vait idézzem  Berzsenyi-élményével 
kapcsolatban, úgy kell »gyermeki 
fővel s szívvel egek dörgésébe emel
ni a magyar lélek hangjait«.

A K K O R M AR, am ikor Niklára 
került, Berzsenyi kész költő, távol 
attól a zárkózott, morc, kicsi, vas
kos, fekete földbirtokostól, aki Kis 
Jánosnak, a dömöki evangélikus 
lelkésznek bátorító szavaira a fiók
ba dugott verseket előhúzta. Ott élt 
a faluban, messze attól a fővárostól, 
ahol az írók Virág Benedek budai la
kása körül gyülekeztek. Földbirtokos 
volt, de igaza van Móricz Zsigmond- 
nak, amikor Ném eth László könyvé
ről írott cikkében azt firtatta, hány 
holdja is volt a birtokos úrnak, a 
feleséges, többgyermekes apának, 
hogy' a versei nyomdaszámlájára 
sem tellett. Bizony kevés s a ház

is szegényes volt. Nem is olyan mo- 
solyognívaló adat az, hogy a luthe
ránus költő alkotásait a budai és 
székesfehérvári katolikus kispapok 
önként felajánlott pénzén adta s 
adhatta ki. Csak így, nem  volt más 
mód. Csokonai és Vörösmarty közt 
Berzsenyi a magyar szellem legna
gyobb szárnyalása. Móricz Zsigmond 
Vörösmartynál is nagyobbnak tudja. 
Eszembe jut, hogyan jő fe l Pestre, 
minő érzelm ekkel, Budán, a Döb- 
rentei-utcában, a Hét Választófeje
delem-fogadóban szállt meg 1813- 
ban, hogy háta mögött legyen Virág 
Benedeknek, aki ott lakott, az 1945. 
évi ostromkor elpusztult Apród-utca  
10. számú házban. Pest szépsége és 
lehetőségei szinte fuldoklód érzések
kel lepték el Berzsenyit. A  költő, 
aki magára kényszeríti a kor klasz- 
szikus m értéktartását, m int az 
európai irodalom valamennyi görö
gös romantikusa akkor, fu t vissza 
a falusi csöndbe, békébe és ma
gányba. De ez a magány, 'm elyet egy 
életre megmérgez Kölcsey érthetet
len, meggondolatlan kritikája( ott a 
szépséges, szelíd Dunántúl szivében, 
éppúgy a haza valóságát érezteti 
vele, m int Pest-Buda torzója.

Nem álmodni, hanem élni
Illik e szép világon,

Ez az ő hangja, a görög ruhából ki
törő emberi hang, amelyben, m int 
Németh László találóan írja, »égy 
romantikus szív dübög«. Konzerva
tív volt-e, vagy csak vidéki zárkó
zottsága, a gyanakvás és ingerült
ség, a nem  sikerült házasság s a 
messziről sejtett sértegetés tette 
azzá? El kell ism ernünk Németh  
László jól csoportosított érveit a 
niklai évekről. Valóban rendkívüli

szabadító hatással volt rá utolsó 
szerelme: Dukai Takách Judit.
Berzsenyei ekkor kitör a törvény 
ellen, mely a nőt tűre, guzsalyra 
fogja, leírja, m ily m éltatlan dolog 
földesúrként a paraszton szántani s 
»aszott kezéből lesni sültemet*1. 
Nagy verse A  pesti magyar társa
sághoz, felszabadító indulója annak 
a magyar polgári forrongásnak, m e
lyet Ferenc császár a budai Vérm e
zőn M artinovicsék lefejeztetésével 
végleg elintézettnek vélt:

Az ész az isten, m ely m inket vezet, 
A z ö szavára minden meghajol, 
Hegyek lehullnak s olvadnak vizekké, 
S örök helyéből a tenger kikéi;
Ez alkot m inden szépet és dicsőt.
A z egyes embert, m int a milliókat 
Ez áldja, s égi boldogságra inti.

A  baj az, ’ hogy az ész mindig csak 
egy kisebbségé volt, a nép sötétben 
maradt. A  hiedelmek elrontották az 
embert. S m intha az Ember tragé
diájának szavait hallatná tovább:

Hol van tehát a józan értelem,
Hol a tudósok annyi izzadása? 
Rem élhetünk-e vájjon jobb világot? 
G yaníthatunk-e oly időt, m ikor 
A z ész világa minden népeket 
Megjózanít és összveegyesít 
S kiírt közülünk minden bűnt s

gonoszt?

Erre a kérdésre Berzsenyi hittel 
mondja az igent. Hisz a haladásban, 
hisz a fejlődésben. Fogadják őt, kéri, 
körükbe a haladás barátai. Szeme 
és füle volt hát a valóságra s nem  
csupán úgy, hogy lássa a betegséget, 
hanem úgy, hogy gyógyító szóval, 
védő mozdulattal hajoljon a görcs 
és láz elesettjéhez, s elsimítsa a

fájdalmat. Berzsenyi, am ilyen rob
banó férfi-erő volt maga, leplezet
len érzelmekre, igazmondásra, őszin
te szóra tanította olvasóit. Sem m it 
sem vete tt meg jobban az alakos
kodásnál. a mesterkélségnél, a szé

delgésnél. Nyers, de igaz, robbantó, 
de felvivő  szellem volt. Nem zetét 
férfiasságra késztette, gerincességre, 
becsületre, ezekben látta a történeti 
magyar erényt. Csak ne földhöz ra- 
gadtan élni, hanem »a nap felé úszó 
sasokkal«. Nincs gazdagabb s nyíl
tabb érzelmű költőnk Petőfi előtt, 
m int éppen Berzsenyi. A  niklai re
mete idegzete fölhullám zott hazaja 
minden élet-hirérg. Nem véletley, 
hogy az országépítő Széchenyi Hi
tele tele van Berzsenyi-idézetekkel. 
Berzsenyi Dániel ismerte az emberi 
természetet, tudta, hogy az bűnökre 
és hibákra egyként képes s fé ltette  
nem zetét az önzés és kegyetlenség 
szörnyeitől, A  kemény, tiszta és igaz 
szívű férfi állott eszm ényként előtte, 
ilyennek kívánta nemzetét, ezért 
hasonlította az oroczlánhoz c$ a 
sashoz, ezért ostorozta, kiáltott rá 
velőkig ható szóval. Nem tudott 
megnyugodni attól, am it látott. A 
szép és békés eljövendő magyar fe j
lődést nézte költő-szemével.

N 1K LÁVAL s általában minden  
em lékkel, hagyománnyal, ami a 
m iénk a Dunántúlon, erősebb, áram- 
lóbb kapcsolatba kell kerülnünk. A  
Dunántúl a magyar protestantizmus 
behavazott parcellája, alvó óriások 
és hősök gondozatlan kertje. Ber
zsenyi ébresztése nemcsak irodalmi 
Programm, hanem a legszélesebb 
nevelő-tervek egyik részlete. Nikla 
és végig az a nyugati sáv, fe l egé
szen Sopronig, ahol Berzsenyi diá- 
koskodott, az ő szűkebb szülőföldje, 
a Kemenesalja, Vas és Somogy, ha
gyomány-dús helyek. Onnan éne
kel Berzsenyi.

Szalatnai Rezső
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D r. P Á L F Y  M I K L Ó S :

JE R E M IÁ S ÉLETE ÉS KORA
— Teológiai akadémiai előadásából —

LUTHER MARTON 1532-ben Jere
miás könyvéhez írt előszavában 
mondja: »Jeremiás rendkívül szo
morú próféta volt, siralmas és nehéz 
időkben élt s emellett igen neihéz volt 
az igehirdető szolgálata, mert tybb 
mint negyven esztendeig kellett ví
vódnia gonosz és keménynyakú em
berekkel s amiből nem sok haszna 
volt, mert azt kellett látnia, hogy 
egyre gonoszabbak lettek: többször 
meg akarták ölni és sok csapással 
sújtották. S amellett meg kellett ér
nie és saját szemével látnia az or
szág elpusztítását és a nép 'fogsá
gát . . .« Éppen ezen a réven lett

Jeremiás az ÖT. egyik legrokon
szenvesebb prófétájává. De még 
több: az igehirdetők példaké
pévé, akinek élete és egész mun
kája legmeggyőzőbben mutatja 
azt, hogy a prófétai igehirdetés 
mennyire és mindig időszerű 
Krisztus gyülekezetében. Mert a 
prófétai ige — ahogyan általában 
minden isteni ige — támadás ős 
vigasztalás egyszerre az ember 
egész létét átfogóan. Olyan, a vi
lág eseményeit, népének, ember
társainak, a gyülekezetnek egész 
létét Isten igéjének a mértéke 
alá állító próféta volt Jeremiás.
Népének legválságosabb perceiben 

hívta el Isten, hogy a bűnösöket, a 
pártütőiket' l«*rlelhetetlenül leleplező 
és megtérésre hívó, a nyomorúság
ban vigasztaló és az elkerülhetetlen 
isteni ítéletben ugyancsak az Isten
nek népe iránti szeretetét és kegyel
mét hirdető próféta legyen.

Csak akkor értjük meg Jeremiás 
prófétát, ha életét beleállítjuk korá
nak az eseményeibe. Jer. születése 
előtt mintegy két emberöltővel (722. 
K. e.) foglalták el az asszírok Sámá
nét, Ésaaik-Izráel fővárosát. A ki
csiny Juda még 100 évig maradt fenn 
Asszíria vazallusaként. Szargon asz- 
szír király el tudta foglalni Samáríát, 
de Szanlierib neon bírt Jeruzsálem-

ISTEN SZENTLELKE bizonyság
tevő keresztyénségre késztette az 
első gyülekezetei. Egységessé tette 
őket a hitben és a szeretetben, hogy 
a Krisztus által nekik ajándékozott 
új életet valóságosan megélhessék 
minden nap. Ezért nem hagyhatták 
figyelmen kívül azt, hogy voltak kö
zöttük szűkölködők és segítségre szo
rulók. Ezért nein késlekedtek ebben 
a dologban a bizonyságtevő keresz- 
tyénséggel annyira, hogy igénk már 
ezt mondhatja: nem volt közöttük 
senki szűkölködő.

Ök egészen komolyan vették, hogy 
mindenük, amijük van, Isten aján
déka (1. Kor 4, 7.). Minden tulajdo
nukat a hitben Isten rendelkezésére 
bocsátották s ö  az apostolokon ke
resztül arra használta fel. hogy sze
retettéből juttasson azoknak, akik az 
élet javaiból kevesebbet kaptak.

ISTEN SZENTLELKE bizonyság
tevő keresztyénségre készteti a mi
egyházunkat is. Tanúi vagyunk an
nak, amint ö  ezekben az esztendő«: - 
bem gazdagon reánk árasztja kegyel
mét, hogy életet adó Szentlelke len
dülettel és lelkesedéssel hassa át egy
házunk életének minden területét. 
Zsinatunk Isten engedelmes eszköze
ként voltaképpen azt foglalja tör
vénybe, amit Isten egyházunk meg
újulásában feladatul vagy _ útként 
már megadott. Ennek az igének az 
üzenetét egyre inkább tanulságul 
kaptuk Istentől és a Zsinat — amikor 
az egyháztörténetben először alkotott 
diakóniai törvényt — egyházunk bi
zonyságtevő keresztyénségét iktatta 
törvénybe.

EZ AZ IGE újra egységbe hív ben
nünket, hogy erősödjünk meg az Is
tennek mindannyiunkat átölelő  ̂ sze- 
retetében. Az egyház egysége lénye
gében engedelmesség. A Krisztus
ban való kegyelemnek vagyunk en
gedelmes követői a hit egységében és 
a Krisztus adta új életet járjuk en
gedelmesen a szeretet egységében. 
Ez a kettő szorosan összefügg. Ami
kor Zsinati törvényünk megalapozza 
az egyház szeretetszolgálatát, ezt 
mondja: »A keresztyén szeretetszol
gálat az egyháznak az a munkája, 
amelyet az egyház a keresztyén hit 
gyümölcseként Krisztus felebaráti 
szeretetre intő parancsára és példája 
nyomén végez.« (1953. VIII. te. 1. §)

Az egyház Krisztus láthatatlan tes
te. így egyúttal megelevenítője an
nak, amit Krisztus érettünk tett. A 
hivők élete a szegények evangéliuma 
— mondhatnánk a régi egyházi mon
dással és ez azt jelenti, hegy az egy
ház szeretebmunkája hirdeti az evan
géliumot, hogy Krisztus széjjel jár
ván segített, gyógyított és ajándéko
zott mindenkit, aki erre rászorult.

mel. Vissza kellett vonulnia, mert 
hadseregében kitört a pestis. Betelje
sedett tehát Ezsaiás jövendölése: Sión 
megmenekült és a Dávid-friáz meg
tarthatta trónját. Igaz, hogy ez nem 
jelentett valóságos szabadságot és 
függetlenséget, mert Asszíria adófize
tőjévé lett.

AZ ASSZÍR BIRODALOM Szen- 
herib utódai: Asszarhaddon (681— 
668) és Asszurbanipal (668—626) alatt 
érte el hatalma csúcspontját. Egyip
tomot is elfoglalta és bekebelezné az 
asszír birodalomba. Ki tudott volna 
most már szembeszállni a hatalmas 
Asszíriával?! Csak természetes, hogy 
Juda is teljesen Asszíriától függött 
Manassé uralkodása alatt (698—643). 
Uralkodása alatt született 650 körül 
Jeremiás, Anatótban, papi családból.

A 700—650 évek politikailag arány
lag nyugodtak voltak, de a VII. szá
zad közepén megváltozik a világ ké
pe. Amikor 640 körül Júdeábán Jó
slás király lépett trónra, Asszíria 
lassú gyengülése volt érezhető. S ez
zel egyidejűleg mind erősebb mérték
ben jutott szóhoz Júdeábán a függet
lenségi párt, amely Egyiptom segít
ségében akarta Judeát Asszíriától 
függetleníteni.

VALLÄSERKÖLCSI SZEMPONT
BÓL megdöbbentő képet kapunk. 
Jeruzsálemet az asszír csillag! stensé- 
gek szobrai és oltárai díszítik. Sión 
hegyén az idegen istenek bálvány
képeinek hódolnak, elől maga a ki
rály és nyomában az előkelőségek. 
Meleknek, az Ég királyának elsőszü
lött gyermekeiket áldozzák fel. Az 
egész pogány bálványimádás csatta
nója pedig az a balga hit, hogy mind
ezzel az igaz Istent tisztelik.

A széles néprétegek Baált, a ka- 
naáni termékenység-istenséget tisz
telték. Vallásuk tele volt érzéki er
kölcstelenséggel. Ezek a eltévelyedé
sek adtak az emberek minden egyéb 
magatartásának is a sajátos veretét:

AZ EGYHÁZNAK SZERETET
BEN VALÓ EGYSÉGE azt jelenti, 
hogy a Krisztus felebaráti szeretetre 
intő parancsa és példamutatása nem
a kiválasztottak ügye. Igaz, a szolgá
latokban különbség van (1. Kor 12, 
5.) és kit ezzel, kit azzal bíz meg kü
lönösképpen is az Isten (Ef 4, 11— 
12.). De vájjon egyeseknek az ige hir
detésére való elhívása mentesíti-e az 
egész egyházat a tiszta és hatékony 
igehirdetésért való felelős gondvise
lés alól? Bizonyára nem! A szeretet
szolgálat is a mi egész egyházunk 
ügye és nem néhány emberé, vagy 
közösségé. Az egyes szeretetintézimé- 
nyek is az egész egyházé, nemcsak 
azért, mert az Egyházegyetem Dia- 
kóniai Osztálya a gondozójuk, hanem 
mért az ige a szeretet egységében az 
egész egyház lclkiismeretére helyezi 
— a többi között — ezt a kötelessé
get is. Ezért mondja törvényünk 7. 
§-a: -A  Magyarországi Evangélikus 
Egyház abban mutatja meg szeretet
ben való egységét, hogy minden egy
házközsége részt vállal a fennálló 
és működő evangélikus szeretetintéz- 
mények fenntartásában.«

EZ AZ EGYSÉG nemcsak országos, 
hanem gyülekezeten belüli is. Hiszen 
az egyház a gyülekezetekben Isten 
által összegyűjtött hívőkből áll. Ez 
aq ige is az embereket, a hivő keresz
tyéneket, bennünket hív arra, hogy 
szívvel-lélekikel (azaz hitben és szere
tetben) egyek legyünk és Istentől ka
pott ajándékainkét felhasználjuk a 
másokon való segítésre, minden tu
lajdonunkat, hogy juttassunk belőle 
annak, akinek kevesebbje van. így is 
mondhatnánk: a szeretetszolgálat
mindannyiunk ügye, a tiéd és az 
enyém is. A zsinati törvény is a lel
készeket, a felügyelőiket és az egy- 
háztanácsosokat együttesen teszi fe
lelőssé. hogy »tiszta igehirdetéssel és 
keresztyén magatartással neveljék a 
gyülekezetét egymás terheit hordozó 
szeretetközösséggé« (2. §).

AZ IGE HALLGATASARA KÉ
SZÜLVE Isten színe előtt figyeljük 
meg, vájjon valóban szívvel-lélekikel 
egyek vagyunk-e gyülekezetünkkel, 
egyházunkkal és az egész keresztyén- 
seggel? Gondoljuk meg, hogy min
dent megtettünk-e — akár mint a 
gyülekezet vezetői, akár mint tagjai 
—, hogy Krisztus felebaráti szere
tetre intő parancsa és példája nyo
mán a mi gyülekezetünk és minden 
gyülekezetünk szeretetközösséggé le
gyen és ebben megerősödjék? Kérjük 
Isten Szentjeikét, hogy a vasárnapi 
igehirdetésben újra indítson fel ben
nünket a hit és szeretet egységére és 
az egyház szeretetszolgálatában váló 
öntudatos és felelős részt vállalásra.

Zay László

nyereséghajhászás, erkölcstelen ki
csapongás stb. uralkodtak.

ILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖ
ZÖTT lép fel Jeremiás 627-ben. Ag
godalmak nyomják, mert sejti, tudja, 
hogy a kicsi Juda nem tud megállni 
a világhatalmiak ütközőpontjában. 
Azzal azonban tisztában kell len
nünk, hogy egy közelgő veszedelem 
előrelátása nem tudta volna a prófé
tai hivatás végtelen terhének vállalá
sára indítani, bármennyire szerette 
is népét.

Mint minden próféta, Jeremiás 
számára is az Istennel való talál
kozás jelentette a prófétai tudat 
kialakulását, amikor a szent Is
ten igéjét szájába helyezte: »Igéi
met adom most a te szádba«!

És felövezi prófétai hivatásra, mert 
»Még mielőtt megalkottalak az anya
méhben, ismertelek s még mielőtt ki
jöttél az anyaméhből, megszentelte
lek és a nemzetek egyik prófétájává 
tettelek«. Odaállítja népe elé, hogy 
bizonyságot tegyen róla, hirdesse 
akaratát, mely ítélet és kegyelem: 
»Most, a mai napon nemzetek és ki
rályságok ellen rendellek ki téged, 
hogy rontsál és bontsál, pusztíts és 
rombolj, építs és plántálj!« Ezek az 
igék jelölik meg Jeremiás igehirdetés 
sének tartalmát. Isten nem retten 
vissza saját népe elpusztításától sem. 
ha gonosz lett. De a2 ítélet mellett 
mindig ott van szerető jobbja is, mely 
kegyelmet osztogat: »Térjetek meg 
eltávozott gyermekek, meggyógyítom 
eltérésteket« (3, 22).

Az ifjú. költői lendületű Jeremiás
ra nehéz órák szakadnak, de engedel
mesen megindul az Isten által kije
lölt úton. Szülővárosában, Anatótban, 
lép fel először, de a nép bűnös ellen
állása menekülésre kényszeríti. Jeru
zsálembe megy és Att mondja el első 
nagy beszédét. Szemére veti népének 
és a vezetőknek, hogy az igaz Isten 
tiszteletét bálványimádással, telhe
tetlen érzéki vágyaik arcpirító szol
gálatával váltották fel. S ezt betető
zik azzal, hogy Isten helyett saját 
erejükben és pogány hatalmak ere
jében bizakodnak. »Engem elhagy
tak, a folyóvíz forrását, hogy víztar
tókat vájjanak maguknak — repe
dezett víztartókat, amelyek nem tart
ják a vizet«. Lehet-e megtérés ilyen 
nagy elhajlás után? És ha nincs, mit 
cselekszik Isten választott népével?

A FIATAL EMBER RAJONGÁ
SÁVAL hiszi és reméli, hogy a nép és 
vezetők meglátják bűneik nagysá
gát és megfordulnak a pusztulásra 
vezető úton. Ezért kiáltja: »Térj visz- 
sza elpártol Izráel, azt mondja az Űr 
és nem bocsátom reátök haragomat, 
mert kegyelmes vagyok én. nem ha
ragszom mindörökké« (3, 12). Ennek 
a megtérésnek azonban igazi bűntu
dattal és bűnbánattail kell párosul
nia, mert különben felgyűl Isten ha
ragja, mint a tűz és olthatatlanul ég. 
De a nép elpusztulása, a bűnös em
ber magára hagyása csak akkor kö
vetkezik be. ha a nép és minden tag
ja Isten képére teremtettségének leg
csekélyebb nyomát is elveszítette. 
Ezért keresi, kutatja az igazakat. 

Igazi lelkipásztorként és lélek- 
vizsgálóként járja Jeruzsálem ut
cáit. Beszédbe elegyedik a polgá
rokkal, szemébe néz egyiknek is, 

másiknak is.
S minél mélyebbre ás, annál elszo

morítóbb az eredmény. Isten szám
adás elé állítja: »Vizsgálóvá tettelek 
népem között Te önálló, hogy megis
merd és megvizsgáld útjokat!« A 
számadás eredménye: » . .. mindnyá
jan elvetemültek... gonoszok... ki
selejtezett ezüstnek hívják őket« (6, 
28 kk.).

Közben megváltoaik a politikai 
helyzet. Babilónia elszakad Asszírjá
tól. Júda is elszakad és Jósiás király 
a függetlenségi párt vezetőivel meg
tisztítja az istentiszteleti életet az 
idegen elemektől. Jeremiás örömmel 
vette ezt, bár jól tudta, hogy a szíve
ket nem lehet ilyen külsőségekkel 
megjobbítani. Mégis abból, hogy 622 
—609-ig majdnem teljesen visszalé

pett a nyilvános működéstől, azt kö
vetkeztethetjük, hogy jó kezekben 
tudta Judea sorsát. Amikor azonban 
612-ben Ninive elesett és Asszíria el
pusztult, Nékó egyiptomi fáraó pedig 
megindult seregeivel, hogy elfoglalja 
Palesztinát és Szíriát, megint elérke
zettnek látta az időt Isten igéje hir
detésére.

FEJÉR-KOMÁROMI EGYHÁZ
MEGYE

Görög Tibor esperes egyházlátoga
tást végzett a száki és szendi egyház- 
községben és a vérteskethelyi leány- 
egyházfközségben. Megvizsgálta a 
gyülekezetek anyagi teherbíró képes
ségét, megbeszélte terveiket és kér
déseiket. Mindhárom helyen igehir- 

. de lessel is szolgált.

AZ IGE HALLGATASARA
Szentháromság u. 5. vasárnap — Csel 4, 32—37.

ELSŐ A KÖTELESSÉG
— mondja a régi mondás és a mi népünk ennek az ősi igazságnak az alap
ján cselekszik akkor, am ikor term ésének zsengéjét odaadja az államnak,
s benne a népnek, hogy a neki adott isteni ajándék m indannyiunk m inden
napi kenyere legyen. A  kötelességet elsőnek teljesítők között ott van a mi 
evangélikus népünk is, m ert hiszi, hogy ez a kötelességteljesítés keresz
tyén cselekedet. Isten ajándékai nem  önző magunkhoz-szorításra, hanem  
szolgálat céljából adatnak nekünk, am int hogy a h itünk is csak akkor 
igazi, ha a jó cselekvésében a szolgálattal párosul. A z Ó testam entum  népé
nek ezért kellett m inden terméséből először az oltárra vinnie és ezért 
tanítja Isten a keresztyénséget éppen a mai vasárnap igéjével arra, hogy 
m inden Tőle kapott ajándékunkból először a keresztyén szeretet oltárára 
kell vinnünk. A  hit szavára hallgat evangélikus parasztságunk tehát és 
eleget tesz kötelességének. Hálás szívvel veszi a bő aratást és tudja, hogy 
ezért ‘kapta: az egész ország, m inden magyar ember asztalára bőven jus- 
son ebből az áldásból, a mindennapi kenyérből.

Ez a kötelességteljesítés voltaképpen viszonzás. Viszonzása az állami 
az ország, az ipari munkásság és az értelmiség felé annak a megbecsülésnek 
és_ szeretetnek, amellyel az elm últ évben parasztságunk segítségébe siet-1 
tek. A  mezőgazdaság fejlesztését szolgáló Programm nemcsak egyik leg
főbb feladatunk volt a téli hónapokban, de benne az ígéret valóra váltását 
kapta parasztságunk. Éppen ezekben a napokban egy esztendeje, hogy 
országépítésünk új szakasza kezdetét vette s egy esztendő mérlegét most 
á llítjuk fel. A z a m unkakedv és lendület, amellyel parasztságunk azonnal 
válaszolt az őt segítő intézkedésekre, mostani aratásunkban termi gyümöl
csét. Hogyne tetézné ennek az évnek lelkesedésben és m unkában m egm u
tatott köszönetét m inden földm űvelő mostani kötelességének jó  és gyors 
teljesítésével.

A z is segíti ebben, hogy tudja, m it kell cselekednie. K orm ányunk  tt 
mezőgazdasági term ékek beadásának méltányos és több évre szóló rendjét 
alkotta meg s ez a rend a mi hazánkban törvény. Senki sem zaklathatja  
a parasztságot ezen túlmenő követeléssel. Régi igazság az is, hogy jobb 
szívvel cselekszik az émber, ha szíve szerint cselekedhet és ha ezt a  
cselekvését méltányolják is. A k i megteszi kötelességét, jutalm at is kapt 
Es a mi népünk jó szívvel viszi gabonáját a gyűjtőhelyre — nem  a ju ta
lomért pusztán, hanem szívből. A z evangélikus parasztok hite és lelki- 
ismerete m utatkozik meg abban, hogy ők is jó szívvel és szeretettel tel
jesítik kötelességüket.

Előre tekintve — Lk 9, 62.

¥  STEN ORSZÁGÁBAN mindennek a kiindulópontja az Ö bűnbocsátó 
. sze~etete, amit Jézus Krisztusban adott nekünk. Azt tette akkor, hogy 

háta mögé vetette minden bűnünket és gonoszságunkat, hogy azok ingyen 
se emlífctessenek. De ez a szeretet egyáltalában nem negatív dolog, mond» 
juk szemet húnyás a bűnös múlt felett: felejtsük el — és minden marad» 
jón a régiben.

A BÜNBOCSANAT egyben kezdet is. Talán azt is mondhatnánk, hogy 
■rm' igazában kezdet, mert amikor véget vet bűnösségünknek, akkor is 
voltaképpen megkezdi az igazat, a helyeset, az újat. Isten országa közöt
tünk, ma ez az új élet, amit Isten ajándékoz az Ö keresztyénéinek és egy
házának. A mi keresztyén dolgunk az, hogy ebben az új életben járjunk 
Istennek engedelmeskedve, akaratát cselekedve, Neki dicsőséget adva*
¥TJ ÉLETET ÉLNI csak előre lendülve lehet. Aki ide-oda tekintget, a 
^  bűneire, a gyengeségére, aki tétovázik és bizonytalankodik, az lemarad 
a Krisztus követésében. Bűnösségünk mindig visszacsábít — Krisztus 
mindig előre hív. Ha nyomában akarunk maradni, akkor előre kell 
tekintenünk: Rá. i.«» ■„.

VALLJUK MEG, hogy sokat bizonytalankodunk Krisztus köve
tésében és az űj életben, mert bűneink még mindig nagyon fogva 
tartanak.

ADJUNK HALAT azért, hogy az új életben Krisztus Urunk 
mindig előttünk jár, hogy egyházunkat és mindnyájunkat végtelen 
szeretettel irányít az engedelmesség útján, a bűnbocsánatban és az 
új életben.

KÖNYÖRÖGJÜNK lelkes keresztyén hitért, mely a mögöttünk 
lévőnek hátat fordítva, lendületesen lát hozzá a kapott feladatok jó 
elvégzéséhez — az aratás és begyűjtés munkájáért, a gyenesi lelkész
konferenciákért és békés holnapunkért.

____ i l f i l l A O L V A S Ó
HETI IGE: » . . .A ki  az eke szarvára veti kezét és hátra tekint, 

nem alkalmas az Isten országára.« y Luk. 9, 62.
Július 18. Vasárnap. — 1 Pét. 3, 8—15a.

Istennek a szívünkben való megszentelése alapmagatartásunk meg
változását jelenti. Az öröklött áldás a jó cselekvésére és a békesség kere
sésére kötelez. Ezt figyeli és várja tőlünk az Isten, de az ilyen keresztyén 
kedves és megbecsült a világban is.
Július 19. Hétfő. — Lk. 9, 57—62.

Jézus háromféle keresztyén magatartást ítél meg. A  szalmaláng mód
jára lelkesedét lehűti. A mérsékelt, magát »józan«-nak tartó vonaködót 
figyelmezteti, hogy a Neki való engedelmességet nem lehet halogatni, azon
nal indulni kell a hívó szóra. A »hátra tekintgető«, félszívű tétovázót pedig 
inti, hogy az Ö követése feltétlen és teljes odaadást kíván,
Július 20. Kedd. — Fii. 3, 12—16.

Pál józanul látja a keresztyén életet. Tudja, hogy amíg a bűn kísérti* 
nem lehet tökéletes. Ennek a tudata mégsem teszi kétségeskedővé és tét
lenné, hanem annál inkább törekszik — a múlt bűn-terhétől megszaba- 
dúltan — egész életével a Krisztus Jézusban való hitben megmaradni* 
hogy elnyerje az örökélet teljességét. Erre a szent igyekezetre szólít fel 
minket is.
Július 21. Szerda. — Lk. 9, 51—57a.

A hamis buzgóságtól és az emberek elleni »szent« gyűlölettől óv ben
nünket Jézus. Akiben a könyörületesség és mentő szeretet helyett még 
ilyen indulatok uralkodnak, az nem alkalmas az Isten országára, mert még 
nem igazi követője Jézusnak.
Július 22. Csütörtök. — 2 Tim. 4, 1—5.

Az ige hirdetése felelősségteljes dolog. Nem mesefűzés, nem lelki 
szórakoztatás, nem bizonytalan szóbeszéd, hanem Isten országának üze
nete, mely ebben az életben int. fedd, buzdít és erősít, hogy már itt alkal
mas légy az ő  országának a szolgálatára.
Július 23. Péntek. Lk. 9, 18—26.

A sokat szenvedett, megvetett és megöletett, de feltámadott Ember 
Fiának — Jézusnak — csak az lehet a követője, aki önmagát megtagadva* 
öérette a keresztet vállalva, nem szégyenli sem öt, sem a Róla való 
bizonyságtételt.
Július 24. Szombat. — Lk. 14, 25—35.

Aki Jézus követője lesz, annak meg kell vizsgálnia magát — mint 
ahogyan a toronyépítő ember számot vet erejével —, hogy mindenre fel- 
készülten kész-e követni Öt. Családja, az anyagiak vagy akármi más nem 
választják el Jézustól, s kész-e a kereszt hordozására. Aki hátra tekin
getve, csak félszívvel Jézusé, olyan mint az ízét vesztett só, ami semmire 
sem alkalmas.

'  . Sárkány Tibor
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A FRANCIAORSZÁGI Reformá
tus Egyház Zsinata június közepén 
tartott gyűlésén határozatot foga
dott el, melyben az Egyházak Vi
lágtanácsához fordul azzal a felszó
lítással, hogy sürgesse az egész em-. 
beriséget megsemmisítéssel fenye
gető atomkísérletezés beszüntetését, 
az általános leszerelést és a megbé
kélést. A határozat így fejeződik 
be: Ügy látszik, valóban eljött az 
óra, amikor Isten az egész emberi
ség felé megújítja azt a figyelmez
tetést, amelyet egykor az ő népéhez, 
Izraelhez intézett: »Imé elődbe ad
tam az életet és a halált, az áldást 
és az átkot. Válaszd tehát az életet, 
hogy élhess te és gyermekeid.«

A Z  EGYESÜLT ÁLLAM O K  K e
resztyén Egyházainak tanácsa — 
amely 30 protestáns és ortodox egy
házat foglal magába — üzenetet in
tézett Eisenhower elnökhöz, állást- 
foglalva az emberiség kérdéseinek 
békés tárgyalások útján való meg
oldása mellett.

*
AZ  EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

érdekes könyv jelent meg H. B. 
Oxnam püspök tollából »Tiltako
zom*' címen. A püspök — aki az 
EVT egyik elnöke — könyvében 
tiltakozik az Amerikaellenes Tevé
kenységet Vizsgáló Bizottság műkö
dése és eljárása ellen; amelyet áz 
inkvizícióhoz hasonlít.

A  NÉMET DEM OKRATIKUS  
K Ö ZTÁ R SA SÁ G B A N  fekvő Lipcse 
városában július 7-én, szerdán sza
badtéri istentisztelettel m egnyílt az 
idei össznémet evangélikus kon
gresszus, az ú. n. »Egyházi Napok«. 
A megnyitó beszédét Thadden- 
Trieglaff, a kongresszus elnöke tar
totta. Á z evangélikus egyházi napo
kon valamennyi nem ét evangélikus 
püspök és hatvanezer hivő vesz 
részt. A z NDK Keresztyén Demo
kratikus Uniójának vezetősége nyilat
kozatban fejezte ki reményét, hogy 
a kongresszus elő fogja mozdítani 
a német nép legégetőbb problémá
jának, Németország békés és demo

kratikus alapon történő újra egye
sítésének megoldását.

A SZOVJETUNIÓBAN járt né
met egyházi küldöttség hazaérkezett. 
Gustav Heinemann az össznémet 
evangélikus egyháztanács világi el
nöke nyilatkozatban számolt be ta
pasztalatairól.

JAPÁNBAN az evangélikus egy
ház tervet készített a »Japán Egye
sült Lutheránus Egyház« létrehozá
sára. A Tokióban ülésező össz- 
evangélikus konferencia elfogadta a 
tervet és előkészítette a japáni 
lutheránus egyháztestek szövetségbe 
vagy nemzeti tanácsba való egyesü
lését. ________

M áskép  is l e h e t
— ezt mutatja a Szovjetunióban 

június 27-én üzembe helyezett vil
lamosenergiát termelő és atom
energiával hajtott erőmű. Az embe
riséget az emlékezetes hirosimai dá
tum, 1945. augusztus 6. óta egyre 
erősödő aggodalom töltötte meg az 
atomban rejlő hallatlan energiával 
való visszaélés miatt. Az amerikai 
hidrogénbomba-robbanás felhője 
már az egész emberiség jövőjének 
egére borult fenyegető viharfelhő
ként. Erre a szörnyű és embertelen 
cselekedetre a legméltóbb válasz ez 
az üzembehelyezett erőmű. Máskép 
is lehet — ezt mutatja — mint 
hogy az atomenergia veszély és fe
nyegetés legyen az emberiség éle
tére. Békés és építő indulás ez, azt 
ígérve, hogy a tudomány becsülete 
megmaradhat és az atomban felfe
dezett végtelen lehetőségek nem 
pusztulást, hanem előrehaladást hoz
hatnak az emberiség életére. A ke
resztyén emberek hálás szívvel kö
szönik meg Istennek, hogy megerő
síti reménységüket és azt kérik, 
hogy a világ népei minden erejük 
latbavetésével folytathassák becsü
letes harcukat az atombomba ellen 
és az atomenergia békés felhaszná
lásáért — egészen a győzelemig.

KÉPÉ.S LEVELEZŐLAP
LYOGTAM . amikor hazafelé 

be a azzal m utatta  be nekem  lel
kész-barátom Pécs városát: ha meg 
nem  láttad, nem  is tudod, m i a szép. 
Másnap, dolgom végeztével, várnom  
kellett a vonat indulására, s felhasz
náltam  ezt a rövid pár órát, hogy 
barangoljak Pécs kanyargós-szűk u t
cáin. Mert ezek az utcák m ind gir- 
be-görbék, s ha valam elyik mégis 
egyenes lenne, hamar kitérőt építet
tek  a villamos vágányán, hogy meg
bontsák vele az egyhangú utcát. V il
lamos is jár Pécsett, hasonló a bu
dapestihez, mégis két fontos dolog
ban eltérve ettől. A z egyik az, hogy 
nincsen rajta szám  — m inek is len
ne, ha összesen három járat közle
kedik?  —, a m ásik pedig, hogy sok
kal üresebb. Alig néhány ember 
utazik rajta s azok is udvariasak. Az 
autóbtiszok már jóval zsúfoltabbak: 
úgy látszik, a közlekedési eszközök 
számával együtt em elkedik igénybe
véte lük is. A  központi fekvésű  Szé- 
chenyi-térröl rajzanak szét m inden  
irányba a kék  autóbuszok, gyakran 
és mindig tele.

Ennél több embert csak az utcá
kon és az üzletekben láttam. A  fő 
utcákon ember ember hátán, s a szűk 
utcákon olyan érzéssel kerülgettem  
a szembejövőket —  elámulva a ra
gyogó és zsúfolt kirakatokon  — 
m intha Pest ódon belvárosának ut
cáján jártam  volna. Úgy gondolom, 
ott se igen járnák többen, m int ezen 
a hétköznapi délelöttön a pécsi u t
cákon.

A z üzletek m ellett a plakátokat 
figyeltem . Elmentem  a színházhoz is, 
amely minden este m egtelik nézők
kel, annak ellenére, hogy a legkülön
félébb kultúr-rendezvényeken kívü l a 
Pécsi Nem zeti Színház társulatának 
rendszeres kamara-előadásai is vonz
zák az embereket. Előző este ért vé
get az első Pécsi Zenei Hét. Minden 
este budapesti m űvészek vendégsze
replésével volt hangverseny, és m in
den este kevés volt a hely.

TEMPLOMOK városának is mond
hatnánk. A  Szécheiiyi-téren különös 
templomot találtam. Zöld kupolája 
messziről uralja az egész teret. Ré 
gies külseje modern belsőt rejt. 
Olyan, m int egy színház, vagy római 
amfiteátrum: körben fu tnak a pa
dok, s ami a legérdekesebb: közepén 
egymásnak háttal két oltár van.

A  négytornyú székesegyház is kö
zel van a központhoz. Gyönyörű park

előtte. A  padokon emberek. A z u ta
kon gyerm ekek játszanak, nevetgélő 
kamaszok hancúroznak, szerelmesek 
sétálnak és öregek tipegnek. A  park 
és a templom  között, hatalmas köves 
tér, éppúgy az olasz piazzákra em lé
keztet, m int a székesegyház román 
íves fala. Lenyűgöző az épület. A  
köves térség párolog a forró napsü
tésben. Lélek sincs rajta. Egyedül 
voltam  a félhomályos templomban  is. 
Aranyos díszítményei, m ennyezet- 
freskói rabul e jtik  a nézőt. Sokáig 
elnéztem  s még tovább nézhettem  
volna minden egyes alakját.

Néma csend volt a hűvös, homá
lyos székesegyházban. Arra gondol
tam: lehetséges, hogy ide nem  hatol 
be az élet ritmusa?

A  MI TEM PLOM UNK sincs mesz- 
sze a központtól. Csendes m elléku t
cában, árnyas fák  között rejtőzik s a 
csendes parókián meleg szeretet fo
gad m indenkit. A  templom  nemrég 
volt 75 esztendős. Hangulatos belse 
jé t vasárnaponként legalább 600 
hívő tölti meg a délelőtti istentiszte 
létén s nem  sokkal kevesebben van
nak délután sem. Több m in t negyed
része ez a gyülekezetnek, m ert 2200 
körül van a gyülekezeti tagok száma. 
S em ellett öt szórványt gondoznak 
rendszeresen, ezekben s a ritkábban  
elérhető többi szórványban még 
m integy hatszáz evangélikus él.

A  templom m ellett gyülekezeti te
rem  is van, nemrég bővítették, de 
már kicsi. Nem csoda, ha a. biblia- 
órára is vagy százan já rn a k . . .  A  
lelkész gondozza a 28 öreget ápoló 
szeretetotthont is. Nagy szeretettel, 
példamutatóan.

RÖVID IDŐ A L A T T  csak körül 
nézni lehet ebben a városban, ahol 
annyi a néznivaló. Belenéztem az 
em berek szemébe és a távolból meg
csodáltam a Mecsek lejtőit. Ezeket 
az em bereket szeretni kell és ezt a 
tájat nem  lehet nem  szeretni. Egy 
pilanatra megálltam a Zsolnai-gyár 
különleges porcelánjával, a fényes, 
zöldes-színű eüszinnel borított Zsol- 
nai-kútnál. Kezembe vettem  a pécsi 
írók lapját, a Dunántúlt, amelyben  
jó és ígéretes írások vannak.

Néhány óra alatt még a kevésnél 
is kevesebbet láthattam, nem  is tehe
tek  m ost többet, m int hogy egy rö
vid képes levelezőlapot Írok meg, 
am int illik, hogy szépet látva azokra 
gondoljon az ember, akiket szeret.

SZILÁRD  PÉTER

A l m é l k o d v a  h a l l g a t t a k
»m ikor tizenkét esztendős lett, 
felm enőnek Jeruzsálembe az ün
nep szokása szerint.« (Lk. 2,42.)

— Békesség neked, Ahira!
— Béke veled is, Aser!
A fazekasok utcájában két jám bor 

pap találkozott. Ahira, a jólm egter- 
m ett áldozópap szertartásosan he
lyezte párnás kezeit paptársának 
mind a két vállára. A fiatalabb Áser 
sem m aradt adós az idősebb paptárs
nak kijáró tisztelettel. Kezét homlo
kához érintette, aztán háromszor vé
gigsimította Ahira ősz , szakállát. 
Dús volt ez a szakáll és jólápolt, m int 
maga az egész em ber, akiről szinte 
sugárzott a jólét és megelégedés.

— Jó időt adott m ára Adonáj-Is
ten — szuszogta fényes arcával A h i
ra, miközben verítékét törölgette pa
tyolat kendőjével.

— Kegyelmes ígéret ez a jóidő az 
Űrtől — válaszolt Aser és m egindult 
a m ásik pap m ellett felfelé az úton.

Szembetűnő volt a különbség a 
két pap között. Áser fiatal, mozgé
kony vékony ember volt. Ritkás fe
kete szakálla harciasán ágaskodott 
az álla felett. Arcában tüzes fekete 
6zem égett. Látszott, nagy erőfeszíté
sébe kerül, hogy fékezze lépteit a  ké
nyelmesen döcögő öreg pap mellett.

Ahira  jókedvűen fecsegett.
— Elmúlt az ünnep, hazam entek a 

vidékiek. Te Aser, el sem tudod kép
zelni, mennyi m unkát adott nekem a 
léviták konyhájának a felügyelete! 
Naponként legalább ezer lévitának 
az ellátásáról kellett gondoskodnom! 
Ha nem lett volna annyi áldozati ál
lat, nem is tudtam  volna, m it tegyek.

Kezét elégedetten süllyesztette el 
a kék és bíborveres fonállal kihím 
zett széles papi öv alá.

— Most végre újból csend van Je
ruzsálem utcáim.

Áser felkapta bozontos fejét.
—• Én pedig jobban szeretném 

már, ha Jeruzsálem  utcái telve len
nének lármás, kö ltöző emberekkel. 
Akik ujjongva kiáltanak: — Ho
zsánna a Dávid Fiának, áldott le
gyen a hozzánk eljött Messiás, a Sza
baditó!

— Nono — hökkent meg az öreg 
Ahira — ne olyan tüzesen kedves 
atyámfia. Jó lenne, persze, hogy jó 
lenne, de azért nem kell türelm et
lenkedni!

Békítőén tette hozzá.
— Jól van no, megértelek. Én is 

voltam valam ikor fiatal tüzes pap. 
Akkor még én is azt hittem, hogy 
megérem a Messiás eljövetelét.

— Még megérheted.
Szélesen kacagott az öreg Ahira;
— Á brahám  óta folyton várjuk, 

nem valószínű, hogy éppen most, az 
életemből még hátralevő néhány év 
alatt jönne el. No és ha eljönne? A 
dicsőséges csatákban m ár nem vehe
tek részt, m ert öreg vagyok. A Mes
siás a seregek élére áll, sokáig ta r t 
míg kivívja a győzelmet az elnyomók 
felett, addig pedig fiam, mi itt  éhe
zünk és nélkülözünk.

Aggodalmasan sim ított végig dom
ború pocakján.

J Ú L I U S
Ez a nyár, ez a nyár is elszáll, 
napja bármilyen magosán jár, 
míg a m ennybolton sebet éget 
s átküllőzi a mindenséget! 
Egy-egy sugárban újra keble 
évezreket gyújtó szerelme: 
tüzei régesrég kihamvadt, 
előtted ellobbant nyaraknak!
De most ez a tiéd, ez éppen, 
ég, föld, víz szikrázó közében, 
ez talált itt, szemedbe sütve 
villámlő bélyegét örökre, 
hogy egy lehess feledhetetlen  
habokkal, fákkal, fellegekkel 
s a pillanattal szembenézve 
úgy olvadhass majd az egészbe 
nyomtalanul s mégis hibátlan, 
mikor a sű'rű elmúlásban 
magára hagyod a világot, 
akkor is ezt a képet lásd ott: 
az egyszer volt s örök-egy tájat, 
amelyre izzó napsugár csap, cf. 
s tudd, ha e tűzzel ellobogva 
visszarogysz az évszázadokba, 
egyetlen csillámként, merészen, 
te is ott égtél ünnepében!

Vidor Miklós
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2-543166. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

— Nem lesz háború! — kiáltotta' 
indulatosan Áser. — A Messiás sza
vával fog „rendet teremteni. Az ő 
igéje egyszerre meghozza a békes
séget és szabadulást! Ézsaiás próféta 
is ezt mondá: «■. . .  dárdáikból met
szőkéseket csinálnak és nép népre 
kardot nem emel többé . . .«!

— Csendesebben te! Ti fiatalok 
még talán élvezhetitek a Messiás 
aranykorát. De nekem, halálba- 
készülő öregnek már csak a szent 
Törvényre van gondom, hogy beke
rülhessek1 egykor az igazak paradi
csomába.

Áser merészen az öreg szeme közé 
nézett.

— És mi lesz, ha a Messiás új tör
vényt hoz? Hasznát veszed-e a régi
nek akkor? Avagy nem 6 fogja egye
dül megmondani, hogy ki mehet be 
a mennyek országába? Ö fellette fog 
állam a Törvénynek.

Ahira borzadállyal állt meg.
— Te szerencsétlen, ez már megint 

miféle szadduceus tévelygés? A Mes
siás soha sem kerekedhetik Mózes 
törvénye fölé. Dávid Magva éppúgy 
szolgálni fogja a Törvényt, mint 
szent őse. ö  csak a nép nyomorúsá
gain fog változtatni, de Izrael Iste
néhez a világ végezetéig a Törvény 
mutatja az utat a mennyekbe!
. Áser nem szólt semmit sem. össze

szorított ajakkal lépdelt a fejcsóváló 
Ahira mellett. Nagy sokára sóhajtott 
fel bánatosan.

— Életem legboldogabb napja 
lenne, ha meglátnám a Messiást ....

Egy keskeny hídon mentek keresz
tül. Áser udvariasan előreengedte az 
öreget. Az közben hátraszólt.

— Vigyázz fiam, le ne ess!
Ahira most vette észre, hogy egy

gyermek kíséri őket. Kíváncsian 
vette szemügyre.

— Kié ez a gyerek? A tied nem le
het még ekkora!

Olyan 10—12 éves lehetett a fiúcs
ka. Ünnepi köntöske volt rajta, a de
rekán szorosra hurkolt öv elárulta 
karcsú, arányos termetét.

— Nem az én fiam, názáreti gyer
mek. Itt maradt az ünnepek után, 
szülei hazamentek. Nálunk aludt az 
éjszaka.

Ahira kedvtelve fogadta a fiú meg
hajlását.

— Véletlenül maradtál itt fiam?
— A tyám  dolgaival kell foglalatos

kodnom.
— Hm. Aztán mi az atyád foglal

kozása?
— Em bereknek hajlékot készít.
— Ahá. Később pedig, ha fel

nősz, te is segíteni fogsz neki. Vagy 
nem?

— Mindig engedelmeskedni fogok 
Atyámnak.

— Jól van fiam, úgy is kell. Min
dig engedelmeskedj atyádnak. Így 
leszel derék fia Izraelnek. No, szaladj 
csak előre.

A fiúcska felfelé szaladt a dombol
dalon. Mind a ketten utánabámul
tak. Ahira elégedett mosolygással, 
Áser pedig csendesen tűnődve.

— Vájjon mi lesz e gyermekből?
— Mi lenne? Ácsmester, derék 

ember, gyülekezeti vén, aki tiszta 
lelkdismerettel gyújtja meg szomba
tonként a Khaddis-mécset a názáreti 
zsinagógában.

Áser ellenkezett.
— Meglátod, hogy pap lesz mikö- 

zöttünk. Ha Adonáj élteti, minde
nekben ki fog magaslani közülünk. 
Tegnap hallottam a templom torná
cán, amint válaszolgatott a papok és 
írástudók kérdéseire. Olyan okosan 
és kedvesen felelgetett, hogy mind
nyájam áknélkodtunk az órtelmessé- 
gén.

A főpapi palota mellett haladtak 
el. A kertben virágot öntözött egy 
öles núbiai rabszolga. Ott állt a ke
rítésnél a kis názáreti gyermek és 
kerekrenyílt szemekkel nézett befelé.

— Ugye szép, fiam?
— A  kert szép, de a rabszolga 

olyan szomorú. Szeretném  m egvi
gasztalni.

Ahira ingerülten tuszkolta odébb.
— Ez egy pogány, tisztátalan rab

szolga. Mi közöd hozz?
— A tyám fia  ő is.
Ezt már Áser sem hallgatta szíve

sen.
— Fiacskám, ő nem tartozik a 

választott nép közé.
— Hát csak a m i népünk felé kell 

irgálmasnak lennünk?
A két pap zavartan összenézett. 

Erre az ártatlan kérdésre nem tud
tak mit válaszolni. Áser szeretettel 
simogatta meg a barna kis homlo
kot.

— Eredj fel a templomba, gyer
mekem.

Már a felső lépcsőkön csattogott a 
kis saru, mikor újból megszólalt a 
fiatal pap.

— Tegnap hallattad volna. Eleázár 
pap próbaképpen kérdezte tőle a pa
rancsolatokat. Mind elmondta hibát
lanul, mint egy rabbi. Felmelegedett 
a szívünk csengő .gyermekhangjára, 
nyílt tekintete láttára. Mert gyermek 
volt, nem koravén, tudálékos suhanc. 
Amit nem tudott, szégyenkezés nél
kül megkérdezte.

Elmosolyodott valaminek a gondo
latára.

— Megkérdezte az öreg Béker pap
tól, hogy hányszor jön el egy héten 
a templomba. Az öreg számolgatta:
— sabbát napon háromszor, a héten 
pedig kétszer, hogy a füstölő oltárra 
vigyázzon. A kis názáreti ugyancsak 
elbámult ezen.

— Na hallod — szólt közbe. Aliira
— egy falusi gyermek ezen joggal 
csodálkozhat. Nekem is két hétköz
napon fel kell jönnöm erre a magas 
templamdombra.

Áser felkacagott.
— Fel kell jönnöd? Szerencséd 

van atyámfia, hogy nem voltál ak
kor ott. Mert a fiúcska erre gyermeki 
ártatlansággal megjegyezte, hogy ha 
ő az egyetlen templom mellett él
hetne, boldogan eljönne minden nap 
az Űr házába. Olyan leforrázottal! 
ültünk ott a papi tornácon, hogy szé
gyenünkben rá se mertünk nézni a 
Gyermekre.

Felértek a templom elé. Ott maga
sodott előttük Izrael féltőn szeret® 
Istenének hatalmas templomháza. 
Most jött ki a főajtón a Gyermek. 
Fürge léptekkel sietett a papi udvar 
tornáca felé.

— Ha tudnád, hogy milyen szom
jasan tud hallgatni! Tegnap az éj
szaka harmadik órájáig regéltem 
neki Izrael történetét. Ujjongott örö
mében, mikor a népünk felemelteté- 
seiről volt szó és zokogott, mikor a 
fogság szomorú történetét hallgatta:

Ellágyultan nézett maga elé.
— Mikor már késő lett, elhallgat

tam. Csillagok világítottak a csendes 
éjszakában. A kis názáreti Gyermek 
szótlanul járkált mellettem a felház 
lapos tetején. Egyszer csak odalépett 
hozzám: — Atyám , te meglátod még 
Izrael Messiását!

*— Magamhoz vontam és úgy érez
tem, hogy ez olyan igaz lesz, mint 
amilyen valóság volt abban a pilla
natban, hogy ez a Gyermek velem 
van.

Ahira elnézően mosolygott a sza
kállába.

A papi tornác elé értek. Mintha 
csak a tegnapi kép ismétlődött volna 
meg újból. Ott ült á Gyermek a pa
pok és írástudók között, akik megint 
vele foglalkoztak. Most éppen az agg 
Béker magyarázott neki valamit. A 
sok ezüstös fej között olyan volt A 
kis brorizarany haj, mint a kiaszott 
mezőn magányosan virágzó rózsa.

Valaki elsietett a kívülállók mel
lett. Idősebb, cserziettarcú ember 
kémlelt be az udvarra. Most érkezett 
melléje az asszonya, a vidékiek meg
szokott szürke kendőjébe burkolózva. 
Ruhájába fogózva egy kicsiny gyer
mek szaladt mellette. A két felnőtt 
arcán egyszerre cikázott át az öröm, 
egyszerre szakadt fel torkukból a 
kiáltás:

— Fiam! Jézus!!
És kitárt karral futottak a gyer

mek felé.
Áser szemei előtt elhomályosodott 

a kert. Csendesen megfordult és be
sietett a temlomajtón. Ahira is fej
csóválva vonult vissza az ajtóból.

— Nem verték meg — dörmögte 
elégedetlenül —, pedig megérdemelte 
volna, márcsak azért is, mert meg
szégyenítette Izrael szentséges pap
jait.

Németh István

Istentiszteleti rend
Július hó 18-án

A PESTI OLDALON:
Deák-tér délelőtt 9 (úrv.) Hafenscher Ká

roly, délelőtt 11 Gémes István, délután 7 
Madocsai Miklós. Fasor délelőtt fél 10 Sülé 
Károly, délelőtt 11 (úrv.) Juhász Géza, dél
után 6 Juhász Géza. Dózsa Gy.-út 7. dél
előtt fél 10. ÜUői-út 24. délelőtt fél 10, dél
előtt 11, Rákőczi-út 57/b. délelőtt 10 (szlovák) 
Szilády Jenő dr., délelőtt háromnegyed 12. 
Karácsony S.-u. 31. délelőtt 10. Thaly K.-öí 
28. délelőtt 11 Bonyai Sándor, délután 6 Bo- 
nyai Sándor. Kőbánya délelőtt fél 10. Koren 
Emil. Vajda P.-u. délelőtt negyed 12 Koren 
Emil. LItász-u. 7. délelőtt negyed 12 Sárkány 
Tibor. Zugló délelőtt 11. Gyarniat-u. 14. dél
előtt fél 10. Rákosfalva délután 5. Fóti-u. 22. 
délelőtt 11 Rimár Jenő, délután 7 Rímár 
Jenő. Váci-u. 129. délelőtt 8 Rimár Jenő-. 
Újpest délelőtt 10 Matuz László, délután 7 
Blázy Lajos. Dunakeszi délelőtt 9 (közgy.) 
Blázy Lajos. Vas-ti. 2/c. Szimonidesz Lajos. 
Pesterzsébet délelőtt 10. Soroksár-Újtelep dél
előtt 9. Rákospalota MÁV-tclep délelőtt fél 9. 
Rákospalota Nagytemplom délelőtt Í0. Rákos
palota Kistemplorn délután 3. Pestújhely dél
előtt 10. Rákoskeresztúr délelőtt fél 11. Rákos
hegy délelőtt 9. Rákosliget délelőtt 10. 
Rákoscsaba délelőtt 9, délután fél 7. Cinkota 
délelőtt 9 (gyerm.) délelőtt 10. délután fél 3. 
Mátyásföld délelőtt fél 12. Kerepes-Kistarcsa 
délelőtt negyed 10. Árpádföld délután 5. 
Pestlőrinc délelőtt 11, délután 5. Pestimre 
délelőtt 10. Kispest délelőtt 9. délelőtt 10’; 
délután 6. Wekerle-telep délelőtt 8. Rákos
szentmihály délelőtt fél 11, délután 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér délelőtt 9 Várady Lajos, dél

előtt 11 Pethő István, délután 7, Dóka Zol
tán. Toroczkó-tér délelőtt 8 Dóka Zoltán. 
Óbuda délelőtt 9 Mezősi György, délelőtt 10 
Mezősi György, délután o Mezősi György. 
XI!., Tarcsay V.-u. 11. délelőtt 9 Danhauser 
László, délelőtt 11 Danhauser László, délután 
7 Ferenczy Zoltán. Hűvösvölgy Lelkésznevelő 
intézet délelőtt 10 Sztehló Gábor. Kelenföld 
délelőtt 8 (úrv.) Bottá István, délelőtt 11 
Bottá István, délután 5 Szabó Zoltán. Német - 
völgyi-u. 138. délelőtt 9 Szabó Zoltán. XI., 
Bartók B.-u. 158. déli 12 Szabó Zoltán. Csepel 
délelőtt 11, délután 7. Budafok délelőtt 10 
Bodrog Miklós.’ Nagytétény délelőtt 8 Bodrog 
Miklós. Kelenvölgy délelőtt 9 Vető Béla. 
Albertfalva délelőtt fél 11 Vető ..Béla».



TESSEDIK — A NEVELŐ
rjTESSEDIK SÁM U EL ÜJ KÉPE  
■*- bontakozik elénk V i n e  z e 
László összefoglaló nagy Tessedik- 
tanulmányából. (Megjelent a Peda
gógiai Szemle 111. évf. 5—6. számá
ban.) Nem  m ehetünk el említés nél
kü l az 54 oldalas, kom oly tanulmá
nyaik alapján készült írásmű mellett. 
Hisz Tessedik Sám uel a magyar 
evangélikusságnak olyan kiemelkedő  
személyisége, hogy bármely oldal
ról világítják meg alakját, ez a 
fény csak növelni fogja értékét és 
jelentőségét s egyre szélesebb körö
k e t ver fe l közöttünk is, hogy saját 
hagyományainkat és örökhagyóinkat 
a valóságnak és igazságnak m egfele
lően lássuk és érezzük. Vincze 
László a pedagógus szemszögéből nézi 
Tessediket. De a kép, az arckép, ame
lyet elénk rajzol, éles és határozott 
vonásaival az egész Tessedjkről szól.

W? ESŐSORBAN Vincze László 
megméri az egész újabb Tesse- 

dik-iródáimat: Szelényi Ödön, Caál 
Jenő, Szeniczey Vilma, Nádor Jenő, 
Kemény Gábor és Lakos Sándor dol
gozatait, de szól a Skevésbbé jelen
tős Tessedilk-cikkekről és kiadvá
nyokról is. A z egész Tessedik-iro- 
dalom elrajzolta az igazi Tessedik- 
arcot, kivételt képez Kem ény Gábor 
munkája. A z igazi Tessedik önnön 
műveiből lép elénk. Vincze László 
megállapítja, hogy a Tessedik-család 
már a X V I. században élt Magyar- 
országon. Tessedik Sámuel apja, 
ugyancsak Sámuel, evangélikus lel
kész volt, nagy fia  A lbertin  született, 
Pest megyében. A z apa k é t év m úlva  
Békéscsabára kerül lelkésznek s a 
fiú  hétéves, amikor meghal. A nyja  
neveli, a pozsonyi leány akit az apja  
pozsonyi teológus korában ism ert 
meg és szeretett meg. A z  özvegy há
rom gyerm ekével együtt nemsokára 
elhagyja Békéscsabát és visszaköltö
zik  Pozsonyba. Vincze László helye
sen rátapint az igazságra, am ikor 
hangsúlyozza Pozsony hatását Tesse
dik Sám uel lelki fejlődésében. A z  
özvegy papné hősi erőfeszítéssel gon
dolkodik gyermekeiről, ott lakik a 
pozsonyi protestáns negyedben, a 
líceum környékén s természetesen  
kosztos-diákokat tart. Tessedik Sá
muel már 12 éves korától nevelő, 
jómódú diák-társainak korrepetitora, 
így ism erkedik meg a feltörő ma
gyar polgári, sőt nem esi világgal, 
Bél Mátyás és Kem pelen Farkas 
Pozsonyiban , ahol a 18. század év
tizedeiben összefut a magyar költők, 
tudósdk, politikusok m inden reform- 
törekvése, ott je len ik meg az első 
magyar újság, ott jár iskolába Haj
nóczy József, a Martinovics össze
esküvés egyik vezetője s m egannyi 
gondolkodó patrióta. A  pozsonyi él
m ényekre rárakódik a németországi 
tanulmányút, de m ily döntő fontos
ságú, hogy ezt megelőzően Debrecen 
diákja Tessedik s a magyar nyelvvel 
együtt ott magába szívja nemcsak 
Hatvány István tudományát, hanem  
az országai is. Sohse tud többé elsza
kadni hazájától és sohse képes más 
nem zet szolgálatába állni. Hazatart 
Németországból, m in t előtte Apáczai 
és utána Széchényi István. Célja: 
tanítani a népet, felem elni a nem ze
tet. Iskolává teszi a templomot, am i
kor az Alföldre kerül s apja hivatá
sát folytatja. A z ország legfontosabb 
kérdéseiről, egészségügyi és földm í- 
velési kérdésekről is szószékről be
szél hallgatóinaik. Határtalan erőt 
érez magában a nemzetnevelői fe l
adatok elvégzésére.

Amiílcor szétnéz az akkori Szarva
son, olyan döbbenet szállja meg, hogy 
kétségbe eshetnék tőle. A  nép nem 
csak elmaradt, műveletien, hanem  
babonáival dacolni képes m inden  
felvilágosítás ellen. Tessedik azon
ban magába vette a 18. század m in
den haladó gondolatát, racionaliz
musa, természettudományos gondol
kodása oly erős, hogy nem  tántorodik 
vissza. A z t hirdeti, hogy »az életnek 
haszonra való fordításában álljon a 
valóságos isteni tisztelet«. Istenhit 
és racionalizmus teljesen elhatárol
tan él benne, írja Vincze.

1F  A R S  AD ALO M SZEM LÉLETE  
■* hűbériség-ellenes, de nem  for
radalmi jellegű. Innen van, hogy 
csak a feudalizm ust látja s nem  veszi 
észre Magyarország osztrák gyar
mati függőségét. A z em bernek tüs
tént Ráby Mátyás ju t az eszébe, Jó
kai Rab Rábyja, aki élethalálharcot 
vív a magyar feudalizmussal, m in t 
II. József híve, de nem  látja, hogy a 
vármegye mögött egy nem zet érde
kei állanak a feudalizm us leplében. 
Tessedik is, m in t Ráby, odaáll a fe l
világosult uralkodó mellé s nem  lát
ja, hogy József aikarva, vagy akarat
lanul úgy állítja szembe a magyar 
parasztságot és a magf/ar uralkodó 
osztályt, hogy ne alakulhasson ki egy 
egységes magyar függetlenségi nem 
zeti mozgalom. Erre nem  volt szeme 
az úgyanesak evangélikus Berze- 
viczy Gergelynek sem, a század nagy 
közgazdászának. Tessedik a kibon
takozó kapitalizmus nagyszerű újítá
sait akarta átplántálni a magyar 
földre, anélkül, hogy a polgári tár
sadalom megteremtésének alapját: 
a 1korszerű mezőgazdaságot, ipart, 
kereskedelm et egy szabad országra 
építette volna. Ez az ellenmondás 
Tessedik bukásának igazi történelm i 
háttere.
Y e s s e d i k  NEM FORRADAL-
■* M ÁR, hanem nevelő, aki meg 
van győződve róla, hogy a pedagógia 
eszközeivel is lehet társadalom-vál
toztató m unkát végezni. Élete hihe
tetlen erőfeszítés krónikája.: 114 ér
tekezést, többezer szónoklatot írt, 
minden vasárnapi prédikációját előre 
szárul szóra leírta s úgy készült rá. 
Gondosságban, odaadásban, m unka
bírásban, családi életében épúgy m in
taképe a pásztornak, m int tudomá
nyos munkásságában a szakember
nek. K ét hivatást végez ugyanolyan  
idő alatt, m int más egyet, s bírja.
S z o k á s  a z t  Á l l í t a n i  t e s -

SEDIKRÖL, hogy jellegzetes 
gyakorlati embkr volt. Vincze László 
bizonyítja, hogy Tessedik európai 
viszonylatban is magasan áll a peda
gógiában s bár Rousseau és Pesta
lozzi követőitől, a ném et filantró- 
pusoktól tanult, jellem ző és érdekes, 
hogy csak azt vette át tőlük, ami a 
mesterektől maradt az epigonok 
munkájában. A  szarvasi iskolaügyet 
és a békési 14 evangélikus iskola 
tanfelügyeletét Rousseau és Pesta
lozzi szellemében veszi kezébe. S 
tudatosan hangsúlyozza Comenius 
megállapításait a magyar paraszti 
helyzetről sárospataki (korszakából. 
Vincze László m unkájának nagyob
bik része e Tessedik-pedagógiát rész
letezi, am ely pedagógia legalább is 
nagy vonalaiban ismeretes előttünk. 
Több m in t egy évtizedig Tessedik 
korlátlan tekintéllyel képviseli a ha
ladás eszméit az alföldi városkában. 
Mire a reakció (elvi és személyes) 
ocsúdik, már kem ény harcába kerül, 
hogy maga alá gyűrje a nagy tanítót. 
De jól eszelik lki a támadást: a szü
lőket és gyerm ekeket uszítják Tesse
dik- ellen. A  parasztokat, akiket fö l
emelt a porból. S m egm ozdulnak a 
fé ltékeny és irigy paptársai is. Egy 
Bgczkó Dániel, a támadó azonban 
csalk eszköz az egész ellenálló ural
kodó réteg kezében. Tessedik isko
láját m egbuktatják, a mezőgazdasági 
iskola helyett gimnáziumot állítanak 
fel Szarvason, m egsem m isítik Tesse
dik iparosító törekvéseit. »Uralkodó 
osztályunk« — írja Vincze László — 
»ezzel m integy fél évszázadra meg
gátolta a magyar ipar kibontakozá
sának megindulását, és megsemmisí
tette Tessediket, a népnevelőt, am i
vel — talán nem  túlzás, ha azt mond
juk  — az egész magyar parasztság 
művelődésének megindulását akadá
lyozták meg.« Tessedik túlélte buká
sát s utolsó írásművében, vádolva 
és magyarázva, már az utókorhoz 
szólt, a 19. századhoz és a m i száza
dunkhoz, az új Magyarországhoz, 
amely tanítómesterei közé avatja az 
Alföld nagy evangélikus prédiká
torát.

SZALA TN A 1 REZSŐ

A pesterzsébeti gyülekezet offertóriumot ad az árvízkárosultaknak
A pesterzsébeti evangélikus egy

házközség presbiterei a július 18-i 
istentisztelet után összegyűltek és 
rögtönzött gyűlésen foglalkoztak 
az ország egy részét veszélyeztető 
dunai áradással. Megemlékeztek a

veszteségről, amit az áradás okoz 
és úgy határoztak, hogy a gyüleke
zet a jövő vasárnapi istentisztelet 
offertóriumát teljes összegében az 
árvízkárosultak segélyezésére ajánl
ja fel az Árvízvédelmi Kormánybiz
tosságnak.

A pesterzsébeti gyülekezet való
ban keresztyén testvéri cselekedete 
példamutató minden gyülekezet
nek. Ez az önkéntes kezdeménye
zés a pesterzsébeti evangélikusok 
igaz hitét bizonyítja. Adja Isten, 
hogy példájuknak sok követője le
gyen.

»A rem énységben örvendezek  Begyetek«
Lipcsében, a Német Demokratikus 

Köztársaság területén rendezték 
meg július 7—11. között a hatodik 
«■Egyházi Napak««at. Hatvanezer 
vendég érkezett az egész birodalom 
területéről Bach János Sebestyén 
városába, a híres egyetemi és ke
reskedő városba. A Német Demokra
tikus Köztársaságból haimnickettő, 
a Nyugat-Német Köztársaságból ti
zenhárom különvonat hozta el a 
részvevőket. A július 11-i vasár
napi záró ünnepségen háromszáz- 
ezer ember vett részt.

»A reménységben örvendezők le
gyeteké — ez volt a gazdag pro
grammá öt nap jelszava. A re
ménység ezen szavai — mondotta 
Noth püspök a szabadtéri megnyitó 
istentiszteleten tartott igehirdetés
ben — nemcsak a keresztyén re
ménységre, hanem általában a földi 
ember reménységére is vonatkoz
nak. Kiemelte, hogy

mindnyájan olyan élet után vá
gyakozunk, amelyet nem fenye
get az emberi kéz pusztítása, 
amelyet igazságosságban foly
tathatunk. A keresztyén Ígére
tek valamennyi földi ember 

számára érvényesek.
Szólnak azokhoz, akiiK benn élnek 
az egyházban, azokhoz is, akik az 
egyházi élet peremén állnak és az

egyházon kívülállók felé is. — A 
megnyitó istentisztelet oltárt szolgá
latát Lilje hannoveri püspök vé
gezte.

A megnyitás napján Lipcse vá
rosa háromszáz meghívott vendég 
számára adott fogadást. A fogadá
son részt vett Z. Dickmann, a népi 
kamara elnöke és Nuschke minisz- 
terelnökhelyettes. — a bonni nyu
gat-német kormány részéről: Ehlers, 
a szövetségi tanács elnöke és több 
államtitkár, továbbá Dibelius ber
lini, Noth drezdai, Mitzenheim 
eisenachi, Müller magdeburgi, von 
Schewen greifswaldi püspökök, Nie- 
möller Márton, Grüber esperes és 
Heinemann, a német evangélikus 
egyház elnöke. Thadden Trieglaff, 
az Egyházi Napok kezdeményezője 
és elnöke Lipcse városának mondott 
köszönetét. Dibelius püspök a szov
jet nagykövetnek köszönte meg, 
hogy rendelkezésre bocsátotta a 
lipcsei vásárok hatalmas csarnokait, 
Ottó Grotewohlnak pedig az Egy
házi Napok előkészítésénél tanúsí
tott készségéért mondott köszöne
tét.

Az Egyházi Napok részvevői meg
határozott témákkal foglalkozó mun
kacsoportokba osztva hallgatták az 
előadásokat. Walter Lüthi svájci 
lelkész,' aki az egyik ilyen előadást

Készülj az ige hallgatására
Szentháromság-u. 6.

A KERESZTSÉGRÖL SOKFÉLE
KÉPPEN GONDOLKODUNK, de
végeredményben különféle vélemé
nyeink egyek abban, hogy valami 
szimbolikus cselekedetet látunk 
benne. Ez az ige — úgy tűnik — erő
síti vélekedésünket, hiszen halál
ról és feltámadásról beszél a ke- 
resztséggel kapcsolatban. Ezt pedig 
hogyan képzelhetnénk máskép, mint 
szimbolikusan?

A KERESZTSÉG MÉGIS VALÓ
SÁGOS CSELEKEDET. így ahogy 
igénk mondja: eltemettetés és feltá
madás, Csakhogy

ennek a megértéshez igen jól 
kell ismernünk saját magunkat. 
Az apostol gyakran beszél a kül
ső és belső emberünkről, más
kor meg ó és új embernek ne
vezi. Arról a bűnös emberről 
van szó, akik mi magunk va
gyunk, testestől, lelkestől, teljes 
egészünkben. Ez az ember hal 
meg és temettetik el a kereszt- 
ségben. Utána pedig Isten aján
dékaképpen feltámad az új em
ber, azaz a Krisztus bennünk.
Ez az új ember is mi magunk 
vagyunk, testestől lelkestől — de 

mindig csak a hitben.

A KERESZTSÉG UGYANIS A 
HITBEN LESZ VALÖSÄGGÄ. Hit
nélkül a keresztség sok minden le
het: jelkép, szertartás, akár még 
«varázslás-« is — de semmiképpen 
sem valóság. A Kis Káté azt ta
nítja, hogy a keresztség szentsége 
«nem egyszerűen víz, hanem Isten 
parancsolatával elrendelt és Isten 
igéjével együtt használt víz«. Az 
igéhez mindig hitre van szükség. 
A hangzó ige ugyan mindig szentté 
teszi a keresztséget, de

a mi számunkra szentséggé a 
hit által lesz, mert a hit ragadja 
meg a keresztségben adott isteni 

ajándékot.
EZ AZ AJÁNDÉK a Krisztusnak 

egyszeri áldozatát hozza egészen kö-

vasárnap. — Kol. 2, 12—15.
zel hozzánk és ajándékozza nekünk. 
Krisztus a kereszten eltörölte a tör
vény tételes parancsolatainak elle
nünk szóló vádolását, s ezzel a bű
nös életünkön uralkodó lelki erőket 
legyőzte. Ez az isteni cselekedet ke
rül velünk személyes kapcsolatba a 
keresztségben.

EZ AZ EGYSZERI CSELEKEDET
azonban nem az emlékezet számára 
van, hogy t. i. időnként ráemlékez
hessünk s ezzel véget is érjen min
den szerepe.

A keresztség megelevenít, te
hát szükséges, hogy folytatódjék.

A Kis Káté azt mondja, hogy »a 
bennünk lévő régi embernek na
ponkénti bűnbánattól és megtéréstől 
vízbe kell fulladnia és meghalnia 
minden bűnével és gonosz kívánsá
gával együtt és viszont naponként 
új embernek kell előjönnie és fel
támadnia, hogy Isten előtt igazság
ban és tisztaságban örökké éljen.« 
Nem más ez, mint az Isten erejébe 
vetett, és mindig megújuló hit.

A keresztségben járjunk — ez 
azt jelenti, hogy mindig újra 
higyjünk az Isten erejében, aki 
a keresztségben megbocsátotta 
bűnünket és naponként újra 
megbocsátja, hogy az ő dicsősé

gére éljünk.
Kötelesség hát a keresztség, az új 
élet mindig aktuális parancsszava.

AZ IGE HALLGATÄSÄRA KÉ
SZÜLVE valljuk meg őszintén, 
mennyire kevéssé értékeltük ke- 
resztségünket.

Gondolkodjunk azon is, hogy új 
életünk alapjának valóban a 
Krisztusnak a keresztségben ne
künk adott kegyelmét tartjuk-e 
s nem inkább a magunk meg
térését vagy kegyes törekvését? 
Imádkozzunk azért, hogy gyüle
kezeteink és keresztyén testvé
reink velünk együtt erősödjenek 
az Isten erejében vetett hitben, 
hogy mindnyájan keresztségben 

járjunk.

tartotta, az Egyházi Napok második 
napján tízezer főnyi hallgatóság 
előtt; a keresztyének belső és külső 
békességéről szólva, azt mondotta, 
hogy

nem az »átkozott« hidrogén
bombának kell jövőnket meg
határoznia, hanem az emberiség 

örvendező bizodalmának.
Minden reggel úrvacsorával kez

dődött a nap, de emellett r~ lg dél
ben, este és éjfél előtt is volt úrva
csoraosztás.

Az Egyházi Napok elnökségét táv
iratban köszöntötte Nyikoláj metro- 
polita. Üdvözlő szavai a követke
zők:

»Kedves Testvéreim a Krisztus
ban! Mély testvéri üdvözletemet és 
legszívélyesebb jókívánataimat kül
döm hitüknek erre az ünnepségére 
— mondja a távirat. — Baráti 
kapcsolatban állok a protestáns 
egyházak képviselőivel mind a Szov
jetunióban, mind Finnországban, 
Magyarországon, Csehszlovákiában 
és más országokban. Mindig nagy 
öröm volt számomra a Német Evan
géliumi Egyház képviselőivel való 
találkozás is. A személyes találko
zások alkalmával és levelezéseink
ben Is mindig mélyen átéreztem 
testvéri kapcsolatunkat Krisztus-« 
ban, hiszen mindig a keresztyénség 
ugyanazon örök élő forrásából me
rítünk mindannyian. Bárcsak a ti 
együttlétetek a mi mai életünk leg
égetőbb kérdésének, a béke meg- 
védelmezésének ügyét is szolgálná, 
összhangban a mi Urunk Jézus 
Krisztus parancsolataival. Mi épp 
úgy, mint ti, azt prédikáljuk, hogy 
a mi keresztyén hitünk a szeretet 
és a béke vallása. Krisztus közöt
tünk marad! Béke és szeretet él a 
mi szívünkben béke és szeretet fog 
uralkodni Krisztus által népeink 
és egyházaink között és az egész 
világon. Fáradozzunk ezért közö
sen. Fogadjátok szeretetemet és leg
szívélyesebb keresztyén üdvözletei
met«!

Ugyancsak táviratot intézett az 
elnökséghez Visser’t Hooft, az Egy
házak Világtanácsa főtitkára, aki 
azt hangsúlyozta, hogy »Jézus 
Krisztusba vetett reménységünk 
mindnyájunkat az Ö diadalának 
tanúivá tesz és azoknak a szolgá
latára hív fel, akikért Ö meghalt.« 
Azt a kívánságát fejezte ki, hogy az 
Egyházi Napok ennek a reménység
nek eleven és látható jeled legye
nek.

A vasárnap esti záró ünnepen töb
bek között Klausner asszony is fel
szólalt, aki a német katolikusok ne
vében köszöntötte az Egyházi Na
pok részvevőit. Thadden Trieglaff, 
az Egyházi Napok elnöke azt han
goztatta, hogy ez az összejövetel 
volt talán a legbenyomástkeltőbb 
az eddigi evangélikus laikusokat 
összefogó, megmozdulások között. 
Majd a következőket emelte ki: 

»Mindez égy olyífb korszakban 
történt, amikor hazánk ketté 
van szakítva. Éppen most aján
dékozta nekünk Isten ezt a fel
becsülhetetlen, összefogó kap
csot. Isten a reménység Istene. 
Ahol keresztyén emberek a 
megváltás előterébe lépnek, ott 
Isten reménységgel kínálja meg 
őket. Akiben nem él ez a re
ménység, abban megszűnik a 
testvére iránti felelősség, de az 
egész világ iránti felelősség is. 
Az Ö áldozata és diadala a mi 
reménységünk előfeltétele és 
Ígérete. Ebben a reménységben 

lehetünk örvendezők.»
BENCZÚR LÁSZLÓ

/

Egy az Ur. eg y  a  hit, e g y  a  keresztség, eg y  az Isten é s  m indeneknek A tyja! (El. 4,5-6]
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Á R V Í Z  ,
Haragodnak nagy voltában, Búsultában  
Ne eméssz meg, Istenünk,
K árttevő árvizeidet, özönidet,
Ne bocsássad ellenünk.
Ne vedd el szem ünk láttára A  m unkára  
M egm utatott bérünket,
Házunk népe szükségére, Eleimére 
Kiszabott kenyerünket.
R étjeinknek ékességét Dicsőségét 
Iszappal bé ne borítsd,
Barmainkat így szükségre £s éhségre,
Bűneinkért ne szorítsd.

Juhász

D E J  É N
A zt ugyan nem  tagadhatjuk, Sőt m egváltjuk,
Hogy ellened véte ttünk,
M elyre nézve Felségedtől, ,
Szentségedtől Büntetést érdem lettünk.
De bár m egharagítottunk, Bosszatottunk,
Te teremtésid vagyunk,
Sem m inem ű szükségünkben, 
ínségünkben Tégedet el nem  hagyunk.
A tya i irgalmasságod, Igazságod,
Ö, Isten, mérsékelje,
Hogy jóvoltodnak látása, Kóstolása 
Rem énységünk nevelje. ■ t

ndrás. 1829. Jugoszláviai magyar énekeskönyv. 232. sz.

A SZENT KERESZTSÉG SZENTSÉGE
Dr. LUTHER MÁRTON KISKÁTÉJÁBÓL

Ilyen egyszerűen tanítsa
ELŐSZÖR.

Mi a keresztség? — Felelet:

A keresztség nem egyszerűen víz, 
hanem Isten parancsolatával elren
delt és Isten igéjével együtt hasz
nált víz.

Luther: »A keresztség nem  
más, m in t a víz és Isten igéje 
egymás m ellett és együtt.« »A  
keresztség nem  emberi játék, 
hanem azt Isten maga rendel
te, sőt komolyan és szigorúan 
meghagyta, hogy megkeresztel- 
kedjünk, m ert különben nem  
üdvözülünk.«

Melyik Istennek ez az igéje és 
ígérete? — Felelet:

Krisztus Urunk Máté evangéliuma 
végén ezt mondja: »Menjetek, te
gyetek tanítványokká minden népet: 
kereszteljétek meg őket az Atyá
nak és a Fiúnak és a Szentléleknek 
nevében«.

»Nevében« itt azt jelenti, hogy 
»nem emberek, hanem maga 
Isten keresztel, és noha em 
beri kéz végzi, igazában még
is Isten cselekedete az«. (Lut
her: Nagykáté.)

MÁSODSZOR.

Mit ád, vagy mit használ a ké- 
resztség? — Felelet:

Végzi a bűnök bocsánatát, meg
szabadít a haláltól és az ördögtől, 
s örök üdvösséget ad mindazoknak, 
akik hiszik azt. amit Isten igéje és 
ígérete mond.

Melyik Istennek ez az igéje és 
Ígérete? — Felelet:

Krisztus Urunk Márk evangéliu
mának végén ezt mondja: »Aki hisz 
és megkeresztelkedik, üdvözül, aki 
pedig nem hisz, elkárhozik«.

»Mivel e kettő: a víz és az 
ige egy keresztség, m indket
tőnek: testnek és léleknek is 
üdvözülnie kell és örökké él
nie; a lélek az ige által, m ely
ben hisz, a test pedig azért, 
m ert egyesült a lélekkel és a 
keresztséget is megragadja, 
ahogyan éppen tudja. Nincs 
tehát sem testünknek, sem lel
kűnknek nagyobb kincse a 
keresztségnél«. (Luther: Nagy
káté.)

reá a családfő házanépét. 
HARMADSZOR.
Hogyan végezhet a víz ilyen nagy 
dolgokat» — Felelet: •

Nem a víz végzi, hanem Isten 
igéje, mely a vízzel együtt van. és 
a hit, mely bízik a vízzel egyesített 
igében. Mert a víz Isten igéje nél
kül csak víz és nem keresztség. 
Isten igéjével együtt azonban ke
resztség, vagyis az életnek kegye
lemben gazdag vize és a »Szentié
lekben való újjászületés fürdője«, 
ahogyan azt Szent Pál Titushoz irt 
levelének harmadik részében mond
ja: »Isten megtart minket az ö  ir
galmából az újjászületés fürdője és 
a Szentlélek megújítása által, ame
lyet kiárasztott ránk bőséggel a mi 
megtartó Jézus Krisztusunk által, 
hogy az 0  kegyelméből megigazul- 
va, reménység szerint az örök élet 
örökösei legyünk. Igaz ez a beszéd.«

NEGYEDSZER.
Mit jelent ez a kcrnsztvízbe- 
merítés? — Felelet:

Azt jelenti, hogy a bennünk lévő 
régi embernek naponkénti bűnbá- 

j nattól és megtéréstől vízbe kell ful
ladnia és meghalnia minden bűné
vel és gonosz kívánságával együtt, 
és viszont naponként uj embernek 
kell előjönnie és feltámadnia, hogy 
Isten előtt igazságban és tisztaság
ban örökké éljen.

Hol van ez megírva? — Felelet:
Szent Pál a Rómabeliekhez írt le

velének hatodik részében ezt mond
ja: »Krisztussal együtt eltemettet- 
tünk a keresztség által a halálba, 
hogy miiképpen az Atya az ö  dicső
sége által feltámasztotta Krisztust 
a halottak közül, azonképpen mi is 
új életben járjunk«.

Rám. 6, 4. — A  keresztelés ré
gen többnyire vízbem erítés
sel történt: erre utal Luther 
magyarázata. — A megtérés 
»valójában nem  más, m int a 
keresztség. M ert m i m ást je 
lenthetne a megtérés, m int 
komoly támadást az ó ember 
ellen és új életbe lépést? 
Ezért ha megtérésben élsz, a 
keresztségben jársz, amely 
nemcsak jelzi, hanem  m un
kálja: elkezdi és ösztönzi az 
ú j életet; m ert benne nyerünk  
kegyeimet, Szentleiket és erőt 
az ó ember legyűrésére, hogy 
előjöjjön és megerősödjék az 

•* új«. (Luther: Nagykáté.)

A Lelkipásztor
— lelkészeink szakfolyóirata — most 
megjelent júliusi számában első he
lyen Káldy Zoltánnak, a Déli Egy
házkerület lelkészi munkaközössé
gei együttes ülésén elmondott írás
magyarázatát közli, »Igehirdetéssé 
vált imádság« címen. D. dr. Vető 
Lajos püspöknek a budavári temp
lomban június 25-én elmondott Iel- 
készszentelő beszéde egy részének 
közlése után Benczúr László tollából 
alapos ismertetés olvasható »Az új
kori teológia rossz lelkiismerete« cí
men Barth Károlynak a 19. század 
teológiai és szellemi életében oly 
nagy hírre jutott David Friedrich 
Strauszról írott tanulmányáról. 
Strausz főleg »Jézus élete, kritikai 
feldolgozásban« című munkájával 
lett híressé. Ugyancsak Benczúr 
László írta a »Néhány megjegyzés az 
új Konfirmációs Kátéhoz« című cik
ket, amelyben öt megjegyzést fűz a 
kiadványhoz. Teológiai akadémiai 
hallgatók jegyzése alapján rövid 
részlet olvasható Prőhie Károly elő
adásából »A keresztség jelentősége a 
katehetikai munkában« címen, majd 
Mekis Adám kelet-békési esperes, 
püspökhelyettes esperesi jelentésének 
»Evangélikus egyházunk szolgálata 
magyar népünk felé« című részét 
közli a Lelkipásztor. Karner Károly 
teológiai tanárnak az Akadémia év
záró istentiszteletén elmondott ige
hirdetése következik ezután, majd 
Szilády Jenő ismerteti J. L. Kro
matika, cseh teológiai professzor 
»Teológia és Hitvallás« című cikkét. 
A lap igehirdetési rovata dr. Pálfy 
Milliós április 25-1 rádiós igehirdeté
sét és az augusztusi vasárnapokra 
prédikációkat közöl.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Lelkipásztor példányszámának 

emelése folytán a kiadóhivatal újra 
felvesz előfizetéseket. A lelkészi hi
vatalok törvényszabta előfizetésen 
kívül helyes, ha a lelkészek könyv
táraik számára is megrendelik a la
pot. A gyülekezeti munkában segéd
kező és érdeklődő egyháztagoknak is 
alkalmuk van előfizetni. Előfizetési 
díj egy évre 84 forint, fél évre 42 fo
rint, egy hónapra 7 forint. Lelkipász
tor kiadóhivatal, Budapest, VIII., 
Puskin-utca 12. Csekkszámlaszám: 
220—507.

A nemzetek közötti örök gyűlölkö
dés képezi azon fának a gyökereit, 
melynek ágain a rabszolgabilincsck, 
az államadósságok. . .  és a koldusok 
mankói függenek gyümölcsképpen.

Jókai Mór

1954, július 25. Szentháromság u. 6. vasárnap.
»A keresztségben járjunk« — Kol. 2, 12—15, — Jn. 3, 5—8. 

Liturgikus szín: zöld.
TOLNA-BARANYAI EGYHÁZ
MEGYE

A gyülekezetek egyhangúlag es
peressé választották Káldy Zoltán 
pécsi lelkészt.

ŐZD
A megüresedett lelkészi állásra a

gyülekezet egyhangúlag meghívta 
Virág Gyula nelyettes-lelkészt. Be
iktatása augusztus 1-en lesz.
ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLET

D. Dr. Vető Lajos püspök, a Déli 
Egyházkerülettől átvett Halasy 
Endre segédleükészt Miskolcra ren
delte szolgálattételre, Brebovszky 
Gyula segédlelkészt pedig augusztus
1-vel Pápára helyezte.
VAS EGYHÁZMEGYE

Július 6-án a lelkészi munkakö
zösség a lelkészcsaládok számára 
Celldömölkön csendesnapot tartott. 
A szolgálatokat Nyíró József, Ko
vács Béla, Garam Zoltán és Józsa 
Márton lelkészek végezték.

A Lelkészi Munkaközösség ren
des munkaülése július 7-én volt, 
ugyancsak Celldömölkön. Baráth 
József uraiújfalui lelkész áhitata 
után Józsa Márton, Fülóp Dezső és 
Bánfi Béla lelkészek tartottak elő
adást. Nyirő József espereshelyet
tes és Baráth Pál az egyházkerületi 
gyűlésekről adtak tájékoztatást.

KISBABOT
A templomot a torony kivételével 

a gyülekezet renováltatta és festet
te. Július 11-én hálaadó istentisz
teleten vették használatba a meg
újult templomot. Lukácsy Dezső es
pereshelyettes prédikált. A dísz- 
közgyűlésen sok vidéki vendég is 
jelent volt. Bárány Gyula helyi lel
kész ismertette a templom történe
tét. A közgyűlés elhatározta, hogy 
jövőre a tornyot is megjavíttatja,
HÁZASSÁG

Madocsai Miklós budapest-deák- 
téri segédlelkész és Glazewsky 
Márta f. hó 24-én. szombaton d. u. 
6 órakor tartották esküvőjüket a 
Bécsi-kaputéri templomban.
SZÜLETÉS

Bártfai Gusztáv őrtszentpéteri lel
késznek és feleségének július 2-án 
Attila nevű gyermekük született.

Szakái Árpád takácsi lelkésznek 
és feleségének: Stengel Máriának 
Ágnes Mária nevű leánygyermekük 
született. A keresztelést Sikos La
jos marcalgergelyi lelkész végezte.

Egyházfenntartói járulék-szedőt
(pénzbeszedőt) keres a budavári 
evangélikus egyházközség. Érdeklő
dés a lelkészi hivatalban: I., Tán
csics Mihály-u. 28. Telefon: 360— 
747.

. CSEHSZLOVÁKIA protestáns 
egyházai »Protestáns . egyházak 
Csehszlovákiában« címen angol és 
német nyelven kőnyomatos tájékoz
tatót adnak ki. Az első szóm beveze
tőjét J. L. Hromádka professzor 
írta, majd a lap részletes beszámo
lókat ad a csehszlovákiai protestáns 
egyházak életéről.

AZ A U SZ T R IA I EVANG ÉLIKU S  
EG YH ÁZ szegény anyagiakban, 
templomokban és lelkészekben, de 
gazdag tagjai épülésében és áldo
zatkészségében  — mondta dr. May 
bécsi püspök. A z  utóbbi ötven év 
alatt 47 ezerről 140 ezerre em elke
dett az egyháztagok száma, s most 
az összlakosság hét százalékát te
szik. Több templom  és gyülekezeti 
ház építése van folyamatban.

A NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG fővárosának, Ber
linnek legnagyobb templomát — 
mely a háború óta romokban van — 
helyreállítják.

AZ EVANSTON! VILAGGYÜLÉS 
megnyitó istentisztelete augusztus
I5-én délelőtt lesz az Első Metho- 
dista egyház evanstoni templomá
ban. Ezzel egyidőben az amerikai 
egyházak hasonló felépítéssel tart
ják istentiszteleteiket. A megnyitó 
istentisztelet énekei a következők: 
»Erős vár a mi Istenünk«, »Krisz
tusban nincs kelet és nyugat«, »Jé
zus megalapította országát«. A fel» 
olvasandó Ige-helyek. 1. Pét. 1. 2; 
Ézs. 53. és Fii. 2, 1—11. A Világ- 
gyűlés idején az egyes egyházak 
által tartott naponkénti közbenjáró 
áhitatok alapigéjéül az első Péter- 
levelet ajánlják.

A Z  EG YESÜ LT ALLAM O K -belt
finn  evangélikus egyház, a Suomi 
Synod elnökévé a 41 éves Eino Touri 
lelkészt választották. Eddig a 31 
ezer lelkes egyház-test helyettes el
nöke volt a most 73 éves korában, 
4 évi elnökség után nyugalomba vo
nult dr. John W argelin m ellett.

Augusztus hó folyamán megjelenik
dr. Karner Károly

BEVEZETÉS A  T E O L Ó G IÁ B A
c. könyve. A kb. 170 oldalas könyv ára előreláthatólag fűzve 30 forint, 
kötve 38 forint lesz. — Előjegyzéseket kér az Evangélikus Egyetemes 

Sajtóosztály, Budapest, VIII., Puskin-u. 12.

J E Q Y Z E T EA DUNÁNÁL
állva most nem  József A ttila  nagy 
költem énye ju t az eszünkbe, hanem  
a háború. M ert amit a megáradt fo
lyam  mível, az annyi, m intha a két 
parton háború pusztítana. De perzselő 
tű z s robbanó lövedék helyett most 
sustorgö víz nyeli a földet. Váltadra 
teszem a kezem, itt  állunk a parton, 
nézd ezt a roppant áradást. Nyár kö
zepén, július második hetében, ara
táskor, amikor gabonát morzsol a 
kéz, s utána fe lnyú l a barackfához s 
letép egy sárga barackot, a meg
bódult időjárás esőt hozott. El
v itte  a nyarat s fenn, a bajor és 
osztrák hegyekben, havat bocsátott 
alá s a sok víz és hó lezúdult a Du
nába. A  Duna szétrepesztve part
ja it rohan szelíd tájain át s vizei 
alá gyűri, am it útjában talál. Ret
tentő folyam  s rettentő leöke m in
denkinek, aki partjain várost épí
te tt s felszántotta a földet. Kilenc 
m éternyi vízállásra nem  em lékszik 
senki közülünk a Duna partjain. 
Ilyen  vízmennyiség ellen tehetetlen  
az emberi előrelátás, vissza kell hú
zódni, fe l ke ll áldozni a házából e 
nyárra egy darabot s menteni, ami 
menthető: emberi életet, termést,
ingóságokat. A z őrjöngő Duna part
ján m inden alattomos hullámmal 
nőtt az emberi együttérzés ereje. A  
pusztulásból ez magasodik ki határ
őrző oszlopként, m elyet nemcsak mi 
látunk, m eglátják azt utódaink is. 
Szívünket immár vem  a temérdek 
víz elsodró ereje borzongatja, ha
nem  a testvéri szeretetnek, a se
gítségnek, a törődésnek, a gondos

kodásnak. krónikába illő m egnyilvá
nulásai szerte a magyar Duna vi
dékéről. Nézd a honvédet, alki övig 
vízben állva, rakja csónakba a pad
lásról a szigetközi fa lu  ké t csöpp 
gyerekét. Nézd végig azokat az ar
cokat, hasonlítanak a sírókhoz, 
akiknek arcán könny pereg, holott 
csak verít&k az s az árvíz mocska, 
amellyel m egtörülték homlokukat. 
Ezer meg ezer magyar sietett a 
vészharang szavára a veszélyezte
te tt területekre. Gyorsan arattak, 
még gyorsabban építettek gátat, 
őrizték a gátakat, azt vizsgálva, nem  
szivárog-e át az alattomos víz. Még 
tart a veszély, még tombol a víz, de 
nem  kétséges, hogy mi győzünk a 
tomboló elemen, mi, emberek, ha 
veszteséggel is. Ez a törvény. A  
Duna ism ét szelíd lesz majd, de a 
nem zet gazdagabb lesz egy érzéssel, 
a testvéri segítés érzésével. S ezzel 
az érzéssel ép ítjük majd vissza, am it 
elsodort a Duna.

A MAGYAR I R O D A L O M
új fejlődéséről számolt be az 
országnak a  Magyar írószövet
ség m ost lezajlott kongresszusa. 
Darvas József, népm űvelési m i
niszter a kongresszuson elmon
dott beszámolójában megállapította, 
hogy íróink legnagyobb része alkotó 
tervvel van tele, terveznek, anyagot 
gyűjtenek, dolgoznak. Most még erő
sebben bontakoznak ki irodalmunk
ban az egyéni arcok. A  sematiz

musból való kilábolásnak egyik ú t
ja  — mondotta  — »szüntelenül ku 
tatni, részleteiben is és nagy össze
függéseiben is megismerni a való
ságot, a fejlődő, változó életet, a m i 
életünket«. S ahogyan közelebb ke
rül a mai magyar író a m esterkélt 
valóságból a kézzelfoghatóba és hi
telesbe, úgy válik írásműve nem 
zeti jellegűvé is. »Űj irodalmunk 
nem zeti jellege úgy erősödik — 
folytatta  Darvas József — ahogyan 
egyre közelebb kerül a valósághoz, 
ahogyan az életnek nemcsak az ál
talános, fő  vonásait rajzolja meg, 
hanem a részletek finom  bonyolult
ságával Is törődik, ha az élet igaz
ságának tükrözése nemcsak jelsza
va, hanem elm élyült alkotó mód
szere lesz. Egyre több m űvünk szü
letik, am ely ezt már m ind sikere
sebben valósítja meg.« Megemléke
ze tt a m iniszter irodalmi életünk  
»urbánus« és »népi« tagolódásáról, 
am elyet ál-ellentétnek minősített, 
rám utatva az irodalom nem zeti egy
ségére és az íróknak ebből fakadó  
ugyancsak nemzeti közösségére, 
am elynek megbontása csak árthat 
irodalmunknak. Teljesen helytelen  
irodalmi hagyományainkból a csalk- 
paraszti eredetű írók kiemelése, 
m int ahogyan helytelen a csak-vá- 
rosiaké, vagy a csak-munkásoké. 
A dy Endre és József A ttila  példája 
m utatja a helyes utat.

A z írószövetség ezúttal két napon 
át ülésezett, m egvitatta Darvas Jó-

K
zsef beszámolója alapján az idő
szerű irodalmi kérdéseket. M int ki
derült, az ú j koi-mányprogramm óta 
irodalmunkat egyrészt a naturaliz
mus, másrészt a kispolgári irányzat 
megerősítése fenyegeti. Darvas Jó
zsef és a felszólaló írók egyként e 
csapdák ellen szóltak, a szocialista 
realizmusban jelölve meg a biztos 
alkotó, írói módszert. A  vita máso
dik napján az Írószövetség módosí
totta alapszabályait s ú j vezetőséget 
választott. E lnökké Veres Pétert vá
lasztották meg.

MÓRA F E R E N C
ha élne, m ost volna 75 éves, m ert 
1879. július 19-én született K iskun
félegyházán. egy szegény foltozó
szűcs fiaiként. Alki olvasta a m inden
napi kenyérről írt elbeszélését, tud
ja, m ilyen nélkülözések közepette 
nőtt fe l abban a hatalmas faluban, 
amelyben Petőfi Sándor gyerm ek
kora játszódott le. De a félegy
házi Daru-utcából Móra Fetenc ak
kora bátorságot és tisztaságot vitt 
magával egy emberi és író-élet szá
mára, hogy nem  érezzük csonkának 
az ő életm űvét sem. Igazmondó író 
volt, m int nagy évtársa, Móricz Zsig- 
mond, de emennél lágyább, határo
zatlanabb, kevésbbé a gyökerekig 
látó. Ereje a költői hangulatú, gu- 
nyoros hangú kis elbeszéléseiben, 
karcolataiban, remeik m ívű újságcik
keiben van. Móra a tapasztalható va
lóságot írja meg, Móricz —  hogy

folytassuk az évforduló-adta össze
hasonlítást — tú l a látható valósá
gon elképzelteti ve lünk a szükséges 
új, jó magyar valóságot, amelynek  
elérésére ösztökéli olvasóját. Móra 
puhábban ábrázol, m egtűri az ellen
mondást, Móricz határozottan, ellen
mondást nem  tűrő erővel. A hol Mó
ricz megdöbbent, o tt Móra még he
lyet hagy az ellágyulásnák. Humor
ba takarja a legkeserűbb mondani
valót is. Mosolya volt, állandó mo
solya, a föld legbántóbb érzéseit e 
mosolyba foglalva mondta el, előre 
is bocsánatot kérve a zavarásért. 
»Gyöngyöket szólott és csiszolt drá- 
gakövéket hullatott«  — írta róla n e k 
rológjában, 1934-ben, Móricz Zsig- 
mond. Két nagy regénye, a magyar 
tárgyú Éneik a búzamezőkről és a 
római tárgyú A rany koporsó, neveze
tes müveik, az írásművészet szín- 
aranya m indkettő, de nem  indítja  
el az embert olyan útra, m int egy 
Móricz-rcgány. Hogy tudniillik tüs
tént a változtatás kényszerét érezze 
az olvasó, a társadalom, a nem zet 
helyzetének alapvető megváltozta
tását. Móricz találóan írja, hogy 
Móra humora »az életben való eű  
búvás és az élettől való megszelídült- 
8ég« volt. Soha magyar olvasó el 
nem  felejtheti ezért, keresni fogja  
véghetetlen m inden m űvét, mert az 
a megszelídültség és elbúvás ránk 
vall, m a is ilyenek vagyunk. Így fór
mája Móra Ferenc a magyarnak, így 
nevetőnk is és m esterünk az írás 
művészetében. M indnyájan megér
te ttü k  m inden sorát s m indnyájan  
érteni fogják, ezentúl is.

(Sz.)
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Lapunk legutóbbi számában 
közöltük Pálfy Miklós elő
adásának első részét. A z  itt 
következő c ikk az előadás 
folytatása és befejező része.

ŰJ FELADATOK ELŐTT ÁL
LOTT. Jóslás idejében megszűnt a 
bálványok tisztelete, papság és pró- 
fétaság hitvallást tett Isten mellett. 
Sión hegyén eltűnt az aggodalmasko
dás. Isten uralkodik a szent hegyen. 
A templomban hangzik el a bűnök és 
mulasztások felmentése és elfede- 
zése. A jelszó: »Az Ür temploma, az 
Űr temploma, az Űr temploma ez!« 
Míg azután elmerült ebben a zarán- 
dokkiáltásban minden aggodalom és 
lelkiismeretfurdalás. Jer. azonban 
nem hagyja a lelkiismeretet elaludni. 
Először kérő-könyörgő szavakkal for
dul a néphez: »Ne bízzatok hamis jel
szavakban! . . .  Mert csak ha valóban 
megjobbítjátok útjaitokat és cseleke- 
deiteket. . .  akkor lakozom veletek 
ezen a helyen«. A hallgatóság 
dacossága láttára azonban felger
jedt haragja, megsuhogtatja az isteni 
ige kalapácsát a hamis vigasztalók 
felett és szent haraggal kiáltja: »Hát 
latrok barlangjává lett szemetekben 
ez a templom? . . .  Lehet-e lopni, gyil
kolni, erkölcstelenkedni, hamisan es
küdni, a baáloknak illatoztatni, más 
istenek után járni, amelyeket nem is
merték s azután eljöttök és ideálltok 
Színem elé ebben a templomban . . .  
és azt mondjátok: megmenekültünk! 
Azért, hogy ugyanazokat az undok- 
ságokat cselekedhessetek! Azért 
ugyanúgy cselekszem ezzel a temp
lommal . . .  ahogy Silóval cseleked
tem, titeket pedig elvetlek színem 
elől«. Hogy milyen nehezére esett 
Jeremiásnak ezt az ítéletet kimonda
nia, azt akkor tudjuk elképzelni, ha 
árra a szeretetre gondolunk, amellyel 
népé, egyháza és temploma iránt vi
seltetett. Nehézzé tette az ítélet ki
mondását, hogy a templomban és 
azoknak kellett kimondania, akik 
imádkozni mentek oda. Dé hogy 
mégis kimondta, az azt mutatja, hogy 
Istent és akaratát jobban szerette, 
mint népét és — saját magát. Mert 
a papok és az “imádkozó nép« most 
Jeremiásra mondja ki a halálos íté
letet: »Halállal kell lakolnod!« A bű
nös nép nem a bűnre haragszik, ha
nem a prófétára, aki ezt szóvá meri 
tenni, A sokféle egymással vitázó és 
hadakozó párt Jeruzsálemben mind 
egységbe tömörült ellene, mert lelep
lezte a bűnt és ki merte mondani a 
halálos ítéletet. ítéletet mond Jere
miás minden templomlátogatásra, 
amely kimerül a külsőségekben. 
Akárcsak azok ellen a ma is jól is
mert kegyeskedő emberek ellen szól
na a próféta, akik esetleg minden va
sárnap elmennek a templomba és 
szentimentális ábrázattal, mély só
hajtások közepette élik ki magukat 
— most! — Isten végtelen* elfedező 
szeretetének a hangsúlyozásában és 
azt hiszik, hogy ezzel minden rend
ben van. De a templomajtón kilépve 
folytatják az életet ott, ahol abba
hagyták.« Hallgassatok az én szómra 
és én Istenetekké leszek . . .  aki ke
gyelmet, ítéletet és igazságot gyako
rol e földön«, mondja Jeremiás kor- 
társainak — és üzeni nekünk.

JEREMIÁSNAK IGAZA VOLT.
A külsőség, szertartásokból álló is
tentiszteleti élet gyümölcstelen ma
radt. felperzselte a bűn. Jojákim 
király rossz példája és a politikai 
viszonyok alakulása megint beleso
dorták a népet a Jósiás király 
előtti isrtentelenségbe. Jeremiás be
szédei tele vannak panasszal és ke- 
sergéssel. Nem tud belenyugodni a 
meigváltozhatatlanba. Fenyeget és 
ostoroz. Mindhiába. Sőt egyre ellen
szenvesebb lesz. Üldözik, életére 
törnek. »Én pedig olyan valók, mint 
a mészárszékre hurcolt szelíd bá
rány.« Égő hazaszeretetét nem értik 
meg. Megnehezítette munkáját a 
világpolitikai helyzet is. Judát nem 
fenyegette veszedelem és most az 
elbizakodott nép gúnyolni kezdi a

prófétát: »Hol van az Űr szózata? 
Most jöjjön el!« Végül börtönbe ve
tik.

A FOGSÁGBAN lepereg lelki
szeme előtt egész élete. E!hivatása 
órájától fogva tudta, hogy nem 
könnyű Isten ügyének a szolgálata, 
de a nép hálátlansága és munká
jának eredménytelensége lelfeileg- 
testileg felőrölték. Nem a néppel, 
hanem Istennel fordult szembe és 
keserűen panaszkodik szolgálata 
miatt. Átokra nyíli'K ajka: »Átko
zott az a nap. amelyen születtem.« 
Ügy órai. hogy nemcsak az embe
rek, hanem Isten is elvetette színe 
elől. »Olyanná lettél nekem, mint 
a bizonytalan Vizű csalóka patak.« 
Isten keze után nyúl, de az nem 
vigasztal, hanem nevel és helyre
igazít: »Ha megtérsz, én is vissza
térítelek téged, előttem á!lasz; és 
ha elválasztod a jót a hitványtól, 
olyanná leszel, mint az én szám.« 
Az a férfiú, aki egész óletét Isten
nek szentelte, akit csak az embe
rek szeretete és az Istennel való 
zavartalan közösség utáni vágy ker
gettek bele az Istennel való »per
lekedésekbe« — ez a szent em
ber most alázatosan és bűnbánóan 
áll Isten elé. A nép nagy nevelője 
maradéktalanul a szent Isten neve- 
lőiskoléjának volt engedelmes ta
nítványa, hogy Isten akaratának 
megtestesítője lehessen a gyüleke- 

•zetben. Kemény iskola ez! Minden 
emberi önzésnek, önérdeknek, hiú 
kívánságnak és ellenkezésnek ed 
kell nómulnia! Jeremiás meghajol 
ez előtt a követelmény előtt és mint 
bűnös ember járul Isten élé: »Igaz 
vagy Uram. ha periek is Veled«... 
mondja megalázkodva, sőt megtör
tén. Lassanként megtapasztalja, 
hogy az Istennel való közösség nem 
tétlen megnyugvás, mert ahhoz az 
Isten túlságosan nagy és az ember 
aránytalanul kicsi, hanem hívő én- 
gedelmesésg, alázatos meghajlás Is
ten akarata előtt. Még akkor is, ha 
elhagyottság, gúny és gyalázat lesz 
a hívő próféta osztályrésze.

ÍGY ÉRTJÜK MEG Jeremiás 
konfesszióját: »Rávettél Uram egé
szen és engedtem, megragadtál en- 
gemet és legyőztél!« Mert Isten az 
egész embert követeli és csak azo
kat tudja nagy céljai érdekében 
felhasználni, akik — Luther szavai 
szerint — engedik magukat általa 
vezettetni, mint a vak ló. Életének 
ezeket a harcait is leírta, ahol nem 
a nép a gyülekezet, hanem ő maga 
az érc és Isten az olvasztár. Isten 
nevelőiskolájában lemálott róla a 
salak és magmaradt a nemesére.

605-BEN NÉRÓ FÄRAÖT LE
GYŐZTE NEBUKADNECAR babiló- 
nai király. Egész Juda megrémült 
szövetségese vereségének hallatára. 
Jeremiás akkor még egyszer meg
kísérelte, hogy a népet megtérítse. 
Isteni parancsra lediktálta tanítvá
nyának, Bároknak mindazt, amit 
eddig prédikált, »hogy mindenki 
megtérjen gonósz útjáról és megbo
csássam bűnüket és vétküket.« A 
fenyegető, csalogató, haragvó, sze
rető, aggódó Isten még egyszer meg
szólalt ajkán. Báruk olvasta fel a 
beszédet egy ünnep alkalmával és 
a népre igen nagy hatással volt. De 
Jojákim tűzre vettette a tekercse
ket s ezzel nyiltan bevallotta, hogy 
isteníélelem nem kenyere. Jeremiás 
ellen pedig elfogató parancsot adott 
ki, akit azonban tanítványai elrej
tettek.

TITOKBAN MŰKÖDÖTT MOST
és imádkozott népéért, míg végül 
Isten szavát hallja: » . .. ne esdekelj 
e népért és egy kiáltó szót és es
deklő szót se ejts érettük, mert ésn 
meg nem hallgatom őket, amikor 
kiáltanak majd hozzám nyomorú
ságuk miatt.« Lelkének egy darab
ját veszítette el most a próféta?... 
Isten haragpohara megtelt és az 
ítélet elkerülhetetlen.

Amikor azonban Nebukadnecár

Istentiszteleti rend
1954. július hó 25-én, vasárnap Budapesten

PESTI OLDALON:
Deák-tér d. e. 9 (úrv.) Gémes István, d. e. 

II Hafenscher Károly, d. u. 7. — Fasor d. e 740 
Sülé Károly, d. e. 11 Sülé Károly, d. u. 6
Sülé Károly. — Üllöi-út 24. d. e. 7*10, d. e.
11. — Rákóczi-út 57/b. d. e. 10 (szlovák) Szi- 
lády Jenő dr. d. e. 742. — Karácsony S.- 
u. 31. d. e. 10. — Thaly K.-u. 28. d. e. 11 
Rédey Pál, d. u. 6 Rédey Pál. — 
Kőbánya d. e. V2IO Koren Emil. — Vajda P.- 
u. 33. (Slmor-u.) d. e. 742 Koren Emil. — 
Utász-u. 7. d. e. 742 Sárkány Tibor. —
Zugló d. e. 11. — Gyarmat-u. d. e. 72IO. —
Rákosfalva d. U. 5. — Fóti-út 22. d. e. 11 
Rimár Jenő, d. u. 7 Rimár Jenő. — Váci-
út 129. d. e. Rimár Jenő. — Újpest d. e. 10
Vető Béla, d. u. Blázy Lajos. — Dunakeszi 
d. e. Blázy Lajos. — Vas-u. 2/c. d. e. 11 
Szimonidesz Lajos. — Pesterzsébet d. e. 10. 
—- Soroksár-Ujtelep d. e. 7a9. — Rákospalota, 
MAV-telep d. e. r/a9. — Rp. Nagytemplom
d. e. 10. — Rp. Klstemplom d. u. 3. — Pest
újhely d. e. 10. — Rákoskeresztúr d. e. %\\.
— Rákoshegy d. e. 9. — Rákosliget d. e. 10.
— Rákoscsaba d. e. 9, d. ti. 7s7. — Cinkota
d. e. 9 (gyerm.), d. e. 10, d. u. 7*3. —
Mátyásföld d. t .  - 742. — Kerepes—Kistarcsa

d .e. 740. — Árpádföld d. u. 5. — Pestlőrinc 
d. e. 11, d. u. 5 — Pestimre d. u. 5. —
Kispest d. e. 9, d. e. 10, d. u. 6. — Wekerie- 
telep d. e. 8. — Rákosszentmihály d. e. 74L 
cl. u. 5.

BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér d. e. 9 Dóka Zoltán, d. e. 11 

Várady Lajos, d. U. 7 Dóka Zoltán. —
— Toroczkó-tér d. e. 8 Várady Lajos. — 
Óbuda d. e. 9 Mezősi György, d. e. 10 Me
zősi György, d. u. 5 Mezősi György. — XII., 
Tarcsay V.-u. 11. d. e. 9 Ferenczy Zoltán, 
d. e. 11 Ferenczy Zoltán, d. u. 7 Danhauser 
László. — Hűvösvölgy Lelkésznevelő Intézet 
d. e. 10 Danhauser László. — Szabadság- 
hegy Diana-út 17. d. e. 7s9 Danhauser László.
— Kelenföld d. e. 8 Rezessy Zoltán dr., d. e. 
11 Rezessy Zoltán dr., d. u. 5 Szabó Zoltán.
— Németvölgyl-út 138. d. e. 9 Szabó Zoltán.
— Bartók B.-út 158. d. e. 12 Szabó Zoltán.
— Csepel d. e. 1 í , d. u. 7. — Budafok d. e. 
10 Visontal Róbert. — Nagytétény d. e. 8 
Visontal Róbert. — Kelenvölgy d. e. 9 
Bodrog Miklós. — Albertfalva d. e. 741 Bod
rog Miklós. — Csillaghegy d. e. 740 Kapos
vári Vilmos.

Jojákimot, a nemeseket, a papság egy
részét és Jeruzsálem polgárainak 
jómódú tagjait fogságba hurcolta és 
Cedekiás lett a király, ismét nyil
vánosan prédikált. A helyzet újból 
megváltozott. A nép agy része fog
ságban van. az otthoniakat a po- 
gányok fenyegetik. Mi az Isten aka
rata?! Jeremiás megadja a felele
tet. Hordozni az idegen uralom igá
ját. Majd, ha Isten jóinak látja, le
veszi. Az idegenbe szakadt hittest
vérek pedig keressék Istent ott, 
ahol vannak és megtalálják, mert 
Ö ott is Istenük. Közben öt évi szü
net után (594—589) megindult Ne
bukadnecár Egyiptom ellen. Jere
miás tudta, hogy ez a vég. Amikor 
a seregek körülzárták Jeruzsálemet, 
mert Egyiptom szövetségese volt, 
egyszerre keresett férfiú lett Jere
miás. Ö azonban eloszlat minden 
hazug reménységet. Isten »nem ked
vez nekik, nem enged és nem kö
nyörül rajtok.« Egy időre felszaba
dul a város az ostrom alól és a pró
fétát, mint hazaárulót fogságba ve
tik.

AZ OSTROM ALATT és a fog
ságban volt alkalma népe jövőjé
ről gondolkodni. Visszagondol az 
elhivatáskor kapott igékre: »Lásd, 
a mai napon nemzetek és királysá
gok ellen rendellek ki téged, hogy 
rontsál és bontsál, pusztíts és rom
bolj, építs és plántálj!« Ezek az igék 
most saját népén teljesednek be. 
De ekkor így folytatja Isten: » . .építs 
és plántálj.« És Jeremiásban erős 
volt a hit, hogy » . . .  még házakat, 
mezőket és szőlőket fognak venni a 
földön.« Jeruzsálem elpusztul ugyan, 
de Isten kegyelme véget vet a fog
ságnak: Visszahozom őket e földre 
»és szivet adok nekik, hogy megis
merjenek engem, hogy én vagyok 
az Űr és ők én népemmé lesznek, 
én pedig Istenökké leszek, mert tel
jes szívükből megtérnek majd 
hozzám«. És Jeremiás még ennél is 
messzebbre lát. Valami csodálatos 
megvilágosodás folytán is isteni 
evangélium csöndül meg ajkán. Le
írhatatlan szenvedéseiben újjászüle
tett és megtört testű prófétában erő
sebben lobogott a hit lángja, mint 
valaha. Megszületik a felismerés, 
hogy Isten szeretete és kegyelme 
nagyobb haragjánál és ítéleténél. 
Megszületik a felismerés, hogy az 
egyes ember és az egész nép Isten 
kegyelmére szorul. Isten az, aki új 
magot, új szivet és új nemzedéket 
teremt. A nagy és csodálatos, meg
váltó és megmentő isteni kegyelem 
titka, hogy ugyanaz az Isten, aki 
keményen uralkodva, minden bű
nöst megítélve és minden bűnt el
ítélve lép elénk, lényege szerint ke
gyelmesen szerető, a megtérőnek 
megbocsátó Isten, mert »imé eljön
nek a napok, azt mondja az Űr, és 
új szövetséget kötök Izráel házá
val és Juda házával«. Az új szövi-- 
ség lényege és tartalma pedig ez: 
» . . .  törvényemet belsejükbe helye
zem és szívükbe írom be és Iste
nükké leszek; ők pedig népemmé 
lesznek .. * mert megbocsátom bű
neiket és vétkeikről többé nem emlé
kezem.« Jeremiás ezzel a próféciájá
val lényegében lezárta a prófétasá- 
got. Jézus az utolsó vacsorán az új 
szövetségkötés ígéretét beteljesítette 
és benne beteljesedett Jeremiás re
ménysége.

JERUZSÁLEM 586-ban elesett. 
A népet Babilonba hurcolták. Je» 
remiésnak azonban megengedték, 
hogy hazájában maradjon. Amikor 
azonban az otthonmaradtak Gedalja 
helytartót meggyilkolták és mene
kültek, az ősz prófétát is magukkal 
hurcolták Egyiptomba, ahol a ha
gyomány szerint mártírhalált halt.

Végigtekintve Jeremiás küzdelmes 
életén, nem tudjuk megmondani, 
hogy mi volt benne nagyobb: Is
tenért való megemésztődóse, vagy 
embertársai és a hazája Pánt ér
zett szeretete?! A legnagyobb, rogy 
a kettőt egyesítette! Örökérvényű 
isteni igéket tartalmaz minden pró
féciája Istenről, aki szolgájától tel
jes odaadást kíván és a bűnt kér
lelhetetlenül elítéli, az örök szeré
téiről. mely nem hagyja olkárhozni 
az embert és nem nyugszik, amíg 
az Isten képére teremtettség ki r.em 
formálódik rajta. Jeremiás jogot 
szerzett arra, hogy igéjét hallgas
suk, mert minden igéjét életével és 
szenvedésével pecsételte meg. Jere
miás azért volt és azért lesz min
dig a hozzánk legközelebb álló pró
féta, mert benne saját magunkat is
merjük meg, akik immár Krisztus
ban munkáljuk félelemmel es ret
tegéssel üdvösségünket. Végűi le
tagadhatatlan bizonysága Jeremiás 
élete és munkássága annak az igaz
ságnak, hogy akihez Isten ejyszer 
szólt, az nem tud tőle szabadulni 
és ennek az Istennek van hatalma 
térdre kényszeríteni minden igéjé
nek nem egedelmesked 3 szolgáját, 
hogy azután ugyanaz az isten ke
gyelmesen magához öleljen minden 
megtérő bűnöst,

Békén a sírba költözött az agg.
A diadalmas hit szülötte volt, 
s a mélyben áldva nyughat már a holt, 
az ígérettel terhes, tiszta mag: 
halálba hajló, törpe élete 
ím fává nő az Isten tenyerén.

Ott magaslik a test fölött a domb: 
egy kevéssel már közelebb az éghez. 
Két ágként görnyed rá a két fiú — 
a vadhajtás: a durva Ézsau, 
s a szárazságból tisztulón a lomb: 
a csaló Jákob — immár Izrael.

E kis fatörzsre Isten keze ír.
S amint morajlón rohan az idő, 
tágul a lom, az Írás egyre nő, 
s hogy mivé lesz az érő, dús gyümölcs, 
majd Jézus fáján olvassa a bölcs, 
mert Rá vártak, kik szívből ismerék 
Ábrahám, Izsák s Jákob Istenét.

Bodrog Miklós

Istené vagyunk. — Ezs. 43, 1.

A KERESZTSÉG szentségében való részesülésünkkor, ha nem is szó S2e- 
rint, de lényegileg elhangzott felettünk Isten hatalmas mondata: 

»Enyém vagy!« Éppen ezért a megkeresztelt ember legfőbb sajátossága az, 
hogy ő Isten tulajdona. Isten felettünk való tulajdonjogának háromszoros 
alapja is van:
A v É  VAGYUNK, mert ö  terem tett, mint Atya. A keresztségben az az Is- 

ten vesz tulajdonába, aki életreszólított bennünket. Életet csak Isten 
teremthet. Nemcsak az első emberpár, hanem mi is végső fokon az ö  kezé
ből kerültünk ki. Ezért mondhatja a zsoltáríró: »Ö alkotott minket és nem 
magunk«. (Zsolt 100, 3.) Így valljuk a Káté-ban is: »Hiszem, hogy Isten te
remtett engem, minden teremtményével együtt«.
A v É  VAGYUNK, mert Ö váltott m.eg mint Fiú. A bűnnek és halálnak 

szörnyű kényszeréből és fogságából Jézus Krisztus szabadított meg 
minket, »nem arannyal, sem ezüsttel, hanem az Ö szent és drága vérével, 
ártatlan szenvedésével és halálával«. Az a Krisztus, aki a keresztségben bű
neinket megbocsátja, joggal mondhatja nékünk, hogy az övé vagyunk, hi
szen a legdrágábbat: az életét adta értünk.
A v É  VAGYUNK, mert Ö szentelt meg, mint Szentlélek. A bűnből és ha- 
v 7 Iáiból kimentett életünket a Szentlélek tisztogatja, vezeti, erősíti és 
tartja meg Jézus Krisztusnál. Ö világosítja meg számunkra az igét, és tesz 
bennünket bizonyossá affelől, hogy az az Isten, aki a keresztségben lefoglalt 
a maga számára bennünket, nékünk szerető mennyei Atyánk. A Szentlé
lek tesz bennünket bizonyossá afelől is, hogy Jézus Krisztusnak örökös tár
sai vagyunk.

Ügy kell élnünk, hogy egész életünkön, szavainkon és cselekedeteinkén 
meglátszódjon: mi az Istené vagyunk.

V A L L JU K  MEG, hogy sokszor úgy élünk a világban, m intha nem  is az 
istenéi volnánk, hanem a magunkéi. A  m agunk ú tjá t járjuk, a magunk  
dicsőségét keressük és a m agunk önzését szolgáljuk.
AD JU NK H ÁLÁT, hogy Isten a keresztségben lefoglalt bennünket a 
maga számára és m inden bűnünk ellenére, most is tulajdonának tekint. 
Igéjével naponként néven szólít, bűneinket megbocsátja és életünket 
megtartja.
KÖNYÖRGÜNK, olyan hitért, am ely naponként mondja Istennek: 
»Tiéd vagyok«. Im ádkozzunk egyházunk tagjaiért, hogy m agukat Iste
néinek tudják. Látszódjon meg jobban rajtunk, hogy ki a m i Gazdánk.

K. Z.

HETI IGE: »Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged,
enyém vagy!« És. 43:1.

Július 25. Vasárnap. — Rm. 6:3—II.
Isten először a keresztségben hívott és tett bennünket magáévá. A ke- 

résztségben a bűn számára meghaltunk. Nem akarati elhatározás vagy 
döntés által, hanem Jézus Krisztus halála által. Mert a keresztség éreje a 
Krisztushoz való kötöttségében van, Aki legyőzte a bűnt és a halált. Egye
dül a Jézus Krisztusban maradunk a bűn számára halottak és élünk 
Istennek.
Július 26. Hétfő. — Tit. 3:3—7.

Hogy mi az engedetlenségből, tévelygésből és minden embertársaink 
elleni bűnünktől megszabadulhatunk, az nem a mi erőlködésünk jutalma, 
hanem Isten jóvoltának és szeretetének a megnyilvánulása. Aki a kereszt
ség fürdője és Szentleikének állandó ajándékozása által bennünket már 
itt a földön új emberekké formál és az örökélet örökösévé tesz.
Július 27. Kedd. — 1. Kor. 6:9—11.

Hányszor esünk bele mi is ebben az igében felsorolt bűnökbe, há talán 
csak »finomabb« formában is. Pedig, ha ezeket cselekesszük, akkor nem 
lehetünk Isten országának örökösei. Ezért engedelmeskedjünk Isten hívá
sának, hogy megtisztítson bennünket ezekből és minden bűnünkből, Jézus 
Krisztus által.
Július 28. Szerda. — Mk. 10:13—16.

Mikor Jézus a gyermekeket teszi az Isten országéba való jutás útjel
zőiül, akkor nem a gyermekek »ártatlanságát« hozza fel példának, hanem 
gyámoltalanságukat. Teljesen rászorulnak szüleikre, s nélkülük tehetetle
nek. így kell nekünk is az üdvösség szempontjából magunkat teljesen tehe
tetleneknek tudnunk és gyermeki bizalommal ráhagyatkoznunk a megvál
tásunkat munkáló mennyei Atyára.
Július 29. Csütörtök. — Mk. 16:14—18.

Amikor csecsemő korunkban megkereszteltek minket, még nem tud
tunk hinni. Mégsem volt hatástalan a keresztségünk, mert benne Isten 
magáévá tett minket. Ha az ige hirdetése nyomán hitben meggyőződünk 
erről, akkor Istennek ez a kegyelme megtart bennünket a bűn és halál 
világának minden támadásával szemben.
Július 30. Péntek. — Mt. 3:13—17.

A bűntelen Jézus azért veszi magára a bűnösök keresztségét, hogy 
ezzel is betöltse Isten igazságát és engedelmességével megváltson bennün
ket az engedetlenség bűnéből. Hogy az Ő engedelmessége által valóban 
új emberekké lehetünk, azt a mennyei szózat és a Lélek pecsételi meg.
Július 31. Szombat. — Jel. 3:1—6.

Ez az ige komolyan figyelmeztet, hogy őrizzük meg a keresztségben 
kapott kegyelmet. Minden megtérés »visszatérés a keresztséghez«. A fehér 
ruha a tisztaság jelképe, a megváltottak »mennyei ruhája«. Az élet köny
vébe e megkerseztelésünkkor írattattunk be. Ha hitben járunk, akkor a 
mennyei dicsőség részesei leszünk, de ha hűtelenek leszünk, akkor nevünk 
kitöröltetik az élet könyvéből.

Sárkány Tibor



4 EVANGÉLIKUS ÉLET

A Z  E L S Ő  S T Ó L A Út az üdvösséghez
Kenyérpu&ztító, mesefaló kölyök- 

kórom-ban kaptam az első stólát.
Cseléd-szomszédunk hetedik gyer

meke halt meg aratáskor. Künn a 
mező a kenyérharc döntő csatájában 
hullt egész családunk verítéke. En
gem hagytak otthon, hogy őrizzem a 
házat és menjek el a temetésre. Szom
szédok vagyunk: Illik!

Tüskés Sanyival felmásztunk a 
szederfára és hyakaltuk a fekete 
szedret. Lilára festettük egymást a 
levével és üvöltöttünk. Vademberek 
vagyunk!

A kapubálvány felett egyszerre fel
bukkant a katolikus kántor hófehér 
feje. »Gyerekek, le a fáról, ti lesztek 
a ministránsok!«

Lehuppantunk és dadogtam: Ké
rem, . . .  mi . . .  mi evangélikusok 
vagyunk és nem tudunk ministrálni.

»Ismerlek fiam, de nincs semmi 
baj, nem kell ehhez érteni.« Tüskés 
Sanyi karjára máris ráakasztotta a 
füstölőt s nékem kezembe nyomta a 
buzogányforma .szenteltvíztartót.

»De . . .  tanító úr, mi szedresek va
gyunk és ebben a kék gatyában,. . .« 
Nem látszik az, Sanyikám, a lila meg 
egyházi szín,. . .  és máris nyakunkba 
borította a csipkés ministráns-inget.

»Azt se tudjuk, mit kell csinál
ni, . . .  !« »Semmit f iam. . .  a plébá
nos úr háta mögött tartjátok és mi
kor hátranyúl, odaadjátok, mikor 
visszaadja, megint megfogjátok.«

Megkeseredett a szeder a számban, 
:. .»Ne ijedj meg, temetés után kap
tok stólát. Már itt is plébános úr.« 
Összenéztünk: lesz, ami lesz, — de 
pénzt keresünk. Szedres képpel, láb
bal, kék gatyában, csipkés, fehér 
ingben, de megszédült méltósággal 
támolyogtunk a szomszédba. A ka
puban a halott apja rimánkodott: 
Plébános úr, nem kell nékünk ilyen 
ceremónia, nem tudjuk mi ezt meg
fizetni.

A plébános bánatos szelídséggel 
szólt: Nem tartozik, édes barátom 
semmivel, nem szoktam én a sze
gényt megnyúzmi!

Tüskés Sanvival összenéztünk, 
; . .  no a mi stólánkat is elhegedölte 
szent Dávid!

A kántor leszúrta kampósbotját 
a fö'dbe s a kétkézre fogott könyvből 
felcsendült a gyönyörű ének:

Jól jártál, te, szép virágszál,
Mert nagy örömre ju to tta l,. . .
Olyan révült boldogságba repített 

az énekcsoda, hogy magam is szíve
sen meghaltam volna, csak ily nagy 
örömre juthassak.

De hamar elsötétült előttem a vi
lág a világ. Mikor a plébános hátra
nyújtotta kezét, mindketten bele
nyomtuk a remegve tartott szent 
»kellékeket«. . .  a füstölő leesett, a 
szenteltvíztartó meg hegyibe és a 
szénparázsra ömlött víz gőzölgő 
füstjében olyan két pofont kaptunk, 
hogy úgy szikrázott tőle két sze
münk, mint karácsonyfán a csillag
szóró.

Valahogy összeszedtük magunkat, 
de olyan feldagadt, lila-szeres kéo- 
pel vánszorogtunk a temetőbe, mint
ha minket temetnének.

A temetőben megint felrepült az 
angyalszavú dallam:

Jézusom nak kegyelméből,
Már elértem  végem et,. . .

. . .  de mi már csak reszkettünk, mint 
a nyárfalevél: éreztük, hogy mi is 
elérjük nemsokára végünket.

Jött is a circumdederunt, . .  .de 
ránk! Amint a plébános hátranyúj
totta kezét, megint ugrottunk: mind
ketten. Tüskés Sanyi kapta az első 
pofbnt, de én nem vártam az én »stó
lámra«, hanem: usgye, nekivágtam 
az erdőnek.

Agyászoló sereg temetői csendben
meredt, __  aztán sírt, csak annyit
hallottam: Fogjták meg azt a betyárt, 
mert nem tudom beszentelni a sírt, 
viszi a szenteltvíztartót!

»Engem megfogni???« Mint vihar 
robogtam az erdő sűrűjébe.: .. köd 
előttem, köd utánam, eltűntem.

Fenyegettek: lapultam . . .  ijeszt
gettek: hallgattam.. .

Végre az ezüstfejű kántor könyör
gésre fogta a szót: Sanyikám! Tedd 
ki szépen az útszélre a szenteltvíz
tartót, nem árullak el apádnak! Szép 
szó és . . .  édesapám: együtt a világ 
legnagyobb hatalma. Ez észretérí- 
tett. A szenteltvíztartót tisztelettel 
lettem az útszélre, kibújtam a mi- 
nistráns ingből és be a zizarba, az 
erdő sűrűjébe.

Otthon úgy látszik nem tudtak 
meg semmit.

Másnap boltba küldtek. — »Kérek 
két krajcárért ecetet!« Erre nyakon 
kap valaki hátulról. A plébános volt. 
Megrémültem: »No, te betyár, most 
megkapod a temetési stólát.« Meg
mozdult a keze,. . .  belenyúlt a zse
bébe, azután gondosan a zsebembe 
tett valami fényes aranykoronát, 
amilyet még sohasem láttam. Rám

nézett és érthetetlen, meleg szigorú
sággal rámparancsolt, hogy ezt a 
pénzt adjam át édesapámnak, de 
előbb ne, mint vasárnap, mert akkor 
kutya világ lesz!

Egész nap Izgalomban voltam: fel
bújtam a padlásra és ott gyönyör
ködtem a fényes koronában. Este 
hánykolódva aludtam el.

Hajnalban halk beszédre ocsúd
tam: . . .  Édesanya, .. .ühm . . .  mit 
zavarsz. . .  hallottad feleségem, 
hogy ezt a szegény plébánost kidob
ták . . . .  miért? Gazdaasszonya miatt, 
. . .  hat szép gyermeke van, . . .  a 
gróf a kegyúr, . . .  az ispán beárulta, 
. . .  az a pimasz haragszik rá, mert 
nem engedi, hogy a cselédek kezet 
csókoljanak néki, . . .  azt fogta rá, 
hogy: cocilista, . . .  felhergelték
ellene az egész eklézsiát, . . .  nem en
gedik, hogy a gyermekek minisztrál- 
janak ilyen néplázítónak, . . .  Pedig 
áldott jó ember, . . .  nem engedi az 
asszonyt és a gyermekeket, . . .  elmen
nek a faluból ,pár hold földből élnek 
majd szegények, . . .  Gyalázat, amit 
cselekszenek, . , . .  A hívei is mind 
siratlak, csak nem mernek szólni, 
. . .  Én már öszedtem a mi emberein
ket, elvisszük szegényt ingyen . . .  
Mikor megtudta . . .  húszkoronás 
aranyat adott, de én visszaadtam. . ,  
kell az annak a hat szép gyermek
nek . . .  Hogy szereti ez a gyermeke
ket, elmondta a mi Sanyink rni- 
nistráiását is, döcögött és könnyezett 
neveítében, . . .  de meghagyta, hogy 
a világért ne szóljunk és meg ne ver
jük, . . .  Ilyen embert kidobni,. . 
mert becsülettel felneveli őket,;;: 
bezzeg, . . .  akik lehazudják, azok..:  
még ajándékot is kapnak. . .  Mi lesz 
azokkal az ártatlan gyermekek
kel? . . .  Édesanyám elkezdett sír
n i . . .  Hiába bújtam a dunvha alá, 
kihallatszott alóla, hogy én is el
kezdtem a sírást.

Édesanyám ágyamhoz repül. . .  és 
én alig tudtam kihüppögni. . ; az

Vkze'i egy keresztyén
Az Apostoli Hitvallásnak ez a 

mondata bizonyára már sok fejtö
rést, sőt vívódást is okozott néme
lyikünknek.

Hogyan lehet az, hogy a Hit
vallásban egy keresztyén egy
házról teszünk bizonyságot, 
aminthogy Krisztusnak bizo
nyára csak egy gyülekezete van, 
s mégis ha szertenézünk a vi
lágban, annyi keresztyén fe!e- 
kezeten akad meg a tekinte

tünk?
Valamennyi Jézusról nevezi magát 
s mind azt tartja, hogy ő az igazi 
keresztyén egyház. Ez a kérdés nem 
csekély nehézséget okozott már a 
misszióban, ahol a pogány szíveket 
botránkoztatta meg az egymással 
versengő, sőt ellenkező keresztyén 
missziók sokasága. És bizonnyal 
sok keserűséget okozott ez a kér
dés itthon is, amikor — például a 
vegyes házasságok esetében — néha 
olyan súlyos teherként nehezedett 
az egyház egységének hiánya az 
egységet kereső szívekre.

Ebben a kérdésben szeretnénk 
néhány gondolattal eligazítást adni 
— persze csak egészen vázlatosan — 
azoknak, akik szeretnének tisztáb
ban látni.

Az egyház egysége, vagyis az, 
hogy Krisztusnak csakugyan 
egy gyülekezete van s nem 

több — a hitünk tárgya.
»Hiszek egy keresztyén egyházat...«, 
valljuk a Hitvallásban. Márpedig a 
hitről úgy tudjuk, hogy az »A re
ménylett dolgok valósága és a nem 
látott dolgokról való meggyőződés« 
(Zsid. 11, 1). Hisszük tehát azt, hogy 
egy az egyház, egy minden szaka
dáson, emberi egyenetlenségen túl. 
Hisszük, — bár nem láthatjuk. Hisz- 
szük, — jóllehet a tapasztalat szö
ges ellenmondásban van ezzel. 
Amit látunk az a felekezetek sok
félesége, gyakran civódása. S mi 
mégis hisszük, bogy a sok részegy
házban benne van, mégpedig cso
dálatos egységben van benne, Jézus 
Krisztus Urunk egy teste, egy gyü
lekezete.

Meg kell elégednünk ezzel a hit
tel és nem szabad azon erőlköd
nünk, hogy kezeinkkel is megra
gadhassuk azt, amit csak hitünk
ben nyerhetünk el, ajándékképpen.

De hát akor végleg lemondjunk 
arról, hogy egy az egyház? Távol 
legyen! Hiszen Urunk főpapi imád
ságában (Ján. 17.) maga könyörgött 
azért, hogy tanítványai mindenkor 
egyek legyenek; egyek vele és az 
Atyával s egyek egymással is! S 
Jézus imádsága nem hiúsulhat meg. 
Sőt ez az imádság máris meghall
gatásra talált:

az egyház egysége már meg is 
van. Megvan Őbenne, aki a fő 
s mindnyájan az ö  testének tag

jai vagyunk.
Ám, mint mondottuk, ezt csak hin
nünk lehet, látnunk még nem ada-

aranypénz nálam van, és ki
vallottam mindent.

Másnap ünneplősen beállítottam a 
plébániára.

»Plébános úr, tisztel te ti édesapám, 
fogadja vissza az aranykoronát és 
azt üzeni, hogy nemsokára itt lesz
nek a szekerek.« Hallgatott, valamit 
lenyelt, amitől kifényesedett a szeme.

A kántor szólt helyette: Jól van, 
kis ministráns-pap, majd ha meg
nősz, luteránus papnak ád édes
apád.

»Igen — szólalt meg a plébános — 
akkor én mindjárt fel is avatlak.«

Felkapott az ölébe, átszorított, há
romszor megcsókolt: Atya, Fiú, 
Szentlélek . . .  áldjon meg. (Merje né
kem valaki azt mondani, hogy nincs 
apostoli szukcesszióm!)

Elment, ; ..  mindenki megsiratta, 
akiben emberi szív dobogott!

Utána való vasárnap édesapám 
mellett ültem a templomban. Főének 
közben elénk tartják a csengetyűs, 
bársony perselyt. Belenyúlok a zse
bembe, ahová édesanyám szokta 
tenni a rézkrajcárost. Mikor bele 
akarom dobni, édesapám rám szólt: 
Te gyerek, ez a húszkoronás arany, 
hát nem adtad vissza a plébános 
urnák?

Visszaadtam: sírtam bele önérze
tesen édesapám szemébe, de úgy lát
szik, hogy visszalopta a zsebembe, 
. . .  A kezem megremegett, az apám 
simogatott. . .  és a fényes arany
korona belehullt a kopott rézkraj
cárok közé, mintha király térdelne 
le a koldusok mellé!

Minél öregebb leszek, annál fiata
labb az első stólának emléke. Po
fon . . .  atyai csók . . .  fényes korona...

Oh, örök irgalom! Ha én azt a fé
nyes koronát még egyszer visszakap
hatnám, . . .  egyszer,. . .  ott fent.

Bácsi Sándor

n̂ysizeütegyházat...
tott meg. Ennek ideje majd csak 
akkor következik el, ha az Ür 
visszajő és maga elé állítja egy
házát, megtisztítva azt az emberi 
bűn szeplőitől (Ef. 5, 26—28).

Ez azonban
nem jelenti azt, hogy Urunk 
imádságába mi is bele ne kap
csolódhatnánk. Könyörögnünk 
kell az egyház egységének meg
valósulásáért, nyilvánvalóvá té

teléért,
mint ahogyan naponta kérjük: »Jöj
jön el a te országod«! Sőt Urunk 
azt is megengedi, hogy már most 
magunk is fáradozzunk — nem em
beri módon, hanem az ő akarata 
szerint — ezért az egységért. Hi
szen mondottuk: hisszük az egyház 
egységét.

Urunk imádsága egyúttal pa
rancs is és elkötelezés: mind
nyájan egyek legyenek! Feladat 
is az egység keresése Krisztus 

gyülekezete számára.
Ez a feladat először is abban 
áll, hogy le kell szállanunk fe
lekezeti önhittségünk magas 
lováról és teljes alázatossággal 
kell az önvizsgálat útját jár

nunk.
Meg kell vizsgálnunk az ige fényé
ben: csakugyan Jézus Krisztus egy
háza vagyunx-e? Soha sem terpesz
kedhetünk el az »egyedül üdvözítő 
egyház« önelégültségében s nem 
tekinthetünk a farizeus gőgös te
kintetével a többiekre: hála Isten
nek, hogy én különb vagyok mint 
amazok. Nem lehetünk elég aláza
tosaik a magunk egy háziasságában!

Mindjárt hozzá kell ehhez azon
ban tenni: és nem lehetünk elég 
hűségesek a magunk javaival 
való sáfárkodásban! Mert — 
akármily különösnek hangoz
zék is ez — akkor munkálko
dunk Urunk akarata szerint és 
megengedett módon az egyház 
egységén, ha hisszük azt, hogy 
ebben a mi egyházunkban van 
jelen valamiképpen a Krisztus 

egy egyháza.
S nekem az a feladatom, hogy a 
magam gyülekezetében hallgassak 
egyre hűségesebben Krisztus igéjé
re, igyekezzem a Mesternek minél 
engedelmesebb tanítványa lenni. 
Régi igazság, talán elcsépelt is, 
mégis

nagy igazság, hogy amilyen mér
tékben közeledünk Urunkhoz, 
abban a mértékben közeledünk 

egymáshoz is.
Mindezt azért is mondottuk ép
pen most el, mert e hetekben 
készül nagy találkozójára a vi
lág keresztyénsége Evanston- 
ban. Imádkozzunk azért, hogy 
ez a találkozás is jel lehessen 
az egyház egysége felől, fény
sugár abból a teljességből, amit 
Urunk elkészített már a szá

munkra.
G, Gy.

A keresztség szentségéről szól a 
prédikáció vasárnap szerte az or
szágban minden evangélikus temp
lomban, Kolossá 2, 12—15. alapján. 
Végre a keresztségről szóló ige és az 
a cselekmény, ami a keresztségben 
történik, nemcsak az istentiszteletek
hez ragasztott, üres templomokban, 
egy-két hívőnek elmondott papi be
széd, hanem magának az istentiszte
letnek a tárgya. Végre

a főistentisztelet keretében egy 
egész templomi gyülekezet előtt 
hangzik az ige arról, mi történt 
velünk akkor, amikor keresztszü- 
leink a keresztvíz alá tartottak 
bennünket és mi történik min
dig. valahányszor egy újszülöt

tet megkeresztelünk.
Ez az ige először is félreérthetet

lenül megmondja, hogy ki a cselek
vője a keresztség aktusának. Nem a 
pap, aki végzi az egyház szertartá
sát Krisztus rendelése szerint. Nem 
a keresztszülő, alti elhozza a kis
gyermeket a templomba. És nem a 
kisgyermek, aki sírásával vagy hall
gatásával, de mindenesetre jelenlété
vel — számunkra legalább is így lát
szik — szintén tevőleges részvevője 
a keresztség aktusának. Ez az ige vi
lágosan megmondja:

Isten az, aki cselekszik a kereszt
ségben.

Eltemettetvén, feltámasztott, megele
venített, megbocsátván minden bűnö
töket, eltörölte a törvény kárhoztató 
erejét, lefegyverezte a fejedelemsé
geket és hatalmasságokat, diadalt vé- 
vén rajtuk. . .  — mindezek a szavak 
mutatják, hogy mennyire egyedül 
csak az Atyaisten cselekszik a ke
resztségben, az az Atya aki feltá
masztotta a Fiút is a halálból. (12. 
vers.)

1. A keresztségben meghalunk a 
bűn számára, de ugyanakkor feltá
masztatunk az új, a -bűn nélküli 
életre.

H Á L A
Szántóvető ember 
Szent h ittel arasson!
Haljon meg az »élet«,
Hogy életet adjon!
Dűljenek a rendék  
A  búzaföldelken!
Ledőlt kalászokból 
Sokasok kereszt legyen!

M inden egyes kereszt 
U runkat példázza,
A k i m iérettünk  
M ent kínos halálra.
Hisz a szent kereszttel, 
M elyen értünk vérzett, 
A zzal szerzett nékünlk 
A  halálból — éltet.

Dűljenek a rendefk 
A  búzaföldeken!
Szent zsolozsma zengjen  
Dombokon, völgyeken!
E keresztekből is 
Támadjon új élet 
S  adjunk buzgó hálát 
M enny s föld Istenének!

Murányi Árpád

A  F A K E R E S Z T
K etten  egy nyári délelőtt 
Á llunk egy fa-K risztus előtt, 
öcsém  szeme elrévedez 
S halkan megszólal: mondd! Ki ez?

Megmondom: Ö a Megváltó, 
Kegyelm et és üdvöt adó.
Ilyen kereszten onta vért 
A  sok-sok ember bűnéért.

S beszélek, szavam megered,
A  gyerm ek szeme rámmered  
Elmondom Jézus tetteit,
Keserű szenvedéseit.

öcsém  megriad s felzokog:
Oh, én is gyilkosa vagyok!
A zért szögezték át kezét,
M ert ma m egvertem  Pistikét!

S látja Jézus a m ennyben fönn  
M int hullik az őszinte könny,
S szelíden felém  mosolyog:
Ilyen legyen bűnbánatod!

Baranyi Ferenc

P O S T A L Á D A
»A fóti leánykonferencián ál

talános csodálkozással fogadtuk a 
bibliafordításról szóló előadást. 
Miért tartozik a csendes hétre a 
bibliafordítás? Miért kell hitünk 
erősítésére ilyen külső dologgal fog
lalkoznunk? Ezek a gondolatok vol
tak bennünk. Megkezdődött az elő
adás. Szavai mögöt szinte magunk 
előtt láttuk Isten szolgáit, akik az 
ő színe előtt felelősségtudattal vég
zik a bibliafordítás nehéz, de áldott 
szolgálatát. Rádöbbentem, hogy Isten 
akarja ezt a munkát hitünk erősí
tésére. Ezentúl gyakran fogok imád
kozni az új bibliafordításért,« T. E.

2. Éppen ezért bűnbocsánatot ad. 
A keresztségben a kegyelmes Isten 
cselekszik az ő bűnbocsátó szereteté- 
vel. Hogy m iért van erre szükség m ár 
annál az »ártatlan« kis csecsemőnél 
is? Gondolj csak Zolt. 51, 7-re: »Imé 
én vétekben fogantattam  és bűnben 
melengetett engem az anyám.«

3. A bűnös em ber a  törvény ereje 
a latt élő ember. A bűnös em bert ép
pen azért, mivel szüntelenül vétkezik 
a törvény ellen, az Isten törvénye 
állandóan elítéli, kárhoztatja, bünte
tésre m éltónak ítéli. Isten a kereszt
ségben eltörli a törvénynek ezt a 
vádoló, kárhoztató ítéletét. E ltette az 
útból, a mi életünk útjából azáltal, 
hogy odaszegezte azt a  keresztfára. 
(14. vers.) I tt látszik meg világosan, 
hogy.m ennyire összetartozik a Krisz
tus á ltal re-ndelt keresztség és az ő 
kereszthalála, mely által m egváltott 
bennünket.

4. Legyőzte a  Sátán  hatalm át. Me
gint csak a  kereszten. És ezt a ke
resztségben közli velünk. A kereszt
ségben m utatkozik, a  diadalm as, győ
zelmes Isten és a legyőzött, csúfos 
vereséget szenvedett Sátán.

De hiszen ez nagyszerű! így m in
den készen van. AnélKül, hogy vala
mit is tennénk, szinte ölünkbe poty- 
tyan az üdvösség. Isten m indent el
végez a keresztségben, am i az üd
vösséghez szükséges. Így m inden 
megkeresztelt em bernek sima ú tja  
van az üdvösséghez!

Valóban, Isten nem  végez félm un
kát! M indent m egkaptam  a kereszt
ségben. Enyém az üdvösség ingyen, 
aj ánd ékképpen.

D e . . .  (és ez a »de« itt  nem  ellen
tétes kötőszó, amellyel -mégis csak ki
sebbíteni akarnánk  Isten m unkáját 
és am ellyel mi m agunk is -hozzá akar
nánk tenni valam it a magunkéból 
ahhoz, am it a  keresztségben kap
tunk, hanem  továbbfejlesztés, erősí
tés. fokozás) — de nem  szabad elfe
lejtenünk: a kísértő Gonosz nem  ve
szi lemondóan tudom ásul azt, hogy 
mi meg vagyunk keresztelve. Sőt 
éppen a  megkeresztelt, az üdvösség 
ajándékában részesült em bert tá 
madja, kísérti még erősebben. Hiszen 
az ő szám ára az a  legnagyobb dia
dal, hogyha éppen a m egkeresztelt 
em bert — aki m ár az Istené, m ert 
Isten a m agáévá te tte  a keresztség
ben, — tud ja szembeállítani az Is
tennel. A Gonosz napról napra, órá
ról ó rára -kísérti, tám adja a megke
resztelt em bert. És

nekünk napról napra, óráról 
órára meg kell kiizdenünk a Sá
tánnal, győzedelmet kell ven
nünk a kísértésen. Meg kell tér
nünk, vissza kell térnünk az 
ajándékozó, kegyelmes Istenhez, 
újjá kell születnünk — mint 
ahogy Jézus olyan sokszor han

goztatja
és m in t ahogyan a  m ai vasárnap ol- 
tá ri igéjében. Ján. 3, 5—8-ban is 
halljuk. Luther is — éppen a Szent
írás alapján  — nem  hiábavalóan és 
nem  feleslegesen hangoztatta a na
ponkénti megtérést.

Persze ne azt m ondjuk most, hogy 
mégis csalc kell nekem  is valam it 
tennem  üdvösségem céljából, m ert 
úgy látszik: a keresztség mégsem 
elég erős a Sátánnal szemben. Egy
részt a  hit, a megtérés, visszatérés, 
újjászületés nem az em ber erőkifej
tése, m unkája, hozzátoldása a ke- 
resztséghez, hanem  ez is Isten ke
gyelme és cselekedete. Gondolj csak 
az oltári ige 8. versére, vagy Ján. 6. 
29-re, ahol voltaképpen Jézus ezt 
mondja: . . .» a z  az Isten m unkája, 
hogy higyjetek abban, akit ő elkül
dött.«

Másrészt
nem a keresztség erőtlen, hanem 
mi, akik nem tudjuk megőrizni 
azt az ajándékot az üdvösséget, 
amit Isten kegyelméből kapunk 

a keresztségben.
Keresztség és megtérés, újjászüle

tés. Nem lehet elválasztani egyiket 
a  másiktól, vagy kijátszani egyiket 
a m ásikkal szemben. Ű-gy összetarto
zik, egybéka-pcsolódik, egymással a 
kettő, m int két láncszem.

Sima út az üdvösséghez! Ha Is
ten cselekvő kegyelmét nézem, 
akkor az, de ha a magam botla
dozó, fogyatkozó hitét, keresz- 
tyenséget nézem, akkor látom, 
hogy nem könnyű a keskeny 
úton való járás. Szüntelen harc, 
melyet csak Isten kegyelméből 

harcolhatok meg győztesen.
Ma is azért hirdeti Isten a  keresz- 

ségről szóló igét, hogy m eghalljuk az 
ő szavát és el ne kárhozzunk.

Juhász Géza
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A BÉKE ÚTJÁN
A  BÉKE U TJÁN  újabb lépéssel 

haladtunk előre, ö t  esztendő
vel ezelőtt indultak el a békeszerető 
em berek ezen az úton és azóta az ak
kor elültetett mag fává serdült s a 
gyümölcsei is beértek. Am ióta egy 
esztendővel ezelőtt a Béke Világta
nács budapesti ülése kiadta a jelszót: 
Tárgyaljatok! — azóta már három  
nevet jegyezhettünk emlékezetünkbe, 
m int a béke útján m egtett nagy lé
pések útjelzőit.

A Z  ELSŐ PANM INDZSON, ahol 
a véres koreai háború után aláírták 
a fegyverszünetet. Néma aktus volt 
ez, csak a két fé l képviselői ve ttek  
részt s azok is hallgatva. Am ikor el
ném ultak a fegyverek, az egész bé
keszerető világ aggódva, lélekzet- 
fo jtva  vigyázott arra, hogy némáik 
is maradjanak.

A  M ÁSODIK NÉV BERLIN. A
nagyhatalmak tanácskozásai ismét 
hatalmas lépést je lentettek előre. 
Harctér helyett a tárgyalóasztal 
m ellett kezdték hozzá a vitás kérdé
sek eldöntéséhez, és olyan döntést 
kerestek, hogy csak békesség támad
jon a nyomában és ne vérontás. 
Négy hatalom ült a tárgyalóasztal
nál és közülük három nézett szembe 
eggyel. Nem  volt könnyű és sima ez 
az útszakasz, de eredményt hozott. 
A z egyik előre m utatott: a genfi 
tárgyalás összehívása volt ez. A  má
sik, hogy újabb teret hódított a tár
gyalások módszere a nem zetközi 
kérdésekben. A  harmadik eredmény 
az a nagyszabású javaslat, amelyet 
a Szovjetunió terjesztett be, hogy az 
európai államok és az Egyesült Á lla
m ok kössenek szerződést Európa né
pei békéjének és kollektív biztonsá
gának biztosítására. Ez a javaslat 
ugyan nem  em elkedett még határo
zattá, de beszéltek róla s ennek a be
szélgetésnek még nincsen vége.

pék békés együttélése és együttm un- 
kálkodása. M egnyílt az ú t Indokína  
népei előtt a nem zeti egység felé is. 
A  szabadság napjai kezdődnek most 
az indokínai államaik számára, ami
kor többé nem  a gyarmattartó Fran
ciaország vazallusaiként és gyarmati 
háború színtereként, hanem m int 
szabad országok élhetik emberi éle
tüket földjükön, hazájvikban és az 
emberiség nagy családjában. A  
Franciaországgal váló békés kapcso
latok pedig a nem zetközi kapcsola
tok új szakaszáról tanúskodnak.

A  NEM ZETKÖZI ELET SZÍN TÉ
RÉN is nagy változásokat hozott ez 
a genfi tárgyalás. A  népi Kína rész
vételét a genfi konferencián foko
zódó rokonszenv kísérte. A  kínai 
küldöttség józan és mindenben a 
megegyezésre s békére törekvő 
magatartása, a nehéz kérdésekben  
előrelendítő javaslatai és közremű
ködése igen sok országban, állam
férfiben és szemlélőben nagy érdek
lődést és rákonszenvet keltett. A  
genfi tárgyalások során nagy m ér
tékben em elkedett Kína nemzetíközi 
tekintélye. Sok ország örömmel 
veszi a vele való kapcsolatokat és 
nem idegenkedik tőle, am int ezt 
mindennél ékesebben bizonyítja az 
Anglia és Kína közötti megállapodás 
ügyvivő kicserélésére és gazdasági 
és kulturális kapcsolatok felvételére. 
A z új Kína nem zetközi tekin télyé
nek megerősödése a béketábor erő
södését is jelenti, de egyben meg
győző erejű azoknaSk a számára is, 
akik nemrég még akadályozták, 
hogy ez a hatalmas nép törvényes 
képviseletet kapjon a nem zetközi ta
nácskozások állandó szervében: az 
Egyesült N em zetek Szervezetében.

A  H ARM AD IK NÉV GENF. A
tanácskozások itt  már külső form á
jukban is megváltoztak. A  tárgyaló- 
asztal m ellett helyet foglalt a Szov
jetunió m ellett a hatszázmilliónyi 
népi Kína küldöttsége is. Tudjuk, 
hogy a tanácskozások során ez a 
küldöttség nagyon sokat te tt azért, 
hogy eredm ények szülessenek. A  két 
b She - nagy hat a lo mmal szemben sem  
úgy ültek már a tárgyaló felek, m int 
gyanakvó és örökké ellenkező ellen
fél. A z Egyesült Á llam ok küldöttsége 
magára maradt a m indenben-ellen- 
kezés politikájával. Anglia és Fran
ciaország ezeken a tárgyalásokon új, 
önálló útra lépett. Nem követte  
Am erikát az elszigetelődésbe, hanem  
m inden erejét megfeszítve kereste a 
megbékélés lehetőségét. Fáradhatat
lanul segített ebben India is, amelyet 
felelősségérzete és becsülete készte
tett arra, hogy mindig jelen legyen és 
mindig segítsen.

A KÖZÖS CÉLRA VALÖ  ÖSZ-
SZEFOGÁS meghozta ered

ményét. A  genfi tárgyalás nagy bi
zonyságát adta annak, hogy m eny
nyire igazuk van, akik ezt vallják: 
minden vitás nem zetközi ügyet bé
kés tárgyalások útján  meg lehet és 
meg kell oldani.

JU LIU S H Ú SZAD IK ÁRÓ L hu
szonegyedikére virradóra aláírták a 
vietnam i fegyverszünet okmányait, 
majd utána a Laosz és Kambodzsa 
fegyverszünetére vonatkozökat is. 
Ezekben a napokban fokozatosan el
csendesednek a fegyverek, hogy ezek  
a tőlünk távolt élő, de szívünkhöz 
mégis közelálló emberek is ezentúl 
békésen építhessék jövőjüket s hajt
hassák le m unka után fejüket.

JXfAGY REM ÉNYSÉG N A G Y  BI-
1 ” ZO N YSÁ G A IN A K  vagyunk  

tanúi ezekben a napokban. Francia- 
ország népe boldogan ünnepli kíván
ságainak győzelemre jutását. Viet
namban ujjongva ünneplik a béke 
győzelmét. A  világ békeszerető em 
berei örömmel és elismeréssel ve
szik  tudomásul, hogy a vietnami 
béke máris hozza újabb következ
ményeit. A  népi Vietnam  kész 
Franciaországgal a kulturális és 
gazdasági kapcsolatok kiépítésére és 
fenntartására. K ét különböző társa
dalmi és gazdasági rend találkozik 
és él egymásmelleit békésen V iet
namban, s ezzel bizonyítja, hogy le
hetséges az eltérő szociális és gazda
sági berendezkedés ellenére is a né-

T JO SSZU  IDEJE M OST V IR -  
1 1  R A D N AK  R Á N K  az első na

pok, amikor a földkerekségen sehol 
sincs háború. A  becsületes emberek 
győzelme ez, az erkölcsi igazságé a 
bűn felett. S  ezért az eredm ények 
fe lett örvendező em berek között ott 
van a békét akaró keresztyénék  
hálaadása is. Mi tudjuk, hogy az 
Isten szeret, s azt is, hogy Isten  
bennünket nem  egymás ellen törő, 
bűnös vérontásra, hanem szolgáló 
szeretetre terem tett. Isten akara
tá t és jóindulatát lá tjuk abban, 
hogy a fe jünk  fe lett tornyosuló v i
harfelhőidet szétkergette és az em
beriség erkölcsi ereje győzedelmes
kedhetett a bűn kísértő gyalázatán.

A  N A G Y  ÖRÖM ÉS A  N A G Y  
EREDM ÉNYEK azonban újabb kö
telességekre em lékeztetnek. Ha gya
rapodott is a békét akaró és meg
egyezésre törekvő államok száma, 
mégsem m indenki egy ebben a tö
rekvésben. Ha meg is változott az 
egyensúly, a m ásik serpenyőről még
sem  szabad megfeledkezni. A  küz
delmet tovább kell folytatni, hogy a 
fegyverropogás ne csak elhallgasson, 
de soha többé vissza ne térjen. Har
colni kell a békéért továbbra is, hogy 
ezentúl mindig nyugodtak lehessünk 
a magunk, szeretteink és ember
társaink élete és jövője felől. A  
Korea békéjéért való küzdelem  még 
nem ért véget.

EÜLYTATN 1 K ELL A  BESZEL- 
-*• G ETEST Európa biztonságáról 

is. A  béke útján  nincs megállás, nem  
szabad lennie. Ezért van szükség a 
keresztyének imájára és munkájára  
a békesség érdekében. Ezért kell 
hősiesen helytállanunk a béke vártá
ján m indannyiunknak, akiknek ked
ves ez a szó: béke. K inek lenne 
kedvesebb, m int az igaz keresztyé
neknek, akik hiszik és tudják, hogy 
az Isten szava az ö terem tett vilá
gához a karácsonyi evangéliumtól a 
húsvéti feltámadásig mindig a bé
kesség? A  m i egyházunk és a hivő 
evangélikusok a mi egyházunkban  
tovább imádkoznak. Hálát adunk az 
eddig megtett ú tért és kérjük Isten  
Szentleikének áldását, hogy hangos 
szóval, eredményesen tehessünk bi
zonyságot a kapott ajándékokról, az 
elért eredményekről és hűséges kö
telességteljesítéssel dolgozhassunk a 
további eredményekért, az egész vi
lág tartós, igazi békességéért!

Z.

Püspökeink felh ívása  a  gyülekezetekhez  
az árvízkárosultak m egseg ítése  érdekében

Keresztyén Gyülekezet!
Testvérek az Űr Jézus Krisztusban!

Hazánk dunamenti lakosainak egyrészét árvíz súj
totta. Sokan átmenetileg hajléktalanná váltak, élet
veszélyben forogtak, sokan súlyos károkat szenvedtek 
földi javaikban és reménységeikben, hogy munkájukat 
a dúsan termő föld szépen fogja jutalmazni. Az együtt
érzés. a testvéri segítés gondolata, a veszélybenlevőkért 
mondott imádság lelke töltötte el szívünket az árvíz
veszély napjain. Több gyülekezetünket is súlyosan érin
tette az ár és a vele kapcsolatos védekezés erőfeszítése. 
Ezekben a napokban újra megtapasztaltuk, hogy egy 
test vagyunk s hogy népünk és népünk minden rétegé
nek minden öröme és bánata közös. Űjra megtapasztal
tuk, hogy a felebaráti szeretet Isten félreérthetetlen 
parancsa, melyet be kell töltenünk a földön. Az evan
gélikus gyülekezetek már felhívásunk előtt megkezd
ték az imádkozást a bajbajutottakért, offertóriumokat 
ajánlottak fel az árvízkárosultaknak és evangélikus 
hívek mindenütt, ahol arra módjuk volt, részt vettek az 
árvízvédelmi munkákban, az elemekkel való küzdelem 
hősies harcában. Mindez Istentől van és a keresztyén 
hit gyümölcse, földi életünk Isten akaratából próba
tétellé vált viszonyai között. E próbatételből ismét 
sokat tanultunk. Most is megmutatkozott, hogy a ma
gyar nemzet egységes. Az othonaikat, földjüket védő 
magyar parasztok mellett ott küzdöttek a gáton a sok
szor messzi városokból érkezett gyári munkások és 
értelmiségiek, valamint néphadseregünk katonái. Az 
áldozatkészségnek, a megerőltető szolgálatnak, a fele
baráti szeretetnek hősi példáját adta nem egy. Az em
beri életek és az emberi értékek megmentésének ez az 
egységes, szent akarata dolgozó népünk hazaszereteté
nek és egységének bizonyítéka. Legyünk hálásak azért, 
hogy Isten így mutatta meg nekünk a nagy veszély 
óráiban nemzetünk erejét s az egymás iránti szeretet 
oly sok örömét.

Ma már azonban az a dolgunk, hogy megsegítsük a 
kárvallottakat. Ezreket kell hozzásegíteni új hajlékhoz, 
vagy a megrongált hajlékok kijavításához. Kenyeret

kell adnunk azoknak, akiknek kenyerét, évi keresetét 
sodorta magával az árvíz. Evangélikus gyülekezeteink 
és híveink vegyenek részt abban a társadalmi megmoz
dulásban, melyet hazánk kormánya és népe indít az 
árvízkárosultak megsegítésére. Adományainkat vigyük 
abba a közös nemzeti alapba, amelyet ebből a célból 
most teremt meg hazánk lakossága. Adakozzék minden 
evangélikus keresetének megfelelően a hit gyümölcse
ként Isten tetszésére, bajbajutott magyar emberek 
megsegítésére.

Egész sereg evangélikus gyülekezet tartott már 
eddig is templomi offertóriumot az árvízkárosultak ja
vára. Ez bizonyára Istennek tetsző gondolat volt és 
példaadó az igehallgató és bizonyságtevő, imádkozó és 
szolgáló gyülekezetek számára. Egyházunk valamennyi 
gyülekezetét kérjük, csatlakozzék a többiekhez és ren
dezzen templomi offertóriumot az árvízkárosultak szá
mára. Az evangélikus hívek személyes és a társadalmi 
akcióba küldött közvetlen adakozása mellett az evan
gélikus gyülekezetek közös áldozata is mutatkozzék 
meg és példázza a keresztyének szolgáló szeretetét s 
egyházunknak a magyar néppel való egységét egyaránt.

Az árvízzel sújtott testvéreinknek üzenjük, hogy 
velük vagyunk imádságainkkal, áldozathozatalunkkal 
s a Krisztus evangéliumából merített hit reménységé
vel. Fogjanak hozzá bizakodással az elveszett értékek 
pótlásához, házaik, otthonaik újjáépítéséhez s legyenek 
meggyőződve arról, hogy Isten, aki ezt a próbát szá
mukra adta, erőt ad az újrakezdéshez is. De legyenek 
meggyőződve arról is, amiről a veszély órájában meg 
lehettek győződve, hogy nemzetünk egésze, s benne 
egyházunk egésze áll mellettük a szeretetnek, a vigasz
talásnak és a segítésnek erejével.

Isten kegyelme legyen velünk!
Erős vár a mi Istenünk!

Budapest, 1954. július 27.

D. Dezséry László D. Dr. Vető Lajos
a Déli Egyházkerület az Északi Egyházkerület

püspöke püspöke

K Ü LFÖ L D I EG Y H Á ZI H ÍR EK
AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁ

CSA egyik elnökét, Bell chichesteri 
püspököt, aki ez év elején megláto
gatta egyházunkat, június 10-én, lel
késszé szentelése 25 éves jubileumán 
székvárosa díszpolgárává választotta. 
Visser’t Hooft holland lelkészt, az 
Egyházak Világtanácsának főtitkárát 
pedig az északamerikai Yale egye
tem tiszteletbeli doktorává avatta, 
hogy ezzel »mint professzort, írót, ál
lamférfit és mindenek előtt, mint Is
ten emberét« munkásságáért kitün
tesse.

CSEHSZLOVÁKIÁBAN a »Ke
hely« könyvkiadóvállalat kiadásában 
megjelent cseh nyelven Bereczky 
Albert református püspök tíz prédi
kációja »Az idők jelei« címen. A fü
zethez J. L. Hromádka dékán írt elő
szót.

INDIÁBAN első ízben iktattak in
diai származású rektort a teológiai 
főiskolán dr. Ghandran személyében 
június 16-án. Székfoglaló beszédében 
az új rektor arra hívta fel az indiai 
keresztyéneket, hogy maguk támo
gassák a teológiai főiskolát és ezzel 
segítsék elő, hogy az indiai teológiai 
élet központjává váljék.

KÍNÁBAN teljes a vallásszabad
ság — mondta a népi Kínából vissza
térve M. James anglikán lelkész. 
Egyhónapos útja során meggyőző
dött arról, hogy a templomok nyitva 
vannak és a keresztyéneket semmi 
bántódás sem éri. Kína 600 milliós 
népéből mintegy három millió ke
resztyén, ezek szabadon gyakorolják 
vallásukat. James elmondta, hogy a 
kínai nép ragaszkodik Mao Ce-tung 
kormányához, mert benne látja meg
testesülni azt az erős akaratot, mely 
a kínai népet évszázados nyomorá
ból és rabszolgaságából kiemelte. — 
Ezeknek a szavaknak azért rendkí
vüli a jelentősége, mert ellentétben 
áll nyugati katolikus egyházi veze
tők kijelentéseivel, akik azt állítják, 
hogy Kínában nincs teljes vallás- 
szabadság.

KÍNÁBÓL hazatérve két angol 
kvóker megilletődóssel számolt be a 
kínai keresztyének vallásos életé
ről. Mint mondják, a kínai keresz
tyén leányegyesiílet taglétszáma 
emelkedik. Örömmel számoltak be a 
népi kormány nagyszerű alkotásai
ról is.

Jól végzett munka
A PIHENÉS állandóan ott van az

életünkben, naponként szükségünk 
van rá és naponként eleget is teszünk 
ennek az igényünknek, de ezek a 
nyári hónapok a pihenés igazi ideje. 
Ilyenkor hosszabb és alaposabb pi
henésre vágyunk és ezt akarjuk el
érni a szabadság idején, üdüléssel, 
szórakozással. Hazánk nagyon gazdag 
szebbnél szebb és pihenésre igen al
kalmas tájakban, a Balatontól el
kezdve hegyeinkig, s nem hagyva ki 
az Alföld szép üdülőhelyeit sem, 
mint Hajdúszoboszló is. Dolgozó em
berekkel telnek meg ezekben a he
tekben a vonatok, akik most nem 
kötelesség teljesítésére, új munkára 
vagy családi kötelezettség okából 
utaznak, hanem pihenésre. Vidám 
arcok mindenütt, a készülődés lá
zával. Az emberek hatalmas csoma
gokkal utaznak, fürdőruhákkal és 
labdákkal, szöges túristacipővel és 
kiránduló holmival, a vasúti kocsik 
ajtajába belegabalyodnak a horgász
bottal és szorgalmasan tanulják a 
vízi jártassági vizsga elméleti anya
gát.

JÖL VÉGZETT MUNKA után jól 
esik és megérdemelt a pihenés. Ez a 
két dolog összefügg. Nemcsak azért, 
mert a munka fáradságát kell kipi
henni, a dologra fordított erőt kell 
újra gyűjteni, hanem mert csak így 
van erkölcsi lehetőség a pihenésre. 
A semmittevésen nincs pihennivaló, 
de nem is becsületes dolog pihenés
sel toldani meg.

A MI KERESZTYÉN HITÜNK is 
erre tanít bennünket. Az isteni tör
vény is beszél pihenésről, nagyra ér
tékeli, szinte azt mondhatnánk, hogy 
kötelezővé teszi. De figyeljük meg 
jól az ige szavát: »Hat napon át 
munkálkodjál és végezd minden dol
godat, a hetediken pedig nyugodjál 
és pihenj« — mondja (2. Móz. 20, 8 
—11, 23, 12 és még sok más helyen). 
Nem önmagában való ajándék a 
szombat, hanem ajándék a munka 
nyomán. A mondat mindkét fele 
hangsúlyos és a második rész az el
sőtől nyeri nemcsak súlyát, de er
kölcsi értékét és veretét is.

A PIHENÉS ÉPPEN EZÉRT SO
HASEM SEMMITTEVÉS. Célja van. 
Felüdít és megerősít. Képessé tesz a 
további helytállásra. Pihenés nélkül 
alig vagy nem soká lehet jó mun
kát végezni, de azért pihenünk, hogy 
mindig jól dolgozhassunk. A pihenés

után — jó pihenés
hasznos a többi ember számára is, 
mert képessé tesz a további hasznos 
életre.

JÖL ESIK A FELÜDÜLÉS, de
nem nyomtalan ez a könnyebb élet 
sem. Nem is mindegy, hogy hogyan 
pihenünk. Az ünnep van az ember
ért — tanít az írás, hogy lássuk, 
ettől az ünneptől, a pihenéstől, a sza
badságtól nekünk magunknak és az 
embereknek is vámunk kell valamit. 
Csak az igazi pihenés, amelyik hasz
nos. Ezért kell válogatósnak lenni a 
szórakozásban és a könyvekben, a 
zenében és a gondolatokban egyfor
mán. A könnyebbség nem jelent 
súlytalanságot, s ha ilyenkor köny- 
nyebb olvasnivaló és szórakozás után 
vágyunk is, mégis, ilyenkor is kerül
nünk kell a semmi, súlytalan, érték
telen és éppen ezért hamis pihenést. 
Egy vidám kacaj, boldog játék, ön
feledt fürdőzés vagy a természet 
szépségeibe belecsodálkozó kirándu
lás képes a felüdítésre éppen úgy, 
mint egy lebilincselő könyv vagy a 
kellemes muzsika, de figyeljük csak 
meg tapasztalatainkat: a henyeség, 
a minden áron vígság, a túlzásba vitt 
könnyűség, a rémregény vagy a ri- 
koltozó »könnyűzene« éppen olyan 
fárasztó és kimerítő, mint a rosszúl 
végzett munka vagy akár a — sem
mittevés.

JÖL VÉGZETT MUNKA UTÁN 
JÖL ESIK A PIHENÉS. Sok, sok 
ember élvezi becsületes munkája ju
talmaként ezekben a napokban a pi
henést. Szívből kívánjuk nekik — s 
magunknak is — hogy legyen ez a 
pihenő idő mindannyiunknak egész
séges, üdítő és hasznos!

A  FRANCIAO RSZÁG I Toulouse 
ban Sáliéges bíboros érvénytelennek 
nyilvánította egy artista házaspár há
zasságkötését. m ivel azt a város fő
terén, 20 méter magasságban kihúzott 
drótkötélen tartották meg. A  kötél
táncos jegyesek a kötélen álltak, a 
szertartást végző Simon páter pedig 
tűzoltólétrának a tétjéről eskette meg 
őket. A  bíboros nyilatkozata szerint 
az esküvőt a földön kellett volna 
megtartaniok, legföljebb a lakodalmi 
ebédet költhették volna el a kifeszí
te tt kötélen. Mivel az eskető páter a 
bíboros hozzájárulása nélkül végezte 
el így a szertartást, a házasságkötést 
érvénytelennek nyilvánította.



2 EVANGÉLIKUS ÉLET

Hitvallás előtt
»■Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot 

kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és féle
lemmel, jó lelkiismeretetek lévén.« X. Pét. 3, 15/b—16/a

A hitben élő egyház • életéhez min
den időben hozzátartozott a hitval
lás. Az élő egyház újra és újra szük
ségét érzi annak, hogy tisztázza ön
maga számára: Kiben hisz és mit 
hisz Felőle. Miiközben ezt megteszi 
megerősödik hite kegyelmes Urában, 
lendülettel tölti el az elhívás re
ménysége, tisztul a látása és tisztul 
az arca is a bűn sömörgözésétől. De 
az a szolgálat is, amelyre élő Ura 
rendelte az egyházat ezen a földön, 
készteti, hogy nyíltan és őszintén, 
bátran és határozottan vallja meg: 
Kiben hisz és mit hisz Felőle. Mi
közben ezt megteszi, végzi misszió
ját; evangéliumot hirdet és sebet kö
töz.

Az egyház története során voltak 
olyan időszakok, amikor a szokott
nál hangosabban, nyíltabban, bát
rabban kellett megváltania hitét. 
Az egyház Szentlélektől gazdagon 
megáldott állapota, vagy az adott 
helyzet, amelyben élt, késztette a 
vallástételre. Ilyen forró levegőben 
hangzottak el az első keresztyénség 
és a reformáció népének hitvallása 
is. Ezekre az időkre emlékeztet ben
nünket az egyház jelenlegi hely
zete is. Nyugattól-keletig

a Szentlélek megújító füzében 
hatalmas teológiai tusakodások
ban kristályosodik az egyház 
egyetlen igazi kincse: az evan

gélium.
Súlyos egzisztenciális kérdések ne
hezednek az egész emberiség életére 
és az egyház asztalára a világgal 
együttes léte odateszi ezeket a kér
déseket.

Az emberiség nagv problémáival 
viaskodva megkérdezi az egy
házat: tudsz-e valamit mondani 

nékünk, tudsz-e segíteni?
Ilyen forró légkörben, ilyen hát

térrel indul az Egyházak Világta
nácsa evanstoni vidágyűlése. Hitval
lás előtt áll a világ keresztyénsége. 
Meg kell vallania önmaga és az 
egész világ hasznára: Kiben hisz és 
mit hisz Felőle.

A vallástételre készen kel.1 lenni. 
A választ nem lehet és nem szabad 
könnyelműen odavetni. Átgondolat
lan, elhamarkodott kijelentéseknek 
nincs helye. Készülni kell, hogy a 
vallástétel határozott és kiforrott 
legyen, amikor elhangzik. Ezért fo
lyik magyarországi evangélikus egy
házunkban a készülés már hosszú 
idő óta erre a nagygyűlésre. Püspö
kök, teológiai tanárok és mindnyá
junk asztalára minden nap odake
rülő lecke. Lelkészi összejövetelek 
elmaradhatatlan témája. Az idei 
nyár folyamán több mint 400 lelkész 
tárgyalja hétről hétre a gyenesdiási 
lelkész-konferenciákon. Konferen
ciáink megbeszéléssel egybekötött 
előadásainak tárgya. Egyházi ügy. 
Mindenki, aki csak benne él az egy
ház életében hallhat róla, hozzászól
hat, kiegészíthet.

A vallástételhez szelídségre van 
szükség. Nem állhat mögötte vad in
dulat, sem fölényes gőg. A Krisztus 
indulata kell, hogy átjárja, aki 
arra inti övéit: tanuljátok meg tő
lem, hogy én szelíd és alázatos lelkű

vagyok. Annak a szeretetnek kell 
áthatni a vallástételt, amelyet az 
egyház az Urától kap, amely sze
retet magához tudja ölelni az egész 
vajúdó világot, ezt a lázas, ezer seb
bel, bajjal vívódó teremtettséget.

Vallást tenni csak félelemmel le
het. Igaz istenfélelemmel. Hiszen

amikor megvalljuk hitünket, az 
nemcsak egyes embereknek, 
nemcsak az emberiségnek szól, 
hanem az élő Isten előtt teszünk 

vallást Öróla.
A Róla való vallástétel pedig soha
sem izgalommentes. Számadással 
tartozunk Néki az elhangzó mon
datokért. Emellett emberek életéről 
és üdvösségéről van szó, felelősség- 
teljes szolgálatról. A hit tapasztala
tából semmit sem szabad elhagyni, 
földre ejteni, elhallgatni vagy meg
másítani.

Jó lelkiismeretre van szükség a 
vallás tételhez. Tudni illik arra. hogy 
amit kimondunk, az őszinte vallomás 
legyen. Azt mi így tudjuk és így 
hisszük valóban. Azért vállaljuk Is
ten és emberek előtt minden idő
ben a felelősséget. Nem szabad 
semmiféle hátsó gondolatnak, szá
mításnak és érdeknek meghúzódnia 
e mögött a vallomás mögött.

Végül, de nem utolsósorban, ha
nem mindenekelőtt és felett a val
lástételnek csak egy lehet a tar
talma: a Jézus Krisztusban, a világ 
Megváltójában és Urában való ele
ven reménységünk, aki szerette és 
szereti mindvégig az egész világot 
és megvalósítja, teljességre viszi 
újjáteremtő munkáját.

Az a biztató az evanstoni gyű
lésben, hogy ott hordozza fő- 
témájában a hitvallás szívét: 

Krisztus a világ reménysége.

Ez a hitvallás — mint a Krisztus
ról való hitvallás mindig — nem 
néhány ember ügye, hanem az egész 
egyházé. Evanstonban küldöttségek 
lesznek, de szavuk nemcsak az 
övék, hanem a mi gyülekezeteinké, 
híveinké is.

Adja Isten, hogy ez a világgyű
lés valóban szavakba foglal
hassa azt, ahogyan a mi gyüleke
zeteink és velünk együtt sok
sok Krisztusban hivő ember 
hisz az Ür Jézus Krisztus bűn
bocsátó, életet adó és békességre 
vezető hatalmában, abban, hogy 
Ö nekünk valamennyiünknek és 
ennek az egész világnak, a békes
séget kereső emberiségnek a re

ménysége.

A HUNGÁRIÁK CHURCH PRESS
— a magyarországi protestáns egy
házak külföldet tájékoztató kőnyo- 
matosa — most megjelent júliusi 
számában teljes terjedelmében közli 
a magyarországi protestáns egyhá
zak bizonyságtételét a keresztyén 
reménységről az evanstoni világ
gyűléssel kapcsolatosan. Az egész 
bizonyságtevés 16 teljes oldalt tesz 
ki. Részletes ismertetésére lapunk 
legközelebbi számában visszatérünk.

A júliusi szám az EVT evanstoni 
világkonferenciája tiszteletére képes 
melléklettel jelent meg. Ez a har
minckét oldalas, díszes kiállítású fü
zet cikkekben és képekben számol 
be egyházaink életéről. A vezető
cikk a magyar reformátorok és Lu
ther s Kálvin tanítványai közötti ba
ráti, testvéri kapcsolatokra való uta
lással a magyar protestáns egyházak
nak a világ keresztyénségével való 
kapcsolatairól számol be. A képek 
bemutatják a hazánkban járt kül
földi egyházi vezetőket, közöttük S. 
Herman lelkészt, az EVT újjáépítési 
osztályának képviselőjét, Visser’t 
Hooft főtitkárt, Hromádka profesz- 
szort, Barth, Thumeysen és Lüthi 
svájci teológusokat, Niemöller egy
házi elnököt, Myikolá.i metropolitát, 
Bell chichesteri püspököt és máso
kat. A cikk bőven ismerteti mind
ezeket a látogatásokat, majd szól 
azokról a világkonferenciákról, ame
lyeken egyházaink képviselői részt 
vettek, így többek között a lundi 
»Hit- és egyházalkotmány« gyűlés
ről. Egyházi vezetőink külföldi út
jairól szólva püspökeink pozsonyi 
díszdoktorrá avatásáról is olvasható 
beszámoló, több fényképpel illusz
trálva. Hat kép külföldi vendégein
ket mutatja be templomok szószé
kén hirdetve az igét egyházaink fi
gyelő népének. Külön cikk számol be 
protestáns egyházaink ökumenikus 
tanulmányi munkájáról s a gyüleke
zetekben folyó ilyen munkáról is. A 
teológiai akadémiák életét is bemu
tatták a képek s a betűk. Az Evan
gélikus Teológiai Akadémia életéről 
szóló beszámolót dr. Pálfy Miklós 
•’ékán készítette. Szó van a külön
kiadásban a vizsolyi templomról, 
mint a magyar biblia bölcsőiéről, s 
a vizsolyi bibliát követő különféle 
magyarnyelvű bibliákról. Több kép 
s két hosszabb cikk számol be egy
házaink külső és belső újjáépítésé
ről. Teológiai Akadémiánk képe mel
lett látható többek között a péteri 
templom, a csömöri és a budahegy- 
vidéki konfirmandusok képe is.

A füzet borítólapját Csók István 
Kossuth-díjas festőművész »Ezt cse
lekedjetek az én emlékezetemre« 
című úrvacsoraképe díszíti.

1 Házimunkára munkaerőket keres 
az Evangélikus Egyházegyetem 
Diáikániai Osztálya, Budapest, VIII., 
ULlői-út 24. Jelentkezés a délelőtti 
órákban.Mezősi György

Augusztus hó folyamán megjelenik
dr. Kamer Károly

BEVEZETÉS A  T E O L Ó G IÁ B A
c. könyve. A kb. 170 oldalas könyv ára előreláthatólag fűzve 30 forint, 
kötve 38 forint lesz. — Előjegyzéseket kér az Evangélikus Egyetemes 

Sajtóosztály, Budapest, VIII., Puskin-u. 12.

A z Ősz szétterítette a tájra rőtarany 
haját. A  szőlőhegyek mézédes m o
sollyal tekin tettek a lankák felé. 
Gazdag nyár után dús termékenység  
nehéz, ízes jeleit hordozták a fák  s 
az embert eltöltötte a belső megelége
dés. Könnyebben fakadt a nevetés, 
könnyelműbben csattant a csók, szí
nesebb lett m inden álom és gazda
gabb az emberi reménység.

Ez a magabiztosság látszott meg 
Szilassi Béla segédlelkészen is. A z  
állomáson leugrott a kocsi lépcsőjé
ről s maga után emelte ragyogó lakk
táskáját. Sötétszürke ruha simult 
rajta s vasalt nadrágja a nagyvárosi 
életformát dicsőítette. Fején elegáns 
kalap, balkarján finom  esőköpeny, 
levéltárcájában a menyasszony képe 
és a püspök kirendelő levele új ál
lomáshelyére. S ami még a képhez 
tartozik: hetyke kis fekete bajusz s a 
lakktáskában a legújabb, legjobb 
teológiai m ű v e k . . .

Szilassi Béla hódításra készült. 
Ezerötszázlelkes gyülekezet várta és a 
megüresedett lelkészi állás. Régi 
templom, szép parókia, árnyas, vi
rágos falu, kissé távolabb a vasút
állomástól, de hűséges, szorgalmas 
nép. Am ikor a püspök búcsúzáskor 
kezet fogott vele, azt mondta:

— Tőled függ a papválasztás ered
ménye. A z első perctől kezdve légy 
figyelmes, becsüld meg a nyáj m in
den egyes tagját, prédikálj egysze
rűen és világosan s ha megszeretnek, 
három hónap m úlva gyülekezeti lel
kész lehetsz. . .  Bízom benned . . .

Így ugrott le Szilassi Béla a vasúti 
kocsi lépcsőjéről, ruganyosán, fiata
losan, magabiztosan. A z a három hó
nap? . . .  Mosolygott magában: elég 
lesz kettő i s . . .

Várady Lajos :

P apvá lasztás
Egy szekér állott az állomás m el

lett, kétlovas szekér. A  bakon pedig 
maga a kiskurátor, Esze Józsi bácsi. 
Fején esőverte seszínű kalap. Bajsza 
kétoldalt lelógott, szemöldöke árnyé
kot vete tt komor barna szemére. 
Nadrágja csupa fo lt s a lábán poros 
bakancs. Egykedvűen trónolt és os
tort tartó kezével kalapja felé bö
kött, úgy invitálta a fiatalt maga 
mellé a pokróccal takart deszka
ülésre. Kezet fogtak, elindultak, át
baktatva a szombat délután hazaté
rők tömegén. Csk később kezdődött 
a poroszkálás. A  lovak legyeket csap
kodtak farkukkal, a por csendesen 
szitált a Szilassi Béla kalapjára, ru
hájára, szép fényes fekete cipőjére. 
A késői nyár melege tüzelt körülöt
tük. A  deszkaülés erre csúszott, arra 
csúszott, a kerekek köves országúton 
futottak, a szekér zörgött, zötyögött, 
Szilassi Béla foga meg össze-össze- 
koccant s ezzel m egállt m inden be
szélgetési lehetőség ke tte jük  között.

De azután hegynek indultak s a lo
vak kényelmesen húztak. Az árok 
partján utolsó szépségükben színesed
tek a virágok szürke porsapkával, az 
ég derűsen elnyújtózkodott s leste 
félszemmel a kergetődző bárányfel
hőket. A z  országút m ellett füves gya
logút kínálkozott az eperfák alatt 
s Szilassi Béla egyszer csak kapta 
magát s már lenn is volt a kicsi úton  
a kocsi m ellett, jobbjában a kalapja 
s azzal legyezgette magát. Gondola
tai kapkodva kergették egymást. Hol 
a kis menyasszonyra gondolt, hol 
belebámult az őszi igézetbe, hol fel
felé nézett, a végtelenségbe, hol a

a z  országúton
hegyeket leste s a m esszi erdők sö
tét foltjait.

Esze Józsi bácsi meg csak ült a 
bakon egykedvűen, m in t akinek m in
den jó. Néha a lovak háta fe lett su- 
hintgatott ostorával, néha igazgatta 
a kalapját s úgy kurtán-furcsán, m int 
aki nem  sokat tud, válaszolgatott a 
tisztelendő úrnak, aki peckesen lépe
getett a füves gyalogúton a falu felé, 
a templom  felé, az állás felé, a há
zasság felé. Magában mosolygott a 
hetyke kis fekete bajusz s a lakktás
kában pihentek a legújabb teológiai 
m űvek . . .  Különösen akkor volt m a
gában biztos Szilassi Béla, amikor 
azt kérdezte Esze Józsi bácsitól, hogy:

— Hát aztán, nagyon szeretne-e 
már papot választani a gyülekezet?

Mire Józsi bácsi összeszorította a 
száját, szem ével körülnézett a földe
ken, am elyeken em berek és állatok 
mozogtak szorgalmasan és szekerek  
hordták a frissen tört kukoricát. In
kább csak úgy maga elé mondta, 
hogy:

— A kad éppen más dolgunk is ezen 
a világán . . .

De Szilassi Béla nem  figyelt erre. 
Arra gondolt, hogy elég lesz a pap- 
választáshoz ké t hónap i s , . .

S baktattak tovább, ő a kocsi m el
lett s Esze Józsi bácsi, a kiskurátor 
ült a bakon . . .

Szilassi Béla nem  sejtette, hogy 
ezen az úton eldőlt a papválasztás, 
De nem az ő javára .,  .

*
Mert kifogás, az bőven akadt. A  

kiszálló esperes falubeli származás

1954. augusztus 1. Szentliáromság-u. 7. vasárnap »Isten világosságra hív, 
hogy örök életünk legyen.« — Liturgikus szín: zöld.

1. Jn. 5, 9—13. — Jn. 12, 44—50.

TÖRDAS
D. dr. Vető Lajos püspök július 

25-én, vasárnap látogatást tett a
tordasi gyülekezetben. A délelőtti is
tentiszteleten prédikált, majd a 
presbitereknek tartott előadást. A 
délutáni istentiszteleten Turcsányi 
Károly egyházkerületi lelkész prédi
kált.
GYÖR-SOPRON1 EGYHÁZMEGYE

Az egyházmegye gyülekezetei es
peressé választották Weltler Rezső 
soproni lelkészt.
VASI EGYHÁZMEGYE

Az egyházmegye gyülekezetei es
peressé választották Fülöp Dezső 
büki lelkészt, egyházmegyei felügye
lővé pedig Mihály Sándor körmendi 
egyházközségi felügyelőt, az egyház
megye eddigi világi jegyzőjét.
FERENCVÁROS

A gyülekezet megkezdte imaterme 
bővítésére a gyűjtést. A nemrég el
készült bővítési terveket kifüggesz
tették és a gyülekezeti tagok nagy 
érdeklődéssel nézegetik, bizakodás
sal beszélgetve megvalósításukról. 
FŐT

A Déli Egyházkerület fóti Bel- 
missziói Otthonában augusztus hó 
folyamán a következő csendeshetek 
lesznek:

5—9. szórványban élő családok ré
szére »Só és kovász« összefoglaló 
címen;

12—16. asszonyok, leányok részére 
»Imhol az Űr szolgálója« címen;

19—23. családok részére, főleg ne
velési kérdésekkel foglalkozó csen
deshét »Meggyökerezvén és tovább 
épülvén Őbenne« címen.

26—30. gyülekezeti munkások ré
szére »Erőm, üdvöm, reményem« cí
men.

Részvételi díj: napi 15 forint. Je
lentkezés Evangélikus Belmissziól 
Otthon, Főt, címen.
GYÚRÓ

Július 25-én délután látogatást 
tett a gyülekezetben D. dr. Vető 
Lajos püspök. Az esti istentisztele
ten igehirdetéssel is szolgált.

REFORMÁTUS EGYHÁZ
A Református Egyetemes Konvent 

elnöksége a Dunamelléki Reformá
tus Egyházkerület Teológiai Akadé
miája igazgató tanácsának javasla
tára a dr. Victor János elhalálozá
sával megüresedett rendszeres teo
lógiai tanszékre Nagy Barna volt 
sárospataki teológiai tanárt nevezte 
ki.
HEGYESHALOM

Az egyházközség megüresedett 
lelkészi állásába meghívta Sikter 
László helyettes lelkészt. Beiktatása 
augusztus 8-án lesz.
PUSZTAOTTLAKA

Ez idén 16 gyermek járult a kon» 
firmáció alkalmával az Ür asztalá
hoz, velük együtt nagy számban 
hozzátartozóik és a gyülekezet is. A 
komfinmáltaikat egyháztagek látták 
vendégül ebédre, majd szeretetven- 
dégség volt, ahol Filippinyi János 
lelkész vezetésével békéscsabai ifjak 
végeztek szolgálatot. A háziasszo
nyok: id. Vandlik Mátyásné, Kiss 
Benőné, Tripó Jánosné. Sipiczky 
Györ.gyné és Suhajda Mihályné — 
nagy szeretettel segítettek a szere
tet vendégség sikeréhez.
m a t r a s z e n t is t v a n

A mátraszentistváni egyházi üdü
lőbe augusztus hónapra is lehet je
lentkezni 8—14 éves fiú- és leány
gyermekeknek üdültetésre. A gyer
mekek szakszerű felügyelet alatt, jó 
ellátásban részesülnek. Jelentkezés 
Rédey Pál egyházkerületi lelkész, 
igazgatónál, Budapest, VIII., Pus- 
kin-utca 12. Telefon: 138—656.
ELJEGYZÉS

Sipiczky Ilonát — Sipic2ky 
Györgynek, a pusztaottlakai egyház
község sok éven át volt gondnoká
nak és feleségének, Ribár Máriának 
leányát — eljegyezte Darabos 
László.
SZÜLETÉS

Gyebrovszky Györgynek és fele
ségének: Sipiczky Zsófiának (Puszta- 
ottlaka) György nevű, első gyerme
kük született.

Már több ízben hírt adtunk C. F. Harman anglikán kanonok, 
az Angol-Magyar Baráti Társaság elnöke hazánkban tett látoga
tásáról. Harman kanonok július 11-én, vasárnap délelőtt a kecs
keméti református gyülekezet istentiszteletén Mk. 16, 14—20 
alapján prédikált. Igehirdetésének egy részét közöljük az aláb
biakban:

— Igénkben a Jézus Krisztusban 
adatott szabadság alapokmánya ta
lálható. Jézus Krisztus evangéliuma 
a felszabadulás evangéliuma. Az 
emberiséget megpróbálja a félelem, 
a szükség, az ínség, a nyomorúság 
mindenféle kísértése. Ezek ellen ál
landó harcban vagyunk. A mi hi
tünk szerint, a mi Urunk, a Jézus

volt s akárhol szállt meg, az esti lám
pafény m ellett csak mondogatták:

— Fiatal emmég a h h o . .
Vagy pedig.
— Jobb lenne neki Budapesten, ott 

nincs sár . . .
Varga néni kenyeret dagasztott, 

amikor belépett az esperes, de már 
oda is vágta:

— Nincs a beszédjinek zam a tja . . .
Meg más effélét m ondtak. A z es

peres a tüdejét kibeszélte először, az
után meg fü le lt erre, fü le lt arra, m ert 
érezte, hogy nem  m ondják meg az 
igazságot. Szó, ami szó, a presbiteri 
ülésen egyhangúlag elhangzott:

— Hadd gyűjjön más is. Válasz
tani akarunk!

Közben elm últ már három hónap. 
Fütyült a téli szél s a kis fekete  ba
jusz ideges lett.

*
Végül is kiderült az igazság. De 

Szilassi Béla akkor már vonaton ült 
hazafelé. Éppen vasárnapra készülőd
tek. Szombat délután volt. Esze Józsi 
bácsi ism ét befogta a lovakat, hogy 
az állomásra induljon s elhozza az 
új tisztelendő urat.

Már éppen indulni akart, amikor 
örzse néni, a felesége m egjelent a 
konyhaajtóban s odakiáltott öreg pár
jának.

— Oszt, ha ez is gyalog gyün a ko
csi m ellett, tüstén t küldje vissza. 
Mert, aki dologidőben kocsit kér s 
m ellette baktat, az nem  közénk 
va ló . . .

Mire Józsi bácsi pattintott az osto
rával s azt felelte:

— Ne szólj bele, asszony, az egy
ház dőgába.-i

Krisztus megszabadít bennünket, 6 
az ő csodálatos ereje mienk lehet, ha 
igazán akarjuk azt. Jézus Krisztus 
magában foglalja mindazt az erőt, 
ami Istentől való s ami Istenben van. 
Akilk az ő nevében cselekszenek, re
ménységgel várhatják, hogy bennük 
is megnyilvánul ez az erő, őket is 
megvédelmezi Isten mindazokkal az 
erőkkel szemben, amelyek fenyege
tik ezt a világot.

— így az egyháznak módja van 
arra, hogy megmutassa Jézus Krisz
tus erejét a maga szolgálatában. Mi, 
keresztyének szavunkkal és szolgála
tunkkal elmondhatjuk a világnak, 
hogy Jézus Krisztusban nincsenek 
korlátok nemzetek és nemzetek kö
zött, világrészek és világrészek kö
zött, mert mindannyian egyek va
gyunk a Jézus Krisztusban. Ha mi — 
Jézus Krisztus egyházának tagjai —• 
meg akarjuk mutatni a világnák Jé
zus Krisztus erejét, akkor meg kell 
mutatnunk a benne való egységün
ket és el kell mondanunk taten üze
netét erről az egységről.

— Ne felejtsük el, hogy az evangé
liumnak van mondanivalója minden 
olyan kérdésben, amellyel nekünk 
szembe kell néznünk. Alkalmaznunk 
kell az evangéliumot a mi családi 
életünkre, alkalmaznunk kell a mi 
világi foglalkozásunkra, mindennapi 
munkánkra, alkalmaznunk kell a 
kulturális, szellemi életre, alkalmaz
nunk kell országunk életére és a 
nemzetközi életre. így lesz élővé és 
hatóvá Isten akarata rajtunk keresz
tül is az egész világ életére nézve. 
Jézus Krisztus tegnap és ma és 
mindörökké ugyanaz.

— Boldogan viszem haza ottho
nomba és hazámba a ti szeretetteljes 
köszöntéseteket ott élő keresztyén 
testvéreinknek. Imádkozni fogunk 
értetek és kérem, ti is imádkozzatok 
értünk. Remélem, hogy magyar- 
országi látogatásomnak az is egyik 
eredménye lesz, hogy az én népem 
és a ti népetek közelebb kerül egy
máshoz. Á mi Urunk Jézus Krisztus 
nevében kívánok nektek minden bé
kességet és minden örömöt a benne 
való hitben.
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A Z EMBERISÉG TÖRTÉNELME 
ezzel a paranccsal kezdődik: 

uralkodjatok a világ felett. Az ember 
azonban rosszul értette Isten szavait 
és egymás fölött kezdett el uralkod
ni. így született meg a világtörténe
lem legborzalmasabb képe: a trón és 
a rabszolga. Kain husángja és a há
borúk gyilkos fegyvere. Pedig Isten 
ezzel a paranccsal otthont akart adni 
a gyermekeinek és nem harcteret. 
Főleg nem poklot. Azóta az egész vé
res világtörténelem e körül a mon
dat körül forog: ki a nagyobb, ki a 
hatalmasabb? Ki az első és kinek van 
igaza?

Zebedeus fiaiban is ez a vágy, ez 
az örök emberi vágy könyörög Jé
zus felé: hódítani, uralkodni! Ügy 
élni, hogy mindig kapjunk valamit. 
Hogy minél nagyobb, több és gazda
gabb legyen az a kis birodalom, ame
lyik az én nevemre van írva és mi
nél magasabban álljak a hatalmam 
alá rendelt embereken. Legyen ha
talmam, súlyom, szavam. Messziről 
lássák, hogy én valaki vagyok. Fél
jenek és rettegjenek tőlem. És iri
gyeljenek, hogy nekem nagyobb da
rab jutott abból a világból, amit in
gyenes haszonbérbe harcoltam ki az 
elfutó élettől.

így tülekedik az ember napról nap
ra és századokról századokra véres 
háborúkban és háborgó otthonokban. 
És folyik a ' harc minden nap min
denért. Pascal, a nagy gondolkodó 
két gyermeket látott egyszer játszani 
a verőfényben. »Eredj innen — 
mondta az erősebbik a gyöngébbnek 
•— ez az én napsugaram!«

J ÉZUS, aki nagyon jól látta en
nek a napsugárharcnak a hát

terét, leinti a Zebedeus fiait: ne ver
sengjetek a hatalomért!

Ez a harc hiábavaló, mert mindig 
önzés! Elvesz valamit Istentől, az Is
ten céljai elől. Már pedig nekünk meg 
kell tanulnunk, hogy semmi sem ma
rad meg nekünk, amit Istentől elve
szünk, mint ahogy kialszik a parázs, 
amit elevsznek a tűzről.

Hiábavaló ez a harc azért is, mert 
elveszi a mások örömét. — Békéjét, 
verítékét és álmait. S nem lehet ál
dás azon, amiért emberi könnyek 
vádolnak egyszer.

Hiábavaló ez a nagy tülekedés, ez 
a hódító és önző háború azért is, mert 
egyszer mindenki megtapasztalja, 
hogy a halál kapujánál vissza kell 
hagynia Isten továbhi terveinek ki
harcolt kincseit. Ebben a világban el
búcsúzunk egyszer mindentől és min
denkitől, akár a toronyóráról, akár 
egy arany karóráról nézzük is az el
futó és reánk rohanó időt.

TÉZUS EGY ŰJ VILÁGOT TE- 
J REMTETT nekünk, ahol nem 

azt kérdezzük: kitől mit lehet kap
ni, hanem mit lehet adni? Ez a szol
gálat mámora. Jézus így adta oda 
Isten országát szóban, példában és 
kiömlő vérben. Kereste az alkalmat 
és kereste az embert, ahol segíteni, 
gyógyítani, adni lehetett. S adott min
denkinek. Kenyeret, egészséget, bé
két, napsugarat és üdvösséget. Mert 
mindenkinek mindenhez ráadásul 
odaadta az Istent.

Ez a szolgálat örökkévalósága. El
temetett századokból Ö élt legtovább. 
Ma is él. Mert semmi sem hal meg 
abból, ami Isten teremtő kezének 
lendületéből való! Ezért van az, hogy 
egyetlen dal sem némul el abból, 
ami az angyalok karácsonyi énekével 
összecseng. Az édesanyánkat elte-

N Y Á R I  R E G G E L
A párás nyárt reggel 
Fátyolon át ragyog.
Idd, be szomjas szemeddel 
A hamvas, áj napot!

Nézd, most kezdődik minden! 
Első szívdobbanás 
öröm e ég a színben,
Mi ez az úji) varázs?

Smaragd ékszer a pázsit,
Az ég kék  drágakő.
Bimbózó rózsafáid 
Rubintos ága nő!

Láttad már ezt a kertet? 
Tegnapi ismerős?
Ez volt lankadt, el ernyedt? 
Most ifjú, ép, erős!

S ismered ezt a lelket,
A k i beissza m ind  
E dús életszereimet,
Az illatot, a színt?

Állsz a hajnali kertben  
És hited felragyog.
S dallal köszöntőd csendben 
A  hamvas, új napot,
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metjük, mégis velünk jár, mint egy 
drága, napfényes árnyék. Krisztus 
meghalt a kereszten és mégis él, meg
nyugtat és porunk felett megáll, 
hogy szót emeljen értünk, ha vá
dolni kezd a halál.

A Z  EMBER EGY NAPON arra 
^  ébred, hogy az életben nem 

fontos se vagyon, se fény, se 
előbbre jutás, csak a szeretet. Ezért 
mondotta a régi pogány bölcs, Mar- 
kusz Auréliusz, hogy »nincs nagyobb 
méltóság, mint az olyan élet. ame
lyiknek mestersége a jóság!«

Az az erős, az a nagyobb, aki — 
szolgál! Maradandóan és örökkéva
lóan. A kő «hatalmas hegy lehet és 
beárnyékolhat egy vidéket. Csak fé
lelmet és éjszakát teremt. Az ibolya 
olyan kicsiny, hogy nem is lehet ész
revenni, mégis illatából születik a 
tavasz. Krisztus így várja övéit a 
szolgálatra. Ezért mondotta: — arról 
ismerik meg, hogy az én tanítvá
nyaim vagytok, ha egymást szeretni 
fogjátok.

TGEN, ERRŐL ISMERJENEK 
MEG MINKET, hogy adunk, 

szeretünk és szolgálunk. Hogy ezen 
a világon nem is várunk mást, mint 
időt és alkalmat a szolgálatra.

A többit megadja az Isten! — 
Reánk az tartozik, hogy úgy éljünk 
ebben a világban, hogy ő  minden 
pillanatban bennünk Magára ismer
jen. Ha ez megtörténik, akkor ez né- 
künk elég a földi útra és az örökké
valóságra.

Friedrich Lajos

A R A T Á S I  H Á L A
Bölcs és jóságos Isten,
Buzgón magasztalunk,
Végtelen kegyelmedért 
Jó A tyánknak vallunk.
Te a nap melegével 
A  magot kikelted,
Üdítesz langy esővel 
Erdőt, mezőt, kertet.
Jóságodból tart m inket 
A föld, m in t jó anyánk,
Bőven veszi áldásod 
Jó és rossz egyaránt.
Üdvözlégy, szép ünnepünk.
Haladás szent napja!
Bőven adott kenyeret 
A  m indenek A tyja.
A  földnek sok term ényét 
Élvezzük m értékkel 
És jó szívvel osszuk meg 
Szegény testvérinkkel.
M egelégedjünk azzal,
A m it te adsz nekünk,
Rút kapzsiságtól, A ty á n k  
Magad is óvd lelkünk.
Mert m i nemcsak a testnek  
Kenyeréért áldunk,
A z  örök életnek is 
Igéjére vágyunk.
Add, lélekben is nőjünk,
Mint a föld gab'nája,
Éréskor takaríts be 
M ennyed tárházába.
S ha jön a nagy aratás,
A  számadás napja,
N yerjen nálad kegyelm et 
Föld kicsinye, nagyja.

Szarvasi énekeskönyv 203. sz.

„Szenteknek közösségét..
KEVÉS SZÖT borított be annyira 

a félreértések köde, mint ezt a szót, 
hogy: szent. Pedig a Szentírás egyik 
alapfogalma rejtőzik mögötte s meg
értése, helyes használata ugyancsak 
nem mellékes kérdése keresztyénsé- 
günknek. S mégis — vagy talán ép
pen ezért — a századok folyamán 
annyi hamis értelmezés, téves gon
dolat rakódott reája, hogy alig lehet 
kihámozni igazi értelmét. Ezért van 
az, hogy a Apostoli Hitvallásnak 
ezzel a mondatával is alig tud vala
mit kezdeni a legtöbb evangélikus 
ember. Pedig vasárnapról vasárnapra 
elmondjuk ezt is a gyülekezet is
ten tiszteletében: »Hiszek egy keresz
tyén anyaszentegyházat, szenteknek 
közösségét. . .« Ugyan kik lehetnek 
ezek a szentek?

A szentek: a gyülekezet tagjai, te
hát mi, mindnyájan. Szokatlan gon
dolat ez s kissé meg is ütődnénk, ha 
így szólítana meg bennünket a 
szószékről az igehirdető: Kedves 
Szentek! Pedig Pál apostol így szólí
totta meg gyülekezeteit (Róm. 1. 
7; I. Kor. 1, 2; II. Kor. 1, 2; Efézus 
1, 1; Filippi 1, 1, stb.). S ne véljük,, 
hogy azok a gyülekezetek, azok a 
keresztyének talán valami különle
ges lények, csakugyan »-szentek« let
tek volna. Hanem azt kell megérte
nünk, hogy mit is jelent ez a szó a 
Bibliában.

Szent az, aki Istené, Isten tulaj
dona. akit Isten elhívott és ma
gának elválasztott, akit drága 
áron megvásárolt, a Krisztus 
áldozata árán. Ezek a szentek, 
vagyis mi mindnyájan, akik a 
keresztyénség által meghívást 

nyertünk az egyházba.
Minden keresztyén ember szent te
hát bibliai értelemben, mert hiszen 
Isten mindnyájunkra kinyújtotta ke
zét, mindnyájunkat eljegyzett magá
nak. Ez az ő mozdulata, amivel 
atyai keblére von bennünket, ha
szontalan, tékozló gyermekeit, ez 
szentel meg, vagyis ez tesz szentek
ké bennünket.

NEM A MAGUNK JÖSAGA, ér
demei által leszünk tehát szentek. 
Ez volt mindig a nagy félreértés a 
»szent« fogalma körül. Mintha az 
ember olyan sok jót cselekednék, 
olyan engedelmes gyermeke lehetne 
Istennek, hogy ezáltal »szentté lesz«. 
Mintha volnának ilyen emberek, 
akik messze kiemelkednek a többiek 
közül, akiknek feje körül csak
ugyan a szentség dicsfénye ragyog, 
akik már most megízleltek valamit 
az angyalok életéből, az örökkévaló
ság gyönyörűségéből. Nos, ilyen em
berek nincsenek, mert nem is lehet
nek.

Persze, vannak különbségek kö
zöttünk. A hitben is, annak 
gyümölcseiben, az új életben is.

Vannak kicsiny és gyengehitűek s 
vannak, akik már eljutottak a hitben 
az »érett férfiúságra«, ahogy egy 
helyt az apostol mondja. S vannak, 
akiknek életében több a bűn felett 
aratott győzelem, akik bővebben ter- 
mik a jó fa áldott gyümölcseit, — 
mások meg még a kezdet nehézségei 
között bukdácsolnak. Am ezek a kü
lönbségek csak emberi szemmel na»

gyök, — aminthogy emberi mérték
kel mérve csakugyan nagyok is le
hetnek. Isten színe előtt mégis 
eltörpülnek, ö  bennünket mint bű
nösöket lát és — megigazultakat, 
akiket befedez a Krisztus köntöse. 
Másfelől soha nem feledhetjük: bár
mely pillanatban, az utolsókból elsők 
és az elsőkből utolsók lehetnek! Aki 
azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy 
el ne essék. A hit napfényes tetőiről 
oly hamar a kétely, sőt a kétségbe
esés szakadékéba taszíthat a meg
próbáltatás. A bűn felett kivívott 
győzelmiünket semmivé teheti vala
mely újfajta kísértés, ami úgy tör 
reánk, mint a tolvaj s ott vet gán
csot, ahol nem is sejtjük. Szüntelen 
résen állami, vigyázni és imádkozni 
—, el nem bizakodni, fellengzően 
magunk felől nem képzelődni — ez 
a keresztyén ember szüntelen fel
adata és helyes magatartása. »Józa
nok legyetek, mert a ti ellenségetek 
körüljár, mint az ordító oroszlán, ke
resvén, akit elnyelhet«, inti Péter 
apostol híveit (I. Pét. 5, 8). Józanság, 
óh mennyire szükségünk van erre! 
E józanság óvhat meg attól, hogy 
szentségünket magukban keressük. 
Bizony nem bennünk van az, hanem 
Isten kegyelmes elhivatásában, hoz
zánk lehajló szeretetében. Szentek 
vagyunk, szent a gyülekezet, mert 
szeret minket az Isten.

»HISZEM A SZENTEK KÖZÖS
SEGÉT«, valljuk. Vagyis azt hisz- 
szük és valljuk, hogy e »szentek«, 
tehát a keresztyének nem magukban 
állnak és élnék, mint megannyi ma
gános fa a pusztában, hanem együtt, 
egymással és egymásért élnek: kö
zösségben, mint az erdő fái. Közös
ség, ez a szó is sokszor lett már fél
reértések áldozata. Nem azt jelenti 
ez, hogy az egyes felolvad, mint víz
csepp a tengerben. Nekem magam
nak kell hitre jutnom, megtérnem, jó 
gyümölcsöket teremne. Ám mind
ezt nem magánosán teszem, hanem 
a gyülekezetben, a hívek seregében, 
velük együtt küzdve, remélve s 
győzve. Gondoljunk az első tanítvá
nyokra. Szentek közössége voltak, — 
pedig ott lapult közöttük Judás is. 
Közösség voltak s azt a • parancsot 
kapták: széled je ték el a világ min
den tájára és hívogassatok ebbe a 
közösségbe minden népet. Ha ház az 
egyház, — minthogy a Biblia él e 
képpel, — akkor olyan ház, amely
nek ajtajai tárva vannak a négy ég
táj felé s ahonnan szüntelen kiraj
zanak a követek keresztutakra és 
sövények aljára s ahol szüntelen 
megterítve a hívogató asztal s ahol 
szüntelen hazavárja eüjbitangolt 
gyermekeit az Atya hűsége. Menny
bemenetéi és Pünkösd között, ott a 
jeruzsálemi felházban bezárkózva 
és félelemtől aléltan a tanítványok 
bizonnyal nem voltak sem szentek, 
sem közösség. Megriadt nyáj voltak, 
gyáva és önző emberek csupán. De a 
Szentlélek megszentelte, Isten tulaj
donába adta őket és közösséggé 
forrasztotta, gyülekezetté tette. E 
gyülekezetnek »szíve-lelke egy 
volt«; megosztották gondjaikat és 
örömeiket, ínségüket és javaikat. 
Hitközösség voltak és szeretetközös- 
ség s így voltak igazán: szentek, 
vagyis a Krisztusban hívők közös-

„A ti bőségtek pótolja amazoknak fogyatkozását“
— 2. Kor. 8, 13. —

A Z  Á R V ÍZ  híre megdobogtatta az egész ország szívét. M indenkit 
érdekelt, nemcsak m in t esemény, hanem m in t m indnyájunkat fenyegető  
veszedelem. A  védekezés is együttes volt, egy em berként ugrott talpra az 
ország és ennek volt köszönhető, hogy féken  lehetett tartani az áradatot 
és korlátozni pusztítását.

AZ IDEJÉBEN mozgósított segítő erők, az önkéntes m unkások áldo
zatos helytállásának köszönhető, hogy a kárt csökkenteni lehetett. Ember
életet nem  rabolhatott az ár, termésben is csak harmados a pusztítás s az 
állatállomány nagy részét is meg lehetett menteni. Ma már lassanként 
visszatér az élet oda ahol néhány napja még csőik végtelen tenger volt. 
A k iüríte tt fa lvákba újra bemennék az emberek, egy pillanatra megáll
nak az átnedvesedett vagy megroggyant fa lak előtt, azután fo ly ik  tovább 
az élet. M egindulnák a mezőre, földekre, összeszedik a megmaradt hol
m it és állatot s hozzálátnák új otthont építeni.

NEM EGYEDÜL TESZIK  ezt sem. V elük együtt építi ú j otthonukat 
az egész ország. A  téglagyárak több téglát készítenek, hogy legyen miből 
felépíteni az új házaikat. A z üzem ék dolgozói vasárnapi önkéntes m un
ká juk bérét adják oda az árvízkárosultaknak. A z ország népe egy volt 
a veszedelemben s most, amikor csökken az ár s az előtérbe már az újjá
építés kerül, egy marad ebben is.

M IN TH A P A L  IGEJE elevenednék meg !közöttünk, olyan ez a mos
tani időnk. »A ti bőségtek pótolja amazotk fogyatllcozását.« Ha valaki 
fáradtan megállt, már ott állt m ellette másik, hogy pótolja a pillanatra 
megpihenő erőt. A  kim erült gépkocsivezető m ellett már ott állt az önként 
jelentkező váltás. Most pedig, a segítés óráiban dolgozó parasztok és 
tsz-ek, üzemi dolgozók és hivatalnokok egymás után nyúlnak »bősé- 
pülfchöz«, hogy belőle pótolhassák az árvízsujtották fogyatkozásait. A kinek  
búzája Tran, azt ad, a m ásik a baromfiból kínál, a harmadik ism ét mást 
ad, s ha valaki természetben nem  tud, akikor ad a fizetéséből, vagy a m un
kájából.

A Z  EVANG ÉLIKU SO K is mágiákévá te tték  a nehéz helyzetben lévő 
testvérek ügyét. A  gátakon is ott voltak a hívők s m ellettük lelkészeik. 
De most nemcsak a bajbajutott evangélikusokra gondolnák a gyülekeze
tek, hanem -minden szükséget szenvedő testvérre. A  pesterzsébeti gyüle
kezet kezdeményezése követésre méltó és követésre talált példának bizo
nyult. G yülekezeteink egymás után adnak hírt arról, hogy offertóriummal 
vagy adománnyal sietnek a károsultak segítségére.

AZ IGE szívünkbe m arkol valam ennyiünknek, de járt útra talál 
benne. Hiszen mindannyian érezzük és tudjuk, m i a dolgunk. Szívesen és 
örömest sietünk is segíteni, hogy iki-ki adjon, am it csdk tud, s így való
ban kipótoljuk a m agunk bőségéből s tulajdonából azt, am iben az á-rvíz- 
sujtotta szükséget szenvedő magyar testvéreinknek fogyatkozásuk van. 
Hisszük és tudjuk, hogy ez a mi segítő szolgálatunk Istennek tetsző és ö 
áldását is adja rá.

— Szüntelenül! — És. 62, 6. —
A KERESZTYÉN SZOLGÁLAT — akár imádságé, akár szeretet 

munkájáé — nem ismer szünetet. Az emberiség történelme is a 
teremtés óta szüntelenül Isten hozzánk való kegyelmes közeledésének a 
tere. Krisztus sem állott meg a segítés munkájában. A Szentlélek állan
dóan velünk van s egy pillanatra sem hagy el.

¥  STEN AZT VÁRJA az Ö keresztyénéitől, hogy a rájuk bízott felada- 
tot hűségesen és eredményesen ellássák. Ezért kell nekünk az imád-. 

kozásban állhatatosnak lennünk. Ma is minden imádságunkban szüntele
nül kell könyörögnünk áldásért mind azoknak, akiket ránk bízott az Isten: 
szeretteinknek, egyházunknak, népünknek, embertársainknak.

VALLJUK MEG, hogy gyakran meglankadunk az imádkozásban 
és a szolgálatban.

ADJUNK HALÁT Istennek, mert Ö szüntelenül közeledik felénk, 
törődik velünk, serkent és áld. Köszönjük meg azt is, hogy egyházunk 
és a világ dolgaiban szüntelenül tapasztalhatjuk szeretetét.

KÖNYÖRÖGJÜNK Szentlélekért, hogy meg ne restüljünk az 
imádkozásban és legyünk fáradh atatlanok a szolgálatban, — imádkoz
zunk az egyházak Evanstonba való készülődéséért, — könyörögjünk 
az árvízkárosultak életének mielőbbi teljes rendbejöveteléért.

L V A S Ó  *
HETI IGE: Szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az 

igazságnak a megszentelésre. Róm. 6:19.
Augusztus 1. Vasárnap. — Róm. 6:19—23.

Vagy a bűnnek, vagy Istennek szolgálunk. A bűn halállal fizet a szol
gálatért. — Ha Isteninek szolgálunk, nem bért, zsoldot kapunk, hanem 
ajándékot: örök életet. Isten szolgálatába nemcsak lelkünket, hanem 
testünket, egész valónkat be kell állítani.
Augusztus 2. Hétfő. — Mk. 8:13—21.

A testi élet felől való aggodalmaákodás megkeményíti a szívet, 
süketté és vakká tesz Isten dolgai számára. — A hit azonban bátran 
vallja, hogy Isten, aki az Ö tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem 
értünk halálba adta, hogyne adna meg vele együtt mindent minekünk.
Augusztus 3. Kedd. — Jak. 3:1—10.

Jézus mondja: A szív teljességéből szól a száj. A nyelv bűnei szívünk 
bűnét és romlottságát tárják fel. Isten szolgálatában azonban áldás fakad 
a nyomán. Imádságunk és énekünk, vigasztaló, megértő szavunk és bizony
ságtételünk eszköze és kifejezője a beszéd.
Augusztus á. Szerda. — I. Kor. 6:19—20.

Nem arannyal és nem ezüsttel váltott meg minket Urunk, hanem 
ártatlan szenvedésével és halálával. Ez az a nagy áldozat, ami minket 
bűnösöket a Lélek templomává szentel, s arra kötelez, hogy tisztán meg
őrizzük testünket minden bűntől és így dicsőítsük Istent, aki magáévá 
fogadott minket.
Augusztus 5. Csütörtök. — Mk. 9:43—50.

Csábít a kezünk, hogy tegyük a rosszat. Csábít a lábunk, hogy járjunk 
a bűn útján. Csábít a szemünk, kívánságot szítva szívünkben. — A test 
bűn-vonzásával szemben elszánt küzdelemre hív Jézus. Pál szép harcnak 
nevezi ezt a tusát. Szép, mert nem egyedül vívjuk.
Augusztus 6. Péntek. — Róm. 12:1—2.

Fölismerni Isten akaratát és cselekedni azt —, ez a mi feladatunk. De 
míg szívünkben a világ bűneihez alkalmazkodunk és testünkkel azoknak 
szolgálunk, képtelenek vagyunk Isten akaratának elfogadására és cselek
vésére. Azért mondja az apostol, hogy szánjuk oda testünket Istennek 
áldozatul és újuljon meg belső emberünk, formálódjék újjá a szívünk- 
lelikünk. Életünknek ez a nagy megújulása a Krisztusba vetett hit révén 
valósul meg.
Augusztus 7. Szombat. — I. Kor. 9:24—27.

Míg tart a 'bűn elleni küzdelem, nem lehet meglankadni, nem lehet 
egy percre sem. De a küzdelem közben is láthatjuk a célt, harcunk áldott 
végét, a hervadhatatlan koszorút. Szombaton Isten népe mindig előre 
tekint és várja nehéz küzdelmének végső diadalmát, a végső nyugodalom
nak örök szombatját. Madocsai Miklós
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Pa u l  v e r l a in e : IP I  L P Á 2 A T
Áldalak, Uram, ki keresztényt faragtál, 
Belőlem a sötét gonoszság idején,
Hogy m in t a hű kutya követhesselek én. 
N ekem  erőt és szűz bátorságot adj már.

Hű bárányod legyek, ki anyjával jár 
Es jó pásztorával szelíd békében él,
Gyapját és a vérét áldozza fe l azért,
Hogy kincsét gazdája föl ne használja; akár

A  hal legyek Fiad drága monogrammja,
A  rút szamár, amin vonult ünnepelve, 
Húsomban a disznó, m it mélybe ve te tt le.

M ert férfinél s nőnél az állat jobbfajta,
Miikor a lázongás s a színlelés az úr,
Szerény ú tjá t rójja tisztán, ártatlanul.

K O SZTO LÁN YI ÁDÁM

D. D r. Vető Lajos.
A te s tv é r i  B u lg á ria  e g y h á z a i á ld áso sam  v ég z ik

s z o lg á la tu k a t

lÜLfÖl DI+ÍGYU ÁZ m i i  m  1

Ha vonattal utazik az ember Ma
gyarországról Bulgáriába, a Buda
pest—Bukarest—Szófia útvonalon a 
Duna széles alsó folyásán kell átjut
nia, hogy Bulgáriába érjen. Az al- 
Duna ezen a helyen több kilométer 
széles még akkor is, amikor nincs 
megáradva.

Utazásom előtt pontosan egy 
héttel adták át rendeltetésének a 
Giurgiu-Russe (Gyurgyevo— 
Ruszcsuk) közötti hatalmas hi
dat, mely a vasúti és a közúti 
közlekedés céljait egyaránt szol

gálja.
A magyar lapok is írtak a hídava- 
tásról. Magyar mérnökök és munká
sok is dolgoztak sok más baráti ál
lamból való mérnökkel és munkás
sal, de elsősorban bolgár és román 
szakemberekkel együtt az évek óta 
folyó hídépítésnél, örültem, hogy 
már nem kompon kell átkelni a Du
nán, mint korábban kellett volna, 
ami — mint később megtudtam — 
egy álló napot vett volna igénybe, ha 
az egész vonatszerelvényt átszállí
tották volna Romániából Bulgáriá
ba. Éjjel érkeztünk a román határ
városba, Giurgiuba, annak vadonat
új állomására, melyet a rengeteg 
villanyégő már messziről jelzett.

Amikor a határmenti formaságok 
elintézése után a gyorsvonat meg
közelítette a hidat, lenyűgöző erővel 
hatott ránk már a bejárati, körül
belül húsz méter magas két, fehér 
kőből készült oszlopépítmény, amely 
között a vonatnak el kellett haladnia, 
hogy a hídra érjen. A hídon a bejá
ratnál az autóút és a vasút egymás 
mellett párhuzamosan halad, de bel
jebb az autóút ívben a vasúti híd 
fölé emedkediik, míg a vasúti híd 
vízszintes. A vasúti híd és az autó
út íve a híd másik végén megint 
egymásmellé kerül, hogy a bulgár 
parton megint együtt haladjanak át 
a romániaihoz hasonló diadalívszerű 
két emlékoszlop között.

Európa legnagyobb hídja ez. 
Hirdeti nemcsak a román és bol
gár nép munkaerejét, felemelke
dését. hanem a szomszédos né
pek, köztük a mi népünk egy- 
másközötti baráti kapcsolatait is.

*
A vonat Szófia felé visz. Az útnak 

legalább egyharmad része a Bal
kán-hegység vadregényes tájait szelj 
át. Vízeséseket alkotó rohanó folyó 
partján hatalmas és különös alakú 
homokkőszirtek, erdők, jól megmun
kált földek, gyönyörű gyömölcsfa- 
kultúra, az alagutak, hidak egymás 
után következő sora vonja magára 
a figyelmet lépten-nyomon.

Közel ezerkilométernyire délre va
gyunk magyar hazánktól. A hőség 
ennek megfelelően igen nagy. A 
meleg azonban mérséklődik, amint 
Bulgária fővárosa, Szófia felé köze
ledünk, amely a tenger színe fölött 
közel 500 méter magasságban fek
szik magas hegyek övezte völgy
ben. Amikor a főváros mozgalmas 
pályaudvarára megérkeztünk, népes 
küldöttség fogad bennünket. Ott volt 
a bulgáriai protestáns felékezetek 
tanácsának elnökén, M. J. Markov 
lelkészen kívül a bulgáriai ortodox 
egyház pátriárkája, Kirill is, nagy 
papi kísérettel.

Már amikor Románián, többek 
között Erdélyen utaztunk át, 
akkor is jólesően láttuk a fal
vakban és a városokban, hogy a 
templomok jókarban vannak s 
háborús pusztításnak nyomai sem 
látszanak rajtuk. Bulgáriában 
azután nemcsak a szemünkkel 
győződhettünk meg a virágzó 
egyházi életről, hanem, amidőn 
másnap szép palotájában meglá
togattuk, Kirill pátriárka élő
szóval is tájékoztatott az ottani 
egyházi helyzetről. Megtudtuk, 
hogy a bolgár ortodox egyház az 
alig hetven évvel ezelőtti szabad
ságharcban, melynek során a 
bolgár nép felszabadult az öt
száz évig tartó török hódoltság 
alól, a legszorosabban összeforrt 
a néppel, s ma is a néppel és a 

népért munkálkodik.
Az egyházak teljesen függetlenek az 
államtól, államsegélyt nem kapnak, 
teljesen önerejükből tartják fenn 
templomaikat, s lelkészképző intéz
ményeiket is. A bulgáriai ortodox

egyháznak több, mint tíz püspöke 
van s valamennyien, élükön a pát
riárkával, lelkesen munkálkodnak a 
néppel együtt országuk felemelésén 
és a béke védelmén.

A bolgár ortodox pátriárkátus el
vileg már 1235 óta fennáll, de csak 
egy éve, 1953-ban állították újra 
helyre. Kirill pátriárka 1938 óta 
Plovdivban volt metropolita s ki
tűnő teológus, igehirdető és történész 
hírében áll. A szófiai ortodox lel
készképző akadémia ebben az évben 
ünnepelte fennállása harmincadik 
évfordulóját, s professzorai arra tö
rekszenek — mint a moszkvai pát
riárkátus havi folyóirata írja —, 
hogy a mai ember gondolkodásának 
megfelelően, napjaink teljes tudo
mányos lehetőségeinek segítségével 
tárják fel a keresztyén hit változ- 
hatatlan értékeit. Az akadémia élén 
ú. n. rektor-püspök áll, akit a pát
riárka nevez ki. A jelenlegi rektor
püspök, Nyikoláj, kiváló szakembere 
a liturgiának és a patrológiának (az 
egyházi atyák tanításáról szóló teo
lógiai tudományágnak).

A pátriárka igazi ökuménikus ke
resztyén szeretettel fogadott bennün
ket, s miután hosszasan elbeszélget
tünk vele, testvéri csókkal búcsúzott 
tőlünk.

Hamarosan volt alkalmunk be
szélgetni a protestáns egyházak el
nökével, M. J. Markov lelkésszel is.

Elmondotta, hogy Bulgáriában 
igen kicsiny a protestánsok szá
ma. Az egész országban a húsz
ezret sem éri el, de a fontosabb 
városokban és több faluban is 
mindenfelé vannak protestáns 
templomok, imaházak,, melyek a 
legkülönbözőbb felekezetekhez 
tartoznak. Vannak evangélikus 
gyülekezetek is. A lelkészkép
zés valamennyi protestáns fele
kezet számára egy intézményben 

történik.
Bulgáriának több városát megte

kintettük és mindenütt szép templo
mokat láttunk, s láttuk azt is, hogy 
a hívek szívesen látogatják az is
tentiszteleteket.

Persze, az ötszázéves török ura
lomnak is megvannak az emlékei. 
Sokfelé láttunk karcsú minareteket, 
mecseteket s mohamedán-török öl
tözetben járó nőket.

> *
Várnában (ma Sztálin) a híres 

várnai csata helyén Ulászló magyar 
királynak emlékművet emeltek s a 
magyarságnak a törökök elleni küz
delme igen mély nyomokat hagyott 
a bolgár nép történelmi emlékezeté
ben.

ISTEN egy tényt akar elfogad
tatni velünk: az ö  irgalmassága na
gyobb, mint a mi bűnünk. Ne veszte
geljünk tehát a bűnben, bízzunk 
benne, engedelmeskedjünk neki, sze
ressük úgy a másik embert, ahogy 
áldozatosan és türelmesen szere
tett minket, reménységgel nézzünk 
a világra és az előttünk álló felada
tokra, azzal a reménységgel, amely- 
lyel ő néz a világra és reánk.

Mindig nehéz egy tényt elfogad
tatni másokkal. Legalább két tanú 
bizonyságtétele kell ahhoz, hogy 
egy állítást igaznak fogadjanak el 
(Ján. 8, 17). Isten vállalja a bizony
ságtétel fáradságos munkáját. Azért 
adja Szentleikét, hogy meggyőzzön 
bennünket, hogy elfogadtassa velünk 
irgalmasságának, emberszereteté- 
nek nagy tényét, amelyet egy név
ben lehet összefoglalni, Jézus Krisz
tus nevében. Valóban fáradságos, 
nehéz munka. Nagy ellenállást kell 
legyőznie: szívünk bizalmatlanságát 
és makacsságát.

JÁNOS APOSTOL azt mondja, 
hogy nagyobb az Isten bizonyság- 
tétele, mint az embereké. Miért? 
Mert nem szorul rá kiegészítésre, 
más megerősítésére és így egymaga 
is képes arra, hogy áttörje szívünk 
ellenállását. A hit ezért nem a mi 
munkánk, hanem _ Isten bizonyság
tevő munkájának eredménye miben- 
nüwk. Csoda. »Aki hisz Isten Fiában, 
bizonyságtétele van önmagában.«

Mi történik akkor, amikor Isten 
bizonyságtétele áttöri szívünk ellen-

A tenger! Lenyűgöző erővel hatott 
mindnyájunkra a nagy víz látása. 
Sehol a szemünk előtt sziget, melyen 
tekintetünk megpihenhetne. Az egyik 
irányban a túlsó part körülbelül ezer 
kilométernyire fekszik. Néhol a víz 
több kilométer mély. A szemhatáron 
a tenger sötét felszíne és a napsu
gártól ragyogó, derűit égboltozat 
összeér. A végtelenség csodálatos 
érzése vesz erőt rajtunk. Isten hatal
mas kezének alkotó munkája ejt 
ámulatba. A fákon szellő se rezzen, 
a parton végig mégis méteres hullá
mok mennydörögnek. Fenséges or
gonazúgás az áhitatos szemlélődő 
számára.

*
A bolgár nép munkás, szorgalmas; 

földjét, hazáját szereti. Tele van 
derűvel. Vonaton, hajón, autóbu
szon, váróteremben, étteremben min
dig akad közülük olyan, akinek har
monikája, vagy gitárja van. Csakha
mar szinte énekkarrá formálódik 
az összeverődött társaság.

A magyarokat feltűnő szeretettel 
veszik körül.

Noha a magyar és a bolgár nép két 
egészen más nyelven beszél, ősi 
vérrokonság fűzi őket össze. De

az ősi rokonságon túl erősebb a
tudatos kapcsolat a két nép kö

zött.
Akármerre jártunk Bulgáriában, 
még a legeldugottabb faluban is ha
marosan hozzánk jött egy-két em
ber, aki meglehetősen jól beszél ma
gyarul. Vagy a háború előtt, vagy 
azután jártak Magyarországon, itt 
tanulták meg nyelvüket s most 
sem felejtették el. örülnek, ha gya
korolhatják magyar nyelvtudásukat. 
Ismerősök, rokonok után érdeklőd
nek.

A második világháború pusztításai 
elkerülték a bolgár nép hazáját. An
nál a hálánál fogva, amelyet a bol
gárok a hetven évvel ezelőtt lefolyt 
győzelmes szabadságharccal kapcso
latban a segítségükre siető orosz nép 
iránt őriznek szívükben, nem üzen
tek hadat a Szovjetuniónak, a fa
siszta hadseregek maradványait pe
dig a háború végén a saját erejük
ből űzték ki.

Kiegyensúlyozott, derűs nyuga
lommal, tervszerűen építik ha

zájukat.
Sem a kirívó fényűzésre, sem az 
anyagi nyomorúságra nem lehet ná
luk példát találni.

Szívembe zártam ezt a puritán, 
rokonszenves népet.

állását? Mikor hiszünk, Jézus Krisz
tus a miénk lesz. Az ő országában, 
ő alatta élhetünk, neki szolgálha
tunk. János apostol szavaival: örök 
életünk van, mert »akié a Fiú, azé 
az élet«. Örök életünk van, már 
most. Az örök életet vagy most kezd
jük el élni, vagy soha. Ez pedig azt 
jelenti: drágák vagyunk Isten szá
mára. Már most nagy dolog ember
nek lenni. Nagy ajándék az élet, 
nagy lehetőség, de nagy felelős
ség is.

AZ ÖRÖK ÉLET azért örök élet, 
mert nemcsak a jelenünket fogja 
át, hanem a jövőnket is. Az örök 
életnek van egy még elrejtett, de 
ígéretes oldala: a feltámadás. Ezért 
válhat és csak így válik hitünk re
ménységgé is. Csak az örök életbe 
vetett hitből támadó reménységgel 
tudjuk szeretni ezt az életet és tud
juk szeretni a másik embert minden 
kérdésével és szükségével együtt.

János apostol azért ír és a pré
dikáció napjainkban is azért szól, 
hogy erre a hitre eljussunk és hogy 
tudjuk, m it jelent az, hogy nékünk 
örök életünk van.

AZ IGE HALLGATÄSÄRA KÉ
SZÜLVE figyeljünk mindkettőre: az 
örök életnek e mostani és eljövendő 
életünkre érvényes ígéreteire. Ho
gyan erősít, hogyan tesz felelőssé 
az, hogy örök életünk van hétköz
napi munkánk közben — a másik 
ember —, például az árvízkárosult 
iránt.

Benczúr László

A  NÉM ET DEM OKRATIKUS  
K Ö Z TÁ R SA SÁ G  területén lévő Sta- 
linstadt-ban 4800 négyzetméteres tel
ket adományozott a kormányzat új 
evangélikus templom  építésére. Am íg  
a templom  elkészül, 400 szem élyt be
fogadó bárokban tartják az istentisz
teleteket. A  templom  m ellett — 
egyelőre szintén csak barak form á
jában  — papiak és lelkészi hiva
tal is épül.

Co

AZ AUSZTRÁLIAI egyházak ta
nácsa nem régen tartotta hetedik 
évi konferenciáját. Az egyházak vi
lágtanácsa és a nemzetközi missziói 
tanács képviseletében dr. Manikam 
keletázsiai titkár jelent meg. Előadá
sában az új missziói helyzetet ismer
tette. A konferencia foglalkozott a 
hidrogénbomba kérdésével és a kö
vetkező határozatot hozta: »Ebben a 
döntésekkel terhes órában valameny- 
nyi népnek hatékony nemzetközi el
lenőrzés kialakításában kell össze
találkoznia. Az idő rövidre van szab
va ahhoz, hogy a katasztrófát elhá
rítsuk.-“

O
A Z  EG YESÜ LT Á LLA M O K BA N  

az Evanstonban tartandó világkonfe
rencia alkalmából az egyházak világ
tanácsa két külön találkozót biztosít a 
teológiai hallgatók számára, hogy köz
vetlenül nyerhessenek benyomást az 
egyházak ökum énikus munkájáról. A  
teológiai hallgatók részt vesznek a 
világkonferencia plenáris ülésein. 95 
amerikai teológiai főiskola 250 hall
gatója számára biztosítanak helyet.

A FRANCIA PROTESTANTIZ
MUS legfelsőbb szerve: az országos 
zsinat június közepén tartott ülésén 
az alkoholizmus veszélyével is foglal
kozott többek között és a következő 
kívánsággal fordult a parlamenthez: 
»Tiltsák el a szeszes italok propagá
lását, emeljék fel a nép egészégére 
káros hatású, nagy szesztartalmú 
gyártmányok adóját és az így be
folyt adót fordítsák lakások és isko
lák építésére. Korlátozzák az italmé
rési jog kiadását úgy, amint azt nem 
régen Svédországban és a Szovjet
unióban is megtették, mert sajnos, 
Franciaország az italházak tekinte
tében szomorú rekordot tart. Megfe
lelő törvényekkel, adókedvezménnyel, 
állami támogatással és reklámmal 
segítsék elő gyümölcsszörpök előállí
tását.«

©
O LASZO RSZÁG BA látogatott •— 

sziriai útjáról hazatérőben — a 
Szovjetunió ortodox egyházának há
rom püspöke, Nyikoláj metropolita  
vezetésével. Hosszabb időt töltöttek 
Rómában.

Istentiszteleti rend
1954. augusztus 1-én, vasárnap, Budapesten 

A PESTI OLDALON:
Deák-tér d. e. 9 (úrv.) Hafenscher Károly, 

d. e. 11 (úrv.) D. Dezséry László, d. u. 7 
Gémes István. — Fasor d. e. fél 10 Juhász 
Géza, d. e. 11 (úrv.) Juhász Géza, d. u. 6 
Juhász Géza. — Üllői-út 24. d. e. fél 10 
(úrv.), d. e. 11. — Rákóczi-út 57/b. d. e. 10 
(szlovák) Szilády Jenő dr., d. e. s/412. 
Karácsony S.-u. 31. d. e. 10 (úrv.). — Thaly 
K.-u. 28. d. e. 11 (úrv.) Bonnyai Sándor, 
d u. 6 Bonnyai Sándor. — Kőbánya d. e. 
fél 10 (úrv.) Koren Emil. — Vajda P.-u. 33. 
(Simor-u.) d. e. lU\2 (úrv.) Sárkány Tibor.
— Utász-u. 7. d. e. ‘A12 (úrv.) Koren Emil.
— Zugló d. e. 11 (úrv.) Muntág Andor. — 
Gyarmat-u. 14. d. e. V2IO Scholz László. — 
Rákosfalva d. u. 5 Scholz László. — Fóti-út 
22. d. e. 11 (úrv.) Rimár Jenő, d. u. 7 Rimár 
Jenő. — Váci-út 129. d. e. 8 Rimár Jenő. — 
Újpest d. e. 10 Blázy Lajos, d. u. 7. Matuz 
László. — Dunakeszi d. e. 9 Matuz László.
— Vas-u. 2/c. d. e. 11 Szimonidesz Lajos.
— Pesterzsébet d. e. 10. — Soroksár-Ujtelep 
d. e. l/i9. — Rákospalota MÁV-telep d. e. 
Va9. — Rp. Nagytemplom d. e. 10. — Rp. Kis- 
templom d. u. 3. — Pestújhely d. e. 10 — 
Rákoskeresztúr d. e. V2II. — Rákoshegy d. e.
9. — Rákosliget d. e. 10. — Rákoscsaba
d. e. 9. d. u. V27. — Cinkota d. e. 9 (gyerm.), 
d. e. 10, d. u. V23. — Mátyásföld d. e. >/212.
— Kerepes-Kistarcsa d. e. 'A10. — Pestlőrinc 
d. e. 11 (úrv.), d. u. 5. — Pestlőrinc Sze- 
mere-telep d. e. 3A8. — Kispest d. e. 9, d. e.
10, d. u. 6. — Wekerle-telep d. e. 8. — Rá
kosszentmihály d. e. '/all, d. u. 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécsikaputér d. e. 9 Dóka Zoltán, d. e. 11 

Pethő István, d. u. 7 Dóka Zoltán, (úrv.) — 
Toroczkó-tér d. e. 8 Pethő István, (úrv.) — 
Óbuda d. e. 9 Mezősi György, d. e. 10 (úrv.) 
Mezősi György, d. u. 5 Mezősi György. — 
XII., Tarcsay V.-u. d. e. 9 Ruttkay Elemér, 
d. e. 11 Ruttkay Elemér, d. u. 7 Ferenczy 
Zoltán. — Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet 
d. e. 10 Ferenczy Zoltán. — Budakeszi d. e. 
V2IO. — Kelenföld d. e. 8 (úrv.) Rezessv Zol
tán dr.. d. u. 5 Muncz Frigyes. — Német- 
völgyi-út 138. d. e. 9 (úrv.) Muncz Frigves.
— XI. Bartók B.-út 158. d. e. 12 Muncz Fri
gyes. — Csepel d. e. 11, d. u. 7. — Budafok 
d. e. 10 Bodrog Miklós. — Nagytétény d. e. 8 
Bodrog Miklós — Albertfalva d. e. Voll Vi- 
sontai Róbert. — Kelenvölgy d. e. 9 Visontai 
Róbert. — Csillaghegy d. e. V2IO, d. u. 7.

A maglódi evangélikus egyházköz
ség keresi néhai Domokos Albert 
mérnök (meghalt Maglódon, 1901) 
életben levő rokonait. Kérjük lak
helyüket s címüket közöljék az Evan
gélikus Lelkészi Hivatallal, Maglód.

A SKANDINÁVIÁBAN, Oslóban 
tartott értekezlet foglalkozott azzal a 
kérdéssel, amelyet a skandináv álla
mokban a városok népességének 
megnövekedése idézett elő. A na
gyobb városokban nem ritka eset, 
hogy egy gyülekezet 40 ezer lelket 
számlál. Ezért mozgalmat indítottak 
a kis templomok építése érdekében, 
amellyel a gyülekezet megosztását 
készítik elő. Kopenhágában a követ
kező években 30 kisebb templom épí
tését vették tervbe. Ilyen módon el
érhetővé válik, hogy egy-egy gyüle
kezet ne lépje túl a 10 ezres lélekszá- 
mot. Stockholmban nem régiben egy 
100 ezer lelkes gyülekezetét osztot
tak meg. Oslóban ezidőszerint már 
nyolc kis templom áll. Egy-egy lel
kész 6 ezer gyülekezti tag között 
végzi munkáját.

©

A  SZOVJETUNIÓ ortodox egy
háza a m oszkvai pátriárkátus havi 
folyiratánák egyik cikkét ismerteti 
az ökum énikus sajtószolgálat, m elyet 
A. Vedernikov írt az ökum énikus 
gondolat kísértéseiről. A  c ikk arra 
hívja fel a figyelmet, hogy sokkal 
hasznosabb lenne, ha az egyház egy
ségéről folytatott eszmecserék során 
nem a keresztyénség szétszakadozott- 
ságáról beszélnének, hanem ehelyett 
inkább az egyházaknak Jézus Krisz
tus egy egyházától való elhajlásit 
tartanák szem előtt.

0
ANGLIA egyik legmagasabb egy

házi méltósága, Garbett yorki érsek 
pásztorlevélben foglalkozott a népi 
Kína ENSZ-tagságának kérdésével: 
-Nehezen képzelhető el, hogy míg 
Kína nem tartozik az Egyesült Nem
zetek közé, Távol-Kelet problémáit 
általános megegyezéssel rendezni le
het. Lehetetlen állapot, hogy száz
milliókat olyan kormány küldöttje 
képviseljen, akiket elűztek az or
szágból.«

A  SZOVJETU NIÓ BAN látogatást 
te tt a lipcsei Tamás-kórus dr. Ramin  
G ünther professzor vezetésével. Le- 
ningrádban k é t estén előadták Bach: 
János-passióját. A z előadásokra már 
napokkal előbb nem  lehetett jegyet 
kapni. A  részvevők nagy tetszéssel 
hallgatták az előadást és tapssal ju 
talmazták. Ugyancsak nagy érdek
lődés kísérte a Tamás-kórus szerep
lését a m oszkvai Konzervatórium
ban. A  vendégkörutat ké t kievi 
koncert zárta be.

co

NÉMETORSZÁG evangélikus egy
házainak konferenciája határozatot 
hozott a Nyugat- és Keletnémet
országi árvízkárosultak megsegíté
sére.

M e g j e l e n t
készülő újszövetség-fordításunk 

próbakiadása
A Magyar Bibliatanács újszövet

ségi szakbizottságának újtestamen- 
tumi revíziója már korábban meg
jelent olyan próbafüzetekben, amely 
inkább a szakembereknek készült. 
Ez a kiadás jóformán elfogyott. A 
protestáns egyházak sajtóosztályai 
most a gyülekezeti tagok részére is 
kiadják az új bibliafordítás újtes- 
tamentumi részét próbakiadás for
májában. így bibliaolvasó egyház
tagjaink is kézbevehetik ezt az új 
fordítást, hogy segítségükre legyen a 
bibliai szövegek megértésében. Az 
újszövetségi szakbizottság munkája 
ugyanis nemcsak a teológiai tudo
mányok legújabb eredményei alap
ján igyekezett az eredeti szent szö
vegek üzenetét tolmácsolni, hanem 
arra is törekedett, hogy mai és mind
nyájunk által érthető magyar nyel
ven szólaljon meg Isten igéje.

Az új kiadvány 458 lapon, pega- 
moid-kötésben jelent meg. Ara 60 
forint. Megrendelhető az Evangé
likus Egyetemes Sajtóosztályon, Bu
dapest, VIII., Puskin-utca 12. Csekk
számlaszám: 220—278.

E V A N G É L I K U S  É 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 László szerkesztő. 
Budapest, III.. Dévai Bíró Mátyás-tér 1. 

Előfizetési árak:
Egy hóra 5.— Ft, negyedévre 15.— Ft, 
félévre 30.— Ft, egész évre 60.— Ft. 

Csekkszámla: 20.412—VIII.
10.000 példányban nyomatott

2-543410. Athenaeum (F. v. Soproni Bél^)

Készülj az ige hallgatására
Szentháromság u. 7. vasárnap — I. Ján. 5, 9—13.



D .  Dr. Vető L ajos és D. D ezséry L ászló  p ü sp ö k  e lu ta zo tt  I 
a z  E gyházak V ilág tanácsa  evanstoni gyű lésére

V a sá rn a p  a  p ü s p ö k ö k  sx é k h e ly ü k ö n  m o n d o tt  p r é d ik á c ió b a n  je le n te t té k  be
u ta x á s u k a t a  g y i ile k e x e te k n e k

A magyar evangélikus egyház delegációja D. Dr. Vető Lajos és 
D. Dezséry László püspök, valamint a magyar református egyház delegá
ciója: D. Bereczky Albert és Péter János püspök, valamint Papp László dr. 
teológiai dékán elutazott az Amerikai Egyesült Államokba, hogy részt ve
gyen a Chicago mellett, Evanstonban rendezendő világgyűlésen. Az Egy
házak Világtanácsa második világzsinatját tartja Evanstonban augusztus 
15-től augusztus 31-ig.

Az alberti gyülekezet
közel százezer forint költséggel újította templomát

Amint ismeretes, a két ma
gyar protestáns egyház delegációit 
már régebben kijelölték a megfe
lelő felső egyházi testületek s a két 
protestáns egyház közös hetven tagú 
tanulmányi bizottsága másfél esz
tendeje dolgozik az Evanstonban 
megvitatásra kerülő egyházi és világ- 
kéirdések anyagán. A világgyűlés 
anyagát az Egyházak Világtanácsa 
Központi Bizottsága jelölte ki s azt 
három terjedelmes jelentésben adta 
közre az Egyházak Világtanácsa 
százötven tagegyházának. A tagegy
házak sok helyen gondosan foglal
koztak előre az evanstoni világ- 
zsinat tanulmányi anyagával.

A magyar hozzászólás, amelyet 
az Egyházait Világtanácsa máso
dik jelentéséhez készítettéit, ál
talános érdeklődést keltett a vi
lág egyházainak körében és azt 
az Egyházak Világtanácsa har
madik jelentése sok tekintetben 

figyelembe vette.
Ismeretes, hogy Dr. Bell chiches- 

teri püspök, az Egyházak Világtaná
csa Központi Bizottságának elnöke 
és Dr. Visser’t Hooft főtitkár ma
gyarországi látogatásukon, majd az
után igen meleg elismerést juttat
tak kifejezésre a magyar teológiai 
munka felett.

Dr. Visser’t Hooft főtitkár Ró
mában kiemelte, hogy a magyar 
protestantizmus jelenléte és 
részvétele az Egyházak Világ- 
tanácsa világzsinatán éppen azért 
is rendkívül fontos, mert a ma
gyarok jelentősen járultak hozzá 
a világzsinatra történt előkészü
letekhez. A főtitkár akkor ezt 
mondta: »Közöltük amerikai ba
rátainkkal, hogy inkább lemon
danánk arról, hogy nagygyűlé
sünket az Egyesült Államokban 
tartsuk, semhogy lemondjunk a 
magyar egyházak küldötteinek 

részvételéről.«
Mielőtt püspökeink a református 

delegációval együtt elutaztak az 
Amerikában tartandó világgyűlésre, 
prédikáltak püspöki székhelyük 
templomában. Az augusztus 1-én a 
Bécsikapu-téren és a Deák-téren 
elhangzott prédikációkban mindkét 
püspök az aznapi perikópa alapján 
prédikált és az igehirdetésbe fog
lalta az evanstoni világgyűlés főté
májáról való bizonyságtételt: »Krisz
tus a világ reménysége.« Mindkét 
püspök kérte a gyülekezetek imád
ságait az evanstoni világzsinatért és 
a magyar delegáció szolgálatáért. 
A püspökök imádságukba foglalták 
az egyházak világzsinatát.

D. Dr. Vető Lajos püspök
a Budavári templomban prédiká
ciójában többek között a következő
ket mondta:

Amikor mi vallást teszünk arról, 
hogy a Názáreti Ember-Jézusban 
öltött testet az Isten szeretete, bi
zonyságot teszünk arról, hogy Isten 
nem hagyta magára a bűnös világot. 
A golgotái kereszt az emberiség 
valóságos életében, történetének 
középpontján, itt ezen a földön állt, 
s ez azt hirdeti, hogy Isten ebbe a 
világba, az emberiségnek a törté
nelmébe nyúlt bele. hogy azt aka
rata szerint átformálja.

Ezért fogadhatjuk mindannyian, 
mint evangélikus keresztyének is 
örvendező helyesléssel, hogy az 
Egyházak Világtanáesa a most kez
dődő hónapban megtartandó má
sodik nagygyűlésének főtémájául ezt 
a tételt tűzte ki: »Krisztus a világ 
reménysége«. Tehát nemcsak az 
egyes ember számára jelent Krisztus 
reménységet, hanem Krisztusért és

Krisztusban van reménysége a terem
tett világnak is.

János levelében Isten bizonyságté
teléről beszél. Isten bizonyságot tett 
irgalmas szeretetéről azáltal, hogy 
a Názáreti Jézus személyében, egy 
valóságos emberben elküldötte Szent 
Fiát erre a világra. Bizonyságot tett 
bűnbocsátó, irgalmas szeretetéről 
azáltal, hogy a Názáreti Jézus halá
lát engesztelő áldozatul fogadta el a 
világ bűneiért és benne megbékél
tette magával a világot. (II. Kor. 5, 
19.) Amikor János levele Isten bi
zonyságtételéről beszél, ugyanakkor 
maga is bizonyságot tesz. És ez nem 
is lehet másként. Aki hittel fo
gadja Isten bizonyságtételét, maga 
is bizonyságtevővé válik. Ezért van 
az, hogy a keresztyén emberek és 
egyházak ma is szerte az egész föld
kerekségen bizonyságot tesznek 
Krisztusról, mint a világ reménysé
géről. Ezért van az, hogy az Egyhá
zak Világtanácsa nagygyűlésén, az 
Amerikai Egyesült Államokban, 
Evanstonban százhatvanegy egyház 
képviselői gyülekeznek össze, hogy 
bizonyságot tegyenek Krisztusról, 
mint a világ reménységéről.

Az Egyházak Világtanácsa ebben, 
a mi korunkban, amidőn az em
beriség történelmi útja félelme
tes szakadékok között halad, 
amikor napról napra az emberi- , 
ségnek a háború és a béke kér
désében keli döntenie, amikor 
eddig soha nem bírt lehetőségek 
állanak az emberiség rendelke
zésére önmaga elpusztítására, 
Jézus Krisztusra irányítja az 
emberiség figyelmét, s azt hir
deti: Van a világnak remény
sége, van reménység a világ 

számára.
Az Egyházak Világtanácsa evan

stoni nagygyűlésére Isten segítségé
vel magyar társaimmal együtt útnak 
indultunk, hogy részt vegyünk rajta. 
Ezért is tartottam szükségesnek, 
hogy nagy és fontos utam előtt ezen 
a gyülekezeten keresztül, amelynek 
lelkésze vagyok, búcsút vegyek 
egész Magyarországi Evangélikus 
Egyházunktól, egyházunk népétől, 
közelebbről az Északi Evangélikus 
Egyházkerülettől.

Egyházunk delegációja megy 
Evanstonba, hogy bizonyságot 
tegyünk arról, hogy Oérette van 
reménység e világ számára, a 
mai emberiség számára is. Van 
reménység arra, hogy az emberi
ség ne rohanjon végzetes ka
tasztrófába, hanem Urunk veze
tésével, Lelkének irányításával, 
szent példájának követésével 
megtalálja korunk problémái

nak megoldását.
A bizonyságtételre keresztyén hi

tünk ad erőt. .Az a hit, amelynek ez 
a gyülekezet s egész magyarországi 
evangélikus egyházunk is hordo
zója. Az a hitünk, amelynél fogva 
erőt, indítást, világosságot kapunk 
arra, hogy a második világháború 
ítélete után egyházunk talpraállá- 
sán, az új világrendben való elhe
lyezkedésén munkálkodhassunk, s 
amely hit mindeddig megtartotta 
Anyaszentegyházunkat ezen a föl
dön. Erőt ad számunkra a bizony
ságtételre az a körülmény is, hogy 
amiért az Egyházak Világtanácsá
nak vezetősége is az elmúlt másfél 
esztendő alatt a világ bókeszerető 
népeivel együtt fáradozott, máris 
komoly eredményekre vezetett, mert 
ime

az Egyházak Világtanácsa olyan 
időben tarthatja nagygyűlését, 
amidőn a földkerekségen már

nem folyik háború, amire tizen
hét esztendő óta nem volt példa. 
És erőt ad a bizonyságtételre ax 
is, hogy ebben a mi magyar 
hazánkban milyen sokakat in
dított fel a keresztyén testvér- 
szeretet gyakorlására, az emberi 
összetartozandéság megbizonyí- 
tására az a természeti csapás, 
mely a szokatlan mérvű áradás 
következtében a Duna-mentén 
lakó honfitársainkat az elmúlt 
napokban olyan érzékenyen súj

totta.
Végül és nem utolsósorban erőt 

ad a bizonyságtételre magyar dele
gációnknak is, mint az evanstoni 
világgyűlés minden részvevője szá
mára az a bizonyos meggyőződés, 
hogy szerte az egész földkerekségen 
a keresztyének százmilliói imádsá- 
gos figyelemmel kísérik a nagygyű
lés munkáját és hogy bennük is erő
södik az a bizonyos hit, hogy Krisz
tus a világ reménysége.

Akié a Fiú, azé az élet. Krisztus 
reménység az egyes hívő szá
mára is az örök életre és re
ménység az egész teremtett világ 
számára, a mi világunk szá
mára is. Amikor erről ez előtt a 
gyülekezet előtt Isten igéjével 
bizonyságot teszek, s nagy utam 
előtt gyülekezetemtől és rajta 
keresztül magyar egyházunk né
pétől búcsúzom, kérem hittest
véreimet, imádkozzanak buzgón 
az Egyházak Viiágtanácsának 
nagygyűléséért, elvégzendő fon
tos munkájáért, a magyar dele
gáció munkájáért is, hogy így 
az egész keresztyén világ bi
zonyságtételébe, mint fenséges 
és hatalmas kórusba, beleolvad
jon a magyar evangélikus nép 
bizonyságtétele is: Krisztus a 

világ reménysége. Ámen.

D. Dezséry László püspök
az előírt textus alapján az örökélet 
reménységéről beszélt s hangsú
lyozta, hogy a keresztyén hit fogla
lata ez: »megtudjuk, hogy örök- 
életünk van.« Majd így folytatta: 

»Ez a reménység nagyobb min
den más reménységnél. Minden 
emberi képzeletet felülhalad és 
döntően meghatározza a ke
resztyén ember egész életét.

Ebből a hatalmas reménységből élve 
azonban a keresztyén embernek, 
sőt az egész világkeresztyénségnek 
két szempontot kell rendkívüli ko
molysággal érvényesítenie. Az egyik 
szempont az, hogy

ebből a reménységből szárma
zik, következik a keresztyén 
ember és az egész világkeresz- 
tyénség minden földi remény
sége is. Akinek Krisztus a re
ménysége, annak a földi élethez 
is van reménysége. Azért tud a 
keresztyén ember áldozattelje
sen dolgozni a földön, azért tud 
boldogan szolgálni embertársai
nak, azért hisz a munka értel
mében, azért fog reményteljesen 
a legnagyobb földi problémák 
megoldásához is, mert Krisztus
ban való reménysége van. A ke
resztyén embert és a világkeresz- 
tyénséget el kell töltse a bizako
dás, a rendíthetetlen remény
ség, az emberiség minden földi 

problémájával kapcsolatban.
A másik fontos szempont pedig az, 
hogy

a keresztyén ember éppen ehhez 
a hatalmas reménységhez ké
pest nem kicsinyli le a földi 

emberek földi reménységeit.
Nem ábrándítja ki az embereket 
azzal, hogy az, amiben ők remény
kednek, mind felesleges, hiábavaló, 
ideig való, hanem éppen komolyan 
veszi, támogatja, táplálja ezeket a 
földi reménységeket azzal, hogy

nem lehet az emberiségnek 
semmi olyan igaz és szép re-

Emelkedett ünnepség színhelye 
volt az alberti egyházközség július 
25-én, vasárnap. Zsúfolásig megtöl
tötték a templomot az evangélikus 
hívek, valamint a szomszédos irsai 
gyülekezetből jött vendégek.

Az alberti gyülekezet kéthónapi 
adakozással, valamint a Déli 
Evangélikus Egyházkerület tíz
ezerforintos kölcsönével lehetővé 
tette, hogy Tessedik szülőháza 
mellett teljesen rendbehozott 
templom köszöntse a virágzó 
Albertirsa kapujában azokat, 
akik hazánk egyik legforgalma
sabb országútján, Cegléd felé 

haladnak.
Az istentiszteleten Benczúr László 
püspöki titkár hirdette az igét. Az 
istentisztelet után tartott díszköz
gyűlésen a gyülekezet felügyelője: 
Dr. Jugovics Lajos mutatott rá a 
templomrenoválás jelentőségére.

Roszik Mihály lelkész ismertette 
a templom történetét, amelyet egy
szer földrengés tett tönkre és egy
szer már — éppen száz esztendje 
— Juhász Ferenc lelkész szolgálatá
nak idején kijavíttatott az egyház- 
község.

A templom az elmúlt évben ün
nepelte fennállásának 175 éves 

jubileumát,
ugyanakkor orgonáját építtette új
já. Ezen az ünnepségen D. Dezséry 
László püspök hirdette az igét. Ro
szik Mihály lelkész jelentéséiben ki
emelte Kostyalik János gondnok ál
dozatos segítségét a renoválás előké
szítésénél, majd azt a kérdést ve
tette fel: egy ilyen közel 108 ezer 
forintos munkát miként lehetett el
végezniük:?

»•Erre a kérdésre három rövid fe
leletet szeretnék adni — mondotta 
Roszik Mihály.

Először is benne van a renoválás 
munkájában a gyülekezet egysége.

Egyek kell, hogy legyünk a Fő
ben, Jézus Krisztusban. Egyek 

kell, hogy legyünk a hitben.
Azt kell mondanom, hogy egységben 
élünk, egységben az Űr háza iránti 
szere tetben.

Másodszor benne van a békesség 
is. Két világ hatalmas erői má
sodízben ültek össze tárgyaló 
asztal mellé. Napilapok és rá
diók adnak hírt éppen napjaink
ban arról, hogy a béke erőinek 
megfeszített munkája nem bizo

nyult hiábavalónak.
Két világháború zivatara sok temp- 
lomépítő és renováló gyülekezet ter
vét hiúsította meg.

Mi most a békeharc hatalmas 
korában templomunk renoválá
sával hirdetjük e forgalmas út
vonal mentén: ez a gyülekezet, 

ez a nép a béke korszakát éli.

ménysége, amely ne volna be
váltható a földön, amelyen Jézus 
Krisztus személyesen járt és 
amelynek megváltását ö  a vére 
kiontásával elvégezte. A keresz
tyén ember, maga a világkeresz- 
tyénség úgy kell éljen, hogy 
mindig azokat bátorítsa, akik 
sokkal szebb életet akarnak, 
mint amilyet jelenleg élnek, sok
kal több igazságot, mint amennyi 
jelenleg a földön az embereknek 
osztályrészül jut. Azok mellett 
kell állnunk, akik minden nap 
többet akarnak dolgozni a még 
nagyobb eredményekért, akik az 
egész emberiségre gondolnak 
munkájuk és állásfoglalásaik 
közben s akik biztonságossá, 
igazzá, széppé, igazságossá akar

ják tenni a földi életet.
A keresztyének tehát nem fölényes

A Magyar Dolgozók Pártja 1953. évi 
választási felhívása elsőnek emlí
tette a békét. A régi közmondást: 
Sd vis pacem, para bellum, módosít
hatjuk: ha békét akarsz, munkál
kodjál, dolgozzál.

Harmadszor benne van ebben a 
templomrenoválásban gyülekeze
tünk jóléte és felemelkedése is.

A minisztertanács elnökének beszéde 
nyomván ismét lendületet kapott a 
mezőgazdaság. Másik oldalon a ta
valyi jó gazdasági év biztosította a 
gyülekezet anyagi jólétét és felemel
kedését. A nimcs-ből nem lehetett 
volna adni. Hiszem, hogy az a 70 
ezer forint, amelyet a gyülekezet le
tett az Üre oltárára, ennek a jólétnek 
a nyoma a gyülekezet életében.

A templomrenoválás munkájában 
sokan találtuk meg egymás kezét. 
Az Ür háza iránti szeretet emész
tette a mi Megváltónkat is, az Ür 
Jézust. Adja a kegyelmes Isten, hogy 
találkozzunk a gyülekezet szószéke 
alatt, Benne úgy, mint akik az egy
séget, a békességet, életünk jólétét 
és felemelkedését a kereszt Krisz
tusát várjuk.«

Az üdvözlések során D. Dezséry 
László püspök köszöntését Benczúr 
László püspöki titkár tolmácsolta.

Egyházkerületünk püspöke — 
mondotta — nemcsak köszönti 
az alberti gyülekezetét, hanem 
köszönetét is kifejezi a példamu
tató áldozatkészségért és a temp
lom iránt tanúsított szere te tóért. 
Az a reménysége, hogy a gyüle
kezet öröme átsugárzik az egész 
község életére és az evangéliku
sok áldozatkészsége hazánk és 
népünk életében is meghozza 

gyümölcsét.
Válint János esperes az egyházme
gye és a szomszédos — szintéin re
noválási feladatok előtt álló — irsai 
gyülekezet nevében szólt Dr. Re- 
vuezky Béla másodfelügyelő java
solta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv
ben örökítse meg Roszik Mihály lel
kész és Kostyalik János gondnok 
önzetlen, fáradságot nem ismerő 
munkáját. Köszönetét mondott a köz
gyűlés helyi tanácsának, valamint az 
általános iskola igazgatóságának a 
renoválással kapcsolatban nyújtott 
támogatásért, a Cegléd Járási Építő
ipari Vállalat Darányi-brigádjának a 
gondos és szép munkáért. A közgyű
lés végül elhatározta, hogy az ada
kozók névjegyzékét aranyönyvben 
örökítik meg.

Délután a megújított templomban 
tartotta meg a gyülekezet aratási 
hálaadó ünnepségét, amelynek kere
tében kétszáznál többen vettek úr
vacsorát.

megvetői a reményteljes emberi küz
delmeknek, hanem azok részesei, 
azok boldog támogatói, azok elszánt 
harcosai.

Amikor Amerikába indulunk, 
hogy bizonyságot tegyünk a világ 
kereszténységének színe előtt a ma
gyar protestantizmus által hordo
zott reménységekről, akkor

az a vágy tölt el bennünket, 
hogy ez a mi két szempontunk 
ott is érvényesüljön. Kérem a 
gyülekezetét s rajta keresztül 
egyházunk valamennyi gyüle
kezetét, hordozza imádságában 
az evanstoni világgyűlést, hogy 
az méltó és igaz, az egész embe
riséget lelkesítő bizonyságot tud
jon tenni a bennünk élő re
ménységről: .Krisztus a világ- 

reménysége.*«

(2. Kor. 13, 1 3 j„Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal,



2 E V A N G É L I K U S  É L E T

Tolna-Baranya evangélikusainak nagy ünnepe Pécsett

Szentbáromság-u. 8. vasárnap. — 1. Jn. 5, 1—3. — Mt. 5, 43—49. 
Isten világosságra hív, hogy gyermekeivé legyünk. 

Liturgikus szín: zöld.

1954 július 30., úgy hisszük, neve
zetes dátuma lesz a Dunántúl 
eVangélikusságának. Ezen a napon 
iktatta be Pécsett az egyházmegye 
rendkívüli közgyűlése tisztségébe 
az egyházmegye most megválasztott 
új esperesét és felügyelőjét, öröm
mel állapítjuk meg, noha a beiktató 
közgyűlés pénteken, tehát munka
napon zajlott le, de ennek ellenére 
a közelből és távolból, az egész or
szágot képviselve, 'közel ötven evan
gélikus lelkész jelent meg Pécs 
nagy napján s a pécsi evangélikus 
hívele oly nagy számban jöttek ösz- 
sze, hogy az evangélikus templom, 
ahol a közgyűlést tartották, képte
len volt befogadni a nagy tömegeit 
s a nyitott templom-kapuban, a lép
csőkön s az udvaron is helyezked
tek ej emberek. A közgyűlésbe úr
vacsora! istentisztelet volt beiktatva, 
művészi zene- és énekszámokkal, s 
az Úrvacsorán nemcsak a beiktatot- 
tak és a lelkészek teljes kara vett 
részt, hanem többszázan a hívők 
közül is. Három és fél órán át fá
radhatatlanul, feszült érdeklődéssel 
figyelte, ki ülve, ki állva — nagyon 
sokan állva — a közgyűlést. Ennek 
jelentőségét kidomborította a Déli 
Evangélikus Egyházkerület püspöké
nek, D. Dezséry Lászlónak aktív 
részvétele a közgyűlésen. A nézőnek 
alkalma nyílott arra, hogy észlelje az 
országjáró egyházi vezető nevelő ha
tását. Nemcsak azért, mert a fiatal, 
új esperes tanítványának vallotta ott 
magát hívei előtt s a lelkészt kar 
előtt, hanem azért, mert az embe
rek, akik meghallgatták, megértették 
Dezséry Lászlót.

Ma a magyar embernek, tehát 
az evangélikusoknak is, értel
mes emberi szavakra, őszinte 
vallomásra, a legnyiltabban kö
zölt gondolatokra van szüksé
gük. M! a cél, m! az állapot és 
mi a teendő, ezt akarja tudni a 
mi népünk a maga tanítóitól.

S azt, hogy lelki vezetői felemeljéli, 
előre vigyék, biztonsággal s azono
san azzal a szellemmel, amely nagy 
és erős és nemzetet nevelő haladó 
szellem volt a múltban is. A Tolna- 
Baranya kis gyülekezetei a legáldo
zatosabbak az egész országban. Ilyen 
erőre és tudatra lehet építeni. Ami
kor egy pécsi bányász és presbiter, 
a bányászok egyenruhájában, az 
Úrvacsora vétele után, a köszönté
sek során üdvözölte a beiktatotta- 
kat és a püspököt s kezét adta sza
vaihoz. A dolgozó nép, mely egy
kor a reformációt diadalra vitte, 
ma értelmével, erejével és társa
dalmi jelentőségével benne él az egy
házban.

Tolna-Baranya. evangél'ikusságá- 
nak_ pécsi ünnepét pénteken este hat 
órakor nyitották meg a pécsi temp
lomban. Dezséry püspök vezetésé
vel majdnem félszáz lelkész vonult 
be a templomba. Az egybegyűltek 
elénekelték az »Erős vár a mi Is
tenünk« első versszakát. Ekkor 
Hoffmann Ernő lelkész, egyházme
gyei jegyző egyszerű, meggyőződést 
árasztó szavakkal imát mondott, 
majd utána megnyitotta a közgyű
lést. Üdvözölte D. Dezséry László 
püspököt, aki röviddel amerikai

útja előtt eljött Pécsre, hogy részt 
vegyen a közgyűlésen. Köszöntötte 
a jelenlévő vendégeket: Nagy Ákos 
esperest és Szamosközi István pécsi 
református lelkészt, valamint a pécsi 
izraelita és baptista egyházköz
ség kiküldöttjeit. Üdvözölte Fábián 
Imrét, az egyházmegye ny. espere
sét, Sikter András, Válint János és 
Kutas Elek espereseket, továbbá Sza- 
iatnai Rezsőt, a Déli Egyházkerület 
tanácstagját, Benczúr László püspöki 
titkárt, a tolna-baranyai egyházme
gye kiküldöttjét és a pécsi gyüleke
zet tagjait. A formalitások után kez
detét vette Káidy Zoltán pécsi lel
késznek esperesl és dr. Posevitz Al
bert mohácsi ügyvédnek és felügye
lőnek egyházmegyei felügyelői beik
tatása. Mindkettőjüket egyhangúan 
választotta meg az egyházmegye.

A jelenlévők, akiknek a száma 
közben nőttön nőtt, úgyhogy a 
templom minden férőhelyét elfog
lalták, ezután közéneket énekeltek.

D. Dezséry László püspök úrva
csorái igehirdetésében az úrvacsora 
liturgiájának bevezetésében szereplő 
köszöntés két igéje alapján szólt:

— Ezt a két igét úgy választot
tam most, ahogy az Agendán'k vá
lasztotta az úrvacsorái liturgiában 
— mondotta a püspök. Rámutatott 
arra, hogy

egyházunkban minden beiktatás 
az úrvacsorában való megerősö

déssel van egybekötve.
Isten a bűnbocsánat által kiragad 
bennünket a jelenvaló világból, de 
egyben vissza is küld, hogy a meg
romlott, de megváltott világban az 
emberek lássák mennyei Atyánk di
csőségét és dicsérjék az ö  szent ne
vét. Az ige alapján külön szólt az 
Űr Jézus Krisztus kegyelméről, az 
Isten szeretettről és a Szentlélek 
közösségéről, s ez utóbbival kap
csolatban a következőket mondta: 
»Azt látjuk ma is, hogy mennyire 
igyekeznek az emberek egy közös
séggé lenni: együvé tartozni. És

micsoda szükség van arra hogy 
az emberek egybe tartozzanak, 
ne éljenek emberek, népek, csa
ládok szétszakítottságban, a 
gyülekezetek ne essenek atom
jaikra, az anyaszentegyház ne 
éljen szétszakadozottságban, ha
nem az emberiség egy legyen, 
mint egy család a földön. Az 
egész embervilág egy közös
séggé legyen, mint ahogy azt 

Isten akarta és akarja.
Most, amikor olyan időiket élünk, 
amikor az emberek felelősséget 
éreznek egymás iránt és vágyód
nak az embervilág egysége után és 
a közösség után, küzdenünk kell az 
emberek életének összekapcsolá
sáért, bizonyságot kell tennünk er
ről a közösségről, melyet az Isten 
adott nekünk. Az egyház hiszi és 
tanítja ezt a közösséget. Jézus Krisz
tus vére összekovácsolja, összetart
ja, egy testté öleli az egyház népét 
hit által. Isten szól az egyházban, 
melybe mindenki beletartozhatik és 
hol nincs különbség sem férfi, sem 
nő, sem zsidó, sem görög között.

Szól az egyház és azt mondja: 
mind egyek vagytok az Űr Jé
zus Krisztusban, és mindenki

nek atyja az Úr Jézus Krisz
tus Atyja.«

Ezután Dezséry püspök Benczúr 
László püspöki titkárral együtt elő
készítette a beiktatandókat és az 
egybesereglett híveket az úrvacsora 
vételére s azt előbb a két új egy
házmegyei vezetőnek, utána sarjá
ban az összes lelkészeknek, majd a 
hívek százainak kiosztotta. A fel
emelő aktus után Káidy esperes és 
Posevitz felügyelő az oltár elé lé
pett s letette az esperesi és felügye
lői esküt, melynek szövegét Hoff
mann Ernő jegyző olvasta fel. Az 
eskütétel után Hoffmann Ernő új
ból megnyitotta a közgyűlést, jegy
zőkönyvbe foglalták az eskü leté
telét s az új elnökség átvette az 
egyházmegye pecsétjét s egyúttal a 
közgyűlés vezetését.

Ekkor Posevitz Albert dr. mon
dott mélyen átérzett felügyelői 
beköszöntőt.

»ígérem, hogy a szeretet és bé
kességet — mondotta az új fel
ügyelő — a Szentlélek erejének 
engedelmeskedve, elnöktársam- 
mal együtt igyekezni fogjuk 
egyházmegyénkben egyre szilár
dabbá tenni, mert megbocsátani 
és segíteni csak szeretettel le
het, s hiszem, hogy alkotni és 
produktív munkát végezni csak 
békességben is békében lehet.« 

Kijelentette, hogv a gyülekezetek 
tanácsainak feladata nem merülhet 
ki költségvetések, zárszámadások 
és hasonló anyagi ügyek intézésé
ben. A tanácstagoknak segíteniük 
kell a lekészeket, hogy igehirdeté
sük minél életszerűbb legyen és mi
nél világosabb. »így tudnak a lel
készek — mondotta — testvéri se
gítséggel a mai élet minden kérdé
sére igehirdetéseikben jó útba
igazítást adni.« Lendületet, aktivi
tást kért és ígért az egyházi élőt 
egész vonalán. Az egyházmegye a 
Déli Kerületben az offertóriumok 
terén az első helyen áll. »Az áldo
zatkészséget még fokozni fogjuk, 
hisz nincs nagyobb feladat, mint 
áldozatokkal biztosítani az egyház 
munkáját.«

Utálna Káidy Zoltán esperes mond
ta el beköszöntőjét, melyet lapunk 
más helyén teljes egészében köz
lünk. Megnyugtató s bizalomger
jesztő, volt hallani a fiatal esperes 
reális számvetését, az egyház és 
nemzet történetének és társadal
munk mai életének ismeretére épí
tett programmot.

Ezután karének következett, mű
vészi színvonalú orgona- és hegedű
kísérettel, a pécsi gyülekezet ének
karának és kántorának szép bemu
tatkozásaként. Majd sorát vették az 
üdvözlések. Elsőnek közvetlen, 
őszinte szókkal D. Dezséry László 
püspök üdvözölte új esperesét és 
felügyelőjét. Majd Nagy Altos refor
mátus esperes szólt, utána pedig es
peres-elődje: Fábián Imre köszöntöt
te Káidy Zoltánt. Sikter András, Vá
lint Jánoá és Kutas Elek esperes üd
vözlései után Meláth József baptista 
prédikátor, Szalatnai Rezső, Ormos 
Elek és Hegyháti János lelkészek, va
lamint Barlay Lajos bányász mond
tak üdvözlő szavakat. Az élőszóval 
elmondott köszöntéseket számtalan 
távirat jókívánsága tette teljessé.

RÁDIÓS FÉLÓRA
Augusztus 8-án, vasárnap reggel 

fél 9 órakor evangélikus vallásos fél
órát közvetít a Petőfi-rádió. Igét hir
det Mekis Ádám püspökhelyettes.
BUDAPEST-ZUGLÖ

Folyik a templom-hajó vakolása. 
A gyülekezet tagjai nagy áldozat- 
készséggel vállalják négyzetméte
renként a költségeket. Július hóban 
erre a célra 4270 forintot adakoztak. 
A férfiak egy csoportja szombat dél
utánonként együtt dolgozik villany- 
szerelő, kőfaragó és más munkán. Az 
országos templomépítési offertórium 
fedezte a szentély befejezésének 
költségeit.
KANTORKÉPZŐ t a n f o l y a m

Az 1954/55. évi kántorképző tan
folyamra jelentkezni lehet Vető Béla 
igazgatónál (Luther Márton Intézet, 
Budapest VIII., Ül!ői-út 24.). Fel
vételi vizsga szeptember 1-én dél
után 3 órakor lesz. Anyaga: 1, meg
felelő zenei hallás, néhány korái 
éneklése emlékezetből, — 2. kép
zésre alkalmas énekhang, — 3, zon
gorajáték alapismerete, a Bartók-, 
Reschofsky-iskola első felének meg
felelő felkészültség.
HÄZASSÄG

Bácskai Gusztáv szarvasi s. lel
kész és Glatz Anna augusztus 11-én 
d. u. fél 6 órakor tartják esküvő

jüket a rákosszentmdhályl templom
ban, Budapest, XV. Hősök-tere 11,
HALÁLOZÁS

Halász Armin nyug. tanító, a ka- 
laznói gyülekezet 1909 óta hűséges 
kántora súlyos és hosszú betegség
után július 6-án, 97 éves korában 
csendesen elhunyt. Július 8-án, 
ICalaznón temették, özvegye és 
egyetlen fia gyászolja.

Rühmen Jenő, a soproni evan
gélikus líceum tanára 67 éves korá
ban meghalt. Az igaznak emlékezete 
áldott 1

Anyátlan, vagy teljesen árva kis
lányt, 1—4 évesig örökbefogadna ta
nárnő. Levélcím: Miskolc, Postafiók 
23.

Főmérnök-család háztartás veze
tésére megbízható idősebb nőt keres.
Cím a kiadóhivatalban.

Házimunkára munkaerőket keres 
az Evangélikus Egyházegyetem 
Diakóniai Osztálya, Budapest, VIII., 
Üllői-út 24. Jelentkezés a délelőtti 
órákban.

A maglódi evangélikus egyházköz
ség keresi néhai Domokos Albert 
mérnök (meghalt Maglódon, 1901) 
életben levő rokonait. Kérjük lakhe
lyüket s címüket közöljék az Evan
gélikus Lelkészi Hivatallal, Maglód,

Gyúrón az összegyűlt egyház
tanács élén Zoltán László, helyi 
lelkész köszöntötte a püspököt. Örö
mének adott kifejezést, hogy szép 
számmal vesz részt a . gyülakezezet 
az istentiszteleti alkalmakon, hogy 
Isten igéjéből merítsen erőt *min- 
dennapi munkájához. A délutáni is
tentiszteleten Róma 4, 25. alapján 
szólt a püspök a gyülekezethez. Rá
mutatott arra, hogy Jézus Krisztus
ban életünk nagy kérdései: a bűn, 
halál, kárhozat mind meg varrnak 
oldva. A gyülekezet mindvégig nagy 
figyelemmel és érdeklődéssel hall
gatta főpásztoránalk szavait. Az is
tentisztelet után az egyháztanács 
tagjaival volt megbeszélés, amikor 
is a helyi lelkész ismertette a gyüle
kezet múltját, jelenét és azt a tervet, 
melyet

1956 áldozócsütörtökére, a temp
lom felszentelésének 100 éves 
fordulójára szeretne a gyüleke
zet megvalósítani. Sor kerülne 
elsősorban is a templomtorony 
átépítésére és magának a temp
lomnak a külső és belső reno

válására.
A gyülekezet a következő vasár
nap effertóriumát az árvízkáro

sultak javára ajánlotta fel.

D r ,  V e t ő  L q o s  p ü s p ö k  
m e g l á t o g a t o t t  k é t  g y ü l e k e z e t e i

Július 25-én felvirágozott tamp- 
lomkapu előtt fogadta Görög Tibor 
esperes a presbitérium élén D. Dr.
Vető Lajos püspököt Tordasra jöve
tele alkalmából. »Azokat, akik közel 
vannak hozzánk, nem köszönthetjük 
külső pompával és cifra szavaikkal.
Egyszerűen, meleg szeretettel«, — 
mondotta többek között a köszöntő 
lelkész. Majd az istentisztelet ige
hirdetését végezte a püspök. Beszélt 
a keresztséig döntő, hatalmas tényé- 
ről, amellyel megváJtoztat bennün
ket Isten és az emberek felé, az új 
életet adó Szentlélek. Istentisztelet 
után a presbitériumban tartott elő
adást Vető Lajos püspök. Feszült 
íigyelernmel hallgatták a presbiterek.
Kitágult a gyülekezet horizontja 
egyházmegyévé, egyházkerületté, 
evangélikus egyházzá, világkeresz
ténységgé s

megszólalt a feladatra hívás: sze
ressük, szolgáljuk egymást.
Megemlékezett a gyűlés az árvíz- 
károsultakról is és elhatározta, 
hogy tettekkel, adakozással áll 

a kártszenvedettek mellé.
Részletesen tájékoztatta a püspök az 
evanstoni világgyűlés küszöbönállta- 
kor a jelenlévőiket a reményteljes 
készülődésről.

s

A  P R É D I K Á T O R O K  Ü T J A
sohasem volt könnyű és rózsákkal 
szegélyezett út, mint általában a ne
velőké. (Hisz a prédákálás is pedagó
gia, mert elvet hirdet és m'agatartást 
tanúsít.) Volt úgy, hogy a prédikátor, 
mint értelmiségi ember, úgy elvált a 
lábízott néptől, mint az olaj a víz
től. Látszólag együtt voltak, de való
jában különválva, más-más vágyak
kal és más útan-módon éltek. Nekünk 
általában az utóbbi hetven-nyolcvan 
esztendőben sok bajunk volt abból, 
hogy értelmiségünk hamisan felfogott 
európai szólamok hatására elszakadt 
a néptől s ezáltal elszakadt a nemzet 
tápláló erejétől is. A ma élő nemze
dék ennek a bűnnek és hibának a 
kárvallottja, akár városi, akár falusi.

Esze Tarhás elgondolkoztatóan ír 
tója Az Út legutóbbi számában: »Lát
tam papokat és tanítókat a mi so
rainkból, akik »urak« voltak a falura 
telepedő sok úr között. Nagyliszte- 
letű, tiszteletes urakat, asszonyokat, 
akik »nem szerették a paraszt sza
gát«, alig tudtak valamit a falu éle
téről, kérdéseiről, vergődéseiről. S el
vágytak, mint a száműzött a szám
űzetésből. Hogy az egyház is meny
nyire elidegenedett a néptől, kell-e 
erre nagyobb bizonyíték, mint ige
hirdetésünk nyelvének elfordulása a 
nép nyelvétől? Sokszor láttam: a gyü
lekezet nem érti, miről van szó fent 
a katedrán. Ott alig érthető, emészt
hető, körmönfont okoskodássá, vagy 
naiv fellengzőssé vált az evangélium 
és a próféták egyszerű, szemléletes, a 
valóságra tekintő tiszta tanítása. 
Miért nem beszélsz latinul? — szól
tam egy konferencián az előadásával 
végző szolgatárshoz — akkor legalább

én megértettem volna. S még ma is 
éget a szégyen: a mi parasztokból 
élő, parasztokra építő egyházunkban, 
az egyház igazgatásában, az egyház
megyéken már nem jutott hely a pa
rasztoknak. Látom húsz esztendő tá
volából a gyűléseinken ténfergő egy
házközségi képviselőket: olyan idege
nül ültek a teremben, valahol meg
húzódva, mint az olajcsepp a víz szí
nén. Nem volt szavuk s nekünk sem 
volt számukra semmi mondaniva
lónk. Pedig a törvény szerint ők 
képviselték a gyülekezeteket.«

Nehéz erre azt mondani, hogy ez 
túlzás. Nálunk is hasonló volt a hely
zet. S mi is aláírjuk azt, amit e hely
zetkép után mond Esze Tamás, a tör
ténelem tudója. Hogy tudniillik a 
régi múltban nem így volt, hanem 
éppen megfordítva. A régi evangéli
kus értelmiség is a népből jött és 
nem szakadt el tőle. Eszünkbe jut 
Bornemisza Péter, aki úgy vándorolt 
várról várra, keletről nyugatra és 
vissza, hogy mindig együtt legyen 
azokkal, akikhez szólott és írt, há
tán hordva nyomdáját és szekerén a 
könyveit, nyelvén a szót s szívében 
az azonos érzelmet hozzá. Miért tör
ték föl a jobbágyait búvópatak-nyel
vét, miért csináltak ebből a nyelvből 
irodalmi nyelvet? Jobban tudtak la
tinul, mint az urak, a főurak, élhet
tek volna vele s elefántcsonttorony- 
ként visszahúzódva, a tömegektől el
szakadva, élhették volna a maguk 
külön prédikátori életét, elválva a 
néptől, elegáns magasságban, tűnődő 
magányban és fényben. De nem zet
ték. Mert tudták, érezték, hogy csak 
a néppel együtt haladva, a nép nyel

vén szólva, érik el a reformáció cél
ját. A főúri támogatást is ezért vet
ték igénybe. S a nép tudta, látta 
mindezt. Azért adta oda örömest fil
léreit a külföldre menő diákoknak, 
hadd művelődjenek, hisz amit elsajá
títanak, azt úgyis az ő számukra fog
ják fordítani. Eszünkbe jut Bél Má
tyás. Milyen előkelő, külsőre is úri 
megjelenés volt Mária Terézia s még 
előbb III. Károly baroki t korszaká
ban, s mégis soha nem szakadt el a 
néptől, sőt a magyar tudományossá
got ő fordította, amikor honismere
tünket megalapozta, a nép felé, ő kér- 
deztette meg a falvakat, a kisvároso
kat, faggatva az igazi országot, s a 
nép válaszaiból hitelesítette Magyar- 
ország igazmondó leírását. Hát Tesse- 
dik Sámuel? Szükségtelen, hogy róla, 
a jelképről külön írjunk. De Tesse- 
dik a mi legnagyobb bizonyítékunk a 
néppel élő és a népért élő, soha nem 
Robinzon, soha nem elefántcsontto- 
ronyba vonuló magyar luteránus 
prédikátorról. Hozhatnánk fel még 
példákat, de azt hiszem, ez is ele
gendő.

Szemünket a múltbéli nagy oszlo
pokról vessük most a jelenre. Itt is 
találunk biztató jeleket. E sorok írója 
néhány nappal ezelőtt az ország egyik 
legszebb városában, a legvárosiasabb 
városban, Pécsett, együtt volt vagy 
fólszáz prédikátorral. A prédikáto
rok jó része úgy él, mint a kö
rülötte élők: dolgozik és épít s éppen 
olyan napbamította az arca, épp
olyan kérges a tenyere, mint a többi 
falusié. Van olyan, aki a hét napból 
hat napon át az ember ekéjével dol

gozik a földeken, a hetediken Isten 
ekéjével szánt a lelkeken. Tiszta ma
got vetnek a prédikátor és híved s 
tiszta búzát aratnak, amiből a mi 
biztos és jóízű kenyerünk gömbölyö- 
dik elő. Van, alá méhészkedik és 
arra tanítja ráhallgató embereit is. 
Baranyában-Tolnában annyi a virá
gos rét, annyi a jó fa, hogy a legéde
sebb méz ott terem a gonddal őrzött 
kaptárakban. A szénbányák között, a 
völgyekben, ahol az ország új gyá
rai és szántói húzódnak, ahol 
a legszebb szőlők és kertek in- 
tagetnek az utasnak, ahol a Me
csek őrzi a tájat s a Duna nem tör
het be soha, értelmiségünk egy a 
néppel. S az ifjúságot nézve, azt hi
szem, holnap még inkább az lesz. 
Van prédikátorunk, aki tudós em
ber s könyvednek él, de ha érte jő 
a falu, olyan, mint Gutái Lőrinc, a 
prédikátor, Jókai Elátkozott család 
című regényében, aki menten az asz
tal alá dobja féltve gyűjtött herbá
riumát, amikor nem ritka növények 
gyűjtéséről, hanem emberi lelkek 
egybetartásáról van szó. Van olyan 
prédikátor, aki rózsát olt, van, aki kü
lönösen jóízű őszibarackot termel s 
szívesen osztogat a fáról, amikor 
érte jönnek. Az emberek megfigye
lik, mit csinál a lelkész, hogyan csi
nálja s tanulnak tőle. A prédikátor 
tehát ma is mindennapi nevelő, nem
csak vasárnapi igehirdető.

Bél Mátyás tudományos munkája 
és Tessedik Sámuel földváltoztató 
módszere ma már nem a prédikáto
rok dolga. A fejlődés hozta magá
val, hogy ez a szakemberek feladata, 
amelyre éppúgy készülni kell, mint 
a komoly prédikátori elhivatásra. De 
a falu és a kisváros életében cún

nélkül és hír nélkül élnek a kis Tes- 
sedikek és a kis Bél Mátyások ma 
is. Nálunk nem terem babér a föl
deken s Baranyában-Tolnában nem 
szokás koszorút fonni a fejekre. De 
aki jó énekkel végzi a napot, arról 
mindenki tudja, mit mívelt hajnaltól 
az ének szívderítő percéig. Nevelte 
saját gyermekeit s nevelte a falut, 
együtt volt az éggel és földdel, mi
ként a nép pajtása, a kedves, dalos 
pacsirta. Akik azt nézzük, lesz-é több 
levegő tüdőnknek s jut-é jó táplá
lék a szívünknek, hogy élhessünk, 
örömmel állapodunk meg a néppel 
együtt élő, vele együtt növő prédiká
toroknál.

A prédikátornak hitele van a nép
nél, ezt a régmúlt adta, a reformáció, 
tehát mindazt, ami lüktető, szépséges 
erő volt bennünk. Az volt a széles 
horizont akkor mindenkinek. Az kell 
legyen most is. A prédikátor ezt tud
ja, mert kérdezni szokták s neki vá
laszolnia kell. Válaszoljon a magyar 
nyelv tiszta, szép szavaival. A mi né
pünk ne érezze, hogy körülötte szűk 
a szemhatár. A munka igénye egy
úttal az élet igénye is. Minek élünk 
akkor, ha annyi igényünk sincs, 
hogy a házunk tája szép legyen, 
gyermekeink erősek és egészségesek 
s mind együtt nemzeti műveltségünk
ben éljünk, mint egy termő, édes 
almafával. Az Isten nem azoké, akik 
az életet koporsóvárásra hangodgat- 
ják, hanem akik napsugárban für
detnek meg minket, egyensúlyt és 
biztonságot nyújtanak nekünk.

Szalatnai Rezső
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Az amerikai hatóságok megtagadták Péter János református püspök beutazási engedélyéi 
az evanstöiii nagygyűlést megelőző református viiággyülésre

A TALENTUMOKAT Isten osztja 
ki »kinek-kinek az 6 erejéhez ké

pest«. — Különféleképpen, mégis 
igazságosan.

ö  tudja, kinek-kinek a kezére m it 
és m ennyit bízhat. Ö jobban ismer 
bennünket önmagunknál. Gyermekei 
vagyunk. A gyermeknek pedig m in
dig a szülei terítenek asztalt. Ök ad
ják  a gyermeknek a finom falato
kat. Nem a kívánság, hanem  a böl- 
cseség szerint. — Ismered a régi tör
ténetet. Valaki egyszer tú l nehéznek 
és elviselhetetlennek ta lálta  a maga 
keresztjét. És vádolva vitte az Úr elé: 
Uram, m iért adtál nékem ilyen ne
héz keresztet. Hiszen nincs ilyen ne
héz kereszt még egy a világon, m in t- 
az enyém: m indenkié könnyebb! — 
Jól van! — felelte az Úr. Válassz 
m agadnak egy másikat. Em berünk 
körülnézett kereszthordozó társai kö
zött. Az egyik vállán kicsi kereszt 
vérzett. Olyan könnyűnek látszott. 
Kicserélték a  keresztet. A második 
lépésnél összeesett alatta. Fuldokló 
sírással könyörögni kezdett: — Uram, 
add vissza az én keresztemet! —- Is
ten osztja ki bölcsen a keresztfákat. 
Valam it m indenkinek adott. Ne né
zegessem sohasem a másét, ö rü ljek  
annak, am it nekem  adott.. Meg kell 
tanulnom, hogy keresztek között egy
form án meg tudjam  csókolni a hála 
imádságával a bölcs és kegyelmes 
Isten ajándékozó, atyai kezét. Nem 
a tálentum okat, hanem  az Isten sze
rető szívverését kell számlálni.

A második, am it a tálentum ok lá t
hatatlan  írásából el kell olvasnunk

tum a és gazdagabb az <5 országa. 
Ezért kell nekünk ö t  szolgálnunk. 
Nem jutalom ért, hanem  azért az 
örömért, hogy Isten engem is fel
használ. Hogy reám  is bízott vala
mit.
A TÁLENTUMOS TÖRTÉNET- 

NEK van egy érdekes prédiká
ciója, az egy talentum , a kicsinység 
kísértéséről. — Sokan és sokszor azt 
gondoljuk, hogy a mi életünk, a mi 
szolgálatunk olyan kicsi, hogy az 
igazán nem sokat szám ít sem a világ
nak, sem Isten országának. Nekem 
talán  nem  is érdemes munkához lá t
ni. Az én életem, otthonom, hitem 
és gyülekezetem ism eretlen kunyhó 
lángja, névtelen kicsi porszem zúgó 
viharokban. Ami a kettő között tö r
ténik, — az én életem  — nem is 
fontos és nem is érdekes. Ma azt 
üzeni az Isten, hogy ha senkinek, 
de Neki fontos vagyok. Ne felejtsd 
el, hogy Isten úgy szeret, m intha 
egyedül lennél a világban. Isten úgy 
szeret, hogy a te  szívedre, m unkádra 
és életedre is tervezett valamit. Fon
tos vagy azzal az egy talentum od
dal — a te kicsiny életeddel.

TÍZÉRT MONDJA JÉZUS, hogy 
^  Isten  országában nem lehet 

megállani. Tétlen kezekből vissza
veszi Isten az ö  javait. Nincs egy
helyben állás. Vagy előre — »az Úr
nak örömébe«. Vagy hátra  a »külső 
sötétség« felé.

Vájjon m erre van, hol já r  és m erre 
ta r t  az életed?!

Friedrich Lajos

M int ismeretes, az Egyházak Vi
lágtanácsa evanstoni világzsinata 
augusztus 15—31-e között lesz az 
Amerikai Egyesült Államokban. A 
világzsinatot megelőzően a világ re
form átus egyházainak egy külön 
egyhetes világgyűlése folyik ugyan
csak az Egyesült Államokban, Prin- 
cetonban. A magyar reform átus 
egyház evanstoni delegációját, 
vagyis D. Bereczky A lbert és Péter 
János püspököt, valam int dr. Papp 
László teológiai dékánt küldte ki a 
princetoni külön reform átus világ- 
gyűlésre is. Az am erikai kormány 
azonban m egtagadta a  beutazási en
gedélyt Péter János reform átus püs
pöktől, erre  az előző princetoni re 
form átus világgyűlésre és csak az 
evanstoni világzsinatra ad ta meg 
szám ára és a  delegáció többi tagja 
szám ára a  beutazási engedélyt.

Az am erikai korm ány ezen eljá
rása mélyen felháborította a m a
gyar reform átus egyház és az egész 
magyar protestantizm us közvélemé
nyét, m ert az durva beleszólás abba, 
hogy kik képviseljék a m agyar re
formátus egylházat a reform átus 
egyházait nagygyűlésén. A m agyar 
reform átus egyház táviratilag jelen
tette be tiltakozását M arcel P-rader- 
vandnaik, a Református Világszö
vetség főtitkárának, H rcm ádka pro
fesszornak és E. F. Romig-nak, a 
Református Világszövetség két al- 
e&nökének, John Mackay-nek, a 
princetoni teológiai akadém ia elnö
kének, P ierre M aury-nak a francia, 
Alfons KöchMn-nek a  svájci és Eg-
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az, hogy am it Isten adott, sáfárko
dásra adta. — Nem szabad tetszésre. 
Nem az önzésem koporsó-kincsének 
szánta és nem  a szeszélyem pazarló 
pénztárcájába ajándékozta. Az éle
tem  és a kincseim nem  a gyermek 
kockajátéka a szőnyegen, aki a  szí
nes kockákat úgy rak ja  össze, vagy 
úgy dönti szét, ahogyan akarja. Az 
életem és a  munkám, a  tehetségem 
és a  pénzem, az időm és a  hitem  az 
Istennek való építés egyforma esz
közei: mindegyikkel m inden pilla
natban halálos komolyan ö t  kell 
megvalósítanom és Öt kell gazdagíta
nom. M indent az Ö érdekében kell 
felhasználnom. Isten m indent úgy 
ad az embernek, hogy továbbra is 
az ö v é  mindenem. Ót kell szolgálnom 
vele. Gyerm ekkorukban sokan kap
tak  egy komoly játékot. Színes fa
kockák voltaik. A kockák egyik lap
ján oda volt ragasztva egy rész vala
milyen képből. Ha az egészet jól rak 
tuk össze és jól illesztettük egymás 
mellé, az összerakott kockák szép és 
érthető képet m utattak : egy virágos 
udvart, egy szép házat, gyönyörű, 
templomot, vagy éppen egy felénk 
néző, mosolygó em berarcot. Talentu
m aink m ind ilyen színes kockák. Égy 
életen á t úgy. kell összerakni őket, 
hogy a  végén kijöjjön belőlük a 
reánk néző és reánk mosolygó Isten
arc. így és csak addig van értelm e 
m inden talentum nak, am íg valahol 
beilleszthető Isten arcaként.

TÉZUS azután azt tan ítja  a tálen-
“  turnékon keresztül, hogy Isten 

a számadás napján  nem egyforma 
eredményt, hanem  egyforma hűséget 
keres. A hű ember m indenét odaadja 
annak, akit szeret. Isten nem  koldus 
a kapunkban, hanem  a kereszt hűsé
ges Istene, aki Jézus Krisztusban ön
m agát ad ta  értünk. Az Ö vére kell, 
hogy a vérünkké váljék. Az Ö szere- 
tete kell, hogy a szívünkben kivi
ruljon. Az ö  hűsége kell, hogy ve
lünk, ra jtunk  és körülöttünk m in
den nap több legyen az Isten tálen-

M e g je le n t
készülő újszövetség-fordításunk 

próbakiadása
A Magyar Bibliatanács újszövet

ségi szakbizottságának újtestamen- 
tumi revíziója már korábban meg
jelent olyan próbafüzetekben, amely 
inkább a szakembereknek készült. 
Ez a kiadás jóformán elfogyott. A 
protestáns egyházak sajtóosztályai 
mcst a gyülekezeti tagok részére is 
kiadják az új bibliafordítás újtes- 
tamentumi részét próbakiadás for
májában. így bibliaolvasó egyház- 
tagjaink is kézbevehetik ezt az új 
fordítást, hogy segítségükre legyen 
a bibliai szövegek megértésében. Az 
újszövetségi szakbizottság munkája 
ugyanis nemcsak a teológiai tudo
mányok legújabb eredményei alap
ján igyekezett az eredeti szent szö
vegek üzenetét tolmácsolni, hanem 
arra is törekedett, hogy mai és 
mindnyájunk által érthető magyar 
nyelven szólaljon meg Isten Igéje.

Az új kiadvány 458 lapon, nega- 
moid-kötésben jelent meg. Ara 60 
forint. Megrendelhető az Evangé
likus Egyetemes Sajtóosztályon, Bu
dapest, VIII., Puskln-utca 12. Csekk
számlaszám; 220—278.

AMIKOR MOST NÉHÁNY HÉ
TEN KERESZTÜL — h a  Isten en
gedi — a családról szóló keresztyén 
tanítással szeretnénk foglalkozni, 
igazén — m int mondani szokták — 
Ádámnál és Évánál kell elkezde
nünk. Azt a kérdést kell felvetnünk, 
s a rra  kell keresnünk a feletet, ami 
m ár ta lán  felbukkant ném elyikünk
nek a lelkében: ugyan

miért is teremtette Isten az em
bert férfiúvá és nővé? Mi végre 
van az emberi természetnek ez a 
különös és titokzatos kettőssége?
Azt könnyen m egértjük, hogy Is

ten nem  akarta  az em bert m agá
nyosságra kárhoztatni. Az ember 
közösségre terem tett lény. Egy em
ber m agában csonka, befejezetlen 
mű, csak több ember együtt igazán 
ember. Csak egy m ásik em berrel 
együtt tud  igazán em berivé válni az 
ember. A remete, a Robinzon néni 
teljes ember. Hogyan sóvárgott Ro- 
binzon szigeti m agányában egy m á
sik em ber után! Állatok társasága 
nem kárpótolhatta őt. S hogyan-meg
örült, am ikor végre egy m ásik em
beri lénnyel, Péntekkel oszthatta 
meg életének bú já t és örömét. Bi
zony igaz az írás  szava: »-Nem jó az 
em bernek egyedül le n n i. . .«

ISTEN MAGA állap ítja  ezt meg. 
Amikor azután segít a bajon s oda
állítja az em ber mellé a m ásik em 
bert, akkor következik be a külö
nös fordulat: nem  egy m ásik férfiút 
állít a  férfiú  mellé, hanem  egy asz- 
szonyt! »Szerzek néki segítőtársat, 
hozzáillőt« (I. Mózes 2, 18), m ondja 
az Űr. Kissé szabad fordításban, de 
a velejére tap in tva így hangzik ez a 
mondat:

»•Társat adok néki, hogy önma
gára találjon«-. Az élet útjára 
útitársul, élettársul a férfiúnak a 
nőt, a nőnek a férfiút szánta Is

ten teremtő akarata.
A terem téstörténet elbeszélése sze

rint, am ikor az első ember, Ádám 
felébredt mély álmából s m eglátta 
az első asszonyt, önm agára talált 
benne: »Ez m ár csontomból való 
csont és testemből való te s t . . .« 
M intha azt akarná mondani: most 
lettem  egész em berré! Valami ősi 
sejtést őrzött meg sok népnek (itt- 
ott nálunk  is falun) az a  gyakorlata, 
hegy a nem  házas férfiú t nem  tekin
tik felnőtt em bernek, a közösség tel
jesjogú tagjának.

Ez persze nem jelenti azt, hogy 
mindenkinek meg kell házasod
nia, illetőleg férjhez kell men
nie! Isten vezetheti úgy az egyes 
ember útját, hogy a család nél
kül való életben jelöli ki felada
tát. Ez azonban inkább a kivétel. 
Isten teremtési rendje a házas
ság, két embernek egy életre 

szóló életközössége.
Ezt a gondolatot fejezi k i az a 

bibliai mondás is, hogy:
»Lesznek ketten egy testté.« Bib
liai szóhasználat szerint a test a 
teljes, a valóságos embert jelenti. 
Ketten együtt tehát egy egész 

ember.
A férfiúból kivett oldalborda képé

nek mélységes jelentése: ami a  fér
fiúból hiányzik, azt n-elki Isten a nő
ben adja meg — és viszont. Kiegé
szítik egymást egy egész, igazi em

berré. Megfelelnek egym ásnak — a 
szó eredeti értelmében is: szót érte
nek egymással. Az em ber feleba
rá tja  elsősorban az élettársa.

VÁJJON MI ISTEN AKARATA 
EZZEL A RENDELÉSÉVEL, m it cé
loz az em bert férfiúvá és nővé te
remtő szándéka? Micsoda az az üze
ne t és az a feladat, am it mindebben 
elre jte tt a szám unkra? Az ige alap
ján ennyit m ondhatunk:

Isten azt akarja, hogy a férfiú és
nő közössége tükrözze azt a kö
zösséget, példázza azt a szövetsé
get, amelyben Isten akar lenni 

az emberrel.
Nem véletlen az, hogy a Szentírás 

akkor, amikor Istennek az ő népé
hez, Izraelhez, valam int Jézus Krisz
tusnak az Ö egyházához való viszo
nyát akarja  szemléltetni, olyan 
gyakran használja ezt a képet: a há
zastársaknak a képét. Hózseás pró
féta egész könyve szinte csak erről 
szól, nem különben az Énekek. Éneke 
is és az Ószövetségnek még számos 
helye. Az Ű jtestam entum ban gon
doljunk csak elsősorban az Efe- 
zusi levél 5. részére. Isten elhívó sze- 
retete, gondviselő hűsége, Krisztus 
önmaga feláldozása kell, hogy tü k 
röződjék az egym ásnak rendelt em
berpár életében, egy életre szóló szö
vetségében. Ahogyan Isten meg
szólít bennünket és azt akarja, hogy 
egész életünk felelet legyen — fe
lelősek legyünk néki —, úgy felelős 
a férfiú a nőnek és viszont. Ami az 
isteni »En« szám ára az em beri »te«, 
az legyen egym ásnak a férfiú  és 
a nő.

VAN AZONBAN ennél még sok
k a l mélységesebb és titokzatosabb 
feladata és értelm e is annak, hogy 
Isten férfiúvá és nővé te rem tette  az 
embert. Ebben az életközösségben 
akarja  tükröztetni és szem létetni azt 
a  csodálatos közösséget, am iben Is
ten  önmagában van: a Szentihárom
ság titkát. A sokat v itato tt és m a
gyarázott igének: »Teremté tehát az 
Isten  az em bert az ő képére, Isten 
képére terem té őt; férfiúvá és asz- 
szonnyá terem té őt« (I. Móz. 1, 27), 
ta lán  ez a legmélyebb értelme. Isten 
ha egyedül van is, soha sincsen m a
gában, m ert közösségben van  önm a
gával. Az ö  rendelése, hegy az em
ber se m aradjon magában, hanem  
legyenek ketten egy teljes, igaz em
berré, ezért szerzett néki hozzáillő 
segítőtársat; a nőnek a férfiúban, a 
férfiúnak a nőben.

ISTEN AJÁNDÉKA MINDIG 
FELADAT is egyben. A jándékát el 
kell fogadnunk. H ivatás az és 
m unkatér. A család Isten ívirágos- 
kertje, m ondatta egyszer valaki s te
gyük hozzá: Szentíelkének m űhelye 
is egyben. Legyünk érette hálásak 
és legyünk benne megelégedettek. 
Keressük és lássuk meg az ő aka
ratá t, amellyel egym ásnak rendeli 
a két embert. Mindez m egm utatko
zik-abban, hogy m iként nézünk egy
másra, a  férfiú az ő é lettárséra és 
viszont. M it ta rtunk  egymásról, ho
gyan becsüljük meg egymást? Fá
radozunk-e azon, hogy m egértsük 
egymást és felelősséget hordozunk-e 
egymásért? M it mível az em ber az
zal, am it Isten terem tő művében el
rendelt és néki javára ajándékozott? 
E rre a kérdésre legközelebb szeret
nénk  felelni. G. Gy,

bért Bmmen-nok a  holland reform á
tus egyház vezetőinek. P radervand 
főtitkár választávlrafában közölte, 
hogy tiltakozott az am erikai kor
m ánynál a vizűm m egtakadása m iatt 
és a Református Világszövetség 
mindent megtesz a döntés megvál
toztatására. Kérte, hogy D. Bereczky 
A lbert és dr. Papp László, aikiik a 
vízumot erre a gyűlésre is m egkap
ták, utazzanak Princetonba. hogy a 
m agyar reform átus egyház ott hal
lathassa szavát. »A mi közösségünk 
töretlen m arad« — táviratozto P ra- 
dervand főtitkár. A reform átus egy
ház viszonválaszában megköszönte 
a Református Világszövetség meleg 
testvéri együttérzését, de ugyanak
kor kifejezte: »Nem tudjuk meg
érteni, m iért ta rtják  a nagygyűlést 
az Egyesült ÁEamokban, ha nem  
tud ják  biztosítani az egyik bizott
ság társelnöke szám ára a  részvételt 
Princetonban.« D. Bereczky Albert 
és dr. Papp László közölte azt is, 
hogy Péter János püspök nélkül nem 
hajlandók elindulni, m ert ezzel el
ism ernék az erőszakos megkülönböz
tetést. Közölték azt is, hogy kérték  a 
reform átus zsinati tanács összehívá
sát, annak eldöntésére, hogy milyen 
m agatartást foglaljanak el ebben a 
helyzetben.

A reform átus egyház zsinati tan á
csa egyhangú állásfoglalást hozott 
és úgy határozott, hogy a csonka 
delegációt nem küldi ki Princetonba 
s így a  reform átus egyház delegá
ciója nem vett részt a Református 
Világszövetség princetoni nagygyű
lésén, viszont az evangélikus egyház 
delegációjával együtt elutazott 
Evanstonba, ahová m ár P éter Já 
nos püspök is m egkapta a beuta
zási engedélyt.

A zsinati tanács határozatában 
többek között a  következőket m ond
ja:

»Alapos megfontolás és beható 
tanácskozás után egyhangúlag úgy 
döntöttünk, hogy a  m agyar refor

m átus egyház delegációja #egcson
k ítva ne utazzék a közgyűlésre. Nem 
szeretnénk ugyanis precedenst te
rem teni arra, hogy politikai -hatósá
gok szabják meg, k ik  vehetnek részt 
a Református Világszövetség köz
gyűlésén.«

»Az ilyen eljárás által közénk ál
lított korlátok fölött is azonban gya
korolni k ívánjuk veletek a mi alap
vető egységünket, a mi U runk Jé 
zus Krisztusba^. De a mostani fá j
dalmas és megbotránkoztató eset is 
m utatja, hogy ezt a mi törekvésün
ket nem  tehet érvényesíteni a ti ha
tározott állásfoglalásotok nélkül. 
Miközben erőteljes tiltakozásunkat 
fejezzük ki ennek az egységnek meg
zavarására irányuló, az egyház sza
badságát sértő eljárással szemben, 
ugyanakkor szívből kívánjuk, hogy 
tanácskozásaitok fejeit lebegjen a 
mi Istenünk óvó kegyelme.«

A Református Világszövetség prin
cetoni gyűlése ünnepélyesen tilta 
kozott az am erikai hatóságok felé 
és kifejezte sajnálkozását a magyar 
reform átus egyházat ért sérelem fe
lett.

A reform átus egyház zsinati taná
csának ülésén a zárószavakban 
Győry Elemér püspök Isten áldását 
kérte  a zsinati tanács nevében a re
form átus delegáció evanstoni uta
zására és biztosította arról, hogy 
szolgálataiért a reform átus egyház 
buzgón és szüntelenül imádkozik.

D. Bereczky A lbert püspök végül 
a következőiket m ondotta: »A jó 
em beri ügyekben való fáradozásaink 
nyilván nem  tetszhetnek azoknak, 
akik a magúk érd-ekeit rossz ügyük
höz fűzték. M inden okunk megvan, 
hogy bizakodva, jó reménységgel te
k in tsünk előre. A szolgálataink meg
zavarására irányuló kísérletek csak 
tovább erősíthetnek bennünket azon 
az úton, amelyen járunk, am elyen a 
testvéregyházak egyre fokozódó bi
zalm át és tám ogatását tapasztalhat
juk.«

A világosság gyümölcse. — Ef. 5, 9.
A KERESZTYÉN ÉLET a világosságban való járás. A bűn sötétségé

ből szabadított meg m inket az Ür az új élet világosságában való járására. 
Nyilvánvaló különbség van a  sötétség és világosság között. Ugyanilyen 
nyilvánvaló a különbség a bűnben élő és az új életben járó, világosságöí 
kapott ember között is. Isten i »éje azt m utatja  meg, hogy a világosságban 
való járásnak  e vi-lágban is látható gyümölcsei vannak.

EZEK A GYÜMÖLCSÖK: jóság, igazság, valóság. Ezt lássák rajtam . 
Lássanak jónak, igaznak, valóságosnak. És mivel világosságban járok, 
ebben a  világosságban nekem  is látnom  kell a másikon a jót, az igazat, a 
valóságot. Isten ezt várja az Ö világosságban járó fiaitól.

VALLJUK MEG, hogy sokszor nem látszanak életünkben ezek a 
gyümölcsök. Hogy olyan sokszor vagyunk még a sötétség fiai.

ADJUNK HALAT Istennek, hogy minket, bűnös embereket vilá
gossággal ajándékozott meg. Köszönjük meg azt is, hogy a keresztyén 
életünk által mások is világosságra juthatnak Isten kegyelméből.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten Szentlelke szüntelenül táplálja 
bennünk a világosságot. Imádkozzunk az Egyházak Világtanácsa 
Evanston-i gyűléséért. — Könyörögjünk, hogy az egész ország és az 
egyház segítsége hasznos legyen az árvízkárosultak életében.

HETI IGE: A világosságnak gyümölcse minden jóságban és igaz
ságban és valóságban van. Ef. 5;9.

Augusztus 8. Vasárnap. Rom. 8, 12—17.
Pál, levelének más helyén világosan beszél arról, hogy a mi örök

ségünk a bűn, hogy a bűn szolgálatában sínylődünk, a harag fiai vagyunk, 
m ert m indnyájan Ádám bűnének hasonlatossága szerint vétkeztünk. De 
a Szentlélek m unkája révén, a bűn szolgáiból, a harag fiaiból Isten gyer
mekei lettünk,
Augusztus 9. Hétfő. — Mt. 5, 13—16.

Semmit sem ér a hitét vesztett tanítvány. Olyan csak, m int az ízetlen 
só. Nem jó semmire. — Fényt vetni M esterünkre — ez a mi feladatunk, 
hogy lássák és megismerjék az emberek Megváltónk kegyelmes arcát. 
A le takart fényű gyertyát kio ltja Isten ítélete. Fia nem  teljesíti feladatát, 
ugyan m iért égjen?
Augusztus 10. Kedd. — Mt. 12, 33—37.

Ahogyan a jó fa jó gyümölcsöt terem, éppen úgy a hitnek is jó 
gyümölcsöt kell terem nie: olyan életm agatartást, melynek le-gbensőbb 
mozgató rúgója és külső megnyilatkozása egyaránt »jó«, azaz Isten aka
ratának  megfelelő.
Augusztus 11. Szerda. — Jak. 2, 14—17.

Az igazi hit nem szó, hanem  m indig cselekedet. A hit tevékeny, 
hatalm as dolö-g, mely nem  kérdezi kell-e jót cselekedni, hanem  szüntele
nül cselekszi azt — mondja Luther. A hit-hez úgy hozzátartozik a  csele
kedet, m int az élethez a lélekzós, m int édesanyához a gyermek.
Augusztus 12. Csütörtök. — I. Kor. 12, 12—26.

A hit gyümölcse a  gyülekezet tagjainak egymással való benső közös
sége is. A gyülekezet Krisztus teste, melyben m indnyájan egyek a Jézus 
Krisztusban.
Augusztus 13. Péntek. — Fii. 1, 6—11.

Isten kezdte el bennünk a hit m unkáját, ö  az egyedül, aki bevé
gezheti, célhoz ju tta tha tja  hitünket. A hit első lépésétől kezdve, egészen 
az utolsókig egyaránt rá  vagyunk szorulva mennyei Atyánk segítő kezére.
Augusztus 14. Szombat. — Mt. 21, 13—22.

Ami a fügefával történt, Isten ítéleteképpen végbement Izraelen, 
mely nem  fogadta be a néki küldött Megváltót. De ez a  történet örök 
figyelmeztetés a szám unkra is, hogy mi sem kerülhetjük  el az ítéletet, 
ha nem  terem jük a hit gyümölcseit. Isten jósága és hos-szútűrése indít
son bennünket igaz kerasztyénségre. Maűoesai Miklós



4 E V A N G É L I K U S  É L E T

Azok, akik munkálkodnak az „una sanda“ nyilvánvalóvá léteiéért, 
t  az egész világ együttmaradásáért is dolgoznak 

— mondotta Pécsett Káldy Zoltán esperes
K á ld y  Z o ltá n  e s p e r e s t b e k ö s z ö n tő je

1. Amikor a tolna-baranyai evan
gélikus gyülekezetek bizalmából, Is
ten megbízása alapján elindulok es- 
peresi szolgálatomra, különösképpen 
erre az igére figyelek: ». .. vesztek 
erőt, minekutána a Szentlélek eljő 
reátok és lesztek nékem  tanúim .« 
És ezzel azt is megmondottam, hogy 
esperesi szolgálatom lényegének és 
feladatának ugyanazt tartom, mint 
lelkészi szolgálatoménak: t. L tanús
kodást a feltámadott Jézus Krisztus
ról. Mindazokban a szolgálatokban, 
amelyeket az 1953. évi V. törvény
cikk 47. §-a és 48. §-a mint esperesre 
reárn bíz: igehirdetésben, a prédiká
ciók ellenőrzésében, az egyházmegye 
pásztorolásában, a szeretetszolgálat
ban, az egyházi közigazgatásban, az 
anyagi ‘ügyekben, a feltámadott Jé
zus Krisztus tanúja  szeretnék lenni. 
Hangsúlyozottan szeretnék mindig a 
Feltámadottra nézni, Róla prédikálni, 
rajta keresztül szeretni és a külön
böző kérdéseket Benne megoldani.

A Cselekedetek könyvének tanul
mányozása közben bizonyosodtam 
meg arról, hogy az Egyház tavaszán, 
az apostolok szolgálatában és pedig 
minden fajta szolgálatában, milyen 
központi jelentősége volt Jézus Krisz
tus feltámadásának. »Jézus Krisztus 
feltámadott« — ebből a tényből és 
alapállásból s az ebből eredő fény
ben nézték az apostolok a golgotái 
keresztet. Jézus Krisztus cselekede
teit, csodáit, tanításait, minden tevé
kenységüket és az egész életet. Ami

kor Júdás helyére apostolt választa
nak, abból a célból teszik, hogy »Jé
zus feltámadásának bizonysága le
gyen mi velünk egyetemben< (Csel. 
1, 22.). Majd azt olvassuk, hogy »az 
apostolok nagy erővel tesznek vada 
bizonyságot az Űr Jézus feltámadá
sáról« (Csel. 4, 33.). Amikor Péter 
első pünkösdi prédikációját mondja, 
csak röviden idézi Joel próféta jö
vendölését a Lélek kitöltésére vonat
kozólag, aztán azonnal rátér arra, 
ami hivatalából folyó első köteles
sége: »Jézus Krisztus, akit megfe
szítettetek, feltámadott, aminek mi 
mindannyian bizonyságai vagyunk.« 
Ezt a feltámadott és megdicsőült 
Jézust hirdette István vértanú is, Fi
lep is és Pál is. Náluk a kereszt teo
lógiája mindig a feltámadás teoló
giája is volt.

Mivel tapasztalatom szerint Jézus 
Krisztus feltámadásának centrális 
jelentősége a legtöbb gyülekezetben 
és a gyakorlati igehirdetésben is el
homályosult s ennek következtében 
a különböző problémákkal vesződő 
gyülekezetek megfáradtak és az ige
hirdetések átütő ereje megtompult, 
azért szeretném esperesi szolgálatom 
középpontjába helyezni a feltámadott 
Jézus Krisztusról való tanúskodást. 
Könyörgök azért, hogy egyházme
gyénk egész életét minden vonatko
zásbein a húsvéti hit ereje és dina
mikája hassa át.

2. Mivel

ezekben a kérdésekben. Közben ha
lálosan komolyan kell tudnunk, hogy 
nekünk, lelkészeknek nincsen hatal
m unk az igehirdetés felett, hanem  
éppen az igehirdetésnek van hatalma 
felettünk.

Hála Istennek, egyházmegyénkben 
is hangzanak olyan igehirdetések, 
amelyek a Szentíráshoz és a hitval
lási iratainkhoz való kötöttségben

Egyházmegyénkben a lelkészi mun- 
kaközöségeknek a legkomolyabb ér
telemben vett teológiai szemináriu
m okká  kell válniuk, melyekben a lel
készek teológiai továbbképzése fo
lyik nemcsak a saját, hanem sakkal 
inkább egyházmegyénk gyülekezetei 
javára. Komoly történeti, nyelvészeti 
és exegetikai munka nélkül, egyszó
val alapos teológiai m unka nélkül 
nem lehetséges jó igehirdetői szolgá
latot végezni. Tanulmányozásaink kö
zéppontjában természetszerűleg a 
Szentírásnak kell állnia. Amikor a 
Szentírást tanulmányozzuk és ma
gyarázzuk, nem elégedhetünk meg 
azzal a primitív és teológiátdan írás
magyarázati módszerrel, amely azt 
tartja, hogy elég a parallel-helyek 
felsorolása és ennek nyomán a bib
lia márts magyarázza önmagát. Ezzel 
a módszerrel igen gyakran olyan ige- 
szakaszekat kötünk össze, amelyek 
csak látszólag tartoznak össze, de a 
komoly exegetikai munka nyilvánva
lóvá teszi össze nem tartozásukat. De 
elvetjük a liberális-racionális Szent- 
írás-kezelést is, mert teológiai tudat
lanságból és hitetlenségből fakad és 
hitetlenséget szül. Annak a liberális
racionális írásmagyarázatnak, amely 
éppen Jézus feltámadását egyszerűen 
látomásnak, vagy az elnyomhatatlan 
élet szimbólumának tekinti, nincs ke
resnivalója egyházunkban. De elvet
jük a hamis pietizm us Szentírás-ke- 
zelését is, amely sokszor igen naivan, 
az írás szószerinti ihletettségét vallva 
nyúl a Szentíráshoz és elallegorizálja 
annak részeit. Elvetjük a Szentírás
nak azt a rajongó kezelését is, ame
lyet a »történeti-teológia« képvise
lői gyakorolnak, amikor igehirdeté
sük forrásául nem egyedül a Szent- 
fróst veszik, hanem igehirdetésük 
időszerűségének biztosítására a világ
ban folyó eseményeket oly mérték
ben felhasználják, hogy ezáltal gya
korlatban a Szentírás a második hely
re kerül. Szinte a történelem kerül 
az eredeti kinyilatkoztatás helyére és 
az »itt és most« parancsa diktálja 
még a Szentírás megértését és ma
gyarázását is. A Bármeni zsinattal 
együtt elvetjük azt az állítást, hogy 
az egyháznak igehirdetése forrása
képpen Isten igéjén kívül más ese
ményeket is, mint Isteni kijelentése
ket fel kellene használni. Mi hitvál- 
lási irataink értelmében akarjuk a 
Szentírást magyarázni. Hogy ezt jól 
végezhessük, ezért van szükségünk 
teológiai továbbképzésünkre. Szeret
ném, ha az egyházmegye területén a 
lelkészek több kisebb csoportban is 
rendszeresen összejönnének és együt
tesen foglalkoznának teológiai kérdé
sekkel és együttesen készülnének a 
vasárnapi igehirdetésekre. E kisebb 
csoportok mellett természetesen az 
egyházmegye lelkészei együttesen is 
végzik majd ezt a munkát.

Azonban nemcsak a lelkészeknek 
van szüksége a teológiai továbbkép
zésre, hanem a gyülekezeteknek is 
szüksége vhn állandó tanításra. El
sősorban a bibliaórákat kell felhasz
nálnunk arra, hogy azokban a hit- 
mélyítésen túlmenőleg, állandó és 
rendszeres tanítást adjunk egyházunk 
hitvallásairól, történetéről és a mi 
életünkben való helyes keresztyén 
magatartásróL

5. Szeretném, ha egyházmegyénk 
lelkészei és gyülekezeted az eddiginél 
erősebben részt vennének
az ökumenikus  munkában.

Ez a munka megtanít bennünket az 
egyházak egységének komolyan vé
tele mellett az egyház kérdéseinek 
világviszonylatban való szemlélésére. 
Megtanít arra, hogy a magunk kis 
gyülekezeteinek ügyét az egész Anya- 
szentegyház összefüggésében láfsuk. 
Milyen sok erőt és indítást adhat egy- 
egy kis törpe gyülekezet lelkészének 
és tagjainak pl. az, ha tudják, ho
gyan folyik az egyház élete szerte 
a világon Európában, Afrikában, 
Ázsiában és mindenütt másutt. Mi
lyen jó érezniük a kis tolna-bara
nyai gyülekezeteknek, hogy ők is an
nak az egy testnek a tagjai, amely
nek feje Jézus Krisztus és amely 
testnek sok százezer és millió tagja 
nekik testvérük.

Ml az egyház ökumenikus munká
jára Jézus Krisztus feltámadása fé
nyében nézünk, vagyis jó remény
séggel. Hisszük, hogy nem hiábavaló

hangzanak el az élet egészére vo
natkozólag. Viszont sok gyülekezet 
igénye az igehirdetésekkel szemben 
a régi maradt. Ez azt jelenti több 
esetben, hogy a gyülekezet egy-egy 
tipikus liberális igehirdetésre nem 
szisszen fel (ami pedig nem a feltá
madott Jézus Krisztusnak hirdetése!), 
de azt nehezményezi, ha a lelkészek 
a feltámadott Krisztus evangéliumát 
akármennyire az igéhez és hitvallási 
iratainkhoz kötötten hirdetik a mai 
életkérdésekben. Ahol ez az eset 
fennáll, ott a gyülekezeteket nevelni 
kell, hogy utolérhessék az igehirde
tőket.

4. Hogy a feltámadott Jézus Krisz
tus evangéliumát tisztán prédikál
hassuk,

az a munka, amely azt célozza, hogy 
az egyháznak Jézus Krisztusban meg
lévő egysége egyre inkább nyilván
valóvá is legyen. Tudjuk, hogy mi
nél inkább közelednek a rész-egyhá
zak Jézus Krisztushoz, annál inkább 
fognak közeledni egymáshoz. Szeret
ném, ha egyházmegyénkben az öku
menikus gondolat jegyében tudnánk 
élni a többi felekezetekkel, így első
sorban o testvér református egyház
zal.

Az ökumenikus munkában való ak
tív részvételünk nem színteleníti el 
a mi evangélikus egyházunkat, ha
nem éppen arra kényszerülünk reá 
e munka révén, hogy saját egyhá
zunk  kincseivel nagyon hűségesen 
sáfárkodjunk és egyre jobban ráéb
redjünk saját egyházunk elfeledett

értékeire. Emellett igen nagy jelen
tőségűnek tartom, hogy az ökumeni
kus munkában való részvétel által 
magyar evangélikus és református 
lelkészeknek és teológusoknak alkal
ma nyílik arra, hogy mondanivaló
jukat, teológiai munkájuk eredmé
nyét eljuttassák az egész protestan
tizmushoz, sőt keresztyénséghez, így 
pl. bármilyen kis faluban és kis gyü
lekezetben dolgozik is valamelyik 
tolna-baranyai lelkész, teológiai mun
kájának eredményeit az ökumenikus 
munka révén hasznosíthatja az egész 
protestantizmus javára.

Végül foglalkoznunk kell az öJct*- 
m enikus m unkával azért is, m ert 
annak jó eredményei gyümölcsözhet
nek nemcsak az egész Anyaszentegy- 
ház, hanem az egész világ számára 
is. Azok, a k ik  m unkálkodnak az 
»una sancta« nyilvánvalóvá léteiéért, 
az egész világ együttmaradásáért is 
dolgoznak. Ezt juttatja kifejezésre az 
evanstoni világzsinat főtémája: 
»Krisztus a világ reménysége«. És 
ezt dokumentálja az is, hogy az 
augusztus 15-én kezdődő világ-gyűlés 
megnyitó istentiszteletének egyik 
éneke így hangzik: Krisztusban nincs 
Kelet és Nyugat. Hisszük, hogy ami 
az amerikai Etanstonban a követ
kező hetekben történni fog, áldás 
lesz az egész Anyaszentegyház és az 
egész világ számára. Püspökeink 
munkáját imádságos szívvel itthon is 
hordozni fogjuk, hogy Jézus Krisz
tus jó vitézeiként képviseljék ma
gyarországi evangélikus egyházunkat 
Evanstonban.
(Következő szám unkban folytatjuk)

az Anyaszentegyházban minden az Igén fordul meg
azon áll vagy bukik, azért a magam 
és lelkésztársaim legfőbb szolgálatá
nak az Ige helyes prédikálását tar
tom. Az ige hirdetésében és lelkész
társaim igehirdetéseinek ellenőrzésé
ben hangsúlyozottan figyelek arra a 
szempontra, hogy a prédikációk va
lóban a feltám adott Jézus Krisztus
ról szóló bizonyságtételek-e. Átsüt-e 
rajtuk a húsvéti hit ereje? Az a ta
pasztalatom, hogy sokkal többet fog
lalkoznak az igehirdetések azzal: mi
lyen sajmyű hatalom a bűn és a ha
lál, milyen erősek tudnak lenni a dé- 
monikus hatalmak, mint azzal a ha
talmas ténnyel, hogy Jézus Krisztus 
legyőzte a bűnnek, gonosznak és ha
lálnak hatalmát és győzelmének gyü
mölcseivel naponként megajándékoz
va a benne hívőket. Van egy fajta 
igehirdetés, amely rendesen ezzel 
szokott kezdődni: »bizony, sok gon
dot, bajt és szenvedést kell itt a földi 
életben elhardoznunk, míg megérke
zünk oda, ahol nem lesz gond és 
szenvedés. Addig is mindezek elvise-

a z  é l e t  e g é s z é re  v o n a t k o z ó  i g e h i r d e t é s e k e t
igényel. Az, hogy az apostolok első 
hivatali kötelessége a feltámadásról 
szóló tanúskodás volt, nem jelentette 
azt, hogy ennek a nagy ténynek az 
alapján nem beszéltek volna más 
kérdésekről is. Pál apostol pl. be
szélt a nő-kérdésről, faji kérdésről, 
társadalmi kérdésekről, a rabszolga
kérdésről, az állami felsőbbségről.
Szóval nem egy »korcs-evangéliumoU  
hirdetett, amellyel az életnek csak 
egy bizonyos részletében lehetett va
lamit kezdeni, hanem a feltámadott 
Jézus Krisztus evangéliumát meghir
dette az embernek e világban való 
egész életrendjére vonatkozólag. Egy
házmegyénk lelkészeinek nemcsak az 
egyéni élet személyes kérdéseivel 
(bűn, megtérés, üdvösség, remény
ség) kapcsolatban kell az evangéliu
mot hirdetniük, hanem az egyéni 
életen túl az élet teljes szélességére. 
Bátran kell beszélnünk arról, hogy a 
feltámadott Jézus Krisztus népe ho
gyan él a társadalomban, az állam
ban, hogyan viszonylik a világi fed- 
sőbbséghez és milyen szolgálata van 
a világ felé. Hát ki, ha nem Jézus 
tud útbaigazítást adni nékünk és gyü-
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lésére erőt ad Jézus Krisztus«. Hát 
a feltámadott Jézus Krisztus ereje 
csak abban mutatkozna meg, hogy 
valahogy átvészeljük  az ú. n. »sira
lomvölgyet«? Nem többre, sokkalta 
többre, hívott minket a feltámadott 
Jézus Krisztus? Nem inkább azon 
van-e a hangsúly, hogy »emeljétek  
fel fe jeiteket, mert elközelített a ti 
váltságotok?« És nem kezdődött-e 
már meg a világ újjáteremtése Jézus 
Krisztus feltámadása által? Mindig 
Jézus Krisztus feltámadása felől kell 
néznünk a problémákra. Vagyis sok
kal bátrabban kell igehirdetéseink
ben kínálni Jézus Krisztusban a sza
badulást, a kiutat, a megoldást, mint 
azt sokszor tesszük. így lesz gjüle- 
kezeteink élete az elfogadott bűnbo
csánatból fakadó békesség, öröm, re
ménység, testvéri szeretet élete.

3. A feltámadott Kriszitus, az Élet
nek Fejedelme, az élet egész teljes
ségére igényt tart és ennek követ
keztében

lekezeteinknek ezekben a kérdések
ben? Különben is evangéliumot nem 
lehet soha légüres térben hirdetni, 
mintha annak a nép életéihez ne 
lenne köze. Jézus nem engedi meg, 
hogy visszavonuljunk valamilyen bel
ső vonalra, ahol azt mondhatjuk, 
hogy maradjon a világ világ és hagy
juk a mindennapi életet magunk 
mellett elvonulni. Ilyenfajta igehirde
tések beteges prédikációk volnának, 
amelyeknek sem bibliateológiai, sem 
hitvallásos alapjai nem volnának. 
Szólaljunk hát meg a feltámadás 
örömlhírét hirdetve azokban a*'kérdé- 
sekben, amelyek a m a élő emberiség 
nagy kérdései, mint pl. a népek 
egymásközötti békéjének, a gyar
mati kérdésnek, a fajok megkülön
böztetésének kérdései. Hallassuk a 
feltámadott szavát ezekben a kérdé
sekben és így segítsünk azok megol
dásában. Mutassuk meg ezáltal is, 
hogy nem akarunk »a temető sar
kába vonult egyház lenni«. Ez termé
szetesen nem jelenti a szószéki poli
tizálást, mert ennek a szószéken 
nincs helye, de igenis jelenti a Fel
támadott evangéliumának hirdetését
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A BALTI SZOVJET KÖZTÁRSA
SAGOKBAN élő lett és észt evan
gélikus egyházzal a háború befejezése 
óta most vette fel a németországi 
evangélikus egyház elsőízben kap
csolatait. Alekszij pátriárka meghí
vására néhány németországi vezető 
egyházi ember meglátogatta a Szov
jetunió egyházait. Háromhetes útju
kon alkalmuk volt arra, hogy talál
kozzanak Turss lett és IJiivit észt 
püspökkel. A két evangélikus egy
háznak összesen 700 ezer tagja van 
és mindegyikben 100—100 lelkész 
szolgál. Az egyházi épületeket a rigai 
Péter-templom kivételével már mind 
helyreállították. Ez utóbbi még min
dig erősen rossz állapotban van. Mi
vel az iskolákban nincs hitoktatás, 
az ifjúsággal az esti istentiszteletek 
alkalmával és a bibliaórák keretében 
foglalkoznak. Államsegélyben, mint 
általában a többi egyház, ők sem ré
szesülnek. de már előzőleg is önfenn
tartók voltak. Magában Oroszország
ban nincs külön szervezete az evan
gélikus egyháznak. Az evangélikusok

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság-u. 8. vasárnap. Jn. 5, 1—3.

EGYETEMES EMBERI TÖREK
VÉS és vágy az, hogy valami nagyot, 
szépet és jót érjünk el az életben . . .  
Nos, az apostol most megmondja ne
künk: hit és szeretet által elérhetjük 
a legnagyobbat, legszebbet és legjob
bat — Isten gyermekeivé lehetünk!...

Legyünk tisztában azzal, hogy Já
nos apostol nem valamiféle pislá
koló hitről, hanem -világot legyőző- 
hitről beszél. Olyan hitről, amely 
elég egy egész életre. Olyan hitről, 
amely felemel a nyomorúság napjai
ban és a keserűség óráiban . . .  Olyan 
hitről, amely akkor is bizakodik, 
amidőn körülötte minden reményte
lennek és céltalannak látszik . . .  
Olyan hitről, amely a legnagyobb 
szenvedés óráján is el tudja mon
dani: legyen meg Atyám a Te akara
tod! . . .

MI ENNEK A CSODALATOS 
HTNEK AZ ALAPJA és forrása? 
Annak a felismerése, hogy Jézus a 
Krisztus! ö  a megígért Szabadító, 
aki elveszi bűneink terhét és követ
kezményét. ö  Isten szenetetének és 
atyai szívének hozzánk küldött drága 
bizonysága és őbenne és Őáltala van 
új életünknek boldog lehetősége. Jé
zus Krisztusba vetett hitünk révén 
remélhetjük azt, hogy Isten új életre 
indít el bennünket, hogy minket, 
akiket a bűn elsodort az atyai háztól, 
ismét hív vissza gyermekei közé . . .

HA PEDIG Isten kegyelméből és 
az. ö  Szentlelkének erejével az Ö 
gyermekei lehetünk, akkor tehet-e 
mást a szívünk, minthogy megtelik 
forró szeretettel a mennyei Atya 
iránt, aki ilyen nagy méltóságra he
lyezett bennünket, hogy gyermekei
nek nevezhetjük magunkat és úgy 
szólhatunk Hozzá — és erre éppen 
Jézus tanított meg —, hogy mi
Atyánk! Itt kapcsolódik össze hitünk 
és szeretetünk és itt kell meglátnunk 
azt, hogy Istent nem elég szóval sze
retnünk! Amikor semmibe vesszük 
törvényeit, amikor megszegjük pa
rancsolatait, édesatyánkat sértjük és 
bántjuk meg és kockáztatjuk drága

különböző protestáns egyház-szerve
zetekben, főleg a baptista gyülekeze
tekben élnek. Az ilyen módon szét
szórtan élő evangélikusok száma 500 
ezerre tehető. Mindkét püspök alkal
mat talált arra, hogy meglátogassa 
az evangélikus szórványokat.

ÉSZAKAMERIKÁBAN 63 éves ko
rában meghalt Irving Pichel, a nagy
sikerű és sok helyen nem engedélye
zett új »Luther Márton- film rende
zője. Filmjét jelenleg Németország
ban forgatják, eddig 500 filmszínház
ban, de újabb 500 filmszínház je
gyeztette elő forgatásra a filmet

NÉM ETO RSZÁG BAN most ünnep
ü k  a Berlin-W eisensei Stoedker-ala- 
pítványokhoz tartozó templom  50 
éves fennállását. A  templomot 1950- 
ben építették  * háborús sérüléseiből 
újjá és Dibelius püspök javaslatára a 
»béke templomának« nevezték el. I tt  
tartotta ugyanis 1950-ben az összné- 
m et evangélikus egyház zsinatát, 
amely a béke ügyében jelentős nyi
latkozatot te tt,

atyai örökségünket: örökéletünket 
és üdvösségünket. . .

Amikor pedig megértjük és rá
eszmélünk arra, hogy milyen nagy 
méltóság, milyen kivételes helyzet 
Isten gyermekének lenni, akkor meg 
kell látnunk azt is, hogy gyökeresen 
meg kell változnia embertársainkhoz 
való viszonyunknak is. Bennük is 
Isten gyermekeit kell látnunk és sze
retnünk! Tudomásul keld vennünk, 
hogy Isten iránti szeretetünk meg
csúfolása lenne az embertársaink 
iránti közönyünk, vagy gyűlöletünk... 
A világ is csak akkor tudja meglátni 
rajtunk és elismerni bennünk, hogy 
Isten gyermekei vagyunk, ha ennek 
megfelelő módon viselkedünk . . .

AZ IGE MEGHALLGATÄSARA 
KÉSZÜLVE igen komolyan kell 
megvizsgálnunk azt, hogy hitünknek 
valóban az a meggyőződés-e az alap
ja, hogy Jézus a Krisztus? Ist an 
megsegítő, újjáteremtő kegyelmében 
bízunk-e, vagy pedig saját erőnkben, 
érdemainfoben, vagy akár cselekede
teinkben? Meg kell vizsgálnunk azt 
is, hogy Isten iránti szeretetünket 
nem csúfolja-e meg embertársaink 
iránti szeretetlen életünk? És végül 
tudomásul kell vennünk: Istent nem 
szóval, hanem megszépült élettel kell 
szeretnünk!. . .

Halász Béla

E V A N G É L I K U S  É L E T
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes 

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

Telefon: U2HJ74. 
Szerkesztésért és kiadásért felel: 

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

* Előfizetési árak:
Egy hóra 5.— Ft. negyedévre 15.— Ft, 
félévre 30.— Ft, egész évre 60.— Ft. 

Csekkszámla: 20.412—VIII.
10.000 példányban nyomatott

2-Ő4341Ő. Athenatum (F. v. Soproni Bélái

szükségünk van igen komoly, hívő, teológiai munkára.
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EGYÜTT
M CSELEKEDETTEK KÖ NYVE  

második fejezetének első ver
sében olvashatunk arról, hogy a ta
nítványok »mindnyájan egy akarat
tal együtt voltak«. Nagy esemény 
volt ez azután, hogy teljesedésbe 
m ent Jézus szava: »Meg van írva: 
m egverem  a pásztort és elszélednek 
a nyájnak juhai« (Mt. 26, 31.). Tud
juk, hogy a Szentlélek kitöltésének  
napja volt az, am elyen újra először 
el lehetett mondani a tanítványokról 
s az első gyülekezetről, hogy együtt 
voltak. Bizonyára a Szentlélek érke
zésének előszele volt ez az ese
mény. Mert a Szentlélek hozza és 
közvetíti számuvikra a bűnbocsánatot 
és ez a bűnbocsánat bennünket tel
jes egészükben megújít. A z  első bűn
nek, az Ádám  esetének következ
m énye volt, hogy megszűnt, vagy 
legalább is megmérgeződött az em 
beri együttlét. A z  első emberpár 
szégyenkezve elidegenedett egymás
tól, a második generáció kezet emelt 
egymásra és Káin gyalázatos örök
ségként reánk hagyta a széthúzást, 
viszályt, gyilkosságot és háborút. 
Káin utódainak sorában tovább ha
talmasodott a bűn, tovább rontva az 
emberi együttlét m indenféle form á
ját.

Ebből a bűnből is szabadulást ho
zott a Krisztus bűnbocsánata, am ikor 
ő egyfelől a keresztfán megölte és 
semmissé tette bűneinket, bennün
ket m agunkat újonnan form ált az 
Isten teremtésbeli szándéka és aka
rata szerint. így vált lehetségessé, 
hogy a tanítványi gyülekezet sokrétű  
és széthúzó csoportja a Szentlélek  
által ism ét együtt lehetett.

M Z  »EG YÜ TT« SO K K A L  TÖB- 
BET JELENÍT, m in t közös he

lyiségbe zártságot, vagy egy cso
portba tartozást. A  tanítványok  
együttlétének is nagyobb volt a je 
lentősége annál, m inthogy csak 
arról szóljunk, hogy a szétszóródás 
és szétszéledés után egyszer ism ét 
teljes számban összegyűltek. Ezt már 
korábban is m egtették, nem  egyszer 
Jézus megjelenése idején, m indnyá
jan vele voltak az O lajfák hegyén  
m enybemenetelekor és akkor is te l
jes számban összegyűlték, amálkor 
Júdás megüresedett tanítványi hiva
talát töltötték be. A z  írás mégis 
most először látta idejét annak, 
hogy ezt a szót mondhassa el róluk: 
együtt voltak. Ez az együttlét 
ugyanis sokkal nagyobb, igazább és 
teljesebb volt m inden eddiginél. 
Együtt voltak, m ert egyákarattal 
voltak együtt. Tulajdoniképpen nem  
is az akarat volt itt  a lényeges, ha
nem  a lelkületűk, a szívük, am ely
ben már fú jn i kezdett a Szentlélek  
szele. A z  ígéret és az ígéret teljese
désének erős hite gyűjtötte össze 
őket, hogy a Szentlélek csodája új 
szívet adjon nekik. Ezek az emberek 
azon az első pünkösdön eggyé váltak  
a Krisztus követésében, a Krisztus 
példázásában, a Krisztus szolgálatá
ban, annak ellenére, hogy sokféle  
különbözőségük változatlan maradt. 
Mégis együtt voltak és együtt ma
radtálk.

fS T E N  MA A R R A  T A N ÍT  BEN-
M NÜNKET, hogy ezt az egyik 

legszebb keresztyén szavunkat újra  
tanuljuk tőle megérteni és megélni. 
N ekünk pedig erre a tanításra szük
ségünk van. Nézzünk csak körül va
sárnaponként a templomokban. Isten  
mindig újra nevel és m ost is rászorít 
bennünket, hogy necsak egymás 
m ellett üljünk, hallgassunk, vagy 
akár részvevők legyünk az istentisz
teletben, hanem hogy így teljesen, 
szívvel-lélékkel együtt legyűrik. A  
mai vasárnapon az igehirdetés 
Krisztussal való közösségünkről 
szól. Krisztussal legyen közösségünk 
— ez azt is jelenti, hogy legyünk  
együtt a Krisztus követésében, az 
igazság és békesség szolgálatában. 
G yülekezeteink ezen a vasárnapon 
azért hallanak a közösségről, hogy 
igazán és helyesen élhessék azt. 
Ezek a prédikációk hívogatnák ben
nünket az úrvacsorái oltárhoz is, 
ahhoz a helyhez, m ely ennek, az 
igazi együttlétnek egyúttal forrása 
és m unkálója is. Templomi együtt- 
léteinik akkor igazi közösségek, ha 
nem  közömbös idegenként, hanem a 
Krisztus testének egységében éljük  
a keresztyén életet.

JC1 G YH ÁZU N K ISTEN  IRÁNTI 
H Á L Á V A L  éli át napjainkban  

a Szentlélek m unkájának nem  egy 
hatalmas m űvét. Ezek között kell 
észrevennünk egyházunk egységének 
isteni ajándékát. A z  az ébredés, 
amely a Szentlélek szele nyomán  
egész egyházi életünket áthatja, be
hatol gyülekezeti és egyházi életünk  
m inden zegébe-zugába és m indnyá
junka t megelevenít a szorgalmas 
K risztus-hit egységében. Számitaldn 
jelét tapasztalhatjuk ennek. Ma már 
m inden egyházi ügyünk az egész 
egyház ügye. A  gyenesdiási lelkész
konferenciák- is tanúsíthatják, hogy 
egyházi életünk legkisebb és legna
gyobb kérdése egyformán szívén van 
az egyházi vezetőknek, az ország 
különféle gyülekezeteiben szolgáló 
lelkészeknek és a gyülekezeti tagok
nak is. Talán csak a reformáció ide
jé t hasonlíthatjuk ahhoz a kibonta
kozó közösséghez, am it egyházunk  
mai egységében Istentől ajándékkép
pen kaptunk. Bizonyára azért is 
adja nekünk Isten  ezt a mai igéjét 
és üzenetét, hogy áltála tovább 
építse és erősítse egyházunknak ezt 
az egységét és vele lehetővé tegye 
még jobb és még igazább szolgála
tunkat.

M Z EG YH ÁZ EGYSÉGE GYÜ- 
MÖLCSÖZO EGYSÉG. A z  

egyház nem  önmagáért van és a 
szolgálata is másokért való szolgá
lat. A m ikor Isten szívünkre helyezi, 
hogy együtt legyünk, azt akarja, 
hogy a m i együtllétünk gyümölcsöző 
és áldásos része legyen az emberi 
közösségek együttlétének. Am ikor 
néhány héttel ezelőtt pusztító árvíz 
fenyegette hazánk területének egy 
részét, akkor egészen kézzelfogha
tóan tapasztaltuk meg, hogy m it 
jelent nem zeti egységünk. De ezzel 
együtt m egtapasztaltuk azt is, hogy 
m iképpen illeszkedik bele a nem zeti 
egységbe a keresztyének együttléte. 
A  gátakon ott voltak híveikkel 
együtt a lelkészek is és az egyik  
lelkésznek éppen lapunk mai számá
ban olvasható visszaemlékezése 
csak egy a sok tapasztalat közül, 
hogy m ilyen  megbecsülni való, 
drága dolog vo lt ez az »együtt a 
gáton«. Vele együtt m indnyájan  
tud juk és valljuk, hogy am int együtt 
győztünk szemben az árral, úgy 
kell együtt küzdenünk nemzeti fe l
adatainkért.

M V ILÁG  KERESZTYÉNSÉGE  
az 1948-as amszterdami világ- 

zsinaton azt mondotta: szilárd elha
tározásunk, hogy együtt m aradjunk. 
Ezekben a napokban Evanstonban 
újra zsinatol a világkeresztyénség. 
Mi pedig azért im ádkozunk, hogy 
ez a zsinat necsak annyit érjen el, 
hogy a keresztyének továbbra is 
együtt maradjanak, hanem szolgál
jon Krisztus szeretetével. Krisztus 
reménységével annak elősegítésére, 
hogy a kegyetlen káini örökséget le
győzve, a világ emberei és népei újra 
békésen együtt lehessenek és együtt 
maradjanak. Z.

G yü lek ezete in k  b izo n y sá g té te lé t
és rem én y ség é t hordozzuk

P ü sp ö k e in k  b ú c s u z á s a  E v a n s to n b a  in d u lá su k k o r
Jelentettük, hogy a magyarországi protestáns egyházak delegációja 

elutazott az Egyházak Világtanácsa Evanstonban tartandó, második 
világzsinatára. Péter János reform átus püspök augusztus 4-én késő este 
vonattal indult Prágába s ott csatlakozott a küldöttség többi tagjához. 
D. Dr. Vető Lajos és D. Dezséry László püspök, valam int D. Bereczky 
A lbert reform átus püspök és Dr. Pap László reform átus teológiai dékán 
augusztus 5-én, csütörtökön délelőtt a m enetrendszerű prágai repülőgép
pel hagyták el Budapestet. .

Az elutazás óráiban egész egy
házunk szívé-gondola t ja búcsúzó 
püspökeinkkel volt. Sókan személye
sen keresték fel őket, hogy Isten ál
dását kérjék  útjukra. Mások táv ira t
ban fejezték ki jókívánságaikat. A 
táviratok között ott van a gyenes
diási V. lelkészkonferencia , rész
vevőié is. »Evanstonba indulásakor 
szeretettel gondolunk Püspök Ürra, 
Isten áldása legyen szolgálatán!« — 
m ondja a két távirat. Az egyik vidéki 
lelkész gyülekezete tagjainak szere- 
te tét hozta magával. Az őszinte sze
rete tnek  sok megnyilatkozása bizo
nyította, hogy püspökeinik valóban 
egész egyházunk nevében és képvi
seletében m ennek s magukkal viszik 
a magyarországi evangélikusok hitét 
és szeretetét.

A szerdai nap délelőttjét. hivatali 
m unkával töltötték püspökeink és 
átadták  hivataluk vezetését Bácsi 
Sándor és Mekis Ádám püspök- 
helyetteseknek. A délután úti készü
lődésekkel telt el. Este Vető Lajos 
püspök részt vett Péter János püspök 
búcsúztatásán. Dezséry László püspök 
az estét családja és m unkatársai kö
rében töltötte. Ez alkalom m al .meleg 
szeretettel búcsúztak a püspöktől 
Mekis Ádám püspökhelyettes veze
tésével a  budapesti és pestkörnyéki 
egyházközségek lelkészei és felügye
lői, dr. Pálfy Miklós teológiai dé
kán, valam int az egyházkerületi hi
vatalok és az Egyetemes Sajtóosz
tály vezető tisztviselői.

M ásnap reggel igazi nyári verő
fényben indultak el püspökeink csa
lád juk  és m unkatársaik kíséretében 
a repülőtérre. A Ferihegyi repülőtér 
hatalm as hűvös csarnokában csopor
tokba verődve beszélgettek az elu ta
zók és az itthonm aradók. A refor
m átus küldöttség körül ott lá ttuk  
K ádár Im re és F inta István kon- 
venti főtanácsosokat, Ferenczy K á
roly egyházkerületi lelkészi főjegy
zőt, Békefi Benő, Fekete Sándor és 
Pap Béla espereseket, Kenéz Ferenc 
konventi külügyi referenst, Bodoky 
Richárd konventi ügyosztályvezetőt 
é s  sokan másokat. A mi püspökeink 
búcsúztatására eljöttek a repülő
té rre  Bácsi Sándor és Mekis Ádám 
püspökhelyettes, Pálfy Miklós dé
kán, az Egyetemes Egyház képvise
letében Vető Béla ügyvivő lelkész, 
Benczúr László és Tessényi Kornél 
püspöki titkár vezetésével a püspöki 
hivatalok dolgozói, Zay László ügy
vivő lelkész vezetésével az Egyete
mes Sajtóosztály dolgozói, Virág 
Jenő, a  Teológiai Akadémia könyv-

ö k u m e n ik u s  válasz egy katolikus pász to rlevé lre
Csikágó római katolikus érseke, 

S trith  bíboros — az ő egyházkerüle
tének területén  ta rtják  aug. 15— 
30. között az Egyházak Világtanácsa 
II. teljes ülését — pásztorlevelet 
bocsátott ki, amelyben a rra  figyel
mezteti a katolikusokat, hogy nem 
szabad nem  katolikus szervezetek 
összejövetelen részt venniök. »Ahhoz 
az egyetlen egyházhoz tartozva, me
lyet Jézus Krisztus maga alapított, 
nem vehetünk részt olyan összejöve
teleken, amelyeknek célja az, hogy 
em beri erővel terem tsenek egysé
get a  keresztyén szekták között« — 
írja  a bíboros pásztorlevelében. Az 
evanstoni ökuménikus naggyűlést 
ugyan név szerint nem  említi meg, 
de nyilvánvalóan a rra  gondol.

Dr. Visser’t Hooft, az Egyházak 
V ilágtanácsának főtitkára, és Dr. S. 
McCrea Cavert, a világtanács ame
rikai ügyvivője együttesen vála
szoltak a pásztorlevélre, ö röm üket 
fejezik ki, am iért a bíboros kerülni 
igyekezett a vitát, visszautasítják 
azonban azt a beállítást, amely sze
rin t az Egyházak Világtanácsában 
az egyház egysegének keresésére és 
kifejezésére összezárkózott egyházak

»■szekták« lennének. Sajnálkozásu
ka t fejezték ki afelett is, hogy a 
pásztorlevél nem  vette tekintetbe 
a római szent szék 1949. decembe
rében kibocsátott megnyilatkozását, 
amely nyitva hagyja a lehetőséget 
arra, hogy egyházuk engedélyével 
katolikusok is részt vegyenek öku
m énikus alkalm akon. »Ennek az 
alapján kapott 1952-ben a svéd
országi Lundban egyházi felsőbbsé- 
gétől egy katolikusokból álló kisebb 
kör engedélyt arra, hogy megfigye
lőként részt vegyen a „Hit és Egy
házszervezet“ bizottság ökuménikus 
konferenciájának ülésén.« »Az Egy
házak Világtanácsa — ezzel zárul a 
nyilatkozat — lehetőséget ad a kap
csolat keresésére és az együttm űkö
désre mindazok között, akik Jézus 
Krisztust Istennek és Megváltónak 
vallják. Ehhez nem szükséges hitbeli 
és tanbeli engedményeket tenni. El
lenkezőleg, mivel oly sok ponton m u
tatkozik keresztyén hitünkben egye
zés — a kétségtelenül fennálló és 
komolyan veendő különbségek el
lenére is — komoly feladatunk a 
közös bizonyságtétel.«

tárosa és Virág Gyula, ózdi lelkész. 
A csoportok folyton változnak, a 
püspökök hol ezzel, hol azzal be
szélgetnék néhány szót, legtöbbet 
mégis családjukkal. Közben a hang
szóró bemond egy-egy érkező repülő
gépet és u tasítást ad az elutazóknak. 
Amikor á prágai repülőgéphez való 
indulásra szólít, még egy kézfogás 
vagy ölelés, Dezséry püspök felemeli 
és megcsókolja kisleányát és azután 
elindulnak a csarnokból a repülőtér 
indítóbetonjára. A családtagok és 
kísérők a teraszról nézik indulásu
kat, a küldöttséggel csak az egyházi 
sajtó m unkatársai m aradnak.

A betonon ott áll a nyári verőfény
ben csillogva a csehszlovák repülő- 
társaság kétmotoros utasgépe. Amíg 
a csomagokat elhelyezik, még néhány 
percet várakozni kell. A püspökök 
ezekben az indulás előtti utolsó pil
lanatokban néhány szóval a  gyüle
kezetekhez fordultak. Az Evangé
likus Élet m unkatársának Vető Lajos 
püspök a következőket mondotta:

»Mint reménység emberei, re
ménységgel indulunk a rra  a kon
ferenciára, m elynek az lesz a  té
m ája, hogy Krisztus a  világ 
reménysége. Jól esik tudnunk,

hogy elkísér ú tunkra gyülekeze
teink szeretete. Különösen is jól 
esett a gyenesdiási lelkészkon
ferencia táviratban küldött jó
kívánsága. Isten áldása legyen 

m indnyájunkkal!«

püspök üzeneteDezséry László 
így hangzik:

»Az elutazásom előtti percekben 
a gyülekezetekre gondolok, 
melyeknek bizonyságtételét és 
reménységét hordozzuk. Szere
tettel üdvözlöm a lelkészeket, az 
egyházi m unkásokat, a presbi
tereket és kérem  a gyülekezetek 
imádságait nem csak a magyar 
delegációért, hanem  az evanstoni 
keresztyén világzsinat eredmé
nyes és jó szolgálatáért is. Bí
zom benne, hogy a konferencia 
Isten  dicsőségére, az egész em

beriség javára szolgál majd.«

Pontosan 11 órakor a repülőtéri
tisztviselő jelzi, hogy itt a beszállás 
ideje. A kis ablakokban előbb az 
egyik, azután a másik delegátus arca 
jelenik meg s rögtön utána integető 
keze. A teraszról is integetnék. Meg
forgatják a légcsavarokat, a motorok 
hangos morgással átveszik a forga
tást és 11 óra u tán  5 perccel lassan 
megindul a gép a kifutó pálya felé. 
Néhány másodpercig még ott á llt 
m indenki nézve, am int a  gép egyre 
kisebb és kiseebb lett, m ár elhagyta 
a földet, m ár bevonta futóm űvét s 
végül eltűnt a  láthatáron.

Krisztus azt akarja, hogy az élet arasson!
Virág Gyula beiktatása Ózdon

Özd, 1954. augusztus 1.
Füstölgő gyárkémónyek mögött, a 

hegyek lábánál úgy tekint ég felé a 
karcsú, piros sudártornyú templom, 
m int valam i hatalm as m utatóujj.
Figyelmeztet: Emberek, el ne feled
jétek: Isten — szeretet! Ezt hirdeti 
m ár több m int 50 esztendeje, egy
m ást váltó lelkészek prédikációiban, 
az árnyas fák a la tt elomló harang
szava által.

A templomba gyülekező evangé
likus hívők lekésziktatásra készül
nek, új pásztoruk veszi át ünnepé
lyesen szolgálatát, hogy erővel és 
hűséggel hirdesse az örök evangé
liumot. Ennek a küszöbön álló szent 
ak tusnak  ünnepi hangulata tölti el 
a szíveket. A haragos ég komor 
felhői is elvonulnak, s kisüt a vi
dám  napsugár. Gyorsan megtelik a 
nem esen egyszerű, szép üvegfestésű 
ablakokkal díszített templom. Áihi- 
tatos hívők, kem énykötésű férfiak, 
presbiterek nagy számmal vannak 
együtt! Felbúg az orgona; ennek a 
környéknek nyilván egyik legszebb 
hangszere, s Becht József egyház- 
megyei felügyelő művészi keze ve
zeti be az ősi reggeli ének melódiá
ját: Szívem szerint Űristen Neked 
zeng énekem  . . .

Tessényi Kornél püspöki titkár 
lép az o ltár elé, s kiszolgáltatja az 
Ürvacsorát az új lelkésznek, Virág 
Gyulának.

Ű jabb ének következik, majd 
Moravcsik Sándor esperes beiktató 
igehirdetése hangzik Jn. 4, 37 alap
ján: »Mert ebben az a mondás igaz, 
hogy más a vető és más az arató.«
M eghatódott lélekkel beszél, hiszen 
valam ikor ő is szolgált ebben a nagy 
gyülekezetben. Kegyelettel említi 
Turóczy P ál nevét, aki az első lel
kész volt Özdon. A vetés örök köte
lezését és az aratás Ígéretes rem ény
ségét hirdeti, m ajd megjelöli azt a 
hatalm as m unkát, mely az 5 fiók
egyházzal és a 10 rendszeresen gon
dozott szórvánnyal rendelkező ózdi 
egyházban vár az új lelkipásztorra.
Az oltári biblia, a templomkulcs, a 
pecsét átadása u tán  a lelkészekkel 
együtt bibliai igével áldja meg Virág 
Gyulát, s kezüket áldón a fejére 
téve együtt éneklik az ősi Confirma ! dít ma is sokakat. 
Deus szívbemarkoló imádságát. I

Virág Gyula beköszöntő beszédét 
a k ijelölt levóibeli igék (I. Jón. 5, 9 
—13) alapján  m ondotta el. A Sza
badító Istenfiát prédikálta, akinek 
szabadítása nem  a  földi élet utolsó 
p illanataira szól, nem  halálfélelem  
elleni balzsam csupán, hianem a 
Benne nyújto tt isteni szabadítás, 
örök élet. Isten az ő szabadító Fián 
át üzeni nekünk, hogy meg akar 
szabadítani önzéstől, (haragtól, tisz- 
tátalanságtól és a rra  ak a r  segíteni, 
hogy jóízű, felszabadult keresztyén 
életet élhessünk. Bűneink m iatt más 
a vető és m ás az arató, Isten szava 
ítélet m indig annak, aki megy, ko
moly figyelmeztetés annak, aki jön. 
Vagy az élet, vagy a halál arat. 
Krisztus azt akarja , hogy az étet 
arasson.

Az ünnepi közgyűlésnek nem  m in
denütt szokásos kedves része volt az 
új lelkész bem utatása és közgyűlési 
beköszöntő beszéde.

Az üdvözlések során elsőnek D. 
Dr. Vető Lajos püspök személyes 
képviseletében Tessényi Kornél püs
pöki titkár szólott. Hangsúlyozta, 
hogy őrségváltás m indig akkor tör
ténik, am ikor Isten szólít erre. Az 
ige és a  gyülekezet kettős nagy kin
csét bízta a lelkipásztor-testvérre. 
Dr. Becht József egyházmegyei fel
ügyelő a borsod-hevesi egyházmegye, 
Moravcsik Sándor esperes a lelkészi 
munkaközösség, V itális Sándor ref. 
lelkipásztor a  testvér reform átus 
egyház, Ferjencsik Sándor presbiter 
az ózdi gyülekezet, Pásztor Pál lel
kész pedig a putnoki hívek köszön
tését tolmácsolta. Az ország minden 
részéből táviratok és levelek egész 
sorával köszöntötték Virág Gyulát,

Az istentisztelet offertórium át, 
mintegy három  és félszáz forintot, az 
árvízkárosultak segítésére ajánlotta 
fel a gyülekezet.

Vendégek és presbiterek a délután 
folyamán még sokáig voltak együtt; 
feliköszöntőkben és beszélgetésekben 
erősen és határozottan m eghúzták a 
választóvonalat a megítélt m últ bű
nei és az előttünk álló ígéretes jövő 
feladatai között. Örömmel éreztük, 
hogy Isten kohójában izzanak a lel
kek s a Szentlélek új m unkára iit-

Pásztor Pál

„E lh ívá sto k n a k  e g y  rem én ység éb en  h iv a tta to k  e l66 (E f. 4, 4.)



2 E V A N G É L I K U S  É L E T

A Z  E G Y H Á Z T Ö R T É N E T B Ő L :

A  b ib l ia t e r j e s z t é s  ISO  é v e
LUTHERT  nem hiába szokták úgy 

ábrázolni, am int egész életm űve Ki
fejezéseként a  B ibliára m utat. A 
Szentirás újrafelfedezése a reform á
ció egyházának nagy műve. H itval
lási irataink erőteljesen emelik ki,
hogy a keresztyén hit és élet zsinór- 
rmértéke a Szentirás, Köztudomású, 
hogy ahol a reformáció terjedt, m in
denütt m egjelent a nép nyelvére 
fordított Szerotírás. A bibliaterjesz
tés tehát szorosan összefügg egy
házunk tanításával és élatmegnyil- 
vánulásával.

4  N A G Y A R Á N Y Ú  B IB U A T E R -  
JESZTÉS  azonban csak a 19. szá
zad elején vált lehetővé, am ikor a 
fejlettebb nyom datechnikát a bib
lia terjesztés szolgálatába lehetett 
állítani.

1804-ben Londonban, különféle 
egyházi közületek 600 képviselője 
m egalakította a később nagy hírre 
ju to tt »Brit és Külföldi Bdbliatár- 
sulatot«. A m egalakulás körülmé
nyei ökumenikus jellegűek voltak, 
anglikánok, baptisták, methodisták 
egyek voltak a Szentirás terjeszté
sének szolgálatában. Az ' alapsza
bály szerint a társu lat kötelezettsé
get vállalt arra, hogy «terjeszteni 
fogja a Szentírást és annak részeit 
m inden emberi hozzátoldás. jegyzet 
ez magyarázat n é lk ü l . . .  és módot 
keres arra, hogy idegen országaikban 
is segítséget nyújtson a nép nyelvén  
kiadott Bibliák beszerzésére-«.

Ez a kezdeményezés jó például 
szolgált más országok protestánsai 
szánvára is. Egymásután alakul
tak  hasonló biblia társulatok.

.Javarészt a bibliatársulatak m un
kájának köszönhető, hogy ma már 
több m int ezer nyelven  olvasható 
a Szentírás, elterjedtsége pedig 
páratlan  az egész földön.

M AG YARO RSZÁG O N  csak a re
formáció korszakában volt lehetsé
ges hazai földön nyom tatni a Bib
liá k a t Leghíresebb vált Károli Gás
pár vizsoíyi Bibliája. Az ellenrefor
máció és a H absburg elnyomás ko
rában külföldön nyomták a magyar 
Bibliákat és csak nagy nehézséiek
között tudták továbbadni. Nálunk 
esak a 19- század harm adik és ne
gyedik évtizede táján  indul meg a 
nagyobb bibbateresztés.

W IM M ER  ÁGOST felsőlövői 
evangélikus lelkész nevéhez fűződik 
a hazai bibliáteresztés kiszélesülése. 
W immer határozott és céltudatos 
egyéniségére jellemző az a mód, aho
gyan a biblia te resztéshez fogott. A 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
hasábjain fejtette ki, mennyire a

A* Evangélikus Egyetemes Egyház 
piakoniai Osztálya 40—50 év közötti 
örökbefogadó házaspárt keres 14 éves 
evangélikus, az általános iskola 8. 
osztályát elvégzett árvalán.v örökbe- 
foaadására. Jelentkezés a délelőtti 
órákban Bp., VHL, ÜHői-út 24.

Kaoi Korálkönyv, teljes, vászon- 
kötésben eladó. Geigl József, Győr, 
Petőfi-tér 2.

Európai rendszerű. 3 változatos. 5 
öktávcfi. keveset használt harmonium 
eladó Gerjenben (Tolna m), Vajda- 
Utca 44. szám alatt.

Szentírásban gyökerezik evangélikus 
egyházunk és élete. Szerinte: »Az 
egyház’ czélja; terjesztése és meg
őrzése az Isten' igéjének ,« Mindölj 
evangélikus ember szivére Helyez) a 
Szentirás tanulm ányozásának fele
lősségét: »A Bibliával való foglal
kozás ’s ft Biblia szerinti élet, az 
evang. keresztyén ismertetójele. Az 
Isten’ igéjének keli az evang, ke
resztyén világító tüzének lennie 
mindörökké!« A  bibliaterjesztés te
hát azért folyik, hogy belőle keresz
tyén élet fakadhasson, m ert »senki 
sem olvasta m ég azt a, nélkül, hogy 
ere jét meg ne tapasztalta volna.«

E? a pár mondat is szemlélted, 
hogy Wimmer milyen teológiai meg
alapozást adott bibliaterjesztő m un
kájának s m ennyire hitbeli okokból 
cselekedte azt, afnit ezen a téren 
végzett. M unkájára jellemző, hogy 
amikor a gurbaí egyházközség Bib
liád tűzvész következtében 1847-ben 
ham uvá égtek, 28 teljes Bibliát, 114 
Újszövetséget, 50 bibliai története
ket tartalm azó füzetet adományo
zott a sajátjából,

W immernek és a Protestáns Egy
házi és Iskolai Lap szerkesztőinek, 
Székács József evangélikus és Tö
rök Pál reform átus lelkésznek, a 
buzgó bibliaterjesztő m unkáját is 
megakadályozta az 1848-as szabad
ságharc leverésével újból hatalom 
hoz ju to tt bécsi udvar. A szászári 
tisztviselők lefoglalták a bibláarak- 
tá rakat 1851-ben és több m int 
tizennyolcezer Bibliát ki kellett 
szállítani az országból.

MA MA fi a bibliaterjesztés szol
gálata az egész egyház ügyévé vált, 
a m agyar protestáns egyházak '»et
ték kezükbe a Szentírás terjesztését. 
Jelenleg szorgalmas tudásm unkával 
készül a teljes Szentirás fordításá
nak revíziója, hagy az eredeti szö
veghez minél hűbb, egyben minél 
érthető,bb és pilágosahb fordításban 
legyen olvasható a Szentírás. En
nek a m unkának jegyében látott 
napvilágot az Üiszövetség úionnan 
revideált szövegének próbakiariása, 
amelyet a bibliafordítás revíziójá
nak további kiadásai fognak kö
vetni.

A bibliát er jesztés 150. évforduló
jának megünnepléséhez ezzel a mű
vel járu lnak hozzá a m aavar pro
testáns egyházak. Ottlyk Ernő

Egyházunkban sok helyen még a 
püspökök körlevelének felolvasása 
plőtt önkéntes kezdeményezésre 
megindult az árvízkárosultak meg
segítésére való gyűjtés. Augusztus 
1-én tem plom ainkban m indenütt fel
olvasták a püspökök körlevelét és ez 
új lendületet adott a m unkának. A 
gyülekezetekből érkező jelentések 
m utatják, hogy a testvéri szeretet és 
az egymás iránti felelősség jó gyü
mölcsöt terem. •Az Északi Egyház- 
kerületben a legkiemelkedőbb offer- 
tóriumok a következők voltak: Sop
ron 2234, B udavár 500, Budapest- 
Ke’enföld 414, Sjzentgotthárd 338, 
Ózd 335 forint. Lucfalyán 326, Buda
fokon pedig 160 forint volt az offer- 
tórium.

Főisko la i v i lág b a jn o k ság
Augusztus 8-án fejeződött be 

Budapesten a kilenc napig tartó 
X II. Főiskolai Világba jnaízság.
Európa, Ázsia, A frika, Ausztrália  
és Dél-Amerika diáiksportolói m ér
ték  össze erejűiket izgalmas verse
nyeken.

A z utolsó napon, amikor befeje
ződtek már a versenyek, akkor
érezték csak igazán a különböző or
szágokból részt ve tt főiskolásak, 
hogy m it je lentett szám ukra  o ná
lunk, Magyarországon töltött né
hány nap. Jiri Pelikan, a N em zet
közi Diákszövetség főtitlcára kö
szönő szavaiban rám utatott arra, 
hogy m ilyen lsomoly baráti kapcso
latok jö ttek  létre különböző nerm  
se ték ifjúsága között a X II. Főiskcv 
lai Világbajnokságon.

Általában a sportnak m egvan az 
a jellegzetessége, hogy azok, akik  
különböző sportágak területén m é
rik  össze erejüket sohasem m int 
ellenségek állnak egymással szem 
ben, hanem m int nemesen ver
sengő küzdőfeleik. Ezért a sport
nak hatalmas nevelőereje van. Ez 
mutatítozott meg ezeken a verse
nyeken is és ezért fo ly tak le a ba
rátság és a jóviszony jegyében ezek 
a küzdelmek. Azok által, akik most 
hazánkban voltak, sok nem zet ifjú 
ságának nyílt alkalma, hogy ben
nünket megismerjen és megszeres
sen. Ezek az ifjak  látták azt, hogy 
népünSt m ilyen szeretettel fogadta 
őket és hogy népünk barátságban és 
jóviszcmyban akar élni minden  más 
néppel. Itt kötöttek azután, sok-sdk 
megbeszélés és együttlét közben  
tartós barátságot nemcsak a mi if
júságunkkal, hanem egyrnással is. 
A találkozóknak és a versenyeiknek 
ez a szelleme hatotta át a főiskolai 
világbajnokság m inden eseményét 
és ezért jelentett ez a nagyszabású 
versenysorozat újabb jelentős lé
pést a népek közötti barátság és a 
tartós béke megszilárdítása felé 
vezető úton,

Büszkén m ondhatjuk azt, hogy 
nem zetünk' a sportot és a sporttal 
kapcsolatos minden ténykedését 
ebbe a nagy ügybe, a népek 'közötti 
barátság és a béke ügyébe tudta  
kapcsolni. Ezért tartjuk kívánatos
nak, hagy ilyen szellemű nem zet
közi találkozók minél gyakoribbak 
legyenek,

R. P.

A Déli Egyházkerületben: a Deák
téri templomban 545, a fasori temp
lomban pedig 672 forintot adakoztak 
a hivők az offertórium ba. Kőbányán 
á98 forint volt a  gyűjtés eredménye, 
a Vajda P éter (SimoF-utcai)-temp- 
lomban 40 hivő több m int 300 forin
tot adakozott. Jelentősebb offertóriu- 
mok voltak még a következők: Rá
kospalota 5J4, Szarvas 639. Medgyes- 
egyháza 250, Bakanyszentlászló 220, 
Pilis 280, Szarvas Ótemplom 231 és 
Pestlőrinc 246 forint. Györköny 250 
forint.

A békéscsabai gyülekezet 1676 fo
rintot, a váci evangélikusok 436. a 
pesterzsébetiek pedig 277 forintot 
adtak.

A .gyűjtés tovább folyik.

A z á r v í z k á r o s u l t a k  m e g s e g í t é s é é r t

Elizabet.
, Az alföldi külváros széles, nagy 
utcáján jött szembe. Ott, ahoi a ta 
nyai szekér buksi nagy maeskaköve- 
ken döcög a központi piac felé, — 
az átszeli árokparton kosárba szedik 
olykor a dús füvet a  kis házi gazda
ságnak, kecskének és nyulaknak, — 
a járda pirosra égetett téglával ko
pog a sarkunk platt — s az utcai 
akác-sor m ellett szép sorjában húzó
dé városi porták kerítés-kapuján ha 
belépni akarsz, húzáscsengő jelzi ja t
todét.

Szembe jött s akkor ért 5 is a ke
rítés-kapuhoz, am ikor mi. Nem vál
tozott semmit, pedig harm inc esz
tendeje, hogy láttam- Zömök leány 
volt akkor is, am ikor az iskola pad
jaiból cseperedtünk neki az életnek 
s épp úgy mosolygott, m int most. 
Csukott szájjal, szélesen, hang nél
kül s a szeme helyén két keskeny 
csík jelezte csak, hogy lát.

Őszülő haja m u ta tta  csupán az el
m últ harm inc esztendőt,

Beléptünk az etthanáha. Harminc 
esztendő a latt sokan m entek el m el
lette és mellőle. Ki a széles, nagy 
feladatok, m unka és gyümölcsök: az 
élet felé, ki a két négyzetméternyi 
hosszúbérletü lakóhely felé. Világok 
vonultak el azóta, emberi sorsok 
íveltek és buktak, feje felett repülők 
zúgják az élet ütemét, gyárak búg
ják ú jjá  és m ássá a poros utcai le
vegőt s a rádió kitágult világról ze
nél.

Ö itt m arad t kettesben a? édesany
jával.

Karen Emü: »MINDIG
Verandából lett szobaféle, ahol 

ülünk. Belenyílik a belső szoba ab
laka s régi bútorok levendulá-illa- 
tá t leheli. Az ahlak alatt ágy. Kes
keny, erős, régi darab. Kis asztalka, 
néhány szék. Az ágyban fekszik az 
édesanyja. Esztendők óta m egfáradt 
lábbal, mely m ár nem b írja a tes
tet, s az élet terhét. M ellette bot. 
Nem azért, hogy járjon, hanem hogy 
azzal kapaszkodjék, ha fektéből ülni 
akW- M agatehetetlen beteg. Pergő 
gondolatokkal és sok-sok emlékkel-

Bőven mesél. »Hogy is mondják« 
— szövi bele m inden második mon
datába. m ert szavai nem érik utói 
rqppenő gondolatait. Energikus, szün
telenül lendülő élet s idekötve tehe
tetlenül a? ágyhoz. Meg őhozzá, akit 
reg g elen te  f és ti lk adóskor qgz h ajtin 
csek  figyelmeztetnek a múló időre.

Megállt élet — gondolom, vala
hányszor a neves és névtelen Eliza- 
betek m ellett járok. Országos ese
mények, zúgó viharok, nagy fe la d a 
tok, tragédiák és kacagó öröm ök, 
korszakos feszültségek és boldog 
nagy feloldódások árnyékában meg
húzódó kicsiny világ ez. Irigyeljem, 
vagy sajnáljam ? A makrokozmosz s 
a mikrokozmosz, világok .széles táv
lata és zömök percecskék m éretei 
szédítenek, ha hátu l a hosszú u takra, 
sodró viharokra, népedre, városokra, 
itt  meg a néhány utcával, akác-sor
ra l és macskakövakkel, örök-egyfor
m a bútorokkal s a napok végtelenjé
ben szüntelen ismétlődő arcokkal ha
tá ro lt életet látom.

NEVET...«
— Ez tölti he az életét? — kérdem 

s ő szótlanul mosolyog. Csukott száj
jal, szélesen s úgy hunyorítva, hogy 
a szeme helyén csak két keskeny 
csík jelzi, h ogy lát.

— Mindig nevet — korholja sze
líden az anyja — mindig nevet. Hogy 
is m o n d ják . . .  n o .. azért szép ez 
az é l e t . . .  add csak a m uzsiká t. . .  — 
s m ár kapaszkodik is, h e g y  Üljön- A  
leánya pedig különös hangszert tesz 
az ölébe. Harmónium-féle. H arm ad
fél oktáv mindössze a billentyűzet s 
bal kézzel egy kart mozgatva kell 
fújtatni. így persze csak félkézzel 
tud játszani. Akadozva, bele-bele hi
bázva nyomogatja a dallam ot: »Mint 
3  h í v «  p á l a k r a

Elizabet szeme a két csjkba hú
zódva csillog s a? asszony arcán a 
békesség rózsái nyílnak-

Én pedig Beethoven szimfóniáinak 
hallgatásán nem  szédültem  úgy az 
élménytől, m int most. Lehúnytam  a 
szemem s látnom kellett a zsúfolt 
Deák-téri templomot, ahol a János 
passió felnséges fRUZfükáia tölt be 
minden zugot, szemhéjam sötétje 
hangversenyeterm ekre nyílt rá- 4Z 
Qperaház függönyét láttam  gördülni, 
karm esterek vezénylő pálcája üte
mezte vonók já rását § a Mgrgitszi- 
gef, Cgajkpyszkij-park, K árolyi-kert 
fáinak m adarai ném ád húzódtak meg 
a koloratúr-hangok csattogásán.

Mi ezt lá tjuk  és halljuk. Ök ketten 
a muzs)ka-láda m ellett form álgatják 
szívük daliam éit. Ml futórózsák, in
dáin kúszunk Ülat06 szépségek csok

1954. augusztus 15, — Szentháromság-)). 9. vasárnap 
»Krisztussal legyen közösségünk« — Zsid. 3 , 12—14. Jn. 15, 1—5.

Liturgikus szín; zöld.

PILIS
Augusztus 1-én ünnepi istentiszte

leten ik ta tta  be Váünt János espe
res a képvioelőtegtület újonnan 
megválasztott tagjait. Délután gyü
lekezeti nap keretében Roszik Mi
hály alberti, Zoltán László gyúrói és 
Molnár Rudolf monori lelkész szol
gált.
REFORMÁTUS e g y h á z

A komárom i reform átus egyház
megye esperes: tisztébe július 28-án 
ik ta tta  be Győry Elemér dunántúli 
reform átus püspök, az egyetemes 
kon vent lelkész: alelnrtke dr. Mezey 
Lóránt ta tabányai lelkészt.
FŐT

Augusztusi konferenciák: 19—23. 
Családok nevelési kérdésekkel fog
lalkozó csendeshate. összefoglaló 
téma: -»Meggyökerezvén és tovább 
épülvén Ö benne.-«

23—26. Gyülekezeti munkások 
csendeehete. »Erőim, üdívom, rem é
nyem« összefoglaló címen-

Szeptemberi konferenciák: 2—6. 
Családok csendeshete. összefoglaló 
-téma: »Az ö  irgalmassága nemze
dékről nem zedékre vagyon. E csen- 
deshétre ismét h ív juk a szórvány- 
esaládokat is!

14—17. Vqlt kántorkópzősök csen- 
deahete. »Énekeljetek az Űr pák új 
éneket.« címen. (Részt vehetnek a Fo
ton végzett kánitorképzősök.)

ALAPFOKÚ k a n t o r k é p z ö  
TANFOLYAM

November 10-án kezdődik Foton a 
XI- Kántopkópző ég Belmiesáiói tan
folyam férfiak és nők számára. A 
tanfolyam, három  hónapig ta r t és a 
bennlakás kötelező. Részt vehetnék a 
gyülekezeti lelkészek által ajánlott 
férfiak  és nők, akik 14. életévüket 
betöltötték. Ez alapfokú tanfolyam ra 
teljesen kezdők is jelentkezhetnek. 
Részletes felvilágosítást nyújtunk 
m inden érdeklődőnek.

HAZASSAG
Dóka Zoltán budavári segédlalkész 

és Lakos Magdolna buda-pest-an- 
gyalföldi egyházi tisztviselő augusz
tus 8-án tarto tták  esküvőjüket Bé
késcsabán.

Szentpétery Péter csengődi lelkész 
és dr. Tatai Margit házasságot kö
tött.

8ZÜLETÉS
Tihanyi János ogyházaskozári lel

készeknek Judit Noémi nevű, ötö
dik gyermekük született július 
2i-én.

Hegyháti János ih-arosberónyi lel
készéknek július 8-án Erzsébet nevű 
m ásodik gyermekük született.

Csilié Mihály pilisi kántoréknak 
július 21-én fiúgyermekük született.

Készülj az ige hallgatására!
Zsid. 3, 12—14.

EL NE SZAKADJUNK AZ ÉLŐ 
ISTENTŐL. — Ez igénk első üze
nete. Ez a figyelmeztetés erőteljesen 
hívja fel figyelmünket a rra  a  ve
szélyre, hogy a Jézus Krisztus által 
kapott h it el is veszíthető. Ki lehet 
esni a kegyelemből, El lehet kallódni 
az Isten mellől. Természetesen nem 
valam i véletlen folytán, hanem  a mi 
bűnünk m iatt. Ne gondoljuk, hogy ez 
csak az Istentől való nyílt elszakadás 
állapotában jelentkezik. E rre az ú tra 
lépünk akkor is, am ikor nem  Isten 
akarata  nyom án járunk, nem figye
lünk szavára, nem törődünk üzene
tével, nem cselekedjük azt, am it Is
ten vár tőlünk, nem  az ő igéje -lesz 
úrrá felettünk, hanem  mi leszünk 
úrra az Ige felett.

Mindez a hétköznapok sodrában , 
azt jelenti, hogy például Istentől 
szakad el az, aki, amikor az ige 
felebarátaink szeretetéről és 
szolgálásárql szól, elvonul a 
maga önzésének, másokkal való 
nemtörődésének és csupán ön
maga szolgálásának a szűk vilá

gába.
INTSETEK EGYMÁST! — Ez

igénk második üzenete. A testvéri 
intés, éber vigyázás arra  irányul, 
hagy kikerüljük  az Istenitől való 
elszakadás ú tját. Nem m intha mi 
erre magunktól képesek volnánk, ha-

rai felé. Ök az ibolyák kqzqtt m a
radtak.

A kérdésem m ér tompábban és 
erőtlenebbül cseng: ez tölti be az 
életét?

— Nem. Még egy betegem van -=-< 
m ondja s megtudom, hogy néhány 
házzal odébb, az Utca tú lsó  oldalán 
m ásik m agatehetetlen beteget Is el
lát. Az élete ingaként leng a Két ház 
között. Qrvosságszagú szoba, tehetet
len testek emelgetése, párnák forga
tása, ágytál, óvatos takarítás, hogy 
fel ne verje a port, ebédfőzés, ki
szolgálás, olykor zúgolódó hangok, 
kesergések csitítása, hányódás a szen
vedés lassú bugása és viharos villám 
lása között. Ez az q élete. És mindig 
n e v e t.. . mindig n e v e t, . .

A gyülekezetben harm inc év a latt 
nagy nevek em elkedtek — ég tűntek 
el. Dörgő fcuzonyságtételek h a n g z o t
tak — és halkultak  el. Súlyos fogad
kozások bizonykodtak — és szégye- 
püliek mek- Q maradt- és  szüntele
nül mosolygott. Csukott szájjal, szé
lesen, bang nélkül s a szemét csak 
két keskeny csík jelzi.

A mosolya nyomán pedig ketten 
m ondják: . . .  azért szép ez az ö e t.

így megy az idő, folyik a  Tisza 
vize lassan és m indig lefelé, m úlnak 
az évek, őszül a hajunk és telnek á 
temetők. De így nyílnak a virágok 
is és fakadnak az örömök is.

Hiszem, hpgy akkpr is így fog mo
solyogni, gzélésen és boldogan, ami
kor m ajd elhangzik felé: »jól vagyon, 
jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, 
sokra bízlak ezután, menj be a te 
Uyadrtak öröm ébe.« f e  m e lle tte  k e t
ten fogják rám ondani az ám ent.

n em  azért, m ert Jézus Krisztus fő
papi im ádságában (Jn. 17) azért kö
nyörög, hogy senki se vesszen el 
mellűdé, ő m indenkit meg akar ta r
tani és ennek a m egtartásnak a mű
vét éppen az Igehirdetés, a tan ítvá
ny: szolgálat ú tján  akarja  elvégezni.

A tanítvány! intő szónak az 
ereje abban van, hogy az egy» 
úttal a vigasztalás szava is, 
Krisztus bűnöket legyőző evan

géliumának szava is.
Ez teszi a  m egkem ényedett szívet is 
alkalm assá az ige befogadására. A 
nyáj minden tagjáért féltő ezerete
tet tanúsító Pásztornak, K risztusnak 
a követségében járunk, h a  végez
zük a viayázásnak, egymás intésének 
igeszolgálatát.

KRISZTUSSAL VAN KÖZÖSSE
GÜNK! — Ez igénk harm adik üze
nete, amely egyszersmind fordulatot 
is jelent igénk gondolatmenetében. 
Az Istentől való elszakadás óvása 
hangzott eddig, most azonban igénk 
feltárja a Krisztussal való életnek, a 
vele való közösségnek az útját.

»Részeseivé lettünk Krisztus
nak'. azaz Krisztus minket is ré
szesít halálának és feltámadásán 
nak ajándékaiban. Luther sze
rint Krisztus magára vette azt, 
ami néki nem volt, a bűneinket 
és pékünk adta azt, amink né- 
künk nem volt, az ő üdvösségét 

és dicsőségét-
Krisztus minkéit, keresztyénekéit

m ár a keresztsógben »részestársaivá« 
'tett, hogy vele m eghaljunk a bűn
nek és éljünk az Istennek. A Krisz
tussal való közösségünk szent lehető
sége táru l ki előttünk minden Öv- 
vacsorában; ahol közvetlen m egta
pasztalhatjuk. m ennyire »ré~* " u v é  
lettünk Krisztusnak«, hiszen testével 
és vérével lehet közösségünk. Így 
plántál beúe m inket Krisztus az egy
házba, az Q testébe, a ten n e  hívők 
közösségébe.

Nem lehet vele közösségben 
lenni anélkül, hogy ugyanakkor 
ne lennnenk közösségben ember
társainkkal. Éppen a Krisztussal 
való benső közösség teszi a ke
resztyén emhert. oly fogékonnyá 
embertársaival való szolgálat- 
kész szeretetközözsőgre. Aki 
Krisztussal van közösségben, a? 
olyap lplkülette} él embertársai 
közíltt, mint amilyet Materétől 
tanult. Ő pedig az embereknek 

való jó szolgálat Mestere.
Az ő ú tjának követésére hív az ige. 
Ezen az úton járva, el nem szakad
hatunk  Istentől, sőt így lehetünk kö
zösségben vele.

ez; A? IGE m e g k é r d e z  MEV-
KET; megtalá!iuík-e az ige fényében 
életünknek azokat a vonásait, ame
lyekben elszakadunk az istentől? 
Hálásan fogadjuk-e a testvéri ige-
szoigálatot, amely int az Istennek 
való engedelmességre? Éljük-s a 
Krisztussal való közösséget? Termi-e 
a Krisztussal való közösségünk az 
em bér i közösségeidhez való egészsé
ges viszonyunk gyümölcseit?

O. E.



JÉZUS VENDÉQE
— Mk. 8, 1—10. —

T f  E m $ G S É Q  ÉS VENDÉGSÉG  
r  K0ZÓTT ár iáé i k ü lön h séjg  VW - 

Eehet valaki — alkalm i vendég. 
Meghívnak valahová, asztalhoz ül
te Inak. Néhány óra, néhány szó, az
tán köszönet a kapuban és tovább
megy, Ez a vendégség nem  jelent 
semmi különösebbet. Sem a ven
dégnek, sem a vendéglátónak- 

Eehet vaíaki íutóvendég. Belepsz 
egy étterem be. I tt is vár egy te rí
te tt asztal, ahol a2 éhségedet, vagy 
a szomjúságodat csillapíthatod. Ez 
vendégség 3610 jelent sokat az 
életedben. Nemsokára fizetsz és io- 
vábbmégy. Mindössze annyi ez a 
szántódra, m int a vándornak az az 
útszéli kő, ahol néhány percre meg
pihen.

De lehet valaki — örökös vendég! 
így érkezünk meg a szeretteiink
hez, az otthom ink te ríte tt asztalá
hoz. Ez a vendégség sorsdöntő a 
számunkra. Hiszen itt  nemcsak ke
nyeret kapunk, hanem  Társat. Cze- 
retetet, szívet és erőt. Akivel itt 
ülünk az asztalnál, az törődik ve
lünk, annak fontos az életünk, an
nak felelőssége és gondja van 
reánk.

Jézus ezzel a szeretette] lá tja  ven
dégül a hozzá érkező sokaságot. 

Nemcsak lelkeket ültet le az Ige 
asztalához, de az éhező életüket is 
megelégíti a esodák te ríte tt aszta
lán. Akaik a Jézus vendégségében 
vannak, azofkróil <3 mindig gon
doskodik-

Azt jelenti ez először is, hogy 
Jézus tud rólam! Milyen megnyug
vás ez! Ismerj az egész életemet. 
Tudja, minden gondomat és m inden 
hiányomat. Az ö  tudtával történik  
m inden körülöttem.

Jézqs vendégsége azután aat je 
lenti, hogy nem csak tud rólam, a 
Szükségleteimről, de akar és tud i.s 
segíteni rajtam ! Hiszen szeret és 
szivéhez é r  m inden bánatom, dol
gom. — Ezen a földön de sokszor in
dul meg emberek szíve és ezt mond
ják! óh én szánlak és szeretlek, de 
nem  tudok segíteni rajtad. — Jé 
zusnak minden m ódjában áll. Ke
resztje örök te ríte tt asztal, aböl 
ezer esztendők embermii hóinak 
szüntelenül kiosztja a bocsánat, a 
békesség, az élet kenyerét, — ö n 
magát.'

A kenyércsoda m ásik gyönyörű 
vonása az, hogy Jézus embere

ken át ceelekszi a kenyeresedét. — 
Így m ondja az Ige: ». ,,éis adá az 
ö  tanítványainak, hogy eléjük te
gyék!« — Jézus eszközei mi va
gyunk a szeretet cselekvésében. 
A  m i kezünkbe teszi a kenyeret, 
az örömöt, o békességet és az üd
vösséget. És azt mondja: most pe
dig add további

Ha valahová nem  érkezik meg a 
kenyéwssoda, az mindig azt jelenti, 
hogy valahol elsikkadt a kenyér, el
guru lt a  pénz, elném ult az Ige, ki
hűlt a szív szeretető. Nézz csak kö
rül ma az életedben, nem m aradt-e 
valam i a te kezedben, a te otthonod
ban, a te szívedben a kenyércsoda 
te ríte tt asztaláról?! Nem tartottál-e 
meg valamit, ami a másé? A m it Is
ten másnak küldött, másnak szánt, 
csak éppen a te kezedbe helyezett? 
Hogy te légy az a k itün tete tt ta 
nítvány, aki Krisztus parancsából 
vihet valam it annak a másiknak! 
Bizonyára be kell vallanod, hogy 
Isten Neked gazdagon és mdmdem- 
nap dúsan m egteríti a kanyórcsoda 
asztalát. Jézus most nézi, hagy a te 
önző és mohó életed m it csinál a 
kenyércsoda morzsáival.

A tanítványok úgy adták tovább 
a sokasáénak a kenyeret, ahogyan 
kapták. R ajta  volt még Jézus ke
zének melege, áldása és szereteté- 
nek sirnogatáea. Te is így adod to
vább?! — Amikor a szíved valaha 
is te ríte tt asztallá szépül ép a jósá
god valakit megkínál, látni-e ra j
tad, hogy te csak a kenyóreeoda ki
szolgálója vagy, szintén osak vendég 
az áldott, a csodálatos gazda — Jé 
zus asztalánál. Te csak viszed, de 
6  adja, <5 küldi. V aiian vittél-e va
laha így vendéget Jézus asztalához?

ég csak annyit, hogy vendég is 
■ három féle van. Van, aki eszik, 
elmegy és elfelejt. Van, aki hálás 
és am ikor eltávozik a lakomáról, 
néha-néha visszaemlékeznie reá. De 
ez csak hangulat. És van, aki ott 
marad. Aki vendégből hozzátartozó 
lesz!

Mi vagy te Jézus vendégségében? 
— Csak futóvendég, aki elmegy 
és felejt? Csak hálás ember, aki
nek néha-néha m ajd lesz egy ilyen 
visszanéző hangulata?

Vagy hozzátartozó! Hozzátartozó 
aki a .Jézus vendégségéből él. 
örökké él)

Friedrich Lajos
- y

Lösznek kelten — e g g y é
MI A HÁZASSÁG? K ét em bernek 

egy életre szóló szövetsége úgy, 
hogy az a két em ber többé nem 
kettő, hanem  egy. »És lesznek ket
ten egy testté«, ketten együtt lesz
nek egy teljes, igazi ember. Egy 
szívdobbanás, egy lélek, egy gon
dolat. Legalább is így kellene lennie, 
ez az Isten terem tő szándéka és 
rendelése. Csodálatos gondolat, ti
tokzatos dolog ez és — félelmetes! 
Találkozik egymással két vadidegen 
ember, aki két külön világot hor
doz magában. Két fészekből, két 
különhöző családból indultak el, 
talán két falu, két táj, néha két nép 
szülöttei. Szokásaikban, idegeikben, 
ízlésükben, vórméreéklétükben hoz
zák m agukkal az őseiket és — ön
magukat.

Ne becsüljük le a kicsiny dolgo
kat! Az apróságok roppant nagyra 
nőnek, ha nagyon közel kerülnek 
hozzánk. Hány jól indult házasság 
bomlott fel már »apróságokon«. A 
házasságban a két idegen ember el
határozza magát, hogy együtt fog 
élni, holtomiglan. holtodiglan. 
Együtt, ki tudja hány esztendőnek 
m ind a három százhatvanöt napján, 
minden napnak huszonnégy ó rájá
ban, az óráknak hatvan percében. 
S ezek a napok nem csupa ünnepi
napok, óh nem, bizony több lesz 
bennük a hétköznap, m int az ünnep. 
S hogy tudnak szürkülni ezek a 
hétköznapok 1

M IRE ALAPÍTJA ez a két em
ber ezt a merész elhatározását, 
hoípr összekötik az életüket? Hp- 
gygn mernek az élet egyébként is 
íj tkokkal és meglepetésekkel teljes 
ú tjára elindulni együtt, am ikor ők 
maguk is apnyi meglepetést ta rto 
gathatnak egymás számára? Tgläp 
a szüleik szánták őket egymásnak? 
Nagy dolog a szülői szeretet, de m a
gában vévé még nem elégséges alap 
Ahhoz a npgy vállalkozáshoz, am it 
a házasság jelent. Hiszen nem a 
szülők házasodnak össze, hanem 
gyermekeik. Hogyan vállalhatnának 
tehát felelősséget azokért a terhe
kért, am iket nem  ók fognak elhor
dozni! — Va,gy talán  azért háza
sodnak össze, m ert anyagi érdekek 
késztetik ókét erre? Manapság m ár 
ritkább az ilyen értelem ben vett 
érdekházasság. Ppdjg valaha W  
gyakori volt, hogy nem  két szív, de 
két erszény vagy lkát földbirtok Iá- 
pefet házasságra egymással! Csoda-e, 
ha a? ilyen házasságok ingatag "fpT

vényre épült házhoz hasonlítottak? 
— Vagy egy-szerűen — s még ez 
volna a  legtermészetesebb — azért 
kötnek házasságot a? ifjú  szjvek, 
meyt von zalm at éreznek egymás 
iránt, m ert »tetszenek-« egymásnak- 
De vájjon kiállja-e szívüknek ez az 
érzése az idő próbáját — és az Isten 
ítéletét? Nem m inden érdemli meg 
a szerelem és szeretet nevet, am it 
annak vélnek és mondanak. Nagy 
szavak ezek s milyen könnyen szok
tunk dobálózni velük. Elhatározá
sunkhoz elégséges szilárd alapot az 
a  mélységes meggyőződés ad, hogy 
ez az Isten akarata , ez az <3 ren 
delése, ö  terem tett m inket egymás
nak  s ezért Benne bízva m erünk el
indulni erre  az ú tra  együtt, egy
mással és Vele.

BIZONY NEM CSODA, hogy
annyi a rosszul sikerült, boldogtalan 
házasság. Sőt inkább azon kell cso
dálkozni, hogy nem sokkal több- 
Hiszen sokszor olyan határtalan  
könnyelműséggel teszi meg az em 
ber életének ezt a legsprsdöntöbb 
lépését. Sakkal több a zátonyra fu
to tt házasság, mintsem védnök,

Bizony: nagy dolog a házasság; 
nem is lehet reá igazában m ásként 
vállalkozni, m int Istennel, Űreá 
é p ítv e ,  az 0  kezéből k é r v e  és fo
gadva el a nekünk rendelt élettár
sat.

A bűnös em ber a házasságban is 
m egrontotta a  terem tés rendjét, Is
ten jótéteményét, gazdag ajándé
kát. Ha az Ö bölesesége, jósága és 
türelm e nem  fordítaná gyakran jóra 
az em berek balgaságát, bizony még 
sokkal több éoddqgtaianság lenne a 
földön.

IST E N  SZERZETTÉ p házasság  
rendiét ajkkor, am ikor az em bert 
férfiúnak és nőnek teremtette- 
Ezért minden házasságot néki kpll 
egybeszerkesztenie. Neki kód eg y 
m ásnak ajándékozni a kpt embert, 
a  két szivét, a két életet.

ISTENNEK EZ A Z  ALDASA 
teszi teljessé a házasság boldogsá
gát. A Hivő keresztyén em ber sze
re tétében, szprplmébem és házassá” 
gában is abban a hitben és abból a 
hitből él, hogy Isten — szeretet- 
Aki Isten kezet fogja, ebből a küsz
böd áldást kap, így tükröződik a 
házasságban is valam i krisztusnak 
az G menyasszonyához, az egyház
hoz yalp Viszonyából. (Ef. 5; Jel. 2Í.) 
Ez Isten legnagyobb áldása a há
zasságon. ”  G. d i .

E V A N G É L I K U S  É L E T
------------------ ----------------------------

PUTNÖK
Putnok a legbelterjesebb magyar 

bánya- és iparvidék járási központja. 
Itt él egyik legkisebb evangélikus 
gyülekezetünk, a putnoki híveink lel
kes gyülekezete.

A reformáció korában Putnokon 
nagy gyülekezetünk v o lt A soproni 
országgyűlésen hozott 1681. évi 
XXV—XXVI. te, m egállapítja az ú.
n. artikuláris, vagyis pecikkelyezett 
helyeket. Azokat a helyeket, ahol az 
evangélikusok templomot építhetnek. 
Ez. a  törvény külön felsorolja a vég
helyeket: Fülek, Putnok és Ónod. A 
véghelyek, m int a törökök elleni vé
delem tám aszpontjai kiváltságokat él
veztek. Ez abban is érvényesült, hogy 
az evangélikusoknak templomuk le
hetett ezeken a helyeken. Ez a kö
rülmény tanúsítja, hogy a törvény
hozásnál számoltak a putnoki evpn- 
gélikussággai, hiszen a törvény Put- 
nokot külön is, m int véghelyet ki
emeli.

Időközben sok minden történt. 
Putnoki evangélikus híveink közül 
sokan a török hódoltság megszűnté
vel a törököktől felszabadult terü le
tekre vándoroltak.

Putnokon gyülekezet keletkezett. 
Kezdetben előbb m int Özd szórvá
nya, m ajd m int filjája élte gyüleke
zeti életét, sőt ham arosan templom- 
építésre is gondölt. Művészi megol
dással építette meg egyszerű és 
ízléses templomát, m elyet 1939-ben 
szenteltek fel, ö zv . Dénárt sándorné 
egylházszeretetéből lplkészlakot is k a
pott. A tem plom építést nagyobb ado
m ánnyal segített megépíteni.

Nemsokára lelkésze is lett. Közel 
10 évig szolgálta a gyülekezetét Ko
vács István  volt tornaijai lelkész, 
akit az Egyház Ura ez év tavaszán 
váratlanul hazaszólított.

A gyülekezet most m ár anyásításra 
vágyik. Űj lelkésze Pásztor Pál, aki 
másfél évtizedet meghaladó budapesti 
szolgálat után kapott püspöki meg
bízást a putnoki gyülekezet gondozá
sára.

A putnoki kis gyülekezet áldozat- 
készsége és egyházszeretete példaadó.

Dr. Gy. K.

Együtt a gáton
Eddig idegen és ismeretlen dolog 

volt a Duna két partján élő em be
reknek az, hogy a nyár kellős kö
zepén m inden eddigit meghaladó 
áradat söpörjön végig és olyan 
nagyméretű pusztítást végezzen, 
am ilyet a tavaszi áradások sem szok
tak. Pedig jö ttek  a figyelm ezteté
sek, hogy a veszedelem  közvetlenül 
fenyeget, készüljünk fel a védelce- 
zésre. A  védekezés alapja az össze
fogás, egységes erőkifejtés a nehéz
ségek leküzdésére. Napokig csak 
szálam maradt mindez.

Életté akikor vált, am ikor ponto
san a megadott időre m egjött a ve
szedelem. Nálunk. Vácott péntekre  
virradóra m étereket ugrott az ár. 
Ereje feltartóztathatatlannak lát
szott. A  végveszélybe került alsó
városiak megkapták időben a pa
rancsot és most mégis kétségbeesve 
ikapkodtak, m i lesz? Megmozdult az 
egész város. M int valami megboly
gatott méhkas, úgy indultaik az em
bereik az éjszakai riasztásra az alsó- 
városi gátra Férfiak, "nők, ipari ta
nulók, katonáik erőt meghaladó 
küzdelm et kezdtek az árral. Sokan  
éjt nappallá téve dolgozták szünet 
nélkiil. Nem  ism ertek fáradságot, 
hiszen arról volt szó, hogy vagy víz 
alá kerül az egész alsóváros, vagy 
sikerül m egm enteni sok száz hajlé
kot és értéket. Nem  kellett hívni, 
küldeni senkit. Csak a jelentéseket 
közölték a viz emelkedéséről s m in
denki tudta, hogy mennie kell. Ta- 
nácsokzásm  sem volt lehetőség. Né
hány presbiterrel és h ívünkkel m i 
is részt vettünk már az első napetk 
nehéz harcaiban. Vasárnap jelen
te ttük  a gyülekezetnek, hogy a 
m unka még nincs befejezve, m e n 
jü n k  mielőbb m indnyájan a. gátra! 
Együtt, ez lett a jelszó a gyülekezet
ben, s lassan m indenkit megragadott 
ez a szó. A ligha ' akadt valaki, aki
vel ne találkoztunk volna a gáton. 
Ismerősök jóleső mosollyal üdvö
zöltük egymást, s m indenki doípő” 
zott a maga helyén.

A ztán lassan élm últ a veszedelem. 
Ma már emlék, — de ez az em lék 
kötelez. A z emlékezést átszövi az a 
drága SZÓ, am ely azóta is egybefogja 
az eleiünket: »együtt«. Gyülöhczer 
tünk tagjai többen beszélnek arról, 
hogy m ilyen  közvetlen  barátság ala
k ú i t 'k i  a gáton ismeretlen em berek
kel- Azóta az Utcán, vagy a? Üzlet
ben egy-cgy ismerős arc mosolya 
em lékeztet arra. hogy együtt dol
goztunk a közös veszedelem ellen. 
M egtanultuk azt, am it oly sokszor 
csak szólamnak tekin tettünk, vagy 
történelm i frázis volt számunkra, 
hqgy nagy dolgok elvégzéséhez a si
kert az egység jelenti. Együttes erő
vel győztünk szemben az árral, 
együtt vagyunk pipsf is a segítés
ben és mindig együtt mar-adunk az 
építés munkájában.

Jurányi István
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K É T  S Z E R Z Ő D É S R Ő L
van szó napjainkban. A z egyik néhány ország szerződése, »védelm i kö
zösség« — am int m ondják. Ez a szerződés cseppet sem törekszik arra, 
hogy az emberiség szomorú kettészakítottságán valamit is enyhítsen, 
hagy m unkálja  Európa népeinek és az egész világnak egységét és bé
kéjét. Sőt, ez a szerződés fenn alkarja tartani ezt a kettéasztottságot. 
A z ilyen ú. n. »védelmi szerződés« már önmagában is támadás az egység 
és békesség munkálása ellen.

A  M Á SIK  SZERZŐDÉS valamennyi európai ország kollektív biz
tonságát akarja elérni. A z  a célja, hogy áthidalja a szakadékot vagy 
akárcsak árkot, amely nem zet és nem zet között van . A k ik  ezt a szer
ződést szorgalmazzák, azoknak az az érddkük, hogy békésen dolgozhas
sanak- A z egyén, a család és a nép biztonságáról van szó akkor, amikor 
kollektív biztonságról beszélünk. Arról van szó, hogy hidaink épek m a
radjanak, hogy m unkánkkal saját m agunk javát szolgáljuk, hogy az 
életünk napról napra szebb legyen. S nemcsak a m ienk. Hanem a világ 
népei részesedjenek ebben a békében és biztonságban. Ezért ez a szerző
dés nem  akar elzárkózni senki elől, részvevői között helyet kaphat az 
Egyesült Á llam ok vagy bármely más ország is és a részvétel egyetlen  
feltétele a közös biztonságra való törekvés.

A k ikn ek  mások a szándékaik, azok nem  ezt a szerződést, hanem azt 
a m ásikat alkarják. Ók a saját hasznukra és saját biztonságukra gondol
nak, s ha kell, ennek árául másokat is hajlandók feláldozni.

A  KÉT SZERZŐDÉS két külön távlatot nyit meg. A z  egyik a szaka- 
l dék növelésének, a háborúnak a távlatát — a m ásik pedig a közeledés

nek, a megegyezésnek, a béltességnek a jövőjét. A m i népünk, amely 
állandó szorgalmas m unkával ezt a békés jövendőt építi, szíves készség
gel csatlakozik m inden olyan törekvéshez, am ely ugyancsak ezt szol
gálja. K orm ányunk nyilatkozata mögött egész népünk véleménye áll. 
Szám unkra itt nincs kérdés. A  mi érdekünk ugyanaz, m int a világ m in
den egyszerű emberéé, az, hogy a népek közeledjenek egymáshoz, meg
értsék egymást és békességben éljenek.

— Bölcsen. — Ef. 5, 15. —
A SZENTIRAS szerint nem az a bölcs ember, akinek sok esze van, 

vagy aki sok élet-tapasztalattal rendelkezik, hanem  aki szereti Istent és 
engedelmeskedik néká. »A bölcseség kezdete az Ú rnak félelme és a 
Szentnek ism erete az eszesség« — olvassuk a Példabeszédek könyvében. 
Ezért a bölcseségre nem  lehet eljutni sem tanulás, sem hosszú élet 
tapasztalatai által, hanem  a bölcseséget Istentől kapjuk a hit ajándéká
ban. Aki hisz, annak Isten az ö  Szentlelke által felfedi az 0  szent aka
ratét, betekintést enged az Ö terveibe és arra  indítja, hogy az O felism ert 
akarata  szerint járjon  ebben a világban.

EBBŐL KITŰNIK AZ IS, hogy a Szentírás »bolondnak« nem azt az 
em bert mondja, aki eszét vesztette, hanem azt, aki Istentől való függet
lenségben »a maga ú tján  jár«. S ajá t tervei, céljai és álmai határozzák 
meg életét. Maga fogja sa já t életének gyeplőjét. Eolondul élni tehát azt 
jelenti, hogy a magam esze szerint, Isten ak a ra tá t megvetve élni. Ennek 
az életnek a vége csak zsák u tca  lehet,

VALLJUK MEG, hogy újra meg újra kivesszük életünk gyeplő
jét Isten kezéből és Isten ellenére élünk. Elfelejtjük, hogy nem a 
magunk feje, hanem »Jézus Krisztus adatott nékünk bölcseségül«.

ADJUNK HALÁT, hogy Isten hitet ajándékoz nékünk, hogy 
«bölcsen« járhassunk a világban- niesérjük Istent, hogy a mi nap
jainkban is hirdetteti az igét és ezáltal vezet a bölcseség útján.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten vezessen bennünket az engedel
messég leikével és áldja meg egyházunkat és nemzetünket sok bölcs 
emberrel. Adjon bölcseséget az Evanstonban tanácskozó kiküldöt
teknek. K. Z.

WA OLVASÓ *
HETI IGE: Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal jár

jatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Ef. 5, 15.
Augusztus 15. Vasárnap. — I, Kor. 10, 1—13.

Izrael népe a pusztai vándorlás alatt sokszor m egtapasztalta Isten 
kegyelmét. Mégis a nép Istenétől a bálványok felé fordult és Ura ellen 
lázadt. — Ezért érte őket utói Isten ítélete. Mi azért bölcsen járjunk: Ne 
önmagunkban, hanem  Isten hűségében reménykedve, aki kim ent a kí
sértésekből és megszabadít a gonosztól.
Augusztus 16. Hétfő. — Préd. 9, 15—20.

A bölcsek csöndes szava nagyobb hatalom  az »erősek« erőszakosko
dásánál. Mégsem hallgatnak rá, sőt hálátlansággal fizetnek érte! — Isten 
bölesesége a bűn m iatt torzan látó szemünkben sokszor bolondságnak 
tűnik- De Isten »bolondsága« bölcsebb az embereknél. Azért a Lélek 
balcseségére figyeljünk és aszerint járjunk.
Augusztus 17. Kedd. — Lk. 16, 10—13.

U runk az örökélet igazi nagy kincsével ajándékozott meg bennün
ket és hűséget vár tőlünk, hogy el ne lekezeljük vérén szerzett ajándé
kát. De a mennyei kinccsel való törődésünk közben nem feledkezhetünk 
meg azokról a kincsekről sem, am iket U runk erre a földi életre szólóan 
adott nekünk. — Hűnek lenni kevesen és sokon — ez a böleseségben 
való járás.
Augusztus 18. Szerda, -r- Jak. 3, 13—18.

Az Istentől való bölcseségnek »jó életben-* kell megvalósulnia. Ez 
a bölcseség tehát nem az értelem ,.hanem  a? é}gt dolga, irigység és 0jva- 
kadás, gőg és hazugság, háborúság és mindenféle gonoszság néni fér 
össze a felülről való bölcseséggo].
Augusztus 19, Csütörtök. — I, Tim. 4, 12r-16.

Isten elhívott szolgájának — minden keresztyénnek is — m int pász
tornak kell előljárnia a gyülekezetben. Példam utatásában nem lehet 
gőgös önteltség, vagy farizeusi képm utatás.
Augusztus 20. Péntek. — Mt. 18. 16—33.

Sok kísértés közben a tanítványt csak a Szentlélek bölesesége iga
zíthatja el és ta rth a tja  meg a helyes úton. A tanítvány nem nézheti a 
m aga érdekét. Egyetlen feladata, hogy az evangéliumot hirdesse »széles 
e világon«.
Augusztus 21. Szombat. — Ljt. 18. 5á—58.

A bölcs em ber észreveszi és megérti Istap jeleit. Tudj», hogy Jézus 
Krisztussal úi idő, a k e g y e lte  idejp kezdődött el. Azért a bplcs iRÓSt 
kefesj a kegyelmet és a megbékélést, míg nem késő.

Madocsai Miklós
m WJUJ U JJ Ul .Jilil J . f J  Ja......  ..Ili Jl myj ji n  II II
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A  R E M É N Y S É G  J E G Y É B E N Kaldy Zoltán esperesi székfoglaló beszéde
A lipcsei egyházi napokról bősé

gesen számoltak be a  külföldi ú j
ságok. Egyházi és napilapok egy
aránt. Legtöbbjük közli a július 11-i, 
vasárnapi záróünnepség képét. A 
Rosentalwise hatalm as térségén fe
hér zászlók lobognak. R ajtuk lila 
színben egyszerű jel: a kereszté. A 
té rre  felsereglett em berek száma 
60 ezer körül van. Mindenki egy 
irányba fordul, m intha csak templom
ban lennénk. A hosszúkásalakú tér 
egyik végén áll az énekkarok és a 
felszólalók szám ára készített emel
vény. H átterében lila alapon óriási 
fehér kereszt. Lehet vagy húsz mé
te r magas.

»Az ö  nevében vagyunk együtt 
úgy, mint az Űjtestamentumban 
az a kettő, vagy három, akiknek 
az Ür Krisztus megígérte, hogy 
közöttük akar leírni Leikével, 
ajándékaival, igéjével és szentsé
geivel« — hangzott a megnyitó 

beszédben.
Gyülekezet, nem. névtelen, sze

m élytelen tömeg. Ez volt a jelenlevők 
benyomása. Keletről és Nyugatról 
jöttek, de egyek. Mégis csak testvé
rek. Együtt m ondták el m agukban 
Noth püspökkel a  záróimádságot, 
amelyben forrón szólalt meg a bé
kéért való könyörgés hangja. Együtt 
imádkozták hangosan az Ű r imádsá
gát. Együtt énekelték a koráit: Jer 
dicsérjük Istent szívvel, szájjal, lé
lekkel . . .

A m éretekre jellemző az a néhány 
adat, amelyet a »Neue Zeit« c. né
m et dem okratikus napilap közölt. A 
Lipcsébe érkező 50 ezer vendéget, 
közülük 10 ezer nyugatnémetországi, 
43 különvonat hozta. 120 irányító
helyen igazították szállásuk felé az 
érkezőiket a gyülekezeti ifjúság, a 
»Junge Kirche« fiataljai. A város 
minden második lakásában vendé
get szállásoltak el. A 60 ezer állandó 
részvevőnek 1500 asszony szolgált

Ez a rengeteg ember a keresz
tyén reménység jegyében volt 
együtt. »A reménységben örven- 
dezők legyetek« — erre a páli 
igére összpontosult a Keletről és 
Nyugatról összesereglett gyüle

kezet figyelme.
A keresztyén hitnek azok a tényei 

álltak  minden megnyilatkozásnak a 
középpontjában, amelyek Jézus 
Krisztus újra-eljövetelével, az ú. n. 
végső dolgokkal kapcsolatosak, am it 
a teológusok szaknyelvén eszkatoló- 
giának neveznek. A , tanuitnáhyi 
m unkacsoportok az Apokalipszissel, 
az Újszövetség utolsó könyvéből vá
lasztott szakaszokkal foglalkoztak. 
W alter Lüthi svájci lelkész igetanul
m ányát 10 ezer ember hallgatta. Nie- 
möller is egy ilyen igetanulmányozó 
sorozatot tartott.

Az egyházi napok vezetőségét az 
a szándék vezette, bogy bemu
tassa: a keresztyén reménység 
átfogja az egész valóságot, egy 
természetellenesen kettészakított 
népnek és emberiségnek az életét 
is, és erősíteni, éltetni tudja az 

ember földi reménységeit.
Ezt Igyekezett nyilvánvalóvá tenni 

m indjárt július 7-én Thadden Trieg- 
laf, az egyházi napok elnöke meg
nyitó beszédében, aki többek között 
a következőket m ondta:

»Ezekben a napokban tulajdon
keppen és gyökerében azt keres
sük, hogy mi teszi kérdésessé és 
mi veszélyezteti számunkra az 
örökkévaló hazát, az odafelvalót, 
határokon innen és határokon 
túl, az Óceánnak ezen a partján 
és a túlsó partján. Azt kell meg
ragadnunk, hogy a mi földi lé
tünk erőviszonyai között, dolgos 
hétköznapjaink verítéke közben, 
hová nyúlik le az emberi bűn 
gyökere. A bűné, amely szívünk
ből a békét elrabolja, együttélé
sünket megrontja, felelősségtuda
tunkat bénítja, otthonunkat siva
taggá teszi, örömünket lohasztja. 
Mindenek előtt azonban arra kell 
törekednünk, hogy bizonyságot 

tegyünk az élő Istenről,
aki m agát Jézus Krisztusban né- 
kiink kinyilatkoztatta, aki bűnein
ket felfedi és azokat kedves F iáért 
meg is bocsátja nekünk.« »Legyünk 
ezért örvendezek a  reménységben!« 
»El ne hagyjuk Öt, m i hű Megvál
tónkat, aki népének örökséget ad. 
Kirjeleiszon! Könyörülj meg!«

Az egyházi napok szíve közepét a 
h a t munkacsoport képezte. Ezek a 
főtém a megvilágításában azokkal a 
kérdésekkel foglalkoztak, amelyek 
m a az evangélikus keresztyén szí
vét különösen szorongatják. Az első 
m unkacsoportban J. Hamel egye
temi-lelkész “Az elfelejtet hittétel 
Jézus Krisztus visszajöveteléről« cí
men tarto tt előadást.

■»Amikor tanulni kezdtem, sokat 
olvastam  az Újszövetségben és Lu
thernél. is Jézus Krisztus vissza jöve
teléről. Egyik nap dühösen így szól
tam  önmagamhoz: ezt m anapság 
m ár senki sem hiszi, teológiai taná

raim  m aguk se hiszik. Rejtély előtt 
állottam. Vájjon nem tévedett-e az 
első keresztyénség, sőt maga Jézus 
is? Vájjon nincs-e igazuk a gúnyoló- 
dókraak, m ikor így szólnak: Most 
m ár nyilvánvaló, hogy se Jézus 
Krisztusnak, de az ő tanításának 
sincs értelme. Lássátok be végre, 
hogy a világ történelem 1900 éve úgy 
fut tovább, m intha semmi sem tör
tént volna. Minden valószínűség sze
rin t továbbra is így fog haladni. H át 
csak rem énykedjen benne tovább is, 
aki bolond. Ilyen gúnyolódok m ár 
1800 évvel ezelőtt is voltak, m ert az 
ú. n. második Péter-levél válaszol 
is gúnyolódásukra. Milyen különös, 
hogy a keresztyénség az évszázadok 
váltakozásában ú jra és ú jra h itt és 
vallást te tt: Jézus Krisztus eljön 
hamar! Igaz, hogy voltak olyan idők, 
am ikor kihalt a reménység, hogy 
ő közel van. Ez a hitvallás azonban 
olyan, m int a Feketeerdő, vagy a 
Karsztok néhány folyója, eltűnnek 
hirtelen, nyomuk vész. A föld alatt 
azonban tovább áram lanak és egy
szerre, sok kilom éterrel odébb ismét 
előbukkannak. Ez Jézus Krisztus 
gyülekezetének tapasztalata az év
századok során.«

A második tanulm ányi munkacso
portban »A láthatatlan  Isten hason
mása« címen H. Vogel professzor ta r
to tt előadást. »Az ember Jézusban 
m ondatott meg és jelentetett ki szá
m unkra, hogy mit is jelent az, hogy 
az em ber Isten képére van teremtve« 
— mondotta.

»Az a csodálatos, hogy az em
ber nem olyan lénynek teremte
tett, aki egyedül, önmagának és 

önmagában él.
Nem hallgatható el, hogy Isten 

Ádám mellé, az em ber m ellé m ind
já rt odarendelte az em bertársat, az 
asszonyt. Együtt és egym ásért lehet 
az em ber csak ember.« Nagy hang
súllyal szólt az em berirtó fegyverek
ről.

»Nem lehet vitás számunkra, 
hogy a hidrogénbomba ördögi 
találmány, melyet se előállítani, 
se alkalmazni nem szabadna. 
Értsünk egyet végre abban, hogy 
nincs olyan elképzelhető cél, 
amely szentesítené az eszközt.«

A többi tanulm ányi m unkacsoport
ban ilyen tém ák szerepeltek: »Isten 
türelm e a világgal.« »Ennek a  k i
rálynak az országában szeretik az 
igazságosságot.« (G. Heinemann.) III. 
csoport. »A világ ábrázatja  elmúlik.« 
»A technika új világa.« IV. csoport. 
»Ki ta rtja  kezében a világot?« »A 
keresztyén ember szabadsága a meg
tartásban és az adakozásban.« V. 
csoport. »Krisztus békeországa.« »Ki 
építi az utolsó várost?« VI. csoport.

Gloege professzor a VI. csoportban 
tarto tt előadásán a következő kér
dést vetette fel:

Mit tehetünk, mint keresztyének 
a békéért? »Isten azt akarja — 
m ondotta — hogy Krisztus béke
országának hatalmát személyes 
imádságodban engedd érvénye
sülni, vagyis, hogy a békéért 
imádkozzál. Ezen túl azonban a 
békét azzal is szolgálnunk kell, 
hogy a légkört megtisztítjuk a 
gyűlölettől és a megbékélés friss 
levegőjét bocsátjuk be magunk 
közé. Hogy miként válhatunk 
aktív békemunkásokká, az hi
vatásunk gyakorlása közben dől 

el.
Hogy m unkatársainkkal őszinte 

emberi kapcsolatot tartunk-e, az 
mindig ott dől el, ahol szobánk fala 
a szomszédéval határos. Hogy mi a 
másik em bert elviselni és hordozni 
tudjuk-e, az ott dől el, ahol szűk 
térre korlátozva, több társbérlőnek 
a konyha egyetlen gázlángján kell 
levesét megmelegítenie. Ha valaki 
nem állja meg a békesség m unkálá- 
sának próbáját ezen a  ponton, az 
nem lesz alkalm as arra , hogy lé
nyegbevágó dolgot tegyen a népek 
békéje ügyében.«

Ahol a  keresztyén reménység kér
dései ju tnak  szóhoz, ott mindig szűk- 
szerűvé válik a csalfa, vak rem é
nyekkel szembeni küzdelem. Lipcsé
ben is elkerülhetetlenné vált. Ezek
ben a napokban tette közzé a nyu
gatném et sajtó azt a hirt, am ely sze
rin t Am erikában egy felekezeteken 
felülálló szervezet 40 ezer adakozó 
adományából 50 fatemplom építé
sét ajánlotta fel Németországnak a 
»vasfüggöny« mentén. Az adakozók 
között szerepel az am erikai front
harcos szövetség 17 ezer csoportja 
is. Elgondolásunk szerint ezek a 
határm enti fatemplomok m ajd »erő
dök lesznek az ateizm us ellen és 
az am erikai-ném et barátság jelké
peivé válnak.« A ném et evangé
likus sajtószolgálat Wilm egyházi 
elnök hozzászólását közli ezzel a 
kérdéssel kapcsolatban.

»Nem kellene-e félreérthetetle
nül m egmondanunk am erikai bará
tainknak, m ielőtt még a gyűjtéshez 
fognának — jegyzi meg Wilm egy
házi elnök — hogy ez teljesen lehe
tetlen dolog? Először is:

mi templomainkat azért építjük, 
mert gyülkezeteinknek szüksé
gük van Isten házára és nem ab
ból az okból, hogy egy politikai 
és ideológiai határvonal álljon 

fenn.
Másodszor: a »vasfüggönyön« tú l is 
élnek keresztyének és gyülekezetek, 
akik velünk együtt ugyanahhoz az 
evangélikus egyházhoz tartoznak. 
Harmadszor:

templomainkat nem erődökké 
építjük, hanem hidaknak. Szí
vünk mélyéből visszautasítjuk, 
ha a keresztyénség nevében a 
mi népünk és hazánk területén 
egy olyan látszat-határt húzná
nak meg, amely elválasztaná 
egymástól az istenteleneket és 
az istenhivőket, a materializ
must és a keresztyénséget és azt 
a látszatot keltené, mintha oda- 
túl, Helmstedt és Wartha mö
gött csupa pogány élne, ittt pe

dig csupa kereszyén.« 
»Lipcséből, az egyházi napok
ról azzal a szívbéli nagy hála
adással tértünk haza, hogy ez a 
határvonal nem áll fenn. De ép
pen ezért azzal a nagyon nagy 
felelősséggel tértünk vissza, 
hogy mindnyájunknak azon híd 
építésén kell fáradoznunk, amely 
tőlünk testvéreinkhez, testvé
reinktől pedig mihozzánk vezet. 
Lipcse óta mi nyugaton élő 
evangélikus keresztyének úgy 
érezzük, hogy az odatúl lévő 
gyülekezetek lelkünkre helyez
ték azt a feladatot, hogy kiáll- 
junk a mi népünk újraegyesí
tésének ügye mellett és ellen
álljunk azoknak, akik azt meg
akadályozzák, vagy hátráltat

ják.«
A lipcsei napok politikai jelentő

ségét nem  szabad túlértékelni, am int 
ezt nyilatkozatában O. Nuscke, a 
Német Demokratikus Köztársaság 
helyettes miniszterelnöke is hangoz
tatta. »Ha a nyugati sajtó  m a ezért 
Adenauer trónjának az ingását 
látja, akkor lebecsüli azokat az 
erőket, am elyek a mai nyugati poli
tikában közrehatnak.« Politikai vo
natkozásban két dolog m indenesetre 
figyelemre méltó. .

A Német Demokratikus Köz
társaság nagyvonalúan biztosí
tott szabad lehetőséget az egy
házi napok keletén való meg
rendezésére, noha az egyházi 
napok megnyilatkozásai nem 
egyeztek mindenben a Német 
Demokratikus Köztársaság men
talitásával. A másik pedig az, 
hogy a Németország egységéért 
való vágy nyiltan és feltartóz
tathatatlanul jutott kifejezésre.
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— Folytatás —
6. Jézus Krisztus feltám adásának 

fényében nézek
egyházmegyénk
gyülekezete ire

és arra  kérem  egyházmegyénk lelké
szeit és gyülekezeti tagjait, hogy ők 
is így nézzenek gyülekezeteikre. Tisz
tában vagyok azokkal a nehézségek
kel, am elyek elsősorban abból adód
ták, hogy egyházmegyénk sok gyüle
kezete a ném etajkú lakosság kitele
pítése következtében m ind lélek- 
számban, m ind anyagiakban nagyon 
m egerőtlenedett. Nem lehet könnyű 
a gyülekezet élete ott, ahol valam i
kor ta lán  ezer gyülekezeti tag volt, 
most pedig száz-kétszáz lélek van és 
hordozza az egyházközség terheit. 
Nem lehet könnyű a 800, vagy 1000 
lelket is befogadó nagy templomok
ban a lelkészeknek itt-o tt 20—30 gyü
lekezeti tagnak prédikálni. Mégis 
azt mondom, hogy a feltám adás fé
nyében nézzünk ezekre a  megcsök
kent lélekszámú gyülekezetekre is. A 
gyülekezetek ereje nem elsősorban a 
lélekszámútól függ, hanem  a meghal
lo tt ige megélésétől. Egészen kicsi 
gyülekezetek is lehetnek nagyon erő
sek az Úrban és az Ö hatalm as ere
jében. Sőt, a kisebbségben rejtőz- 
hetik m inden vonatkozásban olyan 
erő, am elyet a  tíz-húszezres gyüleke
zetek sokkal ritkábban tapasztalhat
nak meg. Illés kezében Isten csodája
képpen a  kevés liszt és olaj lett: 
sokká, és Gedeonnak sokezer em bert 
kellett elbocsátania és csak három
százat m egtartania, hogy győzelmet 
arathasson és Isten  ere je  nyilván
valóvá lehessen. A tolna-baranyai kis 
gyülekezetek életében még lehet nyil
vánvalóbbá az Isten ereje, m in t bár
mikor m ás időiben. Nem ezt m utatja-e 
az a tény is, hogy egyházmegyénk
ben befolyt offertórium ok és adomá
nyok egy lélefcre eső összege m ajd
nem  kétszer akkora, m in t m agyaror
szági evangélikus egyházunk többi 
15 egyházmegyéjében. A feltám adott 
Krisztus él és dolgozik a  tolnai és 
baranyai dombokon és völgyekben 
lévő gyülekezetekben.

Szeretném, és Isten Szentleikével 
munkálkodom is azért, hogy egyház
megyénk gyülekezetei egyre inkább 
legyenek hit- és szeretetközösségekké. 
Minthogy az apostoli egyházban a 
feltámadás öröm hírének prédikálása 
azt eredményezte, hogy a  gyülekeze
tek tagjainak szíve-leike egy volt, 
úgy Isten az ö  Szentlelke által m a 
is el tud ja végezni, hogy egyházme
gyénk gyülekezetei valóban hit- és 
szeretetközösségekké váljanak. Nem 
elég, ha a  gyülekezeteink tag jai csak 
formai, de valójában igazi tartalom - 
nélküli vallásosságban élnek. Azért 
kell m unkálkodnunk, hogy a  Szent
iélektől ébresztett friss h it hassa át 
gyülekezetünk tag jait és gyülekeze
teink egész életét hétköznap és va
sárnap egyaránt. Kell, hogy a  gyüle
kezetek a m aguk hitéletében egyre 
inkább m egtalálják azt a  kegyességi 
formát, am elyben hivő lutheránus 
elődeink is igyekeztek élni a  maguk 
lelki és gyülekezeti életét.

A  hitközösség m ellett a
szerete t-közösséget

is erőteljesen hangsúlyoznom kell. 
Ahol friss h it van, ott van áldozatos 
szeretet is. Egyházmegyénk gyüleke
zeteinek hordozniuk kell egymás ba
jait is. Nagyon sokat kell törődnie 
az egyik gyülekezetnek a m ásik gyü
lekezettel. Segíteni, lemondani, áldoz
ni kell a m ásik gyülekezetért. Ez 
azonban csak úgy lehetséges, ha a  
gyülekezetekben nem csak öt-tíz em
ber él egymással közösségben, hanem 
tényleg maga a gyülekezet vá lik  Jé
zus Krisztus szerint való közösséggé. 
Egyházmegyénk gyülekezeteinek 
azonban nem csak egyházmegyei vo
natkozásban kell élniük a  szeretet- 
közösséget, hanem  magyarországi 
evangélikus egyházunk egészére vo
natkozólag is. A gyülekezeteknek 
egyre inkább ki kell lépniük abból 
a m agatartásból, am elyben csak ön
m agukkal törődnek. Minden gyüleke
zetnek és vezetőinek hordozniuk kell 
egész egyházunk m inden gondját, 
m inden bajá t és segíteniük kell m in
den égető kérdés jó megoldásában, 
így pl. a G yülekezeti Segély tem p
lomépítő és szórványokat erősítő 
m unkáját m inden gyülekeztünknek 
erőteljesen kell támogatnia.

M unkálkodom azért, hogy a szere- 
tet-közösség egyre inkább megvaló
suljon a lelkészek között is. Szeret
ném, ha a lelkészek és leikés znék 
egyházmegyénkben valóban Jézus 
Krisztusban egy családot alkotná
nak és nem volna egyetlen Robin- 
zon-típusú lelkész sem, aki m agára- 
hagyva éli a m aga magános és elszi
getelt életét. Idősebbek és fiatalabbak 
korosztály-problémája is ú jra  meg 
ú jra  meg tud oldódni, ha idősebbek 
és fiatalabbak egyformán engedelme
sen figyelnek a rra  Jézus Krisztusra, 
akiben a korosztályok választófalai 
is ledőlnek,

Ez a választófal dőlt le  a dunán
túli és alföldi gyülekezetek és egy
házmegyék között zsinatunk rendel
kezése következtében, am ikor egy 
egyházkerületbe kerü lt Dél-Dunám- 
tú l és a  régi Bányai-egyházkerület, 
amely m agábafoglalja az alföldi gyü
lekezeteket. Zsinatunk rendelkezése 
jól bevált és bizonyára a  következő 
években egyre közelebb kerül egy
máshoz egyházunknak Dunántúlon 
és az Alföldön, de más területeken 
is élő népe. Ezért is szeretnénk m un
kálkodni.

7. Hangsúlyozottan szeretném  kije
lenteni, hogy egyházmegyénk gyüle
kezeteinek és lelkészeinek részt kell 
venniök abban a nagy m unkában, 
am ely m a

n e m z e tü n k  é le té b e n
folyik. A  szeretet-szolgálat nemcsak 
sa já t hittestvéreinknek való szolgá
la tra  kötelez, hanem  gyülekezetünk 
határán  tú l minden em ber szolgála
tá ra  is. Szeretnénk hitből és szere- 
tetből segíteni abban, hogy a nekünk 
olyan drága m agyar hazánkban nö
vekedjék a  jólét és oldódjon meg né
pünk javára  és előm enetelére m in
den gazdasági, társadalm i és ku ltu 
rális kérdés. Olyan területen fekszik 
egyházmegyénk, am elyben lázas építő 
m unka folyik. Hogy csak többet ne 
mondjak, egyházmegyénk területén 
van a pécsi szénmedence, Komló és 
sok m ás üzem. Evangélikus bányá
szok, gyárim unkások, földművesek, 
mérnökök, orvosok, pedagógusok 
m unkálkodnak nem zetünk építésén. 
Azt várjuk  tőlük, hogy a  hit gyü
mölcseképpen szeretettel jó m unkát 
végezzenek Isten dicsőségére és nem 

ze tü n k  javára. Segítsük elő jó szív
vel és jó m unkával, hogy szilárdul
jon meg a béke. A  feltám adott Jézus 
K risztus népe nem csak az örök éle
te t ta rtja  drágának, hanem  ezt a 
földi életet is, am elyet megszentelt 
Jézus Krisztus azáltal, hogy azt m a
gára vette. A zért küzdünk hitből 
m inden háború és tömegpusztító  
fegyver ellen, m ert az az Istentől 
kapott és Jézus Krisztus által meg
szentelt drága élet ellen tör. Ezért 
nem  politikából, hanem hitből va
gyunk a háború ellen és a béke m el
lett.

Az elm últ hetekben egyházme
gyénk Sok száz és ezer lakosa ugyan
csak szeretetből és nem zetünknek 
való szolgálatból részt vett a  meg
áradt Duna gátjain való hősies m un
kában a lelkészekkel együtt. Azok 
irán t való szeretetből, akik  a  hősies 
m unka ellenére is veszteségeket szen
vedtek a Duna áradása folytán, ja
vaslom, hogy mai ünnepi közgyűlé
sünk offertóriumát ajándékozzuk ne
kik.

Beköszöntő beszédem végére érkez
tem. Tudom, hogy nagyon nehéz szol
gálatba állíto tt az egyházmegye gyü
lekezeteinek bizalm án keresztül az 
Anyaszentegyház Ura. Ha csak m a
gam ra és az előttem lévő feladatra 
gondolnék, semmiképpen nem  tud
nám  elvállalni ezt az erőmet meg
haladó szolgálatot. De bátorít az ige: 
» . ..  vesztek erőt, m inekutána a 
Szentlélek eljő reáitok és lesztek né
kem tanúim«. Az a feltám adott Jé 
zus Krisztus, aki az Ö Szentlelke ál
ta l az Anyaszentegyházat megterem
tette, a gyenge apostolokat mennyei 
erővel felruházta, az én erőtlenségem 
ellenére, vagy éppen abban, véghez 
tud ja vinni az ö  üdvösséges m unká
já t egyházmegyénk és nagyon szere
te tt M agyar Evangélikus Egyházunk 
javára.

Hálásan köszönöm az egyházmegye 
gyülekezeteinek és lelkészeinek meg
tisztelő bizalm át és ragaszkodását. 
Megköszönöm Fábián Im re esperes
elődöm atyai szeretetét, őszinte bizal
m át és útbaigazításait. Megköszönöm 
Schlitt Gyula espereshelyettes baráti 
m ellém állását és testvéri segítő m un
káját. Köszönöm Dezséry László püs
pök úr szeretetét, m unkatársául való 
elvállalásomat, sok segítségét és taní
tásait, szeretnék hasznos segítőtársa 
lenni nagy m unkájában. Köszönöm a 
pécsi gyülekezetnek és vezetőinek en
gem elhordozó, szolgálataim at igény
lő, gyengeségeimet elfedező szelete
ié t és imádságát. Végül hadd helyez
zem m indannyitok szívére ezt az igét: 
»Minden imádsággal és könyörgéssel 
imádkozván m inden időben a Lélek 
által, és ugyanezen dologban vigyáz
ván m inden állhatatossággal és kö
nyörgéssel m inden szentekért, én 
érettem  is, hogy adassák nékem szó 
szám nak m egnyitásakor és bátorság
gal ism ertessem meg az evangélium 
titkát, am elyért követséget viselek, 
hogy bátran  szóljak arról, am ikép
pen kell szólanom.« (Ef. 6, 18—20.)

EHHEZ A SZAMUNKHOZ 
csekklapot mellékeltünk azon előfize
tőink számára, akik előfizetésüket 
vagy hátralékukat rendezni kíván
ják.
A CSEKKBEFIZETÉSI LAPON 
a nevet és címet olvashatóan, lehe
tőleg nyomtatott betűkkel írjukl
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ALKOTMÁNYUNK ÖT ÉVE
A HELYES K ERESZTYÉN

ÉLETHEZ MINDIG HOZZÁ
T AR TO ZIK  A  TISZTE S H AZAEI- 
SÁG. Magyar evangélikus népünk  
ezt mindig így vallotta és cselekedte. 
Történelm ünk számos bizonyítékot 
őriz afelől, hogyan találták meg a 
módját lelkészeink igehirdető és lel
kipásztori szolgálatuk, során, hogy 
egyházunk jó hagyományainak meg
felelően a nem zet élő-haladásának 
szolgáljanak. így dobbant együtt
K rm an Dániel püspök szíve Rá
kóczi kurucaival, ezért áldotta meg 
1707. március 8-án a szabadságért 
küzdők zászlaját. így szánta oda 
TessediSc Sámuel szarvasi lelkész
egész életét és munkásságát a föld
művelő nép felemelésére. így lelke
sedett Haübner Máté győri püspök 
1848-ban a jobbágyfelszabadításért, 
amikor a gyülekezetekhez in tézett 
körlevelében büszkén emlegeti: »Ho- 
nurikban 12 m illió jobbágyember 
ezentúl nem  robotol.« így maradt 
hű a szabadság ügyéhez az 1849- 
ben vértanúhalált halt Rázga Pál 
pozsonyi lelkész. Magyarországon
evangélikusnak lenni évszázadokon 
át egyet je lentett az elnyomás elleni 
küzdelem mel — a szabadság zász
laja alatt!

EZEKNEK A  JÖ H AG YO M Á
N YO K N AK  A Z  Ú TJÁN  JÁRU N K  
MA, amikor együtt ünnepeljük né
pünkkel a béke és szabadság a lkot
mányát. Ahogy osztoznunk kellett 
népünk m últbeli szenvedésében és 
elnyomásában, úgy osztozunk most 
örömében és szabadságában. Isten  
sohasem engedte, hogy a kívülálló  
szemével nézzük ezt az országot és 
annak népét, hanem  mindig arra 
tanított igéjével, hogy az ő nagy 
parancsolatát, a felebaráti szerete
ted hazánk életfolyásában való rész
vétellel, becsületes m unkával, em 
bertársaink iránti jószándékkal, az 
előrehaladásért tanúsított lelkese
déssel és áldozatossággal valósítsuk  
meg.

A M A G Y A R  NÉP BÜSZKE A L -  
K O TM Á N YÁ R A , m ert az nem  

más, m in t birtöklevél arról, hogy 
ebben az országban a dolgozó nép 
a haza teljesjogú gazdája. A  nép- 
szabadságért harcoltak történelm ünk  
legjobbjai, ezt énekelték meg köl
tőink, erről álmodoztak az egyszerű 
em berek milliói. Nem  m ent Icöny- 
nyen a megszerzése. Sóik évszázad 
vére, szenvedése készítette elő, míg 
eljött a felszabadulás éve és nyom á
ban sok küzdelem  és m unka között 
állam unk alapjainak lerakása, ö t  
év telt el azóta, hogy először hallot
tuk  állam unk alaptörvényének, al
kotm ányunknak ünnepélyes szavait: 
»Magyarország: Népköztársaság.«
»A Magyar Népköztársaság állama 
védi a magyar dolgozó nép szabad
ságát és hatalmát, az ország függet
lenségét, harcol az ember kizsákm á
nyolásának m inden form ája ellen, 
szervezi a társadalom erőit a szo
cialista építésre«. A lko tm ányunk k i
fejezi népünk szándékát, hogy a szo
cializmus építése törvényeinek meg
felelően az ipar, a termelés követke
zetes növelésével és a mezőgazdaság 
állandó fejlesztésével szakadatlanul 
emelkednie kell a dolgozók jólété
nek.

S Z A B A D S Á G U N K  SZILÁRD
°  ERKÖLCSI A L A P R A  ÉPÜL.

Törvényeink igazi és gyakorlati biz- 
tosítékökat nyú jtanak a szabadság 
megvalósítására. N épünk valóban 
szabad, m ert A lko tm ányunk bizto
sítja m inden állampolgár szármára 
a jogot a munkához, országunkban 
nincs létbizonytalanság, m unkanél
küliség. »A Magyar Népköztársaság 
társadalmi rendjének alapja a m un
ka. M inden m unkaképes polgárnak 
joga, kötelessége és becsületbeli 
ügye, hogy képességei szerint dol
gozzék-« — mondja A lkotm ányunk. 
A munkaerkölcs magasra emelése 
m indnyájunk állandó feladata. A  
munka minősége és mennyisége adja 
meg nálunk az ember értékét és 
megbecsülését. K iszabadultunk a 
régi gyötrő robotmunka embertelen* 
ségeiből s A lko tm ányunk biztosítja  
a pihenés és üdülés jogát, am elynek  
A lkotm ányunk öt éve alatt boldog 
milliók voltaik részesei. Szábadsá-

gunk erkölcsi alapjához tartozik a 
házasság, a család, a gyerm ek vé
delme; m indnyájunk vagyonának, a 
társadalmi tulajdonnak védelme, ö t  
év a bizonyítéka, m ilyen jelentősen 
em elkedett hazánk gazdájának, a 
népnek felelősségérzése a tapasztalt 
hibák bátor kritikája terén. Széles 
tömegek részvételével, ellenőrzésé
vel és segítségével megy végbe a tör
vényesség megszilárdítása mind az 
állami szervek, mind az állampolgá
rok részéről.

A Z  EMBERRŐL VALÓ  GON
DOSKODÁS m inden m unkánk, küz
delm ünk és áldozatunk célja. Ebben 
a szellemben jelennek meg mind- 
őzök az intézkedések, am elyek a 
művelődéshez való jogot, az öreg- 
séni. egészségügyi szolgáltatásokat, 
a társadalombiztosítási és orvosi el
látást, a m unkavédelm i és szociá
lis beruházásúkat biztosítják és fe j
lesztik. A  lelkiismereti szabadságot, 
a vallásszabadságot, a sajtó-, szólás-, 
a gyülekezés szabadságát, az állam
polgárok személyi szabadságát és 
sérthetetlenségét, az állampolgárok 
összes szabadságjogait, nemre, fele- 
kezetre, nemzetiségre váló tekin tet 
nélkül a Magyar Népköztársaság 
»a területén lakó m inden dolgozó 
számára biztosítja«. M indezek a jo
gók elm élyítik az állampolgári kö
telességérzést. A  maga urává lett 
nép forró hazaszeretete hazánk ere- 
jénék, jólétének és előrehaladásának 
kiapadhatatlan forrása.

T s t e n  i r á n t i  h á l á v a l
ÉLJÜ K ÉS G YAK ORO LJU K  

A  V A LL Á SSZA B A D SÁ G O T, ame
lyet A lko tm ányunk m inden vallás
felekezet számára biztosít és való
ban meg is ad. Nemcsak m in
den lelkészünk, gyülekezetünk és 
egyháztagunk a tanúja egyházi éle
tünk  szabadságának, hanem azok a 
külfö ld i vendégek is, akik  a magyar 
egyházi élet tanulmányozására jár
tak nálunk. A  szabadon hirdetett 
evangélium, egyházunk életének leg
drágább kincse, ú jít és tisztít m inket, 
m egvilágítja u tunka t és megérleli 
hitünk jó  gyümölcseit hazánk és az 
egész emberiség javára.

J \ ; e m z e t i  e g y s é g b e n  ü n -
NEPELÜNK! U tunkat és ma

gatartásunkat meghatározzák, azok 
a hitbeli döntéseik, am elyeket evan
gélikus egyházunk a felszabadulás 
utáni időszakban hozott. 1948-ban az 
állam unkkal kötött Egyezményben  
elköteleztük magunkat, hogy teoló
giai alapon, keresztyén meggyőző
déssel te szü n k  részt népünk élete 
építésének támogatásában és segíté
sében. M ásik hitbeli döntésünk ú t
já t 1949 óta járjuk, amióta egyhá
zunk teljes szellemi és erkölcsi ere
jével részt vesz a világ békéjének  
megoltalmazásáért fo ly ta to tt harc
ban. A z  a mi egyházunk hitből fa
kadó szokása, hogy ahol valami jó 
és szép igyekezetei lát, ott helyesel 
és ezt a helyeslést szavakban és te t
tekben meg is pecsételi. így dön
tö ttünk a lakosság életszínvonala  
emelésének A lkotm ányunkban gyö
kerező kormányprogrammja célkitű
zései m ellett s az ennek eléréséért 
folytatott mezőgazdasági — fe jlesz
tést célzó Programm m ellett s m in
dent elkövetünk, hogy lelkészeink, 
gyülekezeteink és egyháztagjaink  
szolgálatain keresztül segítséget 
nyú jtsunk népünknek jó és nemes 
célkitűzései megvalósításában,

A Z Z A L  KÖSZÖNTJÜK MÉLTÓ
KÉPPEN ALK O TM Á N YU N K  ÜN
NEPÉT, ha hitbeli őseink forró haza
szeretetével, a keresztyén em berek 
lelkiismeretes és becsületes m unká
jával, szívvel-lélékkel segítjük azt, 
am,i új, építő, előremutató, ami az 
Alkotm ány jegyében előnyösen vál
toztatja meg életünket, még telje
sebben és hívebben ülteti át az 
életbe annak betűjét és szellemét. 
N épünket a m últban tépő annyi oal- 
sors és szenvedés után, szabad ha
zában, a jólét és béke országában 
élünk. Dolgozzunk úgy, hogy am it 
népünk legjobbjai egykor megál
modtak, az a mi életünkben k ite lje 
sedjék és gyönyörű valósággá vál
jék!

O TT LY K  ERNŐ

M egkezdődött esz Egyházak V ilágtanáesa  
evanstoni világkonferenciája

Augusztus 15-én, vasárnap az Egyesült Államok-bcli Evanstonban 
megkezdődött az Egyházak Világtanácsa második világzsinata.

P üspökhely@ tteseink  k ö r le v e le  a  le lk é sz e k h e z
Püspökhelyetteseiink a  m egnyitó  

e lőestéjén  körlevele t in téz tek  a lel
készeikhez. A körlevél -többek között 
a  következőket m ondja:

»•Hosszú idő ó ta  készü lt a  m i egy
házu n k  is e r re  a nagy v ilág ta lá l
kozóra. G yülekezeteink  é le ténak  
m egelevenedésével együ tt növeke
de tt érdek lődésünk  és felelősségér
ze tünk  a h a tá ru n k o n  tú l  élő k e 
resz tyén  te s tv é re k  és egyházak  
irán t. M iközben az evangélium  m ai 
üzenetének  hűséges m egértésére  és 
to lm ácso lására  igyekeztünk, csak  fo
kozódott b en n ü n k  az  együvétanto- 
zás tu d a ta  és felelőssége.«

»A bban b izakodunk  m indanny ian , 
hogy a  keresz tyén  rem énység  ta r 
ta lm án ak  m egfogadása és a  m ai 
nem zedék e lő tt való m inél egysé
gesebb és v ilágosabb m egváltása  
á ldássá  v á lh a tik  az egész v ilég- 
keresztyénségben , .K risztus a  v ilág  
rem énysége’ — am ik o r az egyházak  
en n ek  a  h itn ek  a  m egváltásában  
k e re s ik  az egység ú tjá t, b izakod
h a tu n k  ab b an  is, hogy bárm ely  tá r 
sadalm i, gazdaság i és po litika i ke
re tb en  élnek  is, a lk a lm assá  vá ln ak  
a szo lgá la tra  és erősíten i fog ják  az 
em berekben  az t a  jó  rem énységet, 
hogy a  v ilág  n ép e it m a fe sz ü lts é g 
ben ta r tó  kérd ések  békés ú ton o ld

ha tó k  meg. A zért ke ll m ost im ád
koznunk, hogy az egyházak necsak  
ta lá lkozzanak  egym ással, necsak  
együ tt m a rad n i szándékozzanak, ha
nem  a Jézus K risz tusba  v e te tt élő 
h it világos felism eréseiben  és ezek
nek  a  fe lism eréseknek  a  m egváltá
sában  legyenek és m a rad jan ak  
egyek.«

»K érünk  a zé rt benneteket, hogy

buzgón könyörögjetek  ezért a  je len 
tős egyházi v ilágkonferenciáért. 
Im ádságunkban  k é r jü k  Is ten t, hogy 
az evangélium  e re je  d iadalm asan  é r
vényesü ljön  E vanstonban . H iúsu ljon  
m eg m inden  o lyan  szándék, am ely  
n em  az Isten  dicsőségét és az  em be
rek  jav á t szolgálja.«

»Fog la ljuk  im ádságunkba napon
k én t püspökeinket és m indazokat, 
ak ik  a  m agyarország i ökum ené kép
viseletében  vesznek rész t a v ilág- 
konferencián .«

A körlevelet M ekis Á dám  és Bácsi 
S ándor püspökhelyettes ír ta  alá.

G y ü le k ez e te in k  im á d sá g a
A ugusztus 15-én az evangélikus 

tem plom okban  m in d en ü tt m egem lé
keztek  az evanston i v ilágzsinat m eg
ny itásáró l. Az igeh irdetésekben  
m egszólalt a  keresztyén  rem énység  
szava. A szószóki im ádságban  a  gyü
lekezetek  együ tt im ádkoztak  a kon
fe renc ia  jó  szo lgála táért és egyhá
zunk  d e leg á tu sa ié rt

Az EVT előkészítő ü lése i
Az E gyházak V ilág tanácsa előké

szítő b izottságai az ünnepélyes m eg
n y itó  e lő tt m á r üléseztek. Az egyik 
ilyen b izottsági ü lésen felszólalt és 
a  103. Z so ltár a lap ján  írásm agyará
za to t ta r to tt  dr. Pap László, a b u 
dapesti re fo rm átus teológiai ak ad é
m ia  dékán ja .

A z EVT tá rsad a lm i kérdésekkel 
foglalkozó bizo ttsága Csikágóból 
Evan&tonba te tte  á t üléseit, hogy 
azon Péter János püspök is részit 
vehessen. M int ism eretes, P é te r  
püspök az  am erik a i hatóiságoknak a  
nem zetközi jóviszonyt és a  va llás- 
szabadságot sem m ibevevő in tézke
dése fo ly tán  csak  E vanstonban  ta r 
tózkodhat s ez t a  városrészt nem  
h ag y h a tja  el.

Hromádka a  RVSZ alelnöke
A  R eform átus V ilágszövetség 

princeton i világgyűlésen Josef Hro
mádka professzorit, a  p rága i Corne- 
n ius h ittudom ány i fak u ltá s  dékán
já t  a  R eform átus V ilágszövetség 
egyik  alelnökévé és E urópai Szek
c ió ján ak  elnökévé választo tta .

Á Hazafias Népfront m egalakulásának előkészítése
A  m ag y ar politikai, tá rsadalm i, 

k u ltu rá lis , tudom ányos és egyházi 
é le t vezetői é rtek ez le te t ta r to tta k , 
am elyen  m egállapod tak  abban , hegy 
a  n ép i dem okrácia  nagy célk itűzé
seinek  m egvalósítása  érdekében  egy, 
az eddiginél szélesebb a lap o k ra  tá 
m aszkodó új N ép fro n tra  v an  szük
ség. Az értekezleten , ille tve an n ak  
előkészítésében a  m agyarország i p ro 
testán s egyházak  részérő l rész t v e t
tek: D. dr. Vető Lajos püspök, va la -

Az evanston i v ilágkonferencia  je
len tőségét f e l e l ő s s é g e  teszi 
naggyá. Hogy többek  között m ilyen  
kérdésekben  is felelős a  v ilágkon
ferencia , az  az  a lább i, m ég a  kon
fe renc ia  m egny itása  e lő tti néhány  
nyila tkozatbó l is k itű n ik :

Dr. Bell chicheeteri püspök, az  
EVT egyik e lnöke k ije len te tte , hogy 
a v ilágkonferencia  nagy figyelem 
m el fo rdu l a  hddrogéntoombával 
kapcso latos kérd ések  és az á lta lá 
nos nem zetközi helyzet kérdései 
felé. Az E gyházak V ilég tanácsának  
igyekezete a r ra  irányu l, hogy a  po
litik a i feszü ltségeket a  tá rgyalások  
ú tjá ra  te relje .

Niemöller Márton dr. Nehru pro
fesszorral, az  ind ia i m in isz tere lnök  
unckaöccsével fo ly ta to tt beszélge
tése  so rán  az t m ondta, hogy m inden  
eszközt m eg ke ll rag ad n i a r ra , hogy 
féken  ta r ts á k  azt a  v ilágveszedel
m et, am elye t m á r  a h idrogénbom bá
v a l való k ísérle tezés m agában  is 
felidéz. A bban  bizakodik, hogy 
E vanstonban  szám ta lan  b a rá tjáv a l 
együ tt erő te ljes tiltakozást ju tta th a t 
szóhoz a  hidrogénibomibával való  k í
sérle tezés m egakadályozására .

Dr. Nehru professzor nem régen  
W iesbattenben N iem öllernél te t t  lá
togatása  a lkalm ábó l azt k é rte , hogy 
a  keresz tyén  egyházak seg ítsék  In
d iá t abban  a  szándékában , hogy a 
h idrogénbom bával való k ísé rle tek 
n ek  véget vessenek. A z ilyen k ís é r
le tek  is nagy veszedelm et je len tenek , 
pl. m ezőgazdasági szem pontból a 
rizs- és gyapotterm elés tek in te tében . 
Sokkal nagyobbat, m in t ahogyan az t 
á lta láb an  elképzelik .

m in t D. Bereczky Albert és dr. Pé
ter János re fo rm átu s püspök.

Az é rtekez le t m egállapodott ab 
ban, hogy az új N épfron t »Hazafias 
Népfront« elnevezés a la tt  kezd je  
m eg tevékenységét. A z é rtekezle t 
k ilenctagú  előkészítő b izottságot vá
lasztott, am ely kidolgozza az ú j Nép
fro n t p ro g ram m ján ak  és m űködési 
szabá lyza tának  tervezeté t, va lam in t 
előkészíti a  folyó év  ok tóber h avá
ban  összehívandó országos N épfront- 
kongresszust. (MTI)

A  ja p á n  egyházak  delegá tu sának  
vezetője — dr. Michio Kozaki —
N ew  Y orkba érkezve k ife jez te  a  ja 
p án  egyházaknaik azt az  e ltökélt 
szándékát, hegy ezt a  k é rd é s t fe l
té tlen ü l előhozzák. Visser’t Hooft, az 
E gyházak  V ilágitanácsának fő titk á ra  
te ljes  m érték b en  helyesnék  ta lá lta  a 
ja p á n  egyházak  ezen szándékát. A 
jap án  egyházak  tanácsa  írásb an  be
n y ú jto tt h a tá ro za ta  a következőket 
je len ti ki:

»A csendesóceáni B ikini-szigete
ken  vég reh a jto tt hidrogónbom ba 
robban tási k ísé rle tek  szerencsétlen  
m ódon ja p á n  halászokat is sú lyosan 
m egsebesíte ttek  és ezenkívül je len
tős gazdasági k á ro k a t is idéztek  elő. 
Egész nép ü n k b en  kom oly gazdasági 
és lelki m egrázkód ta tást, és m inden
felé  fé le lm et idéztek  elő az a tom ener
gia re tten e tes  h a ta lm áv al és az. ezzel 
kapcsolatos v ilágka tasz tró fa  fenyege
tése  m iatt.

K övete ljük  azért, hogy m inden  el
képzelhető  in tézkedést tegyenek  
m eg  a  fenyegető  veszedelem  e lh á rí
tásá ra . F e lh ív juk  az am erik a i egy
h ázak a t az A m erikai E gyházak  T a
n ácsa  ú tján , hogy kétszerezzék  m eg 
fá radozásuka t az a tom energ ia  nem 
zetközi ellenőrzésének  m egvalósí
tá sá ra  és azért, hogy ezt az  energ iát 
békés célokra és az  em beriség elő- 
h a lad á sá ra  fo rd ítsák  kizárólagosan. 
K é rjü k  a  bárm ely  országban élő 
egyházakat az E gyházak ö k u m é- 
n ik u s T an ácsán ak  nem zetközi ügyek
ke l foglalkozó b izottsága ú tján , va
lam in t a  N em zetközi M issziói T a
nács ú tján , hogy ezen igyekezetünk
ben  ve lü n k  egyeté rtők  legyenek.«

. . .  prédikálják nyilvánosan 
és magánkörben a b ék é t!

A  pogányok szentnék tartják azt a 
barátságot, am ely asztali közösség
ben létesült. Hát vájjon a keresz
tyéneket az úrvacsorában a m ennyéi 
kenyér és a m isztikus kehely közös
sége eggyéforrasztja-e a barátság kö
telékeivel? Pedig Krisztus megszen
telte ezt a köteléket — hát ha ö  
komolyan vette ezt, ti keresztyének  
miért csináltok belőle csúfságot és 
komédiát? Hogyan merészel ahhoz 
a szent asztalhoz, a barátság je lké
péhez, a békelakomához odajárulni 
olyasvalaki, aki keresztyén testvé
reinek háborút üzen, aki meg akarja 
semmisíteni azokat, akiknek a kár
hozatból m egm entéséért halt meg 
Krisztus? Hogyan merészeli azoknak 
ontani a vérét, akikért Krisztus a 
maga vérét ontotta ki? . . .  »Mi 
A tya  nie«: hogyan mered Öt A tyád
nak nevezni ükkor, amikor atyádfiá
nak torkára akarod tenni a kést? 
»Szenteltessék m eg a  T e neved«: 
hát lehet az Isten nevét jobban meg- 
szentségteleníteni, m int kölcsönös 
háborúzás által? »Jö jjön  el a  Te 
országod«: — így mersz imádkozni 
te, aki a te uralmadat vérfolyamokba  
kívánod beleépíteni? »Legyen m eg a 
Te akaratod«: Isten békét akar, Te 
pedig háborúra készülsz. »A m i 
m indennap i k en y e rü n k e t add  m eg 
nekünk  m a«: ezt mered kérni m ind
nyájunk A tyjá tó l te, a k i atyádfiának 
vetéseit fölperziseled, sőt még a ma
gad vetését is szívesebben elpusztí
tod, m intsem  hogy atyádfia hasz
nára hagynád fordítani? »És bocsásd 
m eg a m i vé tke inke t, m iképpen  m i 
is m egbocsátunk  azoknak, ak ik  el
lenünk  vétkeztek«: — hogyan mered 
te ezt kimondani, amikor gyilkolni 
sietsz? »És n e  v igy m in k e t k ísér
tésbe«: — atyádfiát pedig szánt- 
szándékkal veszedelembe döntőd! 
»De szabadíts m eg m inke t a  gonosz
tól«: — hogyan m ersz így imádkozni 
te, amikor közben azon töröd a feje
det, hogy a legnagyobb gonosznágot 
elkövesd atyádfián? . . .  A  teológu
sok tanítsák azt, ami Krisztushoz 
méltó: fogjanak össze m ind a háború 
ellen, valamennyien izgassanak el
lene, prédikálják nyilvánosan és ma
gánkörben a békét. Ha pedig ezt el 
nem  érhetik, akkor is legalább ne 
helyeseljék a háborút és ne vegye
nek benne részt.

E rasm us: A  B éke panasza c. ira tá 
ból, 1517.

E V A N  S T O  N  F E L E L Ő S S É G E

„ Mi  i s  J é z u s  K r i s z tu s b a n  h is z ü n k , h o g y  m e g ig a z u l ju n k  a  K r i s z tu s b a n  v a ló  “ (Gai. 2 ,1 6 .)



E V A N G É L I K U S  E LE T

AZ EGYHÁZTÖRTÉNETBŐL:

A vallásszabctchág fej lődése M a g yarors zág on
Ma bármennyire is természetesnek tíínik. hogy benne élünk a val

lásszabadságban s az evangélium szabadon hirdethető, mégis jó megállni 
egy pillanatra ég visszatekinteni arra az útra, amelyen idáig eljutottunk, 
hiszen hosszú évszázadok keserves szenvedése és küzdelme előzte meg a 
vallás- és lelkiismereti szabadság valóra válását.

AZ a r p ä d h Az i  é s  v e g y e s - 
h á z i  KIRÁLYOK KORÄBAN a
római egyház hegemóniája elnyo
m ott m inden más vallási törekvést, 
mint amilyenek például az úgyneve
zett középkori eretnekségek voltak, 
a pauliciánusok, bogumilok, pataré- 
nusok, waldiak, husziták mozgalmai. 
Nagy Lajos király had járato t veze
te tt a balkáni bogumilok ellen. Ber
nardino János és M árkái Jakab  fe
rences szerzetesek Erdélyben inkvl- 
zitorkodtak. Zsigmond király korá
ban pedig 17 éven á t folytak a hu
sziták ellen intézett támadások Fel- 
sőmagyarországon.

A MAGYARORSZÁGI REFOR
MÁCIÓ is csak üldözések között te r
jedhetett, A nemesség örök szégye
nére az 1523:54. törvénycikk a lu the
ránusokat fej- és jószágvesztésre, az 
1525:4, törvénycikk pedig megége- 
íésre ítélte (»lutherani omnes eombu- 
ran tur«  =  minden lu theránust meg 
kell égetni). A mohácsi csatavesztés 
és a török előrenyomulás akadályozta 
meg a törvény végrehajtását.

ERDÉLYBEN jelentősen előreha
ladt a vallásszabadság biztosításának 
ügye. Európaszerte feltűnő a vallási 
türelmessógéről híres 1568-as tordai 
országgyűlés rendelkezése, hogy a 
község »oly prédikátort tarthasson, 
az kinek tanítása ő nékie tetszik*. 
De még korántsem  lehet teljes val
lásszabadságról szó, m ert ugyanakkor 
a katolikusok, anabaptisták, a szom
batosok vagy »zsidózók* ellen jelen
nek meg intézkedések.

A HABSBURGOK hírhedt vallási 
türelm etlensége a katolikus egyhá
zon kívüli m indenféle másegyházi 
vagy vallási m egnyilvánulást üldö
zőbe vett. Az 1548:5. törvénycikk az 
»eretnekséget«, vagyis a reformáció 
keresztyénségét király elleni lépés
ként emlegeti, s innentől fogva állan
dóan jelentkező nézet, hogy aki a 
katolikus állam vallást nem  követi, 
az »rebellis«.

A SZABADSÄGKÜZDELMEK a
nemzeti függetlenség kivívását, a 
Hababurg-iga larázását tűzték zász
lajukra, egyúttal pedig a vallássza
badság kiterjesztéséért is harcoltak. 
A császári elnyomást győzelmesen 
leverő Bocskay méltón fejezte ki 
táborának erkölcsi fölényét ezekkel

L elk ész ik ta ta iá s  H egyeshalom ban
A hegyeshalmi gyülekezet egy

hangú bizalommal hívta meg lel
készéül Sikter László helyettes lel
készt, hogy a püspöki titk á rrá  lett 
Tessényi Kornél örökében hirdesse 
a hegyeshalmi evangélikusoknak Is
ten igéjét. Az új lelkészt augusztus 
8-áin ik ta tta  be Lukácsy Dezső es
peres-helyettes. Az ünnepi isten- 
tisztéletem az új lelkész a szerétéi
ről prédikált. »Isten Iránti szerete
tünk  kapcsolatos az em berek szere- 
retéval. Le is m érhetjük  rajta , hogy 
szeretjük-e Istent, azon, hogy meny
nyire szeretjük em bertársainkat. Az 
ünnepi óra után a m unka, a küzde
lem, az ellankadás és az újrakezdés 
hétköznapjai jönnek. Ezekben olyan 
szeretetben kell szolgálnunk egymás
nak, m int Krisztusnak. így építhet
jük békében a  gyülekezetei és h a 
zánkat. M ert

a béke a szeretetből fakad. Szi
vünk legdrágább vágya a béke 
és egyetértés ideje. Lelkész! 
szolgálatom ebben a gyülekezet
ben Krisztus-szolgálat: krisz
tusi szeretet, krisztusi szolgálat 

és krisztusi béke.«
A? ünnepi közgyűlésen Blaskovicb 

Géza felügyelő a nyáj új pásztorát 
az egész gyülekezet őszinte szerete- 
tével köszöntötte. Az Északi egy
házkerület képviseleté ban Tessényi 
Kornél püspöki titkár — az új lel
kész elődje — mondott üdvözlést. 
Szóit Isten hűségéről, aki mindig 
gondoskodik arról, hogy a gyüle
kezetben fennakadás nélkül foly
jon tovább a lelkószi szolgálat — B 
gyülekezet hűségéről, mely lanka
datlan készséggel fogadja az egymás 
Után következő pásztorokat — és a 
lelkipásztori hűségről, amely nem 
szűnik meg akkor sem, amikor meg
válik volt gyülekezetétől. Tolmá
csolta D. dr. Vető Lajos püspök üd
vözletét, aki Evanstonba indulása 
előtt megbízta azzal, hogy áldás- 
kívánságait a gyülekezetnek és az 
ú j ' lelkésznek továbbadja- 

Az új lelkészt lelkésztársai nevé
ben az espereshelyettes, a szomszé
dos ra jka i gyülekezet nevében Mé
száros Sándor lelkész, a levéli tá rs
egyház nevében Nits Károly presbi
ter, a  reform átus testváregybáz ne
vében pedig Gulyás Lajos lelkész 
köszöntötte.

a szavakkal 1606-ban, a kassai or
szággyűlésen: »Hitünk függetlensége, 
lelkiismereti szabadságunk cés a mi 
régi törvényeink nagyobb értékek 
nekünk az erőszaknál*«. Bocskay, 
Bethlen, I. Rákóczi György ú jra  meg 
ú jra  hátrá lásra  kényszerítették a bé
csi udvart, azonban haláluk u tán  a 
legsötétebb vallésüldözés követke
zett. Kollonies püspök-kancellár sza
vai jellemzik ezt a korszakot: »Ma
gyarországot ném etté, koldussá s vé
gül katolikussá teszem*, Ez a pro
testáns prédikátorok gályarabságá
nak és az eperjesi vértörvényszék
nek a korszaka.

n. RÁKÓCZI FERENC szabadsá
got hirdető zászlaja a latt különösen 
a jobbágyság szám ára jelentett sokat 
a széesényj országgyűlés határozata, 
1705-ben, amely m egszüntette vallási 
téren a földesúri jogot, azt a  vallás; 
kényszert, amely szerint a jobbágy 
köteles volt követni földesura vallá
sát. U gyanitt döntöttek az erőszakkal 
elvett templomok visszaadásáról is, 
A vallásszabadság biztosítása felé 
te tt lépések alkalm ából Rákóczi em
lékpénzt veretett, am elynek egyik 
lapján  a három felekezetet képvi
selő három személy közösen éleszti 
az eltéri tüzet.

A VÉRTEDEN ÜLDÖZÉS KORA
következett be a Rákóczi-szabadság- 
harc leverése u táni időszakban III. 
Károly és M ária Terézia uralkodása 
alatt, am ikor protestáns egyházba 
áttérn i tilos volt, csak katolikusok 
foglalhattak el állam i állást, stb. 
Még az 1791-es törvény u tán  is csak 
annyi enyhítést vezettek be, hogy a 
katolikus vallásból elvileg lehetsé
gessé tették  a kitérést, de hatheti 
katolikus papi oktatásnak kellett m a
gát alávetnie a k itérni szándékozó
nak- Vegyesházasságoknál, ha az apa 
katolikus volt, valam ennyi gyermek 
az apa vallását követte, ha pedig az 
apa protestáns volt, csak a fiúk kö
vethették  apjuk vallását, A reform 
kor haladó eszméinek hatására so
k a t enyhített a (helyzeten az 1843. 
évi új vallásügyi törvény.

1848 MÁRCIUSA PROGRAMMJA-
NAK 4. pontja a törvény előtti 
egyenlőséget követelte polgári és 
vallási tekintetben. Ennek a szelle
mében terjesztette elő Kossuth Lajos 
az új vallásügyi törvényt, az 1848:20. 
törvénycikket, am elynek 2. §-a így 
hangzik: »E hazában törvényesen 
bevett m inden vallásfelekezetre néz
ve, különbség nélkül, tökéletes 
egyenlőség és viszonosság állap ítta
tn i meg*. Mindez kétségtelenül igen 
nagy eredmény volt szám unkra evan
gélikusok és protestánsok számára. 
Ez azonban még m indig osaík a  »be
vett« vallásfelekezetek egyenlőségét 
állapította meg s így jogos bírálatot 
kapott Székáes József akkori pesti 
evangélikus lelkésztől, későbbi püs
pöktől, aki a Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap hasábjain a  vallássza
badság kiszélesítését nemcsak a »be
vett«, hanem bárm ely felekezet szá
m ára k ívánta biztosítani, azzal az 
igénnyel, hogy »a m agyar hazában 
m indenkinek lelkiism ereti s istentisz
teleti szabadsága elism ertetik s biz- 
tosíttatik*.

1849-Es a l k o t m á n y u n k  a te l
jes lelkiismereti szabadságot és a
vallás szabad gyakorlásának jogát 
biztosítja valamennyi polgár szá
mára. Ezzel lezárult mindaz a küz
delem, amely egyik vallásnak a má
sik feletti elnyomásából, vallási 
kényszerből, uralkodási vágyból ke
letkezett történelmiünk folyamán. 
A lkotm ányunk ünnepén hálával gon
dolunk erre a törvényre, amely a 
biztonság bástyájaként áll őrt és ad 
lehetőséget a teljes lelkiism ereti és 
vallási szabadság gyakorlására!

Ottiyk Ernő

A  Lelkipásztor
—* lelkészeink szakfolyóirat« — 
augusztusi száma megjelent. Első 
cikke teljes szövegében közli a ma
gyarországi protestáns egyházak bi
zonyságtételét a keresztyén remény
ségről, melyet az evanstonl világ- 
gyűlés alkalmából a Magyarországi 
Egyházak Ökuménlkus Tanácsa bo
csátott kl. »A Szentlélek munkája a* 
egyházban«i címen részletek olvas
hatók a budapesti lelkészek rend
szeres-teológiai munkaközösségében 
1054 első felében elhangzott előadá
sokból. Ezeket az előadásokat dr. 
Nagy Gyula, Scholz László, Kosa 
Pál és Hafenscher Károly készítet
ték. Ezután a szeptemberi vasár
napokra igehirdetések, végül pedig 
Várady Lajos presbiteri konferencia
nyitó beszéde olvasható az augusz
tusi Lelkipásztorban.

ÖYÜLtKtZf TI mm
1054. augusztus 22. — Szentháromság után 10. vasárnap, »Hit által
Igazulunk meg«. — Rm. 4, 2—8.

RÁKOSPALOTÁN augusztus 
15-én gyülekezeti est keretében 
Benczúr László püspöki titkár elő
adást ta rto tt az EVT evanstonl vi
lággyűléséről. Felhívta a gyüleke
zeteit a világ zsinatért való imádko
zásra, Bevezető áhítatot ta rto tt 
Kökény Elek lelkész, a befejező 
im át pedig Bolla Árpád segédlel
kész mondotta.

FÓTON augusztus 26—30-ig van a 
gyülekezeti m unkások lwnferenciája  
(az elűző híradástűi eltérően).

EGY V ILÁ G  VAG YUNK
mindenre nézel, m inden érdekel 
s ez szép-e, szép-e? — egyre kérdezed,

Már napok óta járjuk ezt a várost,
Most itt lakunk, e nagy madár

szívén. .. , u n
Roppant szárnyával úgy melengeti K öröttünk zug az élet, m int a táj tea, 
a lelkeinket, m int egy költem ény, m in t az áradó hüs Duna v iz e . , .

ezren rohannak boltba, csók elé
Sétálgatunk a forró testű utcán, * m i kit sem ldtunk; en se és te se. 
szobrot csodálunk, buja parkokat, , . . .
vagy egyszerűen bámulja szem ünk K elten  vagyunk a védő szárny
„ ríiiinnaiű mi in mosok at elsö emberpár itt  a földieken,a csilingelő villamosokat. de ketten  is csak egy világ vagyunk,
Máskor m egállunk egy-egy kép előtt, egész világ: akár a költemény, 
vagy kirakatra tágul a szemed, Jakus Imre

Készülj az ige hallgatására!
Szentháromság-u. 10. vasárnap. — Rm. 4, 2—8.

KICSODA BOLDOG? Erre az iga
zán* izgató kérdésre adja meg igénk 
utolsó m ondata a Szentírás egyik 
legmélyebb feleletét. »Boldog ember 
az, akinek az Űr bűnt nem tu la j
donít«. (8. v.) Szokatlan, furcsa fele
let, Még az ember boldogságát is a 
bűnnel hozza kapcsolatba! És meg
lepő is, m ert hiszen ez a m ondat 
azt jelenti, hogy nem az olyan ember 
boldog, akinek nincsen bűne, aki 
Istent sohasem bántja  meg paran
csolatai semmibevevésével, hanem az, 
»akinek az Ür bűnt nem  tulajdonít«. 
Tehát az olyan bűnös ember boldog, 
akire Isten hajlandó úgy tekinteni, 
m inlha sohasem vétkezett volna, 
akinek a bűnét kész, szent Fia vált- 
sághaláláért, a hálta mögé vetni, el
felejtem, megbocsátani, ak it elismer 
ú jra  jgaznak, bűntelennek, gyerme
kének.

HOGYAN LEHETSZ AZZÁ? Ez
nem csak a te  kérdésed. Ez volt a 
háborgó, önmagával tusakodó M ár
ton barátnak is a legnehezebb kér
dése: »Hogyan lehetek ú jra  isten  
igaz gyermeke? Hogyan nyerhetem 
el bűneim bocsánatát?« Amit Isten 
igéje néki felelt, amivel őt reform á
to rrá és kimondlhatlanul boldoggá 
tette, ami azóta evangélikus ar.ya- 
szentegyházunk alapvető tanításává 
Jett, azt feleli most tenéked is: h it
ből, nem a m agad érdem éért, hanem  
Isten ingyen kegyelméből. M ert 
Isten nem  akar dicsekedő gyermeket 
(2. v.) és nem akar adósunk sem 
lenni! (4. v.)

KÉT PÉLDA. Ábrahám és Dávid 
példájára hivatkozik igénkben Pál 
apostol, hogy a hit döntő jelentősé
gét megérttesse velünk. »HU pedig 
Á brahám  az Istennek és tulajdonít- 
ta ték  az őneki igazságul.« (3. v.) 
Ábrahám nak, am it Mória hegyén 
cselekedett, amikor egyetlen fiát is 
kész volt feltenni az áldozati oltárra, 
kétségtelenül nagy dolog volt, de 
mégsem ez volt a döntő megigazí- 
tása szempontjából, hanem az, ami 
jóval korábban történt, am ikor »re
ménység ellenére reménykedve 
hitté«, am it Isten megígért, hogy őt 
nagy nép aty jává teszi. A gyermeki 
engedelmességnek az a példátlanul 
nagy cselekedete, ami a  Mória he
gyén történt, m ár gyümölcs, ennek 
az élő, bizodalmáé hitnek a szép 
gyümölcse. Az egészséges sorrend

m indig ez; h it és csak azután a 
belőle fakadó cselekedetek. Tartsd 
be te  is ezt a sorrendet! — Dávid 
király  példájánál meg azon van a 
hangsúly, hogy Isten m inden érde
m ünk nélkül, ingyen kegyelemből 
bocsátja meg a bűneinket, Dávid 
bűne hatalm as volt és mégis elnyerte 
bűnei bocsánatát- »Isten igazságot 
tulajdonított néki cselekedetek nél
kül.« (6. v.) Boldog em ber le tt be
lőle, aki zsoltárt is ír t az igaz 
bűnbánó boldogságáról, m ert amikor 
Isten Nátán próféta szavain keresz
tü l rádöbbentette bűneire, akkor 
Isten bűnbocsánatát, am it ingyen 
kegyelemből felkínált néki, alázattal 
elfogadta. »Vétkeimet bevallóm né
ked, . . ,  és te  elvetted rólam  bű
neimnek terhét.« (Zsolt. 32, 5.) Ilyen 
egyszerűnek látja a dolgot a zsol
tá r os király  utólag! És valóban 
ilyen egyszerű is a megigazulás útja. 
M ert az Ábrahám ot, Dávidot, Lu
thert és a többieket igazzá, gyerme
keivé fogadó Isten irgalmassága még 
m indig nem fogyott el.

KÉT RÖVID MEGJEGYZÉS. Az
egyik, am it meg kell jegyezned az, 
hegy Isten igéje nem akárm ilyen 
boldogságról beszél! Az üdvösséged
ről van szó! M ert az Isten bűnbo
csánata felett érzett boldogság, maga 
az üdvösség. — És jegyezd meg jól 
a  m ásikat is, hogy az a hit «sem 
akárm ilyen hit ám, am it Isten igéje 
a  cselekedetek fölé helyez. Nem va
lamilyen m egfakult Isten-hit, h a 
nem a m eghalt és feltám adott Jézus 
Krisztusban való hit, az ö  érdem é
ben való feltétlen bizodalom, a vele 
való személyes életközösség, az aka
ra ta  szerint való m agatartás. Mi 
evangélikusok egyedül csak az ilyen 
h ite t ism erhetjük el hitnek. Ilyenre 
törekedj, m ert a kegyelmes Isten 
sem hajlandó kevesebbel beérni!

KÉSZÜLJ HAT ÖRÖMMEL AZ 
IGE HALLGATÁSARA, hiszen a te 
boldogságodról és üdvösségedről lesz 
szó, a te hitedet akarja  Isten meg
erősíteni, hogy el tudd tőle fogadni 
drága ajándékát: bűneid bocsánatát. 
Ügy készülj, hogy bűneid tudatában 
porig aláz Isten és kegyelmével az 
egekig magasztal, paradicsomi bol
dogságot éreztet veled.

Kutas Elek

PAUL VERLAINE: S Z Ó L T  I S T E N E M . . .
u ,

Szólt Istenem: —- Fiam, szeress. Hisz láthatod 
Nyilt oldalam, vérző, sugárzó mellem,
Sebes lábam, m elyet Magdolna könnyekkel 
Locsolt, fájó karom, m ely összeroskadatt.

Bünid súlya alatti Látod kezem  és ott 
A kereszt, szög, epe, spongya, megannyi jel 
E földön, ahol hús az úr — keserv hely — 
Ts csak húsom, vérem, szavam imádhatod.

Míg meg nem haltam, én is nem  szerettelek! 
Testvérem  Atyámban, Szentiélekben fiam. 
Nem  szenvedtem-e én, am int ez Írva van?

Vad rémületedben nem  zokogtam veled, 
V erejtékem  csurgóit gyötrelmed éjjelén, 
Barátom szegény, ki kérded hol vagyok én?

Feleltem én: — Uram, lelkemhez szólt szavad,
Igaz, kereslek ón, de nem  vagyok veled.
Téged szeretni! Lent vagyok, vesd rám szemed,
K inek szerelme, m in t a láng magasba csap.

Te, ki a szomjasnak béke forrása vagy,
0  jaj, nézzed kissé borús küzdelmemet! 
imádhatom én a lábad, amerre megy,
Kinek csúszó, vérző, térdéhez szenny tapad?

Mégis kereslek én, úgy bglygok utámd,
Bár árnyékod bűnöm takarná legalább!
De nincsen árnyékod, szerelmed égbe hág!

Ó, édes forrás, akik veszni vágynak,
A zoknak keserű, é te fénnyel tele!
Csak az nem  lát, k inek  szemét csók zárja le!

Fordította: Kosztolányi Ádám

Jn. 9, 24—38. Liturgikus szín: zöld.

A  CSÖGLEI egyházközség leiké- 
szi állására egyhangúlag meghívta  
dr. Fablny Tibor helyettes-lelkészt, 
Beiktatása augusztus 22-én lesz.

NYÍREGYHÁZA evangélikus»! 
2097.— forintot adtak az árvízkáro
sultak javára. A Délszabolcsi misz-
szió offertóriuma 434.— forint volt.

T A T A  kis gyülekezete 1428 forin
tot adott az árvízkárosultak javára.

BALASSAGYARMATON 1381 — 
forint volt az árvízkárosultak javára 
adott ofíertórium .

CSABDJBAN 122.— forint volt az 
offertórium.

BORODON 401.— forint volt az
offertórium.

VECSÉS evangélikusai 210.— fo
rintot adtak  az ofíertóriumba.

B AK O N YSZO M BATH ELY 335—  
forintot adott az árvízkárosultak ja
vára.

KISSOMLYÖ evangélikusai 207,— 
forintot adtak az offertóriumb».

A GYŐRI evangélikusok — akik 
maguk is átélték  az árvízveszélyt — 
625.— forintot adakoztak.

SZO M BATH ELYEN 335.— form t 
volt a gyűjtés.

NEMESCSÓ 337.— forintot adott 
az istentiszteleti gyűjtésbe.

BUDAPEST — JÓZSEFVÁROS 
templomi offertórium a 342.— forint.

SZÉK ESFEH ÉRVÁR offertóriuma  
351—  forint volt.

SOLTVADKERTEN 663.— forin
tot gyűjtöttek az istentiszteleti of- 
fertőriumban.

MONOR 211—  forintos offertó* 
rium ot adott az árvízkárosultaknak,

A LAJQSKQMÁRQMI egyház- 
község 530.— forint adományt gyűj
tött az árvízkárosultak javára.

A  M OHÁCSI ikis szórványgyüle
kezet 112.50 forintot adott az árvíz* 
károsultaiknak.

A CSOMÁDI gyülekezet offertó
riuma 130.— forint volt.

TÓTKOM LÓS árvízkárosult of- 
fertóriuma: 206.— forint.

MEGHALT Bánszky György ny. 
lelkész, augusztus 12-én, este 8 óra
kor 63 éves korában. Negyven évi 
lelkészi szolgálatából 23 évet töltött 
az alberti gyülekezetben. Augusztus 
15-én temették az alberti temető
ben, volt gyülekezetének nagy rész
véte mellett. Az igaznak emléke
zete áldott!

H ÁZA SSÁ G O T kötött dr. Fabiny 
Tibor csöglei h. lelkész és Saródv 
Valéria július 31-én, Celldömölkön.

SZÜLETÉS: Kosaik M ihály alberti 
lelkésznek és feleségének: Glazewsky 
M elittának augusztus 15-én Gábor 
nevű harm adik fiúgyerm ekük szüle
te tt. _ _ _ _ _

»ISTENBEN BÍZUNK — DE 
A VENDÉGPÜSPÖKÖKET TITKOS- 
RENDŐRÖKKEL FIGYELTETJÜK*«

Az Amerikai M agyar Szó című lap 
szerkesztőségi cikkben foglalkozik a  
New York Times jelentésével, ame
lyik szerint Péter János püspököt az 
am erikai kormány titkosrendőrök
kel ellenőrizteti. »Nem ta rtju k  a 
legszerencsésebb ötletnek, hogy kor
m ányunk, amely Amerika történe
tében első ízben »Istenben bízunk« 
feliratú  bélyeget adott ki, ugyaneb
ben az esztendőben titkosrendőrök 
rajával fogja figyeltetni a m agyar és 
cseh protestáns egyházaik ideérkező 
püspökeit.«

A cikk a következő, Péter püspök
nek és Hrom ádka professzornak 
szóló üzenettel zárul: »Az am erikai 
nép, tekintet nélkül arra, hogy m it 
cselekesznek hivatalos személyek, 
szeretettel és tisztelettel vár benne
teket. Jeptek megalázástok ellenére 
is. Reméljük, hogy lépteitek nyo
m án nőni fog a megértés, a béke 
am erikai és európai hívei között,«

SVÉDORSZÁGBAN májusban több
ezer ember tüntetést rendezett Stock
holmban az erkölcsromboló képes 
magazinok, a szennyirodalom és gz 
élvhajhászat ellen. A tüntetés szá
mára a stockholmi . Filadelfia” egy
házközség nyújtott keretet, A tünte
tés jelszava: „Küzdelem minden 
pusztító erővel szemben a nép éle
tében.” Egy képviselő és két lelkész 
tartott beszédet.

FIN NO RSZÁG BAN az evangélikus 
egyház püspökeinek értekezlete Sá- 
lomies turkui érseket bízta meg az 
egyházi külügyek szolgálatával két
évi időtartamra,



EVANGÉLIKUS ÉLET s

H I T B Ő L  É L Ü N K . . .
Ezen a vasárnapon a megigazító 

hitről ízól az igehirdetés hazánkban 
m indenütt szószékeinkről.

Lássuk, m it is  értünk  m i hiten? 
Hitből való megigazuláson? Kegye
iéin bői való m egtartatáson?

Csak aki tud arról, hogy az ember 
Isten színe előtt élő ember, csak 
aki tud az Ítéletről, csak azt érdekli 
a megigazulás kérdése: hogyan ál
lok meg a Szent Isten előtt? Csak 
akit m ár izgattak, gyötörtek a bű
nei, csak annak a szám ára öröm
hír az, hegy kegyelemből üdvözö
lünk, h it á ltal van m egtartatásunk. 
Ez a tanítás csak a meggyötört lelki
ismeretű em bernek való. Másolónak 
mindig láthatatlan  m arad az a sok 
harc, ami »szavak-« körül forgott, 
Luther vakmerő kiállása, hiszen 
úgyis csak az a fontos — mondják 
—, hogy az em bernek legyen va
lamiféle hite s ez a hit azután bol
doggá teszi. Aki így beszél, nem 
veszi komolyan hitét, nem is talál
kozott az élő Szent Istennel, így nem 
is tudhatja, hogy Krisztus-hit nélkül 
lehetetlen az Istennek tetszeni. így 
is mondhatnám , az még nem fedezte 
fel: kicsoda az Isten ég kicsoda az 
ember.

A reformációban azért lehetett 
központi tanítás a tilt által való 
megitazulás tanítása, mert Isten 
igéje nyomán emberek megértet
ték, hogy Isten mindenek fe

lett Ür és az ember Isten előtt 
mindenestül elveszett ember.

Istenről gyakran sovány, vérszegény, 
erőtelen képzeteink vannak. A fel
nőttek is csak »jó-istenikének« isme
rik  Öt, aki kizárólag a rra  való, hogy 
nekünk kedvünkben járjon. A re
formáció ú jra  hirdette: Isten Űr a 
földön. Ele többet is m ondott Róla: 
ez a M indenható Felséges Isten — 
szerető Atya. Egy m ai jónevű teoló
gus L uther egész m ondanivalóját 
így foglalta össze: “Hadd legyen Is
ten Isten!« De az em berről is más
ként vélekedünk, m int az írás. A 
Biblia azt tan ítja : az em ber minde
nestül elveszett, szíve közepéig' meg
romlott, kárhozatra méltó ember. 
Nem beteg csupán, hanem  bűneiért 
halálra ítélt, Csak helyes Isten-ism e
re t és helyes em ber-ism eret birto
kában érdekel bennünket egyhá
zunknak ez a központi tanítása, 
amelyen áll va.gy bukik egyházunk. 
Luther a Schm aíkaldeni cikkekben 
azt írja: “ha ég és föld összeomlik, 
ettől nem t ági Ihatunk!-« Luther nem  
a maga igazát védte, Isten igazéért 
harcolt!

Nem kényelmes, túlságosan köny- 
nyű út ez? Csak hinni keli? Gyak
ran  vádolták Luthert ezzel és gyak
ran vádolnak bennünket is így. Aki 
Luther életét csak valam ennyire is 
ismeri, az tud ja azt, -hogy ez a vád 
nem  igaz. M egmutatkozott az ő éle
tében is, hogy a hivő em ber élete

tevékeny élet. Hitéből valóban élt! 
Nemcsak leírta a jól ism ert m onda
tot Űj testam entum  fordításának elő
szavában:

“A bit hatalmas, mindig mun
kálkodó erő, mely mindig szol
gál. Nem képes mást tenni, csak 
jót. Mielőtt kérdezné a jót, már 

meg is teszi«
— hanem  élte is ezt. Tevékeny, szol
gáló, hatalm as életet élt: hitből élt. 
Nem kell attól félnünk, hogy nem  
lesznek jó cselekedeteink, ha csak 
hitből, csak kegyelemből élünk. 
Tudjník, hová való a h it és hová a 
cselekedet. Luther egyik prédikáció
jában ezt mondta:

»sok keresztyén eltéveszti a 
dolgot, Isten felé mutogatja cse
lekedeteit s emberek felé a hitét, 
pedig sem Isten nem tud sem
mit sem kezdeni cselekedeteink
kel, sem az emberek a hitünk
kel. Isten felé hitünkkel fordul
junk, emberek felé cselekede
teinkben mutassuk meg hitün

ket,«
Hitből élünk! É ljünk a hitünkből! 

Istennők ebből a drága ajándéká
ból, őseiniknek e drága örökségéből! 
Tisztázzuk ezen a vasárnapon, meny
nyire vagyunk igazán evangélikusok: 
Istennek Reá hagyatkozó hasznos 
életet élő gyermekei!

Hafenscher Károly

H É T K Ö Z N A P O K
Amikor a mesebeli ktráiyfiú sok 

viszontagság, megpróbáltatás, kaland 
Után végre levágja a hétfejű sár
kánynak mind a hét fajét, pokolra- 
kergeti a pokolravaló vén boszor
kányt, megkötözi a  rettentőerejű 
óriást s végrevaiahára elnyeri a 
szépséges királyleány kezét, akikor 
rendesen vége is szakad a mesének. 
Legfeljebb egy kurta  mondat jelzi, 
hogy azért a történet még ezután is 
folytatódik: “Hétországra szóló lak- 
zit ültek — és boldogan éltek, míg 
meg nem haltak.« S a népm esének 
ezt a vonását sok regény és szín
darab is követi: bonyodalmak, félre
értések után végül is m inden jóra 
fordul, m egtartják  a kózfogót s ez
zel a függöny le is gördül.

Pedig há t az életben nem  egészen 
így van a dolog. A házasságnak a 
házasságkötés csak kezdete. Csak az 
első lépés a közös úton, amely ki 
tudja, hova vezet, milyen hegy völ
gyeken kanyarog keresztül, milyen 
meredélyek szélén húzódik, s ki 
tudja, meddig tart. Kétségkívül le
záródik valami — az egyedüllét, a 
magányos élet — a két em ber éle
tében a házassá.^kötés órájában, de 
az is bizonyos, hogy most kezdődik 
vei ami egészen új.

Elkezdődik számukra a valósá
gos élet. Mindaz, ami eddig 
történt, csak előkészület volt, — 
most kezdődik a vizsga s tart egy 
életen át. Bizony egy életen át 
kell vizsgázni, naponta és min
den órában a legnehezebb tan
tárgyakból: szerétéiből és hűség
ből, állhatatosságból és türelem
ből. önmegtagadásból és áldozat
készségből, megértésből és hall
gatni tudásból — s ki tudná 

még valamennyit felsorolni.
M ert a házasságok — az igaziak 

— ugyan az égben köttetnek: Isten 
szerkeszti egybe őket, de itt kell le
élni őket a földön. Vége az ünnepi 
ragyogásnak, kezdődnek a  szürke 
hétköznapok. Vagy talán  sokkal in 
kább azt kellene mondani:

megkezdődik a harc azért, hogy 
mennyit sikerül átmenteni az 
ünnep fényéből, melegéből a hét
köznapokba. Mert ez a feladat 

és ezért harcolni kell.
Valamelyik könyvben olvastam  

egyszer azt a szellemes mondást, ho
gyan lehet a házasságot jelentő^ né
metnyelvű szót magyarázni- Német 
nyelven a házasság így hangzik: 
EHE- Három betű csupán. A két 
szélső betű jelenti a két házastérsat. 
A közbülső H betű pedig kettő t je
lenthet. Vagy azt jelenti, hogy HIM 
MEL (mennyország), vagy azt, hogy 
HÖLLE (pokol). Ebben a mondásban 
az az igazság, hogy a házasság csak
ugyan lehet mennyország is, pokol 
is ég hogy melyik lesz a kettő közül, 
az ra jtunk  múlik. Azon a két embe
ren, akik a házasság feladatát — 
m ert feladat is a (házasság •— ma
gukra vállalták. Azt mondottuk, 
hogy ezt a feladatot nem  lehet más
képpen jó lelkiism erettel elvállalni, 
m int Isten színe előtt állva, az Ö 
erejére építve, Benne bizakodva. 
Nos, ezt a feladatat véghez vinni 
sem lehet másképpen. Nem elég Is
ten nevében dönteni: az ő  kezéből 
veszem az élettársam&t. Ebben a 
döntésben meg is kell m aradni, m ert 
ezt maga az élet próbálja meg ke
mény próbatétellel, akár a vihar és 
árvíz az épületet: vájjon homokra

vagy kősziklára építtetett? Nem 
mond igazat az, aki azt állítja, hogy 
méig sohasem lepte meg a kétség: 
vájjon jól választottam -e? Jönnek 
órái a csüggedésnek, a megfáradós- 
nak, am ikor elterpeszkedik a csaló
dottság keserű érzése a lelkeken. 
Hogyne jönnének ezek! Hiszen an
gyaloknak szeretnénk egymást látni 
s mindegyre kiderül, hogy bizony 
csak gyarló em berek vagyunk. Ilyen
kor jő a kísértő kérdés: nem téved- 
tem-e, m ikor annak idején így dön
töttem? Ilyenkor jő a kísértő össze
hasonlítás másokkal, a más kertjébe 
vetett kandi pillantás — m ert a 
szomszéd kertjében mindig illatosab
bak a világok és édesebb a gyü
mölcs. Ilyenkor vetődik reá a szív
ben elkövetett házasságtörés (Mt 5, 
28) első árnyéka a házi tűzhely re . . . 
S ezek elől a kísértések elől nem  
szabad kitérni vagy megfutamodni. 
Szembe kell nézni' velük ée m egkar
colni.

Űjra és újra meg kell erősödni 
abban a meggyőződésben: igen, 
csakugyan kétségkívül ez az Is
tentől nékem rendelt élettárs; 
nincs ez másképpen, nem is le
het, ne is legyen soha, mert így 

vau Jól. a lehető legjobban.
Hadd em eljünk ki m ár most h ir 

telenjében csak hárm at, mintegy 
példaképpen, a hétköznapok felada
tai közül.

Helytállás. Helyt kell álíani egy
m ás m ellett s együtt az élet felada
taiban, napról napra. Nem könnyű 
dolog. Két ember közös életé élet
közösséggé kell, hogy legyen, ahol 
minél több a szolgálat, annál n a
gyobb a szabadság.

Ez nem azt jelenti, hogy már 
most egyik a másik rovására 
uraskodik, vagy hogy feloldódik 
önálló emberi egyéniségük és 
személyiségük egymásban. Ha
nem inkább azt, hogy éppen eb
ben az életközösségben érnek 
igazi emberré, itt lesz teljessé és 
szabadul fel teljes emberségük,
— úgy, ahogyan Isten teremtő 
szándéka elrendelte: lesznek ket
ten egy testté, egy valóságos em

berré.
Ez a nagy titok ábrázelódik ki ab

ban a tapasztalati tényben, hogy 
hosszú életet együtt leélt idős bá- 
zastárgak végül is föltűnően hason
lítani kezdenek egymásra. M intha 
tesvórek lennének. Aminthogy azok 
is, egy más és m agasabb értelemben.

Hűség. Isten e g y  élettársat ren 
delt e g y  em bernek, egyet minden
kinek és nem  többet. Aminthogy 
e g y  népet választott ki m agának a 
népek tengeréből, Izraelt S Krisztus
nak is e g y  menyasszonya van, a? 
egyház. Hűség azt jelenti: megelé
gedni egymással, k ita rtan i egymás 
m ellett s vállalni a m ásikat úgy, 
ahogy van. M inden hibájával, bű
nével együtt. Egymás terhét hor
dozzátok és úgy töltsétek be a Krisz
tus törvényét, m ondja Pál apostol 
(Gál. 6, 2). S ennek az igének a leg
mélyebb értelm e éppen az, hogy egy
más bűneinek a terhét hordozzuk el 
irgalmasságban és türelemben. A

A megbocsátás a házasság min
dennapi kenyere.

Mindig ú jra  igen-t kell mondani 
egymásra, am ikor az önzés, a harag, 
a keserűség, a  esüggedés nem -et 
kiált.

Otthon. M inden igazi házasság Ott
hont terem t. A kinek nincsgn csa
ládja, annak csak lakása van, de 
otthona nincs, mondotta egyszer va
laki. Bölcs mondás.

Mi az otthon titka, miben van 
ellenállhatatlan varázsa egy-egy 
hajléknak, ami olyan mágneses 
erővel megragad, ha beléje lé
pünk? Valami megmagyarázha
tatlan levegő ez, ami ezer apró

ságból kiárad.
Ez az, ami hazahúz, a világ végé

ről is, am itől meggyorsul a fárad t 
em ber lépése, h a  feltűnik a jólis
m ert hajlék az útikanyarnál, amitől 
olyan hívogatóan tekint ki az a két 
ablakszem az országúira. E varázs
la t az, am i megtöri gonosz hatalm ak 
erejét és oly légkört terem t, ami ezt 
a  házat erőforrássá és menedékké 
teszi s melege, fénye kisugárzik még 
azokra is, akik a  család körén kívül 
vannak.

A modern élet iram a m ár néhány 
évtizede s éppen az úgynevezett ke
resztyén nyugati világban, az ott
hont is kikezdte. A családi tűzhely, 
a családi asztal fogalma egyre in
kább em lékké lett, ritka  alkalom, ha 
a közös hajlékban együtt lehet a 
család. Ennek nem kell feltétlenül 
így lennie. Lehet és kell harcolni 
azért, hogy

legalább napjában egyszer, este, 
leüljünk megszegni a kenyeret 
és kinyitni a Bibliát. S nem a 
körülményeken múlik ez, hanem 
főképpen mirajtunk, hegy akar
juk-e és törekszünk e reá iga

zán.
A házasság — m ondottuk — le

het pokol is, mennyország is, de — 
hála  Istennek, csak á tv itt értelem 
ben. Nem válhat i g a z i  pokollá, 
végleg és m enthetetlenül a gyötre
lem helyévé, m ert Jézus Krisztus 
azért jött, hogy az ördög m unkáit 
lerontsa és feloldozzon bűneink kö
telékeiből. Nincsen olyan rem ényte
lenül elrontott házasság, am elynek 
Ö reménysége ne lehetne. Ott is, 
ahol m inden em beri bölcseség és jó
szándék úgy látja, bogy “nincs to
vább«, ö  nyithat új u ta t a bűn ösz- 
szekúszált bozótjában.

S a házasság még nem  m aga a 
mennyország sem. Bár kétségkívül 
Isten  legdrágább földi ajándékait 
nej the ti magában s a földi boldog
ság legtisztább forrásává lehet, üd
vösséget azonban nem  adhat. Ezért 
ezt ne is keressünk benne, nehogy 
szem elől tévesszük az igazi üdvös
séget. Egymásban se véljünk meg
váltót feltalálhatni, nehogy elveszít
sük az igazi Megváltót. A bűn rontó 
hatalm a beárnyékolja a legjobb h á
zasságot is és a haléi végét sza
k ítja  m inden embert, földi boldogsá
gunknak. Baj volna és jaj volna ne
künk, ha akár a házasságban, akár 
egyéb földi dologban vélnénk meg
találhatni az elveszett paradicsomot. 
Isten azt csak Jézus Krisztus által 
adhatja Viasza, az örök életben.

Ennek az örök életnek a re
ménysége — a közösen remélt 
örök élet fénye, ragyoghatja be 
az Istennel kezdett és leélt há

zasságokat. G. Gy.

c ím v á l t o z á s

esetén — kérjük olvasóinkat »=* kö
zöljék régi és új címűket egyaránt.

Vallásszabadság és „ vallásszabadság“
Olvasóink már tudomást szereztek arról, hogy az amerikai vízum - 

hatóságaik megakadályozták Péter János református püspök részvételét 
a Református Világszövetség princetoni gyűlésén. így Péter János 
püspök és a Magyarországi Református Egyház küldöttsége csak az EVT  
evanstoni nagygyűlésére utazhatott el és ottartózkodásukat különféle in
tézkedésekkel korlátozták. A  »The N<?m Y ork Tim es« most beszámol 
arról, hogy az amerikai hatóságok a vallásszabadságnak ezekkel a kor
látozásával még mindig nem  elégedtek meg. A z amerikai kormány Péter 
János magyar református püspököt és Josef Hromádkát, a prágai 
Comenius H ittudományi Fakultás dékánját “titkosrendőri ellenőrzés alá 
vett«. A két egyházi vezető egy lépést sem tehet titkosrendőrök kísérete 
nélkül, szállásukról sehová máshová nem  m ehetnek, m in t a konferencia 
termébe és onnan vissza — a konferencia után pedig »egyenesen haza«.

A z Egyesült Á llam ok szeret mindig a vallásszabadság bajnokaként 
feltűnni. Propagandájában m indenkor szembeállítja magát a »vasfüg
gönyön tÚU-al, bizonygatva, hogy míg nálunk  *nincs vallásszabadság«, 
addig náluk sem ebben a szabadságban, sem másban nincsen hiány.

A  vallásszabadság dolgában valóban van különbség a m i hazánk és 
az ő országuk között, Egyházainkat a legutóbbi években is nem  egy kü l
földi egyházi ember látogatta meg. G yülekezeteink a fővárosban és a 
vidéken hallgatói voltak igehirdetésüknek. Vendégeinknek szabad moz
gásuk volt, szerte jártak az országban, néztek és láttak, prédikáltak —  
és senki nem  lopódzott a sarkukban, hogy figyelje őket. Ugyan mitől 
tartott volna a m i népünk? N ekünk nines titko ln i valónk a vendégeink  
előtt és gyanakvó te re lő d és  helyett m indig őszinte szeretettel fogadtuk 
őket. így értelm ezik a vallásszabadságot, a külföldi egyházi látogatók 
szabadságát nálunk, Magyarországon. Am erikában ettől nagyon eltér a 
vallásszabadság értelmezése, Tudjuk, hogy csak az EVT vezetőinek iaen 
erélyes közbenjárásának volt köszönhető, hagy a keleti egyházak vezetői 
beutazási engedélyt kaptak az evanstoni világzsinatra. Féltek megtagadni 
a vízum ot, m ert fé ltek  ettől a nyilt vallomástól, hogy náluk a vallássza
badság csak addig tart, ameddig beleilleszkedik a világ békéje ellen irá
nyuló tervükbe. De fé lnek attól is, hogy a keletről érkező látogató el
mondhatja az igazságot, m egmutathatja, hogy van igazabb vallás- 
szabadság is, m int az amerikai.

Nem csodálkozunk az amerikai hatóságok magatartásán. M egszoktuk 
már azt is, hogy ezek a szavak: »béke, demokrácia, szabadság, vallás- 
szabadság« — m iképpen tud tak az ő a jkukon  üres frázissá, demagógiává 
és farizeuskodássá válni. De amikor erre a farizeusi magatartásra be
csületes keresztyénségünk folytán rám ondjuk az ítéletet, hogy a k ik  ilyet 
cselekszenek, azoknak végképpen nincsen közük a keresztyénséghez, 
Krisztushoz és Istenhez, akkor ezt még m egtoldjuk azzal a követelésnek  
is beillő kéréssel, hogy végre hagyjanak fe l az Isten és a keresztyénség  
szentségével való bűnös visszaéléssel és ne hamisítsák meg azokat a 
dolgokat, am elyek nekünk  és a világ keresztyénéinek  Ikedvesek é t  
szentek.

Az Igazság felmagasztal. — Péld. 14, 34.

A BŰN GYALÁZATÁRA VAN a népeknek — olvassuk igénkben. 
A bűn lényege mindig engedetlenség az Istennel szemben, Ahol pedig 
Istennel szemben való élet van, ott gyalázat, kudarc és romlás van. A bűn 
term észetesen soha sem m arad általánosságban a nem zetek életében sem, 
hanem  mindig konkretizálódik egyes bűnökben. Különösen azok a bűnök 
vannak egy-egy nemzet gyalázatjéra, amelyek által megromlik egyik em
bernek a m ásik em berhez való viszonya, meggyöngül a közösség ereje. 
Ilyen bűnök első sorban az önzés, haszonlesés, kihasználás, szociális igaz
ságtalanságok, társadalm i és faji megkülönböztetések, elnyomások Mind
ezek nem pusztán em bertársaink elleni bűnök, hanem  Isten elleni bűnök.

AZ IGAZSÁG FELMAGASZTALJA a népeket, Ez első sorban azt
jelenti, hogy a Jézus Krisztusban, aki m agát m ondotta Igazságnak, való ' 
élet az, am ely Isten dicsőségét szolgálja. Akinek Jézus Krisztus az igaz
sága, az rá  fog jönni, hogy nem  vonulhat ki ebből a világból, hanem  itt 

S7,0rt?os m unkát kell végeznie, A keresztyén ember életén keresztül 
kell belearam lani a világba Jézus K risztus evangéliumának. M unkálkod
nia kell azon, hogy önzés helyett szeretet, megkülönböztetések helyett 
egyenlőség, elnyomás helyett szabadság legyen a népek között.

VALLJUK MEG, hogy sokszor elfeledkezünk nemzeti kötele»'1 
ségeinkről és azt gondoljuk, a feladatok, amelyeket nemzetünkben 
kell elvégezni nem tartoznak reánk.

ADJUNK HÄLAT, hogy Isten meg tudja dicsőíteni magát a testi
dolgokban is, pl. az em berek egészségében és jólétében.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Jézus Krisztus követségében járva 
hasznos polgárai legyünk magyar népünknek is, Imádkozzunk a fóti 
és gyenesdiási konferenciákért,, püspökeink jó szolgálataiért, sajtónk 
gyümölcsöző munkájáért, nemzetünk békéjéért. K, Z.

A

HETI IGE: Az igazság felm agasztalja a nem zetet; a bűn pedig 
gyalazatára van a népeknek. Péld. 14, 34.
Augusztus 22. Vasárnap, — I. Kor. 12, 1—11.

isten áldása a Szentlélek különböző ajándékaiban ér el hozzánk. 
Az ajándékok sokféleségében Isten kegyelmes szeretete nyilatkozik meg. 
— Isten Szentlelke adja a gyülekezet szívébe az ősi hitvallást: Jézus 
Krisztus ű r!  Ez a hitvallás, éppen úgy, m int a többi ajándék nem büsz
keségre, hanem  szolgálatra indítson m inket ebben a világban.
Augusztus 23. Hétfő. — I. Tim. 3, 1—7.

Az egyház imádságai között mindig ott van a könyörgés, hogy nyu
godt és békés életet élhessünk. Ez jó és kedves Isten előtt, aki az egész 
világnak adott közbenjárót és üdvözítőt Jézus Krisztusban.
Augusztus 24, Kedd. — II. Mőz. 17, 8—15.

Az im ádságban nemcsak egyéni életünk kéréseit tá rha tjuk  fel Isten 
előtt. Isten, aki a  népek, s a világ történetét kormányozza, m eghallgatja 
népünkért és az egész világért mondott im ádságainkat. Ezért kell hűsé
gesnek lennünk a békéért való im ádkozásunkban, hogy a béke diadal
maskodjék.
Augusztus 25. Szerda. — I. Pét. 2, 13—17.

A keresztyén ember szabadsága nem önkény és nem szabadosság, 
hanem  Istennek való szolgálat és engedelmesség. Ez a szolgálat és enge
delmesség valósuljon meg a jó cselekvésében, hogy életünk ne szégyent, 
hanem  dicsőséget hozzon Isten nevére.
Augusztus 26, Csütörtök, — Jer, ?9, I, 4—9,

A keresztyén em bernek mindig ott, abban a helyzetben kell meg
valósítania a szeretet mindig jót követelő parancsát, ahova Isten éppen 
állította. r
Augusztus 27. Péntek. — Jer, 18, 1—6.

Amint a fazekas ú jjá  tud ja formálni az elrom lott és ismét össze
gyúrt agyagot, úgy ítélete u tán  Isten is ú ja t kezdhet népével, m ert ö  
kegyelmes Isten.
Augusztus 28, Szombat. — Rém. 9, 1—5,

Pál apostol, a pogányok apostola nem tud közömbös lenni népének 
hitetlenségével szemben. Isten választott népe nem  szakadhat el véglegesen 
Urától. — A 11. fejezet végén Pál Izrael időleges elvetésében is Isten 
kegyelmét lá tja : »mert Isten m indeneket engedetlenség alá rekesztett, 
hogy m indeneken kAíyörüüön*. Madoc&ai Miklós
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E vanston
Csikáigó elővárosa, a Michigam-tó 

m ellett fekszik. 1851-ben alapítot
ták. Ugyanez évben létesült a város 
közepében fekvő N orthw estern egye
teme, melynek épülete a város ké
pét döntően meghatározza. Az egye
tem et eredetileg m ethodisták alapí
tották. A hatalm as épület — egy kis 
városrész a  városban — a színtere 
augusztus 15-e és 31-e között az 
Egyházak Világtanácsa konferen
ciájának. N orthwestern az egyik leg
nagyobb am erikai egyetem, hallga
tóinak száma közel 18 ezer. Ezek
ből azonban csak 8400 a  rendes hall
gató. Az egyetemi városrészben he
lyezkedik el a G arre tt bibliai inté
zet, az am erikai m ethodisták legna
gyobb teológiai iskolája, mely tel
jes önkorm ányzattal rendlekezik. 
Vele szemben az út túlsó felén az 
am erikai anglikán egyház egyik leg
jelentősebb teológiai főiskolája áll, 
a Seaburn-Vestern szeminárium.

R észvevő k
A világkonferencián az egyházak 

hivatalos képviselői vesznek részt. A 
plenáris üléseik nyilvánosak.

A delegátusok együttlétc és kö
zös munkája érzékeltetni fogja, 
hogy a keresztyén egyház a né
pek között szétszórtan mind az 

öt világrészben ott él.
Nincs hozzákötve egy nyelvhez, egy 
néphez, egy társadalm i, gazdasági 
vagy politikai rendszerhez sem — 
ökumenikus. A Magyarországról je
lenlévő öt kiküldött, de az Ázsiából, 
Afrikából, a  Gsendes-óceán szigetei
ről és Ausztráliából érkező delegá
tusok nemcsak jellé, hanem  figyel
meztetéssé is válnak, m ár ' puszta 
jelenlétükkel is, etekintetben.

A római katolikus egyházat ki
véve — mivelhogy Róma távol
tartja magát az ökuménátől — 
valamennyi különféle hitvallást 
tartó egyház jelen van képviselői 
révén Evastonban. összesen 161 
egyházi testület negyvenkilenc 
országból. A hivatalos kiküldöt

tek száma 500.
R ajtuk  kívül a  világkonferencia 

állandó részvevői: a tanácsadó szak
értők és a hivatalos látogatók. A 
világsajtót kereken 2000 újságíró 
képviseli.

Azért kell imádkoznunk, hogy 
az Evanstonban jelenlevő embe
rek necsak éppen együtt legye
nek. hanem együttesen tegyenek 
vallást minél világosabban, mi
nél nagyobb egyetértésben ar
ról, hogy mit jelent a ma élő 
egész emberiség számára a vi
lágkonferencia főtémája: Jézus 
Krisztus a világ reménysége.

A  f ő t é m a  é s  a  m e l l é k t é m á k
A  két hétig tartó  világkonferen

cia első hetében 15 bizottságban a 
konferencia főtém ájával foglalkoz
nak annak a tanulm ányi m unkának 
az alapján, melyet az előző években 
az egyházak — közöttük világszerte 
nagy figyelmet tám asztva éppen a 
mi magyarországi egyházaink is — 
folytattak. A keresztyén reménység
ről ta rto tt előadások és csoportos 
megbeszélések eredm ényeit összefog
lalva, a következő héten különböző 
kérdésterületekre vonatkoztatva hat 
szakosztályban tárgyalják azt to
vább.

Ezek a melléktémák a követke
zők: 1. »Egységünk a Krisztus
ban és egyházakra szakadozott- 
ságunk.« 2. »-Az egyházak misz- 
sziója a kívülálló világhoz.«' 3. 
“■A felelős társadalom világtáv
latban.« 4. »Keresztyének a vi
lágközösségért folytatott küzde
lemben.« 5. »Az egyház a faji és 
népi feszültségek között.« 6. »A 
keresztyén ember a hivatása kö

rében.*

A v i lá g k o n fe r e n c ia  P ro g ra m m  ja
A  világkonferencia m inden napja 

istentisztelettel kezdődik és zárul. 
Augusztus 19. kivételével m inden 
nap van plenáris — teljes ülés, am e
lyen valamennyi részvevő jelen van. 
Ezeken a teljes üléseken hangzanak 
el a különböző jelentések és beszá
molók, melyek élén Visser’t Honfi
nak  főtitkári jelentése áll. A teljes 
üléseken váltakozva az Egyházak 
Világtanácsának elnökei elnököl
nek. Ezek keretében hangzanak el a
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E V A N S T O N I  T Á J É K O Z T A T Ó
főtémáról és a m elléktém ákról szóló 
bevezető előadások, melyeket az
u tán  részletesen a bizottságokban, 
illetve a szakosztályokban v ita tnak  
meg. A főtéma bevezető előadásai 
m indjárt az első napon hangzottak 
el. Előadói: Newbigin püspök (In
dia), Schlink professzor (Németor
szág), Calhoun professzor (USA).

Augusztus 22-én, vasárnap közös 
és csoportos úrvacsoraosztás. Dél
u tán  nincs hivatalos Programm. 
Augusztus 19-én, csütörtökön este a 
világkonferencia részvevői a csikágói 
szimfonikus zenekar hangversenyét 
hallgatják meg. A világkonferencia 
záróistentisztelete augusztus 31-én 
kedden 11 óra 30 perckor lesz.

A m a g ya ro rszá g i evangélium i eg yh á za k  
b izo n ysá g té te le  a  k eresztyén  rem énységrő l

A  Magyarországi Egyházak Öku
menikus Tanácsa — melynek 46 re
formátus, 17 evangélikus, 3 baptista 
és 2 m ethodista tag ja van — D. 
Bereczky A lbert püspök elnöklésé
vel bizonyságtételt fogadott el jú 
lius 17-i ülésén az evanstoni 
nagygyűlés alkalmából, melyet az 
Egyházak Világtanácsához ju tta to tt 
el. Az ökum énikus Sajtószolgálat 
augusztus 6-i száma bőségesen kö
zölt szemelvényeket ebből a 16 ol
dalas okiratból. A bizonyságtételt 
több évi m unkával 70 főből álló ta
nulm ányi bizottság készítette elő. A 
bizonyságtétel két részből áll, az első 
rész a főtém ával foglalkozik, a  m á
sodik rész pedig reménységünkből 
következő szolgálatainkkal.

A négy pontból álló első rész 
mindenekelőtt az ígéret és rem ény
ség összefüggéséről szól és így kez
dődik:

»Jézus Krisztus egyháza napról 
napra olyan kérdések elé kerül, 
melyekre Urának és Fejének 
akarata szerint felelnie kell. Mi
közben ezekre a kérdésekre fe
lel, bizonyságot tesz arról, hogy 
JÓZU3 Krisztus az egyház és a 
világ Ura. Hitünk szerint nem
csak az egyház életében és szol
gálatában nyilatkozik meg 
Krisztus urasága, hanem kiter
jed az egész világmindenségre . . .
A világ válságos állapotán ke
resztül Isten számon kéri az 
egyháztól a neki adott remény

séget.«
A keresztyén reménység egyete

mességét kiemelve a következőket 
vallja: »Hisszük, hogy Isten azoknak 
is Atyja, akik még nem tud ják  a 
Lélek á ltal k iáltani: Abbé,
Atyánk!

Hitünk szerint Isten királyságá
nak ez a reménysége akkor él 
helyesen az egyházban, ha ez a

reménység nem kizárja, hanem 
magához öleli a másik embert, 

az emberiséget,

a hitetleneket is: nem elválaszt tő
lük, hanem  szolgálatra kötelez irán
tuk.« A második pontban

a  K r i s z t u s b a n  k a p o t t  
Í g é r e t e i n k r ő l

szólva azt hangsúlyozza a bizony
ságtétel, hogy ezen ígéretek fényé
ben Isten ígéreteire is úgy tek in t
hetünk, m int kegyelmes szándéká
nak eszközeire. »Ezt ism erjük fel és 
éljük  á t  a magyarországi evangé
liumi egyházak mai életében is . . .  
bizonyságot teszünk arról, hogy Is
ten új életet indított el ítéletével 
benniünk, közöttünk és ra jtu n k  k í
vül.« A harm adik pont

„ k ö n y ö r g é s ü n k  é s  s z o l g á l a t u n k  
a  K r i s z t u s b a n “

címen arról tesz bizonyságot, hogy 
mit jelent az Ür imádsága a keresz
tyén reménységgel való összefüg
gésben.

»Imádkozó gyülekezeteinkben 
megújította Isten Szentlelke az 
egyház legszentebb imádságát, 
melyre az Ür tanított bennün
ket. Külsőképpen ez abból is 
látszik, hogy a második világhá
ború óta egyre több gyülekeze
tünk imádkozza minden isten
tiszteleten együttesen, fennhan
gon az Ür imádságát. Ezzel az 
imádsággal olyan magaslatokra 
vitt fel bennünket Isten, ahon
nan a megszentelődés kéréséből 
ki tudunk tekinteni az egész 
meg nem engesztelődött embe
riség minden nyomorúságára, a 
békéltetés szolgálatára, az embe
riség békéjének a kérdésére, a 
mindennnapi kenyér kéréséből 
az emberiség éhező felének min
den társadalmi kérdésére is.«

„R em énységeink és rem ényte lenségeinku
címen bátran  vallja a Bizonyságté
tel, hogy az egyház — ha igazán 
egyház — sehol a föld kerekségén 
nincs reménység nélkül. Majd így 
folytatja: »Olyan korszakban élünk, 
melyben a keresztyénséget a h it tisz
taságáért folytatott harcában, az 
egyházak egységére való törekvésé
ben erősen fenyegeti az a kísértés, 
hogy a nyilvánvaló feladatok elől el

méleti vitákba meneküljön, így en
gedetlenné váljék. Az ilyen korszak
ban éberen kell vigyáznunk arra, 
hogy Isten egész kijelentett igéjére 
hallgassunk, ne egy-egy olyan köny
vére, vagy éppen kiszakított részle
tére, mely engedetlenségünket iga
zolni látszik.«

A bizonyságtétel második része

„R em énységünkből következő  szo lg á la ta in k “
címen a h a t evanstoni m elléktém át 
abból a  szempontból vizsgálja, 
»Hogy milyen szolgálatokat paran- 
csol egyházának Krisztus, a md re
ménységünk, az ö  vére által meg
váltott világ javára«.

1. Szolgálatunk az egyház egy
ségéért.

Erről a kérdésről szólva az egy
ház bűneit vallja meg. »Bűnbánattal 
valljuk meg azt, hogy a szétsziaka- 
dozottságnak ez a  rom lása nem  m a
rad t az egyház »belügye«, hanem 
kihatott a világra is. Isten Igéjének 
ítélete alatt felism ertük azt, hogy 
jelentős m értékben felelősek az egy
házak azoknak a feszültségeknek a 
kialakulásáért, am elyek m a m ér 
szinte az elviselhetetlenségig foko
zódtak. Ugyanakkor hálásan örven
dezünk a hitbeli egység, sőt m ár a 
hitbeli egység vágyára irányuló tö
rekvés minden hitből fakadó, jó
szándékú jelének.«

»Reménységeink körébe tartozik
az is, hogy amint »átok« a világ

számára felekezeti gyűlölködé
sünk, úgy áldás lehetünk a vi
lág számára a jóra való egység

törekvésünkkel.«
2. Szolgálatunk az egyházon kí

vül valók iránt.
Ebben a szakaszban a bizonyság- 

tétel sok keresztyén egyház bizony
ságtételével együtt vallja,

»hogy olyan missziói fáradozás 
nélkül, mely éppen a kívülállók
nak akarja hirdetni Isten orszá
gának üdvözítő evangéliumát — 

nincs igazi egyház.«

Majd az elvillágiasodás jelenségeit 
elemezve azt hangsúlyozza: »Csak 
ha az evangélium tartalm át jól é rt
jük, lehet várni, hogy az evangéli- 
záció, a misszió tartalm a az lesz, 
am it Jézus Krisztus a missziói pa
rancsban valóban reánk  bízott, am i
hez egyedül adott ígéretet. A rosz- 
szul vagy félig é rte tt evangélium 
alapján történő akárm ilyen ügyes
kedő, »szenzációt keltő« praktikus

evangéiizáoió is ígéreteiknélküli eről
ködés, és nem  egyéb, m int a rossz 
lelkiism eretű egyház hiábavaló kí
sérlete arra , hogy az elvilágiiasodás 
folyam atát a  m aga érdekében meg
állítsa vagy lassítsa.« Kiemelve a 
magyar evangéliumi kereszityénség 
mostani tapasztalataiból azt az igé
ből kapott felismerést, »hogy a gyü
lekezet és csak a  gyülekezet a  maga 
egészében tud ja hordozni az egyház 
misszióját«, arró l tesz bizonyságot, 
hogy »Isten em berek iránti jóaka
ra tának  vigasztaló evangélium át 
kell hirdetnünk, abban a közös h it
ben, hogy Krisztus a  világ rem ény
sége«.

3. Szolgálatunk a társadalomért.
Számbavéve azokat a kísértéseket, 

am elyek az egyházat ebben a  szolgá
latban fenyegetik, azt hangsúlyozza 
a Bizonyságtétel, hogy e kísértések 
ellenére sem lehetnek az egyházak 
és a  keresztyének közömbössé az 
em beri együttélés kérdései iránt. 
»Isten szeretete egyszülött Fiát, a 
világ üdvözítőjéül, az egy vérből 
terem tett em bernemzetség m egtar
tójául küldte el. Ez a  szeretet az 
egyházakat és a keresztyéneket az 
emberi együttélés valóságos kérdé
seiben sajátos állásfoglalásokra kész
teti és szobaia tokra állítja.«

»Különböző társadalmi, politi
kai, gazdasági rendszerek mér
kőzésében az egyház akkor él ez
zel a -szeretettel, ha ténykedése 
nem azokat a tendenciákat erő
síti, melyek a mérkőzést pusz
tító összecsapás felé terelik, ha
nem azokat, melyek a mérkőzést 
az emberséges együttélés alkotó 

versenyévé teheti.
Az emberi együttélés területén az 

egyházak ilyen szolgálata lehet jel
adás Krisztusról, m int a világ re
ménységéről.«

4. Szolgálatunk a nemzetközi
életben.

Az egyháznak ezzel a szolgálatá
val kapcsolatban m indenekelőtt a 
békéltetést tekinti feladatául a Bi
zonyságtétel. Az országok, vagy or
szágcsoportok külön érdekei össz
hangba hozhatók valamennyi többi 
ország érdekeivel s az egyházaknak 
is_ feladatuk, hogy ezt az összhang- 
zást a m aguk sajátos egyházi esz
közeivel is elősegítsék. »Kísértésük 
az egyházaknak az is, hegy külön
böző regionális politikai, gazdasági 
és katonai egyezményeket (pl. A t
lanti-paktum , Európai Védelmi 
Egyezmény, Szén- és Acéüközösség 
stb.) úgy tüntessenek fel, m int üd
vözlésre érdemes állomásokat a vi- 
lágközösségért folyó küzdelemben.« 
»Hitünk szerint az egyházaiknak az 
a feladatuk, hogy e helyett inkább 
a feszültséget oldó, m inden országra 
kiterjedő kollektív biztonsági szer
ződéseket ajánljanak.«

►»Szerettei emlékeztetjük újból a 
testvéregyházakat, hogy a béke 
újtestámentomi görög szava, a 
e i r é n é gyökere az e i r o ige, 
ami annyit jelent: újra beszélni 
egymással. Hisszük, hogy a bé
kéltetés szolgálatában járó egy
házak reménységben késztethe
tik a népeket és a kormányokat: 
újra és újra beszéljenek egy
mással, amíg csak eredményt 

tudnak elérni.«
5. Szolgálatunk a faji kérdés

ben.
Ezen a ponton is m egszólaltatja a 

Bizonyságtétel a magyarországi 
evangéliumi egyházak bűnvallását, 
visszaemlékezve a Trianon utáni 
korszak sovinizm usára és antisze
m itizm usára. De megszólal a hála
adás is azért, hogy Isten ezt a bűn- 
bánatot kegyelemben elfogadta, és 
»az eddigi ellenséges légkör helyett 
egyre több m egértést és szeretetet 
tám aszt egyházaink és az azokkal 
érintkező fajok, illetve népcsoportok 
között.«

»Áldjuk Istent, hogy az ökume
nikus mozgalmakban részt vevő 
egyházakat m ár évtizedekkel ez-

UgyancsaSk tanítják, hogy 
az emberek saját erejök, 
érdemeik és te tte ik  által 
nem igazulhatnak meg Isten  
előtt, hanem ingyen, hit ál
tal, a Krisztusért igazulnak 
meg, ha hiszik, hogy kegye
lembe fogadtatnak s bű
neik  ' megbocsáttatnak a 
Krisztusért, aki halála ál
tal a m i bűneinkért eleget 
tett. Ezt a hitet tudja  be ne
künk Isten igazság gyanánt. 
(Rm. 3. és 4. rész.)

Ágostai Hitvallás IV. 
cikk.

*
Nemcsak a nép, hanem  a 

gyülekezetek tanítói között 
is lábra kapott az a véle-

A MEGIGAZULÁSRÓL
m ény, hogy az ételek között 
való különbségtétel s egyéb 
hasonló emberi hagyomá
nyok hasznosak a kegyelem  
kiérdemvlésére és a bűnért 
való elégtételre. A  világnak 
ilyen  gondolkodása kitűnik  
abból, hogy napról napra új 
szertartásokat, ú j rendeket, 
ú j böjtöket hoznak be s a 
tudósok a templomokban  
ezeket, m int a kegyelem  ki- 
érdemlésére szükséges isten
tiszteletet ajánlgatták, erő
sen rémítgetve a lelkiisme
retet, ha akárm elyiket el
mulasztaná. A  hagyomá
nyok ilyetén felfogása szá
mos bajnak lett kútforrása  
ttz egyházban.

Ezen a réven először is 
elhomályosult a kegyelem 
ről s a hit által való meg- 
igazulásról szóló tanítás, 
ami az evangélium nak leg
lényegesebb része, amelyet 
legirSkább fel kellene tün
tetn i s kiem elni az egyház
ban, hogy a Krisztus érde
m ét jól m egism erjék s az a 
hit, hogy bűnei megbocsát
ta tnak a Krisztusért, m a
gasan föléje em elkedjék a 
cselekedeteknek. Ennélfog
va Pál is ezt a tételt hang
súlyozza legerősebben, a  
törvényt s az emberi hagyo
m ányokat viszont félretolja, 
hogy kimutassa, hogy a ke
resztyén igazság más vala

m i, m in t az efféle cseleke
detek; az abban való hit 
az tudniillik, hogy a bűnök 
ingyen bocsáttatnak meg a 
Krisztusért. Pálnak ezt a 
tanítását azonban csaknem  
teljesen háttérbe szorítot
tá k  a hagyományok, ame
lyék azt a nézetet terjesz
tették, hogy az ételek között 
való különbségtétel és más 
hasonló értékű istentiszte
letek által kell kiérdemelni 
a kegyelm et és a megiga- 
zulást. A  búnbánatról szóló 
tan egyáltalán hallgat a 
hitről, csupán ezetket az 
elégtételt szerző cselekede
teket ajánlja; azt hitték, eb
ből áll az egész bűnbánat.

Ágostai Hitvallás X X V I. 
cikkéből.

előtt e lju tta tta  a faji kérdés helyes 
látására, mely szerint a  faj vagy 
testszín alapján történő mindenféle 
bántó megkülönböztetés, de ugyan
így minden önző kizsákmányolás és 
az em bernek em ber által történő el
nyomása is m egtagadása Jézus ta
nításának.«

6. Szolgálatunk a világi elemért.
»Isten országa emberi oldalról 

nézve a l a i k u s o k  és nem  a p a 
p o l :  egyháza« — m ondja a  Bi
zonyságtétel. x

»Közelebbről ez azt jelenti, hogy 
nem a laikusokat kell bevonni a 
papi problémákba, hanem a pa
pokat keli bevonni a laikusok 

problémáiba.«
H álásan emlékezik meg arról, 

hegy az elm últ esztendőkben né
pünk jelentős tömegei ú jra  odafor
du ltak  az egyházhoz. Bűnbánattal 
vallja meg, hogy m inket is megkí
sérte tt az »egyházmentés« teljesen 
felesleges idegeskedése. »Csaknem 
elfeledkeztünk arról, hogy az egy
háznak kell em bereket mentenie, 
nem  pedig az embereiknek kell az 
egyházat mentendők.« »Teológiai 
szemlélődéseink során egyre vilá
gosabban m egértettük, hogy mi az 
egyház tennivalója a „világi ele
m ért”. Semmiképpen nem  az, hogy 
az elvilágiasodás által az egyházat 
ért számbeli veszteséget lázas egy- 
házmentő-akciókkal próbáljuk ellen
súlyozni, sokkal inkább az, hogy 
megkeressük az elvilágiasodási fo
lyam at legmélyebb e g y h á z i  gyö
kereit, ezek felett őszinte bűnbána
tot tartsunk, s bűnbánatunk őszin
teségét pecsételjük meg azzal, hogy 
ezután máskép, jobban akarjuk  vé
gezni a szolgálatainkat, m int eddig.« 
» . .. felismeréseink szerint az elvilá- 
giaeodás legmélyebb egyházi . gyö
kere, az em berszeretet nélküli Isten
szeretet, vagyis az em bertelen is
tenesség. Ebből adódik az igazi ten
nivalónk, meg kell tanulnunk az 
Istenszeretetet és emberszereteitet, 
egy lélekzettel kim ondanunk és 
együtt gyakorolni.«

»Jézus K risztus közöttünk létének 
az örömében és dicsőséges eljövete
lének a  reménységében élünk. 
E z é r t  felövezzük a derekunkat és 
hitből való engedelmességben igyek
szünk betölteni földi sáfárságunk 
m inden szolgálatát.«

A H ungarian C hurch Press
a magyarországi protestáns egyhá
zak külföldet tájékoztató kőnyoma
tosa — nemrég megjelent augusztusi 
számában első helyen közli, hogy az 
amerikai hatóságok megtagadták a 
beutazási engedélyt Péter János 
püspöktől, a Református Világszö
vetség princetoni konferenciájával 
kapcsolatban. Közli a kőnyomatos a 
Konventi Tanács ezzel kapcsolatos 
határozatát is. Ezután beszámoló ol
vasható a magyarországi egyházak 
Ökuménikus Tanácsa üléséről, majd 
Victor János református teológiai 
professzor gyászhírét közli a HOhP.
C. F. Harman anglikán kanonok ma
gyarországi útjáról következik ez
után cikk, majd az Evangélikus Teo
lógiai, Akadémia évzáróünnepélyéről 
olvasható beszámoló. A HChP 
augusztusi száma a budavári, deák
téri és porrogszentkirályi lelkész
szentelésekről szóló hírrel zárul.

istentiszteleti rend
1954. augusztus hó 22-én, vasárnap.

Deák-tér délelőtt 9 Gémes István, délelőtt
11 Gémes István, délután 7 Gémes István. —
Fasor délelőtt 11 Gyöngyösi Vilmos, délután 
6 Gyöngyösi Vilmos. — Üllői-út 24. délután 
7. — Rákóczi-út 57/b délután 6 (szlovák)
Szilády Jenő dr., délután 7. — Karácsony S,- 
u. 57/b. délután 7. — Thaly K.-u. 28. délelőtt 
11, délután 6. — Kőbánya délelőtt fél 11 Sár
kány Tibor. — Vajda P.-u. 33. délelőtt negyed
12 Sárkány Tibor. — Utász-u. 7. délelőtt ne
gyed 12 Koren Emil. — Zugló délelőtt 11. — 
Gyarmat-u. 14. délelőtt fél 10. — Rákosfalva 
délután 5. — Fóti-út 22. délelőtt 11 Rimár
Jenő, délután 7 Rimár Jenő. — Váci-út 129. 
délelőtt 8 Rimár Jenő. — Üjpest délelőtt 10 
Blázy Lajos, délután 7 Matuz László. — 
Dunakeszi délelőtt 9 Matuz László. — Vas-u. 
2/c. délelőtt 11 Szimonidesz Lajos. — Pest
erzsébet délelőtt 10. — Soroksár-Ujtelep dél
előtt fél 9. — Rákospalota MAV-telep délelőtt 
fél 9. — Rp. Nagytemplom délelőtt 10. — Rp. 
Kistemplom délután 3. — Pestújhely délelőtt 
10. — Rákoskeresztúr délelőtt fél 11. —
Rákoshegy délelőtt 9. — Rákosliget délelőtt 
10. — Rákoscsaba délelőtt 9, délután fél 7. — 
Cinkota délelőtt 9 (gyerm.). délelőtt 10. dél
után fél 3. — Mátyásföld délelőtt fél 12. — 
Kerepes-Kistarcsa délelőtt negyed 10. — Pest
lőrinc délelőtt 11, délután 5. — Pestimre dél
után 5. — Kispest délelőtt 9, délelőtt 10, dél
után 6. — Wekerle-telep délelőtt 8. — Rákos
szentmihály délelőtt fél 11, délután 5.

Bécsikapu-tér délelőtt 9 Dóka Zoltán, dél
előtt 11 Pethő István, délután 7 Dóka Zoltán. 
— Toroczkó-tér délelőtt 8 Pethő István. *— 
Öbuda délelőtt 10 Mezősi György, délután 7 
Mezősi György. — XII., Tarcsay V.-u. 11. 
délelőtt 9 Ferenczy Zoltán, délelőtt 11 Fe- 
renczy Zoltán, délután 7 Ruttkay Elemér. — 
Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet délelőtt 10 
Ruttkay Elemér. — Szabadsághegy, Diana-út 
17. délelőtt fél 9 Ruttkay Elemér. — Kelen
föld délelőtt 8 Bottá István, délelőtt 11 Bottá 
István, délután 5 Szabó Zoltán. — Német- 
völgyi-űt 138. délelőtt 9 Muncz Frigyes. — 
XI., Bartók B.-út 158. déli 12 (úrv.) Muncz 
Frigyes. — Csepel délelőtt li, délután 7. — 
Budafok délelőtt 10 Visontai Róbert. — Nagy
tétény délelőtt 8 Visontai Róbert. — Albert
falva délelőtt fél 11 Bodrog Miklós. — Kelen- 
völgy délelőtt 9 Bodrog Miklós. — Csillag
hegy délelőtt fél 10, délután 7.
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A  N E M Z E T I E G Y SE G Az EVT evcmstoni világzsinata
ÍV jÉGY SZÁZÉVES EG YH ÁZTÖ R- 

1 TÉNELM ÜNK SO RÁN  mi, ma
gyar evangélikusok sohasem hiá
nyoztunk a nem zeti egység kialakí
tásáért fo lyta to tt küzdelmekből.
M ennyi hazafi harca és vér? fűző
dött ahhoz, hogy a nem zeti függet
lenség és szabadság oldalára áll
jon m inden becsületes ember ebben 
az országban. Történelm ünk büszkén  
emlegeti azoknak az evangélikus lel
készeknek a neveit, akik ebben se
gítségére voltak Bocskainak, Rákó
czinak, vagy az 1848-as szabadság- 
harcnak. A m i akkor csak rövid ideig 
jöhetett létre s ami a hazafiak vá
gyaiban, költőink lantján élt tovább, 
az most a m i nem zedékünk életé
ben teljesedik be.

j ]  NEM ZETI EGYSÉG TÖRTÉ
NELM I FELTÉTELEI A  MI 

NEM ZEDÉKÜNKBEN JÖ TTEK  
LÉTRE. Ma munkásnak, parasztnak, 
értelmiséginek és m inden dolgozó 
embernek egyaránt szívügye ennek 
az országnak a fejlődése, gazdago
dása, előbbre jutása. Ma nem  képzel
hető el semmiféle erkölcsi álláspont 
más oldalon, m int csakis ezeknek a 
jó és nemes céloknak az oldalán. A  
magyar történelem folyam án csak 
a m i nem zedékünk ju to tt el oda, 
hogy már ledőltek a magánérdeknek 
embert az emberrel szembeállító ten
denciái, és most már minden jó- 
szándékú és becsületes ember kö
zös célért, közös jövőért, közös sike
rért dolgozhat: hazánk felvirágozta
tásáért.
J ^ B B Ő L  A Z  EGYSÉGBŐL CSAK  

AZO K  M AR A D N A K  KI, akik  
önmagukat zárják ki, a k ik  valóban 
a régi Magyarország maradékai, aki
ket nem  tudott magával ragadni en
nek a nem zetnek az életreje, hatal
mas alkotása sem. önm aga erkölcsi 
mivoltával kerülne szembe m inden  
egyház, amely ezeknek a rétegek
nek  nyújtana táptalajt és meleg
ágyat.
J J A Z Á N K  M O RÁLIS EGYSÉGÉ

NEK EG YIK  TÉNYEZŐJE AZ  
EG YH ÁZAK  H A ZA F IA S ÖSSZE
TAR T O ZÁ SA  A  M A G Y A R  NÉP
PEL . Mi, evangélikusok Isten igéjé
vel valljuk, hogy a keresztyén em 
ber munkában, hivatásban, állam- 
polgári kötelezettségek teljesítésé
ben és a felebaráti szeretet minden 
konkrét szolgálatában lelkiismerete
sen helytáll, mert az em bereknek  
való szolgálaton keresztül az élő Is
tennek szolgál. Mi, evangélikusok, 
Luther Mártontól tanuljuk a »Va- 
teramt«-ot, az atyai gondoskodás 
tisztét gyakorló világi felsőbbség 
megbecsülését és tiszteletét. Mi, 
evangélikusok magyar protestáns ha
gyományainkból kapjuk atyáink  
hazaszeretetének és evangéliumi lel- 
kületének tettekre sarkaló példáit. 
Mi hitünk és keresztyén lelkiisme
retünk alapján egyek vagyunk né
pünkkel és annak építő célkitűzései
vel.
f i ]  INDEN LELKÉSZ ÉS MINDEN  

1  EG YH ÁZTAG  ÉPÍTŐKÖVE A  
NEMZETI EGYSÉGNEK, m ert m in
den hazafira számít, és minden be
csületes embert hív és vár az ország, 
hogy kivegye részét a nemzetépítő  
munkából. A  Hazafias Népfront Or
szágos Előkészítő Bizottsága felhívta  
az ország valamennyi polgárát, hogy 
alkotó módon vegyen részt á taná- 
csdkról szóló törvénytervezet meg

vitatásában. A  törvénytervezet m ind
nyájunk előtt világossá teszi, hogy 
egész népünknek a közös ügyek in
tézésében való részvételéről van szó. 
A  Hazafias Népfront m inden becsü
letes magyar embert be akar vonni 
népünk egyre szélesedő és erősödő 
közösségébe.

f i ]  I IS OTT LEHETÜNK A Z  OR- 
SZÁG ÉPÍTÉS TAN Á C SK O ZÁ 

SA IB A N , m in t olyan emberek, akik  
szívükön viselik a haza sorsát. A  ta
nácsokról szóló törvénytervezet be
vezető része kimondja, hogy a taná
csok megalakulásával már 1950-ben 
lehetővé vált, hogy dolgozó népünk  
tevékeny és döntő szóval vegyen  
részt az államhatalom gyakorlásá
ban. Most pedig arról van szó, 
hogy az eddigi tapasztalatok alap
ján továbbfejlesztjük a tanácsok 
szervezetét olyan ú j törvény alkotá
sával, amely biztosítja az alkot
mányban le fekte tett demokratikus 
elvek következetes megvalósulását. 
Sokat fe jez ki az a gesztus, hogy a 
Hazafias Népfront az egész ország 
színe elé viszi a törvényjavaslatot, 
m indenkit fe lh ív  annak alkotó m ó
don való megtárgyalására s felkéri 
a lapok szerkesztőségeit, hogy a la
kosság észrevételeinek és javaslatai
nak biztosítsanak széles nyilvános
ságot. Gondoljuk csak meg, hogy 
mikor volt még ilyen  Magyarorszá
gon, hogy m inden jószándékú em 
berrel együtt fogalm azzunk és alkos
sunk törvényt, hogy m illiók szavá
val, észrevételével, javaslatával fe 
jezzük ki m indnyájunk közös aka
ratát?! Most pedig erről van szó. A  
törvénytervezet kifejezi azt a szán
dékot, hogy a jövőben az eddiginél 
fokozottabb m értékben kell a lakos
ságra támaszkodni, s a lakosság leg
átfogóbb szervére a Hazafias Nép
frontra, am ely magába tömörít m in
den hazaszerető állampolgárt. A z  
első paragrafus m ásodik bekezdése 
ezt mondja: »A  tanácsok államha
talmi szervek és egyben a dolgozók 
legszélesebb tömeg szervezetei, ame
lyek a Hazafias Népfrontra támasz
kodva, a dolgozók tömeg szervezetei
vel szorosan együttm űködve szerve
zik  a lakosságot a gazdasági, társa
dalmi és kulturális tevékenységben  
való közvetlen és állandó részvétel
re.« I tt valóban arról van szó, 
amit a lkotm ányunk ünnepélyes sza
vai így fe jeznek ki: »A  Magyar Nép- 
köztársaságban, m inden hatalom a 
dolgozó népé.«
j ]  K IK  EBBEN A Z  O RSZÁG BAN  

ÉLÜNK, m indnyájan érdekeltek  
vagyunk abban, hogy itt  m i törté
nik, merre és m iként haladunk. Leg
természetesebb emberi feladatunk  
hazánk célkitűzéseinek alkotó mó
don való támogatása, hiszen abban 
a magunk, családunk, népünk előbb- 
rehaladásáról van szó. Keresztyén  
m ivoltunk pedig megtölti szívünket 
az emberszeretet és békeszeretet me
legségével és erőt ad feladataink hű
séges teljesítéséhez.
A TETTEK BEN M EG N YILVÁ

NULÓ H AZASZERETET
L Á N G JÁ T  SZ ÍT SA  M AG A SR A  az 
a kitáruló hatalmas távlat, ami a 
nemzeti egység törvényében, az új 
tanácstörvény tervezetben előttünk  
kitárul és töltsön el azzal az elhatá
rozással, hogy m indent megteszünk 
hazánk növekvő jólétéért és boldog
ságáért! O TT LY K  ERNŐ

A m egnyitó istentisztelet
Augusztus 15-én, vasárnap reggel az evanstoni Első 

Methodista Egyház templomában istentisztelet nyitotta 
meg az Egyházak Világtanácsa második világzsinatát. 
A Michigan-tó partján fekvő székesegyházban az EVT 
161 tagegyházának 1500 képviselője gyűlt össze. Mély 
benyomást keltő volt az istentisztelet kezdetén a 600 
hivatalos delegátus színpompás bevonulása, amely az 
EVT-hez tartozó egyházak hitbeli közösségét és kéz- 
zelfoghatóságát tette szemmelláthatóvá.

Kezdő énekként mindenféle nyelven az »Erős vár 
a mi Istenünk«-et énekelték. D. Marc Bocgner lelkész 
francia nyelven felolvasta Ezsaiás 53-at, Athenagoras 
érsek pedig görögül a Filippi levél második fejezetét. 
Eivind Berggrav nyugalmazott norvég püspök az Apos
toli H itvallást m ondotta el ném et nyelven. A Canter
bury-! érsek és C. K. Jacob délindiai püspök imádko
zott, m ajd dr. Harold Bosley, a vendéglátó templom 
lelkésze m ondott imát. Az orgona- és kórus-zenével 
ünnepélyesen körülvett ökuménikus istentisztelet kö
zéppontjában az EVT elnökségének egyik tagja: 
G. Bromley Oxnam püspök prédikációja állott. Beszé
dét az 1948-ban A m sterdam ban ta rto tt világzsinat egyik 
szavára alapozta: »Szilárd elhatározásunk, hogy együtt 
maradjunk.« (ökum énikus Sajtószolgálat.)

E lőkész ítő  ta n á c sk o z á so k
Dr. Visser’t Hooft, az EVT fő titkára és dr. O. 

Frederick Nolde, az Egyházak Nemzetközi Ügyekkel 
foglalkozó bizottságának igazgatója beszámoltak m un
kájukról az EVT végrehajtó bizottságának. Dr. Visser’t 
Hooft kiemelte, hogy örömmel kell m egállapítani: 
mégis lehetségessé vált ennek a jelentős egyházi gyű
lésnek az Egyesült Á llamokban való tartása. Kiemelte, 
hogy az ázsiai egyházak részvétele az ökuménikus 
gyűlésen igen nagy számú. Indiából 53 részvevőt v á r
tak. Az ortodox egyházak képviselőinek száma is 
magas.

Dr. Nolde örömét fejezte ki, hogy M agyarországról 
és Csehszlovákiából jelen vannak a következők: Dr. 
Hajek Viktor és dr. J. L. Hromádka a cseh evan
gélikus testvéregyház részéről, Varga Im re püspök a 
szlovákiai reform átus egyház részéről, Dezséry László 
és Vető Lajos püspök a magyarországi evangélikus egy
házból, Bereczky Albert és Péter János püspök és dr. 
Pap László a magyarországi reform átus egyházból.

Ján  Chabada püspököt és dr. Ján  Michalkót ugyancsak
várták.

Ülést tarto tt a központi bizottság is, valam int az 
egyes tém ákkal foglalkozó előkészítő bizottságok. 
A Nemzetközi Kapcsolatok Szekciója az egyházak 
Nemzetközi Ügyekkel foglalkozó bizottságával együtt 
átfogó fejtegetések során foglalkozott egy a  teljes ülés 
szekciója elé tartozó megbeszélési anyag megfogalmazá
sával. Foglalkoztak a hidrogénbomba kérdésével is s 
többen állást foglaltak teljes eltiltása mellett.

P é te r  Ján o s p ü sp ö k  e lő a d á s a
Az evanstoni nagygyűléssel kapcsolatban a kül- 

döttek és az egyes tagegyházak, megfigylők körében, 
népes gyűléseken két előadás hangzott el. Kagawa, 
az ism ert egyházi vezető a japán keresztyének éle
téről számolt be, Péter János püspök pedig a magyar 
reform átus egyház szolgálatairól. Evanstoni táv 
iratunk szerint Péter János 1500 részvevő és 400 
újságíró jelenlétében, feszült érdeklődés közepette 
ta rto tta  meg előadását, am elyről a televízió is közve
títést adott. Az előadásnak hatalm as visszhangja tá 
m adt az Egyházak Világtanácsa nagygyűlésének 
részvevői között és a  világsajtó — a  legnagyobb an
golszász napilapokat is beleértve — hasábos tudósí
tásokat közöl róla. Péter János püspök előadásával 
kapcsolatban a  Reuter angol hírszolgálati iroda tudó
sítást közöl, kiemelve az előadásnak azt a megálla
pítását, hogy az egyház élete nincs egy bizonyos tá r
sadalm i rendszerhez kötve és a m agyar egyházaknak 
m ódjuk van szabadságban bizonyságot tenni hazájuk
ban a rá juk  bízott üzenetről.

E v an g é lik u so k  E v an s to n b a n
A The Lutheran című Philadelphiában megjelenő 

folyóirat »Lutheránusok Evanstonban« címen közölt 
cikkében m egállapítja, hogy több m int 200 evangélikus 
delegátus vesz részt az Egyházak Világtanácsa nagy
gyűlésén. 18 országból 36 evangélikus egyházat és 
azoknak 46 millió tag já t képviselik ezek a delegátu
sok. A lutheránusok az EVT-hez tartozó 168 milliónyi 
keresztyén 28 százalékát teszik ki.

A  lap felsorolja a  keleti országokból érkező dele
gátusokat, közöttük Vető Lajos és Dezséry László 
püspököt és közli püspökeink fényképét is.

Készülj az ige hallgatására!
— FU 3, 7—14 —

MÜLTAT S JÖVÖT fog egybe P ál 
apostol ebben az igében és a kettő 
határán  o tt mozog velük együtt ő 
maga. M ert ez a  h a tá r sosem á l
landó: visszük m agunkkal, am int 
a jövőből jelen s aztán  lassan m últ 
lesz.

Nem m indig cselekedett így az 
apostol. Valaha a m últat is jelenné 
tette s megfeledkezett teljesen a jö
vendőről. A kkor még csak a Mózes 
vallását ism erte és élte. A karattal és 
erővel élte a  Mózes által közvetített 
isteni törvényt úgy, ahogyan az é r
vényes volt és használatos az isteni 
üdvtörténetnek abban a szakaszá
ban, amelyik P á l apostol idején m ór 
m últ idő volt: K risztus előtt. A leg
távolabb, ahová így elju thato tt, a 
sa já t igazsága volt a  törvényből: 
édeskevés mindössze. Ezt az igazsá
got m indig toldani-foldani kellett, 
m ert foghíjas m arad t még így is. 
Azt sem  igen tudhatta, hogy m erre 
viszi őt ez az igazság. Amikor most 
a tekintetébe fogja a m últat, m ár 
nagyon reálisan nézi. M egállapítja, 
hogy sok érdeme volt (lásd az előző 
verseket!), de becsületesen beismeri, 
hogy sok kár is származott ebből az 
»igazságból«: üldözött, erőszakosko
dott s így sem m agának, sem 
népének, sem  m ásnak nem  hozott 
hasznot — és Isten  dicsőségét sem 
szolgálta.

MOST MAR VILÁGOSÁN LAT
JA, (hogy ez az út helytelen volt. 
Az eddig értékeltre bátran  rá  meri 
mondani, hogy végeredményben 
csak k á r  és szemét. Az új látást az 
új jelen ad ja meg hozzá: a  Jézus 
Krisztus ism eretének m indent tú l
haladó nagysága m ondatja ezeket a 
szavakat vele.

JÉZUS KRISZTUS ISMERETE
voltaképpen az ő cselekedeteinek és 
szeretetének az ismerete. Nagy él
mény volt megismerni P ál apostol
nak, hogy az Isten szeretet. Hol volt 
ettől a  megismeréstől az ő eddigi 
»kegyes« élete! Ez a szeretet meg
tisztította és m egerősítette s az ú t i

végén felm utatta neki azt az örök 
feltám adást, am inek előképét és 
valóságát most a  Krisztusban való 
h it á lta l naponként ú jra  átélte.

A HALOTTAK KÖZÜL VALÖ 
FELTÁMADÁS Isten ítélete a bűnös 
m últ felett s egyben az igaz jövendő 
megkezdése. Ezt az isteni kegyelmet 
m eg lehet ism erni naponként a  föl
dön, anélkül, hogy e lju tnánk  annak 
teljességére. Ez a  megismerés van 
benne a  bűnbocsánatban, a hitben, a 
bűnnel vívott küzdelemben, az igaz
ságban, a szentségben. A keresztyén 
élet lüktetését ism erte meg az apos
tol akkor, am ikor elfordult m últjától 
és együtt indult a  jelennel az örök 
jövő felé. •

A KERESZTYÉNSÉG ÚTJA m in
dig olyan, m in t am ilyenről itt  Pál 
apostol vallást tesz. Csak addig va
gyunk keresztyének, am íg ezt- az 
u ta t já rjuk  és csak így ju tha tunk  el 
a »halottak közül való feltám adásra«
— naponként és az örökkévalóság
ban. A keresztyénség itt a földön 
m inden pillanatban új önvizsgálat
ta l kell szemügyre vegye életét, hogy 
m egtalálja, felism erje és legyőzze a 
m indig ú jra  kísértő bűnt. A mi egy
házunk, Isten irán t való hálával 
m ondhatjuk, e lju to tt sa já t bűneinek 
felism erésére és m a Isten azon az 
úton vezet bennünket, hogy ne sa já t 
igazságunk legyen — amiből senki
nek  sincs haszna, sem  Istennek di
csősége —, hanem  Isten igazságát 
higgyük és éljük.

A TÖKÉLETESSÉG azonban a 
keresztyének szám ára m indig el
érendő cél m arad és sohasem lehet 
jelenné, m íg csak a földön élünk. 
P ál apostol felism erte a nagy válto
zást életében, jól lá tta  Isten Szent- 
leikének naponkénti m egújítását is, 
de azt is jól látta, hogy ezen az úton 
egyre tovább kell haladnia. »Futok«
— így mondja, m ert tudja, hogy még 
sok tennivalója van. P rédikálnia 
kell az evangéliumot, hogy a lecsüg- 
gesztett kezek felegyenesedjenek, a 
m egtört szívek meggyógyuljanak, a 
rettegő lelkiism eretek a  bűnbocsánat

hitét elérjék, hagy a tolvaj többé ne 
lopjon, a  gyilkolás helyét békesség 
foglalja el, az em berek együtt ör
vendezzenek, röviden: hogy a  halál
ból való feltám adás az egész em be
riség életében teljesedésbe m enjen 
és Isten dicsősége öregbedjék közöt
tünk és általunk. Ez a feladat űzte 
és hajto tta , m ert a  jelenből a  jövő 
m indig előre rán t.

ISTEN IGÉJE BENNÜNKET IS 
erre  az ú tra  hívogat. N ekünk is — 
egész egyházunknak és benne m ind- 
annyiunknak — ad feladatokat, 
am elyeket az ö  igazságával kell a 
hitben  megélnünk. Az egymás sze- 
retete, a jól végzett m unka, a  békes
ség éppúgy beletartoznak ezekbe a 
feladatokba, m int a szívünk meg
tisztítása a  bűntől, h itünk erősítése, 
hitbeli ism ereteink növelése, a gyü
lekezeti m unka és sok minden más, 
am it Isten ad  élénkbe s am it nyi
to tt szemmel észre is vehetünk.

MINDIG KEGYELEMRE SZO
RULUNK — erre tan ít bennünket 
Pál apostol igéje, de úgy is m ond
hatjuk : m indig kegyelemből élünk. 
Ez a kegyelem pedig Isten m unkája, 
közeledése felénk, az evangélium, 
amely bűnösségünket megítéli, ter
hét leveszi rólunk és új élettel a ján 
dékoz meg. Ez a  keresztyén élet és 
csak ez. Ha nem nézzük így a múl
tunkat és nem vagyunk így a jövő 
felé futó és a  jövőért élő emberek, 
akkor csak »saját igazságunk« van. 
Isten azt akarja, hogy m indig nyi- 
tottszívűek legyünk feléje, ö  min
dig taníthasson bennünket és 
előbbre vigyen, míg elvezet a ha
lottak közül való feltám adásra, azaz 
az örök életre. Ezt azonban csak az 
Ö kegyelméből kaphatjuk  meg, 
szüntelenül beléfogózva, igéjére fi
gyelve s Neki engedelmeskedve.

AZ IGE HALLGATÄSÄRA KÉ
SZÜLVE alaposan vegyük szemre 
egész m últ életünket s őszintén is
m erjük fel benne bűnösségünket. 
Azután keressük m eg a feladatokat, 
am elyeket Isten készít nekünk a 
gyümölcstermő keresztyén életre.

Zay László

„A z I s t e n  k e g y e l m i  a j á n d é k a  a z  ö r ö k  é l e t  a  m i  U r u n k  J é z u s  K r i s z tu s b a n 66 (Rm. 6, 23.)
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PRÓBA
A  próba, hogy szaíkadt izommal 
s villanyozó. sajgó ideggel, 
alig-alig moccanva fekszel, 
barátkozván a fájdalommal, 
az ú t legelejét tapodva, 
am elyet végigjárt előtted 
apád, bátyád  — most állsz a sorba — 
tudván, hogy a végén kidőltek  
s elnyúlt arccal, törött gerinccel 
érkeztek meg a másvilágra, — 
a próba most kezdődik itt el, 
most válik meg, lelked hogy állja, 
m ikor a kínra alig rebben 
ajkad s egy szót felelsz csak: élet! 
és megcélzód hunyorgó szem mel 
a holnaprejtő messziséget.

Vidor Miklós

EMBERI ENEK
A  lelkek alján bujdosik a fény.
Zengő titok: hús húrokon motoz; 
olykor fehéren felbukkan, de végül 
az illatoktól bódultán leszédül 
míg éjre é jt és napot napra hoz 
a durva-sziriü, m ákony-ízű m ély  
s míg elnyeli a mohó meredély, 
ö rö k  erő, nem  bírsz a gyengeséggel?
Téged dicsérünk balgatag m esékkel, 
de valónk érdes, rá sós könny csöpög, 
s nem  tükröződöl vak tükrök között.
K éz és láb nélkül, holtan heverünk  — 
rád szom jazunk: te mondd meg a nevünk, 
belőled él a csüggeteg halandó — 
hideg hullának mondd, m it ér a mankó? — 
az életet: magadat add nekünk!
Tapintanánk, ízlelnénk és szagolnánk, 
hallanánk, látnánk, dicstakarta Lény!
A  bársony ég sejtelm esen hajol ránk 
s a lelkek alján bujdosik a fény.

Bodrog Miklós

SZÁZESZTENDŐS TEMPLOM
MAL s benne ünneplő gyülekezettel 
találkoztál, Horváth András, amikor
két évvel ezelőtt színes-szép cikket 
írtál a nagybörzsönyi eklézsiáról.

Sok ezeréves (hegyeknek útján jár
tam én s felhőkkel, melyek tegnap 
még nem voltak s (holnap már nin
csenek, úgy beszéltem, hogy abla
kom előtt szálltak el lassan a réten, 
fenyőtől fenyőig, mint az álom. Szá
modra templomtorony háttere volt a 
hegy, sárguló őszi pampában, a fel
hők fent szálltak s valószínűtlen 
magasságban játszottak szemeddel 
káprázatos játékot. Hosszú vándor- 
utak talaja és hordozója volt nékem 
a hegy s a felhők szélháton surranva 
súgták fülembe álmaik örökszép me
séit. Hegyek között láttad a falut, 
mert lentről jöttél. Alföldbe nyúlt 
az én szememben, mert fentről jöt
tem. Népes gyülekezet előtt a szol
gálat pormentes, fekete köntösében 
léptél halkan ott, ahol kongó falak 
verték vissza vándorbotom és poros 
szöges bakancsom kövön-koppanásót.

EGY HELYEN ÁLLTUNK s
egyet is láttunk.

Álltam én is a százesztendőnél vé
nebb templomlépcsőkön. Nem volt 
körülöttem senki, de amikor elgon
doltam, hogy hányán koptatták 
kis topánkával, vagy kérges, nagy 
csizmákkal, csupasz talpakkal, vagy 
pántlikás cipellőkkel száz esztendő 
óta ezt a lépcsőt, időtlen hegyek
ből jőve, magam előtt láttam az 
egy, nagy, időtlen gyülekezetét, 
amelyről így énekelünk: »még mi 
lenn küzdünk, ők fenn fénylenek«.

Kezet szorítottam én is a »temp
lomatyával-“, aki csendes ’ büszke
séggel bontotta ki előttem kerek har
minc oltárterítőjük egyik-másikát s 
gyönyörködtem és is a színes abla
kokon megtört napsugárban. Átmen
tem én is zúgó (hársfák alatt és 
csobogó patak fölött nyúló, regénye
sen szép kis hídon a parókia felé, 
ahol bájos fiatal papleány ' nyitott 
ajtót s úgy suhant előttem az illa
tos kerti virágok között, mintha Ja- 
kus Imre verséből lépett volna épp 
ki. Ültem én is Beetihoven-széken a 
Schedmayer Dominator orgonahar- 
móniumnál s megejtett zengő, szép 
hangja. Láttam a gyönyörű kegy
szereket s a műemlék oltárképet. 
Engem is megugatott a papiak ku
tyája, amelynek neve »Alfa« s ittam 
a kerekes kiút hűs vizét.

SZÓVAL EGY HELYEN ÁLL
TUNK s egyet láttunk — s mégis:

B ö rzsö n y i le v é l
találkoztam valakivel, akiről te  nem 
írtál s nem szóltál. Találkoztam 
vele, bár azt sem tudom, él-e, hal-e. 
A lelkész szólott róla, aki több mint 
három évtizede eltemetett s meg is 
keresztelt itt egy gyülekezetrevalót, 
akit a felesége hamiskás bájjal -öre- 
gem«-nek szólít s akinek a római ka
tolikus plébános is »Erős várunk«-kal 
köszön (éppen hozzá indult névnap
köszöntésre.)

ÉNEKTUDÓ ANTAL GYÖRGY- 
GYEL TALÁLKOZTAM. Egy szo
katlan alakú, hosszúkás könyv fe
kete fedele mögül lépett ki. A nagy
börzsönyi gyülekezet németnyelvű, 
régi külön énekeskönyvéből. Érde
kes beosztású könyv ez. Az egyházi 
esztendő minden vasárnapjára s  ün
nepére külön éneket közöl. Minden 
vasárnapnak meg volt hát Börzsöny
ben a maga éneke. Antal György pe

dig az énekeket könyv nélkül tudta. 
Hadifogságban történt, hogy Antal 
György ezzel hívogatta maga mellé 
nagybörzsönyi fogoly társait: »figyel
jetek, ma ezt éneklik otthon« — s 
az ajkakon megzendült az ének. Ép
pen az, ami ugyanakkor otthon is 
összefogta a gyülekezetei.

Egy helyen álltunk, barátom, 
Horváth András s egyet- láttunk. 
Álltunk a kövön, amelyen immár 
ezrek lépdeltek át. A még itt járó 
s a már megérkezett, magasságában 
és mélységében egy gyülekezet. Kö
rülnéztünk innen s láttuk a gyüle
kezetei: parókián s tiszta portákon, 
szétszóródásban és hazavágyódás
ban: a gyülekezetei, amely egy, 
amíg igehallgató és éneklő szíve 
egy.

Koren Emil

1951. augusztus 29. Szentháromság után 11. vasárnap. 
»Mindig kegyelemre szorulunk« — Fii. 3, 7—14. — Luk. 17, 7—10. 

Liturgikus szín: zöld.

RÁDIÓS f é l ó r a  
Augusztus 29-én, vasárnap d. e. fél 
9 órakor evangélikus vallásos fél
órát közvetit a Petőfl-rádió. Igét 
hirdet dr. Ottlyk Ernő teológiai in
tézeti tanár.

DEAK-TÉR
Augusztus 20-án az alkotmány ün
nepén d. e. 11 órakor Istentisztelet 
volt a Deák-téri templomban. Pré
dikált Gémes István segédlelkész.

ASZÓD
Szeptember 5-én aratási hálaünnep 
és áldozati vasárnap lesz a gyüleke
zetben.

KECSKEMÉT
Szeptember 12-én munkaév kezdő 
gyülekezeti napot tartanak. A szol
gálatokat Hafenscher Károly végzi.
MEZÖBERÉNY
A II. kerületi egyházközség Deme 
Károly volt sajókazai lelkészt vá
lasztotta meg a megüresedett lelkész! 
állásra. Beiktatásának időpontja: 
augusztus 29.
FÓT
Szeptember 2—6. Családok csendes
hete. összefoglaló téma: »Az ö  ir
galmassága nemzedékről nemzedékre 
vagyon«. Ez alkalomra ismét szere
tettel várjuk a szórványban élő csa
ládokat is.

ÖKUMENIKUS ABC
A msterdam volt az Egyházak Vi- 

•í “’ lágtanácsa első teljes ülésének a 
színhelye 1948. nyarán. 151 tagegy
ház vett részt 42 országból. A gyűlés 
tárgya volt: »A világ zűrzavara és 
Isten üdvterve.«

t i  ossey egy kastély Genf közelé- 
•*-* ben, az Egyházak Világtanácsá
nak tanulmányi intézete ez, ahol a 
világ minden tájáról összejött egy
házi emberek tanulmányi konferen
ciákat tartanak az egész keresztyén- 
séget érdeklő nagy kérdésekről. 
1946-ban alapították, vezetője Krae- 
mer Hendrik professzor.

11 enominatio a felelkezetek külföí- 
dön gyakran hasznait neve. Nem 

annyira történelmi egyházakat, mint 
inkább a (kisebb vallásos közössége
ket nevezik így.
U  gyházak Világtanácsa a neve an- 

nak a szervezetnek, amely im
már több mint 160 tagegyházat fog
lal magában, melyek között a római 
katolikus egyház kivételével minden
féle felekezet megtalálható. Szék
helye Genf s most éppen Evanston- 
ban ülésezik.
T7 lnökei az Egyházak Vilégtanácsá- 

nak hatan vannak: Athenagoras 
Thyateira érseke, Eivind Berggrav 
norvég püspök, Marc Boegner fran
cia református lelkész, Geoffrey 
Cantuar, Mott János, G. Bromley 
Oxman anglikán püspök.

17 aith and order a neve angolul 
A annak a mozgalomnak, amely a 
Hit- és Egyházszervezet kérdései
vel való foglalkozást tűzte ki cél
jául és első ülését 1927-ben Lausan- 
neban tartotta. 1948. óta az Egyházak 
Világtanácsának egyik osztályává 
vált és legutóbb 1952-ben tartotta 
ülését Lundban.
Í7.enf, Svájcban város, az Egyházak 

Világtanácsának székhelye.
T fjú Egyházaknak nevezzük azokat 
A az egyházi alakulatokat, amelyek 
a misszió munkájának gyümölcse
ként keletkeztek a nem keresztyén 
népek között Ázsiában, Afrikában 
stb. A világ keresztyénségének nagy 
reménysége ezek az erőtől duzzadó, 
az apostoli keresztyénségre emlé
keztető vonásokat hordozó egyházak.
Ifonferencia  a neve általában sok- 
i v  fajta nem hivatalos egyházi ösz- 
szejövetelnek.

T utheránus Világszövetség a neve a 
világ szinte valamennyi számot

tevő evangélikus egyházát magában 
foglaló szervezetnek. Ülését legutóbb 
1952 nyarán a németországi Hanno
ver városában tartotta. Egyébként 
szoros kapcsolatban van az Egyhá
zak Világtanácsával.
ÍVI ott János a neve az Egyházak 

Világtanácsa egyik elnökének, 
aki alapítója és sokáig vezetője volt 
a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek

világmozgalmának s általában a
missziói munkának világszerte. Neve 
elválaszthatatlanul összefűződött a 
világkeresztyénség minden nagy
ügyével.
•  •

/~)kumené, ez a görög szó eredeti- 
w  leg azt jelenti: »az egész lakott 
földkerekség«. Ma az Egyházak Vi
lágtanácsának rövid megjelölése, 
ökuménikusnak nevezünk minden 
olyan mozgalmat, amely az egész 
világ keresztyénségére kiterjed.
p re s b ite r i  Világszövetség a neve a 
A világ református egyházai szer
vezetének.
Göderblom Náthán svéd evangé- 
k"’ likus érsek (1866—1931) a gya

korlati keresztyénség (Life and Or
der) mozgalmának megalapítója. Ez 
a mozgalom fontos előzménye volt az 
Egyházak Világtanácsa megalakulá
sának.

T eo lóg ia  az a tudomány, amelynek 
1  tárgya Istennek igéje. Egyúttal 

az egyház tudományos önvizsgálata, 
amellyel szüntelen azon fáradozik, 
hogy igehirdetése tiszta és helyes 
legyen.
'Vr isser’t Hooft a neve az Egyházak 
’ Világtanácsa főtitkárának. Ré

gebben a Keresztyén Diákok Világ
szövetségének volt főtitkára és álta
lában mindenféle ökuménikus moz
galomnak fáradhatatlan munkása és 
előharcosa.

SZARVAS
Kalavszky Kálmán szarvasi lelkészt 
a járási békebizottság elnökévé vá
lasztották.
KANTORKÉPZÖ t a n f o l y a m

Az 1954—55. évi kántorképző tanfo
lyamra jelentkezni lehet Vető Béla 
Luther Márton intézeti lelkésznél 
(Bp., VIII., Üllől-út 24.) Felvételi 
vizsga szeptember 1-én d. u. 3 órakor 
lesz. Anyaga: 1. Megfelelő zenei hal
lás, néhány korái éneklése emléke
zetből. — 2. Képzésre alkalmas ének
hang. — 3. Zongorajáték alapisme
rete, a Bartók- és Reschovsky-iskola 
első felének megfelelő felkészültség. 
A tanfolyam szeptember 2-án kezdő
dik. Tandíj 50.— Ft., bentlakás havi 
60.— Ft.
SZÜLETÉS
Győry János nagytarcsai lelkésznek 
Gábor, Ádám nevű ötödik gyerme
kük született.

HALÁLOZÁS
özv. Udvardy Józsefné, szül. Pintér 
Róza 70 éves korában Budapesten 
hosszú szenvedés után meghalt. Az 
igaznak emlékezete áldott!

Istentiszteleti rend
1954. augusz tu s hó  29-én, vasárnap , 

Budapesten
A PESTI OLDALON

D eák-tér délelőtt 9 (úrv .) Zay László, dél
előtt 11 Zay László, délu tán  7 M adocsay 
Miklós. — Fasor délelő tt fél 10 Juhász  Géza, 
délelőtt 11 Gyöngyösi Vilmos, délu tán  6 
Juhász Géza. — Ü llői-út 24. délelőtt fél 10 
(ú rv .), délelő tt 11. — Rákóczi-út 57/b. dél
előtt 10 (szlovák) Szilády Jenő  dr., délelőtt 
három negyed 12. — Karácsony S.-u. 31. dé l
e lő tt 10 (ú rv .). — Thaly K.-u. 28. délelőtt 11 
Bonnyai Sándor, délu tán  6 Bonnyal S ándor.
— Kőbánya délelőtt fél 10 Koren Emil. —
V ajda P .-u . 33. (S im or-u.) délelőtt negyed 12 
Koren Emil. — U tász-u. 7. délelőtt negyed 12 
S árkány  Tibor. — Zugló délelőtt 11. — Gyar- 
m at-u. 14. délelőtt fél 10. — Rákosfalva dé l
u tán  5. — F óti-ú t 22. délelőtt 11 Gádor
A ndrás, délu tán  7 R lm ár Jenő. — Václ-út 129. 
délelőtt 8 Gádor A ndrás. — Ú jpest délelőtt 10 
M atuz László, délu tán  7 B lázy Lajos. — 
Dunakeszi délelőtt 9 B lázy Lajos. — Vas-u. 
2/c. délelőtt 11 Szim onidesz Lajos. — P est
erzsébet délelő tt 10. — Soroksár-Ú jtelep dé l
e lő tt fél 9. — Rákospalota, MAV-telep délelőtt 
fél 9. — Rp. N agytem plom  délelőtt 10. — Rp. 
Kistemplom délu tán  3. — P estú jhely  délelőtt 
10. — R ákoskeresztúr délelőtt fél 11. —
Rákoshegy délelőtt 9. — Rákosliget délelőtt 
10. — R ákoscsaba délelőtt 9, délu tán  fél 7. — 
Cinkota délelő tt 9 (gyerm .), délelőtt 10, dél
után fél 3. — M átyásföld délelőtt fél 12. — 
Kerepes-K istarcsa délelőtt negyed 10. — 
Pestlőrinc délelőtt 11, délu tán  5. — Kispest 
délelőtt 9, délelőtt 10, délu tán  6. — Wekerle- 
telep délelőtt 8. — R ákosszentm ihály délelőtt 
fél 11, délu tán  5.

A BUDAI OLDALON
B écslkapu-tér délelőtt 9 Dóka Z oltán, dél

előtt 11 V árady Lajos. — Toroczkó-tér dél
előtt 8 Pethő István . — Öbuda délelőtt 9 
Mezősi György, délelőtt 10 M ezősi György, 
délu tán  5 Mezősi György. — X II., Tarcsay 
V.-u. 11. délelőtt 9 Ferenczy Zoltán, délelőtt 
11 Ferenczy Zoltán, délu tán  7 R uttkay Elem ér.
— Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet délelőtt 
10 Vámos József. — Szabadsághegy , D iana- 
út 17. délelőtt fél 9. — Kelenföld délelőtt 8 
Muncz F rigyes, délelőtt 11 M uncz Frigyes, 
délután 5 Bottá Is tván . — N ém etvölgyi-út 
138. délelőtt 9 (úrv .) Bottá Is tván . — XI., 
Bartók B .-út 158. déli 12 Bottá István . — 
Csepel délelőtt 11, délu tán  7. — Budafok dél
előtt 10 Bodrog Miklós. — N agytétény dél
előtt 8 Bodrog M iklós. — A lbertfalva délelőtt 
fél 11 V isontai Róbert. — Kelenvölgy délelőtt 
9 V isontai Róbert. — C sillaghegy délelőtt 
fél 10, délu tán  7.

V A R  A D Y  L A J O S :

FALUSI  V I G A S Z T A L Á S
A k i szerelmes, azt hiszi, hogy övé az egész 

világ. De aki házasodni akar, az megelégszik 
az egész világ helyett egy kis faluval. Így let
tem  én, a városi ember, — falusi pap idestova 
úgy . . .  ejnye, de m úlnak az évek . . .  szóval 
1920 után . . .  amikor az infláció is rémisztgette 
a szíveket.

Nevetős szemű párom meg eljött velem. El
cserélte a villamosok csengetését a kakasku
korékolással. Eljött velem  oda, ahol az időt az 
ökrösszekér ballagásával mérték, s ha az em 
ber a filia felé indult és megkérdezte, hogy 
mennyi idő alatt érünk oda, így hangzott a 
kurta válasz:

— Nem  mondom meg . . .
A m i annyit tesz: nem  tu d o m . . .
A  faluban még három nagy oskolát végzett 

férfiú  töltötte lassú életét. A  plébános, aki 
úgy tudott nevetni, m in t egy gyermek, a kör
orvos, akinek kék  szeme maga is gyógyszer 
volt, és a patikus, aki kiszáradt a fehér tége
lyek között. A z  egész környék lelki és testi 
élete innen kapott irányítást. Legjobb dolga 
olt a patikusnak, m ert m indenhonnan hozzá 

jöttek. A  többieknek m enni kellett, m inek kö
vetkeztében legrosszabb dolga volt a körorvos
nak, m ert őt éjszaka is kirángatták.

Szépen te ltek napjaink. Szépen és békes
ségben.

A z t mondja egyszer a körorvos.
— Balog Péter bácsi alighanem a végét 

járja. Holnap m egyek hozzá, eljöhetnél velem, 
elkél ilyen szomorú helyen a lelki vígasztalás.

Péter bácsi a szomszéd faluban nyögte fá j
dalmát, úgy 10 kilvméterre tőlünk. Másnap

elszekereztünk ketten. Ropogtattuk fogunkkal 
a port, így nem  sok szó esett közöttünk. Én 
meg takartam  a titkom at, — féltem . Eddig 
még nem  álltam  haldokló ágya mellett. Erre 
iz esetre nem  sokat mondanak a könyvek, itt 
1 szív beszél, meg a hit.

Folyton azon tépelődtem, hogy m it m ondjak  
a Péter bácsi feleségének, meg három asszony
lányának . . .  Ú tközben nem  találtam erre fe 
leletet. M ondatokat form áltam  magamban, de 
nem  ve te ttek  bennem megnyugtató visszhan
got. M ennyivel könnyebb esketni, ú j életre bo- 
:sátani, m in t búcsúztatni az öreg é le ttő l. . .

A  falu m ély sóhajtással, m agatehetetlen bán- 
kódással figyelt reánk. Szem ek néztek utá
nunk az ablakok mögül, m intha a reménység  
angyalait keresnék körülöttünk.

A  belső szobába léptünk. A  család tagjain 
kívü l akadt néhány jelenlevő rokon is, de 
mindahány úgy figyelt, m intha nem  is érde
kelné az, ami itt történik. Péter bácsi ősz feje  
alatt hatalmas csíkos párna. Ö maga meg csak 
nézett maga elé.

Körorvosunk elvégezte a szokásos vizsgála
tot és jelentőségteljesen reám nézett. Szívem  
dobogott ettől a pillantástól. Jó lett volna el
süllyedni. Néma csöndben mosott kezet dok
torunk, azután, amikor kezét törülgette, szét- 
mosolygott szemüvege alól.

— Van még remény  — mondta határozot
tan, — Bizony, Péter bácsi van még remény,

Hosszú betegség ez és közben sok minden jó 
történhetik, ha vigyázunk.

Figyeltem az arcokat. Péter bácsi meg se 
rezdült.

— Gondosan ápolni kell — szólt a bölcs ok
tatás tovább. — Pontosan adják be az orvossá- 
gokat, mindig legyen valaki m ellette s a töb
bit majd meglátjuk.

A z  arcokon ugyanaz a kép. M intha m ind
egyik csodálkoznék. Hosszú betegség? Sok or
vosság? Folytonos ápolás? K i ér rá erre?

A m ikor a körorvos kifelé indult, ólomnehéz 
lett a nyelvem . De m egim ádkoztunk az ágy 
m ellett, elm ondtuk az Űri imádságot is, az
után intettem  a Péter bácsi feleségének, hogy 
jöjjön utánam. K iértünk az ámbitusra, ott 
megfogtam a kezét a szelíd szeretettel kimond- 
tam  az igazságot.

— Nézze, Mari néni, a doktor úr nem  akarta  
se az urát, se m agukat búsítani. De én meg
mondom őszintén magának, egyedül magának, 
akivel Péter bácsi annyi éven át együtt küsz
ködött, hogy legalább egy valaki tudja ebben 
a nagy családban: bizony a Péter bácsinak 
nincs sok ideje hátra. Talán két-három hét, 
talán két-három hónap. De, am it most m ond
tam, temesse el magában, ne tudja meg senki, 
közben azonban készülődjék a temetésre.

Mári néni csak állt, állt és gondolkodott a 
nagy hír hallatára, m in t aki kész titkot tar
tani, bármilyen nehéz is az, A zu tán  kitépte

kezét és jajveszékelve berohant a szobába. Én 
meg utána. Láttam , am int ráborult Péter bá
csira, ölelgette a dunnán keresztül s úgy kiál
tozott.

— Jaj, drága, hites uram, nincs már segít
ség, hiába jö tt a doktor úr, hiába a sok orvos
ság, meg fogsz halni! I tt  hagysz engem keserű 
özvegységben, nagy bánatomban, tenger sok 
dologban. Á rvák lesznek a lányaid és nem lesz 
nagyapjuk az unokáknak. Jaj nekem , szegény 
árva fe je m n e k . . .

Á lltam  az ajtóban és megnémulva néztem. 
A  lányok szeméből kiperegtek a könnyek. Pé
ter bácsi meg csak nézte, nézte a levegőt,

*
Egy hét se telt el s ott ültem  Péter bácsi 

ágya mellett.
— Mondja csak, Péter bácsi, fá jt-e nagyon, 

amikor megtudta, hogy nem  sokáig tart a* 
élete?

A z öreg kicsit gondolkodott. Kezét imádság
ra kulcsolta mellén, rövidet köhintett, m int, 
aki már voltaképen koporsóban fekszik. Nyög
ve felelt.

— Fájt, fá jt — mondta, hát honne fá jt vol
na . . .  De amikor a Mári rámborult s olyan 
keservesen megslratott, m egvigaszta lt. . .  Gon
doltam, de szépen fog sírni a koporsóm mel
lett. Most mán tudom, hogy jó ura vó ta m . .;  
Jó van ez íg y . . .  M inek élni, ha mán dolgozni 
se tudok . . .

Kitántorogtam az ajtón. Hej, édes Istenem, 
de hatalmas a Te világod és m ilyen  csodála
tos. De semm i sem olyan kiismerhetetlen, 
m int az emberi s z ív , s



EVANGÉLIKUS ÉLET %

S Z Ü L Ő K  É S  G Y E R M E K E K
IMTNDNYÁJAN VOLTUNK GYER- 

MEKEK, de nem  bizonyos, hogy 
m indnyájan szülők is leszünk. Nem 
minden házasságban lesznek a  há- 
zastársak szülőkké. A gyermek Is
ten külön ajándéka. Amikor Isten 
terem tő művében, a házasságot sze
rezte, akkor ezzel létrehozta az első 
emberi közösséget. A férfiú és nő 
közösségében ketten lesznek egy 
teljes, Isten képére terem tett em
berré. Ez a  házasásg rendeltetése, 
értelme és célja. így tö lthetjük  be 
isteni hivatásunkat s lehetünk igazi 
emberekké.

A gyerm ek tehát nem  a házasság 
célja és értelme, hanem  önmagában 
van külön célja és értelme a terem 
tés rendelése szerint. Ez a  gyermek- 
áldás Istentől adott sajátos értéke. 
Az m ár azután Istennek külön, 
mintegy ráadásként adott rendelése 
és ajándéka, hogy a házasság közös
ségébe, a  családba helyezi bele a 
gyermeket s megengedi, hogy a há
zastársak szülők is lehessenek s a 
gyermeknevelés feladatát is vállal
hassák.
TVflCSODA ISTENNEK EZ A KÜ- 
1TA LÖN AJÁNDÉKA, am it a gyer
mekben ad. azaz abban, hogy szü
lőkiké is lehetünk? Ez az ajándék — 
akár a  házasságé —- ism ét az, hogy 
Isten önmagából, a m aga gazdag
ságából valam it nekünk ajándékoz. 
Isten az egyetlen igazi Atya, örök
től fogva Atyánk, a Jézus Krisztusé 
s ö  általa  nekünk is (Ef. 3, 14—15; 
pontos fordítás szerint: »Akikről ne
veztetik m inden atyaság mennyen és 
földön-«). Ebből az Ö egyedülálló 
atyai mivoltából részt enged nekünk 
is, terem tm ényeinek és gyermeked
nek. Részt enged nekünk abból a 
munkájából, (állandó terem tésnek is 
nevezhetjük), amellyel fenntartja, é l
teti és szaporítja a  v'lágot. M áskép
pen is gondoskodhatnék az em beri 
nemzetség fennm aradásáról? Neki 
azonban tetszett, hogy éppen így te 
gye, m inket is belevonjon terem tő 
m unkájába. Új életet terem t a  szü
lőkön keresztül s így biztosítja a 
nemzedékek megszakítatlan láncola
tát. Ez egyáltalában nem  term észe
tes, magátólértetődő valami, hanem

csoda és különös kegyelmi ajándék. 
Figyeljük csak meg: milyen ujjongó 
öröm vonul végig az egész biblián 
a gyermek felett (127. és 128. zsoltár, 
Anna hálaéneke I. Sám. 2, 1—10. 
M árta magasztaló éneke Luk. 1, 46 
—55). Ez az örvendezés és hálaadás 
ebben leli legmélyebb m agyarázatát: 
Isten Atya s ezért lehetünk mi is 
atyák és anyák, gyermekek szülei.

Isten azzal is megtiszteli ezt a csa
ládi köteléket, hogy benne tükröz
ted  hozzánk való viszonyát, ö  m ind
nyájunknak Atya, mi pedig mind
nyájan gyermekei vagyunk a Jézus 
Krisztus által.

Y  ONJUNK LE márm ost mindezek- 
’ bői néhány tanulságot az egész 

család életére vonatkozólag.
Amikor a házastársak szülőkké 

is lesznek, akkor a  házasságból tel
jes család lesz. S ezen a  családon 
belül két kör van: egy szűkebb, ez 
a két házastárs s egy tágabb: a szü
lők és a gyermekek. A szülők nem 
szűnnek meg továbbra is egyrpás- 
naik házastársai lenni. A család kö
rén belül fennm arad kettejük  kö
zössége, külön feladatokkal és kö
telességekkel, külön céllal és érte
lemmel. Ez azt jelenti, hogy 
nem  lehet egyik körnek a  köte
lességeit a m ásikkal szemben k i
játszani és viszont. Nem lehet pél
dául — am int ezt sok rosszul si
került házasságban teszik — a há
zasság feladatai elől a  családba me
nekülni. Nem lehet ilyen esetben 
ilyenféle vigasztalással elaltatn i egy
más és a  sajátm agunk lelkiismere- 
tét, hogy: «mi m ár úgyis csak a  
gyerm ekeknek élünk!« Ahol a  szü
lők, m int házastársak között hiány
zik a szeretet, a  hűség, és mindaz, 
am inek meg kell lennie, o tt soha 
nem lesz jó a családi élet, s a  szülők 
és gyerm ekek viszonya sem.

Mivel m inden földi atyaság és 
anyaság Isten örökkévaló atyai mi
voltából ered, ezért a  szülőnek Isten 
parancsa ad tekintélyt. M int Isten 
képének viselői állunk a gyerm ekek 
elé. A negyedik parancsolat: Tisz
teld atyádat és anyádat, — össze
függ az elsővel: Isten t m indennél

E L É G . . .

jobban féljük és szeressük. Ez a szü
lőt a rra  kötelezi, hogy adjon példát 
gyermekének a hitben és istenféle- 
leroben.

A szülői tisztség Isten-adta íelelős- 
ség és feladat. Isten azért bízta 

ránk a gyermeket, hogy hozzá ve
zessük és olyan em berekké nevel
jük őket Isten igéjének hirdetésével, 
akik hitben és szeretetben élnek, be
csületben és hasznosan. Ez a mi fe
lelősségünk.

Ezt a  nagy feladatot nem lehet 
másképpen vállalni, csak hitben. 
Hiszen a  bűn m egrontott bennün
ket, m int a családot is, a gyerme
ket és szülőket. A gyerm ek áldás, 
de gond is és am int növekszik, a 
gond is nő vele. Bizalmatlanság és 
keserűség üti fel a fejét, a  nemze
dékek harca, apák és fiák meg nem 
értése szinte közmondásossá lett, 
(Kol. 3, 20—41.) A család élete is 
a m egváltás után kiált. Nem vélet
len, hogy am ikor M alakiás próféta 
az eljövendő Megváltóról mond 
próféciát, akikor éppen azt az Ígé
retet hirdeti, hogy -az A tyák szívét 
a fiaikhoz fordítja, a fiák szívét pe
dig az atyákhoz«. (Mai. 4, 5—6.)

G. Gy.

A szeretet erősebb a bűnnél
Valaki egyszer kifogásolta, hogy 

többet foglalkozunk Isten szereteté- 
vel, m in t az em beri bűnnel. Furcsál- 
lottam a kifogást és sokat gondol
koztam rajta . Nem is lehet szó nél
kül hagyni, m ert h itünk és szolgá
latunk helyességének kérdését veti 
fel.

Ugyanakkor egy »mántaprédiká- 
ciót« hallottam  a bűnről. Mózes első 
könyvéből volt az alapige, a 32. fe
jezet 13—30. verse. F eltá rta  a prédi
kátor Jákób m inden bűnét, születésé
től kezdve. Jákóbnak m ár a neve is 
csalóként m u ta tja  be őt. M egm utatta 
a bűne m iatt félő, a félelm ében m e
nekülő Jákobot és fe ltá rta  a  bűn 
mélységeit.

Valóban m ind ez igaz Jákóbról. A 
prédikáció sok bűnét sorolta fel. Ha 
Jákob helyett m agunkról beszélünk, 
akkor is sokat beszélhetünk a  sa já t 
bűneinkről.

2. Kor. 12, 9,

TVTőst egy boldog em ber áll előt- 
tünk: Pál, aki azt a hallatlanul 

vakm erő vallomást m ondja nékúnk: 
néki megvan mindene, m ert ő kegye
lemből él. Pálnak látszólag nincs 
semmije, mégis m indennél nagyobb 
értéke van, m ert övé a Krisztus. Az 
ö  kezén teszi ezt a vallomást, hogy 
elég néki a kegyelem.

A z  em bernek általában soha semmi 
sem elég. — M indenkinek több kell 
és m indenkinek más. A gyermek fut 
színes pillangók u tán  virágos réte
ken át', de am ikor e lé rte^m ár fu t is 
tovább egy m ásik pillangó után. Az 
egész élet ilyen örökös rohanás új 
pillangók, örömök, vágyak és álmok 
után. — És m indenkinek más a  ro
hanása. Nincs olyan öröm a világon, 
amelyik m indenkinek egyformán 
mennyországgá varázsolná a szívét. 
Az arany nagy értéknek látszik, még
sem öröm mindenkinek. Ha egy gyer
meknek adnád, egy színesebb ka
vicsért ta lán  eldobná magától. Az 
éhes em ber arany helyett inkább egy 
darab kenyeret kém e, a  szerelmes 
kérné helyette a  párját, a beteg 
egészséget, a bűnös bocsánatot, a h a l
dokló örök életet kérne. — Ezért van 
az, hogy az élet sohasem elég az em 
bernek.

Krisztus az, Aki egyszerre m inden
kinek elég. Elég azért, m ert m inden
ki azt kapja Tőle, ami éppen hiány
zik az életéből. — Testűnk titokzatos 
ereje a szívünk. A szív ad v ért a 
szemnek, hogy lásson, a  lábnak, 
hogy járjon, az agynak, hogy gon
dolkodjék. Egész életünknek ő adja 
a lehetőségét és az értelm ét, hogy 
szeressen és éljen. Krisztus ilyen 
szíve m inden em beri életnek. Ö adja 
a megváltó vért bocsánatnak, erőnek 
és békességnek, hogy Vele járva nyu
godtan állhassunk oda Isten és az 
emberek közeledő léptei elé. 
p  ál vallom ásának az a második 
1  szava, hogy elég a kegyelem. — 
A kegyelem annyit jelent, m int Isten  
kezéből élni. Az életet m inden nap 
úgy venni át Isten kezéből, m int meg 
nem érdemelt ajándékot. A gyermek
nek semmi jogcíme nincs arra, hogy 
szeressék. Ki volt közöttünk végig az 
életben olyan jó, hogy megérdemelte, 
vagy kiérdemelte az anyacsókot, 
mégis az az altatódal m arad t meg 
legtovább, am it az édesanyánk fölöt
tünk  eldalolt. A gyermeknek nincse
nek gondjai, erőfeszítései, nincs pén
ze, csak az a mosolya van, amivel a 
ezeretetre boldogan visszamosolyog. 
Az életének az a biztosítéka, hogy ő 
gyermek, akinek a  neve rá  van írva 
könnyel, szeretettel és imádsággal 
egy szülői szívre. — Elég a kegye
lem mnidenkinek, aki a  Krisztusé,

m ert ő  megváltó vérével Isten atyai 
szívére írta a nevünket. Jézus Krisz
tusban ú jra  Isten gyermeke vagyok, 
az atyai házban lakom és m inden 
nap betakar egy meg nem  érdem elt 
kegyelem könyörülő keze.
p  ál harm adik vallomása, hogy elég 

a kegyelem — neked! — A ke
gyelem nem  kiváltság. Nem pusztán 
néhány kiválasztott em beré, hanem 
mindenkié. A tiéd is! Nem olyan, 
m int egy rádióban elk iálto tt szó, am i
hez egy- külön készülék kell, hogy 
m e g h a llj az ember. A kegyelem 
szívből fakadó szó, am it a bölcsőbe 
behajolva mond el a szeretet. A ke
gyelem vallomás, am it egymást sze
rető életek csöndben egym ásnak 
mondanak. Krisztus így m ondja ne
ked is, hogy szeret az Isten, hogy 
van Nála számodra is bocsánat. Van 
hely az otthonában, az asztalánál és 
a szívében. Krisztus a  világot, az em
bereket szerette, válto tta meg. s kö
zöttük téged!

A kegyelem így te tte  boldoggá P ált 
és így tehet téged is boldoggá.
A kegyelem végül — erő! A z erős 

és hatalmas Istennek  erőtlensé
gekben m egm utatott ereje. ' — A vo
nat fu to tt az éjszakában. A sínek kö
zött egyszerre csak kísértetiesen egy 
fehér kendő lebegett. A vonatvezető 
őzt hitte, valaki integet és megállí
totta a vonatot. Amikor leszállt, látta, 
hogy nincs senki a sínek között. 
Mindössze azt történt, hogy egy fe- 
hérszárnyű lepke vergődött a lám pá
ban, az állította meg a vonatot. De 
amikor jobban körülnézett, akkor 
látta meg, hogy a  m egáradt folyóban 
eltűnt a híd.

Igen, Istennek elég egy lepke- 
szárny, hogy megmentse vele egy 
csomó em ber életét. Bűneink rohan
nak velünk, de Istennek egy szava 
elég, hogy megmentsen és kegye
lembe fogadjon téged.

Vájjon megállít-e m a téged ez a 
lepkeszárny, ez a csöndesen elmon
dott Ige?!

Friedrich Lajos

Én azonban úgy látom, hogy ez 
legalább annyira csak a fele lenne a 
m ondanivalónknak, m intha nem be
szélnénk a  bűnről. Ügy érzem, a sze
rété iért fel kell tá rnunk  ennek az 
Igének az alapján, hogy m iért van 
benne a Szentírásban a bűnös Jákób 
története. Azért, m ert Isten kegyel
mes szeretete és ígéretéhez való hű
sége nyilatkozik meg szám unkra Já 
kobban. Jákób küzdött Isten áldá
sáért. Igaz, sokszor em beri alkudozá
sok form ájában. Ennek előképe volt 
harca bátyjával az elsőszülöttségi 
apai áldásért. Nem az örökségért, 
hanem az áldásért küzdött. Ezért 
történt, hogy aty ja: Izsák másodszor 
is m egáldotta őt, most m ár m agától 
és önként.

Küzdött lelkiism eretével is. Felis
m erte bűnét, meg is bánta és küzdött 
azért, hogy lelkiism erete nyugodt 
lehessen. Istenben bízott és két
ségei, lelki küzdelmei között imád
kozott. Ez volt a legnagyobb küzdel
me, s  ebben győzött. Isten is azt 
m ondta: »Nem Jákóbnak mondatík 
ezután a Te neved, hanem  Izráelnek, 
m ert küzdöttél Istennel és em berek
kel és győztél.« (I. Móz. 32, 28.).

Jákób története is m egm utatja, 
hogy a szeretet erősebb a  bűnnél. Is
ten szeretete m indig a rra  törekszik, 
hogy legyőzze a  bűnt é rtünk  és ben
nünk. Ezt te tte  Jákób életében és 
ezért adta érettünk Jézus Krisztust. 
És azóta, ha beszélünk a bűnről, úgy 
kell beszélnünk róla, m in t am elynél 
erősebb a szeretet, a  Krisztus szere-

— Vidéki orvosházaspár gyermek
szerető háztartási alkalm azottat ke
res. Cím: Dr. Farkas László, Győr, 
Szabadhegy, Vak B-u. 3.

— Budapesti kertészetem vezeté
sére nyugdíjas nőt felvennék család
tagnak. Egyedülálló jeligére a ki
adóban kérünk levelet.

— Idősebb nő dolgozó házaspár
nál, bentlakással állást vállalna. — 
Kovács Istvánná, Bp., X., Nyitra-u. 
7. II. 20.
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ISTEN IGAZSÁGA
D r .  L U T H E R  M Á R T O M

Valami egészen különös égő vá
gyakozás fogott el, hogy Pál apostol 
római levelét megértsem. Ennek 
azonban akadálya volt. A világért 
sem szívem vérének a hidegsége, ha
nem egy Igehely, mégpedig a római 
levél I. részének 17. verse: »Isten 
igazsága jelentetik ki abban«, mivel 
— az összes egyházi tudósok szokása 
és szóhasználata szerint — azt ta
nultam, hogy ezt bölcseletileg kell 
értelmezni, mint úgynevezett alaki, 
vagy tevőleges (aktív) igazságot, 
mely szerint Isten igaz és meg
bünteti a bűnösöket s igazság nélkül 
szukölködőket.

Én pedig a z ' igaz és bűnösöket 
büntető Istent nem szerettem, sőt 
ellensége voltam neki. Ugyanis bár
mennyire kifogástalan volt is min
denkor szerzetesi életem. Isten előtt 
bűnösnek éreztem magam, lelkiisme- 
'•etem állandóan háborgott és sem
miképpen sem tudtam abban biza
kodni, hogy őt az én elégtételeim 
kiengesztelik. így én haragudtam 
Istenre s ha nem is volt bennem 
hallgatag káromlás, nagyon erősen 
zúgolódtam Isten ellen. Ezt mond
tam: Hát nem elég, hogy nyomorult 
és örökre elkárhozott bűnösöket az 
eredeti bűn következtében minden
féle baj terheli a tízparancsolatbeli 
törvény által — nem, ez az Isten az 
evangéliummal a régi szenvedésre 
még új szenvedést halmoz és az 
evangéliumban is az ő félelmetes 
igazságát és haragját tárja fel! így

toporzékoltam, dühös, felzaJdatott
lélekkel és az idézett íráshelynél kí
méletlenül viaskodtam Pállal.

Ez mindaddig tartott, mig végül 
hosszú napokon és éjszakákon át té- 
pelódvén, Isten kegyelméből az igék 
jei'ő összefüggésére fordítottam fi
gyelmemet. Éspedig: -Istennek igaz
sága jelentetik ki abban. . .  mikép
pen meg van írva: Az igaz ember 
pedig hitből él.« Ekkor Isten igaz
ságát úgy kezdtem értelmezni, mint 
azt az igazságot, melyben az igaz 
ember Isten ajándékozása folytán 
él, mégpedig hitből. Most kezdem 
megérteni, hogy ennek az igének: 
az evangéliumban Isten igazsága 
jelentetik ki, az az értelme, hogy t. i. 
ez az igazság elfogadott (passzív) 
igazság, mellyel minket a kegyel
mes Isten igazzá tesz hit által, amint 
megíratott: »Az igaz hitből él.«

Ekkor úgy éreztem, mintha telje
sen újjászü'ettem volna s mintha 
tárt kapukon át magába az Éden- 
kertbe léptem volna be. Erre előt
tem az egész Szentírás más értel
met nyert. Ezután emlékezetből át
futottam  az egész Szentírást és egyéb 

' felezésekből is összegyűjtöttem az 
idevágó igéket.

Amennyire előzőleg az »Isten igaz
sága« kifejezést gyűlölteim, annyira 
nagy lett most az a szeretet* mellyel 
est az én legkedvesebb igémet ma
gasztaltam. így Pál apostolnak ez a 
mondása számomra valóban az 
Edénkért kapujává lett.

Engedelmeskedjetek egymásnak. — I. Pét. 5, 5.
A Z  EMBEREKHEZ való viszonyunknak egyik legnagyobb megrontója 

a gőg. Term észetünk szerint nagyon hajlam osak vagyunk arra, hogy 
m agunkat a  m ásik em bernél különbnek ta rtsuk  és ezt valamilyen for
m ában éreztessük is vele. Szinte önkéntelenül összehasonlítgatjuk m a
gunkat m ásokkal és az összevetésből term észetesen mindig mi kerülünk 
ki »győztesként«. Amit a farizeus a templomban mondott: »Isten, hálákat 
adok néked, hogy nem  vagyok olyan, m int egyéb emberek« — mi is 
m ondogatjuk és egész életstílusunkkal kifejezésre ju ttatjuk . Ez a gőg 
zár el bennünket az emberektől, ez gátolja meg, hogy komolyan tanul
junk  egymástól és végső sorban ez visz bele bennünket az önimádásba. 
Az önimádás pedig Isten trónfosztását jelenti. A legvisszataszítóbb gőg 
»a hívő gőg«, amely azokban a »hívő« em berekben m unkálkodik, akik 
m agukat em eleten képzelik a »földszinten« élő keresztyénekkel szemben. 
Igénk szerint a  gőgös és kevély em bernek az Isten ellene áll. Vagyis meg
ítéli és az ítéletben el is veszti.
1 1 E  KEGYELMET AD az Isten, azoknak, akik  m agukat előtte igen 

kicsiknek tudják  és em bertársaikra is úgy néznek, m int akik külön
bek náluknál. Persze a legtöbb em ber Istennel szemben még csak meg 
tud alázkodm, de az em berek •álőtt nem  hajlandó a magas lóról leszállni. 
Pedig Isten azt kívánja és azt m unkálja, hogy mi tudjunk alázatosak 
lenni em berek között is. Ahol nincs em berekkel szemben való alázatos
ság, ott nincs Isten előtt való megalázkodás sem. Egyházunkban is azok 
élnek helyesen, akik tudnak mindig nyitottan és tanulásra készen vissza
nyúlni a másik emberhez, még akkor is, ha annak álláspontját nem_ is 
tud ják  egészen m agukévá tenni.

VALLJUK MEG, hogy igen gyakran önigazságunkban tetszel- 
günk és azt akarjuk ráerőszakolni a másik emberre. Ha valaki, nem 
a mi álláspontunkat vallja, készek vagyunk azonnal kiátkozni az 
Any aszentegy házból.

ADJUNK HALÁT, hogy Isten kevélységünk ellenére még mindig 
lehetőséget nyit előtte való megalázkodásra és embertársainkhoz való 
jó viszonyulásra.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten az ő  igéjével alázzon meg ben
nünket és adja új életet adó kegyelmét nekünk. A most készülő gyü
lekezeti munkatervezéseket Isten színe előtt végezhessük el egyhá
zunk és népünk előrehaladása érdekében. K. Z.

© I B I I  A OLVASÓ
HETI IGE: Mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az 

alázatoságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az 
alázatosaknak pedig kegyelmet ád. (1. Pét. 5, 5.)

Augusztus 29. Vasárnap. — I. Kor. 15, 1—10.
Krisztus halála és feltám adása által van orvosság a bűnre. Krisztus 

él és Vele együtt mi is élünk. Ez az örömhír minden emberé, mégis 
életté és valósággá akkor lesz bennünk, ha szívünkkel valljuk, hogy 
éppen mi kaptuk ezt Tőle — m éltatlanul.
Augusztus 30. Hétfő. — Mk. 9, 33—37.

A tanítványok nagyravágyása abból következik, am it az igeszakasz 
előtt olvasunk: a tanítványok »nem értik  e mondást: Az em bernek Fia 
az em berek kezébe adatik és megölik ő t,  de harm adnapon feltámad.« 
Ő m indnyájunk szolgája lett, m ert szeretett bennünket. Ezért szolgáljunk 
mi is m indenkinek szeretetből.
Augusztus 31. Kedd. — I. Sámuel. 17, 40—51.

Isten azért választja ki Góliáth elleni harcra a kis Dávidot, hogy 
m indenki lássa: Isten az, aki cselekszik. A mi szolgálatra való alkalm as
ságunk Istentől van. Az ilyen szolgálat tanúskodás m inden em ber előtt 
arról, hogy van Istenünk.
Szeptember 1. Szerda. — Lk. 7, 1—10.

A százados ebben a történetben elénk éli: mit jelent felelni azokért, 
akikkel együtt élünk. Nem felülről és ellene beszélünk, hanem mellette, 
érte. T anuljuk meg: az igazi h it szerint nincs olyan ember, akin Isten ne 
akarna segíteni.
Szeptember 2. Csütörtök. — Csel. 12. 18—25.

Hetródes példáján tanuljuk  meg: Istené a dicsőség. Isten nem hagyja 
büntetés nélkül, ha mi »imádtatjuk« m agunkat.
Szeptember 3. Péntek. — II. Sámuel 16, 5—14.

Dávid király alázatosan elszenvedte Isten ítéletét. Meg kell tanul
nunk tőle meghajolni Isten előtt és gyakran az em berek előtt: hiszen 
Dávid felé is emberek közvetítették az Isten ítéletét.
Szeptember 4. Szombat. — És. 57. 15—21.

Elképzelhetetlen horderejű dolog: a szent Isten a megtörtszívűekkel 
közösséget vállal. Ez az Isten evangéliuma. Elég erő ahhoz, hogy ben
nünket kem énynyakúságunkban megalázzon, hitre indítson és igazi 
békességgel megajándékozzon. Bolla Árpád
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BÉL MÁTYÁS POZSONYBAN
gyár prózát idézi példa gyanánt fáradhatatlan tudós. S am ellett még 
m indenkinek, aki magyarul tanul.
Ugyanakkor kiadja Krmannal együtt

idei második Bél M átyás-évfor
dulóra, halálának kétszázötödik 

esztendejére (1749. augusztus 31-én 
halt meg Pozsonyban), idézzük fe l 
az érett férfi Bél Mátyás alakját. 
Ez a korszak Pozsonyé volt. A k i vé
gigsétál a pozsonyi Konvent-utcán, 
a protestáns-negyed halványsárga 
és zöld, kétemeletes házai között, a 
k é t templom m ellett, ahol mindig 
Bach-muzsika orgonafoszlányai len
gedeznek a nyári melegben, m ert 
valaki készül a vasárnapi istentisz
teletre, érzékelheti azt a térséget, 
amely Bél Mátyás napi életét körül
vette. Holott aSkkor még fából bar
kácsolt templomban prédikáltak itt, 
a várfalaikon kívül, egy macska- 
ugrásnyira ahhoz a palánksorhoz, 
am elyen túl szőlőkertek feküd tek  
sorban egymás m ellett, m int zöld
arany pántlikák.

J714-ben költözik ide Beszterce
bányáról. A  harmincöt év, ame

lyet Pozsonyban tölt. életének ve
leje, a teljes kibontakozás, az érett 
férfikor, az eredm ények szakasza. 
A z evangélikus líceum rektora lett. 
Bél Mátyás pedagógiája nagy újdon
ság volt dklkortájt Magyarországon. 
Francke közvetlen közeléből magá
val hozta az islkolaszervezés lendü
letét s a nevelés erejébe vetett 
mélységes hitét. Érezte, hogy neve
léssel nemcsak az ifjúságot, hanem  
magát a társadalmat is a fejlődés 
helyes útjára lehet terelni. Ügy 
látta, hogy egy m űvelt országgal si
keresebben lehet síkraszállni m ind
azon jogokért, am elyek a független  
és szabad Magyarország jogai vol
tak. Nem magyarázta, hanem m u
tatta, mekkora erő a felvilágosult és 
tevékeny ember. Francke módszeré
ből Bél Mátyást nem  annyira a 
pietizmus szelleme ragadta meg, 
m int inkább a valóság megismeré
sére ösztönző akarat. A  term észet
tudományók ismeretanyaga is azért 
hódít a pozsonyi iskolában. Elsősor
ban hazánk földjének és lehetőségei
nek megismerése az. Bél hívja fe l a 
líceum diákjainak figyelm ét Róma 
és Hellász helyett Magyarországra. 
Régi latin költők m ellett magyar 
történelmi kútforrásokat olvastat. 
Latinul és ném etül m utatja be a 
magyar nyelvtant s a legszebb ma-

a Kralici Bibliát a szlovák evangé
likusaiknak. Ném etül és latinul ír 
leginkább, hogy eredményesen tud
jon harcolni hazájáért. Szikrázó  
okosságának egész erejével 'küzd a 
türelemért, az ellentétek eltompítá- 
sáért, a rajongás és műveletlenség 
ellen a józan ész győzelméért. Azon  
volt, hogy a haza eltépett belső 'kö
telékeit, embertől emberig, magyar
tól a szlovákig, némettől a románig 
újból egybefonja s közös alapot te
remtsen m indnyájuknak. Ilyen ma
gasra vitte Francke módszerét, 

saládot alapít, példás életet él. 
Ha kell, inkább félrehajlik, 

m int a nád, de csak azért, hogy ú j
ból diadalmasan felegyenesedhessen. 
Nem karddal harcol, hanem a sze
retet szavával és az adatoknak cá
folhatatlan súlyával. Életében, m int 
a m unka emberének életében álta
lában, nincsenek »érdekes« vagy 
»drámai« vonások. Életét műveiből 
kell megértenünk, drámáját gondo
lataiból kell kihámoznunk. Holott 
nem  volt könnyű ez az élet. Képzel
jü k  el, hogy Pozsonyban, Bécs leg
hűségesebb magyar városában, a 
fejbólintó országgyűlések és király
koronázások városában, ahol minden  
a gyarmati sorsban vergődő ország 
kizsákmányolására s pénznek, áru
nak, állatnak, term énynek Bécsbe 
való gyors elszállítására van beren
dezve, hogyan élhetett egy magyar 
tudós, akinél tisztábban senki sem  
em lékezett• az ország egykori sza
badságára s aki még ezen felü l eret
nek is! Bél Mátyás tehát kettős k i
sebbségben élt Pozsonyban az ellen- 
reformáció ú jfa jta  fodrozásában. 
Jezsuiták fürkésző szeme leste m in
den szavát, m inden mozdulatát. Ma
gasra kellett nőnie szelleme erejé
vel, hogy a gáncsvetések barokk 
korszakában Bécsben is meglássák, 
sőt azon tú l is, egész Európa tudo
másul vegye. Ha számbavesszük, 
hogy történeti, földrajzi, nyelvtudo
mányi, irodalomtörténeti, néprajzi, 
teológiai, orvostudományi, term é
szetrajzi és újságírói m űveinek ter
jedelme több ezer kéziratos ív, ak
kor látjuk, m ennyit dolgozott ez a

vezette az iskolát is, lelkipásztor 
volt, aki gondosan készült m inden  
igehirdetésre, levelezett az ország és 
a világ nagy tudósaival, látogatókat 
fogadott hívei közül és tanáccsal 
látta el őket. Tervszerűen dolgozott 
és acélos erejével magával ragadta 
egész környezetét. Mondják, elbű
völő modora volt, ékesszólása le
fegyverezte ellenségeit is.
Bél Mátyás pozsonyi munkásságá

nak legnagyobb s legmaradan
dóbb alkotása Magyarország leírása. 
Életében szabadult fe l az ország a 
török uralom alól. Bél hatalmas, tel
jes, megbízható és részletes képet 
akart adni hazánkról. Tervet készí
tett m inden egyes vármegye meg
írására. M unkatársakat keresett az 
országban s e keresés közepette tá
madt a rem ek ötlete, hogy kérdő
lapokat ‘készít, pontosan megfogal
mazott kérdésekkel s azokat kiosztja  
vakációra hazautazó diákjai közt. 
A  szünetben m ódjuk lesz, kinekJki-  
nek a szülőföldjén, megszerezni a 
tárgyilagos adatókat. Persze, ehhez 
tudni kell, hogy a pozsonyi líceum
nak egész Magyarország területéről 
voltaik diákjai. Ezek a fiú k  kitűnő  
nyersanyagot hozták aztán Pozsony
ba. A  császár hatóságai és a kato
likus klérus gyanakodva figyelték.

Bél ekkor beutazta az egész or
szágot és a helyszínen ellenőrizte a 
diáitok gyűjtését. Hónapokig volt 
távol Pozsonytól, jegyzeteket készí
tett, leveleket írt. Erre már bevá
dolták a palatínusnál, a király he
lyettesénél, hogy veszedelmes Rá- 
kóczi-párti. Ennek fele sem  volt 
tréfa. Pálffy palatínus magához hi
vatta Bélt, áki kéziratával bebizo
nyította, m inő m unká t végez. N em 
sokára még feljebb m ent: Bécsbe,
III. Károly császárhoz, de ott egy 
térdhajlitással megszabadult a m e
gyénként való hajlításcSktól s ezen
túl aránylag nyugodtan dolgozhatott 
tovább. V igyáztak m inden monda
tára a cenzorok, ele Bél ügyelt arra, 
hogy az igazságot ne szavakkal s 
felháborodással, hanem  adatokkal 
fejezze ki. Használni akart az or
szágnak m indenütt. 1735-ben látott 
napvilágot a m ű első kötete, a »No- 
titia Hungáriáé novae historico-geo- 
graphica« (Az új Magyarország tör
téneti-földrajzi ismertetése). Ez a 
kötet Pozsony vármegyéről szólt. 
Latinul írta a könyvet, a régi Ma
gyarország hivatalos nyelvén, nem  
németül, nehogy még ném etnek  
higyjék valahol. Gyönyörű, szép kö
tetek Bél nagy m űvének könyvei. 
Tárgyilagosságára, igazmondására 
azóta is tám aszkodik az egész m a
gyar történelm i és földrajzi kutatás. 
Sajnos, könyvalakban nem  jelent 
meg az egész mű, bár Bél m ajdnem  
befejezte Magyarország összes vár
m egyéinek leírását. M unkája köz
ben, váratlanul, 65 éve$ korában, 
Pozsonyban meghalt. Felesége a m ű  
további köteteit nem  bírta kiadni, 
eladta a kéziratokat, am elyek regé
nyes vándorlás után m a a budapesti 
Nem zeti M úzeumban vannak, de egy 
részük még Bécsben található.
B l Mátyás a m i nagy szellemi 

örökségünk. Hagyatékában te
remtő erővel él: a protestáns elhi
vatottság, Magyarország igazi hu
manizmusa és a tudományos ku ta 
tás szépsége. M indháromra egy
szerre kell hivatkoznunk, m indhár
mat együtt kell életünkbe bekap
csolnunk. A  nagy embereik világító 
példája m indig ilyen  kötelességre 
int.
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N O RVÉG IÁBAN  Berggrav püspök  
a most folyó evanstoni gyűléssel 
kapcsolatban a legmelegebben aján
lotta az ott összegyűlt egyházaknak, 
hogy járuljanak közösen az úrva
csorához. Előbbre kell már ju tnunk  
egy lépéssel — mondotta, hiszen egy 
a bibliánk, egy a keresztségünk, egy 
a K risztusunk s egy A ty á n k  az Is
ten. Hogyan riadhatunk hát vissza  
attól, hogy együtt lépjünk az Ö asz
talához, am elyhez Ő maga hívogat 
bennünket?

*
IZRAELBEN az izraeli vallásügyi 

m inisztérium azt tervezi, hogy Illés 
próféta híres Karmel-hegyi barlang
ját egy fallal ketté osztja. A barlan
got ugyanis zsidó és keresztyén za
rándokok egyaránt nagyszámban fel
keresték s ezek kölcsönösen zavar
ták  egymás áhítatát. A barlang 
kettéválasztása eleiét akarja  venni 
a kéllem etlen eseteknek.

)-(
A JAPAN keresztyénség meg akar

ja hívni Evanstonban az Egyházak 
Világtanácsát, hogy legközelebbi tel
jes ülését 1959-ben Tokióba hívja 
össze. A japán egyházak 1959-ben 
fogják ünnepelni annak százéves év
fordulóját, hogy az evangéliumi 
misszió m unka ott elkezdődött.

00

JA P Á N B A N  ezidőszerint 62 protes
táns egyházi szervezet van. A  protes
tánsok száma 218.556, a római kato
likusoké 185.284. Japán lakossága 87 
millió. A  keresztyén egyházak taná
csába szervezkedett protestáns egy
házaknak 1548 tem plom uk van. A  
bennszülött lelkészek száma 2273, a 
misszionáriusoké 549.

O
SVÉDORSZÁGBAN dr. M anfred 

Björkvist, aki hosszú időn á t volt 
Stokholm püspöke, 70. életévének be
töltése u tán  nyugalomba vonult. 
B jörkvist püspök alapította a svéd 
evangélikus egyház egyik legjelentő
sebb belmissziói intézményét, a Ma- 
lar-tó m elletti Sigtuna-telepet.

A U SZ T R IÁ B A N  m eghalt Bohatec 
József, az ism ert osztrák protestáns 
teológus, aki Bécsben az egyetemen  
évtizedeken át tanított, 78 éves korá
ban június 6-án Weidenauban. Boha
tec morvaországi származású volt s 
kitűnt, m in t Kálvin életm űvének  
egyik legjobb ismerője. Több m int 
negyven alapvető értékű szakm unkát 
írt többnyire ném et nyelven, néhány  
tanulm ánya m egjelent magyar fordí
tásban is. Teológiai m űvein kívül 
jelentősek a Dosztojevszkijről, Schlei- 
ermacherről, Kantról és Descartesről 
írt munkái.

© •
PALESZTINÁBAN — m int isme

retes — Jézus idejében nem a héber 
nyelvet beszélték, hanem  az ahhoz 
sok tekintetben hasonló arám  nyel
vet. Jézus is ezen a nyelven beszélt. 
Az Ószövetség több könyvét is szír
arám  nyelven foglalták írásba. Az 
arám  nyelvet a perzsa uralom  kiala
kulása u tán  egész Indiáig használták 
főleg a hivatalos tárgyalásoknál és a 
tudományos életben. A mohamedá
nizmus előretörésével az arám  nyel
vet kiszorította az arab. A mi időnk
ben m ár csak néhány száz M alula 
községhez tartozó szír paraszt és 
Damaszkusz közelében levő falu népe 
beszél arám  nyelven. A Szíriái kor
m ány most Damaszkusz és M alula 
között u ta t ép ített és a M alulában 
felállított iskolában az állam i nyel
ven rendelték el az oktatást. Ez azt 
eredményezi, hogy rövid idő m úlva 
az arám  nyelv, amelyen tehát Jézus 
és az apostolok is beszéltek, kihal és 
nem lesz élő nyelv.

®
N O RVÉG IÁBAN  Eivind Berggrav 

nyugalmazott oslói püspök rendszere
sen tart rádióprédikációkat. Rádiós 
igehirdetései olyan népszerűek, hogy 
a norvég lelkészek  — m ivel az ige
hirdetést a vasárnapi istentiszteletek  
idejében sugározzák — az adás idő
pontjának megváltoztatását kérték. 
Sokan azért nem  m ennek templomba, 
hogy rádión hallhassák Berggrav ige
hirdetését.

ANGLIÁBAN az anglikán egyház 
rendtartása szerint nem engedélyezik 
az úrvacsorához való já ru lásá t azok 
számára, akik elváltak és újból há
zasságot kötöttek. Az angol közvéle
mény erős b írálatban  részesíti ezt a 
rendelkezést. P. T. Stevens lelkész az 
egyik napilapban cikket je len tete tt 
meg ezzel a kérdéssel kapcsolatban. 
A maga részéről is helyteleníti ezt 
az intézkedést, m ert eszerint az ú r
vacsorát ki lehet szolgáltatni egy 
olyan férfinak, aki megölte feleségét, 
vagy szennyirodalom kiadásával fog
lalkozik, ha azonban valaki elvált 
feleségétől és újból megnősült, nem 
já ru lhat a szentséghez. Ez teljesen 
érthetetlennek tetszik — írja  — és 
azt a benyom ást kelti, m intha némely 
lelkész csak egyetlen komoly bűnt 
ismerne.

0

N ÉM ETO RSZÁG BAN a hallei 
egyetem  nemrégiben tartott sportün
nepélye alkalmából labdarúgómér
kőzést is rendeztek. A z  egyetem  tiszt
viselői és professzorai álltak egymás
sal szemben. A  jobbösszekötőt dr. 
Arno Lehm ann professzor játszotta, 
a teológiai fakultás dékánja. A  kapu
ban is a hittudom ányi kar egyik 
asszisztense állt. A  méríkőzést a pro
fesszorok nyerték meg 3:1 arány-* 
ban.

SZLOVÁKIÁBAN TÖRTÉNETI 
TANULMÁNY jelent meg a huszitiz
mus felvidéki mozgalmairól. A ta 
nulm ányt Peter Ratkos történetíró 
írta  „Huszita forradalm i mozgalmak 
és a Felvidék” címen s a szlovák 
történettudom ányi folyóiratban láto tt 
napvilágot. Ratkos felteszi benne a 
kérdést: m iért nem volt a huszitiz
m usnak a mai Szlovákia területén 
olyan forradalm i erjesztő hatása, 
m int Csehországban. A választ a 15. 
századbeli Magyarország Felvidéké
nek társadalm i összetétele ad ja meg. 
A Felvidék városaiban más volt a 
helyzet, m int a cseh városokban, nem  
volt ott elég harcos, lázadó elem, 
m int a cseheknél, kisebb volt a 
feudalizmus ellen felkelő nép, azért 
volt kisebb a felvidéki huszitizmus 
is. De mégis föllángolt és hagyomá
nya m a is érezhető ott, m int anti- 
feudális hagyomány.

©
BELGIUM  egyik római katolikus 

folyóirata, az »Eglise Vivante« foglal
kozik a kolumbiai protestánsüldözé
sek kérdésével. »A kolumbiai kato
likus egyház magatartása a protes
tánsok iránt — írja a lap — sok ka
tolikus lelkiismeretében hív elő kel
lemetlen érzéseket. Ezek a katoliku
sok nem  tud ják megérteni, m ikén t 
lehetséges az, hogy a katolikus egy
ház, ha valahol kisebbségben van, a 
türelmességet hangoztatja, ahol pe
dig többségi vallás, ugyanakkor tü- 
relmetlenséget szít.«

fiz Evangélikus Élet kiadóhivatala
az előfizetők nyilvántartásában új 
rendszerre té rt át, mely az eddiginél 
sokkal biztonságosabb és a legkeve
sebbre csökkenti a tévedés lehetősé
gét. Az áttérés során felülvizsgáljuk 
előfizetőink befizetéseit és megálla
pítjuk, hogy általuk meddig fedezett 
előfizetésük, illetve m ekkora összeg
gel vannak hátralékban. Hátrálékos 
előfizetőinknek levelet küldünk, 
melyben közöljük a nyilvántartá
sunk által k im utatott hátralékukat 
és a rra  kérjük őket, hogy mielőbb 
rendezzék azt. K érjük olvasóinkat, 
hogy levelünket ne vegyék zaklatás
nak, hanem inkább szeretettel fogad
ják. Egyházi sajtónk Isten igéjével 
és szeretetben szolgálja egyházunk 
és gyülekezeteink ügyét és Isten 
iránti hálával tapasztalja m unkája 
során gyülekezeteink és evangéliku
saink szeretetét és támogatását. Ezt 
kérjük továbbra is m inden olvasónk
tól és ezért kérjük  jóindulatú támo
gatásukat az előfizetési díjak rend
szeres megküldésében és a hátralé
kok rendezésében.

K I T V A L L Á S A I N K B Ó L :

H I T B Ő L  V A G Y  C S E L E K E D E T B Ő L ?
M ivel tehát az em

berek saját erejökből 
nem képesek Isten tör
vényét teljesíteni, m ert 
mindnyájan bűn alatt 
és örök haraggal és ha
lállal sújtva vannak- 
ez okból a törvény se
gítségével a bűntől 
meg nem  szabadulha
tunk és meg nem  iga- 
zulhatunk; de adatott 
nekünk a bűnbocsá
natnak és Krisztusért 
való megigazulásnak 
Ígérete, a ki m i éret
tünk küldetett, hogy 
eleget tegyen a világ 
bűneiért és helyezte
tett közbenjárónak és 
engesztelőnek. És ezen 
ígéret nincs feltételez
ve te tte ink  érdemsze
rűségétől, hanem ke
gyelemből ad bűnbo- 
cső-~<ot és megigazu- 
tóst, m iként Pál m ond
ja (Rm. 11, 6.): »Ha 
cselekedetekből van, 
többé már nem  ke
gyelem« és m ásutt 
!Rm. 3, 21.) »Istennek  
igazságossága kijelen- 
letett a törvény nél
kül«, azaz ingyen (ke
gyelemből) adatik a 
bűnök bocsánata. ‘És 
így a kiengesztelés nem  
függ érdemeinktől. 
Hogyha a bűnbocsánat 
érdemeinktől függne és 
i  kiengesztelés törvény 
által l -tesülne, haszna
vehet e. len volna. Mivel 
ugyanis a törvényt 
nem teljesítjük, kö
vetkeznék, hogy a k i
engesztelés ígéretében 
sem lenne soha ré
szünk. Pál ekkép bizo
nyítja ezt (Rm, 4., 14):

»Ha törvényből lenne 
az örökség, hiábavaló 
lenne a hit és eltöröl
tetnék az ígéret.« Ha 
t. i. az ígéret beteljese
dése érdemeinktől, 
vagy törvénytől függ
ne, m in t feltételtől, az 
ígéret hiábavaló volta 
következnék, m ert a 
törvényt sohasem telje
sítjük.

M inthogy azonban a 
megigazítás kegyelm i 
ígéret alapján ju t osz
tályrészünkül, ebből 
következik, hogy nem  
igazíthatjuk meg ön
magunkat. M áskülön
ben m iért lett volna 
szükség igérettételre? 
Minthogy pedig az ígé
retet csak hit alapján 
kaphatja az ember, 
azért az evangélium, 
a m ely tulajdonkép a 
bűnbocsánatnak és a 
Krisztusért való meg
igazulásnak ígérete, a 
Krisztusban való hit 
által való megigazu- 
lást hirdeti, m elyet 
nem tanít a törvény és 
a m ely nem  azonos a 
törvény által való 
megigazulással. A  tör
vény ugyanis tettein
ket és tökéletességüú- 
ket követeli tőlünk. A z  
ígéret pedig nekünk, a 
bűn és halál által súj
tottaknak Krisztusért 
nyújtja  az ingyen való 
kiengesztelést s m i azt 
nem cselekedetek által, 
hanem a hit által vesz- 
szük. Ez a hit nem  visz 
Isten elé saját érde
meinkben való bizal
mat, hanem csupán az

Ígéretben, vagy a 
Krisztusban megígért

könyörületességben  
való bizalmat.

Ezen sajátos hit, a 
m elynél fogva m inden  
egyes ember azt hiszi, 
hogy Krisztusért m eg
bocsáttatnak bűnei és 
hogy Krisztusért kien- 
geszteltetett az Isten  
és kegyelmes, elnyeri 
a bűnbocsánatot és 
megigazít m inket. És 
minthogy a bűnbocsá
natban, azaz a rettegé
sekben megvigasztalja  
és felem eli a szíveket, 
annálfogva m egújít 
m inket és elhozza a 
Szentlelket, hogy az
után betölthetjük Isten  
törvényét, más szóval: 
Istent szerethetjük, Is
tent igazán fé lhetjük, 
valóban meggyőződve 
lehetünk, hogy az Isten  
meghallgat, engedel- 
igazulásnak ígérete, a 
m edkedhetünk Isten
nék  m inden kísértéseik
ben. így tehát az a 
hit, a m ely . ingyen  
nyert bűnbocsánatot, 
mivelhogy Isten harag
jával szembe a közben
járó és engesztelő 
Krisztust, nem  pedig a 
mi érdem einket vagy 
szeretetünket állítja, az 
a hit, a m ely azonos 
Krisztusnak igaz isme
retével, a m int egyrészt 
igénybe veszi Krisztus 
jótéteményeit, úgy 
másrészt m egújítja a 
szíveket és megelőzi a 
törvény betöltését.

(Az Apológia IV. cik
kéből.)

L I T U R G I K U S  R E N D
KANTORI SZOLGALAT

Az istentisztelet liturgikus énekeinek kottái a kántor számára. 
Kiegészítve a Dunántúli énekeskönyvnek a liturgiában elő nem 

» forduló dallam aival. (A Kapi-korálkönyv pótlására alkalm as 
füzet.)

A ra: 50.— forint

M egrendelhető: az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál, Budapest, 
VIII., Puskin-u. 12. Csekkszámlaszám: 220.278.
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S Z E P T E M B E R Az Egyházak V ilágtanácsa o a n s to n i  világzsinata
SZ E P T E M B E R  VAN. Megválto

zott a levegő íze és más a nap 
ereje is. A  fák  lombja között hűvös 
szél jár s fközben titokban odalopja 
az ősz keze simogatásának rozsdaszín 
nyomát. A  nyári m unkák lassan vé
gükhöz érnek s megkezdődnénk az 
ősziek a földeken, otthonaikban s iro
dákban egyaránt. G yerm ekeink  is 
előszedik könyveiket, füzeteiket, be
teszik tásikájukba s m egindulnak a 
kitáruló iskolakapuk felé. Közénk lo- 
pódzkodott az ősz.

G YÜ LEKEZETEINKBEN IS új 
munkaidőszaik kezdődik. M ert az egy
házi m unkának is van ritmusa. A  
megszakítatlan sorban végzett m unka  
során egy-egy ilyen fordulópont m in 
dig újra szolgálatunk kérdéseinek vé
giggondolására késztet. Most is, szerte 
gyülekezeteinkben beszélgetés kez
dődik a lelkészek és az egyháztaná
csok között, hogy felm érve a gyüleke
zeti élet különféle szükségleteit, meg
kezdjünk a m unkatervék készítését az 
ádventben fe lénk közeledő új egyházi 
esztendőre. Zsinati törvényeink ren
delkeznék így, törvénnyé alkotva azt 
a jó tapasztalatot, hogy az átgondolt, 
közös m unka jó eredménnyel bíztat.

EZ A  TERVEZGETÉS az egész 
gyülekezet ügye. Nemcsak azért, m ert 
arról van éppen szó benne, hogy m i 
történjék a gyülekezeti alkalmakon, 
hanem m ert a gyülekezet élete ala
kítja, formálja őket. Zsinati törvé
nyünk helyesen gondolkodott, ami
ken■ a lelkész és a presbitérium  kö
zös feladatává és felelősségévé tette  
a m unkaterv készítését, m ert olyan 
beszélgetést kezdem ényezett vele, 
amely képes nemcsak a presbitériu
m ok m unkájának megelevenítésére, 
hanem b izonyára. jó  hatással van  
magára a gyülekezetre is és nem  
utolsó sorban igen áldásos segítség 
magánaík a szolgáló lelkésznek. 
Nincs egyedül az előtte álló felada
tok. elvégzésében: ezt érzi és látja 
m inden lelkészünk m ost az egyház
tanáccsal együtt való tervező m un
kában. A z egyháztanács pedig az 
egész gyülekezetei képviseli. Így szól 
felhatalmazása is, de ha helyesen  
végzi m unkáját, akkor valóban csa
tornájává lesz a gyülekezet m inden  
jó kezdeményezésének, hogy az bele
kerüljön az új egyházi esztendő gyü
lekezeti munkáiba.

A Z ELŐTTÜNK ÁLLÓ  FEL- 
AD ATO K  lehetnek változóak 

az egyes gyülekezetek helyi viszonyai 
szerint, de sők közös vonásuk is van. 
M inden presbitérium  és m inden lel
kész bizonyára alaposan végiggon
dolja, hogy a gyülekezet hitének, 
helyzetének, problémáinak m egfele
lően m it és hogyan érvényesítsen, 
helyezzen előtérbe az új egyházi 
esztendő gyülekezeti munkájában. 
Ennek a sok helyi kívánságnak  
mégis sok egyező vonása lesz, am int 
a m i egész egyházunk sok hasonló 
vagy egyező kérdéssel foglalkozva  
építi hitét.

A  SZ E N T IR Á SSA L  VA LÓ  FOG
LALK O ZÁS további erősítése lesz bi
zonyára az egyik ilyen közös vonás. 
Reformációi örökségünket Isten az 
elm últ esztendőkben újra és egyre in
kább drágává és kedvessé te tte előt
tünk. Ez idén a gyülekezeti tagok ke
zébe is odakerült az ú j bibliafordítás, 
hogy sok ú j indítást adjon a Szent
írással való foglalkozásban. Istennek  
kell hálát adnunk azért, hogy a Bib
lia üzenetének jobb megértése, a k i
nyilatkoztatás isteni üzenetének kere
sése gyülekezeteink szívügyévé lett.

H ITBELI ÖRÖKSÉGÜNK is szí
vünkhöz nőtt. A  gyülekezetek m in
denütt szívesen fordulnak az egyház-

történethez, érdeklődnek Luther élete, 
hitvallásaink iránt. Egyházunk jó ha
gyományainak ápolása és érvényesí
tése is feladata az előttünk . álló 
munkának, öröm m el tapasztalhat
tuk, hogy az egyház történetének 
vizsgálása nem  vezetett gyülekeze
teinkben a m últba való tem etke
zéshez, hanem  h itük erősítésére 
szolgált azzal, hogy a tanulságost 
és követendőt keresték és találták 
meg benne.

JF  ERESZTYÉNSÉG Ü NK SA R - 
V K A L A T O S ÜGYE A  KÖZÖS

SÉG. Krisztus Urunk az egyházat 
nem magábazárkózásra, hanem szol
gálatra rendelte. Közösségi felada
taink közül az első tehát a világ
ban, népünkben való jó szolgála
tunk. A  világhelyzet, am iben most 
egyházi m unkánkat végezzük, Is
ten szeretetének sok biztató jelét 
mutatja. Egyházunk s benne m in
den gyülekezet ügye így a békéért 
vívott küzdelem, am elyben nem  ál
lunk meg m ost sem, hanem tovább 
akarunk haladni a háború gonosz 
rémének legyőzése és a béke áldá
sainak megtartása felé. Hazánkban  
pedig tovább végezzük a m agunk 
szolgálatát abban az építő m unká
ban, amely valóban közös ügyünk.

AZ ÖKUMENE KÖZÖSSÉGE is 
gyülekezeteink szívügyévé lett. A z  
evanstoni világzsinatra nemcsak de
legációnk készült, hanem az egész 
egyház, m inden gyülekezet, m inden  
hivő imádsága és hite hozzájárult 
ehhez a készüléshez. A zért van ez 
így, m ert — Istennek hála — m eg
erősödött h íveinkben az ökum enikus 
együvétartoZás, a közösség hite és 
érzése.

A GYÜ LEKEZETEK BELSŐ  
^  KÖZÖSSÉGÉRE is gondol

nunk kell.-A z elm últ években azt az 
ajándékot kaptuk Istentől, hogy m eg
erősödött egyházunk belső egysége és 
együtt tud tunk küzdeni hitünkért,
jó szolgálatunkért. Ezt az egységet 
kell továbbra is m egtartanunk és 
m unkálnunk. Felismerve és magun
kévá téve azt a közös célt, am it 
Urunk bíz ránk, hogy t. i. higgyük 
és va lljuk  az Ö irántunk és az egész 
világ iránt tanúsított szeretetét, hogy 
0  a világ reménysége, — egymás 
kezét fogva kell m inden erőnkkel 
azon lennünk, hogy h itünk erős, hit
vallásunk pedig eredményes legyen.

EZT A  KÖZÖSSÉGET szolgálja ez 
az őszi m unkaterv-készítés már kül
ső formájában is, hiszen csak úgy 
lesznek ezek a tervek helyesek és 
eredményre vezetőek, ha közös m un
kával készülnek és közösen hajtják  
is végre őket. A z  előkészítés m unká
jában is nagy szükség van a gyüle
kezeti tagok együttes imádságára, s 
szükség van az imádságra majd a k
kor is, ha már a gyülekezeti m unka  
ezeknek a terveknek az alapján fo 
lyik. S az előkészítés is a gyüleke
zetek egészének m unkájaként jön  
létre, s hogy valóban építő legyen 
végrehajtásuk, ahhoz is szükséges 
lesz az egész gyülekezet szíve is, meg 
közreműködése is.

H ITÜ NK SZER IN T az egyház kö
zösség. Közös hit alapján Isten Szent
lelke által gyü jtettünk egybe közös 
szolgálatra. Im ádkozzunk azért, hogy 
a közeledő új egyházi esztendőben 
is közösen szolgálhassunk hitünkkel 
és szeretetünkkél egyházunknak, em 
bertársainknak, hazánknak, népünk
nek és az egész emberiségnek-

Z.

D . d r . V e tő  L a jo s  p ü s p ö k ö t  a s  E g y h á z a k  V H á g ta n á c s a  
K ö z p o n t i  B i z o t t s á g á n a k  ta g já v á  v á la s z to t tá k

Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottsá
gának megbízatása lejárt. A világgyűlés megvá
lasztotta az új Központi Bizottságot. D. Dr. Vető 
Lajos püspök, Dr. Pap László református teológiai

akadémiai dékán, valamint J. L. Hromádka pro
fesszor, a prágai Comenius Hittudományi Fakultás 
dékánja és Ján Chabada szlovák evangélikus egye
temes püspök is tagja lett az új Központi Bizott
ságnak.

A Központi Bizottság beszámolója
Az EVT Központi Bizottságának 

elnöke, Beid chichesteri püspök be
számolt az elm últ (hat esztendő m un
kájáról. Bevezetőben arról szólt, 
hogy a világhelyzet egyre ú jabb  fel
adatokat tá r t az egyház elé ez idő 
alatt. Külön is kiem elte a hidrogén
bomba problém áját. »így az EVT 
feladata, hogy az egyházak közössé
gét erősítse és Krisztusról szóló bi- 
zonyságtevésüket kiterjessze, m in
dig nagyobb és nagyobb lett«.

A kilencven, különféle országhoz, 
fajhoz és hitvalláshoz tartozó tagból 
áldó KB esztendőnként ta rto tt ülése
ket. Bell püspök ezután áttekintést

H ű t ad tunk  m ár arról, hogy az 
EVT ünnepélyes megnyitó istentisz
teletén O xnam  püspök prédikált s 
szavait az 1948-as am szterdam i viláe- 
zsinat szavára alapíto tta: Szilárd el
határozásunk, hogy együtt m arad
junk! Az ö . S. Sz. most részleteket kö
zöl a  prédikációból. »Egyetlen evan-

Visser’t Hooft, az EVT főtitkára 
augusztus 16-án beszámolt eddigi 
m unkájáról a világzsinat plénuma 
előtt. »Az EVT feladata az egyházak 
szolgálata — m ondta — és az egyház 
igazi létének hirdetésében segít ne
kik. Segítő eszköz s ezért sosem le
het öncélú.« »Nem kérdés, hogy az

M indennap reggel áh ítat kezdi a 
programmot. A m unka voltaképpen 
három  egymás m elletti síkon folyik. 
Az első a  fő tém ával foglalkozik, 
elsősorban a plénum előtt, m ajd hat 
munkacsoportban, A tanácskozások

adott erről a m unkáról, m ajd ezeket 
mondta: A m unka közben világossá 
lett, hogy az ökumenikus feladat 
nem választható el az egyház külde
tésétől — m ert a küldetés nélküli 
egyház nem is egyház.

»Mindig tudtuk, hogy az egyházak 
riíágtanácsának szerve vagyunk, 
nem egy nyugati, keleti, déli vagy 
északi tanácsé. M indnyájunkat az a 
kívánság lelkesített, hogy Krisztus 
gondolatait felism erjük és minden 
közös kapcsolatunkban legjobb lehe
tőségeink szerint az Ö vezetésére 
bízzuk m agunkat« — fejezte .be b e 
számolóját Bell püspök, (ö. S. 3Z.)

gélium van — m ondta Oxnam püspök 
— és ez a teljes evangélium a Jézus 
Krisztusról, mely üdv-üzenetével az 
egyesnek és a közösségnék egyfor
mán szól. A keresztyének m indenek- 
feiett az igazságért való síkraszál- 
lásra kötelezettek.«

EVT-nek a keresztyén egységgel van 
dolga. De az EVT terem thet olyan 
helyzetet s  kell ás terem tsen, am ely
ben az egyes egyházak között oly sok 
közös dolog lesz, hogy a jelenlegi sza
kadások ' fenn tartására nem  lesz 
többé helyes alap« — m ondta be
számolójában V isser’t  Hooft főtitkár.

eredm ényét az erre a célra létreho
zott bizottság a  világzsinat üzene
tébe foglalja össze. E m ellett a  fő- 
m unka m ellett párhuzam osan fo
lyik az EVT »Felépítés és M unka- 
módszer Bizottságának« m unkája

azzal a céllal, hogy a tagegyházak 
kapcsolatait egészen a gyülekezete
kig megerősítse. A harm adik sík a 
látogatók részére rendezett külön- 
programmok, ifjúsági műsorok, stb , 
(Az Evangéliumi Sajtószolgálat nyo
mán.)

Előadások
Az Evanstonból érkező híradások 

említést tesznek az első napok ki
emelkedőbb előadásairól. Augusztus 
15-én »Krisztus a világ reménysége« 
címen dr. E. Schliíik professzor (Né
metország) és dr. R. L. Calhoun 
(Egyesült Államok) ta rto tt előadást. 
Augusztus 16-án este az evangélizáció 
kérdéseiről beszélt dr. D. T. Niles 
(Ceylon) és T. Wedel (Egyesült Á lla
mok). Augusztus 18-án este »Ázsia 
és A frika kérdése a keresztyónség- 
hez« címen hangzott el két előadás. 
M indkettő az egyház társadalm i, 
politikai és gazdasági felelősségét 
hangsúlyozta. Az előadók dr. Cb. 
Malik, Libanon követe az ENSZ-nél 
s egyben az Egyházak Nemzetközi 
Ügyekkel Foglalkozó Bizottságának 
tagja, valam int P. K. Dagadu lelkész, 
az A ranypart állam (Afrika) keresz
tyén egyháztamácsának fő titkára 
voltak.

Augusztus 20-án Dag Ham m arsk
jöld, az Egyesült Nemzetek fő titkára 
látogatást te tt az EVT világasinatán,

Két új tagegyház
Az Egyházak Világtanácsa egy

hangú határozattal két új tagegyhá- 
zat vett fel, éspedig a »Délafrikai 
Fok-tartom ány Holland Református 
Egyháza« és. a  »Délafrikai Bantu 
Református Egyház« nevű egyháztes
teket. Az EVT tagegyházainak száma 
ezzel 163-ra em elkedett. (Az ökum é- 
nikus Sajtószolgálat nyomán.)

G. B. Oxnam püspök prédikációjából

„Az Egyházak Világtanácsa eszköz az egyházak 
szolgálatában“

A konferencia munkája

„Két tem plom ért 1954“
M int ismeretes, a  Gyülekezeti Se

gély (Gyámintézet) országos m unkája 
ebben az évben két templom felé 
fordul. Oly m értékű jelentős segítsé
get kíván adni az ország két legré
gibb idő óta befejezetlenül álló 
épülő evangélikus templomának, 
hogy ezután a végleges befejezés
hez né legyen rem énytelen az építő 
két gyülekezetnek csupán a sa ját 
anyagi erejére támaszkodni.

Az adományokban megnyilvá
nuló országos szeretet a két 
építő gyülekezetben sem marad 
hatás nélkül. Fokozott munká
val és reménységgel viszik a két 
templom ügyét az évtizedes 
csonkásig után a befejezés felé.
Ebben kívántak  a Gyülekezeti Se

gély országos vezetői is segítségére 
lenni a két gyülekezetnek, am ikor az 
őszi m unkaévad megindulásakor kör
levelet bocsátottak ki az ország ösz- 
szes evangélikus letkészi hivatalai
hoz, am elyben kérték, hogy az egye
temes rendelkezések szerint október 
31-ig az adakozási és offertórium i 
lehetőségeket ta rtsák  nyitva s irá
nyítsák úgy a  hívek adakozó sze
retetét, hogy

a Gyülekezeti Segély számadá
sainak lezárásakor a tavaly be
gyűlt összeg háromszorosát ad
hassák át a két templom ja

vára.

Ez a reménységük erősen a té
nyekre támaszkodik. Nemcsak azért, 
m ert ekkora összegre m úlhatatlanul 
szüksége van a  két templomnak, 
hanem  azért is, m ert

számos oly gyülekezet van, ahol 
ennek a várakozásnak ismerete 
nélkül a hívek önkéntes szere
tettel a tavalyi összeg többszö

rösét adták össze.
A tájékoztató adatok, am elyeket a 

lelkészek folyamatosan küldenek be 
a  körlevél nyomán, még hiányosak, 
de m áris kiemelkedő, szép példákat 
em líthetünk. Ilyenek például

Budapest-Zugló, Kötésé, Nagy- 
veleg, Rákoskeresztúr, Bakony- 
csernye, Sámsonháza, Tiszaföld- 
vár, ahol mind meghaladták a 
tavalyi összeg négyszeresét s 
van köztük olyan gyülekezet is, 
ahol tizennégyszeresre, sőt tizen- 
kilencszeresére emelték. Ba- 
konyszombathely, Bezi-Enese, 
Bikács, Kerta, Sand, Öriszent- 
péter és más gyülekezetek is 
már meghaladták, vagy közel 
járnak a háromszoroshoz. Eb
ben megható az, hogy jórészt 
kicsiny gyülekezetek, de meg
értő szeretet fűti valamennyit.

A beérkezett jelentések nagyobb |

része arról számol be, hogy meg
haladták  a tavalyi összeg kétszere
sét. Bízunk abban, hogy az őszi idő
ben m indenütt igyekeznek elérni a 
háromszorosát.

A tavalyihoz viszonyítani relatív
nak látszik. Az áldozatikészség vilá
gosabban tükröződik a lélekszám 
szerinti átlagban. Ebben is megható 
példák állanak előttünk. Felsőnána, 
Zalaistvánd, Sámsonháza, Tállya, 
Kerta, Hegyeshalom, Tés meghalad
ták, vagy közel já rnak  a lélekszám 
szerinti kétforintos átlaghoz. Sőt 
Hemádvécse 3.83-mal halad elől. Ezt 
a gyülekezetei csak Révfülöp 
szárnyalja túl 4.04 forintos átlagá
val, ami annál kimagaslóbb, m ert 
maga is templomépítéssel küzdő s 
kicsiny gyülekezet. Mégis tud a m á
sik felé fordulni segítő kézzel.

Az ősz folyamán még minden 
gyülekezetben lehetséges adako
zás s a templomokban elhelye
zett Gyülekezeti Segély-perse
lyek felé reménységgel néz a 
Gyülekezeti Segély országos ve
zetősége s ez a reménység fűti a 
további terveket is: minden év
ben befejezni két épülőben lévő 
templomot. Már alakul a terve 
a jövő évi munkának, amikor 
vidéki, szórványtemplomok ke

rülnek sorra.

„Isten az, aki m unkál ja  bennetek mind az akarást, mind a munkálásl jókedvéből“ (F ii 2, 13.)



2 E V A N G É L I K U S  É L E T

L Á T O M Á S
Gótikus ivek alatt nézék fe l s nyúlok az égig, 
testem  karcsú támasztóoszlop, szem eim m el 
áldó napfény tört sugarát szemlélem  a templom  
szép színesablakain s felszívom  mind a magasba 
sokszínű, titkos látást táró, dús mozaikját.
Orgonaszó búg lentről, kórus zengi a hálát, 
felszálló hangjulk visz feljebb, m ind magasabbra, 
s már-már látom a kéklő, végtelen égen a dicsfényt, 
ott, hol a bús ívek  békéid, tiszta mosollyal 
céljuknál leborulva dicsőn egymásra találnak.

Bodrog Miklós

Készülj az ige hallgatására!
— Km. 9, 15—16. —

A »KÉSZÜLJ AZ IGE HALLGA-

ÖYÜLflCt Z f  TI M É Ü I
1954. szeptember 5. Szentháromság- u. 12. vasárnap. 

»Isten igazít meg« — Rm 9, 15—16. — Mk 10, 17—27. 
Liturgikus szín: zöld.

TÄSARA« CÍMŰ ROVAT nem  pré
dikáció, de nem  is egyszerűen írás
magyarázat. Előkészítés, útbaigazí
tás kíván lenni istentiszteletre ké
szülésünk közben. Nem pótolja tehát 
az istentiszteletet s a lelkész elől sem 
akarja  elprédikálni a prédikációt.

Sokan dolgoztak m ár e rovatban 
s a legkülönfélébb módon foglalkoz
tak az Igével. M int egyik legrégibb 
rovatnak talán m ár feledésbe is 
ment az értelm e és a célja. Hadd is
mételjük el azért: azt szeretnénk, 
ha híveink templombamenetel előtt 
— szombat este, vagy vasárnap 
reggel — elővennék a bibliát, elol
vasnák a prédikáció alapigéjét, el
mélkednének felette és imádságos 
lélekkel készülnének az ige hallga
tására. Ebben az imádságos előké
születben szeretnénk útbaigazítást 
adni.

VEGYÜK AZÉRT ELŐ A BIB
LIÁT és olvassuk el ezt a különös 
textust. Mint bibliaolvasó em berek 
szeretnénk megérteni mondanivaló
ját. Először is m egállapíthatjuk azt, 
hogy a 15. vers idézet az ó-szövet
ségből. A vers a la tt m egtaláljuk az 
utalást II. Móz. 33, 19-re. Nézzük 
meg miikor és m it is mondott Isten 
Mózesnek?

Izrael vétkezett Isten ellen, Arany
borjút tisztel helyette. Ha Isten köz
tük lenne, egy szempillantásban 
megemésztené a kem énynyakú né
pet. Mózes könyörög a népért és 
nem m er vele elindulni az ígéret 
földjére, ha Isten arca nem  megy 
velük. Sőt azért könyörög, hogy Is
ten m utassa meg néki teljes dicső
ségét, s ekkor em líti Isten saját 
neveként az em lített igét: »Es kö
nyörülök, akin könyörülök, kegyel
mezek, akin kegyelmezek.« Amikor 
pedig elvonul ígérete szerint Mózes 
előtt, ezt kiáltja: »Az Ür, az Ur, 
irgalmas és kegyelmes Isten, kése
delmes a haragra, nagy irgalmas- 
ságú és igazságú. Aki irgalmas m a
rad ezer íziglen; megbocsát ham is
ságot, vétket és bűnt; de nem hagy
ja a bűnöst büntetlenül.« (II. Méz. 
84. 6—7.)

Megkeresve az igét a  maga eredeti 
helyén, azt lá thatjuk , hogy az Isten 
kim ondhatatlan kegyelméről, bűn
bocsátó szeretetéről beszél.

MIKÉPPEN HASZNÁLJA PÁL 
AZ IDÉZETET? Lelkiism erete a  
Szentlélek által tesz bizonyságot, 
ahogy a 9. fejezetben olvassuk. Nem 
lehet, hogy Izrael engedetlensége 
m iatt mindenestől elkárhozzon. Is
ten kiválasztás szerinti végzése nem 
érdem, vagy cselekedet szerint van, 
hanem az eihívótól, magától Isten

től (11. v.). Az üdvösség vonala ki
választás és nem  érdem alapján 
van. De vájjon nem  igazságtalanság-e 
ez? Távol legyen! Hiszen m ár Mó
zesnek is m ondta az Isten, hogy ő 
kegyelem, irgalom Istene. Ef. 2, 8. is 
arról beszél, hogy »kegyelemből 
tartattok meg, hit által; és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka ez; nem 
cselekedetekből, hogy senki ne kér
kedjék.« Tit. 3, 5, szerint: »nem az 
igazságnak cselekedeteiből, am elye
ket mi cselekedtünk, hanem az ő 
irgalmasságából ta rto tt meg m inket 
az újjászületésnek fürdője és a 
Szent Lélek megújítása által.«

MINDEZT OLVASVA, megálla
píthatjuk, hogy valóban »nem azé, 
aki akarja, sem nem azé, aki fut, 
hanem a könyörülő Istené.« Isten 
bűneink m iatt m éltán kárhoztat
hatna s ki tehetne néki szemrehá
nyást, csak méltó büntetésünket ven
nénk el. Hogy bűneink, engedetlen
ségünk ellenére könyörül rajtunk, 
sőt saját fiát is feláldozta üdvössé
günkre, ez m ind az ő kim ondhatat
lan nagy kegyelméről beszél. Ahogy 
olvassuk sorba az igéket és elmél
kedünk, azt látjuk, hogy Isten ke
gyelme emberi értelm et meghaladó 
módon bontakozik ki szemünk előtt. 
Mindezek leírása m ellett fülembe 
cseng Rm. 2, 4. üzenete: »Avagy 
megveted az ő jóságának, elnézésé
nek és hosszú tűrésének gazdagságát, 
nem tudván, hogy az Istennek jósá
ga téged m egtérésre indít?« Ugyan
csak eszembe ju t Reményiik: »Ke
gyelem« című verse. »Először sírsz, 
Azután- átkozódsz, Aztán imádkozol. 
Aztán megfeszíted Körömszakadtig 
maradék-erőd, Akarsz, egetostromló 
akaratta l — S a lehetetlenség konok 
falán, Zúzod véresre koponyád, Az
után elalélsz. S ha ú jra  eszmélsz, 
mindent -ú jra  kezdesz. U tóljára is 
tompa kábulattal. Szótlanul, gondo- 
lattalanul, Mondod magadnak: m ind
egy, m indhiábaí'A  bűn, a betegség, 
a nyomorúság, A mindennapi 
szörnyű szürkeség, Tömlöcéből nin
csen, nincsen menekvés!

S akkor — magától — megnyílik 
az ég, Mely nem tá ru lt ki ótokra, 
imára, Erő, akarat, kétségbeesés, 
Bűnbánat — hasztalanul ostromol
ták. Akkor megnyílik magától az ég, 
S egy pici csillag sétál szembe vé
led, S oly közel jön, szépen moso
lyogva, Hogy azt hiszed: a  tenye
redbe hull.

A kkor — magától — szűnik a vi
har, A kkor — magától — m inden 
elcsitul, Akkor — m agától — éled 
a remény. Álomfáidnak minden 
aranyágán, Csak úgy magától — 
friss gyümölcs terem.

Ez a m a g á t ó l :  ez a  Kegyelem.«
Gyöngyösi Vilmos

Európa biztonságáért
K ét szerződésről írtunk nemrég. 

Akitor feszülten figyeltük az ú. n. 
európai védelmi közösséget erőltető 
törekvéseket. Ma már m int a fran
cia nép béketörekvéseinek egy újabb 
eredményét könyvelhetjük el, hogy a 
francia nemzetgyűlés elvetette az 
európai hadseregnek a békére oly ve
szélyes tervét. Hiszen a ném et m ilita- 
rizmus szabadjára eresztése lángba 
boríthatta volna Európát!

Ez a szavazás bizonyságtétel volt a
béke mellett. Ez már a m ásodik győ
zelem: az első az indokínai béke volt. 
Amikor most Franciaország újabb 
válaszút elé került, döntése ism ét a 
béke m ellett történt. A  francia nép 
— éppen úgy m int m inden jószán
dékú ember a világon — békét akar. 
A ném et kérdést is bélkésen és a béke 
érdekében akarja megoldani, s ezért 
vetette el az ú. n. Európai Védelmi 
Közösség tervét.

Űj reményekre jogosít ez a döntés 
és új feladatot ad. A  békéért küzdő 
emberiségnek, tehát m indnyájunknak  
az a feladatunk, hogy véglegesen és 
egyszersmindenkorra elűzzük a há
ború rém ét Európa és az egész világ 
fe je fölül. Ezért figyelm ünk most 
kétszerezetten ráirányul arra a m ásik  
szerződésre, am ely Európa kollektív  
biztonságát kívánja szolgálni, össze  
kell fognunk azért, hogy am int most 
újra diadalmaskodott a béke ügye a 
francia nemzetgyűlésben, úgy meg- 
valósítsvlk lépésről lépésre az egész 
világ tartós békéjét, a félelem  és ket
tészakítottság csíráját is m egszüntet
ve. Ezért a következő lépés Európa 
kollektív biztonságának biztosítása,

RÁKOSKERESZTÚR
Dr. Kósa Pál lelkész betegszabad

sága idején az egyházközségben Ma- 
docsal Miklós Deák-téri segédlelkész 
teljesít szolgálatot
ALBERTI

A gyülekezet augusztus 29-én ál
dozata vasárnapot tarto tt. Ez alka
lommal a hívek közel 14 ezer forin
tot adakoztak. Igét h irdetett Vállnt 
János esperes, szolgált a gyülekezet 
énekkara. Az istentisztelet kereté
ben keresztelte meg Válint János 
esperes Roszik Mihály lelkész Gábor 
nevű újszülött gyermekét. Az áldo
zati vasárnap bevételét a  templom- 
renoválásra, az egyházkerülettől ka
pott kölcsön visszafizetésére fordí
tották.
CSÉPA

A negyven lelkes anyagyülekezet 
150 lelkes szórványt gyűjt össze. 
Kis tem plom át évek óta nem  hasz
nálhatta, m ert düledezőfélben volt. 
A helyreállítási m unkát sa já t ere
jükből megkezdték, de a továbbha
ladáshoz segítségre van szükségük. 
Az egyházkerület is segíti a temp
lomépítést.

Az Evangélikus Elet kiadóhivatala 
szívesen továbbítja olvasóinknak a 
csépai tem plom renoválásra szánt 
adományait.

OROSHAZA-RÁKÖCZITELEP
Augusztus 22-én szeretetvendég- 

ség volt, templomi ünnepéllyel egy
bekötve. Előadást ta rto tt Aranyi Jó- 
zsefné. Közreműködött Nagy László 
és Farkas Kató. Igét h irdetett Far
kas Lajos helyi lelkész,

CSÖGLE
Augusztus 22-én ik ta tta  be Halász 

Béla esperes dr. Fabinyi Tibort a
lelkészi állásba. 1. Kor. 4, 1—2. alap
ján a lelkészi szolgálat szépségéről 
beszélt s többi között a következő
ket mondotta: »A mi népünk hálá
san fogadja s szívébe zárja  azokat, 
akik a szeretet és békesség örömhí
rét hirdetik nekik.« Az új lelkész az 
előírt ige alapján  . prédikált. Az 
Evanstonban tartózkodó D. dr. Vető 
Lajos püspök nevében Bácsi Sán
dor püspökhelyet,tes mondott üdvöz
leteit.
EHHEZ A SZAMUNKHOZ
csekklapot mellékelünk. Szeretettel 
kérjük előfizetőinket, hogy a csekk
lapon újítsák meg előfizetésüket, 
amennyiben az időszerű, vagy hasz
nálják fel hátralékuk rendezésére. 
A csekk hátoldalán kérjük mindig 
jelezni, hogy a befizetés milyen 
célra történik!
HÄZASSAG

Vámos József teológiai akadém iai 
titk ár és Koltai Emilia szeptember 
5-én Soltvadkerten ta rtják  esküvő
jüket. A szolgálatot Sikter András 
esperes végzi, a vőlegény tanúja dr, 
Pálfy Miklós dókáin.
SZÜLETÉS

Lupták Gyula nyáregyházi lelké
széknek augusztus 26-án második 
gyermekük született. Neve: Piroska.

Weiler Henrik szepetneki lelké
széknek augusztus 4-én ötödik gyer
m ekük született. Neve: Mária.

HALÁLOZÁS
Venyercsán Adám, a tótkomlósi 

egyházközség volt felügyelője 88 éves 
korában meghalt. A gyülekezet nagy 
részvétével tem ették  el Tótkomló
son. 50 esztendeig állt a  gyülekezet 
szolgálatában, m int presbiter, másod
felügyelő, m ajd felügyelő. Az igaz
nak emlékezete áldott.

POSTALÁDA
Járosi Andor, volt kolozsvári es

peres leánya írja : »Nagyon köszö
nöm az Evangélikus Élet m egkül
dését. Egészen pontosan kapjuk 
hétről hétre s annyi örömmel olvas
suk. Jó látn i ezt a mozgalmas egy
házi életet s általában sok m inden
ről tájékozódni belőle«. — Járosi 
Margit Zoványban ól és Antal Sán
dor reform átus lelkész felesége. 
Maga is elvégezte a teológiát és öz
vegy édesanyjával együtt bőven k i
veszi részét a gyülekezeti munkából.

Alkonyati számvetés
Nagy-nagy csöndesség száll irdatlan magosban, 
ritka szárnyverését fü leli a tájék.
Távol vonat sípol hosszan, vontatottan, 
aztán az is elhal. Darvadoz a nyárvég.

Darvadoz a nyárvég. Lila láng az alkony, 
a táj csupa árnnyá szűkül nemsokára.
Éledő, szelek közt változik el arcom, 
aki tegnap voltam, az est nem  találja.

Házaik ablakában sárga világ gyullad.
Emlékőrző csendben koppan el a léptem.
Ki homloka mögött viszi el a múltat, 
önmagától nem  tud elszakadni mégsem.

%
■ Emlék? El az most is. De formálva egyre,

Vélem  együtt tér csak hallgatón a földbe.
Hanem addig hordom, szikrát se feledve, 
végzem rendelt dolgom és vallók felőle.

Vidor Miklós

MEGJELENT! MEGJELENT!
DR. KARNER KÁROLY Új KÖNYVE:

BEVEZETÉS A  TEOLÓQIÄ B A
Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály 

212 oldal, kartonálva 35.— Ft, 
félvászon kötésben 43.— Ft.

Megrendelhető: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály 
Budapest, VIII., Puskin-utca 12.

Csekkszámla szám: 220—278.

A tisztelendő kapitány úr
í r t a :  H orváth  A ndrás

égi írás került kezembe. Régi írás a 
régiekről. Címe: »Az én életrajzom«. 

írója és egyik szereplője Vitális József egy
kori tanító, aki átélte az 1848—49. évek for
rongó eseményeit. Elevenedjen meg előttünk  
a drága m últ szép em lékeivel és búsitó fá j
dalmával . . .

. ..K ü lönös év volt az 1848. e szten d ő ... 
A  telet hamar felváltotta  a tavasz. Február
ban már fo ly t a m ezei m unka, márciusban 
m ár kikelt a vetés s zöld bársony borí
totta a szántóföldeket. A  magyar föld gyer
m ekeit elhódította a varázs: Petőfi eldörögte 
Pesten a Nem zeti dal-t s egy nép, gyerme
kektől az aggastyánokig nem zeti kokárdával 
tündökölt. A z esem ények ágy rohantak, m int 
a megáradt patakok. M indenfelé megalakul
tak a nemzetőrségek, m ert a nem zet nagy 
döntések elé került.

Így kelt életre a Divényi Nemzetőri Zászló
alj is s ennek volt kapitánya Lőrintsek Sá
muel lónyabányai evangélikus lelkész, hadna
gya pedig Vitális József tanító, Divény, Ló- 
nyabánya, Udvarháza, Rózsaliget, Vámosfalva, 
Dabar és Kotmány lakosait szervezték be a 
nemzetőrségbe, összegyűjtö tték a kiszolgált 
katonákat, akik már ism erték a hadvezetés 
kis tudományát. M egtanították őket a német 
nyelvű vezénylés helyett a magyar nyelvűre 
s hogy jó kedvvel végezzék m unkájukat, ha
vonta egy-két forint járulékot kaptak és káp
lárt, vagy őrmesteri rangot.

A  falvakban a hét közben oktatott csopor
tokat vasárnap délutánra gyű jtö tték össze a 
lónyabányai »gyakorló tér«-re, vagyis a falu  
alatti legelőre. A z  őrség tagjain csákó volt, 
vagy kucsma, egyiken piros katonanadrág, 
m ásikon szakadozott nadrág, de volt olyan, 
aki zsinóros atillában feszített.

Fegyverük? Nem vált. Hogy is lett volna, 
amikor még a rendes katonaságnak is alig 
jutott! A  gazdák birtokában akadt ugyan egy-

egy puska, de ezeket fé ltve őrizték a kóborló 
szegénylegények ellen való védekezésre. A  Di
vényi Nemzetőrség első fegyvere — két réz
dob volt, am elyeknek hangja azonban a har
madik . faluba is elszám yalt. A z már nagy 
kitüntetésnek számított, amikor Vitális had
nagy úrnak egy jó barátja szép jurátust kar
dot küldött nem zetiszínű övvel és kardkötő- 
val. Idő m úlott el, amíg »kéz alatt« beszerez
hettek m integy 30 puskát. Nem  volt más 
hátra: csináltatni kellett, de csak lándzsá
kat, am elyek fokosszerű fe jben  végződtek és 
borzalmas szúró hegyben. »Félelmes és bor
zalmas látványt nyú jto tt az ilyen módon fe l
fegyverzett tömeg — írja az életrajz írója — 
kivált, ha a napfény megcsillogtatta a sok 
lándzsát és baltát és am ikor rohamra lett 
vezényelve. A  fen t leírt lándzsával kivált a 
lovasok ellen lehetett sikerrel küzdeni, mert 
hosszúságánál fogva a száguldó lovat lehe
tett orron ütni, m ielőtt még a lovas kardjá
val elérhetné az ellenfélt. Ezen fegyver az 
ilyen nép kezében sokkal praktikusabbnak 
Is bizonyult, m int az ócska fegyver, mellyel 
egy negyedóráig kellett előbb küzdeni, míg 
végre egyszer lőhettek v e le . . .«

Így fo lytak a zászlóalj gyakorlatai a gya
korlótéren s a befejezés hatalmas, lelkesítő 
áldomás volt. Ez annyira hatott és buzdította 
a lakosságot, hogy sokszor olyanok is részt 
vettek a gyakorlatokon, akik  a lajstromba fel 
sem voltak véve. »Megjegyzem, hogy abban 
az időben igen olcsón lehetett áldomásozni, 
ha az ember 1— 2 forintot áldozott, m ert eb
ből csaknem száz em bernek ju tta thatott 1—2 
üveg szilvapálinkát.«

A  nemzetőrség lelke a tisztelendő kapitány 
úr, Lőrintsek Sámuel. Szép szál ember.

Aranylóan fényle tt arca bőre s foga villogott, 
m int a farkasé. Szakálla selym esen övezte 
arcát s hosszú haja vállát verte. Tenger zú 
gott a szavában s visszhangzó, dörgő he
gyek. Választékos stílus, forró magyar érze
lem, nagy 'műveltség jellemezte. Életre lelke
sített, de önmagának halálát okozta egyetlen 
beszéddel.

Idézem  az életrajzot: »Amíg m i itthon, a 
Felvidéken, úgy szólván csak já tszottuk a 
katonásdit, addig mindenfelől érkeztek a szó
zatok lángokban álló véres csatákról, am elyek  
nyomában m indenütt pusztulás és enyészet 
járt. Egyszer csak országszerte az a hír ter
jedt el, hogy a magyar kormány, az ország 
nagyjai, az országgyűlés, Debrecenben k i
mondták az ország függetlenségét és a Habs- 
burg-dinasztiát trónvesztettnek nyilvánítot
ták 1849. év április hó 14-én, Ezen történelm i 
és az egész országra kiható nagy esem ényt a 
kormány országszerte a városokban tartandó 
ünnepségekkel kívánta emlékezetessé tenni és 
így m integy közvetve a nép szívébe is örömet 
és lelkesedést csepegtetni. Első ilyen ünnep a 
losonci járás számára volt rendezve Losonc 
mezővárosban.«

A  belső város piacán tribünöket állítottak 
fel. A z utcákban diadalkapuk, a házakon vi
rágfüzérek és fenyőgalyak. Özönlött a nép 
és előrobogtak a fényes fogatok. A  város
környéki zászlóaljakat berendelték a rend 
fenntartására.

Délelőtt 10 óra volt s három templom  ha
rangjai zúgtak. Utána tarackok reszkettet- 
ték meg a levegőt, m ajd megszólalt a zene
kar sok trombitája. A  magyar nyelvű  ünnepi 
beszéd elhangzása .után következett Lőrintsek 
Sámuel tót nyelvű szónoklata. A  csendes be

vezetés után  *fékeveszte tt indulat ve tt rajta 
erőt, m it lángoló hazaszeretet idézett elő. A z  
uralkodócsaládra á tkot szórva, a fiatal csá
szár anyját Jezábelnek, a Kamarillát átko
zott pokoli fa jzatnak nevezve, az egész Habs
burg-házat detronizálta. Lőrintsek szónoklata 
nagy hatást gyakorolt a jelenlévőkre. Befo
lyásolta úgy az úri osztályt, m in t a népet, 
kiknek egy része percekig ta r tó . éljenzés és 
tapssal fe jezte ki helyeslését, m ásik részét 
azonban félelem m el és balsejtelemmel töl
tötte el a merész szárnyú beszéd.«

— »Ki gondolta volna, hogy ezen a szép 
nemzeti ünnepen, m időn ezer és ezer embert 
lelkesített, m ikor fenséges szavaival számtalan 
lélek titkos gondolatainak adott kifejezést, —  
tulajdonképpen saját halotti beszédét tartotta 
s a babér, m ely homlokát ékesíté, az ő ha
lotti koszorúja lett?«

A  kamarilla titkos megfigyelői ezen a •na
pon Lőrintsek neve mellé keresztet tettek. 
Amikor m egtörtént Világosnál a fegyverleté
tel, megkezdődött a magyarok felszámolása. 
Lőrintsek is tudta sorsát. Egy filiában vég
zett istentisztelet után rosszul lett, otthon  
ágyba feküdt. Futott a hír s másnap kora 
délután az egész falu népe sírás és jajgatás 
közben tolongott a paróchia körül. Lőrintsek 
arcát eltorzította a fájdalom. A  m egérkezett 
orvossal egyedül kívánt maradni s félórás be
szélgetés után az orvos közölte a hozzátar
tozóikkal, hogy a méreg éjfél után vé
gez vele. Reggelre, 1849. szeptember 27-én, 
nagy kínok között m eg h a lt. . .

Búcsúztassa el őt krónikása: »A nagy vesz
teség m ellett nagy értékű kincset is hagyott 
hátra és ez lángoló hazaszeretete, m elynek  
nemcsak hirdetője, hanem legbuzgóbb köve
tője is volt, s m elyet m inden ember szívébe 
beoltva, szelleme áthatotta az itteni nem ze
déket. A z ő sokat hangoztatott jelszava: a 
haza m inden e lő tt . . .«
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Ö R E G E K
A családi körhöz
a legszűkebb értelem ben vett csalá
don kívül (házastársak, szülők, 
gyermekek, testvérek) gyakran még 
más vérszerinti hozzátartozók is 
tartoznak. Rokonok: egy-egy nagy
bácsi, nagynéni, de legtöbbször egy- 
egy nagymama, nagyapa, öregek. 
Róluk szeretnénk most pár szót 
szólani.

M indnyájan gyermekeik voltunk 
egyszer és — ha Isten megengedi 
azt az időt érnünk — m indnyájan 
lehetünk még öregek. A hosszú élet 
a Szentirás tanúsága szerint Isten 
ajándéka. Az öregség azonban m a
gában véve igen sokszor nagy teher. 
Megöregedni: sors; — szépen meg
öregedni: kegyelmű ajándék. Minden 
kornak megvan a m aga terhe, de a 
maga szépsége is.

Az öregség dísze a megbékélt 
szív s a derűs böleseség. Ez 

azonban feladat is.
Nehéz feladat. M ert az öregség, 
m int mondottuk, m agában véve is 
nehéz teher. Legtöbbször azonban 
más terheik Is járu lnak  hozzá s ezek 
azok, am ik igazában keservessé 
teszik. Csak hárm at — a legfőbbe
ket — hadd em lítsük meg közü
lük,

A magány.
Az öreg em ber legalább is így érzi 

és sokszor csakugyan így is van — 
lassanként egészen m agára marad. 
K ortársai elhullanak mellőle. Las
sanként több ismerőse lesz a  tem e
tőben, m int az élők között. Elveszíti 
barátait, szeretteit, akikkel együtt 
é lt s akikhez életének egy-egy da
rab ja fűződött. Az a világ, am ely
ben ő erejének teljében élt és m un
kálkodott, elsüllyedt, m int A tlan
tisz, a  mesebeli földrész. Csak az 
emlékezés harangszava hat fel néha 
a mélyből. Az új világot, am elyik 
aközben született, míg ő megörege
dett, legtöbbször nem  tud ja m egér
teni. N.e csodálkozzunk ezen. Déd
anyáink keresztet vetettek, ha a 
vasút füstölgő ördögm asináját el
robogni látták. »-Nem Isteniül van 
e‘ fiam« — hallottam  én is még 
egyik dédszülém m ondását em le
getni.

Az öreg ember — nem mindig, 
de gyakran — az emlékeiben él.
A mában, úgy véli, feleslegessé 
lett, a jövőről nem tud álmodni 

már.
-A lélek lassan emlékmúzeum lesz«, 
irta egyszer valaki.. S minél gyor
sabban rohan az idő, annál mélyebb
re tágul a szakadék a  nemzedékek 
között. Siető századunkban ez foko
zott m értékben így van. Sokszor m ár 
a negyven évesek nem  értik  meg a 
húszéveseket és viszont. S mivel 
mindig az az erősebb, aki fiatalabb 
— hiszen előtte még az élet — ne
kik kell megértőbbnek lenni.

Sok szeretet, sok megértés, sok 
türelem kell az öregekhez. De 

tartozunk vele!
Hiszen, ők is türelm esek voltak 

egykor — am ikor mi gyermekcsí
nyeinket elkövettük. Szívünk szerint 
is nagy szeretettel kell hordoznunk

őket, hiszen egykor, — m ikor még 
járni sem tudtunk, — ők hordoztak 
minket. És ez az Isten parancsolata. 
A Szentírás sok helyen szól arról, 
hogy az öreg em bert tisztelni és 
megbecsülni kell (II. Móz. 19, 32; 
Péld. 23, 22; Jób. 12, 12; I. Timót. 
5, 1; stb.). Feladat ez és kötelesség, 
am it elvár tőlünk az Ur.

A betegség.
Betegnek lenni szenvedés. S az 

öregség ritkán  van e nélkül a szen
vedés nélkül. Hiszen az öregedés 
éppen abban van, hogy elkopik az 
emberi szervezet. Maga is m ár be
tegség. H át még, ha az általános el
gyengüléshez fájdalm as, idült meg
betegedések is járulnak. Gyógyít
hatatlan  betegségek, amelyek síny- 
lődéssé teszik az életet, s am elyek
ből megváltás a halál, de bizony 
sokáig kell reá  néha várni. A be
teges öreg ember, a  tehetetlen em
ber terhére van önm agának is. Mi
lyen keserű, ha azt érzi* — m ert 
éreztetik vele — hogy terhére van 
m ásoknak is, a  környezetének.

Nincs keserűbb érzés, m int ha 
valaki haszontalannak érzi az 
életét, feleslegesnek érzi magát, 
olyannak, akire nincsen szük

ség, aki csak útban van.
Évekkel ezelőtt m eglátogattam  egy 
teljesen vak, öreg em bert. Mindig 
egyedül vagyok — panaszkodott. 
Pedig két unoka is ugrándozott a 
házban. Az igaz, hogy a szülők m ind
ketten  m unkába já rtak ; de persze, 
szabad idejükben azért törődhettek 
volna kissé az öreg em berrel is. Eh
hez azonban egy kis lemondás, egy 
kis áldozathozatal kellett volna. Egy 
kis hitből fakadó szeretet. Nemrégi
ben olvastam  egy egyházi lapban, 
hogy egy családban hirtelen súlyo
san megbetegedett az egyik család
tag — éppen a nyaralásra utazás 
időpontja előtt. A beteg ellenkezése 
dacára úgy döntöttek, hogy lemon
danak az útról és otthon m aradnak 
m indnyájan a  beteggel. S úgy ta 
lálták, ebben az önkéntes áldozat- 
vállalásban, hogy még sohasem volt 
ilyen szép nyaralásuk.

A gond.
A gond az em beri léllek megőr

zője. Ezért óv Jézus az aggodal
maskodástól. A parancs világos, de 
a kísértés nagyon erős, hogy egészen 
hatalm ába kerítse szívünket a meg
élhetés gondja: m it eszünk, mivel 
ruházkodunk? A m egélhetésért való 
verítékes fáradozás hozzátartozik 
az em beri élethez. Ez

a teher azonban szinte elvisel
hetetlen, ha m eghajlott, megfá
radt, öreg váltakra nehezedik. 
Az öreg em bernek nyugalomra 
volna szüksége, a m egfáradt test 

pihenésre vágyik.
Az öreg em ber gyakran hajlamos 
az aggodalmaskodásra, néha jogosan 
Is. Talán, m ert nincsen gyermek,aki 
levenné válláról a terhet. A gondos
kodó szeretet menedéke szükséges 
annak, aki m ár csak szélsodorta őszi 
falevél az élet viharában.

Ahol él a  gyülekezet.
és tagjai élik is hitüket, ott bizonyá
ra  van szem mindezek meglátására, 
van szív, mely szeretette] fordul az 
öregek felé, van kéz, mely ágyat vet 
nekik, asztalt terít és elsim ítja az 
élet ekéje vonta ráncokat. Sokat 
beszélnek m anapság a nagym am ák 
és nagyapák -reak tiválásáró l-, a r
ról, hogy am ikor az élet ütem e 
m unkába szólítja sok helyütt m ind
két szülőt, az »öregek« vezetik a 
háztartást, gondozzák a  gyermeke
k e t

Szívesen teszik, megfiatalodnak 
benne, úgy érzik, hogy ú jra  
hasznosak lehetnek, sürögnek, 
forognak; ez a másodvirágzás 

bearanyozza életük alkonyát.
Ám, necsak ott s aszerint becsüljük 
meg őket, ahol s am ennyire hasz
nosak lehetnek. Hanem szeressük, 
tiszteljük, gondozzuk őket önm a
gukért. M ert így d ik tálja — remél-' 
hetőleg — a  szív, a  hálás gyermeki 
szeretet. Aki maga is szülővé lett 
m ár, az kezdd igazán m egérteni és 
megbecsülni a maga szüleit. Pedig 
ez az Isten akarata , a mennyei 
Atyáé, akiinek gyermekei vagyunk, 
ifjak, felnőttek, öregek, egyaránt, 
nagyon szeretettek a Jézus Krisz
tusban s ezért elhívottak a szeretet 
szolgálatára.

G. Gy.

M e g ta r tó i. . .
Részletek dr. O ttlyk Ernő teo
lógiai intézeti tanár augusztus
29-1 rádiós Igehirdetéséből. 
Alapige: Jak . 1, 22—25.

MIT IS JELENT IGÉT HALL
GATNI? Ez kétségtelenül nagy és 
szent dolgot jelent, m ert az Ige hall
gatásán keresztül m unkálja Isten 
üdvösségünket. Pál apostol szerint: 
-A hit* hallásból van, a hallás pedig 
Isten igéje által.«

Igehallgatás nélkül tehát nem 
lehet h itrejutnl.

P e  ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
semmit sem ér az az igehallgatás, 
amelyből nem  szárm azik h it és vale 
megtérés, új élet, krisztusi cseleke
det.

Ha azt kérdezzük, hol található 
Isten akaratának  sum m ája és fog
lalata, akkor Jézus K risztus szavá
val felelhetünk erre, hogy

a nagy parancsolatban található 
ez, am elyet Jézus Krisztus az őt 
kérdezőknek így foglalt össze: 
»Szeresd az Urat, a te  Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedböl 
és teljes elmédből; és szeresd fe
lebarátodat, m int magadat.« Eh
hez az ősi mózesi törvényhez 
Jézus még azt fűzte hozzá: 
»új parancsolatot adok néktek, 
hogy egymást szeressétek, am int 
ón szerettelek titeket, úgy sze

ressétek ti is egymást.«
Az Ö- és Újszövetség egybehangzó 
szava szerint tehát az Isten és em
berek iránti szeretet nagy parancso
la tában  foglalható össze Isten tör
vényének m inden részlete és kíván
sága. Ugyanakkor az Isten és embe
rek irán ti szeretetből bontakozódik 
ki m inden részletfeladatunk, am it 
Isten vár tőlünk a hétköznapok sod
rában. Ennek a  cselekedeteit kell 
végeznie annak, aki az igének nem 
csak hallgatója, hanem  m egtartója 
akar lenni.

AZ EMBEREKÉRT VÉGZETT 
KERESZTYÉN CSELEKVÉSÜNK
NEK Istentől adott term észetes és 
ugyanakkor konkrét területe: ha
zánknak és népünknek a  szolgálata. 
A m agyar protestantizm us legjobb 
nemzeti hagyományai alapján kell 
cselekedni naponként hazánk és 
népünk boldogulása érdekében. Is
tentől drága lehetőséget kap tunk a 
nemzeti egységben, abban a  m unká
ban, am elynek célja, hogy boldog, 
békés, gazdag életet élhessen ha
zánk. Amikor ebben közreműkö
dünk, akkor fe jtjük  ki a  m agunk sa
játos keresztyéni h ivatását népünk 
körében.

Egyházunk előtt nagyszerű táv
lat nyílik ki; hirdetni Krisztus 
evangéliumát, hogy az emberek 
üdvözüljenek a  mennyben, bol
doguljanak a földön, K risztus
követő életet éljenek, és általuk 
is növekedjék a földi jólét, béke 

és igazság!
Ha ezt tesszük, a mi m unkánk és 
hazaszeretetünk által is beigazolódik 
H aubner M áténak, az 1848-as m a
gyar szabadságharc ügyében lelkesen 
részvevő evangélikus püspöknek a 
szava: »Nincsen evangéliumi keresz- 
tyénség, jó hazafiság nélkül!« A hit
ből fakadó cselekedetek sohasem 
légüres térben végbemenők, hanem 
mindig konkrét helyzetben megva
lósuló cselekedetek. Megigazító hi
tünk gyümölcsei legyenek hazánk 
javát és előmenetelét szolgáló csele
kedetek!

H I T V A L L Á S A I N K B Ó L :

Isten  ig a z ít  m eg
Részletek a Formula Korikordiae c. hitvallási iratunk második cikkéből 

(»A szabad arakatról«).

A z  első részből:
A  m i tanításunk, hi

tünk és hitvallásunk 
az, hogy az ember ér
telme és esze a lelki 
dolgokban vak, saját 
erejéből m it sem  ért, 
amint megiratott: »A  
természetes ember 
semmit sem ért meg  
Isten Leikéből, bo
londság a számára és 
nem foghatja  meg«', ha 
a lelki dolgokban meg
kérdezik.

Hasonlóképpen hisz- 
%zük, tan ltjuk és vall
juk, hogy az ember új- 
já-nem-született aka
rata nemcsak elfordult 
Istentől, hanem Isten  
ellenévé lett, olyany- 
nilira, hogy csak a go
noszra van kedve és 
akarata s arra, ami Is
ten ellenére van, am int 
megiratott: »az ember 
szívének gondolata 
gonosz, ifjúságától fog
va«. Bizony, am ily ke
véssé képes egy holt
test saját magát fel
éleszteni földi, testben  
való életre, éppoly ke
véssé képes az ember 

a bűn által lelkileg 
holtan — önmagát lel
ki életre felkészíteni,

amint megiratott: 
»M inket, akik halottak 
voltunk vétkeinkben, 
Krisztussal együtt
m egelevenített.« Ezért 
saját magunkból, úgy 
mint magunkból, »nem  
vagyunk alkalmasak 
valami jó t gondolni, 
hanem a m i alkalmas
ságunk az Istentől 
van«. 2. Kor. 3, 5.

A  megtérést azonban 
a Szentlélek Isten nem  
uszköz nélkül m un
kálja, hanem felhasz
nálja hozzá Isten igé
iének hirdetését és 
hallgatását, am int m eg
iratott Rm. 1, 16-ban: 
Az evangélium  »Isten
nek ereje« üdvözité- 
sünkre. Hasonlókép
pen: »A hit hallásból 
van.« Rm. 10, 17. A z  
pedig Istennek akara
ta, hogy meghalljuk az 
0  igéjét és ne dugjuk  
be fü lünket. A z  ilyen  
igében jelen van a 
Szentlélek és fe lnyitja  
a szívet, hogy Rá fi
gyeljünk és így meg- 
lérjünk, egyedül csak 
kegyelemből és a 
Szentlélek erejéből. Az 
ember megtérése egye
dül az Ö m űve. A z  Ű

kegyelme nélkül a mi 
vakarásunk és fu tá 
sunk«, Rm. 9, 16, plán- 
tálásunk és m agveté
sünk és öntözésünk 
m it sem ér, ha ö  »a 
növekedést nem  adja 
hozzá«, am int Krisztus 
mondja: »Nálam nél
kül sem m it sem csele
kedhettek.« Ezzel a né
hány szóval elvitatja  
a szabad akarat m in 
den ^erejét és m indent 
Isten kegyelm ének tu 
lajdonit, hogy Isten  
előtt senki se dicseked- 
hessék.

A  m ásodik részből:
Istennek nem  az az 

akarata, hogy valaki 
is elkárhozzék, hanem  
hogy m inden ember 
őhozzá m egtérjen és 
örökké üdvözüljön. Ez. 
33, 11. »Ami igaz, hogy 
én élek, úgy nem  aka
rom a bűnös halálát, 
hanem hogy megtérjen  
és éljen.« »M ert úgy 
szerette Isten e világot, 
hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy mindazok, 
akik Benne hisznek, 
ne vesszenek el, hanem  
örök életük legyen.«

MEGSZEGVE A KENYERET
— gondoljunk ezekben a napokban arra a m unkára  s küzdelemre, m ely
nek  gyümölcseként asztalunkra került ez a kenyér. A  gazdasági esztendő 
fordulójához értünk el. Még fo ly ik  a betakarítás, nem  ért véget a csépiéi 
sem, de szerte az országban néhány nap m úlva m egkezdődik az őszi vetés, 
az előkészület a jövő évi jó term ésünkért, bőséges táplálékunkért. Ezek
ben a napokban számadás idejét éljük. A  dolgozó parasztok számbaveszik 
eddigi m unká juk  eredményét, a tsz-ek zárszámadó közgyűlésre készül
nék, s az egész ország is szemügyre veszi: helyes, eredményes és jó volt-e 
az a m unka, am ely nemcsak a földeken, de m űhelyekben és irodákban is 
fo ly t ezért a m indennapi 'kenyérért, táplálékunkért.

A z  elm últ gazdasági év elején a mezőgazdasági életben nagy fordulat 
állt be. A z  ú j szakasz, am ely hazánk  s  népünk boldog jövőjének építésé
ben az elm últ esztendő derékén megkezdődött, ráirányította a figyelmet 
mezőgazdaságunkra és az ország feladatává tette dolgozó népülik élet
színvonalának a mezőgazdasági termelés fellendítésével való emelésének 
munkálását. K orm ányzatunk ennék a  feladatnak a jegyében hozta meg 
az elmúlt év decemberében a mezőgazdaság fejlesztéséről szóló határo
zatát, m ely a felszabadulást követő földosztás óta parasztságunk életének 
egyik legjelentősebb eseménye.

A z  esztendő mérlegének készítésekor e z  a  határozat adja a kiinduló
pontot. Míg az elm últ években sok dolgozó paraszt szabadulni akart 
földjétől, az idén valósággal harc fo ly ik  a földért. Parasztságunk örömmel 
és lelkesen látott m unkához s nagy erővel végezte a  talajjavítás m unkáit. 
A  vetésterület megnövekedett, a talaj termelékenysége em elkedett s a 
mezőgazdaság egész területén sok siker és eredmény Ígérkezett.

A  betakarított jó termés biztosítja mindennapi kenyerünket, egész 
évi jó ellátásunkat. A  mi gazdasági életünknek a törvénye azonban az, 
hogy mindig többet és többet kell adnunk népünknek, a városi és falusi 
dolgozóknak. A  m i országunkban m indannyian azért dolgozunk, hogy 
az életszínvonal folytonosan emelkedjék.

Ezért am ikor most m egkezdődik a jövőévi termésért folyó m unka  
tervezése és első időszaka, m inden erőt latba kell vetni, hogy a termés
átlag növekedjék és egyre jobbak legyenek eredményeink. A  mostani 
m egfeszített m unka meghozza gyümölcsét és dicséretes végzője számára. 
Farasztásgunk életszínvonalát is emeli, de a városi dolgozók ♦— egész 
népünk  — életszínvonalát is javítja.

Evangélikusaink m indenkor érezték h itük kötelezését a jó munkára, 
a mások kenyeréért és jólétéért való dolgozásra. A  kenyér megszegése 
pedig arra em lékeztet bennünket, hogy az m indennapi im ádságunk sze
rin t a m i  kenyerünk, m indnyájunké, m ert testvérekké teszi m indazokat, 
akik  benne részesednek. O tt lesznek hát az evangélikus gyülekezetek  
tagjai is az őszi m unkákat jól végzők között szivük egész szeretetével.

t S T I  c i *  j l C O Z O S  I M Á D S Á G U N K
—■ Türelmes szeretet — Mt. 12, 20. —

KRISZTUS AZÉRT JÖTT közénk, em berek közé, erre  a világra, 
hogy igazi arcában megm utassa és érvényre ju ttassa az Isten igazságát. 
Ez az igazság éppen Jézus K risztusban lett kegyelmes igazsággá, amely 
a bűnösnek nem  vesztét, hanem  megigazulását akarja  és m unkálja. Az 
Ű m unkája volt az, hogy halálával és feltám adásával új ítéletet fogal
mazzon felőlünk, ahol az ítélet indokolása nem  a  mi bűnösségünk és 
érdemtelenségünk, hanem  az ö  szeretete és ére ttünk  hozott áldozata.

EZ AZ ÍTÉLET földi életünkben csak töredékesen valósul rajtunk, 
m ert bűneink mindig ú jra  m egkísértenek és m egejtenek bennünket. 
Isten szám ára ezért mindig csak megrepedezett nádszál, vagy pislogó 
gyertyabél vagyunk. Ezer oka lenne arra, hogy eltürelm etlenkedjék és 
lelkünk form álását, szívünk nevelését abbahagyva eltaszítson bennünket.

ISTEN TÜRELMESEN FOGLALKOZIK VELÜNK annak ellenére, 
hogy nem  érdem eljük. Nem taszít el mindaddig, amíg ezt az ö  kegyelmes 
ítéletét ra jtu n k  diadalra nem  ju tta tja . Igéjével és szentségével továbbra 
is vezet és nevel, hogy helyesen szolgáljuk és hogy olyan em berekké 
legyünk, am ilyenekké 0  tervezett és form ált bennünket a teremtésben.

VALLJUK MEG, hogy nem vagyunk méltóak Isten hosszútűré
sére.

ADJUNK HALAT az evangélium ért és a  Szentlélek megújító 
m unkájáért, a gyülekezetben folyó ébredésért. — m indennapi kenye
rünkért, békességünkért és Isten m induntalan m egtapasztalt áldá
saiért.

KÖNYÖRÖGJÜNK Isten szeretetének naponkénti vezetéséért, 
a Gyülekezeti Segélyre való adakozásért s gyülekezeteink hitbeli
erősödéséért.

HETI IGE: A m egrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó 
gyertyabelet nem  oltja ki, mígnem diadalra viszi az ítéletet.

Mt. 12, 20.
Szeptember 5. Vasárnap. — 2. Kor. 3. 4—9.

Isten törvénye, a »betű«, önmagában megítél és visszaszólít Isten 
rendjébe, de igazi célját csak akkor éri el, ha megszólal az evangélium. 
Ezért az ószövetség — nem a Biblia m int könyv —, hanem Istennel a 
törvény alapján kötött szövetség, — erőtelen. De erős az újszövetség, mert 
itt a Lélek megcselekszi az evangélium által, hogy ml új em berekként 
az újszövetség gyermekei legyünk.
Szeptember 6. Hétfő. — Mk. 1. 21—28.

Csak Jézus igéjére remeg a gonosz, m ert nem  tudja Benn« elviselni 
a szent Isten jelenlétét. Ma Isten az igehirdetésben szól hozzánk, amely
nek ez a tartalm a: Jézus Krisztusban van szabadulásunk a bűnből. 
Krisztus a mi reménységünk!

Szeptember 7. Kedd. — Ézs. 38. 9—20.
Ügy vagyunk a keserűséggel m int a gyermekek a keserű orvosság

gal: nem  szeretjük. Pedig Ezákiás példája is m utatja: áldássá lehet. 
Magamon segíteni nem  tudó, tehetetlen bűnös em bert odafordíthat Krisz
tushoz, aki kigyógyít a bűnbocsánat á ltal bűneimből.

Szeptember 8. Szerda. Jak . 5. 13—18.
Azt szoktuk mondani arra, ami »rövid életű«: ezt m ár csak az imád

ság ta rtja . Pedig a  hitből való imádság — erő. Luther azt m ondja: »Imád
kozzatok szíw el-szájjal othon is, templomban is, m ert az imádság tartja  
a világot.« Imádkozzunk az evamstoni világzsinatért, hogy szolgálata által 
Isten áld ja meg az egész világot.

Szeptember 9. Csütörtök. — Mt. 9. 35—38.
Ez az ige rám utat a problémáival viaskodókra. Isten a mi jó szolgá

latunk által ak a r embereken könyörülni, hogy Krisztus halála senkin ne 
vesszen kárba: arasson az Élet és ne a halál.
Szeptember 10. Péntek. — Mk. 5. 22—43.

A vérfolyásos asszony meggyógyítása és Ja irus leányának a feltá
m asztása valóságosan hirdeti Jézus istenfiúi hatalm át, hogy a megtört 
szívűek higgyenek: Jézus Igéje m a is végrehajtja, am it mond: »általvisz 
a  halálból az életre«.
Szeptember 11. Szombat. — Lk. 4. 38—44.

Jézus a Krisztus! Jól tud ják  ezt az ördögök és rettegnek, m ert aki 
«hiszi, hogy Jézus a Krisztus, afölött többé nem  uralkodhatnak. Isten Fia 
az egyetlen szabadító ezen a  világon, m ert ö  az, aki bennünk Is legyőzi a 
hit által.

Bolla Árpád



4 E V A N G É L I K U S  É L E T

Péter János református püspök előadása
Legutóbbi szám unkban m ár jelentettük, hogy Páter János reform átus 

püspök Evanstonban előadást ta rto tt »Az egyház bizonyságtétele Magyar- 
országon« címen. Ezt az eseményt a nyugati egyházi és világi sajtó 
nagy figyelemmel kísérte és kíséri. Bő részleteket közölnek belőle s 
meleg fogadtatásban részesítik. Az alábbiakban néhány részletet köz
lünk Péter János püspök előadásából.

Beszéde bevezetőjében a felada
tot vázolta fel, am inek előadásával 
eleget akar tenni: »Bizonyságot kell 
önök  előtt tennem az Ige és a Szent
lélek am a m unkájáról, amellyel ma 
Magyarországon egyházat gyűjt és 
ta rt egybe, amellyel ezt az egyházat 
vezeti, táplálja, tanújelét teszi. Vagy
is: meg kell szólaltatnom Önök 
előtt gyülekezeteink bizonyságtételét, 
amelyben m egvallják maguk és a  vi
lág előtt, hogy Krisztus a világ re
ménysége.«

»Ha Isten igéjével jól él az egy
ház, akkor m inden életm egnyilvánu
lása, tehát minden igehirdetés, a 
szentségek kiszolgáltatása, a tagok 
együttélése, a  szeretetszolgálat, egy
házfegyelem, pénzügyek, egyszóval 
egész élettevékenysége, evangélizáció, 
vagyis: az TJr Jézus K risztusban el
végzett váltság és új terem tés öröm
hírének életadó közlése az em berek
kel az egyházon belül és az egyház 
körül. De éppen azért, hogy az egy
ház egész élete minél inkább ilyen 
legyen, szükség van arra, hogy az 
eeyház m egújulásáról gondoskodó ige 
uralm a alatt az egyház figyelme Is
tentől készített »kellemetes időkben« 
különös m értékben összpontosuljon a 
Jézus Krisztusban m eghirdetett tel
jes váltság központi eseményeire, 
amelyekből van az egyház élete, 
mindann; ionk élete. Az egyház fi
gyelmének ez az összpontosítása Is
ten megváltó cselekedeteire, ez az 
evangélizáció.«

Néhány jellemző példán, m int a 
lelkészképzés, igehirdetés, egyetemes 
papság, bem utatta az egyházainkban 
Isten által m unkált megújulást, m ajd 
egyházaink kísértéseiről szólt-

Az első kísértés a szekularizálódó 
világ, melyben azonban felism ertük 
a Szentírás tanulm ányozásának első
rendű fontosságát az egyház egész 
élete számára.

»A m ásik kísértés, a m egtérés 
evangélium ának kiszakítása az evan
gélium teljes összefüggéséből. Felis
mertük, hogy Isten számonkérése sok 
hiábavaló beszédünkért is van velünk 
szemben, m ert sokszor éltünk úgy, 
m intha beszédben állna Isten orszá
ga. A hitelét vesztett egyház akkor 
végez jó önvizsgálatot, ha elsősor
ban igehirdetése tisztaságát, teljes
ségét, engedelmességét méri Isten 
igéjén. így ism ertük fel, hogy a meg
térés evangéliumát a  megszentelődes 
evangéliumával együtt kell hirdetni. 
Az üdvösség útjának eseményei nem 
választhatók el egymástól. Az egybe- 
tartozóknak ilyen együtthirdetésével 
valljuk, hogy az istenszeretet és az 
em berszeretet Isten kinyilatkoztatása 
együtt adja elénk, nekünk is egy 
lélekzettel-kell hirdetnünk és a ket
tőt együtt kell gyakorolnunk.«

edves kis apróságok, csillogó
szemű fiatalok most indu l’iak  
el az iskolába. Napfényes őszön 

szép tavaszi álmok dalolnak a szívük
ben, hogy boldog és szabad emberek  
legyenek és boldog és szabad hazá
ban éljenek. Kíséri őket a nem zet 
álma és m indegyiknek két forró, re
megő, imádkozó és könnyes szív, két 
szülői szív suhan láthatatlanul is a 
nyomába.

Meglcaptak m indent, amire sziiltsé- 
gük lehet: otthont, kenyeret, ruhát, 
könyveket és iskolát. Most már csak 
rajtuk áll, hogy egyszer vidáman és 

boldogan m egérkezzenek az élet napfé
nyes csúcsára. Mégis, szeretnénk még 
valamit adni nékik. Szeretnénk még 
valamivel megajándékozni őket. Hi
szen m i sem egyedül m en tünk az is
k o lá b a V a la k i láthatatlanul is ve
lünk jött, valaki láthatatlanul is ott 
ült m ellettünk az iskolapadban. Vala
ki védett, szeretett és mindig haza
vezetett. Volt egy láthatatlan társa 
az életünknek  — Isten. Vele szeret
nénk m a még a Szeptem ber csillogó
szemű seregét megajándékozni. Hogy 
könnyebb legyen az út és boldogabb 
a megérkezés.

Am ikor ez't a szót kimondjuk, hogy. 
gyermek, olyankor mindig hozzá 
szoktuk tenni szóban vagy gondolat
ban ezt a jelzőt is, hogy »gyönge«. 
Azért m ondjuk így, m ert a gyerm ek  
állapotát ez a szó fe jezi ki a legjob
ban, hogy gyönge gyermek. Hogy ke
vés önmagának, hogy vezetőre, tá
maszra, gondviselőre szorul.

Nos, örök törvény, hogy két gond
viselés szárnya alatt növünk fe l 
mindnyájan emberré.

A z  egyik gondviselés szárnyára ez 
van ráírva: otthon. — Ez a m i fész
künk. Innen indulunk el egyszer ti
pegő léptekkel és ide jövünk vissza 
egy életen át fiatalon vagy fáradtan.

»Az evangélium teljességének ez a 
keresése őriz egy további kísértés
től. A szekularizáció folyam ata azzal 
a kísértéssel já r  együtt az egyház 
számára, hogy a közéleti felelősség
ről lemondva, az em beri együttélés 
általános kérdéseitől elmenekülve, 
szellemi gettóba vonuljon vissza s az 
evangéliumot úgy tekintse, m int va
lami zugolyában lett dolgot. A teljes 
evangélium tan ítja  a gyülekezetét 
arra, hogy nyitott hittel nézze az 
egész közéletet, benne felelősségét 
gyakorolja s igyekezzék m indenütt 
ott lenni, ahol a z  em berért, az em ber 
szenvedése ellen s az em ber javáért, 
Isten dicsőségére valami jót lehet 
tenni. Ebben a közéleti felelősségben 
van o tt egyházunk az em beri együtt
élés Isten igéje szám ára jelentős 
minden ügyében, így abban a hála
adásban is, hogv 1932 óta ezekben 
a hónapokban lehet legelőször el
mondani, hogy a földkerekségén se
hol nincsenek nyílt háborús esemé
nyek.«

»A szekularizáció és a  társadalm i 
átalakulás kérdései között állandó 
az a kísértés, hogy az egyház egy
szerűen hagyja sodortatni m agát az 
események által. Ezzel a kísértéssel 
szemben azáltal találunk védelmet, 
hogy hitvallásaink bizonyságtételé
ben, s m indenekfelett a szentírás k i
nyilatkoztatásaiban erősen megfo- 
gódzva valljuk, hirdetjük, gyakorol
juk, hogy az Isten igéje által e  föl
dön egybegyüjtött egyház léte nincs 
egyetlen társadalm i rendszerhez sem 
kötve, hanem  a társadalm i rendsze
rek változásaitól szabadon szolgál 
Urának, az em berek között, az em
beri történelem  útján.«

»Az evangélizáció és az ökuméné 
ügye együtt él Magyarországon. 
Mondhatom, hogy nincs szószék egy
házainkban, amelyről éppen a leg
utóbbi hónapokban gyakran ne szólt 
volna az ige erről a gazdag üzenet
ről: Krisztus a  világ reménysége«.

Előadása befejező részében az 
Egyezményről és a  reform átus egy
ház anyagi helyzetéről szólott.

»Az egyház ilyen módon él, sa ját 
problémái megoldására lehetőséget 
nyújtó szabadságban, Isten megváltó 
nagy tervének jeleként, m int állandó 
tanúbizonyságtétel. A mi bizonyság- 
tételünket is kifejezi nagygyűlésünk 
fő tém ája: Krisztus a világ rémény- 
ságe. Az em beri együttélés minden 
kérdésének megoldását az Ür Jézus 
váltságm unkájának végső és teljes 
megoldásában reméljük. Felelőssé
günk gyakorlása közben a Magyar 
Népköztársaságban, hazánk területén, 
népünk között, de az em beri együtt
élés m inden otthoni és nemzetközi 
kérdésében erre a nagy reménység
re nézve teszünk b izonysáé t.«

Ó L ' f f t a t v i
— Mt. 11, 15—30. —

Behavazott fe jje l is. A  legnagyobb 
földi szeretet itt  szépíti körül először 
az életünket bölcsődallal és anyacsók
kal, ruhával és kenyérrel, palatáblá
val, könnyes imádsággal és örök út- 
ravalók m egrakott tarisznyájával. Bi
zonyára m indnyájan éreztük már, 
m ilyen jó hazamenni, a szülői szere
tet aranyfürdőjében megerősödni, 
megpihenni. M ilyen jó hallani egy 
érettünk dolgozó édesapának és egy 
imádkozó, mosolygó édesanyának fe 
lénk dobogó szívét a könyvünk, a ke
nyerünk, az álmaink fö lö tt . . .  M ilyen  
jó annak, akinek gondviselő otthona  
van.

A  m ásik gondviselés szárnyára ez 
van ráírva: iskola. — Ezt a szárnyat 
tanítóink és tanáraink szövik és bo
rítják a vállainkra hosszú esztendő
kön át. Elégő gyertyák egy-egy 
nemzedék előtt. Tőlük kapjuk a tu 
dást, a világosságot, am ivel végigfut
juk az életünk pályáját. Egy-egy sza
vuk, alakjuk, példájuk esztendők 
m úlva is megállít, eligazít és gondot 
visel reánk. Valami szent stafétafutás 
folyik az iskolákban. Századok, sok
szor évezredek bölcseségének botját 
adják ott a kezünkbe a tanítóink, 
hogy gyorsabb és eredményesebb le
gyen a futásunk. Am ikor átvesszük 
tőlük ezt a bölcseséget, legyen szá
mukra mindig egy hálás kézfogásunk 
és egy hálás imádságunk.

Mégis, ez a két gondviselés, ami 
ilyen szépen betakar m inket, mégsem  
elég. *

Mi mindnyájan, m indörökké gyer
m ekek maradunk és az élet mindig 
óriási iskolává szélesedik k i élőt-

H Á R O M  ÍRÓ
VIRÁG BENEDEK kétszáz évvel 
ezelőtt, 1754. augusztus 31-én szüle
te tt a  dunántúli, Zala megyei Diós- 
kálon. Fiatalon a pálosrendiek közé 
lépett, aztán tanár lett, Székesfehér
váron tanított. A rend feloszlatása 
után világi papként tan íto tt tovább. 
1794-ben Budapestre költözött. Költe
ményei és írói m agatartása népsze

rűvé tették. Szegényes budai szobájá
ban fel-felkeresték a  m agyar írók. 
Berzsenyi vidékről utazott fel hozzá, 
hogy csak láthassa és szót értsen 
vele. Azóta irodalom történeti órákon 
kívül ki idézte? Kosztolányi Dezső 
írt róla szépséges verset 1917-ben. ott 
olvasható ez a  részlet:

Sokszor megállók most. hol ő lakott rég 
s alázatosan és magamba szálló 
lélekkel kérdem, m i maradt belőle?
Egy kis küszöb s egy villamos- megálló. 
De én gyakran elm entem  volna hozzá, 
hogy telkem et szava beharmatozná 
piruló arccal néztem  volna rája, 
hogy m it mond papos és szigorú szá ja , > i

A kis küszöböt azóta az em léktáb
lával együtt elvitte a második világ
háború, a romokon, ott a tabáni plé- 
báni a -tem p lomn ál, fű nő és giz-gaz. 
De a Gellérthegy m a is úgy néz le 
oda esti hűvös arccal, m int másfél
száz évvel ezelőtt. »Szent öregnek« 
hívták az írók egymás közt. Megbe
csülték Horaíius-fordításait. A tizen
öt éve m egjelent m agyar-latin Hora- 
íMis-antológiábatn is olvasható három 
Virág-fordítás, s jó fordítások, szé
pek. Virág színes, ízes, tiszta magyar 
szókkal és mondatokkal írt, még Vö- 
rösmarty, Berzsenyi, Kölcsey is ta 
nultak tőle. Ez a szegény pap: igazi 
hazafi volt. Az ocsúdó m agyarságnak 
erőt, összetartást, m űveltséget kívánt.

Nem véletlenül idézte Széchenyi Ist
ván a  »K elet népében«, első m ondata 
előtt, Virág Benedeket. Azt a  monda
tát, am ely örökérvényű: »Jó hazafi
nak lenni nehéz, de nem lehetetlen.« 
Por lepte be Virág Benedek költemé
nyeit? Mily viszonylagos ez a por. 
Kodály Zoltán, az igazi források is
merője, nem  véletlenül komponálta 
Virág Benedek »Békesség óhajtás 
1801« című költeményére egyik leg
szebb új kórusművét. Így éled újra, 
aki holt s aki költő volt és nemzeté
nek nevelője. Idézzünk még pár sort 
egy 1820 körül íro tt verséből, a  »Szép 
szó országos Dunánkhoz« című m ű
ből:

Sok gizgazt hozzánk hord hátad, jó Duna, nem  kell; 
Itt is elég gizgaz van: vigye hátad odább.
Szintúgy a holt törzsököket vigye; a m i gyümölcsös 
K ertünk élőfát, bár neki sok van, óhajt.
Hozz hát élőfát, de terült lom bokkal, alatta 
Hogy hű m unkásnak megpihenése legyen.

Az igazi költői szó és a  tiszta patrio
tizmus hangja túléli a  századok ham
vasztó porát.

BRÓDY SÁNDOR harm inc éve halt 
meg. Mondják, egy ócska öltöny, 
meg egy szemüveg m aradt mindössze 
utána. Schöpflin A ladár összegezve 
Bródy írói vonásait, századunk ma
gyar irodalmáról írott művében, ezt 
írja róla: »Pályája töredék m aradt, 
m unkájának nagy része elavult, de 
lényéneik szuggesztivitása nagy hatás
sal volt nála ifjabb írótársaira, me
rész kereső nyugtalansága — nem 
egyszer akaratlanul — olyan ösztön
zéseket adott, am elyeknek hatása 
csak később ére tt meg, az u tána kö
vetkező nemzedékben. Pályájának 
volt bizonyos felszabadító hatása, 
utána többet lehetett merni, mesz- 
szebb elrugaszkodni a polgári m aga
tartástól. Pazarló volt, de am it elpa
zarolt, annak jó része a  nyomába lé
pők kezében vagyonná vált.« Erről 
a vagyonról beszélnek az író-kortár- 
sak vallomásai is sorjában mind, el
sőnek ■ A dy Endre. E torzó-mivoltá- 
róí maga Bródy Sándor is tudott. 
»Fázva és megalázva látom  — írja  
Bródy —, hogy abból, am it tervez

tünk. Ez az iskola pedig nehéz iskola. 
Néha olyan szavakat ír a táblára, 
amibe belesápadnak a tanulók. Sok
szor vannak megoldhatatlan felada
tai és lázas leckéi. Hányszor írja  
elénk például ezeket a szavakat: bűn, 
betegség, csalódás, szenvedés, halál. 
Nézz meg jól bennünket, hányszor 
állunk m eg, öreg diákok, az élet, a 
gond vagy a bánat fekete táblája 
előtt. Hányszor fakadunk sírva, hány
szor bukunk el, aikárcsak a gyerme
kek. Mi lenne velünk, ha nem  lenne 
otthonunk, ha nem  tudnánk néha ha
zamenni.

tem, sőt ígértem, alig váltottam  be 
valam it. Csaknem m indennel adós 
m aradtam  magamnak.«

Bródy Egerben született 1863-ban. 
Szülővárosa ott m arad t hazafias ro
m antikájával az író lelkében. Eger
ről írta  egyik legszebb m űvét, me
lyet érdemes volna újból kiadni, a  fia
talságról szóló »Egri diákok« című 
regényét. A siker kapta el, am ikor 
gyulai ügyvédbojtár korában megje
lent Pesten egy elbeszélése s a  szer
kesztők tüstén t feléje fordultak, m int 
a napraforgók a nap felé. Bródy a 
napi írói sikerek királya le tt Pesten, 
életmódja, bohém alakja a századfor
duló Budapestjének jellegzetessége. 
Jókai volt Bródy példaképe, de Bródy 
nem a szépítés, hanem  a valóság ro
m antikáját vállalta. Amikor Budapes
ten versben és prózában csak a han
gulat volt a fontos, Bródy határozott 
m agatartással a valóságra m utatott. 
Erőfeszítéseket te tt a tárgyilagos áb
rázolásra, de m ásként, mint_ ahogy 
korának legnagyobb realistája, M ik
száth Kálmán  tette. Bródy valóság- 
áhrázolásában érzelmesség tör fel, 
váratlanul és különösen, m int ahogy

társadalm i összeütközéseket is várat» 
lanul és hihetetlenül kiegyenlít az 
író. Gondoljunk a_T anítónő c. d r á 
m ájára. Ez a líra i naturalizm usa ha
tással is volt prózánkra. Budapestet 
valóban Bródy örökítette meg han
gulataival és figuráival s  m uta tta  
a módszert az u tána következőknek,

BENEDEK ELEK 1929. augusztus 
17-én halt m eg .h u szo n ö t éve m ár 
ennek is. Az édes Erdélyben, Kis
baconban, a  szülői házban esett ki 
a toll a kezéből. Scribens est mortus, 
írva halt meg — ju t eszünkbe a  la
tin mondat. A toll végiggurult a  pa
píron, a  megkezdett szó félbesza
kadt. Hetvenéves vo lt Benedek Elek, 
amikor a halál lezárta a szemét. Egy 
nagyszerű m agyar nevelő távozott el 
vele az élők közül a  feledhetetlenek 
közé. Szülőföldjére, am elyet számos 
művében örökített meg s avatott 
m indnyájunk kedves ismerősévé. 
1922-ben té rt vissza Budapestről. 
Ügy érezte, o tt van a helye, ahol a 
legnagyobb m unkát kell kifejtenie. 
Az akkori Rom ániában nem volt 
lapja a m agyar fiatalságnak, a  leg
kisebbeknek. Benedek Elek annyi 
lapalapítás és szerkesztés u tán  meg
csinálta az utolsót, a  »Cimbora« cí
műt s hét éven á t szerkesztette és 
m egjelentette példaadó önfeláldozás
sal. A lexikonok- elmondják, hogy 
Benedek Elek hány lapot szerkesz
tett, milyen regényt írt, m ennyi el
beszélést és drám át s  joggal emlege
tik, m int a  legnagyobb hatású ma
gyar ifjúsági írót. Benedek Elek jó) 
látta, hogy az ifjúság történeti és iro
dalmi nevelése a  legfontosabb ten
nivaló a m agyar írástudó számára, 
S mi m indannyian, akik élünk, en
nek a páratlan  hatású írónak a ne
veltjei vagyunk. Ki ne emlékeznék 
közülünk Benedek Elek »Magyar 
mese- és mondavilág« című gyűjte
ményére, vagy a külföldi meséket 
tartalmazó, vörös vászankötésű »Cso
dalámpára«? Nemzetünk m últjá t kis 
diák korunkban az ő könyveiből, a  
»Nagy magyarok életéből« ism ertük 
meg. S ez elhatározó megismerés 
volt. Benedek csak igazi hősöket 
em elt ki, csak a  nemzet haladását 
szolgáló férfiakat és nőket mondott 
el. Stílusa a  tiszta, egyszerű és m é
gis szépségesen szép m agyar stílus 
volt. »Testam entum  és hat levél« 
című könyvének egész sorai élnek 
emlékezetünkben. Jó testam entum ot 
hagyott hátra ; szeresd a nép>et, szólj 
tiszta m agyar szóval, légy becsüle
tes és dolgozz önzetlenül hazádért!

Szalatnai Rezső

— Házimunkára m unkaerőket ke
res az Evangélikus Egyházegyetem 
Diakóniai Osztálya, Budapest, VIII., 
Üllői-út 24. Jelentkezés a  délelőtti 
órákban.

— Keresünk m egvételre jól fűtő 
cserépkályhát. Evangélikus Lelkészi 
Hivatal, Kecskemét,

Az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály kiadásában megjelent 
levelezőlap nagyságú kartonlap, ízléses kiállításban
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Istentiszteleti rend
Látjátok, így lett a templom a m i 

otthonunk és Isten a m i Edesatyánk. 
Ö mindig vár és mindig meghallgat. 
N eki nincs árvája és nincs mostoha- 
gyermeke. A z Ö szívén mindig van  
hely m indenki számára, aki keresi 
Öt, aki hívó szavára ráfelel: Igen, 
Atyám!

Isten otthona egyúttal Isten nevelő- 
iskolája is. Benne a legdrágább ta
nító tanít: Jézus a — Mester!

Híres tanító: századok tanulták  
Tőle az élet és a halál földi és m enny
országi titkait.

Bölcs tanító: szavai nemcsak ezt a 
földet világítják meg, hanem befénye
sítik az örökkévalóságot is.

Jó tanító: A ki ismer engem és so
hasem ád fe l nehezebb leckét, m int 
am it meg tudok oldani.

S ha mégis, az élet vagy az ítélet 
tábláján eltéveszteném  az írást, meg
váltó vérével majd letörli, hogy Is
ten és em berek előtt igazság és öröm 
legyen a táblán. Mert Ö nekem  nem 
csak M esterem, hanem Megváltóm.

ő  hív ma téged, szeptember isko
lába induló gyermekét, vagy az élet 
iskolájának sokszor nyugtalan szívű  
gyermekét: »Jöjjetek énhozzám mind
nyájan , . .«

Friedrich Lajos

Budapesten
1954. szeptember hó 5-én, vasárnap 

A PESTI OLDALON

Deák-tér d. e. 9 (úrv.) Hafenscher Károly, 
délelőtt 11 (úrv.) Hafenscher Károly, délután 
7 Gémes István. — Fasor délelőtt fél 10 
(gyerm.) Gyöngyösi Vilmos, délelőtt 11 (úrv.) 
Gyöngyösi Vilmos, délután 6 Juhász Géza. — 
Dózsa Gy.-út 7. délelőtt fél 10 Sülé Károly.
— Üllői-út 24. délelőtt fél 10. délelőtt 11 
(úrv.) — Rákóczi-út 57/b. délelőtt 10 (szlo
vák) Szilády Jenő dr., délelőtt háromnegyed 
12 (úrv.). — Karácsony S.-u. 31. délelőtt 10.
— Thaly K.-u. 28. délelőtt 11, délután 6. — 
Kőbánya délelőtt fél 10 Koren Emil. — Vajda 
P.-u. 33. (Simor-u.) délelőtt negyed 12 Sár
kány Tibor. — Utász-u. 7. délelőtt negyed 12 
Koren Emil. — Zugló délelőtt 9 (gyerm.) 
Scholz László, délelőtt 11 Scholz László. — 
Gyarmat-u. 14. délelőtt fél 10 Ferenczy Zol
tán. — Rákosfalva délután 5 Scholz László.
— Fóti-út 22. délelőtt 11 (úrv.) Rimár Jenő,
délután 7 Gádor András. — Váci-út 129. dél
előtt 8 (úrv.) Rimár Jenő. — Újpest délelőtt 
10 Blázy Lajos, délután 7 Matuz László. — 
Dunakeszi délelőtt 9 Matuz László. — Vas-u. 
2/c. délelőtt 11 Szimonidesz Lajos. — Pest
erzsébet délelőtt 10. — Soroksár-Üjtelep dél
előtt fél 9. — Rákospalota MÁV-telep délelőtt 
fél 9. — Rp. Nagytemplom délelőtt 10. — Rp. 
Klstemplom délután 3. — Pestújhely délelőtt 
10. — Rákoskeresztúr délelőtt fél 11. —
Rákoshegy délelőtt 9. — Rákosliget délelőtt 
10. — Rákoscsaba délelőtt 9, délután fél 7. — 
Cinkota délelőtt 9 (gyerm.), délelőtt 10, dél
után fél 3. — Mátyásföld délelőtt fél 12. — 
Pestlőrinc délelőtt 11, délután 5. — Pest-
Kerepes- Kistarcsa délelőtt negyed 10. —
lőrinc, Szemere-telep délelőtt háromnegyed 8.
— Kispest délelőtt 9, délelőtt 10, délután 6. 
Wekerle-telep délelőtt 8. — Rákosszentmihály 
délelőtt fél 11, délután S,

A BUDAI OLDALON
Bécsikapu-tér délelőtt 9 Pethő István dél

előtt 11 Várady Lajos, délután 7 Pethő 
István. — Toroczkó-tér délelőtt 8 Várady 
Lajos. — Óbuda délelőtt 9 (gyerm.) Komjáthy 
Lajos, délelőtt 10 (úrv.) Komjáthy Lajos, dél
után 5 Komjáthy Lajos. — X II..'Tarcsay V.- 
u. II. délelőtt 9 (gyerm.) Ruttkay Elemér, 
délelőtt 9 Danhauser László, délelőtt 11 Dan
hauser László, délután 7 Ferenczy Zoltán. — 
Hűvösvölgy, Lelkésznevelő Intézet délelőtt 10 
Zay László. — Szabadsághegy, Diana-út 
17. délelőtt fél 9. — Budakeszi délelőtt fél 10. 
— Kelenföld délelőtt 8 (úrv.) Muncz Frigyes, 
előtt 11 Muncz Frigyes, délután 5 Bottá
délelőtt fél 10 (gyeim.) Muncz Frigyes, dél- 
István. — Németvöigyi-út 139. délelőtt 9 
Bottá István. — XI., Bartók B.-út 158. déli 
12 Bottá István. — Csepel délelőtt 11, dél
után 7. — Budafok délelőtt 10 Visontai Ró
bert. — Nagytétény délelőtt 8 Visontai Ró
bert. — Albertfalva délelőtt fél 11 Bodrog 
Miklós. — Kelenvölgy délelőtt 9 Bodrog 
Miklós. — Csillaghegy délelőtt fél 10, dél
után 7.
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G Y V M O L C S T E R M O  H IT
A HIT ÉS A  CSELEKEDETEK  

egymáshoz való viszonyáról sok 
téves gondolatunk van. N ém elyek fé l
reértik Luther tanítását és azt hiszik, 
hogy a hit által való megigazulás sar
kalatos evangélikus tanítása kizárja 
a jó cselekvéséről való beszédet. Az 
ilyenek, ha jó cselekedetekről halla
nak, azonnal tévelygést szimatolnak 
s a hit ködébe m enekülnék. Nem  
csoda, ha úgynevezett h itük m ellett 
nem  áll ott az élet bizonysága. Mások 
pedig, noha evangélikusok, sőt talán 
buzgó evangélikusok, végeredmény
ben úgy vélekednek, hogy a megiga
zulás mégis csak — valamilyen for
mában  — cselekedetekből van. Sók 
az eltérés abban, hogy m it értenek 
jócselekedeten. A z egyik bizonyos 
vallásos formákat, a m ásik az imád
kozást, vagy a templomba járást, a 
harmadik talán a gyúleükezetben váló 
forgolódá&t, vagy meghittebb gyü
lekezeti közösségekben való részvé
telt, s más efféléket.

A  zavart csak fokozza, hogy az ú j
testam entum  igéi között találunk  
olyanokat, am elyek első olvasásra 
vagy hallomásra megzavarják az 
egyszerű hívőt. Ilyen  ige például a 
rárik következő hétnek a Bibliaol
vasó Útmutató szerinti heti igéje is, 
amely az ítélet próbakövévé azt teszi, 
am it felebarátunkkal cselekedtünk  
vagy elmulasztottunk. Sökaknak gon
dot okoz Jakab levele is, amelyben  
ellentétet vélnek felfedezni Pál apos
tol tanításával szemben. Vagy az el
m últ vasárnap evangéliumi igéje 
m ellett gondolkozzunk el, az ú. n. 
gazdag ifjú  történeténél, hiszen ott 
Jézus az üdvösség elérését kereső 
ifjúnak feladatot ad s azt mondja: a 
törvényben olvashatod, mit, kell ten
ned, azt cselekedő.

f Z  A Z  IGE E LIG A ZÍTÁ ST  AD- 
H AT nekünk fontos kérdé

sünkben is. F igyeljük jól és alaposan 
meg ezt a történetet. E lőttünk áll 
'benne egy ember, aki éppen fordítva  
csinálja a dolgokat, m in t ahogyan 
kellene — s ebben hasonlít közülünk  
mindazokhoz, akik felcserélik a hit 
és cselekedetek dolgában a helyes ta
nítást és a helyes magatartást.

A  fiatal ember odamegy Jézushoz, 
akiben Isten jö tt közénk, em berek 
közé. Ez a Jézus azt mondotta ma
gáról, hogy ő  az élet, az igazság, az 
örökélet. És kínálta s adta is m inden
kinek készségesen. N em  kért ellen
szolgáltatást, nem  kellett megszolgál
ni vagy megfizetni. Gyorsan el is 
terjedt a híre, hogy m inden rászoru
lón szívesen segít és m inden kérővel 
jót cselekszik. Most pedig odaáll eléje 
ez a fiatal ember és megkérdezi: mit 
kell cselekednie, hogy az örökélet 
övé lehessen? M intha azt kérdezné: 
mit adjak azért, hogy megkaphas
sam? S szorongva várja a feleletet, 
és nem  veszi észre, hogy a felelet 
— előtte áll Jézusban, aki adja ezt 
az örökéletet minden Benne hívőnek, 
ingyen.

Lukács evangéliuma tizedik fejeze
tében elmondott történetben is az 
üdvösség elérésének a dolgáról van  
szó s itt is a felebarát iránti jó cse
lekvésre buzdít Jézus. Ez az ember 
egyenesen azt kérdezi: kicsoda az én 
felebarátom? Megdöbbentő vakság! 
Naivúl érdeklődik, m iközben körülöt
te állnak és éknek azok az emberek, 
akik segítségére szorulnának!

f Y A K R A N  VAG YU N K  M I IS  
ÍGY, de ez a fordított magatar

tás. A z üdvösség dolgában ugyanis 
nincsen szükség sem a jócselekedetre, 
sem ellenszolgáltatásra, m ert egyedül 
Krisztusért, hit által és ingyen üdvö- 
zülhetünk. A  mindennapos életünk
ben azonban nagy szükség van a jó 
cselekvésére, nem  is egy okból. Elő
ször is azért, m ert Isten ezt az utat 
választotta gondviselése és szeretete 
nem egy konkrét ajándékának az 
emberekhez való eljuttatására. A m in t 
az igét emberi szóba rejtette, amint 
a szentségben emberi, anyagi dolgok
ba álázkodik, am int egyáltalában 
Krisztusban emberré lett, úgy most 
is embereket használ fe l eszközéül, 
hogy áldásait az em berekhez eljut
tassa. Azután azért is szükségesék 
ezek a jócselekedetek, m ert jobban 
megérti őket a világ, m int a szóbeli

bizonyságtevés nyelvét. A  keresztyé
nek élete evangélium az emberek 
számára. Legfőképpen azonban azért 
»szükségesek«, m ert a hit és a jócse
lekedetek között fontos és szoros 
összefüggés van. A z igazi hit a bűn
bocsánatba kapaszkodik bele, szinte 
magáévé teszi és felszívja. A  bűnbo
csánat közvetítésével pedig az ú j élet 
közvetítője lesz. A  hitben új ember 
támad fel, olyan am ilyennek Isten te
remtette az embert. Ez az új ember 
szabad a bűn bilincseitől, szabad a jó 
cselekvésére is. A  bűnös ember bűnt 
cselekszik, mást nem  is tehet, hiszen 
gonosz szívből gonosz indulatok tá
madnak. A  megigazult ember jó szí
véből pedig jócselekedeték származ
nak.

Am íg testben élünk, mindig újra 
szükségünk van arra, hogy h itünk ál
tal belekapaszkodjunk a bűnbocsá
natba és Isten Szentlelke megújítson  
bennünket új életre, jócselekedeték- 
re. M agunktól erre nem  lennénk ké
pesek, de a hit m unkálja és előhozza 
őket. Ezért a hitünk, m ely az üdvös
ség egyetlen útja, a m indennapi élet
ben a jó cselekvésének számos le
hetőségét ragadja meg és használja 
fel keresztyén szeretőire és bizony
ságtevésre.

J ? Z  A  H ELYES TAN ÍTÁSU N K , 
ezt higgyük. Hit által, Krisz

tusért, ingyen kapjuk az örökéletet, 
minden érdem ünk vagy rászolgálá- 
surik nélkül, de a Szentlélek által 
m unkált megigazító h itünk —  m int a 
fa  a gyümölcsöt — term i a jócseleke
deteket naponként megújuló, Isten  
kegyelméből táplálkozó életünkben.

Így van igaza Pál apostolnak ép
pen úgy, m in t Jakabnak, így lehet
séges, hogy a hit által megigazult 
emberek az ítéletben jócselekedete Ok- 
kel is találkozhatnak és ezért lep
lezhette le a gazdag ifjú  hitetlensé
gét Jézus a törvényre való utalással. 
Mi pedig jó evangélikusok módjára 
ragaszkodjunk az egyedül Krisz
tusért, egyedül kegyelemből, egyedül 
hit által újtestam entum i — reformá
tort hitéhez úgy, hogy ez őszinte hi
tünk terem je m inden nap a jó cselek
vésének gyümölcseit, L.

V éget ért az Egyházak V ilágtanácsa  
evanstoni világzsinata

H axaérkexett Evanstonból a  m a g ya r  kü ldö ttség
A  magyarországi protestáns egy

házaknak az Egyházak Világtanácsa 
evanstoni világgyűlésén részt ve tt 
külöttsége szeptember 8-án 10 óra 25 
perckor, a m enetrendszerű prágai 
repülőgéppel m egérkezett Budapestre. 
Üdvözlésükre m egjelentek  a  repülő
téren Bácsi Sándor és M ekis Ádám  
püspökhelyettesek vezetésével a 
budapesti lelkészek, G rünvalszky 
Károly egyetemes főtitkár, dr. Pálfy 
Miklós dékán vezetésével a Teológiai 
Akadém ia küldöttsége, valamint a 
központi egyházi hivatalok vezető  
tisztviselői. A  református egyház ré
széről Győry Elemér püspök vezeté
sével a zsinati és konventi előkészítő 
bizottság, az egyházkerületek és a 
teológiai akadém iák küldöttsége.

Püspökeink m egérkezésükkor az 
Evangélikus Elet m unkatársának  
nyilatkozatot adtaik. D. Dr. Vető La
jos püspök a 1következőket mondotta: 
»Nagy örömmel érkeztünk haza, a 
hazai földre hosszú utunkról. m in t
egy 20 ezer kilom étert repültünk  
és több m int 50 órát tö ltö ttünk a le
vegőben. Abban a szeretetteljes fo
gadtatásban, amelyben lelkésztestvé
reink részesítenek bennünket, érez
zü k  egész egyházunk szeretetét, amint 
u tunk  alatt is éreztük imádkozó fi
gyelm üket.

D. Dezséry László püspök szavai a 
következőképpen hangozttak:

»Nagy örömmel érkeztem  haza és 
meghatott a hazai földre érkezés, va
lamint a sok kedves ismerős arc, a

repülőtéren m egjelent magyar evan
gélikus lelkészek arca. A  világkeresz- 
tyénségnek ezen a nagy össszejövete- 
lén sok tapasztalatot szereztünk. Bol
dogan m egvallottak a m i gyülekeze
te ink reménységét és egészen közel
ről éreztük át az egész világkeresz- 
tyénség problémáit és belső vívódását 
a kettészakított világban a helyes 
szolgálatért. Odakint Am erikában a 
magyar evangélikus gyülekezetek hi
téből táplálkoztunk és a magyar haza 
forró szeretete erősödött meg ben
nünk még jobban. Istenáldotta egy
házunkat és hazánkat nagy szor
galommal akarjuk tovább szolgálni. 
Szeretettel köszöntőm a gyülekeze
teket!«

A z EVT fe lh ív á sa  a  töm egpusztító fe g y v erek  e llen
Az Egyházak V ilágtanácsa evans

toni világzsinata felhívással fordult 
m inden nemzethez, hogy 

»tartózkodjanak a  hidrogénbom
ba és m inden más tömegpusztí
tásra alkalm as fegyver használa
tával való fenyegetéstől. Ilyen 
tartózkodás konstruktív lépést 
jelentene a tartós béke felé a fé
lelem jelen korszakában.« »Az 
igazi békét nem  lehet a félelemre 
felépíteni. Balgaság azt hinni, 
hogy a hidrogénbom ba a béke 

záloga lehet.«
Az atom- és hidrogénfegyver eltil
tását sürgeti ezután a felhívás s fel
szólítja a nemzeteket, hogy m ondja
nak le az ezekre a tömegpusztító 
eszközökre való apellálásród, majd 
követeli, hogy a  keresztyének 

»sürgessék a term onukleáris 
fegyverek kiküszöbölését és a 
fegyverzet csökkentését, haté
kony nemzetközi ellenőrzés mel

lett.«
A felhívás a  továbbiakban hang

súlyozza:
»Bármilyen mélyek legyenek az 
ellentétek, ez nem jelenti szük

ségszerűen azt, hogy áth idalha
ta tlan  akadályok m erülnek fel a 
megosztott világ békés egymás 
m ellett élésének útjában.« A fel
hívás buzdítja a keresztyéneket, 
hogy a m aguk részéről is tegye
nek m indent a különböző tá rsa
dalmi rendszerek békés együtt
éléséért. A békés kibontakozás 
ú tjá t a felhívás a nemzetközi tá r
gyalásokban lá tja  és aján lja  a 
különböző társadalm i rendsze
rekben élő nemzetek számára. 

(Keuter és más angolszász hírügy
nökségek.)

Az »Evangélikus Sajtószolgálat« 
című nyugatném et kőnyomatos a 
felhívást kom m entálva kijelenti, hogy 
170 millió keresztyén áll e követelés 
mögött. Szerinte a felhívás követeli 
a lelkiismereti szabadságot is, az el
m aradott országok megsegítését és a 
hatalm i politika megszüntetését, hogy 
m inden nép maga választhassa meg 
korm ányzati és gazdasági rendjét. A 
legfontosabb a felhívásban az imád
ság: »Vezesse Isten a  korm ányokat 
az igazság és béke útjára!«

P é te r  János re fo rm átu s  p ü sp ö k  fe lsz ó la lá sa  
E v an s to n h a n

Az ökum énikus Sajtószoláglat 
h írt ad arról, hogy a magyarországi 
protestáns egyházak evanstoni dele
gációjának nevében Péter János re
form átus püspök beszédet mondott 
a teljés ülésen. Az ö . S. Sz. részle
teket közöl P éter püspök beszédéről.

Új elnökség
Augusztus 25-én az EVT teljes 

ülése m egválasztotta az új elnöksé-

EPITO GYÜLEKEZET
„Két templomért — 1954"

A Gyülekezeti Segély gyűjtéséből 
a  jelentős nagy segítséget ez évben 
két templom kapja. »Az adom ányok
ban m egnyilvánuló országos szeretet 
a két építő gyülekezetben sem m a
rad hatás nélkül« — írta  legutóbb 
az Evangélikus Élet. Ez a  mondat 
v itt el engem, hogy megnézzem, m it 
tesz tem plom áért ez évben az ado
mány felét kapó zuglói gyülekezet. 
Vájjon mozdulnak-e a hívek, vagy 
alernyedt reménységgel várják  az or
szágos adom ányt?

Nyugodtan leírhatom, hogy meg
rendítő volt, am it o tt szombat dél
u tán  láttam .

Beléptem az épülő templomba. 
Nyers, különböző alakú kőlapok he
vernek a  földön. Néhol próbából 
kirakva egy-egy boltív, m ásutt a 
megmunkálás rendetlenségében he
vernek a kövek. Középen egy kőpo
ros férfi iszonyú ropogással gya
lulja a  köveket.

Az apszis sarkán  a m ár beállított 
kőlapokon dolgoznak ketten. Amott 
a fal m elletti álványzatról falvésés 
kopácsolása hallatszik. Villanyveze
téket fektetnek a  falba.

A m ásik oldal s az apsziis mélye 
m ár vakítóan fehér meszeléssel tün 
tet — nem régen még vakolva sem 
volt. A kórus mögött hatalm as ned
ves foltok árulkodnak a  friss vako
lásról.

M inderre a  nyers m ennyezet-ná
dazás von tetőt. A főbejárat m ég be 
van falazva s ha kilépsz a sek
restyeajtón, mély gödrön kell á t
másznod: itt  term elik ki a  homokot.

K int a  nem rég ü lte te tt fák a la tt 
félköbm éteres kőtömbök várnak  a 
megmunkálásra.

— Ki a vállalkozó? — kérdem, 
látván a  szorgos és ütemes szakm un
kát.

— A gyülekezet — hallom megle
petten a  választ s a  beszámoló sza
vak nyomán hősies m unka bonto
gatja előttem  lepleit.

A dolgozó em berek — a gyüleke
zet presbiterei, akik m árcius óta 
m inden szombaton délután szak
szerű vezetéssel m aguk építik áldo
zatos szeretettel tem plom ukat, élü
kön a felügyelővel. Leteszik a hiva
talban a tollat, a  fehér köpenyt, 
vagy a  szerszámot, felöltük itt  a kő
poros ru h á t s m íg m ások családjuk 
körében pihenik a  hét fáradalm ait, 
ők itt szívják a  kőport és hallgatják 
egymás kopácsolását s a kőgyalulás 
füibénító hangját.

Hősies ez a  m unka, am it ez évben 
folyam atosan m ár a 25-ik szombat
délutánon végeznek. M aguk vonják 
az irdatlan  hosszú kőfűrészt és sze
letelik a  hatalm as kőtömböket 6 cm 
vastag kőlapokra. Irómunlkához szo
kott kézzel csiszolják, gyalulják, 
form álják a kőlapokat s végzik a 
burkolást. M érnök-kezekben véső
vel süllyesztik falba a  villanyvezeté
ket és írógéphez szokott csuklóval 
talicskát tolva term elik ki a  homo
kot.

Ez a presbitérium  az ilyen áldo
zatokba m ár beleérett. Nem most 
kezdték. Körül a templomtelek 
szintnivellálása, füvesítése, fásítása 
az előző évek presbiteri m unkájáról 
beszél.

Amit p>edig kétkezi m unkával nem  
tudnak elvégezni, am i nagyobb szak
tudást igényel, ahhoz a  p>énzt össze
ad ja  ez a m egélhetését is aggódva 
produkáló gyülekezet. A vakolás 
költségeit például négyzetm éteren
ként ad ták  össze a hívek s ennek az 
összege ez évben m ár 10.000 forint 
fölött van.

— M ekkora anyagi m egtakarítást 
jelent ez a  m unka az építésben s 
m i előrehaladást jelent? — kérde
zem a lelkészt.

— Ez alig becsülhető fel — hallom 
a választ, — de sok tízezer forintot 
k iadhattunk volna, ha mindezt fizet
nünk kellett volna. Presbitereink az 
o ltártér végleges elkészítését, a  bolt
ívek és ablakkeretek kőburkolását 
s a villanyhálózat bevezetését végzik 
m ost el. A vakolás vállalatba adott 
szakm unka. Ennek költségeit a gyü
lekezet ad ta össze. Mindent elvég- 
zünk a m agunk áldozatával és m un
kájával, am i részletekben elvégez
hető. Ha lassan haladunk is, de ál
m aink temploma egyre tisztább vo
nalakkal rajzolódik elénk a  m egva
lósulásban. A nagy tételekhez, am e
lyek részletekben nem  m unkálhatok 
meg, kell a  segítség. A Gyülekezeti 
Segély rem élt összegéből szeretnénk 
a  m ennyezetburkolást elvégezni s 
végleges megoldással a  főbejáratot 
megnyitni. A többi elvégzéséért — 
nagyon sok van még — m agunk fu
tunk.

Csöndes, fiatal park gondozott ú t
ján  ballagok a villamos felé. Vissza
nézek a kívül még nyers fallal és 
befejezetlen, csonka toronnyal álló 
templomra. M ár látni vélem a  kívül 
is bevakolt fa lakat s a karcsún ég 
felé szökő torony-sisakot.

Azt hiszem kevés az országban a 
templom, am ely m ellett állva a pres
bitérium  s a hívek serege annyira 
szóról szóra igazán m ondhatná el, 
m in t m ajd akkor a zuglóiak:

— Felépítettük a templomunkat.
így szép ez. A hívek áldozatából s

mégis a  Gyülekezeti Segéllyel. A 
Gyülekezeti Segéllyel s  mégis a  hí
vek áldozatából,

Koren Emil

get. Az EVT új elnökei a követke
zők:

John Balllie lelkész, az Egyiptomi
Üj Kollégium rektora, a skót egy
ház tagja. *

Sante TJberto Barbieri p>üspök,
Argentina, Urugay és Bolivia 
m ethodista püspöke.

D. Otto Dibelius püspök, a  Ber
lin—brandenburgi evangélikus egy
ház püspöke, a  Németországi Evan
gélikus Egyház tanácselnöke.

Juhanon metropolita, a délindiai 
M alabar-beli M ar Torna szír egyház 
metropolitája.

Michael észak- és délam erikai gö
rög ortodox érsek és H. K. Sherrill, 
az am erikai protestáns püspöki egy
ház vezető püspöke.

Dr. G. Bell cihichesteri püspököt 
az EVT tiszteletbeli elnökévé válasz
tották. Bell püspök 35 éve vesz részt 
irányítóan az ökuménikus mozga
lomban és most Evanstonban vissza
lépett az EVT Központi Bizottsága 
elnöki tisztétől. Az EVT felkérte 
azonban, hogy tanácsaival és tettei
vel is legyen segítsége az ökumé
nikus mozgalomnak s egyben te ljha
talm ú részvételre hívta meg az EVT 
Végrehajtó Bizottsága és Központi 
Bizottsága minden ülésére.

M int m ár jelentettük, ú jra  válasz
to tták  a KB-ot is. Az új KB-nek 92 
tagja van, közülük 73 lelkész. A ta 
gok összetétele a világrészek szerint 
így oszlik meg: Ázsia és Afrika 15 
tag, — Ausztrália és Űjzéland 5 tag. 
— Európa: 22 tag — az ortodox egy
házak részéről 13 tag, — Nagybritan- 
nia és Írország 12 tag és Amerika 23 
tag. — Az új KB első ülését szep
tem ber 1-én és m ásodikén Evanston
ban tartotta, (ö. S. Sz.)

A záróülés
Augusztus 31-én az Egyházak Vi

lágtanácsa evanstoni második világ
zsinata ünnepélyes záróüléssel véget 
ért. A »Krisztusban nincs sem Ke
let sem Nyugat« kezdetű ökuménikus 
korái éneklése közben lépett az 
emelvényre az új elnökség. A teljes 
ülés köszönetét mondott a régi el
nökségnek és üdvözölte az ú ja t

A záróülés »Üzenetet« fogadott el, 
amely a főtém ával: »Krisztus a  világ 
reménysége« — foglalkozik. Legköze
lebbi szám unkban ism ertetjük.

A világzsinat istentisztelettel vég
ződött, ugyanabban a templomban, 
ahol a megnyitó istentisztelet is v o lt 
Imádság és hálaének által körül- 
vetten Eivind Berggrav norvég püs
pök prédikált, (ö. S. Sz.) ,

„ A z  Ó  is m e r e té n e k  j ó  i l l a t á t  m in d e n  h e ly e n  m e g je le n í t i  m iá l ta lu n k 66 (2. Kor. 2,14.)
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BODROG MIKLÓS: B É R

Vigyázz a tettre, gondolatra, szóra, 
hogy világodban tiszta épülés-e 
lényednek m inden titkos rezdülése 
s hogy hasznos-é kezedben minden óra,

K E R E S N E K !
ó, hogy szeretnéd, ha m áskép lehetne, 
s nem  történik meg, am it lelked gondol, 
m ert búzát vetnél, s máris hull a konkoly, 
s halálra}áradt harcos m it tehetne?

vigyázz, m it hintesz láthatatlan porként 
a körülötted élők tüdejébe, 
m ert — akarva, vagy akaratlan téve — 
csőik ezt teszed, s nem  látod, hogy m i történt.

Meggyötört arcod önmagámban látom, 
jájdalmad érzem és értem lényedet, 
m ert te sem adhatsz mást, csak m i lényeged, 
6 bűnös-társam, testvérem  s barátom,

csak akkor, m ikor már ki is virágzott 
az elvetett gaz, és kitéphetetlen  
gyökerét látva lelked visszaretten, 
m ert megrontottál egy olyan világot,

m elybe egész mást kelle tt volna vetned, 
m ely tőled táplálékra vár: belőled kapja, 
amint növekszik  — tanítója, papja, 
munkása s őre vagy az embereknek.

Felelősséged folyam ként zúdul rád: 
akárki légy, barátom, hihetetlen  
hatalom rejlik dolgozó kezedben  — 
m it tehetnél, ha irányítani tudnád!

Vergődő ember, tán magad is érzed 
velem  együtt, hogy m ily iszonyú terhek 
nehezednek rád, m ilyen átkok vernek; 
a harcban elvész kardod, pajzsod, vérted.

dermesztő fények m uta tják a képünk  
kemény, kegyetlen Káinok vagyunk csak,
s más szívével etetjük magunkat 
s görbült útunkon bűnből bűnbe lépünk;

de eszmélj rá, m iért szenvedtél sokat, 
tétova testvér, kínod értsd meg végre, 
bajod necsak nézd: láss a gyökerére — 
mondd, miből m eríted táplálékodat?

Lásd: önerődből másra nem  is telhet, 
m int csak kudarcra, Istenig nem  érsz el 
erőlködéssel, erkölccsel, vagy ésszel, 
és szakadt szívvel hordozod a terhet,

de lelked Vele verméből kijutna, 
bocsánatában igaz erőt vennél,
— hatása átjár — új emberré lennél 
s örömmel lelnél Benne a kiútra.

s habár te százszor újra nekilendülsz 
össze szorított szájjal és ököllel, 
vasalkarattal, foggal és körömmel, 
a küzdelembe m élyen belerendülsz:

Hol ereje zúg, oszlik ott az éjjel, 
lényed békéjét sugározza széjjel — 
jöjj, fuss, am int vagy, ezer kíntól égve 
a Szentléleknek győztes közelébe!

KÉRDÉS NÉLKÜL CSELEKSZIKHIT
LUTHER MONDJA a Római le

vélhez írt bevezetésében, hogy a 
hit valóságos, élő, tevékeny dolog 
és nem  kérdezi, kell-e jót cseleked
nie, hanem  mielőtt kérdezné, m ár 
meg is teszi.

Csodálatos, rövid, tömör tanítás 
ez arról, hogy a  hit nem bizonyos 
tan elsajátítása, vagy annak tovább
adása, nem valami szívbeli állapot, 
nem  csupán belső, csendes Istenre- 
figyelés, nem  a Krisztusban megis
m ert --bűnbocsánat boldog élvezése, 
még nem is csak a megtapasztalt ke
gyelemről való boldog bizonyság
tevés, Ihanem megszakítás nélkül 
való, szüntelen tevékenység, a jónak 
szüntelen cselekvése. Mindez term é
szetesen csak úgy képzelhető el, ha 
tisztában 'vagyuník azzal, hogy

a hitben élő ember új életet élő 
ember, a jó cselekedetek pedig 
ennek az új életnek természetes 
következményei, gyümölcsei. 
Ahol élet van, ott mozgás is van 
g amint az élő ember feltétlenül 
cselekszik valamit, úgy termé
szetes, hogy a hitben, tehát új 
életben járó ember cselekszi en
nek az új életnek a cselekede

teit — a jót.
Amint a fa nem  kérdezi, kell-e te

remnie, am int az újszülött gyermek 
nem  kérdezi, kell-e mozognia, sír
nia, ihanem cselekszi azt, am i a 
természetéből, lényegéből követke
zik, úgy a hit is azonnal természe
tesen cselekszi azt, ami a keresztyén 
ember megszentelt, új természetéből, 
lényegéből folyik. Amit pedig cse
lekszik, az jó, azért, m ert cselekede
teit nem  a  bűnös em ber eszeli ki, 
hanem azokat Isten készítette el szá
m ára s a hit azokat természetesen, 
boldog örömmel elfogadja és cselek

szi. (Ef. 2, 10.) Csodálatos biztonság, 
am ikor nem  kell kérdezni, latol
gatni, csak boldogan cselekedni a 
jót.

MINDEBBŐL KÖVETKEZIK, hagy 
amikor kérdezgetjük, kell-e jól cse
lekedni és mit, akkor m indig a hi
tünkkel van baj. Az ilyen kérdés 
mindig hitetlenséget, az ilyen »tenni 
akarás« tehetetlenséget, az ilyen 
mozgolódás mozdulatlanságot, halált 
takar.

Gondoljunk a gazdag ifjúról szóló 
történetre. A gazdag ember kérdez. 
Kérdez, m ert nem  hisz Jézusban, 
nem  ism erte meg az új életet, 
amelyben nem  »keJl«, hanem ter
mészetes a jó cselekvés. De nem  
ism erte sa já t m agát sem, azért gon
dolja, hogy ő magától cselekedlhetik 
valamit, ami Isten előtt jó. Meg
tudta Jézustól, m it kellene csele
kednie, de hite nem volt hozzá. Ha 
hitt volna Jézusban, nem kérdezett 
volna semmit, hanem  »magától« cse
lekedte volna azt, am it a M ester — 
azaz m indenét odaadta volna azo
kért, akik az ő szere te téré és irgal
m asságára rászorulnak.

SOK EMBER AZÉRT KÉRDEZ,
azért vár parancsra, m ert nem is 
akar komolyan jót cselekedni. »Se
gítettem  volna, h a  m ondták volna« 
— mentegetődanek az ilyenek. Ezek 
elfelejtik, hogy a  keresztyén élet 
nem rendszabályoknak, tilalom fák
nak az útvesztője, hanem  önkéntes, 
boldog szolgálat, szüntelen jó csele
kedet.

A cselekedetekre vonatkozó kér
dés sokszor a  meg nem  térit, önző 
szív szám ítását takarja . Azért kér
dezi, kell-e jót cselekedni, hogy 
feltűnjék s a cselekedeteit, számon-

tartsák. Eszembe Jut egy törtető Is
kolatársam. Tevékeny, szorgalmas 
gyermek volt, de mindig kérdezte a 
tanártól: meg kell-e ezt is jól ta
nulni, kell-e ezt vagy azt a szolgála
tot elvégezni? Emlékszem, a  tanár 
értékelte ezt a buzgóságot, de ez a 
gyermek sohasem volt kedves tan ít
ványa. Az utolsó ítéletről szóló pél
dázatban ám ulnak azok, akiknek azt 
mondja Jézus: »Jertek én Atyám nak 
á ld o ttá l. . .« m ert ők nem  jegyez
ték meg a cselekedeteiket, amiket 
Jézus felsorolt, — Az uram-uramozó 
keresztyének sorsa azonban szánal
mas, m ert ők megjegyezték, szá
mon tarto tták  cselekedeteiket, de 
Jézus nem  akar tudni róluk, m ert 
azok az ó-ember erőlködései és nem  
a h it gyümölcsei.

LUTHER SZAVAIBÓL tanulnunk 
kelt mindannyi unknak, keresztyé
neknek, gyülekezeteknek és egész 
egyházunknak. G yakran bizonyta
lankodó, kérdezősködő a mi hitünk 
is. Az igazi hit nem zárkózhat el, 
hanem  észreveszi a körülötte élő 
em berek lelki, testi gondjait, szük
ségleteit és segít rajtuk . Egyházi 
szolgálatunk m inden ágában — a 
szeretetszolgálatban, prédikálásban 
és népünk szolgálatában egyformán 
a hit önkéntességével és lendületé
vel kell szolgálnunk. Hiszen az igiazi 
hit nem  kérdezi, kell-e jót cseleked
nie, hanem  mielőtt megkérdezhetné, 
m ár meg is cselekszi.

Joób Olivér

»Az emberi jellemet nemcsak ki
rívó bűnök, hanem sokkal inkább 
apró hibák is ledönthetik a haszna
vehetetlenség porába.« (M>. 5, 9.) 
Fosdick.

ÖYÜLÍICtZtTI
1954. szeptember 12. — Szentháromság u. 13. vasárnap. »A hit cselekede
tek nélkül halott«. — Jel. 2, 1—6. — Lk. 13, 22—21. Liturgikus szín: zöld.

GYÜLEKEZETI SEGÉLY
Minden gyülekezetben folyik még 

az adakozás lehetősége a két épülő 
templomra a Gyülekezeti Segély ke
retében. Minden tízforintossal egy 
lécet szegezel a zuglói templom 
mennyezetére s minden húszforin
tossal egy négyzetmétert vakolsz be 
a pesthidegkúti templom falán. Ne 
menj el közömbösen a Gyülekezeti 
Segély perselye mellett!

KÖBÄNYA
Az évadnyitó szeretetvendégségen 

Várady Lajos esperes tarto tt elő
adást a budai egyház m egalakulásá
nak történetéről. A rendkívül tanul
ságos történelm i visszapillantás mé
lyen m egindította a  gyülekezetei. — 
Liturgikus színű oltárterítők készí
tésére buzgó adakozás folyik a gyü
lekezetben s a kivitelezés végett 
m unkadélutánokra gyűlnek össze a 
gyülekezet buzgó asszonyai,
TEOLÓGIAI AKADÉMIA

A Teológiai Akadémián megkez
dődött az 1954/55. tanév. A tanári 
kar szeptem ber 4-én ta rto tt kari 
ülése felm érte az év feladatait és 
m unkaprogram m ját, kitűzte az őszi 
szigorlatok, alapvizsgák, kollokviu
mok, valam int az előadások meg
kezdésének időpontját.

BUDAVÁR
A gyülekezet szeptember hónapban 

emlékezik meg arról, hogy 110 év
vel ezelőtt, 1844. szeptember 7-én 
önállósodott és m egválasztotta első 
lelkészét, Bauhof er Györgyöt, Szep
tember 12-én választja meg a gyüle
kezet új tisztikarát, illetve az új egy
háztanácsosokat rendkívüli közgyű
lés keretében.

Szeptember 19-től 26-áig »hálaadás 
hetét« tartanak. M inden este elő
adássorozat keretében ism ertetik a 
gyülekezet-alakulás történetét s en
nek középpontjában Bauhofer György 
és Mária Dorottya egyházépítő szol
gálatát.

RADON,
a  váci, egyházközség filiájában 

szeptember 5-én, vasárnap tarto tták  
meg az évi szokásos ara tás utáni 
hálaadó gyülekezeti napot. Az anya- 
egyházközségből és a  környező gyü
lekezetekből teherautón, kerékpáron 
és gyalog nagy számmal gyülekez
tek össze a dombtetőre épült tem p
lomba. A gyülekezeti napon Benczúr 
László püspöki titkár, valam int Zá- 
borszky Csaba felsőpetényi lelkész 
végzett szolgálatokat, a  záróáhitatot 
Jurányi István váci lelkész tartotta. 
A délelőtti úrvacsaraosztáson több 
m int százan já ru ltak  az oltárhoz. A 
környékből érkezőket a rádii hívek 
lá tták  vendégül otthonukban, test
véri szeretettel.

NAGYBÖRZSÖNY
A gyülekezet 6000 forintos költség

gel bevezettette templomába a  vil
lanyvilágítást.

FÓT
Zászkaliczky Pál lelkész augusztus 

22-én ünnepelte fóti lelkészi szolgá
lata megkezdésének 20. évforduló
ját.
MARCALGERGELYI

Augusztus 29-én délután jól sike
rült szeretetvendégség volt kib. 350 
részvevővel. Igét hirdetett Bárdosi 
Jenő dabronyi lelkész. A m űsort vál
tozatossá és érdekessé tette a gyüle
kezeti vegyeskar szolgálata Síkos 
Lajosné vezetésével, azonkívül szóló
ének és énekkettősök bizonyították, 
hogy a gyülekezetben szépen fejlődik 
az egyházi ének művelése. — A gyü
lekezet a közeljövőben m egújíttatja 
a marcalgergelyi templomtorony sü
vegét és ú jra  meszelteti a külsőveti 
és szergényl filiák templomait,
FEJÉR KOMAROMI 
EGYHÁZMEGYE

Görög Tibor esperes Tatán, Ba- 
konyszombathelycn, Csabdin és Bics
kén végzett hivatalos esperesi láto
gatást, minden alkalom m al igét 
hirdetett és az egyháztanácsokkal 
m egtárgyalta a helyi és országos 
egyházi élet fontos kérdéseit,
NAGYVELEG

Augusztus 29-én közös gyülekezeti 
napot ta rto tt Nagyvelegen a három 
bakonyszéli gyülekezet: Bakony- 
csernye, Sur, és Nagyveleg. A temp
lomot egész nap m egtöltötték a hí
vők. Reggel fél 10-től délu tán  6-ig 
tarto tt a Programm, az istentisztelet, 
úrvacsora és a négy Igehirdetés szol
gálatát a három gyülekezet lelkészei 
látták  el. Befejezésül a nagyvelegá 
ifjúság vallásos délutánt rendezett a 
parókia udvarán. A vallásos délután 
egész offer tórium át: 415 forintot az 
árvízikárosultak javára adták.
PAKS

A gyülekezetben szeptember 18—
18-ig ta rtják  szokásos őszi gyüleke
zeti csendesnapjaikat. Két sorozat 
lesz, az egyiknek, az áhítatoknak 
összefogó címe: Emberek a Szentlé
lek sodrában. A másiknak, amely 
előadásokból áll, összefogó címe a 
harm adik hitágazat lutheri magya
rázata: A Szentlélek hívott engem.

A csendesnapokon Danhauser 
László budahegy vidéki lelkész és 
Csepregi Béla sárszentlőrinci lelkész 
szolgálnak.

— Egyházfit keres a kőbányai gyü
lekezet budapesti lakáscserével.

— Gondozónőt keresünk a békés
csabai szere teti.ntézmónybe. Jelent
kezés E varig. Lelkészi Hivatal, Bé
késcsaba.

— Kántori szolgálatot vállalna
havi 400 forin tért és lakásért csalá
dos, jól kántorizáló férfi. Cím: Es
peresi Hivatal, Tordas.

—• Október 1-től M átraszentim re 
Bagolyirtásra üdülőket felveszünk 
napi 30 forintért egyszerű házi ellá
tásra. Jelentkezni lehet a Diakonial 
osztályon. Budapest, VIII., Üllői-út 24.

H a r a n g v ir á g  a  G a ly a te tő r ő l
Irta: Szalatnai R ezső

gy nyári reggelen megálltam a Galyate
tőn s szétnéztem  a Mátrán. Napokon át 
békétlenül zúgott a tölgyes, m int a ten

ger. Fáradhatatlan szél járta a fáikat s egy
hangúan muzsikált, szünet nélkül, nappal és 
éjszaka, m inden értelem  híján, már fá jt az 
ember füle, ha odahallgatott, úgy érezte, hogy 
már nem  bírja soká. Ehhez még tudni kell, 
hogy az ég is beborult, már iramodtál volna 
vissza a városi fény és meleg felé. De az éj
szaka váratlanul megállt az erdő, szétszakad
tak a felhők, meleg áramlatok húztak át a 
fákon. S mire az első napsugár megcirógatta 
az elfáradt tölgyfa-leveleket, felzengett az első 
rigófütty is, olyan tisztán, vidáman és kedve
sen, ahogyan vendéglátó régi gazda szava hal
uk az emlékezetben. Most m inden olyan szép
ségesen nyugodt és fénnyel teli a tiszta kék ég 
alatt, m int az örök békesség káprázata. A  
fűszálakon harmat csillog s aranyló-zöld m in
den amerre körülnézel.

Rend van a hegyekben, nagyon nagy rend, 
ünnepies teljesség, úgy tűn ik fel, m intha ál
landóan vasárnap volna. Százados bükkfák  
álldogálnak a Galyatetőn, nem  csoportosan, 
szétszéledve, de egyforma magasan s egyforma 
óriás törzzsel. Vén óriások ezek, csupasz hát
tal és bozontos fővel. Nem szólnak egy szót 
sem, bölcsek, m értéktartók, komolyaik. Holott 
szólhatnának, m ikén t a tanúk, itt vannak ké t
száz éve is már, ahogy egy kivágott tönkből 
látni. A  tölgyerdő úgy zúg, m int egy orgona. A  
bülkk zenéje élesebben csattan, m int egy zon
goraszó. Most pihennek a zenészek, alszik a 
karmester, csak a kis ügyelők csattognak az 
ágakon, a Mátra kevés énekesmadara , aki
ket megtizedelt az idei kem ény tél. De dk 
oly szorgalmasan dalolnak, fütyülgetnek, 
hogy a napfényben ez a kis muzsikaszó is 
elég.

Zsong egy csöpp bogárka a légben, feléd jő 
s elröppen. A  levegő oly jó, oly innivaló, m int

egy tenyérnyi forrásvíz. Dagadó tüdővel szí
vom magamba s látom, barátaim ugyanúgy lé- 
lekzenek, m int tornagyakorlatokon szokás. A  
városi ember olyan a hegyekben, m int egy tol
vaj dús zsákm ánya előtt. Tudja az orvosi tör
vényt s most mohón élni akar m inden jótanács- 
csal, m intha órák alatt varázsolódna elő oda
benn a vörösvérsejtek új hada, az éltető sereg. 
A  szívünkből jő elő a hegy, m ikén t a vágy. 
Magasságra kívánkozunk, m in t lé tünk sum m á
jára, ahonnan széttekin thetünk kedvünk sze
rint. Jó lent, a délibábos Alföldön. Jó a Ba
laton partján feküdni s nézni a vizet, a 
végtelenség meg nem  szűnő fodrait s úszni 
a zöld vízben a fény millió csilláma között. 
Végig kell járni Dunántúlon, meg kell 
állni a szőlőtermő halmok alján, gyümölcsöt 
szedni, bort kortyolni, ízlelni egy darab friss 
kenyeret, szombaton este, valahol a Mecsek 
hátán. Járni az országot, látni a hazát, m ind  
mekkora gyönyörűség. Városok közt válogat
hatsz, ábrándozhatsz nemzeted m últján szép
m űves falak között, meg simogathatsz egy ódon 
szobrot. Nézheted a Dunát a budai várból, sé
tálhatsz a Tisza partján Szegeden. Szólhatsz 
nemzeted költőivel a tájról, am elyben nemcsak 
testünk született meg, hanem a lelkünk is 
honol. De aztán el kell jönnöd ide, a hegyre, 
ahonnan szétnézhetsz az egészen.

Édes érzelem fog el a hegytetőn, ü g y  érzed, 
mintha nagyon szép ajándékot kapnál, amely 
ajándékkal nem  tudsz betelni, el se akarod 
hinni, hogy ez mind a tiéd. Pedig valóban az. 
Páfrányok sarlódnak meztelen lábszáraid
hoz, m int hűvös pólyák. Napsugarak fu tnak és 
állnak a kellemesen borogató árnyékban, 
m intha egyengetnék az utadat, e készséges 
kalauzok, akiket nem  lehet megunni. Le
hajolsz egy harangvirág után s letéped, Ezzel

csak itt találkozhatsz, sehol másutt. I tt a he
gyek tetején virít nem  nagyon szaporán 
társai közt, akik  fehéren, sárgán, vörösben, 
ibolyaszínben köszöntenek. A  harangvirág fi
nom kelyhe halovány kék, ném i pirossal, 
vízfestm ényen fo ly ik  így össze hirtelen a kék  
szín nyugodt és nem  rikító eggyé. Hosszú, 
vékony, m ajdnem  teljesen csupasz szárán bó
logat a csepp harang bizalmasan, kényesen, 
kedvesen. A z egész élményből ajándékképpen  
csak ezt a virágszálat viszed el magaddal. Tu
dod, hogy hamar ellankad majd  a napon, félre- 
konyul, m in t a halott fej, elhervad a kehely, 
amelyben benne van ennek a napnak m inden  
íze. De ennyi pusztítással lebandukolhatsz 
innen.

Bár most még nem  lefelé mégy, hanem fel
fele. A  Galyatetőn 'kilátótorony van, abba kell 
m ost felmenni. S onnan, a legmagasabb pont
ról kinézni hazádra.

Ez itt a Mátra, mondod magadnak s m uta
tod barátaidnak, fölöslegesen, de elkerülhe
tetlenül. Köröskörül erdőlepte, nagy, term é
keny hegyek domborodnék, sorjában és egy
más ellen, m ély völgyekkel keresztezve, csupa 
tölgyes, itt-ott, fen t a tetőkön, bükkös és 
oldalt ném i fiatal fenyő. Szellő húz át a ma
gasban, m egrezzennek a fák  koronái alattunk, 
m intha megszólalna egy nagy zongora. S ez 
nem  a képzelet játéka. Jobbról és balról egy
szerre hallod a muzsikaszót. M egindult a 
levelek játéka, m in t tegnapelőtt? Megint 
zúgnak a fák, harsogni fog a vissza-visszatérö 
fuga? Nem, ez már más zene, hallgatag, m int 
a népé, am elyik odalenn a városokat és falva
kat építette. Látod őket, olyanok, m int egy 
zöld tálba rakott gyümölcs, körte, almaL szőlő 
és barack, színek és form ák, apróbb és na

gyobb, széles és magas vonalak. A  történe
lem árjából egyenes főtartással néznek a he
gyek felé. Gerincük van, m iként tornyaiknak. 
Töretlen a vonala falunak és városnak. Innen 
látod, am it lenn nem  venni észre, hogy ami 
az anyagba leszáll, ami már tető és fal, orom 
és zászló, gyümölcsfa és kémény, az mind 
nem zeted ereje és fénye. Szól a muzsika, hal
lod, ne kételkedj, nyugodj meg, ne félj, bíz
zál.

Te vagy a jelen, én vagyok a m últ! — mor- 
morgja a hegyek felé falu és város. — Én az 
ország vagydk, minden, ami volt, a nemzedé
kek sora. Nem élt itt senki hiába. A z  erény 
attól lett élesebb, hogy bűn állott mögötte. 
Nemzeted erénye e hon volt, amelyet meg
talált s amelynél megállapodott. Harccal kel
lett védeni m inden évet, de kibírta. Voltak 
előtte s körülötte a századok során mások 
is, m ind kim últak s a te néped él és dolgozik 
és virulni fog. Zúgj erősebben, muzsika. A  
látkép oly teljes és oly szabadító. A  zöld he
gyek mögött halvány kékbe játszik a götnöri 
sor, amögött a liptói havasak s a harmadik 
sorban, m intha kulisszákat rakott volna a 
szemhatárra egy nagy rendező, a reggeli pá
rákban, a harangvirág színeiben, fehér hó
foltokkal szembenéz veled a Tátra. Ragyogj 
nap, ölelj át szél, szóljatok most zöldarany 
tölgyek, borúljatdk ránk.

Én úgy vagyok a Mátrával, m intha apám  
vállán ü lnék kisgyermeklcént, s először hal
lanám, am it apám annyi éve tud már, mert 
szemlélgette lassan, végigbarangolva hegyet- 
völgyet. Fel kell hágni ide, a hegytetőre, hazád 
legtetejére, hogy érezd egybe, m i volt a m últ 
s mi a jelen és a jövendő. Karod végigszáll a 
hús levegőn. Most már m ehetsz vissza a ha
rangvirággal, hallgatagon s piruló orcával. 
Hallod, énekel a Mátra, hazádról szól s a 
rendületlenségről. Elmehetsz, nem feledheted  
el, am it átéreztél ott fenn.
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ÉLŐ H IT
A legtöbb keresztyén em ber meg

elégszik a hitnek azzal a legegysze
rűbb lárm ájával, hogy van egy m in
deneket alkotó és fenntartó  Valaki, 
Izrael és Jeruzsálem  népe is h itt Is
tenben, az ítélet mégis utolérte, m ert 
hasonló volt hite a szépen zöldelő, 
de gyümölcsöt nem termő fához, 
melynek árnyékában hűsölhet ugyan 
az ember, de éhen is halhat, m ert a 
fa nem ad táplálékot senkiinek. Ter
méketlen. Jézus az ilyen fá t m egát
kozza és hasonlóan cselekszik a  jó 
gyümölcsöket nem term ő hittel is. 
Már pedig hitem mindaddig, míg 
csak Isten létezéséig ju t el, távol m a
rad attól a  hittől, melyre Jézus azt 
mondja: »A te hited m egtartott té
ged.« Akinek ezt m ondta Jézus, élet 
volt hitében, s ennek az életnek kö
vetelménye volt a  hit cselekvőképes
sége, a »megtartás«.

E kettő: élet és cselekvőképes- ' 
ség a hitben elválaszthatatlanul 

összefügg egymással,
m int ahogy Jakab mondja: »Aka
rod-e pedig tudni, te  hiábavaló em
ber, hogy a hit cselekedetek nélkül 
m egholt. . .  m utasd meg nékem a te 
hitedet a te cselekedeteidből és én 
meg fogom néked m utatn i az én 
cselekedeteimből az én h ite m e t. . .  
A hit együtt m unkálkodik a csele
kedettel és a cselekedetből lesz tel
jessé a hit.« (Jak. 2., 18—22.)

A hit és a cselekedet tehát elvá
laszthatatlanok egymástól. Egyik 
tanúskodik a másik mellett. így 
rajzolódik ki hitem, belső meg
győződésem cselekedeteimben, 
s megmutatja, hogy az megtartó 
hit-e vagy nem. Aszerint, ami

lyenek a gyümölcsei.

társam ban tehát Isten által adott se
gítőtársat látok, akinek én ugyan
ilyen társa vagyok. Szeretetben hor
dozom és elszenvedem emberségé
nek minden terhét, hogy így töltsem 
be Krisztus törvényét. Jézus szavai
ból kiérezhető az is, hogy élettár
sam nak ugyanolyan hűséggel tarto
zom, m int Istennek. A hívő család
ban a gyermek Isten áldása, s ben
nem, m int szülőben kiátorázólódik a 
bűnbocsátó, de nem a bűnt elnéző 
kegyelmes, gondviselő Atya. Ezzel 
az Istenre m utató lelkűiét tel veze
tem gyermekeimet, hogy hitben, sze- 
retetben nevelkedjenek dolgos em 
berekké a Jézus Krisztusban.

Ebből, az élő h itű  egyének ottho
nából magától értetődő természetes
séggel folyik tovább a jó gyümöl
csöt term ő szolgálat á nagy közösség, 
a társadalom  feléi Mit jelent ez? Is
ten figyeli m agatartásom at, mellyel 
em bertársaim  közt forgolódom és azt 
is, ahogyan végzem m unkám at. Eb
ben az élő hit nem a  kenyérkereset 
kényszerűségét, de szolgálatot lát, 
mellyel em bertársaim on is segítek, 
akárm ilyen jelentéktelennek látszik 
munkaköröm. Ahogy bosszúságot és 
kárt okoz nekem  pl. a  mások által 
készített selejtáru, ugyanezt teszem 
felületes m unkám m al én is, ha hű t
lenül dolgozom. A hűséggel elvég
zett legkisebb m unka is élő hitem 
gyümölcsévé válik, m ert Isten a 
mindenekben való hűséget követeli 
övéitől.

M inderre pedig a h it »vezetékén« 
attól a  Krisztustól jön az erő, aki az 
én Uram, aki engem elveszett, elkár- 
hozott em bert m egváltott a  bűnnek 
hatalmától, hogy az ö  országában, 
ö  alatta, Néki engedelmeskedve él
jek. Boros Károly

K Ü L FÖ L D I EG Y H Á ZI H ÍR E K
NÉMETORSZÁGBAN Lauschitz

evangélikusai az idei nyáron ta rto t
ták meg a szászországi Bautzen mel
lett, Königswertha városában a szo
kásos »evangélikus napot«, június 
26—27-én. A találkozón nagyszámú 
lauschitzi szorb evangélikus vett 
részt, de a  szorbokon kívül ném etek 
is. Részt vett a gyűlésen a szász ev. 
püspök, Noth dr. továbbá a bautzeni 
német szuperintendens Bausch is. A 
találkozón M jerwa, lauschitzi szorb 
evangélikus szuperintendens elnö
költ, aki felolvasta a gyűlésen a 
szlovákiai ev. püspökök és a cseh- 
testvér egyház széniorjának, Hájek- 
nek üdvözlő táviratát. A szorb evan
gélikusok ezen a gyűlésen határoza
tot hoztak, hogy képviseltetni kíván
ják m agukat a ném et ev. egyház ve
zetőségében s a  szorb evangélikusok 
ilyen gyűléseinek vezetésére négy 
lelkészből és négy presbiterből álló 
tanácsot választottak.

C SEH SZLO VÁK IÁBAN  a cseh 
Kralici Biblia 1564-ből w ló  s a cseh 
és szlovák protestánsaik életéneik és 
harcainak fő  kútforrása volt. A  Kra
lici Biblia, akár a magyar Vizsolyi 
Biblia, nevét megjelenési helyétől (a 
morvaországi Kralice községtől) 
vette. Most a cseh protestáns lapok 
hírül hozzák, hogy e bibliafordítás 
revízióra szorul, már sok tekin tet
ben elavult, ha zengése klasszikussá 
vált is. Soucselk professzor javasolja 
az új cseh Biblia-fordítást, a mai 
cseh próza stílusában, szöveghűen 
az eredetihez képest s m egtartva a 
Kralici fordítás legjobb helyeit. A  
reformáció alapelve maga követeli a 
Biblia revízióját — írja Soucsek s 
mutatóba közöl három új részletet 
saját fordításából a »Krestanská re
vue« c. prágai folyóiratban.

Készülj az ige hallgatására!
Jel, 3, 1—6.

A z  élő hit — ahogy Luther írja  — 
a  jóra való készség és helyes cselek
vés s.Ülője, mely m egtenni gyümöl
cseit bennem, szűkebb és tágabb 
körny «zetemben, vagyis a családban 
és az emberek nagy közösségében a 
társadalomban.

Ennek a hitnek első »cselekedete«, 
hogy a bűnt az én bűnömnek, m ég
pedig Isten elleni bűnömnek isme
rem  el. Vétkeztem!! E felismerésből 
a tékozló fiú bűnbánó alázatosságá
val m enekülök Isten oltalmazó ural
ma alá, hogy békességben éljek a 
kegyelmes Istennel. Ezzel elismerem, 
hogy Isten szava az első számomra. 
Így halok meg a bűn, a sátán szá
mára, s élek a Jézus Krisztus meg
váltó szeretetében. Naponként visz- 
szatérek ehhez a szeretethez, s bol
dog öntudattal vallom magam Isten, 
Jézus Krisztusban élő gyermekének.

Mindez gondolkodásom, cselekede
teimnek, életfolytatásom nak alap
jaiban való m egújulását és átrende
ződését jelenti, m elynek hatása első
sorban családomban mutatkozik 
meg. Az élő hitű em ber jelmondata: 
»Én és az én házam az Unnak szol
gálunk«. Azt jelenti ez, hogy i t t  Is
ten szava irányítja az életet. Élet-

LEVÉL SZÁRD ISZRA. Hol is volt 
ez a Szárdisz? Kis-Áasia, a m ai Tö
rökország területén találjuk meg az 
ókori térképein. Valamikor Lídia ta r
tom ány fővárosa volt. Jómódú vá
ros. Utolsó királya, Krőzius, nagy 
gazdagságáról volt híres.

ISMERETES VOLT SZÁRDISZ 
GYÜLEKEZETE IS. Élő gyülekezet
nek tartották. »Az a neved, hogy 
élsz.« De a látszat csal és hányszor 
csal és még az egyházban is csal. 
Nem az a döntő, hogy hogyan ítélik 
meg az em berek a szárdiszi gyüleke
zetei, hanem, hogy milyen az Isten 
szemében. És ma is ugyanez az igaz
ság érvényes. Nem az dönt, hogy mi 
m it ta rtunk  egyházunk felől, meny
nyire ta rtjuk  azt jónak, hanem, hogy 
md az Isten ítélete felőle. Ugyanez 
érvényes az egyes gyülekezetekre s 
az egyes keresztyénekre vonatkozó
lag is. Amikor még Szárdisznak az 
volt a neve, hogy él, Isten ítéletéiben 
m ár halott volt. Bizony egész ke- 
resztyénségünk m a is nagyon sok
szor csak holt cselekedetekből áll.

Gépiesem, léléktelenül elvégzett egy
házi szokások, hivek által betanult 
im ák és szólamok. Jézus látva az 
egykori farizeusok hasonló lelki ál
lapotát, azt m ondja nékik: »Jaj 
nektek  képm utató írástudók öß fa
rizeusok, m ert hasonlatosak vagy
tok a meszelt sírokhoz, am elyek kí
vülről szépeknek tetszenek, belől pe
dig holtaknak csontjaival és min
den undoksággal rakvák. Éppen így 
ti is, kívülről igazaknak látszotok 
ugyan az em berek előtt, de belől 
rakva vagytok kópm utatással és tör
vénytelenséggel.« (Mt. 23,27—28.) 
Ma sokszor még ennél is rosszabb a 
helyzet, m ert az em berek előtt sem 
látszunk igazaknak és mégis úgy vi
selkedünk a körülöttünk levő világ
gal szemben, m intha csupa élet 
volna bennünk. Hány hitéivel, egy- 
háziiasságával, templomosságával 
kérkedő em ber van, aki a  hitetlene
ket nagy fennhéjázva lenézi és meg
veti s ugyanakkor ő maga »halott« 
és még csak a  neve sem az, hogy 
él.

b a j  v a n  a z  e n g e d e l m e s -

H IT  V A L L Á S A I N K É  Ó L :

Íí elzlltíliclitűl
A z Ágostai Hitvallás hatodik és huszadik cikkéből.

Hasonlóképpen ta
n ítjuk, hogy annak a 
hitnek jó gyümölcsöket 
ke ll teremnie és hogy 
azokat a jó cselekede
teket, m elyeket Isten  
megparancsolt, az em 
bernek cselekednie kell 
azért, m ert ez Istennek  
akarata, nem  pedig 
azért, hogy abban biza
kodjunk, hogy azokkal 
a cselekedetekkel kiér
dem elhetjük Isten előtt 
való megigazulásunkat. 
A bűnbocsánatot és a 
megigazulást ugyanis 
csak hittel lehet meg
ragadni, am int Krisz
tus szava is bizonyítja: 
Ha m indeneket meg
tettetek, mondjátok: 
haszontalan szolgák va
gyunk. Ugyanezt tanít
ják  a régi egyházi írók 
is. Am broziusz ugyanis 
azt mondja: Isten hatá
rozata ez, hogy aki a 
Krisztusban hisz, üdvö- 
zül, cselekedet nélkül, 
egyedül hit által, in
gyen részesülvén bűnei 
bocsánatában.

*

Hamisan vádolják a 
m ieinket azzal, hogy 
a jócselekedeteket tilt
ják. Mert a tízparan
csolatról megjelent és 
egyéb hasonló tartalmú  
írásai azt bizonyítják, 
hogy hasznos oktatást 
adnak az életnek összes 
formáiról és köteles

ségeiről, arról, hogy az 
életnek m inem ű for
mái bármely hivatás
ban, m ilyen cselekede
tek Istennek tetszők. 
Ezekről a dolgokról a 
prédikátorok előbb vaj
m i keveset beszéltek, 
csupa gyermekes és 
szükségtelen dolgaikat 
sürgettek, m int pl. bi
zonyos m unkaszünete
ket, bizonyos böjtök 
megtartását, testvér
egyesületeket, búcsú- 
járásokat, szentek tisz
teletét, olvasómorzso- 
lást, szerzetességet és 
hasonlókat. Ezekre néz
ve ellenfeleinknek  
használt az intés és 
most már nem  prédi
kálják úgy ezeket a 
haszontalan dolgokat, 
m int előbb. Sőt, már 
kezdik emlegetni a hi
tet is, melyről előbb 
csodálatosan hallgat
tak. Most azt tanítják, 
hogy nem  csupán cse
lekedetekből igazulunk 
meg, hanem összekötik 
a hitet és a cselekede
tet s azt mondják, hogy 
hit és cselekedetek ál
tal igazulunk meg. Ez a 
tanítás tűrhetőbb  a ré
ginél és több vigaszta
lást. nyútjhat, m int ré
gibb tanításuk.

A zt tanítják továbbá 
a m ieink, hogy jócsele
kedeteket tenni szüksé
ges, nem  azért, hogy a

kegyelmet kiérdemlő 
erejükben bizakodjunk, 
hanem m ert Isten áka- 
rata. A  bűnbocsánatot 
és kegyelm et csak hit
tel lehet megragadni. 
Mivel pedig a hit által 
a Szentlélek adomá
nyában részesülünk, a 
szívek is legott meg
újulnak, új indulatok
kal telnek meg, hogy 
jócselékedeteket terem 
hessenek. Ezt mondja  
Ambroziusz is: »A jó 
akaratnak és az igaz 
cselekvésnek szülője 
a hit. Szentlélek nélkül 
ugyanis az ember ter
mészetes erői tele van
nak istentelen indula
tokkal és sokkalta  
gyengébbek, semhogy 
Isten előtt jócselekede
teiket tudnának véghez 
vinni. Azonfelül az ör
dög hatalmában van
nak, aki az em bereket 
különféle bűntettekre  
ösztökéli, amiképpen  
látni lehet ezt a (po
gány) bölcselőkön, akik  
igyekeztek ugyan tisz
tes életet folytatni, de 
arra mégsem voltak ké
peseik, hanem sok nyil
vánvaló bűnnel szeny- 
nyezték be önmagukat. 
Ilyen nagy az ember 
gyarlósága, ha híjával 
van a hitnek és a 
Szentiéleknek és csu
pán emberi erőkkel
igazgatja magáé.*

SÉGGEL. »Nem találtam  a  te csele
kedeteidet Isten előtt teljeseknek.« 
Istentől elszakadt, hitnélküli, önma
gára, az em berre építő keresztyén- 
ség. A mi keresztyénségünkinek sok
féle kérdése és d icsekedne helyett 
alapos önvizsgálatot kellene ta rta 
nia, hogy vájjon nem élettelen-e a 
mi kegyességünk? S vájjon nem  
ilyen-e a md egész egyházunk, gyü
lekezetünk? S hogy állunk a hit, 
az engedelmesség Istennek tetsző 
cselekedeteivel ?

MIT TEHETÜNK? Térj meg — 
hangzik felénk és elmondja az ige 
hogyan cselekedd. Megtérés — meg
gyötört szó, éjs mégis igazság és nem 
lehet kiküszöböl mi és elfelejteni. 
Egyházunknak m egtérésre van szük
sége. Semmi más nem  elég. Lehet jó 
hím eve, megbecsülése, jó teológiája, 
szép hitvallás! iratai. Mit érne m ind
ez, ha nem él az egyház, nem él a 
hite. S jó lesz lelkipásztoroknak és 
híveknek mindezzel szem-be nézni. 
Szabad hát afelett gondolkodnunk, 
hogy miből és hogyan térjünk  meg. 
Sőt nemcsak szabad, hanem  köteles
ségünk is. M ert ha »nem vigyázol, 
elmegyek hozzád, m in t a  tolvaj, és 
nem  tudod, mely órában megyek 
hozzád.«

Nincs szándékomban az összes 
verset végigmagyarázni, hiszen nem 
is ez a feladat, de a 6. versre szeret
nék még kitérni.

AKINEK VAN FÜLE, HALLJA, 
m it mond a Lélek a gyülekezetek
nek. Hányszor nincs m ár fülünk s 
hányszor rossz m ár a fülünk s hány
szor hall másít a fülünk, m int a m á
siknak füle. Talán az előbb elmon
dottakban sem vagyunk m indnyájan 
egy véleményen. De talán  csak hal
lunk valam it Isten igéjéből. Talán 
csak hallunk valam it az igehirdetés
ből is. Talán fel fogja használni a 
Lélek ezt a  pár sort is arra, hogy 
valaki m eghalljon belőle valamit.

Gyöngyösi Vilmos

Az ÉVI vezetősége visszautasította 
az amerikai kongresszus lépését Bereczky püspökkel szemken

M indnyájunkat megdöbbentett az Evanstonból érkezett hír, am ely arról 
tudósít, hogy az amerikai kongresszus ú. n. Bentley-féle bizottsága —  
amely »a magyarországi egyházak helyzetének kivizsgálására alakult* — 
maga elé hívta Bereczky A lbert református püspököt, hogy eskü alatt 
vallomást tegyen a magyarországi egyházak helyzetéről, a vallásszabad
ságról. Ez a bizottság éppen az evanstoni világgyűlés idejére alakult meg 
és »adatokat« szerzett magyar politikai szökevényektől az állítólagos valr 
lásüldözésekről. Ezek szerint »az adatok« szerint a magyarországi refor
mátus egyházban mindössze három templom van nyitva  s a lelkészek nem  
prédikálhatnák, és így tovább. Bereczky püspök kijelentette, hogy a 
»meghívás« nem méltó a válaszra, majd ebben az ügyben megbeszélést 
folytatott az Egyházak Világtanácsa vezetőivel. A z EVT vezetőiből a leg
nagyobb felháborodást váltotta ki a kongresszusi albizottság m inősíthe
tetlen lépése s egyöntetűen megbélyegezték azt, hogy egy amerikai ható
ság maga elé hívjon egy nagytekintélyű magyar egyházi vezetőt, aki m int 
az EVT vendége tartózkodik az Egyesült Államokban, s ákit az egész tn- 
lágkeresztyénség szeretettel és megbecsüléssel vesz körül. Dr. Fry, az 
EVT egyik eddigi elnöke a kongresszusi albizottsághoz intézet táviratiban 
tiltakozott a Bereczky püspököt — aki a kercsztyénség világszerte szere
te tt és megbecsült kimagasló egyénisége, köztiszteletben álló magyar egy
házi és közéleti személyiség — ért provokáció ellen. A  nagygyűlés részvevői 
viharos felháborodással fogadták a durva beavatkozást. A  Christian Cen
tury  c. nagy amerikai újság is felháborodottan utasítja vissza a provo
kációt.

Felszabadulás óta hazánkban több m in t kétszáz nyugati protestáns 
egyházi vendég járt s ezek m indenkor őszintén elmondták, benyomásaikat 
a látottakról és tapasztalataikról. A z ő vélem ényük persze nem  volt meg
felelő a kongresszusi albizottságnak. Nekik, kalandorok és hamis tanuk 
kellettek, hogy ezek bebizonyíthassák azt ami nincs, t. 1. a vallásüldözést 
és letagadhassák ami van, t. i. a vallásszabadságot. M ind ez azonban kevés 
volt az albizottságnak. Bereczky püspököt levélben szólította fe l a m egje
lenésre, hogy zavart kelthessen a világzsinat munkájában. Felmerül a 
kérdés: Vájjon tudja vagy nem  tudja az albizottság, hogy az amerikai 
hatóságok Bereczky püspöknek olyan beutazási engedélyt acbták, am ely
nek birtokában nem  utazhatik el Clevelandbe — ahová hívták, mert az 
csak Evanston területére érvényes? A  kérdésre nem  kívánunk válaszolni. 
De annyit az EVT nagygyűléséneik részvevőivel együtt megállapítunk, 
hogy a kongresszusi albizottság nem  tudja m i a tisztesség és a becsület, 
am ivel az egyházak, az EVT és Bereczky A lbert iránt tartozik. Oxnam  
amerikai methodista püspök, az EVT egyik eddigi elnöke »arcátlan szem
telenségnek« m inősítette ezt az eljárást, amellyel az albizottság olyan 
brutális módon avatkozott bele az egyházak életébe, m int még soha, sehol 
egyetlen országban egyetlen politikai hatóság sem.

A z EVT m unkája tovább folyt. A  részvevők Bereczky püspök iránt 
tiszteletieknek, m egbecsülésüknek és együttérzésüknek egyöntetűen adták 
kifejezést. A  bizottság beavatkozása tehát ezen a vonalon nem  ért célt. 
De elért mást. Á rto tt Am erika  nem zeti tisztességének, rossz fény t vete tt 
az amerikai ú. n. »vallásszabadságra« és országvilág színe előtt ism ét ki« 
kürtölte, hogy milyen az a bizonyos »szabad világ«. Vájjon ez a  tevékeny
ség nem  amerhkaellenes-e?

B t e i w i
ä
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A felebarátba rejtőző Jézus — Mt. 35, 40.

KEVESEN TUDJAK, AVAGY, HA TUDJÁK, ELFELEJTIK, hogy
Jézus olykor-olykor em bertársainkban, felebarátainkban rejtetten  jelenik 
meg előttünk, még pedig olyanokban, akikről ta lán  nem is gondolnánk.

BIZONYOSAN TALÁLKOZTUNK ÍGY ÖVELE nem  is egyszer 
egy-egy rászoruló beteg felebarátunkban, olyanokban, akik  valamiképpen 
éppen reánk szorultak, akiken éppen mi segíthettünk volna, vagy aki ép
pen énhozzám fordult kérésével a fentiek közül és én, vagy te  nem segí
tettünk rajta.

JÉZUS TÁRGYILAGOS Ít é l e t e  egyben a legszemélyesebb is. 
»Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiái közül, 
én velem cselekedtétek meg.« Ha jó szívvel csak eggyel is megcselekedted 
a reádszorulóval, személyesen Övele tetted meg. A legnagyobb szeretet sok 
vétket elfedezett ott a Golgotán. Mily kevés, am it ö  vár el tőlünk, ha 
hitünk és szívünk felismeri személyazonosságát s ha a  legkisebbek, a leg- 
ránkszorultabbak arcán felismeri Öt. A hit cselekedet nélkül halott, míg 
a hit gyümölcse, a szeretet az övéből vesz és tesz jó t mindenekkel.

VALLJUK MEG, hogy hányszor, de hányszor nem ismertük fel 
őt azokban, akikkel jót cselekedhettünk volna-

ADJUNK HÁLÁT, hogy Jézussal tehetünk jót a reánkszomilóval.
KÖNYÖRÖGJÜNK azért, hogy felismerjük Őt, amikor jót kell 

cselekednünk az Ö legkisebbjeivel, a reánkszorulókkal, hogy meg is 
tegyük a szeretet parancsolatát. Gy. K.

HETI IGE: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedté
tek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek 
me8- ' Mt. 25, 40.

Szeptember 12. Vasárnap. — Luk. 10, 23—37.
Jézus ebben a példázatban arra  a  szeretette tanít, amely személy- 

válogatás nélkül szereti azt, aki mellettem van; akár otthon, akár munka 
közben. Ez a szeretet nem  érzelem, hanem cselekedet éppen annak 0 
megsegítésére, akitől nem  várhatunk viszonzást.
Szeptember 13. Hétfő. — Jak. 3, 1—13.

A törvény betöltője az a szeretet, amelynek a forrása, Istennek a bű
nöshöz lehajtó, Krisztusban megnyilatkozott szeretete. Ezzel a szeretettel 
lehet a keresztyén em ber a világban áldás a m ásik számára.
Szeptember 14. Kedd. — Mt. 10, 40—42.

Amilyen nehéz volt meglátni az ember Jézusban a Krisztust, olyan 
nehéz m a is em berekben felismerni, m ert ma is az em ber áll előttünk, az 
Ö követségében. És am ennyire igaz az, hogy Jézus a Krisztus, annyira 
igaz az is, hogy a tisztán hirdetett igében, a követ em beri szaván keresz
tül m aga Isten szól.
Szeptember 15. Szerda. — Mk. 12, 41—44.

Jézus nem  a fölöslegünket kéri. ö  m indenünkre igényt tart. ö  sem 
a fölöslegéből adott, hanem  halálában m indenét értünk és nekünk adta.
Szeptember 16. Csütörtök. — 12. Móz. 22, 21—27.

Jézus nem ad új, az ótestámentomi kinyilatkoztatást érvénytelenítő 
isteni törvényt, hanem felülm úlja azt. ö  nemcsak bizonyos »jó« cseleke
deteket követel, hanem  igényt tám aszt a teljes emberre. Istenhez ragasz
kodásunkat az tükrözted, hogy hogyan tanúsítsunk szeretetet em bertár
saink iránt.
Szeptember 17. Péntek. — Zsid. 2, 11—18.

A Fiú Isten testvérünkké lett. Így, ilyen minden em beri elképzelést 
és reménységet felülmúló reménységgel szeret Isten. Boldog ember az, ak it 
a szeretet parancsolatában élő, engedelmes, egyedül Őbenne hízó h it kap- 
psol Őhozzá.
Szeptember 18. Szombat. — Jer. 22, 13—19.

Amikor Nabukadnécár babilóniai király legyőzte Judea szövetsége
sét, Nékó fáraót, ham arosan fogságba vitte Jojákin k irály t is. Beteljese
dett a  prófécia: Jeruzsálem  kapuin kívül fogságban halt meg Jeruzsálem  
királya^ Bolla Á rpád
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Három hét a Szovjetunióban Alekszij pátriárka vendégeként T in ta -illa t
A land professzor ú ti beszám olója

Alekszij moszkvai pátriárka meghívására több német protestáns 
egyházi vezető személyiség látogatott el ez év júniusában a Szovjet
unióba. A delegáció tagjai a következők voltak: Dr. Heinemann, a Német 
Evangéliumi Egyház zsinatának elnöke, Mochalski lelkész, a »Stimme der 
Gemeinde-« című egyházi lap szerkesztője, dr. Kurt Aland, lipcsei teoló
giai tanár és dr. Onasch, hallei teológiai előadó, továbbá dr. Hildegard 
Schaeder, a Német Evangéliumi Egyház külügyi szolgálatának refe
rense, a keleti egyházi ügyekben és Thomas, valamint Plauen lelkészek. 
A Berlinben megjelenő »Die Kirche-« című egyházi lap útibeszámolót 
közöl Aland professzortól. Ennek a beszámolónak a részleteit ismertet
jük az alábbiakban.

Moszkva, Leningrad, Kiev, Odessza 
volt u tunk fő állomása. Emellett be
nyomást szerezhettünk ennek az or
szágnak a nagyságáról és gazdag
ságáról. Ahol csak m egfordultunk e 
városokban, bárm ily különbözők is, 
m indenütt vidám, dolgos emberekkel 
taláHikaztunik, akik a békés és jólét-

FeBedlhetetlen emlékemmé válik az 
az istentisztelet, amelyen Leningrad 
egyik pompázóan széip templomában 
vettem részt.

Az ünnepi liturgiába újra és újra 
belecsendült azoknak a csecse
mőknek a hangja, akiket az is
tentisztelet alatt egy oldalt nyíló 
kápolnában kereszteltek meg. Itt 
az éneklő és imádkozó jelenben

• Hacsak egy istentiszteleten is vesz 
részt az ember a Szovjetunió orto
dox egyházában, és legyen ez bárhol, 
akkor a legnagyobb kétkedőnek is 
meg kell állapítania:

sz az egyház él!
Szombat este az esiti istentiszteleten 
vettünk részt Odessza huszonhat 
templomának egyikében. Kétezer 
ember, sűrűn, egymás m ellett áll Is
ten házában és teljes odaadással 
vesz részt a liturgiában, amely ter
mészetesen egészen más, m int a ná
lunk megszokott Istentiszteleti rend. 
A lelkész, az énekkar és a gyülekezet 
váltakozva énekelnek. Mély benyo
m ást tesz az em berre a vasárnapi 
istentiszteleten közösen énekelt Hit
vallás és M iatyánk. Azt kell mondani, 
hogy ez a liturgia, amelyen a gyüle
kezet a legtevékenyebben vesz részt, 
nem hasonlítható máshoz. Csak mély 
m egrendüléssel távozhat az ember 
egy ilyen istentiszteletről. Száz és 
száz ember vette az úrvacsorát, 
m indnyájan — akár férfiak, akár 
nők, akár gyermekek — teljes szívvel 
vettek részt a több órán át tartó  
eseményben. És

ez az egyház nemcsak éneklő és 
imádkozó egyház, nemcsak a 
kultusznak és a szentségeknek az 
egyháza, hanem prédikáló és ta

nító egyház is.
Egy ilyen prédikációt hallgathattunk 
meg Zagorskban, a Moszkva köze
lében lévő kOlostor-városban. Az 
istentiszteletet maga a pátriárka ta r

ben folytatott élet építésén dolgoz
nak. Részletesen írja  le Aland pro
fesszor ezután azt a  vendégszeretetet, 
amelyben m indenütt részesülték, kü
lönösen kiemelve az egyik falusi 
papiakon történt fogadásuk élmé
nyeit. Ezután az egyházi élet ism er
tetésére tér át.

Metrót m egtekintettük, elkísért 
ú tunkra Boris, a berlini püspök- 
érsek (aki különben egész utunkon 
velünk volt) és vele együtt több lel
kész. M indnyájan teljes természetes
séggel, díszes papi öltözetükben. Sen
kinek sem tűn t fel ez, sőt m indenütt 
azt tapasztaltuk, hogy különös fi
gyelmet tanúsítanak irántuk. Á ltalá
ban azt kell m ondanunk ezekről a 
lelkészekről, hogy valamennyivel 
csak találkoztunk, sugározták a ki
egyensúlyozott nyugalmat, bizalm at 
és a szeretetek Ez az egyház él! Más
képpen él, m int a mi egyházunk, de

éppen úgy a hitben él, akárcsak 
a miénk. Egy új korszakban, új 

formákat alakított ki,
de semmi jogunk sincs arra , hogy 
ezért b írálat tárgyává tegyük őket. 
Életét nem hátrafe lé  fordulva foly
tatja , ahogyan azt felületesen sokan 
elképzelik, a  jelenben él, a jelenért 
és a jövőért.

A TEOLÓGIAI TUDOMÁNY

Delegációnk tagjai különböző ér
deklődést m utattak. Ez m ár csak 
azért is így volt, m ert nem  hivatalos 
minőségben jártunk. A Német Evan
géliumi Egyház hivatalos küldöttségé
nek az útrakelése rem éljük, hogy a 
közeljövőben várható. Ezeknek a so
roknak az írója kollegájával, dr. 
Onaseh-al, a hallei Teológiai Fakul
tás előadójával tudományos célkitű
zés szempontjából volt érdekelt. 
Mindkettőnek az a nézete, hogy

a teológiai tudomány különös
képpen hivatott arra, hogy a két 
egyház közötti megértést és egy
más kölcsönös megismerését szol

gálja.
Minél jobban ism erjük a Szovjetunió 
ortodox egyházát, annál szélesebbé 
válik az alap arra, hogy nemcsak 
egyes keresztyének, hanem maguk az 
egyházak is találkozzanak egymás
sal.

Az a reménységünk, hogy vala
mi újnak a kezdetén vehettünk 
részt, amely gyümölcsöt fog 
hozni nemcsak a két egyház szá
mára, hanem mindazon embe
rek számára is, akik ebben a két 
egyházban élnek és Jézus Krisz
tust közösen Uruknak vallják.

NAGY SZAMBÁN VISZIK A GYERMEKEKET MEGKERESZTELNI

EGYÖNTETŰ MEGALLAPlTAS: EZ AZ EGYHÁZ ÉL!

élő gyülekezet, amott a jövő gyü
lekezete.

Amikor a templomot elhagytuk, kiint 
még nagy számban álltak az édes
anyák gyermekükkel a keresztsógre 
várakozva. Bárhová m entünk, ugyan
ez a kép fogadott. Pontos számada
tokat nöhéz lenne megállapítani, de 
azt mondják, hegy a gyermekek 
80—85 százalékét megkeresztelik.

tóttá és annak végeztével az ünnep
nap jelentőségéről (éppen m inden
szentek napja volt) szólt a prédikáció. 
A prédikációt a kolostor airohimam- 
d ritá ja  tarto tta, aki a liturgikus szol
gálatban is részt vett. Az igehirdetés, 
amely hosszúság tekintetében nem 
sokkal m aradt el a mi tempHomi pré
dikációink mögött, a nem  könnyű 
textust olyan módon fejtette  ki, 
ahogy az a mi prédikációinkban ií 
bárhol elhangozhatnék. Szám talan 
templomiban tartanak  a szombati ve- 
csem yéken és a vasárnapi hajnali és 
esti istentiszteleteken tanító jellegű 
előadásokat, a  kátéról, a biblia egyes 
könyveiről — ez utóbbival néha 
négyszer-hatszor is foglalkoznak he
tente — éss a részvevők száma oly 
nagy, hogy nálunk bármely nagyvá
rosa lelkész megirigyelhetné. .

A LELKÉSZEK
teljes fesztelenséggel járnak  az u t
cán. Mikor például a  sokat emlege
tett moszkvai földalatti villamost, a
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J É Z U S  T U D O M Á N Y A
z életünket nem  lehet elkép
zelni tanulás nélkül. Nemcsak 
a diák tanul végig egy csomó 

iskolát, hanem ifjak, nagyok és öre
gek is egy életen át tanulják a m un
kát, a mesterséget, a kenyérkereset 
verítéket útját. Külön tudománya és 
művészete van az otthonnak, az 
öregkornak és a boldogságnak. Sőt 
még a szeretetet is tanulni kell. Na
gyon sokat kell olvasni Isten szívé
ből, hogy ezen a földön hűségesen és 
szépen szeretni tudjon az ember.

Senki sem csodálkozhatik azon, 
hogy Jézus szerint a keresztyénséget 
is tanulni, gyakorolni és ismételni 
kell. Emberi arcok is úgy vésődnek 
bele a szívünkbe a szeretet szép vo
násaival, hogy sokat látjuk őket s 
talán m indennap egy szép vonással 
több kerül be róluk a szívünkbe. Is
tentiszteletünk és Bibliánk, imádsá- 
gos csendünk és szolgáló szeretetünk  
mind olyan alkalom, amikor Jézus
sal találkozunk és Tőle valamit Is
tenről és örökkévaló világáról 
megtanulhatunk. M inden nap tanul
nunk kell valamit Jézustól és m inden  
nap a megszépült és megszentelt éle
tünkkel valakinek meg kell m uta t
nunk, hogy m it tanultunk.

Jézus tudománya mindig  — élő 
tudomány! — Úgyis mondhatnám, 
hogy sorsdöntő tudomány. Ha igaz 
az, hogy a tudom ány világosság, ak
kor Jézus tudománya a végtelenséget 
világítja meg. Lehet, hogy valaki 
nem  tanulta meg a csillagászat tit
kait. Ettől még nyugodtan elélhet. 
De ha valaki nem  látta a bethlehemi 
csillagot, az sötétben fog járni egy 
életen át. Lehet, hogy valaki nem  ta
nulta  meg a magasabb számtan bo
nyolult tudományát, ettől még nyu
godtan boldogulhat az életben. De 
aki nem  ismeri a világ legszebb és 
legszentebb számtani jelét, a Krisz
tus keresztjének összeadó jelét, azt

sohasem fogja Istennel és Rajta ke
resztül em berekkel összekötni a bol
dogító szeretet. Lehet, hogy valaki 
nem  tanulta meg, hogy hány hőfok 
van a napsugárban, ettől még nyu
godtan egészségesre csókolhatja a 
napsugár. De akj, még sohasem állt 
meg a Szentlélek pünkösdi áradásá
ban, az sohasem fogja megtudni, 
m ilyen meleg mennyország van ezen 
a világon, ha egyszer Isten rányitja  
lelkét a didergő emberre. — Jézus 
tudománya élő tudomány. így is 
mondhatom: az élet tudománya.

Jézus tudományát — tanulni kell!
— M ert ebből élünk. Képzeld el, 
hogy lenne egy könyv valahol a vi
lágon, ahol meg lenne írva az élet. 
Am iben benne van m inden tanács 
és m inden döntés. Meg lehetne tudni 
belőle, hogy m it szólj, merre m enj 
és m ire vigyázz. Hogy merre visz 
az örömnek és az üdvösségnek az 
útja. Mit adnának ezért a könyvért 
az emberek?! És m it adnál érte Te?!
— Pedig Jézus tudom ányának ilyen 
a tankönyve. Van  — ugye — vala
hol egy Bibliád. Van áldott tanító- 
mestered  — Krisztusod. Miért nem  
olvasol belőle? Miért nem  tanulsz 
Tőle?! M inden vasárnap felolvasnak 
valamit a templomodban az Élet 
könyvéből és te m ilyen sokszor tá
volmaradsz ettől a szent iskolától, 
ettől a szent alkalomtól. Ettől a szent 
tudománytól.

Jézus tudománya mindig csak a — 
tanítványok tudománya! — Csak 
azoknak kell, csak azok értik meg, 
akik tanítványai lesznek. A k ik  oda
adó, k inyílt lélekkel állnak a M ester 
elé. Olyan iskola ez, ahová csak a 
szíve írathatja be az embert. Sokan  
mondják, hogy hiába olvasom a Bib
liát. Nem elég érdekes és nem  elég 
izgalmas. Pedig ha egyszer m egtud
nád, hogy a te életed sorsa és hol
napja van benne, m indent kiejtenél

a kezedből, hogy száguldó szem ekkel 
rohanj végig a sorokon. Sokan és 
sokszor hiányoznak akkor, amikor 
ez a tudomány megszólal, m ert azt 
hiszik, nem  róluk van szó, vagy leg
alább is nem  sürgős és nem  életbe
vágó ennek a csodálatos tudom ány
nak a mondanivalója. M intha valaki 
egy könyvnek csak m inden tizedik, 
huszadik, vagy ötvenedik oldalát ol
vasná el és csodálkoznék azon, hogy 
idegen és érthetetlen előtte a könyv 
hősének az arca. Szeretni kell ahhoz, 
hogy m egértsünk valakit, vagy vala
mit. A ttó l a tanítónktól tanulhatunk  
legtöbbet, akit a legjobban szeret
tünk. Jézust az érti meg, aki sze
retni kezdi. Légy tanítvány, hogy 
megszeresd Jézust, aki m inden tudo
mányában terólad beszél.

Jézus tudománya m indig  — Isten  
dicsőségét szolgálja! — Ettől a tudo
m ánytól lehet, hogy nem  lesz több 
kenyered, de nyugodtabb lesz a szí
ved. Ettől a tudománytól nem  lesz 
melegebb a szobádban, de forróbb 
lesz az imádságod. Ettől a tudo
mánytól nem  lesz kevesebb kísér
tésed és kereszted, de több lesz, erő
sebb és lángolóbb lesz a hited.

A ki sok könyvet olvasott, annak 
szebb lesz a stílusa. A k i sok m uzsi
kát hallgatott, az m egtanult dalolva 
élni. A k i sókat nézett a Szépség sze
mébe, maga is megszépül egyszer. 
Jézus tudományát tanulni annyit je
lent, m in t megszépülni és megszépí
teni. Lassan Isten dicsőségébe öl
tözni át, hogy az arcomon és az uta
mon meglássák az emberek, hogy 
Istentől érkezem  és az Istent hozom. 
Vigasznak, áldásnak, békességnek, 
erőnek és dalnak.

Ez van annyi, m in t leszelni egy 
darab kenyeret, vagy m eggyújtani 
egy kialudt tűzhelyet.

F ried rich  L ajos

Szeptemberben, m ikor a vadgesz
tenye barnán és fényesen kipottyan  
szúrós burkából és a fiú k  kivájva  
belét, pipát készítenek belőle, a leá
nyok pedig spárgára fűzve, láncot, 
no és amikor a nyári vakáció után  
m egnyílik az iskola kapuja, mindig 
tinta-illatot érzek. Nem  annak a 
parfömmcl kevert ibolyakék tintá
nak az émelygős illatát, am elyet egy 
időben töltőtollak számára hoztak 
forgalomba, hanem  az egyszerű isko
lai tintáét, am elyet gimnazista ko
romban — dolgozat írás előtt — a 
pedellus hosszúnyakú, vörösréz kan
nából öntött tintatartóríkba, és an
nak a vízzel hígított halványkéken  
fogó tintának az illatát, am ellyel elő
ször írtam  nagy izgalmak között be
tűket első osztályos inkámban, köz
vetlenül az első világháború után.

A  tinta-illattal együtt most egy 
m últ év őszi em lék elevenedik meg 
előttem. Leírom biztatásul azdk szá
mára, akik hitben nevelik gyerme
küket. Ne gondolják, hogy m ikor Is
ten igéjére tanítják őket és azt ké
rik, hogy nyíljék  meg szívük hitben  
Jézus előtt, alkkor valami olyasmit 
tesznek és olyasmit kérnek, ami 
majd megnehezíti az életben való 
eligazodásukat. A z élő hit gyakorla
tias, természetes bölcseséget ad a 
gyermeknek, — sokszor a felnőtteket 
is megszégyenítőt.

A  Hegyi Beszédből ez az ige k e 
rült elő egyik esti családi áhitatun-. 
kon: »Boldogok, akik háborúságot 
szenvednek az igazságért, m ert övék  
a m ennyék országa.-« Krisztus köve
tése m indig bolondság. Olyan szép, 
m int egy illatos fehér rózsa,. (a 
Luther-rózsában is fehér rózsaszir
m ok vannák!), — magyaráztam az 
igét. Nincs azonban rózsa tövis nél
kül, Krisztus követése sem történhet 
anélkül, hogy néha ne csúfolják, 
vagy ne nevessék ki az embert. De 
mindez nem  szünteti meg örömün
ket. Ezért mondja Jézus: »Boldogok, 
akik háborúságot szenvednek az 
igazságért. . .« Éreztem azonban, 
hogy ezzel még általánosságban moz
gok. Mit is jelenthet a gyerm ekek  
számára »háborúságot szenvedni az 
igazságért?« Nagyobbik fiam  jö tt se
gítségül.

Engem is kinevettek osztálytárs 
saim  — kezdte  — azt mondták: buta 
vagyok. Miért? — kérdeztük m ind
nyájan.

M últ vasárnap, miikor a koreai 
hadsereg népi együttese tartott be
mutató előadást és egész osztályun
kat kivitték, m indegyikünk egy-egy 
csokor virágot adott át a katonák
nak. A zok viszont m indenféle kisebb 
ajándékot adtak nekünk. A z  a ka
tona, ákinék én nyújto ttam  át a v i
rágot, hamarjában nem  tudott m it 
adni. Hirtelen zubbonya belső zse
bébe nyúlt, előhúzta töltőtollát és 
nékem  akarta adni. Én megköszön
tem, de nem  fogadtam el ezt a nagy 
ajándékot. Utána azt m ondták a töb
biek, hogy buta vagyok és nevettek  
rajtam.

És m iért nem  fogadtad el — kér
deztük, — hiszen nemrégen veszett 
el a saját töltőtollad?

Hát édesapa! — hogyan fogadhat
nék el ilyen nagy ajándékot egy ko
reaitól, m ikor ólk nemrégen fe jezték  
be a háborút és az újjáépítést csak 
most kezdték el. Kíváncsian várta, 
m it válaszolok. Helyesen cselekedtél 
— mondtam és m indnyájan moso
lyogtunk.

Nem nagy eset, nem  nagy tövis, de 
mégis Jézus Krisztus ígérete teljese
dett be közöttünk.

A  gyerm ek »bolondsága« egyszerre 
értelmessé vált. A  Luther-rózsa vers
beszedett jelentése m élyült el szí
vünkben: »Rózsákon jár Krisztus 
híve, Ha keresztet hordoz szíve.« 
De az első Korintusi levél ezen sza
vai is előkerültek: »Az Isten bolond
sága bölcsebb az emberekénél.« (I. 
Kor. 1,25.)

A  kéziratot most azzal a töltőtol
lal írom, amelyet vasárnap adunk át 
nagyobbik fiam nak. Tizenegyedik 
születésnapját ünnepeljük. Már nem  
is tinta-illatot érzek. Rózsa-illatot. 
KrisztusnaJc jó illatát. Pál apostol 
írta: »Hála pedig az Istennek, aki 
mindenkor diadalra vezet m inket a 
Krisztusban és az ö  ism eretének jó 
illatát minden helyen m egjelenti 
miáltalunk.« (11. Kor. 2,14.)

Benczúr László

Hogyan jutok el Krisztusban való hitre?
A  Hiszekegy harm adik hitágazata 

m agyarázatánál Luther ezt m ondja:

»Hiszem, hogy saját eszemmel 
és erőmmel nem tudnék Jézus 
Krisztusban, az én Uramban 

hinni, sem Őhozzá eljutni.«

— Ez a m ondat őszinte és világos be
ismerése annak, hogy a megszente
lés nagy m unkája terén  én teljesen 
tehetetlen vagyok. Nem is csupán 
beismerés, hanem  hitbeli bizonyos
ság bennem, hogy nem  ésszel, sem 
erővel nem  m unkálkodhatom  benne 
közre. A belső em ber fejlődése az 
Istenhez való közeledés, a tökélete
sedés útja, a hitben járás, a Krisz- 
ban való új élet, a megszentelődés 
terén  az ész és az erő m inden meg
feszítésünk ellenére sem vihetnek 
közelebb örök célunkhoz: Istenhez. 
Pedig olyan világosan áll előtted: a 
hitben el keli jutnom  Jézus Krisz
tushoz, az én Uramhoz.

Krisztushoz kell jutnom  és nem 
tudok. Hitre, kell jutnom  és sem ész
szel, sem erővel nem érek célt. El
indulok az úton, de nem  jutok mesz- 
szire, vágyódom hozzá, de nincs em
beri reménységem, hogy elérhetem.

Istentiszteleti rend
1954. szeptember 12-én, Budapesten 
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Milyen szomorú, leverő megállapítás: 
tehetetlen vagyok.

I tt lép az életembe a könyörülő 
Isten, aki megigazít, aki kegyelm é
vel megerősít, aíki az akadályokat 
életemből elhárítja, aki a  hitre ve
zet és m űvét rajtam , bűnös tehetet- 
lenséjgben vergődő gyermekén mégis 
elvégzi!

Azért m ondja iLuther: »Mert nem 
tudnánk soha, se te, se én megis
m erni Krisztust, sem hinni benne, 
sem U runkká tenni, ha a Szentlélek 
fel nem  aján laná nekünk és szí
vunk nem adná mindezt az evangé
lium hirdetése által. Azért küldötte 
és h irdettette Isten az Igét s ad ta  a 
Szentlélek benne, hogy a Szentlélek 
tá rja  elépk és tegye sajátunkká ezt 
a kincset. így tehát nem  más a meg
szentelés, m int az elvezetés az Ü r 
Krisztushoz, hogy általa vegyünk 
oly javakat, am elyeket m agunk ere
jéből soha nem  bírtunk volna meg
szerezni.«

»Isten az, aki megigazít« (Rm. 8, 
33), az ő  könyörülő kegyelme segít a 
Szentlélek által, hogy Jézus Krisz
tusban, az én Uramban hinni és 
őhozzá elju tn i tudjak! Ezért dicsőí
tem őt örökké! Palotay Gyula
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délelőtt fél 12. Scholz László. Fóti-út 22, 
délelőtt 11. Gádor András, délután 5. sze- 
retetvend. Friedrich Lajos, délután 7. Ri- 
már Jenő. Váci-út 129, délelőtt 8. Gádor 
András. Újpest, délelőtt 10. Matuz László, 
délután 5. (Szeretetv.) Blázy Lajos. Duna
keszi. délelőtt 9. (Szuppl.) Ifj. Blázy La
jos. Vas-utca 2/c, délelőtt 1 1 . Szimonidesz 
Lajos. Pesterzsébet, délelőtt 10. Soroksár- 
Ujtelep, délelőtt fél 9. Rákospalota MÁV- 
telep, délelőtt fél 9. Rákospalota nagytemp
lom, délelőtt 10. Rákospalota kistemplom, 
délután 3. Pestújhely, délelőtt 10. Kürtös! 
Kálmán. Rákoskeresztúr, délelőtt fél 11. 
Rákoshegy, délelőtt 9. Rákosliget, délelőtt 
10. Rákoscsaba, délelőtt 9, Békés József, 
délután fél 7, Békés József. Cinkota, dél
előtt 9 (gyerm.), délelőtt 10, délután fél 3, 
Máytásföld, délelőtt fél 12. Kerepes-Kistar- 
csa, délelőtt negyed 10. Árpádföld, délután
5. Pestlőrinc, délelőtt 11. Pestimre, délelőtt 
10. Kispest, délelőtt 9, délután 10, délután
6. Wekerletelep, délelőtt 8. Rákosszentmi
hály, délelőtt fél 11, délután 5.

BUDAI OLDAL:
Bécsikaputér, délelőtt 9. Várady Lajos, 

délelőtt 11. Várady Lajos, délután 7. Dóka 
Zoltán. Toroczkó-tér délelőtt 8. Dóka Zol
tán. Óbuda, délelőtt 9, Mezősi György, dél
előtt 10. Mezősi György, délután’ 5. Mezősi 
György, d. u. 6 szeretetv. Bókay János. 
XII., Tarcsay-utca 11. délelőtt 9. Zu
lauf Henrik, délelőtt 11. Zulauf Henrik, 
délután 7. Danhauser László. Hűvösvölgy, 
Lelkésznevelő Intézet, délelőtt 10. Danhau
ser László. Szabadsághegy, Diana-u. 17, 
délelőtt fél 9. Ferenczy Zoltán. Kelenföld, 
délelőtt 8. Bottá István, délelőtt 11. Bottá 
István, délután 5. Rezessy Zoltán dr. Né- 
metvölgyi-út 138. délelőtt 9. Rezessy Zoltán 
dr. XI.. Bartók Béla-utúa 158. délelőtt 12. 
Rezessy Zoltán dr. Csepel, délelőtt P . dél
után 7. Budafok, délelőtt 10. Nagytétény, 
délelőtt fél 9. Kelenvölgy, délelőtt 9. Al
bertfalva, délelőtt fél 11. Csillaghegy, dél
előtt fél 10.
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KRISZTUS —A VILÁG REMÉNYSÉGE
Az Egyházak Világtanácsa Evanstonban 1954 augusztusában tarto tt második nagygyűlésének üzenete

Jézus Krisztus nevében köszöntjük a föld m inden  
táján élő 'keresztyén a tyánkfiát és m inden testvérün
ket. Bizonyságot teszünk arról a hitünkről, hogy Jézus 
Krisztus a világ reménysége és az a vágyunk, hogy 
ezt a hitet megoszthassák m inden emberrel. Isten bo
csássa meg nekünk, hogy ezt a reménységet bűnünk
kel oly sőkszor eltakartuk a világ elől.

Korunk erjedd nyugtalanságában reménység és 
félelem  él. Valóban jó rem énykednünk az igazságos
ságban és a békességben, Isten m indezeket nekünk  
szánja, ö  azonban magasabb rendeltetést szánt ne
künk. A  saját maga számára alkotott meg miniket, 
hogy megismerjük, szeressük, im ádják és szolgáljuk 
ö t. Más semmi sem  elégítheti k i az ember szívét, egye
dül Isten. Ha az ember erről m egfeledkezik, saját 
ellenségévé válik. Igazságosságot keres, de elnyomást 
szerez, békét óhajt s a háború felé sodródik. Éppen az 
a hatalom, amelyet a természet fe le tt gyalkorol, fenye
geti pusztulással. A kár elfogadja, akár nem, m inden
képpen Isten ítélete alatt és a halál árnyékában él.

Itt, ebben a helyzetben volt ve lünk együtt Jézus 
Krisztus. Eljött hozzánk a valóságos Isten és valósá
gos ember, hogy megkeressen és üdvözítsen. Noha 
Isten ellenségei voltuák, Krisztus meghalt érettünk. 
Mi m egfeszítettük ő t, de Isten feltám asztotta a halot
tak közül. Feltámadott. Legyőzte a bűn és halál hatal
mát. Űj élet kezdődött. Feltámadásának és m ennybe
meneteléneik erejével új közösséget küldött a világba, 
m elyet az Ö Lelke 'kapcsol egybe és amely osztozik az 
Ö isteni életében és am elynek az a feladata, hogy Öt 
ism ertté tegye széles e világon. Ö Bíró és K irályként 
jön  vissza, hogy m indeneket teljességre vigyen. Akikor 
meg fogjuk látni ö t, am ilyen és úgy fogjuk megismerni 
ö t, ahogy Ö ismer m inket. A z egész terem tett minden- 
séggel együtt ezt várjuk élő reménységben, tudva azt, 
hogy hű az Isten és hogy ö  most is m indeneket kezé
ben tart.

Ez a reménysége Isten népének m inden időben s 
m i ezt h irdetjük ma újból mindazdknak, akik  meghall
ják. Ennek az elfogadása azt jelenti, hogy a m agunk ú t
jairól Isten útjára térünk. A zt jelenti, hogy olyan bű
nösökként élünk, akiknek bűnei megbocsáttattak, akik  
m in t gyerm ekek növekszünk az Isten szereidében. 
A zt jelenti, hogy anndk a királyságnak vagyunk a 
polgárai, amelyet m inden ember bűne sem  tud elpusz
títani, a szeretet, az öröm és a békesség ama orszá
gának, amely láthatalanúl is m inden embert körülfog. 
A zt jelenti, hogy Krisztussal együtt belevessük magun
kat az em berek szenvedésébe és kétségbeesésébe, meg
osztva ve lük  Krisztus királyságának nagy titkát, am ely
re nem  is számítanak. A zt je lenti ez: tudjuk, hogy 
Jézus uralkodik és uralkodni fog, bármit tegyenek is 
az emberek.

Ebben a bizonyosságban bízvást nézhetünk szembe 
a gonosz erővel és a halál fenyegetésével. M iután meg
szabadultunk a félelem től szabadokká válurtlk a szere
tetve. Mert az em berék és a történelem  ítéletén tú l a 
Király ítélete vár, A k i meghalt m inden emberért és A k i 
végül megítél m inket aszerint, am iképpen cseleked
tünk  az ö  legkisebb atyafiaival. Keresztyén rem ény
ségünk eképpen felebarátainkhoz vezet bennünket. 
Arra ösztökél, hogy naponkén t kérjük: »Legyen meg 
a Te akaratod, m ikép a mennyben, úgy a földön is« 
és, hogy az élet m inden területén e szerint az im ád
ság szerint cselekedjünk. Ez term i meg bennünlk a hivő 
imádság és a bizakodó, Jézusra tekintő cselekvés életét, 
s hogy elébe siessünk az Ö dicsőségében való vissza
térése napjának.

Most pedig tagegyházairSkon keresztül közvetlenül 
m inden egyes gyülekezethez fordulunk. Hat év előtt 
gyűltek egybe egyházaink, hogy megalakítsák az Egy
házak Világtanácsát és kijelentsék, hogy együtt akar
nak maradni. M egköszönjük Istennek, hogy e hat esz
tendő folyamán megáldotta m unkánkat és közössé
günket. Most immár a második szakaszba lépünk. Itt

már nem  elégséges, hogy csupán együtt maradjunk, 
hanem előre kell haladnunk. M ennél inkább megvilá
gosodik előttünk a Krisztusban való egységünk, annál 
elviselhetetlenebb szám unkra az, hogy megosztva  
élünk. Ezért m egkérdezzük tőletek: vájjon egyházatok 
a többi egyházhoz váló viszonyát kom olyan a m i 
Urunk imájának fényében vizsgálja-e, annak az imád
ságnak fényében, amely azt kéri, hogy m indnyájan  
egyek lehessünk és szenteltessünk meg az igazságban? 
Vájjon megtesz-é a ti gyülekezetetek a testvéri fele- 
kezetéklkel együtt m indent, amire képes, hogy fele
barátaitok valóban m eghallják az egy Pásztor hang
ját, A k i m indenkit az egy nyájba hív?

Nagyok az erők, am elyek elválasztják egymástól 
az embereket. Ezen az ülésünkön nélkülöztük a kínai 
egyházaik jelenlétét, amely egyházak Am sterdamban  
együtt voltak velünk. Még más országok és egyházak 
sincsenek képviselve ökum énikus tanácsunkban és 
forrón vágyakozunk a velük való testvéri közösségre. 
Mégis hálásak vagyunk azért, hogy bár korunk leg
mélyebb politikai ellentétei elválasztanak, itt Evans
tonban, Krisztusban mégis egyek, vagyunk. Annáik is 
örülünk, hogy az imádság és a közös reménység kap
csaival fenn tartjuk a közösséget keresztyén testvé
reinkkel, bárhol éljenek is.

Ebből a hittestvéri közösségből kell beszél
nünk arról a félelem ről és bizalmatlanságról, amely 
jelenleg világunkat kettéhasítja. Csak Krisztus kereszt
jénél találhatnak az em berek egymásra, ahol felism e
rik  magukról, hogy bocsánatot nyert bűnösök, Ez az 
a hely, ahol a keresztyéneknek naponként imádkoz
nunk 'kell ellenségeikért. I t t  a keresztnél kell keresnünk  
a szabadulást ön-igazságunkból, türelmetlenségünkből 
és félelmünkből. És azok, akik  tudják, hogy Kriszrus 
feltám adott, számoljanak bizalommal azzal az új erő
vel, m ely áttör m inden emberi akadályon.

N em  elég, ha a keresztyének csőik a m aguk békes
ségét keresik. Keresniök kell az igazságosságot mások 
számára is. A  világ sok táján nagy embertöm egek  
kenyérre éheznek, arra kényszerülnek, hogy olyan kö
rülm ények között éljenek, am elyek megcsúfolják em
beri méltóságúkat. Vájjon a ti egyházatok felemeli-e 
szavát és cseleíkszik-e az ilyen igazságtalanság meg
szüntetéséért? A  férfiak és nők milliói szenvednek a 
fa ji m egkülönböztetés és elkülönítés hátrányai követ
keztében. Vájjon a ti egyházatok kijelenti-e, úgy 
am int ezt a nagygyűlés kijelentette, hogy ez Isten  
akaratának ellentmond és ezért az egyháznak ennek 
megfelelően 'kell cselekednie? Vájjon állandóan imád
koztok-e azokért, akik  faji, vallási, vagy politikai meg
győződésük következtében igazságtalan ;megkülönböz
tetést szenvednek?

Krisztus egyháza ma az egész világot átfogó közös
ség, ám mégis számtalan ember él, aki nem  ismeri 
Krisztust. M ennyire törődtök ezzel? Vájjon gyülekeze
te tek  csak önmagának, vagy az őt körülvevő és a távoli 
világért is él-e? S a gyülekezet valamennyi tagjának 
mindennapi m unkája a világban bizonyságot tesz-e 
Krisztus uralmáról, vagy megtagadja azt?

Isten senkit sem  hagy közü lünk magára. Minden 
helyen Ö gyűjtö tt egybe m inket, hogy az 0  családja 
legyűrik, m elyben ajándSktút és bocsánatát vehetjük. 
Vájjon megbocsáttok-e egymásnak, m int ahogy Krisz
tus megbocsátott nektek? Vájjon gyülekezetetek Isten
nek egyik igaz családja-e, ahol m inden ember otthonra 
találhat és tapasztalhatja, hogy Isten határtalanul 
szereti ö t?

Minderre -magunkban képtelenek vagyunk. De 
Krisztus ereje mindenre elégséges. N em  tudjuk, m it 
hoz a jövő. De tud juk azt, hogy K i jön  felénk. Az, 
A kivel minden nap találkozunk és A k i ott áll előttünk  
m ajd a végnél — Jézus Krisztus, a m i Urunk.

Ezért m ondjuk nek tek : legyetek örvendezdk a 
reménységben!

Püspökeink magas koreai kitüntetést kaptak
Szeptember 9-én a  Parlam ent 

egyik nagyterm ében An Jen, a Ko
reai Népi Demokratikus K öztársa
ság rendkívüli és meghatalm azott 
nagykövete átad ta  azokat a k itünte
téseket, melyeket a  Koreai Népköz- 
társaság korm ánya adományozott 
több m agyar állam i, társadalm i és 
egyházi vezető személyiségnek. A 
kitüntetéseket a Koreai Népköztár
saság azért adományozta, m ert hálá
já t kívánta kifejezésre ju tta tn i a m a
gyar népnek azért az anyagi és er
kölcsi tám ogatásért, melyet az ame
rikai betolakodók ellen folytatott 
honvédő háború idején és a koreai 
fegyverszünet elérése érdekében ki
fejtettek. Azokat tün te tte  ki, akik 
ebben a tetkintetben népünk külön
böző szervezeteinek élén a világ- 
béke érdekéiben jó szolgálatokat te t
tek.

Egyházunk egészét érintő k itünte
tés érte D. dr. Vető Lajos püspököt, 
aki a Koreai Nemzeti Zászlórend 
első osztályát kapta. Hasonló k itün
tetést kapott D. Bereczky Albert és 
Péter János reform átus püspök, va

lam int dr. Beresztóczy Miklós ér
seki helynök is.

Egyházunk egészének szól az a k i
tüntetés, melyet D. Dezséry László 
püspökünk kapott, a Koreai Nemzeti 
Zászlórend második osztályú ér
dem rendjét. Hasonló k itüntetést ka
pott többi között Mihályfi Ernő 
m iniszterhelyettes, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház egyetemes fel
ügyelője, dr. Horváth Richárd, a 
Katolikus Papok Országos Békebi
zottságának fő titkára és Parragi 
György, Kossuth-díjas újságíró is.

Egyházunk papsága és hívei kö
szöntik a k itüntetetteket és Isten 
iránti hálával gondolnak arra, hogy 
az egész világ békeszerető em beri
ségének küzdelméből im m ár fegy- 
vem yugvás van Koreában és elér
kezhetett az ideje a kegyetlen há
ború által akozott pusztítások hely
reállításának. A világ békeszerető 
emberisége sohasem fogja elfelejteni 
a koreai háborút és vigyázva őrkö
dik azon, hogy hasonló háborúk a  
világban ki ne robbanjanak.

A Lelkipásztor
— lelkészeink szakfolyóirata — most 
megjelent szeptemberi száma dr. 
Ottlyk Ernőnek a nagygeresdi szerző
désről irt cikkével kezdődik. Szabó 
József Mária testi mennybemenete
lének dogmájáról írt cikket, fel
dolgozva a Jézus anyját megemlítő 
bibliai helyeket és a Máriára vonat
kozó helyes evangélikus felfogást is. 
»Néhány gondolat a római egyház
ról« címen Groó Gyula írt cikket, 
melyben különösen is az egyházról 
vallott eltérő felfogásunkkal foglal
kozik oly módon, hogy szigorú ön
vizsgálattal keresi a magunk útját. 
Ezután Karner Károly teológiai pro
fesszor ismerteti a Református Egye
temes Konvent Sajtóosztálya kiadá
sában nemrég megjelent Kálvin Ró
mai-levél kommentárt (azaz tudo
mányos bibliamagyarázatot). »Tükör 
előtt« címen Várady Lajos írt cikket 
a lelkészi magatartásról. A folyó
irat ezután az októberi vasárnapok 
igehirdetési alapigéinek feldolgozás 
sát hozza.

A magyar evangélikus és református egyház meghívta 
az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságát, 

hogy egyik iegközelebbi ülését Magyarországon tartsa
A  Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyar Református Egy

ház delegációja az északamerikai Evanstonból az Egyházak Világta- 
nácsa második közgyűléséről táviratban kért engedélyt a két egyház ve
zetőségétől arra, hogy meghívhassa az Egyházak Világtanácsa Központi 
Bizottságát, hogy az egyik legközelebbi ülését Magyarországon tartsa. 
Itthon összehívták az Evangélikus Egyházegyetem Tanácsát és a refor
mátus Zsinati Tanácsot az evanstoni delegációk javaslatának tárgyalá
sára. Az Egyházegyetem Tanácsa augusztus 24-én ülésezett és hozzájárult 
a meghíváshoz. A református Zsinati Tanács is ugyanígy döntött. Evans
toni delegációink ezután táviratban kaptak kiküldő egyházaiktól felhatal
mazást arra, hogy meghívják az Egyházak Világtanácsa Központi Bizott
ságának egyik legközelebbi ülését Budapestre.

Az evanstoni nagygyűlésen augusztus 25-én D. Bereczky Albert re
formátus püspök a késő esti teljes ülésen jelentette be a magyar egyhá
zak meghívását, utalva arra, hogy a meghívás elfogadásáról az új Köz
ponti Bizottság fog majd dönteni. Bereczky püspök bejelentése úgy a 
nagygyűlésen, mint az amerikai sajtóban feltűnést és örömet keltett.

Az Egyházait Világtanácsa új Központi Bizottsága szeptember 1—3-a 
között ülésezett Evanstonban a nagygyűlés befejezése után. A Központi 
Bizottság úgy döntött, hogy első ülését 1955-ben Svájcban tartja, abból a 
célból, hogy a Központi Bizottság több mint hatvan új tagja megismer
kedjék a genfi központtal, az Egyházak Világtanácsa genfi irodájával és 
intézményeivel. Ezekután a Központi Bizottság tervbevette, hogy 1958- 
ban Magyarországon tartja ülését. A tervek szerint 1957-ben Ausztráliá
ban, 1958-ban Skóciában és 1959-ben Latin-Amerikában fogják tartani 
ezt az gyűlést. Javaslat készült, hogy az Egyházak Világtanácsa legköze
lebbi, harmadik közgyűlését 1960-ban Tokióban tartsák s akkor az azt 
megelőző Központi Bizottsági ülés is Tokióban volna. Ez ellen a javaslat 
ellen azonban több felszólalás hangzott el s tekintettel arra, hogy ez az 
időpont még igen messze van, végleges döntés nem történt.

Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottsága csaknem száztagú s 
így 1956-ra igen népes nemzetközi és felekezetközi ökuménikus gyűlés 
jön Magyarországra. A magyar egyházak meghívásának ez a hivatalos 
tervbevétele nagy megtiszteltetés a magyar protestáns egyházak részére 
s általános örömet keltett a nagygyűlésen. A magyar protestáns egyházak 
szívesen várják az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságát Magyar- 
országra, annál is inkább, mert a magyar protestáns gyülekezetekben 
mélyen él az ökuménikus érdeklődés és buzgó az imádság azért, hogy 
Kelet és Nyugat között az egyházi kapcsolat fenntartassék és megerősít- 
tessék s javuljon a népek közötti egyetértés, szilárduljon a béke.

Franklin Clark Fryt választo tták
az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottsága elnökévé

Amint ismeretes, az Egyházak Vi
lágtanácsa evanstoni nagygyűlése 
m egválasztotta Központi Bizottságát, 
mely csaknem száztagú s mely a hat 
évenként ta rto tt közgyűlések között 
évenként szokott ülésezni. Ez a Köz
ponti Bizottság az Egyházak Világ- 
tanácsa tulajdonképpeni állandó 
szerve. A Központi Bizottság maga 
választja vezetőit, illetve tisztvi
selőit és ez választja az u. n. Végre
hajtó  Bizottságot is, m elynek hivatal
ból tagjai az Egyházak Világtanácsa 
ha t elnöke, a  végrehajtó fő titkár és 
a Központi Bizottság elnöke. A m ster
dam tól Evanstonig, vagyis 1948-tól 
1954-ig Dr. George Bell chichesteri 
anglikán püspök volt a Központi 
Bizottság elnöke. Ö Magyarországon 
is látogatást te tt és az egész világke- 
resztyénség megelégedésére fejtette 
ki tevékenységét rendkívül fontos 
tisztségében. Dr. Bell chichesteri püs
pököt érdem ei elismeréséül az Egy
házak Világtanácsa közgyűlése tisz
teletbeli elnökké választotta. A m a
gyar protestáns egyházak örömmel 
csatlakoztak a  lelkes szavazókhoz Dr

Bell püspök tiszteletbeli elnökké vá
lasztásakor.

A Egyházak Világtanácsa Evans
tonban választott új Központi Bizott
sága az evanstoni közgyűlés után 
szeptember 1—2—3-án m egtartotta 
első gyűlését Evanstonban, az első 
m etodista egyház tanácsterm ében. 
A Központi Bizottság, melynek m a
gyar részről tagjai Dr Vető Lajos 
püspök és Dr Pap László reform á
tus teológiai dékán, —» 

a következő hatéves időszakra 
Dr Franklin Clark Fry-t, az 
Északamerikai Egyesült Luthe
ránus Egyház elnökét választotta 
a Központi Bizottság elnökévé. 
Dr Fry többszörös teológiai 
doktor, a Lutheránus Világszö
vetség alelnöke és eddig az Egy
házak Világtanácsa Központi 

Bizottságának alelnöke volt.
Dr Fry New-Yorkban székel és 

igen jelentős vezető egyéniség úgy 
az am erikai lutheránus egyházi élet
ben, m in t a  Lutheránus Világszövet
ség életében. Az evanstoni világgyű
lésen is jelentős szerepe volt.

A református Zsinati Tanács meghallgatta 
az evanstoni delegáció beszámolóját

Szeptember 13-án a  Református 
Egyetemes Konvent szék-házában a 
reform átus egyház Zsinati Tanácsa 
kibővített ülést tarto tt, melyen az 
egyházi vezetőség és a Zsinati Tanács 
tagjain kívül jelent voltak az összes 
teológiai tanárok, és az esperesek, 
valam int a reform átus egyház vezető 
tisztviselőd. M eghívást kap tak  erre 
a tanácsülésre az evangélikus egy
ház püspökei és vezető beosztásban 
lévő lelkészei, valam int teológiai ta
nárai is.

A zsinati tanácsülésen D. Bereczky 
Albert püspök, a  Zsinat lelkészi el
nöke elnökölt. Győry Elemér dunán
túli püspök üdvözölte a reform átus 
zsinat és az egyetemes konvent ne
vében az evanstoni delegációt és há
lásan m éltatta az evanstoni dele
gáció ökuménikus szolgálatát. U tána 
dr. Pap László, a  budapesti Refor
m átus Teológiai Akadémia dékánja 
ta rto tt beszámolót az Egyházak Vd-

lágtanácsa m ásodik nagygyűlésének 
eseményeiről. Péter János, reform á
tus püspök, az evanstoni nagy
gyűlés határozatait és tanulm ányi 
anyagát ism ertette és bírálta. D. Be
reczky Albert püspök a második vi
lággyűlés eredm ényeit összegezte. A 
beszámolók felett vita volt, m ajd 
dr. Kádár Imre, konventi főtanácsos, 
az evanstoni nagygyűléssel kapcso
latos sajtó világszemlét ism ertette. 
M egállapítható volt, hogy az egész 
világ egyházi és világi sajtója nagy 
figyelmet szentelt a  magyar dele
gációnak és szolgálatának.

A reform átus Zsinati Tanács elha
tározta, hogy az Egyházak Világta
nácsa második nagygyűlésének üze
netét a  reform átus gyülekezetekben 
ism erteti. A konvent elnöksége meg
bízást kapott arra, hogy az üzenet
nek a gyülekezetekben történő fel
olvasására nézve az intézkedéseket 
megtegye.

„A reménység nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által“ (JRltím .5 j |
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Rádióinterjú Barth Károly professzorral

Nemsokkal azután, hogy a francia nemzetgyűlés visszautasította az 
európai védelmi közösség szerződését, a Német Demokratikus Köztársa
ság rádiójának egy riportere Baselben beszélgetést folytatott Barth 
Károly profeszorral, a híres svájci teológussal. Az európai védelmi 
közösségről fejezte ki véleményét Barth professzor és a következő nyilat
kozatokat tette:
Az egész európai védelmi közösség 

gondolatában komoly veszélyt látok 
a jövő tekintetében és m ielőtt még 
m egkérdeztek volna felöle, határo
zottan felléptem ezzel az elgondo
lással szemíben. Azért léptem  fel 
ellene — három okot is szeretnék 
felsorolni —, inert erkölcstelen do
lognak kell tartanom , hogy m iután a 
háborút Németország lefegyverzé
sének a  célkitűzésével vezették, 
néhány év elteltével a győztesek azt 
gondolják, hogy a rra  az elhatáro
zásra juthatnak, hogy a lefegyver- 
zett Németországot mégis ú jra  fel- 
fegyverzik. Másodsorban Európa és 
az egész világ szempontjából ve
szedelmesnek tartom  a ném et mili- 
tarizm usnak, konkrétabban is kife
jezem: Németországnak, m int ka
tonai hatalom nak az újrafelelevení- 
tését. M ár megtapasztaltuk, hogy mit 
jelent ez és nem  szabad ennek újra 
valóraválnia. Harmadszor az európai 
védelmi közösséget a Szovjetunió k i
hívásának tekintem  ég ezért háborús 
veszedelemnek. E három  Okból v a
gyok kezdettől fogva ellensége az 
európai védelmi közösségnek. Bol
dog vagyok, hogy ezzel a vélemé
nyemmel nem kevés német em ber
rel lehetek egyetértésben.

Kérdés: Bizonyos nyugati irányza
tok azt az érvet hozzák fej, hogy 
Németország ebben az esetben lég
üres teret képezne.

Felelet: Éppen ezzel az elképze
léssel és a  vele kapcsolatos lehető
séggel szemben m indkét oldalról 
meg kellene tenni a legszükségeseb
bet egy értelm es béke-egyezmény é r
dekében, de hangsúlyozom, hogy erős 
garanciával biztosítottén. Svájc is 
semleges, de azért még nem  légüres 
tér, és nem  tudom belátni, m iért ne 
lehetne Németország is, ha más 
módon is, m int Svájc, anélkül, hogy 
légüres té rré  válnék, semleges ál
lammá.

Befejezésül Barth professzor a kö
vetkezőiket mondatta:

— A  béke a földön elválaszt
hatatlanul egybe van kötve azzal, ami 
a bibliában a földön való békes-

Schweitzer Albert Európában
Strassburgban évről évre meg

tartják  a  Bach János Sebestyén ha
lála évfordulója alkalm ából rende
zett előadásokat, augusztus 28-án. 
Ezévben Schweitzer Albert profesz- 
szor is játszott a Tam ás-tem plom 
orgonáján. Három évvel ezelőtt for
dult meg uto ljára szülőföldjén: El
zászban. Még a  tengerentúlról is 
jöttek orgonajátékának meghallga
tására. A 80. évét nem sokára be
töltő nagy teológus, organaművész, 
orvos és misszionárius Schweitzer 
részt vett a Nobel-díjasok Lindau- 
ban ta rto tt ülésén is. Többször un
szolták, hogy legalább rövid felszó
lalást tartson, ő azonban ezt a  kö
vetkező szavakkal utasíto tta vissza: 
»Legyenek irgalmasok egy öreg ván
dorm adár iránt. Nagyon fárad t va
gyok és nyugalomra van szükségem. 
Csak néhány hétre jöttem  Euró
pába, hogy itteni háztartásom at 
rendbehozzam. Nem csekély vagyo
nőre felől szándékozom végrendel
kezni, inkább arról van szó, hogy 
néhány m unkám at be kell fejeznem. 
El nem tudják képzelni, m it jelent 
az én koromban az afrikai hőségben 
a napi m unkán felül is dolgozni. 
Lam baremében sokszor m aradtam  
fenn 1 és 2 órán tú l éjszaka- Reg
geli 6 órakor azonban m ár helye
men kellett lennem. Mit tegyek, 
hogyha a négerek csak tőlem fogad
nak el utasításokat?«

ségről szóló szavak előtt áll: Dicső
ség a  magasságban Istennek.

A  „ p e s t h i d e g k u t i  l e l e t “
Kérdés: Professzor úr, tud juk és 

ezt a világon m indenki tudja, hogy 
ö n  a hitleri fasizm usnak és a hit
leri háborúnak elszánt ellenfele volt 
és többször vállalt kockázatot az 
igazság és a bélke érdekében. Ism e
retes előttünk az ön irodalmi m un
kássága, előadásai és felvilágosító 
m unkája  is, am elyet 1945 után fe j
te tt ki % fasizmus és annak vissza
térése ellen. Bizonyára tudja Ön is, 
hogy m i a kifogás Adenauer ellen és 
az 6 rendszere ellen. Mi az ö n  véle
ménye Adenauerről és arról a tény
ről, hogy közvetlen környezetében  
máris nagyon sőfc ember található 
Hitler közvetlen munkatársai közül?

Felelet: Amennyiben ez a helyzet 
és sajnos, úgy látszik, hogy ez a 
helyzet, egészen m agától értetődő, 
hogy nem  ál Ihatok Konrad Aden
auer mellett, hanem  csak vele szem 
ben.

Kérdés: ö n  ellenzi a i európai vé
delmi közösséget. Ha jól értettem, 
Európa semlegességéért száll síkra 
és ellenzi annak különböző blokkok
ra és csoportokra való tagolását?

Felélet: Ellensége vagyok az ilyen 
b}ökk-poiitikának. Az európai vé
delmi közösség alternatívájának lá t
szik Németországnak a semlegessé 
tétele nemzetközi békeegyezmény 
ú tján , az ezzel együttjáró szükséges 
garanciákkal. Nem tudom  belátni, 
hogy ezt a  lehetőséget m ért kellene 
m ár eleve elvetni. A feltételeket és 
a biztosítékokat mérlegelni lehetne 
és bölcs diplomácia segítségével lé tté  
kellene hozni az ehhez szükséges ap
parátust. Én nem  vagyok politikus, 
mégis azt gondolom, hogy okos poli
tikusok m indkét oldalon egy ilyen 
helyzet létrehozására képesek lehet
nek.

A BIBLIAI JÖZSIÁS KIRÁLY
korából v-gló történőt ju t az ©szofn- 
be, am ikor a pesthidegkúti templom 
nyers falai között járok.

Akkor régen más volt ugyan a 
helyzet, m ert nem  egy évtizede be
fejezetlenül maredező templomfalak 
körül m unkálkodott az építő nép, 
hanem a templom restaurálása fog
lalta le a szorgos kezeket, amelyek 
egy falbontás során értékes leletre 
bukkanták. M egtalálták a  törvény- 
könyvet, amely által szólott régen 
az Isten. Generációk haltak el az
óta, hogy befalazták. Nem em léke
zett rá senki, hová lett a szent te
kercs. S am ikor rátaláltak , naphosz- 
szat m ind csak olvasták s ébredés 
zúgott végig a lelkeken.

Korántsem  ilyen horderejű az, 
ami Pestihidegkuton történt, de esz- 
méltetö.

TÖBB, MINT EGY EVTIZEDE
kezdték építeni a tem plom falakat, 
ameiyek azóta is úgy állanak kopá
ram befejezetlenül. A Gyülekezeti 
Segély országos megmozdulása a 
zuglói templommal! egyenlően ez év
ben lendíti az évtizedes mozdulat
lanság u tán  a befejezés felé. G enerá
ciók nem  haltak  ugyan el azóta, de 
m eghalt a tervező (Sándy Gyula) s 
az eredeti építők úgy nem  emlékez
nek arra, hogy mi hová lett, m intha 
m eghaltak volna. Nincs kivel rekon
struálni, mi hogyan is indult s arai 
a falakon kívül készült, hová is lett. 
Közben költözködés, átszervezés, á t
építés folyt a templomfalak körül 
s ezen az üres tem plam hajón sokan 
átm entek azóta és sok holm it á tv it
ték r a j t a . . .

Az országos újjáépítés első évei
nek szele elzúgott a  falak  m ellett s 
most, am ikor az új gazdák, a  buda- 
hegyvidéfci gyülekezet pesthidegkuti 
fikája s a  Leikésznevelő Intézet ál

m okat álm odnak és látásokat lá t
nak a kész templomról, sorban szü
letnek a tarvezgetósek. Főleg az épí
tés két éigetően sürgős lépése körül: 
a mennyezet s az ablakok körül. 
Egyszerű, szimpla ablakok s a  legol
csóbb födém, hiszen a? országos ál
dozat nem  luxusra, hanem  szük
ségre gyűlik.

Az álmodott terveket papírra vető 
építészek a mérések közben a  kóru
son felhalmozott építési és rak tá r
holmi között két értékes leletre 
bukkantak. Nem józsiási törvény- 
könyvre, de ez a  lélet is jelentős lö
kést adott a befejezésen fáradozó 
gyülekezetnek.

MEGTALÁLTAK az oltártér ke
rek ablakának kész betétjét s a ter
vezett o ltár hatalm as fakeresztjét. Ez 
a kereszt a kerek ablakig fog nyúlni 
s az alkonyi napsugár az ablak üve
gének színes töviskoszorúján á t fog 
ragyogni a keresztre.

Nem józsiási lelet, mégis igehirde
tésünk központjára, szívére és ütő
erére hullott most fény: a  keresztre 
s a töviskoszorúra. Isten áldozatos 
odaadó szeretetének jelképeire.

ÉRBŐL ÉL A TEMPLOMÉPÍTÖ
GYÜLEKEZET. S ebből élnek a 
gyülekezetek is, ahonnan gyűlnek a 
forintok, hogy álljon ez a kereszt is 
s ragyogjon a  napfény a  töviskoszo
rún s a kereszten át a befejeződő 
templomiba s az itt imádkozó gyüle
kezetre.

Ez a két lelet csak tárgy — mond
ja D anhauser László, a gyülekezet 
lelkésze —, de ha a Gyülekezeti
Segély tám ogatásával ez a kereszt 
állni fog, értékesebb lelettel leszünk 
gazdagabbak, m ert akkor rá ta lá l
tunk az ország evangélikusságának 
megértő szere te téré.

Koren Emil

i

1954. szeptember 19. Szentháromság utáni 14. vasárnap. — «-A Lélek 
elevenít meg« — Km. g, 6—11; — Jn. 6, 60—66. — Liturgikus szín: zöld.

RADIOS FÉLÓRA
Szeptember 19-én, vasárnap dél

előtt fél 9 órakor evangélikus vallá
sos félórát közvetít a Petőfi-rádió. 
Igét h irdet dr. Pálfy Miklós teológiai 
akadém iai dékán.
VASI EGYHÁZMEGYE

Szeptember 15-én rendkívüli köz
gyűlés ik ta tja  hivatalába az újonnan 
m egválasztott elnökséget: Fülöp 
Dezső esperest és dr. Mihály Sán
dor egyházmegyei felügyelőt. A köz
gyűlés úrvacsorái istentisztelettel 
kezdődött, am elyen D. dr. Vető La
jos püspök szolgált.

LEVÉL
A hegyeshalmi gyülekezet társegy

házában szeptember 5-én ünnepelték 
a templom felszentelésének em lék
napját. Az ünnepélyes istentiszte
leten ik ta tta  be Lukácsy Dezső 
espereshelyettes az új felügyelőt: 
Nitech Károlyt. A lélekemelő ünnep
ségen rendkívül sokan vettek részt 
nem csak a levéli, de a hegyeshalmi 
evangélikusok is.
BALATONSZÁRSZÓ

A bal atonszárszói missziói gyüle
kezet augusztus 29-éin Fonyódon, 
szeptem ber 5-én pedig Balatonsze- 
mesen ta rto tt szórvány-gyülekezett 
csendesnapot, a  reform átus testvér- 
egyházzal együttesen. A fonyódi 
esendesnapen a somogyvámosi és 
hácsi evangélikusok közül is sokan 
vettek részt, mintegy nyolcvanan.

BUDAHEGYVIDÉK
Danhauser László budahegyvidéki

lelkész szeptember 12-én ünnepelte 
lelkésszé szentelésének 25. évfordu
lóját.
GYÖMRŐ

Szeptember 19-én, délután 3 óra
kor ünnepi istentiszteleten ik ta tja  
be Detre László espereshelyettes az 
egyhangúlag m eghívott új lelkészt, 
Csákó Gyula eddigi helyettes lel
készt. Az istentiszteletet díszköz
gyűlés követi.

— Központi fűtőt keres az Evan
gélikus Teológiai Akadémia a  no
vem ber 1-től március 31-ig terjedő 
időre. Az érdeklődők forduljanak a 
gondnoki hivatalhoz (Budapest,_ VI., 
Lendvay-utea 28., a délelőtti órák
ban. Távbeszélő: 128—952)

— Evangélikus pedagógus-házas
párok gondozásra szívesen vállal
nának  félárva vagy nevelésre szo
ruló gyermekeiket. Jelentkezés: Evan
gélikus Egyházegyefcem Diákon iái 
Osztálya, Budapest, VIII., Üllői-út 
24.

— Zongorát vagy pianinót bérel
nék, Késmárki, Budapest, V ili., 
H orváth M ihály-tér 6.

— Egyházfit keres a kőbányai 
gyülekezet budapesti lakáscserével,

— A békéscsabai evangélikus sze- 
retetintézm ények gondozónőket ke
resnek. Jelentkezés Evgng. LeJikészi 
Hivatal, Békéscsaba.

Készülj az ige hallgatására!
Rm. 8, 6—H.

A KERESZTYÉNSÉG BESZÉD
TÉMA. Hívő és hitetlen egyaránt
figpin'ikozik vele. Keresztyénségröl, 
egyházról, az egyes keresztyen 
bér életéről különösen is sokat be
szélnék a? egyház hívei. De van-e 
ennek a  sok beszédnek valami hasz
na? Sőt az egyházban azt kell kér
dezni: üdvösséges-c mind ez a  be
széd, azaz üdvösségünket szolgál
ja-e? Sok ugyanis a ham is vallásos
ság. S ennek a  ham is vallásosság
nak gondolata nem  üdvösség, hanem  
halál. A sok vallásos beszéd és vita 
közben nem  gondolunk arra, hogy a 
m i gondolatunk és beszédünk halál, 
vagy örök élet.

GONDOLATUNK VAGY HALÄL, 
VAGY OROK ELET. Mi dönti el, 
hogy m ikor élet és műkor halál? Aki
ben a  Krisztus Lelke van, az az Is
tené, az kedves Isten előtt. Isten 
Lelke nemcsak felfedi a  bennünk lévő 
bűnt, az Isten irán ti engedetlenséget 
és lázadást, hanem  ellene fordul és 
kárhoztatja  azt. Irányítja  életünket, 
gondolatainkat, imádságainkat. Üj 
életet, békességet terem t, amelyben 
m ár most is járhatunk . Egyházi 
életnek, hitéletnek csak az nevez
hető, am it Isten Lelke terem t ben
nünk  és közöttünk.

Isten Lelke nélkül minden vallá
sos igyekezet, buzgóság, jószándék 
és eredmény is csak halál. Mi azt

szoktuk gondolni, ka csak egy kicsit 
is törődünk az egyházzal, ha valami 
kis áldozatot hozunk, akkor m ár 
igen nagyot cselekedtünk. De hi- 
szürJk-e? Isten mérlegén minden 
vagy halál, vagy élet, — és igéje 
szerint az az élet, ami a Délektől, 
Isten Szentlélkétől való.

HISZED-E EZT? S ez a hit nem
okoskodás, nem  az egyházi ism eret 
elsajátítása, nem  valami vallásos 
ügyeskedés, nem  agytom a, nem  spe
kuláció, hanem  az Isten k ijelenté
sében való hit, a Szentlélekben való 
h i t  A bennünk lakozó isteni Szent
iéleknek van ere je  ahhoz, hogy ha
lálból életet hozzon elő, van ereje 
ahhoz, hogy megelevenítse a mi ha
landó testünket, életünket. Hiszed-e 
ezt?

CSAK ISTEN SZENTLELKE AL* 
TÁL VAN MEGÚJULÁS, ébredés,
Azért, am ikor az ige hallgatására ké
szülünk, vegyük halálosan komo
lyan azt, hogy csak az az élet, ami 
a  Lélektől van. Üdvösségünket 
egyedül O szerzi meg. Az egyház 
élete, m egújulása is csak Isten Szent
lelke áltál van. Az a mi reménysé
günk, egyházunk és hitünk meg
újhodásának reménysége, hogy ad 
Isten Szentlelket azoknak, akik Tőle 
kérik  (Lk. 11, 13.). Könyörögjünk 
buzgón Isten Szentleiíkéért!

Gyöngyösi Vilmos

— M it fogtál?
— Néhány paptetűt. Ma nem  volt »kapás«.
Régi gyerekkori horgászemlékek elevenedtek

fe l bennem. A  Sió partján álltam  a híd m el
lett, ahol az ú j m űút átszalad g. víz felett, 
Huszonöt kilométer volt már mögöttem. Bele
fáradtam  a pedáltaposásba, le te t te m  a kerék
párt a töltésoldalba és leballagtam a vízhez.

A z idén rekSkenő meleget hozott batyujá
ban a vénaszonyok nyara. Már reggel is meg- 
izzaszto.tt, m iközben a szórványba karikßztam- 
He mgst délben ‘kajánul forralta az agyat Q 
hőség- O tt lenn a víznél suttyó legényke áz
tatta  a horogzsinórt. Odahúzódott a bokor ár
nyékába és onnan leste fl bitktatót, ami teg
nap még közönséges dugó volt ß borosüvegben.

— Vigyázz tel Viszi!
A  legé'nyke csak legyintett'
— Már megint paptetű játszik.
Elnéztem  a fiúcskát, miiven nyugodtan vet 

szí ennek r h itványka tüskg?haiußk  a jelent
kezését. A np  semmire se jó■ Utána rangsor
ban m ár csak az ebihal jön- Ám bár az ebi
halból még béka csak lesz, de a paptetűbql 
sosem lesz' haipaprikás. Húsz évvel ezelőtt, ha 
paptetűt fogtam  a ncavfiUércs horoggal, utát
kozva néztem  a felmeredező szálkás uszonyq- 
kat. Mikor pedig m g y  iiggyel-hajjal levettem  
a horogról, úgy vágtam  vissza a víz közepébe, 
hogy psak úgy csattant.

— Ahol ni!
Pfiptetű volt az a jnvápól Yßiamikor ß? 

iiköreganyiát tán én fogtam  ki- A  kis tüskés 
hal most áz ősökhöz méltó buzgalommal do
bálta magát a parton.

Segítettem  leszedni a horogról. Vadul ágas
kodtak a tüskéi. SzJI Beleszúrt a hüvelykuj
jamba. Ügy ke ll nekem.

óvatosan tett§m le az árnyékos fűbe- 4  tüs
kéi megint felm eredtek. Néztem, nézegettem,

A  PA í
í r t a t  K É M E

igen ismerősnek tűnt. Valahol már találkoz
tunk.

— N em  találkoztunk már valahol, kedves 
paptetűm?

A  jobb tüskeszárny a város felé intett.
— M indjárt sejtettem . Igen, ott a templom  

mellett. Igaz, hogy ott más öltözetben voltál, 
de a tüskéidről határozattan felismerlek. És 
pit néni a horogba Haraptál, hamem a papba.

Mind a két tüskés oldaluszony kifeszült.
— A  szomszédjaid is elhúzódtak tőled, mert 

epés megjegyzéseiddel gyakran megkarcoltad 
őket. Te vagy az, akinek serum* se jó- fia  
komoly a pap, szerinted még komolyabbnak 
kellene lennie- Ha derűs, akkor — világias, 
pogány, komolytalan.

4  zöld fűben nagyot, ygrott a halam. A ztán  
még odébb vetette magái-

— Értelek. Sosem é ffz te d  jól magad egy- 
helyen. Szívesen vándoroltál gyülekezetből
gyülekezetbe. Hangyaszorgalommal gyűjtöget
ted ßz élményeket. Legalább lel/ci élm ények  
Iptteli volnaI ízes pletyka} qíatpkkai térfél haza. 
Felháborító viselkedésű papok »botrányos-« ki- 
szólqeait hoztad hozzám csokorba kötve. M in
den s?ál tüskédre egy-egy pap volt feltűzve, 
fiz felhábqrító újításokat Koz be, amaz régi 
szokásokba merevedett.

A  paptetű behúzta az összes tüskéit.
— Velem  szemben is ilyen  voltál. Előttem  

nem mondtál semmi rosszat rólam. De a hátam  
mögött a legnagyobb tüskédre engem tű z té l 
M ijyen sok bajod volt velem- Egyszer a kert
ben vattám, m ikor kerestél, A  kerti ruhában 
siettem  be hozzád. Másnap már hallottam  má-

T E T  0
H  I S  T E Á K

soktól, hogy m ilyen lompos papunk van. Egy
szer az íróasztal m ellett értél. A z  is baj volt, 
mert: — gazos a kertje. Egyszer szórványból 
jö ttem  haza motorkerékpáron, fülig olajoson, 
m ert útközben szerelni kellett. Mi volt a 
mottó másnap? — N em  motorszerelőnek vá
lasztottuk még, hanem  PfflBBflfe/

Óvatosan közelítettem  feléje a kezemmel. 
Azonnal kinyíltak a háti tüskék fenyegetően, 
támadón.

— Hányszor hajoltam fqléd szeretettel lelki 
életed után érdeklődve- Gyengéidet emleget
tem  óvatosan. Éöled hajló ßTCO.mbß beíekarcolr 
tak az ég felé meredő tiíslkék. Téged nem  volt 
szabad bántani, még az Isten felé is vértezve  
voltál. Felszínes bűnbánóira készem voltál, 
hogy ezzel m inden lelki ügyedet rendezd né
hány pillanat alatt. De m ikor az elevenedre 
tapintottam, rögtön viperafullánkot kapott 
m inden tüskéd.

Ism ét Qldaltvetette magát. Sziláján, m intha  
a felelősség elől menekülne.

— Tydom, máshova szaladgáltál a sérel
meiddel. Teiesírtad a szomszéd papok fü lé t a 
mi gyülekezetünkben lévő »istentefenségek- 
kel«. Egyik helyen azt zokogtad: — nem  tért 
meg a papunk! 4  m ásik helyen pedig — is
merve a hangulatot — m egrendültén sziszeg
ted: — »m egfért« papunk van, aki m indenkit 
megtéríteni szeretne. Szörnyűség kimondani: 
— még engem is, aki m indenen ott vagyak!

Zsebkendőt vettem elő- Óvatosan megfogtam
vele. Kapálózott, tüskéit emelgette, ficánkolt.

— Emlékszel? Tavaly ugyanígy kézben vol
tál Igen nagy csapás zúdult életedre. Igével 
közeledtem  feléd, de te nem  tudtad elfogadni

Isten  kezéből a figyelm eztetést. Míg végül 
megtörtél és m indent elfogadtál. M ély bűnbá
nattal az ítéletet és feltörő öröm könnyék kö
zött a bűnbocsánqt evangéliumát. A kkor he
tekre csendes lettél. N em  piszkáltál engem, de 
másakat se.

A  hal elernyedt a kezemben. De csak egy 
pár pillanatra. A ztán olyan nagy erővel kez
dett csapkodni, hogy az egyik, kiszabadult tüs
kéje végigharcolt a kezemen.

— Szt! Valóban, m intha újabban ism ét a 
régi lennél. A  régi formádban vagy, — ha
rapsz, karmolsz, ficánkolsz, vándorolsz. . .

— Nem baj, paptefű barátom. N ekem  bizo
nyára szükségem van arra, hogy időnként meg
karmoljanak, néked meg arra, hogy valaki 
néha-néha kézbpyegygií,

A gyerek ott állt mellettem addigra- Bá
mulva nézett rám, mit motyogok ott magam
ban.

— M it csináljunk vele? — kérdeztem  tőle 
félszegen.

— Vágja a földhöz — tanácsolta fensőbbsé- 
gesen — vacak hal ez, senkinek se íkgll. Sem
m it se ér a paptetű, csalk kárt csinál.

V isszanéztem  a halra. Rusnya egy féreg, az 
bizonyos. Kárt csinál? Senkinek se kell? Ta
nácstalanul az égre néztem, honnét változat
lan bőséggel áradt fe lénk a fény és a meleg.

— Van, aki szereti — mondtam csendesen.
Meglódult a kezem  és a  Ikis paptetű halk

csobbanqssql érf vissza a v ízb e ' a folyócska  
közepén-

Egy pillanat alatt eltűnt. Bizonyára használt
néki a  lecke.

Nékem  biztosan.
M ert a  papnak is ugyanarra a kegyelemre 

van szükségé, m int a hívei között akárm elyik  
»papteiünek«.



E V A N G É L I K U S  É L E T

KERESZTHORDOZAS
A gazdag ifjú  (v. ö. Mt. 19, 16—30) 

történetében, m ondja Jézus az ifjú
nak: »Jer és kövess engem, fe lvévén  
a keresztet«. Ez az utóbbi kitétel az 
evangélium eredeti szövegébe csak 
később került bele. Az azonban bizo
nyos, hogy az evangéliumokban s 
általában az U j testam entom ban
többször olvasunk arról, hogy Jézus 
tanítványainak a keresztet ke ll hor
dozniuk (Mt. 10, 38; 16, 24; Em. 6, 6, 
Gál. 2, 19; 5, 24) ha m indenesetre nem 
is oly gyakran, m int ahogyan azt 
néhol a kegyes szóhasználatban hall
hatjuk. Mi m ár most ennek a gon
dolatnak a helyes értelme?

A keresztjrefeszítés a Római biro
dalomban, az Ókorban a kivégzés egy 
neme volt. Még pedig általában a 
fellázadt rabszolgák s m ás nagy bű
nösök kivégzési módja. így végezték 
ki Szpartakuszt, az ókor legnagyobb 
rabszolgalázadásának vezérét és tá r
sait is. Á ltalában, ha valakit meg 
akartak  szégyenjteni ezzel a halál- 
nemmel sú jto tták  s így az lassanként 
a gyalázatnak) a megszégyenítésnek 
a jelképe lett. Az ókorban tehá t ke
resztet hordozni egyértelm ű volt va
lamiféle nagy gyalázatnak a vállalá
sával.

A zsidóság nem ism erte ezt a ki
végzési módot, legfeljebb az akasz
tást, de ezt is nagyon megszégyení
tőnek tarto tta. így érthető a mondás: 
Átkozott mindaz, aki fán függ (V 
Móz. 21, 23, V. ö. Gál. 3, 13). Nem 
is (ehetett volna m egbotránkoz!a- 
tóbb dolgot elképzelni a kegyes zsidó 
számára, m int azt, hogy a fára füg
gesztett Jézus lenne a Messiás, Isten 
Feikentje, Pávid trón jának  örököse! 
Már m agában véve Jézus kereszt
halála elfogadhatatlanná te tte őt a 
zsidóság szemében.

Be nem különben á l lt a helyzet a 
pogányság között. A pogápy embe
rek  szám ára is teljesen értelm etlen 
dolog volt egy keresztref eszí te tt 
Megváltó. Meghaló és feltámadó 
istenségeket ism ert az ókor, nem  is 
egyet (Ozirisz, Tammuz, stb.), ezek
nek halála azonban nem  a gyalázat, 
a rabsziolgahalál fáján  m ent végbe 
és titokzatosság köde burkolta be, 
csodás regék színesítették. Jézus h a 
lála kijózanítóan félelmetes és való
ságos volt. Nem Ihitreige, hanem  r i
deg történeti valóság. Joggal írja 
tehát Pál (I. Kor. 1,18.23), hogy a 
keresztrefeszített Jézusról, m int 
Megváltóról szóló tan ítás zsidóknak 
és pogányáknak egyaránt elfogad
hatatlan, botrányos és nevetséges.

Érthető, hogy az első keresztyén 
gyülekezetek szóhasználatába ha
m arosan belekerült a Krisztus ke
resztjének a  hordozása. Azt é rte t
ték ra jta , hogy vállalják  azt a gya
lázatot, amivel U rukért illette őket 
a pogány, vagy zsidó környezet. 
Ilyen értelem ben gondoTa Pál az.t, 
hogy a keresztyének részt vehetnek 
Krisztus szenvedésében, sőt k itöll- 
hetik azt, ami abból hiányzik- Köz
rejátszott itt  az a gondolat is, hogy 
ez egyház Krisztus teste, mégpedig 
a szenvedő Krisztusé III. Kor. 1,5; 
Fii. 1, 29; 3, 10, stb.). A kereszthor- 
dozás kifejezése azonban korán t
sem volt olyan általános az első 
keresztyénségben, m in t vélnénk.

Annál óvatosabban, kell tehát ez
zel a szóhásználattal élnünk ne
künk, m a átlő keresztyéneknek. Á l
talánossá vált az a szokás, hogy ke
gyes em berek m indenféle szenve
dést, betegséget, kellem etlenséget, 
»keresztnek« neveznek, s ha akár
csak a fejük fáj, vagy haszontalan

gyermekűik bosszantja őket, m ár 
skereszfchordozásrók beszélnek- Ez 
az Üjtestameinitom fényében meg- 
engethetetllen. Keresztnek legfeljebb 
a Jézusért való szenvedést lehetne 
nevezni, —- akár úgy kényszerítik 
reánk, akár önként vállait áldozat
ról van szó. Azonban mindenképpen 
óvatosaknak kell lennünk ebben is. 
Meg kell gondolnunk, hogy a kereszt 
az idők folyam án K risztus megváltó 
szenvedéséinek és d iadalának is je
lévé s  így az egyház legszentebb 
jelvényévé leitt. Alaposan megfonto
landó, hogy a  bűnös em ber a maga 
életét felékesítheti-e ezzel a szent 
jellel, a  m aga gyalázatát, tá lá t  szen
vedését odaállítihatja-e a Megváltó 
üdvösséget szerző áldozati halála 
'mellé!

Kevesebbet szerepeljen hát a jkun
kon  a kereszt. Többet hordozzuk azt 
a szívünkben. Kevesebbet foglalkoz
zunk a  m agunk véit, vagy valódi 
sérelmeivel, terheivel s többet gon
doljunk — hálával és örvendezés
sel —r  U runk ére ttünk  szenvedett 
keresztjére- Jg y  leszünk tan ítvá
nyok, akik  követik M esterüket »fel
vévén a  keresztet«, — az övét, az 
egyetlen igazit, m in t boldogságuk, 
békességük, rem énységük egyetlen 
forrását, pecsétjét és zálogát, Urunk 
diadalának jelvényét. így érte tték  
őseink a m élyértelm ű m ondást: A ve 
crux spas unica! Üdvözlógy kereszt, 
egyetlen reménység. Amikor a világ 
keresztyérasége épp napjainkban is 
arról tesz vallást, hogy Krisztus a 
viliág reménysége, akkor így érti: 
Krisztus keresztje, a keresztrefeszí
tett, ére ttünk  m agát megáldozott 
Krisztus a mi egyetlen rem énysé
günk.

'  G. Gy.

Istentiszteleti rend
Szeptember hó 19-én, Budapesten

Deák-tér délelőtt 9 Hafenscher Károly, dél
előtt 11 D. Dezséry László, délután 7 Gémes 
István. Fasor délelőtt fél 10 Juhász Géza, dél
előtt 11 Gyöngyösi Vilmos, délután G Gyön
gyösi Vilmos. Dózsa Gy.-út délelőtt fél 10 
Sülé Károly. Üllpi-út 24. délelőtt fél 10, dél
előtt 11. Rákóczi-út 57/b. délelőtt 10 (szí.) 
Szilády Jenő dr. délelőtt háromnegyed 12. 
Karácsony S.-p. 3J. délelőtt 10, Thály K.-u. 
28. délelőtt 11 Bonnyai Sándor, délután 6 
Bonnyai Sándor. Kőbánya délelőtt 10 Koren 
Emil. Vajda P.-u. 33. délelőtt fél 12 Sárkány 
Tibor. Utász-u. 7. délelőtt 9 Sárkány Tibor. 
Zugló délelőtt 11 (úrv.) Sehol? László, dél
után 6 Scholz László, délután 4 (szeretety.) 
Hafenscher Károly. Gyarmat-u. 14. délelőtt 
fél 10 Muntag Andor. Rákosfalva délelőtt fél 
12 (úrv.) Afuntag Andor. Fótj-p. ?2. délelőtt 
Í1 (úrv.) Rím ár Jenő, délután 7 Gádor 
András. Váci-út 129. délelőtt 8 Rimár Jenő. 
Újpest délejptt 10 (szuppl.) (fj. Blázy Lajos, 
délután 7 Matuz László. Dunakeszi délelőtt 9 
Matuz László. Vas-u. 2/c. délelőtt 11 Szimoni- 
desz Lajos. Pesterzsébet délelőtt 10 Harkányi 
László. S.oroksár-Üjtelep délelőtt fél 9 H9r- 
kányi László. Rákospalota, MÁV-telep dél
előtt fél 9. Rákospalota Nagytemplom délelőtt
10. Rákospalota Kistemplom délután 3- Pest
újhely délelőtt 10 Kürtösi Kálmán. Rákos
keresztúr délelőtt fél U. Rákoshegy délelőtt 
9. Rákosii get délelőtt 10. Rákoscsaba délelőtt 
9 Békés József, délután fél 7 Békés József. 
Cinkota délelőtt 9 (gyerm.), délelőtt 10, dél
után fél 3. Mátyásföld délelőtt fél 12. Kere
pes- Kistarcsa délelőtt negyed 10. Pestlőrinc, 
Erzsébet-telep délelőtt 8. Pestlőrinc délelőtt
11. Kispest délelőtt 9, délelőtt 10, délután 6. 
Wekerle-telep délelőtt 8. Rákosszentmihály 
délelőtt fél 11, délután 5.

Bécsikapu-tér délelőtt 9 Dóka Zoltán, dél
előtt 11 Vető Lajos dr.. délután 7 Várady 
Lajos. Toroczkó-tér délelőtt 8 pethő István. 
Óbuda délelőtt 9 Komjáthy Lajos, délelőtt 10 
Komjáthy Lajos, délután 5 Mezősi György- 
XII., Tarcsay V.-u. 11. délelőtt 9 és délelőtt 
| |  (szuppl.) Szépfalnsi István teol.. délután 
7 Ruttkay Elemér. Hűvösvölgy, Lejkésznevelo 
Intézet délelőtt 10 Friedrich Lajos. Szabad
sághegy, Djana-w. 17. délelőtt fél 9 Kelen
föld délelőtt 8 (úrv.) Rezessy Zoltán dr., dél
előtt U (úrv.) Rezessy Zoltán dr., délután 5 
Muncz Frigyes. Németvölgyj-u. 138. délelőtt 9 
Muncz Frigyes. XI., Bartók B.-a. 158. dél
előtt 12 (úrv.) Munez Frigyes. Csepel del
eiéit II. délutáp 7. Budafok délelőtt 10. Nagy
tétény délelőtt 8. Albertfalva délelőtt fél 11. 
Kelenvölgy délelőtt 9. Csillaghegy délelőtt 
fél 10, délután 7.

LÉLEK SZERINT
Le’tofájdalom , lelkierő, lelkinyu

gatom, lelkiség: elég gyakorta hasz
nált szavak, sok hasonlóval együtt. 
A m indennapi beszédben szinte kié
záirólag úgy használjuk 3 «-lelkiek-«
fogalomkörét, hogy értelm ét emberi 
valónk belső, érzelmi-gondolkozási- 
akarati terü letére vonatkoztatjuk, 
hiszen ezek a szavak általában lélek
tani jelentésűék. Amikor azonban a r
ról beszélünk, hogy aki keresztyén, 
az «lelki ember-« kell legyen s így 
lesz «lélek azepinti* az élete, akkor 
nem ilyesmiről van szó, még csak 
nem  is okvetlenül arról, hogy a lsl'ki 
em ber feltétlenül nagy fogékony
ságot áru l el például a művészetek 
és finom, elvont problém ák iránt, 
vagy afféle túlérzékeny, esetleg bül- 
cseikedő hajlandóságú »szépiátok«. 
Nem azért lehelünk «lelkiek« (Gál. 
6, 1.), m intha ezt általános beállí
tottságunk, jóra való esetleges ha j
landóságúink, «finamlelkű ségünk«,
egyszóval olyasmi tenné lehetővé, 
ami eleve bennünk van, vagy am it 
mi a lak íthatunk  ki magunkban. A 
bűn, az Isten iránti engedetlenség 
rontása gyökeres: egész emberi va
lónkat fertőzte meg, s ez nemcsak 
»testi« m egnyilvánulásaikra vonat
kozik, hanem  egész «lelkiségünkre-«, 
gondolkozásunkra, érzületünkre, 
szellemiségünkre, sőt lelkiism ere
tűnkre is.

Isten tehát az egész embert veti 
ítélet alá,

teljes testi-Jelikd-szellemi valóját m in
denestül s így az egész em bert ne
vezi a  Szentírás »tést«-nek megbé
lyegző értelem ben, s ez életmegnyil- 
vánulásaiink összességére vonatkozik.

H I T  VAX. S A S  A I N U  B Ő S :

FŐDOLOG A HIT
Az Ágostai Hitvallás huszadik pikkéből

A megoldást pedig nem mi hoz
zuk elő önmagunkból, hanem 
Isten adja ajándékként, éspedig 
úgy, hogy Szentlelke által bűn
bánatot, kegyelmében való hitet 
és hálát ébreszt bennünk, s 
erőt ad arra, hogy — ha több
kevesebb fogyatékossággal is, de 
— neki engedelmeskedjünk. Így 
kerülhet életünk a Szentlélek 

uralma alá,
s ez jelenti a  megoldást: P e  ti nem  
vagytqk testben, ha ugyan az Isten 
Lelke lakik bennetek« (Rm- 8, 9.). 
A Szentlélek ajándéka pedig hálóra 
és engedelmességre kötelez: «Lélek 
szerint já rjatok  és a test kívánságát 
véghez ne vigyétek.« (Gál- 5, Ifi.) A 
test és lélek harcáról tehát keresz
tyén értelem ben nem  beszélhetünk 
úgy, m intha az az em beren belül}, 
eleve adott kettősséget (dualizmust) 
jelentene. A feszültséget nem  mi 
hozzuk létre, hanem  a bűnt gyűlölő 
Isten, aki testi-lelM-szellemi valón
k a t egészében megítéli s ugyancsak 
egész em berünket hívja bűnbánat
ra, hitre és bűneink elleni szakadat
lan harcra (I. Tessz. 5, 23-). így szül 
újonnan bennünket s hozza létre a 
Krisztusban hivő új embert.

A lélek szerint járó ember tehát 
nem önmagának valamiféle bel
ső, »jobbik én «-jót követi, hanem 
Isten Lelkének az uralma alatt 

áU.
Bodrog Miklós

Budavár jubileuma
A  budavári egyháztanács szeptem

ber 11-én, szombaton, délután ülést 
tarto tt, amelyen a gyülekezet kü
lönböző ügyeiben hozott jelentős 
határozatokat. Előkészítette a  tiszti
k a r  és presbitérium  ú jjáalak ításá t és 
tárgyalta a gyülekezet jubileumi 
megemlékezését.

M ivel tehát a hitről 
való tanítás, m elynek  
gz egyházban a fődo- 
iognak kell lennie, oly 
sojcálg vyiradt rejtve  
ismeretlenül, am int
hogy nem  is tagadhat
ja 'senki, hogy a hit 
igazságáról a prédiká
ciókban mélységesen 
hallgattak, csupán a 
cselekedetekről száló 
tgnt hány tor gatiák a 
gyülekezetekben: a
m a in k  a hit felől kö
vetkezőkép oktatták ki 
a gyülekezeteket- 

Saját cselekedeteink 
nem  engesztelhetik 
meg Istent, sem bűn
bocsánatot vagy ke
gyelm et netn érdemel
nek  ki, hanem ezt csak 
hit által áriák  el, ha 
hisszük, hogy Isten  
m inket kegyelmébe fo
gad a Krisztusért, aki 
egyedül rendeltetett 
nekünk, közbenjáróul 
és engesztelő áldozatul, 
hogy az A tyá t kien

gesztelje. A k i tehát azt 
hiszi, hogy cselekede
teivel érdemli ki a ke
gyelmet, az megveti 
Krisztus érdemét és 
kegyelm ét és Krisztus 
nélkül csupán emberi 
erőkkel keresi az utat 
Istenhez, holott Krisz
tus azt mondotta ma
gáról Já/ips gv. 14: fin 
vagyak az át, az igaz
ság és az élet- 

Figyelm eztetik az 
embereket nálunk arra 
is, hagy a »hit« szó 
nem  csupán az üdvössé
günkre történt dolgok 
ism eretét jelenti, m ely  
az istentelenekben és 
ag ördögökben is myg- 
pan, hanem azt a hitet 
jelenti, amely nem csu
pán a történetet mggqt 
hiszi, hanem a történet 
eredm ényét is', t. i.’ pp- 
PeU est a hítágagatot, 
a bűnök bocsánatát, 
hogy t. i. a Krisztusban  
való hit által részesü
lünk Hzegyelemiben,

igazságban ép b&nbp- 
csánatban. Csak aki 
tudja, hogy Isten neki 
a Krisztus által kegyel
mes A tyja , az ismeri 
igazán Istent, segítsé
gül hívja, tudja, hogy 
Isten gondot visel róla, 
szóval nincsen Isten  
nélkül.

Ebből világosan k i 
tűnik, hogy ezt a tant 
nemcsak vádolni nem  
»zabod, m intha tilta
ná a jó cselekedeteket, 
sőt sokkalta inkább di
csérni kell azért, m ert 
rpfi'gmutatjg" ’ * m iként 
válunk képesekké jó 
cselekedetekre. Mert 
h ifn é ik ü l  gz epíberi 
természet sem m ikép
pen sem tudjq véghez 
vinni azokat a cseléke- 
deieket, m elyeket az 
első vagy a második 
parancsbtat követel, fiú 
nélkül nem  hívja Is
tent segítségül, nem. 
vár Istentől sem m i jót,

A  gyülekezet fennállásának 110 
éves fordulójáról váló megem
lékezés a hálaadás hetének ke
retéhen történik szeptember 19 

é* SS- között,
Minden este 7 órakor istentisztelet 
lesz a  bécsikapu-téri templomban és 
énnek kere tébő l »Akik előttünk 
jártak. • •« összefoglaló címmel tör
téneti előadás hangzik et a  búdat 
gyülekezet szervezéséről, a gyüleke
zet életének kialakulásáról, az első 
lelkész, Bauhofer György szolgálatá
ról é? ’ a gyülekezet’ nagynevű párt
fogójáról, Mária Dorottya nádorné- 
ipSÍ Az előadásokat dr. Fabiny Ti
bor, csöglei lelkész ta rtja . Az isr 
temtisztélet keretében igét hirdetnek 
Várady Lajos esperes-lelkész, Dan
hauser László budahegyvidéki lel
kész és Sztchlp Gábor, a diakónia 
ügyvivő-félkészé.

Szeptember 26-án, d. e. 11 órakor 
ik ta tja  he Várady ’ Lajos esperes á  
gyülekezet új tisztikarát“ illetve 16 
új presbiterét. A beik tatást ünnepi 
közgyűlés- követi. Este 7 órakor a 
templomban egyházzenei áh ítato t 
ta r t  a Lutheránia Weltler Jenő karr 
nagy vezényletével.

i

A Hazafias Népfrontról
D. Dr. Vető Lajos püspök, országgyűlési képviselő a M agyar Rádió 

m unkatársának nyilatkozatot adott a Hazafias Népfront m egalakításának 
előkészületeivel kapcsolatosan. Nyilatkozata a következőképpen hangzik:

Am ikor ez év tavaszán az új országyűlés megalakult, a M iniszterta
nács E lnökének nagyszabású programmbeszéde szerint hazánk és népünk 
történelm ének új szakaszába lépett.

A z új országszággyülés megalakulásáig a második világháború vé
gétől s egyben hazánk felszabadításától számítva közel tíz esztendő telt 
el. fiz alatt az idő alatt az volt a jődőlog, hogy a háború romjait eltaka
rítsuk s az új haza alapjait lerakjuk. A z ország, a haza elsősorban nem  
földrajzi fogalom, m ert a haza elsősorban embereket jelent, a népünket 
jelenti. Demokratikus hazánk építésének középpontjában az ember áll, 
aki magának, népéndk, gyerm ekeinek építi az új országot. Ezek az igaz
ságok teszik magától értődővé, hogy a megalakítás előtt álló Hazafias 
Népfront m inden magyar dolgozót egységbe akar tömöríteni, hogy ezen 
az egységes alapon annál erőteljesebben folyhasson hazánk továbbépí
tése, a népünk jólétének, békéjének emelése és biztosítása.

öröm m el üdvözlöm a Hazafias Népfront megalakítása céljából folyó 
előkészületeket. A  Hazafias Népfront a vallásos em bereket is a haza 
többi polgáraihoz hasonlóan be akarja vonni abba a felelős munkába, 
m ely alapként hordozza egész állam-apparátusunkat és annák m unká
ját. A  keresztyén ember felelős embertársaiért, hazájáért. Kötelessége 
és joga tehát, hogy a Hazafias Népfront tagjaként részt vegyen az állam  
ügyeinek intézésében, jobb jövője építésében.

A z  ezzel járó felelősséget szívesen vállaljuk, vele járó jogainkat kés?- 
ségesen gyakorolni kívánjuk, m int hazánkat és népünket szerető keresz
tyén emberek.

De már most tisztán kell látnunk a teendőket is, m elyek a Hazafias 
Népfront meg alakításával s annak jövendő m unkájával kapcsolatban 
reánk várnak-

A  legelső feladat az, hogy a m agunk helyén teljes odaadással részt- 
vegyünk a Hazafias Népfront helyi bizottságainak megalakításában.

További teendőnk az, hogy állandóan figyelem m el kísérjük, helyi és 
országos vonatkozásban m ilyen feladatokat ró ránk a Hazafias Népfront 
m unkája, tehát, hogy m ivel tud juk előbbre vinni hazánk építését, né- 
pünk jólétének emelését, békéjének biztosítását.

Jézus köztünk jár! — Mt. 25, 34—40.
TUDNUNK KELL ebből a jól ism ert igéből, hogy az ítéletiben nem 

mellékesek a  mi cselekedeteink. Igaz, hogy hit által üdvözülünk, de a 
hitből fakadt cselekedeteik alapján. Vagyis az ítéletben .a jó fáról a jó 
cselekedetek fognak beszélni. Ez más szóval azt jelenti, hogy nem  mel
lékes, hogyan élünk. Földi életünk szorosan összefügg, az örökélettel, 
közelebbről az ítélettel. A felebarátunk irán t véghezvitt irgalmas csele
kedetek, a szeretetszolgálatnak legkisebb és legjélentéktelenebbnek 
látszó megnyilvánulásai is, az ítélet serpenyőjében súlyt jelentenek. 
Amire azt m ondtuk: «kicsire nem nézünk«, am a ott nagyon is nézni 
fognak. M iért? M ert Jézus minden cselekedetünkkel azonosítja magát. 
Amit hitből, szeretettből, felebarátom nak tettem , azit végső sorban Neki 
tettem . Ez annyit jelent, hogy Jézus köztünk jár. Jézus egyidejű yelünk. 
Felebarátom  képében O kér, ö  vár, ö  szorul rám.

NEM KELL TUDNI VISZONT azt, hogy mi mikor cselekszünk
irgalm as módon. Azok, akik  «elismerésben részesülnek« az utolsó ítélet
ben, azok egyike sem tudja, hogy valam ikor is kinek te tt jót. A keresz
tyén ember, ha hitből cselekszik, önkéntelenül, számítás nélkül, érdem 
nélkül cselekszik, Cselekszik, m ert szeret, m ert a hi# kényszeríti. Vájjon 
m it fog rólunk megállapítani a  bírák B írája? Lesz-e részünk hasonló 
»kellemes meglepetésben«? Mindig jobb, ha én nem  tudok a jóságom 
felől, de Jézus tud, m int fordítva.

VALLJUK MEG. hogy sok 3? elmulasztott irgalmas cselekedet 
életünkben; sokszor tehettünk volna valami jót, de lusták és sze
mélyválogatók voltunk-

ADJUNK HÄLÄT, hogy Jézus még ma is köztünk jár; hogy 
egészen kis szolgálatokat is megjegyez és kedvesek előtte.

KÖNYÖRÖGJÜNK élő hitért, felebaráti szeretetért, szegény 
gyülekezeteket hordozó áldozatkészségért, világos látásért, hogy 
mindig mindenben, mindenütt, önkéntelenül is Neki szolgáljunk 
örömmel) — imádkozzunk Teológiai Akadémiánk munkájáért és 
egyházunk szeretetintézményeiért.

Danhauser László

HETI IGE: Áldjad én lelkem az Urai és el ne feledkezzél semmi 
jótéteményéről! Zsolt. 103, 2.

Szeptember 19. Vasárnap. — Lk. 17, 11—19.
Mi is gyakran megfeledkezünk Isten  jótéteményéről, a mindennapo

saikról is, am elyeket napodként m egkapunk tőle: az élet, egészség, meg
élhetés, család, boldogság és effélék ajándékaiban, — de ugyanígy a 
»rendkívüliekről« is. Többször fordulunk Istenhez kiérő, m int hálaadó 
imádsággal. A m egtartó h it indítson bennünket igaz hálaadásra!

Szeptember 20. Hétfő. — Mk. 1, 40—45.
Amikor ez a csoda történt, Jézus még nem lá tta  idejét annak, hogy 

nyilvánosságra hozza csodatevő messiási erejét. Igaz, g nélkül is sokaH jö t
tek Hozzá. Ä  meggyógyult em ber nem  tehette, hogy né szóljon arró}( 
am it’ átélt, m int később az apostolok (Gsel. 4,20) s am int ezt tőlünk i* el
v á rja  Isten,

Szeptember 21. Kedd. — J. Tessz 5, 16—24.
A szüntelen Igten előtt élő, hálaadással istenre teikintő keresztyént 

em ber naponként m egtapasztalja Isten hűségét, és azt, hogy Ö megszentgj 
és megőriz bennünket § Krisztusban.

Szeptember 22. Szerda- — ?. Ror, 9, literi 5-
Amint Istentől kapjuk gondviselésének éteáfiajt és az evangéliumban 

gz örök étet igéi} a hÖPhpcsánat által, úgy kívánja Q tőlünk az' egyház 
iránti gzerptetet éő §z egyház m inden ctolgának szívünkön viselését.

Szeptpmher 23, Csütörtök. — 1. Tessz 1, 2—10.
Vegyünk példát a levélbe!} gyülekezetről, rn®b®)fk hálaad|j»a a hR 

és szeletet fáradozásában vaíos'ufl, nemp§ak szóban, dg erfihen is s éz& t 
követendő' példává lé ite k  m ar akkor sok gyülekezet számára, ntóst Pedig 
gz ige áltál* a mi számiunkra is.

. Szeptember 24. Péntek. — Eil. I, 12-—lg-
A Krisztus evangéliuma alyian egyházba biza|ó^! «tfiliawlk tagjgj 

még egyszersmind igazak és egyszergmihd bűnösök is. Isten azonban "tör 
rgtlen pgyenességgél ve«Ri előre 3 t^ h o c s á n a t ,  az evangélium Ügyét 
akkor is, h a  a? em beri szolgákat sokőáóF a kísértés JpateippéjiSbe esik js-

Szeptember 25. Szombat- rr Fii- 1, 19—86,
A keresztyén ember egész életéve}, m indenestül p  Kri§ztu$ének tpdj# 

és vallja magát, s  ezért hte? m indent Jutón toäiaadsssgl veendő ajándfc 
kának; így é l K risztussal Ikőrós&égben ^  emaberekínek hasznára s  iaváflgi
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Érdekes adatok az Egyházak Világtanácsa 
evanstoni gyűlésének összetételéről

Az egyházi muzsika nálunk egészséges hagyomány és kötelesség
Beszélgetés egyházzenészeinkkel

»A zene Isten ajándéka, nem  emberi dolog. Ugyanis elűzi az ör
dögöt és m egvidám ítja az embert. Hallatára az ember elfeledkezik 
a haragról, erkölcstelenségről, gőgről és m inden szenvedélyről. A  
teológia után a zenét becsülöm legtöbbre.« »A  zene kitűnő nevelő, 
m ely az em bereket békésebbé, szelidebbé, erkölcsösebbé és oko
sabbá teszi. A k i ért ehhez a művészethez, jóra hajló ember.«

(Luther Márton)

Egyházunk Luther nyomdokán haladt, amikor mindig is nagyra 
becsülte és művelte az egyházi zenét. Isten ajándékai között a mi nem
zedékünk is boldogan ismerte fel ezt az áldást és egyházunk megújulá
sában ezért kapott érdemes részt az egyházi muzsika is. Sok gyü
lekezetünk életében tapasztalhattuk már meg az egyházi zene nem egy 
áldott hatását. Ezekben a napokban mindenfelé újra megkezdődnek az 
énekkari próbák és a karnagyok s énekkari tagok együttesen szövöge
tik az új munkaév terveit. Nemsokára valamelyik templomunkban fel
csendülnek majd az idei első egyházzenei áhitat vagy hangverseny ak
kordjai.

Az évad kezdetén megkérdeztük egyházi zenekultúránk néhány 
munkását, hogy milyen tervekkel indulnak az új munkaidőszakba. A 
tervek ugyan csak most érnek legtöbbjükben, de méltó dolog, hogy 
foglalkozzunk velük, megismerjük egymás örömét-búját és — nem 
utolsósorban — imádkozzunk egymásért.

Az Egyházak Világtanácsa máso
dik világgyűlése az Észak am erikai 
Egyesült Államok területén, Csikágó 
külvárosában: Evanstonban  folyt le. 
Evanstonban a North W estern Uni
versity (Észak-Nyugati Egyetem) he
lyiségei szolgálták a nagygyűlésnek. 
Az egyetem nagy területen fefksziik, 
két ú. n. campuson. Nyolcezer hall
gató jár erre  az egyetemre és kb. 
még ezerhótszáz az egyetemihez ta r
tozó egyéb intézetekbe, melyek Csiká- 
góban vannak elhelyezve. A North 
W estern University nek  tizenhárom 
iskolája van, köztük egy Teológiai 
Akadémia. Ez az am erikai egyetem 
egyébként a gazdag polgárok és 
magasabb társadalm i osztályok ú. n. 
»előkelő iskolája«, irán t ahogy 
maga Evanston is a leggazdagabb 
polgárok nyaralóhelyszerű helysége.

Az evanstoni nagygyűlésnek öt
százkét hivatalos delegátusa volt. 
Ebből 383 pap, illetve teológiai ta 
nár, 44 asszony és 75 laikus egyházi 
vezető. A gyűlésen részt vett 499 
hivatalos látogató, akik közül 111 
asszony és 60 laikus egyházi vezető 
volt. 145 tanácsadó, 96 ifjúsági ta
nácsadó, 31 társdelegátus és 25 meg
figyelő egészítette ki az evanstoni 
nagygyűlés részvevőinek számát. Az 
összes részvevőik száma 1298 volt.

A gyűlés 1298 hivatalos részve
vője 54 országból érkezett és 179 
egyházat képviselt. Az 502 hivatalos 
delegátus 42 országot és 132 tagegy- 
egyházat képviselt. Az Egyházak 
Világtanácsának jelenleg 167 tag
egyháza van, ezek közül négyet az 
evanstoni világgyűlés vett fel a tag
egyházak közé.

A z evanstoni világzsinat hivatalos
tisztviselői és kisegít» m unkásai 
egy 376 tagú vezetőséget alkottak, 
akik közül 177 végrehajtó, illetve 
titkársági m unkatárs, tolmács és 
fordító volt, 70 a delegátusok ellá
tását intézte, 57 küldönc és kisegítő 
(ezek jórészt teológiai hallgatók vol
tak) és 72 sajtó- és rádáóközponti 
munkás volt.

A nagygyűlés eseményeinek a vi
lágsajtó és az egyházi sajtó felé 646 
hivatalos sajtóm unkás adott hint, 
akik közül 322 világi sajtót képvi
selt, 195 egyházi sajtót, mindezek 
közül pedig 76 külföldi újságot kép
viselt, 53-an dolgoztak a különböző 
rádióknak és a televíziónak.

A fentieken kívül nagyszámú lá
togató: a részvevők feleséged és 
más, az egész gyűlésen részt vevő 
vendég vett részt a Világgyűlésen. 
Az am erikai közönség szám ira 
fenntarto tt helyeken naponta 5— 
10 000 nézőnek adtak még helyet.

A z  Egyházak Világtanácsa Köz
ponti Bizottságánalk 90 választott 
tagja van. Ezek fe lekezeti megosz
lása a következő:

Evangélikus—luteránus: 18 —
Református: 17 — Ortodox: 12 — 
Anglikán: 11 — Metodista: 10 —
Egyesült protestáns egyházi: 7 — 
Baptista: 5 — Kongregacionalista:
3 — Kopt: 2 — Abesszíniád egyház:

sodálatos dolog a beszéd törté
nete. Am ikor m egszületünk, a 

le lkünk asztalán egy csomó kis fü 
zet hever. Tisztán, fehéren, beíratta- 
nuZ. A ztán az első tanítómesterünk, 
az édesanyánk, lassan írni kezdi 
anyanyelvűnk első szótárát. Mire is
kolába kerülünk, egy füzet m ár meg
telik. A  másodikat m ár m i kezdjük  
írni. Lassan, gyerekesen, rajzolgatva 
tiszta lélekkel a tiszta szép fehér 
szavakat. És közben íródnak a szó
tárak. írnak egyet az em berek és 
ír egyet a sátán. ír  egyet az Isten  
és ir egyet a vágyam. Hogy m elyi
ket használom, azon sokszor eldől az 
életem, a boldogságom, az üdvössé
gem és m indenem.

A z életünk m indig úgy lesz olvas
hatatlan és értelmetlen regény, hogy 
összezavarodnak bennünk a betűk. 
G yerm ekkorunkban annyi sok szépet 
ír szótárunkba az Isten, az ottho
nunk és az iskolánk, hogy m indez 
elég lenne egy mesebeli hőskölte
ményhez. Nézd meg egyszer az első 
lapokat, am iket még az édesanyád 
és a tanítód, a templomod és a hi
ted írt végig a szépség, a jóság és a 
bölcseség igéivel és azt fogod mon
dani, hogy ilyen szépnek csak Isten  
csinálta a csillagokat és csak az an 
gyalok a karácsonyfákat. A ztán nézd 
meg a mostani lapokat, am iket el- 
szállott esztendők szántottak végig 
bűnös betűkkel, szörnyű szavakkal. 
Vagy nem  kérdezted még meg soha
sem, hogy ki írta bele ebbe a szép 
szótárba ezeket a szavakat: gond, fé 
lelem, szenvedés, ütés, búcsúzás és 
temetés? Ki irta oda, hogy: önzés, 
bűn, gonoszság, gyűlölet? M intha va
laki egy fehérszalagos kislány tiszta 
irkájába káromkodásokat írna bele. 
Mintha valaki a kedvesed simogató 
soraiba beleírná a gyűlölet sziszegő 
szavait. M intha valaki az édesanyám  
kezével arcul ütött volna! Miért né
zel sokszor csodálkozva, sokszor sírva 
sápadtan és megőszülve magadra és

1 — »Krisztus tanítványai«: 1 —
Ókatolikus: 1 — Szik-ortodox: 1 — 
Üdvhadsereg: 1.

A Központi Bizottság tagjainak 
megoszlása földrajzi tekintetben:

Európai: 22 — Észak-Amerikai: 
22 — Európában és Amerikában élő 
ortodoxok: 12 — Angol királyság 
és Írország: 11 — Távolkeletá: 11 — 
Afrikai és Latin-Am erikai: 7 —
Ausztráliai és Űj-Zélandi: 5.

A Központi Bizottság tagjai még 
a hat elnök, egy tiszteletbeli elnök 
és az Egyháziak V ilágtanácsának 
ügyvezető főtitkára.

Az Egyházak Világtanácsa ügyve
zető főtitkárának ismét megválasz
tották Dr. G. A. Visser’t Hooft-ot.

K Ü LFÖ L D I EG Y H Á ZI H ÍR EK
A SZOVJETUNIÓBAN, a moszk

vai patriarkátus folyóiratában Ve- 
gyernyikov cikket írt »Nem szabad 
halogatni« címen az atomenergia ve
szélyéről és békés felhasználásáról. 
»Leghalaszthatatlanabb dolgunk az 
atomkérdés és mind az erkölcsi fe
lelősség felismerése, mind az élethez 
való ragaszkodás érzése egyesítenek 
mindnyájunkat, hogy kivívjuk az 
atomfegyverek eltiltására vonatkozó 
törvény és az atomenergia reményt- 
keltő ellenőrzése intézményének ha
ladéktalan elfogadását, mert az e té
ren való halogatás hasonló a halál
hoz« — mondja a cikk.

A NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁGBAN jártakor Nyi- 
koláj metropolita sajtónyilatkozat
ban foglalkozott a  BVT bécsi ülés
szakán a világ keresztyénéihez a 
béke ügyében intézett felhívásának 
visszhangjával. M egállapította, hogy 
a keresztyének m indenütt kedvező 
fogadtatásban részesítették ezt a fel
hívást. »Az atom és hidrogén fegy
ver ellen egyesülhet és egyesülnie 
kell a  világ m inden hum ánus erejé
nek, politikai meggyőződésre és val
lásos hitre való tekintet nélkül. E 
fegyver használatának szörnyűsége 
utálatos az emberiség lelkiismerete 
előtt. Az em beri ku ltú rá t és civilizá
ciót, de m indenek előtt az emberi 
életek millióit az egész emberiség 
köteles lángoló tiltakozással megóvni 
az atom háború szörnyűségeitől« — 
mondotta a  metropolita.

A CSEH SZLO VÁK kormány m in
den évben  lkét békedíjat oszt ki. AZ 
idén a prágai rádió híradása sze
rin t Miroslav Novák protestáns 
püspök és Emil Zátopek hosszútáv
fu tó  kapta meg.

»A tiszta szívnél nincs erősebb 
pajzs.« (Mt. 5, 8.) Shakespeare.

Boc&kay István mondotta: »Isten 
három dolgot tartott fenn magának, 
a bűnbocsánatot, a jövendő dolgok
ban való látást és a lelkiismeret sza
badságát.«

másokra úgy, m in t egy idegen em 
berre, összekuszált írásra? Micsoda 
bűn fekete tintája írta át a te dédel
getett, kedves szavaidat? Hová let
tek a régi irkák, az aranyos monda
tok?! Emlékszel még A dy Endre ver
sére, am ikor szomorúan felsóhajt el
rontott életét siratva: »Egy kisfiú  
sír fe l bennem, aki voltam.« Mondd, 
nem sír fe l benned sokszor nyugta
lan, békételen, fáradt és öreg telked
ben az a kisfiú, aki voltál. A z a jó, 
imádkozó, az az Istenben és em be
rekben bízó gyermek, aki voltai?

Isten elé állva sokszor eszünkbe 
jut, hogy ö  mindig akkor írja elénk 
a legnehezebb szavakat, amikor az 
ö  szavainak szótárát eldobjuk m a
gunktól.

M enj csak el a börtönökbe és nézd 
meg azokat, akik  a becsület és a sze
retet szép szótárát, a tízparancsolat 
ezeréves igéit e jte tték  ki a kezükből, 
amikor sátáni sugallatra elindultak a 
pusztító bűn felé.

M enj el hidegülő otthonokba, ahol 
már csak egy régi ritmus rázza ösz- 
sze és tartja egybe a családot, m ert 
a hűség szótárát már rég beledobták 
szédítő szenvedélyek lobogó mág
lyáiba.

M enj el hidegüló templomokba, 
ahonnan úgy m entek el megfagyott 
szívek, hogy a Biblia lapjait lesodor
ták magukról, m int egy elsárgult őszi 
falevelet.

M enj és nézd meg magadat. Hiszen 
te magad is élő szótár vagy. Vájjon  
el lehet-e olvasni rajtad a szeretet, a 
békesség, a m unka, az építés, a haj- 
nalos holnap becsületes igéit? Ünne
peken szokás, hogy eleven m ondatok 
m ennek végig az utcán. Minden betűt 
egy külön szív hord, Együtt adnak

Elsőként
A DEAK-TÉRI LUTHERÄNTA 
ÉNEKKAR
vezetőit kérdeztük meg. Ez az egy
házunkon s hazánkon túl is híres 
énekkar ez idén ünner.eli fennállá
sának ötvenedik évfordulóját s Za- 
lánfy Aladár professzor, főorgon.ís 
és Weltler Jenő karnagy vezetésé
vel ez alkalomból nagy bem utatóra 
készül. November 1-én, nétfőn este

a Deák-téri templomban felhang
zik majd Bach teljes H-moll 

miséje.
— Ez a készülődés m inden időn

ket elfoglalja — m ondja Weltler 
Jenő karnagy. — A jubileumi hang
versenyen különösen is jó előadást 
akarunk. Ezért nem  tarto ttunk  nyári 
szünetet sem, hanem  megszakítás 
nélkül próbáltunk. Igen sok új ta 
gunk van — mondja s büszkén hoz
záteszi: ez a m ű m egterem ti a  maga 
kórusát.

Távolabbi terveik most Tincsé
nek. Beszélgetés közben egy-egy 
gondolat felbukkan, de egyelőre csak 
a hatalm as céllal törődnek.
A FASORI GYÜLEKEZETI 
ÉNEKKAR
vezetője, Peskó Zoltán onganamű- 
vész volt a  következő, akit megkér
deztünk. Végleges, részletes terve 
neki is alakulóban van. A tavaly 
megkezdett sorozatot k ívánja foly
tatni. Orgona, zene- és énekkar köz
reműködésével régi és új mesterek 
között nagy te re t szánnak ők is a  
legnagyobbnak: Bach János Sebes
tyénnek, de tervezik Schütz János 
passiójának előadását és egy Antalffy- 
estet, halálának tizedik évfordu
lója alkalmából. Az istentisztelete
ken is fognak szolgálni, hogy gazda
gítsák zeneileg a gyülekezet együtt- 
létét.

— Célunk az egyházi muzsika nép
szerűsítése, különösen is Baché. 
Ezért folytatjuk hangversenyeinken 

a jó hatásúnak bizonyult hosszabb

egy boldogító szót. Vájjon így élünk-e 
egymás m ellett, hogy együtt kite
szünk egy ilyen mondatot: kenyér, 
öröm, békesség, imádság, m ennyor
szág?

Nem úgy vagy-é, hogy solcszor Is
ten szavai úgy hullanak reád, m int 
egy idegen, ismeretlen és érdektelen  
világ furcsa szavai. Nem  ráznak meg  
és nem  forrósítják fe l többé a szíve
det. Pedig Isten beszéde a m i igazi 
anyanyelvűnk. L étünk és nem létünk, 
életünk és üdvösségünk ezeken a sza
vakon érkezik el hozzánk. Sőt, am i
kor anyanyelvűnk elsóhajtja ezen a 
földön utolsó sóhaját, akkor ezen az 
anyanyelven szólít számadásra maga 
elé az Isten.

Pedig látod, van nekünk egy kö
zös, drága anyanyelvűnk, am it Isten  
és ember, m indenki és m indenütt egy
formán m egért és ez a Lélek. Mi 
azért járunk annyit Isten felé, hogy 
ennek az anyanyelvnek a nyelvtanát 
m egtanuljuk. Hogy amikor megszóla
lunk, szíve legyen a szavaknak. Azért 
járunk a Kereszthez, hogy Krisztus 
vére fehérré mossa a lelkünket és 
Isten az ö  Szentlelkével írjon reánk  
győzedelmes és szép szavakat, kará
csonyi evangéliumot, Istent dicsőítő 
és em bereket szerető angyalok éne
két. Hogy vihessük magunkkal, ott
honunkba, m unkánk helyére, örö
m eink és boldogságunk közé, világot 
szépítő, napsugaras üzenetet az Isten  
országa világokat szépítő, teremtő  
szavát.

Most is, amíg ezeket a sorokat ol
vassuk, azért állunk Isten előtt, hogy 
írjon reánk, m indnyájunkra egy-egy 
betűt örök terveiből, hogy így együtt 
olvashassa rólunk a világ Isten m on
datát: ez a nép dolgozó és imádkozó 
nép, Jézus Krisztusban m egváltott és 
megszentelt nép, Istennel és egymás
sal békében élő nép: rá lehet épí
teni egy földi országot és az örökké
valóságot.

FRIEDRICH RAJOS

m agyarázatokat — m ondja Peskó 
Zoltán, aki egyébként, m in t orszá
goshírű orgonaművész nem  egyházi 
hangversenyeken is szerepel majd. 
Ilyen tervei felől is érdeklődöm.

— A Zeneakadémiáin két alka
lommal játszom előreláthatólag. Egy 
Frescobalditól Bachig felölelő m ű
sorban Bachot játszom, m ajd egy 
másik esten szerepelek, a  nagy mes
ter születésének 270. évfordulója al
kalmából.

— Az orgonamiuzsika irán t igen 
nagy az érdeklődés. A Zeneakadé
m ián kívül játszom m ajd a F ilhar
mónia által a Színművészeti Főis
kola vasutcai épületében lévő pro
testáns tem plom  orgonáján rende
zendő hangversenyeken is.

Látszik ra jta , hogy szívesen be
szél. Egyre jobban bemelegszik és 
úgy fo lytatja: Még többet kellene 
törődnünk az egyházi zenével. Na
gyon gazdag a  történelm ünk. Az 
egyházi muzsika nálunk egészséges 
hagyomány és ezért a  művelése kö
telesség. Voltaképpen ez is igehirde
tés, am ely együtt működik az élő be
széd belső erejével. — Tiltakozón 
felemeli kezét: Rivalizálásról szó 
sincs, de a  jó egyházi zene tám ogatja 
az igehirdetést.

Kérdezés nélkül folytatja. Beszél 
a kántorképzésről és az énekes- 
könyvről. Csupa terv  és értékes gon
dolat m inden szava. Javasolja, hogy 
központi egyházi irányítással dol
gozzanak a  kántorok és énekkarok. 
A Sajtóosztály összefogásával több 
énekkar együttes hangversenyt ren
dezzen. Az Evangélikus Élet nyis
son egyházzenei rovatot s ez kró
nika-szerűén foglalkozzék az esemé
nyekkel és egyben fejlessze agyház- 
baigjaimk egyházzenei ism ereteit. Ér
demes megszívlelni szavait.
A PESTERZSÉBETI ÉNEKKAR
tervei még nem  értek meg. A ve
zető: Bencze István nem  akar nyi
latkozni addig, míg m unkatársaival 
nem dönti el a  dolgokat. Az unszo
lásra mégis elárulja, hogy ez idén 
nagyobb tere t szánnak a gyülekezet
ben, az istentiszteleteken való szol
gálatoknak, szeretnének havonta 
többször is énekelni. Ezen kívül ősz
szel és tavasszal egy-egy nagyobb 
hangversenyre készülnek majd, az 
egyik szóló-est lesz, a  m ásik Bach 
6. és 160. kan tá tá já t foglalná műso
rába.
BUDAHEGYVIDÉK
énekkara is javaslatokkal válaszolt 
az Evangélikus Élet kérdésére. A 
próblém ék megbeszélésre ők is fon
tosnak ta rtják  a  megbeszéléseket il
letékes egyházi tényezők vezetésével. 
Előadásokat javasolnak, az egyházi 
zene jelentőségét és fontosságát be
mutató, népszerűsítő előadásokat, 
hasonló cikkeket a sajtóban, hang
lemezes bem utatókat és rend
szeres részvételt a  Zeneakadémiai 
hangversenyeken. Terveik között 
szerepel két hangverseny és az is
tentiszteleti szereplések szaporítása.
CINKOTÄN
most Trajtler Gábor segédlelkész, 
a  Zeneművészeti Főiskola hallgatója 
vezeti a  Blatniczky Jenő lelkész 
felesége által összegyűjtött és meg
indított énekkart. A nyári mezőgaz
dasági m unkák után  ú jra  kezdik a

A Lelkipásztor példányszámúnak 
emelése folytán még felvesz új elő
fizetőiket. Haszonnal olvashatják a 
gyülekezeti m unkákban részvevő 
vagy a  keresztyénség tudományos 
kérdéseiben elmélyedni akaró egy
háztagok is. A 48 oldalas füzet ára
7.— forint, előfizetési dija fél évre 
42.—, egész évre 84.— forint. (Lelki- 
pásztor kiadóhivatala, Budapest, 
VIII., Puskin-utca 12, Csékkszárnla- 
szám; 220-507.)

próbákat és a  tavalyi, könnyebb stí
lusú repertoár-anyag mellé most m ár 
Bach és kortánsai nehezebb művei
ből is fognak tanulni. Szolgálato
k a t terveznek az anyagyülekezetek
ben, ahonnét most nem  tudnak az 
eddigi m értékben eljutni a kedvelt 
Deák-téri hangversenyekre, mivel 
azok hétköznap vannak, Mátyásföl
dön és Kistarcsán, a ké t leányegy
házban is, ez utóbbiban m ár csak 
azért is, ment itt  »az idős papnénik
nek élő m uzsikát viszünk, hiszen 
nekik m ár más m ódjuk nincs az élő 
zene hallgatására« — am int T rajtler 
Gábor mondja. Az Árpádföldi szór
ványban az énekkar m unkája is ré
sze a  szórvány-építő és összetartó 
m unkának.

Egyéb terveik között em lítik a  cse- 
reszolgálatokat, am ikor énekkarokat 
is, meg karnagyokat is meghívná
nak. ö k  is hiányolják a  kántorok 
összefogását s baráti összejövetele
ket javasolnak. Az előadások u tán  a 
karnagyok egym ást bíráló megbe
széléseit is kívánják. S végül: ők is 
felvetik a  közös, nagy hangverseny 
gondolatát, hol egy nagy számot áz 
összes részvevők együtt énekelné
nek. »Akkor megérezménk, hogy 
nem  vagyunk egyedül áldozatos 
m unkánkban« — m ondják befeje
zésül.

Az egyházi zene szeretete< nem
csak a  budapesti evangélikusok szí
vében él, hanem  egyre inkább a 
kisebb-nagyobb vidéki gyülekeze
tekében is. Am int a  fővárosban is 
ta lálhattunk  volna még sok más 
gyülekezeti énekkart, am elynek ve
zetőjével elbeszélgessünk —- Kelen- 
földön, Óbudán, Angyalföldön, Jó
zsefvárosban, s m ásutt — ugyan
így a vidéki egyházzenei életbe is 
szinte behunyt szemmel kellett be
lenyúlnunk, hogy találom ra három  
karnagytól tá jékoztatást kérjünk,

NYÍREGYHÁZÁN
Gáncs Á lad"“ lelkész irányítja  az 
egyházzenei m unkát, ö  vezeti az 
50—60 tagú vegyeskart. Az isten
tiszteleteken rendszerint ő orgonái s 
m inden alkalom m al gondosain meg
választja a  gyülekezeti énekek elő
já ték  anyagát, hogy az is hirdesse 
a  vasárnap üzenetét. E m ellett az 
idén meg szeretné honosítani az or
gona félórákat is, aihol Bach orgo
nam űveket játszana és ism ertetne.

Az énekkar is az egyházi eszten
dőnek megfelelő darabokat ta n u l 
Több hangversenyt is terveznek, 
közülük kettőre vendégargomamű- 
vészt hívnak meg, éspedig, Zalánfy 
Aladárt és Sulyok Imrét. Tervbe 
vették egy könnyebb Bach kantáta  
m egtanulását is,

KISKŐRÖSÖN
is lelkész áll az énekkari m unka 
élén. Tóth-Szőllős Mihály főképpen 
az istentiszteleti szolgálatokra he
lyezi a súlyt — Bach, Händel, Prae- 
torius, egy-két középkori m ester és 
egy-két m agyar mű szerepel ter
veikben, ezen kívül zenekarral 
együtt két zenés áh itato tt fognak ta r
tani, az egyiken a  János-passióból 
m utatnak  be részleteket, a m ásikon 
pedig egy Bach-kantátát. Az elm últ 
esztendőben a kiskőrösi énekkar 
m eglátogatta Orosháza, Szarvas és 
Békéscsaba gyülekezeteit, az idén 
Nyíregyházára és környékére sze
retnének ellátogatni, hogy ott zenés 
áhítatokat tartsanak.

Végül
A PILISI GYÜLEKEZET
énekkara felől érdeklődtünk. Csilló 
Mihály kántor 1947-ben szervezte 
meg az 50 tagú énekkart. Ez a la tt 
az idő a latt 80—90 éneket tanu ltak  
meg, évente 25—30 alkalom mal éne
kelnek istentiszteleten és három 
hangversenyt tartanak. Ök is gyak
ran  tesznek látogatást más, főleg 
környékbeli gyülekezetekben. Az 
idén főleg »Adventtól—Adventig« so
rozatból tanulnak.

Ez az énekkar is igényeli a  köz
ponti vezetést és felveti az ötletet, 
hogy legkiválóbb egyházzenészeink 
vállalják el a vidéki énekkarok, il
letve kántorok patronálását.
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A N Y A N Y E L V Ű N K
— C sel 2, 8— 11. —

Ez a néhány sor csak ízelítő abból a hatalmas munkából, ami egy
házunkban országszerte folyik az énekkarokban, hogy az egyházi zene 
hangjain át is hirdessék Isten szeretetét. Munkájukat szerető, buzgó em
berek szolgálata ez. Gondoljunk rájuk és szolgálataikra, s becsüljük meg 
egyházi muzsikánkat, hiszen az nálunk evangélikusoknál valóban értékes 
és egészséges hagyomány s vele törődni szívesen teljesített kötelesség.

ZAY LÁSZLÓ
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Á R A :  1,40 F O R I N T

Az ötödik békekölcsön
A /f AGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGUNK ebben az évben is felhívással 
1 fordul népéhez békekölcsön jegyzését illetően. Mi is hívjuk egyhá
zunk népét hazafias kötelességének készséges teljesítésére, kérve, hogy 
amint lelkészi 'karunk és egyházunk, népe az eddigi kölcsönjegyzések során 
áldozatvállalásban előljárt, úgy ebben az évben is járjon jó példaadás
sal a cselekedetekben megnyilvánuló hazaszeretetben. A hivő keresztyén 
embernek hazaszeretetét mindig a tettek jellemezték és ma sem lehet ez 
másképpen. Az ő tettei Isten iránti szeretetéből fakadnak. Ez a szeretet 
egyben hála is. Hála Isten iránt azért, hogy öt hazával megajándékozta. 
Tudja, hogy magyar hazánk Isten aíkaratából hatalmas fejlődésen megy 
keresztül és már állnak azok az új alapok, melyekre felépül az új nép- 
állam, melyben szociális igazság, egyenlőség, általános jólét érvényesül
hetnek. A  keresztyén embernek tudnia kell, hogy a fejlődés útján járunk 
nemcsak hitben, hanem a földi problémák megoldásában is. Tudja, hogy 
ezekért naponként harcolnunk kell önmagunkkal is, legyőzve hit által 
zatal nélkül nem lehetséges országépítés. Kormányunk felhívása az V. 
mindén bizalmatlanságot, önzést, hitetlenséget. Tudja, hogy áldozatho- 
Béikekölcsön jegyzésére vonatkozóan szoros összefüggésben van nemzeti 
életünkben az elmúlt évben meghirdetett új szakasszal, a mezőgazdaság 
fejlesztésének programmjávál.
(GYÜLEKEZETEINK NÉPE közelről is érdekelve van, hogy segítségére 
1 7  legyen államunknak abban, hogy célkitűzéseit sikerrel megvalósít
hassa. Kormányunknak szüksége van minden magyar ember munkájára, 
anyagi erejének latbavetésére. Szolgáljunk népünknek a nekünk adott 
anyagi erő mértéke szerint. Mindig gondoljunk arra, hogy a mi Urunk 
Jézus Krisztus is azt parancsolta meg tanítványainak, hogy »aki tőled 
kér, adj neki; és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.« (Mt. 
5, 42.) Milyen nagy segítséget jelentett 'kormányunk felhívása az idei 
nagyméretű árvíz által érzékenyen sújtott magyar testvérék megsegítésé
ben is! Volt alkalmunk személyesen meggyőződni a pusztítás méreteiről, 
azok orvoslására nyújtott segítség mértékéről és arról is, milyen_ komoly 
további áldozatokra van szükség, hogy felépüljenek a rombadőlt lakó
házak és azokban újból otthont találhassanak a lakásuktól az elemi csapas 
által megfosztott magyar testvérék. Kérjük egyházunk népét, lelkészi 
karát, jegyezze most az ö tödik Békekölcsönt öntudatosan, hivő szere
tettel.

TARTSA MINDEN LELKÉSZ és egyházi munkás hazafias köteles- 
ségénék, hogy jó példájával adjon buzdítást és jó irányítást híveink

nek. Hisszük és reméljük, hogy egyházunk népe, lelkészi kara megértés
sel fogadja a kormány fölhívását és készségesen eleget tesz hazafias 
kötelességének!

Iz egyház a hit, a szeretet és a reménység egységében él
— mondotta Bereczky püspök a református Zsinati Tanács ülésén

evanstoni beszámolójában
Legutóbbi számunkban hírt ad

tunk arról,, hogy a református Zsi
nati Tanács szeptember 13-i ülé
sében meghallgatta a református 
egyház evanstoni küldötteinek be

számolóját. Az alábbiakban kivona
tosan ismertetjük az előadásokat.

Elsőnek Pap László, a budapesti 
Református Teológiai Akadémia dé
kánja számolt be

az evanstoni eseményekről
A küldöttség augusztus 5-én in

dult Prágába, ahonnét másnap dél
után utaztak tovább Amsterdamba. 
Három napot töltöttek ott, majd 
augusztus 9-én, este indultak tovább 
New-York felé. 16 és fél órás óceán- 
fölötti út után augusztus 10-én, dél
előtt érkezett a küldöttség New- 
Yorkba. Delegációnk részt vett az 
előkészítő üléseken és a Központi 
Bizottság ülésein.

Központi Bizottság ülései augusz
tus 12-én reggeltől 13-án délig tar
tottak. A tárgysorozatból kiemel
kedett

Visser’t Hooft főtitkár beszámo
lója, aki a közgyűlés előkészü
leteiről szólva meleg hangon em
lékezett meg a magyar egyházak 
alapos tanulmányi munkájáról.

Megemlítette, hogy munkánk mód
szeréről és részleteiről a központi 
bizottság elnökének, Bell chiches- 
teri püspöknek és neki magának 
módja volt budapesti tartózkodása 
alatt személyes tapasztalatokat sze
rezni.

Megemlítendő, hogy a 163 tag

egyház közül a magyar és a né
met egyházak előkészületeit 

emelte ki a főtitkár.
Beszéde további során megemléke
zett a második nagygyűlés összetéte
léről, s arról, hogy a római katolikus 
egyház ezúttal sem küldött képvise
lőt az Egyházak Világtanácsa nagy
gyűlésére.

A magyar küldöttség nevében Pap 
László dékán üdvözölte a KB-t.

Az EVT második világgyűlése 
augusztus 15-én kezdődött.

A nagygyűlés megnyitó istentisz
teletét az evanstani első méthodista 
templomban tartották, később itt is 
volt valamennyi reggeli és esti isten- 
tisztelet és a legtöbb úrvacsorái is
tentiszteit is. A megnyitó istentisz- 
telen az igehirdetés szolgálatát 
Oxnam amerikai méthodista püspök 

i végezte. Igehirdetésének alapigéje a 
| Római levél 8. részének 35. és 37— 
! 39. verse volt. Igehirdetésében ál- 
í landóan visszatért ez a mondat: "Mi 
; együtt szándékozunk maradni«. Meg- 
{ rázó erővel szólt a püspök Isten sze- 
j retetéről, arról, hogy miként tapasz- 
i talta meg ezt a szeretetet saját életé- 
j ben, de még megrendítőbb volt a 
; szava, amikor ennek az isteni szere- 
i tetnek kötelező erejéről beszélt. El

mondotta, hogy amikor Indiában az 
évi jövedelem egy lélekre számítva 
43 dollár, Nagy-Britanniában 660, az 
Egyesült Államokban pedig még 

I több, akkor emellett a keresztyének 
i éppúgy nem mehetnek el szó nélkül, 
| mint amellett, hogy Indiában 80 

millió máiáriós van, pedig 23 millió 
dollár befektetéssel négy év alatt ki 
lehetne irtani a maláriát Indiáiban. 
Vagy egy másik példa: 15 cent áru 
penicillinnel meg lehetne gyógyítani 
egy-egy beteg gyermeket Indiában, 
de vannak vidékek, ahol tömegesen 
pusztulnak el a gyermekek, mert a 
szülőiknek nincs 15 centjük sem a 
szükséges gyógyszerre. — Ezek lelki 
kérdések is, mert testvéreinknek az 
igazsága lelki kérdés.

Csaknem istenkáromlás Isten 
szeretetéről beszélni és egyidejű
leg kijelenteni, hogy Isten gyer
mekeinek az ilyen dolgokhoz 
semmi köze — mondotta Oxnam 

püspök.
Maga a nagygyűlés, bizottsági ülé

seivel együtt augusztus 16-tól 31-ig 
tartott. A munka ölőkészítő része 
háromtípusú bizottságban folyt. Az 
első típusú bizottságok — összesen 
15 — négy ülésben a főtémával fog
lalkoztak. E bizottságok vitáiban a 
magyar küldöttség tagjai közül Pap 
László református dékán vett részt, 
A második típusú bizottságok a hat 
melléktémát vitatták meg. A ma
gyar küldöttek közül a hit- és egy
házalkotmányi bizottságban D. dr. 
Vető Lajos püspök, az evangélizá- 
ciós bizottságban D. Dezséry László 
püspök, a társadalmi kérdésekkel 
foglalkozó bizottságban Péter János 
református püspök, a nemzetközi 
kérdésekkel • foglalkozó bizottságban 
Bcreczky Albert református püspök, 
a faji kérdésekkel foglalkozó bizott
ságban Pap László dékán vett részt. 
Bcreczky Albert és Péter János püs
pökök a jelentést és határozatokat 
szövegező bizottságnak is tagjai vol
tak s komoly szerepük volt a vég
leges szöveg kialakításában. A har
madik típusú bizottság feladata az 
Egyházak Világtanácsa új szervezeti 
szabályzatának és munkaprogramm- 
jának kidolgozása és megvitatása 
volt. A református küldöttek közül 
a harmadik típusú bizottságok sorá
ban Bereczky Albert püspök az ál
talános irányelveket meghatározó 
bizottság, Pap László dékán az egy
házak közötti segélyezéssel foglal
kozó bizottság, Péter János püspök

Nincs szebb feladat, mint Isten szeretetéröl bizonyságot tenni
D. dr. Vető Lajos püspök beiktatta hivatalába W eltler Rezső esperest

Ünneppé lett a hétköznap Győr
ben, amikor szeptember 14-én D. dr. 
Vető Lajos püspök hivatalába ik
tatta a Győr-soproni egyházmegye 
új esperesét, Weltler Rezső soproni 
lelkészt. Az érkező püspököt Lu- 
kácsy Dezső espereshelyettes az egy
házmegye lelkészeivel együtt a győri 
ótemplomba kísérte, ahol nagyszámú 
gyülekezet várta az ünnepi istentisz
telet kezdetét. Az espereshelyettes 
imádsága után Vélsz Aladar fel
ügyelőhelyettes ismertette az esperes- 
választás eredményét, majd Dombi 
László és Beyer Pál lelkészek kísé
retében bejött a templomba az uj 
esperes. Ünnepi csendben válaszol a 
püspök kérdéseire, majd az oltárhoz 
lép, hogy úrvacsorát vegyen. A püs
pök mellett ott áll az oltár előtt Bácsi 
Sándor püspökhelyettes és az espe- 
reshelyettes is. Az úrvacsorái prédi
kációban Vető püspök a többi között 
ezeket mondotta:

»A gyűlölet és nyomorúság vi
lágában nincsen szebb feladat, 
mint Isten szeretetéröl bizonysá
got tenni, mert ez ad erőt fára
dozásaikhoz, útbaigazítást ne
héz feladatainkban. A szeretet 
következménye a világosságban 

járás.

Akik az egyházban akarnak élni, 
azoknak világosságban kelil járniok. 
Ez nem érzéseket jelent, hanem 
életet és cselekedeteket: áthidalni a 
szakadékokat, enyhíteni az ellenté
teket, szeretni az embereket.«

Az eskü ünnepélyes hangjai után 
felhangzott az ősi megszentelő ének, 
a Confirma Deus. Az espereshelyet
tes ekkor átadta helyét az elnök
ségben az új esperesnek és

meleg szavakkal mondott kö
szönetét Németh Károly nyu
galmazott esperesnek 50 eszten
dőn át végzett egyházi szolgá

latáért «

Németh Károly válaszában megkö
szönte a gyülekezetek bizalmát.

Weltler Rezső esperesi beköszön
tőjét a 121. Zsoltár szavaival kezdte: 

»Az én segítségem az Űrtől van.«
Isten kegyelmét kérte új munkájá
ra, melyben először is a püspök 
munkatársa lesz. A lelkészi munka

közösség munkájáról szólt ezután, 
kiemelve, hogy ezeknek a lel
készi szolgálat szepapontjából meg- 
termékenyítőeknek kell lenniök. Ezt 
várják a munkaközösségektől ma
guk a lelkészek, de a gyülekezetek 
is. A cselekedetekkel való bizony- 
ságtevésrői szólott ezután az új es
peres hangsúlyozva az igehirdetés 
és az élet egységét. Ezután így foly
tatta beszédét Weltler Rezső:

»Isten kegyelmében bízva válla
lom a szolgálatunkkal kapcso
latos nemzeti feladatokat is. Egy 
test tagjai vagyunk, szeretjük 
nemcsak gyülekezetünket, ha
nem népünket és hazánkat is.

Az egyház nem zárkózhat be egy, az 
élettől távoli kör magányába. Meg
szűnik Krisztus egyháza lenni az 
egyház, ha nem vállalja a felelőssé
get és a  szolgálatot az élet egé
széért, amint Krisztus is a világért 
halt meg és támadott fel.«

»Állam és egyház találkoznak a 
nagy emberi és népi alapproblémák 
megvalósításáért való tusakodásban. 
Es ez a feladat mindig abban a 
konkrét helyzetben világosodik meg, 
melyben áliunk.«

»A határkérdés tisztázása állam 
és egyház között nem intézhető el 
egyszerűen úgy, hogy beszélünk 
láthatatlan egyházról és látható ál
lamról, — hanem kizárólag úgy, 
hogy az alakot öltött, látható egy
ház kapcsolatot vesz fel az állam
mal, mint valósággal. Isten ezt a 
két nagyságot a dialektikus találko
zás értelmében egymás mellé ren
delte. Az állam földi, az egyház 
örökkévaló célok felé igyekszik. Mi 
az odafelvalókat keressük, de van 
kötelességünk idelenn.«

»Az egyház nem a felhőkben él, ha
nem ebben a világban, annak törté
nelmében. Es a minden időkben ,ie- 
lenvaló Istien, Jézus Krisztus az idők 
értelme. Isten ott van a történelem
ben. ö  formálja népek, nemzetek 
életét. Ez a hit nyitja meg fülün
ket, hogy az idők hangját valóban 
meghalljuk, a mi időnk hangját is, 
és egyben megóv a  hamis, ostoba és 
ijedt elszigetelődéstől, egy magunk- 
váiasztotta egyházi és teológiai élet 
gettójától.«

»Békeszolgálatunkban is Krisz
tusért járunk követségben. Gye-

nesdiásdon azt mondotta valaki:
Ki kellene dolgozni a béke teoló
giáját. Nekem az a látásom, 
hogy a béke teológiájának min
den korszakban bibiikusabb és 
szilárdabb volt a fundamentu
ma, mint a háború teológiájá
nak, mely minden időben man
kón járó, sánta teológia volt. A 
béke teológiája a megbocsátás, a 
szeretet és az építő szolgálat 

teológiája.'
Jézus Krisztus jó vitéze az, kiben az 
az indulat lakozik, mely Őbenne volt, 
a mi Urunkban és Megváltónkban.«

Az új esperest számosain üdvözöl
ték, közöttük Vető püspök, Vélsz 
Aladár a felügyelők nevében, Dombi 
László a lelkészek nevében, Horváth 
István felügyelő a soproni gyüleke
zet nevében és Bácsi Sándor a 
szomszédos veszprémi egyházmegye 
nevében.

A püspök útja során meglátogatta 
az árvízsújtotta Győrújfalut is. 
A kis evangélikus templom alig 
szenvedett kárt, noha a víz félméter 
magasságig behatolt. Megrendítő 
látvány volt a templom körüli több
kevesebb kárt szenvedett falu.

A püspök ezután Szombathelyre 
ment, ahol Fülöp Dezsőt, a vasi 
egyházmegye újonnan megválasz
tott esperesét iktatta hivatalába. 
Erről az eseményről lapunk legkö
zelebbi számában fogunk beszá
molni.

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
Olaszország protestánsai elhatá

rozták, hogy egyesülnek, mert egy
ségükben van erő megmaradásuk
ra és fejlődésükre. Nemrég Ró
mában megbeszélést tartottak az 
olasz evangélikus, méthodista egy
ház és a valdens egyház képviselői. 
Tervük volt, hogy a két egyház 
egybeolvad. Az első ilyen megbe
szélést Milánóban tartották tavaly, 
azóta bizottságok foglalkoztak az 
egyesítés kérdésével. 1954 októberé
nek végén Torre Pellice-ban ta rt
ják meg a két olasz protestáns egy
ház konferenciáját, amelynek témá
ját, így határozták meg: Az olasz 
protestánsok tervei és reményed.

a nemzetközi ügyekkel foglalkozó 
bizottság tagja volt.

A bizottsági üléseken letárgyalt 
anyag a nagygyűlés elé került. A 
nagygyűlési vitában a magyar kül
döttség tagjai közül már csak Péter 
János püspök vett részt egy alkalom
mal, amikor a társadalmi kérdések
kel foglalkozó bizottság előterjesz
tése után rövid beszédben kijelen
tette, hogy a magyar küldöttség — 
ha vannak is bizonyos fenntartásai
— a bizottság javaslatait elfogadja. 
Ezenkívül Péter János püspök au
gusztus 21-én is felszólalt a nagy
gyűlésen.

Bereczky Albert református püs
pök augusztus 25-én szólalt fel a 
nagygyűlésen, miikor bejelentette, 
hogy a  magyar egyházak nagy öku- 
ménikus találkozót készítenek elő a 
közeljövőben és az erre vonatkozó 
meghívást el is juttatták az EVT 
illetékes szervéhez. Két delegátu
sunk beszédét élénk tapssal fogadta 
a nagygyűlés. Evastanban a delegá
tusoknak alkalma nyílt személyes 
beszélgetésekre is. Augusztus 22-én 
Bell ehichesteri püspök és felesége 
ebédet adott a magyar küldöttség 
tiszteletére. Jelen voltak ezen az 
ebéden delegátusainkon kívül Fry, 
az EVT Központi Bizottságának új 
elnöke és felesége, Visser’t Hooft fő
titkár és felesége, valamint Hro- 
mádka professzor. Barátságos lég
körben fontos kérdések kerültek itt 
megbeszélésre s itt vált véglegessé, 
hogy a magyar egyházak megtartják 
eddigi két helyüket a Központi Bi
zottságban, holott az ázsiai és afri
kai egyházak képviseletének növe
lése ércekében több egyház kényte
len volt kevesebb képviselettel meg
elégedni, mint az előző Központi Bi
zottság. Ugyancsak jelentős volt a 
Bibliatársulatok által küldöttségünk 
tiszteletére rendezett vacsora is.

A világgyűlés augusztus 31-én ért 
véget. Még az nap este kezdetét 
vette az új Központi Bizottság ülése, 
melyen megválasztották az új tiszti
kart. Az ülés legjelentősebb mozza
nata a Bell ehichesteri püspök in
dítványával kapcsolatban kialakult 
vita.

A ehichesteri püspök javaslatot 
terjesztett elő, hogy a nagygyű
lésnek az atom- és hidrogén
bomba használatának eltiltására 
vonatkozó határozatát a köz
ponti bizottság által kijelölendő 
delegáció juttassa el a nagyobb 
tagegyházakhoz és a moszkvai 

pátriárkához.
Fiorovszky, orosz emigráns teológiai 
professzor szenvedélyes hangú kiro
hanást intézett e javaslattal kapcso
latban a Szovjetunió és annak egy
házai ellen. Ehhez kapcsolódott 
Michael, newyorki ortodox metro- 
polita is. Fiorovszky és Michael fel
szólalása

osztatlan felháborodást keltett 
a központi bizottság tagjai kö

zött.
Egymás után szólalt fel ellenük 
Dibelius püspök, a német evangé
liumi egyház zsinati elnöke, Sherill 
püspök és Bailly, az Egyházak Vi
lágtanácsa egyik új elnöke.

A központi bizottság 93 szava
zattal 3 ellenében elvetette a 
Fiorovszky—Michael-féle javas
latot és megbízást adott Bell 
ehichesteri püspöknek, Fry el
nöknek és Visser’t Hooft főtit
kárnak, hogy juttassák el a leg
célravezetőbb módon a tömeg
gyilkoló fegyverek eltiltására vo- 
nakozó határozatot a tagegy
házakhoz és a moszkvai pátriár

kához.
A központi bizottság foglalkozatta 

következő központi bizottsági ülések 
helyének és idejének meghatározá
sával. A központi bizottság úgy ha
tározott, hogy Svájcban tartja legkö
zelebbi ülését. Ezt szükségessé tette 
az a körülmény, hogy az eddigi 90
— Folytatás a következő oldalon —

„A kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete44 (i.Tim.4,8.)
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— Folytatás az előző oldalról —
központi bizottsági tagból mindössze 
22 m aradt meg a bizottságban, tehát 
68 tag teljesein új és így elengedhe
tetlen, hogy az első központi bizott
sági ülést az Egyházak Vdlágtanácsa 
központjában tartsák.

A második ülést azonban, 1956-
ban, Magyarországon fogják 

megtartani.
A következő ülések sorrendje: 1957 
Ausztrália, 1958 Skócia, 1959 Dél

et naggyülés t
gondos megvizsgálása még további 
teológiai tanulm ányok feladata, ko
rai lenne tehát véglegesen értékelni 
az evanstoni nagygyűlés m unkáját. 
Mégis: bizonyos tanulságokat le le
het szűrni az Egyházak Világtanácsa 
evanstoni nagygyűlésén született 
megnyilatkozások alapján.

Ezután rávilágított a rra  a légkör
re, amelyben a  világ különböző tá ja i
ról egybegyűlt egyházi küldöttek 
mégis egyet tud tak  érteni és átél
hették a hit sokféle akadályt legyőző 
erejét. M ert a  nagygyűlés részvevői 
megtapasztalták egyfelől a kívülről 
a nagygyűlésbe betöm i akaró csel- 
vetéseik megújuló sorozatát, ugyan
akkor azonban a  gonoszt jóval meg
győző Isten ígéretének érvényét és 
örömét. Számolni kellett azzal, hogy 
aki gyönyörködik a  meghasonlások- 
ban. aki gyönyörködik abban, hogy 
a népek minél inkább félelemben 
töltsék életüket, az mindent elkö
vet az ellen, hogy a megosztott vi
lágban az egyházak együtt tudjanak 
lenni éá az egyháziak összefüggései 
gyógyítsák a világban a megszakadt 
összefüggéseket. A m agyar küldöt
teket az Egyesült Államok területén 
az evanstoni nagygyűlés részvevői 
szeretettel fogadták, ugyanakkor az 
am erikai hatóságok a beutazási en
gedélyekkel kapcsolatos különféle 
korlátozásokkal. Közvetlenül a m a
gyar küldöttség megérkezése u tán  a 
State Departem ent (külügyminisz
térium) hivatalos nyilatkozatban ál
lást foglalt a magyar küldöttség, s 
különösképpen Péter János püspök 
ellen. A S tate D epartem ent-nek ezek 
a megnyilatkozásai megismétlődtek 
és azzal folytatódtak, hogy Bentley 
szenátor a m agyar küldöttséget, el
sősorban Bereczky Albert püspököt 
az ő úgynevezett kongresszusi albi
zottsága elé idézte. Mindezzel kap
csolatban három dolog történt.

Az egyik az, hogy a magyar kül
döttség a nagygyűlés keretében és a 
sajtónak adott nyilatkozatában a 
State Departem ent m egnyilatkozá
saival szemben olyan kritikai meg
állapításokat te tt, amelyek követ
keztében a nagygyűlés m inden tagja 
előtt világos volt, hogy ha a  S tate 
Departem ent-nek bármilyen tekin
tetben igaza lenne, akikor nyilvános
ságra kellene hoznia a bizonyítéko
kat. Ehelyett a  S tate  Departem ent 
10—12 napi küzdelem után, mi
közben küldöttségünk állandóan a

Amerika, 1960 Tokio. Mindig a köz
vetlen megelőző központi bizottsági 
ülés fogja véglegesíteni a  következő 
gyűlés helyét és idejét. A határozat 
értelmében 1956 júliusára, vagy 
augusztusára k ívánják  M agyaror
szágon megrendezni a  központi bi
zottság ülését.

A m agyar küldöttség szeptember
2-án indult vissza New-Yorkba, on
nan 3-án indult repülőgéppel haza
felé.

Péter János püspök elöljáróban
hangsúlyozta, hogy

redm ényeinek
bizonyítékokat követelte, elhallga
to tt vádaskodásaival.

A nagygyűlés előtt nyilvánva
lóvá lett, hogy a magyar küldöt
tek ebben a harcban feddhetet- 
lenül és félelem nélkül állanak, 
a State Departement-nek vi

szont visszakoznia kellett.

az evanstoni nagygyűlés j<
— címen tarto tt előadást. Elöljáró
ban az Amsterdam óta eltelt idő je
lentőségéről szólott, m ajd az egyhá
zak jelenlegi feladataira té r t rá.

Egyszerre kell tudnick az egyhá
zaknak és az Egyházak V ilágtaná
csának azt, hogy van az egyházak
nak egy olyan sajátos hivatásuk és 
küldetésük, ami egybefoglalható ab
ban az egyszerű parancsban és ígé
retben: az evangélium hirdetése. 
Ugyanakkor hozzá kell tenni mégis 
azt, hogy

az egyház hűtlenül végezné ezt 
az egyetlen feladatát, hogyha 
nem szeretné az embert, az 
egész embert és minden embert,

sorsával, lelki, testi szükségleteivel 
együtt. Az egyház a hit, a  szeretet 
és a reménység egységében él. ami 
azt jelenti, hogy a három közül az 
egyik nem  pótolja a m ásikat soha, 
viszont mindegyik, ha igazi, maga 
után vonja a m ásik kettőt.

Erőteljesen hangoztatni kell, hogy 
egyrészt az Egyházak Világtanácsa 
nagygyűlése, am elynek részvevői 
sokféle nép és különböző egyházak 
köréből sereglettek egybe, nem  mon
dott olyat, am i a világfeszültséget 
növelte volna, másrészt ki tudott 
mondani olyan üzeneteket, különö
sen az atomfegyver és a tömegpusz
tító fegyverek eltiltása és a  tárgya
lások m ellett tö rtén t egyhangú ha
tározataiban, am elyekkel

hozzá tud járulni a világfeszült
ség enyhítéséhez.

Mindezek m ellett tisztultak olyan 
kérdések, összefüggések és különbö
zőségek, amelyek az evanstoni nagy
gyűlést előkészítő időszakban még 
zavaróak voltak. Az Egyházak Világ- 
tanácsának evanstoni nagygyűlése 
kétségtelen ereje volt egy nagy egy
ségtörekvésnek, annak  ellenére, hogy 
nem egyszer jelentkeztek, a különb
ségek kisebb-nagyobb jelel. Ez azért

A másik, ami történt: miközben 
ezek a gáncsvetések megindultak, az 
Egyházak Világtanácsának vezetői 
egyre határozottabb form ában áll
tak ki a nyilvánosság elé, nem csak 
a  m agyar küldöttség m ellett, de am i 
ennél lényegesebb, ezek ellen a csel
vetések ellen. Maga Fry, az am erikai 
lutheránus egyház vezetője, a köz
ponti bizottság új elnöke táviratilag 
megbélyegezte Bentley eljárását.

A harm adik, ami történt, hogy 
ezek között az események között ez 
Egyházak Világtanácsa tagjainak ré
széről a  szeretetnek és az együtt
érzésnek olyan áradását tapasztaltuk 
meg, ami a rra  m utat, hogy ezek fe
lett a zavart keltő kísérletek felett a 
közösség, a  keresztyén h it és a sze
retet ereje zavartalan tudott m arad
ni és jeleiben egyre gazdagodott.

Péter püspök ezután részletesen 
foglalkozott a  nagygyűlés egyes ha
tározataival és b írálta  azokat.

Bereczky Albert püspök

!lentősége az E V T  életében
is jelentős, m ert ugyanakkor a  ma 
élő emberiség életében egy soha nem 
álmodott m éretű öntudatosodási fo
lyam at megy végbe. Ennek az öntu
datosodási folyam atnak az a legjel
lemzőbb vonása, hogy a sokáig elha
nyagolt, kihasznált, nyomorúságba, 
szegénységibe, és tudatlanságba szo
rított óriási néptömegek, amelyek 
az emberiség nagyobb felét alkot
ják, teljes tuda tára  ébredtek egyen
jogú em bervoltuknak.

Világos volt a nagygyűlésen, hogy 
a világtörténelem  korszakos válto
záson megy át. A nagy feszültségek 
levezetésére és a  különböző gondol
kodású, társadalm i rendszerű népek 
testvéri együttélésére való törekvés 
azt m utatja , hogy

ma már a békemozgalomhoz 
olyanok is tartoznak, akik még 
ezt nem öntudatosították ma

gukban.
Befejezésül Bereczky Albert püs

pök rám utato tt néhány belső fe
szültségre, am elyeket nem  sikerült 
az Egyházak Világtanácsa életé
ből még elhárítani, m ajd kiemelte, 
hogy az Egyházak Világ,tanácsában 
megnőtt a teológiai tudományos 
munka becsülete és jelentősége és 
ezzel együtt az Egyházak VALágta- 
nácsában m ind többen és többen 
fordítják tek intetüket a gyülekeze
tek felé, amelyeknek hitéből, im ád
ságaiból élt és m unkálkodott az 
evanstoni nagygyűlés is.

Budai kertgazdaságom vezeté
sére nyugdíjas nőt keresek. E lettárs 
jeligére a  kiadóba kérek levelet.

Kisméretű 8 változatú orgona el
adó Szabó István Vác, Gombásta
nya.

Idősebb hadiözvegy magányoshoz 
házvertőnőnek elmenne. Cím a ki
adóhivatalban .

ÜYÜLflCtZtTI
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a mammon?-« — 1. Tán. 6, 6—11. — Mt. 6, 19—21. — Liturgikus szín: 
zöld.

BUDAPEST
A budapesti Hazafias Népfront 

Előkészítő Bizottság tagjává vá
lasztották D. Dr. Vető Lajos püspö
köt.
PESTÚJHELY

Szeptem ber 26-án, este 6 órakor 
műsoros gyülekeződ est lesz a tem p
lomban. Igét h irdet Vető Béla, az 
Egyetemes Egyházi iroda ügyvivő 
lelkésze.
FŐT

Az országos segédlekész konferen
cia időpontja helyesen: október
19—22-ig.
KÖTCSE

Szeptem ber 19-en az istentiszte
leteken dr. Gyimesy Károly lelkész 
szolgált.
TES

Halász Béla, a veszprémi egyház
megye esperese hivatalos egyházlá- 
togatást végzett a tési gyülekezetben. 
Az egyháztanáccsal megbeszélést 
folytatott és igehirdetéssel szolgált 
a vallásos esten.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A gyülekezetben szeptember 12-én, 

délután 6 órakor hálaadási ünnepet 
tartottak, melyen Kálmán Lajos 
nagymágocsi lelkész hirdette az igét. 
Igehirdetésének lényege a hála az 
évi term ésért, jólétért, felemelkedé
sért, buzdítás a  szántás-vetés m un
kájára. — Énekkari, orgonaszámok 
és szavalatok alkották a  kísérő m ű
sort.

ELJEGYZÉS
Bencze Im re pesterzsébeti lelkész 

eljegyezte Ruttkay-M iklián Géza
gyóni lelkész leányát: Ágnest.
SZÜLETÉS

Kovács Balázs am ott gondnok és 
Krisotn Erzsébet, Balázs nevű gyer
m ekét szeptember 5-én keresztelte 
Buchala Ödön lelkész.

HALÁLOZÁS
9 évi betegség után Bányai János,

a fancsali egyházközség hosszú éve
ken át volt pénztárosa augusztus
16-án, 63 éves korában elhűnyt.

Kecskeméten m eghalt Joób Al- 
bertné, a  fancsali egyházközség volt 
kántor®.

Az igaznak emlékezete áldott!

Meleg otthont, megélhetést nyúj
tok gyermekszeréíő, háztartásom ban 
segítő nőnek. Ajánlkozás »»Hivő 
munkatárs« jeligére a kiadóhiva
talba.

PÁPA
D. dr. Vető Lajos püspök meglátó» 

gáttá a gyülekezetét és vallásos esten 
— zsúfolt templomban — előadást 
tarto tt.

A BUDAPESTI TEMPLOMOK
sok evangélikus szívéhez nőttek a 
fővárosban és vidéken is. A szívbedi 
em lékeket feleleveníti és erősíti a 
fénykép. Sajtóosztályunkon egyfo
rintos áron fénykép-levelezőlapok 
kaphatók az alábbi budapesti tem p
lomokról: Deák-tér, Fasor, Kőbánya, 
Budavár, Óbuda és Kelenföld, vala
m int a fasori oltárképről, a  Deák- 
téri és a  kőbányai templom belse
jéről.

Szombathely
Szeptember 12-én ik ta tta  be Nyirő 

József espereshelyettes Kovács Vik
tor újonnan m egválasztott egyház
községi felügyelőt. Beiktató beszédé
ben kifejezte, örömét, hogy a  fel
ügyelő m elletti gyülekezeti jó bi
zonyságot öregbíti a  dolgozók á lla
m ának jó bizonysága, m ert egyházá
nak hű  fia egyben szeretett m agyar 
hazánk k itün te te tt dolgozója. Az új 
felügyelő beköszöntő beszédében a 
következőket mondotta:

— Szeretem egyházamat, nemcsak 
m int az ősöktől kapott drága öröksé
get, hanem  m int az ige egyházát. 
Hiszem, hogy Istennek igéje m a is élő 
és ható. Hiszem, hogy amilyen m ér
tékben tudunk az ige egyházává 
lenni, olyan m értékben oldódnak 
meg gyülekezetünk többi kérdései is.

— Az élő gyülekezet, szolgáló gyüle
kezet. Krisztus U runk egyházát nem 
m agábazárkózásra rendelte, hanem 
hogy a hitközösség m ellett szeretet- 
közösség is legyen. S ajá t szükségle
teink legtakarékosabb számbavételé
vel is szeretném, ha minél több ju tna 
a gyülekezet szeretetszolgálatára.

— Isten igéje az élet kenyere, 
amelyből nap-nap u tán  táplálkozha
tunk. Az igéből táplálkozó élet áldo
zatos, hűséges, kötelességteljesítő. 
Hiszem, hogy a hivő keresztyén em ber 
hazáját m unkájában, életmegnyilvá- 
nulásaiban hűséggel szolgálja. Ä  hit 
a felebaráti szeretet forrása. Ezért 
egyházunk és az állam  közötti jó 
kapcsolat felett őrködni fogok, e jó 
kapcsolatot m agatartásom ban is 
ápolni akarom.

A díszközgyűlésen az egyházmegye 
nevében Nyirő József, a gyülekezet 
nevében Lehel Ferenc lelkész, a re
form átus egyházközség nevében Döb- 
rösy Lajos lelkész köszöntötték az új 
felügyelőt,

S Z Ö K Ő Á R
VIDOR MIKLÓS regénye

ányszor fogott el életemben ez a szoron
gató, bizakodó érzés, amikor fiatal, új 
író m űve fölött kellett ítéletet monda

nom. Bárcsak tehetséges lenne, fohászkodtam  
magamban. M ert nincs boldogítóbb érzés a 
m űvész számára, m in t melegen megölelni egy 
fiatal m űvésztársát és azt mondani neki fe l
ragyogó szemmel: igen, író vagy, igazi író. 
És m ilyen ritka az ilyen élm ényt Ezer és 
ezer tehetségtelen, rossz kézirat és könyv, 
amíg végre akad egy. De ez az egy aztán 
kárpótol m inden keserűségért, csalódásért.

Nagy stafétafutás a m űvészet, az irodalom, 
az ember fürkészve várja, lesi azt az izmos, 
új kart, amely a lankadó régi kézből átveszi 
a stafétabotot, am elyet évezredeken keresztül 
tovább kell vinni valakinek ism eretlen célok 
felé és elejtenie sohasem szabad.

Most még ijedtebb, szorongóbb voltam, m in t 
máskor. Ezeroldalas könyvnek beillő hatszáz- 
oldalás, sűrűn nyomott, hatalmas könyv fe 
küdt előttem, rajta a szerző neve: Vidor 
Miklós. M it olvastam eddig tőle? Néhány 
nagyon szép, mélyérzésű, istenes verset, né
hány sor prózát is talán, semm i egyebet. És 
most egyszerre ez a hatalmas terjedelmű  
regény, jóformán m inden előzmény nélkül. 
Szörnyű, merészséo!

És hadd írom le tüstént a boldogító mon
datot: igazi, vérbeli író hallatlanul érdekes 
m unkája ez a regény, olyan íróé, aki m indent 
tud, am it az írónak tudnia kell. Ha nem  
látnám a könyv címlapján a szerző nevét 
és azt mondaná nekem  valaki, hogy ezt 
könyvet olyan író írta, aki már évtizede
ken keresztül sok rem ek könyvet írt, kétely  
nélkül elhinném. M ert a szó legszebb, hiva
tásos értelmében véve, bámulatos a  rutinja, 
a biztonsága Vidor M iklósnak, aki éppen azt 
tudja m ajdnem  hibátlanul, ami legnehezebb 
a regényírásban: m esét szőni, életszerű, igaz 
mesét, élő alakokat formálni, akiknek a pro
filja élesen kirajzolódik a történet folya
mán. Kétségtelen, hogy Vidor Miklós író, 
született igazi írói tehetség, akire nagyon 
nagy jövő vár és aki már ezzel az első nagy 
prózai m űvével íróink élvonalába került. Mert 
bámulatos a biztonsága, a mesterségbeli tu 
dása. Bátran leírom: alig láttam  még fiatal

írót, aki első kóm óly m űvével ilyen készen  
jelentkezik.

De éppen Vidor Miklós írói komolyságá
nak, súlyának tartozom azzal, hogy erényei 
m ellett rám utatok a hibáira is, kegyetle
nül, keftelés nélkül, m in t ahogy a szülő sok
kal szigorúbb és igényesebb azzal a gyerme
kével szemben, akit nagyra tart és nagyon 
szeret. M ert bevallom, sok ujjongó örömöm  
m ellett kis bosszúságokat is okozott nekem  
ez a könyv, talán éppen, m ert annyira sze
rettem  és azt kívántam  volna, hogy teljesen 
hibátlan, szeplőtlen legyen.

Miről szól a regény? Budapest elzüllött 
kis csibészhadáról 1947-ben, azokról a nyo
morult kis kölykökről, akiket a háború er
kölcsi züllése és a társadalmi igazságtalan
ságok sötét bűnökbe sodortak. Elbír-e ez a 
téma hatszáz hosszú oldalt, kérdeztem  m a
gamtól riadtan a regény elején? És olvasás 
közben bizony gyakran az volt az érzésem, 
hogy hatszáz oldal sok ennek az egyébként 
érdekes, izgalmas témának. De bevallom, vé
gigolvasva a regényt, igazat adtam az író
nak: nem  hibázott, amikor ilyen hosszúra 
fogta a mondanivalóját, hogy kidalolhasson 
magából m indent, ami a témával kapcsolat
ban feszítette, szorongatta. Ha voltak  is benne 
részek, amidőn úgy éreztem, hogy kiésit el
fáradt az író, a következő fejezetében újra 
megragadott és az utolsó oldalig érdekelni 
tudott.

A  meseszövés biztonsága szinte bámulatos. 
Több, m int száz embert szerepeltet hatal
mas terjedelm ű regényében Vidor és ennek 
a száz gyereknek és fe lnő ttnek a sorsa mes
terien fonódik össze. Talán hiányzik a re
gényből az igazi, nagy epikai hömpölygés, 
inkább foltszerű jeleneteket sorakoztat egy
más mellé Vidor, de teszi ezt olyan term é
szetes biztonsággal, hogy a cselekmény fo ly
ton előrehalad végső kifejlődése felé. Reme
kül épít, pompásan komponál. És em ellett a 
gondosan, élesen megrajzolt jellemportrék, 
különösen a gyerekeké, Ezeké a kis csibé

szeké, akilcnek a lelkében az elzüllött, demo
ralizált nagyváros szennye belepi a mélység
ben csillogó nemeset és jót. Imrus, Micu, 
Koszi, Csoki — látom az arcukat, ismerem  
őket, igazak mind. És m ellettük a megren
dítő felnőtt-portrék: Elzus, a hivatali hűsé
gében elporosodott, m egvénült irodakisasz- 
szony, vagy Hilczer Jenő, az elfásult, cinikus 
biztosítási ügynök, akiben fájó tragédiákon 
keresztül felébred az apa és felébred az em 
ber.

Felvetem a kérdést: m i volt az író m on
danivalója? Mi az a mondat, m i az az igaz
ság, amiért megírta a regényt? A lighanem  az, 
hogy még  a legvásottabb, legzüllöttebb kis 
gyereklélekben is ott bujkál m élyen  eltem etve  
a jó, am it ki lehet bányászni avatott kezek
nek, ha azok szeretettel, emberséggel köze
lednek a m élyre bukott gyerekhez. Hiszen 
ezek csak azért buktak ilyen mélyre, m ert 
szülő, tanító, társadalom eltaszította őket m a
gától, magukra hagyta őket, hogy elbitango- 
lódjanák.

Megvallom, nem  szeretem  a szimbolikus el
m et. Vidor Miklós kicsit erőltetetten, bonyo
lultan magyarázza meg, hogy m iért nevezte 
el a regényét »Szökőár«-nak. Egy iró ne m a
gyarázza meg soha, hogy m it akar a m űvé
vel, a m ű önmagától beszép és önmaga ma
gyaráz. Szebb lett volna az alcím: »Az utca 
fiai«.

Realisztikus regény ez, mondhatnám, he
lyenként ultrarealisztikus, de a gyötrően ke
gyetlen realizmus ellensúlyaként mindig ott 
van az iró lírája, embersége, szánalma. Ér
zem, hogy Vidor Miklós szeretettel hajlik 
ezek fölé a kis emberszörnyetegek fölé, az 
író, a költő szeretetével. A zt is érzem, hogy 
m ennyire izgatta az írót a nagyvárosnak ez 
a sötét kis társadalma, s hogy m ilyen komoly 
tanulm ányokat folytatott, m ielőtt megírta re
gényét. A  csibész-szleng szinte tökéletes, a 
dialógusok életszerűen biztosak. Csak o tt esik

hibába Vidor, amikor jó egynéhányszor ő 
maga is átveszi ezt a csibész-szlenget, ő maga 
is ugyanúgy beszél, m in t író, akár a hősei. 
Talán egyetlen szemrehányás, am it Vidomaik 
tehetek, hogy a stílusa m inden kiforrottsága 
és könnyedsége ellenére sem eléggé írói, eléggé 
költői. Sok bántó, triviális, ízléstelen szó 
(szükség nélkül!), néhány henyén Odavetett 
mondat, egy-két erőltetett hasonlat, amely 
nem  elevenít meg semmit. Vidor Miklós 
gyakran csinálja, leomponálja öntetszelgőn a 
szavakat, amire egy ilyen  kitűnő írónak iga
zán semm i szüksége sincs. Egyetlen példát 
csak: vagy százszor írja le azt a szót, hogy 
»ácsingózott«, amikor pedig a magyar nyelv
nek sok remek, gyönyörű szava van erre: 
ácsorgóit, ténfergett stb., stb.

Hadd kérjek valamit az idősebb testvér 
gyöngéd, túláradó szeretetével Vidor M iklós
tól és rajta keresztül valamennyi fiatal, ma
gyar írótól: vigyázzatok a magyar nyelv tisz
taságára! M aradjatok hűségesek A rany Já
nos, Vörösmarty és Czuczor nyelvéhez. Ez a 
m i magyar nyelvünk többet jelent nekünk, 
m in t más népnek a saját nyelve. Ez a nyelv  
védett meg m inket, m aroknyi magyarságot, 
ezer éven keresztül, talán a világ legkénye
sebb helyén, itt, a Duna völgyében, a nagy 
nyelvcsaládok között. Igen, ez a társtalan, 
rokontalan, különös magyar nyelv, ez volt 
a m i nagy pajzsunk, a m i védelm ünk és 
fenntartónk. Hiába özönlött el a török és a 
német, a magyar nyelv m egm entett, dacolt, 
ellenállt. A  magyar nyelv szerelme is a m i igazi 
hazafiságunk. Ezzel nem  lehet tréfálni, já t
szani, önkényeskedni, nyegléskedni. Ezt szű
zen kell megőrizni, sőt ki leéli belőle szórni 
m indazt a polyvát, amit fővárosunk henye 
fecsegése időnként beleszór.

Végül még egyszer, aláhúzottan hangsú
lyozni szeretném: nagy meglepetés Vidor M ik
lós regénye, boldog meglepetés. Nem  elég, 
ha azt írom, hogy kitűnő, új magyar regé
nyünk született, bármilyen különös, fájó is a 
tárgya, többet kell ennél írnom: kitűnő író 
született, aki m inden je l szerint sok nagy
szerű m űvel fogja megajándékozni a magyar 
irodalmat.

B Ö K A Y  JÁ N O S
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„ K É T  TEMPLOMÉRT -  1 9 5 4 “
A reménység temploma

nak caúfolkodva nevetni, m in t a pél
dázatbeli toronyépítőn, hanem in
kább dicsérni fogják »a reménység
nek Istenét« (Rm 15, 13), aki erőt 
ad övéinek napról-napra, sőt évti- 
zedről-évtizedre a  Krisztus által.

Mindenki temploma
Ha nevet akarnánk adni templo

m ainknak, akikor a leendő pesthi
degkúti tem plom unknak keresve 
sem ta lálnánk  jobb nevet ennél: 
m indenki temploma.

Megmagyarázom, hogy m iért »min
denki« temploma. Először azért, m ert 
a templom és a Lelkésznevelő In té
zet m int ingatlan, tulajdonjogilag az 
Evangélikus Egyetemes Egyházé. 
Ami pedig az Evangélikus Egyete
mes Egyházé, az m inden  hivőé. Ah
hoz m inden  hívőnek — alkotm á
nyunk érteim ében — köze van. A 
pesthidegkúti fiókegyházközséget Bu- 
dahegyvidék gondozza. A pesthideg
kúti gyülekezet lélekszáma kb. há
romszáz. A kis gyülekezet anyagilag 
gyenge lévén, mindig vendégjogot él
vezett e falak között.

Másodszor azért lehet »mindenki« 
temploma a pestihidegkúti templom, 
mert a templom egybén a Lelkész- 
nevelő Intézet temploma is.

És utoljára em lítsük a legnyomó
sabb érvet a »mindenki »temploma 
elnevezés m ellett: a templomot va
lóságban is az egész ország evangéli- 
kusságának kell felépíteni. M ár ed
dig is a januári templomépítésd Of
fertorium  50 százalékában (11.500.— 
Ft) az egész ország áldozathozataia 
van benne.

A Gyülekezeti Segély kérése is el
hatott m inden evangélikus gyüleke
zethez és m inden evangélikus hívő
höz. A püspökök »Két templomért« 
akcióját m indenki m egértette és 
megszívlelte. Hisszük, hogy ez az 
offertórium  lényegesen előbbre v i
szi a  pestihidegkúti templom építésé
nek ügyét. A pesthidegkúti templom 
nem egy gyülekezet tulajdonjoga, 
nem egy gyülekezet építheti, legke- 
vésbbá a pesthidegkúti fiókegyház
község és templom nélküli Buda- 
hegyvidék. Az utóbbiak áldozathoza- 
taltikkal és vállalt m unkájukkal fe-

Danhauscr László
budahegyvidéki lelkész.

Anyagi kérdéseink Isten előtt
»Nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. . .  m inden rossznak 

gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek, eltévelyedtek a 
hittől és m agokat általszogezték sok fájdalom m al. . .« 1. Tim. 6, 6—10.

Hiszem, hogy .akikben ugyanez a 
reménység él, m egnyitják felénk a 
tenyerüket is szívükkel egyben.

Scholz László
zuglói lelkész

jezik ki hálájukat, hogy eddig is h e
lyet kaptak  a m indenki templomá
ban és végrehajtják  a kijelölt öröm
teli szép szolgálatot. Lehet-e szebb 
munka, m int templomot építeni Is
ten dicsőségére?

De m ennyire van kész a  temp
lom? Sok templom nélküli gyüleke
zet örülne, ha m ár ennyire lenne. 
Állnak a falak, kész a tető, a belső 
bgtonváz, a kórus, a feljáratok és a 
falakban elhelyezett villanyvilágí
tás. Sok m indenre van még szükség, 
hogy a templom egészen készen le
gyen. De nem elérhetetlen az, am tly- 
lyel használható állapotba kerülhet 
ez a templom. M indenekelőtt a fö
dém nek kell elkészülni. Ez sem el
érhetetlen, csupán 120 folyóméter 
m estergerendára. 5 köbm éter desz
kára volna szükség. De honnan? Ez 
most a legnagyobb kérdése az épí
tőknek. A hat színes ablakra megvan 
a fedezet. A villanyfelszerelés egy 
önkéntes vállalkozó áldozatkész ado
mánya, A hiányzó ajtóikra is - meg
volna a megfelelő adomány. Oltá
runk, szószékünk, 200 drb. szökünk 
és hárm án i umiuik megvolna már, 
csupán a  vakolás és a  padlózat bur
kolása m aradna jövőre. Nem elér
hetetlen álom a »mindenki« tem p
loma, hiszen Isten különös ajándé
kokkal is segíti, gondoljunk csak a 
m egtalált színes ablakleletre, melyről 
az Evangélikus Élet előző száma szá
m olt be. A Gyülekezeti Segély offer- 
tórium a képezi a  tulajdonképpeni 
építés megindulását.

Hisszük, hogy nem sokára a jelzett 
m unkákról adhatunk híradást. Ad
dig pedig, hogy valóban »mindenki 
temploma legyen«, kérjük az érte 
elmondott imádságokat, hogy nem 
csak az áldozathozatalban, de lélek
ben és szeretetben is m indenki tem p
loma legyen.

A  Pesti Evangélikus Egyház 1942 
őszén fogott hozzá a zuglói lelkész! 
kor templomának és parókiájának 
megépítéséhez. Egy esztendővel az
után történt ez, hogy Zuglóból külön 
Ielkészi kört a lakíto tt az egyházköz
ség. Szerencsés helyen, az új gyüle
kezet központjában, a  Bosnyák-ténén 
jelölték k i az építkezés helyét. Nftm 
látszódtak elháríthatatlan  nehézsé
gek.

De közbeszólt az egyre roham osab
ban ránktörő háború. Az építés elő
ször háborús anyaghiány m iatt meg- 
lassúdott, m ajd a templom hatalm as 
betonkoszorúinál elakadt. Még jó, 
hogy a parókiális épületet 1944 nya
rán sikerült befejezni. Ennek gyüle
kezeti term ét m indjárt kápolnának 
rendezhettük be. Midőn a háború vi
harszele a  m i épülettöm bünkbe bele
csapott, súlyos károkat okozott a  
megépült részekben is, úgyhogy 4 
évig szinte rom ként m eredtek égre 
templomunk falai. Fáj a puszta em
léke is.

Ha nem is ugyanolyan mértékben, 
m int a háború, de okává lett küz
delmes építkezésünknek a Pesti Egy
ház csökkenő anyagi ereje is. A4 
»anya«-egyház rászánta magát, hogy 
fölnövekedett »leánygyérmékéi «-t ön
álló életre kibocsássa, — s közéjük 
tartozott Zugló is —, anyagiakban 
m ár nem bőkezűskekühetett.

1953 elejével önálló egyházköz
séggé alakult á t a régi Pesti Egyház 
5 Ielkészi köre, köztük a mienk is. 
Keménységünk új erőre kapott éle
kor. M ár 1941-ben, a  Ielkészi kör 
m egalakulásakor elhangzott a  szó: mi 
a reménység gyülekezete vagyunk, a  
reménység pedig meg nem  szégyerut 
(Rm. 5, 5). Tavaly készítettük el új 
egyházközségünk pecsétjét. A re 
ménység horgonyát ábrázolja, ezt sze
líden átmetszi a kereszt jele s az 
alfa és omega betűk jelzik, hogy 
Krisztus a m i reménységünk.

Ez a reménység adott erőt az ed
dig végzett munkákhoz. 1948-ban ko
moly gyűjtéshez fogtunk, a Pesti 
Egyház is számottevően megfeszí
te tte  anyagi erejét s  így nagy len
dülettel tető alá hoztuk a templo
mot. A rákövetkező évben ablako
kat, kaput, csatom ét készíttettünk. 
1950-ben presbitereink, híveink, asz- 
szonyok és gyermekek sa já t kezük 
m unkájával adtaik újabb nagy lökést 
az építésnek. 29 egymás után követ
kező szombat délutánon dolgoztunk
30—40-en a templomban és a tem p
lom körül, kihordtuk az anyaföldet, 
előkészítettük a betonozást, melyet 
azután szakmunkások végeztek el, ki
öntöttük a  karzat betonoszlopait, 
ideiglenes villanyvilágítást vezettünk 
be, 16 m éter magasságban presbite
reink befedték a szentély feletti 
templom-mennyezetet. Így ez évben 
ideiglenes használatba vehette tem p
lomát a gyülekezet s azt azóta hasz
náljuk is a  téli kem ény hónapok ki
vételével. Azóta állandósult ez a 
munkamódszerünk. Évről évre gyűj
töttünk 6—8—10 ezer forintot, anya
got vettünk ra jta  és a m unkát sa já t 
kezünkkel végeztük el. Így építettük 
meg a  karzat-m ellvédet, elvégeztük a 
külső tám pillérek kőburkolati m un
káját, behelyeztük legutóbb a falak
ba a villanyvezeték csöveit. Csak az 
tud ja mindezt értékelni, aiki ismeri 
a pesti rohanó em bert. Ki é r  rá  Pes
ten ily kitartó ingyenes m unkára? 
Csak akinek reménysége van a 
Krisztusban.

Ez évben m egkaptuk az országos 
templomépítési offertórium  fele ösz- 
szegét. Ebből mennyezetétől padló
zatáig elkészül a szentélyünk. M ár 
nem  sok m unka van hátra . Közben 
akciót indítottunk a templom belső 
vakolására. A hívők szép számm al 
vállalják  néhány négyzetméternyi te
rü let költségét. A m unka felében va
gyunk. Hisszük, m ire a  végére érünk, 
a teljes összegét összeadják a hívek. 
A Gyülekezeti Segély várható segít
ségéből pedig a mennyezet deszka- 
borítását, a főkapu m egnyitását és 
m indazt szeretnénk még ebben az 
esztendőben elvégezni, illetve elvé
geztetni, ami a templomépítkezést vi
szonylagosan befejezéohez ju ttatja .

Ha egyszer késői utódók m ajd ol
vassák templomunk küzdelmes tö r
ténetét, bízom benne, hogy nem fog-

A keresztyén em bernek talán az 
d ső  gondolata az, hogy az anyagi 
kérdéseket nem  kellene kapcsolatba 
hozni Istennel. Valami ösztönös el
lenszenvet érzünk a  pénzzel szem
ben, amelyhez annyi veríték, sőt 
szenny és vér is tapad. B rrr . . .  
mennyi mocsok! gondoljuk. M inket 
a lelkiek érdekelnek. Ez az iszonyo
déi megnyilvánul egyéni és gyüle
kezeti életünkben egyaránt. Gondol
junk csak alig látogatott évi zár
számadó közgyűlésekre, unalmas 
presbiteri gyűlésekre, am elyeken 
»csak« a gyülekezet költségvetéséről 
volt szó. Győzzük le ezt az ellen
szenvet! Előbb-utóbb Isten olyan 
helyzetbe hoz, ahol nem  ta r t
ható tovább ez a  meggyőződés. 
Jussunk el nagy átfogó látásra: 
Az Űré a föld és annak teljes
sége . . .  ahogyan a  zsoltáríró lá tja  
a világot és benne az anyagiakat is. 
A keresztyén em ber ú tja  keskeny út 
ezen a téren is: az anyagiasság és 
a rajongó elzárkózás között.

A pénz az egyéni és gyülekezeti élet
ben egyaránt eszköz!

Nem cél és nem  Űr! Csak az ősi 
keresztyén hitvallást val-lva, tudunk 
helyesen tekinteni a  pénzünkre is: 
Jézus Krisztus Űr. O az Űr, nem  a 
pénz. Egy angol közmondás szerint 
»a pénz kormányozza a  világot-«. 
Erre nekünk nem et kell monda
nunk. Nem igaz!

A gyülekezeti életben is eszköz a 
pénz. Lélekből jön, lelkicélra kell 
fordítani. Hangzik a  prédikáció, is
tentisztelet végén a  hívek adakoz
nak, hogy tovább hangozhasson az 
evangélium, hogy folyhasson a sze- 
retetm unka. A gyülekezet gazdago
dása nem  lehet öncél. »Tőkés gyü
lekezet-« képtelenség. Vagy ha volt 
illyon, meg kellett tapasztalnia, hogy

Isten elvette tőle azt is, am iről úgy 
gondolta, hogy az övé. Isten minden 
bűn között a  bálványim ádást u tá lja  
legjobban, ezért van a tízparancso
lat elején: Ne legyenek más isteneid! 
Isten nem  engedi a táncot az arany
borjú körül.

Egyéni és gyülekezeti életben egy
aránt az Or gondoskodik az anya
giakról.

Imádság és m unka a mi részünk 
a m indennapi kenyér megszerzésé
ben, Isten az, aki ad.

Isten eleget ad övéinek, hogy 
semmiben szükséget nem  látunk. A 
tanítványok erszény, saru, táska 
nélkül m entek el először, visza- 
térvén az Urukhoz Jézus kérdésére: 
Volt-e fogyatkozástok valam iben? 
válaszuk ez: Semmiben, Urunk. Ez 
a jelenet gyakran megismétlődik a 
keresztyénség történetében. Megfi
gyeltem, hogy ez így igaz nap jaink
ban is. Ha m ertem  adni, Isten pó
tolta. ö t  gyülekezetben szolgáltam 
eddig. Ahol volt pénz szeretetadomá- 
nyokra, ott volt a gyülekezetnek »sa
ját-« céljára is. Nem fordítva! Ami
kor m ertem  em elni a  segélyezések 
»keretét«, az adományok párhuza
mosan a  kétszeresére növekedtek az 
eddigieknek.
Általában sokkal többre vagyunk 
képesek anyagiak terén, mint azt 
előre gondolnánk!

Az egyéni és a gyülekezeti éle
tünkben is legtöbbször a félelem, az 
önmagunk féltésé bilincsel meg. Mi 
lesz velünk? Vizsgáljuk meg ada
kozásunkat! Valóban csak annyira 
telik? Sok példát tudnék hozni a r 
ra, hogy a kevés is milyen sok lehet 
annak a  kezébe, aki Istent is bele
szám ítja a »kalkulációjába«.
Egyházunk életében.

Isten felszámolta egyházunkban a 
»tőkés berendezést«. Hitből élünk, 
nem  földbirtokból, bérházakból, 
üzletekből. Kizárólag az egyházta
gak áldozatkészségére támasziko-. 
dunk. Roppant merész dolog, de 
Istennel lehetséges! A h itünk ereje 
megmutatkozik anyagiakban is. Nem 
kell féltenünk az egyházközség 
anyagi életét, ahol hangzik az élő 
ige.

Bizalmas hit, józan észszerűség és 
hűséges sáfárkodás — ez a keresz
tyén szemlélet az anyagiak dolgá
ban, Hafenscher Károly

MEGJELENT! MEGJELENT!
DR. KARNER KÁROLY ÚJ KÖNYVE:

BEVEZETÉS A  TEO LÓ Q IABA
Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály 

212 oldal, kartonálva 35.— Ft, 
félvászon kötésben 43.— Ft.

Megrendelhető: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály 
Budapest, VIII., Puskin-utca 12.

Csekkszámla szám: 220—278.

D. dr. Vető Lajos püspök Németországba utazott
D. dr. Vető Lajos püspök és Kádár Imre konventi főtanácsos, a 

Református Egyetemes Konvent külügyi és sajtóosztályának vezetője, a 
Német Demokratikus Köztársaság Keresztyén Demokratikus Uniójának 
meghívására Németországba utazott, hogy részt vegyen a Keresztyén 
Demokratikus Unió Weimarban, szeptember 21-én kezdődő hetedik kon
gresszusán.
A Keresztyén Demokratikus Unió 

kongresszusa a weim ari Herder 
templomban tartandó istentisztelet
tel kezdődik, a  kongresszusra minden 
alkalom mal meghívnak külföldi ven
dégeket is. Ennek a  pártnak  különö
sen is nagy jelentőségű a  működése, 
m ert Németország békés úton való 
egyesítéséért küzd, követelve, hogy

a kétrészre szakított Németország 
korm ányzatai tárgyaló asztal mel
lett törekedjenek az egységes Német
ország elérésére. A párt vezetője 
Otto Nuschke miniszterelnökfcelyet- 
tes. — A Keresztyén Demokratikus 
Unió nyugatnémetországi része 
Adenauer kancellár vezetésével te r
mészetesen más úton halad.

Ülésezik a országgyűlés
Szeptember 2Ö-án összeült az or

szággyűlés, hogy három  nagyjelentő
ségű törvényjavaslatot m egtárgyal
jon és beható tárgyalás u tán  törvény
erőre emelje. Az egyik a Magyar 
Népköztársaság alkotm ányának mó
dosításáról szól, a másik kettő pedig 
a tanácsokról, illetve a tanácsok tag
jainak választásáról. Az országgyűlés 
tárgyalásait megelőzte az ország né
pének széleskörű tanácskozása a ta 
nácstörvénynek a Hazafias Népfront

Előkészítő Bizottsága által közzétett 
javaslata felett.

Az országgyűlés augusztus 22-i, 
szerdai ülésén a m agyar protestáns 
egyházak meggyőződésének hangot 
adva felszólalt és a tanács-törvény
javaslathoz hozzászólt Péter János 
reform átus püspök. Beszédét — mely- 
lyel a törvényjavaslatot elfogadta — 
lapunk legközelebbi számában ism er
tetjük.

Félre a gondokkal! I. Kir. 17, 8—16.
»MINDEN GONDOTOKAT ÖREA VESSÉTEK, m ert Neki gondja 

van .reátolt«, — em e int Illés és a  sareptai özvegyasszony élété is. Isten 
gondviselő Isten és elvárja, hogy gyermekei könnyítsenók magukon, az ő 
lába elé vetve m inden gondjukat, m int a  súlyos batyut. Ez a  hitbéli 
»cselekedet« sohasem könnyű, m ert könnyebb aggódva keseregni, m int 
hivő szívvel Istenre nézni. A bűn a hitbeli engedelmesség útjába áll. A hát 
fontos vonása engedelmesség Istennek. A hit ú tján  járn i pedig nem 
könnyű.

AZT NEM TUDJUK megakadályozni, hogy az életnek gondja legyén, 
de azt meg tudjuk akadályozni, hogy a  gondok és terhek földre szögez
zenek vagy kedvünket szegjék. Istenre kell átrakni a gondokat, m ert O 
gondviselő Isten. Félre hát a  gondokkal! Aki Istenben bízik, nem csa
latkozik!

VALLJUK MEG. hogy nem a gondok nagyok, hanem a hitünk 
kicsi. Nem az Isten eligazító kijelentése hiányzik, hanem a mi enge
delmességünk. Nem a kenyér kevés, hanem ml vagyunk válogató
sak. Mustármagnyi hitünk sincs!

ADJUNK HÄLÄT, hogy Isten ennek ellenére gondunkat viseli. 
Isten segítő keze ma sem lett rövidebb és segít. A félebaráti szeretet 
ma is közelebb visz Istenhez, mint az üres beszéd.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy hit által mi is gondtalan életet él
jünk; felebarátunkon áldozatok árán is segítsünk; Isten óvja meg 
hazánkat minden elemi csapástól és rendelje ki a földrengés és árvíz 
által sú jto tt népeknek is a mindennapi kenyeret; hogy egymás gond
jait szeretetben megosszuk. Danhauser László

HETI IGE: »Minden gondotokat Öreá vessétek, mert neki gondja van 
rátok.« i. Pét. 5, 7.

Szeptember 26. Vasárnap, — Mt. 6, 24—34.
A keresztyén em ber életének alap ja az Istenbe vete tt bizodalom. H it

ből élünk az örökéletben majd, de itt  a  földön is. Mindennapos életünk 
nem hazudtolhatja meg a Krisztusban m agát szeretetnek megm utatott 
Istenibe vetett erős hitünket.
Szeptember 27. Hétfő. — Péld. 30, 4—9.

A földi élet sokszor próbája annak, hogy valóban erős-e a hitünk. 
M indennapi gondok nem  a rra  valók, hogy m egkeseredjünk, hanem, hogy 
hittel m egküzdjünk velük.
Szeptember 28. Kedd. — I. Tim. 6, 6—12.

A vasárnapi ige ú jra  megszólít bennünket, hogy meg ne feledkez
zünk Isten tanításáról, hanem  inkább naponként gyakorolva a kegyes 
keresztyén életet, nemes hitvallással tegyünk bizonyságot arról, hogy 
valóban m iénk az örök élet.
Szeptember 29. Szerda. — Jel. 12, 7—12.

A mi feladatunk, hogy keresztyén életünkkel megm utassuk Krisztus
nak a bűn felett a ra to tt győzelmét és hogy felm utassuk Krisztust, a 
világ reménységét, úgy, hogy az em berek örömmel fogadhassák az evan
gélium ot
Szeptember 30. Csütörtök. — Csel. 5, 12—21.

A keresztyén szeretetnek prédikálnia kell életünkben. Jócsdlékéde* 
tünk  legyen a vonzóerő az evangéliumhoz.
Október 1. Péntek. — Mai. 3, 6—12.

Istent nem  csalhatjuk meg látszat-megtéréssel, azaz úgy, hogy külső 
kegyességünk az élet dolgaiban nem m utatkozik meg. Isten a  teljes 
keresztyónségnek adja ígéretét, hogy boldoggá tesz bennünket.
Október 2. Szombat. Mai. 3, 13, 4, 2.

Isten elől nem  rejthetjük  el gonoszságunkat, ha az em berek felé pró
bálhatunk is m ást m utatni, mint, am i valóban van. Az ige tüze leégett 
rólunk a hamis látszatot, de igazságával meg is gyógyít. L.

Az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály kiadásában megjelent 
levelezőlap nagyságú kartonlap, Ízléses kiállításban

L U T H E R  M A R T O N :  REGGELI ÉS ESTI IMÁDSÁGA 
valamint a

TÍZ PARANCSOLAT és az APOSTOLI HITVALLÁS
Mindkét kiadvány a bibliába helyezhető és a naponkénti 

imádkozásban jó segítséget nyújt.
Egy-egy lap ára 60 fillér, iratterjesztések részére, 10 drb-on 
felüli rendelésnél 50 fillér. Megrendelhető az Evangélikus 
Egyetemes Sajtóosztálynál, Budapest, VIII., Puskin-u. 12. 

Csekkszámlaszám: 220.278



4 E V A N G É L I K U S  É L E T

J E G Y Z E T E K Készülj az ige hallgatására
MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS
van most Magyarország fővárosában 
s a szeptemberi napsugár készsége
sen sü t hozzá, visszavarázsolva a 
nyárnak, a  m agyar évszaknak m in
den melegét, ö tvenhárom  holdnyi 
területen ott látható, am it ez a föld, 
a mi szülőföldünk érlel. Földművelő 
ország vagyunk, a  föld terméséiből 
élünk és gyarapodunk ezer éve, illik 
hát, átballagni a főváros Urbánus 
tájairól a városvégre, ahol m inden a 
falut idézi, a szántókat, erdőket, ré
teket és legelőket s  a  kerteket. Mit 
nézzünk meg hirtelen? Az új búzát 
s a  béke erejét jelképező rozsot? Az 
aranyló borokat-é, vagy a pirosló al
m ákat? A harminckilenc liter tejet 
adó Terka tehenet talán? Vagy Dur- 
cást, a díjnyertes bikát? Tekintsük 
meg ta lán  a rizsföldeket, vagy me>- 
rengjünk el az aranyfácán kényes 
léptein? Látogassuk meg a szegedi 
papucskészítőt, vagy nézzük meg a 
mosógép működését? Em itt csikósok 
ügetnek, am ott róm ai versenyfogatot 
néz ezer meg ezer látogató. Nyulak és 
kutyák, len és kender, gyapot és bőr, 
a mű-csárda kéményén kelepelő gólya 
— m inden itt van, am it az Alföld és 
a Tiszahát, a D unántúl és a hegyvi
dék jelent nekünk. Ism ét együtt va
gyunk itt a földdel, nem csak a ren- 
dületlenség érzésével, hanem  azzal 
a nagyon egyszerű és m indnyájunk
ban azonosan jelentkező gondolattal, 
hogy ez a föld és művelése a mi 
első és legnagyobb feladatunk. Vé
gigsétáltunk a  kiállításon, sodródva 
száz és ezer m agyarral jobbról és 
balról, lá ttuk  ezt meg amazt s meg
álltunk ott, ahol meleg színekben 
elénk tá ru lt a m agyar föld kibom
lott bőség-szarujából m inden gyü
mölcs, m indenfajta gabona, minden 
bor, hús, zöldség, kenyér, szem-száj
nak ingere, az ország táplálkozásá
nak ragyogó skálája  s kivitelünk, ke
reskedelmi cseréink és valuta-szer
zésünk alapja. E m indent összefog
laló term és-tárlat lá ttán  éreztük, 
mekkora erő ez az ország. S hogy 
ezzel az erővel milyen okosain kell 
bármi, m ert ez az alap és ez a  leg
nagyobb valóság. A zsivajban, a  vá
sár ezernyi portékája közt, a mező- 
gazdasági gépek zajéban eszünkbe 
ju to tt Arany Jánosnak, e földművelő 
nemzet legnagyobb költőjének igaz- 
m&nüó verse, a Kies ősz, s abból is 
ez a három sor:

És ha jő sugár, m ely csábít
S el-elrúgja csalvir-ágit:
Termő-elve ép marad.

A termő-elvet a költő aláhúzta s 
azóta dőlt betűvel hangsúlyozza m in
den magyarnak. Mi sem tudunk job
bat summ ázni az egész kiállításból, 
m int ezt a földművelő termő-elvet. 
Magyarország legreálisabb elvét.

ÉLETJEL
a címe annak az új magyar filmnek, 
amely az idei Karlovy-Vary-i film- 
fesztiválon nemzetközi kitüntetésben 
részesült, elnyerte az egyik nagydí

jat. Most itt pereg előttünk a film, 
m ert szeptem ber eleje óta hazai mo
zivásznakon látható. Megnéztük a 
filmet, azzal az érdeklődéssel, amely 
minden valam irevaló m agyar alko
tásnak term észetes módon kijár. 
Megmondhatjuk, lá ttunk  az É letjel
nél szebb és érdekfeszítőbb filmet is, 
de m egkapóbbat és tanulságosabbat 
egyet sem. A film valóságos tö rté
netet perget előtted a  művészi alko
tás teljes ízeivel. 191:2 decemberében 
történt a szuhakéllói bányaszeren
csétlenség, ahol egy robbantás után 
egy régi tárnában  felgyülem lett víz 
elöntötte a szénibánya fejtő -tárnájá t 
s hat és fél napra a  föld alá szorí
to tt tizenhét bányászt. Akkor, em
lékszünk rá, óriási erőfeszítéssel va
lamennyit megmentették. Megmen
tették? Nem, megmentettük. M ert 
ebben a m unkában mmd részt vet
tünk, az egész ország. Tardos Tibor 
és Fábri Zoltán film je ezt az ese
ményt ügy viszi most filmre, hogy 
mindenki teljességében lá tha tja  a 
nemzeti és em beri együttérzés cse
lekvő megnyilvánulását. Jó a film, 
mert jól m ondja el a  tanulságos 
igazságot. Minden úgy történik, m int 
egy példabeszédben. A szerencsétlen
ség jeiilem-leletplező és jellem-képző 
forma. Akik ott a föld mélyén együvé 
kerültek: a Bizalom és H it megpró- 
báltatottjai. A tizennégy- em ber, ti
zenhárom férfi és egy bányászleóny, 
ott vizsgázik most szemünk láttára. 
Mondják, ilyen volt m inden a való
ságban is. Volt, aki elveszítette hi
tét, volt, akiből k itört az önző állat 
s elitta a  m aradék vizet, am i ki volt 
mérve m indnyájuk számára. S volt, 
aki éhségtől és szomjúságtól szédül
ve, az idegőrlő tétlenségben, a bőrre 
rakódó koszban, a süket és fullasztó 
csöndben, negyven m éternyi' kőréteg 
alatt, m inden segítségnek és m en
tésnek ism erete-híre nélkül, az élet
jel h íján is bízott és remélt. Ugyan
akkor azt néztük, m it képes termi 
az emberi szolidaritás fenn, a föl
dön. Szívünk ott rezgeti a távbeszé
lőknél segítséget kérők komoly a j
kán, ott a tovasiető munkások lá
bain, a felemelkedő kezek erein, a 
számlálgató m érnök homlokainak 
ráncain s a gázálarcos m entőket in
dító súlyos vezényszavakban lengett 
tovább. Nem lehet boldog elérzéke- 
nyülés nélkül végignézni ezt a fil
met, ezt az együttérzést nevelő-csi- 
holó, igaz jellem eket ábrázoló em
bereket, magyar em bereket m utató 
filmet. Az élet a legnagyobb érték, 
az élő m agyar élet, m elynek való
ban törvénye, legfőbb törvénye: az 
összetartás és egység!
BARTÓK BÉLA
műveivel nyitották meg pár napja, 
szeptember 11-én, a XVII. zenei ün
nepi hetet Velencében. Most készítik 
Budapesten sajtó alá Bartók Béla le
velezésének újabb kötetét (kettő m ár 
megjelent). Az 1955. év Bartók-év- 
forduló, m ert tíz éve lesz, hogy Bar
tók Béla meghalt. A m agyar zenei 
és zenetudományi világ együttesen

készül Bartók ünneplésére Liszt Fe
renc megemlékezésével. Liázt Fe
renc halálának hetvenedik évfordu
lója ugyan csak 1956-ban lesz, de a 
magyar szellemi 'élet m ár néhány 
hónap m úlva együtt ünnepli a ket
tős évfordulót s tervet készít hóna
pokra, ahogyan zenei géniuszok ju 
bileumakor szokásban van. Liszt het
venedik és Bartók tizedik halál-év
fordulójára tanulm ánykötet jelenik 
meg a két m agyar zeneköltőről. A 
kötetben Bartók Béla két híres Liszt- 
tanulm ánya kap helyet s Kodály 
Zoltánnak m éltatása Bartók m uzsiká
járól. Az em lék-kötettel indul meg 
az 1955. Liszt—Bartók-év. Mindez 
nemcsak a zene értőit és rajongóit 
érdeklő hír-sorozat. Liszt Ferenc a 
m últ század olyan nagy m agyar szel
lemi alkotója volt, m int e századnak 
a korán eltávozott Bartók Béla. 
Mindkettő úgy alkotott m agyar ze
nét, hogy annak m a általános érvé
nyessége van a világon, m in t a leg
szebbnek s legeredetibbnek, ami a 
Dunatájon fakadt. Bartók volt az, aki 
Liszt zeneköltészetének m agyar gyö
kereire kristálytiszta elemzéssel m u
tato tt rá, am iként a Liszt-zenék meg
szólaltatásával közvetítette az igazi 
Liszt-élményt. Aki hallotta a Lisztet 
zongorázó Bartókot, nem feledheti el 
s nem cserélheti össze ezt a sajá
tosan tiszta, eredeti, teljes és elkülö
nülő interpretációt m ásféle Liszt
előadással. A zene egységes folya
mat. m in t egy roppant vérkeringés. 
A m agyar zenei ku ltúra alapvető ele
meit elsőnek Liszt örökítette meg, de 
Bartók Béla szikrázó felismeréssel, 
mélységes és konok hittel, megté- 
veszthetetlen igazmondással k itárta 
teljesen a világ elé, ahogyan csepp
kőbarlangot szokás. Bartók találta 
meg s választotta el a m agyar nép 
zenei ku ltú rá já t a szomszéd népeké
től, am elyet ugyancsak ő gyűjtött 
össze, m int a régi M agyarország egy
mástól elütő, de egymásba fonódó 
szimfóniáját. Nekünk nem csak há
lánkat kell leróni Bartók Bála ha
lotti m aszkja előtt, hanem véglege
sen, százezrekre kiható érvénnyel tu 
domásul kell venni azt, ami m egtes
tesítő és képviselő m agyar kultúra 
van Bartók Béla zenéjében.

Szalatnai Rezső

ERDŐBEN
Árnyas erdő sűrűjében  
fekszem  zsenge pázsiton. 
Fölöttem egy madár dalol. 
Elbűvölve hallgatom.
Körülöttem  vén öreg fák, 
m ind m egannyi óriás.
Égre nyúló sűrű lom bjuk  
napsugártól glóriás.
A  lombok közt madárfészek. 
Benne madár csicsereg: 
Dicsérjétek a jó Istent!

Szontágh István

m unkatárs m ám ora
— Mt. 20 , 1 - 1 6 .  —

A

<'-rrg emberek, bölcsek és tudósok, 
^ ’ költők és m űvészek közelében 
mindig találunk olyan embereket, 
akik a rajongás és a hódolat, a hű
ség és a szeretet, a segítség és az 
eszköz kicsi, de drága szolgálataival 
körülveszik őket. A k ik  m inden nap 
megtalálhatók a m űhely . m unkájá
ban, vagy az ihletés remegő, szent 
lázában. Ott vannak a tervek és a 
vágyak vajúdásában és amikor a m ű  
megszületik, ők az első vissz
hang, az első dicsőítő ének. A z alko
tás aranypora az ő arcukat is be
ragyogja és őket is megszépíti. N év
telen emberek arcán ezt a megszé
pült pillanatot úgy hívjuk, hogy a 
munkatárs mámora. Ilyen kipirult 
arccal írta le egyszer valaki Goethe 
gondolatait, Beethoven dalait. így  
tartotta valaki a kezében Sem m el
weis orvosi m űszereit és M unkácsy 
gyönyörű színeit. Százak és ezrek 
állanak egy m ű mögött, am inek az 
egészséget, a haladást, a szépséget 
köszönheti a világ.

Isten is, am ikor a világ legna
gyobb m űvét, az életet építi, m in
dig m unkatársakat keres. Embere
ket, akiknek kezébe m iniatűr m un
káikat ad, kicsi részleteket, egy 
gondolatot, vagy egy mozdulatot, 
egy mondatot a tervből, egy porsze
m et a katedrálisból, hogy evvel ők 
dolgozzanak. Szőlőskertjében egy 
szőlőtőkét, talán egy kicsi gyerme
ket, talán egy emberi szívet, a vég
telen kőerdőben égy hajlékot, a csa
ládi életnek a fáját, vagy egy temp
lomot: hideg kövek között egy forró 
imádság meleg hajlékát.

Amilcor most Jézusnak a szőlő
munkásokról szóló példázatát újra 
elolvastam, boldogan borzongott meg 
tőle a  szivem. Egyszerre megérez-

tem: micsoda megbecsülése, értéke
lése az em bernek ez a gyönyörű gon
dolat, hogy Isten m unkatársainak 
m éltat m inket. Hogy magához hívo
gat oda, ahol ö  évekre és örökké
valóságra építi a világot. Jó lenne, 
ha most e sorok között te is újra 
elolvasnád Jézus gyönyörű példáza
tát, hogy te is átéld ezt a boldog 
izgalmat: Isten rám is bízott vala
mit. Én valahol az Ö munkatársa  
vagyok. Ha egyszer ezt a szívemre 
te tt írást elolvasom és végrehajtom, 
akkor nem  éltem  hiába és egy gyö
nyörű megvalósulás szent hajnalán 
pirosló arccal, boldogan állhatok 
majd meg az én Uram és Istenem  
előtt. A z  életünknek ez a nagy és 
szép értelme: m ilyen fontos, vagy, 
m ilyen értékes van — Isten m unka
társa vagy!

Isten az Ö szőlőjébe hív m inket 
munkatársainak — ez Jézus m ásik 
nagy mondanivalója az emberhez. 
— Sok keserű könnycseppet sírtak 
el már az em berek azért, m ert rosz- 
szul fogalmazták meg életük cél
jait és értelmét. M intha úgy állana 
a dolog, hogy az ember lenne az élet 
központja. Mintha az egész világ és 
Isten is csak az emberért lenne. 
Egész magatartásunk és viselkedé
sünk, im áink és vágyaink m ind úgy 
indulnak eV tő lünk és m ind azt vár
ják, hogy Isten és a világ m inket 
szolgáljon. Hogy földön csúszó-mászó 
gondolatainkat lesse és azonnal tel
jesítse az Isten, szeszélyeink előtt 
pedig alázattal hódoljon meg a vi
lág. Hány ember lelke olyan zsar
nok gyermek, hogy am it eltalál, vagy 
megkíván, az azonnal ott teremjen, 
különben toporzékolva sírva fakad. 
Elcsöndesedésünk komoly idején be 
kell vallanunk, hányszor lázadtunk

fel a világ ellen és hányszor topor- 
zékoltunk így Isten előtt meg nem  
kapott kárhozatos kívánságaink tehe
tetlen dühében. Mert mi nem  Isten  
munkatársai akartunk lenni, hanem  
önző zsarnokok.

Ezért kell nekünk ma Jézustól 
újra nagyon figyelmesen meghall
gatni a szőlőmunlcások példázatát, 
hogy m egtanuljuk, hogy mi vagyunk  
Isten boldog napszámosai, m egbe
csült és szereteti munkatársai. Ezért 
keressük Öt, az áldott Gazdát m in
dennap a templomban, a Bibliában, 
az igehirdetésben, hogy m inden nap 
m egkérdezzük Tőle: — M it tegyek, 
Uram? Mi az én m unkám ? Hol az 
a darab föld, hol az a hely, ahol ál
dott eszközökkel, am iket nékem  ad
tál, az erőmmel, a pénzemmel, az 
időmmel, az életem mel valamit el
végezhetek, am it reám bíztál. Mu
tasd meg nékem  az én helyemet és 
mutasd meg az én m unkám at, hogy 
vidáman és boldogan megtegyem. 
Mert nem  azért születtem, hogy bol
dog legyek — ez csak Isten gazdag 
ráadása az életemnek. Nem azért 
születtem, hogy üdvözüljek  — ez Is
ten szeretetének kegyelmes aján
déka. A z üdvösségünk Istenhez való 
m egérkezésünk hazaváró meglepe
tése, és áldása. Mi azért születtünk, 
hogy az életünkön át Isten meglát- 
szódjék valahol.

Még csak annyit, hogy Isten nem  
fizet a munkatársainak, hanem aján
dékot ád. Nem idegennek szolgá
lunk, hanem annak, A k i szeret, A k i  
A tyánk nekünk. A  gyerm ek nem  kap 
fizetést, vagy bért. Nem is kell neki. 
Csak csók kell, csak szív kell, csak 
szeretet kell. Csak otthon kell. Mi- j 
nek is kellene neki más, — amikor 
minden az övé. Friedrich Lajos J

I. Tim. I
A HIT ÉS AZ ANYAGIAK nagy 

kérdése szólal m eg ebben a textus
ban. Az anyagiasság hitetlenség. Az 
anyagiak meg nem  becsülése té
kozlás, az anyagiakkal való szolgá
lat sáfárság.

Keresztyén h itünk  szerint Isten te
rem tett m inket és ő visel gondot 
életünkről; az élet szükségleteinek 

•a megszerzésére pedig a  m unkát 
rendelte. Az anyagiasság, vagy az 
anyagiak hiánya m iatti félelem 
mindig akkor jelentkezik, ha valaki 
elszakad Istentől. Az ilyen nem  tud 
többé hinni Isten gondviselésében és 
ezért más módon kívánja biztosítani 
a m aga életét. Pénzt, vagyont, gaz
dagságot helyez Isten  gondviselő sze
retet« helyébe. Ezért gyűjtötte sok 
ember a pénzt, a  földet, házakat és 
minden m ás tulajdont, hogy ezek a 
holt elemek, tárgyak, földi anyag 
gondoskodjon az ő életéről. Az Isten 
gondviselő szeretete helyébe állíto tt 
földi anyagot s az ezekbe vete tt hi
tet ítélte meg Isten e  világban és 
e világ által. De az anyagiak hiánya 
m iatti kétségbeesés is a hitetlenség 
jele, »mert az ilyen em ber meg nem 
tud abban hinni, hogy Istennek van 
hatalm a arra, hogy gondot viseljen 
az ő életére is.

A vágyon megszerzése, a  pénz sze
relm e meg rendszerint bűnös. »Min
den rossznak gyökere a pénz sze
relme« olvassuk szent igénkben. Bű
nös a megszerzése és bűnös a meg
tartása. S aki ebben lá tja  élete bi
zodalmát és nyugalm át, nem  is tud 
ettől a bálványtól szabadulni, nem 
tud m egtérni, m ert jobban szereti 
Istennél a vagyont és jobban bízik a 
vagyonban, m in t Istenben. Ha meg 
Isten m egítélte és elveszített m in
dent, nincs m ár miben bíznia, ak
kor meg a h it helyett rem énykedik
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abban, hogy m ég egyszer víssza- 
szerzi dédelgetett bálványát és egy
szerűen nem  tud hinni. S hány env 
bernefc lenne szüksége arra, hogy a  
pénz szerelm étől m egtérjen Istenhez.

MINDEZ AZONBAN NEM JE 
LENTI azt, hogy a keresztyén em ber 
nem rendelkezhet anyagiakkal; sőt 
az anyagiak meg nem  becsülése té
kozlás. Hálás szívvel fogadjuk el Is
ten kezéből mindazt, am ivel m un
kánk és felebarátaink szeretete nyo
mán megajándékoz m inket —• és vi
szont — gyermeki szívvel kérjük  
tőle azt, am ire életünkben szüksé
günk van, tudva azt, hogy »valóban 
nagy nyereség az Istenfélelem, meg
elégedéssel«. Ebben a  megelégedett 
istenfélelemben, megelégedéses ke
gyes életben nem  lesz az em ber az 
anyagiak rabjává. Megelégszik az
zal, am it Isten  néki ád és tud  abban 
is hinni, hogy Isten valóban meg is 
adja néki azt, am ire életében szük
sége van. Ez a  h it is hozzátarto
zik élete nyugalmához és békessé
géhez.

Az anyagiakkal való szolgálat vi
szont sáfárkodás. Isten azért adta, 
hogy gondoskodjunk mieinkről, szol
gáljuk vele az ő ügyét, és felebará
tunkról se feledkezzünk meg. Ha ja 
vainkat Istentől kapott adom ánynak 
tekintjük, és így kívánunk velük 
szolgálni, akkor helyesen használjuk 
fel azokat. Az Isten adom ányaival 
való helyes gazdálkodás, azok hű 
séges kezelése a  sáfárság.

SÁFÁRKODJ azért helyesen anya
gi javaiddal, de sáfárkodj lelki ja 
vaiddal is és mindezek felett »köves
sed az igazságot, az istenfélelmet, 
a hitet, a szeretetet, a  békességes 
tűrést, a  szelídséget«.

Gyöngyösi Vilmos

SAFARSAG
A  pénz szerelmese m indent oda

ad, hogy hódoljon bálványának. Em
berség, igazság, becsület, erkölcsi 
tisztaság, barátság, otthon, család, 
haza lassanként m ind dobra kerül
nek, ha úgy kívánja a  pénz sátáni 
hatalm a. S miközben a megátkozott 
szenvedély rab ja  aranyhegyen ülve 
az élet győztesének képzeli magát, 
bukásén kezét dörzsölve kacag a 
Sátán.

Átkozott szenvedély a  pénz sze
relme!

Ebből a megkötözöttségből csak 
úgy szabadulhatunk meg, ha meg
halljuk  Isten szabadító szavát, am int 
az Jézus Krisztuson keresztül ér 
oda hozzánk.

Senki sem vádolhatja Jézust az
zal, hogy nincs érzéke a  földi dol
gok iránt! — Jézus nagyon jól tudja, 
hogy azoknak, akik övéi, éppúgy 
szükségük van földi javakra, pénz
re, élelemre, ruházatra, m in t a  föld 
minden em berének. De Jézus azt is 
tudja, hogy m indenünk, am ink van, 
mind az Űré — akár lelki, akár 
anyagi érték  legyen az. Mi, em be
rek, sáfárok vagyunk, akiknek egy
szer számot kell adnunk sófársá- 
gunkról.

Gyökerestül megváltozik a  pénz
hez, vagyonhoz való viszonya annak, 
aki m agát sáfárnak  tekinti. A sáfár 
tudja, hogy anyagi javaival nem  ren
delkezik szabadon. U rának felelős 
lelkiism erettel m éri fel sa já t szük
ségleteit és épp, m ert m indent ke
gyelmi ajándékként vesz Isten  ke
zéből — adósnak tud ja m agát Vele 
szemben. Az egész élete hálás adós
ságtörlesztés. Tudja, hogy ha min
denét szétosztogatja is — adós ma
rad, A végső elszámoláskor sem

m ondhat m ást ítélő Urának, m in t a 
példázatbeli adós szolga: »Uram, légy 
türelem m el irántam !«

A sáfár nem  já r vakon a  világ 
kitett »perselyei« között. Nem dús- 
lakodik bolond gazdagként.

Javaival együtt a megajándé- 
kozottság örömével szívét is oda
ad ja a rászorulóknak, m ert az 
érte  szegénnyé lett Jézus Krisz
tust lá tja  bennük, akit szeretni, 
szolgálni, élettel megdicsőíteni 

az O »kicsinyeiben« lehet.
Az emberi életet a m aga összefüg
gésében lá tja  s  ezért örömmel vál
lal részt m inden em beri feladatból, 
közös teherhordozásból Jézus szavá
ra emlékezve: »Amit nem  cseleked
tetek eggyel a  legkisebbek közül, azt 
velem nem cseleked tétek.«

Anyagi javaikkal Isten dicsőségé
re és em berek javára élni csak Isten 
szeretete által m eghódított és a fel
kínált kegyelmet elfogadó em berek 
tudnak! — Ezek nem kérdezgetik, 
kell-e jót tenniük, kell-e könnyeket 
törölniök, kell-e egész szívükkel oda- 
állniok a  m ásik em ber m ellé’

Kérdezgetés nélkül teljes m in
denükkel boldogan szolgálnak.

Nem alam izsnát adnak — filléreket, 
vagy akár aranyakat —, hanem 
m indent! A pénzükkel együtt a szí
vüket, egész életüket ad ják  hódoló 
lélekáldozatként az ére ttük  szegény- 
nyé lett s  őket m érhetetlenül meg
gazdagító Jézus nevében.

És közben ujjong a szívük, m ert 
a pénz-bálvány ezerszer megátkozott 
rabságából szabadultán az Élet út
ján menetelnek!

Blanitczky Jenő
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A PESTI OLDALON
Deák-tér délelőtt 9 Gémes István, délelőtt 11 

Hafenscher Károly, délután 7 Hafenscher Ká
roly. — Fasor délelőtt fél 10 Sülé Károly, 
délelőtt 11 Juhász Géza, délután 6 Juhász 
Géza. — Dózsa Gy.-út 7. délelőtt fél 10 
Gyöngyösi Vilmos. — Üilői-út 24. délelőtt 
fél 10, délelőtt 11. — Rákóczi-út 57/b. dél
előtt 10 (szlovák) Szilády Jenő dr., délelőtt 
háromnegyed 12. — Karácsony S.-u. 31. dél
előtt 10. — Thaly K.-u. 28. délelőtt 11 Bonnyai 
Sándor, délután 6 Bonnyai Sándor. — Kő
bánya délelőtt 10 Sárkány Tibor. — Vajda 
P.-u. 33. délelőtt fél 12 Korén Emil. — 
Utász-u. 7. délelőtt 9 Koren Emil. — Zugló 
délelőtt 11 Scholz László, délután 6 Scholz 
László. — Gyarmat-u. 14. délelőtt fél 10 
Scholz László. — Rákosfalva délelőtt fél 12 
Muntág Andor. — Fóti-út 22. délelőtt 11 Gá
dor András, délután 7 Rimár Jenő. — Váci- 
út 129. — délelőtt 8 Gádor András. — Újpest 
délelőtt 10 Matuz László, délután 7 Blázy 
Lajos. — Dunakeszi délelőtt 9 Blázy Lajos.
— Vas-u 2/c. délelőtt 11 Szimonidesz Lajos.
— Pesterzsébet délelőtt 10. — Soroksár-Uj-
telep délelőtt fél 9. — Rákospalota, MAV-
telep délelőtt fél 9. — Rp. Nagytemplom dél
előtt 10. — Rp. Kistemplom délután 3. —
Pestújhely délelőtt 10. — Rákoskeresztúr dél
előtt fél 11. — Rákoshegy délelőtt 9. —
Rákosliget délelőtt 10. — Rákoscsaba dél
előtt 9, délután fél 7. — Cinkota délelőtt 9 
(gyerm.), délelőtt 10, délután fél 3. —
Mátyásföld délelőtt fél 12. — Kerepes-Kis- 
tarcsa délelőtt negyed 10. — Pestlőrinc dél
előtt 11, délután 5. — Pestimre délután 5. — 
Kispest délelőtt 9, délelőtt 10, délután 6. 
Wekerle-telep délelőtt 8. --  Rákosszentmihály 
délelőtt fél 11« délután 5.

A BUDAI OLDALON
Bécsikapu-tér délelőtt 9 Pethő István, dél

előtt 11 Várady * Lajos, délután 7 Egyház
zenei áhitat. — Torockó-tér délelőtt 8 Várady 
Lajos. — Óbuda délelőtt 9 Mezősi György, 
délelőtt 10 Mezősi György, délután 5 Mezősi 
György. — XII., Tarcsay V.-u. 11. délelőtt 9 
Danhauser László, délelőtt 11 Danhauser 
László, délután 7 Ruttkay Elemér. — Hűvös
völgy, Lelkésznevelő Intézet délelőtt 10 
Friedrich Lajos. — Szabadsághegy, Diana- 
út 17. délelőtt fél 9. Ruttkay EÍemér. — 
Kelenföld délelőtt 8 Muncz Frigyes, délelőtt 
11 Muncz Frigyes, délután 5 Rezessy Zoltán 
dr. — Németvölgyi-út 138. délelőtt 9 Rezessy 
Zoltán dr. — XI., Bartók B.-út 158. déli 12 
Rezessy Zoltán dr. — Csepel délelőtt H 
Galáth Gyula, délután 7 Csonka Albert. — 
Budafok délelőtt 10. — Nagytétény délelőtt 8. 
— Albertfalva délelőtt fél 11. — Kelenvölgy 
délelőtt 9. — Csillaghegy délelőtt fél 10, dél
után 7.
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(G YÜ LEK EZETEIN K BEN  h o sszú [ 
évtizedeken keresztül ism ert fo 

galom volt a Gyámintézet. Templom
építő, épületeit tatarozó, szórvány- 
gondokkal küzdő gyülekezeteinket 
segítette ki ez az egyesület. A  se
gélyösszegeket országos gyűjtésekkel, 
a gyülekezetekben hosszú időn ke
resztül m egszokott m ódszerekkel ra
kosgatta össze s a »nagy szeretet- 
adományon« kívül elaprózott össze
gekre bontva osztotta szét a kérvé
nyező gyülekezeteknek,

(D Ó K  FO LYAM ÁN  e? az egyház
x  szervezetén kívül álló egyesület 

megszokottá vált, nem  tudott na
gyobb lelkesedést kiváltani a hívek  
szívében. Elmeszesedett, m in t az 
öreg test érhálózata. M int egyesületi 
forma a magyar lélektől idegen is 
volt. Mi családban gondolltodunk, 
nem egyesületben. N em  az ügy vált 
megszokottá, hiszen a testvéri segí
tés előtt evangélikus népünk mindig 
megnyitotta a szívét. # A  forma vált 
gépiessé, az ügy lebonyolítása. A z  
egyház azonban sohasem válhatik  
gépiessé, megszokottá s a család m in
dig élő valóság marad. Ez fejeződött 
ki abban is, hogy egy időben nagyobb 
gyülekezeteink testvérgyülekezeteket 
fogadtak magúiknak a kisebbek és 
szegényebbek közül. Mind az elme- 
szesedés, m ind a testvéri segítő sze
retet más úton látható feltörése más 
okokkal együtt oda vezettek, hogy 
a közegyház megújuló életének sok 
egyéb jelével párhuzamosan felm érte  
ezt a kérdést is. A  testvéri segítést 
közvetlen, belső egyházi munkánaik 
látta s hasonlóan a didkóniához, be
építette szorosan az egyház szerve
zetébe. A  külső ügyet a család ügyé
vé tette. Zsinatunk megalkotta a 
»szeretetszolgálat gyülekezetek felé«- 
törvénycikkei. Ennek nyomán az 
Egyházegyetem Tanácsapiegszervezte 
a Gyülekezeti Segélyt, amely gyüle
kezetektől az egyházegyetemig min
den fokon szerves része lett az egy
ház életének.

A GYÜLEKEZETI SEG ÉLY 1954. 
évi m unkáját a rákospalotai 

templomban istentisztelet keretében  
március 14-én indította el D. Dé
zsán/ László püspök. Onnan kelt 
szárnyra a célkitűzés: m inden évben  
befejezéshez ju tta tn i két templomot. 
Ne aprózod jók el a begyült összeg s 
ne oldódjék fe l alig látható ered
ményekben, hanem, tervszerűen és 
jelentősen meg kell segíteni egy-egy 
gyülekezetei, hogy épülő templomát 
valóban befejezhesse. Felső egyházi 
szerveink fe lm érték az országos hely
zetet s úgy találták, hogy kb. egy 
tucatnyi olyan épülő tem plom unk  
van, am elyek országos segítség nél
kül belátható időn belül aligha fe 
jeződhetnének be. Ez esztendőnként 
két templomot számítva, öt-hat évi 
programmot jelent.

A »KÉT TEM PLOM ÉRT 1954« 
akcióban egyházi szerveink úgy 

döntöttek, hogy pesthidegkúti s zug
lói épülő templomainkat ju tta tják  
befejezéshez. Ez évben tehát, minden  
összevonható összeget erre a két 
templomra fordítunk. Nem  véletlen, 
hogy éppen ez a ké t templom  áll 
előttünk. Kétségtelen, hogy ez a ké t 
templom áll legrégibb idő óta befeje
zetlenül. M indkét gyülekezetben több 
m int tíz esztendeje állanak a falak. 
Nyersen, ablaktalanul, fájó sebek
ként. A  józan mérlegelés nem  dönt
hetett másként. Kétségtelen, hogy 
ezeket kell elsősorban megsegíteni.

A GYÜ LEKEZETI SEG ÉLY  1ki- 
tűzte a célt: meg kell három

szorozni a tavaly begyűlt összeget. 
Nem kért lehetetlent, hiszen tavaly 
minden különösebb biztatás nélkül 
gyűlt be a gyám intézeti összeg. Ha 
az ország evangélikussága csak fél 
füllel hallja is meg a ké t gyüleke
zet többször elhangzott kiáltását s 
m inden gyülekezetben elérnék a lé- 
lekszám szerinti egy forintos átlagot, 
nem  felhúzott falakat fe jeznénk be, 
de az első kapavágástól az oltári 
gyertya meggyújtásáig fe l tudnánk  
építeni évente két templomot.

(E L H A N G ZO T T  több felől a két- 
kedés: a »két templomért« ak

ció nem  lesz-e kárára a segélyre szo
ruló szórványgyülekezeteiknek, ame
lyek évi fenntartásához szükséges a 
segítség? Hiszen a Gyülekezeti Se
gélynek nemcsak a templomépítés a 
feladata, hanem a szórvány gyüleke
zetek megsegítése is. A  legtöbb gyü
lekezetben hamarosan belátták, hogy 
ez az aggály cstík jól felhasználható  
ürügy azolknak a szemében, akik  
óvatosan önzők a testvéri szeretet
tel szemben. Hiszen nyilvánvaló volt 
kezdettől fogva, hogy nem  minden  
összeg a két templomé. Csupán az 
egyházegyetem s a két kerület dön
tött úgy, hogy a rendelkezésre álló 
összeget teljes egészében a két tem p
lomra fordítja. A zok az összegek te
hát, am elyek egyházmegyei fokon  
állanalk rendelkezésre, szétoszthatók 
— s a legtöbb helyen már szét is 
osztották — a rászoruló gyülekezetek  
között. A  begyűjtő gyülekezetekben  
is lenn maradhat a törvényes há
nyad, amit erre a célra fordíthatnak. 
M ivel pedig a begyűlt összegből az 
egyházmegye is százalékosan része
sedik, világossá vált a jó l felfogott 
érdek: m inél több gyűlik össze a 
»K ét templomért« elkelő keretében, 
annál több ju t e«- házmegyei szét
osztásra.

A Z  AD AK O ZÁS LEHETŐSÉGE  
egyházi szerveink döntése sze

rint október 31~ig tart. A kkor zárja 
számadásait a G yülekezeti Segély. 
Noha sok gyülekezetben a régi gyám
intézeti szokás nehézkedési törvénye 
szerint tavasszal fo ly t le az adako
zás s a m eghirdetett offertórium, 
mégis m indenütt nyitva  van a lehe
tőség a további adakozásra. M inden 
templomban ott áll a Gyülékezeti Se
gély perselye is, hiszen erre hivata
los rendelkezés kötelezi az egyház- 
községeket. Sok helyen egyre széle
sebben értik  meg a h ívek a testvéri 
segítés szükségét s nyitják  meg szí
vüket és pénztárcájukat. Már hírt 
adtunk arról, hogy egyes gyüleke
zetekben nemcsak megháromszoroz
ták, de megsokszorozták a tavalyi 
összeget s nem csak a forintos átla
got, de a 3— 4 forintos átlagot is el
érték. Ezt a lelkesítő kim utatást 
folytathatnánk is, hiszen legutóbb 
csak a töredékesen befutott je lenté
sek alapján írtunk s azóta is érkez
nek a jelentések. A  testvéri szeretet 
melege lüktet azokban a versengé
sekben, ahogyan egyes gyülekezetek
ben leleményesen em elni igyekez
nek a begyűlt összeget.

T A P U N K  O LVASÓ TÁBO RA is 
bizonyára ki akarja venni részét 

a testvéri segítés áldozatában. Ezért 
ezzel a számmal szerető kéréssel 
fordulunk m inden olvasónkhoz: ado
m ányával segítse meg a két épülő 
templomot. A z  elm últ számokban  
igyekeztürik némi helyzetképet adni 
m indkét templomról. Bizonyára nem  
maradt megértés nélkül olvasóink 
szívében az a hősies küzdelem, aho
gyan a zuglói hívek dolgoznak tem p
lomuk befejezésén s az az aggódó 
szeretet és tervezgetés, ahogyan az 
egészen kicsiny pesthidegkúti filia  
körülveszi a vakolatlanul és ablak
talanul még komor templomfalakat. 
1 F  ÉG NEM  FORDULT ELŐ, hogy 

vezércikkben kértünk volna. De 
ez az ügy annyira az ország evangé- 
likusságának szívére szoruló kérdés, 
hogy m ost ezt tesszük. Ha m inden  
olvasóriSk szíve szerint m egnyitja  a 
pénztárcáját, lapunk olvasótábora 
lesz az a gyülekezet, am elyik a leg
többet adott. Koren Emil

Az Evangélikus Élet e heti számá
hoz egy-egy «Két tem plom ért 1954« 
jelzésű csekket csatoltunk. Szeretet
tel kérjük  olvasóinkat, hogy e csekk
lap felhasználásával küldjék be ado
m ányaikat a zuglói és pesthidegkúti 
templomok építésének befejezésére. 
Az Evangélikus Élet kiadóhivatala 
az ilymódon beérkezett adom ányokat 
továbbítani fogja a Gyülekezeti Se
gélyhez. Isten  áldása legyen minden 
jószíw el adott adományon és m in
den jókedvű adakozón!

Uram, Izráel Istene,
nincs hozzád hasonló Isten
sem fenn az égben,
sem lenn a földön:
aki m egtartod szövetségedet
és kegyelmedet szolgáid iránt,
akik teljes szívvel teelőtted járnak ;
ki m egtartottad, m it igeként hirdettél
szolgádnak, Dávid atyám nak.
Szájaddal szólottái, s beteljesítetted 
hatalm addal, m int e mai napon is.
Most azért Uram, Izráel Istene, 
őrködjél afölött, m it Dávid atyám nak, 
szolgádnak mondottál:
Nem szakad vége utódaidnak, 
lesz, aki előttem  ül Izrael trónján  — 
csakhogy vigyázzanak fiaid ú tjukra: 
am int te  jártál, úgy já rjanak  előttem!
S most hadd bizonyuljon szilárdnak az a  «zó, 
Izráel Istene, m it Dávid atyám nak, 
szolgádnak igeként hirdettél.

Isten ta lán  tényleg a  földön lakoznék?
Hiszen az egek és az egek egei
be nem  fogadhatnak — mennyivel kevésbé
ez a  ház, m elyet én  építettem !
Mégis, tékints szolgád im ádságára 
s  esedezésére, m i U runk Istenünk: 
halld meg kiáltását és fohászkodásét, 
mellyel színed előtt könyörög m a szolgád; 
nyitott szemed éjjel-nappal 
e házon nyugodjék,
e helyen, am elyről ekképpen szólottái:
Ott lesz az én nevem; hallgasd meg az imát, 
amellyel e helyen esedezik szolgád.
Hallgasd meg szolgád és néped: Izráel 
imádságát, m ellyel könyörög e helyen!
Hallgasd meg nyugalmad helyéről, a  mennyből, 
hallgasd meg és légy kegyelmes!

(Részlet. I. Kir. 8, 23—30.)

Fordította: Bodrog Miklós

Nekünk drága az egész  egyh áz és az egész  em beriség
A b u d a v á r i  g y ü le k e z e t  ju b i le u m i  i s t e n t i s z te l e te

»Hálával áldozzál az Istennek« —
az ötvenedik zsoltárnak ezzel a  ver
sével kezdődött a budavári egyház
község m eghívója s aztán így foly
ta tta :

»A  budai evangélikus egyház
község 1844. szeptember 7-én 
alakult és 1844. szeptember 12-én 
választotta első lelkészét, Bau- 

hofer Györgyöt.-«
Ezért em lékezett a gyülekezet a 
szeptem ber 19—26-ig tartó  »Hála
adás hetén« azokra, akik előttünk 
jártak . Esténként dr. Fabiny Tibor 
lelkész ta rto tt történeti előadásokat, 
hozzájuk csatlakozóan pedig Várady 
Lajos esperes, D anhauser László és 
Sztehló Gábor lelkészek hirdették 
az igét.

Szeptem ber 26-én, vasárnap dél
elő tt 11 órakor ünnepi isntetiszte- 
le tre gyülekeztek össze a  budavári 
evangélikusok, zsúfolásig megtöltve 
a templomot. Ez a templom egyma
gában is súlyos m ondanivalót hor
doz. Hegyen épített város, messze- 
látszó tornyával hívogat Krisztushoz, 
az Isten szeretetéhez. K ívül még lá t
szanak a háborús pusztítás szomorú 
nyomai, a szinte teljesen tönkrem ent 
belső tere t teljesen ú jjáépítette né
hány évvel ezelőtt a m agyar nép ál
lam ának áldozatkészsége.

Ebben a tem plom ban kezdődött 
meg az Erős várunik eléneklésével a 
budavári gyülekezet kettős ünnepi 
istentisztelete: hálaadás a 110 esz
tendős m últért és az ú j tisztviselők 
beiktatása. Várady Lajos esperes lé
pett az oltárhoz. Ünnepi igehirdeté
sének alapigéje Mt 5, 14b. volt. Be
szédében felidézte a M ária Dorottya 
nádorné és Székács József Deák 
téri lelkész közötti 110 esztendős 
vitát. A nádorné a  K risztinaváros
ban  akarta  felépíttetni a templo
mot, m íg Székács püspök meg nem  
győzte: a keresztyénség legdöntőbb 
helye a Golgota hegye. Krisztus 
mondotta: a gyülekezet legyen he
gyen épített város. így kerü lt a bu
dai templom a  Bécsikapu térre. Az 
esperes prédikációja ezután arról 
szólt, hogy Isten akarata  á llítja  a 
gyülekezetei a hegyre. Azért teszi 
ezt, hogy lásson bennünket, meg
ítéljen bennünket és szeressen ben
nünket. Az özönvíz, a pokol mély
sége helyett a hegyre állít Isten, 
az irgalom és a kegyelem , helyére, 
a Krisztus keresztjéhez.

A gyülekezet azért is hegyen épí
te tt város, hogy lásson bennünket e 
világ —• m ondotta a továbbiakban 
az esperes.

Az egyházat és a  keresztyén em
bert Isten a világba küldi, még
pedig nem m int körülrajongott 
menyasszonyt, hanem  szolgálat
ra. Krisztus U runk egy hason
lata szerint az egyház olyan, 
m int egy özvegyasszony, akinek 
az egy drachma, az egy lélek is 
drága. Akinek pedig az egy is 
drága, hogyne lenne annak drága 
az egész, az egész egyház m in
den gyülekezetével és az egész 
emberiség az öt világrészben 
m inden bajával, küzdelmével és 

ellentétével.

Isten azonban éppen azért állít 
a hegyre, hogy mi is lássunk és 
győzzünk a  mélység felett. Lássunk 
felfelé, Istenre, lássuk a láthatatlant, 
vagyis legyen erős hitünk. És lás
suk meg az embereket, a felebará
tot és a testvért, e szeretetre és bé
kességre vágyó emberiséget, hogy a 
hit ereje á lta l szolgáljunk ezeknek.

Várady Lajos esperes prédikációja 
u tán  esküt te tt az újonnan megvá
lasztott egyházközségi felügyelő: dr. 
Szelényi Gusztáv és a másodfel
ügyelő: Zimm ermann Aladár. Sorra 
já ru lt az o ltár elé az új tisztikar 
többi tagja, Rohringer Géza gond
nok, dr. Ondvári Pál és Dóka Zoltán 
jegyzők, m ajd a tizenkét új pres
biter: Berényi Béla, Hangyási Ká
roly, Kazár István, dr. Liszka Tibor, 
dr. Madocsai Ferenc, Pcihő István, 
Prém  Lóránd, Rákos Pál, Svigruha 
Károly, Szabó Géza, Udvarhelyi Pál, 
Várkonyi Endre és Záhony János. 
Az újonnan beiktatott tisztviselőkkel 
együtt úrvacsorát vettek a  többi 
presbiterek és igen sokan a gyüle
kezetből.

Legutóbbi számunkban beszá
m oltunk W eltler Rezső esperes 
beiktatásálról és jeleztük, hogy 
Fülöp Dezső beiktatásáról e szá
m unkban adunk hírt.

Szeptem ber 15-ón koradélelőtt ér
kezett D. Dr. Vető Lajos püspök 
Szombathelyre. A templom kertjé
ben Lehel Ferenc lelkész üdvözölte 
a püspököt. Pontosan 9 órakor har
minc lutherkabátos lelkész élén ve
zette be Fülöp Dezső megválasztott 
esperest és dr. Mihály Sándor meg
választott egyházmegyei felügyelőt 
a  püspök Nyirő József espereshe
lyettes kíséretében a  templomba, 
ahol az egyházmegye gyülekezetei
nek küldöttségei a szombathelyi 
evangélikusokkal együtt várták  az 
ünnepélyes esperes-iktatás kezde
tét. A közgyűlést úrvacsoraosztás 
előzte meg, m elyben a beiktatandó
kon kívül részt vett az egyházmegye 
lelkészi k a ra  és maga a püspök is. 
Az ünnepi közgyűlést Nyirő József 
espereshelyettes nyitotta meg, is
m ertetve az új egyházmegyei elnök
ségre való szavazás eredményét. Az 
új elnökség hivatali esküjének el
hangzása u tán  Fülöp Dezső esperes 
mondott beköszöntő beszédet. Me
leg szavakkal mondott köszönetét 
elődjének, Molitorisz János esperes
nek hosszú éveken keresztül végzett 
hűséges m unkájáért. Beszéde to
vábbi részében az egyház szolgála
táról szólt.

»Isten azt akarja, hogy az egy
ház megújuló egyház legyen. Ö 
m aga az, aki a m egújulást m un
kálja. A mi feliadatunk, hogy a 
felkínált m egújulást örömmel 
elfogadjuk. Ez a megújulás hi-

Az istentisztelethez díszközgyűlés 
csatlakozott, amelyen dr. Szelényi 
Gusztáv felügyelő mondott bekö
szöntő beszédet. »Az igazi keresz
tyénség dinam ikus aktivitás, a világ 
tetteket vár tőlünk, azaz, hogy éljük 
Krisztus evangélium át« — mondotta 
többek között az új felügyelő. Az üd
vözlések során elsőnek a külföldön 
tartózkodó D. dr. Vető Lajos püspök 
nevében Tcssényi Kornél püspöki 
titkár köszöntötte a gyülekezetei és 
az új tisztikart. Muncz Frigyes es
peres-helyettes a budai egyházmegye 
nevében, Kom játhy Lajos óbudai 
lelkész a  régi budai egyházközségből 
azóta anyaegyházközséggé erősödött 
hat gyülekezet nevében, dr. Marton 
György a budavári gyülekezet nevé
ben. Haypái Béla reform átus lelkész 
pedig a testvér reform átus gyüleke
zetek nevében üdvözölte a jubiláló 
gyülekezetét és vezetőit.

A Hálaadás hete vasárnap este 
7 órakor egyházzenei áh íta tta l feje
ződött be, amelyen a Deák-téri gyü
lekezet Lutheránia-énekkara szere
pelt. Zay László

tünkben és cselekedeteinkben 
m utatkozik meg. Minél hitele
sebb a mi Krisztus-m egérté
sünk, annál inkább éljük egyhá

zunk m ai állásfoglalását.«

Beszéde befejező részében a Szent
lélekért való állhatatos könyörgésre 
szólított fel, hogy minden m un
kánkon m egláttassék a  Szentlélek 
ereje.

Ezután dr. Mihály Sándor egyház- 
megyei felügyelő mondott bekö
szöntő szavakat. »A felügyelő nem
csak világi vezető, hanem  lelki em
ber is. Felügyelői tisztem egyik fel
adata egyházmegyénk gyülekeze
teinek az önfenntartás terén jó meg
oldáshoz segítése, de ezt a feladatot 
is csak úgy lehet megoldanunk, ha 
hivő és öntudatos m unkásai leszünk 
egyházunknak.«

Az új elnökséget D. Dr. Vető 
Lajos püspök köszöntötte elsőként, 
Isten gazdag áldását kérve szolgála
tunkra. Nyirő József espereshelyet
tes az egyházmegye lelkészei és 
gyülekezetei nevében, Döbrössy La
jos ref. lelkész a reform átus egy
házmegye nevében mondott köszön
tést a számos üdvözlő között.

A közgyűlés betöltötte az ürese
désben levő tisztségeket. Az egyház
megye tanácsának tagjává válasz
to tták  Nagy Miklós és Sokoray 
Miklós lelkészeket, póttagjává pe
dig Fliegenschnee Frigyest és Ko
vács Viktort. Az egyházmegyei le
vél- és könyvtáros Lehel Ferenc 
szombathelyi lelkész lett.

Este a szombathelyi gyülekezet
ben szeretetvendégség volt, amelyen 
D. Dr. Vető Lajos püspök szolgált.

„Isten azt akarja,
hogy az egyház megújuló egyház legyen66

Esperes-iktatás Szombathelyen

„Ä Te házadhoz való  féltő szeretet em észt engem" (zsou 69 , íoj
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Harangszentelés Bikaion „TITKON“
Bikái Egyházaskozér fiókegy- 

háza. Lélek száma a háború előtt 
megközelítette a kileneszázat. Ma a 
némeitnemzetáségű lakosság jóré- 
széeek kitelepülése folytán a gyüle
kezeti tagok száma mindössze 93, 
a  réginek csak tizede. Nagy templo
m uk hért-nyolcé zaz em ber befogadá
sára épült. A toronyban a két ha
rang egyike, ^ z  ún. »lélekharang« 
eppem százesztendős korában, 1946- 
bam használat közben megrepedt és 
így használhatatlanná lett. Éveken 
át ném án függött harang-testvére 
mellett. A hikaliak azonban semmi
képpen sem nyugodtak bele ebbe. 
A háborús évek bénultságából és a 
m egpróbáltatásai okozta megmere
vedésből lelki teg-t esti leg lábraállva 
elhatározták, hogy megrepedt ha
rangjukat újraöntetik. Lelkészük 
nagy lendülettel fogott hozzá a gyü
lekezet kívánságának megvalósítá
sához. Megindultak az áldozatosság 
útján. Megnyíltak a szívek s rövid 
idő alatt a 93 létek (mindössze 28 
család, ennek is egyrésze »félcsalád«) 
4120 forintot adott össze. A Bikái
ról elszárm azott evangélikusok még 
750 forinttal jöttek segítségül, a bap
tisták  pedig testvéri szeretetük ki
fejezésre ju ttatása képpen 300 forin
tot ajándékoztak.

Szeptember 12-én fel v irrad t a 
nagy nap: a harangszentclés nanja. 
A nagy templomot csaknem telje
sen m egtöltötték a bikali, egyházas- 
kozári, továbbá a tófűi, hegyhát- 
maróci és szászvári szórványgyüle
kezetek tagjai. Az ú jraöntött ha
rang az o ltár előtt, emelvényen 
várta, hogy elfoglalja helyét, ahon
nét száz esztendőn át hívogatta a 
bikaliakat Isten házába.

Az ünnepi szolgálatot Káldy Zol
tán esperes végezte. Mt 11,28 alap
ján hirdette az igét s többet között 
ezeket mondotta: »Az újszövetség 
nem beszól kis és nagy gyülekeze
tekről, hanem  estik eklézsiáról, 
vagyis ,a’ gyülekezetről. A kis lé
lekszámú gyülekezeteiknek állandóan 
erőt kell mentendők abból a tény
ből és állapotból, hogy ők is a fel
tám adott Jézus Krisztus testének 
tagjai és így annák az anyaszent- 
egyháznak részei, am elyet a har-

POSTALÁDA
»Az Evangélikus Élet Olvasása sok 

örömöt ad. Szórványban lakom, tá 
vol az anyagyülekezettől. Bizony 
olyan jó elővenni az újságot és tudni 
azt, hogy mi történik gyülekezeteink
ben. Pótolja azokat az alkalm akat, 
am ikor vasárnap nem tudok tem p
lomba menni, hiszen a legközelebbi 
is csak nyolc kilom éternyire van tő
lünk. Nálunk csak havonta egyszer 
van Istentisztelet. Ilyenkor látom azt. 
hogy m it jelent az Evangélikus Élet 
sajtószolgálata! Isten gazdag áldását 
kérem m unkájukra, hogy széles kör
ben hirdethessék az igét! B.P.«

madik hitágazatbam hiszünk.« »Az 
újraöntött harang szavában a feltá
m adott Ü r hív a bűn bocsánat evan
géliumának m eghallására és Vele 
való asztalközösségre, ahol sa ját tes
tét és vérét adja, hogy a m egterhel
tek terhét elvegye és a m egfáradta
kat felfrissítse.

Aki a harang szavának enged 
s kiteszi életét a templomi gyü
lekezetben az Ige és szentség 
erejének, annak élete a békesség 
élete lesz. A szivbell békességé 
és az emberekei való békességé 

is.
A »Békesség-harang« hirdesse a 
Krisztusban való békesség nagy 
ajándékát, de hirdesse azt is, tiogy 
nekünk keresztyéneknek drága 
kincs a külső béke is és nekünk fel
adatunk ennek a békének az őrzése 
és előmozdítása.

Ha mi azt akarjuk, hogy harang
jaink Isten igéjének hallgatá
sára hívogassanak és nem azt, 
hogy azok ágyúcsövekké öntesse
nek, akkor nekünk sokat kell 
imádkoznunk és munkálkodnunk 

a földi, e világi békéért is.«
Az esperes igehirdetése u tán  Ti

hanyi János, az anyagyülekezet lel
késze felolvasta a harang történetét. 
Közben az újraörrtött harangot a 
gyülekezet férfitagjai felvonták a 
toronyba, visszatették régi helyére 
s az megszólalt tiszta, csengő han
gon. A gyülekezet csendes imádság
ban adott hálát az egyház U rának s 
M egtartó j ánaik.

Ezután Tihanyi János lelkész né
met nyelven, az előírt textus alap
ján (Jel. 3, 1—6) prédikált: »Lehet — 
mondotta —, hogy ez a C6ak lá t
szatra élő gyülekezetről beszélő ige 
ebben az ünnepi órában, am ikor itt 
minden egy élő gyülekezetről beszél, 
kissé ünneprantónák tűnik  fel. Még
is ú jra  meg ú jra  Isten színe elé kell 
állnunk: nem látszat-e csupán az 
élet bennünk?

Ezért szól Isten az ünneplő gyü
lekezethez is; hogy egyre inkább 
az legyen, amire Isten hívta el: 
élő, munkálkodó és hálaadó gyü

lekezet.«
Az ünnepi közgyűlésen Káldy 

Zoltán esperes megköszönte a gyü
lekezet hűségét és áldozatkészségét, 
Tihanyi János lelkész és Lehmann 
János gondnok fáradozását. A 
testvérgyülekezetek köszöntését Ma
cher Henrik, GÖcze László, Faikai 
Henrik és Rledl Jánosné presbite
rek ül. egyháztagok tolmácsolták.

Bikái nem közismert név egyhá
zunkban, de mostantól kezdve fel 
kell figyelnünk rá. Ez a kis Észak- 
Baranya megyei fiókgyülekezet 
olyan szép példáját adta a talpra- 
állásnak, összefogásnak és áldozat- 
hozatalinak, amit kis és nagy gyü
lekezetek egyaránt követésre méltó
nak találhatnak.

Október elején m egjelenik:

BOTTÁ ISTVÁN: BIBLIAI TÖRTÉNETEK
az általános iskola I. és III. osztályú tanulói részére. Kb. 160 oldal 

Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály

Tavasszal egyik kedves hívemet 
látogattam  meg. M unkában találtam . 
Ásóval dolgozott kertjében. »Mit csi
nál?« — kérdeztem. »Ezt a virág
gumót akarom  elültetni« — vála
szolja és m ár m uta tja  is. Tenyerén 
ott fekszik egy gumó. Porosán, pisz
kosan, ahogyan a pincéből felhozta. 
Nézem és kételkedem: »Lesz ebből 
a száraz gumóból valami?« »Hogyne 
lenne — feleli — hiszen élet van 
benne.« Azzal gondosan megtisztítja, 
szépen belehelyezi a földbe, és amíg 
porhanyó földet szór ré, tovább be
szél. Inkább magának, de azért ne
kem is. »Ha otthagyom a pincében, 
tönkre megy. Ha kidobom a  szemét
be, elpusztul. Ide beleteszem ebbe a 
jó földbe, ettől m egkapja mindazt, 
ami kell neki: az élethez.« Most 
m ár ham ar végez. Gondosan beta
karja. A gumót elre jti a  föld.

Nem sokat törődtem ezzel az eset
tel. De néhány nap m úlva m ár nem 
tudom, hogyan, olvastam-e, hallot
tam-e, de elém került ez a mondat: 
Krisztusban e lre jte tt élet. Önkén
telenül is visszagondoltam kertész
kedő hívemre és elü ltetett gumó
jára. Elgondolkoztam. Isten átülteti 
az én életem et is. Kiveszi a bűnből 
és a halálból, m ert elpusztulna és 
belerejti Krisztusba. Nem dobja el, 
nem hagyja elpusztulni. M egtisztítja 
bűnbocsánatával m inden bűntől és 
belerejti Krisztusba, az élet forrá
sába.

Azután tovább fűződtek gondola
taim . O tt a földben titkon, senkitől 
sem látva, a gumóban az élet dol
gozni kezd és a gumó kihajt.

Mindig feljebb törekszik.. Egyszer 
csak kibukkan a föld alól és szín
pompás virág lesz belőle. Láttam  én 
is ezt a virágot, és magam ban meg
dicsértem érte  híveimet. Ilyen a ke
resztyén élet is. ^

A Krisztusban elre jte tt életben lé
vő h it is titkon cselekszik. Alamizs
nát nem  em berek elő tt osztogat. 
Imádkozni is a belső szobájában 
imádkozik. Nem ország-világ szeme- 
láttára, m ert nem akar em berektől 
dicséretet. Nem törekszik arra , hogy 
em berek lássák cselekedeteit. Isten 
iétja! (Mt. 6, 1—6.) De azért m eglát
ják mások is. És kell is, hogy meg
lássák! Jézus mondja: »Nem rejthe
tik el a hegyen épített várost, gyer
tyát sem azért gyújtanak, hogy véka 
alá tegyék, hanem  hogy a gyertya
tartóba, és fényljék mindazoknak, 
akik a házban vannak.« (Mt. 5, 14— 
15.) Öh, ne, ne azért lássák a ke
resztyén életünket, .cselekedeteinket, 
hogy m inket dicsérjenek, hanem 
azért, hogy a md életünkön, cseleke
deteinken keresztül hadd fényljék fe
léjük a »világ Világossága«, Jézus 
Krisztus, hadd lássa meg Öt m inden
ki: és hadd dicsőítsék a mi mennyel 
Atyáinkat, aki szeret bennünket és 
örök életet ad nekünk.

»Titkon«? Igen. A K risztusban el
re jte tt élet titkon cselekszik. Nem 
vár cselekedeteiéit elismerést. De ez 
a Krisztusban e lre jte tt élet mégis 
látható, fénylik, világit cselekedetei
vel, am elyek abba a Krisztusba ve
te tt hitből fakadnak, akinek Atyjáé, 
a mi mennyel A tyánké legyen m in
den dicséret és dicsőség.

Szakái Árpád

1954. október 3. Szentháromság után 16. vasárnap — »Krisztusban elrej
tett élet« — Kol 3, 3—7 — Mt 6, 1 —6 — Liturgikus szín; zöld.

PESTI EGYHÁZMEGYE
A lelkészi munkaközösség szep

tem ber 29-én, szerdán egésznapos 
összejövetelt ta rto tt a zuglói gyü
lekezetben. A közös úrvacsora vétel
lel kezdődő összejövetel igehir
detési kérdésekkel és aktuális egy
házmegyei ügyekkel foglalkozott, 
m ajd a Gyülekezeti Segély és a Día- 
kónia ügyét tekintették 6t országos 
és pesti viszonylatban.

DEÁK TÉR
Október 3-án este 6 órakor gyü

lekezeti szeiretetvendégség van a 
gyülekezeti terem ben.
CINKOTA-ÁRPÁDFÖLD

Október 3-án délután 5 órakor a 
reform átus templomban egyházzenei 
áhitat van orgona-, hegedű-, szóló- 
és karének-számokkal.

Október 7—9-ig esténként 7 óra
kor Kökény Elek rákospalotai lel
kész szolgálatával igehirdetés sorozat 
lesz, amely október 10-én délután 
5 órakor úrvacsorái istentisztelettel 
fejeződik be. j
PESTERZSÉBET

Pesterzsébeten október 3—9-ig 
m inden este 7 órakor igehirdetés 
sorozat lesz. Szolgálatait Zászkallczky 
Pál fóti lelkész végzi. Cím: Pester
zsébet, Ady E. u. 89.
FEJÉR-KOMÁROMI
EGYHÁZMEGYE

A lelkészi munkaközösség Tata
bányán és Székesfehérváron ta rto tta  
első őszi ülését. Görög Tibor esperes 
kezdő áh íta ta  u tán  Bohus Imre han
tái lelkész és Fehér Károly s. lel
kész, valam int Selmeczi János ta ta 
bányai lelkész ta rto ttak  előadáso
kat, amelyek a lelkészi dolgozószo
bával és az őszi gyülekezeti m un
kákkal foglalkoztak. A lelkészi szol
gálatra vonatkozó term ékeny meg
beszélés után Selmeczi János lelkész 
áhítatával fejeződött be az összejöve
tel;
SZARVAS

A Nyugat-békési és Csongrád-szol- 
noki egyházmegyék, m in t a  szarvasi 
árvaköz pártfogói részére óiakónial 
nap volt Szarvason szept. 22-én, 
Sztehló Gábor ügyvivő lelkész veze
tésével. Az előadásokat élénk megbe
szélés követte, melyein a legapróbb 
részletekig m egtárgyalták a diakó- 
niának, m in t a hit gyümölcsének 
m inden szolgálatát. E lhatározta a két 
egyházmegye, hogy 3000 Ft azonnali 
rendkívüli segélyt küld a szarvasi 
árvaháznak, mely fontos beruházá
sokhoz kell. Ez összeget a gyüleke
zetek adják  össze. Ezen kívül komoly 
elhatározás született meg az érte
kezleten, hogy fokozottabb m érték
ben segítik ezután a gyülekezetek 
az árvaházat.
A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS
október 3-ra virradóra megszűnik. 
Az órákat 1 órával későbbre kell 
igazítani. Az Istentiszteletek minden 
gyülekezetben m ár a téli időszámí
tás szerint kezdődnek.

VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE
A lelkészi munkaközösség két 

köre szeptem ber 21-én Veszprémben 
és szeptember 23-án Pápán tartotta 
meg értekezletét. Halász Béla espe
res beszámolt az időszerű kérdések
ről és feladatokról, Sárkány András 
pedig dolgozatot olvasott fel »Az 
egyház politikai felelősségéről«. Az 
értekezlet m indkét helyen úrvacso
rái istentisztelettel kezdődött, mely
nek szolgálatát Csaby József, ill. 
Bajsza János lá tták  el.
AJKA

Az anyagyülekezet, a filiák  és 
fiókgyülekezeteik m otorkerékpárt ké
szülnek vásárolni, hogy a nagy te
rületen szétszórt gyülekezet m inden 
tagjához eljuthasson a lelkész. Erre 
a célra önkéntes adakozással eddig 
több m int hatezer forintot gyűjtöt
tek. Most 125 köbcentis m otorkerék
párt keresnek megvételre és ehhez 
kérik az Evangélikus Élet olvasóinak 
segítségét.
ARNÖT

Kis falu Miskolc mellett, a Sajón 
innen. Felsőzsolcáig autóbusz visz 
Miskolcról, onnét húsz perc gyalog.

Nevezetes falu  is. Az egyháztörté
netben patinás a neve: 168)-ben arti- 
kuláris evangélikus temploma Bor
sod megye egyetlen evangélikus 
temploma volt. Ez idén 400 eszten
deje, hogy a reformációt befogadta a 
régi Arnót. Ezt a falut a török idő 
elpusztította, de új foglalta el helyét, 
a XVII. század második felében. 
Sárosból jöttek, hogy megőrizhessék 
evangélikus hitüket. Rákóczi idején 
alakultak gyülekezetté: 1705-ben. Jö
vőre ünnepíik m ajd az évfordulót.

Szeptember 5-én Isten iránti hálá
val^ em lékezett meg a gyülekezet az 
első am ófi evangélikusakról. Morav- 
csik Sándor esperes prédikált az 
1777-ben épült templomban. Az isten
tiszteletem szolgált még Buchalla 
Ödön fancsali lelkész és Turmezei 
Sándor helyi lelkész is.

Az istentiszteletet díszközgyűlés 
követte, a lelkész és Simon János 
felügyelő elnökletével. Bácsi Sándor 
püspökhelyettes levélben üdvözölte a 
közgyűlést és a  gyülekezetét.

Délután gyülekezeti nap volt.

Eladó egy fekete öltöny. Cím: Ko
rányi József férfdszabó, Budapest, 
VIII., Baross u. 24—26.

Dolgozó házaspár keres két kicsi 
gyermeke mellé megbízható háztar
tásvezetőt, ottlalkással. Telefon az 
esti órákban 139—796.

Kántori szolgálatot vállalna havi 
200 Ft«ért és lakásért kezdő kántor, 
kisebb gyülekezetben. Cím: Lach 
Gyuláné, Gyoma, V., Micsurin u. 4.

Budapesten, nőtlen, diplomás kül- 
szolgálatos részben bútorozott la
kást keres. Cím: K. János, Szolnok, 
Tabán-u. 64.

Háztartási alkalmazottat, aki fő
zésben is jártas, azonnal felvesz egy
gyermekes orvoscsalád. Telefon: 386 
—742. Este 6—8 között.

M AQANQYÓNASr r o  valaki most megkérdezné Terka nénit, 
hogy hova megy, egészen bizonyosan 

-*•-* azt felelné, hogy a tisztelendő úrhoz 
megy magángyónásra. De nem  kérdezi meg 
senki. Először azért, m ert Terka néni maga 
elé m ered m enetközben, m intha csak, a járda 
gödreit figyelné. Ügy, m int akinek bánata 
van. A z  ilyen bánatosan ballagó em bereket 
senlhi sem  szereti megszólítani, m ert végnél
küli vallomásba kezdenek és sírva fakadnak 
az utcán. Erre a vidám  ember is szomorúvá 
lesz, pedig inkább aranyat veszíts el, m int 
egy szép belső mosolyt. Másodszor azért nem  
állítja meg senki, m ert akinek bánata van, 
azt viszi a bánata. Ha viszi, hát hadd vigye, 
hiszen sokszor így lehet megszabadulni tőle. 
Mert az köztudomású, hogy ha a bánatot 
sokáig cipelik, néha elvész a hosszú úton s 
egyszerre volt — nincs . . .

Ezért m ent Terka néni úgy, hogy nem  szó
lították meg. De k i  is tette volna? M ozdulat
lan volt az utca, m ert nyár volt még, késői 
jó meleg nyári délután s aki csak tehette, 
kinn volt a földeken. Lustán üldögéld libák 
még lustábban ke lte k  fe l előle s pár lépéssel 
arrébb döcögtek. Terka néni kopott fekete  
ruhája s öreges lépései voltak az egyetlen 
utcai esemény.

Befordult a parókia udvarára s lassított 
menéssel az'iroda felé tartott. A z iroda kü
lön épület volt, k is külön épület zölddel fu t
tatva. Szélesre nyitott ablakon át látni lehe
tett a lelkészt, am int az íróasztal mögött ült 
és dolgozott.

Terka néni izgett-mozgott a széken, amely 
az íróasztal m ellett állott. Kereste a kis ké
nyelmet, hogy erőt gyűjtsön a memdókájá- 
hoz. Pár árva légy cikázott züm m ögve az 
irodában.

Terka néni magángyónt.
— Megint álmodtam az urammal — 

mondta s két kezét elcsüggesztette összefont 
ujjakkal az ölébe. Fejét is lehajtotta hozzá 
és nézte a két kezét. Sóhajtott is mélyet,

— Meg kellene csináltatni a sírkövét. — Te 
Terka, szokta mondogatni, m ikor még élt, 
asztán semmi cécó, nagy temetés, s ír k ő . . .  
Tartsd össze a pénzt, kell az unokának, hogy 
tanuljon. Tudjon többet, m in t a nagyapja, 
ha már a fiúnka t elvitte a nagy vihar. De 
hát az unokánk még olyan kicsi és talán az 
öregem mégis meggondolta odaát. A  Sári 
Pista, olki m ellette fekszik, te tszik tudni, alki 
beleveszett a Tiszába, ő is kapott már sír
követ. M ásik oldalán meg éppenséggel a 
komaasszonyunk fekszik, Isten nyugosztalja, 
annak is köve van. Igaz, hogy csak amolyan  
egyszerű, de a  kő, az kő. Hallom, a baktér is 
csináltat a feleségének, p ed ig . . .  Szóval az 
uram mégis csalk prezsbiter volt, meg tem p
lomatya is, m a is az lenne, ha élne. Így hát, 
ami jár, az j á r . . .  N em  a felírás m iatt m on
dom, m ert ha mégis meggondolta vóna a dol
got, ebbe már nem  szólna bele . . .

Terka néni m eghúzta fejkendőjén a cso
mót, azután m egint csak maga elé nézett.

— M ert a felírást is kitaláltam  már. »Itt 
nyugszik Tóth Gáspár. Élt 65 évet. Emeltette 
sírig hű hitvese, született Torkos Terka.« Ez 
biztosan tetszene neki, m ert ő igazán tud
hatja, hogy kevés olyan asszony van, m int 
amilyen én voltam  negyven éven keresztül.

Terka néni törülgetle a szemét.
— Legalább tanulnának belőle ezek a mai 

fiatalok, a k ik  csak úgy összekelnek, meg ott 
hagyják egymást. Mert az én áldott jó uram  
hányszor mondta, hogy a fiatalokat mindig 
tanítani kell, hogy jobbuljon a világ. Mert 
még tanulhatnának tőlünk, hogyan kell dol
gozni, meg egym ást m egbecsülni. . .  B izto
san meggondolta már a sírkövet s azt mon
daná nekem: — Te Terka, én mégis meg
gondoltam. Elkorhad a fakereszt, de a sírkő  
megmarad és hadd találjanak rá később is, 
az unokánk gyerekei és tud jóik meg, hogy

ki volt az ősük, a Tóth Gáspár, m eg a neje, 
született Torkos Terka. Mert, akit elfelejte
nek, az az igazi halott. Csak csináltasd meg 
Terlka és ha kicsit drága is, hiszen tudom, 
most m inden m ásként van, m in t m ikor él
tem, csak te ne sajnáld a pénzt, pláne ha 
már m egvan és legyen ldcsít nagyobb, m int 
a Sári Pistáé, meg a komámasszonyé. Ne 
felejtsd el Terka, hogy prezsbiter voltam, 
meg templomatya egy egész évig és m ilyen  
tiszta volt akkor a templom, meg az oltárte- 
rítők is, m ert -mindig te mostad és te vasal
tad, Terka és az úgy is nézett k i . . .

Terka néni előkereste a zsebkendőt ruhája  
redőnyei közül.

— A m ikor az öregem m egjelenik álm om 
ban, mindig kér valamit, ha nem  is mondja. 
Hiszen értem  én neki még a szeme pillantá
sát is, m egszokhattam  negyven év alatt. Csak 
elém áll és húzogatja a bajuszát jobbra is, 
balra is és én m ár értem, m it akar. így volt 
a m últ ősszel is. Tetszik em lékezni, tiszte
lendő úr, rögtön hoztam  is az oltárra két 
szál gyertyát, ki is te tszett hirdetni, hogy 
Tóth Gáspár emlékére az oltárra adomá
nyozta szeretettel hitvese, Torkos Terka. 
Persze sokkal szebben tetszett mondani, de 
én ehhez m ár tudatlan vágyók és ez a lé
nyeg. Templom után jö tt a mostani kurátor 
is hozzám és mondta: — Terka, ezt jól csi
náltad, és én sírtam  és sírtak m ások is, per
sze az asszonyok, akiknek még él a férjük. 
Utána sokáig nem  jö tt az uram, tehát m eg
értettem, m it akar.

— És — fo lyta tta  Terka néni — januárban  
is így volt, am ikor Gáspár napja volt. A k 
kor volt itt  az a fiatal, akiből még pap is 
lehet és gyűjtött. A dtam  is 50 forintot. A zt 
is ki te tszett hirdetni: — Tóth Gáspár em lé
kére. névnapja alkalmából, adományozta 
neje, született Torkos Terka. O lyan szépen

prédikált az a fiatal, m indjárt gondoltam, 
lehet még az én unokám  is pap. Most meg, 
amint m egláttam  álmomban és húzta a ba
juszát, szinte hallottam: — Csak csináltasd 
meg Terka, meggondoltam a do lgo t. . .  HM 
megcsináltatom, tisztelendő úr, talán nem  
lesz olyan drága, ha aranybetűkkel lesz rajta  
m inden szó s akikor majd m egkérem  a tisz
telendő urat, hogy ha éppen ókkor ráér és 
nincs más dolga, jöjjön ki a tem etőbe . . ;  

Ekkor szólalt meg a pásztor is.
— És m ikorra gondolja, Terka néni?
Terka néni élénk lett, m ozgott a széken,

m int aki megértő társra talált.
— Hát úgy gondoltam, hogy jövő tavasz- 

szal, am ikor együtt lesz a pénz, s asztán hadd 
nyugodjék az uram  a sírban és legyen úgy, 
am int ő akarja.

— Ja, ú g y . . .  Hiszen akkor még beszélhe
tünk is erről.

— Majd m ég beszélhetünk, az igaz, de 
jó, ha tudja.

Így szólt Terka néni, lesímitotta a ruháját, 
köszönt és elment.

A lig került k i az utcára, szembe jön Javor- 
nyikné, ugyancsak özvegyasszony. — Hun 
jártál, Terka? — S megálltaik egy pillanatra.

— Itt voltam  a tisztelendő úrnál -nagy bá
natommal — mondta. Már megint az uram
mal álmodtam s m egkérdeztem , hogy m it is 
jelenthet. Mert, ha álmomban látom, mindig  
kér valamit. Hanem a tisztelendő úr meg
vigasztalt. A rany szája van, mindig mond
tam, meg az uram  is és most is m ilyen szé
pen beszélt hozzám és nem  vetette meg  
panaszaimat, Mert beszélni azt tud, szeretik 
is érte a népek. És nem  úgy, m in t más, aki 
csak hallgat, hallgat, m intha nem  értené. 
Nem, ő elmond -mindent töviről-hegyire, 
hogy így, meg úgy s amikor az ember eljön 
tőle, mindig könnyebb a szíve . . .

És Terka néni már m ent is tovább apró, 
sietős lépésekkel.

Hanem a bánatát elvesztette az ú tó n é it
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S ze re te m  a Te h á za d b a n  való  la k o zá s t!
Zsolt. 26, 8

AZ CR HÄZABAN, a templomban 
Isten és em ber találkozik. E találko
zás vágya régóta él az em berben, 
am int az ó- és újszövetség, meg az 
egyháztörtént tanúsítja.

Káin és Abel áldozatot m utattak  
be Istennek. Noé az özönvíz u tán  ol
tá rt épített hálaáldozatának. Amikor 
Séthnek fia született, »akkor kezd
ték segítségül hívná az ŰR nevét« (1. 
Móz. 4, 26) — ez volt az első közös 
nyilvános istentisztelet. Ábrahóim, 
Izsák, Jákob néhány egyszerű kő
darabból építettek oltárt, a  szabad 
ég a la tt s ott dicsérték az Istent. 
Kezdetben az istentiszteletet a csa
ládfő tarto tta, m ert ekkor még nem 
volt papi rend Izraelben.

Isten azonban tovább vitte vá
lasztott népe történetében az üdvös
ség történetét. A Sinai hegynél Tíz- 
parancsolatot adott nékik, hogy éle
tüket annak megfelelően rendezzék 
be. A választott nép az Ür szavára 
megépítette a szent sátort, am int 
Mózes hozta az üzenetet: »Készítse
nek nekem szent hajlékot, hogy kö
zöttük lakozzam« (2. Móz. 25, 8), s 
ékkor egy gyülekezetté lettek.

AZ ELSŐ KŐBŐL ÉPÜLT TEMP
LOMOT Salamon, Dávid fia építette 
meg 968-ban Krisztus előtt. A ha
talmas építkezésben teljes szellemi 
és anyagi erejével benne volt a  nép, 
m int később is. miikor többször tönk
rem ent és újítani kellett. Szerették 
az Űr házát, az O dicsőségének he
lyét.

Jézus is szerette a templomot. 
Gyermekkorában, m ajd tanítványai
val gyakran m egfordult a jeruzsá- 
lemi templomban és az ország külön
féle zsinagógáiban. Isten háza Iránti 
féltő szeretete késztette arra, hogy 
kötélből ostort fonva m egtisztítsa az 
imádság házát, am elyet latrok b ar
langjává tettek. Mennybemenetele 
után tanítványai fs hűek m aradtak 
a templomhoz, többször tan íto ttak  is 
tornácaiban. (Csel 3, 1; 5, 42.)

Az első keresztyének ott ta rto tták  
összejöveteleiket, ahol mód és alka
lom volt rá.

EVANGÉLIKUS ŐSEINK szeret
ték templomaikat. És m ikor azokat 
a vallási elfogult gyűlölség elvette 
tőlük, akkor m agánházakban, re jte tt 
helyeken is összejöttek dicsőíteni és 
magasztalni az Urat.

A soltvadkerti evangélikus egyház 
történetében olvastam, hogy templo
m ukat többször felégették a vallási 
türelm etlenség korában és ezért a 
községből sokan elvándoroltak. Az 
ittm aradottak azonban, bár sem ima- 
házuk, sem templomuk nem  volt, 
hiven és törhetctlenül k ita rto ttak  
hitük mellett. Zárt a jtók  mögött

gyülekezetek össze istentiszteletre. 
M iután tanító juk elűzetett, maguk 
közül választottak egy Káhn Miklós 
nevű em bert, aki a  m agánházaknál 
ta rto tt áhítatokon imádkozott és fel
olvasott a bibliából. Az üldözés e 
szomorú emlékű koréból m aradt 
fenn egy kedves em lék a nép ajkán. 
Hogy tud ják  hol lesz a  legközelebbi 
titkos istentiisztelet, annak a háznak 
orom falára egy zöld ágacskát tűztek 
s a  hitsorsosok köszönés helyett azt 
súgták egym ásnak: »der Busch ist 
beim Euler oder F rittm ann draus =  
az ág az Euler vagy Frittm ann há
zán van kitűzve.«

Alig van régebbi gyülekezetünk 
az országban, mely hasonló történe
teket ne tudna idézni régm últ idők 
lapjairól.

Ma nyitva állnak templomaink. 
Régi és újonnan épült, vagy épülő 
tem plom ainkban szabadon dicsérhet
jük  az Istent. Szeretjük-e úgy temp
lomainkat, m int a  választott nép, Jé
zus Krisztus, az apostolok, az első 
keresztyének és evangélikus elő
deink?

is t e n  m a  ú j r a  s z i v ü n k r e  
HELYEZI templom ainkat, hogy meg
gy ujtsa szívünkben az Ő háza irán ti 
szeretetünket. Hív a Vele való ta lál
kozásra. Azt üzeni: vedd kezedbe 
otthonodban is az igét, de jöjj a 
templomba is, hogy halld  az evangé
liumot, hiszen a  hit hallásból van 
(Rm 10, 17) és hogy a  szentségek 
megerősítsenek a hitben és az egy
mással való közösségben. Imádkoz
zál csendben otthonodban, de jöjj az 
Ür házálba is, hogy együtt adjunk h á
lát az az áldásért, együtt könyörög
jünk segítségért s együtt tegyünk 
vallást K risztusba vetett hitünkről. 
Hogy erőt nyerjünk m indennapi 
feladataink becsületes teljesítésére.

Amikor e sorokat olvasod, gondolj 
azokra a testvéreidre, akik  templo
muk építéséhez a  te  segítségedet is 
kérik. Hittel és cselekedette) valljuk 
együtt: Szeretem  az Űr házában 
való lakozást!

S ikter András

Jósika Miklós: »Ellen áll hatatlan 
varázs van abban, ha másnak lelké
ben a magunkéval találkozunk.« 
(I. Tessz. 2, 8.)

Balassa Bálint utolsó szavai ezek 
voltak: »Krisztus meghalt érettem 
és én hogy kételkedhetnék? Te ka
tonád voltam Uram és a Te sereged
ben jártam.« (Fii. 2, 9, 11.).

Beiktatták a Magyar Ortodox 
Egyházközségek új adminisztrátorát |

Kopolovies Iván, a Magyarországi 
M agyar Ortodox Egyházközségek 
eddigi adm inisztrátora sa já t kéré
sére előző szolgálati helyére, a Szov
jetunió K árpátaljai Területére távo
zott. Utódát, Berki Feriz protoiereit 
augusztus 29-én ik ta tták  hivatalába 
a Petőfi téri ortodox templomban.

KÖTCSE
Balatonszárszóról felfelé bak ta t az 

autóbusz. Szoládot, Telekit, Nagycse- 
pelyt elhagyva, kies völgybe fordul 
be s ahol a völgy kétfelé ágazik, Ott 
fekszik Kötésé. A völgyelágazások 
uralgó pontján áll fenn a  m agasla
to r. az 1797-ben épült evangélikus 
templom. Örállóhelyén nem csak a tü 
relmi rendelet korszakát őrzi e tem p
lom hanem  beletekint a völgy két 
ágában elterülő község m últjába.

A ta tá rjá rás előtti korban, a két 
völgyben megosztva, alsó és felső 
Kékese nevet viselt a falu, 1222-ben 
ez volt jellege és neve. 1372-ben a 
levéltári okmányok Közép-Kékese 
néven említik, almi a rra  enged kö
vetkeztetni, hegy a két völgy ta lál
kozásánál központilag is kiépült a 
község. A törökök a latt azonban el
pusztult. 1703-ban m ár csak m int 
pusztát em lítik az adóösszeírásban.

Kötcse újraéledését az evangéli- 
kusságnak köszönheti. Szen iczd  Bá
rány György evangélikus esperes, 
gyönki lelkész 1742-ben m egírta a 
Tolna-Baranya-Somogyi esperesség 
történetét 1715-től 1742-ig. Szerinte 
m ár 1725-ben voltak Kötésén beván
dorolt ném et evangélikusok: Kiss Já
nos szuperintendens 1814-ben tarto tt 
püspöki kanonikavízitációs jegyző
könyvéből viszont az tűnik ki, hogy 
1730. április 11-ével kap tak  enge
délyt az áttelepülésre. Azit vélték, 
hogy vallásszabadságuk tekintetében 
itt jobb sorsuk lesz, de sokat kellett 
küzdeniük érte. Harmónia Mihály 
licenciátus személyében rendes prédi
kátort tarto ttak . Fennm aradt kis 
könyvecskéje, melyben feljegyezte a 
keresztelési és esketási adatokat. Ek
kor m ár a falu közepén fából épült 
imaházuk is is volt, sőt egy kis ha
rangjuk is. E kis könyvecske első 
adata 1741. július 6-ról datá lt ke
resztelési bejegyzés.

1745. decem ber 25-én, Karácsony 
szent napján lerom bolták ímaliézu- 
kat és Harmónia M ihályt elfogták. 
A döröcskei. ecsenyi, és mocsoládi 
evangélikusok csatlakozásával támo
gatott kérelm eikre 1776. február 22-én 
m egjött a válasz, hogy mestert, 
vagyis tanítót tarthatnak , de az papi 
funkciókat nem végezhet. Az enge
délyt siettek kihasználni és nemcsak 
tanító-házat, úgynevezett iskolahá
zat, hanem  paróchiális házat is épí
te ttek  és ezt olyan nagyra építették, 
hogy az kevés költséggel imaházzá 
legyen átalakítható.

Elnyomott helyzetükön, templom
építési és lelkésztartási vágyukon a 
türelm i rendelet segített, melyet II. 
József 1781. akt. 20-án adott ki. Gut
m an Boldizsár és Landek György 
egyháztagokat Nemesdöröcskére 
küldték az akkori püspökhöz, aki a 
teológiát is végzett tanítójukat, Aíe- 
zibrodszky Pált fel is szentelte a 
papi hivatalra.

Ezzel meg is kezdődött a rendes 
gyülekezeti élet. Lelkes adományo
zók felszerelik az im aházat, m ajd a 
templomépítós tervét viszik keresz
tül. Az anyagiak hiányoztak ugyan, 
de a lelkesedés pótolta és Isten ke
gyelméből csodákat művelve, előte
rem tette a  szükségeseket. 1797. ápri
lis 7-én tették  le az alapkövet ünne
pélyesein és 1798. novem ber 21-én 
Nagy István  püspök, szuperintendens 
felszentelte a templomot. Ezt a 
templomszentelési napot évről évre, 
ősi szokás szérint ünnepli meg a gyü
lekezet.

Dr. Gyímesi Károly

K Ü L F Ö L D ! EG Y H Á ZI H ÍR E K
CSEHSZLOVÁKIA egyik kiváló 

protestáns egyházi személyisége, a 
szlovák dr. Ján Durovics, szakolcai 
evangélikus lelkipásztor, most ün
nepelte hatvanadik születésnapját. 
Durovics jelentős egyháztörténeti, 
Irodalomtörténeti, himnológiai mun
kát végzett, tanára a pozsonyi teo
lógiai akadémiának s fejlesztő, 
mintás pásztora gyülekezetének, 
akiről az egész protestáns sajtó h-v 
zájában elismeréssel emlékszik meg.

SV Á JC  protestánsainak egy része 
úgy véli, jobb volna, ha a konfir
mációt az ifjúság érettebb évében  
végezné a gyülekezete előtt. A  
Schaffhausenben megtartott zsinaton  
most olyan javaslat hangzott el, 
hogy konfirmációt csak a tizennyol
cadik évében tehessen m inden fiú  
és leány, önkéntes jelentkezés alap
ján. tgy biztosítható a hitben tör
ténő megerősödésnek érett és egy 
életre szóló el kötelezése. A  javasla
to t azonban  a zsinat nem  fogadta el,

Készülj az ige hallgatására
Kol. 3, 3—7.

KÜLÖNÖS IGE: meghaltatok. M eghaltatok — m ondja az élőknek 
és ez a halál nekünk jó. Hogyan értsük  ezt, m inek haltunk meg? Meg
haltunk bűnnek, tisztátalanSágnak, gonoszságnak. M eghaltunk Istentől 
elszakadt engedetlen voltunkban. De nagy szó is volna, ha tényleg meg
haltunk volna, ha gonosz szó nem  jőne ki ajkunkon, agyunk rosszat nem 
gondolna és soha semmi rosszat, bűnöst nem  cselekednénk. De nagy dolog 
volna, ha mindez igaz volna m inden keresztyén em ber életében. Olyan 
hallatlan nagy dolog ez a kijelentés, hogy érdemes rá  felfigyelni és meg
kérdezni mi módon lehetséges mindez?

A MI ÉLETÜNK a KRISZTUSSAL AZ ISTENBEN VAN. A Krisz
tussal, a K risztusban való hitben, a Krisztussal való közösségiben el van 
rejtve az életünk az Istenben, aki szentség, igazság, tökéletesség, dicső
ség. Porladó, halál felé tartó, megrom lott földi porsátorban láthatatlanul, 
elrejtve a hitben a Krisztussal az Istenben van ez a ml új életünk s 
Krisztussal egyszer m egjelenik láthatóan dicsőségben. Oh, de Krisztus
sal, a Krisztussal való közösségiben, a  K risztusban való hitben, a  Krisz
tusban folyik-e a  mi életünk, m ert e  közösség nélkül mindaz az ígéret, 
am ely elhangzik a prédikációban, csak délibáb lesz a  számunkra, m ert 
Krisztus nélkül nem  haltunk meg a  bűnnek és nem a m iénk az örök élet. 
A Krisztussal való közösség nélkül nincs keresztyén élet.

A KRISZTUSBAN VALÓ ÉLET KÖTELEZ IS MINKET. Ha meg
haltunk a bűnnek, nem is szolgálhatjuk azt. Ezért hangzik felénk a  fel
hívás: »Öldököljétek meg azért a  ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisz- 
tétalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a  fösvénységet, am i a 
bálványimádás.« Megromlott bűnös term észetünk mindig vitássá akarja  
tenni az új élet valóságát. Azért, ha m eghaltatok, ha Krisztusban vagy
tok, ha új életben jártok, akkor ne engedjetek a bűnnek, hanem  győze
delmeskedjetek felette. A keresztyén élet nem csak a bűnbocsátó kegye
lemben való h it állandó botladozás mellett, hanem  a  bűn megöldöklése, 
diadalm as élet is.

A BŰN, AZ ENGEDETLENSÉG MIATT JÖN REÁNK AZ ISTEN 
HARAGJA. Sok keresztyén nem  is törődik ezzed, nem  is gondol az Isten 
haragjára; nem  is gondol arra, hogy nem  lehet az engedetlenséget csak 
úgy egyszerűen a bűnbocsátó kegyelemmel elintézni. Amikor Isten a 
hívőtől a bűn elleni harcot, a  földi tagok megöldöklését várja  el, nem 
lehet mindezt a bűnbocsánatban való h ittel és nyugodt vétkezéssel el
felejteni. Az életszentség kötelez. Az ó-ember a maga megromlott bűnös 
voltával nem pusztul ki, de az új élet is valóság és aki nem  tekinti annak, 
a rra  bizony eljön az Isten haragja. Az ige hallgatására való készülés 
közben bizony jó  lenne ezt m inden keresztyénnek megfontolnia.

Gyöngyösi Vilmos

ADVENTTÓL — ADVENTIG
Egyházi vegyeskarok és kánonok gyűjteménye, 6 füzet 

ára összesen 19,20 Ft.

Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály

Á magyar protestantizmus is részt kíván venni 
építő nemzeti céljaink minél jobb megvalósításában

Részletek Péter János református püspök parlamenti beszédéből
Néhány hete egy öttagú magyar egyházi delegációval vettem  részt az 

Am erikai Egyesült Állam okban az Egyházak Világtanácsa nagygyűlésén. 
A magyar protestáns egyházak valóban sok szeretettel készültek az egy
házaknak erre a nagygyűlésére s az egyház egységének á/polása érdeké
ben azt is bejelentettük az Egyházak Vílágtanácsának, hogy a Világtanács 
Központi Bizottságát m egh ív juk magyarországi ülésezésre. A z egyházak 
képviselőivel való egyiittlétürlk örömét a legravaszabb fondorlatokkal 
igyekeztek megzavarni bizonyos amerikai politikai szem élyek és hivatalos 
szervek.

Jól tudjuk, hogy a fondorlatok és a kellem etlenkedések nem  a m i sze
m élyünknek, hanem a béke ügyének, népünk szabadságának, a további 
emelkedés lehetőségének szóltak. Beszédes példázatát kap tuk  annak, 
hogy a béke ellen csak hazugsággal, csőik erkölcstelenül, az igazságtól 
való félelem ben lehet hadakozni, de hiába, m ert valóban: »nincs hata
lom», m ely visszanyerni«. Bármilyen hatalmaokodó és fondorlatos erő 
alkarja is visszanyomni, a béke ügye egyik szép győzelmet, a m ásik után  
aratja.

Erről adott ékes bizonyságot az EVT nagygyűlése is. A béke ügye 
ellen harcbaveteit s k ívülről irányított zavaró tényezők sem tud ták meg
akadályozni, hogy az EVT evanstoni nagygyűlése a hidrogénbomba és 
m inden tömegpusztító fegyver eltiltása, a. leszerelés, a különböző rendsze
rék békés egym ásm elleit élése és a hatalm ak közvetlen tárgyalása m el
lett nyilatkozzék. Hiába, m inden cselvetés. A  béke erői nőttön-nőnek és 
nincs hatalom, m ely ezéket az erőket viszanyomhatná. N épünkkel együtt 
ennek Őrölünk, m iközben népünk, biztosan élve a kezébe adott hatalom
mal egyre nagyobb eredm ények között halad a felem elkedés útján.

Ennek a 'felemelkedésnek új szalkasz&t látom az új tanácstörvény ter
vezetében. A  most tovább fejlődő tanácsok a nem zeti egységnek hatalmas 
és aktív kifejezői lesznek. 'M últunk számos, nagy példát m uta t arra, 
hogy küzdelm es vdUaffltozásbk m ikén t m ozgatták meg az egész nemzetet, 
mégis a nem zeti összefogás arányainak, erejének, alkotó lehetőségeinek 
történelm ünk során soha nem  tapasztalt gazdag időszakába lépünk a 
Hazafias Népfront újjászervezésével, amelyben ez a törvénytervezet, majd  
ennek nyom án az új tanáér,választás örvendetes esemény lesz.

Elmondhatom., hogy ezt a nem zeti összefogást örömmel üdvözli a 
magyar protestantizmus, áldást és sok jó eredm ényt k íván  működéséhez 
és a maga erejével is részt láván venni építő nem zeti céljai m inél jobb 
megvalósításában. A  cél e nem zeti összefogás előtt olyan szép és jó, ame
lyet az egyháztik saját hitükből eredően tudnak támogatni. M ert ez a cél 
hazánknak, népünk otthonának még szebbé tétele, az életszínvonal eme
lése, hazánkban gazdag és boldog élet munkálása.

A  Hazafias Népfront tevékenységének új lendülete ú j erkölcsi meg
gazdagodást ad hazaszeretetünknek. Ma már nem  frázis, hanem  minden
napi életünk reális tartalma, hegy a haza a nép, s m inél többet Cselek- 
szűrik a népért, annál hívőbbek vagyunk történelm ünk hazaszeretetre 
buzdító hagyományaihoz. Hazánknak, népünknek ez a. szeretete egyér
telm ű m inden nép szabadságának, függetlenségének, békéjének a szere
lésével. A z em berszeretetnek a szabadság, az ighzság, a béke szeretetá- 
nek ez a nagy nemzeti célkitűzése — tapasztalatból tudom  — hálás vissz
hangra talál o református gyületícze lekben.

Jer örvendjünk keresztyének! — 3-1. zsoltár 2—9.
A BÜNBANAT TÖREDELMÉBEN, a bűnvallás boldog lehetőségé

ben, de mindenekJeitett a bűn-bocsánat kegyelmében van kiút, új élet. Ezt 
az u ta t végigjárja Dávid, ezért van szabadulás öröme. Ezért van szaba
dulás éneke.

A SZABADULÁS ÉNEKÉRE jellemző, hogy nem  fér meg önmagá
ban. Átcsap medrén, m in t a folyó és tá rsa t keres. Szeretné, ha mindenki 
vele énekelne újjongana. Isten azt akarja, hogy te  is ilyen örvendező 
keresztyén légy. Nézz hát K risztusra és hálaadásban vidámodj meg szol
gáló keresztyénségre.

ADJUNK HÄLÄT, hogy Isten minden bűnünkből meg tud 
szabadítani; hogy van imameghallgattatás és akik Örcá néznek, azok 
örvendező életet élhetnek a hitben.

VALLJUK MEG, hogy keveset nézünk Jézusra és ezért sokszor 
gyenge hitű, élő Jézus nélküli keresztyének vagyunk.

KÖNYÖRÖGJÜNK, örvendező keresztyénekért, olyanokért, akik 
örömükkel is Krisztust dicsőítik; hálaadó keresztyénekért, akik má
sokra is gondolnak, — a »Két templomért — 1954« eredményes gyűj
téséért. Danhauser László

IBII A OLVASÓ
HETI IGE: Megnyitod a Te kezedet és megclégítesz minden élőt 

ingyen. Zsolt. 145. 16.
Október 3. Vasárnap. — II. Kor. 9, 6—11.

Isten nekem  adta Krisztust. Naponta megbocsátja bűneim et s testi 
szükségeimben is m indennel ellát. Hogyne nyitnám  meg hát én is na
ponta szívemet és erszényemet mindenkinek, hogy bőven ée jókedvvel 
ad jak  a  kapottból!
Október 4. Hétfő. — Jer. sir. 3, 22—33.

Csüggedésem, szomorúságom, vergődő kétségeim vissza-vdsszatérö 
felhői m ögött — tudom — ott ragyog az Ö el nem fogyatkozó irgalm as
ságának drága napja. Azt is tudom, hogy legnagyobb terhem  is kisebb 
bűneim tengerénél.
Október 5. Kedd. — Zsid. 12, 4—11.

Milyen jó tudnom, hogy Istennek egy korbácsütése sem céflíal-an 
rajtam , sőt mindegyikkel javam at akarja. Nem pusztít el, csak »edz«. 
Néha bizony keservesen, de csak azért, hogy fia m aradjak  és a Vele való 
szent közösségben egyre mélyüljek. Békétílen zúgolódással azért sirán
kozom annyit, m ert ezt elfeledtem.
Október 6. Szerda, — Jak. 5, 7—11.

Ez az ige azt állítja, hogy szenvedést és hán tást eltűrni: boldogság. 
Azért van hát annyi keserűség és boldogtalanság ebben a  világban és az 
életemben, m ert kevés benne Jézus megbocsátó türeime.
Október 7. Csütörtök. — Mk. 6, 14—29.

T iltott szerelem és rossz társaságok mérgező, léha bódulata sokakat 
v itt m ár Heródes útjára. Nem lehet félszívvel odaállni Isten ügye mellé. 
M indenestül hatalm ába kell adnom magamat!
Október 8. Péntek. — Zsid. 10, 35—39.

Balgatag lennék és örökre elvesznék, ha m eghátrálnék és csügged
ten abbahagynám  a hit harcát! Nem. Sőt, m inél jobban ostromolnak ter- 
heim, keserűségeim, fárad t erőtlenségem, kísértéseim, annál jobban bele
kapaszkodom gyenge hitem m el az ö  irgalmas, erős kezébe.
Október 9. Szombat. — Lk. 21, 10—19.

Bizony egy lépést sem tudnék a  keresztyén élet ú tján  megtenni, ha a 
magam péteri buzgóságára építenék. M eüette maradásom  egyetlen biz
tosítéka, hogy bölcs szóval, hűség leikével ajándékoz meg Az, aki meg
jelenéséig is velem van minden napon. Dóka Zoltán
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4 E V A N G É L I K U S  É L E T

A Pestmegyei egyházmegye eseményei g y h á z z e n i o  K r ó n i k a
VÄLINT JÁNOS ESPERES 
EGYHÄZLÄTOGATASAI

Szeptember 12-én V  ál int János es
peres m eglátogatta a Dunaharaszti 
missziói egyházközséget. Először So
roksáron prédikált, m ajd Dunaha- 
rasztiban is. Az összesen 800 lelkes 
gyülekezet m indkét helyen a test
véri reform átus egyházközség ta
nácsterm ét illetve im aterm ét hasz
nálja  istentiszteleti helyül. Ezután az 
esperes hosszú és beható megbeszé
lést folytatott az egyháztanáccsal. A 
presbitérium  hangoztatta, hogy a 
gyülekezetben igen nagy a vágyódás 
a felszabadulás előtt m egkezdett 
dunaharaszti templomépítkezés fo ly
tatására. A gyülekezet tagjai önkén
tesen igen komoly összegű felajánlá
sokat tettek, hogy a meglévő funda
m entum ra im aterm et építhessenek. 
Az esperes eredményes megbeszélést 
folytatott a  lelkészi javadalom nak 
egyházi törvényeink rendelkezései 
szerint való rendezésére.

Szeptember 19-én — a gyömrői 
lelkésziktatással egyidőben — az egy
házmegye legkiterjedtebb szórvány- 
gyülekezetét, az ócsáköm yéki misz- 
sziói egyházközséget látogatta meg 
az esperes. Ez a  gyülkezet m ind
össze 446 lelkes és ezek is sok szór
ványban szétszórtan élnek. A gyüle
kezet előnye mégis az, hogy sa já t 
im aterm e és lelkészlakása van, ha
bár az utóbbi igen szűkös. A szór
ványok nagy részben vasúton meg
közelíthetők. H avonta négy külön
böző szórványban végzi a lelkész 
igehirdetői és lelkipásztori szolgála
tát. A m aroknyi evangélikus szór
vány különösen a reverzálisokban 
igen sok kísértésnek van kitéve. Az 
esperes itt is részletes beszámológyű
lést tarto tt az egyháztanáccsal, ame
lyen igen sok gyülekezeti tag is részt 
vett. Beszédében V álint János fel
hívta a gyülekezet tagjait arra, hogy 
keresztyén szeretetben egymásra gon
dot viseljenek  és így egymás pász
torolásával tegyék teljessé a lelkész 
komoly és odaadó m unkáját. A z élő 
hitben való munkálkodás a keresz
tyén élet fontos része, m ert kiküszö
böli a kishitűség bizonytalanságát. A 
gyülekezet egyébként missziói egyház- 
községből anyaegyházközséggé sze
retne fejlődni. Ennek érdekében ké
szek a lelkészi állás anyagi alapjai
nak rendezésére, illetve m egterem té
sére. Szám ítanak azonban az egész 
egyház testvéri segítségére is.

Válint János esperes az ócsai egy
házközségben is végzett igehirdetői 
szolgálatot,

BEIKTATTAK CSÁKÓ g y u l a
g Yö m r ü i  l e l k é s z t

Egy óra a latt visz a vonat Gyöm- 
rőről a fővárosba. A tágas kertekkel 
körülvett házaikból létesült új telep 
lakói nagyrészt Budapestre járnak  
be dolgozni. A régi falu  m ár csak 
egyharm adát teszi a betelepülők által 
gyorsan növekedett községnek. A 
gyömrői evangélikusok szinte vala
m ennyien később telepedtek meg a 
községben. Nem egészen hatszázam 
étnek itt szétszórva. Mégis templo
mot építettek m aguknak a felszaba
dulás óta. Még nincs befejezve. To
rony nélkül; kívülről vakolatlanul, 
belül a templompadokat székkel he
lyettesítve, de mégis barátságos o tt
hont biztosítva fogadta be vasárnap, 
szeptember 19-én a lelkésziktatásra 
nagy számban érkezett gyülekezetei. 
A lelkészáktatást Detre László m a i
déi lelkész, espereshelyettes végez
te. Az istentiszteleten Detre Lajos

Isteiiliszteleti rend
wktóber hó 3-án, vasárnap, Budapesten 

A PESTI OLDALON
Deák-tér délelőtt 9 Madocsay Miklós, 

délelőtt 11 Hafenscher Károly,_ délután 6 
szeretetvend. — Fasor délelőtt fél 10 
(gyerm.) Juhász Géza, délelőtt 11 (úrv.) 
Gyöngyösi Vilmos, délután 6 Sülé Károy. 
— Dózsa Gy.-út 7. délelőtt fél 10 Gyöngyösi 
Vilmos. — Üllői-út 24. délelőtt fél 10, dél
előtt 11. — Rálkóczi-út 57/b. délelőtt 10 
(szlovák) Szi'lády Jenő dr., délelőtt há
romnegyed 12. — Karácsony S.-ú. 31. dél
előtt 10. — Thaly K.-ú. 28. délelőtt 11. 
Bonnyai Sándor. — Kőbánya délelőtt 10 
(úrv.) Görög Tibor, délután 5 szeretetvend. 
Görög Tibor. — Vajda P-ú. 33. délelőtt fél 
12 (úrv.) Sárkány Tibor. — Utász-ú. 7. 
délelőtt 9 (úrv.) Sárkány Tibor. — Zugló 
délelőtt 9 (gyerm.) Muntág Andor, dél
előtt 11 (úrv.) Muntág Andor, délután 6 
Scholz László. — Gyarmat-u. 14. délelőtt 
Fél 10 Scholz László. — Ráikosfalva dél
előtt fél 12 Scholz László. — Fóti-út 22.

E V A N G É L I K U S  É L E T
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes 
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2-544405. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

tápiószele-farmosi, Harmati György 
maglódi és Szende Ernő péteri lel
kész is szolgáltak. A beiktatást 
Szomjas Frigyes tan ár vezetésével 
énekkari szám és hárm on iumm al kí
sért \ gordonkaszóló te tte  bensősége
sebbé. Az ünnepségen a farmosi, 
maglódi, mendei és péteri evangélikus 
gyülekezetek, valam int a gyömrői re
formátus gyülekezet népes küldött
sége vett részt.

Istentisztelet u tán  díszközgyűlés 
volt, melyen a beik tato tt lelkészt D. 
Dezséry László püspök képviseleté
ben Benczúr László püspöki titkár 
a Déli Evangélikus Egyházkerület 
nevében köszöntötte. »A gyömrői 
gyülekezet Virág Gyula eredmé
nyes szervező m unkája u tán  most 
olyan lelkészt kapott, aki hosszú 
időn á t végzett szolgálatokat K is
várdán, hatalm as szórványterületen 
és ott templomot is épített. Közegy
házi szolgálatai idején is mindig 
különös szeretettel fordult az építke
zéssel elfoglalt kis gyülekezet felé« 
— mondotta Benczúr László.

Detre László a Pestmegyei Evan
gélikus Egyházmegye, ennek lelkészi

munkaközössége és a  mendei egyház- 
község, Boross Mihály nyug. ref. 
lelkész pedig a gyömrői ref. egyház- 
község nevében m ondott köszöntést. 
A farmosi gyülekezet köszöntését, 
melynek a beiktatott lelkész szülött
je, Detre Lajos tolmácsolta. Olt
ványi Zoltán  a  kisvárdai egyházköz
ség képviseletében beszélt, ahol, minit 
a gyülekezet templom- és lelkászlak- 
építő első lelkésze, a beiktatott lel
kész 25 évvel ezelőtt kezdte rendes 
lelkészi szolgálatát, Szende Ernő 
pedig a  péteri egyházközség köszön
tését fejezte ki. m elynek a gyömrői 
gyülekezet 30 évvel ezelőtt még 
szórványa volt. Sm id Lehel vallás
tanár a  Hajdú-Szabolcsi egyházme
gye, ennek lelkészi munkaközössége 
és a  nyíregyházi egyházközség, 
Solymár János lelkész a csömöri í 
gyülekezet, Fogarasi József a buda- j 
pest-ferencvárosi egyházközség, Har
mati György a  szomszédos maglódi I 
egyházközség és végül dr. Berg M ik
sa felügyelő az ünneplő gyömrői gyü
lekezet nevében köszöntötte a gyü
lekezet új lelkészét.

M últkori cikkünkre, amely az 
egyháza m uzsikáról szólt, m áris nagy 
visszhang tám adt. Olvasóink helyes
léssel fogadták beszámolónkat és az 
abban m egírt egyes, m egvalósításra 
váró gondolatokat.

Peskó Zoltán orgonaművész azt 
javasolta, hogy a Sajtóosztály több 
énekkar összefogásával rendezzen 
együttes hangversenyt.

A BUDAI EGYHÁZMEGYE
m ár kezdem ényezett ilyet, ezért meg
kértük  Várady Lajos, budai espe
rest, adjon tájékoztatást olvasóink
nak  kísérletükről.

— Első alkalom m al az idén, Can
ta te  vasárnapján, a  kelenföldi 
tem plom ban együtt szolgált a  ke
lenföldi, budahegyvidéfci és óbudai 
énekkar. M indhárom k a r  3—4 m űvet 
m utato tt be abból az anyagból, 
amellyel m ár sa já t gyülekezetükben 
szolgáltak. A m űvek előtt rövid is
m ertetés szólt a  szerzőről és a  műről. 
Befejezésül a  három  énekkar az ol
tá r  előtt gyülekezett s 120—140 éne
kes ajkáról szólaltak meg megrázó 
egyházi énekeink és kánonok. A 
zsúfolásig m egtelt templom gyüleke
zete páratlan  élménnyel gazdagodott 
s szinte követelte a kezdeményezés 
folytatását.Gyermek'eM harangoznak, gyerm ekied ébresztenek.

A  m i életünkben az a törvény , 
hogy aki megfogja az elfutó életnek  
az üstökét, az te tt valamit. A z  nem  
élt hiába. Ezt m indannyian tudjuk. 
Hiszen ez a törvény m indenkit sar
kaló aranyigazság. De már 'kevesek 
számára száll le ez az igazság az esz
mei magaslatokról a történés világá
ba. Párját ritkítja  az a halandó, aki
nél te tt lesz a meglátásokból, élet az 
elvekből, esemény a lankadtan szőtt 
tervekből.

Kérdezhetjük, hogy m iért van ez 
így. »Ezer zsibbadt vágyból m ért 
nem lesz végül egy erős akarat?« 
(Ady). Miért járunk kárvallottként, 
megbűvölten saját félretaposott pá
lyánkon? M iért nem  oldódik fe l vég
re az a kétségbeejtő tehetetlenség, 
am elyik ízetlenné teszi m inden meg
mozdulásunkat?

Ez alól a kínzó lidércnyomás alól 
van szabadulás. Jézus szava adja 
a megoldást: »Bizony mondom n ek
tek, ha meg nem  tértek és olyanok 
nem leszték, m in t a kisgyermekek, 
semmiképpen nem  m en tek  be a 
m ennyéknek országába.« (Mt. 18, 3.) 
A Krisztus Lelkének tüze. az üdvös
séget előíró buzgóság, az egy ügynek  
szentelt élet adja meg a gyötrődés
ből az életre szabadulást. Ez pedig 
csak úgy megy, ha az ember alább
száll, ha leveti m indazt amitől az 
üdvösségét várta. A  saját kegyessé
gét, világi méltóságát, tudományos 
magaslatait és együgyű em berként 
újra kezd  élni. Valóban úgy, m in t 
a gyermek. Felszabadultan, tervek
kel teli. Kérdezgetés nélkül. Szent 
benső meggyőződéssel, tudván, hogy 
az ilyen életre szükség van.

Jézus szavai nem  kitalált gondo
latok. A z élet hangja hangzik ajká
ról. Ide utal m a is m inden kérdések
től megfáradt embert. A z  egy ikér
déshez. A z egy ügyhöz. A  kibontako
zást, életlehetőséget és szolgálatot ke
reső gyerm eki lelkülethez.

Van gyerm eki lelkűiét a világon.
Kis elsőosztályos szomszédom kép

zeletvilága még tele van a kis sze
kérrel, meg a karikával. Gondolatai 
még eltévednek a kis faház építése 
és a játékkazal megrakása körül. De 
már diákhoz illő komolysággal raj
zolja az egyenes és ferde vonalakat

délelőtt M (úrv.) Rím ár Jenő, délután 7 Gá
dor András. — Váci-út 129. délelőtt 8 (úrv.) 
Rimár Jenő. — Újpest délelőtt 9 (ifj.) Blázy 
Lajos, délelőtt 10 (úrv.) Blázy Lajos, dél
után 7 Matuz László. — Dunaikeszi dél
előtt 9 Matuz László. — Vas-u. 2/c. délelőtt 
11 Szimonidesz Lajos. — Pesterzsébet dél
előtt 10. — Soroksár-Üjtelep délelőtt fél 
9. — Rákospalota MÁV-telep délelőtt fél
9. —  Rp. Nagytemplom délelőtt 10. — Rp. 
Kistemplom délután 3. — Pestújhely dél
előtt 10. — Rákoskeresztúr délelőtt fél 11. 
— Ráikoshegy délelőtt 9. — Rákosliget dél
előtt 10. — Rákoscsaba délelőtt 9, délután 
fél 7. — Cínikota délelőtt 9 (gyerm.), dél
előtt 10, délután fél 3. — Mátyásföld dél
előtt fél 12. — Kerepes-Kistarcsa délelőtt 
negyed 10. — Pestlőrinc délelőtt 11, dél
után 5. — Pestlőrinc Szemere-telep délelőtt 
háromnegyed 8. — Kispest délelőtt 10, dél
után 6. — Wekerle-telep délelőtt 8. — Rá
kosszentmihály délelőtt fél 11, délután 5.

A BUDAI OLDALON
Bécsikapu-tér délelőtt 9 Dóka Zoltán, dél

előtt 11 D. Dr. Vető Lajos, délután 7 Dóka 
Zoltán. — Toroczíkó-tér délelőtt 8 Peíhő 
István. — Óbuda délelőtt 9 Mezősi György, 
délelőtt 10 Mezősi György, XII. Tarcsay 
V.-út 11. délelőtt 9 (gyerm.) Ferenczy Zol
tán, délelőtt 9 Danhauser László, délelőtt 
11 Danhauser László, délután 7 Ruttkay 
Elemér. — Hűvösvölgy Lelkésznevelő In
tézet délelőtt 10 dr. Nagy Gyula. — Sza
badsághegy Diana-út 17. délelőtt fél 9. — 
Budakeszi (ref. templom) délelőtt fél 10. — 
Kelenföld délelőtt 8. (úrv.) Muncz Frigyes, 
délelőtt fél 10 (gyerm.) Muncz Frigyes, dél
előtt fél 11 (úrv.) Muncz Frigyes, délután 
5 Bottá István. — Németvölgyi-út 138. dél
előtt 9 Bottá István. — XI. Bartók B.-út 
158. délelőtt 12 Bottá István. — Csepel dél
előtt 11 Csonka Albert, délután 7 Gálát h 
György. — Budafok délelőtt 10 Visontai 
Róbert. — Nagytétény délelőtt 8 Visonta'i 
Róbert. — Kelenvölgy délelőtt 9 Bodrog 
Miklós. — Albertfalva délelőtt fél 11 Bod
rog Miklós. — Csillaghegy délelőtt fél 10, 
délután 7.

füzete első lapjára. Készül az életre. 
Az a fontos néki, am it tenni kell. 
Nemcsak a szülők és tanítók pa
rancsát hallja, hanem titokban , m é
lyen az emberrélevés parancsát is.

M ásik kisdiák ismerősöm is igazán 
rvermek. Ö is tenni akar. Nincs 
különösebb tehetsége. De az iskolá
jukban elindult nyelvoktatás nagyon 
érdekli. M inden helyzetet kihasznál, 
ahol gyarapíthatja tudását. Ha ta
nítója órák között beszél is valamit 
erről a tárgyról, m inden szavát fog
ja, m ert őneki ez a fontos. így ké
szül az életre.

Ezek élő, valódi gyerekek. Á llást 
foglaltak a jó  ügy m ellett. Célegye
nest igyekeznék, hogy életük ne le
gyen hiábavaló.

Jézus igéje és a kötelességüket 
helyesen érző gyerm ekszívek ébresz
tenek bennünket. így  szól az ébresz
tés: Vedd észre végre, m ire rendelt 
az Isten. A  nelzed rendelt m unkakör- 
ben, teljes emberi felelősséggel élj 
a Krisztus Delkénék jó vitézeként.

Dulcz Pál

Egyházi könyvek, iratierjeszíés
Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály, Budapest, VIII, Puskin- 
utca 12.
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— Ennek alapján  karvezetőink 
m ár megbeszélést ta rto ttak  arról, 
hogy advent első vasárnapján, este, 
az óbudai tem plom ban ta rtják  máso
dik együttes áhítatukat. A műsor 
m ár készen áld. Ez alkalom m al négy

I vagy öt műveit m utatnak  be együt
tesen.

— A karvezetők megbeszélésén 
— folytatta az esperes — egy rend
kívül nagy jelentőségű te rv  vető
dött fel, am elyet egyházmegyénk kí
ván megvalósítani. A  jövő év ta
vaszára pályázatot h irdetünk egy
házi énekkari m űvekre, am ely pá
lyázatra m ár most felhívjuk a  fi-

I gyeimet és szeretettel és rem ény
séggel várjuk  m ind az evangélikus, 
m ind a reform átus zeneszerzőinket. 
A pályázat feltételeit most dolgozzák 
ki, s mielőbb nyilvánosságra kíván
juk  hozni. A rra is van reménysé
günk, hogy a  pályázat anyagi felté
teleit is elő tudjuk terem teni s ez azt 
jelentené, hogy a  nagy tervben 
részvevő m uzsikusainkat méltó mó
don honorálhatjuk.

— A rra is kell gondolnunk, hogy 
kifejezést adjunk megbecsülésünk
nek áldozatkész és nagy tehetségű 
karvezetóinik és zeneszerzőink iránt. 
Ezért örülünk annak is, hogy két 
zeneszerzőnk művei külföldön :s s-- 
kert aratnak. A Nordiska Musik 
Förlaget, a  legnagyobb stockholmi 
zenem űkiadó vállalat, kiadásában 
megjelent a  Musica Organi c. orgo
nagyűjtem ény II. kötete. A 150 lap
ra  terjedő kötet a lak ja  olyan, m int 
a mi korálkönyvüniké. A gyűjte
m ényt H enry Weman, Svédország 
vezető egyházzenésze, az uppsalai 
dóm orgonása ad ta  ki s a kötetben 
a  20. század orgonaműveiből közöl
nek, Regertől kezdve. A főként né
m et szerzők m ellett ké t m agyar 
nevet is olvashatunk. Sulyok Imre 
kelenföldi orgonásunk »Preludium,

Tézus ú tja  Caesarea Filippihez ér- 
kezik. Vándordíjának ez a leg

szebb vidéke. A  tanítványok szeme 
nem tud betelni a szépséggel, am it 
a természet pompája eléjük tár. SoCk- 
felé jártak már. A  term észetnek sok 
templomában gyönyörködtek, de 
ilyet még nem  láttáik soha. Egész 
biztosan ott járt ez a gondolat a 
szívükön: m ilyen csodálatos lehet az 
Isten, aki m indezt m egteremtette. — 
Ezen a gyönyörű földi tájon vezeti 
el Jézus tanítványait messiási titká 
nak tündöklő templomába. A  leg
szebb vidéken a legszebb titokról: 
önmagáról beszél. A z t kérdezi a ta
nítványoktól: kinek mondanak en- 
gemet az emberek?

Vájjon m iért kérdi? Talán kíván
csiságból? — M int ahogy közöttünk  
szokás, hogy sokan megérdeklődiSk a 
mások véleményét: m it mondanak  
róluk. Jót-e, rosszat-e, hogy azután  
ehhez a vélem ényhez alakítsák át 
magukat, utailuit, viselkedésűiket, na
gyon sokszor a szívüket. M ilyen so
kan élnek ezen a világon, akik előtt 
olyan fontos ez az érdeklődés, hogy 
nincs is saját vélem ényük, tervül/c 
és útjuk, mindig a mások mondani
valói irányítják. V iszik előre, vagy 
hátra, m in t a hullám ok a kiránduló 
hajót. — Öh, nem! Jézusnak mindig  
megvolt a maga határozott útja, am it 
Isten akarata világított meg előtte. 
Ettől az úttól nem  lehetett sem el
téríteni, sem eltávolítani. Sem  em 
bernek, sem sátánnak, sem kereszt
fának. Nem  volt kíváncsi arra, hogy 
m it mondanak m ásoki m ert m inden  
pillanatban a szívén keresztül Is
tenre hallgatott.

Miért kérdi? Talán hiúságból? — 
M int ahogy közöttünk, em berek 'kö
zött szokás, hogy jó l esik sütkérez-

ÖRÖK KÉRDÉS
— Mt. 16, 13—20. —

ni abban a fényben, am it em berek  
szívből, vagy érdekből árasztanak 
reánk. Hallani a dicséretet és látni 
a tiszteletet. —• Óh, nem! Jézusnak  
nem volt szüksége em berek dicsé
retére, am ikor az égből simogatták 
Isten szavai: »Ez az én szerelmes 
Fiam, A kiben  nekem  gyönyörűségem  
telik.«

M iért kérdi a tanítványokat? Ta
lán azért, m ert megéhezett a sze
retet után?  — M int ahogy közöt
tünk, em berek között szőkás, hogy 
édesanyák és édesapák m egkérdik  
kicsiny gyerm eküket: — ki vágyók 
én neked? Hogy azután az arcukat 
átölelő puha gyerm ekkacsók melegé
től boldoggá pirosodjék az életük. 
M int ahogy a szerelmesék kérdik a 
párjukat: m i vagyok én neked? Hogy 
azután ebből a feleletből: — »min
denem«, a földi mennyország moso
lyogjon mámorosán feléjük. — Óh, 
nem! Jézus maga volt a szeretet szé- 
dítően sugárzó napja és az a né
hány napsugár, ami visszaverődik a 
földről, a naphoz képest csak ho
mály és halvány árnyék.

Nem  Jézusnak volt szüksége erre 
a feleletre, hanem  — a tanítványok
nak. Jézus azért kérdi őket, hogy 
a tanítványok tudják m eg egyszer 
igazán, hogy kicsoda ö . M ert ez 
m indenki számára sorsdöntő, hogy 
kicsoda a Krisztus. N em  úgy, hogy 
m inek m ondják Öt mások, az em 
berek, a barátai vagy az ellenségei, 
a közönyösök, vagy a rajongók, ha
nem ők, külön-külön. A z  ő szívük  
m it válaszol.

Jézus ezt a kérdést ma is igen 
gyakran fe lteszi m indnyájuitknak.

adagio és fuga« c. m űve és k é t ko- 
rálelőjátéka 14 lapon jelent meg, 
Kapi-Krá!ik Jenő »Dór toccata«-ja 
6 lapon. Sulyok első műve W eman 
kérésére készült. Népzenei gyöke
rekből táplálkozó, m agyar zenei 
nyelven m egírt kompozíció. Egyik 
koráleiőjátékával, am elyet a »Krisz» 
tus U runknak áldott születésén« ko-: 
rá lra  komponált, a  m agyar korái is 
képviselve van a gyűjteményben. A 
m ásik koráleiőjáték, am elyet a »Vi
gyázzatok, azt k iáltják« koráira írt* 
azt bizonyítja, hogy m ag y ar ' szer
zők az európai evangélikus hagyo
m ányban is benne gyökereznek. 
K api-K rálik Jenő műve szerencsé
sen és művészien m uta tja  be a kiasz- 
szikus hagyományok és a  m agyar 
stílus találkozását és összeötvöző- 
dósét.

A KELENFÖLDI ÉNEKKAR
karnagyának gratu láltunk zeneszer
zői sikeréhez és nyilatkozatot kér
tünk  tőle terveiről. Sulyok Im re a 
következőket m ondotta:

— Reménységünk szerint az idén 
meg tud ják  oldani a  templom fű
tését s ennek következtóben . az 
énekkar és zenekar oö/ehb egyház
zenei m űsorral ak a r szolgálni. A 
próbákat m ár ta rtjuk , most is azzal 
a szándékkal, hogy elsősorban az 
istentiszteleteken kívánjuk Istent 
dicsérni énekkel és zenével. Ami 
pedig egyházzenei áh ítatainkat il
leti, itt  is ké t célt tűztünk magunk 
elé. Először a  m a élő zeneszerzők 
műveinek bem utatását, másodszor 
az »a capella« egyházzenei kórusm ű
vek rem ekm űvei előadását. Őszi 
hangversenyünkön, am elyet október 
hónap végére tervezünk, K api-K rá
lik, Gárdonyi, Kodály és Sulyok 
m űveket adunk elő. Sulyok Im re 
ének- és zenekarra ír t 28. zsoltárá
nak ez lesz a  bem utatója. A hang
versenyen Peskó Zoltán is közrem ű
ködik Händel egyik orgonaverse
nyével. .Tervezünk még egy kará
csonyi ongonakoncertet az éneikkor 
közreműködésével, egy tavaszi or
gonahangversenyt szólistákkal és 
ugyancsak jövő év elején egy »a 
capella« énekkari áhítatot. Term é
szetesen részt veszünk a  budai egy
házmegye énekkari hangversenyén 
is. De em lítést érdem el az a  törek
vésünk Is, hOigy az orgonamuzsika 
és kaiveztés irán t érdeklődő ifjú
ság tagjai rendszeres irányítás mel
lett kapcsolódjanak az aktív  mun
kába.

— öröm m el és helyesléssel foga
dom Peskó Zoltán javaslatát, hogy 
Budapesten állítsuk össze idejében 
szolgálataink nap tárát. Ezzel el le
het kerülni azt, hogy egy-egy va
sárnap estére ké t zenei esemény 
esik. Az egyházzenei áhítatoknak 
olyan lelkes és állandó gyülekezete 
van, am ely megérdemli, hogy tekin
te tte l legyünk igényeire. L.

K arner:

Bevezetés a teológiába
Fűzve: 35,—, kötve 43,— F t 

Evangélikus Egyetemes Sajtó- 
osztály

K inek tartasz engemet? N em  azt 
kérdem  — mondja ilyenkor Jézus —, 
hogy m it m ondott rólam az im ád
kozó édesanyád, a történelem, a 
templom, vagy a bibliád, de te, te 
kinek tartasz engemet?!! M it mon
dasz rólam, amikor boldog vagy és 
amikor boldogtalan? M it mondasz 
rólam az élet harcában és a halál 
csendjében? Vagy amikor a bűneid
re nézel? E lek a te számodra? Hi
szed-e, hogy én vagyok az egyetlen  
Ű T ...?

Jézus a szív egyszerű és tiszta 
hangját várta a tanítványoktól, 
őszinte hitvallást. Ezért fordul olyan 
hirtelen feléjük: »És ti, k inek  mon
dotok en g em et. . .«

M inden em bernek két neve van. A z  
egyik itt, ezen a földön ismerős. Ez 
a név van beírva az anyakönyvbe, 
így hív az édesanyánk. Ezt sóhajtja  
a szerelmesünk. Es egyszer ez a név  
fakul el a f e j f á n . . .  A  m ásik ne
vünkről Jézus azt mondta, hogy fe l 
van írva a m ennyben. Ez a valósá
got mondja el rólunk s ilyen szavak 
vannak benne: hivő  — hitetlen, jó  — 
gonosz, egy m arék visszahulló por 
— Isten gyermeke.

Péter ebben a gyönyörű pillanat
ban ezt a másik, örök nevet m ondja  
ki, amikor megszólal: »Te vagy a 
Krisztus, az élő Istennek a Fia!«

Egyszer neked is felelned kell erre 
a kérdésre — m int m indenkinek. 
Különös kettősség, de ettől a felelet
től függ, hogy egyszer Jézus m ilyen  
nevet fog kimondani rólad.

Pétert ekkor nevezte el »kősziklád 
nak«. Megremeg a szívünk arra a 
gondolatra: ha m ost nevezne el —> 
m inket m inek nevezne?!

Friedrich Lajos
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O K SZA G O T É PÍTÜ N K
»A H A ZA F IA S NÉPFRONT soraiba hívja az ország építőit, a hazá- 

jvlk jó sorsára vigyázó férfiakat és nőiket, a béke igaz, és őszinte híveit« —■ 
ezekkel a szavaikkal kezdődik az Országos Béketanács felhívása, amelyben  
a Hazafias Népfronthoz való csatlakozását nyilvánítja  ki. »A m int száz
m illiók ereje ú tjá t állja a háborús törekvéséknek, úgy a Hazafias Népfront 
zászlaja alatt álló népünk is még nagyobb erőfeszítésekre lesz Iképes 
hazánk építésében, békénk védelm ében.« Békem unkánk és a Hazafias 
Népfront célkitűzései között szoros egyezés van. Mind a kettő a m i szívünk 
gondolatait, a magyar nép legnemesebb törekvéseit fe jezi k i és foglalja 
keretbe akkor, am ikor békében és jólétben élő országot épít. Féke te 
Sándor református esperes az Országos Béketanács ülésén az evangé
likus em berek gondolatainak is hangot adott, am ikor ezt mondta: »A  
Hazafias Népfront hívó szava ellenállhatatlan, m ert olyan új munkára, 
közösségvállalásra, olyan boldog élet megteremtésére szólít fel, amelyben  
személy szerint érdekelt m indenki, aSki csak nem  lett hűtlen emberi m él
tóságához. A z a tapasztalatom, hogy a protestáns egyházak lelkészei és 
tagjai nemcsak hogy örömmel fogadtáSk a Hazafias Népfront ajtónyitását, 
hanem már be is léptek a küszöbön.«

OR.SZÁGUNK ÉPÍTÉSE, békénk és jó lé tünk biztosítására való tö
rekvésünk visz bennünket is a Hazafias Népfront soraiba és ugyanez a 
törekvés állította be lelkészeinket és egy ház tagjainkat azok közé, akik  
lelkesen ve ttek  részt a Békekölcsön jegyzésében, hogy a  hazának kölcsön
adott forintokkal építsük országunkat. Egyházunk püspökei és lelkészei 
m indenütt az elsők között jegyeztek és jegyzésünk egész összege meg
haladja a tavalyit. Hazánlk népe örömmel üdvözölte ország építésünknek  
azt az új szakaszát, amely a kormányprogramra és az MDP harmadik 
kongresszusa célkitűzéseire alapozódik. Am ikor az ö töd ik  Békekölcsönt 
jegyeztük, erre az ú j szakaszra, erre az országépítésre ad tuk nemcsak 
forintjainkat, hanem szavazatainkat is. Dolgozó népünk helyesléssel k í
séri hazánknak azt a programmját, hogy népünk életszínvonalát fokozottan  
emelje. H elyesük a lakásépítkezéseket, a mezőgazdaság fejlesztésének  
átfogó programmját és a könnyűipar term elésének emelését. Ezért volt 
annyira egy a kölcsön jegyzésében Budapest és a vidék, a munkásság, a 
parasztság és az értelmiség. Tudjuk, m agunknak adtunk és ezért azt is 
tudjuk, hogy m agunknak ke ll közrem űködnünk a végrehajtásban is.

A  m i m unkánk, a m i becsületünk, a m i embertársaink iránti szere
te tünk kérdése is ország építésünk új szakaszának tovább fejlődése, ered
ményessége és népünk  — tehát saját m agunk  — jólétének emelése.

EG YH AZU NK NÉPE tudja ezt és tudja azt is, hogy bennünket az 
emberi becsületünk és hazafiúi buzgóságunk mögött hazánk építésének 
m unkájában fáradozásra serkent h itünk tanítása is. »A Hazafias Nép
frontban dolgozni nagy kitüntetés és tisztesség« — mondja az Országos 
Béketanács felhívása. A  békéért, embertársaink javáért dolgozni leg
elemibb keresztyén kötelességünk — visszhangozza reá keresztyén hitünk,

A  M A G Y A R  K Ö N Y V
Szórakoztat és tanít. N evel és felüdít. A z  idei könyvhét sátrai előtt 

hosszú sorok állnak. Voltak könyvek, m elyek  órák alatt elfogytak — 
am int az mostani könyvkiadásunkban egyébként is elég gyakori. Számos 
könyv nagy példányszámban jelent meg és a  válogatás nem  könnyű  
közöttük. A  klasszikus magyar és kü lfö ld i irodalom drágakincsei, mai 
irodalmunk kiválóságai együtt vannak az életünket, m unkánkat segítő 
különféle politikai és szakkönyvekkel, öröm m el köszöntjük ezt a sok 
könyvet és örömmel köszöntjük azt a sok embert, aki szívére szorítva a 
drága kincset, viszi haza és olvassa a  könyvet.

A z idei könyvhét valóságos, őszinte öröm. Megszaporodtak a szép- 
irodalmi m űvek, m egjelentek régen nem  kapható irodalmi gyöngysze
m ek, m int Jókai Mór Erdély aranykora, a Kőszívű ember fiai, Török 
világ Magyarországon című m űvei, M ikszáth Kálmántól a Szent Péter 
esernyője, Móricz Zsigmond Elbeszéléseinek most sorban kiadott IV. kö
tete és a Rokonok, K rúdy Gyula Hét bagoly-a, Móra Ferenctől az A rany- 
koporsó. M egvehetjük Aristophanes vígjátékait, Erenburg: Párizs bukása 
című ú j könyvét, Puskin Anyegin-jét. Ism ét kapható K arinthy Frigyes 
legnépszerűbb könyve, az Így írtok ti és a Tanár úr kérem. A z  új magyar 
írók közül ism ét m egjelent Darvas József V ízkereszttől szilveszterig, Szabó 
Pál: A  nagy temető című m üve, és Tamási Á ron is örvendezteti a magyar 
olvasókat a Szegénység szárnyai című könyvvel.

A z  idei könyvnap nagyszerű eredménye Balassi Bálint összes versei, 
m elyet az Akadém ia je len tete tt meg Balassi Bálint születésének 400. év
fordulójára. József A ttilá t gyönyörű bibliapapíron új kiadásban kapjuk  
és kapni lehet Batsányi János válogatott költem ényeit is. Válogatott köte
tekke l jelentek meg Illyés Gyula, Juhász Gyula, Csokonai V itéz Mihály, 
Benjámin László, Radnóti Miklós, Vajda János, Zelle Zoltán , Kónya 
Lajos. Robert Burns angol költő  válogatott versei m ellett albán, bolgár, 
román, lengyel költői antológiák képviselik a külföldet.

De fe lh ív juk  a figyelm et különösen az ifjúsági irodalomra. Megje
lent Jókai Mór: A  nagyenyedi két fű zfa  és más elbeszélések, Molnár Fe
renc: A  Pál-utcai fiák , című m űve, a külföldieket pedig gyerm ekkorunk  
legnépszerűbb könyvei képviselik: Kipling: A  dzsungel könyve, Sw ift: 
G ulliver utazása LAliputban, Verne Gyula: A  tizenötéves kapitány. Nagy
szerű könyvet adtak ki az ifjúság számára a szabadságharc csatáiról, és 
a gyerm ekek nagy örömére, furfangos képes nagy m esékönyv jelent meg, 
változtatható képekkel.

A  tisztuló, a magyar nem zeti öntudatot építő magyar könyvkiadás 
nagy örömet keltő aikalma ez a  könyvhét. A  magyar protestantizmus 
csillogó szem ekkel tekin t az idei könyvsátrakra.

Vető Lajos püspök részt vett Németországban a Gustav Adolf Werk 
és a Keresztyén Demokrata Unió Nagygyűlésein

Dr. Vető Lajos püspök, dir. Kádár 
Imre református konvonti főtaná
csos, teológiai akadémiai tanárral 
együtt visszaérkezett németországi 
útjáról. Eisenachban köszöntötte a 
Gustav Adolf Werk nagygyűlését, 
mely a mi Gyülekezeti Segélyünk
höz hasonlóan, a rászoruló evangé
likus egyházközségeket segélyezi a 
hívők adományai alapján. A Gus
tav Adolf Werk kilencvenagyedik 
évi nagygyűlését tartotta. Dibelius 
püspök, Haug stuttgarti püspök és

Müller magdeburgi püspök végezte 
a megnyitó istentiszteleteket, Lau 
professzor a Gustav Adolf Werk 
elnöke és a nálunk is járt Paul 
Gennrich főtitkár évi beszámolóju
kat tartották meg s mindketten há
lás szavakkal köszönték meg Vető 
püspökön keresztül azt a szeretetet, 
mellyel a magyar evangélikus egy
ház Gennrich főtitkárt magyar- 
országi útja során fogadta.

Ezután Vető püspök és dr. Kádár 
Imre professzor a Keresztyén De
mokrata Unió nagygyűléséin vett

részt Weimarban. A megnyitó isten
tiszteletet Mitzenheim thüringiaí 
püspök végezte. A magyar protes
táns egyházak nevében Vető püs
pök köszöntötte a nagygyűlést. A 
nagygyűlés a párt elnökévé ismét 
Otto Nuschke mindszterelnökhelyet- 
fcest, főtitkárává Gerald Göttingert 
választotta. A gyűlés lelkesen fog
lalt állást Németország egysége, a 
tömegpusztító fegyverek betiltása s 
a vitás nemzetközi kérdések békés 
úton való rendezése mellett,

Az Egyházak V ilágtanácsa evanstoni nagygyűlésének  
üzenete a m agyar evangélikus gyülekezetekben

Püspökeink közös körlevélben 
rendelték el, hogy valamennyi gyü
lekezetünkben főistentiszteleten ol
vassák fel az Egyházak Világtanácsa 
evanstoni második1 nagygyűlésének 
üzenetét. A rendelkezés úgy szólt,

hogy a világkereszténység fontos 
közös bizonyságtételét október 26-án 
kell felolvasni a gyülekezetekben. 
Az üzenet felolvasását lelkészeink 
mindenütt elvégezték. A templomi 
gyülekezetek nagy figyelemmel hall
gatták az evanstoni üzenetet és

mindenütt könyörögtek a vilig- 
keresztyénség jó szolgálataiért, az 
Egyházak Világtanácsa gyümölcsöző 
munkásságáért, a keresztyénség 
egységéért és az egyházak jó viszo
nyáért.

Isten nevében megnyitották a Teológia új tanévét
A teológia szép kápolnájában tan

évnyitó istentiszteletre gyűlt össze 
az Evangélikus Teológiai Akadémia 
tanári kara, ifjúsága s a szülők közül 
is többen. A reggeli istentiszteleten 
résztvett Dezséry László püspök is, 
a Teológia ügyeiben ezévben soros 
püspök, valamint GrünvaLszky Ká
roly egyetemes főtitkár is.

Friedrich Lajos, a Lelkésznevelő 
Intézet igazgatója hirdette az igét, 
majd dr. Pálfy Miklós, a Teológia 
dékánja nyitotta meg a tanévet, 
idézve az evanstoni nagygyűlés fő
üzenetét: — »Krisztus a világ re
ménysége«.

A megnyitó ünnepségen dr. Pálfy 
Miklós kézadással iktatta be az 
Akadémia új hallgatóit, Balázs Já

nost a szarvasi, Bárdossy Tibort a 
csöngei, Dedinszky Tamást a bé
késcsabai, Dorn Vilmost a győri, 
Fürst Ervint az orosházi, Harmathi 
Bélát az ősagárdi, Kecskés Gyulát 
az újmalomsokd, Lábossá Lászlót a 
nyíregyházi, Langer Károlyt a ceg
lédi, Lelkó Vilmost a rudabányai, 
Szilas Attilát a budahegyvidéki, 
Váczi Jánost a terónyi és Zászka- 
liczky Pált a fóti gyülekezet nevelt
jét. A Teológiának jelenleg 42 
hallgatója van. Imádkozzunk az 
evangélikus lelkésznevelés ügyéért. 
Egyházunknak szilárdhitű Teológiá
ra van szüksége, mely mélyen gyö
kerezik az Isten igéjébe, hűségesen 
őrzi egyházi hitvallásainkat s prófé
tai lelkesedéssel keresi egyházunk 
jövő szolgálatainak útját.

A z  á r v íz k á r o s u lta k é r t
Püspökeink felhívása nyomán or

szágszerte megmozdultak a gyüleke
zetek, hogy az árvízkárosultak ré
szére templomi offertóriumot ajánl
janak fel és így a kárt szenvedett 
honfitársak segítségére siessenek. La
punkban már több kiemelkedő offer
tóriumot közöltünk. Mai számiunk
ban ismertetjük a Déli Egyházkerü
let pénztárába befolyt és még eddig 
nem közölt offertóriumokat. Az 
Északi Egyházkerület offertóriumai- 
nak ismertetése következő számunk
ban lesz.

A Déli Egyházkerületben az affér- 
tóriumok összege eddig: 26.916.09 Ft.

Az egyes offertóriumok a követke
zők: Battonya 30, Gerendás 52, Gyo- 
ma 80, Gyula 30, Mezőberény I. 330, 
Mezőberény II. 330, Mezőhegyes 44, 
Nagybánhegyes 205, Csabacsüd 100, 
Csanádapáca 50, Csorvás 70, Oros-

O K  T O B
— Majd ősz lesz — mondtam  — és most itt  az ősz,
— Elm úlik a nyár — és kihűlt az égbolt.
Gomoly felhőktől a hegyfok redős,
a napsütés a folyó színén szétfolyt.
Ágnes haja a vad szelekbe foszlott 
s ha látni vágyom, magam építem  meg 
magamból a levélrajokba bomlott 
tájat, akár homokvárát a gyermek.

Szappanbuborék, szivárványszínű, 
a légbefújom, szétpattan és vége: 
ez volt nyaram  — magam vagyok, a hű 
mindahhoz, am it kékeres kezébe 
elémtartott, egy félpercre, a múzsa, 
m ásik félperc — és semmivé foszolt: 
homlokomat most avar koszorúzza 
s fe jem  fölött nem  nap ragyog, de hold.

Friedrich Hölderlin em lékének  
Csónak a kék tón, sikló messzeségek,
Tihany foka, Somogy, zengő napok, 
szobám, hol pislafényű gyertya égett, 
tűnő csodák — én m indhöz hű vagyok.
Nyomomban már az ősz rezdíti lombját 
a gesztenyéknek és szeme figyel, 
reszketve összehúzódik a dombhát, 
az ég sosem volt még ilyen  közel ■—

és sosem voltam  közelebb az éghez: 
term ékeny ősz gyümölcse, ős-zamat 
érik bennem. Lassan kiteltre érek  
a nyár után, a szürke ég alatt — 
itt feszül bennem minden, ami régi 
és m inden ízből egy szem ernyi él: 
én őrzök m indent, m int aki megérzi, 
egyszer m indez egy kis világnyit ér.

Vidor Miklós

háza 118, Rákóczitelep 35. Szente- 
tomya 60, Pusztaföldvár 100, Ámb- 
rózfalva 90, Hódmezővásárhely 52, 
Csépa-Nagyrév 73, Makó 198, Mező
túr 110, Nagymágócs 22, Szeged 197, 
Szentes 28, Szolnok 25, Tiszaföldvár 
165, Apostag 51, Baja 50, Csengőd 
75, Dumaegyháza 74, Kisapostag 91, 
Harka 463, Kecskemét 143, Kiskőrös 
816, Bocsa 101, Ácsa 206, Alberti 
678, Aszód 350, Bénye 100, Cegléd 
200, Csömör 507, Csővár 224, Domony 
458, Dunaiharaszti 177, Főt 1500, Gal- 
gagyörk 75, Gödöllő 130, Gyón 160, 
Gyömrő 150, Hévízgyörfe 110, Iklad 
214, Irsa 326, Ócsa 25, Péteri 120, 
Tápiószele-Parmos 140, Tápiószent- 
márton 104, Budapest—Rákóczfl-út
41, Kispest 309, Cinkote 253, Zugló 
330, Ferencváros 250, Pestújhely 25, 
Újpest 337, Balatonszárszó 190, Barcs 
80, Banlahida 84, Bábonymegyer 99, 
Csurgó 40, Etseny 430, Iharo6berény 
92, Kaposvár 240, Kötcse 202, Nagy
kanizsa 170, Nemespátró 60, Porrog- 
szentkiráűy 50, Pusztaszeniüászíló 220, 
Sand 158, Siófok 235, Somogydöröcs- 
ke 120, Somogyvámos 123, Zalaeger
szeg 106, Zalaistvánd 402, Zalaszenit- 
grót 100, Alsónána 50, Bikács 115, 
Bonyhád 341, Csikóstöttös 113, Dom
bóvár 270, Dunaföldvár 96, Egyhá- 
zaskozár 67, Felsőnána 50, Gyönk 
179, Gyönköny 250, Hidas 73, Izmény 
40, Kalaznó 50, Kaposszekcso 180, 
Keszőhidegkút 150, Kéty 24, Kölesd 
100, Magyarbóly 130, Mágócs 138, 
Majos 129, Nagyszékely 35, Paks 266. 
Pálfa 30, Pécs 376, Sárszenfelőriinc 163, 
Siklós 102, Tengelic 33, Varsád 50, 
Vasas 20 forint.

M eiser püspök levele  
Frings kard in álish o»

Augusztus 31—szeptember 5-e kö
zött rendezték meg Fuldában a het- 
venhatodik német katolikus nagy
gyűlést. A nagygyűlésen egész Né
metország minden részéről vettek 
részt katolikusok, mintegy kétszáz
ezren. A Német Demokratikus Köz
társaságból 21 ezer részvevő érke
zett. A hat napon át tartó gyűlés 
főtémája: »-Lesztek nékem tanúim.« 
A német evangélikus Egyházi Na
pok vezetőjének, dr. Thadden Trieg- 
laffnak a nevében az Egyházi Na
pok alelnöke, Fr. Lahusen mondott 
üdvözletét. »Ismeretes mindnyájunk 
előtt egyházaink különbözősége. Ügy 
gondolom — mondotta •— hogy va
lamennyien állandóan fájlaljuk a 
szakadást. Ne szűnjünk meg azért 
Istent arra kérni, hogy kegyelmé
ből ajándékozzon meg bennünket 
azzal az egységgel, amelyet embe
rek nem tudnak létrehozni.« A va
sárnapi záróünnepség csúcspontja az 
a szertartás volt, amelynek kereté
ben Németországot és az egész- né
met népet Mária szeplőtelen szívé
nek ajánlotta fel Frings kardinális 
a következő szavakkal: »Hazánkat, 
amely a régi időkben valóban Má
ria országa volt és amely tele volt 
hintve a boldogságos Szűz tisztele
tére emelt templomokkal és kápol
nákkal, Mária különös oltalmába 
kívánjuk ajánlani. , .«

Ezzel az eseménnyel kapcsolatban 
D. Meiser müncheni püspök, az 
Egyesült Németországi Evangélikus- 
Lutheri Egyházak elnöke, Frings 
kardinálishoz intézett levelében a 
következőket írta: »Ez a hír evan
gélikus körökben nagy nyugtalansá
got keltett. Mivel szívünkön visel
jük a felekezeti békességet, sajnál
koznunk kell afelett, hogy ez az 
esemény a lakosság evangélikus ré
szének vallásos érzéseit sérti. Mint 
evangélikus keresztyének, Isten igé
jéhez vagyunk kötve, ezért Isten és 
ember között nem ismerünk más 
közbenjárót, minit egyedül Jézus 
Krisztust.«

A Die Kirche című egyházi heti
lap a következőket írja: »Az evan
gélikus öntudat számára Német
ország Máriának való felajánlása 
szorongató jel. A német és európai 
történelem minden ellenreformációs 
ténykedése Mária nevében történt 
és Mária-oszlopokat állítottak fel a 
városokban és vidéken mindenütt, 
ahol a reformációt tűzzel-vassal 
pusztították és az ellenreformációt 
juttatták diadalra. Németországnak 
Mária számára történt felajánlá
sával kapcsolatos állásfoglalásunkat 
három pontban foglalhatjuk össze: 
A pápai nyilatkozatok és a pápai 
rendelkezések az evangélikus ke
resztyének számára nem elkötele- 
zők. A német nép keleten és nyu
gaton túlnyomó többségében evan
gélikus. Márcsak ezért sem lehet 
Németország Mária számára történt 
felajánlása a német népre vonatko
zóan elkötelező jellegű.«

„Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az éa szeretetemben“ (János 15, 10.)
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A Z  A N G Y A L O K R Ó L
Szeptember 29-e a régi kalen

dáriumok szerint: Mihály főangyal 
névünnepe. A reformáció korá
ban s még azután is sokáig egy
házunk megünnepelte ezt a napot. 
Mindenesetre az egyházi év utolsó 
szakaszának sajátos veretet adott ez 
az ünnepnap: az egyház tekintete 
mindinkább az örökkévalóság, a 
mennyei világ, Isten eljövendő or
szága felé fordul. Ezért időszerűnek 
látszik, hogy éppen ebben az idő
szakban foglalkozzunk egyházi taní
tásunknak egy eléggé elhanyagolt, 
sok félreértéssel, tévedéssel elhomá
lyosított részével: az angyalokról 
szóló tanítással.

Mindazt, amit a Szentírás erről a 
tárgyról mond, talán legmagvasab
ban a Zsidókhoz írott levél 1. ré
szének 14. verse foglalja össze. E 
versnek egy-egy mondatát állítjuk 
mondanivalóink élére.

1. SZOLGÁLÓ LELKEK

Amikor az angyalokról szólunk, 
<j keresztyén hit és ism eret határte
rületein járunk. Egy lépés a határon 
túlra és felelőtlen okoskodások in- 
goványába merülünk. De ha túlzott 
óvatosságból elkerüljük ezt a terü
letet, — megcsonkítjuk hitünk gaz
dagságát, A Szentírás szűkszavú köz
léseihez kell magunkat tartanunk; 
többet nem mondhatunk, de keve
sebbet sem.

Isten teremtette a földet és — o 
m ennyet is. Ez utóbbin a Szentírás 
Isten teremtett világának a szá
munkra most még láthatatlan, hoz
záférhetetlen részét érti. Amit Is
tenről I. Tim. 6, 16. mond: hogy ö  
hozzáférhetetlen világosságban lako
zik, az áll az egész úgynevezett 
mennyei világra is. (Kol. 1, 16.). E 
mennyei világhoz tartoznak az an
gyalok.

N evük  a Szentírásban néha csak 
egyszerűen a »mennyeiek« (Fii. 2. 
10), néha a »szentek« (89. Zsolt. 6; 
Jób 5, 1), vagy »Isten fiai«, sőt »is
tenek« (Zsolt. 89, 7; Jób 1, 6; 2 .1 ;  
Zsolt. 82, 1), vagy »Szeráfok« (Ezs. 
6, 2), vagy »Kerutok« (I. Móz. 3, 24; 
I. Sám. 4, 4; II. Sám. 22. 11); vagy 
a »vének« (Jel, 4, 4—8), Név szerint

kettőt említ a Biblia: Mihályt (Dán. 
10, 13; 12, 1; Jel. 12, 7) és Gábrielt 
(Dán. 8, 16; 9, 21; Luk. 1, 19. 26). 
Szám ukról s egyéb viszonyaikról 
csak egy-két célzást találunk; a ka
rácsonyi történetben hallunk az an
gyalok seregeiről és — a getseirna- 
nei jelenetben említi Jézus az an
gyalok légióit. Egyébként azonban 
term észetükről mit sem szól Isten 
igéje. Mintha ezzel is arra akarna 
bennünket inteni: ne kutassuk m i
voltukat, hanem inkább figyeljünk  
szolgálatukra! S ezt maga a Szent
írásban leggyakrabban előforduló 
»angyal« név fejezi ki a legtárgy- 
Bzerűbben. Angyal magyarul azt je
lenti: követ, küldött, hírvivő. Ebben 
van létezésük értelme, a szolgálatuk
ban s azon kívül nincsen is igazá
ban önálló létük. Nem szükséges 
róluk többet tudnunk, mint amit 
szolgálatuk végzése közben önma
gukból megmutatnak. Isten szolgái 
tehát ők, parancsának végrehajtá
sára. Amikor Isten az ember meg
mentésének művét végzi, e munká
jában néha szerszámai az angyalok. 
Isten útjában, mely Tőle hozzánk 
vezet, akaratának hordozói, üzeneté
nek vivői. Sohasem önállóan, soha
sem magukban tárgyai az angyalok 
valamely bibliai történetnek, hanem 
csak kísérőjelenségei annak a nagy 
drámának, ami a Szentírásnak egyet
len tárgya: Isten és az ember vi
szonyénak, a bűn és a megváltás 
ügyének.

Van az angyalok szolgálatának egy 
befelé, a m ennyei világ felé fordult 
része. Ez a »m ennyei istentisztelet«, 
Istennek imádása és dicsőítése a 
mennyben, vagyis teremtett világá
nak azon a részén, amely már most 
feltétlenül és kizárólagosan az Ö 
egyedülvaló dicsőségét hirdeti. Ez 
azonban nem terelheti el figyelmün
ket arról, ami számunkra most az 
angyalok szolgálatából a legfonto
sabb és ami felé szemünket a Szent
írás bizonyságtevése is irányítja: a 
világ megmentése, az ember üdvö
zlése körül való szolgálatukról. Ami
kor arra gondolunk, hogy az angya
lok Isten szolgái, szolgáló lelkek, 
akkor elsősorban erre a szolgála
tukra gondolunk.

G. Gy.

E g y h á z z e n e i  BCr ó n o k a
OKTÓBER 24-én,,-vasárnap este 6 óraikor a  kelenföldi evangélikus 

temp lomban egyházzenei est lesz Peskó Zoltán orgonaművész, valamint 
a gyülekezet ének- és'zenekarit' közreműködésével. Vezényel Su lyok Imre. 
Műsoron: Bach: Erős vár korálelőjáték, — K apy-K ráiik Jenő: Ünnepi 
ének, — Gárdonyi, 62. Zsoltár, — Händel: D-moll orgonaverseny, — Su
lyok: 28, Zsoltár (Bemutató előadás), —  Kodály: A  114. genfi zsoltár, (

NOVEMBER 8-án, hétfőn este 8 órakor a Deák-téri templomban: a 
Lutheránia ötven éves Jubileumi estje. Műsoron: Bach J. S.. H-moll mise. 
Szólóénekesek: M. Molnár Éva, Sándor Judit, Tiszay Magda, Szabó 
Miklós, Litassy György. Lutheránia ének- és zenekar, vezényel: Weltler 
Jenő: Orgona: Zalánfy Aladár,

1954. október 10. — Szentháromság után 17. vasárnap — »A keresztyén 
egységről« — 1. Kor. 12, 12—26. — Jn. 17, 20—26. — Liturgikus szín: zöld.

RÁDIÓS FÉLÓRA
Október 10-én, vasárnap d. e. Vs9 

órakor evangélikus vallásos félórát 
közvetít a Petőfi-rádió. Igét hirdet: 
Káldy Zoltán esperes.
BUDAI EGYHÁZMEGYE

Az egyházmegye lelkészi munka- 
közössége pályázatot hirdetett »A  
félelem szerepe a megtérésben« 
címmel. A pályázat első díját B,i- 
gya Géza aszódi és Mohr Gedeon 
menguszfalui (Csehszlovákia) lel
kész nyerte, a második díjat Gáncs 
Aladár nyíregyházi lelkész, a har
madik díjat Buthi Dénes siófoki lel
kész.

Az egyházmegye akt. 9-én és 10-én, 
szombaton és vasárnap tartja őszi 
ifjúsági csendesnapját a Lelkész
nevelő Intézetben Várady Lajos 
esperes, továbbá Csonka Albert, 
Dóka Zoltán, Ferenczy Zoltán és 
Mezősi György segédlelkészek szol
gálatával. A csendesnapok össze
foglaló címe: Tovább! — Az össze
jövetelek szombaton d. u.* 4 óra
kor, vasárnap d. e, 10 órakor kez
dődnek.
ANGYALFÖLD

A gyülekezet október 10-én, d. 
u. 5 órai kezdettel tartja rendes 
havi műsoros szeratétvendéigsógét. 
Előadást tart: Danhauser László 
budahegyvidéki lelkész. A ezeretet- 
vendégségre a gyülekezet tagjait, 
barátait és az érdeklődőket ezúton 
is hívja és várja az egyházközség.
PESTLŐRINC

Október 7—10-ig minden este 7 
órakor igehirdetés-sorozatot tart a 
templomban Scholz László zuglói 
lelkész. Október 7-én: Tégy bátran 
vallomást; 8-án: Légy gazdag Is
tenben; 9-én: Keresd az Isten or
szágát — címen. Az igehirdetés
sorozat 10-én, vasárnap d. e. 11 
órakor úrvacsorái istentisztelettel 
fejeződik be.
PESTÚJHELY

Október 10-én d. u. 5 órakar gyü
lekezeti est lesz a templomban. Ez 
alkalommal a műsort a Teológia 
hallgatói adják. Igét hirdet Fried
rich Lajos lelkész, a Lelkésznevelő 
Intézet igazgatója. A gyülekezeti 
est után szeretetvendégség lesz,
CSÖGLE

A kicsiny gyülekezet presbiterei 
önkéntes felajánlással kétkezi mun
kával megjavították a templomud
var omladozó épületrészeit, konfir
mált leányok pedig Önként vállal
ták a templom takarítását és az 
oltár díszítését.

KELET-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
A lelkészi munkaközösség szep

tember 23-án Békéscsabán tartotta 
első munkagyűlését. A lelkészek az 
új munkaév kezdetén testületileg 
járultak az Úr asztalához. Deme 
Károly mezőberónyi lelkész vezette 
be a homiletikai munkaközösség 
munkáját, majd Sztehló Gábor, a 
Diakóniai Osztály ügyvivő lelkésze 
tartott előadást a Diakóniai Osztály 
munkájáról, jelenlegi helyzetéről 
és jövő terveiről. Mekis Adám es
peres adott tájékoztatót az aktuális 
egyházi kérdésekről és események
ről, majd Fecske Pál sajtólelkész 
az egyházi sajtóról; továbbá felhívta 
a gyülekezetek figyelmét arra, hogy 
a még hátralévő időt alaposan hasz
nálják ki a Gyülekezeti Segély 
munkájának minél eredményesebbé 
tétele céljából,

Az egyházmegye több gyülekeze
tében, így Békéscsabán, Mezőberény 
két gyülekezetében, Gyulán és Tót
komlóson nagyobbszabású tatarozás! 
munkák vannak folyamatban az 
egyházi épületeken,

GYENESDIÁS
Szeptember 16-án diakóniai érte

kezlet volt a Somogy-zalai egyház
megyében végzendő diakóniai szol
gálat kérdésedről. A szept. 20—21-iki 
lelkészértekezleten megbeszélték a 
diakóniai szolgálattal kapcsolatos 
gyülekezeti teendőket, a tervek ki
dolgozásával Lágler Béla egyház- 
megyei diakóniai lelkészt bízták 
meg. A lelkészek elhatározták a 
már korábban tervbevett körzeti 
presbiteri napoknak még az ősz fo
lyamán való megtartását. Előadás
sal szolgálták: dr. Pusztay László, 
Teke Zsigmond, Lágler Béla, Jakus 
Imre és Dubovay Géza lelkészek, 
igét hirdetett: Molnár Lajos és 
Hegyháti János, Úrvacsorát osztott; 
Loós János,
TÓTKOMLÓS

A tótkomlós! gyülekezet szeptem
ber 26-án vallásos estet rendezett a 
Gyülekezeti Segély javára, melyen 
Fecske Pál, a Gyülekezeti Segély 
egyházmegyei előadója szolgált ma
gyar nyelven, míg szlovákul Kop
pány János helyi lelkész.

FÓT
Belmissziói Otthon

Asszonyok és leányok csendes* 
hete: november 4—8.

Férfiak és fiúk csendeshete: no
vember 10—14.

Alapfokú kántorképző és bél- 
missziói tanfolyam kezdődik no
vember 16-án férfiak és nők szá
mára. Részletes felvilágosítást ad 
az Otthon vezetősége.
AJKA

A gyülekezetnek sikerült egy 125
köbcentis »Csepel« motorkerékpárt 
vásárolnia 6733.— Ft-ért. Ezúton 
köszönik meg mindazoknak, akik a 
motor beszerzésében segítségükre 
voltak.
GYÉKÉNYES

A gyülekezetben október 11—17-e 
között igehirdetéssorozatot tarta
nak, melynek szolgálatát Pál Béla 
tápiószentmártoni lelkész végzi. 
Ugyanezen időben az egyháztanács 
tagjai számára előadássorozat is 
lesz, az előadássorozatot Rédey Pál 
egyházkerületi lelkész tartja.
RÁKOSKERESZTÚR

Október 3-án a gyülekezetben ál
dozati vasárnapot tartottak,
MENCSHELY

Szeptember 26-án adta át ren
deltetésének Halász Béla esperes a 
hivek áldozatkészségéből létesített 
gyülekezeti termet. Az ünnepségen 
részt vett Bácsi Sándor püspök- 
helyettes is, aki igehirdetéssel és a 
szeretetvendégségen előadással szol
gált.
VÉSE

Szeptember 5-én gyülekezeti nap 
keretében Dubovay Géza kaposvári 
lelkész szolgált a gyülekezetben,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Október 3-án a gyülekezetben a 
délelőtti istentisztelet igehirdetési 
szolgálatát Cserháti Sándor szegedi 
segédlelkész végezte^
GALGAGYÖRK

Október 17-én a gyülekezetben ál
dozati vasárnapot tartanak, melynek 
bevétele a templomtető megjavítá
sát szolgálja,
ESÜKVÖ

Znonovlcs Imre és Csizmadia Ka
talin október 9-én tartják esküvő
jüket a rákospalotai templomban.

Battonyán Benczúr Sámuel és 
Lankovlcs Eleonóra a gyülekezet, 
valamint gyermekeik és unokáik 
körében ünnepelték házasságköté
sük 50. évfordulóját.

BOTTÁ ISTVÁN: BIBLIAI TÖRTÉNETEK
az általános iskola I. és III. osztályú tanulói részére, Kb, 160 oldal

A ra: 8,—  F t

Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály

B o c s k a i  I s tv á n  k i h ú z z a  a  k a r d j á tH ÁRO M SZAZÖ TVEN évvel ezelőtt indult 
meg a Bocskai István vezette nagy szabad
ságharc, a X V II. és X V III. század vallás- és 
országszabadító felkeléseinek első szakasza. 
Jelentős volt ez a harc m inden tekin tetben s 
rányomta bélyegét nem csak kortársaira, ha
nem  kétszáz esztendőn át a magyar társa
dalom egész gondollkodására, útkeresésére, 
magatartásának és harcainak módszerére.

Bocskai István úgy ugrott a történelembe, 
m int egy bozótból Htörő lovas, alkit senki 
sem vár. Azazhogy egy ember várta, akinek  
a szemében ott volt a nem zet ítélőképessége. 
Ez az ember: Bethlen Gábor volt, Erdély ké
sőbbi nagy fejedelm e, Bocskai örökségének 
átvevője és gondozója. A  bujdosók, a török
párti magyarok Bethlent választják meg fe 
jedelemnek. Várakozással tekin tenek a csodá
latos képességű fiatal emberre. Ó pedig azzal 
ejti ámulatba híveit, hogy rám utat a távol
ban nyugodtan élő bihari földesúrra: Erdély
nek m ost Bocsfkai Istvánra van szüksége, nem  
énrám, válasszátok meg Őt fe jedelm etekül!

S ez annál érdekesebb kijelentés volt, m i
velhogy Bocskai épp az ellenpártnak, a ném et
barát magyar pártnak a híve, am elyik halálos 
harcát vívja, ősi szokás szerint, a török-párt
tal. Hisz köztudomású, hogy a református 
bihari úr Rudolf császár híve, titkos taná
csosa, soká élt a különc császár prágai ud
varában. De k i tudja, m i lakozik a szívek
ben? K i tudja, m ivel telik meg a szem  s m it 
mond szótlanul az agy, amikor felm erülnek  
a nagy kérdések: mi légyen a hazával? 
Bethlen a távolból, tapasztalat alapján, job
ban tudja bárkinél, m it gondol magában 
Bocskai István. Tudja, hogy önzetlen hazafi, 
akit csak Magyarország ügye érdekel. S Er
dély az a bástya, am ellyel föltámasztható az 
egész magyar nem zet szabadsága. A z or
szág forr. A  császár semmibe veszi a saját 
híveit is. Idegen vallon zsoldosai garázdál
kodnak az országban szörnyűbb csapásként, 
m int a török hadak. A  császár !kapitányai le- 
lecsapnalc a földbirtokosokra, birtokaikat el
kobozzák s a birtokost magát csak óriási vált
ságdíj kifizetése után bocsátják szabadon. 
Roppant ügyes módszer. De a néppel még 
egyszerűbben bánnak el. Ha nem  fizet, .nem  
szállít gabonát, marhát és takarm ányt, fe l
gyújtják a falut. De minderre még nem  moz
dult meg Bocskai István.

Még ke lle tt más is ahhoz, hogy meginduljon,

BELGIOJOSO, a császári hadsereg kassai 
kapitánya fennhéjázó, szem telen mozdulattal 
üzen Bocskainak: A d j kölcsön húszezer fo 
rintot, de azonnal! Bocskainak meg se rezzen 
a szeme, amikor visszaüzeni: Nincs, nem  ad
hatok! Ettől kezdve a kassai parancsnok ha
lálos ellensége Bocskainak. Azon töri a fejét, 
hogyan tudná megbosszantani, hogy véghetet- 
len nyugalmát elveszítse az eretnek s kitör
jön. Katonáival Bocskai kiváltságos birtokain 
törvénytelenül behajtatja a tizedet s nagyot 
röhög, amikor Bocskai tiltakozik. Bánffi Dé
nesi, Bocskai unokaöccsét csellel elfogatja, 
birtokait m enten  elkobozza s magát a fiatal 
főurat csak többezer forintos váltságdíj k ifi
zetése után engedi el. Ekkor írja meg Bethlen  
Gábor híres levelét Bocskainak s küldi el 
titkon az üzenetet: »az Istenre nézve elsőben, 
annakutána hazájának, nemzetének is utolsó 
veszedelmét látván elközelíteni, serkenjen fel 
és kösse fel az harangot.« Bocskai összehúzta 
a szemöldökét: a török pártjára álljon? Nem. 
Erre nem  képes. Hite megingott a Habsbur
gokban, de nem  fedezett fe l biztonságot a 
szultánban. Bethlenek ajánlatát elutasítja,

H iányzott m ég egy lökés.
Ezt is megkapta. 1604 kora őszén lóra kap 

s kevés kísérettel bejárja birtokait, Erdélyt. 
Három éve nem. látta szűkebb hazáját, m m  
mozdult Iki a várából. Most látnia kell, hogy 
a valóság m inden hírnél sötétebb. Kővártól 
Szászvárosig nincs egy ép hely, Kolozsvár 
sem az. K iégett rom ok fogadják. G yulafehér
várt alig maradt valami a híres fejedelm i 
palotából. Ahol Erdély legelőkelőbb család
jai forogtak nemrég, most rablók és koldusok 
állingálnak s lesik a zsákm ányt, m in t a ke
selyű. Nincs kenyér, nincs hús, a nép éhezik. 
Ruhája rongy, erkölcse semmi, hite elvesző
ben. M itévő legyen, aki önnön magánál tovább 
gondol s szíve van százezrekért? Rudolf csá
szárnak nemcsak a tisztjei, de mindahány 
zsoldosa volt, gyorsan és kíméletlenül rabolt, 
hogy legyen m it hazavinnie, nyugatra. Ezektől 
a vallon rablóktól várhatja-e hazája felsza
badítását? Keserűen legyintett.

BETHLEN minderről tudomást szerzett. 
Mondják, hogy levelének hasonmását ő maga 
dolmányába dugta, a dolm ányt lóra Ikötötte 
s a lovat Dampierre kapitány táborába ker
gette, A  többi úgy pergett le, m in t a film 

kockákon. Belgiojoso örömében táncra per
dült, am ikor a levelet lefordították neki. 
»Megvan, megvan Bocskai!« —kiálto tt fe l s 
legott diktálta a levelet a császárnak: a »hív« 
Bocskai im m ár a törökkel cimborái, elárulta 
urát és m inden m últjá t, hatalmazza fe l a 
császár, hogy rajtaüthessen s fogolyként hoz
hassa ítélőbírái elé. Máris látta, m ekkora  
vagyonnal gyarapodik családi kincstára. S 
óvatosan, hogy a nemes vad szimatot ne 
kapjon, követett kü ldö tt Biharba, kérve, k e 
resse fe l Bocskai uram  Kassán, de m inél 
előbb.

Bocskai ú tja  végén, Szatmárban, értesült 
bizalmasan Belgiojoso cselvetéséről. Most 
derült ki, micsoda józan elme. Belátja, hogy 
Kassára nem  mehet, tőrbecsalják. A  törökhöz 
forduljon? Magyarország rendjeltől kérjen  se
gítséget? Erdély országgyűlését keresse meg 
gyorsan s kérje, 'karolják fel? Magyarország 
rendjei messze voltak, Erdély ural gyűlölték  
Habsburg-pártisága m iatt. Ügy döntött, hogy 
megvédi önmagát. Gyorsan megerősítette vá
rait, maga Sőlyomkő várába húzódott s üzent 
a bujdosóknak, Bethlen Gábornak, segítsék 
meg. Balgiojoso is gyorsan cselekedett, meg
indította csapatait az »áruló« ellen, rárohant 
Szentjóbra s bevette, aztán K ereki várát vette  
ostrom alá, de sikertelenül. Most már azon
ban Bocskai eldöntötte, m itévő legyey. Kar
dot húzott a karddk ellen.

DE GYÖNGE VO LT MEG. K ereki vára 
körül ott tanyázott háromszáz hajdú. Faluju
kat felgyújtotta  a török, kirabolta az osztrák, 
csapatokba verődve fosztogatták a vidéket, 
ott p ihentek meg, ahol zsákm ányra akadtak. 
Marcona alakok voltak, rongyosak és halál- 
raszántak a halálos csapások  közt. Nem  is
m erték otthont, nem  ism ertek irgalmat, nem  
ism ertek törvényt és Istent. A  császár zsold- 
jában álltak. Bocskai nagy emberismerő volt, 
mert ebből a kétes hadból szervezte meg 
hires hajdú-sereg ériek magvát. Kapitányát, 
örvéndi Pált küldte közéjük.

— Mondd meg nek ik  — oktatta  a kapi
tányt, — hogy nem  érdemes betyárkodni, 
am ikor a haza, a közös otthon végveszélyben  
ván. Nézzenek körül és gondolkodjanak. A  
császár zsoldosainak egyetlen célja: Magyar- 
ország fennálló részeinek teljes tönkretevése, 
a magyar; nem zet kiirtása, a protestáns va l

lás eltiprása. Ha velem  tartanak, én győze
lemről győzelemre viszem  őket. Ha m egm a
radnak az országgyilkosok kutyaszíján, őket 
is eléri a sors. En a felszabadító hadjárat 
után m ind letelepítem  őket, kapnak földet, 
házat, alapíthatnak tisztességesen családot a 
énekelhetik szabadon a zsoltárt.

örvéndi Pál elm ent és visszatért a  három
száz hajdúval. M ind esküdött, hűségesen ki
tart Bocskai m ellett. Ezzel a háromszáz em 
berrel Bocskai megszállta a Berettyó és az 
Er gázlóit és Székelyhíd községet, az átkelő
helyet. Jó stratéga volt, tudta, hol kell várni 
a támadást. Jött Belgiojoso és Dampierre, 
sőt egy harmadik sereg is, Pecz kapitány ve
zetésével. Három felöl rohantak rá K ereki 
várára. De Bocskai hajdúi, m ikén t a farka
sok, rá juk törtek az átkelőhelyen, Á lm osá
nál, kora hajnalban, 1604 Október 15-én a 
lekaszabolták Pecz seregét. Maga Pecz ka
pitány is fogságba esett.

BO CSKAI JÖ L SZ ÁM ÍTO TT  a továbbiak
ban is. Belgiojoso a hírtől úgy megrémült, 
hogy harc nélkül fu to tt Nagyváradig, ahol 
először ju to tt lélekzethez. A  császár hajdúi 
százával átállottak Bocskai hűségére. Látták, 
ki van a nép pártján s ki van ellene. Bocs
kai már hatezer hajdúval bevonul Debre
cenbe. Ettől Ikezdve nem  bírja megállítani 
senki. A  vallonok és kapitányaik gyáván  
m egfutamodnak a hajdúk hírére is már. Bel
giojoso húszezer válogatott s kitűnően fe l
szerelt zsoldossal fu t Váradról Kassára. To
kajnál a hajdúik rárohannaJk a menetelő had
ra, Rakamaznái újból megszorongatják, le
kaszabolják a hátvédet s kergetik az osztrá
kot. Kassa kapuinál hiába könyörög Belgio
joso. Hiába ígéri, hogy visszaadja a dómot a 
protestánsdknalk. Kassa magyar evangélikusai 
és reformátusai nem  m ennek lépre. A  szoron
gatott Belgiojoso kénytelen agy oncsig ázott 
hadával tovább futni. Mire azonban Szepea 
várához ér, alig marad száz embere a nagy 
seregből. Á  többi elpusztult, megtizedelte a 
ragály, elvitte a félelem  nyugat felé. Kassára 
november 12-én harangzúgás közepette Bocs
kai István vonult be, kis feke te  lován, széles 
kardját kezében tartva, a hajdúk üdvrival
gásában s a kassaiak örömkönnyei közt. Most 
már vállalta a fejedelemséget. S  aztán onnan  
tovább: Becs ellen indult.

Ma háromszázöitven éve ennek.
Szalatnai Rezső



E V A N G ÉL IK U S ELET 3

n Hogy m indnyájan egyek  legyenek •
-  Jn 17, 21. -

/ /

Ezen a vasárnapon oltáraink előtt Krisztus főpapi 
imádságának a szavai hangzanak fel: » ...h o g y  mind
nyájan egyek legyenek. . .« Gyülekezeteink és lelké
szeink mindenütt egyházunkban szívükön viselik a 
Főpapi imádságnak ezeket a szavait. Abban a felis
merésben vagyunk, hogy Isten tőlünk, magyar pro
testánsoktól példaadó szolgálatot vár az ökuménlkus 
munkában. A felszabadulás óta megújuló egyházaink 
egymásra találtak a testvéri szolgálatban, és így együt
tesen szolgáljuk az evangélium ügyét s a világ békes

ségét. Az ökuménlkus munkában az a célunk, hogy 
a közöttünk lévő egységet valóságossá tegyük protes
táns eleink szép hagyományai szerint a Krisztus anya- 
szentegyházának építésében, hazánk és népünk javá
nak munkálatában, és hogy elősegítsük az emberek és 
népek békés egymás mellett élését.

Abból az alkalomból, hogy a most ránk következő 
vasárnap igehirdetései a keresztyén egységről szólnak, 
néhány lelkész az Evangélikus Elet számára rövid 
cikket írt ökuménlkus szolgálatunkról.

Az egész em b eriség é rt é rz e t t  felelősség
Isten kegyelmét kell meglátnunk 

abban, hogy elindította az ökumé
nlkus mozgalmakat, ökumenikus 
szolgálatunk Isten igéjére épült és 
az egész emberiségért érzett fele
lősség határozza meg. Ezért jelen
tette ki 1948-ban Amszterdamban az 
EVT: Együtt akarunk maradni, — 
majd most Evanstonban: Nem elég
séges, hogy csupán együtt marad
junk, hanem előre kell haladnunk. 
Ez a felelősség szólal meg Evanston 
üzenetében: Minél inkább megvilá
gosodik előttünk Krisztusban való 
egységünk, annál elviselhetetlenebb 
számunkra az, hogy megosztva 
élünk. Evanston felismerte azokat 
az ellentéteket, amelyek elválaszt
ják egymástól az embereket. Faji, 
vallási és politikai ellentétek ezek. 
De rámutatott Krisztusra, aki a vi
lág reménysége. Mégse a félelem az 
uralkodó, hanem a reménység! Nagy 
kegyelem és nagy ajándék, hogy az 
EVT az egész emberiség érdekében 
szólaltathatta meg Isten igéjét. Is
ten van velünk ebben. Krisztus tes
tének tagjai vagyunk, ezért érezzük 
egymás és az egész emberiség örö
mét, gondját, fájdalmát és remény
ségét. Ha nem így lenne, nem len
nénk a Krisztus teste. Közös fel
adatunk és adományunk: mindnyá
jan egyek legyünk.

Loós János, Pusztaszentlászló
Istenéi legyünk

A mi dolgunk az, hogy erősek le
gyünk, — a mi hivatásunk, hogy ne 
a sátánéi, hanem Istenéi legyünk. 
Hogy ezt az elhivaitásunkat betölt- 
hessük, tudnunk kell; ha egyma- 
gunkban állunk és nem akarunk 
testvéreinkre tekinteni, már nem 
vagyunk Istenéi. Amikor éppen 
azért veszítjük el testvéreinket, 
mert teher a velük való együttlét, 
már elveszítettük magát Istent és 
hatalmat adtunk a sátánnak ma
gunk felett. így kötelez bennünket 
az egyház egysége az embertár
sainkért. az egész emberiségért 
való szolgálatra. Ezért bátran mér
heti le ki-ki Istenhez való tartozá
sát azon, hogy milyen erősen tudja 
magát — ennek minden gyakorlati 
cselekvésével és áldozatvállalásával 
*— testvéri közösségben és egység
ben embertársainkkal, az egyház 
egységében, egyként urunknak vall
va Jézus Krisztust, aki a világ re
ménysége közel és távol, hajdan és 
most és az elkövetkezendő idők
ben, a ml gyülekezetünkben, egy
házunkban és az egész földkerek
ségen.

Kari Béla, Majos 
imádkozzunk az egységért I

A keresztyén egységet úgy moz
dítjuk elő, ha buzgón élünk az igé
vel és az úrvacsorával és könyörö
günk, hogy Isten szenteljen meg 
minket Krisztus követésében. Csak 
azok a keresztyének lehetnek iga
zán egyek, akikben Krisztus él, 
szól, cselekszik. A vele való egy
ségben tudunk igazán szeretni. A 
vele való egységben tudjuk szeré
téiben szolgálná embertársainkat, 
népünket, és az emberiséget. Hat
hatósan szolgálhatjuk a keresztyén 
egységet azzal is, ha rendszeresen 
imádkozunk érte. Kedves imádsága 
Istennek, amit biztosan meg is hall
gat, hiszen ugyanazt kérjük, amiért 
az ő szent Fia olyan buzgón esede
zett.

Erezzünk felelősséget embertár
sainkért! Legyünk azon, hogy mi
nél több ember, mindenütt a vilá
gon megismerkedhess ék Isten leg
drágább ajándékaival: az örök' 
élettel, a békességgel. Munkálkod
junk ezen szóval, tettel, de «leg
inkább szeretettel és Imádsággal.

Benes Miklós, Budapest
Szolgáljunk a világban

Kriszti is testének nemcsak szója 
van, hárem keze is, hogy a szere
tet munkáját végezze e világban 
minden ember felé. Az egyház egy 
ségét az munkálja igazán, aki meg 
értette, hogy isten hívja őt magá
hoz és nyomban visszaküldi e vi
lágba —- szolgálni! Az egyház nem 
templomba zárt és ott elrejtett, 
vagy csak ott fénylő drágakő, ha
nem a Krisztus teste, só, kovász és 
gyertya.

Azt jelenti ez nekünk, akik az 
egyház egységét keressük, hogy 
egyházunk hitében megerősödjünk 
és élő lelki-ismerettel fokozzuk belső 
pásztori munkánkat tiszta tanítás
sal és igehirdetéssel és szolgálatun
kat a békességért és az emberek 
megértéséért a világban. Minél 
több bennünk az eleven, munkál
kodó hit, annál erőteljesebben ér
ződik meg a keresztyénség egysége, 
a szeretet melege, szolgálatunk ál
dása.

Ponicsán Imre, Kiskőrös 
Az egység-építés

Miért van bennünk vágy az egy
ség után? Mert a megosztottság, az 
ellentétek, testvér és testvér szem
befordulása szomorú és kétségbe
ejtő. Az élet küzdelem, vagy vala
minek az elérésére, vagy valaminek 
a leküzdésére. Ez utóbbi a megosz
tottságnak, az előbbi pedig az egy
ségnek a küzdelme. A megosztott

ság pusztulás, rombolás, az egység 
pedig a válit vádnak vetve történő épí
tés. Az egység szó jólesőin éri a meg
osztottságban élő embereket, össze
gyűjti és együt tartja őket. Nemcsak 
közös érdekeiket és feladatukat is
merik fel benne, hanem az egyetlen 
Jó pásztor önmagát odaadó szere- 
tetét is. Ezt kell megtalálnia a vi
lágnak az egyházban. Előttünk áll 
a Megváltó szavai -nyomán az egy
ség legtökéletesebb példája: Jézus
nak az Atyával való egysége. Egy
ségben, életegység életközeisógében 
lenni, milyen szép feladata ez a 
mi keresztyén hivatásunknak! A 
megosztott emberiség békés egysé
géért munkálkodni, milyen szép 
feladata ez a mi keresztyén min
dennapjainknak.

Valaki azt mondta, hogy ez az egy 
bibliai vers, Jn. 17, 21. maga is ele
gendő Isten szeretetónek megmuta
tására, a világ megváltására. Mert 
ez az evangélium. Igaza volt.

Bácskai Gusztáv, Szarvas
Aki hisz K risztusban, hisz az  egyház egységében is

Az egyház egysége, az egységbe 
vetett hitünk, egész keresztyén éle
tünk egyik pillére. Az Apostoli 
Hitvallás, amelyet vasárnapról 
vasárnapra közösen mondunk el 
istentiszteleteinken, a harmadik hit
ágazatban erről szól. Az egyház 
egységébe vetett hitünk ugyan
olyan fontos, mint. Jézus Krisztusba 
vetett hitünk. Az egyház történeté
ben talán soha sem volt olyan égető 
feladat ezt a hitünket megvallani 
és megvalósítani, mint éppen ma. 
A világ megosztottságában békél
tető szolgálata van az egyház egy
ségének. Ezt a lehetőséget minden 
egyháznak meg kell ragadnia. Kö
zös Urunk, közös imádságunk és 
közös szentségeink határozott és 
szilárd alapja kötelez erre.

Ezért a magam részéről minden 
alkalmat megragadok arra, hogy 
személyes beszélgetésben s a gyü
lekezet előtt is beszéljek erről. Gyü
lekezeti munkatervünkbe foglaltuk 
az evanstoni nagygyűlés munkájá
nak és üzenetének megbeszélését is.

Muncz Frigyes, Budapest

Az egyház egysége
gyülekezeti kérdés

Az egyház egységének kérdése 
ma már nem elsősorban teológiai, 
hanem gyülekezeti, gyakorlati kér
dés, melynek megoldásán éppen 
szolgálatunk érdekében nagyon lel
kiismeretesen kell »»fáradoznunk.« 
Természetesen nem nekünk, embe
reknek kell helyreáliítani ezt az 
egységet, hanem nekünk, emberek
nek kell hinnünk ebben az egység
ben, mivel az egyház egysége nem 
szervezeti, hanem hitkérdés. A fele
kezetek az emiberi gyarlóság és sok
szor konok hitetlenség következmé
nyei, az igazi hit azonban mindig 
az egy Krisztusban bizakodó hit.
H a  kÓ ZÖ S K a rín ró l t r o l i —

Doktor Luther Márton
K I S  K Á T É J A
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Evangélikus Egyetemes Sajtó- 
osztály

Egyházi könyvek, i ra l te r je s z lé s
Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály, Budapest, VIII, Puskin- 
utca 12.

Csekkszámlaszám: 220—278

Egyház Ura iránt, mely nemcsak az 
egyház életét és jövőjét munkálja, 
hanem jó szolgálatot tesz a békéire 
vágyó emberiségnek is. A Szentlé
lek Isten gyújtson hitet szívünkben, 
hogy ezt a szolgálatunkat jól be- 
tölthessük. Csizmazia Sándor, 

Ostffyasszonyfa
— Központi fűtőt keres az Evan

gélikus Teológiai Akadémia a no
vember 1-től március 31-ig terjedő 
időre. Az érdeklődők forduljanak 
a gondnoki hivatalhoz (Budapest, 
VI., Lendvay*u. 28, a délelőtti órák
ban. Távbeszélő: 128—952).

Eladó szivattyús kút, kerekes, 
közvetlen lefolyóval, távnyomáshoz 
csatlakozással, bronz alkatrészekkel. 
Bpest, XIV., Róna-u. 197. Gazda
sági hivatal.

Nyugdíjas, középkorú, gyermek
telen özvegy ember, — aki vidéki 
városban háztulajdonos; korcs gaz
dacsaládból való, fiatalabb gondo
zónőt (főzőmindenest). »Élettérsat 
keresek« jeligére a kiadó-hivatalba.

ö t  oktávos, nyolc változattal, régi, 
jó gyártmányú harmonium eladó. 
Filadelfi Béla, Dióegyőrvasgyár. Ir- 
ma-utca 3.

Pesttől hatvan »kilométeres kör
zetben kántori állást vállalnék. Cím 
a kiadóban.

Készülj az ige hallgatására
— I. Kor. 12,12—26. —

AZ EGYHÁZ A KRISZTUS TESTE, összetartozik az egész egyház
és összetartozik az egyes gyülekezet is. Ma az egyház összetartozása 
homloktérben áll. Nemrég volt az amerikai Evanstonban a világ leg
különbözőbb egylházainak és keresztyén közösségeinek a világzs-inata, de 
vajjón érezzük-e a mi magyarországi evangélikus egyházunknak az egy
ségét és szerves egész-e a saját gyülekezetünk? A gyülekezethez tartozás, 
a gyülekezet tagjaknak összetartozása sok helyütt meggyengült. Ez első
sorban a fővárosi gyülekezetekre vonatkozik, de vidéken is tapasztal
ható. Híveink nem érzik szükségét annak, hogy valamelyik gyülekezethez 
tartozzanak. Sokan vannak, akik részt vesznek egy-egy evangélikus 
gyülekezet életében s ugyanakkor járnak más keresztyén közösségek 
összejöveteleire is. Vannak több evangélikus gyülekezet életébem  ̂rend
szeresen részvevő hívek és vannak olyanok, akik rendszeresen látogat
ják valamelyik evangélikus gyülekezet — esetleg nem is a saját evangé
likus gyülekezetük — és valamelyik más keresztyén csoport összejöve
teleit. Az ilyen hívek azonban egyaránt nem érzik magukat teljesen egy
nek egyik gyülekezetükkel sem. Az ige hallgatására való készülés közben 
vizsgálja meg ki-ki, mennyire érzi a gyülekezethez való tartozását és 
mennyire vallja a gyülekezet összetartozásának a kötelezését.

VALÓBAN KRISZTUS TESTE-E AZ EGYHÁZ, ezt a kérdést az egy
ház hivatalos szolgáinak is fel kell vetni. Vájjon az egyház minden meg
nyilvánulása, szolgálatunk minden része ezt tanúsitja-e? Nekünk lelki- 
pásztoroknak és híveknek- mindent meg kell tennünk a tekintetben, hogy 
egyházunk egységét szolgáljuk, hiszen ezzel az igének engedelmeskedünk. 
Az Ige iránti engedelmességben hassunk azért oda, hogy mindenki helyre
állítsa a maga gyülekezetéhez való kapcsolatát.

A GYÜLEKEZET EGYSÉGÉT, ÖSSZETARTOZÁSÁT ISTEN 
SZENTLELKE MUNKÁLJA. Nem a magunk jószándéka, elhatározása és 
akarata teremti meg a gyülekezet egységét, (hanem Isten Szentjeikének 
a munkája, ameiy kifejezésre j-ut az igében és a szentségekben. A mi 
részünkről az Ige iránti engedelmesség kívántatik meg. Nekünk az igével 
és a szentségekkel való élésre van szükségünk. Fel kell tennünk azért a 
kérdést, hogy a magunk vágya és kívánsága szerint futkározzunk-e 
össze-vissza a különböző keresztyén közösségek közöt-t, vagy pedig enge
delmes szívvel Isten igéjére h-allgatva, élve a szentség drága kegyelmi 
ajándékával, engedjük-e, hogy Isten Szentlelke beépítsen minket a gyü
lekezet közösségébe és egy testté tegyen minket mindnyájunkat.

A GYÜLEKEZET TAGJAI EGYMÁSÉRT VANNAK, egymás szol
gálatára rendeltettek. Vájjon nem élvező keresztyének vagyunk-e csu
pán s nem ezért szaladgálunk-e össze-vissza? Nem az-e a magatartásunk, 
hogy mi mindig csak mindenkitől várunk és kívánunk valamit, hogy 
mindig új meg új hangulatokban és élményekben ringassuk magunkat, 
de semmiféle kötelességet és elkötelezést nem érzünk s arról meg esetleg 
hallani sem akarunk, hogy szolgálat vár ránk a saját gyülekezetünkben. 
A mutatós szolgálatot csak elvállalják egyesek, de Isten azt várja tő-lünk, 
hogy mi hivő engedelmességgel elvégezzük a ránk váró szolgálatot, még 
ha nem is mutatós az, vagy senki sem szerez róla tudomást és csak O 
tudja, hogy hivő engedelmességgel szolgálunk. Gyöngyösi Vilmos

Isten igazságot oszt. — 75. zsoltár 5—8.
KERKEDES, hivalkodás, femnhéjázás, mások lenézése, kisebbítése, 

meg sem látni a kisebbeket, semmibe sem venni embertársainkat, olyan ki
rívó és lerívó emberi tulajdonság, amit nem éreznek bűnnek az emberek, 
ha önmagukról van szó, de másban annál inkább utálják.

ISTEN jelenvalóságának, igazságosságának bizonyítéka, hogy maga 
teremt rendet, ha már tűrhetetlen a bűnös ember kevélykedése.

ISTEN hosszútűrése egyszeresek véget ér .és lesújt felemelt karja. 
Az emberek ajkáról ds. hányszor halljuk azt, hogy »úgy kell neki«. Ezzel 
a szólással Is csak azt tanúsítják, hogy győzött az igazság.

Vegyük hát észre magunkat. A nagy »én«, az önösség, önzés minden
ki-ben meghúzódik, még a legszerényebbekben is.

ADJUNK HALAT Istennek, hogy igéjével erre rámutat, amikor 
meg-megaláz, de lesújtott állapotunkból fel is emel, sőt fel is ma
gasztal.

VALLJUK BE, hogy bűnös önzéstink mennyi keserűségei oko
zott másoknak és hány embert taszíthatott .szomorúságba és hát
rányba velünk szemben, aki pedig éppen úgy Isten képmását hor
dozza, mint mi.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten bocsássa meg mindezt és Jézus 
Krisztusban olyan öntudatos alázatosságot adjon, mely nem képmuta
tás, hanem szívből és szere tétből fakadó szerénység.

Gyimesy Károly

HETI IGE: Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó és mit 
kíván az Ür tetőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed 
az irgalmasságot és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Mikeás 6,8. 

Október 10. Vasárnap — Ef. 4,1—6.
A Krisztussal való élő közösségre hivattam el. Ehhez pedig az illik, 

hogy az ö  alázatos, szelíd és türelmes szerzetében járjak, békességben 
szolgálva mindenkinek, aki az egy keresztség által tagja lett az egy Űr 
testének, ligy lelhetek eszköze mindenek munkálkodó Atyjának.
Október 11. Hétfő — Rm. 13,8—10.

Isten egyet akar: szeretetet. Ez az Ö legmélyebb titka, amelyet meg
mutatott és ajándékul kínál a Keresztrefeszítettben mindenkinek. Nekem 
is. Bár csak minden ügyemben leolvashatnák az életemről a körülöttem 
élők Istennek e2t az ajándékát!
Október 12. Kedd — Mt. 15,1—0.

Mindig környékez a kísértés, hogy a magam kegyességének ápot- 
gatása közben elfeledkezzem Isten parancsáról: a mások iránti «zeretet- 
ről. Ha elbukom ebben, rám is éli Jézus megszégyenítő ítélete: »hiába 
tisztelsz...!*
Október 13. Szerda — Mt. 17,24—27.

Jézus által én is Istennek a törvény külső kényszerétől szabad gyer
meke vagyok. Ebben a szabadságban viszont mindig a szeretőt belső 
»kényszere« ve2et és bi2tat, hogy szabadságommal sóba senkit még ne 
botránkoztaásak.
Október 14, Csütörtök — I. Kor. 9,19—23.

Keresztyén szabadságomnak egy nagy végső cél szolgálatában -kell 
állnia: minél többen megismerjék szavam és életem bizonyságtétel« által 
az üdvözítő evangéliumot.
Október 15. Péntek — A mész 5,11—15.

Isten népe szeretet nélkül — ez a -legnagyobb és Üegszőrnyöbb ellent
mondás. Nem a szájunkkal, hanem "Cselekedettel és valósággal* kell 
megtérnünk, hogy megkegyelmezzen az Ür és el né kárhozzunk.
Október 16. Szombat — Zsld. 4,9—13,

Hiszek ón igazán a Jézus Krisztus Atyjában?! Lázas buzgóságom és 
kegyességem nem csak takarója hitetlen szívemnek?! Isten előtt nyilván 
vagyok s O engem se enged be az üdvösség nyugodalmába hit nélkül.

Dóka Zoltán

A m ú lt  h e t i  s z á m u n k h o x  e s e k k la p o t  m e l lé k e l tü n k ;  m e ly e n  a d a k o z n i l e h e t  a  „ K é t te m p lo m é rt» »  1 9 5 4 “ s z e n t  cé ljá ra*
K é r jü k  o lv a s ó in k a t ,  k ü ld jé k  e l  s z e r e te t te l je s  a d o m á n y a ik a t !

Az egyház szétszakadozottsága, az
egyház nyomorúsága. Mély seb, 
melyen keresztül évszázadok óta 
vérzik. Egyben az egyház bűne is, 
meghazudtolása a Krisztus testének 
is bizonytalanná tétele az egyház 
aizonysag tételének. Legfőképpen pe
dig Krisztus akaratával való szem- 
behelyezkedés. Ezért az egység ke
resése az egyház lényegéből fakadó 
Krisztus-szolgálat. Engedelmesség az

Az egyház lényegéből fakadó K risztus-szolgálat

juk Pál apostollal, hogy »egy az 
Ur, egy a hit, egy a keresz'tség, 
?gy az Isten és mindeneknek Atyja, 
aki mindeneknek felette van és 
mindenek által és mindnyájatokban 
munkálkodik« <Ef. 4, 5—6), mellé
kessé válik a felekezeti különbség, 
mert egy testté lettünk a Krisztus
sal, a Fővel.

Ez a meggyőződés és ez a tanítás 
a mi ökuménicitásunk lényege!

Fekete István, Hévízgyörk 
Tíz esztendeje

Székesfehérvár, 1944 szeptember 
19. Kedd este, VslO óra. Éppen tíz 
esztendeje! Borzalmas bombatáma- 
dás zúg végig a városon. Mint egy 
kis magyar falu lakossága, annyi a 
halott az állomáson és környékén. 
Égő városrész, lángoló utcák, mene
külő, kétségbeesett emberek. Ro
mok, romok mindenütt. Segítek tü
zet oltani. Mentünk embereket és 
otthonokat. Egy támadás közben 
lenn vagyok az óvóhelynek nevezett 
pincében. Férfiak, nők, idősek, gye
rekek . .;  evangélikusok, katoliku
sok, reformátusok . . .  Hangosan 
imádkozom. Jólesik a lelkűknek. 
Lenn mondjuk az imát, fenn föl- 
detrázóan robbannak a bombák. 
Kiáltásunk mégis magasabbra megy, 
mint a szilánk, a füst és a porfelhő. 
Együtt imádkozzuk a Miatyánkot. 
Evangélikus, katolikus és reformá
tus. . .  Ki hogyan tudja. Aztán 
együtt hangosan a Hiszekegyet is. 
Ki ahogy tanulta. A szöveg több 
helyen nem egyezik, de a Krisz
tusban bízó hit — igen!

Valamit nagyon megéreztem ak
kor ebből az értünk is mondott 
imádságból: »»hagy mindnyájan
egyek legyenek!«

Máskor és máshol — mindenben 
— miért ne tudnánk ebben a hit
ben élni?

Siimeghy József, Vadosfa
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D E Z S É R Y  L Á S Z L Ó : EVANSTONI RIPO RT
A riport, — jelentés. Ez a szó eredeti értelme és ezzel a beszámolóval 

nekem is az a szándékom, hogy jelentést tegyek küldőinknek, a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház gyülekezeteinek. Mert ők küldtek minket az 
Egyesült Államokbeli Evanstonba, az Egyházak Világtanácsa második 
nagygyűlésére, hogy képviseljük őket s bizonyságot tegyünk arról a re
ménységről, amely a magyar evangélikus gyülekezetekben él s része annak 
a reménységnek, melyet a világ egyházai így vallottak meg együttesen az 
evanstoni nagygyűlésen: »Krisztus a világ reménysége.-«

In d u lá s
1954. augusztus 5-én indultunk 

a ferihegyi repülőtérről Prágába. 
Péter János református püspök egy 
nappal hamarabb már vonaton uta
zott. Most négyen búcsúzlkod tunk a 
repülőtéren D. dr. Vető Lajos és D. 
Dezséry László evangélikus püspök, 
O. Bereczky Albert református püs
pök és dr. Pap László, a Budapesti 
Református Teológiai Akadémia dé
kánja. Egyházi lapjaink már beszá
moltak az indulásról, úgy, amint azt 
a repülőtérről érezték át. Most be
számolok arról, ahogy mindez a re
pülőtérről látszott. A ferihegyi re
pülőtér gyönyörű várócsarnokának 
teraszán családjaink, legközvetle
nebb munkatársaink, élükön Mekis 
Ádám és Bácsi Sándor püspökhe- 
lyettesekkel. Rájuk gondoltam az 
indulás percében a hosszú út előtt. 
Rájuk és a mi rendezett, kiegyen
súlyozott életet élő, az egész népnek 
szolgáló evangélikus egyházunkra. 
Tudtam, hogy sok hivő és vala
mennyi gyülekezet imádkozik a 
most kezdődő hetekben az evanstoni 
nagygyűlésért. Miérettünk és legfő
képpen az egész világkeresztyénség 
közös bizonyságtételéért, hogy az az 
Egyház Urának szándéka szerint 
történjék, az egész egyház és az 
egész emberiség javára.

Előző este a pesti gyülekezetek 
lelkészeivel és felügyelőivel voltam 
együtt. Még fülemben csengtek az 
áldó kívánságok és éreztem a kéz
szorításokat. Gondolataim az utóbbi 
hónapok lelkészgyűlései felé is száll
tak. A lelkészek kifejezték azt a 
mély érdeklődést, mely gyülekeze
teinkben él az Egyházak Világta
nácsa munkája iránt, az egyházak 
közötti egység előmozdítására és 
azt a hivő aggodalmat, melyet 
ugyanők ' hordoznak ezekben az 
években, .melyekben annyi ártó 
szándék, annyi hamisság és ár
mánykodás próbálja kettéhasítani 
az emberiséget.

Az emberiség életének feszült 
szakaszán küldenek minket a 
világ másik felére, hogy jó 
szolgálatokkal és bátor bizony
ságtétellel segítsük útját állani 
az emberiség katasztrófájának 
az által, hogy az egyházak kö
zött a jó barátságot s az embe
riség nagy ügyeiben való fele
lősségteljes együttműködést

munkáljuk.
Ahogy elhagytuk a repülőteret, 

már ütünk végcéljára gondoltunk, 
Evanstonra, erre a most még is
meretlen városra, máris a Prin- 
ceton-i árnyék esett. Princetonban 
már be is fejeződött a reformátu
sok Világszövetségének gyűlése, 
melyen a Magyar Református Egy

ház delegációja nem vehetett részt, 
bár nagy szeretettel készült ott ta
lálkozni a testvéregyházak küldöt
teivel. Az amerikai hatóságok meg
tagadták Péter János református 
püspök beutazási engedélyét az 
Egyesült Államokba, a református 
delegáció másik két tagja azután a 
zsinati tanács határozata alapján 
szolidaritást vállalt vele és nem 
utazott Princetonba. A több mint 
kétmillió lelket számláló, —

a legnagyobb európai reformá
tus egyház így kirekesztetett a 

testvéregyházak üléséből.
Az a református egyház, mely a 
princetoni református nagygyűlés 
és az evanstoni világzsinat tanul
mányi előkészítéséért is oly sokat 
fáradozott és imádkozott. A prin
cetoni gyűlésnek ez az egész föld
kerekség egész keresztyónségáre ve
tett árnyéka futott velünk együtt 
egész Evanstonig, együtt a repülő
gépünk árnyékával, melyet ezen a 
10 ezer kilométeres repülőúton szün
telenül magunk alatt futva láttunk 
a földön, valahányszor Isten áldó 
napja sütött reánk. Mert az árnyé
kot a fény mutatja meg. A keresz- 
tyénség egysége elleni amerikai 
támadásnak a Magyar Református 
Egyház princetoni akadályoztatásá
nak árnyéka éppen abban a vilá
gosságban lett erőteljessé, amelyet 
Isten a mi napjainkban gyújtott a 
kereszténység millióiban hazánk
ban s a világ sok más táján. Ez a 
világosság pedig ugyanaz a békes
ségre való igyekezet, melynek első 
fényes csillagát Isten a Testtélétel 
éjszakáján, Betlehembe helyez
tette.

Verőfényben repültünk a Duna 
északi kanyarulata fölött magyar, 
majd csehszlovák falvak és városok 
fölött. Földek fölött, melyek közt 
mindkét országban folyik a társas
gazdálkodás és az egyéni gazdálko
dás korszakot jelentő versenye. 
Nadrágszíj keskenységű földek kö
zött széles nagy tagokban művelt 
társas gazdaságok, a földeken dol
gozó népek, füstölgő gyárkémények 
és hosszú fehervonatok emlékeztet
tek, miniket mindkét ország fölött 
arra, ami az elmúlt tíz esztendő 
alatt történt érdekünkben. A haza- 
szeretet, melyet az elmúlt tíz év 
alatt úgy tettünk magunkévá, hogy 
az elmaradott országaink fejlett, 
boldog országokká változtatásának 
szándékává lett bennünk s a haza
szeretet, mely az elmúlt dolgos esz
tendők eredményeiben lett mind
annyiunk' számára boldogító érzés
sé, — dobogtatta a szíveinket a re
pülés alatt.

Már túljutottunk Pozsonyon*

melyben nemrégen éltük át a szlo
vák és magyar evangélikusok törté
nelmi kibékülésének szép aktusát, 
a két magyar evangélikus püspök 
díszdoktorrá avatásán. Már a morva 
rónák felett repülünk Csehország 
felé. Már feltűnnek a prágai dom
bok, s a dombokon rendben sora
kozó új munkás lakóházak százai 
fölött egyszerre nyílóik a völgy és 
leszállunk a prágai repülőtéren,

F f á g a
Ismerős, mosolygós arcok a repü

lőtéren. A csehszlovák egyházak 
vezetőségéből, a csehszlovák Állami 
Egyházügyi Hivatalból és a magyar 
követségből. Újra Prágában va
gyunk, ebben a gyönyörű, történelmi 
városban. Ügy járnak már ide a 
magyar egyházi vezetők, mintha 
hazaérkeznének. Azelőtt a magyar 
protestáns egyházak egymásközt 
sem érintkeztek annyit, mint mos
tanában a csehszlovák és magyar 
protestantizmus.

Délután séta Prágában. Megint 
megismerünk valamit ebből a ha
talmas városiból. A csehszlovák ál
lam újjáépíttette Húsz János Bet
lehem Kápolnáját. Ócska, nagy bér
házak közül hámozták ki újra és 
történelmi emlékek alapján újjáépí
tették ezt a hatalmas prédikáló he
lyet, amelyben több ezer ember 
tudta állva hallgatni a Mestert. A 
Mester itt lakott, a szobájából lé
pett ki a szószékre. Ősi kút van a 
kápolna egyik sarkában, mintha 
szimbolizálná az örök forrást, az 
Igét,' melynek hirdetéséből a pro
testánsok élesztették újra és éb
resztették újkori feladataira az egy
házat. Húsz János volt a legcsillo
góbb ősük. A falakon töredékes 
régi írásokat egészítettek ki a régi 
szövegre. Nagyszerű gúnyversek a 
pápáról s az elnyomó feudális ura
lomról. Hétszáz év történelmi tanul
ságát idézik itt a világ minden tá
járól zarándokló protestánsok s a 
csehek egyik legnagyobbjukat — 
János mestert — úgy idézik itt, mint 
a nemzeti öntudat egyik atyját. A 
Betlehem Kápolna a történelmi lát
nivalókban bővelkedő Prága egyik 
elsőrangú idegenforgalmi látványos
ságává lett.

Megnéztük Prága irodalmi múzeu
mát is. A hatalmas anyagból a 
készséges állami tisztviselő elsősor
ban a csehországi keresztyénség 
emlékeit emelte ki a számunkra. 
Ciryll és Method ősi bibliafordítá
sát, a középkori egyházi irodalmat, 
Húsz János élete művét, a protes
táns reformáció irodalmi emlékeit, 
a králici bibliát s a legújabbkori 
számtalan irodalmi emléket, mely 

bőven bizonyítja nemcsak azt, 
hogy milyen nagy szerepe volt 
a cseh nemzeti öntudat fejlesz
tésében az evangélium egyhá
zainak, de azt is, hogy mindezt 
a nemzetépítő szellemi kincset 
mily nagy becsben tartja a cseh

szlovák népi demokrácia.
Este testvéri vacsorázás a prágai 

[ vár egyik több száz éves vendéglő-

L A T H A T A T L A N  L Á N C
— Máté 23:32— 39. —

ISTEN első szava hozzánk m a az,
' hogy az élet felelősség. Ez elő

ször is annyit jelent, hogy nem  va
gyok a magam tulajdona. Hiába 
mpndjálk az önző emberek, hogy az 
élet az enyém  s ha kétszer élnék is, 
mind magamra költeném. Előbb- 
utóbb m indenki m egtudja a valósá
got, hogy hozzá tartozom em berek
hez, akik m ellettem  és körülöttem  
élnek, tagja vagyok egy nagy emberi 
közösségnek, am elyik igényt tart rám  
és sokszor rendelkezik is velem. A z
tán előbb-utóbb m egtudja m indenki 
azt a valóságot is, hogy az életem  
mindenestől, úgy ahogy van: az Is
ten tulajdona. Hiába szeretném el
felejteni, hiába tiltakoznék ellene, 
hiába akarnék elfu tn i előle. sohasem  
tudnék kifu tn i Isten országából.

A Z  ÉLET FELELŐSSÉG: ez m á
sodszor azt jelenti, hogy nem  vagyok 
cél, hanem csak eszköz. Nem  azért 
vagyok itt, hogy magamat magam
nak megépítsem, hogy valami rette
netes nagy földi boldogság hegyol
dalán legyen a kényelmes palotám, 
hogy az öröm összes kottáját végig
daloljam, hanem azért, hogy velem  
és bennem egy örök terv valósággá 
váljék. Eszköz vagyok Isten kezében  
és az embereik életében. A z életem  
tehát nem akkor igazi, ha külsőleg 
szép, boldog vagy gazdag, hanem a k
kor, amikor legjobban odasímul Is
ten gondolataihoz, terveihez, amikor 
legközelebb kerül egy m ásik ember 
életéhez és ebbe a nagy közösségbe 
alázatosan beleépül.

A z  élet felelősség: ez harmadszor 
annyit jelent, hogy ezt az életet egy
szer számonlkérik tőlünk. Számon- 
kéri az Ég a Földet és a Föld az 
Eget. Isten egyszer elkéri az el
porladt pillanatokat és egyszer egy 
megütött, árva és elhagyatott ember 
sírva kéri majd tőled számon a sze

re te tét, amit nem  adtál néki, Istent. 
A kit eltakartál előle.

A z  élet felelősség: ez annyit je 
lent, hogy m inden pillanatban Isten  
és emberek elé kell állnunk, m ert 
előttük pereg le az életünk.

ISTENN EK M A  AZ A  M ÁSODIK  
S Z A V A  hozzánk, hogy ez a felelős
ség félelmetes, m ert a bűnnek fo ly
tatása van. Borzalmas örökség, amit 
másoktól kapok és szörnyű fertőzés, 
amit másoknak adok. Apáink bűne 
szörnyű áradat, ami valahol elönti az 
életünket és valahol elmossa leg
szebb örömeinket. A  m i vé tkeink  gu
ruló fekete kövek a lejtőn: valahol 
majd utolérik és elü tik a gyerme
künket. Volt egy magyar költő, aki 
úgy álmodta meg az életünket, m int 
egy láthatatlan láncot az Isten kö
rül. Ügy látta, hogy ezen a földön  
kiterjesztett két kezünkkel egy má
sik ember kezét fogjuk. Ez a m ásik  
ugyanígy tart egy következőt. Az 
első és az utolsó ember keze Isten  
kezéhez ér. Így élünk egymás kezét 
fogva egy láthatatlan láncban, gyö
nyörű körben az Istennel. Ha valaki 
kíszalcad ebből a körből, ha valaki el
engedi a m ásik ember kezét, akkor 
tulajdonképpen Isten kezét engedte 
el. Ez a bűn! De ilyenkor nemcsak 
maga szakadt el az Istentől, hanem  
leszakított Isten kezéről egy csomó 
embert, aki az 6 kezét fogja, aki ő 
utána jön. így te lik be az a tyák bű
nös m értéke a fiakon.

ISTENN EK M A A Z  A  H A RM A 
DIK SZ A V A  HOZZÁNK, hogy nem
csak a bűn, de a kegyelem  is folyta
tódik. — A kit egyszer Jézus vissza
állít a sorba, Isten  gyerm ekeinek a 
sorába, az nemcsak maga menekül

meg, de egy egész sort visz magá
val az üdvösség útjára. Így telik be 
az atyák m értéke a kegyelemben. 
Egy imádkozó édesapa, egy hivő asz- 
szony, egy Jézusnak odaadott élet, 
mindig megnagyobbítja a kegyelem  
körét. A z t a láthatatlan láncot, ahol 
Isten erői a szeretet és a hit áldott 
kézfogásain végig ömlenek, megerő
sítenek, m egvigasztalnak és megtar
tanak Isten és az örökélet számára. 
A zt a láthatatlan láncot, ahol Krisz
tus megváltó vérének szent, piros 
patakja lemossa arcunSkról bűneink 
kárhozatos viharát, ahol az élő Jé
zus szíve bátorítólag végigdobban re
megő életeken át: ne félj, az enyém  
vagy! A z  Istené vagy!

M ilyen sokat álmodozol, imádko
zol, vagy gyötrődöl a magad és Sze
retteid sorsa felől. Hogy szeretnéd 
biztosítani nekik az örömöt, a békés 
életet és az üdvösséget. Miért nem  
állasz be akkor a sorba?! M iért nem  
akarod, m iért nem  engeded, hogy 
Jézus Isten m ellett összegyüjtsön ti
teket.

Látod, m ost is m egnyílik a sor. 
Melletted Jézus áll és nyú jtja  feléd  
a kezét. H ívja a gyülekezetbe m ind
azokat, akik nincsenek ott. Fogd ké
zen azt, akit szeretsz és álljatok be a 
sorba. A  megváltották sorába.

ISTEN ÉS EM BEREK  ELŐTT él
jük az életünket. Hogy vár bennün
ket az Isten és hogy várnak az em 
berek. Isten várja vissza a gyerme
két s az em berek . . .  Talán nem  is 
tudják, hogy Jézust várják bennünk. 
Az Isten országát. A  békességet, a 
szeretet, az üdvösség országát. Siess! 
*— Ne várjanak hiába.

FRIEDRICH LAJO S

jében, másnap egész délelőtt kon
ferencia a csehszlovák egyházi ve
zetőkkel, köztük Ján Chabada egye
temes püspökkel és dr. Ján Michalko

dékánnal, Molnár és Turnsky pro
fesszorokkal, a cseh testvérek Co* 
ménius Fakultásáról, majd utazás 
tovább Amsterdamba.

A m s t e r d a m
Most mór holland gépen repü

lünk. A nagy utasszállító négyezer 
méternél magasabbra visz, a fel
hőket alattunk a nap fényesíti s 
csak néha látszik Németország 
földje. Sötétedik, mikor beérünk a 
holland csatornák fölé, majd átre
püljük a Zuider-tavat s feltűnik a 
rendkívül szép Amszterdam. Neon
fényes utcák, mértani pontossággal 
épített. háztömbök, egymás mellett 
futó és egymást keresztező csator
nák belül a városon, sokszor úgy, 
hogy a csatornák partja maga a 
házsor. A holland Velence felett 
félkört teszünk meg s a tenger fe
lől berepülünk Shipholba, az amsz
terdami repülőtérre. A nagy nem
zetközi forgalmú repülőtéren már 
»nyugati« útlevél-vizsgálat és »nyu
gati« vámvizsgálat fogad. Az ame
rikai egyenruhákról másolt holland 
katonaruhák seregét látjuk az egy
más mellett álló útlevélvizsgáló 
asztaloknál, akik alaposan kérdez
nek utazásunk célja felől. A cso
magokat gondosan átvizsgálják, 
majd jó félórás autó-úttal megér
kezünk amszterdami szállásunkra.

A newyorki repülőgép-csatlako
zás miatt három napot töltöttünk 
Amszterdamban. Már esti sétával 
elkezdtük az ismerkedést a város
sal. Amszterdam az egyik legszebb 
európai város. A jellegzetes holland 
stílusban épített szűk, két ablak 
szélességű barna házak végtelen 
sora sorakozik az utcákon és a csa
tornák mellett. A házakba szűk 
kapu vezet és nyaktörően meredek 
lépcső. A bútorokat csigán húzzák 
fel a lakásokba. Az ablakokon ké
résziül költözködnek. Valamennyi 
ház homlokzatán ott látható a 'ki
álló vasrúd, mely a csigát tartja.

A belvárosi utcákon rikító az 
amerikanizáltság. Közülünk már 
többen voltak régebben Hollandiá
ban. Nem ismernek rá az életre. A 
házak a régiek, az élet közöttük 
már nem az. Rengeteg a külföldi. 
A mozikban amerikai filmek, az 
újságárusoknál a feslett képekkel 
teli nyugatnémet és amerikai fo
lyóiratok. Az utcákon a fiatalkorú 
prostuticó éktelenkedik s lépten- 
nyomon az ingyenélők figuráira 
esik az ember szeme. Utcai zené
szek hármas-négyes csoportokban, 
komédiások, pénzváltók a cigaratta- 
automaták előtt, kávéházak tera
szain megjelenő cipőpucolók, a 
mozipénztárak előtt a »jegytanács
adó« ciíraruhás, akiinek kötelező 
borravalót adni minden jegyváltás
nál. Utcai árusok és lumpok. A fia
talság csapatokba verődve kurjongat 
és riasztgatja a járókelőket. A hul
lámzó tömeg közt öt percenként 
rendőrautó megy végig lassan, s 
ilyenkor széjjeloszlik a lármás kis 
ivók előtt sereglő »ifjúság«.

Az egykor gazdag, józan, puritán 
Hollandia ma a parasztelszegénye
dés, a munkanélküliség, a kiván
dorlás évei felé menetel. Két éve 
rendkívül rossz a termés a szokat
lan hideg és esős nyári időjárás 
következtében. Sok milliós kárról 
beszélnek az idei aratásideji esőzés 
miatt. A katonaságot is kirendelték 
idén az aratáshoz, mert a gépek
kel nem tudtak rámenni az ázott 
földekre, de így is a lábán rothadt 
meg a gabona, s mentek tönkre a  
kapások is.

Hollandiából évente 50—80 ezer 
fiatalember vándorol ki a világ 
minden tája felé. Állami pro
paganda gyűjti őket. A hollan
dok számára kicsi lett az egy
kori virágzó holland föld. Első
sorban a paraszt fiatalság vándo
rol ki, s az öregek nem bírnak 

a földekkel.
Hollandiában egyébként most leg- 
kopottabbak az állami alkalmazot
tak és a közlekedési dolgozók. A 
városi villamoskalauz az éhség el
len hétvégi mezőgazdasági munká
val védelmezi a családját. Az újsá
gokban megírják, hogy az átlag 
holland nem tudja megvenni a va
jat, ami pedig élelmezési alap a 
számára. Viszont a margarinok kü
lönböző fajtáit hirdethetik a reklá
mok. A szállodai alkalmazottak az 
elkeseredés hangján beszélnek, ha 
kíváncsi rá a vendég, s versenyez
nek a borravalóért, amelyet min
denütt a hivatalosan levont 15 szá
zalék mellett legalább ilyen mér
tékben le kell adni a vendéglátó
ipari személyzetnek.

Amszterdamnak két viléghíressége 
van. Az országos Múzeum Rem
brandt, Van Dyck és a nagy hol
land festőiskola remekeivel s való
ban nagyszerű keletázsiai, középke
leti antik művészeti kincsekkel, 
valamint a nagy Állatkert, ebben az 
Aquarium. Valószínűen egy külföldi 

I sem kerüli el ezeket a helyeket, de

a hollandok dicséretére legyen 
mondva, a Múzeum nézőserege 
óriási.

Aránylag sok a templom, de az 
egyházi élet valószínűen erősen 
lanyhul. Vasárnap a híres Nieuwe 
Kirke-be mentünk, a királyi palota 
melletti, hatalmas, gyönyörű üveg
ablakokkal díszített református 
templomba. Az Egyházak Világta
nácsa itt tartotta 1948-ban első Vi
lággyűlését. A templom belső tere 
színfalszerű vászonfalakkal ketté
osztva és szőkébbre véve, mert túl 
nagy a templom a lehangolóan kicsi 
gyülekezethez. A templom második 
felében tanácsteremszerű berende-i 
zés. A vászonfalakon körbe, kívül, 
mintegy széles folyosón, a templom 
vastag kőfaláig kerékpár tároló 
helyek és gyermekkocsi megőrzők. 
A vasárnapi főistentiszteleten száz
ötvenen sem lehettek. A választé
kosán öltözött lelkész a reményte
lenséget prédikálta, mondván, 
hogy a földön minden hiába, csak 
Jézus Krisztus segíthet az emberen. 
De abba nem bocsátkozott bele, 
hogy miképp és mivel tud Jézus 
Krisztus új életet teremteni a föl
dön. A gyülekezet halk zümmögés
sel kísérte a hatalmas orgona hang
ját. A mi otthoni gyülekezeti ének
lésünk mennyire hiányzott ezen a 
vasárnapon.

Majd elérkezett augusztus 9-e es
te, s megindultunk a tengeren túl
ra. Az amerikai beutazási engedély 
szerint 10-én léphetjük át először 
az Egyesült Államok határát. Ti
zenhat és fél órás repülés után meg
érkezünk. Ez holnap délután fél 
négy körül lehet, newyorki idő sze
rint reggel fél tíz. Mire Chikagoba 
érkezünk, már hét órával toljuk 
hátrafelé az óránk mutatóját. A 
newyorki négy motoros gép este 
tíz óra tájban indul. Az indulás 
előtt izgalom támad. Felfedezik, 
hogy nem vagyunk beoltva himlő 
ellen, s ennek igazolása nélkül nem 
léphetjük át az Egyesült Államok 
határát. Végül a repülőtér orvosa 
elvégzi rajtunk az oltást, és beszál
lunk a gépbe. A gép pilótája tíz 
percen .beiül tájékoztatót küld az 
utasoknak. Csaknem hatezer méter 
magasan repülünk, ötszáz kilométe
res sebességgel. A gépen kívül —13 
fok a hőmérséklet, belül +20. Az 
ég sűrűn felhős. Csaknem hétezer 
kilométert fogunk repülni, míg meg
érkezünk küldetésünk helyére.,, 

(Folytatjuk.)
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Deák-tér délelőtt 9 Gémes István, délelőtt 
11 D. Dezséry László, délután 7 Madocsay 
Miklós. __— Fasor délelőtt VzlO Gyöngyösi Vil
mos, délelőtt 11 Gyöngyösi Vilmos, délután 

Gé2-*- — Dózsa Gy.-út 7. délelőtt 
/zlO Sule Károly. — Üllői-út 24. délelőtt V2IŰ 
délelőtt 11. — Rálkóczi-út 57/b. délelőtt (szlo
vák) Szilády Jenő dr., .délelőtt 3A12 — 
Karácsony S.-u. 31. délelőtt 10. — Thaly 
Kálmán-u. 28. délelőtt 11 Bonnyai Sándor, 
délután 6 Bonnyaii Sándor. — Kőbánya dél
előtt 10 Sárkány Tibor. — Vajda P.-u. 33. 
délelőtt Val2 Koren Emil. — Utász-u. 7. dél
előtt 9 Korén Emil. — Zugló délelőtt 11. dél
után 6. — Gyarmat-u. 14. délelőtt ValO. — 
Rflkosfalva délelőtt Mi 12. — Fótl-út 22. dél
előtt 13 (urv.) Gádor András, délután 5 Sze- 
retetvendégség, Danhauser László. — Váci-út 
129. délelőtt 8 Gádor András. — Újpest dél
előtt 10 Matuz László, délután 7 Blázy 
Lajos, — Dunakeszi délelőtt 9 Blázy Lajos. 
Vas-u. 2/c. délelőtt 11 Szimonidesz Lajos.
— Pesterzsébet délelőtt 10. — Soroksár-Új
telep délelőtt V*9. — Rákospalota MAV-telep 
délelőtt V*9. — RP. nagytemplom délelőtt 10.
— RP. kistemplom délután 3. — Pestújhey 
délelőtt 10. — Rákoskeresztúr délelőtt Vall.
— Rákoshegy délelőtt 9. — Rákosliget délelőtt 
10. — Rákoscsaba délelőtt 9, délután Vs7. — 
Citnikota délelőtt 9 (gyerm.), délelőtt 10, 
délután V*3. — Mátyásföld délelőtt Mi 12. — 
Kerepes—Kistarcsa délelőtt negyed 10. — 
Pestlőrinc délelőtt 11 délután 5. — Pest- 
imre délelőtt 10. — Kispest délelőtt 9, dél
előtt 10, délután 6. — Weikerle-telep dél
előtt 8. -- Rákosszentmihály délelőtt Vili. 
délután 5

Bécsilkaipu-tér délelőtt 9 Pethő István, dél
előtt 11 D. Dr. Vető Lajos, délután 7 Vá- 
rady Lajos. — Toroczkó-tér délelőtt 8 Vá- 
rady Lajos. — Óbuda délelőtt 9 Mezősi 
György, délelőtt 10 Mezősi György, délután 
5. — XII., Tarosay V.-u. 11. délelőtt 9 Zu
lauf Henrik, délelőtt 11 Zulauf Henrik, dél
után 7 Ruttkay Elemér. — Hfívösvölgj', Lel
késznevelő Intézet délelőtt 10 Öamhauser 
László. — Szabadsághegy, Diana-út 17. dél
előtt V29 Ferenczy Zoltán. — Kelenföld d. e. 
délelőtt 8 Bottá István, délelőtt 10 Bottá Ist
ván, délután 5 Rezessy Zoltán dr. — Német- 
völgyi-út 138. délelőtt 9 Rezessy Zoltán dr. — 
XI. Bartók B.-út 158. délelőtt 12 Rezessy Zol
tán dr. — Csepel délelőtt 11 Galáth György, 
délután 7 Csonka Albert. — Budafok d. e. 10 
Visontai Róbert. — Albertfalva délelőtt V2II 
Vi son táj Róbert. — Csillaghegy délelőtt V?10, 
délután 7.
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Di*. L u t h e r  M á r to n  p r é d i k á l
Ez az igehirdetés-részlet Luther

nek 1514-ben megjelent »Házi posz
tillák« című prédikáció-gyűjtemé
nyéből való. Az igehirdetés alap
igéje: Mt. 22, 34—40.

A keresztyén ember így szól: a tö- 
kéletesség Isten félelmében és 

szereidében, embertársunk iránti jót- 
tevésbem áll, ment más cselekedete
ket Isten nem parancsolt meg.

Észszerűtlenség és vakság keletke
zik abból, íha valaki a külső csele
kedeteikre helyezi a hangsúlyt, ami
kor például különleges napokat tar
tanak meg, feltűnő ruházatot visel
nek, nem úgy és nem azt esznek és 
isznak, mint amit más eszik és iszik, 
kiváló szentség színét hordják magu
kon és az embereket áimélkodésra 
biztat ják, de emellett mellőzik a leg- 
magasztosabb cselekedeteket és pa
rancsokat, amelyeknél fogva Istent 
szeretnünk és másokkal jót tennünk 
kell. A farizeusok és írástudók ép
pen azért keresik a legfőbb paran
csolatot a törvényben, mert arra néz
ve maguk sincsenek tisztában, s 
egyik ezt, másik meg amazt tartja a 
legjobbnak.

Őrizkedjünk tehát az ilyen tévely
géstől és kerüljük az önmagunk ál
tal kieszelt áhitatosságot. A Kátét 
ne tartsuk jelentéktelen könyvnek, 
mert: abból érthetjük meg, hogy mit 
keil cselekednünk és abból tudjuk 
meg, hogyan kell Istent szeretnünk.

Magasztos intés az, amelyet az 
Ür itt a lelkünkre köt, amikor így 
szól: a legnagyobb parancs, szeresd 
az Istent, a második pedig ehhez ha
sonló, szeresd felebarátodat, mint 
magadat. E két parancs magába fog
lalja mindazt, amit a jó cselekede
tekre vonatkozólag tanítunk és hir
detünk. Ebből a forrásból fakad a 
többi mind és ebbe tér ismét vissza. 
Mert nem szolgálhatsz Istennek más
ként, mint hogy Istent és felebará
todat szereted.

Szolgálni annyit tesz, mint teljesí
teni azt, amit megparancsoltak, te
hát Istennek csak az szolgálhat, aki 
Isten parancsát teljesíti, nem pedig 
azt teszi, ami néki magának tetszők. 
Mit parancsol pedig Isten, hogyan 
szolgálhatunk néki? Itt áll világosan: 
ha Istennek akarsz szolgálni, nem 
kell messzire menned, a távolba za
rándokolnod, sem pedig pénzedet 
oda áldoznod, hanem szeresd Istent 
És felebarátodat. Hogyan tehetné még 
könnyebbé és hogyan adhatná még 
Dicsőbben Isten a maga szolgálatát, 
mint így, amikor azt mondja: sze
resd felebarátodat, tégy vele min
den jót, és én ezt úgy tekintem, 
mintha ónvelem cselekedted volna? 
Csodálatos tudomány ez: ha feleba
rátoddal jót teszel, Istennel teszel 
Jót és ezzel Istennek tetsző szolgála
tot végzel.

— Igen — mondod talán —, de 
hiszen Isten a mennyekben van. Nem 
tesz semmit, mert Ö e földön is van. 
Ha tehát látod, hogy a te atyádfia 
szükséget szenved, gondold, hogy 
Krisztus szenved szükséget, és ő  szo
rul segítségedre, hiszen maga mond
ja, hogy az ítélet napján az a pa
nasza lesz ellenünk, hogy éhezni és 
szomjúhozni engedtük. Éppen az a 
nagy baj, hogy a parancs ennyire vi
lágos és határozott, és mi mégis szel
nek eresztjük, mintha Isten nem 
volna, pedig minden nap és minden 
árában bőven szolgálhatnánk neki. 
Ezt az engedetlenséget nem mente
gethetjük és nem mondhatjuk, hogy 
nem tudtuk Isten parancsát. Mert itt 
azt olvasod: a második hasonlatos 
ehhez, aki felebarátját szereti, Istent 
szereti. Ezért az ítélet napján ezt a 
szózatot fogod hallani: szolgáltál vol
na felebarátodnak — nekem szolgál
tál volna, és gazdagon megfizettem 
volna érte; azonban miattad éhenhal- 
hattam és elpusztulhattam volna! 
őrizkedjünk hát ezen ítélettől, mert 
erre örök kárhozat következik.

Alki Istennek alkar szolgálni, ne 
húzódjék a sarokba, hanem marad
jon az emberek között s szolgáljon 
nekik tehetsége szerint s bizonyos le
het afelől, hogy ezzel Istennek szol
gál. Mert így parancsolta: ha nekem 
akarsz szolgálni, felebarátodhoz uta- 
6Ítlak. Van feleséged, gyermeked, 
vannak szomszédaid, fejedelmeid,

van hivatásod, elég munka várako
zik rád, itt szolgálj nekem.

Tanuljátok meg tehát, * hogy aki 
felebarátjának a javát mozdítja elő, 
az nemcsupán annak, hanem Isten
nek is szolgál. Mert itt íratott meg, 
hogy Isten ezt a szolgálatot úgy ve
szi, mintha vele szemben tettük vol
na azt. Máskülönben nem mondaná 
Krisztus: A második parancs hasonló 
az elsőhöz. Akit pedig mindez nem 
bír arra, hogy már itt e földön 
mennyországot teremtsen magának, 
és saját házát, világi foglalatosságát 
Isten házává, templommá avassa, ám 
tessék, maga látja kárát. Mert amint 
felebarátodnak szolgálva, mennyor
szágot és paradicsomot alkothatnál 
magadnak, — úgy felebarátoddal nem 
törődve, magadnak készítesz poklot 
már itt e földön, mivel a pokolbeli 
ördögöknek szolgálsz! Hogy mindezt 
nem látod, nem érzed, amiatt ne bízd 
el magad, mert majd ütni fog az 
óra, amikor látni is, érezni is fogod 
azt, jajgatsz és elátkozod önmagá
dat, átkozni fogod engedetlensége
det. Bárcsak megértenénk ezt és ma
gunkat a felebaráti szeretetben gya
korolnánk! Hiszen azért adta Isten 
nyelvünket, szemünket, kezünket, 
lábunkat, pénzünket, vagyonúnkat, 
értelmünket és minden más tehetsé
günket, hogy ezt a parancsát köves
sük és az ő szolgálatában hűségesen 
járjunk!

Fordította Zábrák Dénes — Ottlyk 
Ernő, ________

A hallgatás vétke
Halott a hárfa húrja, 
ha elcsitult a dal, 
ha régi rozsda marja, 
mit szürke por takar,

de kárhozott a kéz is, 
ha veszni hagyja azt, 
amit vele a húron 
az új erő fakaszt.

BODROG MIKLÓS

Tessedik-múzeum nyílt meg Szarvason
Szarvas felszabadulásának 10-ik 

évfordulója alkalmából Tessedik- 
múzeum nyílt meg a város közép
pontjában. Egy különálló ház 
három szobájában vannak kiállítva 
mindazok az emlékek, használati 
tárgyak, híressé vált könyvek ere
deti kéziratai* és a könyvek első kia
dásai, valamint térképek, egykori 
mezőgazdasági felszerelések, növény
bemutatók, szemléltető rajzok és ma
kettek, amelyek Tessedik életére és 
művére utalnak.

Mindenkit, aki belép a Tessedik- 
múzeumba, lenyűgöz az az óriási 
munka, amit ez az egykori szarvasi 
evangélikus lelkész végzett.

Munkájának hajtóerejét Önélet- 
írás-ában így jelöli meg: »Ki 
akartam kutatni az emberi nyo
morúság forrását, reámutattam 
arra, s amennyire lehetett, azon 
igyekeztem, hogy azt betömjem.«

Az elmaradottságban és a tudatlan
ságban találta meg az emberi nyo
morúság forrását. Ez ellen harcolva 
állította fel híressé vált mezőgazda- 
sági iskoláját az ifjak számára, 
amint mondja: »Hogy belőlök értel
mes, jó keresztyéneket, munkás pol
gárokat, ügyes gazdákat és gazdaasz- 
szonyokat képezzek.« A nyomorúság
gal küzdve kezdett széleskörű felvilá
gosító munkába: «-Hogy az ifjú és 
öreg földműves teljesen megismer
kedjék vidéke jóllétének dús forrá
saival«;

Ezért mutatja meg, hogyan lehet 
a szikes földet javítani, hogyan 
lehet új és jobb mezőgazdasági 
módszereket bevezetni, ezért 
irányítja a figyelmét a tudomá
nyos alapokra helyezett földmű

velésre.
Mikor a látogató tekintete végig

suhan a Tessedik-korabeli ültetésű, 
százéves, hataJjmqs akácfa-törzsön, 
vagy a szekrényekben elhelyezett 
növénymimtákon, vagy a talajjaví
tást szemléltető maketteken, és átte
kinti • mindannak a sok-sok tanítás

nak és újításnak az emlékét, ame
lyekkel Tessedik parasztságunkat 
tanította, akkor értheti meg igazán 
Tessedik munkamódszerét: szemé
lyes példájával, mezőgazdasági bizo
nyítékokkal akarta felébreszteni az 
új iránti lelkesedést: »Csak így vész 
el lassankint a minden jó újításnak 
hatalmas gátolója, . mely a kemény 
fejüeknél »ez nem lehet«-féle kifeje
zésekben nyilvánul.«

Mezőgazdasági intézete hatalmas 
épületeinek létrehozásával is be tud
ta bizonyítani, hogy mire képes a jó 
és igaz ügyért küzdő emberi akarat. 
»Sokan azt hitték, hogy én valami 
kincset találtam, melyből azokat a 
hagy épületeket emeltem. Igenis, 
kincset lehetne találni, ha azt ott ke
resnék, ahova a természet és az is
teni gondviselés helyezte, t. i. az 
emberek fejében és kezében«.

Akkor is pap volt Tessedik, ami
kor a szegénység és az emberi 
nyomorúság ellen küzdött papi 
funkcióitól látszólag távoleső 
területen. Fáradozásaiban az a 
magasztos erkölcsi célkitűzés 
vezette, hogy segítsen embertár
sain, és előmozdítsa boldogulá

sukat.
Ő maga így adja meg munkásságá
nak értelmét és jelentőségét: »Fára
dozásaimban és kísérleteimben nem 
az volt a fókérdés, hogy nyerek-e, 
vagy veszítek valamit hanem az, 
hogy az igazságot keressem, a mun
kásságot és erkölcsiséget előmozdít
sam, mert a csekélynek látszó érdem 
mellett fő és maradandó hasznom 
abban állott, hogy az embereket meg
mentettem a céltalanságtól és kedvet 
szereztem nekik a jó munkához.«

Tessedik emberi nagysága abban 
is megmutatkozik, hogyan viselte el a 
megnemértést és bántalmazást. Azt 
írja: »Szenvedéseim nagyban szapo
rodtak az által, hogy azon jót, me
lyet én elismert tekintélyű írókból, 
utazásaimból és saját tapasztalásom 
után jónak, s hazámra és az emberi
ségre nézve hasznosnak ismervén

K épek a mai Amerikából
Bereczky Albert református püspök előadása az Országos Béketanács értelmiségi gyűlésén

Október 12-én d. u. 6 órakor az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
aulájában az Országos Béketanács gyűlést rendezett meghívott tudósok, 
írók és művészek előtt. Az elnökségben a magyar protestáns egyházak 
evanstoni delegátusai ültek, D. dr. Vető Lajos és D. Dezséry László püspök, 
Bereczky Albert és Péter János református püspök, valamint Pap László 
református teológiai dékán. A gyűlésen számos budapesti lelkész és egy
házi vezető is részt vett.

A gyűlésen Bereczky Albert református püspök előadást tartott az 
Egyházak Világtanácsa evanstoni nagygyűléséről és amerikai élményei
ről. Foglalkozott a nagygyűlés jelentős, az egyházak testvéri együttműkö
dését és a nemzetek közötti barátságot szolgáló munkájával. Beszédéből 
az alábbiakban néhány részletet közlünk.

Az Egyfházak Világtanácsa elnöke 
és főtitkára élőszóval közöttünk is 
többször kifejezték, milyen nagy 
súlyt helyeznék arra, hogy az evams- 
toni nagygyűlésen részt vegyünk. 
Számunkra azonban nem könnyű 
probléma volt, hogy az Egyesült Ál
lamok csak ujjlenyomat-adással volt 
hajlandó vízumot adni . . .  Amikor ki
fejeztem azt a véleményemet, hogy 
elég hosszú életet éltem anélkül, 
hogy ujjlenyomat-adásra kényszerí
tettek volna, a főtitkár megjegyezte, 
hogy nemcsak a chicagói gengszterek, 
hanem a canterbury-i érsek is ad 
ujjlenyomatot s lám, ez a demokrá
cia. Siettem válaszolni, hogy ez pon
tosan ellenkezője a demokráciának, 
mert az igazi demokráciában a can- 
terbury-i érseknek az a feladata, hogy 
a katedrálisban prédikáljon, a geng
szternek pedig, hogy üljön a bör
tönben.

John Foster Dulles amerikai kül
ügyminiszter » támogatta« a vízum ki
adását, azt mondván, hogy a delegá
tusokra »talán jótékony hatással le
hetnek« az amerikai szellemi élettel 
való kapcsolatok. Azt hiszem, ha ezt 
a talán-mal és hat-het-tel is kétsé
gessé tett nyilatkozatot szem előtt 
tartjuk, azt kell mondanom, hogy ta
pasztalataink által csak fokozódott 
bennünk a megbecsülés népünk min
den jó törekvése és mindig jobban 
kibontakozó új élete iránt;

Az Egyesült Államok népének bi
zonyára nagy többségét súlyosan ter
heli a feszültség, mely ennek a nagy 
országnak népét belül is és külpoli
tikája révén is háborús pszichózisban 
tartja. Az ottani becsületes, békesze
rető emberek küzdelme a belső bé
kességért és a világ békességéért 
azért tiszteletreméltó, mert az ellen
séges indulatú erők hatalmon van
nak.

Mérhetetlen hála töltött el minket, 
amikor hazaérkezve köszönthettük az 
őszi verőfényben mosolygó magyar 
tájat s összedobbant a szívünk múlt
jának sötét árnyaitól megszabadult, 
jövőjét reménységgel építő népünk
kel. Hála Istennek, hogy itt élhetünk 
és szolgálhatunk!

Michael newyorki ortodox érsek 
beszéde alatt, aki a legsötétebb gyű
lölet hangján beszélt a Szovjetunió 
és a népi demkoráciák ellen, a te
rem egyre jobban kiürült. A beszéd 
után sokan kifejezték elítélő vélemé
nyüket s kedves jelenség volt, ami
kor egy újzédandi delegátusnő tünte
tőén oda ment Pap László dékánhoz 
és kifejezte meleg kézszoríitás közben, 
hogy ők e beszéddel nem értenek 
egyet, velünk viszont együtt éreznek. 
Ez az együttérzés a magyar delegáció 
iránt az egész nagygyűlés részéről 
több ízben megnyilvánult. Kiemelem 
art az élményt, amikor a teljes ülé

sen a delegáció nevében bejelentet
tem, hogy az Egyházak Világtanácsa 
Központi Bizottságát meghívjuk Ma
gyarországra, a lehetséges legköze
lebbi időn belül. A központi bizott
ság egy száztagú nagy testület s ülé
seit évenként egyszer tartja. A meg
hívás általános tetszést és bizonyos 
körök számára meglepetést jelentett 
s nem jelentéktelen zavart is akozott. 
Felvetették ugyanis a kérdést: váj
jon kapnak-e a központi bizottság 
amerikai tagjai az Egyesült Államok 
kormányától kiutazási engedélyt Ma
gyarországra? De azt a továbbmenő 
kérdést is felvetették, hogy ha kap
nának is útlevelet — amit többen 
kétségesnek mondottak — a gyűlés 
után hazatérve - ki volnának téve a 
különböző »szabadon futó« kongresz- 
szusi bizottságok vizsgálatainak és 
esetleg más rossz következmények
nek. Mi természetesen ■■ derülten bíz
tattuk őket, hogy hasonló nehézsé
geikre nekünk nem kell gondolni. 
Végtére is ők szokták sűrűn emle
getni a »szabad világot«, most alkal
muk van egy szerény próbát tenni 
jelszavaik valódiságáról.

Vannak élő, nagy, kisugárzó egy
házak az Egyesült Államokban, ame
lyek látják feladataikat, vállalják 
szolgálatukat és hitelképesen képvi
selik azt a keresztyénséget, amelyik 
élő forrás és bátorítás akar lenni 
minden rosszal szemben és minden 
jó mellett. De van az amerikai élet
nek másik oldala is. A Chicago Ame
rican augusztus 18-i száma »egyházi 
hírek« rovatban ezt közli: »A Chicago 
Country Side Churdh« lelkésze meg
hívja önt a vasárnapi istentiszteletre. 
Az igehirdetés témája: hogyan tesz 
az evangélium gentlemanné. A temp
lomépület virágos, színpompás kert 
közepén fekszik, bizonyára meg fogja 
nyerni az ön tetszését.«

fel, valósítani igyekeztem, nem bír
tam keresztülvinni, mert az elöljá
rók gyakran, ah oly gyakran, nem 
akarták elfogadni s utamba nehéz
ségieket gördítettek mind az egyházi 
és iskolai, mind a községi téren.«

A kiállítás is dokumentálja art 
a törhetetlen kitartást, amellyel 
Tessedik az őt ért csapások sú
lya alatt is végezni tudta munká
ját. Megszűnésre kényszerült me
zőgazdasági intézetét újra meg
nyitotta, bikákkal letapostatott 
mintakertjét elpusztíthatatlan 
lelkesedéssel újra rendbehozta, 
áskálódások, gúnyolódások elle
nére útján meg nem tántorodott. 
Küzdelmében erőforrása Istentől 

kapott hite volt:
»Én még a legkeserűbb csalódások 

és ellenműködések között is folyvást 
szemem előtt tartottam azt, hogy ha
zámnak és az emberiségnek használ
jak; és az Ür megsegített engem any- 
nyira, hogy minden ellenmondást, 
eUenműködést, rágalmazást, gyanú
sítást és ármányt ki bírtam állami, 
ellensúlyozni és legyőznL Az ő neve 
legyen ezért áldott most és mind
örökké. Ámen.«

Tessedik egyetlen eredeti arcképe 
függ a múzeum falán. Fiatalság és 
derű, finomság és bölcsesség sugár
zik a Luther-kabátos képről. Jól van 
ez így. Ilyen ő az utókor számára. 
Csodálatos energiájából — önélet
írása szerint —, 135 kéziratot írt meg, 
közülük sok híressé vált könyvvé 
lett, egy része elveszettnek tekint
hető, másik része még kiadatlan; 
Üvegszekrények védelme alatt ol
vashatók Tessedik gondosan megraj
zolt betűkkel írt kéziratai. Paplaka 
híres volt arról, hogy az ő dolgozó- 
szobájában aludt ki utoljára a vilá
gosság Szarvason. Nappali lelkészi 
szolgálat, gazdasági munka, éjjel pe
dig szorgalmas irodalmi tevékeny
ség — ez volt Tessedik élete. Ez a 
tetterő és messzire tekintés a Tesse
dik arcképe.

önéletírásában arról szól, hogy a 
megpróbáltatások . ellenére is min
dig vidám és elégedett volt, mert 
egyrészt a természet szépségei, más
részt a gyermefckacaj mindig meg- 
vidámította és új reménységgel töl
tötte el: «A természet szépségeiben, 
kertemben, a vetésekben és szőlős- 
kertekben, saját és mások gyerme
keiben, a kertészkedésben és a mé
hészetben nagy gyönyörűségem volt, 
s ezek körül oly sok mulatságot ta
láltam, hogy mindig vidám és elé
gedett voltam.«

öreg napjaiban ez a vidámság 
Isten iránti hálában nyilvánult meg 
és abban a reménységben, hogy amit 
életművével végzett, az egykor jó ve
tésként fog kikelni, ötvenéves papi 
szolgálatának jubileuma alkalmából, 
77 éves korában írta ezeket a soro
kat: »Istenem iránti legforróbb hálá
val tekintek vissza életem lefolyt 
éveire. Mily sok nagy örömben része
sített engem az O kegyelme! és mily 
sok nehéz fájdalmat segített az O keze 
elviselnem és legyőznöm! Mindezek 
elmúltak, mint súlyos viharteljes fel
hők s nem is sejtett áldásokat hagy
tak számomra hátra! Ö mi szép, mi 
jóval bővelkedett azon hatáskör, me
lyet én 50 esztendő alatt az utamba 
gördített minden akadályok ellenére 
betölteni igyekeztem, mert ott is, 
ahol nem gyanítottam, nem gondol
tam, bő gyümölcsöket termett a mag, 
melyet szóval és írással elhintettem. 
Áldott legyen ezért az Ürnak szent 
neve! Remélem, Isten megadja, hogy 
még siromra is ki fognak kelni ama 
virágok, melyeknek magvait, talán 
idő előtt, talán terméketlen földbe, 
jó reménység fejében elvetettem!« 

Tudjuk, hogy Tessedik elvetett 
magja kikelt, és amiért küzdött, 
megvalósult. De az a magatar
tás, amivel küzdött, a föld és az 
ember mélységes szeretete, az 

mindig példaképünk marad.
A Tessedik-múzeum falán ott áll 

sírkövének felnagyított fényképe s 
rajta egész életművét kifejező sír
felirat olvasható: »-Nem annyira ma
gának, mint inkább népe javának 
élt sokáig és egészen. . .«

Ottlyk Ernő

„Önmagát adta mi érettünk, h o g y ... tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezet“ (TU. 2, lé )
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ELŐRE A M EGKEZDETT ÚTON A Lelkipásztor
Napjaink történetében döntő időpont az elm últ esztendő júniusa, am i- 

kor hazánk és népünk jövőjének építésében ú j szakasz kezdődött. Szerte 
az országban parasztok, m unkások és értelmiségiek szívében éledt új lel
kesedés. A  falvakról egyre-másra kap tuk a  hírt: parasztságunk örömmel 
üdvözli a mezőgazdaság fejlesztését célzó programot és fokozódó m unka- 
kddve és m unkalendülete a felelet rá. Építő munkásaink/ fürge "*kézzel 
rakják a téglát, hogy épüljenek az új családi otthonék. A  gyárak egyre 
több közszükségleti cikket készítettek, hogy em elkedjék népünk színvo
nala. Értelm iségünk a megbecsülést még jobb m unkával hálálja meg. Új 
lelkesedés, nem zeti egység bontakozott k i a szem ünk előtt.

Most újra jelentős napokat élünk. Ez a nem zeti egység a 'szem ünk  
élőit ölt formát. Városokban és fa lvakban sorra alakulnak a  Hazafias 
Népfront helyi bizottságai és az ország egy em berként készül a Hazafias 
N épfront nagy, országos seregszemléjére. Ezzel együtt pedig készü lünk a 
tanácsok megválasztására, hogy az új tanácsok közelebb kerülve a nép
hez, hibátlanabb és jobb vezetést biztosítsanak a helyi problém ák intézé
sében, az államigazgatás e részében. Ez a ké t esemény összefonódik. 
A  tanácsválasztás a Hazafias Népfront támogatásával m egy m ajd végbe, 
a tanácsok m unkája pedig ennék egységében fogja m egtalálni azt az ala
pot, amely biztosítja a valóban jó m unkát.

A  Hazafias Népfront széles tömegek, az egész dolgozó nép mozgalma. 
A  megalakuló bizottságokban, a fővárosban és vidéken is ott vannak  
egyházunk lelkészei és egyháztagjai is. O tt a helyünk m indnyájunk
nak, hogy am int h itünk a felebarát iránt való tevékeny szeretetve, 
hűséges hazafiúi kötelességteljesítésre int, úgy vessük latba m inden erőn
ket népünk boldogulására, hazánk előbbre vitelére. Egyházunk népe 
s gyülekezetei örömmel vesznek részt ebben a nem zeti egységben, m ert 
őszinte együttm unkálkodási készség él bennük az egész néppel.

Á llam unk újra szemügyre vette az elm últ napokban, hogy az elm últ 
esztendőben m agunk elé tűzö tt programot betartottvSk-e. Dolgozó népünk  
a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának beszámolójából öröm
m el találta meg eredm ényeinket, azokat, am elyeket az elm últ ötnegyed  
esztendő alatt napról napra tapasztaltunk. Tudjuk, a célkitűzések valóra- 
váltása nem  magától történik. Em berek m unkáján, becsületén vagy 
hanyagságán m úlik, hogy a terv hogyan érik valósággá. Tőlünk, ma
gunktól függ az, hogy több-e a kenyerünk, em elkedik-e a termelésünk, 
csökkennek-e a termelés költségei és így tovább. A  beszámoló a parasz
tot, a m unkást és az értelmiséget dicséri, am ikor az eredm ényekről szól 
és a pam sztot, a m unkást és az értelmiséget is elmarasztalja, amikor 
hibákról vagy mulasztásokról esik sió. A z állam töretlenül alkar tovább 
haladni az 1953. júniusában m egkezdett ú j szakasz útján, — ra jtunk a 
sor, hogy jó m unkánkkal bebizonyítsuk: mi is töretlenül haladunk tovább 
az ú j lendület, a bizalom és becsület m egkezdett útján.

Az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztálynál kapható

HITTANKÖNYVEK
Az általános iskolák I—IV. osztályai részére: Bottá István; Bibliai 
történetek. — Ára 8.— Ft. Szétküldése előreláthatólag október 20-án

kezdődik.
Az általános iskola V—VI. osztálya részére: Dr. Luther Márton 

Kis Kátéja. — Ara 3.— Ft.
Az általános iskola VII—VIII. osztálya részére: Dr. Nagy Gyula; 

Az egyház élete. — Ára 10.— Ft.
Az általános gimnázium részére: Bottá István; Keresztyén bit 

és élet. — Ára 9.— F t

Adj már csendességet
Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Ur!
Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet, kit sok kin fúr!
Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére,
Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd, vesztségére.
Nem kicsiny munkával, fiad halálával váltottál meg,
Kinek érdemeiért most is szükségemet teljesítsd meg.
Irgalmad nagysága nem vétkem rútsága feljebb való,
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen s romlást valló.
Jó voltod változást, gazdagságod fogyást érezhet-é?
Engem te szolgádot, mint régein sokakat ébreszthet-é?
Nem kell kételkednem, sőt jót reménlenem igéd szerént, 
Megadod kedvesen, mit ígérsz kegyesen hitem szerént.
Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját, 
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát,
Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván haljak meg nyugodván bús kín nélkül.

Balassi Bálint

— egyházunk havonta megjelenő lel- 
készi folyóirata — most megjelent 
októberi száma teljes szövegében 
közli D. T. Niles ceyloni lelkésznek 
az EVT evanstonl nagygyűlésének 
augusztus 16-i teljes ülésén elmondott 
beszédét. »Az evangélium hirdetése« 
címen az előadás az cvangélizácló, 
az igehirdetés és a világban való 
bizonyságtétel legaktuálisabb kér
déseivel foglalkozik. »Jézus Krisz
tus dicsőítésének jegyében« ebnen 
dr. Pálfy Miklós dékán jelentését 
közli a Lelkipásztor a Teológiai Aka
démia működéséről az 1953—54, tan
évben. D. Dezséry László püspöknek 
az 1953. október 31-én, az országos 
protestáns reformációi emlékünnepé
lyen mondott beszédét olvashatjuk 
ezután, »Az egyház hitbeli becsü
lete« címen, majd dr. Nagy Gyula 
teológiai tanár ismerteti dr. Karner 
Károly új könyvét. Zoltay Gyula 
»Szolgatársam az Urban« címen a 
lelkészek testvériségéről írt cikket, 
dr. Szilády Jenő pedig J. L. Hro- 
mádka professzor »A hitvalló egy
ház önkritikája« című cikkét ismer
teti. Bánszky György alberti ny. lel
kész halálhírének közlése után az 
egyházi esztendő hátralévő vasár
napjaira olvashatunk igehirdetése
ket, végül diakóniai bibliaóra-vázla- 
tokkal végződik a Lelkipásztor.

A folyóiratot haszonnal olvashat
ják gyülekezeti tagok is. Megrendel
hető: Lelkipásztor kiadóhivatala, 
Budapest Vili. Puskin-u. 12 címen. 
Csekkszámlaszám: 220—507. Egy
szám ára 7.— Ft.

A Hungarian Church Press
— protestáns egyházaink külföldet 
tájékoztató kőnyomatosa — nemrég 
megjelent szeptemberi számában első 
helyen Bereczky Albert református 
püspöknek a Kálvin-téri templom
ban, Evanstonból visszatérésekor el
mondott prédikációját közli. A refor
mátus egyház evanstonl delegátusai
nak a zsinati tanács előtt tartott be
számolójának ismertetése során ki
emeli az EVT Központi Bizottságá
nak hazánkba való meghívását, majd 
részleteket közöl az egyes delegátu
sok beszámolóiból. A HChP ismer
teti Hromádka professzor beveze
tését Bereczky Albert prédikációi
nak cseh fordításához, majd rész
leteket közöl a í  északi és déli 
evangélikus egyházkerület, vala
mint az egyetemes közgyűlés 
előtt elhangzott beszámolókból. Dr. 
Nagy Barna református teológiai ta
nári megbízásának, Kálvin: Római 
levél kommentárjának és az új bib
liafordítás gyülekezeti kiadásának 
megjelenéséről hírt adva közli a re
formátus gyülekezetek ökuménikus 
ünnepét, majd Káldy Zoltán esperesi 
beiktatásáról közöl a HChP beszá
molót. A rövid hírek között szerepel 
a Teológiai Akadémia tanévének 
megnyitása, az alberti gyülekezet 
templomrenováló adakozása, a buda
vári gyülekezet jubileuma, az árvíz- 
károsultak javára tartott offertóriu- 
mok ismertetése és Karner Károly 
új könyvének ismertetése.

i l M Ä i Ä Ä S I
1954. október 17. Szentháromság u. 19. vasárnap. — »Járjunk el — 

hivatásunkhoz méltóan: szeretetbcnl« — 1. Jn. 3, 18—24 — Jn. 15, 9— 
14. — Liturgikus szín: zöld.
BUDAVÁR

Október 16-án, szombaton d. u. 
6 órakor gyülekezeti szeretetV'.m- 
dég séget tartanak. Előadást tart 
Friedrich Lajos, a Lelkésznevelő In
tézet igazgatója »Nincsen senkiben 
másban üdvösség« címen. A sze- 
retetvenségségen szolgálnak még 
Bödecs Barna. Ittzés Gábor, Ká
rolyi Erzsébet, Magyar László, Mis- 
sura Tibor, Puskás János, Sikter 
Endre és^Szelényl Zoltán teológu
sok. Énekel a teológus kórus.

Október 17-én, vasárnap Teológus 
Nap lesz a gyülekezetben. Igét hir
det Friedrich Lajos igazgató, As- 
bóth László, Keveházi László és Ma- 
gassy Sándor teológusok.
BUDAI EGYHÁZMEGYE

A lelkész! munkaközösség megtar
totta őszi első ülését. Főképpen az 
egyházmegye következő évi munka- 
teirvét beszélték meg.
BUDAPEST-CINKOTA

A gyülekezetben október 17-én, 
ifjúsági csendesnapot tartanak. Elő
adók: Danhauser László budahegy- 
vidéki lelkész, Mezősi György óbu

dai segédlelkész, Vető Béla ügyvivő 
lelkész és Heriszt Erzsébet, a kis- 
tarcsai szeretetotthon vezetője. A 
csendesnap színhelye a cinkotai 
templom és a gyülekezeti ház.
VASI EGYHÁZMEGYE

Fillöp Dezső esperes október 6-án 
egyházlátogatást végzett Nagygeres- 
den, 9—10-én pedig Répcelakon, 
Kemenesmagasiban és Vönöckön. 
Mindenütt istentiszteleten prédikált 
és az egyháztanáccsal megbeszélése
ket folytatott;
NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE

Október 6-án, Balassagyarmaton 
tartotta a lelkészi munkaközösség 
ezidei első ülését. Úrvacsorát osz
tott Rónay Zoltán balassagyarmati 
lelkész, írásmagyarázattal Tarjáni 
Gyula eziráki lelkész szolgált. — 
Sztehló Mátyás sámsonházai lelkész 
»A Szentírás evangélikus haszná
lata« címen tartott előadást. Be-, 
számolókkal szolgáltak: Gartai Ist
ván esperes-helyettes, Fábry Mihály 
szügyi lelkész és Garami Lajos egy
házmegyei sajtómegbizott lelkész,
KECSKEMÉT

A gyülekezetben október 17-én, 
vasárnap egyházzenei estet rendez
nek a templomban. Közreműködik 
Sulyok Imre (orgona), Záhony Já
nos (ének), Dóka Zoltán (hegedű). 
A megújított orgona első ünnepi 
hangversenyén begyült adományok 
az orgona javára szolgáinak;

A reformációd sorozat keretében 
Jávor Pál ceglédi lelkész szolgál, 
valamint a gyülekezet lelkésze és 
segédlelkésze,
BICSKE

Október 10-én gyülekezeti - nap 
volt. A csákvári, tatabányai és a he
lyi lelkész szolgált. A gyülekezeti nap 
a Krisztusban való egységgel foglal
kozott;

SEGÉDLELKÉSZ KONFERENCIA
Az országos segédlelkész konfe

rencia novemberben lesz Foton. Min
denki névre szóló meghívót kap,
MOSONMAGYARÓVÁR

Október 3-án csendes nap volt 
a szomszédos levéli, hegyeshalmi 
és rajkai gyülekezettel együttesen. 
Igét hirdetett Mészáros Sándor raj
kai lelkész, előadást tartott Sikter 
László hegyeshalmi és Zámolyi 
Gyula mosonmagyaróvári lelkész. A 
négy gyülekezet tagjai nagy szám
ban vettek részt a csendes napon, 
amely úrvacsoraosztással végződött. 
Csaknem minden részvevő úrva
csorát vett.
IIERNÁDVÉCSE

Szeptember 19-én gyülekezeti nap 
volt, a szórványhívők, a szomszé
dos gyülekezetek és a református 
testvérgyülekezet tagjainak részvé
telével. Szolgáltak: Moravcsik Sán
dor esperes, Abaffy Gyula, Buchal- 
la Ödön és Nikodémusz János lel
készek, valamint Kovács István és 
Erős Sándor református lelkészek. 
A gyülekezeti nap összefoglaló té
mája: Test és lélek. Az offertóriu- 
mof a gyenesdiási lelkészotthon ja
vára ajánlották fel, összege: 123,—> 
forint.
HALÁLOZÁS

Kriska Mihály, a budavári egyház- 
község két és fél évtizeden át hűsé
ges pénzbeszedője október 7-én meg
halt. A Farkasréti temetőben nagy 
részvéttel temették el október 11-én. 
Várady Lajos esperes hirdette az 
igét.
HIBAIGAZÍTÁS

Legutóbbi számunk »Az Egyházak 
Világtanácsa evanstonl nagygyűlésé
nek üzenete a magyar evangélikus 
gyülekezetekhez« című cikkében ér
telemzavaró sajtóhiba van. A vi- 
lágkeresztyénség fontos bizonyságté
telét nem október, hanem szeptem
ber 26-án olvasták fel gyülekeze
teinkben.

Fűtőházmestert lehetőleg csere
lakással azonnalra keresünk. Buda
pest, IX., Háday-u. 28.

Orgonák és harmóniumok, billen
tyűs és egyéb hangszerek javítását 
és új orgonák építését, harmóniu
mok készítését a vd t Angster or
gonagyár dolgozóival vállalja a Pé
csi Hangszer és Asztalosórugyár, 
Pécs, Molotov-u. 35.

Dr. Stux íjászló angol nyelvtanár 
II., Mártirok-u. 59. (Tel. 359—830) 
evangélikusoknak kedvezményesen 
ad órákat;

Stuttgarti szerkezetű 5 oktávos 
és -5 változatú új harmonium eladó, 
özv. Césár Gyuláné, Sopron, Rá- 
kóczi-u. 8.

Tisztviselő házaspár családtagként 
fogadna egyedülálló nőt, aki sze
rény háztartás vezetését vállalná; 
Érdeklődők forduljanak a répceiaki 
lelkészi hivatalhoz;

B A L A S S I  B Á L I N T
Irta:SZALATNAI RÉZSŰ

EKÜNK különös harangzúgással szól 
Balassi Bálint születésének négyszáza
dik évfordulója. H ajoljunk össze, aho

gyan őszi pásztortűz körül szokás, amikor a 
nevét kiejtjük, ezt a szépséges két szót, ame
lyik maga is dallam már. ' H ajoljunk össze, 
m ost a Balassi-versek m elegítenek. De ne 
csak ezen az évfordulón melegítsenek. M in
den költői-írói jubileum  arra emlékeztessen, 
hogy irodalmunk ügye legbensőbb ügyünk, 
lé tünknek olyan alapja, m in t maga az ország. 
Irodalm unk édes anyanyelvűnk kincsestára. 
Méltó az ítéletre, aki e kincsestár aranyát el- 
tékozolja, semmibe veszi. Mi vo ltunk e kincs
tár tervszerű és elvszerű megalapítói. Ha 
nincs reformáció, nem  jő létre úgy és azon
m ód az első nagy magyar költő, aki Balassi 
Bálint volt. A  magyar reformáció nemcsak 
ú j korszakot nyit meg, hanem történelm i pót
lása annak a Magyarországnak, ami Mohács
nál elveszett s utána évtizedeken át a török 
és az osztrák könnyű zsákmánya. A  politikai 
erős és nagy ország helyett létrejő a szel
lemi ország: a nyelv és irodalom hazája.

A  felszabadult magyar szók meggyötört pó
rok szájából érkeznek. Legyünk őszinték: por
ból és piszokból és bűzből száll fe l az új 
nyelv, m ely végleg legyőzi a régit, a holtat, 
a latint, a 'hastélyi szót. Dózsa Györgyöt izzó 
vastrónon ölték meg Zápolyáék s a jobbágy
ságot Magyarországon vasra verték vak  
uraink, de a nagy lázadás mégis győzedelmes
kedett, ha egyelőre nem  is gazdasági és poli
tika i téren. Győzött a nép a nyelvében. A  
jobbágyok nyelve feltört s elözönlötte a hazát. 
E vek és évtizedek harca után m inden ellen
fele  falhoz szorítva s megadóan elfogadta ezt 
a nyelvet Magyarországon a legrangosabb 
közlés nyelvének is. így jöhetett létre a pro
testáns bibliafordítás és Bornemisza Péter 
írásművei után a világi költő, s nem  is va
lami középszerűség, hanem egy lángész egy
szerre, méltó társa a francia Ronsardnak,

BALASSI BÁLINT a magyar reformáció 
ojtása. Apja, Balassi János, Zólyom főkapi
tánya, védi az ország maradék királyi vona
lát a török ellen, végvári vitéz, bátor ember, 
országos dolgokban járatos koponya, jó szer
vező. A nyja: a szépséges Sulyok Anna, f i 
nom  lelkű, m inden szépségre felrezzenő ifjú  
asszony. A pa és anya: m indketten  lutheránu
sok, az ú j vallás hívei. N em  Kékkőn, s nem  
Divényben, m in t régebben tudtuk, hanem  Zó
lyom várában született első gyerm ekük, a 
költő. Eckhardt Sándor Balassa András bib
liájában megtalálta a fontos feljegyzést: 1554. 
október 20-án született Balassi Bálint a zó
lyomi várban. Zúghat a harang messzeszóló 
hangon.

Akikor is szólott, négyszáz esztendővel ez
előtt, m ikor hírül v itték  M átyás király nagy 
és erős várában Balassi főkapitánynak s lenn, 
a városban, a zólyomi városbírónak, hogy a 
főkapitány felesége egy fiúnak adott életet. 
Egy fiúnak és a magyar lírának egyszerre. 
Nem  lehet m ásképp elképzelni azt a nagy és 
rejtélyes ajándékot, aki Balassi Bálint lett 
nekünk, m in t úgy, hogy századok során át 
és élők ezrein keresztül érkezett. A gyvelők  
és idegek, szivek és szem ek milliói szem el
ték  ki, hogy tolmácsolójuk legyen. A z  apa 
katonai vitézségé, vakm erő száguldása éppúgy 
ott Volt idegeiben, m in t az anyai örökség: a 
hangulatok felvevése, a táj és az érzelem forró 
átélése. Jártam  a zólyomi várban s elálldi- 
gáltam azokban a szobákban, ahol Balassi Bá
lint élte gyermekkorát. Arra gondoltam, hogy 
a fiatal anya is látta a szálas fenyőket, az 
aranyszin Garam szalagját a völgyben, a sa
sokat, am int keringenek a hegyek között és 
a kék  eget, am ely egyként rejteget szá

munkra estét és nappalt, bűnt és bűnbocsá
natot.

Ehhez a fiúhoz, afci hamar k itűn t a tehet
ségével, a szülők Bornemisza Pétert fogad
já k  fe l nevelőnek. Balassi Bálintot nemcsak 
a kor és a környezet indította el édes anya
nyelvéhez, m in t irodalmi nyelvhez, hanem a 
reformáció és a hum anizm us személy szerint 
is eljött hozzá és megigézte. Valószínű, ha 
m indez nincs, a fiúból úgy is költő lesz, de 
csak olyan m in t Janus Pannonius, Mátyás 
király poétája, aki magyar észjárással latinul 
írt verseiket. Balassi Bálint a zólyomi várban  
Bornemisza Péter szavát hallja, édesanyja 
magyar im áit hallgatja, a szolganép magyar 
nótáira fülel, a katonák szavára figyel, cse
vegő asszonyokat, rikoltó m olnárlegényeket 
les meg. S bár kiválóan tud latinul, németül, 
olaszul, törökül és hazája nemzetiségeinek 
nyelvén  js, s aztán később lengyelül, m ajd  
franciául is (m ert a szülői gondosság elkíséri 
Nürnbergbe, m iután előbb a besztercebányai 
evangélikus kisiskolában már letette a vizsgá
latokat), csak a magyar nép szavánál marad 
meg.

NEM CSAK E NÉP N YE LV É T SZERETTE, 
magát a népet is. Levelei, pörös aktái tanú
sítják, m ennyire szeretett a néppel vigadni. 
A  pozsonyi várban a király előtt eljárta a 
magyar juhásztáncot, írja róla Istvánffy , a 
krónikás. Neki, a főúri em bernek azonosulnia 
kellett nemcsdk a nép nyelvével, hanem an
nak képzeletével, a nyelvterem tő szókkal. 
Hisz ezeket ő mozgatta meg, hogy a fájdalom  
és öröm mondatai sorakozzanak fel belőlük. 
Balassitól kezdve a magyar nyelv a Duha- 
medence erős irodalmi nyelve. Balassi terem ti

m eg a magyar versformát is, m in t ahogy a 
m i prédikátoraink terem tik meg helyesírá
sunkat is. Kora fia  volt, bátor és vitéz katona, 
aki úgyszólván le sem szállhatott a lóhátról 
korai haláláig. De tudott durva, erőszakos és 
kegyetlen is lenni. M iben sem különbözött 
azoktól, a k ik  körülötte éltek szerte Európá
ban. De csak úgy külső villanásra volt olyan. 
Belül 6 volt a legérzékenyebb magyar. Ba
lassi ír elsőnek őszintén a szerelemről, a ta
vaszi és őszi tájról. Balassi énekel Magyar- 
ország elhivatásáról, ő látja — a kortárs és 
katona —, hogy a magyar nép m in t egyetlen  
élő bástya odafonódiSk a Dunához, hogy védje 
Európát a töröktől. Balassi írja a m i igazi 
vallásos verseinket. Igaza van M okkái Sán
dornak, am ikor jeles Ady-tanulm ányában  
megmondja, hogy Balassinak és A dynak bűn
tudata és bűnbánata volt, azért tud ták m eg
rendülve átélni a szabadulást kereső lélék 
szenvedéseit és Isten megváltó jóságát. Ba
lassi vallásos énekeit m inden magyar protes
táns énekeskönyvben megtaláljuk, még a 
nem  magyar nyelvűekben is m egvannak for
dításban. A  nép nemcsak szerelmi és politikai 
verseit ve tte  át, hanem  vallásos költemé
nyeit is.

HÍRES LUTH ERÁN US NEVELTE, híres 
lutheránus gondozta halála után is. Ez Rímay 
János volt, a költő, Balassi verseinek első 
kiadója, a költő hírességének első megval- 
lója. Balassi hányatott életéhez tartozott, hogy 
szorcmgatottságíban, házasságának érvényes
ségéért, katalizált. Költészetét és egész m a
gatartását azonban ez m iben sem változtatta  
meg. Szemforgató egyűgyűség volna, ha eb
bén fennakadnánk. De a hangsúllyal, hogy 
az első nagy magyar költő a m l m átrikulánk- 
ból való, nem  alkarunk m ást mondani, m in t 
magával a reformáció hangsúlyozásával. Ba
lassi Bálint a m iénk és m inden magyaroké 
egyszerre;
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gyen a nyájnak; a másik azért, hogy

Adom, hol vagy?

szeretettnek melegével szolgáljon an
nak, aki vezetője.

Zsúfolásig megtelt templomban, ha
talmas gyülekezet előtt prédikál a 
püspök. A  keresztyén egységről be
szél. Ahogyan végignézek a templo
mon, m intha maga a gyülekezet is 
erről az egységről prédikálna, ö re 
gek, fiatalok, múlt és jövő, püspök, 
lelkészek, értelmiségi, munkás és pa
raszt, evangélikus és nem evangéli
kus, együtt az Isten házában. Ebben 
a gyülekezetben most valósul az öku
menikus gondolat, a gyülekezet, az 
egész falu előtt most válik nyilván
valóvá: a szeretetben, az Isten igéjé
ben lehet egymás mellett, sőt együtt 
élni! A prédikáció gondolatai éppen 
ezen az Istentiszteleten válnak való
sággá.

A z istentisztelet után presbitériumi 
gyűlés. Mór mint régi jó barátok, 
szolgatársak ülnek egymás mellett a 
presbitérium és a püspök. Hiszen 
m indketten  egy ügyet szolgálnak, 
szolgatársak: a nyájnak pásztorai.

M ennyire át tudja érezni ez az egy
szerű, parasztemberekből álló presbi
térium  a közegyházi dolgokat! Meny
nyire egy tud lenni püspökének örö
mével és gondjával! És mennyire tud 
örülni a püspök a gyülekezet kis- és 
nagy örömének, mennyire gondja a 
gyülekezet kis és nagy problémája. 
A gyülekezet hasznos szaktanácsokat 
kap püspökétől a templomtető festé
sére vonatkozólag (lém a püspöknek 
még ilyesmihez is értenie kell), ő pe
dig láthatja, hallhatja a feléje, az ő 
munikája felé való megértést, szere- 
tetet, a nagy közegyházi örömöknek, 
problémáknak itt, ebben a gyüleke
zetben, kicsiben való megvalósulását.

Ezen a püspök látogatáson meg
érkeztük azt, hogy a mai püspök láto
gatásnak mi a célja és mi az igazi 
jellege. Megéreztük, hogy tanítani 
jön közénk, magával hozva és azután 
együtt építve egyházunk közös, egy
séges bizonyságtételét, am it m ind
nyájan vallunk. Azért jön, hogy le
gyünk egyek a zsinat állásfoglalásá
nak követésében és így alakuljon ki 
és fejlődjék tovább nálunk és min
déin gyülekezetünkben egyházunk 
hitbeli és magatartásbeli egysége.

Hogy miért írtam meg mindezt? 
Hogy a mi örömünk a másoké is le
gyen, hogy így együtt épüljünk és 
haladjunk egyházunknak Isten-adta 
útján. * J, G.

Gondolom, a tizenöt szín Iközé még  
sokat ékelhetett volna bele maga az 
élet. Talán a m i napjainkról is le
hetne egy ú j színt írni. Biztosan lenne 
benne szó becsületről, életről, m u n 
káról, békességről. Lucifer pedig oda- 
kevem é m elléje a hűtlenséget, a gyű
löletet, a háborút és a pusztulást. 
Gondolom, ma Éva hősként küzdene 
a jövőért, a békességért, a gyerm ekei 
mosolyáért, Adám  pedig összeszori- 
tott ököllel akarná földre tepem i a 
pusztítás szellemét.

Csak az a kérdés, hogy mi, te, meg  
én, meg a többiek, a családunk, a 
munkatársaink, a gyülekezeteink, 
mondom, az a kérdés, hogy m i eb
ben a színben kük vagyunk és hol 
vagyunk. Előbbre visszük-e az em 
beri történelmet, vagy hátra? Adám  
vagy Lucifer?

Ezt a kérdést hallom egyre: Adám, 
hol vagy?

Z. L. Bodrog Miklós

OKTOBER 17-én, vasárnap este 7 órakor a fasori evangélikus temp>- 
lomban orgonahangverseny lesz Peskó Zoltán orgonaművész, Cséke 
Sándor operaénekes és Peskó György közreműködésével. A műsort ismer
teti Gyöngyösi Vilmos espöres. Műsoron: Reinken: Tokkáta, — Pachel
bel: Ciacona, Bach: Korálelőjátékok, — Bizet: Agnus Dei, — Bach: D. 
moll tokkáta és fuga, — Gárdonyi: Idyll, — Händel: Largo és Liszt: 
Weinen, klagen. — Vége fél 9-kor. Szíves adományokat kérünk.

O KTOBER 24-én, vasárnap este 6 óraikor a  kelenföldi evangélikus 
templomban egyházzenei est lesz Peskó Zoltán orgonaművész, valam int 
a gyülekezet ének- és zenekara közreműködésével. Vezényel Su lyok Imre. 
Műsoron: Bach: Erős vár korálelőjáték, — K apy-K rálik Jenő: Ünnepi 
ének, — Gárdonyi, 62. Zsoltár, — Händel: D-moll orgonaverseny, — Su
lyok: 28. Zsoltár (Bemutató előadás), — Kodály: A  114. genfi zsoltár,

NOVEMBER 8-án, hétfőn este 8 órakor a Deák-téri templomban a 
LUTHERÁNIA SO éves jubileumi estje. Műsoron:

Bach J. S.: H MOLL MISE.
Szólóénekesek: M. Molnár Éva, Sándor Judit, Tiszai Magda, Szabó 

Miklós, Littassy György.

Püspöklátogatásra készül a gyüle
kezet. Nagy dolog ez. Nem mindem 
évbem történik meg egy gyülekezet 
életében. Milyen régen volt püspöki 
látogatás nálunk. Van vagy tizenöt 
éve! Át is érzi ennek a látogatásnak 
jelentőségét az egész gyülekezet. Lá
zas örömmel és izgalommal készül 
már hetekkel előbb arra a vasárnapi
ra, amikor templomában, a gyüleke
zet körében köszönthet!, hallhatja 
püspökét, az egyházkerület vezetőjét. 
Sokakban talán a kíváncsiság és az 
érdeklődés dolgozik, hiszen hallani 
már hallott sokat püspökéről, de még 
nem látta és nem hallotta. Most leg
alább meglátja és meghallja.

Valahogy minden lázas előkészü
let meg is állt ennél. A hírüladás- 
nál, a hívogatásnál. Nem akart pom
pát kifejteni a gyülekezet, nem akart 
ünnepélyes fogadtatást előkészíteni. 
És valahogy így is volt ez jó. Egy
szerűen, de szíVbőljövöen fogadni, 
nem azt, aki magasan fölöttünk áll, 
hanem azt, aki egy velünk és aki 
hordozza ennek a gyülekezetnek is 
minden terhét, gondját és örömét.

Elérkezett a szép tavaszi vasárnap. 
A templomkertben az orgonák illatos 
virágpompájukba öltöztek. Bólogató 
virágfürtjeikkel az egyetlen pxxmpa 
voltak a gyönyörű templom körül. Az 
Isten dicsőségét hirdették az ö  nap
ján.

Az istentisztelet előtt fél órával 
megérkezett a gyülekezet főpásztora. 
A  presbitérium, a gyülekezet egy
szerű, csizmás parasztbácsikból álló 
vezetői, akik  közül nem  egy 30—10— 
50 éve szolgálja a maga helyén 
hitével, bölcsességével az egyházat 
és annak Urát, loörülveszik a püs
pököt. Valamelyik közülük — ta
lán a felügyelő — egyszerű, de me
leg, igazán szívbőljövő szavakkal üd
vözli őt. És ez elég is. Ebben a fogad
tatásban, ezekben a szavakban benne 
van a gyülekezet m inden szeretete. A 
püspök kezet fog a presbitérium tag
jaival és együtt bevonulnak a temp
lomba. Semmi mesterkéltség és előre 
elkészített Programm. Látszik, hogy 
ez a gyülekezet és püspöke nem azért 
találkozott ezen a szép vasárnapion 
egymással, hogy az egyik kitűnjék, 
ragyogják, fölötte álljon a jnáslknak, 
hanem azért, hogy m indegyik szol
gáljon a m ásiknak. Egyik azért, hogy 
Isten Igéjét hirdesse ennek a gyü
lekezetnek, hogy valóban pásztora le-

Kezembe veszem  a könyvet. Írója 
kilencven esztendeje halott, de ki-, 
lencvenöt éves könyve halhatatlanná 
tette.

Madách Imre könyvé t olvasom, 
A z ember tragédiáját. Pedig nem  is 
tragédia ez igazában. Hiszen a szín
padi m űfajban is, meg a köznyelv
ben is ez a szó a legyőzhetetlen és ti
tokzatos hatalmak elkeserítő győzel
m ét jelenti a szép, az igaz, a jó  felett. 
Ez a könyv azonban nem  vereséggel 
végződik. »Ember: küzd) és bízva 
bízzál« —  ez a m ondat nem  elkese
rítő s nem  a gonosz győzelme. De ha 
jól m egvizsgáljuk, az egész könyv  
mondanivalója sem »tragédia« r— o 
szó ssökványos értelmében.

Mi történik ebben a hatalmas m ű 
ben?

Adám, az Ember szembe kerül Is
tennel. Mi, keresztyének a történet
nek ezt a részét jól ism erjük h itünk
ből. S a könyvvel együtt tudjuk, hogy 
így kezdődött az ember története. 
A m i ez után következik, látomás. 
Ádámé s a könyv írójáé — talán né
ha a m iénk is? . . .

Lucifer a kísértő. Végig vezeti ú t
ján az Embert, hogy m indenütt és 
mindenből kiábrándítsa. A z ő szán
déka az, hogy legyen a Tragédia va
lóban — tragédia. Már-már sikerül 
is neki. Adám  mégis m indig elfordul 
tőle és — előre lép. Egyiptomiban 
megcsömörlik a hatalomtól s tovább 
megy: »E m illióknak kell érvényt 
szereznem«. Büszkén bukik el a né
pért való küzdelem ben A thénben s 
Róma tobzódó gyönyörét csömörrel 
kevesli, m ert hiányzik belőle ä lélek. 
Nem elégíti ki a hamis vallásosság 
sem, m ert megcsúfolja a szentet, de 
elszántan küzd a szellemi sötétség, 
a babona, a tudományát áruba bo
csátó tudós életében is az igazabbért. 
Üj eszme lelkesíti: az Egyenlőség, 
Testvériség, Szabadság eszméje. Nem  
nyugszik ezután sem s ha a harc 
végén megfárad is, gyengének érezve 
magát a tragédiával szemben, egy 
szóra m ár újra áttüzesedő szívvel 
egyenesedik fel.

Mellette az Élettárs, Éva. A z örök 
leleplező. Sokszor gyűlöljük, m ert 
benne testesül meg az emberi küzde
lem »hiábavalósága«, de legtöbbször 
vele van a szívünk, m ert rajta csat
tan a tragédia ostora.

Ez a két szív, az Ember s az Élet- 
társ, Adám  és Éva keresik egymást, 
keresik az igazat, a szépet, a jót. 
K üzdenek érte, m indenen keresztül, 
s m indig ők azok, akik  m indig együtt 
m egrántják azt.

Az Evangélikus Egyetemes Sajtó
osztályon a következő kották kap
hatók: Kántori szolgálat (Korál- 
könyv helyett) 50.— Ft.

Adventtői Adventig, 6 füzet együtt 
19.20 Ft,

Zálánfy, Luther vallásos költemé
nyeinek dallamai 20.— Ft,

Zalánfy, Bach manuál-korálelő- 
játékai 30.— Ft,

Bach, Négy korái —.80 fillér, 
Bach, Két karácsonyi korái —.40 

fülér,
Händel: Ünnepi zsoltár, partitúra

8.— Ft,

Az árvízkárosultakért
Előző számunkban ismertettük a 

Déli Evangélikus Egyházikerület gyü
lekezeteinek adakozását az árvízká
rosultak javára tartott ofíertórium- 
ba. Folytatjuk beszámolónkat és mai 
számunkban az Északi Egyházkerület 
gyülekezetednek offertóriurnáit ismer
tetjük.

Az egyes offertőriumck a követke
zők: Debrecen 100, Kamádi 100, Kis- 
vónda 70. Olcsva 35, Nyíregyháza— 
Délszabolcs 434, Kölese 125, Abaúj- 
szántó 61, Arnót 85, Diósgyőr 175, 

Diósgyőrvasgyár 285, Hejőcsaba—Dél
borsod 30, Miskolc 335, Putndk 58, 
Tállya 80, Sátoraljaújhely 100, Tokaj 
20, Ujcsanálos 135, Eger 183, Bánk 
100, Nógrád 200, Bér 158, Bokor 195, 
Egyhózasdetngeleg 130, F elsőpetén y 
196. Galgagutá 296, Ipolyvece 57, Két- 
bodony 60, Kisterenye 166, Legend 
80, ösagárd 150, Salgótarján 67, So
moskőújfalu 67, Sáirrusonlháza 120, 
Szécsény 221. Szirák 185, Terény 150, 
Budahegyvidók 600, Csillaghegy 54, 
Csepel 153, Óbuda 180, Nagyveleg 415, 
Pusztavám 136, Sárszenüniklós 54, 
Fehérvárcsurgó 60, Tordas 300, Ba
kony« zombathel y 335, Esztergom 130, 
Hánta-Ászár 177, Oroszlány 140, Sur 
238, Szák 170, Szend 61, Tatabánya— 
Felsővárosi 131, Ajka 132, Bakony- 
csernye 100, Dabromy 120, Dörgicse 
40, Gecse 47, Homokbödöge 50, Ka- 
polcs 103, Kemeneshőgyész 184, 
Kerta 50, Keszthely 140, Kővágóörs 
95, Lovászpatona 175, Marcalgergelyi 
189, Mezőlak 152, Mencshely 30, 
Nagyalásony 114, Nagyvázsony 20, 
öskíi 30, Pápa 200, Somlószőllőa 105, 
Szén tan tál fa 120, Takácsi 79, Vainyola 
120, Veszprém 154, Zalagalsa 171, Ág
falva 241, Balf 60, Beled 102, Bezi— 
Enese 104, Bőnyrétaiap 55, Csikvánd 
250, Felpöc 232, Győr 625, Győrság 
53, Győrszemere 30, Hegyeshalom 30, 
Kajárpéc 136, Kisbabot 71, Lébény 
275, Mérges 25, Móridhida—Árpád 65, 
Mosonmagyaróvár 228, Nagybarát 
775, Rajka 80, Rábcaikapi 115, Soprom- 
bánfalva 319, Szakony 200, Szálsár
kány 05, Tét 125, Vadasfa 144, Alsó
ság 120, Boba 120, Bük 125, Celldö- 
mölk 440, Gérce 176, Kemenesma- 
gasl 125, Kemenesmdibályfa 100, Kör
mend 169, Kőszeg 408, Meszlen 80, 
Nagygeresd 85, Nagysimonyi 310, Ne- 
meslkolta 150, OsfffyoHSZonyfa 86, Öri- 
s zent Péter 72: Répcelak 253, Uralúj- 
falu 135, Vönöck 100, Zsédeny 32.

Az Északi Egyházikerületben az of- 
fertóriomok összege eddig 21.163.66 
Ft.

Az október 8-ig befolyt oífertóriu- 
mok a két kerületben összesen: 
58.079.75 Ft.

SZÓ ÉS E R Ő
Szegény ember — igaza volt, 
s már biztosan bánja: 
m ért m ondta meg, hogy a szivét 
ez-az kissé bántja.

M ert akinek szava igaz, 
készüljön fe l rá, hogy 
nyugta nem  lesz, csak ha m indent 
m indenkire ráhagy;

féligazság, ostobaság,
fertő, becstelenség,
tudnod sem jó  — gondolják — de
kimondani sem  szép.

Szólj hát bátor szeretettel.
Nem  te teszed rosszá, 
ami gonosz. Igazad van?
Legyen erőd hozzá!

Ugyanaz zongorakjvomat 6.— Ft, 
Ugyanaz zenekari szólamok 1.20 

Ft,
Ugyanaz énekkari szólamok —.80 

fillér.

Is te n tisz te le t i r e n d
a gyülekezet számára, 4.— Ft 

Kántori szolgálat (az általában 
énkelt dallamok kottáival) 50 Ft 

Evangélikus Egyetemes Sajtó- 
Osztály

Készülj az ige hallgatására
I. Jn. 3, 18—84.

»H IG Y JÜ N K  AZ Ö FIANAK, A  JÉ Z U S K R ISZ T U SN A K  NEV É
BEN ÉS SZERESSÜK EGYMÁST« — olvassuk igénkben és akár címül 
írhatnánk igeszakaszunk fölé; és ezzel az igével mindent el is mondtunk, 
amit a keresztyén embernek tudnia keli. Ez az Isten parancsolata «és aki 
az ő pxrrancsolatait megtartja, az O benne marad és O is abban* Hinni 
és szeretni — ez minden.

HINNI ÉS SZERETNI — meg tudja-e cselekedni a mi szivünk? 
Az ige hallgatására készülve meg kell vizsgálnia minden léleknek: tud-e 
hinni és szeretni? Mi, emberek sok mindent el tudunk egymás elől rej
teni, szívünk legtitkosabb gondolatait tudjuk leplezni, de Isten előtt min
den nyilvánvaló. Isten nagyobb a mi szivünknél és mindent tud, olvassuk 
igénkben. Hány ember gondolja meg, hogy Isten mindent tud. Ha min
denki gondolna erre, mennyivel kevesebb volna a bűn, a bántatom, a 
keserűség, a szeret ellenség és mennyivel több volna a hit és a szeretet.

VÁJJON NEM VÄDOL-E A SZIVÜNK, amikor az ige hallgatására
készülünk? Nem vádol-e hitetlenség, vagy szeretetlenség miatt? Isten 
igéje megtalálja a szívhez az utat és rámutat a mi bűneinkre, hitetlen
ségből' hitre, szeretetlenségből szeleteire akar elvezetni. Isten igéje 
engedetlenségből engedelmességre akar minket elvezérelni, hogy né vá
doljon minket a md szívünk. A hivő és engedelmes szívét meg alkarja 
tanítani az igaz szeretedre.

■»FIACSKÁIM, NE SZÓVAL SZERESSÜNK, SE NYELVVEL; HA
NEM CSELEKEDETTEL ÉS VALÓSÁGGAL.« Milyen egyszerű és köz
érthető kijelentés, mennyi boldogság forrása lehetne ebben a világban 
és mi mennyire összezavarunk mindent, predig sok beszéd és hűhó nélkül, 
csak egyszerűen szeretni kell. Mennyire alázatos, egyszerű és hétköznapi 
az igazi keresztyén ség és mily könnyen teljesíthető volna.. Hanges, sok
szor önmagunkat dicsőítő bizonyságtétel helyett mennyivel ékesebben 
szólna hitünkről a cselekedettel és valósággal való szeretet. A szeretet
nek ez a puszta ténye elegendő ahhoz, hogy az emberek megismerjék, 
hogy mi az igazságból, Isten igazságából vagyunk, sőt még szívünk is 
bátorságossá válna, megnyugodna. Keres az ige minket és ml Is keres
sük ezeket a halk, szerény keresztyéneket, akik a hit engedelmességéből 
így cselekednek.

«ÉS AKÁRMIT KÉRJÜNK, MEGNYERJÜK TÖLE«, hangzik 
felénk Isten áldó szava. Igen, hinni, szeretni, nyugodt, békességes szív
vel Isten áldásában járni, ez szívünk vágya, boldogsága, reménysége é* 
adja Isten, hogy életünk: valósága is legyen. Gyöngyösi Vilmos

Egy meghallgatott imádság. — 2. Krón. 1,7—12.

MIT TANULHATUNK Salamon király bölcs imádságából? Ha Iste
nünk alkalmat ad a kérésre, éljünk is vele. Használjuk ki az imádság 
óráját. Azután, ha Istentől kérhetünk valamit, akkor merjünk nagy dol
gokat kérni, mert Isten mindenható. De a nagy dolgok között is tudjunk 
értékelni. Nem minden kincs, amit sokan kincsnek tartanak. Salamon 
három dolgot kért: Isten beszédét, bölcsességet és értelmes szívet (hitet). 
Valóban ezek az életnek legnagyobb értékei, különösen, ha Isten meg
szenteli.

SALAMON mindent, amit kér, népe javára kéri. Nem a maga dicső
ségét, jólétét, gazdagságát keresi, hanem népiének előmenetelét. Mindent 
ennek szolgálatába állít. Vannak önzetlen és önző imádságok. Isten a 
bölcs imádságokat meghallgatja, sőt tetézi ráadással. Isten karizmái, maga 
a Lélek is haszonra adatik. Isten ma is általunk kívánja népiét megáldani, 
vezetni, gazdagítani. Beleilleszkedik-e imádságod, életed és szolgálatod 
Isten akaratába?

VALLJUK MEG, hogy leszűkített életünknek sokszor az az oka. 
hogy apróságokat, lényegtelen, helytelen vagy egyenesen önző és 
bűnös dolgokat kérünk Istentől.

ADJUNK HÄLÄT, hogy Jézus nevében bizalommal kérhetünk 
mindent, hiszen Atyánk Ö; hogy a Szentlélek ma is felülről való böl
csességet ad, megvilágosít és Isten beszédéhez köt; hogy Istennél sem
mi sem lehetetlen.

.KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy tanítson meg Jézus minket is imád
kozni, hogy a nekünk adott ajándékaival népünk javára legyünk; 
hogy népünk vezetői bölcsen vezessenek tovább a békesség útján és 
hogy mindnyájan hűségesen dolgozzunk a nemzet egységében 
nemzeti feladataink maradéktalan teljesítéséért. Danhauser László

HETI IGE: Az a parancsolatunk is van Dtőle, hogy aki szereti aa 
Istent, szeresse a maga atyjafiát is. I. Jn. 4, 21
Október 17. Vasárnap — III. Móz. 19, 1—2, 9—18.

A szent Isten megszentelt népiéhez tartozom én is a Krisztus vére 
által. Ezért kell halálomig napxmta gyakorolnom magam őszinte, áldo
zatos szeretőiben minden testvérem iránt.

Október 18. Hétfő — I. Tess. 4, 9—12.
Az Isten Krisztusban ránk árasztott szere tétének gyakorlása nem 

nagyhangú dobverésben és különcködésben áll, hanem mindenek előtt 
senkit meg nem botránkoztató, csendes életfolytatásban és becsületes, 
hűséges munkában.
Október 19. Kedd — I. Móz. 4. 2b—15.

Egymás közötti féltékeny, gyilkos gyűlölködésünk szükségszerű gyü
mölcse és biztos jele Istennel való ellenségeskedésünknek. Kiút van 
mindkettőből: Krisztus vére, amely azért beszól jobbat Ábelénél, mert 
nem bosszút, hanem bűnbocsánatot kér számunkra Istentől.
Október 20. Szerda — I. Jn. 4. 7—16.

A Szentlélekért kell könyörgnöm, mert csak általa virágözhatik ki 
bennem napxmta az értem áldozott Krisztus giazdagsága: áldozatos szere
tet, új, igaz élet és hűséges bizonyságtétel.

Október 21. Csütörtök — V. Móz. 30, 11—15.
Isten nem hagyja az ő népét magára. Igéje itt ván közöttünk és ben

nünk, kínálva az életet és a jót. Bizony nem azért vétkezem, mert nem 
tudom, mit akar Isten, hanem mert gonosz és engedetlen a szívem.
Október 22. Péntek — II. Kor. 8, 1—9.

Adakozásom bősége nem földi vagyonom mennyiségétől függ. Krisz
tus minden kincsét: bűnbocsátó szeretetét, igazságát, erejét kínálja és 
adja nekem naponta. Ha benne gazdag lennék, bizony Vékómy erszénye
met is tágra nyitnám.
Október 23. Szombat — CseL 5, 1—11.

Istent nem lehet becsapni. Legkegyesebbnek látszó cselekedetem 
mögött is észreveszi hitetlen, képmutató és számító szívemet. Elvesztem, 
ha ilyen hazug, szemforgató maradok. Dóka Zoltán
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(Folytatás.)
Hatszázharmincat kilométert, jó 

másfél órát repültünk Amsterdamtól 
az angliai Glasgow melletti Prest
w ick repülőtérig, ahol a gép mégegy- 
szer leszállt. Már éjfél volt, az uta
sok frissítőt kaptak és repültünk to- 
váb New Y ork  felé. Most már végig 
a tenger volt alattunk.

Kanada északi partjai mellé a ma
gas északon levő Labrador-alatti New  
Foundland felé repülünk. A hollandi 
repülőtársaság gépe négymotoros, 
száz személyes gép, mely persze soha 
sem visz száz személyt, mert csoma
gokat is szállít, és a tenger feletti tá
volsági repüléshez az üléseket az al
vás miatt megritkították. Az ülése
ket hátrafelé le leltet hajítani s  akkor 
ágyként szolgálnak. Hétfőinyi repülő- 
személyzet van velünk, hárman pe
dig az utasokat szolgálják ki. A gép 
utasokkal együtt kb. 57 tonna, 13.000 
lóerő repíti a magasban.

Különös érzés: az ember az emberi 
technika fejlettségére gondol s igyek
szik kényelmesen elhelyezkedni az 
ülésen, de egy magas, szőke hollandi 
leány a kiszolgáló személyzetből ki
osztja az első tengerfeletti olvasni
valót. ö t nyelven megírt ábrákkal 
szemléltetett tanítás arról, hogyan 
kell viselkednünk, ha a gép lezu
hanna, vagy kényszerleszállást haj
tana végre. Az ábrák alapján ki
próbáljuk, hogyan kell ülni, ha a gép 
zuhan, hol van a vészkijáró, hogyan 
kell meghúzni a vészkijáratok abla
kainál elhelyezett, üveggel takart fo
gantyúkat, hol vannak az úszó
mentőövék, hogy kell azokat fel
kötni és felfújni és hol vannak a 
gumicsónakok, melyeket vízre eresz
tenek, ha kényszerleszállás után még 
élünk. Mindez mosolyogva történik. 
Megbeszéljük, hogy kell majd ülnünk 
a gumicsónakban. A mélységnek 
most fele sem látszik, alattunk sűrű 
felhő van, körülöttünk sötét éjszaka, 
melyből csak a motorok kipufogói
ból kilövelő tűzcsóva világít. A ten
gerről csak azt tudjuk, hogy majdnem 
hatezer méter távolságban csak az 
van alattunk. A gép zúg s annyi biz
tos, hogy a technika vívmányában 
az élő Isten őriz minket.

A távolsági repülés szerencsétlen
ség-statisztikája a repülőtársaságok 
szerint rendkívül kedvező. Ez a gép 
viszont, amelyen mi utaztunk New 
Yorkból visszajövet, másnap Amster
dam előtt húsz mérföldnyire lezu
hant. A gép a levegőben robbant fel, 
az utasok nem használták a gumi
csónakot. ; ;

Amerikában hallottuk azután, hogy 
nemrégiben a svájci repülőtársaság 
egyik gépe zuhant le az Alpok felett. 
A gépben nem volt benzin. . .  Chica
góban olvastuk, hogy lassan befejező
dik az angol lökhajtásos Commet 
utasszállító gépek botránya tekinte
tében a vizsgálat. Ezt a repülőgép- 
típust — miután már öt-hat gép kü
lönböző helyéken lezuhant — az an
gol kormány betiltotta és vizsgálatot 
indított a gépek ügyében. A lapok 
most azt írják, hogy a vizsgálat meg
állapította, hogy ezek a gépek »lé
nyegében jók«, »kisebb szerkezeti 
hibák kijavítása után« újra kezde-

D E Z S É R Y  L Á S Z L Ó :

EVANSTONI RIPO RT
nek repülni. Mikor New Yorkból 
visszafelé repültünk s Amsterdam
ban megszálltunk, másnap reggel a 
lapok különkiadását kiabálták a rik
kancsok. »Üjabb hollandi gép hajtott 
végre kényszerleszállást az írországi 
Shennon mellett, két perccel a fel
szállás után.« Ez a gép New York
ból jött, akárcsak egy nappal hama
rabb mi. A gép a Shennon-folyó 
iszapos vízére szállt le, 29 utasa meg
fulladt a vízben. A vizsgálat a zuha
nás okát nem tudta megállapítani, de 
az utasok azért haltak meg, mert a

Shennoni repülőtér rádió személy
zete hamarabb megszakította a gép
pel ■ az összeköttetést. minit szabadott 
volna és senki sem tudott arról, hogy 
a gép süllyed a víziben.

A technika évszázadában óriá
sivá lett az emberkérdés. Aho
gyan haladunk mindig előre a 
gépi korszak felé, úgy lesz fon
tossá és mindig fontosabbá a 
több! embert szolgáló emberi 
helytállás, az emberi lelkiisme

ret és kötelességtudás.

A fogadtatás

New Foundlandiban a repülési terv 
ellenére sem szállunk le. A gépnek 
jó hátszele volt, ragyogó időiben re
pültünk Űj Skócia hegyei fölött dél
nyugatnak, majd az amerikai par
toknál a Long Island hosszú öble 
felett New Yorkba. A leszállás 
előtt hatalmas látkép, a hallatlanul 
nagykiterjedésű New York városára. 
Kilenc millió ember él és nyüzsög itt 
megye nagyságú területen. A város 
közepe, a Manhattan, sziklákra épí
tett felhőkarcolok tömege. Benyo
mást keltő látvány, méreteiben egye
dül álló .

Már közeledik a repülőtér s a fo
gadtatásra gondolunk.

Eszembe jut a budapesti ameri
kai követség, ahol ujjlenyomatot 
vettek rólunk. Mind a tíz ujjúnk
ról külön-külön. Itt írták rá fény
képes ujjlenyomatunkra azt is, 
hogy »fehér emberek«; vagyunk 
s itt kérdezték meg, hogy vol
tunk-e már bebörtönözve otthon, 
vagy bármely más országban. 
Csodálkozásunkra az volt a vá
lasz, hogy ugyanezen kell átesnie 
a canterbury-i anglikán érsek
nek is, ha Amerikába akar 
utazni. Ez az »egyenlő elbánás-“ 
szívderítő volt számunkra. El
végre is a canterbury érsek ko

ronázza az angol k irályt...

Az óriási forgalmú repülő-téren ha
talmas gépek erdeje között vezet az 
egyenruhás kisérő az útlevélvizsgá
lat helyéhez. Európában csak elő- 
vízumot adnak, itt adják az igazit. Az 
embermagasságú falakkal fülkékre 
osztott nagy helyiségben felsorako
zunk egy tisztviselő előtt, aki már 
vár minket. Pontosan tudta, hogy 
most érkezünk s íróasztalának fiók
jából előre elkészített, névre szóló le
velet kapunk Amerikától, »a szabad
ság hazájától“. A tartalmát elolvas
suk és tudomásul vesszük. Ebben a 
levélben vannak azok a korlátozások, 
vagy kikötések, melyeknek kísére
tében beutazhatunk Amerikába, ösz- 
szefűzák velük a vízumunkat és 
mindkettőt becsatolják az útleve
lünkbe. Vető püspök és jómagam 
egyforma korlátozás alá esünk. A 
szöveg így szól:

Az ön belépése az Egyesült Álla
mokba a következő feltételek hatálya 
alatt történik:

1. Hogy ön  a belépés után azon
nal egyenesen Evanstonba (Illi
nois állam) utazik abból a cél
ból, hogy részt vegyen az Egy
házak Világtanácsának második 
nagygyűlésén 1954. augusztus 
15—31-ig és hogy Ön nem ké
sőbben, mint 1954. szeptember
3-án folyamatba teszi elutazását

az Egyesült Államokból.
2. Hogy ön nem fog semmi 
olyan tevékenységbe bocsátkozni 
az Egyesült Államokban, amely 
veszélyeztetné a közérdeket, 
vagy az Egyesült Államok jó

létét, biztonságát és rendjét.
3. Hogy ön semmiféle beszédre 
nem vállalkozik másra, mint val
lásos témák kifejtésére, kizáró
lag olyan alkalmakon, melyeket 
az Egyesült Államok valamelyik 
vallásos szervezetének ellenőr

zése alatt rendeznek és
4. hogy abban az esetben, ha 
megszegi az Egyesült Álla
mokban való tartózkodás kivált
ságát bármely olyan tevékeny
séggel, amely kívül van a fent 
felsoroltakon, — beleértve azt 
is, hogy beszédeit hanglemezre 
vegyék abból a célból, hogy azo
kat az Egyesült Államokban 
újrajátsszak, itt tartózkodása 
alatt vagy után, — ön megsérti

itt tartózkodási státusát.“
A magyar delegáció többi tagjai 

is különböző sziigorúságú korlátozá
sok keretében kapták meg a be
utazási vízumot. A mieinknél is 

Súlyosabbat kapott Péter János re
formátus püspök, akinek azt is elő
írták, hogy végig Evanstonfoan kell 
tartózkodnia és nem beszélhet más
hol, mint az Egyházak Világtanácsa 
nagygyűlésein. Beireczky püspöknek 
is megtiLtották, hogy nem vallásos 
témákról beszélhessen az Egyesült 
Államokban. Evanston lesz tehát a 
kényszerliakchelyünk és kiutasíta
nak Amerikából, ha a fenti felté
teleket megszegjük. A tisztviselőt 
biztosítottuk, az Egyesült Államok 
iránti jóindulatunkról és közöltük 
vele, hogy tekintettel az amerikai

S Z E R E T E T  NÉLKÜ L NINCSEN  
^  ELET! Annyira  nincs, m int ahogy 
nem  tudnánk élni nap nélkül. Kép
zeljük csak el, m i lenne, ha egyszer 
lehullana és széttörne a nap. Többé 
nem lenne kenyér, tavasz és kék  
ég. Lehet, hogy a lámpák még vilá
gítanának az utcákon, de az árnyé
kukban sápadtan járnának az em be
rek. K ihűlne és megfagyna a föld.

Szeretet nélkül nincsen élet. A m i
kor Isten országának az utalt elő
ször jártam  végig, az volt számom
ra a legboldogabb tapasztalás, hogy 
a mennyország olyan hely és olyan 
állapot, ahol Isten szerető közelségé
ben vagyunk, m ert a pokol az ár
vaság kongó birodalma. M egfagyott 
jégvilág, ahol senki sem szeret.

Képzeld el a világot szeretet nél
kül. A z  anyacsók, a párod mosolya, 
a gyermeked simogatása, a kará
csonyeste nélkül és nem  kívánsz 
többé élni. A dy Endre három szép 
szavát m illiók könnye sírja végig a 
világon: »Szeretném, ha szeretnének!« 
— M inden szívnek szívre van szük
sége, am elyik föléje hajol és beta
karja. És m indenki átölel valakit, 
am ikor az embererdőn végig süvít 
az ősz: jaj, csak ezt az egyet el ne 
rabolja tőlem a halál!

A M IK O R  JÉZU SN AK  O D ATART
JÁK  A  TÖ RVÉNY T Á B L Á K A T ,
hogy húzza alá azt, am it a legfonto
sabbnak és a legnagyobbnak tart a 
parancsolatok között, akkor Ö két 
parancsolattal írja át a kihűlt kő
táblákat. A z egyik ez: szeresd a te 
Uradat, Istenedet teljes szívedből, tel
jes lelkedből és teljes elmédből.

Jézus nagyon jól tudta, hogy aki 
szeret, annak nem  kell külön meg
mondani, hogy m it tegyen és hogyan 
viselkedjék. A z  édesanyának nem  
kell könyv és nem  kell kőtábla, hogy 
arról leolvassa és megtanulja, ho
gyan szeresse a gyermekét. Nem  kell 
kotta a bölcsődalhoz. Nincs törvénye 
annak az áldozatnak, am elyik vir-

A  le g s z e b b  p a r a n c s o la t
— Mt. 22 , 34—40. —

rasztásos éjszakákon veríték, könny  
és imádság között ezer és ezer ólál
kodó veszélyen át az élet napfényes 
útjára ringatja a gyermeket. Csak 
egy szív jön utánunk, am elyik sze
ret. — Paul Geraldy, a fehérhajú  
költő, az élete utolsó karácsonyesté
jén boldog könnyekkel csákolta hit
vese arcára ennek az igazságnak 
örökszép vallomását: — tudod, Ked
ves, a m i életünkben az volt számom
ra a szép, hogy mindig éreztem, 
hogy a lépéseimet annak a léptei 
kísérik, aki szeretett engem.

Isten akartához nem  törvény kell, 
hanem szív, am elyik szereti ö t,  ame
lyik az Ö szívével m inden pillanat
ban összedobban. Ez az összhang, ez 
a harmónia — ez a legszebb és a leg
nagyobb parancsolat. A  m agunk tel
jes átadása. A k i szeret, az m indig  
világokat söpör ki a szívéből, hogy 
annak m inden zugát átadja tisztán és 
fényesen  a megérkező új lakónak, a 
kedves vendégnek, akit szeret.

Hitetlen, nyugtalan és megriadt 
életünknek éppen az a nagy szomo
rúsága, hogy az egész szívünket so
hasem engedjük át Istennek. Ö csak 
egy részében lakik. A  szívünk egy 
parányi, jól bezárt k is  kápolnájában. 
Istent teljes szívedből szeresd — 
mondja m a Jézus.

A K K O R SZERETNI FOGOD A Z  
EMBERT IS. M indenkit, aki a kü 
szöbödre lép. A kkor otthona leszel 
ás testvére m indenkinek: barátnak 
és idegennek. A kkor m ajd lekerül a 
szíved faláról Nietzsche pogány pa
rancsolata: »Légy kemény, m in t . a 
gyémánt, am elyik m indent karcol, de 
őt nem  karcolja semmi.« És helyébe 
cdahelyezed a m ásik nagy parancso
latot: — Szeresd felebarátodat, m int 
önmagodat!

Szeretni fogsz, m ert megérted, 
hogy akit szeretek, azt meghódítot
tam  Isten számára. A k it magamhoz, 
a szívem hez engedtem, azt Istenhez 
vezettem . A kkor m ajd nem  lesz 
előtted senki sem  idegen, hanem  
csak egy új, még ismeretlen —  test
vér!

M ILYEN  SZÉP EZ A  TÖRVÉNY! 
— Hallgasd csak. A z emberi köny- 
nyek költője, Dosztojevszkij így éne
kel róla: — Ha m indenki csak egyet
len fá t ültetne el a világon, aklcor 
újra édenkertté válna a föld és ha 
m indenki csak egyetlen em bert ten
ne boldoggá — boldoggá lenne a vi
lág.

M ilyen szép ez a törvény! Róla be
szélnek a verssorok is:

A  kezet csak megfogni szabad 
elereszteni vétók, 
ellökni átok: 
egymásba simuló kezek  
tartják össze 
az Eget és a világot!

És te mégsem tudsz szeretni. — 
M ert egyedül nem  is lehet. Magában 
m inden szeretet csak hangulat, csak 
önzés, csak sírásba hanyatló emberi 
erőlködés.

EGY H ELYEN LEHET M EG TA
NULNI igazán és örökké szeretni: a 
gyűlölet hegyén — a Golgotán. Jé
zus azért jött, hogy erre a nagy pa
rancsolatra megtanítson m inket. K e
resztje két tárt kar. Hozzá kell m en
nem. A z Ö ölelésében találkozom  
Istennel és a m ásik emberrel.

K ét parancsolat — két gyönyörű 
mondat és kitelik belőle a m ennyor
szág Égen és a földön.

És csak egy valaki kell hozzá — 
Jézus!

FRIEDRICH LAJO S

»szabadságijogokra«, meg leszünk 
elégedve, ha mint egyházi emberek 
egyházi viláigigyűilésen legalább egy
házi kérdésekről beszélhetünk . . .

Miután Evanston Chicago külvá
rosa, a gazdag emberek villanegyede 
s teljesen egybeépült Chicagóval, a 
dolog úgy festett, mintha mi ezév 
elején pi. úgy hívtuk volna meg 
Maievarországna Dr. Bell chiahesteri 
püspököt és Dr. Visser’t Hooft-ot, 
az Egyházak Viláigtanácsámak fő
titkárát, hogy csak Mátyásföldön, 
vagy a Hűvösvölgyben tartózkod
hattak volna. Az a számos egyházi 
vezető ember azonban, akik a fel- 
szabadulás óta meglátogatták egy
házainkat, templomainkban prédi
kált és teljes szabadsága volt arra, 
hogy maga választhassa meg témáit.

Visser’t Hooft fő titkár ezév  április 
elején Rómában, a valdens egyház 
egyik gyűlésén beszédet mondott az 
evanstoni előkészületekről. Abban a 
beszédben többek között a követ
kezőket mondta:

»Egy pár héttel ezelőtt Buda
pesten voltam és meggyőződ
tem a magyar protestáns egy
házak érdeklődésének komoly
ságáról az evanstoni nagy
gyűlésre való előkészületben. 
Megmondtuk az amerikai poli
tika vezetőinek, hogy semmi 
módon sem engedhetjük, hogy 
az egyházak közé is »függönyt« 
húzzanak. Készek lettünk volna 
lemondani arról, hogy a kon
ferenciát az Egyesült Államok
ban tartsuk, mintsem, hogy meg- 
liosszabítsuk azt az elválasztó 
függönyt, mely sajnos Kelet és 

Nyugat népeit elválasztja.“
Az Egyházak Világtanácsa főtit

kárának ezekre a szavaira emlékez
tünk. A szívünkben békesség volt s 
a tarsolyunkban valóban az a szere
tet és érdeklődés, amelyet a magyar 
protestánsok hordoznak a testvér- 
egyházak s az egyházak gyümöl
csöző együttműködése iránt.

De már sodornak is tovább a 
vámhivatalba. Csomagjainkat néger 
szállítómunkások teszik a nagy asz
talokra s megkezdődik a vámvizsgá
lat. Isten már mindannyiunknak 
megengedte, hogy több ízben lehe
tünk külföldön, különböző nyugati és 
keleti országokban, különböző egy
házi gyűléseken. A z  am erikai vám - 
vizsgálat azonban egyedülálló. Soha 
sem fogom megérteni, hogy miért 
kellett az úti-neszesszerekből elő
venni a használt szappanokat és 
megkopogtatni azokat. Miért kellett 
a borotválkozó pamacsot csavar
gatni a ruhák zsebeit és béléseit ta
pogatni, a cipők talpait feszegetni, 
az aktatáskák minden rekeszét 
felülvizsgálni, a harisnyákat szét
rázni és még sok egyéb titokzatos 
érdeklődést tanúsítani csomagjaink 
iránt?! A vizsgálat több mint fél
óráig tartott. A tisztviselők egymást 
váltották, az egyik befejezte, a má
sik újra kezdte.

Közben megérkezett az Egyházak 
Világtanácsa kiküldötte, akit elibónk 
küldtek, aki nagy udvariassággal biz
tosította azt, hogy valóban egyenesen 
Evanstonba utazzunk. Autóbuszon 
utaztunk át a La Guajdda repülő
térre, melyen a hazai forgalmat 
bonyolítják le. Egy óra múlva indult 
a gépünk Chicago felé. A csehszlo
vák reformátusokkal itt találkoztunk 
beszálláskor. A gépen már több egy
házi ember is utazott. A csehszlová
kok a princetoni református nagy
gyűlésen vettek részt, New Yorkban 
töltöttek néhány napot s most nagy 
örömet okozott a váratlan találkozás.

Chicago felé négy órát repül a gép. 
Közben leszálltunk Clevelandiban az 
Erie-tó partján, a nagy kitérjedés ű 
lapos városban, melyben a század
végi magyar kivándorlás százezer 
magyart gyűjtött össze. Most már a 
közópamerikai nagytavak vidékén 
repültünk s megérkeztünk Chica
góba,, a Michigan-itó partjára. A há
rom és félmilliós Chicago repülőte
rén Robert Mackie, az Egyházak Vi- 
iágtanácsa főtitkárhelyettese és Dr. 
Robert Bilheimer, az evanstoni 
nagygyűlés technikai szervezője várt 
miniket.

A chicagói egyetemre mentünk, 
ahol az evanstoni gyűlés előkészítő 
értekezletei folytak. Itit kezdődött 
másnap az Egyházak Világtanácsa 
Központi Bizottságának ülése, me
lyen Dr. Papp Lásziló dékánnak és 
Dr. Vető Lajos püspöknek kellett 
megejelennie, mint a bizottság tag
jainak. Itt lesz két nap múlva a

P O S T A L Á D A
»Szeretettel küldöm a mai postá

val adományomat »Két templomért«, 
imádkozva, hogy szeretetben, megér
téssel tudjunk hazánk, családunk, 
egyházunk javára lenni. Bűneink el
len küzdeni, keskeny úton járni, 
amint egyházunk tanít, vezet, amiért 
»a Te házadhoz való féltő szeretet 
emészt engem!« Isten vezérelje mun
kájukat ás áldása kisérje életüket!«

Lutheránus Világszövetség értekezz 
lete, melyen részt akarunk venni és 
itt lesz másnap az Egyházak Világ
tanácsa társadalmi bizottságának 
ülése, melynek Péter János reformá
tus püspök a tagja.

A kora délutáni órákban két gyű
lést találtunk az egyetemen. Az 
Egyházak Világtanácsa Végrehajtó- 
bizottsága ülésezett. A gyűlésekről 
jöttek elénk Dr. Visser’t Hooft fő
titkár és Dr. Nolde, a nemzetközi 
ügyek igazgatója.

Szégyenkezve és bosszankodva 
olvasták a vizűn: korlát ozásain
kat g az amerikai hatóságokat el
ítélő nyilatkozatokat téve el
mondják, hogy az Egyházak Vi
lágtanácsa vezetősége többször 
tárgyalt a külügyminiszterrel, sőt 
Eisenhower elnökkel is az evan
stoni világgyűlés teljes szabad
ságának érdekében és annak ér
dekében, hogy a nyugati egyhá
zak az Amerikában rendezett 
nagygyűlés keretében is fenn
tarthassák testvéri közösségüket 
valamennyi egyházzal. Ennél 

többet nem tudtak elérni.
Hamar kiderül, hogy Chicagóban 

sem maradhatunk, hanem azonnal 
Evanstonba kell mennünk. Sok, a 
testvéri együttérzést kifejező kéz
szorítás egyházi emberekkel, majd 
indulás Evanstonba.

Másnap az Egyházak Világtaná- 
csa társadalmi bizottsága Péter 
János református püspökkel szo
lidaritást vállalva áttette műkö

dési helyét Evanstonba.
A népes bizottság, a világ külön

böző részeiről összegyűlt egyházi 
férfiak napi három órás utazást vál
laltak s ezzel az amerikai hatóságok 
elleni tüntetést is, csakhogy ne kell
jen a magyar püspök részvéteiéről 
lemond a niök.

Vető püspököt és Pap dékánt a 
Központi Bizottság gyűléseire, 
majd engem a Lutheránus Világ
szövetség gyűléseire naponként 
autókon vittek az állami tilalmak 
ellenére Chicagóba, hogy részt 

vehessünk a gyűléseken.
Az egyház mindenképpen meg 
akarta mutatni, hogy Krisztus
ban testvérek vagyunk s hogy 
az amerikai politikai hisztéria 
sem törheti meg az Egyházak 
Világtanácsa testvéri közösségét...

(Folytatjuk.)

I s t e n t i s z t e l e t i  r e n d
1954. október hó 17-én, vasárnap, Budapesten 

A PESTI OLDALON:
Deák-tér délelőtt 9 Gémes István, délelőtt

11 Madocsay Aliklós, délután 7 Gémes István,
— Fasor délelőtt fél 10 Sülé Károly, délelőtt
U Gyöngyösi Vilmos, délután 6 Juhász 
Géza. — Dózsa Gy.-út 7. délelőtt fél 10 
Gyöngyösi Vilmos. — Üllői-út 24. délelőtt 
fél 10 (úrv.), délelőtt 11. — Rákóczi-űt 57/h. 
délelőtt 10 (szlovák) Szilády Jenő dr., dél
előtt háromnegyed 12. — Karácsony S.-u. 31, 
délelőtt 10 (úrv.). — Thaly K.-u. 28. dél
előtt 11 Bonnyai Sándor, délután 6
— Kőbánya délelőtt 10 Koren Emil.
— Vajda P.-u. 33. délelőtt fél 12 Sárkány 
Tibor. — Utász-u. 7. délelőtt 9 Sárkány Ti
bor. —̂ Zugló délelőtt 11 (úrv.) Scholz 
László, délután 4 Szeretetvendégség Kósa 
Pál dr., délután 6 Scholz László. — Gyár* 
mat-u. 14. délelőtt fél 10 Scholz László. —. 
Rákosfalva délelőtt fél 12 Muntág Andor. — 
Fóti-út 22. délelőtt 11 Rimár Jenő, délután 7 
Gádor András. — Váci-út 129. délelőtt 8 Ri
már Jenő. — Újpest délelőtt 10 Blázy Lajos, 
délután 5 Szeretetvendégség, Bonnyai Sán
dor. — Dunakeszi délelőtt 9 Matuz László. — 
Vas-u. 2 c. délelőtt 11 Szimonidesz Lajos. — 
Pesterzsébet délelőtt 10. — Soroksár-Üjtelep 
délelőtt fél 9. — Rákospalota MÁV-telep dél
előtt fél 9. — Rp. Nagytemplom délelőtt 10.
— Rp. Kistemplom délután 3. — Pestújhely 
délelőtt 10. — Rákoskeresztúr délelőtt fél 11.
— Rákoshegy délelőtt 9. — Rákosliget dél
előtt 10. — Rákoscsaba délelőtt 9, délután 
fél 7. — Cinkota délelőtt 9 (gyerm.), délelőtt 
10, délután fél 3. -  Mátyásföld délelőtt fél 
12. — Kerepes-Kistarcsa délelőtt negyed 10.
— Pestlőrinc délelőtt 11, délután 5. — Pest
lőrinc, Erzsébet-telep délelőtt 8. — Kispest
délelőtt 9, délelőtt 10, délután 6. — Wekerle- 
telep délelőtt 8. — Rákosszentmihály délelőtt 
fél 11, délután 5.

A BUDAI OLDALON:
Bécsikapu-tér délelőtt 9 Asbóth László 

(teol.), délelőtt 11 Friedrich Lajos, délután 7 
Keveházi László (teol.). — Toroczkó-tér dél
előtt 8 Magassy Sándor (teol.). — Óbuda 
délelőtt 9 Komjáthy Lajos, délelőtt 10 Kom
játhy Lajos, délután 5 Szeretetvendégség. — 
XII., Tarcsay V.-u. 11. délelőtt 9 Danhauser 
László, délelőtt 11 Danhauser László, dél
után 7 t)anhauser László. — Hűvösvölgy, 
Lelkésznevelő Intézet délelőtt 10 Ruttkav 
Elemér. — Szabadsághegy, Diana-út 17. dél
előtt fél 9. — Kelenföld délelőtt 8 (úrv.) Re* 
zessy Zoltán dr., délelőtt 11 (úrv.) Rezessy 
Zoltán dr., délután 5 (úrv.) Muncz Frigyes.
— Németvölgyi-út 138. délelőtt 9 (úrv.) 
Muncz Frigyes. — XI., Bartók B.-út 158. déli
12 (úrv.) Muncz Frigyes. — Csepel délelőtt 
!1, délután 7. — Budafok délelőtt 10 Visontai 
Róbert. — Nagytétény délelőtt 8 Visontai 
Róbert. — Kelenvölgy délelőtt 9 Bodrog 
Miklós. — Albertfalva délelőtt fél 11 Bodrog 
Miklós. — Csillaghegy délelőtt fél 10, dél
után 7.
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D r . L u t h e r  M á r to n  p r é d i k á l
— Lk. 10, 23—37. —

TGÉNKBEN A SZENT EVANGÉ- 
*  L1UM GYÜMÖLCSÉT, a jó csele
kedetet tárja elénk az Úr, aminek 
követnie kell az ige buzgó hallgatá
sát. Gyönyörű példabeszéd keretében 
rajzolja elénk mindezt, amikor egy 
emberről szól, aki Jeruzsálemből Je
rikóba utazott, út közben a rablók 
kezébe került, akik félholtra verték, 
mindenből kifosztották, és az út mel
lett vérben fagyva hagyták. Közben 
arra ment egy pap, aki meglátta a 
szegény embert, de rajta nem könyö
rült, hanem tovább sietett. A pap 
után nemsokára egy lévita ment 
arra, ez is látta a nyomorult sebe
sültet kínlódni, de szintén nem törő
dött vele. Végül egy szapaaritánus 
haladt el az úton, egy megvetett po
gány, aki azzal a szerencsétlen em
berrel, aki a zsidó néphez tartozott, 
semmiféle rokonságban sem állott, 
hiszen nem volt az ő nemzetségéből 
való, mint a pap és a lévita, sőt tel
jesen idegen volt. De ez látva a sze
gény sebesültet, kön y örüle tess égre 
indult annak szerencsétlen helyze
tén, leszállt lováról, olajat és bort 
töltött annak sebeibe, bekötözte, 
feltette lovára, ő maga mellette gya
logolt, bevitte a vendégfogadóba, s 
mivel üzleti dolgai miatt tovább 
nem maradhatott, a vendéglős gond
jaiba ajánlotta, ápolási díjat is fize
tett érte.

EZ A DERÉK, BECSÜLETES EM
BER így gondolkozik: ez az ember 
felebarátom. Neki is van teste és 
lelke, mint nekem. Ugyanannak az 
Istennek gyermeke, mint én. Sokkal 
közelebb áll hozzám az oktalan ál
latnál. Nem hagyhatom őt fekve az 
útfélen. Eszmélj hát, barátom és 
testvérem, tartsd csak megsebesült 
tagjaidat, hadd segítsek rajtad. Ügy 
bánik vele, mint anya a beteg gyer
mekével, szivére veszi annak búját- 
baját. Ilyenek az igazi szentek.

Ezek a ' nagy szentek ellenben, 
mint a pap és a lévita, kevély és 
szemforgató képmutatók, nem érez
nek irgalmat a bajbajutottak iránt, 
hanem keményszívű, lelketlen em
berek. Azt tartják ugyanis, köszönje 
meg nekik az Úristen, hogy olyan 
hűen szolgálatára állanak, de hogy 
ezenfelül még embertársaink javára 
is tegyenek valamit, azt csak nem 
kívánhatja tőlük senki?! Ez a pap

Októberi évfordulók
Százöt évvel ezelőtt, 1849. október

6-án végezték ki Arad városában azt 
a tizenhárom vértanút, akik az 1848— 
49-es szabadságharc hős hadvezérei 
voltak. A magyar nép akkor több 
mint egy esztendőn keresztül fegy
verrel a kezében küzdött azért, hogy 
valóra váltsa évszázados álmát az 
önállóságról, függetlenségről, egyen
lőségről és a szabadságról. A hősi 
küzdelmet, amelyben egy emberként 
vett részt az ország népe, földre ti
porta a túlerő és az árulás. A győz
tes zsarnok a Werbőczytől tanult 
módszerrel gáttalanul látott hozzá a 
vérszomjas bosszúhoz és a fokozott el
nyomáshoz. Az aradi tizenhárom vére 
festette pirosbetűs gyászünneppé né
pünk történetében október 6-át.

A másik évforduló tíz esztendős. 
Egy vétkes háború öt esztendős 
külső-belső, testi-lelki pusztítása után 
virradt fel ez a külsőleg verőfényes, 
de a szívünkben azóta is borzalmasan 
véres nap. Akkor még a háború ránk 
szabadítói is helyesebbnek találták 
beszüntetni a harcot, — de ennek 
véghezvitelére gyengék és gyávák 
voltak. A háború vérszomjas meg
szállottjai a németországi fasizmus 
támogatásával megakadályozták, hogy 
hazánkat megkíméljék a háború leg
véresebb viharai. Abban a féleszten
dőben, amely 1944. október 15-ét kö
vette, mindenünk elpusztult. Azóta 
magunkhoz tértünk, felépítettük rom- 
badőlt hazánkat, de amikor arra a 
napra emlékezünk, mélységesen szé
gyenük magunkat.

Ezért küzdünk, azért, hogy törté
nelmünkben sem október 6, sem ok
tóber 15 többé ne lehessen!

már hivatalánál és születésénél 
fogva is szent volt, de olyan gőgös 
volt, hogy semmi egyébbel nem tö
rődött, a példázat szerint a szegény 
sebesültet észrevette ugyan, de hide
gein elment mellette, s nem törődött 
annak a gyötrelmével. Isten előtt 
utálatos és különösein gyűlölt szen
tek azok, akik látják embertársaik 
nyomorúságát, segíthetnének is 
rajtuk, de mégsem teszik. Vájjon 
mire építenek és miben bizakodnak? 
Egyedül saját szentségükben biza
kodnak és azt hiszik, hogyha a tör
vényt külsőleg, beitű szerint meg
tartják, akkor már rendben van a 
szénájuk.

SZÁLLJON KI-KI MAGÄBA és
vizsgálja meg, hogyan szereti az 
Istent. Mert az imént éppen azt hal
lottuk, hogy Isten nem csupán gon
dolatban kell szeretnünk, hanem 
Istent szeretni annyi, mint felebará
tunkat szeretni. János apostol így ír: 
»Aki nem szereti felebarátját, akit 
lát, hogyan szerethetné Istent, akit 
nem lát?« Azt mondja Isten: ha 
engem szeretni akarsz, szeresd szü
léidét, gyermekeidet, férjedet, fele
ségedet, szomszédodat, egyszóval 
szeresd felebarátodat, mert én ezt 
követelem tőled. Vedd fontolóra te
hát, vájjon cselekszed-e ezt minden
kor és mindenütt, és akkor megtu
dod, hogy vájjon szereted-e Istent, 
vagy ellensége vagy néki?

Ez a szamaritánus ime szereti Is
tent, nem mintha Istennek valamit 
adott volna, hanem azért szereti őt, 
mert ezen a szegény sebesültön te
hetsége szerint segít. Ment azt 
mondja az Úr: ha engem szeretsz és 
nekem szolgálni akarsz, szolgálj fe
lebarátodnak, neki szüksége van 
arra, mert én nem szorulok reád. 
Azért szolgái itt ez a szam aritán u s 
pénzével, barmaival, olajával és bo
rával Istennek, a rrujpnyei Atyá
nak. Nem mintha Istett ezeket az 
adományokat a maga személyére 
nézve igényelné, hanem mert a fele
baráton keresztül szolgálja Istent. 
Éppen azért cselekedete annyi, 
mintha Istennek tette volna, mintha 
neki magának szolgált volna, mert 
Isten így parancsolta azt.

Ö AZT AKARJA, hogy egyikünk 
segítsen és szolgáljon a másikunk
nak. Így szól: ne keress engem Ró
mában, megtalálsz engem otthon is, 
feleséged, gyermekeid, házadnépe, 
falsőbbséged körében. Aztán szom
szédod házában, az utcán, a piacon, 
a mezőn és mindenütt. Itt cselekedd 
mindazt, amit a barátság, szívesség, 
szeretet és szolgálatkészség tekinte
tében másokkal tehetsz, és én úgy 
veszem és úgy tekintem azt, mintha 
velem tetted volna.

KÖVESSÉTEK HÁT A SZAMARI
TÁNUS PÉLDÁJÁT, aki a sebesült 
ember nyomorán megkönyörült, 
rajta segített és őt ápolta, ahogyan 
csak kívánni lehet, hogy valaki 
szükségében ápolja és gondozza a 
másikat. Ezt tanuljátok meg, ezt 
cselekedjétek, mert az igének ilyen 
gyümölcsöt kell teremnie. Ahol 
ilyen gyümölcs nincs, ott álkeresz
tyének vannak, mint a p>ap és a lé
vita, az ördög szentjei! Mert aki fe
lebarátját elkerüli, Istent kerüli el!

Szép, hasznos és szükséges tanul
ságot merítünk a mai evangéliumból 
arra nézve, hogyan intézzük életün
ket, ha azoknak a nyájához akarunk 
tartozni, akiket Isten szeret. A 
Szentlélek nélkül Isten törvényének 
legcsekélyebb követelését sem tud
juk betölteni, mert a Szentlélek 
nélkül szívünk tisztátalan és bűnös 
marad. Isten azonban Szentleikét 
azért adja, hogy az ő erejével sze
ressük felebarátunkat és tegyünk 
vele jót minden szükségében. Úgy 
veszi ezt az Űr, mintha vele magá
val tettük volna. Adjunk hát szí
vünkből hálát Istennek ezért a jó
téteményért és kérjük őt, hogy min
ket ebben a kegyelemben mindvé
gig megtartson és üdvözítsen! Ámen.

Fordította Zábrák Dénes—Ottlyk 
Ernő.

R e fo rm á c ió  h e téb en  v a la m en n y i te m p lo m u n k b a n  
ig e h ird e té s -s o ro z a to t  h a llg a tn a k  a  g y ü le k e z e te k

Sok évi szokás szerint ez évben is igehirdetés-so
rozatot tartanak valamennyi gyülekezetünkben a 
reformáció hetében.

Az igehirdetés-sorozat üíözponti címe: AMIT A 
REFORMÁCIÓBAN VISSZANYERTÜNK. Részei: 
A visszanyert ismeret a Szentlélek munkájáról (Jn. 
14, 26.); A visszanyert ige (Zsid. 4, 12—13.); A vissza
nyert szentségek (Mt. 28, 20/a.); A visszanyert tiszta hit 
(Ef. 2, 8—9.); A visszanyert szeretet (Rm. 13, 10.); A 
visszanyert reménység (Rm. 5, 5.); A visszanyert egyház 
(Jn. 17, 18—21.); A visszanyert Krisztus (I. Tim. 2, 5—6.)

Az igehirdetés-sorozat megszólaltatja a tiszta 
evangélikus tanítást a fenti kérdésekről. Lelkészeink 
bizonyságot tesznek arról, hogy a reformációban Isten 
ismét visszaadta nékünk mindazt, amit a középkori 
pápás egyház elrabolt a hívőktől. Bizonyságot tesz
nek arról, hogy a reformáció korában nem az ember 
fedezett fel, talált fel valami újat a vallásos élet terü
letén, hanem Isten maga cselekedett, előhozván újra 
az evangélium eltakart igazságait. Az Ágostai Hitval
lás szavaival élve az a célja az igehirdetés-sorozatnak, 
hogy híveink ismét hallják, hogy »a mi részünkön való 
gyülekezetek így tanítanak . . .«

E z  é v b e n  a  D e á k - t é r i  t e m p lo m b a n  t a r t j á k  
a  n a g y  k ö z ö s  p r o t e s t á n s  R e f o r m á c ió i  E m l é k ü n n e p é l y t

A hosszú évek óta szokásos közös protestáns 
Reformációi Emlékünnep>ély, mely a budapesti evangé- 
iikusság életében mindig nagy esemény, ez évben a 
Deák-téri evangélikus templomiban lesz.

Október 31-én, délután 6 órakor D. Dezsérv 
László püspök nyitja meg az országos pirotestáns 
emlékünnepet.

Az est előadását D. Bereczky Albert, református 
püspök tartja.

Az idei Reformációi Emlékünnepély nagyszabású 
protestáns egyházzenei esemény is lesz, mert az em
lékünnepélyen gazdag műsorral szerepel a két leg
jobb protestáns kórus, a Deák-téri Lutheránia Ének
és Zenekara, mely többek közt Bach: H-moll miséjé
ből ad elő részletet, valamint a debreceni református 
Kántus is.

A nagy érdeklődésre való tekintettel, kívánatos, 
hogy a hívek pontos időben érkezzenek és helyeiket 
időben elfoglalják.

D. Dr. Vető Lajos püspök ötven éves
Október 17-én D. Dr. Vető Lajos 

püspököt ötvenedik születésnapja al
kalmából ünnepelték közveltsn mun
katársai. A jelenlevők nevében B. 
Dezséry László püspök mondott ál
dást püspöktársa életére és fejezte ki 
az egész evangélikus egyház jókívá- 
natait. Az Északi Egyházkerület ne
vében Tessényi Kornél püspöki tit
kár köszöntötte őt ugyanebből az al
kalomból.

A Teológiai Akadémia tanári kara 
is kifejezte jókívánatait dr. Pálfy 
Miklós dekán útján.

Külföldről is több vezető egyházi 
férfiú emlékezett meg a püspök szü
letésnapjáról. A ndrej Ludovit Katina. 
a szlovákiai evangélikus egyház nyu
gati egyházkerületének püspöke a 
következőiket írja:

»■Amikor a Mindenható kegyelm é
ből e hó 17-én eredményes és szol
gálatteljes életed ötvenedik évkövé
hez érkeztél, engedd meg, hogy én 
is úgy a saját, m in t nyugati evan
gélikus egyházkerületünk nevében  
igaz baráti szívből eredő érzelm ekkel 
üdvözöljelek. A dja  a jó Isten, hogy 
hű szolgálatodat az Ó népe javára  
lankadatlan buzgalommal, tartós 
egészségben tovább végezhessed.-«

Otto Nuschke, a Német Demokra
tikus Köztársaság mindsztereinökihe- 
lyettese, a Keresztyén Demokrata 
Unió elnöke, a következőket távira- 
tozta:

»ö tven ed ik  születésnapja alkalmá
ból a CDU elnöksége és a magam  
nevében Isten gazdag áldását kívá
nom  Püspök Ürra. Boldoggá tesz 
bennünket, hogy Püspök Urban 
olyan egyházi vezetőt köszönlhe- 
tünik, aki szívvel-lélekkel pásztora 
gyülekezeteinek, ritka  nyíltságot ta
núsít ökum énikus kérdésekben és v i
lágosan látja a mai keresztyénség  
társadalmi orientációjára vonatkozó 
problémákat. Nem utolsó sorban 
Püspök Ur érdeme, hogy a magyar 
és a ném et evangélikus egyházak kö
zötti kapcsolatok ennyire elmélyül
tek. M int a CDU elnöke, szeretnék  
ö n n ek  ez alkalommal azért is köszö
netét mondani, hogy hozzájárult a 
népeink és a b&keszerető keresztyé
nek  közötti baráti kapcsolatok meg
szilárdításához. Ez ünnepi alkalom
m al szívügyünk Püspök Urnák m eg
köszönni azt, hogy több ízben talál
kozhattunk. Isten áldását kérjük  to
vábbi működésére és m indenekelőtt 
jó egészséget kívánunk önnek.«

Gerald Götting, a Német Demokra
tikus Köztársaság Népi Kamarájá
nak alelnöke, a Keresztyén Demo
krata Unió főtitkára a következőket 
írja:

»Engedje meg, hogy ötvenedik 
születésnapja alkalmából jókívánsá
gaimat tolmácsoljam. E szép alka
lommal szeretném megköszönni, 
hogy a békéért, a ném etek újraegyesí
téséért és a népek közötti kapcsola
tok elmélyítéséért fo lyta to tt harcun
kat fáradhatatlanul támogatta. En

gedje meg ebből az alkalomból an
nak kifejezésre juttatását, hogy m ily  
vagy érdem eket szerzett ö n  azáltal, 
hogy a ném et protestánsok között 
tudatosította a keresztyén exiszten- 
ciának a kérdését egy új társadalmi 
rendben és bizonyságot tett a Ma
gyar Népi Demokráciában élő evan
géliumi egyház nagy perspektíváiról.«

Dr, Grüber prépost, Dibelius püs

pök munkatársa és a Német Evan
gélikus Egyház összekötője a Német 
Demokratikus Köztársaság kormánya 
felé, ugyancsak kifejezte jókívána-
teit.

Egyházunk szeretettel gondol püs
pökére, egyházunk lelkészelnökére s 
ezúton is kifejezi szívből jövő jókívá
natait, Isten áldását kérve életére és 
szolgálatára.

Képek Luther életéből
A bibliafordító

A  nép nyelvén megszólaló ige, a 
nép nyelvére lefordított Szentírás, a 
nép nyelvén tartott istentisztelet — 
ezek voltak a szükségképpeni követel
m ényei a reformációnak, amely m i
nél szélesebb m értékben akarta köz
kinccsé tenni az Isten  igéjét.

1521-ben fogott Luther az Újszö
vetség fordításához. Am sdorf barát
jához azt írja a bibliafordításról: 
»N ekünk jobb fordítást ke ll híveink  
kezébe adnunk, m in t am ilyen a latin 
fordítás. Nagy dolog ez a munlca, 
megérdemli, hogy m indnyájan dol
gozzunk rajta, m ert közös ügy az és 
a közjót segíti.«

Luther előtt nemcsak a  latin szö
veg, hanem  a héber és görög szöveg 
állott, m ert ezeken a nyelveken írtak  
a próféták és apostolok. A  biblia 
szavát egészen a nép nyelvén  akarta  
megszólaltatni, de hogy az sikerül
jön, oda — am int maga m ondja  — 
nem  elég az idegen szavakat egysze
rűen lefordítani, hanem szükséges 
magát a népet, »az anyát a házban, 
a  gyerm eket az utcán, az egyszerű 
embert a vásártéren m egkérdezni s 
ellesni szájáról a beszédet, m ert úgy 
értik m eg aztán, hogy az ember az 
ő nyelvükön beszél«.

1522 szeptem berében jelent meg 
Luther Újszövetség fordítása, am ely
nek  első 3000 példányát rövid időn 
belül szétkapkodták. Ezalatt az Ószö
vetség fordítása is készülőben volt. 
Ehhez a m unkához azonban igénybe
ve tte  barátainak segítségét. A z  egész 
Biblia lefordításával 1534-ben lettek  
készen.

Luther bibliafordításával páratlan 
kincs birtokába ju to tt a ném et nép. 
Olyan elevenen és hűen szólaltatta 
meg az igét, m intha a próféták és 
apostolok is ném etül szóltak volna 
annak idején.

Az imádság embere
M ikor 1518-ban Luther barátja, 

Spalatin azt kérdezte, hogyan lehet 
a Szentírást gyümölcsöt hozó módon 
olvasni, ezt a feleletet kapta Luther
től: »Olyat kérsz, ami messze meg
haladja erőmet, m ert ilyen nagy do
logban önmagámnak sem tudok a 
vezére lenne. De ha m indenképpen

hallani akarod, hogyan szoktam  ta 
nulmányozni a Szentírást, nem  titko- 
lom el előtted, legjobb barátom előtt. 
Először is egészen bizonyos, hogy a 
Szentírást nem  foghatjuk fe l a ma
gunk erejéből és értelméből. Ezért 
hát m inden azon fordul meg, hogy 
imádsággal közeledjünk hozzá, még
pedig azzal a könyörgéssel, hogy 
végtelen irgalmasságából adja meg 
Isten az ő igéjének megértését, hogy 
ha úgy tetszik neki, véghez vihessen  
valamit az ő dicsőségére. M ert az 
isteni igének nincs más tanítómes
tere, m in t maga az ige szerzője, 
am int mondja is: Istentől tanítottak  
lesznek mindnyájan. Ezért kell a  
Szentlélek erejében bíznod. Hidd ezt 
el nékem , m ert én megtapasztaltam  
ezt.« A z  imádsággal és hittel olva
sott Szentírásból fakadt Luther egész 
életműve. Élete döntő fordulataiban  
éppenúgy, m in t m unkás hétköznapok 
során, az imádság volt éltető eleme 
és csodálatos munkabírásának for
rása,

A munka embere
Luther hatalmas munkásságának 

jellemzésére ragadjunk Iki egy esz
tendőt életéből, például az 1523. évet. 
Nem csak egyetemi előadásait tartot
ta meg, hanem m inden vasárnap ko
rán reggel kolostori rendtársainak 
prédikált, a wittenbergi templomban  
délelőtti és délutáni istentiszteleten  
hirdette az igét. Ezek a prédikációk 
Luther m űveinek weimári kiadásá
ban 500-nál több oldalt foglalnák el. 
Mózes V. könyvéről tartott egyetemi 
előadásai 240-nél több oldalra ter
jednek. Ezenkívül még több iratot 
készített el, am i 640 oldalt jelent. 
Ugyanakkor ebben az esztendőben is 
dolgozott a teljes Biblia németre for
dításán és végezte továbbra is nagy- 
jelentőségű levelezését a legkülön
bözőbb országokba is. Luther összes 
művein&k weimári kiadása 80 hatal
mas kötetet tesz ki, ami magában 
véve is tanúsítja, hogy nem  ism erünk  
még egy embert, aki annyit írt volna, 
m int ő. Pedig az irodalmi munkásság 
csak egy részét képezte elfoglaltsá
gának, ugyanékkor vállára neheze
dett az egész reformáció ügye.

Ottlyk Ernő

„1 gyekezzenek jé cselekedetekkel elöl járn i azok, akik  Istenben hívőkké lettek"(iiu,8.j
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Hazafias Népfront
Október 23, és 24-én tartja országos kongresszusát a Hazafias Nép

front, a magyar nem zeti erőik országépítő egységes mozgalma. Ezen a 
kongresszuson a magyar nép hangja szólal meg, az egyszerű embereké, 
akik  mindennapos munkájúikkal építik magúiknak az országot, a hasát. 
Széles és átfogó összefogás ez, amelyben m inden becsületes és jóérzésű 
magyar ember részt vesz. Egységes megmozdulás, nincs benne különbség 
párttagok és pártonkívüliék, munkások, parasztok és értelmiségiek kö
zött. A  Hazafias Népfront az államhatalom kiszélesítését jelenti a leg
szélesebb tömegeikre, az egész magyar népre.

A z államhatalom és államigazgatás akkor m űködik jól, ha valóban a 
népre, a széles tömegekre támaszkodhat. Így van ez és így kell lennie a 
m i szocializmust építő népi demokratikus államunkban. Ezért a tanácsok 
újraválasztása, a helyi államigazgatás szerveinek megújulása is a Haza
fias Népfront kereteiben történik majd. A  Népfront jelentősége, hogy a 
társadalom élenjáróit egyesíti magában, köztük m indenfelé azokat a 
papokat is, akik hűen szolgálják a népet. Egyházunk egysége és egyiitt- 
munkálkodása m utatkozik meg ebben, az osztozás népünknek boldogu
lásáért való küzdelmében. Am ikor a különféle Népfront-gyűlésekről 
szóló híreket olvassuk, azt látjuk, hogy m indenütt megélénkül az embe
rek  részvétele a helyi 'és országos problémák megoldásában.

A  Népfront-bizottságok jelöltjeit a nép m indenütt komolyan meg
vizsgálja, hogy becsületesek-e a munkában, példamutaták-e a hazafia
ságban és valóban a béke emberei-e?

Ez a Hazafias Népfront. Hazafias, m ert azokat az em bereket egyesíti 
magában, akik ké t kezükkel, m inden jószándékú törekvésükkel magyar 
hazánkat építik. Ez a hazafiság új lendületet hozott a demokratikus 
állam-feladatok megoldásában, A  hazaszeretetnek ú j kifejezési módjai és 
ú j megnyilvánulásai születnek ebben a széles tömegmozgalomban.

A  nagy nem zeti összefogás mindig boldogulást és fellendülést hozott. 
Mi is azt várjuk, a Hazafias Népfront m unkájától, hogy szeretett magyar 
hazánk és magyar népünk életébe további fellendülést hozzon.

ŐSZI ÉNEK
Világ teremtöje t  atyja!
K i ne imádna téged? 
M indeneknek osztogatja 
Javait kegyességed.

A nap eddig közel vala,
S term ők lettek mezeink,
Most e lm em  s áldást áltála 
Nyernek más testvéreink.

Vele a nyár örömei 
Mitölünlk eltávoznak;
De most is az ősz kincsei 
Sok jó kedvet okoznak.

M ely kegyes a mi Istenünk! 
M ely boldog így életünk!
M int kijár tőle m indenünk! 
Még több is, m int kérhetünk.

Hivek, oh ■magasztaljátok,
Bölcs, kegyes atyátokat.
Ki m inden időben rátok 
Halmoz sok áldásokat.

Fogadjátok haladással 
A m it tesz tlveletek,
Tegyetek H is jót mással,
És örömest tegyetek.

A  szegény panaszt ne tegyen,
Hogy elfogyott kenyere,
Segítsétek, s közös legyen 
K özietek m inden teher.

Az űr kegyesen fogadja 
A z ily irgalmasságot,
S az ily háladóknak adja 
A z örök boldogságot.

(Győri ónekeskönyv 70. éneke.)

Egyházzenei ECrónika
OKTOBER 24-én, vasárnap este 6 óráikor a kelenföldi evangélikus 

templomban egyházzenei est lesz Peskó Zoltán orgonaművész, valamint 
a gyülekezet ének- és zenekara közreműködésével. Vezényel Sulyok Imre. 
Műsoron: Bach: Erős . vár korálelőjáték, — Kapy-K rálik Jenő: Ünnepi 
ének, — Gárdonyi, 62. Zsoltár, — Händel: D-moll orgonaverseny. — Su
lyok: 28. Zsoltár (Bemutató előadás), — Kodály: A  114. genfi zsoltár,
NOVEMBER 8-án, hétfőn este 8 órakor a Deák-téri templomban a 

LUTHERÁNIA 50 éves Jubileumi estje. Műsoron:

BACH J. S. : H-M OLL MISE
Szólóénekesek: M. Molnár Éva, Sándor Judit, Tiszai Magda, Szabó 

Miklós, Littassy György.

BOTTÁ ISTVÁN: BIBLIAI TÖRTÉNETEK
az általános iskola I. és III. osztályú tanulói részére 

Ára: 8.— Ft

Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály

A H-moll mise
A  passiók m ellett Bach legmanu- 

mentállsabb m űve kétségtelenül 
H-moll miséje. Első pillantásra ta
lán szokatlanul hangzik, hogy Bach. 
az evangélikus kántor és zeneszerző 
misét ír. Vájjon ml késztette erre? 
Bizonyára nem az a külső ók. hogy 
a két első részt, a Kűriét és Glóriát 
a drezdai udvarhoz intézett beadvá
nyához mellékelte, melyben az ud
vari zeneszerzői cím adományozását 
kiérte.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy
Luther a misét nem törülte el, csak 
annak a Szentírás tanításaival el
lenkező részeit emelte ki az isten- 
tiszteleti részből. így megmaradt a 
liturgiában és még hosszú ideig az 
evangélikus istentiszteleten és vál
tozatlanul énekelték a mise ú. n. 
állandó énekeit, s ezek még ma is 
használatosak. Ez állandó részek 
szövege egyrészt bibliai, másrészt 
olyan óegyházi eredetű himnusz, 
ill. hitvallás, mely az egyetemes ke
resztyénig, tehát evangélikus egy
házunknak is közös kincse. (Bach 
előtt is számos evangélikus zene
szerző komponált misét.) Az isten
tisztelet ilyen részeit mai liturgiánk
ban is megtaláljuk.

A Kűrié a bűneivel megterhelt 
ember könyörgése az Atyához és 
Jézushoz irgalomért és szabadítá- 
sért. A Glóriában, mely az angyalok 
dicsőítő énekével kezdődik és di
csőítő himnuszban folytatódik, Isten 
dicsőségéért és a Fiú szabadi'tásáért 
a Szentlélekkel egyetemben ad hálát 
az ember. A Kredo nem más, 
mint a Niceai Hitvallás. Zenei szem
pontból a legnehezebb szöveg, hi
szen itt nem dicsőítésről, nem kö
nyörgésről van szó, hanem benne 
az egykori görög teológusok fogal
mazták meg helyes és igaz hitüket 
és felfogásukat Krisztus istenségé
ről. A Sanctus szövege Ézs. 6. rész
ből van véve. E szöveggel dicsőítik 
az Urat a trónusa körül álló angya
lok. Ezt követi ugyancsak két szent
írási hely: a Hozsánna a magasság
ban és az Áldott, aki jő az Űr nevé
ben. S végül az Agnus Dei a meg
váltott lélek bensőséges énéke: Isten 
Báránya, ki hordozod a világ bű
neit, könyörülj rajtunk és adj pé
künk bókét.

Nem véletlen tehát, hogy Bach is 
a mise szövegéhez nyúl, hiszen en
nél tömörebben és magasztosab- 
ban egy szöveg sem tudja kifejezni 
a keresztyén lüt igazságát és fensé
gét, az Űr dicsőségét.

A H-moll mise oly nagyszabású 
és nagyméretezésű alkotás, hogy 
sem m iféle liturgikus keretbe nem  
fér bele. Teljes előadáséra is csak 
majdnem száz évvel születése után 
került sor először. Bach maga min
den valószínűség szerint részeit kü- 
lön-külön adta elő az istentisztele
teiken.

A Luthe rónia nagy gonddal és lel
kesedéssel készül a nagy és ugyan
akkor magasztos feladatra: a legna
gyobb evangélikus mester e remek
művének megszólaltatására. Május 
eleje óta ötvenes létszámmal, heten
ként kétszer próbálnak s a próbák 
még nyáron sem szüneteltek. Októ
ber eleje óta pedig hetenként egy
szer a vonószenekar is csatlakozik 
az énekkarhoz:.

Sulyok Imre

1954. október 24. Szentháromság után 19. vasárnap. — Csel. 20., 32—35. 
— Mt. 12., 9—14. — »Járjunk elhivatásunkhoz méltóan: munkában!« — 
Liturgikus szín: zöld.

PESTI EGYHÁZMEGYE
A le lk ész i m unkaközösség október

20-án, délu tán  3 órakor az an gyal
fö ld i gyü lek ezet ven d égek én t tar
totta m u n k aü lését. Matuz László
írásmagyarázata után dr. Szilády 
Jenő és Gémes István vezetésével 
az egyházi sajtó kérdéseivel foglal
koztak, majd Gyöngyösi Vilmos es
peres vezetésével aktuális kérdé
seket tárgyaltak meg.
ZUGLÓ

Október 27—31-ig reformációi so
rozatot tartanak a Gyarmat-utca H- 
szám alatti kápolnában »Légy hű 
evangélikus örökségedhez« címen. 
Szerdától szombatig, este 7 órakor 
kezdődnek az előadások, vasárnap 
pedig délután 5 órakor szeretetven- 
dégség keretében hangzik el az utolsó. 
Előadók: Madocsai Miklós, Gémes 
István, Sárkány Tibor, Juhász Géza 
és Dóka Zoltán segédíelkészek lesz
nek.
VARPALOTA

Az egyházi épületek a háború 
alatt súlyos barmbakárokat szenved
tek és erősen megrongálódtak. A 
felszabadulás után azonnal hozzá
láttak a romok eltakarításához és az 
Újjáépítéshez. 1948-ban a templomot 
renoválták 18 ezer forintos költség
gel. A következő években művészi 
kivitelű új oltárterítőket készítettek 
több mint 5 ezer forintos értékben, 
majd a bombák által lerombolt pa
rókiát építették újjá 53 ezer forin
tos áldozattal. 1951-ben orgona-har- 
móniumot vásároltak, mfg ez évben 
megrongálódott orgonájukat hozat
ták rendbe. Erre a célra a gyüleke
zeti tagok több mint 10 ezer forin
tot adakoztak. A megújított orgonát 
nagy örömmel vette használatba a 
gyülekezet október 10-én. Ez alka
lommal dr. Bányai Béla lelkész 
Zsolt. 33, 2—3. alapján prédikált az 
egyházi zene fontosságát és jelentő
ségét hangsúlyozva. Isten áldása le
gyen az áldozatkész gyülekezeten 
és minden munkáján!
VANYOLA

Október 10-én délelőtt Sr.ent- 
györgyi Ferenc bakonyszentlászlói 
lelkész hirdette az igét. Este zenés 
áhitat volt, ahol Szentgyörgyi Fe
renc igetnagyarázattal szolgált és 
Bach-műveket orgonáit. A Vajda 
Erzsébet, Simon Margit és Tóth 
Emma szavalatával teljessé tett mű
sort a gyülekezet örömmel hallgatta.
HELYREIGAZÍTÁS

Az Északi Evangélikus Egyházke
rület Püspöki Hivatala közli, hogy 
az árvízkárosultak javára adott of- 
fertóriumok adataiba — gépelési hi
ba folytán — két téves adat csú
szott be. Salgótarján offertóriuma 
helyesen 130 forint, Hegyeshalom- 
Levélé pedig helyesen 180 forint.

A Déli Evangélikus Egyházkerület 
offertóriumi adataiban — hasonló 
okból — Vasas offertóriumát 88 fo
rintra kell javítani.

ŐSAGÁRD
Október 10-én a környező gyüle

kezetekkel együtt csendes nap volt 
»Az egyház Krisztus teste« összefog
laló címen, 1. Kor. lg., 12-—26. alap
ján. Tarjáni Gyula: »Krisztus testé
nek erőtlen tagjai- és -Keresztyén 
együttélés«, — Záborszky Csaba: 
»Ne legyen hasonlás a testben- és 
Harmati Béla: »Egy testté keresztel- 
tettünk meg« és »Mindez Isten 
műve« címen hirdették az igét. 
Énekelt Dobos Mihályné és Harmati 
Béláné, Szavalt Dobos Mária és 
Szúnyog Erzsébet. Az Istentisztele
ten sokan járultak úrvacsorához,
PÉCEL

Október 10-én gyülekezeti n*p 
volt. A vallásos estén cselló- és 
énekszámok hangzottak el. Énekelt 
Békés József né. »Krisztus a világ 
reménysége« címen dr. Gytmesy 
Károly lelkész tartott előadást, Bé
kés József lelkész pedig igét httde- 
dett. A vallásos estet a gyülekezeti 
teremben szeretetvendégség követte, 
melyen a gyülekezet fiatalsága élet
képet mutatott be »Hittel vagy bit 
nélkül« címen.
NAGYSZÉNÁS

Október 24-én egésznajpes gyüle
kezeti találkozó lesz. Az Igehirdeté
sek összefoglaló témája: »Isten pere*, 
alapigéje: ®zs. 1., 18—20. Egyed 
Róbert, Kálmán Lajos, Kalavszky 
Kálmán, Zátonyi Pál, Székács Sá
muel és Boro3 Károly lelkészek, 
valamint Ladányi Imre ref. lelki
pásztor szolgálnak. Ez úton is szere
tettel hívják a környék gyülekeze
teit találkozóra!
OROSHÁZA

Október 24-én délután dr. Nádor 
Jenő, a Nyugat-békési egyházmegye 
felügyelője előadást tart »Képek az
orosházi egyház múltjából, egyházi 
vezetőkről és hagyományainkról« 
címen.
GYOR-SOPRONI EGYHÁZMEGYE

A lelkészi munkaközösség győri 
körzete október 13-án, Győrben Ülést 
tartott. Ürvaesorát osztott Sikter 
László hegyeshalmi lelkész. A biblia
tanulmányozást Laborozy Zoltán 
nagybaráti lelkész vezette, majd az 
egyházi sajtó kérdéseivel foglalkoz
tak Dombi László, Kovács Géza és 
Biczó Ferenc lelkészek előadásai 
nyomán. Lukácsy Dezső egyház- 
megyei főjegyző aktuális egyházi 
kérdésekről számolt be. Végül a 
győri és Győr megyei árvízkárosul
taknak további gyülekezeti segélye
zését beszélték meg.

— Egy 16 szóló- és 9 mechanikus 
regiszteres, 5 oktávos, szívólég rend
szerű Lindholn (Leipzig) gyárt
mányú harmonium eladó. Cím a 
kiadóhivatalban.

— Egy Tóthfalussy J. szerkeszté
sében megjelent nagy képes Szent
biblia eladó. Cím a kiadóhivatalban.

A  MfűLT FOGAD, ahogy Dunabogdányt 
elhagyva továbbkanyarodik az ország

úton az autóbusz. Végig a mormoló folyót kö
vetve, a part m entén húzunk tovább, aztán 
az utolsó hajlás után kibukkan a túloldalon 
a zöldtornyú nagymarosi templom. A  bör
zsönyi hegyek szürkés ködöt pipálnak. Rossz 
jel, holnapra sem tisztul k i  az idő. De a nyug
talan tekin tet visszafordul s a hegy alatt 
vivő, szürke betonúira tapad. S a kései, sti
lizált diadalkapu már elénk tárja ívét.

Fenyegető magasságból mered lefelé a csú
cson az egykori vár romja. Néhány magányos 
pillér kiégett, üszkös maradványa: ennyi őrzi 
az ősi fellegvár emlékét. Idelenn, a parton, 
fegyveres pajzsos férfiszobor áll. A latta  a föl- 
irás: IV. Béla. De arcát hiába keresnéd. A  
sok vihart látott táj utolsó földrengése, a tíz 
éve elvonult háború nyom át viseli az Árpád- 
házi várépítő szobra is: fejetlenül áll a k i
rály, ké t m arka szorul csak pallosára.

VISEGRÁDI LEVÉL

Hatalmas katonai tábor volt egykor itt. A  
vidék kiemelkedő stratégiai pontja a viseg
rádi vár. A  hatalmas Dunakanyar itt be
szűkül, aki ezt a magaslatot kézben tartja, úr 
a vidéken. A  várnak vivő hegyi ú t — m a a 
kálvária tizenhárom stációképe ü l meg rajta 
apró, fehérfalú házikókban  — volt itt hét 
századdal ezelőtt az országút. Erre vonultak  
a hadak, a köves meredeken, a hegygerincen 
át. Innen tekin tették szét a lovasok a tündéri 
völgyeken, ahol m a is úgy érzi az ember, ta
lán még él a mesék csöndes, boldog világa.

Szelíd lejtő vezet a négyszögletes, hatalmas 
torony felé, jóval a vár alatt. A  néphit szerint 
ebben a toronyban tartották fogva Salamont. 
Ma már tudjuk, hogy csak a regényes képze
let fűzte össze a tragikus alakot a zord, m a
gányos toronyépülettel. Kétszáz esztendővel 
későbbi a torony Salamon koránál. Már az 
Árpádok utódai, a magyar X IV . század lo
vagkirályai építették: a  liliomos Anjouk.

Károly Róbert ebben a várban kötött há
zasságot Erzsébet lengyel királylánnyal, itt 
fooadták a lengyelek trónörökösükké húsz 
esztendővel később Nagy Lajost s egy ideig 
a lengyel koronát is itt őrizték. A z Anjou
kor fénye, ragyogása elevenedik meg sze
m ünk előtt, az a kor, amelybe A rany János 
képzelete szárnyalt vissza, amikor a Toldi- 
triológiát megálmodta. Ma is az ő szemén ót 
villan vissza képzeletünkben a délceg, győ
zelmes uralkodó, az ifjú  Lajos.

S ha körüljárjuk a hatalmas kőtömbökből 
emelt, zord épületet, a torony belsejében k i
égett fa lak közé már nem  fogolytartó töm- 
löcöket rajzol képzeletünk, hanem pompás 
termeket, ahol a király fogadja barátait és 
szövetségeseit s évszázadokkal megelőzve 
korát, magyar-cseh-lengyel kereskedelm i 
szerződést valósít meg, a nyugatról beáradó 
kereskedelm i törekvések ellensúlyozására

BALLAG JU N K  TO VÁBB a szelíd Duna- 
parton, az őszfestette lombok !között. Mielőtt 
a sétány keskeny szalagja leválik az ország
utat folytató Fő-utcáról, Mátyás bronz mell
szobra állít meg bennnünket. Koszorúsán, 
messziségek párás ködébe feszülő, merész 
arccal mereng a táj fölött.

Évszázadokig titok volt, hol lehetett Mátyás 
híres visegrádi palotája? Folytak az ásatások, 
kutattak, de teljesen eredménytelenül. A z  ősi 
dicsőség romjait eltem ette a hegy omladéka, 
záporok zúdultak végig rajta, fű  zöldéit ki és 
fa  lombosodon a magasba fölötte. És ez a 
szerencse. Mert odalenn, a föld alatt, jól rejt
ve, sok m inden megmaradt, ami különben, 
így, vagy úgy, elkallódott, tönkrem ent volna. 
S -mikor ké t tudós, apa és fia: Schulek Fri
gyes és János, az eredeti forráshoz tért vissza, 
Bonfinius leírása alapján, végre sikerült meg
találniuk a Mátyás -palotát.

Napfényre kerü lt a korában Európaszerte  
híres reneszánsz fogadóudvar, közepén a pá
ratlan szépségű piszkei vörösmárvány szökő
kú t tál, melyből vörös és fehér bor ömlött ün
nepélyes alkalmakkor, fis körülötte rendre ki
bukkantak a palota szobáinak, term einek  
alapfalai.

Északabbra m egtalálták a palota másik ré 
szét, a B eatrix-szám yat is, s a k é t szárny 
között a templom  alapjai tű n tek  elő. Hatal
mas szélességű lépcsősor vezetett le innen a 
Dunához. A  számtalan apróbb lelet — szob
rocskák, címerpajzs-törmelékek, ablakszemek, 
mázos kályhacserepek, edények, — mind az 
ásatásak múzeumába került.

KÉSŐBBI KOROKRÓL is vallanak a vi
segrádi em lékek. A  vár végképp lerombolt 
citadellája nem  hősi harcban pusztult el. 
Lipát császár rendeletére robbantottál-: föl 
hazánkban az utolsó várakat is: a Habsbur
gok reszkető zsarnok-félelme a kuruc szabad
ságharc leveretése után sem  csillapult. Nem  
akarták több magyarországi fölkelést s Iköny- 
nyü szívvel adták ki a parancsot annak el
pusztítására, am it nem  ők emeltek. A  nép 
előtt !költött m esékkel, becsapó villám okkal 
és véletlenül Ikiütö tt tüzekkcl próbálták el
kendőzni az ősi várak pusztulását. Hasztalan. 
Európa leghitványabb dinasztiáját 1848-ban 
újabb vihar rém ítette meg, m ielőtt végképp  
lesöpörte volna színpadáról a történelem.

A  szabadságharcbeli Felsődunai hadtest 
parancsnoka, a későbbi fővezér, Görgey A r
túr, karinthiai száműzetéséből visszatérve, 
Visegrádon töltötte öregkorát. A  Görgey-villa 
üveges verandája a domboldalról néz le a 
hajóállomásra.

A  M ÁB A  VEZET A T  ez az épület. Nap
jainkban üdülővé alakították, m int annyi 
más főűri kastélyt szerte az országban. A  Sa-

lamontornya-utcábam. egymás m ellett három* 
négy nagy üdülőt is találunk. A  -ritkás őszi 
napsütésben szabadságukat itt töltő, napozó 
nők, férfiak  pihennek most a jekvőágyakan, 
néhány lépésnyire Nagy Lajos és Mátyás haj
dani palotáitól.

A  visegrádi A lkotóház lakói: a magyar írók 
is itt találnak m unkájukhoz szükséges nyu
galmat az Irodalmi A lap főutcai kettős épü
letében. A  régi Újságíró-üdülő sárga, patkó- 
alakú villája m ellett meghúzódó Csiky-villa 
is az Íróké már.

V A SÁ R N A P  — egy héttel a budapesti 
Után — m egkezdődött a visegrádi könyvhét. 
A templom előtt állították fö l a könyvsátrat. 
Érdeklődéssel néztünk a nap elé. De estére 
sok-sok könyv fogyott el. A  magyar írók 
m űvei keltek el leghamarabb. De Áprily La
jos remekbe készült ú j A n y  epin-f ordítása, 
Erenburg ú j regénye, a meséskönyvek, m ind
m ind keresettek voltak. S ormi a legmegle
pőbb, nem  is a legolcsóbb áru Űcönyveket vá
sárolták. A  kőbányai és hajógyári m unkások, 
a visegrádi term előszövetkezet tagjai megis
m erték az olvasás örömét.

Űj, csodálatos távlatot nyitó kép ez: Ma* 
gyarországon is elérkezett az író m unkája  
azokhoz, akiknek elsősorban szánta: a nép 
tömegeihez. S ha a régi magyar 'közönség ju t 
eszünkbe, amely lehetőleg külföldi szerző
ket keresett, m ert úgy érezte, a magyar író 
m unkája kevés és színtelen számára, most 
egyszerre úgy érezzük, végre hazatalált itt
hon a nem zet m inden napszámosa. A  tavalyi 
könyvnap eredményéhez képest négyszere
sére szökött a forgalom Visegrádon. Le
ha jtjuk fe jünke t és a nyomorgó, országfutó
vá alázott debreceni diák ju t eszünkbe: Cso
konai, aki Tem pefőijével még így kiált föl: 
»A z is bolond, aki poéta lesz Magyarorszá
gon!« M ilyen megkönnnyebbülés, hogy ez az 
évszázados igazság végre-valahára megkopott!

Viator
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Két új lelkészt szenteltek  püspökeink
Október IQ-én, a budavári gyüle

kezet esti istentiszteletén D. dr. Ve
tő Lajos püspök lelkésszé szentelte 
Völjryes Pál végzett teológust. Jézus 
főpapi imájából vett alapige alapján 
szólt a püspök: Jézus azokért imád
kozott, akik tanítványainak igehir
detése nyomán majd hisznek őben
ne. Krisztusnak nagyon kedves a? ö  
nyája, az egyház és nem akarja, hogy 
egy is elvesszen közülük. Ezért küldi 
a világba apostolait, hogy megtart
sa övéit. Lehet, hogy a kívülállók 
úgy látták, hogy Jézus rosszul vá
lasztott: gyenge, erőtlen embereket 
választott tanítványaiul és Isten 
mégis hatalmas dolgot cselekedett 
általuk. Amikor Isten szolgálatába 
állunk, jó, hogyha érezzük alkalmat
lan voltunkat, mert Krisztus az 
erőtleneket megsegíti és az alkalmat
lanokat alkalmassá teszi.

A lelkészszentelésen részt vettek 
Tessényi Kornél püspöki titkár, dr. 
Ottlyk Ernő teológiai intézeti tanár, 
Várady Lajos esperes és Turesányi 
Károly kerületi lelkész. A püspök a 
felszentelés után a lelkész! hivatal
ban hosszasan elbeszélgetett az új 
lelkész Ipolyszögről érkezett szülei
vel és hozzátartozóival.

Következő vasárnap, október 17-án 
a kispesti gyülekezet volt lelkész- 
szentelés színhelye. A kispesti 
gyülekezetben nevelkedett Dre- 
nyovszky János, akinek az édesapja 
húsz éven át szolgált vallástanító-lel- 
kéisjjként ugyanebben a gyülekezet
ben. D. Dezséry László püspök az ol
tár előtt álló fiatal lelkészhez szólva, 
a vasárnap epistolája: I. Jn. 3, 18—24. 
alapján hirdette az igét. »Az a ka- 
fcaszstrótálls lehetőség áll fenn a ke
resztyén egyház számára — mon
dotta a püspök — hogy rendkívül 
erősen álljon a maga hitében és köz
ben hiányozzék belőle a szeretet. Egy 
kihűlt kazánná lehet az egyház, 
amelynek nem melegít többé a háza. 
— Mpst nemcsak azt kérdem tő
led, drága ifjú testvér, hogy vettél-e 
abból a tudományból, amit a mi 
evangélikus Teológiai Akadémiánk 
át tudott adni neked és ami szüksé
ges, hogy hirdesd a Jézus Krisztus 
evangéliumát, nemcsak azt kérde
zem, hogy hiszed-e azt, amit taní
tanak, hanem hogy vettél-e a Jézus 
Krisztus leikéből, hogy tudjad sze
retni az embereket? És tőletek, akíik 
itt vagytok, kérem, hogy szintén ves
sétek fel ezt a kérdést magatok félé.«

A lelkészszentelésen dr. Nagy Gyu
la teológiai tanár olvasta fel a lel- 
késsi eskü szövegét és Benczúr László 
püspöki titkárral együtt szolgál
tatta ki az úrvacsorát. A felszen
telt lelkészt Isten igéjével áldotta 
meg Nandrássy Elek, Tomcsányi 
László kispesti, valamint Bencze Im
re pesterzsébeti lelkész. A lelkész- 
gzentelés kedves mozzanata volt a 
gyülekezet énekkarának egy szó
lamban előadott Luther-éneke. Az 
énekkart a fiatal lelkész húga vezet
te, aki a Luther Márton Intézetben 
szerzett kántori képesítést.

A kispesti gyülekezet presbiterei

felhasználták az alkalmat arra, hogy 
meghívják a püspököt Nandrássy 
Elek lelkészük 25 éves kispesti szol
gálatának jubileumára. A Drenyov- 
ssky-családnál tett látogatáskor pedig

az tűnt ki a beszélgetésekből, hogy 
mennyi áldozatos szeretettel készítet
tek fel a szélesebb értelemben vett 
családban is mindig egy-egy gyerme
ket a lelkészt pályára.

AZ A N G Y A L O K R Ó L
i .  „ELKÜLDVE SZOLGÁLATRA“

Az angyalok szolgálata: küldetés.
Isten követei ők. küldöttek, hírmon
dók, nevük is — mint mondottuk 
már —, ezt jelzi: küldött, követ,

Mindig akkor jelennek meg, ami
kor az üdvösség története döntő for
dulóihoz ér, Isten személyes beavat
kozásának jelei, mintegy a Királyok 
Királyának díszkísérete. Egyébként 
számunkra érzékelhetetlen mennyei 
dicsőségből mutatnak meg valamit, 
egy sugárt a -nemteremtett« fény
ből, egy hangot a mennyei szimfó
niából. Innen érthető, hogy kivált
képp az ótestamentomban az angya
lok jelenései gyakran Istennek ma
gának szentsége® jelenlétét érzékel
tetik s az angyali szózat egyszercsak 
Istennek magának a szavába megy 
át (pl. I. Móz. 18; I. Móz. 32, 21—32, 
stb.).

Az egyházművészet festményem 
és szobrain legtöbbször szárnyakkal 
ábrázolta az angyalokat. Ez termé
szetesen értelmetlenség. Szellemi lé
nyeknek nincsen szükségük hely
változtatásukhoz ilyen eszközökre, 
már csak azért sem, mert egyébként 
sincsenek a tér és idő korlátáihoz 
kötve. E szárnyak azonban jól jel
képezik azt, hogy e követek, az an
gyalok Istennők hozzánk lehajló, kö
zénk érkező mozdulatának hordo
zói, szerszámai s így kegyelmes in
dulatának, mentő szereteténsk je
lei és művének végrehajtói. Jönnek 
mennek, érkeznek s távoznak, szün
telen útban vannak, hiszen — köve
tek! Hiszen Isten maga is útban van 
felénk s meg is érkezett a Jézus 
Krisztusban, aki Szent leikével je
lenvaló s az idők végén eljövendő 
hozzánk, »az ő dicsőségében és vele 
mind a szent angyalok-« (Mt. 25, 31).

Isten követei az angyalok, akik az 
Ürral tanúskodnak. Tanúk a prófé
ták és az apostolok is, tanúskodás 
minden igehirdetés és az egész ke
resztyén élet, ám az angyalok ta
núskodása sajátos és mindettől kü
lönböző. Olyan igaz tanúk ők, a m i
lyenek mi emberek, -— bűnös embe
rek — nem lehetünk e földi életben. 
Ahol hallgatnak az emberek, ott 
szólanak az Úrnak angyalai. Ők 
az elmaradhatatlan felelet Isten 
igéjére, az igen & az ámen e meny- 
nyet-földet átfogó liturgiájában, a 
visszhang Isten beszédére és cse
lekvésére, amelynek el kell liang- 
zania, — mert »ha ezek elhallgat
nak, a kövek fognak kiáltani.« (Lk. 
19, 40). Mielőtt megszólalnának a kö
vek, tanúskodnak az angyalok.

Épp ezért az angyalok megjelenése 
mindig Isten szentséges, ítélete* és 
kegyelmes jelenlétének jele s ezért 
legtöbbször félelmetes. Megretten
nek az ótestámentom kegyesei, Ab

raham s Jákob, Mózes és Gedeon, 
amikor az Űr követe jelenik meg 
előttük. Félelem tölti el az újtestá- 
mentcmr választottainak szívét is: 
fél Zakariás pap és Mária, a pászto
rok Karácsonykor és a tanítványok 
Hús vét reggelén. Az egyházművé
szet sok hamis elképzelésnek -nyúj
tott tápot, amikor hol pufók kisde
deknek, hol ábrándos szüzeknek 
vagy ifjaknak ábrázolta gyakran Is
ten angyalait. Pedig sokkal inkább 
Isten erős vitézei (Zsolt. 103, 20; Lk. 
16, 22) ők. Hogyne, hiszen a memy- 
nyei világ részei, Isten trónállói, di
csőségének hordozói, — az Úrnak 
angyalai, »elküldve szolgálatra«.

________  G. GY.

Istentisztelet liturgia nélkül
Két, ma élő emberről beszélek.
Az egyik jó pár évvel ezelőtt egy 

kert gondozását vállalta Mátyásföl- 
dön. Ide járt az egyik szomszédos 
faluból és itt dolgozott naponta egye
dül. Nem ügyelt fel reá senki sem. 
A kelő nap már minden reggel ott 
találta munkahelyén és csak a le
nyugvó nappal zárta be maga után 
a kert ajtaját. Délben, amikor a 
közeli templom harangja megszólalt, 
letette a szerszámot és evett. Rövid 
pihenő után pedig ott folytatta, ahol 
az imént abbahagyta. Heteken át 
szótlanul figyelte őt a szomszéd. Egy
szer azután közellépett a kerítéshez 
és beszélgetés közben megkérdezte: 
ki ügyel fel magára, hogy olyan hű
ségesen dolgozik?

Az Isten — hangzott a felelet.
A második eset Budapest ostroma 

után történt. A gyülekezet temploma 
és egyházi épületei romokban hever
tek. Abban a városrészben villany 
sem volt sokáig. Nem volt helye a 
biblíaóráknak sem. Ekkor ajánlotta 
fel, n agyjáb ól lakhatóvá tett, romos 
lakását ez a második, akiről írok, 
gyülekezeti bibliaórák céljaira. Meg
történt, hogy százhúszon is szorong
tak ott az ige mellett, Bizony volt 
mit takarítani ott egy-egy össze
jövetel után. S mégis, így mondja az 
a boldog ember: »Soha olyan boldo
gan nem takarítottam lakásomat, 
mint ezekben az időkben, mert úgy 
éreztem, h o g y  az Úr Jézus járt ná
lam és az ő lábanyorr.át takarítom.«

Hogy jutottak el ide? Mind ez az 
Isten Szent Lelkének ajándéka. Üj 
életet kaptak: az Isten fiainak fel
szabadult életét. Ebből az új életből 
fakad munkaerkölcsük is, mert 
Isten a sok és előbbre való ajándék 
mellett, megszabadította övéit a ve- 
rítékes rminika átkától — I. Mózes 
3, 17—19. — is. Gálát György

A  M U N K A  E V A N G É L I U M A
— 2- Tessz.

HA V A L A K I nagyon szépet, jót 
és találót öltorna mondani rólunk  
egy távoli világnak, bizonyára azt 
mondaná, hogy a m i világurik a  — 
m unkások világa! Hiszen az életünk  
éppen a munlka örömétől szép. Azárt 
gyönyörű élni, m ert én is tehetek  
valamit, Valahol a teremtettség 
egyik helyén nékem  is van helyem, 
ahol én is részt vehetek abban a 
gyönyörű munkában, ahol az épülő 
élet holnapja születik.

Vájjon, amikor m unkába megyünk, 
érezzük-e ennek az örömszerzésnek 
nagyszerű érzését?!

A ztán  azt is el kell mondani, hogy 
•nincs ellentét világunk és Istenünk, 
m unkánk és imádságunk, m űhelyünk  
és templomunk, o tthonunk és m enny
országunk között. A  ke ttő  akkor igaz 
és jó, ha m ind a kettő egyszerre. A  
m űhelyünkben akkor a legáldattabb 
és a legboldogabb a m unkánk, ha azt 
a teremtés templomának tekintjük, és 
a tem plom unk akkor nem  hiábavaló, 
ha az a Szentlélek műhelye. A z  o tt
honunk akkor lesz otthonná, amikor 
számunkra mennyországgá válik és 
a mennyország akkor igazán a miénk, 
ha benne otthonra találunk.

A  SZ EN TÍR Á S sokszor beszél a 
munlka evangéliumáról. Arról az 
örömhírről, hogy nekünk  em bereknek  
szabad, lehet és kell dolgoznunk, 
m ert az Isten adta és az Isten pa
rancsolja. A z  első emberpár megáll a 
teremtés hajnali határán és Isten  a 
m unka parancsával bocsátja el őket 
a világ felé. Bibliás em berek bizony
ságot tehetnek arról, hogy a Szent
írás tele van a m unka megáldott 
mondataival.

3, 10—13. —
Isten azonban nemcsak szavakkal 

parancsolja a m unkát a magány 
m esszi magaslataiból, hanem . maga is 
dolgozik. M utatja magán és mintázza  
a m unka parancsait, V ilágunk és éle
tünk  m inden pontján és m inden pil
lanatáéi látni és hallani, hogy Isten  
dolgozik, ö rö k  terem tésének és gond
viselésének csodáival tele van a 
világ és tele van az életünk. — Jézus 
ácsmester volt: gerendákat faragott 
és lelkdket formált, így lesz minden  
m unkás az ácsmester testvére. Krisz
tus keresztje pedig a mennyország 
műhelye: ott születnek Isten megvál
to tt gyermekei. — Pál apostol sátor
készítő volt. Vándoroknak nemcsak 
sátort készített a viharok ellen, de 
örök otthont és erőt adott az Istenben  
való élet békességéhez, am ikor m un
kás életével azt prédikálta:. »Min
denre van erőm a Krisztusban, aki 
engem  megerősít!»

A  M UNKA EVANG ÉLIUM A öröm
hír arról is, hogy az alkotás szent 
pillanataiban Isten m unkatársa va 
gyok. Ilyenkor mindig Reá hasonlí
tok. A  m unkám  által leszek igazán 
emberré, földre kü ldö tt értékké, aki
nek hite, hűsége, engedelmessége va 
lahol a földön növeli az Isten teremtő 
dicsőségét.

A  murika evangéliuma örömhír ar
ról, hogy az igazi munlka mindig is
tentisztelet.

O LVASD  EL A  TEREM TÉS és a 
gondviselés nagy regényét és benne 
a saját életrajzodat és azt fogod m on
dani, Isten  dolgozik és a m unkája  
m esterm unka.

Á llj a Kereszt alá, ahol Jézus 
m unkája  néked is üdvösséget készí
te tt és el fogod ismerni, hogy a Ke
reszt a  világ első mestermunkája,

Nézd meg egyszer azokat, a k ik  ma
gúkat alázatos és engedelmes estikö
zül Istennek odaadták, akikben az ö  
Lelke lakik és akike t az ö  Lelke ve 
zet az engedelmesség útjain, örök 
m unkában, de örök békében, és el 
fogod ismerni, hogy am it a Szen t
lélek m ível gyarló és bűnös em be
rekkel — ez valóban a mennyország 
mesterm unkája.

Igen, Isten m űhelyében leszűrik 
igazán örökkévaló tervek és földi 
feladatok hűséges mesterei.

NE GONDOLJA SENK I, hogy az 
ő m unkája túlságosan is egyszerű, 
szürke és jelentéktelen, am it ha nem  
is végez el rendesen, attól még to
vább m egy a világ. Isten  előtt nincs 
hiábavaló murika. Isten nemcsak 
maga dolgozik, de minderikit lát, aki 
dolgozik. Nemcsak a m unkáját, ha
nem  a hitét, a hűségét, a szívét és 
az egész életét. A kko r  is, ha kicsi, 
akkor is, ha senki sem  látja. Hadd 
mondjam  el újra a régi történetet. 
Óriási zenekar készült a hangver
senyre, O tt az első sorban sírtak a 
hegedűk, zúgtak, a trombiták. A  kar
mester pálcájára száz hangszerről 
szállták fe l a melódiák. Valahol az 
utolsó sorban egy kicsi, szürkeruhás, 
sápadt arcú emberke fú jta  a kis fló 
tát. Egyszer csőik azt gondolta magá
ban: M inek is dolgozik 6, hiszen en
nek  a kicsi flótánák k i sem  haitik 
a hangja ebből az óriási zenekarból. 
Fáradtan és szomorúan levette az 
ajkáról a Ucis flótát és az ölébe tette. 
Abbahagyta a  n ó tá t . . .  De ebben a 
pillanatban a karmester leintette a 
zenekart és megszólalt: — »Hol ma
radt a flóta?-» — Soha ne felejtsd el, 
hogy am ikor te valahol munkában, 
hitben, hűségben, vagy imádságban 
elfáradsz és. abbahagyod a »nótát», 
olyankor mindig megszólal az Isten  
és a nevedet mondja, így: »Hol m a
radt a flóta?!» FRIEDRICH LAJO S

Készülj az ige hallgatására
Csel. 20, 32—35.

PÁL MUNKÁS é l e t e t  ÉLT. Ez vonatkozik mind a testi munkára,
mind pedig az igehirdetés szolgálatára. Nem vonogatta magát, hogy hir
desse Istennek teljes akaratát. (Csel. 30, 27.) Az efezusi gyülekezettől való 
búcsúvételekor mondja: »Vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én 
három esztendeig éjjel és nappal meg nem szűntem könnyhullatással 
inteni mindenkit.« (20,31.) A maga és a vele valók szükségeiről saját 
maga gondoskodott. A mostani vasárnapok igehirdetései arra szólítanak 
fel minket, hogy »járjunk elhivatásunkhoz méltóan.« Járjunk elhivató- 
sunkhoz méltóan — munkában! a mai vasárnap témája. A példa hozzá 
Pál előbb említett munkás élete. Készülve az ige hallgatására, elmél
kedhetünk afelett, hogy milyen hűségesen végezzük a magunk munkáját, 
de azt Is végig gondolhatjuk, hogy mennyit fáradozunk Isten dolgában, 
Vájjon minden rendben van-e a magunk munkájával kapcsolatban? fvs 
milyen az egyházi munka, milyen gyülekezetünk munkálkodása?

AZ EGYHÁZI MUNKA CÉLJA Pál megfogalmazása szerint az, 
hogy ajánlja övéit »az Istennek és az ő kagyelmessége igéjének, aki fel
építhet és adhat nektek örökséget minden megszenteltek közt.« (32. v.) 
Az egyházi munka célja, hogy mindenkivel megismertesse a megszen
teltek közt való örökséget. Az egyházi munka célja az embereknek Isten
hez való elvezetése. Az egyházi munka célja az Isten kegyelmességévf 1 
való megismertetés. Minden egyházi munka elkezdője Isten, aki felépít 
és örökséget ad. Sok minden más munka is előfordul az egyházban, de 
csak altkor van létjogosultsága, ha összefüggésben van az előbb emlí
tettekkel és ha azokból folyik, szerves kapcsolatban áll Isten munká
jával, amelyet általunk végeztet.

PAl  k é t  KEZE m u n k á já b ó l  élt  MEG. Rá is vonatkozott az
ige, hogy méltó a munkás a maga jutalmára. Ö maga tanítja a híveket 
arra, hegy »aki pedig az igére taníttatik, közölje mindem javát tanító
jával,« (Gál. 6. 6.) I. Kor. 9.-ben kifejti, hogy nagy dolog-e, hogy a testi 
javaikat arassák, ha a lelkieket vetették? Mégis Pál keze munkájából élt. 
Senkinek ezüstjét vagy aranyát, vagy ruháját nem kívánta. Népi kívánta 
el a másét, nem kívánt a máséból élni, nem tört a máséra, sőt még attól 
is eltekintett, amire Isten igéjének a hirdetése alapján igényt támaszt
hatott volna. Példát mutatott arra is, hogy mindenki a maga munkájá
ból éljen s ne akarjon ólösdiskednj. De nem feledkezik meg az erötelenek- 
ről, a rászorulókról sem, mert nemcsak önmagunk eltartásáért, csalá
dunk életszükségletének a biztosításáért munkálkodunk, hanem azért 
is, hogy tudjunk segíteni a rászorulókon. Ha mindenki szeme előtt tar
taná a keresztyén szabályt, hogy a maga kezének a munkájából éljen s 
ne akarjon senkit sem kihasználni, sem más javát eltulajdonítani, ha 
mindönki gondolna rászoruló embertársára Is, minden bizonnyal több 
embernek szerezhetnénk boldogságot és kevesebb ember volna szomorú, 
Járjunk hát elhivatásunkhoz méltóan — munkában, ilyen munkában-

A bíínbocsánat boldogsága. — Zsolt. 32, 1—7.
A MEGTERHELT LELKIISMERET, a megterhelt szív elviselhetetlen.

A tartozást azonban csak az engedheti el, aki a kölcsönt adja. Istentől 
kaptuk életünket, Neki tartozunk vele. Elásott talentumainkat, bűnös 
lényünket hogyan adjuk vissza? Tartozunk vele. Ez az a vétkes tartozás, 
amely életünkben nem fogy, csak szaporodik. Adósck maradunk vele. 
Ezért terhelt a lelkiismeretünk s a szívünk.

VALLJUK BE BŰNEINKET, hogy megkönnyebbüljünk. Ez a leg
személyesebb ügyünk. Csak Istenre és csak énreám tartozik az adósság 
és a tartozás. Az én vétkem/az én bűnömVT Isten kéri számon. Csak' 0 ‘ 
engedheti el, csak Ö bocsáthatja meg. Neki'kell beváltanom. »Vétkemet 
bevallóm Néked.« »És Te elvetted rólam bűneimnek terhét.«

ELENGEDTETETT! Miért és kiért? Ki engedte el és ki fizette ki?
Ingyen, kegyelemből. Miért? Kiért? Isten Szent és Egyszülött Fiáért, a 
váltságért, drága, szent vénéért, a megöletett Bárányért. Isten engedte 
el, és Szent Fia, Jézus Krisztus fizette ki. Ez bizonnyal égaz és egyszer 
s mindenkorra elvégeztetett! »

VALLJUK MEG minden bűnünket Istennek minden kertelés 
nélkül, mindennap, újra meg újra.

ADJUNK HÁLÁT, hogy ezt minden gátlás nélkül tehetjük, 
mert Isten úgyis tudja, de a beismerést elvárja tőlünk, mert Neki 
tartozunk.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Szent Fia, az Ür Jézus Krisztus által 
adjon nekünk bűnbocsánatot, lelkiismeretűnknek békességet Isten 
és emberek iránt és a bűnbocsánat örömét s boldogságát nyújtsa 
általunk Is azoknak, akik ellenünk vétettek. Könyörögjünk a refor
máció-heti igehirdetések megoldatásáért.

HETI IGE: »Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, 
szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én di- 
csekedésem!« Jer. 17, 14.

Október 21. Vasárnap. — És. 1, 48—20.
Bűneinkre csak ítélet, vagy kegyelem lehetséges. Ha engedelmesek 

leszünk és hallgatunk Isten hozzánk szóló szavára, az evangéliumra, 
már földi életünkben megtapasztalhatjuk javait, a bűnbocsánat boldog
ságát és mindennapi szükségeinkben ajándékait.
Október 25. Hétfő. — Mk. 8, 22—26.

Ha Jézus Krisztus a mi Urunk, ha öt (kérjük, hogy illesse Igéjével, 
Szendéikének kezeivel szemeinket, úgy a káprázat látszata mögött meg
látjuk a valót, világosan látunk mindent. Megláthatjuk és megértjük 
Isten dolgait, csodáit, akaratát és jóságát.
Október 26. Kedd. — Kol. 3, 5—11.

Küzdenünk kell keresztyén életünk megvalósításáért. A sátán erői 
le akarják rombolni a Krisztus szerint valót, melynek újulását Isten nap
ról napra akarja látni bennünk, hogy még az emberi válaszfalak is eltűn
jenek és Krisztusban minden mindenekben eggyé legyen.
Október 27. Szerda. — Kol. 3, 12—17.

Istennek a Jézus Krisztusban megjelenített és őbenne testet öltött 
tulajdonságait kell felöltöznünk. Az új életben csakis Jézus Krisztussal 
juthatunk előbbre.
Október 28. Csütörtök — Lk. 19, 1—10.

Zákeus látni akarta Öt. hogy megismerje. Az evangéliumban és a 
róla szóló igehirdetésben Övele találkozhatom személy szerint, miként 
Zákeus és én is megláthatom, miként ő is, a bűneimet és ha Jézus 
betért hozzám, azt is tudni fogom, hogy ő megbocsát.
Október 29. Péntek — I. Jn. 1, 5—10.

A lét értelmét a hit világosságában, az Ige fényében, Krisztusban 
ismerhetjük fel. Halála bűnbocsánat, feltámadása örökéáet.
Október 30. Szombat. — Judás 20—25.

A keresztyén élet summája: Hitben épülni, Szentlelke! kérve imád
kozni, könyörülni másokon, lelkeket megmenteni, a bűntől őrizkedni. Jézus 
őrizhet és tisztíthat meg erre, aki nagy örömmel meg is teszi, hogy 
Istent dicsőítsüik ővele. Gyimesy Károly
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D E Z S É R Y  L Á S Z L Ó :

EVANSTONI RIPO RT
(3. folytatás)

Evanston ban vagyunk tehát, az 
első amerikai napjainkat töltjük s 
egyben az utolsókat a nagy talál
kozó, az Egyházak Világtanácsa 
vasárnap megnyíló gyűlése előtt. 
Négy napunk van addig, telve elő
készítő gyűlésekkel, de mégis idő 
van körülnézni abban az amerikai 
városban, amelyet kényszerlakó
helyként kijelöltek nekünk. A vá
rosról szerzett első benyomásaink 
rendkívül jók. A State Department 
szép helyen »rögzített« minket, — a 
külsőt tekintve színvonalas élet 
vesz minket körül. Szállásunk a 
Northwestern University Apartments- 
ben van, vagyis az Északnyugati 
Egyetem családos diákjainak fenn
tartott diákotthonban. Igen szép, 
modern, vöröstéglás épület, építé
szetileg is figyelemre méltó, beren
dezése kényelmes. Kétszobás-kony- 
hós berendezett lakásokról van szó, 
melyekben kettesével szállásolnak 
minket. A diáikszálló ügyes, egy
szerűséggel berendezett, nem nagy
méretű szobákból áll, a földszin
ten az egyik étkezőhely a három 
közül, mely az Északnyugati Egye
temet szolgálja. Az Egyházak Vi- 
lágtanáesa második nagygyűlése 
ennek az egyetemnek az épületei
ben dolgozik majd.

Maga Evanston egyetemi város. 
Az egyetem benne jellegzetes 
luxusintézmóny, körülötte a város 
is a leggazdagabb chiíkágói polgá
rok városa. Az egyetem különböző 
■ntézetei, diáktanyái, könyvtárai, a 
hozzájuk tartozó gyönyörű parkok
kal együtt majd egy mérföld hosz- 
szúságban fekszenek a Midhigan-tó 
partján és attól néhány száz méter
nyire befelé. Evanston város ebből 
az egyetemből alakult.

1850-ben Chikágó városának 30 
ezer lakosa volt. Köztük élt Dr. 
John Evans. Fiatal korában arról 
tett bizonyságot, hogy őt Isten arra 
parancsolja, hogy jót tegyen az em
berekkel. Orvos lett, hogy jót te
hessen. Közben azonban város- és 
vasútépítő is volt, vallásos vezető 
és pedagógus, később Lincoln elnök 
idején colorádói kormányzó. Evans 
egy kisebb társaságot gyűjtött, 30— 
40 évesekből, orvosokat, jogászokat 
és főként üzletembereket, — há
rom methodista papot is — s elha
tározták, hogy egyetemet szervez
nek- az északnyugati amerikai álla
mok számára. Részvénytársaság 
jött létre és megindultak a mun
kálatok. 1855-ben egy háromemele
tes központi épületet építettek .Chi- 
kágótól északra, a Michigan-tó 
partján, olyan vidéken, mely az
előtt csaknem őserdő volt. Az egye
tem központja jelenleg 12 mér- 
földnyire van Chikágó központjá
tól s mögéje 90 ezres város épült, 
és a várost elnevezték Evans ne
véről Evanstormak.

Az egyetemnek jelenleg 13 isko
lája van s a gazdag amerikai pol
gárok előkelő nevelőintézete. Egy 
diák, aki a chikágói egyetem hall
gatója, és egyben igen neves diák
vezér, fanyarul mondta, hogy Evan
ston luxusa túlzás. A luxus azon
ban nem annyira a tanulmányi esz
közök gazdagságában, mint inkább 
a diákélet kényelmében mutatko
zik. A chikágói diákvezér szerint 
az ő egyetemükön fordított a hely
zet. Mindezt, persze, nem tudtam 
megvizsgálni. Azt azonban meg
tudtuk, hogy a Northwestern Uni- 
versityn a háromhónapos három 
szemeszter havonta mindenestül 
annyiba került, mint egy személyi 
sofőr egész havi keresete. És ez csak 
a hivatalos kiadás. Az egyetemnek 
egyik részletében haditengerészeti 
iskola is van, amelybe az amerikai 
flotta küldi a hallgatókat, teljes 
ellátással, ruhával és annyi zseb
pénzzel, mint egy falusi lutheránus 
pap három havi keresete.

Az egyetem felszerelésében leg
jelentősebb a könyvtár, mely több 
mint egymillió kötetből áll, mely
ből kb. hétszázezer a Deering Lib
rary ban van, az egyetem területén 
a »campus« közepén. Ennek kertjé
ben volt a nagy ünnepély, melyen 
Eisenhower elnök meglátogatta az 
evanstoni nagygyűlést s egyben át
vette az evanstoni egyetem jogi 
karától a díszdoktorátust. A köz
ponti könyvtáron kívül más kisebb 
könyvtárak is vannak, amelyek kö
zött igen híresnek tartják a Garrett 
bibliai intézet könyvtárát. Az egye
temnek sportcsarnoka és közép- 
nagyságú stadionja is van. A sport
csarnokot, az McGaw Memorial 
Hall-t szemelte ki az Egyházak 
Világtanáosa a nagygyűlések szín
helyéül. Ebben a sportcsarnokban 
kb. 11 ezer néző fér el, kosárlabda, 
box és más sportok színhelye. A 
nagygyűlés idején a nagygyűlés 
szükségleteinek megfelelően ren
dezték be.

Az egyébként különösen barát
ságtalan, minden díszítés nélküli 
kockaalakú cementcsamokba üz
leti vasredőnyös, alacsony ajtókon 
lehetett bemenni.

A nézővel szemben a magas
falon kék és fehér textilből el

készített dekorációk, az ökumé- 
nikus világmozgalom ismert 
jelképével. Hullámos vizen vi
torláshajó, az egyház ősi szim
bóluma körkeretben s köralakú 

felírás: Oikumené.
A dekoráció alatt az Egyházak Vi
lágtanácsa hat elnökének magas 
katedrája, ez előtt széles dobogó, a 
dobogón az időszaki elnökség, s a 
gyűlések előadói. Oldalt és hátul a 
nemzetközi értekezleteken szokásos 
tolmácsfülkék, melyekből angolul, 
németül és franciául közvetítették 
az előadásokat. Ez a felszerelés 
megvolt és fülhallgatón három 
nyelven lehetett kapni az előadáso
kat, a nagygyűlés nyelve azonban 
egész ritka, néhány perces felszóla
lások kivételével, kizárólag angol 
volt. A nagygyűlés utáni Központi 
Bizottsági ülésen félnapos vita, sőt 
vihar támadt ebből. Németek, fran
ciák és mások élesen támadták az 
Egyházak Világtanácsát a kizáróla
gosan használt angol nyelv miatt. 
Amszterdamban, az első világgyű
lésen még nem így volt. Ott leg
alább németül és franciául feszé- 
lyezettség nélkül lehetett beszélni. 
Evanstonban szemeket meresztet
tek arra, aki talán három-négy 
nyelvet tudott, de nem angolul be
szélt legjobban. . .

Az elnökségi dobogó alatt aszta
loknál ültek az angol nyelvű ábécé 
szerint egymásután következő or
szágok egyházi delegációi. Előt
tünk a németek ültek, velünk egy 
asztalnál az izlandiak, mögöttünk 
az indonézek. Az asztalunktól balra 
az ifjúsági kiküldöttek sűrű szék
sorokon. Az amerikaiak ültek a de
legációk között leghátrább, mert az 
U-betű itt van az ábécében: United 
States of America. A hivatalos de
legációk asztalai mögött már csak 
székeken ültek a hivatalos látoga
tok, hivatalos tanácsadók s ugyan
így csak székeken a dobogótól jobbra 
a hatszáz főnyi újságiró sereg, balra 
pedig az Egyházak Világtanácsa 
tisztviselői. Mindezek a sokszor te
kintélyes részvevők irigyelték a 
delegátusokat a kényelmes elhelye
zésért. A különböző méltóságú hiva
talos részvevők mögött kezdődött a 
tribün, melyen kib. 10 ezer látogató 
figyelhette a nagygyűlést. A jegye
ket éppúgy árusították, mint egyéb 
látványosságra. A késő esti és a 
vasárnap délutáni üléseken a tri
bün mag is telt. A rendezőség 
ezekre az alkalmakra tette az ér
deklődőknek szánt csemegéket, ál
talában a politikai tartalmú beszé
deket és témákat.

Az egyetem diákotthonaiban he
lyezték el a külföldieket, más inté
zetekben voltak a különböző iro
dák. A nagygyűlés nagy adminiszt
rációval dolgozott. A több mint 600 
újságíró mellett a világzsinat tiszt
viselői és kisegítő munkásai 376 
tagú csoportot alkottak, akik kö
zött a gépírók, tolmácsok, fordítók 
nagy száma dolgozott valóban oda- 
adóan. Ez a tisztviselői gárda szin
tén nemzetközi volt, de természete
sen amerikai volt köztük a legtöbb. 
A fordítók és tolmácsok igazgatója 
a régebben nálunk is járt fiatal 
Dominique Micheli, az egész kon
ferencia technikai vezetője egy 
Genfben dolgozó ügyes amerikai 
lelkész, Dr. Robert Bilhcimer.

A Michigan-tó partján fekvő 
egyetem volt tehát a világzsinat 
külső kerete, s a Michigan-tó hatott 
rá külsőleg a legerősebben. Neki tu
lajdonítják ugyanis az evanstoni idő
járást. Állandóan 40 fok körüli hő
ségben dolgoztunk, több mint. há
rom héten keresztül, gőzfürdő
szerű páradús levegőben. A konfe
rencia néhány napja után a Chi- 
kago Daily News öthasábos címben 
hozta a közös problémát: »Az evans
toni klíma nemzetközi problémává 
vált.«

Ebben a hallatlanul fárasztó klí
mában, a nemzetközi konferen
ciák általános természetétől messze 
elütően kimerítő programunk volt.

Reggeli negyed 9-ig, majd isten- 
tisztelet, egész délelőtt gyűlés, 
másfél-kétórás ebédszünet,
egész délután gyűlés, másfél
kétórás vacsoraszünet, majd 
újra gyűlés s végül 11 óra előtt 

újra istentisztelet.
Ezután fogtunk hozzá a másnapra 
kiadott tanulmányi anyagok elol
vasásához, az újságok és az egyéb 
ott kapott hivatalos olvasnivalók 
tanulmányozásához, megbeszélé
seinkhez, úgyhogy alig aludtunk 
napi 4—5 óránál többet. De nem is 
iehetett. A fullasztó meleg csak éj
szaka 3 óra körül kezdett eny
hülni. Ha éjjel 2 órakor lefeküd
tünk, vidáman gondoltunk arra, 
hogy odahaza már reggel 9 óra van 
s az egyházi hivatalokban min
denki elfoglalja a helyét. Megszólal 
az első telefon a püspöki hivata

lokban és a Sajtóosztályon megin
dul az élet sir talán éppen azt kérde
zik egymástól a munkatársaink: 
vájjon mi van Evanstonban?!

Evanstonban valódi világgyűlés 
volt. Minden nap új problémá
kat vetett fel, minden nap újra 
éreztük, hogy a világ békéjéért, 
nyugalmáért és rendjéért, az 
emberiség jólétéért szüntelenül 
imádkozó egyházaink a nem
zetközi feszültség és a nemzet
közi problémák érdes szakaszán 

küldtek minket Evanstonba.
A légkör

Az amerikai külügyminisztérium, 
a mceartyzmus s az általa dirigált 
FBI igyekezettt arról gondoskodni, 
hogy ne találjuk túl szépnek Ame
rikát s lerontsa a világ valamennyi 
egyházának azt az örömét, hogy Ke
ret és Nyugat együtt tud lenni Jé
zus Krisztus szent nevében. Soha 
sem felejtem el, hogy az evanstoni 
világgyűlés első napjának istentisz
teletén és első teljes ülésén két 
drága ének lelkesített minket. Az 
»Erős vár a mi Istenünk« volt az 
egész világgyűlés megnyitó him
nusza és a »Krisztusban nincs Ke
let és Nyugat« kezdetű angolszász 
egyházi ének volt rá a válasz. Ezt 
az utóbbi éneket le kell majd for
dítanunk és meg kell honosítanunk 
gyülekezeteinkben. Milyen jó, hogy 
az egyházaknak több százéves éne- 
tcei tudnak válaszolni a mi nemze
dékünk égető ellentmondásaira.

Evanstonban elsősorban az ame
rikai újságok vártak bennünket. Éle
tünkben soha sem kerestük a fel
tűnést. Most szenzációvá lettünk. A 
tények pedig a normális gondolko
dás számára végtelenül egyszerűek 
voltak. Az Egyházak Világtanácsa 
erős amerikai kérésre (talán nyo
másra) Amerikában rendezte má
sodik világzsinatát. Az amerikai ke- 
res'ztyénség ezt joggal kérhette, az 
amerikai kormány pedig bekalku
lálta a propagandájába: a világ va
lamennyi egyházának sok tekinté
lyes képviselője kap majd »ihle
tést« az amerikai életformából. 
Dulles, az amerikai külügyminisz
ter ezt a reménységet ki is nyilat
koztatta jóval a világgyűlés előtt.

Mi az Egyházak Világtanácsa 
tagegyházai vagyunk, a testvér
egyházakkal élünk benne együtt 
és velük akarunk találkozni a má
sodik világzsinaton éppúgy, mint 
annak idején Amszterdamban az 
első nagy seregszemlén. A mi 
egyházaink buzgón imádkoznak 
a keresztyénség egységéért és jó 
szolgálataiért az emberek kö
zött. A mi egyházaink tehát el
küldték delegátusaikat Evans

tonba.
Az amerikai állami hatóságok pedig 
— ha egyszer már hozzájárultak 
ahhoz, hogy az Egyházak Világ
tanácsa Amerikában ülésezzék — 
természetesnek tartják azt, hogy az 
Egyházak Világtanácsa valamennyi 
tagegyháza és valamennyi delegá
tusa teljes szabadságban vegyen 
részt Amerika földjén, a világ egy
házainak ígéretes közösségében. A 
józan ész tehát azt mondotta, hogy 
itt pl. vízumprobléma nem lehet.

Az amerikai kormány azonban 
íelbiztatta az Amerikai légiót, a 
frontharcosoknak ezt a fasiszta 
szervezetét, hogy tiltakozzék a ke
leti delegátusok beengedése ellen. 
Az emigránsok is megmozdultak. 
Volt magyarországi protestáns lel
készek is rávetemedtek arra, hogy 
szülőhazájuk és anyaegyházaik kül
döttei elé akadályokat gördítsenek 
az amerikai hatóságok előtt. Végül 
az ökuméné nagy nyomására a be
utazási engedélyeket megkaptuk 
Evanstonba, de az amerikai ható
ságok lehetetlenné tették a Magyar 
Református Egyház részvételét a 
Princetonban rendezett Református 
Világgyülésen és

lehetetlenné tették Vető püspök 
és az én részvételemet a »Hit 
és Egyházszervezet« gyűlésén 
az evanstoni gyűlés után, — pedig 
Vető püspök tagja a »Hit és Egy
házszeretet« bizottságának, én 
pedig hivatalos látogatóként let

tem volna jelen.
A vízumokat megkaptuk Evans
tonba, de csak a már ismertetett 
icorlátozásokkal. Evanstonba érke
zésünkkor ez volt a főtéma Ameri
kában és az egyházi világsajtóban. 
Oldalszámra idézhetném a külön
böző újságok véleményét. Még az 
ellenségeink is az amerikai ható
iágokat támadták.

Harmadnap a Lutheránus Világ- 
szövetség konferenciáján kezembe 
kaptam a The Lutheran c. lap augusz
tusi számát. Az újság négy képet 
közöl az evanstoni delegátusokról. 
Dr. Niemöllerét, Dr. Lund-Quistét, 
a Világszövetség főtitkáráét, Dr. 
Visser’t Hooft-tal, az Egyházak Vi

lágtanácsa főtitkárával együtt, Vető 
püspökét, meg az enyémet. Figye
lemre méltó figyelem . . ,  Ugyanen
nek a lapnak július 28-i számában 
Elsőn Ruff szerkesztő fanyar cik
ket írt. Szabadkozik. »Az újságíró
nak az a feladata, hogy a drámai 
eseményekről adjon hírt.« És előre 
beoltja az olvasókat: — »ne csodál
kozzanak, ha egy keleti püspök öt
perces beszéde, melyben »támadja 
az amerikai demokráciát« (ezt egyéb
ként rosszul profétálta, mert politikai 
vitákkal nem terheltük a talán 
általunk legkomolyabban vett egy
házi gyűlést), sokkal több újságteret 
fog kapni, mint tucatnyi más be
széd«. Az újság nagyon szomorú: 
»Most már bizonyosnak látszik, 
hogy néhány kommunista ország
beli egyházi ember eljöhet Evans
tonba. Nem lesznek sokan és való
színűleg nem is fognak sokat D e 
szélni. De amit majd mondanak, az 
nagyobb sajtót kap majd, mint a 
többi.«

Az Amerikai Magyar Szó július 
29-i száma a következőket írta:

»Nem tartjuk a legszerencsé
sebb ötletnek, hogy kormá
nyunk, mely első ízben Ame
rika történetében, »Istenben bí
zunk« feliratú bélyegeket adott 
ki, ugyanebben az esztendőben 
titkosrendőrök rajával fogja fi
gyeltetni a magyar és cseh pro
testáns egyházak egyházi kon
ferenciára ideérkező püspökeit.

Mint a New York Times jelenti 
Washingtoniból, kormányunk oda 
fog hatni, hogy Péter debreceni 
református püspök ittléte alatt egy 
lépést se tehessen titkosrendőri el
lenőrzés nélkül és szállásáról se
hova máshova ne menjen, mint a 
konferenciaterembe és onnan vissza. 
A konferencia után pedig egyenesen 
haza... Volt idő, amikor a magyar 
egyházi férfiakra máglya és gálya 
várt meggyőződésükért. Arra azon
ban aligha számítottak, hogy a XX. 
században Lincoln és Jefferson ha
zájában fognak a régmúlt szörnyű 
árnyékai imlbolyogni útjuk fölött.« 
A lap így fejezi be cikkét: »Tekintet 
nélkül arra, hogy mi lesz a cseh és 
magyar püspökök válasza erre a 
példátlan és indokolatlan megalá
zásra,

mi üzenjük nekik, hogy az ame
rikai nép tekintet nélkül arra, 
hogy mit cselekszenek itt hiva
talos személyek, szeretettel és 
tisztelettel várja őket. Remél
jük, hogy lépteitek nyomán nőni 
fog a megértés a béke ameri

kai és európai hívei között.«
Egy másik amerikai egyházi lap 

(jobb, ha nem írom meg, hogy me
lyik) abban reménykedett, hogy mi 
nem fogunk részt venni Ameriká
ban szabotázs-cselekményekben.

A svájci Kirchenblatt egyik au
gusztusi száma foglalkozik a kér
déssel. Azt a kérdést vizsgálja, miért 
nem kaptak a magyarok vízumokat 
a mellék-konferenciákra és miért 
kaptak Evanstonba is csak korláto
zott vízumokat: »Ez megmagyaráz
hatatlan. Vájjon ez engedmény 
akart-e lenni ama körök felé, akik 
már régóta követelték a Keletről 
jövő delegátusok beutazásának be
tiltását? Hiszen ezekhez az uszítók- 
hoz nemcsak az Amerikai Légió tar
tozik, hanem a fundamentalista 
tábor egyházi körei is.« A lap ez
után helyeslőleg méltatja a magyar- 
országi református egyház zsinati 
tanácsának döntését, melyben az 
volt, hogy a Világszövetség ezen
túl »csak olyan országokban tartson 
gyűlést, ahová a tagegyházak dele
gátusainak zavartalan beutazását 
biztosítják.« A lap így fejezi be 
cikkét: »Reánk Nyugaton ezek a 
tilalmak nyomasztóan hatnak. . .« 
»Vájjon nem veszti-e el hitelét a 
szabadságról való minden beszéd, 
hogyha a félelem így eluralkodha- 
tik, hogyha az amerikai kormányt 
is a félelem pszihózisa fertőzi? Az 
amerikai kormány döntése csaló
dást jelentett számunkra.«

A svájci Evangelische Presse
dienst ezt írta:

»Aggasztó, hogy a keleti orszá
gok küldötteire korlátozásokat 
kényszerítettek és mindenekelőtt 
az, hogy megtiltották nekik pré
dikációk tartását, amikre nézve 
pedig meghívással rendelkeztek.
Itt az amerikai állam az egyház 
szabadságába súlyos beavatko

zást vitt végbe.«
Majd később: »Mi teljes megértés
sel vagyunk magyarországi testvé
reink iránt és meghat bennünket, 
hogy nem panaszkodnak.«

Az amerikai sajtó azt leste, mi
lyen hatást váltanak ki az egyhá
zakban az egyház szabadságát lábbal 
tipró amerikai kormányintézkedé
sek. Megkapták rá a választ. Mi
nél inkább teltek a napok, annál

inkább tiltakozott főként az egyházi 
sajtó az ellen, hogy az evanstoni nagy
gyűlés telve van titkosrendőrökkel 
és az FBI kémeivel. A The Chris
tian Science Monitor azt írta: »El a 
kezekkel az egyházak gyűléséről, 
vonják ki a titkosrendőröket az egy
házak tanácskozásából, hagyják az 
egyházakat nyugodtan tanácskozni.«

A titkosrendőrök azonban ott 
voltak. Reggeltől estig kísértek 
minket,, ismertük egymást és 
nem szégyelték magukat. Ha 
otthon voltunk, a földszinti 
hallban várakoztak, ha elindul
tunk, követtek, ha autón men
tünk, autón jöttek utánunk. El
viseltük a megszokhatatlant. Az 
amerikai nép nagy többsége se

gített elviselni.
Egyik amerikai a másik után szidta 
előttünk McCarthy! és a legkülön
félébb módon juttatta kifejezésre 
szeretetét és bizalmát irántunk.

Késő éjszaka asszonyok jöttek 
és virágot hoztak nekünk, egy 
»világ-virágmozgalom« nevébén, 
mely bizonyára a békemozgalom 
sarjadéka. Amerikai férfi késő 
este hozott újságokat részünkre. 
Az izgalomtól lihegett és elmon
dotta, hogy a titkosrendőrök kö
rülkergették a házon, ö mégis 
elhozta az amerikai sajtó tisztes
séges termékeit. A drogériában 
borotvaszappant vásároltam. A 
fiatal segéd külön hívott a pult 
sarkához, hosszasan szorongatta 
a kezemet, s ezt mondta: »Ne 
törődjenek az újságokkal, mi 
szeretjük magukat és bízunk 

magukban.«
Egy chikágói methodista lelkész pe
dig, aki elolvasta a vízumkorlátozá- 
iaimat, kifejezte sajnálkozását az 
amerikai nép nevében, mely nem 
ért egyet ezzel a kormányintézke
déssel és négy nap múlva babát 
küldött ajándékul a gyermekeim
nek.

Amerika népe birkózik önmagá
val s önmagáért, s mi nemcsak a 
világfeszültség, hanem az ameri
kai feszültség tanúi is voltunk.
A világkonferencia azonban mégis 

együtt volt, végig testvéri közösség
ben, s az egyházi férfiak a nemzet
közi feszültség enyhítése érdekében, 
a béke és a különböző társadalmi 
rendszerek békés együttélése mellett 
hoztak világraszóló határozatokat.«.,

(Folytatjuk)

Istentiszteleti rend
1954. október hó 24-én, vasárnap, Budapesten.

Deák-tér délelőtt 9 Madocsay Miklós, dél
előtt 11 Gémes István, délután 7 Madocsay 
Miklós. — Fasor délelőtt fél 10 (gyerm.) 
Gyöngyösi Vilmos, délelőtt 11 Juhász Géza, 
délután 6 Gyöngyösi Vilmos. — Dózsa Gy.- 
út 7. délelőtt fél 10 Juhász Géza. — Üllői-út 
24. délelőtt fél 10 (úrv.), délelőtt 11. —
Rákóczi-út 57 b. délelőtt 10 (szlovák) Szi- 
lády Jenő dr., délelőtt háromnegyed 12.
— Karácsony S.-u. 31. délelőtt 10. — Thaly 
K.-u. 28. délelőtt 11. délután 6. — Kőbánya 
délelőtt 10 Sárkány Tibor. — Vajda P.-u. 33. 
délelőtt fél 12 Koren Emil. — Utász-u. 7. 
délelőtt 9 Koren Emil. — Zugló délelőtt 11 
(úrv.) Blázy Lajos, délután 6 Muntág Andor.
— Gyarmat-u. 14. délelőtt fél 10 Muntág
Andor. — Rákosfalva délelőtt fél 12 Muntág 
Andor. — Fóti-út 22. délelőtt 11 Gádor
András, délután 7 Rimár Jenő. — Váci-út 
129. délelőtt 8 Gádor András. — Üjpest dél
előtt 10 Scholz László, délután 7 Matúz
László. — Dunakeszi délelőtt 9 Matuz
László. — Vas-u. 2 c. délelőtt 11 Szimonidesz 
Lajos. — Pesterzsébet délelőtt 10. — Sorok
sár-Üjtelep délelőtt fél 9. — Rákospalota-
MAV-telep délelőtt fél 9. — Rp. Nagytemplom 
délelőtt 10. — Rp. Kistemplom délután 3. — 
Pestújhely délelőtt 10, délután 5 Scholz
László. — Rákoskeresztúr délelőtt fél 11. — 
Rákoshegy délelőtt 9. — Rákosliget délelőtt 
10. — Rákoscsaba délelőtt 9, délután fél 7. — 
Cinkota délelőtt 9 (gyerm.), délelőtt 10. dél
után fél 3. — Mátyásföld délelőtt fél 12. — 
Kerepes-Kistarcsa délelőtt negyed 10. —
Pestlőrinc délelőtt 11. délután 5. — Pest- 
imre délután 5. — Kispest délelőtt 9. dél
előtt 10, délután 6. — Wekerle-telep délelőtt 
8. — Rákosszentmihály délelőtt fél 11, dél
után 5.

Bécsikapu-tér délelőtt 9 Dóka Zoltán, dél
előtt 11 Várady Lajos, délután 7 Petho 
István. — Toroczkó-tér délelőtt 8 Várady 
Lajos. — Óbuda délelőtt 9 Komjáthy Lajos, 
délelőtt 10 Komjáthy Lajos, délután 5 Kom
játhy Lajos. — XII., Tarcsay V.-u. 11. dél
előtt 9 Ferenczy Zoltán, délelőtt 11 Ferenczy^ 
Zoltán, délután 7 Ruttkay Elemér. — Hűvös
völgy, Lelkésznevelő Intézet d. e. 10 Vámos 
József. — Szabadsághegy, Diana-út 17. 
délelőtt fél 9 Ruttkay Elemér. — Kelenföld 
délelőtt 8 Bottá István, délelőtt 11 Bottá 
István, délután 6 Templomi zenei est. — 
Németvölgyi-út 138. délelőtt 9 Rezessy Zol
tán dr. — XI., Bartók B,-út 158. déli 12 Re
zessy Zoltán dr. — Csepel délelőtt II Gálát 
György, délután 7 Csonka Albert. — Budafok 
délelőtt 10 Bodrog Miklós. — Nagytétény dél
előtt 8 Bodrog Miklós.. — Kelenvölgy délelőtt 
9 Visontai Róbert. — Albertfalva délelőtt fél 
11 Visontai Róbert. — Csillaghegy délelőtt 
fél 10, délután 7.
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Ü g y e l ]  c s a k  a r r a ,  a m i t  K r i s z t u s  tett érted és m i n d n y á j u n k é r t  í g y  m e g t a n u l o d  azt is, amit te tartozol másokért megtenni
KISSÉ

M IÉNK A  K R ISZ T U S!
— I. Tim. 2, 5—6. —

A  reformáció előtti egyház, a kö
zépkor római egyháza nem  volt 
Krisztus nélküli egyház. Am inthogy  
a ma pápás egyháza sem az. Mégis 
joggal beszélhetünk arról, hogy a 
reformációban visszanyertük Krisz
tust; sőt hogy a reformációra volt 
szükség, hogy Öt visszanyerhessük.
A  RÖMA1 EG YH ÁZBAN  — s bi- 

zonyára nemcsak ott, hanem  
m indenütt, ahol ennék a tévelygés
nek a kovásza kísért és ugyan m e
ly ikünk van ettől megkímélve? — 
megcsorbult Krisztus egyedüli ural
ma és dicsősége. A  Krisztusról való 
tanítás — legalább látszólag — ott 
állt az egyházi tanítás, igehirdetés 
középpontjában; az istentisztelet kö 
zepe, a miseáldozat is, az ö  testének  
és vérének áldozatként való bem uta
tása. Ez az egyház m égsem  volt iga
zán a Krisztus egyháza, m ert nem  
volt az ö  egyedüli uralm ának és 
dicsőségének egyháza.

A  római egyház tanította, hogy 
Krisztus a közbenjáró Isten és az 
em berék között. Csak éppen azt 
hallgatta el, hogy Ö az egyetlen köz
benjáró. Mindig odakerült mellé va
laki, valami. Krisztus és Mária, 
Krisztus és a szentek, Krisztus ér
deme és az én jócselékedetem, Krisz
tus és az egyház kincse és így to
vább. Ez a folyam at a reformáció 
után sem  állt meg a pápás egyház
ban, sőt épp napjainkban érte el — 
legalább is egyelőre — tetőzését ab
ban a tanításban, am ely Máriát 
most már kifejezetten  és hivatalo
san is odaállítja Krisztus mellé, 
m int »társmegváltót«. Ennek a té
velygésnek a gyökere azonban na
gyon m élyen van: abban az ős-em
beri, eredendően bűnös törekvésben, 
am ivel az ember végeredményben  
olyan akar lenni, m in t Isten  (1. Móz. 
3, 5.). Ez a törekvés, am i maga a 
bűn, legfinomabb, legrejtettebb for
m áit éppen az ember vallásosságá
ban éri el, am ikor az ember nem  
Isten ellenére, hanem éppen Isten  
m ellett, talán épp az Ö segítségével 
akar érvényesülni. M indenképpen  
azonban Isten  egyedülváló dicsősé
gének és uralm ának a rovására.

Ez a kísértés természetesen ott 
settenkedik a reformáció egyházá
ban is, hiszen benne vám az emberi 
természetben magában, ott hordoz
zu k  a szívünkben. A  reformáció nagy 
te tte éppen az volt, hogy ezt lelep
lezte, torkon ragadta —, de ne vé l
jük, hogy a vele váló harcot őseink 
egyszersmindenlkorra elintézték! Ezt 
a tusát m inden nem zedéknek, m in
den gyülekezetnék, és m inden evan
gélikus em bernek újra meg újra  
meg kell vívnia, önmagában és ön
maga ellen. Csák így leszünk és m a
radunk a reformáció egyháza.
f ' S A K  ÍG Y  N YE R JÜ K  V ISSZ A  

K R ISZTU ST, m in t egyetlen köz
benjárót Isten és ember között; 
vagyis így nyerjük  vissza az igazi 
Krisztust. Közbenjáró Ö, ez azt je 
lenti: békességszerző. A  haragvó, 
ítélő Isten  és a bujdosó, rettegő, 
Istent gyűlölő ember íközött Krisz
tus az egyetlen ú t és az egyetlen  
híd. Őbenne tárul fe l a bűn fene
ketlen mélysége, de a kegyelem  vé- 
géremehetetlen nagysága is.

Ezt a hidat, önm aga és az ember 
között, Isten maga verte. Ez az út 
felülről lefelé vezetett és nem  alul
ról felfelé. A z  ember Krisztus Jézus 
lett az egyedüli iközbenjwró Isten és 
em berék között. Isten Fia lett em 
berré, szállt alá a magasságból, üre- 
sítette meg magát, szenvedett ke
reszthalált s nem  az ember magasz
tosult Istenné, lett hőssé és vérta
núvá, szállt az egekbe titánt erőfe
szítéssel. Épp ez az, am it olyan ne
hezen tud elfogadni a bűnös emberi 
természet, am i ellen tiltakozunk s 
ami alól valamiképpen kibúvót ke
resünk. Mert ez az álázat útja, az 
engedelmesség és a szolgálat útja. 
S  ha Isten ezen az úton járt, ha 
Isten az Izraelből váló, istállóban 
született, ácsműhelyben nevelkedett 
názáreti Jézus ú tjá t járta, az ember 
útját, a kereszt és a szenvedés útját, 
akkor nyilván ez a m i ú tunk  is —

és éppen ezt nem  akarjuk. Oh, az 
em ber istenfélő akar lenni, de a 
maga módján, a maga »fazonja« 
szerint és lehetőleg Krisztus nélkül. 
Sérti önérzetét — még kegyes alá
zatosságba bú jt önérzetét is — a 
közbenjáró személye és hivatala. Ö 
közvetlenül, a maga erejéből akar 
eljutni Istenhez — és éppen ezzel 
követi el a legnagyobb istentelen- 
séget.
TtE'QIG K R ISZTU S A Z  EGYET- 
x  LEN KÖZBENJÁRÓ Isten és 
ember között, m ert Ő váltságul adta 
önmagát mindeneidért. És ezt az 
Ö m üvét nem  lehet és nem  kell 
kiegészíteni, megtoldani, támogatni, 
vagy — közvetíteni. Ezért nem  lehet 
közbenjáró Mária, sem  a szen tek  —, 
sem a papság. A z  egyház sem  tol
hatja m agát oda Krisztus és az em 
ber, Isten  és az ember közé. Nem  
zárhatja be Krisztust a szentség
tartó szekrénykéjébe, vagy általá
ban az egyház kincsei közé, hogy 
rendelkezzen vele és osztogassa ér
dem ét tetszés szerint, vagy kizárjon 
abból ném elyeket. Krisztus az egy
háznak is Ura —, m ily különös és 
félelmetes, hogy ezt külön is han
goztatni ke ll — 5  m ily félelmetes, 
hogy ezt nem  lehet eleget hangoz
tatni! K risztus az, aki m in t békes
ségszerző, az ú j szövetséget — szép 
régi magyar szóval: kötést — szer
zetté az em bereknek Istennel. (Zsid. 
8,  6— 10. )

Tj'Z A Z  A  BIZO NY SA G T  EVÉS, 
am inek hirdetésére az  •egyház 

rendeltetett. Ezt a hírt kiáltotta ki 
a reformáció, amikor a Szentlélektől 
vezérelt fé rfiak  megismerésében fe l
ragyogott a visszanyert igazi és tel
jes Krisztus. Ez a bizonyságtevés a 
jó hír, az evangélium, am it »annak  
idején« hirdetnünk ke ll széles e v i
lágon. S ez az idő most van, Krisz
tus m ennybem enetele és visszajöve- 
tele között, az egyház idejében, a 
várakozó kegyelem  s a megtérésre 
való allaUom idejében.

Hadd foglaljuk össze m indezt még 
egy utolsó gondolatban:

A  visszanyert Krisztusban magát 
Istent nyertük  vissza. V isszanyertük  
a kegyelmes Istent. A  reformáció 
úgy indult meg, hogy egy bűnös 
ember elkezdett gyötrődni azon: hol 
találom meg a kegyelmes Istent?! 
Hogyan m enekedhetek meg Isten ha
ragja elől, hogyan nyerhetem  vissza 
lelkem  békességét, a jó lelkiismere
tet, az erőt az élet küzdelm eihez s 
a munkához, hogyan találhatom meg 
az élet értelm ét és öröméi már itt 
a földön s hogyan nézhetek nyugod
tan szembe a halállal az örök élet 
reménységében. S  m ikor Luther 
megtalálta az igazi K risztust s benne 
az irgalmas és szerető m ennyei 
Atyát, akkor ebből a megismerésből 
egyszerre kibomlott a keresztyén hit 
és élet, az ismeret és a tanítás egész 
teljessége, az emberről és a világról, 
a hivatásról és a munkáról, az egy
házról és a kegyességről. A  vissza
nyert Krisztusban az atyai házba 
hazatalált gyerm ek mondhatatlan  
öröme áradt el a reformáció egyhá
zában, az a lutheri clerű, amiről m él
tán nevezték el ezt az egyházat evan
gélikusnak: az örömhírben örvende- 
zäk közösségének.

így nyertük  vissza Krisztusban az 
igazi embert is. A z  ember Krisztus
ban felragyogott az emberi élet való
sága és teljessége: ím e az ember! 
ím e az ember, Istennek szerelmes 
fia, akiben Önéki egyedül gyönyö
rűsége telik. Benne m indnyájan  
újra Isten  gyerm ekei — m ert az Ö 
testvérei — lettünk. Üj életünk, igaz 
emberségünk most még el van rejtve  
őbenne, és egykor nyilvánvállóvá  
lesz (1. Jn. 3, 1—2.). Á m  ez az új 
emberség már most serkentő példa
kép, kiapadhatatlan erőforrás, je
lekben felcsillanó valóság, amire el
szántan törekedhetünk, mert lehet 
törelcednünk. (1. Jn. 3, 3.) őbenne  
már m ost m indnyájan testvérek va
gyunk, m ert őbenne Isten m ind
nyájunknak A tyja.

Groó Gyula

Együttes ülést tart az Egyházegyetem  Tanácsa 
és az Országos Esperes! Értekezlet

Az Egyetemes Egyház Elnöksége október 27-ére és 
28-ára összehívta az Egyházegyetem Tanácsát és az 
Országos Esperesi Értekezletet, az Egyházegyetem 
Üllői-úti székhazában tartandó együttes ülésre.

Gyöngyösi Vilmos esperes írásmagyarázata és az 
elnöki megnyitó után D. dr Vető Lajos püspök beter
jeszti »A  Magyarországi Evangélikus Egyház dele
gációjának jelentését az Egyházak Világtanácsának 
második nagygyűléséről«. D. Dezséry László püspök 
»Az Egyházak Világtanácsa második nagygyűlésének 
jelentősége és eredményei« címen tart előadást.

A gyűlés második napján a gyenesdiási lelkész- 
továbbképző konferenciákról terjeszt be jelentést 
Grünvalszky Károly egyetemes főtitkár. A Hazafias

Népfront országos bizottságának tagjai előterjesztése 
után a gyűlés a Hazafias Népfront mozgalmában való 
egyházi feladatokkal foglalkozik, majd D. Dezséry 
László püspök vezetésével aktuális szolgálati teendők 
megbeszélésére kerül sor.

A gyűlés dr Páify Miklós teológiai dékán záró
áhítatával végződik.

Az együttes ülés jelentőségét az elhangzó előadá
sokon kívül az is növeli, hogy résztvesznek rajta nem
csak az Egyházegyetem Tanácsának tagjai és az espe
resek, hanem a Teológiai Akadémia tanári kara és 
az Egyházegyetem osztályainak ügyvivő lelkészei is. 
A gyűlésről szóló beszámolót lapunk legközelebbi szá
mában közöljük.

Ä H azafias Népfront Seladaiai
Püspökeink a Hazafias Népfront Országos

A  Hazafias Népfront hazánk leg
szélesebb társadalmi és politikai moz
galma, amelynek feladata, hogy po
litikai, társadalmi, gazdasági, kultu
rális életünk minden fontosabb kér
désében egész népünk érdekeit és 
véleményét kifejező javaslatokat te
gyen és elősegítse nagy történelmi 
feladataink megvalósítását, a Haza
fias Népfront kormánya intézkedései
nek keresztülvitelét.

Különösen feladata a Hazafias 
Népfrontnak, hogy tevékenyein közre
működjék társadalmunk nagy fel
adatainak • megvalósításában, amely
ben a hazáért végzett munka, a nép 
iránti hűség, a képesség és tisztesség 
dönti el kinek-kinek a helyét és meg
becsülését.

A Hazafias Népfront szilárdan 
védi a népek közötti békét, a 
nyugodt alkotó munka lehetősé
gét, népünk tör ten elmének hala
dó hagyományait, a .haza iránti 
határtalan szeretet és odaadás 
szellemében neveli a legszélesebb 
népi tömegeket. Elősegíti, hogy 
kapcsolataink tovább erősödjenek 
minden baráti országgal, és tá
mogatja a békés szándékú együtt
működést — társadalmi rendsze
rektől függetlenül — minden or
szággal a kölcsönös egyetértés 
szellemében és a teljes egyen

jogúság alapján
A Hazafias Népfront erősíti népi 

demokratikus államhatalmunkat a 
tömegek széles méretű bevonásával 
államunk vezetésébe és az állami 
szervek ellenőrzésébe, következetes 
harcot folytat az államapparátus 
munkájának megjavításáért, harcol a 
bürokrácia edlen, segíti a tanácsok 
munkáját a kormányhatározatok 
végrehajtásában és neveli a széles 
tömegeket állampolgári kötelességei
nek öntudatos megtartására.

A Hazafias Népfront fáradhat 
tatlanul dolgozik a munkásosz

tály és a dolgozó parasztság szö
vetségének további megerősíté
sén, minden hazáját szerető ma
gyar ember alkotó összefogásán, 
népünk erkölcsi és politikai egy

sége további erősítésén.
A Hazafias Népfront mozgalmá
ban részt vehet származására, 
foglalkozására, vallására, világ
nézetére való tekintet nékül 
minden hazáját és népét 'sze
rető hazafi, aki egyetért a Haza
fias Népfront célkitűzéseivel és 
azok megvalósításáért tevékeny

séget fejt ki.

A Hazafias Népfront tagjai a Ma
gyar Dolgozók Pártja, továbbá a la
kosság legszélesebb rétegeit felölelő 
szervezetek, társadalmi, kulturális 
tudományos egyesületek, szövetkeze
tek, amelyek magukévá tették a Ha
zafias Népfront célkitűzéseit, de

a népfront-bizottságok tagja le
het minden szervezeten kívül
álló személy is, aki fizikai vagy 
szellemi tevékenységével szol
gálja népünk boldogulásának 
ügyét és akit a népfront-gyűlé
sek népfront-bizottsági tagságára 
érdemesnek tartanak és megvá

lasztanak.
A Hazafias Népfront demokra

tikus alapelveken épül fel és fejti ki 
tevékenységét.

A Hazafias Népfront országos szer
vei: az Országos Kongresszus, az Or
szágos Tanács és az Országos Tanács 
mellett működő Országos Iroda.

A Hazafias Népfront Országos 
Kongresszusa megválasztotta az 
Országos Tanács 105 tagját, köz
tük D. dr. Vető Lajos és D. De
zséry László evangélikus püspö
köt. Református részről D. Be- 
reczky Albert és Péter János 
püspök lett az Országos Tanács 

tagja.

Tanácsában
A Hazafias Népfront Országos Kon
gresszusa megválasztotta a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsa elnöksé
gét. Elnök: Szabó Pál, alelnökok: 
Darvas József, Dobi István, Harrer 
Ferenc, Nagy Imre, Rákosi Mátyás; 
főtitkár: Jánosi Ferenc. A Hazafias 
Népfront napilapja, a »Magyar Nem
zet« lett.

A Hazafias Népfront területi szer
vei a következőkből állanak: A fő
városi népfront-bizottságnak 70 tag
ja van. A megyei népfront-bizottsá
gok 50—70 tagból állnak, a járási 
népfront-bizottságoknak 15—40 tag
juk van.

A Hazafias Népfront helyi szervei: 
a fővárosi kerületi népfront-bizott
ság, a városi kerületi népfront-bi
zottság, a városi és községi népfront
bizottság. Ezeknek a tagjait a terü
let lakosai nyilvános gyűléseken vá
lasztják meg, az elnökség tagjaival 
együtt.

A Hazafias Népfront helyi szervei 
a politikai, - társadalmi, gazdasági és 
kulturális élet minden területén sok
oldalú tevékenységet fejtenek - ki a 
lakosság legszélesebb tömegeinek 
tevékeny közreműködésével. Válasz
tási feladataikon kívül a lakosságot 
közvetlenül érdeklő országos és 
helyi politikai, gázdasógi, kulturális 
kérdések megvitatására, gyűléseket, 
értekezleteket hívnak össze, előadá
sokat tartanak, segítik a helyi nép- 
gazdasági tervek és a költségvetés 
kialakítását s mindezeknek megfe
lelően javaslatokat tesznek az üle- 
tékes állami szerveknek, város- és 
községfejilesztési szépítési mozgalmat 
kezdeményeznek, közreműködnek 
abban, hegy olvasókörök, gazdakö
rök, összejöveteli helyek létesítésé
vel a lakosság társadalmi és kultu
rális szükségletednek kielégítése elő
mozdítható legyen, ápolják a helyi 
haladó hagyományokat és gondos
kodnak nagy nemzeti ünnepeink 
méltó megünnepléséről.

A HAZAFIAS NÉPFRONT ORSZÁGOS KONGRESSZUSA
Az Erkel Színházban egybegyült több mint kétezer ember hazánk 

minden rétegét képviseli. Üzemek dolgozói, szántóföldek dolgos parasztjai, 
pedagógusok, művészek, magas állású állami tisztviselők, háziasszonyok, 
püspökök és papok, írók, katonák és tábornokok, kisiparosok és kis
kereskedők tanácskoznak hazánk legnagyobb ügyében: a nép boldogulása 
érdekében.

A kongresszus elnökségében találjuk D. dr. Vető Lajos és D. Dezséry 
László evangélikus, D. Bereczky Albert és Péter János református püs
pököket, dr. Czapik Gyula egri katolikus érseket, dr. Hamvas József 
Csanádi püspököt, dr. Dudás Miklós görögkatolikus püspököt és a többi
felekezet képviselőit.

A kongresszus beszámolóját
DARVAS JÓZSEF

tartotta. Beszédében kiemelte: ilyen, 
a nemzet minden rétegét szélesein 
képviselő testület még sohasem ta
nácskozott hazánkban.

»Valami új nagy dolog kezde
tét jelzi ez a gyülekezés így, ön
magában is. Bizonyos, hogy 
ahogy ily módon együtt vagyunk 
nézeteink nem minden részlet- 
kérdésben egyezők — de az is 
bizonyos, és ez a döntő, hogy a 
nemzetünk sorsát érintő lénye

ges, fontos kérdésekben egyetér
tünk, egyakaraton vagyunk a 
népünkért égő felelősség érzésé
ben, mélységesen egyet akarunk.«
Hangsúlyozta, hogy az egységben, 

a nemzeti összefogásban micsoda 
roppant, szinte kimeríthetetlen erő 
rejlik: »Történelmünknek azok a 
legszebb, leglelkesítőbb idői, ami
kor a nemzeti összefogás gondo
lata hacsak időlegesen is, de dia
dalmaskodni tudott. Olyankor min
dig nagy tettekre volt képes nem
zetünk.« A nemzeti egység je
lenlegi megvalósulására nézve a kö

vetkezőket mondotta: »Ügy hiszem, 
nem kell bizonygatnom, hogy amikor 
napjainkban életre kelt a Hazafias 
Népfront, ez nem valami mesterkélt 
és mesterséges konstrukció, hanem 
olyan hatalmas tömegmozgalom, 
amelyet az élet hozott létre, amelyet 
politikai, társadalmi fejlődésünk tett 
időszerűvé, és amelyet milliók kéz-' 
demónyezése, lelkesedése tett egyre 
erősebbé.

Bátran elmondhatjuk, hogy a 
Hazafias Népfront egységbe hívó 
szava megtalálta az utat népünk 

szívéhez!«

A jelenlévők hatalmas tapsa adott 
impozáns választ erre a kijelentésre.

Beszédében kiemelte, hogy egysé
günk alapja az új szakasz politikája, 
amellyel minden becsületes hazafi 
egyetért: »Nincs ma hazánkban nép
szerűbb és a széles tömegekben 
vissz,hangzóbb jelszó ennél: »Előre 
a júniusi úton!«

(Folytatás a 2. oldalon)

„ E m l é k e z z e t e k  meg a ti elöljáróitokról, akik szólották n é k t e k  a z  I s t e n  b e s z é d é t  é s . . .  k ö v e s s é t e k  b i t ó k é t “  (Z su i. 1 3 , 7 .)
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(Folytatás az 1. oldalról)
»A népjólét alkotója: maga a 

dolgozó nép.«
*— mondotta Darvas József és kifej
tette, hogy a mezőgazdaság fejiesz- 
tése olyan átfogó nemzeti érdek, 
amelynek áit kell hatnia egész né
pünket.

Kifejezést adott Darvas József be
számolója népünk egyre fokozódó 
kulturális ’ igényének, sürgette az 
igazi, nagy Petőfi-kultusz kialakítá
sát, Bartók Béla muzsikus-zsenijé
nek fokozottabb méltánylását, majd 
megjegyezte, hogy »Madáchról szín
házat neveztünk el — de évek óta 
nein játsszuk főművét: Az ember 
tragédiáját.«

Végül felhívta a népfront-bizottsá
gokat a bátor kezdeményezésre, ja
vaslatok előterjesztésére, a hibáik bí
rálatára. Mindennek hajtó ereje pe
dig a hazaszeretet legyein:

»Nagy-nagy erő van a mi ke
zünkben, amely még a lcgkö- 
zömbösebb embert is meg tudja 
mozdítani: a hazaszeretet. . .«

Váltsuk valóra nagy költőnk: Petőfi 
álmát, aki több mint száz esztendeje 
így álmodta meg elnyomott népe jö
vendőjét:

»Hazáit kell nektek is teremteni!
Egy új hazát, hol minden szögletig 
Eljusson a nap s tiszta levegő,
Hogy minden ember lásson, s ép

legyen!«
Igen, ilyen hazát kell teremte

nünk! Ez az, amiért élni, dolgozni 
érdemes.«

NAGY IMRE, 
a minisztertanács elnöke

szavait óriási lelkesedéssel fogadta 
a kongresszus, amikor a Hazafias 
Népfront lényegét ezekkel a szavak
kal fejezte ki: »Kilenc és félmillió 
magyar szívének együttdobbanását 
érezzük itt e teremben, kilenc és 
félmillió magyar lelkének együttlei- 
kesedését,

kilenc és félmillió magyar acé
los karjának együltfeszülését né
pünk boldogságáért és szabad 
életéért, hazánk felvirágzásáért 
és függetlenségéért, országunk 

békéjéért.
S ha valaki megkérdezi, ml is hát a 
Hazafias Népfront, íme, ez a vála
szunk: ez a Hazafias Népfront!«

DR. CZAPIK GYULA 
egri érsek:

"A békének a megértését és ha
zánk javénak további előmozdítását 
remélem a Hazafias Népfronttól. 
Ebből a munkából senki sem marad
hat ki és össze kell fognia igazsá
gossággal és megértéssel mindenki
nek.«

D. BERECZKY ALBERT 
református püspök

beszédében a nemzeti egység mum- 
káiása iránti szent felelősségérzet
ről, népünk alkotó ereje iránti há
láról és a reménység öröméről szó
lott Többek között ezt mondotta:

»Vannak emberek, akik kifogy
ván az érvekből, azt kérdik a jú
niusi programúira és a Hazafias 
Népfront mozgalmára nézve, 
hogy miért nem történt ez előbb? 
En erre azt a választ szoktam 
mondani: az a gyanúm, hogy a 
te számodra kicsit még korán 

is van.«
Rendkívül nagy tetszéssel) fogadta 

a kongresszus Bereczky Albert püs
pök következő szavalt:

»A hazaszeretet azt is jelenti, 
hogy hazánk jövőjében teljes 
szívvel reménykedünk. Remény
kedünk, mert tudjuk, hogy ami
ről a minisztertanács elnöke 
most itt oly megrenditően szó
lott, igaz és helyes. A júniusi út 
— jó út, nem nézegetni kell, 
hanem járni kell rajta, mert az 

út erre való!«

SZABÓ PÄL 
író

a Hazafias Népfront Országos Ta
nácsának elnöke zárószavában vá
zolta népünk tíz évének hősi küzdel
mét s felhívta a jelenlévőket, hogy 
múltúnk hazafias lendületével ma
gyarázzák meg nemzeti feladatain
kat és célkitűzéseinket és támasszák 
fel újra azt a hazafias lelkesedést, 
amelyből született minden nagy hősi 
erőfeszítés.

Á Himnusz eléneklésével kezdő
dött és a Szózattal befejezett Orszá
gos Népfront-kongresszus népünk 
izzó hazaszeretetének és hazafias 
lelkesedésének hatalmas kifejezője 
volt.

November 8-án, vasárnap este 
8 órakor a Deák-téri evangélikus 

templomban
a LUTHERÄNIA 50 ÉVES 

JUBILEUMI ESTJE

BACH J.S .: H-MOLL MISE
Szólóénekesek: M. Molnár Éva, 
Sándor Judit, Tiszai Magda, Szabó 

Miklós, Littasy György.

Egyházunk képviselői
a Hazafias Népfront Országos Kongresszusán

A Hazafias Népfront minden eddiginél szélesebb, nagyobb, népi eg y  
ségmozgalmában mi evangélikusok jogos büszkeséggel tekintünk egy
házunk képviselőire. Minden evangélikus embert őszinte örömmel tölt el 
az, hogy egyházunk püspökei a Hazafias Népfront Országos Kongresszu
sán az elnökség emelvényén foglalhattak helyet. Egyházunk megbecsü
lésének tényét látjuk abban, is, hogy a Kongresszus a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának tagjai közé megválasztotta D. dr. Vető Lajos és D. 
Dezséry László püspököt.

Püspökeinken kívül részt vettek a Hazafias Népfront Országos Kong
resszusán Grünvalszky Károly egyetemes főtitkár, Mekis Ádám »békés
csabai esperes, püspökhelyettes, Gyöngyösi Vilmos budapesti esperes, 
Bencze Imre pesterzsébeti, Lehel Ferenc szombathelyi, Virág Gyula ózdi 
lelkész és az Evangélikus Elet képviseletében dr. Ottlyk Ernő teológiai 
intézeti tanár.

Lapunk munkatársa felkérte a Hazafias Népfront Országos Kongresz- 
szusán részt vevő lelkészeket, hogy mondják el a Kongresszussal kapcso
latos benyomásukat és véleményüket.
Mekis Ádám békéscsabai esperes:

Nagy megtiszteltetés számomra és 
— úgy érzem — rajtam keresztül 
komoly megbecsülés egész békés
megyei evangélikusságunk számára, 
hogy a Hazafias Népfront Országos 
Kongresszusán Békés megye szava
zati jogú küldöttjeként jelenhettem 
meg. Maga a Kongresszus lenyű
göző hatással volt reám ugyanúgy, 
mint sok más küldöttre, akikkel al
kalmam volt elbeszélgetni. Ezt a ha
tást váltotta ki belőlem nemcsak a 
Kongresszus nagyszabású prog- 
gramja: Darvas József népműve
lési miniszter hatalmas, hazánk és 
népünk minden jelentős problémá
ját felölelő beszámolója, a sokszínű, 
nagy felelősségről tanúskodó hozzá
szólás — és itt elsősorban Nagy Im
rének, a minisztertanács elnökének,
Veres Péter írónak, és Bereczky Al
bert református püspöknek mélyan- 
szántó hozzászólásaira gondolok.

Nagy hatással volt rám ezen felül 
a Kongresszus tagjainak széles 
népi alapokon nyugvó összeté
tele is. Ez már előíze annak a 
hatalmas . nemzeti egységnek, 
amely kialakulóban van. Igazi 
»parlament«, népképviselet volt 

ez.
Békés megyéiben velem együtt na

gyon sokan őszinte bizakodással és 
reménységgel tekintünk a Hazafias 
Népfront gyönyörű programjára, és 
egyházi vonalon is felajánljuk erőin
ket, munkánkat és minden tehetsé
günket annak mielőbbi és minél 
maradéktalanabb megvalósítása ér
dekében.

Gyöngyösi Vilmos budapesti esperes:
. Felemelő érzés ezen a Kongresszu
son részt venni, hallani a felszóla
lókat, népünk kiváló küldöttjeit, az 
egységet jelző, felzúgó tapsot.

Egész népünk képviselve van ezen 
a Kongresszuson, s örömmel tölti el 
szívemet, hogy az elnökségben ott 
ülnek egyházunk püspökei, a kül
döttek között pedig mi is itt va
gyunk, egyházunk lelkészei. Egyhá
zunk történelme szorosan összenőtt 
a magyar hazafisággal. Dicsekedés 
nélkül mondhatjuk, hogy egyhá
zunk J fiai a hazafisáigban mindig 
élen jártak. Látva és hallva az 
izzó hazafiúi érzést, amely a Kong
resszuson kifejezésre jut, az nehe- 
zedilí lelkemre, hogy vájjon méltók 
leszünk-e mi, evangélikusok őseink 
hazafiságához, és meg tudunk-e fe
lelni az előttünk álló nagy felada
toknak?

Meg keli áíllnom egy pillanatra, 
hogy befelé tekintsek. Urunkra,
Mesterünkre gondolok, akinek szí
vót áthatotta az egész világ szere- 
tete, életének feláldozásáig. Ő min
ket szolgálatra rendéit.

Adjon nekünk a Mindenható 
erőt, készséget, hitet ahhoz, hogy 
önfeláldozó élettel tudjunk szol
gálni édes magyar hazánknak, 
egész népünknek, hogy eljussunk 
felemelkedéséhez, minden ma
gyar ember boldogságához! Isten 
áldja meg a magyar nép jó
létét szolgáló Hazafias Népfront 

minden fáradozását!

Bencze Imre pesterzsébeti lelkész:
Munkások között -éltem eddig is.

Láttam őket otthonaikban, hétköz
napi gondjaik között, és munkahe
lyükön is verejtékezve. Ügy képzel
tem: ismerem a magyar munkás ar
cát. Most azonban új oldaláról, új 
arculatát láthattam meg. Az egyéni 
gondokból kiemelkedve, országos 
kérdésekkel, egész népünket érintő 
feladatokkal láttáim foglalkozni a 
vasöntőket és bányászokat, munkás- 
nőket és parasztokat. Egy-egy fel
zúgó moraj, taps, nevetés mutatta, 
hogy milyen figyelemmel, és ami 
még fontosabb, milyen hozzáértés
sel vettek részt a tanácskozásokon.
Ez az egyik leggazdagabb élményem 
a Kongresszuson.

Megkapott azután az az őszinte 
és kendőzetlen beszéd, amely 
nem leplezi a hibákat, nem szé- 
pítgeti a tévedéseket, hanem 
bátor kezdeményezéssel újat mu
tat és előbbre visz a megkezdett 

jó úton!

Az elhangzottak alapján világos 
előttem, hogy a boldog jövendő 
egyik alapfeltétele minden hazafi 
hűséges és becsületes helytállása 
azon a területen, amelyen munkál
kodik és ahova állították.

Megerősödtem abban a tudat
ban, hogy lelkészt szolgálatom 
igaz végzése nemcsak egyházi 
kötelességem, s nemcsak gyüle
kezetem iránti felelősség betöl
tése, hanem népünk egészének 

a szolgálata!
i

Lehel Ferenc szombathelyi lelkész:
Nehéz beszélni arról az érzésről, 

mely eltölti az embert, amikor való
ságos sokféleségben, valóságos egy
séget él át. Ebben a lenyűgöző él
ményben volt részem a Kongresszu
son is.

A Hazafias Népfront gazdag 
programjában sok szív fog össze
dobbanni, sok kéz kapcsolódik 
majd össze és sok seb gyógyul 

majd be.
Mint a vasmegyei népfront-bizott
ság tagja, a helyi kulturális felada
taink közül különösen fontosnak 
tartom a szombathelyi rom-kert pá
ratlan értékeinek feltárását.

Virág Gyula ózdi lelkész:
A júniusi út támasztotta remény

ség és bizalom jegyében lezajlott
Kongresszust nagyszerű kezdet

nek tekintem.
Bízom abban, hogy a tettek meg

győző beszéde fogja követni, és 
nyomában • megvalósulhat népünk 
szétzilálhatatlan egysége.

K épek  Luther életéből
1530-ban Ágosta városában biro

dalmi gyűlésre sereglettek egybe 
V. Károly császár hívására a ném et 
fejedelm ek, főurak és főpapok. A  
szász választófejedelem  fényes kísé
retében Luther is útra ke lt, azonban, 
hogy baja ne essék, a fejedelem  ú t
közben Koburg várába parancsolta 
Luthert s nélküle vonultak be Ágos
téba. A  M elanchthon által készített 
és a birodalmi gyűlés során felolva
sott és számos világi és egyházi ve
zető által aláírt Ágostai Hitvallással 
vált történeti egyházzá az evangé
likus egyház. Ezeknek a nagy idők
nek az izgalmas napjaiban Luther 
Koburg várának falai között várta  
az eseményekről szóló híreket. Nem  
tudott nyugodni. Tolla gyorsan szán
to tt a papiroson, megírta az »-Intés 
az Ágostában összegyűlt lelkészek
hez« című iratát, számos nagyfontos
ságú levelet bocsátott útra s kőzben  
m egszületett egyházunk himnusza és 
legkedveltebb éneke, az »Erős vár a 
m i Istenünk .'« A z  ének hangulata és 
iránya egészen m egfelel Luther és 
a reformáció akkori helyzetének, de 
a történeti aktualitáson túl, m inden  
időik hivő emberének Isten ügyébe 
vete tt rendíthetetlen bizodalmát szó
laltatja meg.

Luther szolgálatából nem  hiány
zott az egész népéért érzett felelős
ség sem. Magát nevezte »a ném etek  
prófétájának«. De hozzátette, hogy 
ez nem  csupán az ő kiváltsága, hanem  
mindenkié, aki helyesen hisz: »A m in t 
a hit által az XJr Krisztus testvérei, 
királyok, papok vagyunk, úgy Krisz
tus által próféták  is vagyunk, m ind
nyájan, m ert m indnyájan meg tud
ju k  mondani mindazt, am i az üdvös
ségre, Isten  dicsőségére és a keresz
tyén  életre tartozik«. Ebben a prófé
tai szolgálatban óvja »kedves ném et
jeit« a vallásháború veszélyétől és 
m inden kártól, bajtól: »M ivel a né
m etek  prófétája vagyok, kötelessé
gem, m in t hű tanítójuknak, óvni az 
én kedves ném etjeim et az ő ká ru k
tól és veszedelmüktől-«.

Ezzel az Isten előtti felelősséggel 
tek in te tt népe életére és boldogulá
sára Luther, a Szentírás doktora és 
a ném eték prófétája.

Igaz, vagy igazolt szeretnél lenni? 
Fáj a szíved, ha nem  tapsol senki? 
Nem szükséges, hogy igazoljanak. 
Igazat akarsz? Légy az te magad!

BODROG M IKLÓ S

Ö Y Ü L ílC Í Z lT I
— 1954. október 31. A reformáció emlékünnepe — »Az evangé

lium világossága« — 2. Kor. 4, 5—?. — Lk. 12, 1—10. — Liturgikus 
szín: piros.

AZ EVANSTONI RIPORT 
— D. Dezséry László püspök cikké
nek 4. folytatása mai számunkból — 
az aktuális anyag torlódása miatt — 

kimaradt. A cikksorozatot legköze
lebbi számunkban folytatjuk.

RADIOS FÉLÓRA
Október 31-én, a ' reformáció ünne

pén, vasárnap délelőtt, fél 9 órakor 
evangélikus vallásos félórát közvetít 
a Petőfi-rádió. Igét hirdet D. De
zséry László püspök.
BUDAPEST

A pesti és budai egyházmegyék 
rendszeres-teológiai lelkész! munka
közössége október 21-én összejöve
telt tartott. Sárkány Tibor a «-Világ« 
szó bibliai jelentéséről, Muntag An
dor pedig »-A Szentlélek megszen
teli az egyház tagjait mindennapi 
munkájukban, a hivatásban« címen 
olvasott feil dolgozatot. Mindkét 
előadást részletes megbeszélés kö
vette. -
BUDAPEST—RÁKÓCZI ÜT

Október 24-én volt az első őszi 
szeretetvendésség. Dr. Gaudy László 
tartott előadást »Vallástanításd em
lékeim« címen, dr. Lehel László 
pedig írásmagyarázatot tartott. A 
műsort énekszámok és szavalatok 
tarkították. A hívek szép számmal 
vettek részt a szeretetvendégségen.
GÖDÖLLŐ

Október 17-én, a szeretőtvendég- 
ségen Békés József pécell lelkész 
hirdette az igét »-Krisztus a világ re
ménysége« címen. Garaczy Imre re
formátus lelkész Balassi Bálint 
nagy evangélikus költő, dr. Gyi- 
messy Károly lelkész pedig »Keresz- 
tyénség a világban« címen tartott 
előadást, Erőss Sándor lelkész imád
ságával kezdődött és zárult a sze- 
retetvendégség.
BORSOD-HEVESI EGYHÁZMEGYE

Október 11-én és 12-én Famcsallon 
tartotta ülését a lelkész! munkakö
zösség. Moravcsik Sándor esperes 
beszámolója után Buchalla Ödön 
vezetésével a Hazafias Népfront 
kérdéseivel foglalkoztak a lelkészek, 
Nikodémusz János, a gyenesdiási 
lelkészkonferenciákról, Virág Gyula 
pedig »Az emberiség nagy kérdé- 
seii«-ről tartott előadást. — Ugyan
csak Famcsalon ülésezett a lelkész! 
munkaiközösség diakónlai bizottsága. 
Ezen részt vett Sztehló Gábor ügy
vivő-lelkész is. Elhatározták, hogy a 
gyülekezetek természetbeni adomá
nyokat gyűjtenek a szerete tintéz me
nyeknek.
SAJOKAZA

Az egyhangúlag meghívott új lel
készt, Solymár András eddigi komá- 
di leikészt október 24-én iktatta be 
hivatalába Moravcsik Sándor es
peres. Az új lelkész Sajókaza szü
lötte.
BELMISSZIÖI OTTHON, FŐT

November 4—8-ig asszonyok és 
leányok részére, november 10—14-ig 
férfiak és fiúk részére lesz csendes- 
hét. November 16-án kezdődik a 
liáromhónapos beimiissziói és alap
fokú kántorüséfpző tanfolyam.
DOMONY

Október 17-én iktatták be Bohun- 
ka Mihály újonnan megválasztott 
felügyelőt.
CSONGRADMEGYEI EGYHÁZ
MEGYE

A lelkész! munkaközösség október
6-án, Makón tartott értekezletet. 
Cserháti Sándor szegedi segédlel
kész úrvacsoraosztása után Pová- 
zsay Mihály s. lelkész vezette a 
biliatanulmányozást. Benkóczy Dá
niel szegedi lelkész Isten országá
nak etikájáról tartott előadást. Szlo
vák Pál esperes pedig időszerű kér
désekről adott tájékoztatást. Je
szenszky Tibor vezetésével az egy
házi sajtó kérdéseivel foglalkoztak.
FANCSAL

Október 9-én és 10-én gyülekezeti 
nap volt. A környékről és a refor
mátus gyülekezetekből is összese- 
reglett sok részvevő alig fórt be a 
zsúfolásig megtelt templomba. Szol
gáltak: Turmezei Sándor, Abaffy 
Gyula, Balikó Zoltán és Nikodémusz 
János lelkészek. A délutáni ünnepé
lyen szavalatok, orgonaszóm és 
szólóének adta az előadás keretét.
KARDOSKÜT

A hatalmas területen fekvő, 850 
lelke® szórványgyülekezet tagjai 
egyénileg dolgozó parasztok. Még a 
tél beállta előtt szeretnék megjaví
tani templomuk tetőzetét. Szeretet
tel kérik gyülekezeteink és az evan- 

, gélifcus hi ties Ivének segítségét -is.

VASI EGYHÁZMEGYE
A lelkész i munkaközösség október

11-én ülést tartott Celldömölkön. 
Mesterházy Sándor kemenesmiihály- 
fai lelkész úrvacsoraosztása után 
Kovács Béla vezetésével igetanul
mányozás folyt, majd Horváth Er
zsébet olvasta fel dolgozatát a mun
káról.
NYÍREGYHÁZA

Szeptember 20-án diakőniai össze
jövetelt tartott a Hajdú-szabolcsi 
egyházmegye lelkészi munkaközös
sége Sztehló Gábor diakónaia ügy
vivő lelkész vezetésével. Az ügy
vivő lelkész előadást tartott a szere
tetszolgálat elvi és gyakorlati kér
déseiről és ismertette az országos 
diakőniai munkát. Rőzse István a 
nyíregyházi egyházközség szeretet
szolgálatáról számolt be. Ezután a 
gyülekezeti bitoliaórán szolgált 
Sztehló Gábor.
HAJDŰ-SZABOLCSI EGYHÁZ
MEGYE

Szeptember 20-án és 21-én lelkész! 
munkaközösségi ülést tartottak. 
Smid Lehel lelkész Augusztinuszról 
és a nagy egyházszakadásról (1054) 
tartott előadást, Asbóth Lajos veze
tésével pedig a vasárnapi alapigét 
tanulmányozták. Megyer Lajos es
peres az egyházi élet időszerű kér
déseiről és feladatairól adott tájé
koztatást. Záró áhítatot Balczó And
rás lelkész tartott.

MEZŐHEGYES
Október 17-én ünnepelte a gyüle

kezet temploma felszentelésének 
ötödik évfordulóját. Az ünnepi esti 
istentiszteletet műsoros szeretetven- 
dégség követte. Az istentiszteleten 
igehirdetéssel, a szeretetvendégsé- 
gen előadással szolgált Mekis Adám 
esperes.
KOMADI

November 14-én iktatják hivata
lába Ilalassy Endre újonnan meg
választott lelkészt.
GERENDÁS

A reformációi emlékesten Kop
pány János tótkomlós! lelkész szol
gál.
ASZOD

Október 10—13-ig Jónás könyve 
alapján Szabó József balassagyar
mati lelkész tartott igehirdetés-so
rozatot. Lelkészeikkel együtt jelentős 
számban vettek részt a domonyi és 
ikladi gyülekezetek tagjai is,
PUSZTAFÖLDVÁR

A gyülekezetben október 31-én 
áldozati vasárnapot tartanak;
BOCSA

Az október 17-4 vallásos esten 
Ponicsán Imre kiskőrösi lelkész hir
dette az igét. Ilulej Alfrédné rende
zésével előadták Wislöf-Koren val
lásos színdarabját. Énekelt Gáspár 
Ilonka,
POMÁZ

Október 17—24-dg sorozatos ige
hirdetés volt a szentendrei egyház- 
község nyolc szórványa között e má
sodik legnagyobb — 70 lelkes — 
részében. A 121. zsoltár alapján 
Bencze Imre pesterzsébeti ‘ lelkész 
hirdette az Igét az estéről estére nö
vekedő, s végül az imaházat zsúfolá
sig megtöltő gyülekezet előtt. A so
rozatot vasárnap délelőtt úrvacsora- 
osztás fejezte be. Az offentóriumot 
az imaház megújításának költségei
re fordítják.
LELKÉSZI HIVATALOK 
FIGYELMÉBE!

Az Evangélikus Egyetemes Sajtó- 
osztály kiadásában megjelent: Lel
készi szolgálati napló, egy esztendős 
füzet, kötve: 17.50 forint — Keresz
telési Emléklap, darabja: 50 fillér.
SZÜLETÉS

Hafenscher Károly Deák-téri he
lyettes lelkésznek és feleségének, 
Balogh Verának leánygyermekük
született. Neve: Márta.
HALÁLOZÁS

Kolta (Klenner) Rezső tanító ok
tóber 13-án, 62 éves karában, a kis
kunhalasi kórházban hirtelen el
hunyt. Nagy részvéttel temették 
Soltvadkertem, ahol régebben kán
tortanító volt.

A domonyi egyházközség szeptem
ber 13-án temette el nagy részvét 
mellett hűséges felügyelőjét; id. 
Pauló Jánost.

— Megbízható háztartási alkal
mazottat keres Wildner Ödönné, 
Budapest, I., Bors u. 12. I. 10. Tele
fon: 161—726. Vasárnap’ és csütör
tökeste.



E V A N G É L IK U S  É LE T

Df. Luther Márton prédikál
— Lk. 10, 23—37.

Isten  a  világot annyira szerette,
hogy m iatta egyszülött Fiát sem kí
mélte, hanem azt a bűnös em beri
ség m egváltására áldozatul adta.

Ennél nagyobb szeretedet és meg- 
hatóbb érzelmet m ár képzelni sem 
lehet. Mennyi aggodalmába, gond
jába került a  szegény bűnösöknek 
helyes ú tra  térítése! Felszólít m in
ket, gondoljuk meg, m ekkora bá
natot okoz nekünk, ha elveszítünk 
valamit, amd kedves és drága volt. 
Azt mondja: ilyen az én szívem is, 
így fáj és kesereg, ha azt látom, hogy 
az ördög valamely szegény em bert 
a  bűn tévelygésébe csábított. Ennek 
a megvilágítására mondja el a pász
torról és juhocskájáról száló példa
beszédet.

Nagy baj az, ha a juh kinn a le
gelőn pásztorától elcsatangol. Oltal
m at és védelmet egyáltalában nem 
nyer. így van a bűnös is, akit az 
ördög bűnbe kevert. Egy pillanatig 
sincs biztonságban, m ert Péter apos
tol szavai szerint a mi ellenségünk, 
az ördög, ordító oroszlánként szerte 
jár, keresvén, k it elnyeljen. Ebben 
a veszedelemben az a vigasztalásunk, 
hogy a mi pásztorunk, Jézus Krisz
tus ránk  gondol és keres bennün
ket. Azért, hogy ha m egtalált, öröm
mel vállára vegyen és hazavigyen 
bennünket.

Hogy a keresés hogyan megy vég
be, tudjátok: nyilvánosan hirdofcteti 
és prédikál ta tja  igéjét, amelyből 
megértjük, milyen veszedelem és sú
lyos teíher a bűn, amely örök kár
hozatra taszít. Isten azonban segít
ségünkre siet és nem kíván egye
bet, minthogy jóságát hálás szívvel 
elfogadjuk. K risztusban higgyünk, 
Isten igéje szerint éljünk és neki 
készséggel engedelmeskedjünk.

Mikor a tévelygő juhok, a szegény 
bűnösök ezt m eghallják és megértik, 
felébred beam ük az Isten iránti bi
zalom és így szólnak m agukban: 
lám, m it cselekedtél, te szerencsét
len ember? Ilyen kegyelmes Istened 
van és mégsem éltél akarata  sze
rint, sőt hagytad, hogy az ördög en
gedetlenségre vezessen! Mi basznod 
van a piszkos pénzből, amelyet gör
csös kezeikkel szorongatsz? Nem jobb 
volna, ha tisztességes és senki által 
nem  kifogásolható nyereséggel beér
néd, minthogy Isten és em berek előtt 
a  lelketlen uzsorás bélyegét hordod 
a  homlokodon, és nyerészkedésed 
folytán sem áldásra, sem üdvösségre 
nem számíthatsz? Mi hasznod van 
tisztességtelen, parázna életedből? 
Nem volna jobb megházasodnod és 
jó lalküsm eretben élned, m int há
zasságon kívül bűnös és parázna 
életben Isten ítéletét várnod? Mit 
használ a tékozlás, ételben és ita l
ban való m ér féktelenség, amelyből 
testi betegség, hirtelen halál és k á r
hozat származhat? Gyorsan, gyor
san térj meg, és hagyd abba köny- 
nyelműségedat, míg Isten haragja 
utol nem  ér, hiszen ő szívesen kö
nyörül rajtad, ha magad is akarod, 
és bűneid m iatt nem  merülsz még 
mélyebben a veszedelembe.

Ahol a  bűnös magába té r és Krisz
tusban új életet nyer, ott Jézus, a  jó 
pásztor m egtalálta tévelygő juhát, 
amely a pásztor hangja u tán  elin-. 
dú lt és bizalommal közeledik hoz
zá, oltalmába és védelmébe veszi 
azt. A megtérés tehát nem csupán 
a  külső kegyességben áll, hanem  
abban a bizodalomban és hitben is, 
amely Krisztus által Isten jóságát 
és a bűnök bocsánatát reméli. Az 
ilyen bűnösöket 'fogadja magához 
Krisztus. A többit is szívesen magá
hoz fogadná, de azok nem  hallgat
nak reá.

Krisztustól nem hallunk mást, 
m int hogy a bűnösöket üdvözíteni 
akarja. Csak hallgassanak reá, csak 
induljanak meg pásztoruk u tán  és

engedjék m agukat általa vitetni, aki 
értük  m indenben elege-t tett. De az 
nem  tűrhető, hogy am ikor Isten 
annyit te tt értünk és kegyelmét 
olyan bőségesen m egm utatta, akkor 
mi az ő parancsát mégis megvessük, 
igéjét meg ne tartsuk és vele- szem
ben szolgálatkészek ne legyünk.

Az Űr nem  elégszik meg az elve
szett juhról és a pásztorról szóló 
példabeszéddel, hanem még egy m á
sikat is fűz hozzá arról az asszony
ról, akinek egy drachm ája veszett 
el. Ezt azért teszi, hogy példáját 
mások is kövessék, a  bűnösöket m a
guktól el ne taszítsák, hanem  keres
sék fel és vezessék megtérésre. A 
drahm áról szóló másik példázat a 
keresztyén egyházra vonatkozik, 
amely azért gyakorolja tanítói hi
vatalát, hogy a szegény bűnösöket 
megtérésre intse és őket örök bol
dogságra ju tn i segítse. Amint Krisz
tus, úgy az egyház is örül, ha drach
m áját megtalálta, gyertyát gyújt, 
azaz hirdeti Isten világosságát, sepri 
a házat, azaz megtanít, hogyan foly
tassunk keresztyén szent életet, az 
igehirdetés által ta lálja meg az el
veszett drachm át.

Milyen szép dicsőítése és m arasz
talása ez Isten igéjének, legfőbb kin
csünknek, amely bűneinkből és az 
abból folyó minden nyomorúságból 
megszabadít, hogy többé nem va
gyunk bűnösök, és Istennek ellen
ségei, hanem  Istennek és em berek
nek vigasztalásai és örömei. Azért 
tartsuk  az igét illő tiszteletben, hall
gassuk azt szíves örömmel, azokat 
pedig, alkiik azt hirdetik, becsüljük 
meg és szeressük, hogy mi is élvez
hessük a megtérés édes gyümölcsét 
és az ördög veszedelméből szerencsé
sen megmenekülve, örök boldogság
ra  jussunk. Erre segítsen m inket 
lelkünk kegyelmes és hűséges pász
tora, a mi drága Krisztusunk az ő 
Szentlelke által. Ámen.

Fordította: Zábrák Dénes— 
Ottlyk Ernő

Dr. Luther Márton imádsága
Minden kegyelem Istene, nincs 

más olyan Isten, m int te, ki meg
kegyelmezel m inden terem tm ényed
nek. Te uralkodói, terem tesz és 
megváltasz. És jó vagy m inden - te
remtményedhez s különösen is 
azokhoz, kik rem ényüket nagy ke
gyelmedbe vetik. Mennyi Atyánk, 
te minden bűnünket megbocsátod. 
Lassú vagy a  haragra, de gyors az 
irgalmasság m egm utatásában. I r 
galmas Isten, m unkálkodj m a ja 
vunkra, kegyelmes szándékod sze
rint. őrizz meg m inden kártól és 
szenvedéstől. A tyánk és üdvössé
günk m unkálója vagy. S ajá t neve
det kötötted keresztségünkhöz. Egé
szen bizonyos, hogy nem vetsz el és 
nem felejtesz el m inket sem most, 
sem örökké. Szent Isten, örvende
zünk am iatt, hogy elküldted Szent 
Lelkedet szívünkbe. Semmi kétség 
sincs afelett, hogy a Lélek, a Te 
isteni Lelked ébreszti fel lelkűnk
ben a vágyat, igéd olvasására és 
hallgatására, valam int a szorgal
mas imádkozásra. Szerető Atya, Te 
nem nézel személyre, hanem  m in
denkiben lakozást veszel, aki hisz. 
így vannak Lclkednek választottal 
m ind közelben, mind távolban. Se
gíts, hogy Lelked megvilágosítson 
m inket igéddel és elevenné tegye 
azt bennünk. így mindig bátor lé
lekkel, szent hittel és szeretettel 
bízunk mindvégig. Ámen!

B ala ss i B á lin t-u lca  B ud ap esten
Balassi Bálint, a nagy evangé

likus költő születésének 400. év
fordulója alkalm ából a budapesti 
V. kerületiben az eddigi Személy- 
nök-utcát Balassi Bálint nevéről 
nevezték el. Október 19-én az új 
Balassi Bálint-utca első házán ün
nepélyesen leleplezték Balassi Bá
lin t m árvány em léktábláját. Erdei 
Dezső szobrászművész alkotását. 
Gerézdy Rábán, az irodalomtudomá
nyok kandidátusa m ondott ünnepi 
beszédet.

AUGUSZTINUSZ ÉS A REFORMÁCIÓ
Nem szabad elfelejtenünk, hogy 

a reformáció neve »helyreállítást-« 
jelent. Luther nem  akart új egyhá
zat és nem  is szervezett ilyet.

Evangélikus egyházunk a pün
kösdkor ú tjá ra  indult egye- 
mes keresztyén anyaszentegy- 
ház életének folytatója: tilta
kozik m inden ellen, ami az egy
házban bárhol Isten igéjétől 
való elhajlás; de hálás hittel 
öleli magához a megelőző év
századok keresztyénségéből
mindazt, ami Isten igéjéből fa

kadt.
Es a  m agáénak vallja mindazokat, 

akik »az igazság tanúi«. Isten 
evangélium ának hitben, életben, ta 
nításban hűséges bizonyságtevői az 
anyaszentegyház toéitezexéves ván- 
dorútján.

Köztük, akik m in t »az igazság 
tanúi«, az egyház helyreállításának 
reform átori művében álltak  mindig 
az egyház története során, maga
san kiemelkedik a  .nagy ókori egy
házatya, A ugusztinusz . Az ifjú  Lu
ther M árton, a róla nevezett és az 
augusztinuszi hagyományokat ápoló 
ágostonos szerzetesrend tagja volt 
a reformáció megindulásakor. Ezen 
a réven közeli kapcsolatba került 
az egyházatya tanításával. Anélkül, 
hogy itt részletes párhuzam ot kí
vánnánk adni, állítsuk magunk elé 
Augusztinusz életm űvének néhány 
olyan kincsét, am elyet a középkori 
sokévszázados homálybamerülés 
után a reformáció hozott ú jra  nap-

HITVÁLLÁSAINKBÓL:
L u t h e r  h i t v a l l á s á n a k  e l s ő  f ő d k k e

A  Sm atka ld i c ik 
kekbő l.

I t t  az első főciMk: 1. 
hogy: Jézus K risztus, 
a m i Is ten ü n k  és 
U runk, a  m i bűneink 
m ia tt halt m eg  és a 
m i igazságunkért tá 
m aszta to tt fel. (Rm . 
4, 25.) És egyedül 5 
Is ten n ek  am a báránya, 
add e lve tte  a világ bű
nét. (Jn. 1, 29.) És az 
Is ten  m in d n yá ju h k -  
nalk bűmét reá rakta . 
(Ezs. 55, 6.) Szin túgy: 
m in d n yá ja n  v é tk e z té k  
és ingyen  igazu lnak  
m eg begyelem ből a

Jézus K risztus véré
ben való váltság által. 
(Rm . 3, 23— 24.)

M inthogy hát ezt 
így ke ll h in n ü n k  és az 
üdvösséget m áskén t, 
sem m ifé le  cselekedet, 
tö rvény  avagy érdem  
által egyálta lán  m eg  
nem  szerezhetjük ,
nyilvánvaló  és kétség
telen  dolog, hogy m in 
iket egyedü l az ily  hit 
igazíthat m eg, a m in t 
Rm . 3, 28. Pál m ond
ja: A z t  tartjulk, hogy 
az em ber fnegigazltta- 
tík  a tö rvén y  cseleke
dete i n é lkü l a h it ál

tal. H asonlóképpen: 
Hogy egyesegyedül ő 
igaz és m cglgazitó ja  a 
Jézus h itéből valónak. 
(Rm . 3, 26.)

E c ikk ek tő l éppen
séggel n em  tág ítha
tunk, i t t  n em  engedhe
tünk! ha ég és fö ld  
összeom lik  is m indaz
za l együtt, am inek  
m aradása nincsen. M ert 
n em  adatott m ás  > név  
az em bereknek , am i 
által üdvözü lhetnénk , 
m ondja  Péter. (Csel. 4,
12.) És m l az ő sebei 
által gyógyu ltunk  
rheg. (Ézs. 53, 5.)

világra és érvényesített az egyház
tanításában!

Az első ilyen kapcsolata 
Augusztinusznak a reformáció
val az em ber bűnös megromlá
sának mélysége felőli közös ta 
nítás. A bűn sokkalta nagyobb 
dolog, m int elgondolni tudjuk

— vallja Augusztinusz. A bűneset 
óta az em ber »nem tud nem  vét
kezni«. A romlás a lélekből indult 
ki: elhagyta Istent és önmaga sze
retedében él. Ez a lélek halála. M ert 
ha a lélek Istentől elszakad, éppoly 
halottá lesz, m int a  test lélek nél
kül.

Az emberi szív és élet megrom
lásának sötét hátterén  annál hatal
m asabban ragyog a kegye lem  nagy
sága és kizárólagossága  üdvössógre- 
jutásim kban. Sem kezdeti, sem ké
sőbbi érdem ünk nincs az üdvös
ségre.

»A kegyelem ' cselekszl, hogy 
nem csak akarunk helyesen cse
lekedni, de tudunk Is; nem a 
sa já t erőnkkel, hanem  a Szaba
dító segítségével, aki feltám a
dásával teljes békességet szer

zett nekünk.«
Szinte szédítő magasságokban 
szárnyal Augusztinusz a kiválasztó 
kegyelem magasztalásában.

Isten kegyelmének m unkája ben
nünk a m egigazító  hit. Hitből élünk 
és hitben igazulunk meg a  Bíró 
előtt, Krisztus érdem eiért, De ez a h it 
szeretet és reménység is egyszerre. 
»Az hisz Krisztusiban, áld Krisztus
ban rem énykedik és K risztust sze
reti. Mert, ha hite van reménység 
és szeretet nélkül, hiszi ugyan 
Krisztust, de nem  hisz K risztus
ban!« Ez a hit az, am it Isten kíván 
tőlünk. De m indaddig nem  találja 
meg bennünk,, amíg kegyelemből 
meg nem  ajándékoz vele.

Augusztinuszt m éltán nevezték 
»a bűn és kegyelem teológusának«, 
aki maga is m egjárta a bűn mély
ségeit és a  kegyelem magasságait. 
(Erről ír Vallomások című művé
ben is.) A reformáció az ókori nagy 
egyházatya örökségének hűséges 
őrizője és m űvének folytatója volt

Dr. Nagy Gyula

PROTESTÁNS REFORMÁCIÓI 
EMLÉKÜNNEPÉLY 

október 31-én délután 6 órakor 
a Deák-téri evangélikus templom

ban.

Készülj az ige hallgatására
2. Kor. 4, 5 -7 .

A REFORMÁCIÓBAN ISTEN CSELEKEDETT. Gyakran hallottuk 
m ár eat, de nem  lehet eleget hallani. Isten maga gyújtott világosságot 
néliány ember szívéiben. S ez a tette nem volt kisebb mű, m int am ikor 
világot teremtve, szólott: legyen világosság! M ert a  bűn éjszakájában 
világosságot gyújtva új világot terem tett, az új terem tésnek (2. Kor. 5, 17.) 
vetette meg az alapját. Ez a világosság az ú jra m egtalált evangélium volt, 
am it Isten íe-lragyogtatott a reform átorok szívében. De hát roi is volt ez 
a  nagy felfedezés? Hiszen az evangéliumról bizonyára addig is gyakran 
esett szó az egyházban!

ISTEN DICSŐSÉGE EGYEDÜL A JÉZUS KRISZTUS arcán ragyog 
fel a számunkra, — ez volt a reformáció nagy felfedezése. Isten szere- 
tete és jósága, irgalmassága és bölcsesége, türelm e és hatalm a sehol más
hol nem  kereshető és nem található meg, csak egyedül a Názáreti Jézus
ban, Izrael Krisztusában. Öt tette az Atya a világ Üdvözítőjévé, ö t,  senki 
mást. Az ö  orcájának vonásairól lehet leolvasni: kicsoda Isten, m it kíván 
tőlünk s m it tartogat a számunkra. Akarod Istent ismerni, szeretnél bele
pillantani az ö  szívébe, veled való terveibe, — nézz Jézusra! Szeretnél 
kibékülni Istennel és önmagáddal, em bertársaiddal és a sorsoddal, — jöjj 
Jézushoz! Ez volt a  reformáció nagy felfedezése.

ENNEK A HÍRNEK A HIRDETŐI voltak a reformátorok. Nem 
hősök, emberóriások, csak egyszerű hús-vér emberek, m int má, kétségek
kel gyötrődve, kísértésekben küszködve, a maguk s mások bűneivel ve
sződve. Bizony, cserépedények. De Istennek tetszett, hogy az evangélium 
kincsét re jtse  ezekbe az edényekbe. Ezzel is a maga dicsőségét akarta 
megmutatni. S a  reform átorok ezt tudván tud ták  s boldogan hirdették: 
Egyedül Istené a  dicsőség! Nem a maguk erejével csináltak történelmet, 
Isten ereje hordozta őket s a mű, amiről ma megemlékezünk, Isten műve, 
nem az övék. Maguktól el, K risztusra m utatnak, m int G rünewald Mátyás 
oltárképén Keresztelő János irdatlan nagy m utatóujja a megfeszített 
Krisztusra: Néki növekednie kell, nékem  pedig alábbszállanoml ■

ÍGY LETTEK ÖK SZOLGÁI KORTÁRSAIKNAK, sőt az egész embe
riségnek Jézusért. S ez az ő szolgálatuk az, ami bennünket is kötelez, amit 
nékünk továbbvinnünk kell. Mit jelent m a nékünk a reformáció? Ezt 
a felismerést, am iről fent szólaltunk s a feladatot, hogy mindezt m agunk 
is hirdetni fogjuk. M agunkat prédikáljuk-e, vagy Krisztust. Ezt a kérdést 
felteszi m agának a reformáció egyháza. E rre a kérdésre felelnie kell m in
den egyes gyülekezetnek. S ez a kérdés megdöngeti az egyes keresztyén 
em ber lelkiism eretének a jta já t is. Amit s ahogy felelünk, abban van 
reformációi ünneplésünk értelm e vagy értelmetlensége. De abban van íté
letünk, — vagy mentségünk, abban van szolgálatunk és jövendőnk is.

Groó Gyula

Isten békessége — Rm. 5, 1.

A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉNEK ELŐESTÉJÉN vívódjunk Luther 
kérdésével: hogyan találom  meg a  kegyelmes Istent?

CSAK HIT ÁLTÁL. Vagyis, ha hiszem, hogy Isten Krisztusért elveszi 
tőlem, ami az enyém: mindert bűnömet. Azokat, amelyek belső békétlen
ségemnek, aggodalmaskodásomnak, nyugtalan lelkUsmeretemnek igazi 
okai és azokat, am elyek odaékelődnek az életem é3 em bertársaim  élete 
közé. De kész helyette nekem adni mindazt, ami az övé: szentségét, tiszta
ságát, békességét, örökéletét. Amikor ezt nekem  adja, akkor ad ta  nekem 
az Ö békességét.

JÉZUS KRISZTUSÉRT adta ezt nekem. M ert ö  olyan nagyon sze
re tte  az ö  »barátait«, engem is, hogy a kereszten odsikínálta értünk életét. 
Ezzel cselekedte, hogy enyém is lehessen Isten békessége.

ADJUNK HÁLÁT Istennek, hogy belehelyezett a reformáció 
népébe, és itt  ad ja nekünk a  Vele való békességet.

VALLJUK MEG Isten színe előtt, hogy hitetlen, sokféle önzéssel, 
Irigységgel teljes, bűnös szívünk m iatt nincs békességünk Istennel.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten ébresszen naponta olyan hitet
szívünkbe, amely kész elfogadni az ö  kegyelmének, békességének 
drága ajándékát. Könyörögjünk a reformáció egyházaiért a világon, 
hogy lehessenek hűséges tanúi Isten szeretettnek, m unkásai külső 
életünk békességének. Könyörögjünk népünk javáért, a Hazafias 
Népfrontban m egnyilvánult nemzeti összefogásnak hazánk épülésére 
való kiteljesedéséért. SÓLYOM KAROLY

HETI IGE: »M indazonáltal megáll az Istennek erős fundamen- 
toma, m elynek pecsétje ez: ismeri az Ür az övéit, és: álljon el) a  h a
misságtól minden, aki Krisztus nevét vallja« (2. Tim. 2, 19.).

Október 31. Vasárnap, reformáció ünnepe — Jel. 14, 6—7.
Isten országának üdvösséges rendje szilárd evangéliumi alapokon 

nyugszik. Az evangélium hirdetése Isten hírnökének m unkája. Gondol
junk a reform ációnak hőforrásként elemi erővel előtörő evangéliumára. 
M ásrészt irgalmazó könyörülettel hajol le hozzánk, hogy felemeljen, ö
November 1. Hétfő —■ Mk. 6. 32—44.

Az igazi kenyércsoda az Ige kenyerének meg sok ásítása, az üdv mun- 
kalása. Lelkünk szám ára bizonyosság, am elyre m indenkor számíthatunk.
November 2. Kedd — I. Móz. 16, 2—7a, 13—16.

Isten áldása megnyugszik az egész világon. M egm utatja Atyánknak 
hűtlenségünkön felül haladó hűségét. Erő és eredmény forrása egyaránt 
az imádság. Így miénk valósággal az asztalunkon lévő kenyér is.
November 3. Szerda — Csel. 20, 7—12.

A halálból való feltám adásnál is több és nagyobb az űj életre való 
feltám adás a hitben. H itünk záloga, biztosítéka és tápláléka az úrvacso
rában a kenyér megtörése. Ekkor ad Isten bizonyító jelet a mennyei 
kertyér erejének m egm utatására. Ezért tám ad fel az Ifjú Eutikúsz.
November 4. Csütörtök — 1. Kor. 10, 14—22.

A m indennapi kenyér közösségbe von. Az egyház krisztusi szent 
teste magában egyesít. Krisztusban az ö  Örökkévaló testének részeivé 
leszünk. Ezért szívünk nem  megosztott, de a  gyülekezetben nagyobb egy» 
ségbe, közösségbe foglalt szív legyen.
November 5. Péntek — 1. 2, S—10.

Az új testeimentumban az áldozat célja nem  a kiengesztelés, hanem  a 
hála megm utatása. Isten országára nemcsak az igével való tápláltatás jó 
rendje jellemző, hanem  a  felépített templom is. Ez lesz, bér nem köveiben, 
örök otthonunkká.
November 6. Szombat — Zsid. 7, 32—28.

Jézus bűntelen, nincs szüksége arra, hogy saját bűneiért áldozzon. 
M ásrészt irgalmazó könyörülettel hajol le hozzánk, hogy felemeljen, ö  
valójában az, am it neve jelent: Megváltó, Üdvözítő. Bácskai Gusztáv

Nem mi vagyunk azok, akik az egyházat megtartjuk, amint őseink sem voltak azok és utódaink sem lesznek azok, hanem az, 
aki volt, aki van és aki eljövendő, aki ezt mondja: „íme, én iiveietek vagyok minden napon a világ végezetéig“ (Luther M árton)

\
\



4 E V A N G É L IK U S  É L E T

„E m lé k e sze te k  m eg  a  ti  e lö l já r ó i to k r ó l , ÚJ VILÁGOSSÁG JELENÉK
»Hajtóuik mcig az emlékezés zász

laját . . .« »Áldozzunk ma emléké
inek . . .« — szoktuk haliam jubileu
mi ünnepek, évfordulók szónokaitól. 
Vájjon erre gondol-e a Zsidókhoz 
írott levél 13. része, mikor a 7. vers
ben ezt mondja: »-Emlékezzetek meg 
a ti elöljáróitokról, akik szólták nélk- 
tek az Isten beszédét és figyeümez- 
vén az ő életük végire, kövessétek 
hi-töket.«? Hogyan emlékezzünk 1517. 
október 31-ére, arra a napra, amikor 
Luther — fel sem mérve, mi indul 
el tette nyomán — kiszögezte híres 
95 pontját a wittenbergi vártemplom 
kapujára? »Kapaszkodjunk meg az 
óriásban. . .« — bíztatja a költő az 
ünneplőket, de költői .túlzásnak érez
zük szavát. Hiszen »az óriás« köz
vetlen halála előtt ezeket a szavakat 
irta fel egy kis papírszeletre: »Bi
zony, koldusok vagyunk«. »Az óriás« 
maga is «kapaszkodó« ember volt, 
egyik imádságában így szólt: »Te lá
tod, milyen tehetetlen vagyok ilyen 
nagy és nehéz hivatal jó betöltésére. 
Ha Te nem tanácsoltál volna enge- 
met, akkor már régen mindent el
rontottam volna.« Minden elszánt
sága, tettereje, bátorsága, vagyis 
mindaz, ami naggyá, »óriássá« tette 
őt a késői nemzedékek szemében, 
abból a hitből származott, melyet 
így vallott meg énekében: »Erőink 
magában mit sem ér, Mi csakhamar 
elesnénk, De küzd vélünk a hős ve
zér . . .« Ezzel »hős vezérrel« való 
összefüggésnek a megkeresése nél
kül nemcsak Luther személye, nem
csak a reformáció, de a reformáció 
ünnepe és a Lutherről való megem
lékezés sem képzelhető el.

Az alábbiakban két példát muta
tunk be a Lutherre és a reformá
cióra való emlékezéssel kapcsolat
ban. Az egyik azt mutatja meg — 
hogyan, a másik pedig azt — ho
gyan ne emlékezzünk a mi elöljá
róinkról. Mindkét példa egy-egy 
képzőművészeti alkotás és mint 
ilyen figyelmeztetés és útmutatás.

Így-
A  wittenbergi városi templomban, 

ahol Luther oly gyakran prédikált, 
egy hatalmas szárnyas oltár áll. Az 
oltár nem sokkal Luther halála után

V o l t  e g y  J é z u s
Szent elgondolás: volt egy Jézus, 
K i Krisztus volt és lehetett 
És szerette az embereket.

Ö mondta: fegyvert a fegyverrel 
Győzni s legyőzni nem  szabad: 
Jézus volt, Krisztus: legigazabb.

A z em berek úgy elrosszultak 
(Hiszen nem  voltak soha jök): 
Most K risztus-hitünket csúfolok.

Pedig m a is élhet. Föltámadt,
K i Krisztus és nagyon nagy úr, 
De él mádképpen és igazuk

Járj köztünk, drága Isten-Ember, 
Tavasz van, nőnek a gazok 
S  kevesek az igaz igazck.

Úgy látlak, ahogy kigondoltak: 
Egy kicsit véres a szíved,
De én-szívem egészen tied.

Ady Endre.

A  m eséket kedvelő régi görögök 
úgy gondolták, hogy a földet 

betakaró égbolt azért nem  om lik alá 
a földre, darabokra törve, m ert egy 
mesebeli óriás: A tlasz tartja  o vál
tóin. Sokan, am ikor egy-egy ilyen  
ünnepen az emlékezésre hangolva 
megállnak a reformáció bölcsője 
m ellett, úgy gondolják, m intha két 
óriás-gyermek: Luther és Kálvin  
emelte volna vállaira és magasan a 
világ fölé a reformáció gyönyörű 
templomát. Sokan úgy néznek rá
juk, m in t két óriási iniciáléra — ÍQV 
nevezték azt az első óriási betűt, 
am it feldíszítve rajzoltak oda új fe 
jezeték elé a régi könyvek írói. Pe
dig Luther a világ legszelídebb és 
Kálvin a világ legcsendesebb em 
bere volt. K ét hivő, imádkozó em
ber, a világ legegyszerűbb, de leg
becsületesebb emberei. Luther úgy 
tűn ik el az Isten szívén, m in t a ka
rácsonyi gyermek, az anyja ölében, 
Kálvin pedig azzal búcsúzik el a v i
lágtól, hogy halálba hulló porait je l
telen sírba temessék. Nem csináltak 
ők mást, csak keresztyének voltak. 
Csak kom olyan ve tték  Istent. És Is
tent komolyan venni, mindig ú j éle
tet, világtörténelmet jelent.

Engedelmes eszközök voltak: húr 
a hárfán, márvány a m űvész kezé
ben. De Isten m űhelyében és Isten  
kezében Hozzá simuló, törékeny em 
berek is csodákra csendülnek át és 
igazságot, életet, szépséget, üdvössé
get és boldog örökkévalóságot dalol
nak. Luther és Kálvin két húr az 
Isten kezében és a dal, am it ra jtuk  
át Isten századok szívébe szórt — a 
reformációi

A  reformátorok első szava a v i
lághoz ez: komolyan kell venni uz

Í készült. Képeit a már idős Cranach 
Lukács festette. A középső, legna
gyobb tábla az utolsó vacsorát áb
rázolja. Éppen azt a jelenetet, ami
kor jézus Judásmak nyújtja a ke
nyeret. Azért került ez a tábla kö
zépre, mert az oltár az úrvacsora vé
telének helye a templomban. Az úr
vacsora azonban nem elszigetelt ré
sze az istentiszteletnek. A középső 
tábla két oldalszárnya a keresztsé- 
get és a gyónást ábrázolja. A ke
resztelő medence mellett Melachton 
Fü’.öp áll. Baltenyerén tartja a kis 
gyermeket, jobbjával pedig a me
dencéből merített vizet csurgatja 
reá. Körülötte a gyülekezet. — A 
másik oLtárszámyon a gyülekezet
ben gyakorolt gyónást szemlélteti 
Cranach Lukács. Középen, a gyón
tatószékben Bugenhagen János, a 
wittenbergi belvárosi templom lel
késze, Luther gyóntató atyja. Mind
két kezében egy-egy kulcsot tart. A 
gyónásban is Isten igéjén van a 
hangsúly. Az ige nyitja meg az élet
re vivő keskeny utat és teszi nyilván
valóvá a kárhozatra vivőt. A gyü
lekezetből az egyik férfi odatérdel 
a gyóntató Bugenhagen mellé, a 
másik pedig már távozik. — Luther 
személyét a középső tábla alá helye
zett képen örökítette meg a festő. 
Ez a tábla az igehirdetést ábrázolja. 
Jobboldalt, a szószéken Luther pré
dikál, baloldalt a gyülekezet. Ket
tőjük között a keresztre feszített 
Jézus Krisztus. A prédikáló Luther 
kinyújtott kezével a keresztre mu
tat. (i

Cranach ezen a szárnyas oltáron 
a reformáció által újra érvénybe 
helyezett igét akarta szem elé állí
tani, mégpedig kettős formájában. 
Az úrvacsorában és a keresztségben 
a látható igét, a prédikációban és 
a gyónásban a hallható igét. Ügy 
emlékezett meg azokról, akik a re
formáció idején a keresztyénségben 
tanítva jártak elől, hogy rájuk em
lékezve tulajdonképpen nem róluk 
beszólt, hanem arról, akiről ők is ta
nítottak — az élő Jézus Krisztusról. 
A prédikációt ábrázoló táblán Luther 
alakja semmivel sem nagyobb a 
többi emberénél. A megfeszített 
Jézusé azonban naggyá nő az ige
hirdetést hallgató gyülekezet és a 
prédikáló Luther előtt. A keresztre 
feszítettnek kell növekednie, né- 
künk pedig alábbszállanunk, hős- 
kultuszunkkal, a nagy eaaberek 
iránti rajongásunkkal, önteltségre 
való hajlamunkkal. Ez a reformá
tor! ige szerint való emlékezés a 
reformációra. A megfeszített Jézus 
dicsőségének közöttünk való megnö
vekedése nem jelenti azonban azt, 
hogy az ember semmivé változik, 
névtelenné fakul. Nem ez történik. 
Az ember a maga helyére kerül. 
Cranach Lukács nem félt attól, hogy 
mint festő szeretettel és tisztelettel 
vegye körül festményén azokat a 
férfiakat, akik az egész keresztyén- 
séget és őt is Isten igéjére tanítot
ták. Nem félt az emberitől, a mulan- 
dótól, mert mindazt, ami emberi, a 
Jézus Krisztussal való összefüggé
sében látta, a maga helyén tudta.

így  ne.
A másik példát egy mai ember,

Walter Lüthi, svájci lelkész állítja I 
szemünnk elé. Nem sokkal a háború I 
befejezése után Németországba Iá- I

fogatott el. Benyomásairól 1947-ben 
megjelent könyve számol be. Leírást 
ad a rombadőlt városok és házak 
mellett a rombadőlt templomokról 
is. A sok rommá vált templom gyü
lekezetéinek felkeresése közben egy 
alkalommal épen maradt templomba 
vitték el. A templom falát sok, ta
lán kissé túlsók festmény díszítette. 
»Amit ezek a képek ábrázoltak — 
írja Lüthi — és ahogy meg voltak 
festve és elhelyezve, elgondolkozta
tott bennünket A templomhajó 
mindkét oldalfalán három nagymé
retű kép. Az egyik oldalán a Tíz- 
parancsolat, a Hegyi Beszéd és — 
ugyanabban a magasságban és nagy
ságban — Luther, amint Wittenberg- 
ben kiszögezi a 95 tételt. A másik 
oldalon három elhivatásd történet: 
Ezsaiásé a templomban, Pálé a da
maszkuszi úton és — ismét csak 
ugyanolyan magasságban és nagy
ságban — Kálvin meghívása Géni
be. Tehát »az Írás és a tradíció«, 
biblia és egyháztörténet. Pontosan 
úgy, amint ez a római katolikus 
egyházban szokás. EmeTett az egész 
épületet a reformáció emlékezetére 
építették. Nyilvánvalóbb elhajlást 
mindattól, ami a reformátorokat ih
lette és mozgatta, nem lehet elkép
zelni. Elől az oltár körül ismét ha
talmas üvegfestmények pompáztak, 
amelyek egyháztörténeti jeleneteket 
örkítettek meg. Az egyes alakok ar
cán világosan felismerhető II. Vil
mos császár családja tagjainak ha
sonmása. Oldalt egészen szerényen 
a háttérben, jobbról is, balról is 
egy-egy festmény a keresztségről és 
az úrvacsoráról. A templom bejárati 
csarnokában fekete bronzból öntve 
Luther életnagyságot meghaladó 
szobra áll, olyan módon, hogy az 
ember felteheti: nem annyira a 
történeti Luther, minit inkább a box- 
bajnok Schmehling szolgáltathatta 
testileg, de főleg lelkileg a modellt. 
Ez a templom egy teljesen megkí
mélt, szinte idilli fekvésű helyen 
áll. Egyetlen ablakszemét sem vesz
tette el a háború alatt Csupán a 
harangokat szerelték le és vitték el. 
Az a férfi, aki oly nagy súlyt he
lyezett arra, hogy épen maradt temp
lomát megnézhessük, azzal az égető 
kéréssel fordult felénk; nem tud
nánk-e harangokat adományozni 
számukra Svájcból? — Sok romba
dőlt templomot láttunk, de vala
mennyi között ez a templom tetszett 
leginkább romhalmaznak előttünk. 
Itt lettünk figyelmesek arra, hogy 
megmenekült templomok is lehetnek 
rommádől-t templomok és fordítva, 
a romlbadőlt templomok felett az 
oltalom őrködhet titokzatos módon. 
Különösen a svájci embereknek kell 
elgondolkozniok azon a tényen, hogy 
a rombadőlés ugyan szerencsét
lenség, de az ettől való megmene- 
kedés nem minden esetben sze
rencse. Mily sok azoknak a templo
moknak és kápolnáknak a száma 
szerte a világon és a mi életünkben 
is, amelyek az alapokig omlottak le 
még mielőtt bombatalálat érte volna 
őket!«

Amit itt Lüthi leír, az is példa, el
rettentő példa arról, hogy mi a nem 
reformátort, az igével ellenkező 
szellemű megemlékezés a reformá
cióról. Ne így emlékezzünk!

A mi emlékezésünk: » . . .  kövessé
tek  h itö k e t. . ./« Benczúr László

KÉT HÜR EQY ÖRÖK HANQSZEREN
Istent! — Nem tudom, voltál-e már 
beteg. A m ikor a hálál valahol bele
kap a testedbe. Forró láz ágyára fe k 
tet. Am ikor lassan eltűnik mellőled  
az egész kívánatos viláig, m intha ho
mályos üvegfalak ereszkednének alá 
az ágyad köré. N em  érdekel semmi; 
hatalom , siker, pénz, öröm, szenve
dély, csak egy: — meggyógyulni! Va
lósággal cikázni kezdenek körülötted  
az emberek, orvos, gyógyszer, re
ménység, imádság. S kezded komo
lyan venni a betegségedet, m intha  
érezned, hogy ebbe bele lehet hal
ni. — Látod, ezt csinálta a reformá
ció: Isten Igéjének a -tükrét tartotta  
a lélek elé, hogy meglássad és rádöb
benjél egyszer, hogy m i lett belőled, 
mi lett a te tiszta istenarcodból, am it 
felism erhetetlenné karcolt össze a 
bűn. Kezded komolyan venni a bűnt. 
Belenézel az Isten tükrébe és sápad
tan sikoltasz fel: meg kell szabadul
nom a bűneimtől, m ert ebbe bele 
lehet kárhozni. Látod, ezért kell ko
molyan venni az Istent, a bibliái és 
a templomot.

A  reformátorok második szava ez: 
újjá ke ll születni! — A k i komolyan 
veszi az Istent, az komolyan veszi az 
életet is. A z  életet komolyan venni 
pedig annyi, m int megváltozni.

A z  újjászületésnek ezt a törvényét 
nem a reformátorok találták fel, ők 
csak újra hangosan elolvasták a fele
dékeny világnak. Haladás és újjá
születés nélkül nincs élet. A  folyó, 
amelyik megáll — az csak mocsár. 
A z éjszaka, am elyiknek nincs haj
nala — az a halál. A  tél, am elyiknek  
nincs tavasza —  temető. Elintézett,

befejezett ügyek csak a temetőben  
vannak. A z élet örök harc és örök 
hódítás. A k it nem  akarsz m inden  
pillanatban meghódítani, azt már el 
is veszítetted. A  keresztyénség nem  
valami »mennyei pénztár«, ahol az 
üdvösség belépőjegyeit osztogatják. 
Nem  intéztél el sem m it azzal, hogy 
tegnap templomban voltál, im ádkoz
tál, vagy bibliát olvastál, hogy jó 
voltál, vagy földre szállott angyal 
volt az édesanyád. Ez m ind a teg
napé. Lehet, hogy szép csillogó 
gyöngyszemek, de csak a m últ 
gyöngysorán. A z élei m indig a ma  
aranyos tűzhelyéből elibéd pattanó 
pillanat. Neked most és m indig oda 
kell állanod az Isten elé. A z élő ke
resztyénség a szakadatlan, szüntelen  
lepergő pillanatokat formáló örök 
reformáció.

Bizonyára ismered a villanyfény  
titkát. Addig van világosság, amíg 
benne a két pólus összeér. Ebben a 
világban addig van világosság, bol
dogság, üdvösség, amíg a k é t pólus: 
Isten és az ember szíve megszakítás 
nélkül összeér. A  láthatatlan szál, 
am elyik a két pólust, Istent és em 
bert összeköti — Krisztus keresztje 
a Golgotán.

Lehet reformáció száz, de amíg a 
szíved Isten szívéhez nem  ér, addig 
neked nem  lesz reformációd. Komo
lyan venni Istent és örök pillanatok 
vándorútján m indig visszatérni 
Hozzá — ez a reformáció!

Ezt üzeni ma nekünk is Luther és 
Kálvin  — két századokba csengő I 
húr az Isten világüdvözítő hangsze-1 
rén, Friedrich Lajos 1

(Gyulafehérvár. 1636.)
Űj világosság jelenék,
Ö tévelygés csendesedjék, 
Isten igéje jelenék,
Újonnan nekünk adaték,

Evangéliom erejét,
Krisztust, áldott szent Igéjét, 
Atyaisten nagy jólzedvét. 
Megmutató ő kegyelmét.

Igaz az Isten  igéje,
| Mellyel él ember elméje, 

M elynek megmarad ereje,
És nem  vész el ő reménye.

Úristen kérünk tégedet,
Erősítsd meg híveidet,
Hogy vehessük szent igédet 
És vallhassuk szent nevedet.

M ert csak te vagy bizodalmunk, 
ördög ellen nagy gyámolunk, 
Testünk ellen diadalmunk,
E világ ellen oltalmunk.

Dicsőség légyen A tyának  
És egyetlen egy Fiának 
Ezeknek ajándékának,
A  dicső Szentháromságnak.

E g y h á z z e n e i  e s t  K e le n fö ld ö n
A kelenföldi templom október 

24-én este zsúfolásig megtelt a 
! gyülekezeti ének- és zenekar első 
j őszi egyházzenei estjére. A Peskó 
i Zoltán orgonakíséretéved elénekelt 
Erős várunk után Muncz Frigyes 

I lelkész oltárt szolgálata kezdte meg 
j az egyházzenei estet. Az első szám 
i Kapi-Králik Jenőnek a gyülekezet 
negyedszádos templomszentelési 
évfordulójára írt »Ünnepi éneke« 
volt. Gárdonyi Zoltánnak dr. Pálfy 
Miklós héber eredetiből fordított 
szövegére írt 62-ik zsoltára után 
Händel: D-moll orgonaversenye kö
vetkezett. Bach kortársának ez a 
tizedik számú orgonaversenye az 
egyik legszínesebb alkotása. Peskó 
Zoltán játéka az egyes tételeket még 
élményszerűbbé tette. Sulyok Imré
nek Sík Sándor szövegére írt 28. zsol
tárfeldolgozása következett ezután. 
A három részes, imádságos han

gulatú mű bemutató előadása hang
zott fel és a hallgatóság azonnal 
szívébe zárta. Befejezésül Kodály 
Zoltán 114-ik (Genfi zsoltára) hang
zott el Sulyok Imre hangszerelésében.

A kelenföldi énekkar az orgona 
és zenekari kísérettel előadott szá
mokban komoly előkészületről és 
magas kultúráról tett bizonyságot,

Ez a lelkes kórus Sulyok Imre 
megbízható művészi vezetésével 
új magyar egyházi muzsika át
törését végzi, amikor kortár
saink egyházi zeneműveit be
mutatja és előadja. Hasznos és 
szükséges ez az úttörő munka, 
amely minden megbecsülést 

megérdemel.
A részvevő gyülekezet odaadó fi
gyelme méltó jutalma volt az elő
adásnak.

Zay László

A Z  A N G Y A L O K R Ó L
3. „Azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget“

A z  angyalok: Isten szolgái, kik kö
vetségben járnak, hogy embermentő  
m üvében eszközei legyenek. Min
denestül érettünk  vannak, miéret
tünk, bűnös, elveszett emberekért

Ezért van az, hogy megjelenésük, 
fellépésük mindig az üdvösségtörté
net egy nagy eseményét jelzi. Azt, 
hogy Isten valamit tenni készül, 
vagy már cselekedett is érettünk. 
Az Edénkért őrálló kerubja végső 
vesztébe rohanásától óvja az embert; 
angyalok látogatják Ábrahámot Is
ten barátját, választottját s első 
szövetségesét; álmában s ébren an
gyalokkal birkózik Jákob, Izrael né
pének atyja s képe és örök példája 
a bűnösöket kiválasztó kegyelem 
titokzatos útjainak; Isten angyala 
az ítélet és kegyelem követe Egyip
tom s Izrael számára a Páska fé
lelmetes éjszakáján.

S ahogy közeledik csúcspontja felé 
az üdvösségtörténet, ahogy elérke
zik az idők teljessége, mintha az 
angyaloknak is megsokasodnék a 
tennivalója. Ott találjuk őket Ke
resztelő János születésének történe
tében (Lukács 1.) éppúgy, mint a 
Jézus születését közvetlenül meg
előző történetekben, ök  adják tud- 
tul Isten akaratát Zakariásnak és 
Józsefnek s angyal köszönti a »leg
boldogabb anyát«, Máriát. Angyalok 
őriző serege vezeti s kíséri menekü
lésében a Szent Családot s angyalok 
irányítják a napkeleti bölcsek lép
teit. S a karácsonyi történet szinte 
visszhangzik az angyalszárnyak su
hogásától. Mintha a testet öltött 
Igével, Isten Egyszülöttjével maga 
az Ég, a mennyei világ is földre- 
szállt volna, hozzánk. Jeléül annak, 
hogy Isten döntő tette itt van már: 
a bűn s halál hatalmasságai ellen 
síkraszállt maga a Mindenható, ha
talmas karja egészen mélyre nyúlt

ki, az elesett ember felé. E művét 
jelzik, kísérik, mutatják s ebben ál
lanak szolgálatára az angyalok. S 
így és ezzel szolgálnak érettünk, 
nékünk is.

Mikor azután megjelenik az em
beriség történetének színén maga a 
testet öltött Ige, a Krisztus Jézus és 
megkezdi szolgálatát — egyszerre 
visszahúzódnak és eltűnnek r.z an
gyalok. Jézus életében mindössze 
kétszer hallunk róluk; a pusztai és 
a getsamanei kísértés történetében 
(Mt. 4; Lk. 2 2 , 43.). Egyébként hát
térbe húzódnak; ahol Isten Fia ma
ga cselekszik, ott nincsen számukra 
hely. S mintha az egész mennyei vi
lág is szinte lélegzetvisszafojtva 
figyelné a megváltás művének nagy 
eseményét. Csak bölcsőjénél állanak 
őrt Jézusnak angyali seregek és sír
jánál virrasztanafc. Megelőzik s kö
vetik őt, mint felkelő napot a haj- 
nalpír s napnyugtát a tűzbeborult 
alkonyi églbolt. Jelzik, hogy jön 6 
hirdetik, hogy itt volt, de már nin
csen itt, mert feltámadott.

Arról is hallunk, hogy a menny
ben nagy az angyalok öröme 
egy bűnös ember megtérésén is. 
(Lk. 15, 7, 10.). Csak arra kell ügyel
nünk, hogy valahogy a hitünk oda 
ne forduljon Istentől az ő szolgái, 
az angyalok felé. Ettől óvnak ók 
maguk, amikor arra intenek, hogy 
valahogy ne imádjunk teremtménye
ket a Teremtő helyett (Jel. 22, 8 
—9.). S a karácsonyi történetben is 
az angyalok m aguktól el s a jászol
hoz küldik a pásztorokat; oda, ahol 
pólya rongyai közé elrejtve — e 
titkos jelben kijelentve s egyben el
takarva — a hit szemével megtalál
hatják ö t,  aki seregeit is meg
m entésünk szolgálatába állítja, Jé
zust, a Krisztusi, r  r

Istentiszteleti rend
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Mp? ér az em ber, ha bibSiás?
Részlet Dezsóry László püspök 

reformáció ünnepén elmondott 
rádiós prédikációjából.

A Z  A Z  IGAZ EMBER, aki a Jé- 
zus Krisztusban való hitben  

él, elsősorban bibliás ember. M it ér 
az ember, ha bibliás? Luther Márton 
élete minden dolgában a bibliához 
igazodott. Ragaszkodott az Isten igé
jéhez. Hallgatott rá és engedelmes
kedett neki. Számára ez elsősorban 
lelki békességet hozott. Bámulatra 
méltó a kiegyensúlyozottsága, a de
rűje, a biztonsága az élet dolgai kö
zött. Nehézségek között vigasztalása 
volt, kétségek között eligazítója, a kí
sértésekkel szemben bátorítója. Egész 
környezetére átsugárzott a léleknek  
az a békéje s a meggyőződésnek az 
a biztonsága, am it a bibliás Luther  
hordozott. Biztosan választott jó és 
rossz között, igazság és tévedés kö
zött. A  szemében ragyogott az élete 
határozottsága. A  bibliás Luther a 
bibliából böleseséget \kapott a hiva
tása teljesítéséhez, megértést az em
berek iránt és fáradhatatlanságot a 
másoknak való szolgálathoz. Erőt je 
lentett egész környezetében, az egy
házban, sőt az egész társadalom szá
mára. Luther reformációja és az ú j
kor kialakulása között kétségtelen  
'kapcsolat van. Luther reformációjá
ból, Luther reformációja m ellett új 
kor született, m ely társadalmi, gazda
sági és politikai szempontból is fe l
számolta a középkort. A z  ú jkor ki
alakulása lehetetlen lett volna Luther 
felszabadító hite nélkül. A  középkor 
nyomába lépő.újkor az egyszerű em
berek m illióinak szívében csak. úgy 
verhetett gyökeret, hogy Isten L u
theren keresztül azon a ponton is 
elvégezte a középkorból való felsza
badítást, ahol az elnyomás a legszo- 
ritóbb volt. A  vallás területén. Luther 
fellépése a pápa és a középkori egy
házi tekintély ellen te tte lehetőpé azt, 
hogy a középkori egyház ne tudjon  
útjába állni a haladó em bernek ha
mis tanítás és hamis tekintély lelki 
kényszerével. Luthernek a bibliához 
való ragaszkodása biztosította azt, 
hogy a vallásos hit a középkor alko
nyán ne béklyója, hanem lendítője 
legyen az emberiségnek.

M it érték a bibliás protestáns m a
gyarok a reformáció korában? Va
lam i nagyon hasonló értékük volt 
a nép számára. A  mohácsi vész után  
voltunk, amikor a lutheri tanítás, az 
evangéliumi bizonyságtétel átsugár
zott a m i hazánkba. A  protestánsok 
je len tették ükkor és századokon ke
resztül az erőt a nép között, a m a
gatartásnak a biztonságát a történel
m i feladatok között s a meggyőző
dés állhatatosságát a különböző el
nyom ókkal szemben. Felszabadító 
erejű hitet hoztak a magyarság éle
tébe. Bebizonyosodott, am it Luther 
mondott: $Ha az ige tisztán marad, 
az élet is rendbehozható.«

A  B IB L IÁ S  EMBER típusa azóta 
is a legjellegzetesebb protestáns va
lóság. A  biblia korszakalkotó jelen-

Vető Lajos püspök ünneplése
Már közöltük a hírt, hogy D. dr. 

Vető Lajos püspök betöltötte ötve
nedik esztendejét. Az Egyházegye
tem Tanácsa, az Országos Esperesi 
Értekezlet, a Teológiai Akadémia 
tanári kara és az országos egyházi 
munkák vezetői együttes ülése az 
első nap napirendjének megtárgya
lása után baráti együttlétben ünne
pelte Vető Lajos püspököt, egyhá
zunk lelkészeLnökét. Az együttes 
ülés résztvevői nevében D. Dezsóry 
László püspök köszöntötte őt szüle
tésnapja alkalmából. Vető Lajos püs
pök megköszönte az üdvözlést és 
áldását kívánta egyházunk egész 
munkájára.

Az elmúlt héten a Magyar Re
formátus Egyház és egyházunk elő
készítő bizottságai együttes ülést 
tartottak. Ez alkalomból a reformá
tus egyház vezetői is ünneplésben 
részesítettéit Vető Lajos püspököt. 
D. Bereczky Albert püspök köszön
tötte őt beszédben és átnyújtotta a 
református egyház ajándékát: egy 
ezüst kelyhet.

tősége ku ltúm em ze tek  egész sorának 
történetében lett nyilvánvalóvá. Az 
anyanyelvre lefordított biblia, a lu
theri biblia a ném et nem zeti m ű 
veltség és közszellem kialakításában 
éppen olyan történelm i jelentőségű, 
m int a krátici biblia a cseh nép tör
ténetében, vagy a Károlyi-biblia a 
magyar nép történetében. Népünk  
életét át meg áthatotta a biblia böl- 
csesége, népünk erkölcsét nevelte és 
szilárdította az Isten igéje s népünk  
legnagyobb történelm i vállalkozásai
nak ihletője volt az Istenben bízó 
szilárd hit, a bibliás magyar embe
rek hite. Hány költőnket, írónkat ih
lette a Széntírás, s hányszor írták  
o _ legszentebb magyar vállalkozások 
zászlajára, hogy »Istennel a hazáért«. 
M ilyen a bibliás protestáns ember? 
Ma is olyan és m a is annyit ér, m in t 
am ilyen volt Luther és am ennyit ért 
Luther, am ilyenek voltak a bibliás 
protestánsok és am ennyit értek a bib
liás protestánsok századokon keresz
tül. Elsősorban is lelki békességük 
van. Kiegyensúlyozottságuk, derűjük  
és biztonságuk az élet dolgai között. 
Egész környezetükre átsugárzik a lé
léknek ez a békéje s a meggyőző
désnek ez a biztonsága. Jó és rossz 
között, igazság és tévedés között tisz
ta szem mel ítélnek. H ivatásuk telje
sítéséhez bölcsek, az em berek iránt 
megértőek, a társadalomnak váló 
szolgálatban fáradhatatlandk. Erköl
csösek, határozottak és megbízhatóak. 
Vagyis olyan emberek, akikre nagy 
időkben szükség van, olyanok, alkik 
nagy feladatokat és nagy próbákat 
bírnak. Sem m i közünk nem  volna a 
reformációhoz, ha már nem  volná
nak közöttünk ilyen bibliás protes
tánsok. Bízom benne, hogy senki sem  
tartja ünneprontásnak, ha Isten igé
jének világosságában most arra fi
gyelm eztetek, hogy a protestáns egy
házak ú. n. bibliás emberei közt en
nek  a lutheri hagyománynak csúnya 
elkorcsosodása is lehetséges.

A z elkorcsosodás abban m utatko
zik , ha ezekben a bibliás emberekben  
nem a lélek békéje űralkodvk, ha
nem a benső meghasonlás lelki há- 
nyatottsága, a világ dolgai és a val
lás dolgai között. A z  is elkorcsoso
dás, ha ilyen emberekben nem  a 
meggyőződés biztonsága, hanem a 
vallásos bigottság konoksága érvé
nyesül. A z  is elkorcsosodás, ha ezék  
az em berek a bibliájukra hivatkoz
nak, de mai hivatásuk teljesítésében  
ingatagok vagy értetlenék. A z is, ha 
az em berek iránt türelm etlenek, ha 
lelki imperialisták. A z  is korcsoso- 
dás, ha nem  következik a vallásos
ságukból az egész társadalomnak 
való fáradhatatlan szolgálat, sőt in 
kább úgy gondolják, hogy a vallásuk 
a társadalomból való lelki-disszidálás 
alapindoka lehet. Lutheri értelemben  
váló bibliás evangélikusokra van  
szükség és sem m i közünk nem  volna 
a reformációhoz, ha már nem  vol
nának közöttünk igazi lutheri bib
liás protestánsok.

AZ ŐTESTÁMENTUM KÖLTŐI RÉSZEIBŐL

KERESSÉTEK AZ URAT!
És. 55, 6—7.

Keressétek az URat, 
míg megtalálható, 
kiáltsatok hozzá, 
m íg közel van!
Hagyja el útját 
a gonosz,
a bűnterhelt ember 
számítgatásait: 
térjen meg az ŰRhoz 
s ő könyörül rajta, 
Istenünkhöz, m ert 
megbocsát bőséggel.

A nemsokára ránk köszönte? új egy
házi esztendőben az igehirdetések 
alapi-gél az ótestamentum perikopái 
lesznek. Közölük a költői szépségű 
és formájú részeket rendszeresen kö
zöljük majd Bodrog Miklós műfor
dításában. A fordításokat tudományos 
szakszempontból ellenőrizte dr,* Pálfy 
Miklós teológiai dékán, a-z ótestamen- 
trnni tudományok tanára.

Evanstoni delegációnk jelentést tett az Egyházegyetesn Tanácsának
Jelentős határozatok egyházunk ökumenikus kapcsolatainak ápolására

A z  Egyházegyetem elnöksége ok
tóber 27—28-ra hívta össze az Egy
házegyetem Tanácsát, mely ez al
kalomból szokásos ülését tartotta és 
az időszerű egyházi kérdéseket tár
gyalta. Az Egyházegyetem Tanács
ülése azonban nagy jelentőséget ka
pott azáltal, hogy vele együtt ülése
zett az országos Esperesi Értekezlet 
s a gyűlésre meghívták a Teoló
giai Akadémia tanárait és az or
szágos egyházi munkák vezetőit is. 
Ez a széleskörű egyházi vezetői 
értekezlet hallgatta meg D. dr. 
Vető Lajos és D, Dezséry László 
püspök jelentését az Egyházak 
Világtanácsa Evanstonban rende
zett második nagygyűléséről. Egy
házunk evanstoni delegátusai két 
iratban számoltak be szolgálatukról. 
D. dr. Vető Lajos püspök jelentésé
nek címe: »A Magyarországi Evan
gélikus Egyház delegációjának je
lentése az Egyházak Világtanácsa 
második nagygyűléséről.-« D. De
zséry László jelentésének címe: »Az 
Egyházak Világtanácsa második 
nagygyűlésének jelentősége és ered
ményei.« A két jelentés bő ismerte
tést ad a nagygyűlésről és egyhá
zunk delegációjának szolgálatáról. 
A jelentések több, mint háromórás 
előadása után az Egyházegyetem Ta

nácsa megvitatta a jelentéseket és 
határozatokat hozott.

Az Egyházegyetem Tanácsa hatá
rozata örömmel vette tudomásul 
egyházunk delegációjának jelentését 
és köszönetét fejezte ki a püspö
köknek az elvégzett ökuménikus 
szolgálatért.

Az Egyházegyetem Tanácsa kö
szönetét mondott a Teológiai Aka
démia tanárainak és mindazoknak, 
akik az evanstoni nagygyűlés tanul
mányi anyagának feldolgozásában 
és a magyar protestáns állásfogla
lás előkészítésében részt vettek.

Örömét fejezte ki afelett, hegy 
D. dr. Vető Lajos püspököt, egyhá
zunk lelkészelnökét, az Egyházak 
Világtanácsa Központi Bizottságá
nak tagjává választották.

Az Egyházegyetem Tanácsa ha
tározatában szeretettel köszönti dr. 
Franklin Clark Fryt, az Észak- 
Amerikai Egyesült Lutheránus egy
ház elnökét abból az alkalomból, 
hogy az Egyházak Világtanácsa a 
Központi Bizottság elnökévé válasz
totta.

Az Egyházegyetem Tanácsa, mely 
annakidején engedélyezte azt, hogy 
az evanstoni delegáció meghívja az. 
Egyházak Világtanácsa Központi 
Bizottságát Magyarországra, most

örömmel vette tudomásul, hogy az 
Egyházak Világtanácsa Központi Bi
zottsága 1956-ra tervbe vette, hogy 
az évi ülését Magyarországon 
tartja. Áz Egyházegyetem Tanácsa 
minden erejével hozzá fog járulni 
ahhoz, hogy ez a nagyjelentőségű 
ökuménikus gyűlés Magyarországon 
eredményesen tanácskozhassak, mert 
tudatában van annak, hogy az egy
házak és a népek közötti ieszültség 
enyhítésének ez az alkalom is je
lentős munkása lehet.

A Tanács ezután Isten áldását 
kívánta az Egyházak Világtanácsa 
Központi Bizottságának munkájára.

Az Egyházegyetem Tanácsa hatá
rozata felhívja egyházunk vezetősé
gét arra, hogy gondoskodjék, ar
ról, hogy az Egyházak Világtanácsa 
tanulmányi munkájában egyházunk 
továbbra is hathatósan részt ve
gyen s ápolja az egyházak közötti 
megértést.

Külön határozat szól arról, hogy 
az Egyhézegyetem Tanácsa felhívta 
az egyházi vezetőséget arra, hogy a 
Lutheránus Világszövetség legkö
zelebbi világgyűlésének tanulmányi 
anyagát is dolgoztassa fel és ápolja 
egyházunknak a Lutheránus Világ« 
szövetséggel való jó viszonyát.

A H O G Y  E N G E M  T A N Í T O T T A K
Kisdiák voltam  aklcor, amikor elő

ször vettem  kézbe a Bibliát. K íván
csian lapozgattam: ebben van az a 
sók m inden, am it a papok tudnak, 
prédikálnak és tanítanák s itt van  
mindannak a forrása, am i gyerm ek- 
világomat körülvette: karácsonyi em 
lékek, szülői tanítás, otthoni nevelés, 
húsvéti örömök. Persze képzeletem 
ben ott gyökerezett a karácsonyfa, 
húsvéti locsolkodás s még a kokár
dád március idusa is, hiszen a tem p
lomból indultunk arra is.

Arra már nem  emlékszem , hogyan 
nyiladozott lassan elém  a lapokról a 
nagy Történet a Názáretiről, de visz- 
sza-visszatér szívembe az az óra, 
amikor bibliaolvasásra buzdulva, m i 
leonfirmandusok, fö lte ttük  a kérdést, 
fedjék fe l végre összefogóan ennek 
a könyvnek a titkát. A z  élő, írott és 
hirdetett igéről ilyenlzéppen szólt a k 
kor a tanítás.

Isten látja, hogy m i, bűnös em 
berek Tőle távol élürúk. Hogy a bűn
ből kiemeljen, megkönyörül rajtunk, 
megszólít m inket s vissza akar hívni 
magához.

M indezt Jézus Krisztus által végzi. 
Ezért szoktuk Krisztust Igének is ne
vezni. Keressétek csak m e g . . .  — s 
m i lapoztuk buzgón Jn. 1, 1—4-et. 
Általa szól hozzánk, ö  az élő Ige.

M ielőtt az élő Ige testté, emberré 
lett volna, szólták róla a próféták  
s m egjövendölték eljövetelét. A z  
apostolok pedig már hallották a testté  
lett Ige tanítását, szem m el láíták 
halálát és feltámadását s bizonyságot 
tettek az ő dicsőségéről. A  prófétáik 
és apostolok bizonyságtevését írásba 
foglalták. Ez az írott ige, a Biblia.

Ezt a kereken ezer oldalas köny
vet Isten Szentlelke sok hivő ember
rel íratta meg résziht héber, részint 
görög nyelven. Több száz év alatt ke
letkezett. Ism ert szerzők és ism eret
lenektől való gyűjtem ények szerepel
nek benne. Ma már a világnak ösz- 
6zes számottevő nyelvére lefordítot
ták. Azok. akik  írták, számunkra  
Istennek tolmácsai a Szentlélek által.

A  próféták bizonyságtevését az 
Ószövetségben, az apostolok bizony
ságtevését az Újszövetségben foglal
ták össze. A  Bibliának ezt a két ré
szét Krisztus személye kapcsolja ösz- 
sze. Ot jövendöli az Ószövetség s 
róla szól az Újszövetség. Ezért a két 
rész szorosan összetartozik.

A z Írott igét Isten az egyházban 
teszi számunkra ma is élővé akkor, 
amikor a prédikáció által hirdetteti 
számunkra. Ez a m a szóló, a hirde
tett ige.

No, ezeken elgondolkoztunk s jö tt 
a gyakorlati kérdés: m i m it jelent 
benne s hogyan kell olvasni?

Míg meg nem  tanulod — szólt a 
magyarázat — a tartalomjegyzék 
alapján keresd ki az egyes könyveket 
benne. Ezek fejezeteikre (részekre) 
oszlanak, a részeket versek tagolják. 
Mindez a könnyebb áttekintés végett 
van s már régen együtt volt a biblia 
mai szövege s használták, am ikor ezt 
a felosztási elvégezték benne. A  fe je
zetek élén olvasható, tartalm at jelző 
apróbetűs m ondatok is jóval későbbi 
eredetűek s a gyors keresést segítik 
elő. Betűkülönbségek is az eligazo
dást segítik. Vastag betűvel szedték 
a különösebben jelentős mondatokat. 
Dűlt betűvel azokat a szavakat, ame
lyek az eredeti héber, ill. görög szö
vegben nincsenek benne, de a m a
gyar m ondatszerkezet az érthetőség 
m iatt szükségessé teszi a betoldást. 
Az egyes versék alatt sokszor fe l
tün te tik  apró jelzésekkel az ú. n. 
párhuzamos helyeket. Ha ezeket fe l
keressük, ugyanazt, vagy hasonló igét 
találunk a megjelölt helyen.

M indezek a felírásdk és jelzések a 
Biblia könnyebb forgatása végett 
vannak.

Ez m ind szép, de a megindulás ne
héz — m ondtuk. A z  első lapokról 
még csak-csak ismerősen szól a te
remtés-történet, bűnbeesés stb., de 
nem sokra rá megbicsaklik a buz
galm unk a sok unalmas, ódon m on
daton.

Persze, hogy nincsen nehézség nél
kül — hallottuk a tanítást. — De 
kezdd el az Újszövetséget, olvasd vé
gig, kivéve a Jelenések könyvét, m ert 
az nehéz. A ztán keresgéld ki az 
Ötestamentomból azokat a részeket, 
am iket már részben ismersz, vagy 
hallottál róla. Kíváncsiskodj bele, 
hogy mi van előtte, m i utána. Így az
tán ném i ism erettel indulj neki bát
ran az Ószövetségnek s olvasd el 
elejétől végig az egész könyvet. Ne 
félj, ha sokat nem  értesz. Fuss át 
azokon is s próbáld kibogozni a köny- 
nyebb kérdéseket. Közben figyelj az 
igehirdetésekre s az alapigét otthon  
keresd k i  újra. Olvasd el azt is, ami 
előtte s utána van s gondolkozz. ,

Hallottam én azóta is sok tanácsot 
arra, hogyan kezdjen hozzá az em 
ber, de ez világos és járható ú t ma
radt a számomra. így haladtam.

De fö lte ttünk akkor még egy kér
dést. Ha em berek írták, m in t tud
juk, m i benne akkor az, am i Isten
től való? Hogyan ism erhetek rá Is
ten szavára?

Ez a kérdés azóta is kifogyhatat
lan izgalmú kérdés maradt a szá

momra, bár végigtanultam  sok bölcs 
könyvet, teológiai fejtegetést s meg
hallgattam sok véleményt. De az a 
régi, első tanítás m élyen gyökeret 
vert bennem s hasznos volt. Így szó
lott.

Nézzétek, én így teszek. Minden 
nap, amikor csend van körülöttem, 
előveszem néhány percre a Bibliát. 
Elolvasok néhány összefüggő verset, 
am int az ú tm utató szerint, vagy fo ly
tatólagos olvasásban következik . 
Ezen elgondolkozom. Tudom, hogy 
az elolvasott részben Isten  m eg
szólított engem. Hogy ezt m egért
sem, így kell fe ltennem  magarában 
a kérdést: m it m ond nekem  Isten? 
Így a leggyakrabban világosan fe l
ismerem, hogy mire figyelm eztet, 
tanít, erősít, vagy vigasztal, ígér.

Például: János 3, 16-ban olvassuk a 
jól ismert mondatot: Úgy szerette 
Isten a világot stb . . . ;  M it m ond Is
ten s éppen nekem ? A zt, hogy úgy 
szeretett engem, Kis Pétert, Nagy 
Jánost, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy higgyek benne s akkor örök 
életem  lesz.

Igen, ez könnyű! — vágtuk rá —, 
de Máté legelején ott van a hosszú 
névlista: Á b ra h á m . nemzé Izsákot, 
Izsák nem zé Jákobot s tb . . .  — I t t  
tessék feltenni a kérdést! — s már 
örültünk a megfogott Oktatón.

Fel is tesszük  — hangzott a vá
lasz -— de előbb hadd kérdezzem  
meg, em lékeztek-e arra, m it ígért 
Isten Ábrahámnak?

— Hogy az utódai közül fog szü
letni a Messiás —  m ondtuk rá a 
leckét.

— Hát Dávidnak?
— Neki m egújította  ezt az ígéretet.
— No, akkor nézd meg, m i van a 

névlista elején, m i a közepén s m i 
a végén?

—■ Ábrahám, Dávid, Jézus Krisz
tus — olvastuk.

— Lám, néha kell egy kis biblia- 
lörténeti ismeret is. Tegyük hát fe l 
a kérdést: m it m ond Isten nekem  eb
ben a névlistában?

M ély csönd, elgondolkoztunk.
— Azt, hogy Isten m egtartja az 

ígéretét — szólalt meg egyikünk.
Igen, így tanították engem Bibliát 

olvasni egykor. Jól tanítottak. Sok
szor szólt, vezetett és tanácsolt en
gem is azóta is az én Uram. S az 
első óra csendes felfedezése áldott 
bizonyosság lett azóta, amiben soha
sem csalódtam: Isten m egtartja az 
ígéretét. Koren Emil

„Istenünk beszéde mindörökre megmarad!" (é z 8. 4o , s.>
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„Nincs evangéliumi keresztyénség jó hazafiság nélkül“
«— idézte dr. Ottlyk Ernő teológiai 
tnézeti tanár Haubner Máté püspö
köt, az 1848-as szabadságharc ide
jén nagy becsületet szerzett evan
gélikus püspökünket, az Egyház- 
egyetem Tanácsa, az Országos Es
peres! Értekezlet, a Teológiai Aka
démiai tanárok és az országos egy
házi munkáik vezetőinek együttes 
értekezletén. A kétnapos értekezlet 
második napján tette dr. Ottlyk 
Ernő azt a javaslatot, hogy az ér
tekezlet foglaljon állást a Hazafias 
Népfront megalakulásával és Pro
gramm jával kapcsolatban.

»■Egész népünket átható nagy
nemzeti eseményként megala
kult a Hazafias Népfront. . .  
Tisztelettel javasolom, foglal
junk állást ezzel a nagyjelentő
ségű üggyel kapcsolatban, 
amelynek minden igaz magyar 
ember és minden jó keresztyén 
szívét szent lelkesedéssel eltöltő 
célkitűzései: hazánk független
ségének és szabadságának vé
delme, népünk jólétének emel
kedése, mezőgazdaságunk fel
lendítése, hazánk minden hon
polgárának egységbe tömörítése 
a nagy nemzeti feladatok meg

valósítására«.
Az országos értekezlet nagy taps

sal fogadta a javaslatot. Egyházunk 
legmagasabb országos testületéi a 
reformáció ünnepének hetében, 
egyházunk nagy nemzeti hagyomá
nyainak öntudatával tárgyalták ezt 
a kérdést. A javaslattevő vissza
emlékezett nemzeti hagyományaink
nak tündöklő eseményeire. »Magyar 
evangélikusnak lenni négyszáz óven 
át, egyet jelentett nemzetünk leg
jobbjainak célkitűzésével. Ezen az 
úton járt Krmarnn Dániel püspök, 
amikor a nemzeti függetlenség vé
delme érdekében megáldotta Rá
kóczi szabadságharcának zászlóit. 
Ezen az úton járt Tessedik Sámuel, 
amikor a földművelő nép felemelé
sén fáradozott. Ezen az úton járt 
Haubner Máté püspök, aki szá
munkra szóló tanulságként is val
lotta 1848-ban: »Nincs evangéjmi 
keresztyénség jó hazafiság nélkül.« 
Ezen az úton jártak hitbeli őseink, 
akik Isten emberszeretetre vonat
kozó parancsát nemzetünk konkrét 
eéllkdtűzéseinek előmozdításával szol
gálták. Ez az út a ml négyszázéves 
magyar evangélikus történelmünk 
útja. Ehhez kell hűeknek lennünk 
ma is. És akkor meg fog valósulni 
Petőfi szava: »Most egy a lélek, egy 
a szív, a kar . . .  Mikor győznél, ha 
most ssm, oh magyar!*

A Hazafias Népfront alakuló 
kongresszusán részt vettek számoltak 
be ezután a Hazafias Népfronttal 
kapcsolatos felfogásukról és egy
házi feladatainkról. D. dr. Vető Lajos 
püspök örömmel számolt be arról, 
hogy

»evangélikus egyházunk szépen 
képviseltethette magát ezen a 
kongresszuson. Egyetemes fel
ügyelőnkön, a Déli Egyházkerü
let felügyelőjén, püspökeinken 
kívül számos lelkész vett részt 
rajta, mint küldött. A megala
kult népfrontbizottságokban is 
a falvaktól kezdve egészen az 
Országos Tanácsig egyházunk 
lelkészei közül számosán kaptak 
tisztséget. Mindezt dolgozó né
pünk felénk és egyházunk felé 
megnyilvánuló megtisztelő bizal

mának tekintjük.

Ez a bizalom onnan származik, 
hogy egyházunk népe, lelkészeink, 
vezetőink a felszabadulástól kezdve 
lelkesein kivették részüket hazánk 
újjáépítéséből, bákénik védelméből 
és hogy ebbe a munkába és küzde
lembe évről-évre, sőt napról-napra 
egyre többen kapcsolódnak be még 
több odaadással. Ebben kétségtele
nül nagy része van az új szakasz 
nemzeti politikájának, mely a leg
komolyabban vehető és járható útja 
népünk jóléte emelésének.«

A nagy országos értekezlet jóleső 
örömmel hallotta a beszámolókból 
art az egész egyházunkat megtisz
telő tényt, hogy egyházunk két püs
pökét megválasztották az Országos 
Tanácsba s hogy

espereseink közül többen a Ha
zafias Népfront Megyei Bizott
ságában vannak. így többek kö
zött Mekis Ádám Békés megyé
ben, Válóit János Pest megyé
ben, Weltler Rezső Győr-Sopron 

megyében.
Az országos értekezlet tagjai több

ször örvendezve visszatértek arra 
is, hogy Darvas József népművelési 
miniszter, a Déli Egyházkerület fel
ügyelője tartotta az országos kon
gresszus beszámolóját s hogy alel- 
nöke lett a Hazafias Népfront Or
szágos Tanácsának. Mihályi! Ernő 
népművelési miniszterhelyettes, egy
házunk egyetemes felügyelője pedig 
ugyancsak tagja a Hazafias Nép
front Országos Tanácsának. Mindez 
mutatja egyházunk igaz és gyümöl
csöző összhangját a magyar nem- 
-zetteL

Múltúnk és jelenünk a népünk 
közötti hazaszerető munkálkodás 
egyházi szellemét igazolja. Helyesen 
állapította meg Vető Lajos püspök:

»A mi evangélikus szívünk mé
lyén is ott ragyognak a haza
szeretetnek ezek a fényes csil

lagai.
Nem tartjuk véletlennek, hanem Is
ten különös kegyelmének és szere
tettnek, hogy éppen mint evangéli
kusokat is a magunkéinak vallhat
juk hazánk oly nagy fiait, mint Pe
tőfi Sándort és Kossuth Lajost, aki
ket a kongresszus oly sokszor idé
zett. Isten bizonyára azért adta őket 
egyházunk fiai közül nemzetünknek, 
hogy velük minket, evangélikusakat, 
különösképpen is lelkesítsen a ha
zaszeretetre. hazánk és népünk oda
adó, hűséges és áldozatos szolgála
tára. Ideje tehát, hogy felismerjük 
azokat a konkrét földi feladatokat, 
amelyeknek teljesítésére Isten elhí
vott bennünket, azokhoz erőt, al
kalmakat és világosságot is adott.«

Ezekről a konkrét feladatokról 
beszélt azután D. Dezséry László 
püspök.

»Az Idő, amelyben az egész or
szág keresi az új magyar haza
fiság igazi tartalmát és meg
valósítását, alkalmat ad nekünk 
arra, hogy az eddiginél még 
gyakorlatiasabb segítséget nyújt- 

i sunk a nemzeti életnek. A mi 
hazafias állásfoglalásunkra le

het számítani«
— mondotta Dezséry püspök, majd 
rámutatott arra, hogy ennek az új 
hazafiságnak fő célkitűzése »a jú
niusi program« megvalósítása.

»Ez a júniusi program lénye
gében paraszt-program. A me
zőgazdaság fejlesztésének, a pa
rasztság felemelésének nagy 
hangsúlyt adott. Az az általános 
öröm a mi egyházunkban, hogy 
ez a program jóléti program. 
Mégpedig elsősorban a paraszt
ság felemelése irányában, de 
természetesen az ország egésze 

irányában.«
A továbbiakban a püspök arról 

beszélt, hogy mit tehetnek a lelké
szek a gyülekezetekben, az egyház
megyékben és országos vonatkozás
ban a Hazafias Népfront céljainak 
megvalósításában. Ezzel fejezte be 
beszédét: »Valóban megható az,
hogy milyen sok helyen jutottak 
szóhoz evangélikus lelkészek a Ha
zafias Népfront munkájában már 
eddig is és hogy a magyar nép máris 
milyen sokoldalúan láthatta meg, 
hogy milyen erős és természetes 
összefüggésben van a mi vallásos
ságunk és hazafiságunk.«

A kongresszusi küldöttek közül 
ezután Mekis Adám püspökhelyet
tes szólt hozzá: »Úgy éreztem az 
egész kongresszuson, hogy ez az 
egész népnek igazi parlamentje. Ezt 
már összetétele is mutatta. A részt
vevőik egész életükre kiható él
ményt és ösztönzést kaptak, hogy 
tisztánlátással tudjanak dolgozni a 
Hazafias Népfront céljainak meg
valósításéin.«

Grünvalszky Károly egyetemes 
főtitkár nagy beszédben foglalko
zott lelkészeinknek a közügyakben 
való részvételével s erűnek a kérdés
nek szinte egész problematikáját 
feltárta. Lelkiismeretet ébresztő 
módon foglalkozott egyesek lema

radásának okaival a közű-gyekben 
való részvétel tekintetében. Sür
gette, hogy

lelkészeink az eddigi hűséggel 
és még több odaadással vegye
nek részt a nemzeti közügyek
ben. Vallotta, hegy a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház a 
nagy történelmi egyházak közé 
tartozik s azokkal együtt kell 
megfelelő részt vállalnia és he
lyet kapnia az országos köz

ügyekben.
Gyöngyösi Vilmos esperes arról 

számolt be, hogy a Borsod megyei 
küldöttekkel együtt mily öröme veit 
a nemzeti egységnek abban az ér
zésében, mely a kongresszust átha
totta. »A magyar ember mindent 
meghallgat, de a maga esze szerint 
jár el. És akkor fogja elhinni az 
igazat, amikor cselekedetekben meg
valósulva látja azt. Döntő dolog, 
hogy szívünk, szavunk, részvételünk 
igaz és őszinte legyen.«

Gartai József espereshelyettes 
után Lehel Ferenc egyetemes ta
nácstag szólalt fel és szép példáit 
hozta a maga tapasztalatából an
nak, hogy a lelkészek milyen nagy- 
jelentőségű nemzeti ügyekben tud
nak felszólalni az illetékes fórumok 
előtt és hogy milyen méltánylást 
és meghallgatást kapnak, amikor 
ezt a felelősségteljes szolgálatot 
végzik. Fillöp Dezső esperes beszá
molt arról, hogy vidéki lapok mi
lyen bőven hozzák lelkészeink meg
nyilatkozásait a haza ügyében.

Káldy Zoltán esperes arról szá
molt be, hogy a pécsi bányászok és 
a pécskömyéiki állami gazdaságok 
népével foglalkozva, hogyan ismer
te meg ezt a népet, mely őszintén 
és bátran foglalkozik a közügyek
kel. A lelkészek nemzetszolgálatá
ról azt vallotta, hogy »nemzetünket 
úgy tudjuk legjobban segíteni, ha 
a magunk helyén az igének, a tel
jes igének jó hirdetése által szolgá
lunk. Mi a magunk helyéin tudjuk 
legjobban szolgálni nemzetünket,« 
Példákat hozott fel a termelőszövet
kezeti mozgalommal kapcsolatos' 
egyházi állásfoglalás érvényesítésé
ből és vallotta, hogy

Isten igéjével nagy nemzetszol
gálatot végezhet az egyház.

»Nekem inkább az a problémám, 
hogy téinyleg ezt a tiszta igét hirde
tik-e templíjmainkban, másfelől, 
hogy nem szűkítik-« meg az igét 
ebből az alapállásból.«

Weltler Rezső esperes, Lágler Bóla 
egyetemes tanácstag és Válint Já
nos esperes mind a nemzet életé
ben való őszinte szolgálat készsé
géről szóltak. »Legnagyobb megbí
zatásnak érzem azt, hogy abban a 
körbein, ahová Isten állított, az ige 
teljes hirdetésével szolgáljam hazá
mat is és ugyanakkor a helyi ható
ságokkal és népi szervekkel még 
teljesebb, szeresteiben éljek. Szolgál
jak, mint közkatona s népünkkel 
továbbra is együtthaladjak . .«

Ez volt az egyetemes állásfog
lalás. Egyházunk legmagasabb 
testületet hitet tettek népünk 

szolgálata melleit.
Az Egyházegyetem Tanácsa ha

tározottan fejezte ki örömét a fe
lett, hogy egyházunk püspökeit a 
Hazafias Népfront Országos Taná
csába választották.

Isten áldása legyen a Népfron
ton. Ö építse nemzetünk egységét!

J E G Y Z E T E K
SOPRON  október első hetében 

háromszoros ünnepet ült: három 
művelődési intézményének jubileu
mát. A magyar irodalomtörténészek 
is ott tartották vándorgyűlésüket.

Szeretnénk rámutatni arra, hogy 
a soproni hétnek volt egy érdekes 
magyar evangélikus vonása, mely 
országos szempontból is jelentős. Az 
irodalomtörténészek vándorgyűlé
sén, október 10-én, vasárnap, a vá
rosi tanácsház nagytermében Peéry 
Rezső, az egykori evangélikus líce
umnak, a mai Berzsenyi-gimnázi
umnak igazgatója, a Soproni Ma
gyar Társaság szerepéről tartott 
előadást. Rávilágított e társaság 
szerepére a magyar felvilágosodás 
irodalmi életében. E társaság jelen
tősége nem ismeretlen a magyar 
evangélikusságban. Alapítója Sop
ron egyik magyar hagyomány-őrző
je: Kis János, a költő és püspök 
volt. Kazinczy büszkén mondta ma
gát a társaság tagjának. A marok
nyi magyar ifjú az akkori elnéme- 
tesített városban történeti értékű 
erőfeszítést tesz, hogy . közönséggé 
szerveződjék, s irodalmi igényt és 
magyar tudatot alakítson az evan
gélikus líceum diákjai közt.

Peéry Rezső eddig ismeretlen le
véltári anyagot mutatott be az is
mert adatok mellé, hogy teljessé 
tegye azt a képet, amely nem 
utolsósorban a magyar evangé- 
likusság haladó szelleméről beszél. 
Hisz a Martinovics-összeesküvés

előtti hónapokról van szó, amikor 
a nyelvvel együtt a szellem is vál
toztató kedvvel éledt a társadalom
ban. Feladataira ébredt a magyar 
értelmiség. S ebben a hullámve
résben olyan diák-önképzőkörnek, 
mint a Soproni Magyar Társaság 
és tanáraiknak komoly szerepe 
volt. E sorok írójának, a soproni 
előadáshoz hozzászólva, az a fela
data támadt, hogy a soproni felvi- 
lágosodási képet országos keretbe 
helyezze. S ekkor felsoroltam, hogy 
két évvel Sopron előtt létrejött ha
sonló diákegyesület a pozsonyi 
evangélikus líceumban, s megvolt 
ugyanaz Eperjesen és Késmárkon 
a mi híres középiskoláinkban. Azok 
a tanárok és azok a diákok ott nem
csak lángoltak, hanem e nemzet vá
rosi igényét és ízlését, magatartását 
csiszolták, az irodalom, a magyar 
irodalom olvasóinak táborát tobo
rozták. A 17. században a magyar 
református iskolák állottak a hala
dás élén hazánkban, a 18. század
ban az evangélikus gimnáziumok 
tartják a zászlót. S köztük töretlen 
hűséggel és eleven erővel Sopron. 
A  mai igazgató kemény hangsúl
lyal szólott s mintegy elérzékenyül- 
ve elődjeiről, a Raics Péterekről, 
akik Sopron kemény falai közt ke
mény spártai jellemeket formáltak. 
S az ifjak értettek a szóból. Sopron 
jubileuma a magyar Lutheránia 
ünnepe is tehát.

Szalatnai Rezső

1054 november 7. — Biblia-
vasárnap: »Amik Felőle megírat
tak.« — Csel. 8, 26—-38. — Jn 20, 
30—31. — Liturgikus szín: zöld.

RÄDIÖS FÉLÓRÁT közvetít a Pe
tőfi rádió november 7-én, vasárnap 
reggel fél 9 órakor. Igét hirdet: D. 
dr. Vető Lajos püspök.

BUDAHEGYVIDÉKEN a refor
máció-heti sorozatban Szakács László, 
Ném eth Géza, Táborszky László, 
Plaichy Lajos, Szabó Vilmos és Schu- 
lek Tibor, a fejér-kom árom i egyház
megye lelkészei hirdették az igét.

ANGYALFÖLDÖN november 7-én 
délután 5 órai kezdettel tartja a gyü
lekezet havi szeretetvendégséget. Elő
adást tart: Várady Lajos esperes, 
budavári lelkész. »Üj Ének« címen 
vallásos témájú darabot adnak elő a 
gyülekezet tagjai. A szereíetvcndég- 
ségre a gyülekezet vezetősége ezúton 
is szeretettel meghívja a gyülekezet 
tagjait, barátait és minden érdeklő
dőt.

ÓBUDÁN novem ber első hetében 
dr. Gaudy László szolgálatával tartot
ták a reformáció-hetet. November
7-én, délután 6 órakor szeretetven- 
dégség lesz. A z  óbudai evengélikus 
és reform átus énekkar énekel, az 
ifjúság pedig »A kik  m egtalálták az 
életet« címen hangjátékot ad elő.

A PEST MEGYEI EGYHÁZ
MEGYE lelkészi munkaközössége ok
tóber 29-én Budapesten gyűlést tar
tott. Úrvacsorát osztott Ruttkay- 
Miklián Géza gyón! lelkész, Detre 
László és Maróti János vezetésével 
közös bibliatanulmányozás folyt. 
Nagyböcskay Vilmos pilisi lelkész 
»Isten országa — keresztyén etika« 
c. előadását élénk megbeszélés kö
vette. Keve Lajos országépítésünk új 
szakaszénak egyházi vonatkozásairól 
tartott előadást. Az egyházi sajtó és 
szeretetszolgálat kérdéseinek megbe
szélése után, Válint János esperes 
adott tájékoztatót.

ÚJPESTEN a protestáns egyházak 
közösen tartották a reformációi ige
hirdetés-sorozatot. Váltakozva szol
gáltak a helyi lelkészek, a gyüleke
zet pedig örömmel és nagy érdeklő
déssel hallgatta bizonyságtételüket 
egymás templomában.

BUDAÖRS ÉS TÖRÖ KBÁLIN T, 
Budafokhoz tartozó szórványokban  
október 31-én a református gyüleke
zettel együtt ünnepeltek.

A  S Z IL S Á R K Á N Y  — SOPRON» 
NÉM ETI gyülekezet szeptem berben  
önkéntes m unkával m integy 3500 fo 
rint értékű javítást végzett szilsár
kányt templomán. Október 17-én, 
aratási hálaünnepen em lékeztek meg 
erről. Délelőtt Szilsárkányban, dél
után Sopronnámetiben Dombi László 
felpéci lelkész prédikált. Este a val
lásos esten a csornai gyülekezet tag
jai és énekkara szolgált, Dombi 
László pedig »Egymás terhét hor
dozzátok-» címen tartóté előadást.

KISKÖRÖSÖN dr Ottlyk Ernő 
teológiai tanár szolgált a reformáció 
napi istentiszteleten és emlékesten. 
Kísérőműsort a gyülekezet vegyes
kara adta. A hívek nagyszámban 
vettek részt az esten.

A  SOMLÓSZÖLLÖS1 gyülekeze
tei október 24-én meglátogatta Ha
lász Béla esperes. Úrvacsoraosztás 
után beiktatta az új egyháztanács 24 
tagját és a szám vevőszék három tag
ját. A  templomi ünnepségen szolgált 
Bácsi Sándor pápai lelkész és kö
szöntötte az új egyháztanácsosokat.

A LÉBÉNYI lelkészi állásra D. dr. 
Vető Lajos püspök az 1953. évi zsi
nati törvény alapján. Szabó Kálmán 
gyomai lelkészt küldte ki rendes 
lelkészül.

C SALÁD I HÍR: Fekete István  
hévizgyörki lelkésznek és feleségé
nek, Hollósy Zsófiának, október 31-én 
második leánygyerm ekük született. 
Neve: Ildikó Katalin.

SZABADI, a dombóvári gyülekezet 
filiája templomának 100 esztendős 
évfordulóját ünnepelte. Az ünnepi 
szolgálatot Káldy Zoltán esperes vé
gezte Zsolt 84, 1—5. alapján. A köz
gyűlésen Attalay Kornél gondnok 
köszöntötte az egyházmegye elnök
ségét és a gyülekezeteit, majd dr. Pose- 
vitz Albert egyházmegyei felügyelő 
meleg szeretettel köszöntötte az ün
neplő gyülekezetei. Cséry Lajos lel
kész felolvasta a templom történetét,

CSÖGLÉN egyhangúlag felügyelő
nek választották Baráth Kálmánt. 
Vele együtt ik ta tta  be a lelkész 
Nagypirit ú j gondnokát: Isó Dezsőt, 
Adorjánháza új gondnokát: Ferenczi 
'Kálmánnét, Szabó Dénes pénztárost 
és 5 új csöglei presbitert. — Refor
máció ünnepén a csöglei gyerm ek
bibliakör tagjai reformációi jelenetet 
adtak elő, az adorjánházi filiában  
pedig . a reform átusokkal tartottak  
közös ünnepélyt.

BUDAFOKON Bodrog Miklós se
gédlelkész vezetésével a gyermek- 
bibliakör vezetői hetenként össze
jönnek, hogy a bibliával tudományo
san foglalkozzanak. A nyelvi alap
ismereteken kívül a fontosabb ó- és 
újszövetségi fogalmakkal, majd az 
egyes könyvek keletkezési és értel
mezési kérdéseivel ismerkednek 
meg.

RAKOSPALOTÁN november 12— 
15-ig Igehirdetés-sorozatot tartanak 
Ponicsán Imre kiskőrösi lelkész szol
gálatával.

RÁKO SKERESZTÚ RO N novem 
ber 7-én aratási hálaünnep, m ajd a 
líövetkező héten esténkint 8 órakor 
igehirdetés-sorozat - lesz. Ez utóbbin  
Scholz László zuglói lelkész prédi
kál. November 14-én templomszen
telési em lékünnep lesz. Délután 6 
órakor szeretetvendégség.

A VASI EGYHÁZMEGYÉBEN 12 
lelkészt választottak be a Hazafias 
Népfront bizottságaiba. Az alakuló 
gyűléseken mindnyájan felszólaltak, 
kettő közülük a jelölőgyűléseken el
nökölt. Egyikük a járási, egy má
sikuk a megyei népfront-bizottság
nak tagja. Ez eseményekről s köz
tük a lelkészek felszólalásáról hírt 
adott a Vasmegye című újság. A 
Hazafias Népfront bizottságokban 
részt vevő lelkészek a következők: 
Baráth Pál, Bánfy Béla, Benkő Béla, 
Csizmazia Sándor, Fliegenschnee 
Frigyes, Fülöp Dezső, Garam Zol
tán, Kiss Gyula, Lehel Ferenc, Né- 
meth-Farádi Mihály, Rácz Sándor és 
Smidéliusz Ernő.

PÉCSETT Káldy Zoltán esperes 
Augusztinuszról tartott előadást — 
születésének 1600-ik évfordulója al
kalmával — a gyülekezeti szeretet- 
vendégségen, gazdag műsor keretében. 
A  gyülekezetben igen nagy az ér
deklődés a keresztyén egyház, főleg 
az evangélikus egyház története 
iránt. — Október 24-én a legjobb 
pécsi *m űvészek közreműködésével 
templomi ének- és orgonahangver
seny volt, am elyen többek között 
Bach Ii-m oll miséjéből adtak elő 
részleteket, ö t  esztendő alatt ez volt 
a 20-ik hangversenyük. A z  énekkar  
minden második vagy harmadik va
sárnap vegyeskari ; énekszámmal 
gazdagítja az istentiszteletet, Kis- 
m ányoky Károly karnagy vezetésé
vel.

ALBERTIBEN november 7—14-ig 
Benkóczy Dániel szegedi lelkész 
szolgálatával csendeshetet tartanak.

SZEGEDEN szószék-csere követ
keztében október 31-én Kádár László 
református lelkész prédikált, ugyan
akkor Benkóczy Dániel lelkész a sze
gedi Kálvin-téri református templom
ban prédikált.

C SALÁD I HÍR: Smidéliusz Ernő 
répcelaki le lkészéknek október 20-án 
negyedik gyerm ekük született. Neve: 
Katalin. ________

ADJA AZ ISTEN
A dja meg az Isten,
M it adni nem  szokott,
Száz bús vasárnap helyett 
Sok víg hétköznapot,
A dja  meg az Isten.
Adja meg az Isten  
Sírásaink végét,
L elkűnknek teljességed,
S vágyott békességét,
Adja meg az Isten.
A dja  meg az Isten,
Bár furcsa a világ,
Ne játsszák ölő, gyilkos,
Cudar komédiát,
Adja meg az Isten.
A dja  meg az Isten,
M it adni nem  szokott,
Száz bús vasárnap helyett 
Sok víg hétköznapot,
A dja  meg az Isten.

________ Ady Endre

EGYHÁZZENEI SOROZAT 
BUDAHEGYVIDÉKEN

A  budahegyvidéki gyülekezet ed
dig is szívén viselte az egyházi zene 
ügyét. Ebben az esztendőben az ed
digi zenés áhítatok helyett az egy
ház énekkincsét ismertetik megfe
lelő .szólóének, énekkart, vagy 
hanglemez- illusztrációkkal. A soro
zatot, amelynek címéül ezt válasz
tották: Cantate — minden hó má
sodik hetében, pénteken, szombaton 
és vasárnap este 6 órakor lesz a 
Tarcsay Vilmos utcai kápolnáiban.

A sorozat első része november 12. 
14-ig lesz. Ez alkalommal »A régi 
egyház éneke« címen Linder László 
békéscsabai lelkész tart előadást. 
Igét hirdet Bottá István.

A budahegyvidéki gyülekezet fon
tos kezdeményezése azért is jelen
tős, mert benne az előkészületben 
levő új énekeskönyv-kiadás új éne
keit is megismertetik a gyülekezet
tel,
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A  r e fo r m á to r t  ö r ö k sé g h e z  v is s z a té r n i e lő re h a la d á s Készülj az ige hallgatására
Zsúfolt tem plom ban folyt le az Országos Reformációi Emlékünnepély

Október 31-én délután 6 órakor kezdődött a Deák
téri templomban a protestáns egyházak közös Országos 
Reformációi Ünnepélye, de mér egy órával a kezdet 
előtt megindultak Budapest protestánsai, s fél 6-kor 
megteltek az ülőhelyek. Amikor az ünnepélyt megnyitó 
Erős várunk akkordjai felhangzottak, már nemcsak a 
padsorok közötti folyósok voltak zsúfoltak, de sokan 
álltak a nyitott templomkapuban is, hogy legalább 
onnét lehessenek részvevői a budapesti protestánsok 
nagy ünnepének.

Az ünnepségen résztvettek a magyar református 
és evangélikus egyház püspökei és vezető lelkészei, a 
budapesti lelkészek és hívők. A részt vevők sorában 
volt Horváth János, az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnöke.

Elsőnek D. Dezséry László evangélikus püspök 
ment a szószékre és a 46. zsoltár felolvasása után a 
résztvevők áhítatától kísérve imát mondott. Ezután a 
Debreceni Református Kántus két orosz egyházi éne
ket, majd Kodály Zoltán  50. és 150-ik zsoltárát éne
kelte. D. Bereczky A lbert református püspök ünnepi 
előadásában feltette a kérdést: Mi az a sajátos refor
mátort örökség, amelyhez visszatérni nem visszafelé 
lépést jelent, hanem előrehaladást? »Csak az Ige — 
mondotta. — A reformáció legjellemzőbb szavának 
merem mondani ezt a hangsúlyozott csaíc-ot. . .  A ma
gát kijelentő, hozzánk szóló, a Jézus Krisztusban hoz
zánk hasonló emberré lett Istennek ez a kijelentése, 
ez a szava, ez a tette, ez a valóságos kegyelem . . .  
egyedül a prófétai és apostoli bizonyságtétel útján, a 
Szentírásban lesz a miénk. Ez a kizárólagosság, ez a 
bátor csak, ez a reformátori örökség örök frissesógé- 
nek és állandó megújító erejének a titka. Csak az Ige!« 
bereczky püspök ezután a tiszta és teljes ige botor 
félhasználásától óvott, majd az egyház lényegéről és 
céljáról szólott: »Az Isten kérdezi meg tőlünk az Igé
ben: tudjátok-e, kik vagytok ti? Tudjátok-e mi az 
egyház? Egyház ott van, ahol az Ige szól és ahol az

emberek hittel hallgatják. Mi az a középponti üzenete 
az Igének, ami az egyházat teremti és az egyházat 
mindig újra teremti? Istennek a Jézus Krisztusban 
már nyilvánvalóvá lett és egykor majd teljességre jutó 
szeretete. Az'egyház ebben a szeretetben hisz, ebből a 
szerétéiből él és ezzel a szeretettel szolgál. Az egyház 
tehát valóban a hívők közössége. Nem úgy, hogy hívő 
emberek összeállnak és emberi ítélettel megszervezik 
az úgynevezett közösséget, hanem úgy, hogy Isten az 
Ö Igéje és Szentlelke által egybegyűjti, élteti, táplálja 
és örök életre vezérli mindazokat, akik egyedül az Ö 
kegyelméből, egyedül hit által Jézus Krisztusban Istent 
a mi Atyánknak tudják és merik nevezni.«

A továbbiakban az Isten kegyelméből élő egyház 
jellemvonásait vázolta fel a püspök, maid az egyház 
szolgálatáról szólott. »Az egyház a világban mindig 
egyetlen egy kérdéssel foglalkozik: mit akarsz, Uram, 
hogy cselekedjem? Az Isten parancsa és az egyház 
engedelmes cselekedete az a ritmus, amelyben az egy
ház, az igazi egyház szüntelenül megújuló élete folyik.« 
— »Itt és most az Isten akarata mindenki számára, 
akinek van íüle a hallásra, hogy. készek legyünk szol
gálni, imádkozni és megtenni mindent azért, hogy ne 
pusztulás és halál, hanem élet és békesség legyen a mi 
népünk és minden nép jövendőjének az útja. Az egy
ház a világért van, amelyet Isten szeret. Az az Isten, 
aki a békesség Istene« — fejezte be beszédét Bereczky 
Albert püspök.

A műsor további részében a Lutheránia  Bach H- 
moll miséjéből a IV. és IX. számot mutatta be, majd 
Szabó László, a magyarországi Baptista Egyház elnöke 
imádkozott. A Te benned bíztunk első és utolsó versé
nek eléneklése után Szécsey János methodista szuper
intendens vezetésével a hatalmas tömeg együttesen 
imádkozta a Miatyánkot. Szécsey János áldása után a 
Himnusz eléneklése fejezte ki a magyar protestantiz
musnak a magyar nemzettel való történelmi össze- 
forrottságát.

„ T e n g e r ,  m e ly e n  m i n d e n  s z e k tá s  k a ló z k o iS ik “
Ezt a csípős mondatot Montesquieu 

francia filozófus a Bibliáról mon
dotta. »Perzsa levelek« c. híres mű
vében. melyben Európában utazgató 
perzsák nevében és álarcában mond
ja el különböző megfigyeléseit és ta
pasztalatait az életről Többok kö
zött leírja, hogy az egyik utazó per
zsa Itt Európában bekerült egy 
könyvtárba, ahol a könyvtáros meg
mutatott neki egy vastag könyvet: a 
Bibliát, majd pedig nagyon sokféle 
biblia-magyarázatot. Amikor a per
zsa utazó csodálkozott azon, hogy 
ennyi magyarázata van a Szantírás- 
naík, a könyvtáros ezt mondotta: 
»Ezek a szerzőik nem azt keresték 
a Szentírásban, hogy mit kell hin
niük, hanem azt, am it ők m aguk h it
tek, nőm a számukra kötelező erejű 
tanítások gyűjteményének tekintet
ték, hamean olyan könyvnek, mellyel 
saját eszméiket hitelesítették. Ezért 
fordították el értelmét, azért csa
varták ki, minden részletét. Olyan 
tenger ez, am elyen m inden szektás 
kalózkodiik.«

Kétségtelenül sok gúny húzódik 
meg Montesquieu megállapításában 
és az is kétségtelen, hogy a sok bib
lia-magyarázat, amely ma is rendel
kezésünkre áll, nem mindig a »ka
lózkodásnak« az eredménye, hanem 
az évszázadok folyamán végzett szor
gos és egyre alaposabb Szentírás-ku
tatás nagyszerű és nélkülözhetetlen 
gyümölcse, mégis az egyház népének 
igen jó felfigyelni a francia Író meg
jegyzésére. Mivel az egyházban m in
den a Szentírás ■tiszta megértésén és 
magyarázatán áll vagy bukik, azért 
alig lehet magyarországi evangélikus 
egyházunkban jelenleg hasznosabb és 
izgalmasabb munka mind a lelké
szek, mind a gyülekezetek tagjainak 
számára, mint a Szentírás helyes ér
telmezése és mindenféle »kalózkodás« 
háttérbe szorítása és megfékezése. 
Ahol a gyülekezet tagjai helyesen ér
tik az igét és szívükbe fogadják azt, 
ott bűnbocsánat, élet és üdvösség 
van és ott bizonytalankodások nélkül 
tudják, hogyan kell élnie a kereszt- 
tyén em bernek a társadalomban, m i
lyen kötelességei vannak a világ jelé, 
hogyan kell viszonyulnia a hivatás
hoz, a munkához, a kultúrához, az 
állami felsőbbséghez és a néphez. Is-

ŐS Z I
Em bereknek teremtője,
Hűséges gondviselője,
Bölcs és hatalmas Felség! 
Imádamdó Istenség!
Te terem tettél bennünket,
Te táplálod életünket 
Gazdag étellel, itallal,
Hozzánk illő ruházattál.

A z t érdemli bölcseséged;
Uram, hogy tiszteljünk téged, 
M agasztaljuk nevedet,
Á ld juk  Istenségedet;
M ert bár sok bűnökbe estünk, 
Mégis úgy táplálod testünk, 
Hogy kenyérrel megújítod, 
Szívünk borral vidámítod.

ten a Szentírást nem azért adta a 
kezünkbe, hogy azon mintegy tenge
ren »fcalózkodjunk«, hanem az abba 
foglalt igéből táplálkozva az ö  di
csőségére és embertársaink javára 
éljünk.

Ha nem akarunk »kalózok« lenni, 
akikor egyre inkább meg kell tanúl- 
nurtk a Szentírás mondanivalója alá 
alázni magurikat, nehogy a saját esz
méinket olvassuk bele a Szentírásba 
és ne arra keressünk igazolást, amit 
magunk hiszünk, hanem azt halljuk  
meg, amit a Szentíráson keresztül 
maga Isten mond nekünk, alti meg
ítéli a mi gondolatainkat és »hitün
ket«. Mert nekünk nincs hatalmunk 
az Ige felett, hanem az igének van 
hatalma felettünk. Csak úgy állha
tunk oda az Írás elé, mint egy kis 
iskolásfiú a fali olvasótábla elé: alá
zatosan, tanulásra készen betűzzük, 
silliabizáljuk, vizsgáljuk annak min
den szavát, hogy felismerjük fiz Írás
ból Isten itt és most nekünk szóló 
szavát. A vesszöparípás emberek ele
ve »kalózok«, mert ők mindig a m a
guk paripájáról néznek a Szentírásra. 
Lehet ez a vesszőparipa a keresztséé 
leértékelése, a »közösség« túlhangsú
lyozása, az egyházi igehirdetői hivatal 
lebecsülése, a »megszentelődés« min
denek fölé helyezése és még sok más. 
Ezeket a vesszőparipákat szélnek kell 
ereszteni, hogy ne a m agunk hangját 
halljuk ki a Szentírásból, hanem Is
ten szavát.

Ha nem akarunk kaló2kodmi, ak
kor meg kell tanulnunk állandóan 
az egész, a teljes, a csonkítatlan  
Szentírásra figyelnünk, amely ma
gába foglalja az Ó- és Újszövetséget, 
Isten törvényét és evangéliumát. En
nek a figyelmen kívül hagyása miatt 
vannak a mi magyarországi evangé
likus egyházunk tagjai között is a leg
nagyobb hibák. Igen sok gyülekezeti 
tagunk a Biblia egyik vagy másik 
részére teszi a hangsúlyt, de nem az 
egész van állandóan szeme előtt. 
Egy-egy »kedvenc« igeszakasz, gyak
ran háttérbe szorítja a Szentírás töb
bi mondanivalóját. A Szentírásnak 
ez a »megcsonkítása« legjobban kitű
nik a gyülekezeti tagok magatartá- 

I sából és életéből. Igen sokról »lerí« 
| az egyoldalú táplálkozásból származó

É N E K
Ha tekin tünk a völgyekre,
A  szőlőtermő kertekre,
Ottan terem  gabonánk,
Innen m ust csepeg reánk,
Még pedig sokszor bőséggel;
De ezt, A tyánk, olyan véggel 
Adod, hogy éljünk rendesen 
A zokkal s mértékletesen.

M éltatlanságunk ismerjük,
De szent Felségedet kérjük:
Bírjad arra szívünket 
S úgy igazgass bennünket,
Hogy a tőled nyert áldással 
Élhessünk hálaadással 
S amíg jóvoltodból élünk,
Szent A tyánk! légy mindig vélünk!

beteges és csonka keresztyén élet.
Vannak sokan, akik a törvényeske
dések Útját Járják, mert a Szentíras- 
ból csak a törvényt hallották meg 
és figyelmen kívül hagyták az evan
géliumot, mások viszont a rajongás 
útját járják, mert ők viszont csak az 
evangéliumra figyelnek és elfeledkez
nek Isten törvényéről. Ismét mások 
visszavonulnak valami »belső, lelki 
körre«, mert csak azt olvasták ki a 
Szeniírásból, hogy »ne szeressétek a 
világot, sem azokat akik a világban 
vannak«, de már azt elfelejtették el
olvasni, hogy pl. Jeremiás a fogság
ban élő zsidóságnak ezt írja: 
•»... igyekezzetek a városnak jólétén, 
és könyörögjetek érette az Úrnak, 
mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.« 
Ebből folyik az, hogy egyesek a vi
lág dolgainak (kultúra) megvetését 
»bibliainak« mondják, viszont a nem
zeti feladatainkra való figyelmezte
tést »politikumnak« és így biblia
ellenesnek. A »leszűkített Szentírás- 
nál« pedig nincsen veszedelmesebb 
dolog, nemcsak azért, mert torz ke
resztyéneket szül, hanem azért is, 
mert lesodor az üdvösség útjáról.

Akkor nern leszünk »kalózok«, ha 
a Szentlélek Úristen munkájának en
gedve megtanuljuk a Szentírás gon- 
dolliodásmódját és logikáját, amely 
nem engedi, hogy az egyik igét ki
játsszunk a másik ellen, az egyik igét 
túlhangsúlyozzuk a másikkal szem
ben. hanem mindent egy csodálatos 
összhangban, szintézisben  lássunk. Ez 
azért lehetséges, mert az egész, a tel
jes, a csonkítatlan Szentírás közép
pontja maga Jézus Krisztus. Tehát 
nem a holt betűi Aki rendszeresen, 
alázatosan olvassa a Szentírást és 
igyekszik ezt az összhangot benne 
újra és újra felfedezni, annak az élete 
is teljesebb, ig'azabb keresztyén élet 
lesz. Nagyban segítenek bennünket 
evangélikus egyházunk hitvallási ira
tai, amelyek megmutatják, hogyan 
értették hivő eleink!« Szentírást. Ne 
legyen hát a Szentírás számunkra 
»tenger, melyen kialózkodunk«, ha
nem olyan drága könyv, mely magá
ba rejti Isten igéjét, az »élő vizet«, 
amelyből életre és üdvösségre táplál
kozunk. Egészséges életre és örök üd
vösségre.

Káldy Zoltán

Händel: SA U L-oratórium a
A bibliai oratórium, vagy bibliás 

zenei áhítat Bach melletti nagy mes
tere Händel. Míg Bach az Újszövet
ségnek, az evangéliumoknak krisz- 
tocentrikus nagy mestere, addig kor
társa Händel az Ószövetség drámai 
megzenésítője. Saulról írt orató
riumának tárgya: Saul tragédiája, 
bár művének inkább ezt a címet ad
hatta volna: Dávid, mert Isten Dá
vidot magasztalta fel és ezt Händel 
zseniálisan tükrözteti is művében.

A nagyszabású művet a Zeneaka
démián az Állami Hangverseny 
Zenekar és a Budapesti Kórus nagy
szabású művészi teljesítményében 
hallottuk. Ádám  Jenő vezénylése a 
hallgatóságot mindvégig a hivő lé
lek templomi áhítatának elmélyülé
sében tartotta. Karnagy! munkájá
ban a Budapesti Kórus karigazga
tója, Forrai Miklós volt segítségére.(Régi református énekeskönyv 253. dicsérete.)

Csel. 8, 26—38.
GÁZA VAROSA Palesztina földjének délnyugati csücskében fekszik, 

közel a Földközi-tengerhez, s az akkori Judea római tartománynak a 
határán már kívül esett. Abban az időben elhagyatott, romladozó fészek. 
A Jeruzsálemből Egyiptomba vezető főútvonal nem itt haladt át, tehát 
kevesen járták errefelé. Mégis erre az útra vezeti Isten Lelke az egyház 
emberét. Fiiepet. A Csel. 6, 5-ben említett hét »diakónus« egyike ő. 
Addig főleg Samáriában hirdette az igét nagy erővel és nyilvánvaló 
gyümölcsökkel megáldva. (Csel. 8, 5—13.). Most ott kell hagynia ezt a »be
dolgozott« munkaterületet s felcserélni egy emberi számítás szerint 
reménytelennel.

AKIÉRT ODA KELLETT MENNIE, egy lélek vol-t csupán. Etiópia
(Abesszínia) királynőjének (Kandóké nem a neve volt a királynőnek, ha
nem megszólítása, mint az egyiptomi királynak Fáraó) főkincstartója, 
ma talán úgy mondanánk, hogy pénzügyminisztere. Az első néger, aki
ről az Új testemen tómban haliunk. Ki tudja, hogyan ismerkedett meg 
már régebben Izrael vallásával. Annyi bizonyos, hogy istenfcereső ember 
lehetett. Vonzotta őt az egy igaz Isten vallása. Rendszeresen feljárt, talán 
évente, Jeruzsálembe, — ott volt az egyetlen templom, ahol áldozato
kat bemutatni lehetett, — és részt vett az istentiszteleteken; persze csak 
az előcsarnokba engedték be, a pogá-nyok pitvarába. Mindezzel azonban 
nem elégedett meg. Megszerezte az Ötestamentom néhány könyvét, — 
ez nem csekély áldozatba került akkor! S még hazafelé utaztában is a 
rázós szekéren Ézsaiás prófétát olvasta, éppen az 53. fejezetet.

OLVASTA, DE NEM ÉRTETTE. A magános ember, kezében a Bib
liával, sokszor tétován és tehetetlenül botorkál az Isten felé vezető úton. 
Szüksége van valakire, aki megmagyarázza neki. Szüksége van arra. 
hogy együtt olvassa valakivel, hogy ne csak olvassa, de hallgassa is, 
amint Isten egy másik emberen keresztül élőszóval is megszólítja őt. 
Szüksége van az igehirdetésre. Az egyházra van szüksége, mert Isten az 
ő igéjét a gyülekezetnek adta.

A BIBLIA NAGY KINCS, A SZENTÍRÁS NÉLKÜLÖZHETETLEN.
Adjunk hálát érte Istennek, hogy gondoskodásából megszerezhetjük s 
anyanyelvűnkön olvashatjuk. Ahhoz azonban, hogy megszólaljon benne 
Isten igéje, hogy elvégezze általa hatalmas munkáját a Lélek, szüksé
günk van a gyülekezetre. Luther nem győzte hangoztatni a hirdetett ige 
jelentőségét. Nem véletlen, hogy egyházunk mindjárt a reformáció^ ün
nepe után tartja a Bibliavasárnapot. A Reformáció az újra megértett 
'igéből született. De az ige helyes használatára a Reformáció taníthat 
mag minket. Bibliavasárnapon szívünkre szorítjuk a Bibliát és egymás 
kezét fogva igyekszünk a templomba, a gyülekezetbe, ahol hangzik az 
,ige. Mert ott van az egyház, ahol az Igét tisztán és igazán hirdetik. S az 
igét mindig az egyházban hirdetteti Isten Szentlelke. Groó Gyula

A sürgető ige — Jób. 14, 1—5,
A HULLÓ ŐSZI LEVELEKBEN Isten szól hozzánk. Ez az üzenet

egybecseng Igéjével: Isten Fia által nekünk adott örök otthonába ké
szüljünk. Azt jelenti ez: gondolj földi életedben örök üdvösségedre. Tanít
son Isten napjaid bölcs számlálására, azaz a földi élet minden dolgában 
igaz keresztyén szolgálatra.

A SÜRGETŐ IGE nem az üdvösség ölhetett kézzel való várására 
indít, hanem éppen arra, hogy életed, szavad, munkád legyen tanúja 
annak, hogy Jézus Krisztusban életed, üdvösséged van.

A SÜRGETŐ IGE mulasztásaidra is emlékeztet, azokra, amelyeket 
még pótolhatsz, azokra is. amelyeket már nem.. Ez indítson bűnbánatra. 
A sürgető ige életem céljá*i irányítja figyelmemet. Ezért célegyenest 
Igyekszem elhivaitásom jutalmára s örömmel szolgáitok Neki hitben és 
igazságban.

ADJUNK HÁLÁT, hogy részesei lehetünk Isten munkájának, 
amellyel hív, gyűjt, megvilágosít és az igaz hitben megtart "embe
reket, s azért is, hogy mindennapos munkánk is keresztyén szolgálat 
embertársaink felé.

VALLJUK MEG, hogy gyakran hagyjuk felelőtlenül és ered
ménytelenül elszaladni mellettünk a napokat és heteket, pedig Isten 
szolgálatra rendelt berniünket.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten sürgető igéje ne múló hangulat, 
hanem áldás legyen életünkben, hogy bölcs szívvel munkálkodjunk 
és a Tőle kapott szeretettel szolgáljunk. Könyörögjünk Isten igé
jének áldott szolgálatáért, és hogy gyülekezeteink szívükbe zárják 
az írott igét, a bibliát. Sólyom Károly

HETI IGE: »Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.« (Mt. 24, 13).
November 7. Vasárnap. — Ézs. 30, 15—18.

A megtérés nyugalmat és bókét jelent. A Krisztusban hivő ember 
nem nyugtalankodik, nem idegeskedik, nem kapkod. Evangéliumunk 
mcigingathaitatlan támláján állva, a hitben erősebben áll, mint a Sión 
hegye Jeruzsálemben, mely meg nem inog.
November 8. Hétfő. — Ml. 24, 1—8.

A megtérés bizalmat és biztonságot jelent. Az utolsó idők jeleit is 
bizodalmas hittel várhatjuk, mert Jézus, a bíró, egyben Megváltónk is és 
mint legjobb tanítómesterünk, az utolsó idők dolgában is tanítást adott.
November 9. Kedd. — Mt. 24, 9—14.

A megtérés állandóságot és szilárdságot jelent. Az igében a bűn feje 
tetejére állt világa van leírva, amelyben meghidegült a szeretet, de Isten 
az evangéliumot minden népnek hirdeti.
■November 10. Szerda. — Mt. 24, 29—35.

A megtérés jelenti az igébe való belefogódzást. Ha kártyavárként 
omilana is össze a világ, Istenünk erős vár marad az igéiben és a hűség
ben. Szava megmarad. Jele egy napon feltetszik az égen.
November 11. Csütörtök. — Mt. 24, 36—42.

A megtérés jelenti a készséget a vigyázásra. Aki pihent, éber és fel
öltözött, az tettrekész. Hitben való felöltözöttségünk tettrekészsóge, hogy 
nem érhet váratlanul a halál. De nem ér tétován az élet sem.
November 12. Péntek. — 2. Tessz. 2, 1—12.

A megtérés tántoríthatatlanságot jelent Jézus mellett. Aki rogya
dozó térdekkel tántorog, nem jut messze, nem ér el soha céljához. Aki 
vidáman lépdel, egyre tovább igazságmeggyőződésének útján, az célhoz 
ér, sőt már célhoz is jutott. »
November 13. Szombat. — Mt. 24, 43—51.

A megtérés jelenti a hűséget és bölcseséget a szolgálatban. Jó gond
viselője voltál-e házad népének? Ez lesz váratlanul jövő Urad és Meg
bízód kérdése ama napon. Ha kérdésére igennel tudsz válaszolni, úgy 
nem jutsz a képmutatók sorsára. Bácskai Gusztáv

Bibliavasárnapon adakozzunk jószfwel az offertőriuitiizan a bibliaterjesztés szent céljára!
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(4. folytatás.)
Augusztus 14-e, a megnyitás előtti 

nap volt a gyülekezés nagy napja. 
Szinte varázsütésre megtelt Evanston 
külföldiekkel. Az evanstoni utcák 
tele voltaik üdvözlő plakátokkal, az 
üzletekben megjelenítek az egyházi 
reklámok, a napilapok nyilatkozato
kat hoztak a városi vezetőktől, ven
déglők és szállodák tulajdonosaitól, 
az üzletek 10 százalékos vásárlási 
en.gedményit kínáltak a delegátusok
nak, — Evanston átadta magát a 
nagygyűlésnek.

A politikai levegőnél még forróbb 
volt a Miohigan-tó párájával nehe
zített chikágói nyár. Az egyetem 
egyik nagy tornatermében folyt a 
regisztrálás. Püspökök, teológusok, 
asszonyok-férfiak érkeztek csapato-

DEZSÉRY LÁSZLÓ:

EVANSTONI R IPO R T
san és mentek végig a hosszú aszta
lok előtt. Futószalagon vették fel az 
adatainkat s adták át a szükséges 
iratokat, igazolványokat, vették be a 
szükséges befizetéseinket. Chikágói 
lakosok felajánlották az autójukat a 
delegátusok házhoz szállítására, estig 
minden elrendeződött. A délután és 
az este már barátkozással telt, is- 
merkedésisel és beszámolókkal, — és 
ez figyelemreméltó — az ökumenikus 
nagygyűlés előtt tartott felekezeti 
nagygyűléseikről. A nagyobb feleke
zeti tömbök Evanston előtti konfe
renciákat tartottak.

A  Selekeseti RofiSeresaclák
Az Egyházak Világtanácsa azon 

az alapelven épül, hogy abban a
hitvallásaikat tartó egyházak 
működnek együtt és nem úgy 
keresik az egységet, hogy fel
áldoznak mindig többet saját 
hitvallásos elveikből, hanem gaz
dagítják a saját hitükkel a töb

biekét.
Ez persze nem megy kísértések nél
kül. Az Egyházak Világtanácsa mel
lett mindig jobban megerősödnek a 
konfesszionális egységek, a feleke
zeti világszövetségek. Szinte mind
egyik rendszeresen hangsúlyozza, 
hogy a legteljesebb készséggel és 
egészen nyugodt szívvel működik 
együtt az Egyházak Világtanácsával 
a keresztyénség egységéért, de most 
mintha még mindegyik ott tartana, 
hogy először azért tisztázzuk a kü
lönállás alapjait és biztosítsuk a fe
lekezeti együvétartozást. Hatalmas 
szervezkedés folyik világszerte kon
fesszionális alapon s a felekezeti vi
lágszövetségek azon vannak, hogy a 
hozzájuk tartozókat szerte a világon 
egyesítsék. Némelyek még külön arra 
is törekszenek, hogy az egy or
szágban élő egy hitvallás alapján 
álló, de mégis különböző egyház- 
testeket jelentő részegyházakat nem
zeti egyházakban egyesítsék. A 
Lutheránus Világszövetség például 
számottevő módon ihleti és segíti az 
öt különböző amerikai lutheránus 
egyházat ilyen egység felé és jelen
tős eredményeket ért el ugyanilyen 
irányban a latin-amerikai evangé
likusak között. Ma még nehéz látni, 
hogy ezek a hitvallásos szervezkedé
sek a távolabbi jövőben mit fognak 
jelenteni. Nagyjából azonban két le
hetőség van. Vagy az történik majd, 
hogy ezek a hitvallásos tömbök meg
merevednek és az egymás közötti 
együttműködés biztosításán túl kép
telenek az egyház egysége felé lé
nyeges előrehaladást tenni, vagy az 
történik, hogy éppen ezek a hitvallá
sős egységek tudják majd könnyebbé 
tenni a járást az egység útján az 
Egyházak Világtanácsa keretében.

Ez az egész jövő azonban Isten ke
zében van. Nagyon jól kell tudnunk, 
hogy az emberi erőfeszítések sokat 
tehetnek, de mégjobban kell tud
nunk, hogy Isten Szentleikének egy
ségre vezető ereje nélkül mindez 
hiábavaló. Jó néha a kívülállókra is 
figyelni. Az Egyházak Világtanácsát 
meghökkentette a világi sajtótól ér
kező néhány szkeptikus megjegyzés, 
de mégjobban rettenthette a hitval
lásos tömbök néhány előnyilatko- 
zata s nagyon elszomorította egy kel
lemetlen római katolikus hang. 
Stritch bíboros, Chikágó katolikus 
érseke pásztorlevélben figyelmez
tette a római katolikusokat, hogy 
nem szabad részt venniök a nemkato
likus szervezetiek összejövetelem. 
Nem említette az Egyházak Világ-

tanácsa nagygyűlését, de az irat ki
bocsátásának időpontja, helye és a 
benne felvetett alapkérdés túlságo
san árulkodó volt ahhoz, hogy meg 
ne értsék. Ismét a büszke, pápai 
hang! »Mint annak az egy egyház
nak a tagjai, amelyet maga Jézus 
Krisztus alapított, semmiféle formá
ban nem veszünlk részt olyan össze
jöveteleken, am elyek a keresztyén 
szektáknak emberkéz által való 
egyesítését tű zték  ki céljokul.« A 
hang sértő volt és kellemetlen. 
Dr. Visser’t Ilooft főtitkár ünnepé
lyesen tiltakozott a katolikus meg
nyilatkozás ellen és a Világtanács 
végrehajtó titkárával együtt választ 
közölt a pásztorlevélre. Visszautasí
totta, hogy egyházainkat szektáknak 
nevezzék és felhívta a chikágói ér
sek figyelmét arra, hogy a Vatikán 
1949-ben más szellemben foglalko

zott az ökumenikus mozgalommal. 
Emlékeztetett arra, hogy Lundban, a 
»Hit- és Egyházszervezet« világkon
ferenciáján, 1952-ben a római kato
likus egyház megfigyelők által kép
viseltette magát. Visser't Ilooft vá
lasza hivatkozik a közös bizonyság
tétel szükségére és arra utal, hogy 
azok között az egyházak között, ame
lyek Jézus Krisztust Istenüknek és 
Megváltójuknak ismerik el, az 
érintkezésre jutás és az együttműkö
dés minden lehetőségét ki kell hasz
nálni és vallja azt, hogy az Egyhá
zak Világtanácsa a maga részéről 
erre minden alkalmat megragad.

Ez azonban megint olyan kérdés, 
amit bizony különböző módon lehet 
megítélni. Vannak a nyugati protes
táns egyházak körében olyan irány
zatok, melyek a Vatikánnal való 
együttműködést lényegében politikai 
okokból tartják fontosnak. Egy vi
lágra szóló keresztyén front kialakí
tása nyilvánvaló politikai cél volna 
az amerikai politika számára is, 
hogy a keresztyének által támogatott 
világnézeti kérdéssé tegye a társa
dalmi rendszerek közötti vitát. Is
mét másokban őszinte törekvés van 
a Krisztus-hivő keresztyénség jobb 
belső viszonyainak megteremtésére. 
De nem kisebb azoknak a száma, 
akik ugyancsak jóindulattal, de egé
szen reálisan nézik azt a tényt, hogy 
a Vatikán meg nem alkuvó módon 
abban látja az “ökuménikus mozgal
mat«, hogy minden egyéb keresztyén 
felekezet térjen vissza az »egyedül 
üdvözítő« pápás egyházba . . ,

A  Lsutínesfánsas V í lá g s x ö v e i s é g  kosaSesfesiciáfa
Az Evanston előtti felekezeti kon

ferenciák között a Lutheránus Világ- 
szövetség is tartott konferenciát az 
evanstoni nagygyűlésen részt vevő 
lutheránus delegátusok és látogatók 
számára. Több mint kétszáz lutherá
nus részvevő gyűlt össze Chikágó- 
ban augusztus 13—14-én, hogy a 
nagygyűlés témájához szolgáló 
lutheránus hozzájárulás tekintetében 
tanácskozzék. Dr. Hans Lilje, a Vi
lágszövetség elnöke nyitotta meg az 
ülést, majd Anders Nygren svéd 
püspök (Lund) a jelenleg legnagyobb 
élő lutheránus teológusnak tartott 
férfi beszélt a közgyűlés főtémájára 
vonatkozó evangélikus állásfoglalás
ról. Azon kell gondolkoznunk — 
mondotta — miként járulhatunk 
hozzá a nagygyűléshez.

»Mindaz, amiről tárgyalunk, az
együttműködés pozitív akaratát 

kell, hogy visszatükrözze.
Nem azért jöttünk Evanstonba, hogy 
bírálókként félreálljunk, sem azért, 
hogy pusztán tárgyilagos megfigye
lők legyünk, hanem hogy együttmű
ködők legyünk, akiknek legjava ké
pességeink szerint kell az ügyet elő
segítenünk. Még amikor kritikai 
megjegyzéseket kell tennünk, azokat 
is a mi közös feladatunk előmozdí
tásának pozitív céljával tesszük.« 
Ezzel Nygren hangot adott a világ 
lutheránusai ökuménikus készségé
nek. Viszont a továbbiakban azt 
hangsúlyozta, hogy má nem hiába 
keressük a különleges evangélikus 
hozzászólás tartalmát, mert az a 
felfogásunk, hogy a saját »külön 
ajándékainkkal« kell hozzájárulnunk 
a Világtanács munkájához. »Mi saját 
szempontunkból törekszünk mélyen 
behatolni ebbe a nagy problémába 
éppenúgy, mint ahogy mások ezt a 
saját nézőpontjukból teszik.« Ezzel 
Nygren igazságot szolgáltatott az ál
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talános felekezeti felfogásnak, de 
óvta a lutheránusokat attól, hogy 
arra törekedjenek, hogy valamilyen 
lutheránus partikularizmust szólal
tassanak meg. A felekezeti hozzájá
rulások értékét így fogalmazta: »Ha 
együttesen hatolunk bele mélyen (a 
főtérma kidolgozásába) — több siker
rel járhatunk, mintha külön-külön 
lennénk.« De megszólaltatta Nygren 
a lutheránus büszkeséget is, ami — 
valljuk meg — nem ritka jelenség. 
»Tulajdonképpen szófecsérlés, ha az 
Egyházak Világtanácsa tőlünk t e o 
l ó g i a i  hozzájárulást kér. Hiszen, 
ha a lutheránizmusnak egyáltalán 
van hozzászólása, akkor az kétségte
lenül csak t e o l ó g i a i  módon tör
ténhetik.« A lutheránizmus teológiá
jának lényegét viszont ebben raj
zolta meg: »Akkor vagyunk a refor
máció örökösei, ha folytatjuk az 
evangéliumra irányuló koncentrá
lást.«

Számunkra igen érdekes volt hall
gatni az ehhez’ csatlakozó későbbi 
hozzászólásokat. A vitát először dr. 
Taito Kantonnen finn professzor, 
majd dr. Regin Prenter dán profesz- 
szor vezette. A konferencia többsége 
német volt. A németek többségén 
nehezen látszott az ökuménikus fel- 
aldódobtság. Második napon dr. H. 
Meyer hamburgi professzor tartott 
a Nygrenéhez hasonló előadást a 
nagygyűlés melléktémáihoz való 
evangélikus hozzájárulás tartalmát 
keresvén. A konferenciát dr. Frank
lin Clark Fry, a Lutheránus Világ- 
szövetség alelnöke előadása fejezte 
be, ismertetvén az Egyházak Világ
tanácsa felépítését és tevékenységét, 
nagyszerű humorral és kedvesen, a 
táblán rajzolgatva, a Világtanács 
különböző osztályainak és alosztá
lyainak rendkívül komplikált szer
kezetét és összefüggéseit. Dr. Fry 
igen otthon volt ebben a témában és 
jót tett azzal, hogy a lutheránus de
legátusokat megismertette ezekkel a 
rejtelmekkel.

A szünetekben és a közös ótkezé-

hosszú évtizedek óta nem kétséges, 
hogy az úrvacsora közösségét egy
más közt vállalni tudjuk, sőt gya
koroljuk.

Ax anglikánok vllággytálése
Augusztus 4-e és 13-a között tar

totta az egész világra kiterjedő 
Anglikán Közösség a maga világ
kongresszusát. Az egész világon 
meglevő 325 anglikán püspökségből 
mintegy hatszáz delegátus vett részt 
ezen a Minneapolisban rendezett 
kongresszuson. Az Anglikán Közös
ségnek ez volt az első kongresszusa, 
melyet valaha is Nagy-Britannián 
kívül tartottak. A kongresszus célja 
volt e közösségen belül az összes 
egyházak és tartományok egységének 
erősítése és az, hogy az anglikán 
missziónak új ösztönzést adjon. Az 
utolsó anglikán kongresszust csak
nem félévszázaddal ezelőtt, 1908-ban 
tartatták Londonban. Az Anglikán 
Közösség egyébként a canterbury-i 
érseki székhellyel közösségben álló 
egyházaik társulása. A közösségnek, 
mint egésznek, egyetlen rendszeresen 
működő kifejező szerve van, az ú. n. 
Lambeth-i konferencia, melyet ren
des körülmények között tíz évenként 
tartanak. A lambeth-konferenciák 
kizárólag püspökökből álló közgyű
lések. Az Anglikán Kongresszus vi
szont arravaló, hogy az egyház egész 
életének kifejezésére összehozza az 
anglikán papságot és világi eleme
ket a püspökökkel.

A minneapolisi kongresszus főté
mája volt »Isten hívása és az Angli
kán Közösség missziója«. A főtémá- 
böl eredő mellékkérdéseket húsz 
vitacsopart tárgyalta, »hivatásunk, 
istentiszteletünk, üzenetünk, mun
kásságunk« címen. A megnyitó elő
adást dr. Fisher canterbury-i érsek 
tartatta, a második előadást Henry 
Knox Sherrill amerikai anglikán 
püspök, akit az evanstoni nagygyű
lés után az Egyházak Világtanácsa 
egyik elnökévé választották. Fonto

sabb előadást tartott még dr. Wand, 
London anglikán püspöke. A kon
gresszus szép nyilatkozatokat tett a 
keresztyén családi élet erkölcsi és 
szociális kérdéseiről és különösen a 
faji kérdés tekintetében, elítélvén 
mindenfajta faji megkülönböztetést 
és kifejezvén az.t, hogy az anglikán 
gyülekezetekben mindenütt a vilá
gon nyitva áll a közösség minden 
fajta és minden népiség számára.

Az anglikán egyház hivatását a 
kongresszus ebben jelölte meg: »Hű
séges anglikánnak lenni annyi, mint 
önmagunkban egyesíteni a katolikus 
és protestáns tradíciókat egy dina
mikus összefüggésben. A különböző 
tradíciók közötti feszültség te
remtő erejű lehet, ha azokat szere
tet tartja össze.« Az ökuménikus 
mozgalomról viszont ismét két ol
dalú nyilatkozatot tettek, »örülünk 
a ténynek, hogy az Anglikán Kö
zösség különböző tagegyházai mind 
alkotó tagjai az Egyházak Vüág- 
tanácsának. . .  Felhívjuk az Angli
kán Közösség minden egyházát, 
hogy erősítse az ökuménikus moz
galomhoz való hozzájárulását és 
mozdítsa elő a további egységet a 
keresztyének között.« Viszont a dél
indiai egyesült egyházban részt vevő 
anglikán egyháztestek felé olyan ki
jelentést tett a kongresszus, hogy 
azoknak helyzetéről és fejlődéséről 
többet szeretne tudni, hogy azokkal 
fenntartja a közösséget, de arra a 
napra vár, »amikor a velük való tel
jes közösséget realizálni lehet«. A 
»teljes« szónak ez a hangsúlyozása 
nem jelenthet egyebet, mint azt, 
hogy most az anglikánizmus nem 
vállalja az úrvacsorái közösséget a 
dél-indiai egyházzal. Az Anglikán 
Közösség kongresszusán egyébként 
jelentős nyilatkozat történt az atom
fegyverek ellen.

»Hisszük, hogy Isten az atom- 
erőt az Ö céljainak előmozdítá
sára teremtette. A keresztyén 
állampolgárnak tehát az a köte
lessége, hogy imádságaival és be
folyásával mindent elkövessen, 
hogy a világ nemzetei a nukleá
ris energiát csakis Isten békés 
és teremtő céljaira használják.«

A R e fo rm á tu s  V ilá g sz ö v e tsé g  g y ű lé s e
A reformátusok ugyancsak össze

gyülekeztek Evanston előtt és nagy
gyűlést tartottak Princetonban. Ez 
az a nagygyűlés, melyre a magyar 
református egyház képviselői nem 
tudtak elmenni, mert Péter János 
püspököt az amerikai hatóságok 
erre a gyűlésre nem engedték , be, A 
gyűlés testvéri légkörben folyt le s 
azon dr. Josef Hromádka, prágai 
teológiai dékánnak nagy szerepe 
volt, bár igen erős politikai táma
dásokat kapott a világi sajtóból. A 
nagygyűlés az egyház belső életének 
megújulásáról tárgyalt. Hromádkát a 
Presbiteriénus-Refomnátus Világszö
vetség aielnökévé és az európai 
szekció elnökévé választották. A tá
vollevő magyar egyházat — mely 
létszáma tekintetében a legnagyobb 
európai református egyház — »ki
felejtették« a végrehajtó bizottság
ból. Ez nagy fájdalom volt Evans
ton előtt és megmutatta, hogy 
Evanstonban az egyházak között sem 
lesz könnyű dolgunk abban a tekin
tetben, hogy a magyar protestantiz
mus erejéhez és ökuménikus hűsé
géhez méltó helyzetben maradhas
son. A nyugati politika árnyékában 
fog lefolyni az evanstoni nagygyű
lés . .  t

Az ortodoxok

A nyugaton élő ortodox egyházak 
voltak az egyházi ökuménikus moz
galom legszomorúbb jelenségei 
Evanstonban. Szinte minden témá
hoz külön deklarációkat és ellenvé
leményeket terjesztettek be. A pro

testánsoktól való félelem, a protes
tánsok iránti gyanú jellegzetesen ki
tűnt minden iratukból. Komolyan 
veszélyeztették az evanstoni nagy
gyűlés sikerét. Amikor a nagygyű
lés végén az Egyházak Világtanácsa 
egyik vezető funkcionáriusát meg
kérdeztem, fel akarják-e vetni az 
ortodox kérdést a továbbiakban, 
mert úgy látszik, hogy közöttünk ko
moly feszültségek vannak, a vezető 
funkcionárius így Válaszolt: »A kér
dés már fel van vetve, maguk az 
ortodoxok vetették fel, de bízunk 
abban, hogy ha Evanstonban az öku
menikus mozgalom kibírta ezeket a 
feszültségekeit, akkor Isten továbbra 
is meg fog minket segíteni.«

Mi mégis nagy reménységgel jöt
tünk el Evanstonból. 1954-ben em
berileg elképzelhetetlen módon nyil
vánult meg az, hogy »együtt tudunk 
maradni«. Visser’t Hooft főtitkár így 
nyilatkozott az Evangelischer Pres- 
sediensifcben:

»A világ feszültségében Evanston 
a béke szigete volt.«

Berggrav norvég püspök ezt mondta: 
»Még sok türelemre van szükség, de 
az ökumenikus mozgalom most már 
erősen ül a nyeregben.« Dr. Lilje 
püspök, a Lutheránus Világszövet
ség elnöke így nyilatkozott:

»Az ökuméné megerősödött. Ez 
egy darab egyháztörténet, amit 
már nem lehet visszacsinálni.« . . .

(Folytatjuk.)

A Lutheránia 50 éves jubileumi 
estje november 8-án, hétfőn este 8 
órakorr a Deák-téri evangélikus temp
lomban. Szólóénekesek: M. Molnár 
Éva, Sándor Judit, Tiszai Magda, 
Szabó Miklós, Littasy György.

A mise szövege:
1. tétel: KYRIE

1. ötszólamú kar, 2. Szoprán és alt-duett,
3. négyszólamú kar. Szövege: Uram irgal- 
mazz nékünk! Krisztus irgalmazz nekünk! 
Uram irgalmazz nekünk! — A bűnös lélek 
kétségbeeséséből fakadó könyörgés után 
Krisztushoz fordul reménykedve, majd mint
egy a bűnbocsánat hitével szólal meg újra 
irgalmat kérve.

2. tétel: GLÓRIA
4 Kar, 5. szoprán-ária, 6. kar. 7. szoprán- 

tenor-duett, 8. kar, 9. alt-ária, 10. basszus
ária, 11. kar. Szövege: Dicsőség Istennek a 
magasban és békesség a földön a jóakaratu 
embereknek, (5.) Téged dicsérünk, Téged 
áldunk. Téged imádunk, Téged dicsőítünk. 
(6) Köszönetét mondunk Néked nagy dicső
ségedért, (7) ’ Úristenünk, ég királya, minden
ható Atya, az Ür egyszülött Fia, Jézus Krisz
tus, Úristenünk, Isten báránya, az Atyának 
Fia, (8) Ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz 
nékünk, hallgasd meg imánkat, (9) Ki ülsz 
az A tv a jobbján, könyörülj rajtunk, (10) Mert 
egyedül Te vagy szent, egyedül Te vagy az 
Ur, Te vagy a legfelségesebb Jézus Krisztus, 
(1Ú A Szentlélekkel az Atytaistennek dicső
ségében. Amen. — Istent magasztaló három 
himnusz után Krisztus dicsőítése szólal meg, 
részben Lk. 2,14. alapján, részben hitvallás- 
tzerű gondolatokban.

3. tétel: CREDO

12. és 13. kar. 14. szoprán-alt-duett, 15—17. 
kar, 18. basszus-ária, 19. kar. Szövege: azo
nos a nicaeai hitvallással. Hiszek egy Isten
ben. (13) Mindenható Atyában, mennynek és 
tőidnek, minden látható és láthatatlan dolgok 
teremtőjében, (14) És az egy Ur Jézus Krisz
tusban. Isten egyszülött Fiában, ki minden 
Idők előtt az Atyától született, Istentől való 
Isten, világosságból való világosság, igaz 
Istenből való igaz Isten, született, nem te
remtetett, az Atyával egylényegű, mindenek 
teremtője. Értünk, emberekért és a mi üdvös
ségünkért leszállt a mennyekből, (15) a 
Szentlélek által testet öltött és Szűz Máriá
tól emberré lett. (16) Keresztre feszíttetett, 
érettünk szenvedett és elteméttetett. (17) 
Harmadnapon feltámadott az írások szerint 
és felment a mennyekbe, az Atya jobbján ül 
és ismét eljön majd dicsőségben, hogy az 
élőket és holtakat megítélje s országlásának 
nem lesz vége. (18) Hiszek Szeptlélekben, 
Uramban és éltetőmben, aki az Atyától s a 
Fiútól ered, az Atyával és a Fiúval együtt 
imádandó, dicsőítendő és Ö szólt a próféták 
által. Hiszek egy szent, egyetemes apostoli 
egyházat. (19) Vallom a keresztséget a bűnök 
bocsánatára és várom a holtak feltámadását 
s az örök életet. Ámen.

4. tétel: SANCTUS
20. kar. 21. tenor-ária. 21. kar. Szövege: 

Szent, szent, szent az Ur a seregek Istene! 
Telve az ég és a föld az ö  dicsőségével. (21) 
Áldott aki jő az Ür nevében, (22) Hozsánna a 
magasságban! ,

A darab legnagyszerűbb részé ez a tetei.

6. tétel: AGNUS DEI
23. alt-ária, 24. kar. Szövege: Isten bá

ránya, ki elveszed a világ bűneit, könyörülj 
rajtunk, (24) adj békességet nékünk!

seken, baráti beszélgetéseken sür- 
gött-forgott a lutheránus család. A 
Világszövetség 1952-ben tartott han
noveri üléséről már sok ismerősünk 
volt s most még többel megismer
kedtünk. Hannover óta nagyot válto
zott a világ. A világfeszültség talán 
erősebb lett, de a Lutheránus Világ- 
szövetség belső viszonyai javultak. 
Lényegesen jobban éreztük magun
kat közöttük, mint régebben.

A Lutheránus Világszövetség ve
zetői láthatólag éppúgy igyekez
tek a velünk való viszony javítá
sára, mint mi arra, amire már 
Hannoverben is oly erőteljesen 
törekedtünk, hogy t. i. őszintén 
megéljük közösségünket és fenn 
tudjuk tartani közösségünket a 
világ minden táján élő lutherá

nusokkal.
Egészében véve azonban a luthe

ránusok konferenciája sem volt men
tes felekezetieskedéstől. Nekünk na
gyon fájt, hogy a német lutheránu
sok később a nagygyűlés folyamán 
olyan meghívót bocsátottak ki külön 
úrvacsorájukra, mellyel már a meg
hívó fogalmazása miatt is, tulajdon
képpen kirekesztették az úrvacsorái 
közösségből a reformátusokat. Ide
haza mi már többre jutottunk. A 
magyar protestantizmus számára
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D r . L u t h e r  M á r to n  p r é d i k á l
Lk. 17, 11—19.

J 7 Z  A Z  IGE a h ite t magasztalja. 
■ Így szól az Ür a samaritánnshoz, 
aki bélpdklosságból m egtisztult: »A te 
hited megtartott téged. A  samaritá- 
nus gyógyulásáért tehát az Ür nem  
önmagát dicsőíti, hanem a hitet. 
Ezzel m inket is arra tanít, hogy e 
példa után indulva, teljes bizalom
mal higgyünk Istenben és legyünk bi
zonyosak afelől, hogy am it hiszünk, 
Jézus Krisztus által meg is kapjuk. 
Ha Krisztus által hisszük bűneink 
bocsánatát és az örök életet, bizto
san el is nyerjük azt. Ha hisszük, 
hogy Isten  a Krisztusért irántunk  
kegyelmes, akikor úgy is lesz az.

így lá tjuk ezt a tíz bélpokloscm is, 
akik így kiáltanak: »Jézus, mester, 
könyörülj rajtunk!« Ö k nyugodtan  
állnak, és nem  kételkednek benne, 
hogy segíteni fog rajtuk, és éppen 
azért m inden úgy is történt, am int 
hittek. Jegyezzük meg ezt jól, és bíz
zunk rendületlenül Isten  jóságában. 
Szívünk ne ingadozzék, hanem szi
lárdan bízzék abban, am it kér, akár 
egészség, akár jólét, akár bölcseség, 
akár igazság legyen is az. M ert Isten  
m indezt szívesen megadja, am ennyi
ben az ő dicsőségére és a m i üdvössé
günkre szolgál az, még ha talán ké
sik is kérésünk teljesítése, m ert az
zal próbára akar tenni, vájjon az 
imádságban és a hitben kitartók va
gyunk-e. Ez ennek az igének az egyik  
része, amely arra int, hogy erős hit
tel im ádkozzunk és Istennek irán
tunk való jóakaratában ne kételked
jünk.

A  M Á SIK  RÉSZE elijesztő példát 
tár elénk. T íz szerencsétlen beteg 
embernek volt ilyen szilárd hite, tíz 
gyógyult meg közülük, és kilenc m é
gis elpártol és Jézus K risztusnak a 
jótettéért köszönetét nem  mond. A z  
ige hálás szívre akar ösztönözni m in 
ket, m ert Isten m éltán követelheti tő
lünk az Ö magasztalását és jó tétem é
nyeiért gyerm eki hálánkat. Cseleked
je k  meg ezt szíves készséggel, hiszen 
olyan kevés fáradságba kerül.

Ugyan m i károd van abból, ha Is
tenhez fordulva így sóhajtasz: ó 
Uram, Te nekem  egészséges testet, 
szemet, kezet, lábat adtál, és napon
ként számtalan jó té tem ényt árasz
tasz rám, szívből hálát adok érte, 
m ert hiszen a Te ajándékod, a Te jó
ságodnak adománya m indez. És m i
féle kárt szenvedsz azáltal, ha apád
nak és anyádnak, férjednek és fele
ségednek, szomszédodnak és em ber
társadnak köszönetét mondasz jó tet
tükért, am elyben részesültél? Hiszen 
nem törik bele a lábad, ha ezt m eg
teszed. és a célja csupán annyi, hogy 
lássák jóságuk megbecsülését, és 
még több jó t tegyenek veled.

ÍG Y  CSELEK SZIK  IT T  ez a sama-
ritánus is, visszatér az Űrhoz és kö
szönetét mond. N em  kerül az egy fi l 
lérjébe sem, hanem csak néhány jó  
szavába, és mégis m ennyire te tszik  
az az Urnák. A z  em berek is szívesen  
látják a hálát, jól esik nek ik  és arra 
ösztönzi őket. hogy máskor mégin- 
kább segítsenek. A  pogányok azt tar
tották, hogy a hálátlanság a legcsú
nyább gonoszság, és a legnagyobb

gyalázatnak azt vették, ha valaki 
őket hálátlanoknak mondta. A zon
ban azt tapasztaljuk, hogy ez a csú
nya bűn nagyon is el van terjedve, 
és leginkább azokkal szemben nyil
vánul meg. a k ik  legmélyebb hálán
kat, legmelegebb köszönetünket ér
dem elték meg, például a szülőkkel 
szemben, akik  gyerm ekeikért életü
ket és egészségüket, vagyonukat és 
m indenüket, amivel csak bírnak, ké
szek feláldozni.

Ha tehát igaz keresztyének akar
tok lenni, kerüljétek a hálátlansá
got. L egyetek hálásak először is Is
ten, a m i kegyelmes m ennyei A tyánk  
iránt, ak i testünket és életünket 
adta, fenntartja  és m inden jóban ré
szesít, és örök életre segít. A zu tán  
legyetek hálásak születtek, barátai
tok, szomszédaitok iránt is, és m in
denki iránt, aki jó t te tt veletek, v i
szonozzátok ti is azt jóval, és ha eset
leg cselekedettel nem  hálálhatjátok 
meg azt nekik, legalább szóban le
gyetek hálásak irántuk. Ez illik hoz
zátok, ezt kívánja Isten  is tőletek.

A K I PEDIG IG AZ K ERESZTYÉN  
A K A R  LENNI, gondolja meg, hogy 
m inden jócselekedete, hűsége, szol
gálatkészsége m ellett is nem  m in
dig szám íthat hálára, sőt igen gyak
ran hálátlansággal fog találkozni. 
Azonban ez őt ne keserítse el, m ert 
abban áll az igazi keresztyén élet, 
és az a h itnek valódi gyümölcse, 
hogyha a te jóságodért hálátlanság
gal fize tnek  is, te a jó cselekvésé
ben meg nem  lankadsz, és türelm ed  
fonalát elszakadni nem  engeded. Ha 
Krisztus híve vagy, tanuld meg ezt, 
tégy jó t másokkal, segíts, ahol csak 
teheted, de a hálátlanság el ne ke
serítsen, se haragra ne ingereljen.

K ÉT ÜDVÖS TAN U LSÁG O T m e
ríthettek tehát keresztyén testvéreim  
ebből az igéből. A z  első a hitre vo- 
natlcozik. a  m ásik pedig arra, hogy 
hálásaknak kell lennünk és ugyan
akkor a hálátlanságot el kell visel
nünk. A  hálát tanuljuk meg attól az 
egy bizonyos samarítánustól, köves
sük példáját, hogy Isten  és em berek 
iránt hálátlanok ne legyünk, Krisz
tustól pedig tanuljuk meg, hogyha 
valakivel jó t te ttü n k  és köszönetét 
nem  is nyerünk érte, em iatt a jóban  
meg ne lankadjunk. A kko r leszünk 
igaz keresztyének, ha egyrészt ren
díthetetlenül hiszünk és Isten jósá
gában tántoríthatatlanul bízunk, 
m ásrészt pedig nem csak a hálátlan
ságot kerüljük, hanem azt m ások ré
széről is el tu d ju k  viselni. Hiszen  
Krisztusnál m i sem lehetünk job
bak. ö  is tizet gyógyított meg, és 
csak egynek ju to tt eszébe a köszö
net. Nyugodjál bele, ha neked is ha
sonlót kell tapasztalnod. Tégy jó t 
felebarátaiddal, és elégedj meg vele, 
ha jócselekedeted közben tíz eset kö
zül egyszer kapsz hálát. A z  is meg
lehet. hogy ott aratunk hálát, ahol 
azt legkevésbé vártuk volna, am int 
az ennél a samarítánusnál történt. 
Isten  nyújtsa  nekünk kegyelmét, 
hogy m indezt szívünkre vegyük és 
e szerint éljünk! Á m ent

Ford. Zábrák Dénes — Ottlyk Ernő

A Hungarian Church Press
■— a magyarországi protestáns egy
házak külföldet tájékoztató kőnyo
matos folyóirata — októberi számá
ban első helyen kivonatosan közli 
D. Bereczky Albert református 
püspöknek a budapesti Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem aulájában 
az EVT evanstoni világgyűléséről el
mondott előadását. Ezután a buda
pesti Református Teológiai Akadémia 
századik tanévével kapcsolatban hoz 
hírt a kőnyomatos, majd az evan
gélikus Egyházegyetem Tanácsa és 
az Országos Esperes! értekezlet ösz- 
szehívásáről, valamint D. Dezséry 
László püspök »Evanstoni riport« 
című cikksorozatáról - olvashatunk 
rövid hírt. Weltler Rezső és Fülöp 
Dezső esperesi beiktatásának be
számolója után D. Dr. Vető Lajos 
püspök és Dr. Kádár Imre reformá
tus teológiai professzor németorszá
gi utazásáról számol be a HChP. Az

Evangélikus Élet október 10-i szá
mában megjelent »-Hogy mindnyá
jan egyek legyenek-« című cikkből 
részleteket közöl a kőnyomatos, 
majd beszámol Dr. Vető Lajos püs
pök. 50-ik születésnapja alkalmából 
a püspökhöz intézett áldáskívánsá
gokról. A reformáció-heti evangéli
kus igehirdetés-sorozatról és az Or
szágos Protestáns Reformációi em
lékünnepélyről szóló hír után Dr. 
Nagy Gyula teológiai tanár ismer
teti Karner Károly »Bevezetés a 
teológiába« című könyvét. Egy rö
vid hír közli Bottá István hittan
könyvének megjelenését. A baptista 
egyház szolgálatáról szóló rövid be
számoló után a HChP-hoz érkezett 
két külföldi levelet ismertet a kő
nyomatos, végül pedig az evanstoni 
világgyűlés tanulmányi anyagának 
további tanulmányozásáról ad hírt.

Szeretettel kiszönijük ez 5 0  é^es Lutheromat
Bach H-moll miséje a Lutheránia ünnepi estjén

Egyházunkat és az egyházi zenét szívükön viselő 
emberek: Rőthy Károly és Füzesi István 50 esztendő
vel ezelőtt 1904-ben egyházi énekkar alapítását kezd
ték tervezni sétálgatás közben. Tervezgetésük nyomán 
jött létre az a férfikar, amely a mai Lutheránia ének
és zenekar cíteő formája volt. A kicsiny kezdet 50 esz
tendő alatt hatalmas erővé növekedett, s ma már al
kalmas és képes egyházi zeneművek önálló hangver
senyen való bemutatására.

Ezt bizonyította november 8-án este a zsúfolt Deák
téri templomban elhangzott nagy jubcliumi est. A kö
zönség sorában ott voltak egyházunk vezetői: D. Dr. 
Vető Lajos püspökkel az élen, számos vidéki lelkész, 
akik nemcsak maguk utaztak fel az ország különböző 
részeiből erre a hatalmas hangversenyre, hanem velük 
jöttek néhányan gyülekezetük tagjai közül is.

Az estet D. Dezséry László püspök nyitotta meg. 
Megemlékezett a Lutheránia alapítóiról, eddigi kar
nagyairól: Bruckner Frigyesről, Mendöl Ernőről, Dr. 
Kirchknopf Gusztávról és Kapi-Králik Jenőről. Köszö
netét mondott az énekkar buzgó tagjainak, mindenek
előtt a lelkes és fáradságot nem ismerő karnagynak, 
Weltler Jenőnek, valamint az énekkar munkáját mű
vészi szaktudásával támogató Zalánfy Aladár profesz- 
szornak, majd így folytatta: »Mint ennek a gyülekezet
nek a lelkésze és mint a Déli Egyházkerület püspöke ki 
merem mondani: a Deák-téri gyülekezet Lutheránia 
énekkara valójában értéke és megbecsült kincse egész 
egyházunknak és evangélikusságunknak.«

Az esten részt vevő hatalmas tömeg áhitatos csend
ben figyelte a két és félóra hosszat tartó hatalmas 
művet. A Lutheránia ezen az estén minden eddigi elő
adását felülmúló teljesítményt nyújtott. A szólóéneke
sek: M. Molnár Éva, Sándor Judit, Tiszai Magda, Szabó 
Miklós és Littasy György tudásuk legjavát nyújtották. 
Kitünően játszottak a zenekar tagjai is.

Bachnak ez a kiváló műve régi liturgikus hagyo
mányokra támaszkodva az istentisztelet felépítése sze-
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Ezen a napon született Luther

Márton, egyszerű szülők gyermeke
ként. »-Parasztgyerek vagyok — 
írta —, őseim mind igazi parasztok 
voltak.« Apja, Luther János Möftrá- 
bam, a türinigiiai erdők egyik kis fa
lujában, nemzetsége ősi fészkében 
dolgozott, mint bányász. Majd a 
jobb kereset reményében feleségé
vel, Ziegler Margittal a mansfeidá 
grófság egyik kis városában, 
lebenben telepedett le.

Lutherek gyermekáldásra 
Eislebenbe, 1483. november 
fiuk született. Az újszülöttet 
nap meg is keresztelték s a kereszt- 
ségbefl a nap szentjének, toursi 
Márton püspöknek a nevét kapta, 
így lett a gyermek neve Luther 
Márton.

Hiába égett a dolog Lutherek ke
zében, csak rájiuk nehezedett az ín
ség gondjia. Félév múlva újból fel
kerekedtek s átköltöztek Mánsfeidre, 
a grófság székhelyére. Erre az időre 
visszaemlékezve azt írja: Luther: 
»Apám nagyon szegény bányász 
volt, anyám minden nap hátalta a 
fát. Majd megszakadtak a munká
ban. Most dehogy bírnának ki anv- 
nyit az embereije.« Közben egyre nőtt 
a család s lassan hét gyermek kért 
naponta kenyeret Luther Jánostól.

Lutherek gyermeked örökségre 
úgysem számíthattak, szüleik meg
adták nékik a legjobb örökséget, a 
jó nevelést. Márton eleinte Mans- 
feldien, majd Magdeburgban és Eise- 
nachban tanult, miig végre 1501-ben 
beiratkozhatott az erfurti egytemre. 
»Apám szeretete és gondoskodása 
mindennel ellátott az erfurti főis
kolán« — emlékezett vissza ezekre 
az évekre. Először a jogi pályára 
készült. Szép eredménnyel tette le 
vizsgáit. Majd életveszélyes helyzet
ben tett fogadalma miatt belspc't az 
erfurti ágostonos szerzetesek kolos
torába.

Az erfurti kolostorban döntő ese
mény következett be Luther éle
tében: Bibliát adtak a kezébe. 
Mohó vággyal olvasta a latin 
nyelvű, piros bőrkötésű könyvet.
A Bibliával való találkozásával 
új korszak kezdődik az életében.
Az 1483. november 10-én. szüleitett 

kis bányászgyerek életét Isten el
vezette a Szentírás erőforrásához, 
hagy abból táplálkozva induljon el 
nagy és szent munka az egyházban: 
az Isten. Lelkiétől vezetett állandó 
megújulás, az örök reformáció!

O. E.

rint 5 tételre tagozódik. -A bűnbánat és bűnbocsánat«-
keresés hangja az első tétel, a Kyrie. A második a meg
tapasztalt bűnbocsánat nyomán felhangzó dicsőítő 
ének: Dicsőség Istennek (Gloria). A harmadik a ke
resztyén gyülekezet ősi hitvallása, amelynek feldolgo
zása a hitvallás tételei szerint alakul. A negyedik tétel 
szinte a mennyei istentisztelet felé nyit ajtót (Sanctus), 
míg a zárótétel (Agnus Dei) őszinte szívből fakadó 
imádság. Bach minden tételben átélte azt, amit zenei 
hangokba foglalt, és ezért minden tétele valóban isten- 
tiszteletté lett. Ezt érezte a Lutheránia jubileumi est
jén részt vevő hatalmas tömeg is, akiket a bűnbocsá
natban vagy a dicsőítésben, a hitvallásban, vagy az 
imádkozásban magával ragadott ez a zenei hangokba 
foglalt istentisztelet. A krónikásnak nehéz a dolga, ha 
a kitűnően sikerült előadásból ki akarja emelni a leg
jobbat. Nem is lehet ezt megmondani, mert ez az 
előadás elejétől végéig a legjobb volt. A mű természe
ténél fogva legnagyobb hatású mégis talán a Credo, 
amely minden egyes mondatában olyan, mint amit 
megvall. Drámai és megrázó különösen is a »Keresztre 
feszíttetett, érettünk szenvedett és eltemettetett, har
madnapon feltámadott. . .« résznél. A keresztyén hi
tünk alapját és középpontját képező hatalmas isten! 
cselekedet igaz megvallása ez a két tétel. Ugyancsak 
hatalmas és kifejező része az örökkévaló Istent dicsőít« 
Sanctus, Bach e® örökbecsű művének.

A részt vevők igaz áhítattal és őszinte örömmel 
hallgatták az előadást. Kitűnő énekkarunkra jogos 
büszkeséggel tekinthetünk. Az előadás sikere olyan nagy 
volt, és olyan sokan rekedtek kívül a zsúfolt templom
ból, hogy a Lutheránia november 29-én este 8 órakor 
megismétli az előadást.

Evangélikus egyházunk szeretettel köszönti a ju
biláló Lutherániát, köszönetét mond önzetlen szolgála
táért és Isten áldását kívánja minden további mun
kájára!

E l 

jöttek
10-én
más-

Dezséry László püspököt jelölték 
a Budapesti Városi Tanácsba

D. Dezséry László püspököt lakó
helyén, a III, kerületben kilenc sza
vazó körzet jelölte Budapest Köz
ponti Városi Tanácsába tanácstag
nak. Ezek a körzetek Óbuda gyár
negyedében vannak. A Hazafias 
Népfront kerületi bizottsága által 
rendezett szavazókörzeti lakógyűlé
sek során a püspök több jelölő gyű
lésen megjelent és beszédet tartott. 
A gyűlések közül kettő az óbudai 
Fehérítő, egy pedig a Mosógépgyár 
kultúrházában folyt le lelkes han

gulatban. Dezséry László püspök 
többek között hangsúlyozta, hogy »a 
Népfront zászlóbontása után az egy
háznak új és minden eddiginél na
gyobb lehetősége nyílott arra, hogy 
a saját erejét hozzá adja a nemzet 
erejéhez a közös boldogulás érdeké
ben«. A püspököt az egyik gyűlésen 
Vészi Gyula, a Hazafias Népfront
III. kerületi elnöke üdvözölte, me
leg szavakkal a Városi Tanács tanács
tag-jelöltek sorában.

Áz Egyházegyefem Tanácsa Tatnak és Kurittyannak ítélte 
a jövő évi templomépítési oífertóriumot

A z  Egyházegyetem Tanácsa oifcló- 
ber 27—28-i ülésén jelentős határo
zatokat hozott, melyeik egyházunk 
népét közelről érintik.

A püspökök javaslatára elrendelte 
a jövő évi egyetemesen kötelező offer- 
tóriuimókat, E szerint az 1955. éviben 
országos kötelező offertóriumot kell 
tartani templomépítési offertóriúm 
címén, sajitóaffértórium, nyugdíjas 
offertóriúm, bifoliafeirjesztési Offer
torium és szeretetszolgiálati offer- 
tóriiwn címón.

A jövő évi templomépítési Of
fertorium felől az Egyházegye
tem Tanácsa elfogadta az Orszá
gos Esperesi Értekezlet javasla
tát, mely szerint annak felét az 
Északi Egyházkerületből a sajó- 
kazai egyházközség leányegy
házközsége: Kurittyán kapja, a 
másik felét pedig a Déli Egy
házkerületből a tabi egyházköz

ség.
A kurittyánii leányegyhfázközség- 

nek a XVI. századiból való szép 
temploma van, mely sürgős reno
válásra szorul, a tabi egyházközség 
szép templomát pedig fiaronitó-gomba 
támadta meg s ennek következté
ben a templom falait hevítéssel fer
tőtleníteni kell, faberendezésé't pedig 
újjá kell építeni. Hazánk evangé- 
Likussáiga szeretetébe ajánljuk eze
ket az offertóriuimokat! Az Egyház
egyetem Tanácsa bízik abban, hogy 
a templomépítési offertóriúm ered
ménye mindkét gyülekezetét hozzá
segíti a cél megvalósításéihoz.

A Tanács felhívta a Gyülekezeti 
Segély országos és egyházmegyei ve
zetőit, hogy három évre szóló temp-

lomépftésd és renoválási tervet ké
szítsenek s azt javaslat formájában 
terjessze az Egyházegyetem Taná
csának legközelebbi ülése elé.

A Tanács meghallgatta Gyöngyösi 
Vilmos esperes. jelentését arról a bi
zottsági munkálatról, mely a Ke
resztyén Émekesköuyiv új kiadását 
készíti elő.

A jövő évben sorra kerül a Ke
resztyén Énekeskönyv új kiadá
sa, mely ebből az énekeskönyv
ből a kb. 300 leghasználatosabb 
éneket tartalmazza és kb. 100, a 
gyülekezeti éneklésben megho
nosodott magyar és ökumenikus 

éneket közöl.
A Dunántúli, vagy Keresztyén 

Énekeskönyv anyagának váloga
tása már megtörtént és jól előreha
ladt a többi, egyházunkban haszná
latos énekeskönyv anyagából való 
válogatás is. A tervezett énekes
kön yv-kiad vány november végén 
kerül az Egyetemes Sajtóosztály 
énék- és liturgiaügyd alosztálya elé, 
majd decemberben az Bgyházegye- 
tem Tanácsa elé. Az Enekeskönyv 
kiadását a jövő év első felében ter
vezi az Egyetemes Sajtóosztály.

Jelentős határozatot hozott mlég 
az Eigyházegyetem Tanácsa az Egy- 
házegyetem és az Északi Egyházke
rület közös székhazának külső és 
belső renoválásáról. A teljes reno
válás munkálatairól meghallgatta 
a jelentést és örömmel vette tudo
másul, hogy a renoválás munkája 
kb. egy hónap múlva már be is fe
jeződik. Egyházunk ez egyik köz
pontja így méltó módon szolgálja 
majd egyházunk egészét.

„Minden c s e l e k e d e t e t  az  I s t e n  í t é l e t r e  e l ő ho z "  (P réd. 12, i 6.)
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K I S K Ő R Ö S
Ennek a tízezer lelkes nagy al

földi gyülekezetnek a templomát 
vasámapról-vasáimapra ezer ember 
tölti meg. Megkapó képet jelent a 
templomot megtöltő gyülekezet lát
ványa. Erőteljesen zeng az ének a 
fekete ünneplő ruhába öltözött fér
fiak és asszonyok ajkán. A lányok 
színpcmpós népviseletben állják kö
rül az oltárt. A javarészt földmű
velőikből álló gyülekezet nyugodt 
biztonságot és kiegyensúlyozott, 
evangélikus kegyességet sugároz 
magából.

A gyülekezet múltja.
Kiskőrös szorgalmas, dolgos né

péről ad képet a múlt. A török ki
verése utáni időben csaknem lakat
lan volt a N agyai öld. Nemcsak a 
török, hanem a nyomában járó 
Habsburg császári csapatok is ki
fosztották és tönkretették ezt az or
szágrészt. Ahogy Békéscsabára, 
Szarvasra telepítettek a Felvidékről 
szlovák jobbágyokat, úgy Kiskő
rösre is megérkeztek 1718-ban a jobb 
megélhetési viszonyokat kereső szlo
vák evangélikus parasztok, hogy a 
semmiből otthont teremtsenek ma
guknak. Kéj év múlva,

1720-ban már papjuk is van 
Bartholomaidesz Ad ám szemé
lyében, aki megkezdi az anya
könyvezést is. 1722-ben a szor
galmas nép felépíti első fa

templomát.
A gyülekezet öröme azonban nem 
sokáig tartott, mert 1733-ban a 
Habsburg királyi biztosi tisztséget 
Is betöltő kalocsai érsek biztatására 
jezsuiták jelentek meg a színevan
gélikus Kiskőrösön s felgyújtották a 
fatemplomot. Ugyanakkor a lelkészt 
is elűzték hivatalából. 1784-ig, fél
évszázadon át lelkész nélkül élt a 
gyülekezet. Csak a felvilágosodás 
hatására létrejött II. József-féle Tü
relmi Rendelet tette lehetővé a lel
készt állás betöltését és új templom 
építését. Egyházunk gondjai azon
ban még ekkor sem szűntek meg. 
A templomépítésre kijelölt telek 
mocsár volt, előbb azt kellett meg
feszített munkával lecsapolni, és 
erős, időt álló fundamentumot biz
tosítani a templomnak. A hívek egy
házszere tétéből azonban mindez 
megvalósult s ma is azon az egy
kori mocsaras területen áll, a ha
talmas és szép templom, a kiskő
rösi gyülekezet büszkesége.

A gyülekezet öröme.
Á hívek áldozatkészsége és egy- 

házszeretete már

nap alatt ásták ki. Később sem lan
kadt a gyülekezet tagjainak buz
galma. Ha kellett,, napi 30—40 fuva
ros dolgozott. A hívek pedig utcán
ként beosztva sorban vették ki ré
szüket a munkából. Több alkalom
mal haza kellett küldeni az önként 
jelentkezőkből, mert már nem ju
tott volna nekik munka, olyan so
kan voltak. 1949 pünkösdjén szen
telték fel az imaházat, de még fo
lyik az épület további rendbehoza
talának munkája, amelyre a hívek 
eddig 30.090 Ft-of adtak össze.

Ez az ámaház a gyülekezet öröme! 
Benne van a hívek áldozatkészsége, 
egyházszeretete és hitből fakadó 
ereje!
Petőfi emléke.

Minden kiskőrösi evangélikus 
büszke arra, hogy az ő egyházköz
sége

anyakönyvében áll Petőfi Sándor
kcresztelésének bejegyzése 1823. 

január elsejei kelettel.
Az eredeti latin nyelvű anyakönyvi 
bejegyzés fényképmásolata ott áll a 
kiskőrösi lelkész! hivatalban, de a 
kiskőrösi Petőfi-múzeumban is. Az 
egyházközség külön szekrényben 
őrzi azt a keresztelő kannát, amely
ből Petőfit annakidején Martini 
Mihály lelkész, a kiskőrösi temp
lomban megkeresztelte.

A kiskőrösi Petőfi-múzeum abban 
a szalmafetíeles kis parasztházban 
van berendezve, amelyben Petőfi 
élt gyermekkorában. A ház bejára
ténál Petőfi kézírásának felnagyí
tott fényképmásolata fogadja a be
lépőt, a Palota és kunyhó című ver
séből:
Szent a küszöb, m elyen beléptem én, 
Óh, szent a szalm akunyhók küszöbe! 
Mert itt születnek a nagyok, az ég 
A  M egváltókat ide küldi be.

A Petőfi-múzeum gazdag anyaga 
egészen közel hozza a látogatóhoz a 
nagy költő személyét. Látható az 
asztal, amelyen írni tanult, az a lá
da, amelyhez az »Anyám tyúkja« 
című költeménye fűződik. Láthatók 
világhírűvé vált verseinek eredeti 
kéziratai; mindig sok látogató veszi 
körűi a Nemzeti dal kéziratát. Van, 
aki öntudatosan szavalja Petőfi ap
róbetűs kézírása felett: »Föltáma- 
dott a tenger, a népek tengere«. A 
sok Petőfi-kézárat mellett Láthatók 
azok a könyvek, amelyeket külön
böző országokban, idegen nyelven 
adtak ki Petőfi műveiből. Így pél
dáiul finn, kínai, orosz, román, len
gyel, cseh, olasz, francia, német 
nyelven.

1954. november 14. — Az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapja. — 
»Az Eljövendő felé« — Jel 2, G—8 — Jn 5, 28—30. — Liturgikus szín. 
zöld.

Ez a szerény imaterem nem kevésbé templom, 
mint a fényes székesegyházak

—  mondotta D. dr. Vető Lajos püspök Pomáson

A  T an ácsok  
m eg v á la sztá sá ra

•— készül az ország. M indenütt je
lölő gyűlésekre jö ttek  össze az embe
rek, hogy kiválasszák azt a közülük  
való honfitársat, aki alkalmas és 
méltó arra, hogy őket és az országot 
képviselje a helyi tanácsban. A  jelölő 
gyűléseken részt venni hazafias kö
telesség, de egyben nagy élmény is 
volt. Népünk országvezetésre való 
érettsége, o dolgokat alaposan m eg
gondoló bölcsesége m uta tkozik  meg 
ezeken a gyűléseken. Komolyan meg
beszélik a jelölt személyét. Mit tett 
eddig és m ire van remény, hogy 
megválasztása után megtesz utajd a 
község vagy a város és ra jtuk ke
resztül az egész ország népe érdeké
ben.

A z  új tanácsválasztási törvény sóik
kal közelebb hozza egymáshoz a ta
nácsokat és a népet, m int az előző 
négy esztendőben, bár a régi állam- 
igazgatáshoz képest a m ost véget ért 
tanács-ciklus is óriási változást ho
zott. A  m egkezdett helyes úton a 
mostani választások még újabb nagy 
lépéseket tesznek. M indenekelőtt az 
az előrehaladás, hogy az egyes vá
lasztó-körzetek nem  előttük többé- 
kevésbbé ismeretlen jelöltek hosszú 
listájára szavaznak, hanem egy em 
berre, aki éppen az ő körzetük kül
dötte lesz a helyi vagy felsőbb ta
nácsban. A  továbbiakban ennek az 
is következm énye, hogy az ilymódon  
m egválasztott tanácstag szoros kap
csolatot tarthat választóival és azok 
valóban ellenőrizhetik, hogy a neki 
adott bizalomnak megfelel-e.

A  tanácsok m indenekelőtt az ál
lamhatalom helyi szervei. Kor
m ányzatunk intézkedései nyomán
egyre nagyobb és nagyobb lesz hatás
körük és bennük egyre inkább erő
södik hazánk demokratikus állam
berendezkedése, a nép részvétele az 
államigazgatásban. A  jövőben a ta
nácsaik az országgyűléssel és az El
nöki Tanáccsal lesznek kapcsolatban 
és a m inisztérium oknak csak a Ta
nácsok Végrehajtó Bizottságai lesz
nek alárendeltjei. Ezek a végrehajtó 
bizottságok egyben a helyi tanácsok 
szervei is lesznek és ebben a kettős 
irányításban fog érvényesülni a de
m okratikus rendszer.

A  döntő súly a választójpolgárok 
által közvetlenül létrehozott állam- 
hatalmi szerveken van, azaz a helyi, 
járási és m egyei tanácsokon.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy 
a tanácsok emberekből állanak, a 
m unkájuk, eredm ényeik vagy kudar
caik, a tek in té lyük és megbecsültsé
gük attól függ, hogy a tanácstagok 
dolgoznak-e, eredm ényeket érnek-e 
el?

A  tanácsválasztásra készülők sorá
ban o tt van egyházunk népe is. A  je 
löltek között is, de a jelölők között 
is. Mi, evangélikusaik öntudatosan 
élünk ezzel a hazafiúi jogunkkal és 
kötelességeinkkel, m ert tudjuk, hogy 
keresztyén életünkhöz hozzá tartozik 
a nép, a m i szeretett magyar népünk  
javáért való szorgoskodás, a köz
ügyekben való részvétel,

Ő S Z I
Oh isteni nagy bölcseségi 
Igen szoros az egyesség,
M elyet hatalmad kötözött 
A tél, tavasz, nyár, ősz között; 
Megölelik egym ást szívesen, 
Futásukat végzik rendesen.

ősszel a természet háza,
Mely m inden élők tárháza, 
Megérett gyümölcseivel,
Kínál rakott kebelivel;
Édes m ust csorog a hegyeken, 
Áldás folydogál a völgyeken.

(Régi református énekeskönyv

1930-tól kezdve létre akarta 
hozni egy másik istentiszteleti 
helynek, imaháznak az építését.
A szép terv azonban csak 1948- 
ban valósulhatott meg, amikor 
a gyülekezet tagjai saját ere
jükből megkezdték az építkezést.

A lelkészek és egyházi alkalmazot
tak jártak jó példával a hívek előtt. 
A híveknek a munkában való töme
ges részvételére jellemző, hogy a 
hatalmas épület alapját egyetlen

É N E K
Részt ve ttü n k  mi m ár sok jóban; 
Most is bennünket valóban 
A term észet nagy bőséggel 
Tetéz sok gyönyörűséggel;
Ezeket javunkra intézi 
Az Űr s vétkeinket nem  nézi.

Adjad, Uram, hogy m ind ezek, 
M int m egannyi erős kezek, 
M inket tehozzád vonjanak, 
Haladásra indítsanak:
Te jó kedvedből ne essék ki 
Ezután is közülünk senki.

E V A N G É L I K U S  É L E T

Petőfi nyomán.
Amiért Petőfi küzdött, amiről ha

zafias költészetében énekelt, az so
kára lett valósággá. De az a nép, 
amelynek a számárai szabadságjogo
kat követelt Petőfi, az ország ura 
és gazdája lett. A nemzeti erők egy
ségének és összefogásának a Haza
fias Népfront mozgalmában kibon
takozó célkitűzéséről Ponicsán Imre 
kiskőrösi igazgató-lelkész a követ
kezőket mondotta az Evangélikus 
Élet számára:

»örömmel vettem tudomásul, 
hogy a Hazafias Népfront tár
sadalmi, vallási, világnézeti kü
lönbség nélkül ölel magába min
denkit, aki népét, magyar ha
záját, és az emberiség békéjét 
igazán szereti. Ebben az orszá
gos megmozdulásban kell, hogy 
aktívan és építő munkával len
düljön bele az egyház népe. Mi 
ezért az egységért nemcsak 
imádkozni, hanem dolgozni is 

kívánunk!«
Elmúlt idők drága egyházi és ha

zafias hagyományai így válnak élet
té Kiskőrös jelenében! Így vagyunk 
méltóak evangélikus őseink egy
ház- és hazaszeretetéhez!

Ottlyk Ernő

Angyalföldön november 29-től, de
cember 5-ig ádventi igehirdetés-soro
zat lesz, esténkint 7 órakor Danhau
ser László, budahegyvidéki lelkész 
szolgálatával.

A HAJDÜSZABOLCSI EGYHÁZ
MEGYE Ielkészi munkaközössége 
november 3-án és 4-én ülésezett 
Kölesén. Előadást tartottak: Ralczó 
András nyíregyházi lelkész a munka 
teológiai értékeléséről, Joéb Olivér 
nyíregyházi lelkész evanstemi dele
gációnk beszámolói nyomán az Egy
házak Világtanácsa nagygyűléséről, 
Zsigmondy Árpád olcsvai segédlel
kész a törvény és evangélium vi
szonyáról, Megyer Lajos esperes és 
dr. Ottiyk Ernő teológiai tanár pe
dig aktuális kérdésekről számoltak 
be. A jelenlévő lelkészek vallásos 
est keretében szolgáltak a kölesei 
gyülekezetben.

Nagy baráton október 31-én vették 
használatiba a kijavított és villamo
sított orgonát. Ez alkalommal Fo
dor Kálmán zeneiskolai igazgató 
művészi játékéval emelte a hívők 
áhítatát. Az esti gyülekezeti ünne- 
. pályán Weltler Rezső esperes tar
tott előadást, Fodor Kálmán orgo
náit. Nagyszámú gyülekezet _ jött 
össze Nagybarátról, Kisbarátról és 
Ménfőcsanakról. Az ünnepély után 
az esperes a presbiterekkel folyta
tott megbeszélést időszerű kérdések
ről.

November 7-én délelőtt, istentisz
telet keretében avatta fel D. Dr. Vető 
Lajos püspök a szentendrei szórvány- 
gyülekezet renovált pomázi imaiter- 
mét. A püspököt sz imaház, előtt 
Kozma Sándor felügyelő köszöntötte 
a presbiterek élén,

D. Dr. Vető Lajos püspök igehirde
tésében a Samái iái Asszonyról be
szélt. »Jézus egy emberrel is leült 
ledkipászitori beszélgetésre, miért egy 
lélek is dráiga kincs az Isten orszá
gában. Egyházunk az utóbbi időben 
egyre inkább odafordul szórványai 
felé. Nem titok, hogy magyarországi 
evangélikus egyházunk szórvámyagy- 
ház. Magam is szórvány lelkész vol
tam éveken keresztül — mondotta a 
püspök —, s ezért tudom, mit jelent 
a szórványgyülekezet. Az az ének, 
amit istentiszteletünk kezdetén éne
keltünk: Ne csüggedj el kicsiny se
reg ;..,  Isten üzenete hozzánk., Ez a 
szerény im aterem  nem  kevésbé 
templom, m in t a fényes székesegyhá
zak. Ez a kicsiny nyáj, amely most 
zsúfolásig megtölti a padsorokat, 
nem kevésbé egyház, mint a sok
ezres gyülekezetek. Egész evangéli
kus egyházunk szeretetét hozom ide 
közétek s ezzel a szerzettel öleli az 
egyház magához szórványait. Az Űr 
Jézustól tanultuk meg, hogy nekünk 
minden egyes lélek drága.«

Istentisztelet után a református 
egyházközség lelkipásztora, Demeter 
József köszöntötte a püspököt pres
bitereivel. »Hosszú idő óta — mon
dotta — jó hagyomány nálunk a kőt 
testvéregyház valóban testvéri 
együttműködése. A közösen megtar
tott egyetemes imahét, a reformációi 
ünnepélyek, ádventi, nagyheti közös 
szolgálatok beszédes bizonyságai en
nék. Ez az épület a református egy
ház tulajdona. A helyiséget az evan
gélikus gyülekezet használja. Az aj-

BEKESCSABÁN a reformáció
heti sorozatban dr. Gubcsó András, 
Boras Károly, Benkő István, Deme 
Károly, Fabók Ferenc, Kun-Kaiser 
József szolgált. Október 30-án jól 
sikerült zene esten Cséke Sándor 
operaénekes és Peskó György zene- 
akadémiai hallgató működött közre. 
Október 31-én zenés áhítat volt. 
Koppányi Gyula. református lelkész 
hirdette az igét, Peskó György or
gonáit, Cséke Sándor énekelt.

Körmenden az október 31-1 ünne
pélyen dr. Mihály Sándor egyházme
gyei felügyelő mondott ünnepi be
szédet, az írásmaigyarázatot Pethő 
Antal református lelkész tartotta. 
Énekkel és szavalattal iéözreműkö- 
dött még: Eles Gusztáv, Pethő 
Antal, Siklós Gabriella, Németh-Fa» 
rádi Mihályné és Mihály András.

HEGYESHALMON a reformáció 
emlékünnepéin a reformátusok és a 
levéli evangélikusok részvételével 
vallásos est volt az evangélikus 
templomban. Előadást tartott dr. 
Kiss Jenő ny. egyetemi tanár. Sza
valtak: Knausz Éva, Szabó Anna, 
Takács Vilmos és Mayer János. Re
formáció korabeli kórusokat énekelt 
a gyermekkar.

Képes családi biblia eladó. Tel.: 
314-273. Fonyó, Bp. XIII., Panno- 
nia-u. 14.

táján olvasható felirat: »Református 
gyülekezeti otthon — Evangélikus 
imaház« jelkép is és önmagában be
szédes bizonyság.« — Válaszában 
Vető Lajos püspök arról beszólt, hogy 
Evanstónban az egyházak vezetői ta
lálkoztak és lépéseket tetteik az Öku
mene útján. Ez a példa, amit itt lá
tok, arról győz meg, hogy gyülekeze
teink meg tudják érteni Jézus 
Krisztus főpapi imáját a keresatyén- 
ség egységéért. Az ökumenét nem
csak gyűléseken, konferenciákon kéül 
hirdetni, hanem a mindennapi gyü
lekezeti életben élni is kell. Ebben 
nekünk, magyar protestánsoknak év
százados gazdag tapasztalatunk van 
és gyümölcsöző •gyakorlatunk.

Az imaterem kőműves- és festő
munkálatait a gyü-lékezet tagjai vé
gezték s abban a református gyüle
kezet egyik tagja is közreműködött. 
A csontszínű falakat Piatay László és 
felesége, Ittzés Mária egyfháaművé- 
szek díszítették kékszínű betűkkel, 
igen ízlésesen festett bibliai feliratok
kal és szimbólumokkal. A gyülekezet 
papnéja kerámia keresztet és alfla- 
omega betűket készített ugyanebben 
a színben falidíszül.

Meleg hangulatú szerctotvendég- 
ség fejezte be az ünnepi délelőttöt, 
melyen a püspökinek alkalma volt 
hosszasan elbeszélgetni a két gyüle
kezet elöljáróival és tagjaival. A po- 
rnázáak sokáig emlékezni fognak erre 
a felemelő ünnepségre.

B A C H :
Manuál-korálelőjátékok

Orgonára és harmóniumra való 
regisztrálással, és frazeálással 

ellátta
Z A L A N F Y  A L A D Ä R

Ara: 30.— Ft
252.sz. dicsérete.)

K É T  K Ö L T Ő  H A L Á L Á R AT ÍZ  ESZTENDEJE Ö LTEK MEG RADNÓTI 
M IK LÓ ST a fasiszták lágerében. A  Nyugat 
második nem zedékének kiváló költőjét akkor 
szakította k i közü lünk az emberhez méltatlan  
halál, m ikor a szabadulás karnyújtásnyira volt 

■már. »Nem bírta hát«, m in t ő maga írta a nagy 
kortárs-festőről, Dési Huber Istvánról, utolsó 
esztendejében.

A  pusztulás közelében tágult szélesre a »Sze
gedi Fiatalok« közül, Juhász Gyula mellől in
dult Radnóti költői világa. Verseinek szelíd 
bánata, az elmúlást annyiszor megidéző sejte
lem itt vált valósággá s itt  nyílt rá szeme a 
végső kérdésekre. A  barbarizmus korában élt 
költői em lékeiben kibomlanák a m últbaveszett 
képek, megelevenedik barátság és szerelem, 
otthoni táj, emberség és szabadság immár meg
értett álma.

Ugyan m i foghatná le a költő kezét, ha már 
leszámolt az élettel? A  végső mezsgyékről visz- 
szacsengő, gyönyörű, férfias búcsú ez a kö lté
szet, em lékező és em lékeztető izenet. A nnak a 
hangja zendülhet csak ilyen közvetlenül, ilyen  
bátran, aki tiszta lelkiism erettel megy a sorsa 
elébe, akármit hoz is, m ert tudja: igaz ügyért 
harcolt, igaz oldalon állt, am ikor a kisem m i
zett, elnyomott nép hangját kiáltotta világgá. 
S az ismeretlen tömegsírba fulladt hang mesz-

szebbre, sokkal messzebbre hallik az állig föl
fegyverzett pribékeik ordításánál.

Tiszta em ber és tiszta költő fejezte be életét 
a B o r  körüli pokolban. Harmincöt évet élt, 
de koránál jóval többet értett meg a végzetes 
esztendők tanulságából. Mély, érett bölcseség- 
gel cseng ítélete csodálatosan nemes Eclogiá- 
ban. Józan ésszel aligha bízhatott m egm enekü
lésében, de testnél erősebb lelke az utolsó le
heletig nem  adta fö l a reményt. Ezt hirdetik 
kétségbeesett !körülm ények között született so
rai — sokszor csak a töredékekig fu to tta  ere
jéből — a szörnyűségeken át is az otthonhoz, a 
hitveshez, a szülőhazához kapaszkodott vissza 
ernyedő, zsibbadó akarata. A  férfílélék hűsége, 
rendíthetetlen hite zengett meg bátor énekét, 
ez röpíti magasba egész költészetét, a legna
gyobb kortárs, József A ttila  közelébe. Ö is 
ugyanannak a küzdelem nek volt katonája: az 
emberhez méltó jövőt dalolta akkor is, mikor 
neki magának a m egűzött vad sorsa ju to tt ki.

Egy szégyenletes kor m inden bűne ott kísért 
Radnóti M iklós korai pusztulásában. Eleven 
vádként cseng neve fülünkbe. De szelleme túl-

em elkedik végzetén s tanúságot tesz a letiport 
emberi méltóság, a haladás, a m inden barbár
ságon túllépő élet m ellett. N épünk azok között 
jelölte ki helyét, a k ik  életükkel pecsételték 
meg hozzá való hűségüket. S a m i világunk 
im m ár szabadon kiálthatja  vissza válaszát 
Radnóti M iklós síron tú li izenet éré.

N A G Y  LAJO S, A Z  ÍRÓ, ELM ENT KÖ
ZÜLÜNK ezekben a verőfényes őszi napok
ban. Egyszerű, szegény ember volt. Olyan, 
m in t hőseinek legjava. A  Nagy Lajos-novellák, 
regények alakjai pedig az ismeretlenség, el- 
nyomottság, a győzhetetlennek látszó szegény
ség szürke foglyai, kisemberek, akiket szoron
gat a hivatal, a házbér, az adó, saját .szűk éle
tük recsegő-ropogó keretei. Sem m i pátosz, 
semmi hangos kiáltás, dühödt jejszó nem  hal
lik ki ezekből az írásokból. Pontos, helyen
ként %zinte leltárszerűen hibátlan képet ka
punk csak a nyomorúságról. lm  lássátok: így 
kelnek és nyugszanak, így járnák dolgaik után, 
így esznek vagy koplalnak a szegények. *De 
épp ebből a tárgyilagossá fogott hangból ér
ze tt k i legerősebben az író becsületes, kem ény

tiltakozása a régi Magyarország ellen. A lakjai 
nemcsak szívéből, de sorsából szakadtak ki 
nem egyszer. Vallomássá melegedő önéletraj
zából tudjuk, hogy keserű megaláztatáson át 
vezetett ú tja  az apátián vidéki szegénygyerek- 
neíc, míg a maga emberségéből íróvá nőtt. 
Igazi íróvá, olyanná, akinek nemcsajt m es
tersége, de rangja, becsülete, életformája ez. 
A ki hűségesen számot ad arról a világról, 
amely elküldte őt, hogy mindvégig a szegények 
szem ével lásson. A  tiszta, mocsoktalan toll m a
radt egyetlen kincse élete végéig. De az m eg
tartotta, és hisszük, meg is tartja nevét.

Legszebb írásaiban, a »Kiskunhalam«-ban, 
az »1919. május«-ban s eszkeztelenségükben  
m esteri elbeszéléseiben a szegények igazát, jo
gát védte, hirdette. Bölcs, meleg mosolyában 
az emberi részvét és szánalom fénylett. A  
gyöngék oldalára állott, am int az az igazán 
erősek törvénye.

A  Nyugat egyik utolsó nagyjától búcsúzunk  
Nagy Lajosban. A dy és Móricz harcostársától, 
akit hetvennégy éves korában a haladás zász
laja mellől szólított el a halál. Am ellől a lo
bogó mellől, m elyre ifjúságában esküdött. So
hasem vált hűtlenné hozzá.

VIDOR MIKLÓS
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1 6 0 0  év e  szüiefeft Augusztinusz ß tesivéri segítés ksteisssége
NOVEMBER 13-ÁN szüle- 

i  tett Augusztinusz Észak-Af- 
rika földjén. Az ókori keresztyén 
egyháztörténetnek ő a legismertebb 
emibenarca. Nagyszámú művéből cso
dálatraméltó szellemi mimikája bon
takozik ki, amelyben kialakítja a 
nyugati latinnnyelvű keresztyénség 
sajátos teológiáját, s ezzel a legje
lentősebb nyugati egyházatyává vá
lik.

»Vallomások« című művében 
Augusztinusz új irodalmi műfajjal 
ajándékozta meg a világot: imád
ságban mondja el egész élettörténe
tét. Isten színe előtt vall magiáról, 
őszintén és megdöbbentően, de 
ugyanakkor felemelöen és tanulságo
san. Szemléletes leírásából megele
venedik előttünk Augusztinusz élete 
s egészen közel érezzük őt ma
gunkhoz. Kitárul előttünk a ha
nyatló római birodalom kora, amely
ben még széleskörű a pogányság ha
tása, de már egyre erőteljesebben 
jelentkezik a keresztyénség is. 
Augusztinusz családi helyzete is en
nek a megosztottságnak a kifeje
zője, apja még pogány, de anyja, 
Monica hivő keresztyén, aki imád
ságában hordozza fia pályafutását. 
Az ifjú Augusztinusz elutasítja ma
gától a keresztyénsóget. Amint írja, 
»züllött szerelmek raja« veszi kö
rül az északaírikad Karthágóban. 
Kereső nyugtalansága Rámába vi
szi, az akkori világ fővárosába, majd 
onnan tovább megy Milánóba, ahol 
egyre gyakrabban hallgatja Isten 
igéjét Ambrosius püspök szószéke 
alatt.

nem bujálikodásokbaii és fejlettsé
gekben, nem versengésben és irigy
ségben: hanem öltözzétek fel az Or 
Jézus Krisztust és a testet ne táp
láljátok a kívánságokra.« (Km. 13, 
13—14.) Megkezdődött a nagy tusa 
Augusztiiniusz életében, ami azzal 
záródott le, hogy szakítva festett 
életével, 387 húsvétján magkeresz- 
telkedett Milánóban. Minden vágya 
az volt, hogy pappá legyen, és teljes 
erejéből Istent szolgálhassa.

AZ ISTENBEN VALÓ ÖRÖM, Is
ten közelségének ez az élvezése, a 
hajtóereje Auguszitinusz hatalmas 
egyháziamtól életművének. Mint 
az északafriibai Hippo püspöke, nem
csak egyhiázkormányzati teendőit 
látja el, hanem hatalmas irodalmi 
munkásságot fejt ki, egymásután je
lennek meg másfél évezred távlatá
ból is rendkívüli értékű művei.

Augusztinusz a maga életében tu
sa kodta végig mindazt, amit Pál 
apostol Rm. 7-ben az ó-ember és az 
új-ember beirtó harcáról leír. > Pál 
apostol bűnről és kegyelemről szóló 
tanítását Augusztinusz mélyen ma
gáiba szívta, hiszen mindkettőjük 
Isten-kereső élete megrendítő és vi
haros átalakulás között vezetett új 
emberük megszületéséhez. Ezer év 
múlva pedig az Augusztinuszról el
nevezett szerzetesrend legnagyobb 
tagja, Luther Márton küzdi végig a 
hit harcának útját és találja meg az 
oly forrón keresett kegyelmes Is
tent. Pál apostol, Augusztinusz és 
Luther egy vonalba kerülnek Isten 
megtalált kegyelmének magasztalá- 
sában!

ISTEN IGÉJÉNEK ÉRINTÉSÉRE
következett be döntő fordulat 
Augusztinusz életében. Különöskép
pen megragadta és egészen szemé
lyéhez intézett felszólítást olvasott 
ki abból az igéből, amely így szól: 
»Mint nappal, ékesen járjunk, nem 
dobzódásokban és részegségekben,

A bűneivel tusafcodó és a kegye
lemhez megérkező Augusztinusz 
imádságos »Vallomásai« mindén idők 
keresztyén emberei szármára meg
ható és lenyűgöző olvasmányt jelen
tenek, s elévülhetetlenné teszik 
Augusztinusz nevét.

O. E.

A tolna-baranyai evangélikus egy
házmegye pécsi esperesi hivatalához 
a következő levél érkezett:

»Esperes Űr! — N em  hivatalos fe l
szólításra. de az örömmegosztás 
kényszerétől indítta tva  jelentem , 
hogy vasárnap tarto ttuk m eg a gyűj
tést a G yülekezeti Segély javára, 
m elynek eredménye együttesen: 1124 
Ft. A z  összeget csekken m ár fe l is 
adtuk teljes egészében az egyház- 
megyei pénztár címére.

450 lélek adta össze ezt az ered
m ényt. elgondolkoztam: m i lenne, ha 
átlagosan adnának a gyülekezetek  
ennyit? Kb. 800 ezer Ft-ot jelentene  
nagyon szerényen számítva. Óriási! 
Legalább 4 templomot lehetne, alap
jaitól kezdve belőle felépíteni éven
te! Egyáltalán nem  csinált a gyüle
kezet hőstettet, csak — őszintén  
mondom  — szerényen teljesítette a 
testvéri segítés kötelességét. Magam  
csak a délelőtti istentiszteleten pré
dikáltam  ebbeli lcötellességünkről Is
ten előtt. Tehát m ég csak megeről
tető dolgot sem végeztünk, mégis ha 
csak egyházmegyei viszonylatban vé
geznénk ilyen  eredménnyel, /maga az 
egyházmegye építhetné fe l félbem a
radt vasasi templomát egy év alatt 
és második évben paplakot Vasas
nak. Hátha még egy kicsikét meg is 
erőltetnénk m agunkat!

Egyrészt fájdalmasan gondolkoz
tam a dolgon, másrészt arra ösztö
kélt, hogy — m egírjam  Esperes Űr- 
nak azzal a  kéréssel, hogy gondolja 
tovább a dolgot, ne engedje, hogy itt 
pont tétessék, hanem fejlessze — 
legalább egyházmegyei m éretekig  — 
erővé, igazsággá. De én nem  aka
rom tovább szőni a dolgot, Esperes 
Űr jobban ért hozzá, csak azt kíván
nám szívből, hogy tovább szövődne 
Isten akarata szerint az ügy.

Tihanyi János 
egyházaskozári lelkész

k ü l f ö l d :  e g y h á z i  h í r e k
SZOVJETUNIÓ

Megírtuk, hogy az Egyházak Vi
lágtanácsa evanstóni nagygyűlése 
határozatot fogadott el, amelyben 
állást foglal a hidrogénbomba hasz
nálata, a vele való kísérletezések 
folytatása és a fegyverkezési ver
seny ellen. A határozat felhívja az 
egyházakat, hogy minden eszközzel 
igyekezzenek enyhíteni a nemzet
közi feszültséget és mozdítsák elő 
a világpolitika égető kérdéseinek 
tárgyalások útján való megoldását, 
egyengessék a tartás béke és az 
igazságosságon alapuló nemzetközi 
együttműködés útját.

Az Egyházak Világtanácsa köz
ponti bizottsága azt is kimondotta, 
hogy ezt a határozatot neme sale a 
tagegyházakhoz kell eljuttatni, ha
nem azokhoz az egyházakhoz is, 
amelyek nem tartanak kapcsolatot 
az Egyházak Világtanácsával, kife
jezetten beleértve a Szovjetunió 
egyházait is. A központi bizottság 
felkérte az egyházakat, mérlegeljék 
annak lehetőségét, hogy ezt a felhí
vást orszá-guk kormányához eljut
tassák.

A döntés értékét emeli, hogy azt 
a központi bizottság kilencven sza-

A Magyarországi Evangélikus Egy
ház és a Magyar Református Egy
ház vezetősége megbeszélést folyta
tott arról, miként folytassa a két 
egyház közös tanulmányi bizottsága 
az Egyházak Világtanácsa evansto- 
ni nagygyűlésén elfogadott iratok 
feldolgozását, hogyan tanulmányozza 
az ott felvetett teológiai kérdéseiket. 
A gyűlésen megállapodtak abban, 
hogy egyelőre tíz kérdést adnak ki 
a Magyarországi Egyházak ökume
nikus Tanácsának, mely albizottsá
gokban foglalkozik maja a tíz kér
déssel. A két egyház vezetősége ki
jelölte az albizottságok előadóit is. 
Valamennyi bizottságban egy evan
gélikus és egy református előadó ve
zetésével fognak tovább dolgozni az 
evanstóni témákon.

Az evanstóni főtémát illetően az 
alábbi három kérdés előkészítéséhez 
fogtak hozzá:

1. Az eszhatologifcus és imma
nens reménység és ezek etikai kö
vetelményei. (Előadók: Pröhle Ká
roly evangélikus és Czeglédy Ist
ván református teológiai tanár.)

2. Izrael reménysége. (Előadók: 
Pákozdy László református és Pálfy 
Miklós evangélikus teológiai tanár.)

3. Természeti teológia és kozmi
kus válság. (Előadók: Török István 
református és K am er  Károly evan
gélikus teológiai tanár.)

Az első melléktémával kapcso
latban két kérdés tanulmányozásá
hoz fogtak máris hozzá: 1. Az egy
házról szóló tan, mint ökuménjkus 
probléma. (Előadók: Nagy Bírnia 
református és Wiczián Dezső evangé
likus teológiai tanár.) — 2. Az
ínterkommunio: (Előadók: Vető  La-

vazattal három ellenében, heves 
vita után hozta meg. A három nem
leges szavazatot Amerikában élő 
orosz emigráns püspökök képvisel
ték, akiknek gyűlölködő kifakadé- 
sait a gyűlés egyértelműen elutasí
totta.

Berlinből jelentik, hogy az Egyhá
zak Világtanácsa képviseletében 
most Dibelius püspök, a VUágtonács 
egyik elnöke, Visser’t Hooft, a Vi- 
lágtanáes főtitkára és Grüber pré
post, a Német Evangéliumi Egyház
nak a Német Demokratikus Köz
társaság kormányához küldött meg
bízottja megjelent Borisz érseknél, 
a moszkvai orosz ortodox patriar
chátus berlini helytartójánál. A kül
döttség átadta az ortodox érseknek 
az Egyházak Világtanácsa nagygyű
lésének felhívását, valamint a nagy
gyűlésnek a nemzetközi kérdések
kel foglalkozó egyéb határozatait. 
A küldöttség megismételte az Egy
házak Világtanácsának azt a kí
vánságát, hogy együtt akar mun
kálkodni az orosz ortodox egyház
zal az igazi béke megvalósításán.

Borisz érsek köszönetét mondott 
a látogatásért és megígérte, hogy az 
iratokat megküldi Moszkvába Alek- 
szij patriarchának.

jós evangélikus püspök és Bodon- 
helyi József református teológiai ta
nár.)

A második melléktémával kap
csolatban tanulmányozásira kitűzött 
kérdés: Az egyház engedelmessége, 
mint az evangélizáció fő kérdése. 
(Előadók: Béke fi Benő református 
teológiai tanár és Benczúr László 
evangélikus püspöki titkár.)

A harmadik melléktémával (»A fe
lelős társadalom«) kapcsolatban ta
nulmányozásira kitűzték azokat a 
kérdéseket, amelyeket az Evans ton- 
ban elfogadott határozat az egyhá
zakhoz intéz. (Előadók: Péter János 
református és Dezséry László evan
gélikus püspök.)

A nemzetközi kérdések mellék
témájával kapcsolatban az egyház 
nemzetközi felelősségének teológiai 
alapjait tűzték ki tanulmányozásra. 
(Előadók: Kádár Imre református és 
Nagy Gyula evangélikus teológiai 
tanár.)

Az ötödik mellék témával kapcso
latban kitűzött kérdés így hangzik: 
Az egyház munkatársai a faji kér
dések megoldásáért való felelősség
ben. (Előadók: Varga Zsigmond re
formátus és O ttlyk  Ernő evangéli
kus teológiai tanár.)

A hatodik melléktémával kapcso
latos tanulmány címe: Az egyház
nak feladott kérdések a szekulari
záció folyamatában. (Előadók: Griin- 
valszky Károly evangélikus egyete
mes főtitkár és Farkas József re
formátus konventi missziói előadó.)

Az előadók előzetes tanulmányai
kat az egyes albizottságok, elé ter
jesztik és az albizottságok tagjai
val együtt folytatják:

A BRIT EGYHÁZAK TANÁCSA
az összes nagybnitanniai protestáns 
egyházak tanácskozó testületé, meg
tárgyalta és elfogadta a Skót Egy
ház közgyűlésének azt a javaslatát, 
áínelybein felszólítják a Brit Egyhá
zak Tanácsát arra, hogy a viláigbéke 
ügyének érdekében vegyék fel a ba
ráti kapcsolatokat a Szovjetunió 
egyházaival. Ball chidhesteri püspök 
nagy örömmel csatlakozott a javas
lathoz s kiemelte aiíhak a ténynek a 
jelentőségét, hogy a brit egyházak 
hivatalos kapcsolatokat keresnek a 
Szovjetunió vezető egyházi emberei
vel. Az elnöklő Fischer canterbury 
érsek összefoglalójában hangsúlyoz
ta, hogy az anglikán egyház eddig 
is állandó kapcsolatban volt az orosz 
ortodox egyházzal.
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A LETTO RSZÁG I EVANG ÉLIKU S  
EG YH ÁZ ÉLETÉBŐL

Hírt adtunk már arról, hogy 
Alekszij pátriárka meghívására a 
nyár elején német delegáció tartóz
kodott hosszabb ideig a Szovjetunió
ban. A delegációnak alkalma volt ta
lálkoznia az észtországi és lettországi 
evangélikus püspökökkel is. A lett 
evangélikus püspök: Turs, gazdag 
képanyagot adott át a lett evangéli
kus egyház életéről. Ebből a kép
anyagból hetet közöl a »Die Kirche« 
című németországi egyházi hetilap. 
Az egyik kép a rigai dóm hatalmas 
homlokzatát mutatja be. A következő 
fehér ruhás konfirmandusok temp
lomba vonuló nagy seregét. A har
madok kép egy falusi egyházi es
küvőt ábrázol. A negyedik kép 
egy vidéki templom ötvenéves 
jubileumának az ünnepségét mu
tatja be. A virággal feldíszített 
templomban nagyszámú gyülekezet 
énekel. Az orgonán virágból kirakva 
az ötvenes szám látható. Az ötödik 
kép az új énekeskönyv előkészítésén 
munkálkodó bizottságot mutatja be 
tárgyalás közben. Az új lett evangé
likus énekeskönyv, amely töbhszáz 
éneket tatralmaz, nem régen meg is 
jelent. Az utolsó két kép a lettországi 
evangélikus egyház 1948. május 14— 
15-én tartott zsinatán készült. Ezen 
a zsinaton választották meg és ik
tatták be tisztébe Turs püspököt. Az 
egyik kép a püspökké szentelés ak
tusát mutatja be, a másik kép a lel
készek bevonulását az ünnepi isten- 
tiszteletre. Turs püspök mellett 
Kiivit, az észtországi evangélikus 
egyház püspöke áll.

©
NÉMETORSZÁGBAN végétért a 

németországi Egyesült Evangélikus 
Egyházak első egyetemes zsinatá
nak ülésszaka. Dr. Meiser eddigi 
vezető püspököt felkérték tisztségé
nek az új, egyetemes zsinatig való 
t ov ábbvise lésére.

»Egyetlen cél, amiért érdemes 
élni az, hogy utánunk jobb emberek 
éljenek egy igazabb világban,« 
(Máté 7, 174

Tovább dolgozik a Magyar Ökumenikus Tanulmáiiyi Bizottság

Készülj az ige hallgatására
Jel. 2f, 6 - 8 .

AZ EGYHÁZI ESZTENDŐ VEGÉN, de kiváltképpen ezen a két
utolsó vasárnapon tekintetűinket egyre inkább az »utolsó doigek« felé 
fordítjuk. Jézus Krisztus ítéletre való vissaajövatele, a feltámadás és az 
örök élet nagy kárdésej álltítanak mag. Persze nagy baj, ha csak ilyenkor 
gondolunk ezekre. Baj, ha az esztendőnek ©gy-két napján ne/hezedik\ 
mindez a szívünkre s azután igyekezünk mihamar elhessegetni e felelős
ségre intő gondolatokat. Az egész esztendő és egész életünk az örökké
valóság fényébe« keli, hogy álljon. Csak ebben a fényben nyeri el életünk 
minden napja s minden, cselekedetünk, egész sorsunk a maga értelmét. 
Éppen azért, hogy erről soha el ne feledkezzünk, e vasárnapok különös
képpen is figyelmeztetnek az »utolsó dolgokra«, hogy azok valójában a 
legelső helyet foglalhassák el szívünkben.

»EMLÉKEZZÉL A HALÁLRA«, tanította a pogány bölcseség is. Isten 
igéje mást tanít. Emlékezzél arra, hogy Isten színe elé kell állanod! Az 
0  kezében van az ítélet. 0  az életed eredete és a célja is. ö  indított útnak 
s hozzá térsz meg. Haza. Ö a Teremtőd és Ö a Megváltód is. öit el nem ke
rülheted, elöbb-utóbb találkoznod kell vele, akarva-akaratlanul. Ez félel
metes, de örvendetes is.

JANOS AFOSTOL MENNYEI JELENESEKRŐL SZŐLŐ KÖNYVE
e látomás színgazdeg képeiben szól az ítéletről. Az üdvösség: örökség. 
Nem lehet megszerezni, Isten ajándékba adja azoknak, akik hívását el
fogadják, akik hűségesen kitartanak ebben az elhivatósban s 'így »győz
nek«. Akikor majd megismerjük, hogy mit is jelent valójában Isten gyer
mekének lenni. »Iszunk az élet vizéből«, abból a forrásból, slki maga Is
ten. Erre szomjazunk igazában valamennyien s egész életünkön át, ha 
nem is tudunk róla. »Nyugtalan a szívünk, amíg el nem pihenhet ben
ned«, vallotta boldog hazatalólással Augusztinusz egyházi atya. »Jöjjetek 
énhozzám mindnyájam. . .« mondotta Jézus, őbenne hív haza Isten, az 
örök hajlékckiba.

VOLTAK, VANNAK, LESZNEK, akik nem hallgatnak erre a hí
vásra. Akik ellenkeznek az Atyával és szembefordulnak a Fiúval. Akik 
kitérnek a jó Pásztor kereső keze elől s járnak a maguk úitján. Ezek jut
nak a különféle vétkeikbe; tévelyeginek és egyik gyalázatból a másikba 
hullanak. Szánt szándékkal szakítják el Isten szereidének minden szá
lát, amivel magához akarja fűzni őket. így lesz részük az ítéletben a »má
sodik halál«. A végleges és teljes elszakadás Istentől, az élet forrásától.

MI LESZ AZ ÉN SORSOM AZ ÍTÉLETBEN* Ez a kérdés bizonnyal 
nemcsak az egyházi esztendő utolsóelőtti vasárnapjának a kérdése hoz
zám. Ha arra gcndoldk, amit az életem mutat, meg kell rettennem. Nem 
uralkodnak-e bennem is az utálatos vétkek, nem kell-e magamra ismer
nem a »paráznák és gyilkosok, hazugok és gyávák« seregéiben? Győzel
mek helyett kudarcok kövezik ki az utamat. Mi vár reám? Ki vár reám? 
Jézus Krisztus, a kezdet és vég, az igaz Bíró. Előle nem menekülhetek — 
csak hozzá. Nincsen s nem is lelhet más reménységem, mint Ő maga. Az, 
hogy az én bíróm, irgalmas Megváltóm is. Nem lehet más imádságom, 
mint amit az egyház ősi értekében előttem járt bűnösök Krisztusban bízó 
serege énekelt: »Oh Jézus, ama nagy napon takarj be szent kezeddel. Én 
sorsomat reád hagyom, Büntetésem engedd el. Hozzád buzgón esedezem: 
Élet könyvébe írd nevem, moss tisztáira véreddel.«

Groó Gyula

A mi segítségünk az Űrtől van. — Zsolt. 126.
Külön fel kell figyelnünk ebben a zsoltárban arra, hogy Isten népe 

hogyan viselkedik egy nagy nemzeti öröm idején. Életüket, dolgaikat, 
nemzetüket egyedül Isten kezében tudják. Ezt kell megtanulnunk ne
künk is. Minden segítségünk, életünk jó gyümölcstermése, elvégzett mun
kánk áldása az Ürtól van. Ezért mondja sok helyen a zsoltáiros: Tiéd 
Uram a dicsőség.

Ez indítson hálára bennünket mindenkor. Tanítson meg Isten mind
nyájunkat sokkal több hálaadásra, minden dolgainkért. Még azért is, amit 
elvett az Isten, hiszen önmagával akar érte kárpótolni. Áldott legyen az 
O neve!

ADJUNK HÄLÄT Istennek, hogy Ő Ura a történelemnek, s en
nek minden eseménye, történése, sorsfordulata valamiképpen az ő  
akaratát szolgálja. Adjunk hálát az 0  szabadHúsáért, melyet Krisz
tus adott nekünk, de mindennapi szabadításáért is, mely világosan 
tanúsítja, hogy hűséges egyházához.

VALLJUK MEG, hogy éppen erről a hálaadásról feledkezünk 
meg legtöbbször.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten ne vonja el tőlünk megtartó ke
gyelmét, naponkénti segítségét, ne engedje, hogy hálátlanságunk 
gyümölcsei utolérjenek minket. Tanítson hálás életre. Benne való 
hittel végzett munkára.

SÖLYOM KAROLY

HETI IGE: »Nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisz
tus ítélőszéke előtt, hogy kiki meg jutalmaztassák aszerint, amiket e test
ben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.« (2. Kor. 5, 10.)
November 14, vasárnap: 2. Tessz. 1. 3—10.

Krisztus ítélőszéke előtt egy dolog számit: Az evangélium elfogadása, 
vagy hitetlen elvetése.
November 15, hétfő: Dán. 5, 1—30.

Krisztus ítélőszéke előtt állva, az evangéliumi hit gyümölcsei is nyil
vánvalók. Ilyen elsősorban az alázatosság. Aki erejében, hatalmában, te
hetségében elbizakodva Istent megveti, az nem lehet részese az üdvnek.
November 16, kedd: Zsid. 10, 26—31.

A mi keresztyén életünk sokszor milyen fegyelmezetlen! Nem gon
dolunk arra, hogy a mi kötelességünk a megbocsátás, de Isten nem tett 
le arról a jogról, amely a kezében van, az ítéletről!
November 17, szerda: Rm. 2, 1—11.

Krisztus ítélőszéke elé való állásunk elé tekintve, gondolnunk kell 
arra a sok szeretetlen ítélgetésre, amely ajkunkon elhangzik. Gondoljuk 
meg: Mennyire méltatlanná tesz minket mindez Isten kegyelmére! CSak 
azt a mértéket kell alkalmazni velünk szemben, amit mi alkalmazunk 
másokkal szemben, és akkor máris elvestett emberek vagyunk.
November 18, csütörtök: Lit. 21, 11—19.

A Krisztus ítélőszéke elé kerülő ember ne azon gondolkozzék már itt 
előre, hogy mit felel majd védelmére, az őt kérdőre vonó Istennek. Ne 
rettegjen a földi számonkéréstől sem. Élje életét napról napra hitben: 
»Csak egy lépést mutass, s elég nekem.«
November 19, péntek: Ez. 14, 12—23.

Az egyházi év végén Isten ítélete áll elénk az igéből. Isten Krisz
tusban végtelen irgalmú, de az utolsó ítéletkor már nem nyújt többé 
lehetőséget a megtérésre.
November 20, szombat: 1. Pét. 4, 1—7.

Aki bűnben van, bár látszólag életben, de lelkileg valósággal a halál
ban van. A közeli végvárás mértékletességre, józanságra int, az élet min
denkori hátralévő részének Isten akarata szerinti eltöltésére.

Bácskai Gusztáv
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(5. folytatás)
Evanstara szállásunkhoz néhány 

száz lépésnyire állt az Első Metho- 
dista Egyház temploma. Ez a temp
lom a v i Lágkeresztyénség történeté
ben most éppen olyan nevet szerzett 
magának, mint az amszterdami 
Nieuwe Kirke, a holland reformá
tusok szép katedrálisa. Ebben volt 
az Egyháziak Viláigtamácsa első 
amsterdami nagygyűlésének meg
nyitó istentisztelete, s ebben folyt 
az első nagygyűlés egész istentisz
teleti élete. A második nagygyűlés 
istentiszteletei az Első Methodista 
Egyház templomában voltak. A 
methodista egyház a legnagyobb az 
amerikai egyházak között, s úgy ta
pasztaltuk, hogy lelkileg, szellemi
leg is a legerősebb. Méltán illette 
őket a templomi vendéglátás joga és 
az első szó is Evanstonban.

Az Első Methodista Egyház temp
loma különböző európai építészeti 
stílusokat kever. Kívülről nem lát
szik nagynak, a befogadó képessége 
azonban legalább kétezer ülőhely. A

D E Z S É R Y  L Á S Z L Ó :

EVANSTONI R IPO R T
templomihoz egész kis háztömbre ter
jedő gyülekezeti helyiségek tartoz
nak. Az amerikai egyházi élet jelleg
zetes jelenségei számára épített és 
berendezett társalgók, kis könyvtár, 
kávézó-, teázószobák, melyekben 
egész nap frissítőket lehet kapni, és 
kisebb-nagyobb termek klubszerű 
gyülekezésre berendezve. Maga a 
templom egész hosszában és hátsó 
felében elhelyezett nagy karzattal 
tekint a szentélyre, melyben faíara- 
gású magas oltár van, összhatásában 
inkább érzelmes, mint művészi jel
leggel. A toronyban az Amerikában 
oly jellegzetes zenélő óra, mely nap
jában — ki tudja hányszor — játssza 
az ugyancsak érzelmes hallelujákat, 
és néhányszor az Európában is is
mert egyházi énekek egyikét. A 
hangját már megszoktuk, s már meg 
is tanultuk fülbemászó énekeit.

Bffiecf&ftYiSó istem tissteS et
Augusztus 15-én, délelőtt 10 óra 

előtt, megkondultak a templom ha
rangjai, s a nagygyűlés felsorako
zott az istentiszteletre. A templom 
és az egyházi épületek alagsorá
ban fullasztó melegben öltözködtek 
be liturgikus öltözékeikbe a világ 
minden tájáról érkezett egyháziak. 
Methodisták könnyű, sotoredőnyös 
palástjukban, a jellegzetes vörös 
selyemmel a papi köntös egész 
hosszában. Anglikánok régi divatú 
papi ruhája és karinged villogtak a 
tömegben. Reformátusok fekete 
palástjai, nagy szakállú ortodoxok 
jellegzetes fövegei, pásztori botja, az 
afrikai és ázsiai különböző keresz
tyén egyházak papjainak, a külön
böző teológiák díszdoktcrainak kö
penyei és a meglehetősen sok asz- 
szony-delegátus ruhái tették színes
sé az együttest. Mindezek között itt 
is, ott is igen nagy számban a lu
theránusok Luther-kábátjai, fehér 
Mózes-táblákkal, s egyeseken a sű
rűn redőzött fehér csipke-körgallér. 
A legnagyobb felekezet, a luthe
ránusok voltak a legnagyobb szám
ban az evanstoni nagygyűlésen.

A templom eddig már megtelt a 
hivatalos látogatók és tanácsadók 
seregével, s a helyi gyülekezettel. 
Tíz óra után néhány perccel meg
indult a delegátusok menete, s a fő
bejáraton keresztül bevonult a 
templomba. Az amerikai ábécé sze
rint vonultunk, körülöttiünk, Né
metország, India és Iziand egyhá
zainak képviselői.

A megnyitó istentisztelet s egy
ben az egész evanstoni nagygyűlés 
első himnusza a lutheri ének volt: 
♦Erős vár a mi Istenünk«. Az is
ten tisztelet liturgiáját ángol, fran
cia és német szövegben ott találtuk 
a padunkban, ökumenikus isten- 
tisztelet volt. A különböző isten- 
tiszteleti részeket közismert nagy 
egyházi vezetők, elsősorban az Egy
házak Világtanácsa elnökei olvas
ták. Eivind Berggrav, norvég luthe
ránus püspök, dr. Marc Boegner, a 
francia református egyház elnöke, 
dr. Fischer, canterbury-i anglikán 
érsek, C. K. Jacob, az indiai ókato- 
litkus egyház püspöke, G. Bromley 
Oxnam, amerikai methodista püs

pök, a Thyateira-i orthodox érsek 
és a helyi methodista lelkész. Dr. 
Harold A. Bosley. A gyülekezeti 
énekkar művészi színvonalú ének
lése kísérte az egész istentiszteletet. 
Az énekkar halványlila tógákba öl
tözve, az oltár mellett helyezkedik 
el kétoldalt, belül a szentélyben épí
tett széksorain.

Az istentiszteleten G. Bromley 
Oxnam, methodista püspök prédi
kált. Nagyhatású prédikátor, rend
kívül gyorsan, lendületesen beszél, 
nagy szuggesztív erővel. Bátor be
szédet mondott. Harcos ember, 
McCarthy nagy ellenfele, s az ame
rikai ólet ellentmondásainak ál
landó bátor ostoroznia. Hosszú ki
hallgatáson volt McCarthy előtt, s a 
-faggatás« jegyzőkönyvét kiadta 
könyvben: »I protest!« — »Tilta
kozom« címmel. A könyv kézről 
kézre jár Amerikában, és Oxnam 
nevét az egész világon ismertté 
tette.

Oxnam püspök ebben a prédikáció
jában is félelmet nem ismerő módon 
mondta el véleményét a szabadság
ról, az igazságról és a békéről. A 
prédikációt az egyházi vezetők úgy 
fogták fel, mint annak a vádnak 
visszautasítását, hogy a modern egy
ház elvesztette érintkezését vilá
gunk mai, uralkodó valóságaival 
Megvallotta, hogy nem híve az ú. n. 
»szocialista-evangéliumnak«, de ige
hirdetése döntő részében követelte 
a szociáiis igazságosságot.

»A lelkészek és az egyháztagok 
számára nincs időszerűbb isteni 
parancs, mint az, hogy keresz
tyén hitük alapján fáradozzanak 
a világ törvényes rendjéért, a 
gazdasági igazságért és a nem

zetek testvériségéért..«
»Egyetlen evangélium van és ez 
a teljes evangélium a Jézus 
Krisztusról, mely üdvüzenetével 
az egyesnek és a közösségnek 
egyformán szól. A keresztyé
nek mindenek felett az igazsá
gért való síkraszáilásra kötele

zettek.«
Azt követelte, hogy az egyház har
coljon azért, hogy nagyobb hitele

legyein a mindennapi életiben meg
nyilvánuló erkölcsi követelésed ér
vényesítése közben. Azt mondotta, 
hogy a világ megváltozott és lehet
nek esetek, amikor valakit 1954-ben 
már gengszternek neveznek, akit 
1900-ban géniusznak tartottak. Ezt 
a célzást a prédikációjából kevesen 
értették, a »The Christian Century« 
azonban később megírta, hogy ez a 
kitétel arra a Patten-nevű emberre 
vonatkozhatott, akiről el van ne
vezve az evanstoni egyetem nagy 
tornacsarnoka, melyben a nagygyű
lés központi hivatala dolgozott. Ez 
a Patten állítólag gengszter volt, de 
nagy összegű pénzt adott az egye
tem fejlesztésére. Oxnam püspök
nek igaza voflit. Az emberek öntu
data szerte a világon nagyot válto
zott ilyen dolgokban. . .  A püspök
nek volt egy mondata, melyen a ha
talmas, díszes templomi közönség 
megértőén, hangosan derült. »Ha mi 
itt, a társadalmi igazságról beszé
lünk, azt mondják rólunk, hogy 
marxisták vagyunk. Ennek meg
felelően valószínűen Mózes is tanul
mányozta Marxot, mielőtt a tízpa
rancsolatot kihirdette a Sinai he
gyen.« . . ,

Az embert szabadságról szólva, 
Oxnam püspök így beszélt:

»Az embereknek, akik a terem
tésben valamivel alacsonyabbak 
ugyan, mint az angyalok, de akik 
nem választhatók el az Isten 
megváltó szeretetétől, — szaba
doknak kell lenniök. Az ember 
értéke oly nagy, hogy maga az 
Isten egyszülött Fia, Jézus Krisz

tus halt meg érte.«
Beszéde harmadik, nagy részében a 
bókéért szólott, mint amelyért 
harcolni az egyháziak döntő köte
lessége. Prédikációja végén egy 
megrázó erejű, angol vers állott, 
egy pacifista szellemű óda a kato
náiról, aki megcsömörlött, szenvedett 
és tönkrement a háborúban, s aki 
békés világot követel.

Oxnam püspök prédikációja sok 
beszélgetés tárgyává lett Evanston
ban. Prédikációja természetesen a 
nyugati gondolkodásmódot tükrözte, 
de meghallgatása után mi is meg
értettük, miért nevezik őt Ameri
kában a legbátrabb egyházi embe
rek egyikének.

Ú r v a c s o r á i is te n t is z te le t
Még két, nagyszabású ökumé- 

nikus istentisztelten vettünk részt. 
A következő vasárnap volt a nagy 
ökumenikus úrvacsora . az »inter- 
communio« jegyében. (A konferen
cia alatti második vasárnap is
tentisztelet szempontjából szabad 
volt. Ki-ki olyan templomiba ment, 
amely érdekelte.) A konferencia zá
rónapján, augusztus 31-én volt záró 
ökumenikus istentisztelet, ugyan
csak az Első Methodista Egyház 
tempi cmában.

Az úrvacsorái istentisztelet, mint 
mindig, úgy Evanstonban is bizo
nyos »ökumenikus izgalomban« ké
szült. Amszterdamban is, Lundban 
is, de már régebben Stockholmban, 
Edinburghiul és minden szélesebb 
körű ökumenikus gyűlésen mindig 
újra gyakorlatiassá válik az elvi 
ökumenikus beszélgetés az inter- 
communióról, vagyis a különböző 
felekezetek együttes úrvacsorájáról, 
mert mindenki számára megterítik 
az Ür asztalát. Itt válik el, hogy 
mely egyházak és mely egyházi fér
fiak tudják vállalni a többiekkel 
együtt az úrvacsorái közösséget. Az 
ökumenikus szokás az, hogy a helyi 
többségi egyház szertartása szerint 
kínálják fel a szentséget mindenki 
számára. Amszterdamban a reformá
tus egyház hollandi szertartása sze
rint hosszú asztalok mellett, csopor
tosan járultak az úrvacsorához és 
ülve vették a szent kenyeret és a 
bort, kézről-kézre adván a szent 
edényeket. Lundban 1952-ben az úr
vacsorát lutheránus módra, a svéd 
evangélikus egyház szertartása sze
rint vettük, a gyönyörű lundi szé
kesegyházban.

A methodista egyház szertartása 
sokban hasonlít az evangélikus egy
házéhoz. A liturgiát csak methodis- 
ták végezték. Az oltárnál Ivan Lee 
Holt püspök, a methodista világszö-

E
ynberi életünk szent komolysága 

és boldog vigasztalása az, hogy 
m i hivő em berek Isten  előtt 

éljük életünket. A z  a m i hitünk, 
hogy nem  véletlenül kerültünk ide, 
hanem Valaki küldött. N em  vaktá
ban hullunk a halálba, hanem Valaki 
hazahív. A z  a m i hitünk, hogy Szü
letésünk hajnalén Isten  hajol bele a 
bölcsőnkbe és am ikor a halál fekete  
hajóján m egérkezünk, Isten áll és 
vár m inket az alkonyati parton. A m i 
a kettő között történik, az nem  az 
őszi falevél sorsa, am it kénye-ked- 
ve szerint kerget a kósza szél, ha
nem  a hazatartó gyerm ek útja, aki 
tudja, hogy amikor megérkezik, ezt 
az u ta t számonlcérik tőle. Ezért a hi
vő em bernek úgy kell élnie és úgy 
kell meghalnia, hogy nyugodtan néz
hessen önmaga az em berek és az Is
ten szemébe.

Isten a számonkérést, az Ítéletet 
Jézusra bízta, ö  az utolsó ítélet ítélő 
Krisztusa.

A z ítélő Krisztus ekkor meg fogja, 
ítélni az egész életemet. Nemcsak Ö 
lesz láthatóvá, de láthatóvá lesz az 
egész elfelejtett életem. M inden bű
nöm és minden titkom . M inden gem- 
dolatom és m inden mozdulatom. M int 
egy visszafelé forgatott filmen, látni 
lehet m ajd minden elszáll'ó napomat; 
embereket, akiket szerettem  és em 
beréket, akiket gyűlöltem. Megjele
n ik majd m inden könny, am it m iat
tam sírtak, m inden sóhaj, am inek én 
voltam  az oka. Ott lesznek majd a 
szeretteiim, a munkatársaim , a bará
taim  és az ellenségeim, idegenek és 
ismeretlenek. Száz és száz tanú és 
m indegyik m ond rólam va la m it. . .  
£ 3  es utolsó ítélet teszi komollyá

AKI T M I N D E N N A P  L A T N A K . . .
Máté 25, 31—46.

az életünket. Mert az ítélet, az örök 
sorsunk már itt dől el a földön. Utol
só sóhajunk befejezi a földi film et 
és a halállal lezárulnak az életünk  
aktái. O tt már nem  lehet semm it 
sem javítani, vagy jóvá tenni. Ott 
nincs bűnbánat és nincs bűnbocsá
nat. A z  ember innen viszi magával 
marasztaló vagy felm entő levelét. 
Múló napjaim  form álják számomra 
az örökkévalóságot: az örök üdvös
séget, vagy az örök kárhozatot.

I tt  kell megtalálnom, megismer
nem a Megváltó Jézitst, hogy ott 
nyugodtan állhassak az ítélő Krisz
tus elé. Bűneim et és sorsomat itt, 
most kell Jézus irgalmába adnom.

Jézust két helyen lehet megtalál
ni. Először is az Igében. A hol ö  meg
szólal. ahol Ö láthatóvá válik. így  
lehet Vele találkozni aé istentiszte
leten, a Bibliában, a téged váró 
úrvacsorában. Vájjon te már láttad-e 
ö t  és látod-e Öt, A k i m inden nap 
lát téged és m inden nap szólni kíván  
hozzád?

És lehet találkozni Jézussal az em
berekben, az ö  kicsinyeiben, az Ö 
testvéreiben. — Lehet, hogy hal
lottál már a negyedik napkeleti bölcs 
történetéről, ö  is elindult a betle
hemi csillag után, m ert Jézussal ta
lálkozni akart. Alig m ent egy napig, 
útja m entén egy kis kunyhóban gyer
meksírást hall. Bemegy, kérdi az 
édesanyától: »Miért sír a gyermeked?  
— M ert éhes szegény és nekem  
nincs se lisztem, se pénzem. A  ne
gyedik bölcs a legközelebbi város

ban lisztet vásárolt és visszavitte az 
éhezőknek. A m ikor tovább fo lyta tta  
az útját, egy sebesültet talált az 
úton. A  csillag hívja, hogy siessen, ő 
mégis megáll. Bekötözi a beteget és 
fedél alá viszi. Most már sietve m egy  
a csillag után. De újra elébe áll a 
nyomorúság. Részeg rablók viaskod
nak egy kis leánnyal. Kiszabadítja  
kezeik közül. Harminchárom évig 
járta így a vándorlás ú tjá t mindig  
megállva és mindig segítve az élet 
K icsinyeinek. . .  A m ikor végre kim e
rültén, lerongyolódva, koldusszegé
nyen Jeruzsálembe ér, megtudja, 
hogy a Messiás, akiért 33 évig bo
lyongott, halott. Keresztre feszíte t
ték. Harmadnapon szomorúan m egy 
ki a város kapuján. A jká n  keserű
ség: hiábavaló volt az életem  . . .  Ek
kor valaki Sfembejö vele és megszó
lítja: M iért vagy szomorú? — M ert 
hiába éltem, hiába kerestem  az én 
Megváltómat! — De hiszen — m ond
ja az ism eretlen  — te útközben egy 
éhezőnek enni adtál. Tudd meg, hogy 
az — én voltam. Egy sebesültet be
kötöztél — én voltam. Egy leányt 
m egvédelmeztél — én voltam. Mind, 
mind én voltam! Én vagyok a te 
Megváltód, Óh, én már ism erlek té
ged. Te nem  jártál erre hiába.

Egyszer majd m inket szólít meg az 
ítélő Krisztus. Vájjon elmondhatja-e 
majd akkor: óh, én már ism erlek té
ged. Ism erlek az én Kicsinyeimen  
á t . . .  Te nem  éltél h iába .. s

FRIEDRICH LAJOS

vétség elnöke állott, a többi litur- 
gus között az oltár lépcsőin állott 
Oxnam püspök, az Egyházak Világ
tanácsa egyik elnöke, William C. 
Martin, methodista püspök, az Ame
rikai Egyházak Nemzeti Tanácsának 
elnöke, Charles W. Brashares, az 
Amerikai Methodista Egyház Püs
pöki Tanácsának elnöke és dr. Ha
rold A. Bosley, az evanstoni Első 
Methodista Egyház lelkésze. Az úr
vacsora kiszolgálását viszont vala
mennyi jelenlevő és az úrvacsorában j ezt hallotta,

A z á ró is te n tisz te le t

részt vevő felekezet egy-egy lelkésze 
végezte.

A methodista űrvacsorai liturgia 
a »Krisztus ártatlan bárány« kez
detű énekkel nyílott s az Isten imá- 
dására való felhívás és az Isten igé
jéből összeállított imádságok elmon
dása után jellegzetes részlet követ
kezett: Isten törvényének: a 10 Pa
rancsolatnak megvallása és a Hegyi 
Beszéd-beli boldogságmondások reci- 
tálása.

Az űrvacsorai előkészületnek ez a 
szép mozzanata azután a szokásos 
és általunk is ismert űrvacsorai li
turgiái elemekkel folytatódott, míg
nem tíz különböző felekezet papjának 
kezéből térdelve vettük az úrvacso
rát: az amerikai methodistáik szo
kása szerint kockára vágott, könnyű 
fehér kenyeret és bor helyett édes 
szőlőlevet, külön kelyhekből. ;; A 
liturgia ismerős volt és szép, közel 
a sajátunkéhoz. Az úrvacsora módja 
szokatlan volt és furcsa. A közössé
get a többi egyházakkal őszinte 
szívvel kerestük.

Az amerikai közélet azonban, mely 
az egész konferenciát végig zavarta 
és szinte naponta új módszert és új 
ötletet talált ahhoz, hogy az egy
házak gyűléséből szenzációt teremt
sen, az egyházak közösségét bontsa 
és általában zavarja az áhítatot, most 
megint el tudta végezni a botrán- 
koztatást. A templom tele volt fény
képészekkel, rádiósokkal és televí
ziósokkal. Az úrvacsorázás első köre 
után viszont a presbiterek kirekesz
tették a fényképészeket a templom
ból. Két nap múlva hallottuk, hogy 
a helyi lelkészt azzal támadták a ri
porterek, hogy ezzel lehetetlenné 
tette, hogy lefényképezzék a »vas
függöny mögötti« delegátusokat, 
vagyis a magyarokat és a csehszlo
vákokat, mikor az oltárnál térdepel
nek. Azt követelték, hogy velünk 
külön újra rendeztessék meg az úr
vacsoravételt, mert ez a kép igen 
kellene a sajtónak. Velünk együtt 
mélyen felháborodott mindenki, aki

A záróisteritiszteleten ökumenikus 
liturgia volt, azon Berggrav püspök 
pédikált. A tőle megszokott rövid, 
frappáns fogalmazás átütő erejű 
volt. Azt hangsúlyozta, hogy mindaz, 
ami történt az ökumenikus mozga
lomban, Isten ajándéka a hívők szá
múra.

De meg kell emlékeznem az ame
rikai egyházi élet egyik újításáról 
is, melynek ugyancsak az első napon 
voltunk tanúi. A »Hit fesztiválját« 
rendezték meg a chicágói nagy sta
dionban, a Soldier’s Flelden. Hatal
mas tömeg gyűlt össze erre a nyílt 
»istentiszteletre«, mely azonban in
kább látványos mozgásművészeti 
bemutató volt. Egyesek szerint 140 
ezer néző vett részt ezen az ünne
pen és 30 ezer még kívül is maradt 
a nagy stadionból, amely két nap
pal előtte az »All-Star« rugby- 
meccsének színhelye volt s amellyel 
kapcsolatban ugyancsak a »The 
Christian Century« arra emlékeztet, 
hogy itt játszódtak le három évti
zeddel ezelőtt Dempsey és Tunney 
nagy profi boxmérkőzései. De a chi
cagói tömegeket lázba hozta a világ 
minden tájáról érkezett delegátusok 
serege és látni akarta a nagygyű
lés részvevőit. Autóbuszokon szál
lítottak minket Chicágóba, ott a 
Soldier’s Field-i stadion alagsorában 
hosszú asztaloknál vendégül látott 
minket a Nagy-chicágói Keresztyén 
Egyházszövetség, majd istentiszteleti 
ruháinkba öltöztünk és hosszú so
rokban felvonultunk az aréna gye
pére, majd onnan a tribünre. Va
kító reflektorok fényében élvezte a 
tömeg az egyházi felvonulást, mely
re egyébként semmi szükség nem 
volt s mellyel kapcsolatban nem egy

külföldi egyházi férfiú megjegyezte, 
hogy azon teljesen oda nem illő mó
don hordottuk templomi ruháinkat. 
Dr. Visser't Hoofí beszélt magas 
emelvényről a tömegnek és ismer
tette az Egyházak Világtanácsa mun
káját, majd hatalmas kórus és zene
kar éneke és egyházi zenéje mellett 
mozgásművészeti elemekből felépí
tett bemutató következett. Ez arra 
szolgált, hogy a biblia különböző 
történeteit megjelenítse. A bibliai 
szövegekből összeállított kísérő narra- 
tio mellett többezer ifjú és leány va
lóságosan »eltáncolta« a bibliai ki
nyilatkoztatás minden fontosabb 
mozzanatát a teremtéstörténettől 
kezdve Kain testvérgyilkosságán, a 
babyloni tornyon, Krisztus kereszt
halálán a Szentlélek kitöltetésén ke
resztül egészen Krisztus visszajöve- 
teléig.

Az egyháziak, — különösen az
európaiak — vegyes érzelmekkel 

nézték ezt a bemutatót,
de őszinte bírálatot mondani róla, a 
továbbiak során is szinte lehetetlen 
volt. Az amerikaiak oly büszkék v o l
tak a »tömeg-evangélizációnak« erre 
az újítására, hogy inkább nem szól
tunk a magunk botránkoztatottságá- 
ról, csakhogy ne kelljen őket botrán- 
koztatni. Ez az előadás és még egy 
másik, melyet az emigránsok ügye 
iránti részvétkeltés okából az evan
stoni McGaw Hall-ban rendeztek, 
furcsa és szomorú emlékünk maradt 
az amerikai keresztyénségről.

De hála Istennek, nemcsak ezt és 
nemcsak ilyet tudturfk meg az ame
rikai egyházak életéről.;..

(Folytatjuk.)

istentiszteleti rend
1954. november 14-én, vasárnap, Budapesten.

Deák-tér délelőtt 9 Gémes István, délelőtt 11 
Gémes István, délután 7 Madocsai Miklós — 
Fasor délelőtt fél 10 (gyerm.) Sülé Károly, 
délelőtt 11 Gyöngyösi Vilmos, délután 6* 
Gyöngyösi Vilmos. — Dózsa Gy.-út 7. dél
előtt fél 10 Juhász Géza. — Üllői-út 24. dél
előtt fél 10, délelőtt 11 (úrv.). — Rákóczi-út 
57/b. délelőtt 10 (szlovák) Szilády Jenő dr., 
délelőtt háromnegyed 12. — Karácsony S.-u. 
31. délelőtt 10. — Thaly K.-u. 28. délelőtt 11 
Bonnyai Sándor, délután 6 Bonnyai Sándor.
— Kőbánya délelőtt 10 Koren Emil, délután 5 
Szeretetvendégség. — Vajda P.-u. 33. délelőtt 
fél 12 Koren Emil. — Utász-u. 7. délelőtt 9 
Sárkány Tibor. — Zugló délelőtt 11 Ferenczy 
Zoltán, délután 4 Szeretetvendégség. délután 
6 Scholz László. — Gyarmat-u. 14. délelőtt 10 
(úrv.) Ferenczy Zoltán. — Rákosfalva dél
előtt fél 12 Muntág Andor. — Fóti-út 22. dél
előtt 11 (úrv.) Gádor András, délután 7 Ri- 
már Jenő. — Váci-út 129. délelőtt 8 Gádor 
András. — Újpest délelőtt 10 Blázy Lajos, 
délután 5 Szeretetvendégség. — Dunakeszi 
délelőtt 9 Matuz László. — Vas-u. 2 c. dél
előtt 11 Szimonidesz Lajos. — Pesterzsébet 
délelőtt 10. — Soroksár-Újtelep délelőtt fél 9.
— Rákospalota MAV-telep délelőtt fél 9. —
Rp. Nagytemplom délelőtt 10. — Rp. Kis-
templom délután 3. — Pestújhely délelőtt 10.
— Rákoskeresztúr délelőtt fél 11. — Rákos
hegy délelőtt 9. —  Rákosliget délelőtt 10. —  
Rákoscsaba délelőtt 9 délután fél 7. — Cin- 
kota délelőtt 9 (gyerm.) délelőtt 10, délután 
fél 3. — Mátyásföld délelőtt fél 12. — Kerepes- 
Kistarcsa délelőtt negyed 10. — Pestlőrinc
délelőtt 11, délután 5. — Pestimre délelőtt 10.
— Kispest délelőtt 9, délelőtt 10, délután 6. — 
Wekerle-telep délelőtt 8. — Rákosszentmihály 
délelőtt fél 1L délután .5.

I Bécsikapu-tér délelőtt 9 Dóka Zoltán, dél
előtt 11 Várady Lajos, d. u. 7 Várady Lajos.
— Toroczkó-tér délelőtt 8 Pethő István —
Óbuda délelőtt 9 Mezősi György, délelőtt 10 
Mezősi György, délután 5 Mezősi György, — 
XII., Tarcsay V.-u. II. délelőtt 9 Danhauser*' 
László, délelőtt 11 Danhauser László, dél
után 6 Cantate-sorozat. — Hűvösvölgy, Lel- 
késznevelő Intézet délelőtt 10. — Sza
badsághegy, Diana-út 17. délelőtt fél 9 
Ruttkay Elemér. — Kelenföld délelőtt 8 
Muncz Frigyes, délelőtt 11 Muncz Frigyes, 
délután 5 Muncz Fdigyes. — Német völgyi-út 
138. délelőtt 9 (gyerm.) Bodrog Miklós. — 
XI., Bartók B.-iít 158. déli 12 Rezessy Zoltán 
dr. — Csepel délelőtt 11, délután 7. — Buda
fok délelőtt 10 Visontai Róbert. — Nagy
tétény délelőtt 8 Visontai Róbert — Kelen- 
völgy délelőtt 9. — Albertfalva délelőtt fél 11.
— Csillaghegy délelőtt fél 10, délután 7.
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Á R A :  1,40 F O R I N T

Ne tö b b e t, d e  k e v e se b b e t se
A  Z ESPERES1 BEIK TA TÁSO M  alkalmával kapott levelek közül na-

gyón komolyan felfigyeltem  arra, m elynek küldője ezt írta: - Am ikor  
ú j szolgálatba lépése alkalm ával Magára gondoltam, ezt az igét hozta 
elém az Úr: » . . .  és fe jjé  tesz téged az Ű r . . .  ha el nem  térsz egyetlen  
igétől sem, amelyet én parancsolok néktek«. (V. Móz. 28, 13—14.). Hálás 
voltam  ezért az igéért. A k i küldte, jól látta, hogy az egyházi szolgálatban 
nincsen fontosabb dolog, m int az igazi prédikáció, am elynek minden  
mondata a Szentírásból nő ki és nem  alkuszik le abból - egyetlen igét 
sem«. De kicseng az idézett levélrészletből a  figyelm eztetés hangja is. 
Vigyázzak, hogy szolgálatommal együttjáró kísértések között egyetlen 
igétől se térjek el. Bizonyára arra a kísértésre gondolt a levél írója, 
amely arra ösztönzi az igehirdetőt, elhagyjon az igéből valamit, am it 
pedig Isten követségében járva meg kellene mondania és így megcson
kítja  a Szentírást ilyen, vagy olyan szem pontok miatt. Máskor viszont az 
a kísértés, hogy »megtoldja« a Szentírást a saját céljai elérése érdelcé- 
ben, vagyis belemagyarázzon a bibliába olyan dolgokat, am elyek abban 
nincsenek benne. Tehát úgy tér el a lelkipásztor az igétől, hogy egyszer 
kevesebbet mond, m in t am ennyit mondania kellene, máskor viszont töb
bet mond, m int am ennyit Isten  a szóbanforgó igével mondani akar. Pl. 
a textusból olyan »vonalakat húz ki« a politikai, gazdasági, és társa
dalmi élet felé, am elyek nem  következnek az igéből. Erre gondolhatott a 
levél írója.

Kétségtelen, hogy ott fo ly ik  igazi prédikálás, ahol sem többet, sem  
kevesebbet nem  prédikálnak az igehirdetők, m in t am ennyit az igéhez 
kötötten prédikálhatnak, hanem azt hirdetik, ami az elő ttük fekvő  ige
szakaszban valóban benne van. Igehirdetésük alapja és forrása nem  lehet 
valami külső esemény, am elynek felem legetésével igyekeznek az idősze
rűséget biztosítani, hanem csak az ige, am elynek m indig van aktuális 
mondanivalója a mai élet m inden területére. Ezért soha nem  lehetünk 
elég hálásak azoknak, akik  figyelm eztetnek bennünket arra, hogy 
»egyetlen igétől sem « térhetünk el és soha nem  köszönhetjük meg 
eléggé azoknak a szolgálatát, akik  állandóan imádkoznánk az igazi prédi
kációkért.

V iszont nem  hallgathatjuk el, hogy általánosságban ott szokták na
gyon hangsúlyozni a lelkészek felé, hogy »ne térjenek el egyetlen igé
től sem«, ahol m aguk a gyülekezeti tagok egy bizonyos irányban nagyon 
is eltérnek az igétől éspedig éppen abban az irányban — csak ellenkező 
előjellel! — amelytől a lelkészeket óva intik. T. i. ők is gyakran vagy 
többet, vagy kevesebbet szeretnének kihallani az igéből, m in t am ennyi 
abban van. Tehát pontosan ugyanabban a bűnben vannak benne, am it a 
lelkészeknél nagyon is meg tudnak ítélni. Csak míg a lelkészeket gyak
ran azzal vádolják, hogy ők azért mondanak többet, hogy »politikát« 
vihessenek az igehirdetésbe és azért mondanak kevesebbet, hogy »semm i
féle érdeket ne sértsenek«, addig ő k  azért szeretnének többet hallani 
as igéből, hogy a lelkészek »jól m egm ondják« a világ felé is, am it sze
rin tük meg kell mondani, — még ha arról a szóbanforgó igében történe
tesen nincsen is szó, — és azért szeretnének kevesebbet hallani, hogy ne 
kelljen kim ozdulniuk a m aguk »elefántcsonttomyából« és ne kelljen  
tenniük azokat a feladatokat, az államban és a társadalomban, ame
lyekre bizony nem  a »politizáló papok«, hanem valóban és félreérthetet
lenül az igén keresztül Isten kötelezi őket. Ezek a gyülekezeti tagok 
szisszenek fe l azonnal, m ihelyt észreveszik, hogy a lelkész az igehirde
tésben az igéhez szigorúan kötötten megvonja a vonalakat a mai élet
hez, a m a élő emberhez. Jellem zésképpen hadd em lítsem  meg, hogy ami
kor egy ízben lapunk »Szombat esti közös im ádságunk« című rovatában 
Jer. 29, 7. alapján (igyekezzetek a város jó lé té n .. .  m ert annak jóléte lesz 
a ti jólétetek) egy ilyen sort is írtam: »a keresztyén em bernek hivő szív
vel, Istentől kapott erővel és Isten  iránti hálával kell m unkáját végeznie 
bányákban, gyárakban, laboratóriumokban, mezőgazdaságban és irodák
ban egyformán« — akkor egy vidéki gyülekezetünkben egy értelmiség
hez tartozó gyülekezeti tag ezt mondotta lelkészének: »Tisztelendő Űr! 
Hát ő is?« És ebben a kérdésben az volt, hogy már én is »politizálok«. 
Ennek a gyülekezeti tagnak a m unkára való felhívás, a bánya és a gyár 
emlegetése »politikum«. És itt  tű n t ki, hogy ez a gyülekezeti tag m iköz
ben botránkozott rajtam, hogy én többet m ondok az ige alapján, m int 
szabad volna, ő kevesebbet akart meghallani az igéből, m in t amennyi 
abban tényleg benne volt.

Igen is, azoknak, akik  hajlandók arra, hogy kevesebbet halljanak 
meg az igéből a m ai életre vonatkozólag, m in t am ennyi az igében leta- 
gadhatatlanul benne van, azoknak meg kell tanulniok, hogy az ige sok
kal szélesebb skálájú, m in t ahogy azt ők gondolják. A z igében nem csak  
az egyéni élet személyes kérdéseiről van szó, hanem az ige átnyúlik, — 
akár tetszik  nékünk, akár nem  tetszik  — az élet teljes szélességére. Te
hát az igében nemcsak bűnről, megtérésről, hitről, üdvösségről, kegye
lemről és reménységről van szó, hanem m indezekkel igen erős összefüg
gésben szó van »kultúr-parancsról« (I. Móz. 1, 28.), a város jólétéről (Jer. 
29, 7.), a m unka  kötelességéről (2. Tessz. 3, 10.), az állami felsőbbség 
iránti magatartásról (Rm. 13.), fa ji kérdésről (Ef. 2, 14—15.), társa
dalmi kérdésről (Gál. 3, 27—28.) stb. M indez pedig azt jelenti, hogy 
Isten életünknek nem csak egy kis körére, m ondjuk a »lelki életre« tart 
igényt, hanem az egész életre. Különös volna, ha lenne olyan kérdés 
ezen a világon, am elyhez Isten ne tudna hozzászólni! Ezért hiába sze
retnék sokan, nemcsak többet, de kevesebbet sem akarunk hirdetni an
nál, m in t am it a Szentírás, éspedig a teljes, meg nem  csonkított Szent- 
írás mond nekünk. És ez nem  politizálás! A kko r lenne csak politizálás, 
ha az igét a külső esem ények igazolására, szinte azok »szentesítésére« 
akarnánk felhasználni, de m i nem  ezt akarjuk, hanem a külső esemé
nyekre nézve is h irdetjük Isten  törvényét és evangéliumát, »politizálás« 
nélkül.

Ezért m l nem  akarunk többet hirdetni, m in t am ennyit az ige mond, 
de nem  vagyunk hajlandók kevesebbet sem  mondani, m int amire a tel
jes Szentírás kötelez. V iszont a gyülekezetek tagjai se akarjanak többet 
hallani, m int am it az igéhez kötött prédikáció mondhat, de ne akarjanak 
kevesebbet hallani, m in t am it az ige nemcsak a megtérésre és üdvös
ségre, hanem a szociális, társadalmi, kulturális kérdésekre vonatkozólag 
mondani akar.

A z  a kedves testvérem, aki a beiktatásomra azt az igét küldte, hogy 
»ne térjek el egyetlen igétől« sem, mostanában olyan közösség hatása 
alá került, am ely igen hajlamos elfordulni a világ minden gondjától 
és visszavonulni valami belső körre. Ez a közösség az igének csak egy 
részét látja. Éppen azért, am ikor m egköszöntem  a nekem  küldött igét, 
többek között ezt írtam: »Köszönöm a küldött igét. Nagy szükségem  van  
rá és igyekszem  szolgálatomat ez ige szerint Istennek való engedelmes
ségben végezni. Viszonzásul nem  egy igét és nem  egy bizonyos igesza
kaszt küldök, hanem küldöm  az egész Szentírást«.

Káldy Zoltán

A  B A L A S S I  K I Á L L Í T Á S O N
Igen nevezetes kiállítás látható most a Nemzeti Múzeumban.
Balassi Bálintnak, a XVI. század legnagyobb, s egész irodalmunknak 

mindmáig egyik legnagyobb költőjének október 20-án volt születése 400. 
évfordulója. — Ebből az alkalomból gyűjtötte össze Keresztury Dezső 
vezetésével egy — főleg a Nemzeti Múzeum szakértőiből álló — munka- 
közösség sok szeretettel és fáradsággal, a reá vonatkozó emlékeket.
Megiiíletődve járjuk végig a Nem

zeti Múzeum két emeleti termét, 
amelyekben XVI. századi székek, ké
zimunkák, fegyverek élénkítik az 
üveg tárlókban és falitáblákon be
mutatott anyagot s hozzák közelebb 
a szemlélőhöz azt a kort, amelyben 
a nagy költő élt. Ezek közül alig
hanem a legérdekesebb Balassi 
Menyhártnak, Bálint nagybátyjá
nak szépmívű pallosa, amelynek 
acéljába vésve olvassuk a latin 
írást, hogy Felsőmagyaronszég geme- 
ralisszimuszának tulajdona. Török 
lófarkú zászlók, turbáinos végű sír
kövek emlékeztetnek arra, hogy e 
kor a török-magyar élet-halálküz
delem ideje, amelynek vitézi életét 
legrészletesebben egy nemzedékkel 
korábban Tinódi Lantos Sebes
tyén, legköltőibban pedig éppen Ba
lassi Bálint énekelte meg.

Ügyes térképek szemléltetik a 
Balassink birtokait, Bálint hánya
tott életét: Zólyomtól nürnbergi ta
nuló idején, erdélyi fogságán, len
gyelországi bujdosásán és egri had
nagyikodásán keresztül egészen esz
tergomi sebesüléséig és haláláig. — 
Nagy faliképek, gondos szeretettel 
nagyított korabeli könyvek záródí- 
szeived ékeskednek, és a dekorátor 
alapos tanulmányokat végezhetett e 
kései reneszánsz stílus körül, hogy 
annak szellemét a díszítésekben 
visszaadhassa.

Nagy faliképek mutatják be a 
Balassiak felvidéki várait, Kékkőt, 
Divényt meg a többit és Zólyom 
várát, amelynek a költő apja éve
ken át kapitánya volt s amelyben 
édesanyja, Sulyok Anna, a kis Bá
lint bölcsőjét ringatta.

Nagy reformátorunknak: 
BORNEMISZA PÉTERNEK

is jut hely, aki udvari prédikátora 
volt a zólyomi kapitánynak és fő
ispánnak, egészen annak 1569 évi el- 
fogatásáig, s kétségtelenül irányította 
Bálint nevelését 8—10 éves korától 
kezdve.

Ott látjuk egy tárlóban a kora
beli tankönyvek között, az eszter
gomi főszékesegyházi könyvtárból, 
Bornemiszának híres Volaterrani 
kötetét is, amellyel most annyit 
foglalkoznak az irodalomtörténészek 
s amely régi tulajdonosának számos 
lapszéli bejegyzését tartalmazza. 
(Kár, hogy nem azon az utolsó la
pon van felnyitva, amely Bornemi
szának néhány fontos önéletrajzi 
bejegyzésén kívül a kis Bálint fir- 
kantásait tartalmazza.)

Bornemisza hatásáról, humanista 
műveltségének jelentőségéről a 
költő életében, több oktató felírás 
is tanúskodik s 1583-ból való fontos 
énekeskönyve is látható, melyben 
olvasható Sulyok Anna nevére szer
zett -Énekecskéje gyermekecskék 
rengetésére.- Hasonlóképpen egy 
XVII. század elei ritka lengyel evan
gélikus énekeskönyv, melynek ko
rábbi kiadásából Balassi egyik iste
nes énekét fordította.

Ott találjuk azt a nevezetes, 
ugyancsak az esztergomi könyv
tár tulajdonát képező, 1564-ből 
való Bibliát, amely a 16 évvel 
idősebb unokatestvérének és 
hűtlen gyámjának, Balassi And
rásnak számos családi feljegy
zését tartalmazza. Ebből állapí
totta meg 1934-ben Záhonyi 
Mihály Bálint születésének pon

tos idejét.
(Addig az irodalomtörténet 1550 tá
jára tette Istvánffynak egy pontat
lan közlése alapján.) — A kiállítók 
méternyi széles fényképnagyításban 
mutatják be az erre vonatkozó so
rokat. — Eredetiben, valamint na
gyított fotókópián szemlélhető a 
-Beteg lelkeknek való füves ker- 
tecske« című kis könyv, amely 1572- 
ben Krakkóban jelent meg Balassi 
Bálint neve alatt s bizonyára Bor
nemisza Péter hathatós segítségévei 
fordíttatott németből »szerelmes

szüleinek háborúságokban való vi
gasztalására.«

Tág teret kap házassága, baráti 
köre, szerelmed, s mindenek fölött a 
vitézi élet, amelynek oly ihletett 
Lantosa volt.

KÜLÖNÖS ÖRÖMÜNK,
hogy istenes énékei is elismerő mél
tatásban részesülnek. Egyik tárló
ban látjuk Rimái János, Bálint hű
séges barátjának és éneked gyűjtő
jének négy ívnyi versezetét, amely 
a költő hadba indulásáról, -fehér 
vorfélyes zászlójáról« s az azon ki
ábrázolt térdelő hárfás Dávid ki
rályról szól. Rimái ebbe beleszőtte 
Baiassd halálos ágyán írt utolsó 
énekéit, a Béza latin szövegére for
dított 51. zsoltárt. (Megjelent Bárt- 
fán 1598 táján.) Mellette Pázmány 
ímád-ságoskönyve (Grác 1606), mely
ben először jelenik meg a gyönyörű 
versezetű hét bűnbánati zsoltár, 
köztük az előbbi -Végtelen irgalmú, 
ó te nagy hatalmú Isten, légy már 
kegyelmes« kezdetű, amely mellett 
Pázmány a szerzőt is megnevezi. 
(Sokáig a többi hatot is Balassi 
művének tartották, de ma már tud
juk, hogy azok Nyéki Vörös Mátyás 
győri kanonok szerzése.) Békessé- 
gesen fekszik mellette, az 1640-es 
Bártfai evangélikus énekeskönyve 
arra az oldalra nyitva, ahol ugyanez 
az ének olvasható és egy valamivel 
későbbi református és unitárius 
énekeskönyv ugyanezzel a zsoltár
ral. Még az 19.48-as új református 
próbaénekeskönyv is ki van állít
va, amely három Balassi éneket tar
talmaz. (Kár, hogy megfeledkeztek

a mi Keresztyén Énekeskönyvfink- 
ről, amely már 1911 óta közöl há
rom éneket tőle: 316, 368, 425. Az 
1945-ben megjelent Régi Magyar 
istenes Énekeket is ki lehetett volna 
e csoportban állítani, annál is in
kább, mert az közöl először nyom
tatásban egy Balassi énekhez tar
tozó régi magyar dallamot.)

Másik helyen olvashatjuk azok
nak a nemes és pór katonáknak 
névsorát, akik kalandos házasság- 
kötése alkalmával részt vettek Sá
rospatak elfoglalásában és csúfos 
elvesztésében, meg a vitézekét, akik 
Egerben alatta szolgáltak.

Látunk tőle sajátkezű leveleket 
és egyéb iratokat.

amelyek számos „birtokügyi peres
kedéséből és más ügyeiből származ
tak. — Találkozunk jó barátjával, 
Batthyány Ferenccel, akinek ud
varló leveleihez Balassi szállítja a 
verset, — feleségével Dobó Krisz
tinával, akitől elválasztják, mert 
elsőfokú unokatestvére, hiába tár
át házassága megmentése érdekében 
formailag a római hitre. Látjuk 
nagy szerelmét, Losonczi' Annát, 
(Jngnad Kristófnét, aki, mikor meg
özvegyül, mégsem merd életét hozzá 
kötni, hanem a Bálintnál 12 évvel 
fiatalabb Forgách Zsigmondnak 
adja kezét.

S végül ott látják Esztergom vá
rának képét, amelynek vívásában 
sebesült meg 1594 május 19-én és 
halt meg 11 nap múlva, nyilván 
vér-mérgezésben vagy trombózisban, 
hiszen Balassi András Bibliájának 
bejegyzése elmondja, hogy -minden 
két combján átalment az golyóbis, 
de csontot és izet nem sértett, vesz
tette az barbély, Matthias hercegé, 
nem akarván szót fogadni az ma
gyar barbélyoknak, és holt meg her- 
telen die 30. eiusdem,«

AZ A BIZONYOS GAMPIANUS KÖTET
is itt találtató, amelyet állító
lag Balassi Bálint fordított a tá
bori élet közepette s amelyet a vá-g- 
sedlyei rendháaból az esztergomi 
hadhoz tábori lelkésznek küldött 
jezsuita Dobokay Sándor talált volna 
meg hagyatékában és adott ki 1607- 
ben.

Az természetesen igen helyes, 
hogy e könyv a kiállításon talál
ható, hiszen előszava részletes tu
dósítást tartalmaz a költő utolsó 
napjairól. — Nem helyes azonban, 
hogy még senki sem foglalkozott 
behatóan és elfogulatlanul azzal az 
indokolt kérdéssel, vájjon van-e 
ehhez a kíméletlenül éleshangú, 
eléggé durva refonmációellenes vita
irathoz bánrrú köze is Balassi Bá
lintnak?

A probléma a következő:
Az egész Balassi család a refor

mációnak buzgó híve.
Balassi János, a költő édesapja, az 
1560-as évek eleje óta Bornemisza 
Pétert, a későbbi semptei suparin- 
tendenst tartja udvari lelkész-ként 
Zólyomban és prédikóltatja gyakran 
nagyszombati házában is. Bálint val
lási nevelését tőle kapja, amint az 
páratlan szépségű és mélységű is
tenes énekeiben tisztán tükröződik. 
Édesanyját, Sulyok Annát, már 
1553-ban ekszkommumikálta az esz
tergomi szentszéki bíróság, minek 
jegyzőkönyve a prímási levéltár 
Liber Ruber-jétoen olvasható.

Mikor házasságát megtámadták, 
a házassági ügyében illetékesnek 
nyilvánított szentszéki bíróság meg
nyerése érdekében Balassi Bálint 
1586-ban katalizált. Ennek ellenére

életének, hátralévő nyolc évéből 
egyetlen sornyi olyan írása nem 
mutatható ki, sem költészeté
ben, sem terjedelmes levelezésé
ben, amelyből arra lehetne kö
vetkeztetni, hogy szíve és hite 
szerint is katolikussá lett volna.
És akkor egyszerre, Esztergom 

vára ostromának kellős közepén, ki

mondottan és kimutathatóan laza- 
erkölcsű tábori élettől körülvéve, 
mint Róma új hajnalra fuUánicos 
hitvitázó iratot fordít, amelyben 
Luther már -förtelmes, hittől sza
kadt eretnek«, -veszett, szerencsét
len barát«, ki -az Isten apácáját 
hazugsággal megfertéztette« stb! —< 
A ki-tűnő stílusú Dobokay szerint 
Balassi Campianus -Tíz Okai«-ból 
csak hetet tudott lefordítani (épp 
ott hagyván abban, ahol ez áll: 
-  i i . míg Luther Bóra asszonyt meg- 
szeplősítette. . .«), a többit meg ön
maga vitte végbe. A mű kiadására 
viszont csak 13 év múlva (!) kerül sor, 
-hogy ezután is, valakik e  köny
vecskét olvasatainak, bizonyos, igaz, 
tökéletes ittlétét tennének felőle, 
minemü nagy buzgóságga! és isteni 
ájtatossággal volt életének utolsó 
idejében felgerjedve, micsoda hitet 
tartott, oltalmazott, s micsoda hit
nek válásában adja is meg lelkét 
az ő teremtő Istenének« . . ; -Té
velygő eretnek ma, ki tudja talán 
holnap a közönséges (értsd: katoli
kus) igazság mellé á ll . ; .«

A jezsuita írás célja nyilvánvaló, 
s hogy a felhasznált eszköz kifogás
talan volt-e, azt nem lenne nehéz 
egy beható nyelvi stíluselemzéssel 
elvégezni, tüzetesen megvizsgálván, 
hogy miképpen viszonylik az első 
hét szakasz nyelvezete és fordítási 
jellege az utolsó háromhoz. — Ez
zel azonban még egyelőre adós ne
künk az analizáló szövegkritika.

*
Különös örömünkre szolgál, hogy 

a kiállítás a költő életének vallási, 
világnézeti alakulására is olyan 
gonddal rámutat. — Hasonló öröm 
tavaly ért bennünket, amikor a 
Kodály Zctt-tán szerkesztette -Ma
gyar Népzene Tára« II. kötete, a 
»Jeles Napok« megjelent, amely 
több mint 1200 lapján túlnyomó- 
részt egyházi vonatkozású anyagot 
közöl és még kiaknázandó kincses- 
bányája a magyar himnológiai ku
tatásnak.

Szeretném, ha a Balassi-kiállítást lapunk olvasói olyan érdeklődés
sel tekintenék meg, amilyen gonddal és szeretettel azt Keresztury Dezső 
és tndős brigádja megrendezte irodalmat kedvelő népünk, főleg pedig 
annak nevelői és tanulói számára. Dr. Schulek Tibor

.Maradjatok Ó benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen és  meg ne szégyeniiljiink előtte az Ő eljövetelekor“ ( l . J n . 2 , 2 8 . )



2 E V A N G É L IK U S  É L E T

Együtt a Hazafias Népfront zászlaja alatt Történelmi nemzedék vagyunk
A  »Viharsarok Népe« című békés

csabai lap október 17-i száma ötha
sábos címm el, közli Mekis Adám  
esperes, a m egyei Népfront-bizott
ság tagjának cilákét:

Aki nyitott szemmel vizsgáltja né
pünk életét, az könnyen megfigyel
heti, hogy kormányunk új program
jának múltévá bejelentése után, de 
tőképpen a III. pártkongresszus 
folyó évi május végi határozatainak 
végrehajtása során, népünk széles 
rétegeiből mindig többen és többen, 
egyre fokozódó érdeklődéssel kap
csolódnak bele életbevágóan fontos 
nemzeti célkitűzéseink megvalósítá
sába.

Különösen nagy érdeklődést vál
tott ki Nagy Imrének, a miniszter
tanács elnökének a  pártkongresszu
son tartott, s a népfront újjáélesz
tésére vonatkozó bejelentése. Ennek 
a programinak a végrehajtása so
rán megalakultak a Hazafias Nép
front előkészítő bizottságai; közsé
gekben, városokban, járásokban, me
gyékben. Tudjuk, hogy az előkészítő 
bizottságok munkája nyomén fel
pezsdült a politikai élet hazánkban, 
és országunk egész területén ezek
ben a hetekben és napokban nagy 
érdeklődéssel kísért nagygyűléseken 
népünk legszélesebb rétegeiből vá
lasztották meg a Hazafias Népfront 
községi, városi, megyei, stb. bizott
ságainak tagjait, valamint küldötte
ket a Hazafias Népfront október 
23—24-i országos kongresszusára.

Eddigi tapasztalataink alapján ál
líthatjuk. hogy a Hazafias Népfront 
igen népszerű mozgalommá fejlő
dött. Vizsgáljuk mag; mi teszi eny- 
nyire népszerűvé?

A válasz igen egyszerű; népsze
rűvé teszi ezt a mozgalmat az a 
tény, hogy azok a célkitűzések, 
amelyeknek elérését a Hazafias 
Népfront legfőbb programjává tet
te, ugyancsak népszerűek, közel 
állnak népünk szivéhez. Mik ezek 
a népszerű célkitűzések?

A legelső: a széles alapokon 
nyugvó nemzeti egység megterem
téséinek és tudatosításának célja. 
Ügy gondolom, józanul gondolkodó 
ember előtt nem szükséges, különö
sen bizonyítgatni annak a régi 
mondásnak igazságát, hogy össze
tartásban, egységben rejlik az erő. 
Ha pedig ez így van, már kicsiny 
dolgokban is, mennyivel inkább vo
natkozik ez olyan nagyjelentőségű 
program megvalósítására, amelyet 
a Hazafias Népfront legfőbb cél
jául tűzött ki: magyar népünk min
dem becsületesen gondolkodó, hazá
ját, otthonát szerető, az alkotó bé
kés murika szolgálatában álló tag
jának hatalmas, testvéries össze
fogását.

A Hazafias Népfront legfőbb cél
ja, hogy magyar népünk egésze, az 
esetleg fennálló kásebb-nagyobb vé
lemény beli, kulturális, nemzetiségi, 
vallási és egyéb különbözőségek és 
eltérések tiszteletben tartása mel
lett, olyan családdá forrjon össze, 
amelynek legszebb feladata éppen 
az, hogy ebben a családias életkö
zösségben minden becsületesen gon
dolkodó és dolgozó családtag egyet
értéssel tud együtt munkálkodni 
minden olyan további cél elérése 
érdekében, amelyből azután sok ál
dás Származik mindenkire nézve.

Ennek a széles alapokon nyugvó 
nemzeti egységnek elérése érdeké
ben és szellemében dolgozta ki az 
új tanácstörvényt, amelynek megvi
tatása is ilyen széles alapokon tör
tént. Ebbe az irányba mutatnak í z 
előttünk álló taruácsválasztások is. 
Hisszük, hogy a tanácsokban is a 
nép széles rétegeinek képviselőd fog
lalnak majd helyet.

A nemzeti egység szélés alapokon 
történő kiépítése nyomán érhető el 
a Hazafias Népfront másuk igen lan
tos célkitűzése: népünk egészének 
állandó felemelkedése gazdasági, 
szociális, kulturális vonalon egyide
jűleg és egyaránt. Az ilyen felemel
kedést összefoglalva jólétnek ne
vezzük. Szeretném kihangsúlyozni, 
hogy ezek egymástól elválaszthatat
lanok és igazi jólétről csak ott be
szélhetünk, ahol a gazdasági, szo
ciális és kulturális tényezők egy
idejűleg és együttesen a dolgozó 
nép felemelkedésének szolgálatában 
állnak.

A Hazafias Népfront további cél
kitűzései: az- igazi hazaüságra, a 
haza igazi szeretetére való nevetés. 
A nemzeti egység és összietfogiás cél
kitűzése mellől ez nem is hiányoz
hat, hiszen akik egységben össze 
tudnak fogni nagy nemzeti céljaink 
megvalósítása jegyében, azok jó 
hazafiak is. és fordítva: a jó haza
fiak előtt ham szükséges sóikat bi
zonyítgatni a nemzeti, testvéri ösz- 
szefogás szükségességét. Iskoláink
ban és azokon lcívül olyanokká ne
veljük népünk tagjait, akik előtt a 
haza nem csupán üres fogalom, ha
nem szerető édesanyáink, amely vé
delmezi családi otthonaink békéjét, 
biztosítja becsületesen végzett mun
kánk nyomán mandenmiapi kenye
rünket. Éppen ezért gyermeki kö
telességünk, hogy hazánkat vl- 
ezontszeressük, és szükség esetén 
minden külső és belső támadás el
len megvédj ülk

Jól tudjuk azt is. hogy ezeknek 
a nagyszerű cóllkiitűzéselkniek mun- 
kálása, elérése és maradandó bizto
sítása csak a béke megőrzése és 
fenntartása esetén lehetséges. Ezért 
csatlakoztak a békebizottságok is 
minden vonalon a Hazafias Nép
fronthoz. Ez a két mozgalom olyan, 
mint egy összenőtt ikertestvérpár: 
egyik sem élhet a másik nélkül.

Ezekért a nagyszerű nemzeti fel
adatokért folyó építő munkában 
való részvételre a kormányprogram 
szerint meghívást kapott az egyház 
is. A magyar nemzet történelme so
rán nem először hangzik el ilyen 
hívó hang az egyházak felé.

A Hazafias Népfront mostani cél
kitűzései is. amelyeket fentebb vá
zoltunk, mind olyanok, amelyek 
mögé nemcsak, hogy bátorsággal, és 
bizakodással, hanem kötelességtudó 
készséggel is sorakozik a magyar 
protestantizmus. Hiszen mindnyá
junknak — felekezeti különbség nél
kül ■— 'kötelességünk, hogy mindent 
megtegyünk hazánk és otthonaink 
szebbétételére, életszínvonalunk eme
lése, gazdagabb, boldogabb és bé
késebb életünk érdekéiben. A fel- 
szabadulás óta eltelt tíz esztendő 
nemzeitépítő alkotásai egész hazánk 
területén,1 így megyénkben is már 
eddig is ennek a célnak szolgálatá
ban állottak. Most a Hazafias Nép
front nemzietépítő munkájának új 
szakaszába n kötelességünkké válik 
az eddig elért eredményeiknek a tu
datosításán túl, a további, újabb 
nemzetépítő együttrounfcálkodásra és 
összefogásra való lelkesítés. Erre 
kell nevelnünk népünket mindenütt: 
munkahelyeken, kulturális alkal
makon, templomok szószékein egy
aránt. Neveljük népünket hazánk 
igazi szeretetére. tervszerű, nagy 
nemzeti alkotásaink megbecsülésére, 
újjáépülő hazánk eddig elért nagy 
eredményeire való igaz büszkeség
gel.

A Hazafias Népfront zászlaja 
alatt fogjunk egymással testvérke
zet, és mindnyájan dolgozzunk 
együtt az erre a zászlóra kitűzött 
célokért: a nemzeti egységért, né
pünk jólétéért, az igazi bazafisá- 
gért, és a békéért!

»Történelm ünkben nem  találunk  
még egy olyan nem zedéket, m in t a 
m ienk, am elynek a legnagyszerűbb 
nem zeti feladatok megoldása ju to tt 
osztályrészül. Nem  volt még egy 
olyan nemzedék, amely a ráháruló 
történelm i feladatokat olyan sikere
sen oldotta volna meg, amely olyan 
nagyszerű eredm ényeket m utatott 
volna fe l a haza és a nép felem elé
sében, m int a mi nem zedékünk« — 
mondotta Nagy Imre, a miniszter- 
tanács elnöke választási beszédében. 
Felvázolta a felszabadulás óta eltelt 
évtized történelm i eredményeit, 
majd azt a belpolitikai helyzetet raj
zolta meg, amelyben a helyi taná
csok megválasztása végbemegy. A  
Hazafias Népfront és a júniusi pro
gramnak az eddiginél is követke
zetesebb végrehajtása a két fő je l
lemvonása ennek a helyzetnek. A  
népfront-politika azt jelenti, hogy 
- Egy úton, egy irányban kell haladni 
az egész országnak — a munkásság
nak éppúgy, m int a parasztságnak. 
vagy az értelmiségnek és a városi 
és falusi kisem bereknek .« A júniusi 
program és annak októberi m eg
erősítése pedig népgazdaságunk fe l
lendülését és a honpolgárok jólété
nek állandó növelését jelenti. V ilá
gos, hogy ennek a két fontos dolog
nak az ereje azokban van, akik  
végrehajtják  — tehát bennünk, dol
gozókban és honpolgárokban.

A  helyi tanácsok megválasztása 
és m unkája m indannyiunk ügye. A  
jelölő gyűléseken az egész ország be
kapcsolódott az ország dolgainak 
intézésébe azzal, hogy vélem ényét 
nyilvánította a közügyekben. »A ta 
nács jó m unkája  is ra jtunk m úlik, 
és most dől el a ké t hét m úlva le
zajló tanácsválasztásokon. Érdemes 
tehát több érdeklődést tanúsítani a 
közügy ck iránt, aktívabban részt 
venni a tanács, vagy állandó bizott
ságai munkájában, több támogatást 
adni a tanácsi munkához, m ert ak
kor m aguk a tanácsok is jobban és 
többet tudnak tenni m indennapi 
életünkhöz kapcsolódó sok-sok kér* 
désünkben .«

Mi, evangélikusok hitben felism er
tük, hogy »Isten m inket egyháztör
ténelm i ú j korszak első nem zedékévé  
m élta to tt.« (D: Dezséry László). Hi
tünkben felism ertük azt is, hogy a v i
lági dolgokban is Isten sokat bízott 
a mi nem zedékünkre és sokat is vár 
m itőlünk. Érezzük a felelősséget 
Isten és az emberiség előtt. Ez a fe 
lelősség késztet arra, hogy keresz
tyén kötelességteljesítéssel végezzük  
mindennapos m unkánkat, m int akik  
nemcsak em bereknek, hanem Isten
nek  tesszük ezt. Hálásan vesszük, 
hogy m indannyiunk javának m un- 
kálásában, jövőnk építésében a mi 
népünk szám ít reánk is és a tanács
választásokban s m inden közügyünk
ben valóban törekszünk is rá, hogy 
népünk javát alkotó nem zeti egysé
günket és jó lé tünket m unkáljuk.

ORGONAHANGVERSENY
a fasori evangélikus templomban 
(YH., Gorkij-fasor 17.), november 21- 
én, vasárnap este 7 órakor. Közremű
ködik Peskó Zoltán orgonaművész, 
Sivó József hegedűművész. Kísér: 
Peskó György. A műsort Ismerteti: 
Juhász Géza s. lelkész.

MOSOR:
1. Lübeck V. (1656—1740) Preludlum és fuga 

E-dur
2. Bach J. S. (1685—1750) Fantázia és fuga

G-moll
3. Veracini A. (17. század) Largo (S!v6 J.)
4. Kodály Z. (1882—) Orgonamise (introitus, 

Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, 
Agnus Dei.Iía Misa est.)

5. Pugnanl G. (1731—1798) Preludlum és 
Allegro (Sivó J.)

6. Franck G. (1822—1890) Korálfantázia A-moll
Vége k,b. fél 9-kor. Belépődíj nincs. 

Szíves adományokat kérünk.

Ö Y Ü L t lC t Z íT I
— 1954. november 21. — Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja 

— »Az új teremtés felé« — Jel. 21, 1—5. Mk. 13, 24—27. — Litur
gikus szín: zöld.

PESTLÖRINCEN november 14-én 
volt a gyülekezet őszi szeretetven- 
dégsége. A gyülekezeti termet zsú
folásig megtöltötték a hívek. A mű
sort a gyülekezet ifjúsága szolgál
tatta. Az egyházi esztendőről elő
adást tartott és igét hirdetett Zay 
László, a Sajtóosztály ügyvivő lel
késze.

PESTERZSÉBETEN november 
21-én, vasárnap délután 6 órakor 
gyülekezeti szeretetvendégség lesz, 
amelyen dr. Karner Károly teoló
giai tanár tart előadást »Az isme
retlen  Jézus« címen- Közreműködik: 
M. Molnár Éva énekművésznő, dr. 
Kárpáti Sándor (cselló) és Nagy 
Gyula (hegedű).

ÖBUDÁN, december 5-én, vasár
nap este 6 órakor a budai egyház
megye énekkarai együttes hangver
senyt tartanak. Az Óbuda!, kelen
földi és budaliegyvidéki énekkarok 
többek között Bach, Goudimel, Gár
donyi, Pachelbel, Sulyok, Walther, 
Kapi-Králik és Kodály műveket ad
nak elő. Orgonái Gárdonyi Zoltán, 
Sulyok Imre és Heller Anna.

A  BU D AVÁRI g y ü l e k e z e t  
november 20-án, szombaton délután 
6 órakor férfi szeretetvendégséget, 
november 21-én, vasárnap ő,élután 
4 órakor pedig gyerme k s ze re  tetven- 
dégséget tart a gyülekezeti imate
remben.

A GYÖR-SQPRONI EGYHÁZ
MEGYE lelkész! munkaközössége 
győri körzete november 15-én, sop
roni körzete pedig november 22-én 
tartja szokásos összejövetelét. Az es
peresnek az Országos Esperes! Érte
kezletről szóló beszámolója után a 
Lelkipásztor októberi számával fog
lalkoznak, majd a Hazafias Nép
front bizottságaiban való részvételt 
tárgyalják meg.

A  BUDAI EG YH ÁZM EG YE lel
készt munkaközössége nov. 10-én 
tartotta ülését a buda, hegyvidéki 
gyülekezet termében. Bottá István  
kelenföldi másodlelkész a vasárnapi 
igehirdetés alapigéjéről tartott bib- 
liatanulmányt, Várady Lajos espe
res az országos esperesi. értekezlet
ről, dr. O ttlyk  Ernő teol. tanár pe
dig a Hazafias Népfrontról tartott 
beszámolót.

A NÖGRÄDI EGYHÁZMEGYE
lelkászi munkaközössége november 
11-én Balassagyarmaton ülést tar
tott. Furia Zoltán űrvacsoraosztása 
után Lovass Kovács András tartott 
írásmagyarázatot, majd Gartai Ist
ván espereshelyettes számolt be az 
országos esperesi értekezletről és 
más aktuális ügyekről. A beszá
molót követő élénk megbeszélés 
után Harmathi Béla, az egyházfe
gyelem és egyháztagság kérdéseiről 
tartott előadást.

A  V A S I EG YH ÁZM EG YE lelké- 
szi munkaközössége november 10-én 
Celldömölkön ülésezett. A  gyűlésen 
részt ve tt Bácsi Sá-ndor lelkész, 
püspökhelyettes és Tessényi Kornél 
püspöki titkár. A  kezdő úrvacsorát 
Németh-Farádi M ihály szolgáltatta. 
Smidéliusz Ernő írásmagyarázata 
után Lehel Ferenc tartott előadást 
a Hazafias Népfront mozgalomban 
való részvételről.

A MONORI egyházközségben no
vember 25—28. napján cvangélizá- 
ciót tartanak, melynek szolgálatát 
Selmeczi János tatabányai lelkész 
végzi

A BOBAI GYÜLEKEZETÉT no
vember 6-án meglátogatta Fülöp 
Dezső esperes. Az esperes megbe
szélést folytatott az egy házi an ács
csal is.

T A T A B A N Y Á N  a bányatala) 
süllyedése következtében erősen 
megrongálódott templom helyreál
lításában a tatabányai Bányászati 
Tröszt kcmwly segítséget nyújtott. 
A  m egújított templomot D. dr. Vető  
Lajos püspök megbízásából Tessé
nyi Kornél püspöki titkár avatta  
fel a november 14-én, a délelőtti is
tentisztelet keretében. A z istentisz
tel et után ünnepi közgyűlés volt, 
m elyen a fejérikom árom i egyház
megye nevében Ném eth Géza csab- 
di-bicskei lelkész, egyházmegyei 
sajtómegbízott, a református test
véregyház nevében pedig dr. Me- 
zey Lóránd lelkész köszöntötte a 
tatabányai gyülekezetei. A  szép 
templomban este vallásos est volt, 
m elyen a püspöki titkár a keresz
tyén reménységről tartott igehirde
tést, Peskó Zoltán orgonaművész 
pedig orgonaszámokkal szolgált. A 
gyülekezet nagyszámban és örven
dezéssel ve tt részt az ünnepélyen.

FELSÖPETÉNYBEN november 
7-én, a csendesnapon Jurányi Ist
ván váci, Harmathi Béla ősagárdi és 
Záborszky Csaba felsőpetényi lel
kész szolgált. Sokan részt vettek a 
banki, ősagárdi és a rádi gyüleke
zetekből is.

ÁGFALVA ú j gyülekezeti termét 
november 7-én adta át rendelteté
sének az esperes. A z új term et egy 
régi egyházi helyiségből a hívek  
m agúk alakították ást önkéntes m un
kával. A z ürmepéíyen szép sikerrel 
szerepelt a gyülekezet nemrég ala
ku lt vegyesSkara.

TÉSEN a november 7-1, délelőtti 
istentiszteleten Iktatta be Halász 
Béla esperes Kiss Kálmán felügye
lőt és Varga Zoltán másod fel ügye
lőt. Az esti istentiszteleten az espe
res igehirdetéssel szolgált a gyüle
kezetnek.

A K ISSO M LYÓ I GYÜLEKEZET  
november 7-én templomszentelési 
jubileum ot ünnepelt. A  szolgálatot 
Fülöp Dezső esperes végezte. A z es
peres megbeszélést fo lyta to tt az 
egyháztanáccsal is.

A MEDGYESEGYHÁZI evangé
likus gyülekezetben egyhetes hit- 
mélyítő előadás-sorozatot tartanak 
november 28-től december 5-ig. A 
szolgálatokat Benkóczy Dániel sze
gedi lelkész végzi.

C SALÁD I HÍR: Balázs Béla alsó
sági lelkésznek és feleségének, Bér- 
náth Erzsébetnek első leánygyer
m ekü k  született.

— Elveszett november 11-én ki- 
adóhivatalunkból az egyik dolgozó 
esernyője. A tévedésből elvitt er
nyőt kérjük visszaadná.

— Templomfűtésre alkalmas nagy 
kályhát keres megvételre a va- 
nyarci egyház.

— Egyházfit keres a kőbányai
egyházközség budapesti lakáscseré
vel. Budapest. X., Kápolna-u. 14.

— Stuttgarti szerkezetű új har
monium eladó. Czézámé, Sopron, 
Rákóczi-utca 8.

H A JN Ó C Z Y  JÓZSEFt^ G Y  H ÁRO M SZÁZO LD ALAS MONO- 
■®-/ G RÁFIA, B ó n i  s György munkája, 

(Budapest, 1954, Akadém ia Kiadó) hívja fe l a 
figyelmünlcet a magyar jakobinusok igazi ve
zető szellemére, Hajnóczy Józsefre. A lakja  el
tűn t Martinovicsé mögött. A z  a történetírás, 
amely kapva kapott Martinovics Ignác jellem é
nek gyöngeségén, zavartan állott meg Hajnóczy 
jellem e előtt. Csak két éve ism erjük a magyar 
jakobinus-per iratait, B e n d a  Kálmán nagy 
levéltári kutatásának eredményeként, am elyek
re Bónis m unkája  is támaszlcodik. Most válik  
világossá sok m inden a IS. századból s annak is 
utolsó éveiből. Nyilvánvaló, hogy a magyar ja
kobinus-mozgalom sokkal nagyobb hullámot 
vert, m in t azt általában eddig tudtuk. A  ma
gyar értelmiség valóban történeti cselekvésre 
jelentkezett.

H AJNÓCZY JÓZSEF Modorban, a Kis-Kár- 
pátok lábánál született. Apja evangélikus lel
kész volt. aikit a Tolna megyei Majosból a pé
csi püspök a megye hajdúival kergetett ki, 
m iután elvette előbb az evangélikusok kis 
templomát is. Hajnóczy Sámuel ekkor apósá
nál húzódott meg a Pozsony megyei Modor
ban, ott született Hajnóczy József 1750. m ájus
3-án. Néhány év m úlva az apa Aszódon ka 
pott lelkészt állást, onnan pedig Dunaegyhá- 
zára költözött. A z  apai házban vallásosságot, 
takarékosságot, kötelességtudást tanult a fiú. 
S magyar patriotizmust. A  szegény falusi pap 
természetesen az ország legjobb középislcolá-

jába, Pozsonyba, küldi egyetlen fiát. A Bél 
Mátyás haladó szellemét árasztó evangélikus 
líceumban tanul Hajnóczy József. S nem  la
k ik  idegeneknél, hanem rokonainál: Tesse- 
dikéknél az Apácapályán. Innen van haláláig 
tartó barátsága Tessedikkel.

PRO TESTÁN S VO LT és nem-nemes. A  
nagytehetségű ifjú  számára ezért elzárták az 
utat, de hiába. Győrött és Pesten patvarián jo
got tanul, később S z é c h e n y i  Ferenc titlká
ra lesz. Szüntelenül művelődik. A  francia En
ciklopédiát s Rousseau és Voltaire könyveit 
olvassa, magyar történeti kú tfőket másol. 
Evek folyam án hatalmas gyűjtem ényt állított 
össze a históriai oklevelekből. Bónis helyesen 
m utat rá, hogy ez a gyűjtem ény értékesebb az 
ismert magyar jezsuita-gyűjtem ényeknél, mert 
Hajnóczy leírásai a tételes közjog időszerű 
kérdéseinek megoldását is célozzák. Ezt a 
munkásságát betetőzi a magyar jobbágyság
ról írt történeti tanulmánya, amely sajnos le
tartóztatása után elveszett. Természetesen fe j
lődött, m íg eljutott odáig, hogy m űveiben »a 
szuverén magyar polgári állami felépítését« 
előkészítse. A  magyarországi tapasztalatok 
megérleliík benne a változtatás gondolatait. S 
ezeklcel együtt a bátor és tiszta magatartást. 
Közéleti pályára vágyik a mágnás-palotából, 
közölni óhajtja gondolatait, II. József korában

szer érni alispán lesz. II. József halála azonban 
ketté töri pályafutását: 1790-ben le kell mon
dania tisztségéről.

V isszavonul és publicistává válik. Pest és 
Becs közö tt jár-kel. Megírja Magyarország új 
alkotm ányának tervezetét, am elyben az úrbéri 
viszony szerződéssé változtatását, köztehervi
selést, nem zeti hadsereget kíván. Latinul ír, 
az országgyűlés urait akarja meggyőzni. Kö
veteli a szabad költözködést, a szólás- és sajtó- 
szabadságot, a szabad vagyongyarapítást, a 
vallásszabadságot, a magyar nyelvű oktatást 
és közigazgatást, valamint a szabadkőmíves
ség engedélyezését. A  közpályáról félrelökött 
Hajnóczy most indult meg igazi mondanivaló
jához. Egymás után adja ki közjogi m űveit. 
Sürgeti az országgyűlés reformját: polgári tar
talommal tölti meg a rendi (kertieket. »A tör
vényhozó hatalom természeténél fogva a nem 
zetnél van« — hangsúlyozza. M űveit többnyi
re névtelenül adja ki, csak baráti köre tudja, 
k i  a szerző. A z 1792-ben kiadott tanulmánya  
az adózásról már »a term észeti szabadsággal 
rendelkező és a polgári társadalomban egye
sülő emberek« szerződésében látja az új alkot
mányt, igazságot és méltányosságot kö v e te ld ,  
születési előítéleteik nélkül. A  bécsi magyar 
lap levelezője, a hírekbe is beleírja meggyő
ződését. 1792-ben régi pártfogója, Széchenyi

Ferenc, újra állami álláshoz juttatja: Hajnő- 
czyt kinevezik I- Ferenc trónrdlépésekor, a po
litikai tájékozatlanságban, a budai magyar ka
mara titkárává. 1792 őszén írja utolsó tanul
mányát, jegyzeteket egy nevelésügyi törvény- 
tervezetre. O tt olvasható ez a megállapítás: 
»A magyar nem zet az osztrákok gyarmata.«

A  FRANCIA FORRADALOM  eszméit első
kézből ismerte, tudott a forradalom minden  
mozzanatáról. 1794-ben éppen ezért természe
tesen társul M a r t i n o v i c s  Ignáchoz. Haj
nóczy szervezi be a társaságba Verseghyt, 
Szentjóbi Szabót és Am brózy Gábort. Már 
több m int félszáz tagja van a mozgalomnak 
s azok számát, clkik »kátéjukat« olvassák és 
tovább adják, tehát a mozgalom hívei voltak, 
nem  is tudják. Bécs és Budapest egy-egy köz
pont volt, de bekapcsolódtak Pozsony és Ko
lozsvár, Kassa és más kisebb városok is. Haj
nóczy tudatosan, egyenesen, következetesen  és 
világosan szervezte egy új Magyarország tár- 

, sadalmát. Forró baráti visszhang fogadta. De 
m egfeledkezett arról, hogy forradalmat, ú j or
szágot csak a néppel együtt lehet előkészíteni.

M artinovics inasa pénzért leleplezte a bécsi 
rendőrségen az egész mozgalmat. Ezután jött 
a Párizstól rettegő császár véres bosszúja: 
Vérmező és országos kutatás a jakobinus-ká
ték  után. Hajnóczy úgy halt meg, ahogyan élt: 
bátran, jellemesen.
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E V A N G É L I K U S  E L E T I

A  T E L J E S S É G  F E L É
HITÜNKBEN minden az eljövendő 

világ teljessége jelé m utat, melyet 
Jézus Krisztus hoz el dicsőséges el
jövetelekor. Ha ennek az eljövendő 
teljességnek a várása elhomályosodik 
és háttérbe szorul, akikor a hit lelki 
életünk élettelen díszévé lesz és el
veszíti hitelét és erejét egyaránt.

Erre a teljességre várunSk. most, 
m ikor még bűneinIfc között vergődve 
hiszünk a bűnbocsánatban, Isten új
ra meg újra lehajtó kegyelmében. 
»Tiszta szívet teremts bennem, oh 
Isten« (Zsolt. 51, 12) — imádkozzuk 
talán naponta, mégis életünk' végéig 
küszködnünk kell a bűnnel s mindig 
rászorulunk Isten kegyelmére. Re
ménytelen és hiábavaló volna ez a 
harcunk, ha nem tudnánk: nem tart 
örökké bűnünk ereje. Eljön majd a 
teljesség, Krisztus országa, ahová 
mér nem törhet be a bűn mindent 
meg rontó hatalma, ahol mér nem sza
kíthatja szét Istennel való kapcsola
tunkat a vétek. Eljön a teljesség, s 
akikor Isten színe elé kerülnek azok, 
akik megmosták és megfehérítették 
ruháikat a Bárány vérében (Jel. 7. 
H ).

A teljességre várunk most, mikor 
még szétszakadozottságunkban hisz- 
szük az egységet, a szenteli közössé
gét. Mennyi minden elválaszt és el
szakít minket egymástól! De tudják, 
hogy Isten teljesíti Fiának kérését és 
eljövendő országában valóban eggyé 
tesz bennünket. A teljességnek ez a 
várása visz előre az egységért való 
fáradozásunk ban.

A teljességre várunk most, mikor 
még koporsók m ellett hisszük a je l
támadást. Valljuk, hogy aki Jézus
ban hisz. örök élete van annak és 
nem megy kárhozatra, hanem áltál- 
ment a halálból az életre (Jn. 5, 24). 
De szem ünk csak könnyet és gyászt

November 18-án kezdődik Stock
holmban a Béke Világtanács hete
dik ülésszaka, mely nagyjelentősé
gűnek Ígérkezik és rendkívül né
pes, kibővített tanácskozás lesz. Az 
ülés foglalkozik az európai bizton
ság kérdésével, az ázsiai és délame
rikai helyzettel, a leszerelésért és a 
tömegpusztító fegyverek betiltásáért 
folyó küzdelemmel, valamint elő

li. Dr. EIVIND BERGGRAV, az 
ökumenikus mozgalom és a világ- 
Jutlieranizmus egyik legjelentősebb
személyisége október 25-én töltötte 
be 70. életévét. Berggrav püspök je
lenleg nyugállományban él Oszló
ban, 1937-től 1950-ig Oslo püspöke 
és a Norvég Lutheránus Egyház 
prímása volt. A keresztyén diák
mozgalmakban már korán tevékeny
kedett, 1950-től 1954-ig az Egyházak 
Világtanácsa egyik elnöke. 1940 áp
rilisától — Norvégia német megszál
lása idején — Berggrav püspök ve
zette az egyház ellenállását a meg
szálló hatalmak és a norvég nemzeti 
szocialisták ellen. 1942-től 1945-5g
internálva volt. A háború óta a né
pek megbékéléséért küzd.

INDONÉZIÁBAN a 600.000 lelkes 
Batak egyház szumatrai Siantar- 
ban egyetemet létesített. Az L. J. 
Nommensen dán misszionáriusról, 
a »batakok apostoláról« elnevezett 
egyetem az evangélium terjesztésé
nek missziói célja mellett Indonézia 
részére olyan vezetőket akar ké
pezni, akik »szellemben fiatalok, 
hajlandók kísérletezni és új dolgo
kat megpróbálni«,

NÉMETORSZÁGBAN Dr. Heine- 
mann, volt bonni belügyminiszter, 
a német hitvalló egyházban Niemöl- 
ler Márton társelnöke, az össznémet 
néppárt jelenlegi elnöke, Mannheim- 
ben a Mozart-teremben tartott egyik 
gyűlésen a következőket jelentette 
ki: »A német kérdés békés meg
oldására csak a tárgyalások útja ma
rad. Tanácsos azonnal erre az útra 
lépni, ahelyett, hogy milliárdokat 
költenénk esztelen felfegyverzési 
programmba: ezzel az összeggel
megjavíthatnák a nép szociális hely
zetét.«

MONACO, a túlnyomórészt kato
likus lakosságú hercegség négy 
címletű Schweitzer A lbert bélyeg
sorozatot készül kibocsátani, amely 
a híres »őserdők doktora« ardképén 
kívül az ajrikai Lambrane-ban lévő 
m unkahelyét is ábrázolja.

ÍRORSZÁGBAN 80 év után ismét 
lelkészt kapott az ottani evangéli
kus gyülekezet. Nagy-Britannia és 
Írország lutheránus tanácsának fel
hívására H. B. Mittorp, eddigi west- 
fáliai lelkész áll szolgálatba Dublin- 
ban. Első kötelessége a teljesen el
pusztult Abdimghofi ősi templom 
újjátépítése.

lát s szívünk tele van fajdalommal. 
A halál m ellett az életről mégis azért 
beszélhetünk, mert tudjuk: a teljesség 
felé tart utunk! Az eljövendő világ 
felé haladunk, ahol nan  lesz többé 
gyász s ahol letöröl Isten a szemünk
ről minden könnyet és meggyógyítja 
szívünk minden fájdalmát, mert mint 
utolsó ellenség, a halál is eltöröltetik, 
s a feltámadás hatalmas csodájában 
örök élettel ajándékozza meg Isten 
a Benne hívőket.

Míg ránk nehezedik hitünk befeje- 
zetlenségének m inden terhe —, az el
jövendő világ teljességére várunk. 
Pál mondja: maguk a Lélek zsengéjé
nek birtokosai, mi m agunk is johász- 
kodunk magunkban, várván a fiúsá- 
got, a mi testünk megváltását (Rm. 
8, 23). Ha nem érezzük hitünknek ezt 
a befejezetlenségét, gőgös és önelé
gült szentek vagyunk, akik csak ma
gukat mutogatják, ahelyett, hogy el
jövendő Mesterükről tennének bi
zonyságot. Ha csak ebben az életben 
reménykedünk a Krisztusban, és nem 
várjuk az eljövendő világ teljessé
gét, minden embernél szánandóbbak 
vagyunk. (1. Kor. 15, 19).

A  teljesség Jelé vezet útunk. Ezen 
az úton vezet bennünket Isten, aki 
nem hagy soha félbe semmit, hanem 
elvégzi a megváltás hatalmas mun
káját csodálatos tervei szerint (Fii. 
1, 6). — Ne gondoljuk, hogy elértük 
már a célt, vagy hpgy eljutottunk 
már a teljességre, de egyet cseleked
jünk: azokat, amik hátunk mögött 
vannak, elfeledve, azoknak pedig, 
amik előttünk vannak, nekik dőlve 
célegyenest igyekezzünk, hogy eljus
sunk a teljességre, amit Isten ígért 
nekünk a Jézus Krisztusban (Fii. 3,

készíti a béke erői képviselőinek 
1955 első felében megtartandó ta
lálkozóját

A hattagú magyar küldöttséggel 
Péter János református püspök, a 
BVT tagja is elutazott Stockholmba. 
Elutazása előtt az MTI munkatár
sának nyilatkozott a stockholmi 
ülés jelentőségéről,

LATIN-AMERIKÁBAN a spa
nyol nyelvű luteránus egyházak kü
lönféle egyháztestekben élnek. Az 
amerikai Nemzeti Lutheránus Ta
nács most bizottságot állított fel, 
hogy egységesítse a latin-amerikai 
spanyolnyelvű lutheránus irodal
mat. Az amerikai befolyás növeke
dését jelentő új bizottság minden
esetre egyúttal segíti majd ezeknek 
az egyházaknak az egybehangolt 
munkáját és egységét is.

A  V A T IK Á N B A N  közzétették az 
»Ad Coeli Reginam« kezdetű en- 
ciklikát, amelyben a pápa meghir
deti Mária Királynő új ünnepét. A z  
Október 11-én, Mária Istevanya ün
nepén kelt pásztorlevélben X II. 
Pilis ezt az ünnepet a Mária-hónap 
utolsó napjára, m ájus 31-re rögzíti. 
Az encikUkában elmondja a pápa, 
hogy az ünnep nem  hoz újítást. Már 
az első évszázadokban az egyház az 
Istenanyát m in t királynőt tisztelte. 
A pápa em lékeztet Szent Damasce- 
nus János liturgiájára, az egyház
atyákra, az ősi »Salve Reginá«-ra és 
a húsvéti imádságra »Regina Coeli, 
laetare, alleluja.« A z  új ünnepről a 
Katolikus Nem zetközi Sajtóügynök
ség október 23-án azt írja, hogy az 
»megkoronázó következm énye a
Mária testi m ennybevitele dogmájá
nak, am elyet az 1950-ik szent évben  
hirdettek ki és megkoronázó követ
kezm énye a jelenlegi Mária-évnek, 
amely a Szeplőtelen Fogantatás dog
májának centenáriuma alkalmából 
manapság Jolyik.« — M ialatt a pro
testáns keresztyenség arra törek
szik, hogy elmélyítse Krisztusban, 
a világ egyetlen reménységében való 
hitét, addig Róma a protestantiz
mustól őt elválasztó szakadék elmé
lyítésével Krisztus dicsőségét csök
kenti a »társmegváltó« előtérbe ho
zásával.

NYUGATNÉMETORSZÁG-ban ok
tóber 29-én hirtelen meghalt D. dr. 
Hermann Ehlers, egyházi főtaná
csos, a Nyugatnémet parlament el
nöke. Egész Németország evangé
likus zsinatának tagja volt és amint 
annakidején, 1934-től a Hitvalló 
Egyház küzdelmeinek legelső front
ján állott, úgy volt jelentős alakja 
most Í3 a Nómeotrszóg békés egye
sítéséért vívott küzdelemnek. Poli
tikai tevékenységéiben az élet min
den területére kiterjedő keresztyén 
hitbeli engedelmesség vezette,

T I S Z T Í T Ó  Í T É L E T
Mai. 3, I—7/o.

íme elküldöm, követem et 
és ő u ta t készít előttem, 
s legott eljő templomába
az ŰR, akit ti kerestek, 
és a szövetség követe, 
akit ti kívántok  — 
bizonnyal eljön, 
így szól a Seregek URa.
Ám de kicsoda szenvedheti el 
eljövetelének idejét?
Megjelenéseltör
vájjon ki állhat meg?l
Hiszen ő olyan, m int
az ötvös tüze.
vagy m in t a kallósok lúgja
Olyan lesz, m in t aki 
ezüstöt olvaszt és tisztít — 
meg is tisztítja Lévi jiait: 
m int az aranyat és az ezüstöt, 
nemessé teszi őket, 
s akkor igazoltan visznek  
áldozatot az: ŰRnaik!
A kkor elfogadja az ÜR 
Júda és Jeruzsálem áldozatát, 
m int az ősidőkben, 
m int enne kelőt le!
ítéletre m egyek hozzátok 
és gyors tanú leszek 
varázslók, paráznáik, 
hamisan esküvők ellen, 
azok ellen, akik  
leszorítják a munkabért, 
s elnyom nak özvegyet, 
árvát, jövevényt: 
nem fé lnek engem  — 
ezt mondotta a Seregek URa.
Mert én, <jz ÜR,
meg nem  'változom,
ámde ti sem  értetek még célhoz,
JáIkób fiai!
A tyáitok idejétől fogva  
eltértetek rendeléseimtől 
s nem  őriztétek meg azokat 
Térjetek meg hozzám  
s hozzátok térek! — 
ezt m ondotta  a Seregek URa.

Fordította : BODROG MIKLÓS

»Hiszek a szabadságban«
Sokan csak úgy ism ertük, m in t jól

sikerült film ek  főszereplőjét, a »nagy 
sztárt«. A z  Országos Béketanács 
most megjelenő lás füzete m egismer
tet bennünket Chaplinnel, az ember
rel. Ez a legszebb, am it mondhatunüc 
róla, aki elindult London nyomorúsá
gos külvárosából, csámpás bakancs
ban, dinnycímlapban és görbe bam
buszbottal síkra szállt az embereiéért, 
akik közül jö tt és a film vásznon ne
kik akart világot hódítani. N em  fo
gadta el az amerikai állampolgársá
got és a m indig újra szemébe vá
gott kérdésre: »Bolsevik Un?« — nyu
godtan felelte: »Nem vágyók kom m u
nista. Én csak a béke uszítója va
gyok.« A  magyar rádióban gyakran  
halljuk »Két kicsiny balettcipő« c. új 
dalát, m elynek szövegét és zenéjét is 
ő szerezte, s m elyben benne dobog 
m élyen érző emberi szive. Kevés az, 
ha nagy s-.íncsznek m ondjuk. Nagy 
ember ő, aki a m iénk, akit szeretünk  
a m űvészetéért és emberségéért. Hősi 
emberi életéért kapta, ezidén a Nem
zetközi Békedíjat. Megérdemelte.

Í s t e n t i s z £ s 9 e t i  r e n d
1954 november hd 21-én, vasárnap, Budapesten

Deák-tér délelőtt 9 Hafenscher Károly, dél
előtt 11 Madocsai Miklós, délután 7 
Hafenscher Károly. — Fasor délelőtt fél 10 
Gyöngyösi Vilmcn, délelőtt 11 (úrv.) Gyön
gyösi Vilmos, délután 6 Juhász Géza; dél
után 7 Orgonahangverseny. — Dózsa Gy.-út
7. délelőtt fél 10 Juhász Géza. — ÜUői-út 24. 
délelőtt fél 10, délelőtt 11 (úrv.), délután 5 
Szeretetvendégség. — Rákóczi-út 57/b. dél
előtt 10 (szlovák) Szilády Jenő dr., délelőtt 
háromnegyed 12. — Karácsony S.-u. 31. dél
előtt 10 (úrv.). — Thaly K.-u. 28. délelőtt 11 
Bonnyai Sándor, délután 6 Bonnyai Sándor.
— Kőbánya délelőtt 10 Sárkány Tibor. — 
V'ajda P.-u. 33. délelőtt fél 12 Korén Emil. — 
Utász-u. 7. délelőtt 9 Koren Emil. — Zugló 
délelőtt 11 (úrv.) Scholz László, délután 6 
Scholz László. — G)'arnrit-u. 14. délelőtt fél 
10 Muntág Andor. — Rákosfalva délelőtt fél 
12 (úrv.) Muntág Andor. — Fót:-út 22. dél
előtt 11 (úrv.) Rimái Jenő, délután 7 Gádor 
Andrá-s. — Váci-út 129. délelőtt 8 Rimár Jenő.
— Újpest délelőtt 10 (presbiter-iktatás) D.
Dezsérv László, (úrv.) Blázy Lajos, délután 
fél 7 Blázy Lajos. — Dunakeszi délelőtt 9 
Matuz László, délután 4 (presbiter-iktatás) 
D. Dezséry László, fél 5 Szeretetvendég
ség Benczúr László. — Vas-u. 2/c. délelőtt 11 
Szimonidesz L,ajos. — Pesterzsébet délelőtt 
10. — Soroksár-Újtelep délelőtt fél 9. —
Rákospalota MAV-te;ep délelőtt fél 9. — Rp. 
N ag y tem p lo m  délelőtt 10. — Pp. Kistemplom 
délután 3. — Pestújhely délelőtt 10. —
Rákoskeresztúr délelőtt fél 11. — Rákoshegy 
délelőtt 9. — Rákosiidét délelőtt 10. — Rákos
csaba délelőtt 9. délután fél 7. — Cinkota
délelőtt 9 (gyerm.í, délelőtt 10. délután fél 3.
— Mátyásföld délelőtt fél 12.

Bécsi kapu-tér délelőtt 9 Pethő István, dél
előtt 11 Várady Lajos, délután 7 Dóka Zol
tán. — Toroczkő-tér délelőtt 8 Várady Lajos.
— Óbuda délelőtt 9 Komjáthy Lajos, délelőtt
10 Komjáthy Lajos, délután 5 Mezősi György.
— XII., Tarcsay V.-u. 11. délelőtt 9 Zutauf 
Henrik, délelőtt 11 Zulauf Henrik, délután 7 
Danhauser László. — Hűvösvölgy, Lelkész- 
nevelő Intézet délelőtt 10 Ruttkay Elemér. — 
Szabadsághegy, Diana-út 17. délelőtt fél 9. — 
Kelenföld délelőtt 3 Rezessy Zoltán dr., dél
előtt 11 Rezessy Zoltán dr.. délután 6 Szere- 
tetintézmények ünnepélye. Prőhle Károly. — 
Németvölgyi-út 138. délelőtt 9 Bottá István. — 
XI., Bartók B.-út Í58. déli 12 Bottá István. — 
Csepel délelőtt 11. délután 7. — Budafok dél
előtt 10 Bodrog Miklós. — Nagytétény dél
előtt 8 Bodrog Miklós. — Kelenvölgv délelőtt 
9 Visontai Róbert. — Albertfalva délelőtt fél
11 Visontai Róbert. — Csillaghegy délelőtt 
léi 10, délután 7.

12—14).
Madocsai Miklós

R  B é k e  V á l á g t c m á e s  s t o c k h o l m i  ü l é s é p e  
e l u t a z o t t  P é t e r  J á n o s  r e f o r m á t u s  püspök

Készülj az ige hallgatására
— Jel. 21, 1—5. —

»ŰJ! ŰJ! Imé mindent újjá teszek. . .« »Űj ég és új föld, ez Isten 
utolsó szava az egyházi esztendő utolsó vasárnapján hozzánk. Ez utolsó 
szava a világhoz, az emberiséghez is. Nem halál, nem katasztrófa, nem 
pusztulás és ítélet, — minden bizonnyal ezek is, — ám ezeken keresztiül 
Isten szeretetének győzelme, világot megújító akaratának beteljesedése. 
Elet, kegyelem, új világ, ez az Isten végső szava, — hogy ás lehetne ez 
másként?! Hiszen Isten az élőknek s nem a holtaknak az Istene, alti 
nem gyönyörködik a bűnös halálában, hanem azt akarja, hogy megtér
jen és éljen. A ■»világ vége« igazán nem a vége a világnak, Isten terem
tett világának, hanem inkább kezdete valami újnak, az új teremtésnek. 
A régi, a megavult, bűníben megfáradt s megromlott csak azért múlik 
el, hogy helyet adjon az újnak.

A MENNYEI JERUZSÁLEM: az Isten népe, a hívők serege. Ez a 
megújult egyház, a »Bárány menyasszonya« (9. és köv. versek). Vájjon 
mi is ott vagyunk, ezek között, mi bűnösök és tisztátalanok? Igen, mert 
hiszen a »régiek elmúltak«. Isten maga tisztít meg és ékesít fel minket 
(Ef. 5, 25—27), — mert ugyan mi. lehetne rajtunk és bennünk ékesség 
és dicsőség, ami magunktól való? Isten új teremtésének csodája éppen 
az, hegy így megújít és felókesít minket (1. Jn. 3, 1—2). Tőle, a menny
ből száll alá mindén jó adomány és tökéletes ajándék, az én új életem 
is, az új ember és az új egyház.

ES ITT MEGTAGUL A LATOKOR. Minden emberi várakozást és
reménységet messze túlszárnyal az apostol látomása. Gh, milyen szűkek 
és szegényesek is a mi reménységeink, milyen öinzőek és kicsinyesek. 
»Isten sátora az emberekkel van. . .« Hallod? Az emberekkel, minden 
emberrel akar Isten lakozni! Éltető, boldogító jelenlétével mindnyá
junkat meg akar ajándékozni. Amit karácsonykor elkezdett, amikor 
a Fiú, az Ige emberré lett és közöttünk lakozott (Jn. 1, 14), azf "teljesíti 
itt ki, világot átfogó méretekben. Isten üdvösségtervének egyik ellent
mondások látszatába elrejtőzött titkával állunk itt szemben. »Az írás
nak azok a helyei, amelyekben a »kicsiny seregről«, »kicsiny nyájról«, 
a kevesekről s a szoros kapuról meg keskeny útról szólanak, vigyázásra 
és imádkozásra intenek bennünket. Azok pedig, amelyekben a menny 
az egész világ és minden népek számára nyílik meg, reménységre és 
szeretetre« (Lüthi).

MERT ISTEN LESZ VELÜNK s mi az övéi leszünk, azért nem lesz
többé sirás és gyász, fájdalom és halál. Mert Isten elsírta az ő irgalmas 
és szánó szeretetének könnyeit a Jézus Krisztusban a Lázár sírja felett 
(Jn. 11), azért felszáradnák a mi könnyeink, már most is és akkor vég
képpen. Mert Jézus Krisztus felöltözte a mi halandó testünket (Rm. 7, 
24—25), azért öltözhetjük mi fel az Ö romolhabatlan testét, már most 
hitünkben és akkor nyilvánvalóan. Mert Ö fájdalmak férfija lett éret
tünk. (Ezs. 53. r.), azért telik meg a mi szívünk örvendezéssel, már most 
reménységben és akkor elvehetetlenüL

Jesu tibí gloria (Jézus néked dicsőség
qui natus de virgine ki szűztől születtél
cum  Patre et almc spiritv az A tyával a Szentlélekkel
in sempiterno saecule. m indörökké, amen.)

Groó Gyula

Isten népe reménységben él. — És. 35, 3—10.
A reménytelen ember elvesztette jövendőjét. A keresztyén nép Ézsaiás 

szava szerint nem lehet reménytelen, mert Krisztusban van jövendője. 
A Krisztus evangéliuma biztatás a lankadóknak, új erő az erőtlennek, 
biztos út a bizonytalankodónak. Isten igéje, az evangélium mindig remény
séget ajándékoz, mert Krisztust adja. Ebben a reménységben kell látnunk 
magunk s egyházunk útját. Aggodalmaskodás helyett lássuk meg remény
ségünket: Krisztust, Öt, aki a világ reménysége.

A jövő reménysége, az örökélet reménysége minden emberé, aki meg
ismerte Jézust, a világ egyetlen igazi reménységét és hiszi, hogy az ő 
keresztje a mi bűneinkből való szabadulásunk.

ADJUNK HALAT Istennek, hogy Ö az evangéliummal erősíti és 
biztatja népét és reménységben vezet. Tudjunk örvendezni ezen!

VALLJUK MEG, hogy minden csüggedésiink, tántorgásunk, bi
zonytalanságunk cka, hogy nőm bízunk igazán Istenben.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten igéje töltsön meg benne való re
ménységgel, adjon hálás, örvendező szívet, hogy ebben a reménység
ben szeretettel szolgáljunk.

Sólyom Károly

HETI IGE: »Legyenek derekaitok felövezve és szövétnekeitek meg
gyújtva.« (Lk. 12, 35.)

November 21, vasárnap. — 2. Pét. 3, 3—14.
Isten hosszútűrése nem ok arra, hogy kétségeskedjünk. A kételke

dőket hamis látszat vezeti félre.
November 22, hétfő. — 1. Tessz. 5, 1—11. ,

Isten evangéliuma nem ok arra, hogy elkényelmeskedljünk. A teg
napi ige a tévtanítók ellen szólt, a mai a téves életfolytatás ellen küzd» 
löt, szeretet és remény a mi isteni öltözetünk, mely Pálnál már itt lát
ható együtt. Ez azt is jelenti, hegy vigyázó lelket kíván az Isten.

November 23, kedd. — Zsid. 12, 12—17.
Isten kegyelme nem ck arra, hogy elkeseredjünk, sőt ellenkezőleg: 

int életszentségre, céltudatosságra és határozottságra. Isten kegyelmé
nek elvesztése, az abból való kiesés megvettetésre vezet, mely köny- 
nyen jóvátehetetlenné váló veszedelem.
November 24, szerda. — Mk. 13, 33—37.

Isten megbízása nem ok arra, hogy a vigyázásban meglankadjunk. 
Mint Urukat váró szolgáik, hűségesen megmaradva a kapott parancs 
teljesítésében, engedelmességben járunk. Nem tudjuk, hogy mikor hang
zik fel Istennek minket számonkérő szava, ezért mindenkor várunk 
arra.
November 25, csütörtök. — Mt. 25, 14—30.

Isten ajándékai nem arra valók, hogy elássuk azokat, hanem, hogy 
éljünk velük és rendeltetésszerűen használjuk fel őket. Erre kell, hogy 
indítson a számadásra való elkötelezettség tudata is. de ugyanakkor sa
ját jól felfogott érdekünk is.
November 26, péntek. — Zsid. 10, 32—39. ■

Isten ígérete szilárd, megbízható és hű. Nem ad lehetőséget két
ségre vagy bizonytalanságra. Erőt jelent a megpróbáltatásban és a 
szenvedésekben vagy boldogtalanságban. Ugyanakkor annak biztos tu
data, hogy nem késik el az ítélettel az Ür.
November 27, szombat. — Zsid. 12, 22—29.

Isten városa, a mennyei Jeruzsálem, »nem e világból való«. Mégis 
valóság, mert a kinyilatkoztatás által már most hozzá járulhatunk, sőt 
már hozzá. is járultunk és járulunk újra, valahányszor csak hitben Jé
zusnál vagyunk. A mindent megemésztő tűz az Isten ítéletét jelentíj 
ugyanakkor magával hozza a Mennyei Jeruzsálem dicsőségét, mozdítha
tatlan ország elnyerését. Bácskai Gusztáv

♦
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(6. (folytatás.)
A nagygyűlés nagy, reprezentatív ] 

ökumenikus istentiszteletein és val- ' 
lásos alkalm ain kívül a delegátusok 
istentiszteleti élete csendesen, de 
bensőségesen és hatékonyan folyt a 
reggeli és esti áhítatokban. Reggel 
fél 9-kor és este a teljes ülés után 
voltaik ezek az áhítatok és könyör
gések, mindig az Első Methodista 
Egyház templomában. Az esti tel
jes ülés sokszor fél 11-ig is tarto tt, 
azután következett a 20 perces 
autóbusz-út a templomig, majd

az esti áh itat valóban csendesí
tenek és frissítőnek a lelkek 

számára,
akiket a  v iták heve s a teológiai és 
a politikai problémáik nagysága épp
úgy fárasztott egész napon, m int a 
szám talan beszélgetés, melynek va- j 
USszír.űen világcsúcsa született j 
Evans Ionban. Utazások alatt, pro- ! 
áram szünetekben és étkezésekkor, 
mindenki a rra  igyekezett, hogy j 
mindig új és m indig több em berrel 
beszélgethessen a  világ minden tá 
járól. A nagy napi hajsza után csen
desen és meigbókólten borultak le az 
egyházi férfiak Isten színe előtt.

Egy ilyen késő esti, csaknem 11 
órakor kezdődő esti könyörgé
sen szolgáit D. dr. Vető Lajos 
püspök is, m int egyetlen, akii a 
keletiek közül ilyen szolgálatra 
felkértek. A szolgálatot angolul 
végezte igehirdetés nélkül, m ert 
ez egyszer sem volt ezeken az 
alkalm akon. A templomi gyüle
kezetei mélyen érintette, hogy a 
záróáldást m agyarul mondotta.

Bosiey, a  m ethodista egyház lelké
sze külön kérte őt e rre  s emlegette, 
hogy a  konferencia delegátusai vá
gyakoznak arra , hogy hallják a  ma
gyar beszédet is olyan szövegben, 
amelyet m indannyian ismernek.

A nagygyűlés istentiszteleti életé
hez tartozott az is, hogy a feleke
ze tele külön úrvacsorákat is ta rto t
tak. Szinte m inden napra  esett egy. 
Ez, érdekes volt azért is, m ert az 
úrvacsorái közösségben részt nem 
vevő m ás felekezetek is megfigyel
ték a m ásik egyház litu rg iá já t., 

Délutánomként a  delegátusok és a 
sok külföldi, és am erikai érdeklődő 
számára orgona-hangversenyeket 
rendeztek az Első M ethodista Egy
ház templomában. Neves am erikai 
és európai orgonisták adták  itt  dél
utánonként átlagban egy órás mű
sort. Az egyházi zene is helyet ka
pott tehát a nagygyűlésen.

De helyet kapott az egyházművé
szet is. ChLkágóban - egyházmüvé- 
szeti kiállítást rendeztek, m ely 'a ión- 
ban úgy látszik, nem  nagy sikert 
aratott, m ert a  nagygyűlésen állan-

D E Z S É R Y  LÁSZLÓ:

EVANSTONI RIPO RT
dóan hirdették  és panaszkodtak a
részvétel gyér volta m iatt.

Szép fénykép-kiállítás is volt az 
egyik evanstoni nagyterem ben, 
melynek anyaga főleg az ökuméni- 
kus mozgalom különböző osztályai
nak tevékenységére terjed t ki.

Legnagyobb sikert az ilyen egy
házi m egnyilvánulások közül az egy
házi könyvkiadás érte el. Nagy egy
házi és teológiai könyvkiállitás és 
egyben könyvüzlet m űködött a 
McGaw-Hall előcsarnokában, de a 
konferencia más színhelyein is. Az 
egyházi irodalom nagy gazdagsága 
mutatkozott meg itt, és a  teológiai 
témák között feltűnő volt a leg
maibb kérdések teológiai földolgo
zásának sokasága. Az am erikai egy
házi irodalomból ebben a  »világ
méretű iratterjesztésben« elsősorban 
az írásm agyarázati segédkönyvek és 
a képes vallástam tási könyvek tű n 
tek fel. Az európai teológiai iroda
lom híres és kevéssé ism ert köny
veinek nagy száma szerepelt itt 
am erikai fordításban. Ez egyrészt 
m utatta az am erikai teológiai é r
deklődést a  kontinentális teológia 
felé, de m ásrészt m uta tta  azt is, 
hogy az am erikai egyházi élet még 
alaposan rá  van szorulva az európai 
hittudományra.

Az egyház tehát sokoldalúan és 
Bokszor színvonalasan m utatta meg 
magát ezen a világgyűlésen és vé
leményem szerint alaposan kell egy
szer azzal ás foglalkozni, hogy

az ökumenikus mozgalmat az 
Egyházak Világ tanácsa külön
böző gyűlésein kívül mennyire 
előmozdítja a különböző egyhá
zak közötti tapasztalat- és vé
leménycsere, egymás lelki és 
szellemi kincseinek mindig szé
lesebb cseréje, mely megm utat
kozik az egyházi sajtónak, az 
egyházi könyvkiadásnak, az egy
házi zenének, az egyházművé
szet különböző ágainak m a m ár 
valóban hallatlan m éretű nem 

zetközi érintkezésében.
Külön sokat lehetne írn i az egy

házi sajtónak nagy ökumenikus sze
repéről is. Ma m ár nincs számot
tevő felekezeti újság, mely ne kí
sérné állandó figyelemmel a  világ 
valamennyi egyházának hírszolgála
tát, sőt szak-sajtóját is.

Mindig többet és többet tudunk 
egymásról és a  m indig jobb tá 
jékozódás építi az egyházak kö
zötti barátságot, a feszültségek 
leküzdése érdekében működő 

egyházközi szándékot is.

A  m eg n y itá s
Augusztus 15-én délután teljes 

ülés kereteben nyílott a nagygyűlés. 
J. Hoacoe Miller, a  North-W estern 
University rectora üdvözölte a nagy
gyűlést, m ajd a  nagygyűlés főtém á
jának bem utatását végezte el egy- 
egy híres európai és am erikai teoló
gus. Az európai evangélikus volt, a  
német Edmund Schlink professzor, 
aki faképpen az utolsó időkre vo
natkozó keresztyén hit teológiájá
nak kidolgozásával te tte  ism ertté a 
nevét m a m ár világszerte. Schlink 
professzor érdeme, hogy a nem zet
közi és a  feleikezetközii egyháza be
szélgetésbe bevitte az eszhatológi- 
kus szempontokat. De jórészt ugyan
csak ő a forrása annak  is, ha eze
ket a szempontokat m a m ár nem
egyszer túlhangsúlyozzák. Az utolsó 
időkre, a  Krisztus visszajövetelére 
való teológiai összpontosítás azt az 
igazság-mozzanatot vonta be a teoló
giai m unkákba, hogy a keresztyén 
hit végső reménysége Jézus Krisz
tus teljes győzelme az ö  visszatéré
sekor. Viszont éppen az eszhatoló- 
gikus szempontok túlhangsúlyozása 
m iatt lesz elsősorban a ném et pro
testáns teológia bizonyos fokig érte ti 
lenné a  m ai keresztyén szolgálatok 
iránt, lesz pesszimistává és ei- 
vonttá. Schlink professzor figye
lemreméltó előadást tarto tt a  főté
máról: »Krisztus a világ remény
sége.« De előadása még érdekesebbé 
vált, am ikor u tána elhangzott dr. 
Robert L. Calhoun am erikai pro
fesszor előadása is ugyanerről a  té
máról.

Calhoun az európai teológiai gon
dolkodás jó  ismeretével fejtette ki 
az am erikai teológiai gondolkodás 
jellegzetes m ódján a maga állás
pontját. Benyomástkeltöen indo
kolta az am erikai teológiai gondol
kodás jellegzetességeit az am erikai 
történelem és társadalom  hátterének 
megrajzolásával. Egészben véve a 
két előadás a  teológiai gondolkodás 
két szélsőségét m utathatta , együtt 
azonban jó kiindulópont volt egy 
ilyen világra szóló ökumenikus gyű
lésen, ahol senkinek sem volt célja 
elfedni a  különbözőségeket, sőt 
ahol senkiinek sem lett volna módja 
sem ahhoz, hogy az egyházak és vi
lágrészek közötti különbözőségek 
előtt szemethunyjon.

A nagygyűlés tulajdonképpeni 
megnyitása azonban mégsem ez a

teljes ülés volt, hanem  a következő. 
Hétfőn reggel dr. George Bell chi- 
chesteri püspök, az Egyházak Világ
tanácsa Központi Bizottságának el
nöke és dr. W. A. Visser’t Hooft. 
az Egyházak Világtanácsa fő titkára 
terjesztette be jelentését az Egyhá
zak Világtanácsa első hat évéről.

Dr. Bell püspök röviden sum m ázta 
a valóságot, mely a  nagygyűlést 
mindenestül befolyásolja. Őszinte 
és jól m egtalált tényeket sorolt fel.
»Hat év kevesebb, m int hat má
sodperc Isten  távlatában és elég 
kevés az egyház történetében. 
De ha visszatekintünk Evans- 
tonból Am sterdam ra, mégis úgy 
tűnik, hogy sok m inden történt 

ez alatt.
A világhelyzet még e rövid időszak 
folyamán is rom lott. (1948. óta). Nö
vekvő feszültség állott be a  Kelet és 
Nyugat nemzetei között. Ez elkerül
hetetlenül befolyásolja az egyházak 
helyzetét. . .  A fajok közötti össze
ütközés azóta kiélesedett. A m ene
kültek még mindig megoldatlan 
problémáihoz a  hidrogén-bomba 
problém ája és sók egyéb is járult. 
Viszont megnőtt az érzék világ
szerte Ázsia népeinek helyzete 
irán t és az érzék jó l rendezett poli
tikai élet és őszinte világközösség 
iránt. Így hát a  szüksége annak, 
hogy az Egyházak Világtanácsa 
megerősítse az egyházak közösségét 
és megerősítse azok bizonyságtevé- 
sót Krisztusról, éppen olyan nagy, 
m int volt, sőt még nagyobb lett.« 
Bell püspök ezzel világosan m utatta  
a nagygyűlés szám ára adott világ
helyzetet, de világosan m utatta  az 
egyházak feladatát is. A világhely
zet ezzel a szóval jellemezhető; fe
szültség. Feszültség nemcsak abban 
a tekintetben, amely a világban 
uralkodó két nagy társadalm i rend
szer között vagy a világ nagyhatal
mai között fennád, de feszültség ta 
lán még inkább abban, hogy egy
részt az elm últ hat esztendő a la tt 
bizonyos politikai, 'hatalmi, társa
dalmi, faji különbségek kiéleződtek 
s ugyanakkor az em beriségben és a 
világ nemzeteiben erősödött az el
szántság és a reménység is arra- 
nézve, hogy ezeket a kiéleződött 
problémákat békésen, az emberi jó
akarat erőfeszítésével meg lehet ol
dani, Mi, magyarok

azzal a  meggyőződéssel indul
tunk Evanstonba, hogy azokat 
erősítsük, akik a problém ák bé
kés, jóakaratai megoldásában 
bíznak. M inket Isten igéje arra  
tanított, hogy a  feszültséget ne 
Nyugat és Kelet viszonyában 
keressük, hanem  ott, ahol az va
lóban van, a  jó  és a rossz kö
zött. A világot nem  »vasfüg
göny« választja ketté, hanem  az 
a  közbevetés, am elyet a  bűn 
tám aszt az embervilágbara jó
akaratai, békés és rossz
indulatú, az egész emberiség 
árta lm ára  való em berek és 
gondolatok között. Az Egyházak 
Világfán ácsa nagygyűlésének 
igazi felelőssége abban volt, 
hegy Krisztus keresztje alatt 
lássa a m ostani feszültségeket 
és érvényes, az egész em berisé
get lelkesítő bizonyságtételt tud
jon adni Isten  törvényéből és 

evangéliumából.
Beil püspök voltaképpen szemé

lyes beszámolót adott az elm últ hat 
esztendőről, m elynek valam ennyi 
ökuménikus eseményében szemtanú 
lehetett. A  Központi Bizottság a 
maga jelentését »Az első ha t év« 
(»The F irst Sex Years«) című, ter
jedelmes kötetben m ár a  nagygyű
lés előtt kibocsátotta. Beil püspök 
csak u ta lt erre és feltételezte, hogy 
a delegátusok ismerik. N ekünk is 
feladatunk, hogy később a  m agyar 
protestánsokat érdeklő módon több 
cikkben foglalkozzunk ezzel a 
könyvvel. Bell püspök beszámolt 
arról, hogy a Központi Bizottság az 
elmúlt hat esztendő a la tt évenként 
összejött, egymástól olyan távoleső 
helyeken, m in t Anglia, Kanada, 
Svájc, India, Egyesült Államok. A 
Végrehajtó Bizottság, mely a  Köz
ponti Bizottság része, tizenkétszer 
ülésezett. A Világtanács központja 
pedig Genfben nagy apparátussal 
tiapról-napra dolgozott az ökumeni
kus mozgalom előrehaladásán. A 
Központi Bizottság és a  V égrehijtó  
Bizottság ülései Bell püspök beszá
molója szerint gyakran válságos v i
tákat hoztak, de hasznosak voltak 
és előre vezettek. »Hála a  keresz
tyén közösség hatalm as erejének, a 
határozottan kényes vita-tárgyakat 
is meg lehete tt tárgyalni teljesen 
őszintén és biztosítani lehetett a 
vitatott szempontok megértését, 
néha még a  teljes egyetértést is, 
ami alig, vagy egyáltalán nem  lett 
volna elérthető más összefüggésben. 
Merem állítani, hogy az egyházi em
bereknek ez a  közössége Kelet- 
Európából nyugata egyházi embe
rekkel s Ázsiai és afrikai egyházi 
embereké európai, am erikai és 
ausztráliai egyházi emberekkel. — 
mind igen értékes és nagyjelentő
ségű a nemzetek jövője számára.«

Em lékeztetett Bell püspök az 1950- 
ben Torontóban (Kanada) ta rto tt köz
ponti Bizottsági ülésre is, mellyel 
kapcsolatban a  nemzetközi hely
seire vonatkozó határozat ellen Be- 
reczky A lbert püspök és ra jta  ké
rőstül az egész m agyar protestan
tizmus, m ajd később Csehszlovákia 
ás Franciaország protestánsai is 
protestáltak. Bell püspök nem té rt 
vissza a torontói hibás és káros ha

tározatra, amely a Koreában in
dított szennyes háborút és az Egye
sült Nemzetek Szervezete zászlaja 
alatt az am erikai erőszakot jóvá
hagyta. Ez ellen tiltakozott akkor a 
világ protestantizm usának lelkiis
meretes része. Ma m ár ez a  toron
tói határozat a m últé. 1953-oan 
Lucknowban (India) a Központi Bi
zottság m ár felülvizsgálta ezt a té
vedést és a koreai gyarm atosító há
ború m egszüntetése m ellett szállott 
»ikra. De megemlékezett Bell pQ»- 
pök a »torontói-vita« kísérő jelensé
géről, mely lényegében előre vitte 
az ökuménikus mozgalmat.

»Testvér szólított meg testvért 
megindító szavakban és kölcsö
nös _ engedékenységben. Nem 
annyira az, am i elhangzott, m int 
inkább az a légkör, am elyben a 
vita lefolyt, hagyott m aradandó 
benyomást. A tagok megérez
ték, hogy a vita olyan légkörben 
történt és a  nyílt, megértő esz
mecserének, a  személyes közele
désnek olyan készségével, hogy 
abban a legjobb lehetőség m utat
kozott a keleti és nyugati szem
pontok védelmére és megérté

sére.«
Mi, m agyarok fájdalm asan gondol
tunk a torontói határozatra, melyet 
akkor a világkeresztyénség szégye
nének tekintettünk. Annál meg
nyugtatóbb, hogy ma m ár Istennek 
tetszett jó ra fordítani azt, am it el
lene az ö  egyháza elkövetett. Luck- 
nowfoan m ár tisztábban csengett

a keresztyénség bizonyságtétele, 
Evanstomban pediig Bell püspök 
szavaiból ez  tű n t ki, hogy a világ
keresztyénség Isten kezében neve
lődött az ötouméndcitás felé, még a  
súlyos tévedés következtében is. 
»Nem habozom kijelenteni, — mon
dotta Bell püspök —, hogy a luck- 
nowi gyűlés korszakalkotó volt tör
ténetünkben. Sok tagunk látóköré
nek teljesen új tájékozódását ered
ményezte.«

A lucfcnowi gyűléssel kapcsolat
ban Bell püspök még egy jelentős 
nyilatkozatot te tt előadásában. Az 
ázsiai népek problém áival kapcso
latban ezt mondotta: »Segítenünk 
kell az Ázsiában küszködő em berek 
m illió it. . .  elviselhető életszínvonal 
elnyerése érdekében, hogy közben 
modus vivendit ta lá ljanak  a Kelet 
és Nyugat között egymás m ellett 
élésre háború nélkül. Csatlakoznunk 
kell az ázsiai keresztyén egyházak 
kiáltásához is az o ttani egyházak 
egységéért — késedelem  nélkül.«

Bell püspök érdekesen tá rta  fel 
az ökuménikus mozgalom gazdasági 
hátterét is. Az amsterdamd első 
nagygyűlés óta az egyházak áldo
zatkészsége m egnövekedett a  moz
galom i r á n t  A kkor a  genfi központ 
nem egészen ötezer dollár tartalék
összeggel rendelkezett. Ez a  ta rta
lék hat év a la tt 125 ezer dollárra 
emelkedett. S közben a  mozgalom 
elvégezte, sőt kiterjesztette m inden 
m unkáját.

Az evanstoni nagygyűlés 450 ezer 
dollárba került, de megvolt hozzá a 
fedezet. Az ökuménikus mozgalom 
ma m ár m egvásárolta, sőt átépítette 
a svájci Bossey Intézetet Genf mel
lett. Bell püspök bejelentette, hogy 
m inderre alapítva a Központi Bi
zottság bizton reméli, hogy az Egy
házak Világtanácsa , költségvetését 
az evanstoni gyűlés után 25 száza
lékkal emelni lehet. Bromley Oxnam 
am erikai m ethodista püspök, a 
Pénzügyi Bizottság elnöke, később 
az új Központi Bizottság ülésén és 
azt megelőzően a  Pénzügyi Bizott
ság ülésén hangsúlyozta, hogy ezen
túl m ár az európai egyházak is, k i
hevervén a háborús nyomorúságo
kat, nagyobb részt vállalhatnak az 
Egyházak Világtanácsa fenntartásá
ban. Az európaiak szívesen meg is 
Ígérték ezt.

Bell püspök előadása végén kö
szönetét m ondott az ökuménikus 
mozgalomban az elm últ hat esz
tendő a la tt kimagasló m unkát vég
zett egyházi férfiaknak és nőknek, 
közöttük Ruth Rousenek, aki egy 
bizottság irányítása m ellett nagy 
művet szerkesztett. Az ökuménikus 
mozgalom története« címmel. Ez 
a m unka is igen figyelemre

m éltó a  m agyar protestantizm us 
szám ára is.

Bell püspök így fejezte be előadá
sát: »El kell készülnünk a  legkü
lönbözőbb nehézségekre. De, am i az 
elmúlt hat óv a la tt világosan belénk 
vésődött, az a kölcsönös bizalom
nak állandó növekedése, a  mély 
m egértés s nem  kevésbé a  fejlődő 
érzék ügyünk sürgőssége iránt. 
Ügyekben, am elyek rendszerint sú
lyos okot adnak vitára, akár politi
kai, akár teológiai jellegűek voltak, 
tökéletes szabadság, nyíltság és 
szeretet uralkodott. Még a  gondo
lata sem  m erült fel annak, hogy 
akár a  legnehezebb kérdésekben is 
tömb sorakozott volna fel egy má
sik tömbbel szemben.

Mindig az a  szellem érvénye
sült, hogy az egyházak v i l á g 
tanácsának eszközei nem  a  Nyu
gat vagy a Kelet, Észak vagy 
Dél tanácsáé. Közös a vágy 
Krisztus akaratának  megismeré
sére, vezetésének elfogadására, 
m inden dolgunkban, a legjobb 
képességünk szerint. Igen nagy 
kiváltság volt keresztyének 
ilyen testvérközössége elnökének 

lenni«
— fejezte be előadását Bell püspök. 
A hang, az előadás végkicsengése 
talán túlzottan optim ista volt, de ez 
az optimizmus jól esett.

Az optim ista hangot az élesebb 
fülűek úgy fogták fel, m in t Bell 
püspök igen udvarias form ában 
m egszólaltatott követelését arra - 
nézve, hogy az Egyházak Világ- 
tanácsában mindez így is le 

gyen . . .
Dr. Visser’t  Hooft fő titkár a be

számolójában különösen két dolgot 
m éltatott. Az egyik az a tény, hogy 
a nagygyűlést egyáltalában meg le
hetett rendezni. I tt halványan bí
rálta az Egyesült Államok kormá
nyának politikáját »egyes« delegá
tusoknak adott vízum-korlátozások 
és féléjük m egnyilvánult politikai 
nehézségek alapján. Szavai bátrab
bak is lehettek volna, de a bátorta
lanságát bíráló delegátusok »megór- 
tőék« m arad tak  iránta. A m ásik 
nagy tény, am elyet hangsúlyozott, 
az volt, hogy a  világ egyházad a 
nagygyűlésre széles körben és ala
posan felkészültek.

Jól esett, hogy a  fő titkár e sza
vai során a  ném et egyházaké 
m ellett egyedül a m agyar egy
házak m unkáját emelte ki nyo

m atékosan és dicsérőleg.
A nagygyűlés tehát megindult két 

hetes nagy útjára. A konferencia 
beszédeit németül, franciául és an
golul tolmácsoló asztali fülhallga
tók most m ár jelvényünkké lettek  
és jelképekké arranézve, hogy meg
próbálunk egym ásra őszinte szívvel 
figyelni,. §

(Folytatjuk.)

Egy gyülekezet életéből

A I.UTHF.R-ÉNEKEK 
Zalánfy Aladár

orgonakíséretével 
Ara: 20.— F t

N em  m indennapi ez a gyülekezet. 
Egy estére »összeverődő«, sok-sok 
gyülekezet tagjaiból összetevődő, al
kalm i gyülekezet. És mégis élő, tag
jaiban  is  élő, m ert mindegyik, m a
gával hozott otthoni gyülekezetének  
életéből valamit. A z egyház, az egy
ház élete iránti szeretetet. A z  egész 
ország evangélikusságánaík képvise
lőit meg lehet találni ezen az estén 
a templomban. A  zsúfolásig megtelt 
templom arról beszél, hogy nem o 
helyi gyülekezet ügye az, am i itt  fo 
lyik, hanem az egész ország evangé- 
likusságának szíve itt  dobog m ost eb
ben a templomban. Látni itt  Fótról 
csizmás parasztbácsit, csengődi és 
szekszárdi hívőt, budapesti m unkást 
és diáklányt, egyetem i professzort. 
És mégis: a maga sokszínűségében 
is ez a gyülekezet egy. Eggyé ková
csolja az Isten háza, ahol összejöt
tek. Eggyé teszi az, am iért i t t  ró 
náik. Bach János Sebestyén, az »ötö
dik evangélista«, a maga, Isten t di
csőítő és az ö  kegyelm ét hirdető 
»evangélium ával«, H-moll miséjével, 
egy gyülekezetté teszi a tarka hallga
tóságot. A  zene csodálatos igehirde
tését hallgatja a templom  gyüleke
zete. Lehet, hőgy közülük sokan ze
nekedvelésből jö ttek  el, m in t akik  
»csemegézni« alkartak. A  m ásik kö
telességből, a harmadik talán »miké
ből. Bach zenéje feloldja ezeket a 
különbségeket. Egy gyülekezet lesz 
belőlük, istentiszteleten részt vevő, 
templomban lévő gyülekezet.

Érdemes végignézni az arcokon. 
Több van rajtuk, m in t a zene vará
zsának hangulata és érzése. A  hátsó 
pódban egy nénike lehunyt szem mel 
hallgat. A  csizmás bácsi feszülten  f i 
gyel. Szinte issza a zenét. A  'két pad
sor között állók hátrafordulnák a kó
rus felé  — m intha csak a szószék 
felé fordulnának  —, hogy jobban 
halljanak. Hátul az egyik sarokban 
két összebújt d iákfiú  álldogál, kezük
ben partitúrával. M ásik kezükben ak
tatáska — úgy látszik, az egyetemről 
egyenesen ide jö ttek  — éppen ezért 
nyaktörő m utatvány számukra a la
pozás, és mégis mindig ügyesen, 
csendben elvégzik, A  m ásik sarokban

egy kecskeszakállas, professzor-}ciné- 
zésű, idős bácsi, ugyancsak partitúrá
val a kezében. Először lassú, nyu
godt mozdulattal simogatta szakállát 
és úgy lapozgatta a kottát, de később 
már szinte m ozdulatlanul figyelt, ö  
is megérezte, hogy am it itt  hall, az 
több, m int egy klasszikus zenedarab, 
hiszen belőle valamennyire Isten t is
m erhetjük meg. ő  is megérezte, hogy 
a H-moll m ise hallgatása több, m int 
élvezet: istentisztelet. Ez a bácsi az 
első negyedóra elteltével m ár bele
tartozott a gyülekezetbe.

Beletartozott a gyülekezetbe az a 
két kis katona is, akiknek magatar
tása nagyon meghatott. A  terpplom  
oldalfalánál állottak, úgy középtájon. 
Én már csak akkor vettem  észre őket, 
m ikor a kijárat fe lé tartottak. Ép
pen a Credo-tétel kórusrészlete hang
zott, tehát még elég sok volt hátra a 
műből. Dehát tízkor a laktanyában  
kell lenni még az újoncnak is. Ezért 
hát m egindultak nagy óvatosan k i 
felé. Lehetetten volt fe l nem  figyelni 
mozgásukra, am int nagy igyekezettel 
és kedves ügyetlenséggel, csöndben, 
a többieket nem  zavarva, igyekeztek  
kifelé. Nehéz, vaspatkós gyalogsági 
csizmájukat úgy emelgetik, m intha  
hímé sió jósokon lépkednének. Köz
ben meg-megállnak. Nem  olyan köny- 
nyű ittlm g yn i. . .  Testvérek vagyunk  
a Jézus Krisztusban!

Ügy van, testvérek vagyunk a Jé
zus Krisztusban. Abban a Krisztus
ban, akihez könyörögtünk, akiről val
lást tettünk, aikinek hálát adtunk ezen 
az estén a H-moll m isében  . . .

Juhász Géza
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A d v e n t:  M á r  m o s t  —  m é g  nem
A  Z A Z  ADVENT, am elyben m ost élünk Jézus Krisztus második,

im m ár dicsőséges visszajövetelére való várakozás ideje. Vagyis ez az 
ádvent nem  csupán karácsonyra város — amely a földi 'karácsony elér- 
kezésével beteljesedik —, hanem a végső beteljesedésre, Jézus Krisztus
ban elérkező teljes váltságra való szent várakozás. A z  évenként visszatérő 
ádventi időszak nem  azért van, hogy hangulatot készítsen karácsonyra, 
hanem, hogy egyre hangosabban figyelmeztessen bennünket Jézus vissza- 
jövetelére, a teljes váltság napjába.

Mire is várunk Jézus Krisztus diadalmas eljövetelével, a teljes vált
ság napjával 'kapcsolatban? Várunk a feltámadásra: »feltámadnak először, 
akik megholtak volt a Krisztusban« (I. Tessz. 4, 17.). Várunk a nagy 
szétválasztásra: »elébegyűjtetnek m ind a népek és elválasztja őket egy
mástól, m in t a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől«. (Mt. 25, 32.) 
Várunk a m egváltották egybegyűjtésére: »ímé egy nagy sokaság, amelyet 
senki meg nem  számlálhatott, m inden nemzetből és ágazatból és népből 
és nyelvből, és a királyi szék előtt és a Bárány előtt állnak vala.K (Jel. 
7, 9.) Várunk Jézus Krisztus diadalmas uralkodására; amikor »minden 
az Ö lábai alá vettetik.« (I. Kor. 15, 27.) Várunk egy új világot: »új eget 
és ú j földet, m ert az első ég és az első föld elm últ vala.« (Jel. 21, 1.)

Minderre Isten ígéreteire támaszkodva várunk. M indezek még nem  
történtek meg.

M iközben erre a végső nagy kibontakozásra, a teljes váltság napjára 
irányítjuk tekin tetünket, egy pillanatra sem szabad elfelednünk, hogy 
Jézus Krisztus első eljövetele és feltámadása óta nem csak várunk erre 
a végső időre, hanem abban m ár most benne is vagyunk, hiszen a Szent
írás bizonyságtétele szerint Jézus Krisztus feltámadásával megkezdődött 
a végső idő. A zért mindaz, am it m i Jézus Krisztusban m ásodik eljövete
lével kapcsolatban várunk, m int annak első pár üteme m ár most fo lyik  
és bizonyos vonatkozásban m ár m ost a mienk.

Ezért ádvent idején nemcsak azt látjuk, ami még nem  a mienk, ha
nem  azt is, ami már most nekünk ajándékoztatik.

Már most fo ly ik  a nagy szétválasztás. Éspedig nem  úgy, hogy Jézus 
szemmelláthatólag m egjelenik közöttünk angyalainak kíséretében, és di
csőségének királyi székébe ülve m indenki számára láthatóan !két cso
portra osztja az ember éket: hívőkre és hitetlenekre, hanem úgy, hogy hir- 
detteli ebben a világban az Ö igéjét és a hirdetett igén keresztül végzi a 
szétválasztást. A m ikor az em berek !közül egyesek m eghallják az igét és 
engednek annak, m ásdk viszont ellentmondanak, máris m egtörtént a 
szétválasztás. Ügy m in t az utolsó napon, itt is nem  ember, hanem maga 
Krisztus választ szét. Ezért egyesek m ár most — egyelőre láthatatlan — 
királyi széknek a jobb oldalán, mások a bal oldalán állnak. Ez azt jelenti, 
hogy az egyház és a világ határát nem  lehet elmosni.

Viszont m ivel a teljes váltság napja nem  érkezett el, azért a szétvá
lasztás előttünk még nem  nyilvánvaló. De nem  is szabad sem m it ten
nünk azért, hogy a h ívőket a hitetlenéktől elválasszuk. Ha ezt m egten
nénk, az utolsó napra Krisztus számára fenntarto tt bírói m unkát m agunk  
számára foglalnánk le.' *

Már most elhangzott sokak felé az eljövendő ítélet felm entő  szava, 
m elynek nyom án örök életük van. »Ahol bűnbocsánat van, ott élet és 
üdvösség is van« — mondja Luther. Már itt! Vagyis nem  ke ll várni arra, 
hogy az utolsó napon az üdvösséget elnyerik, m ert a Jézus Krisztusban  
való hit áltál ezt már is elnyerték. »A k i hisz a Fiúban, örök élete van.«

De ez még nem  a teljes üdvösség: az Istennek szinről-színre látása, 
a halál megsemmisítése és a megdicsőült test elnyerése. Ennék csak a 
reménységében és nem  biztonságában élhetünk, tudva: »aki mindvégig  
állhatatos marad az idvezül.«

Már most összegyűjti Isten  az övéit. Szerte a világon »a földön élő 
anyaszentegyházat hívja, gyűjti«. A z  ige hallgatására és a szentség véte
lére összegyülekezett nép a végső nagy összegyűjtésnek előképe és első 
részlege. Egy-egy nagy keresztyén világkonferenciára összejött m inden  
fajta és m inden nyelvű nép nem  a végső nagy összegyűjtés kiábrázolója-e, 
akármilyen halványan is?

Azonban ez még nem  a teljes váltság napján történő nagy összegyűj
tése Isten  népének. I tt  még sok m inden elválaszthatja egymástól azokat, 
akik  Jézus Krisztusban vannak. Zavarhat bennünket a sok felekezet, a 
keresztyénség megosztottsága, de ha m egtanulunk a végső nagy össze
gyűjtés fényében egymásra nézni, akikor m ásképpen hordozzuk a »még  
nem« idején egymást.

Már most dolgozik közöttünk és bennünk a feltámadás ereje. Első
sorban a keresztségben. Ezért m ondhatja el Pál: »m in ke t, k ik  meg voltunk  
halva a vé tkek  m iatt, m egelevenített együtt a Krisztussal és együtt fe l
támasztott« (Ef. 2, 5—6). A  bűn halálából az örök életre feltám adott új 
ember előhírnöke a teljes váltság napjának, amikor Isten m indent ú jjá
tesz. A z  ú j ember békessége, öröme, szeretető és szelídsége már most hir
deti — mégha halkan is —, hogy m ilyen is lesz az az új ember, aíki az 
örökkévalóságban szemtöl-szemben dicséri m ajd Megváltóját.

De a bűn testéből feltám adt ember még nem  a megdicsőült ember. 
Még nem  tökéletes. Egyszerre bűnös és egyszerre megigazult. Naponként 
kell harcolnia, hogy ó-embere meg ne fojtsa az új embert. Ezért kell 
magában újra meg újra legyőznie »hívő gőgjét«, elbizakodottságát és 
beképzeltségét.

Már most Jézus Krisztus az egész világnak Ura. Már m ost igaz, 
hogy Isten »mindent az ő lábai alá vetett«. Tehát nemcsak az anya- 
szentegyháznak, hanem az egész világnak is Ura. Azért hát ne nézzünk, 
úgy e világra, m int am it Isten talán »albérletbe« kiadott a Sátánnak, 
hanem úgy nézzünk arra, m in t amely fe le tt végső sorban Isten az Űr. 
Ezért ne akarjunk hátatfordítani ennek a világnak, vagy ne akarjunk va
lami »lelki gettóba« vonulni a világból, hanem szolgáljunk abban meny- 
nyei erővel Jézus Krisztusnak, aki annak is Ura.

De még nem  nyilvánvaló előttünk, hogy Jézus Krisztus a vilá!gnak is 
Ura. A  földi életünkben még nagy ereje van a gonosznak. Ezért ne higy- 
gyük, hogy itt meg tud juk valósítani »Isten országát«. Ez felülről fog el
jönni. Mi csak kérhetjük: »jöjjön el a Te országod.«

Isten áldja m eg az Ö népét olyan ádventtel, amelyben már most él a 
teljes váltság napjának sok drága kincsével és örvendezve, bizonyos re
ménységgel m egy afféle, am i még nem  az övé, de kegyelemből az övé 
jgS2  _______________________  Káldy Zoltán

D. Dezsérv László püspök evanstoni beszámolója Békéscsabán

V e z e s s é te k  e g y m á s t !

Békéscsaba városi béfeebizottsága 
és a Hazafias Népfront megyei bi
zottsága november 18-án, csütörtökön 
este a békéscsabai kultúrihéaban jól
sikerült bakegyűlést tartott. Az Or
szágos Béketanács felkérésére D. De- 
zséry László püspök az összegyűlt

hatalmas tömeg előtt beszámolót tar
tott az EVT evanstoni világgyűlése 
alkalmából tett amerikai útjáról. A 
lelkes hangulatú nagygyűlés mindvé
gig feszült figyelemmel és nagy ér
deklődéssel hallgatta a püspök más- 
félórás előadását:

„Igaz és Szabadító Ő‘4
Részletek Luther: Mt. 21, 1—9 
alapján tartott ádventi prédi
kációjából.

A Jézus neve: »Justus et Salva
tor« Igaz és Szabadító! Nem gazdag 
és hatalmas király, hanem Üdvözítő, 
aki igazságot és üdvösséget hoz ma
gával, aki a bűnnek ellensége és a 
halálnak eltiprója, mert ő azért jön. 
hogy mindazokat, akik benne hisz
nek, a bűntől és a haláltól meg
szabadítsa. Erre tanít minket Zaka
riás próféta, aki Igaznak és Szaba
diénak nevezi őt. Krisztus nem
csak egy bűntől, hanem minden bű
nömtől megszabadít és nem csupán 
az én bűnömet, hanem az egész vi
lág bűnét törli el. Jön, hogy elvegye 
a halált is, éspedig nemcsak ream, 
hanem az egész világra nézve is.

Az okoskodó ész csupán igényte
len és nyomorúságos külsőjét te
kinti, amint koldusként, szamár
hátán ülve, nyereg és sarkantyú 
nélkül jön — és megbotránkozik 
rajta. De hogy bűneinket elveszi, a 
halált eltörli, örök szentséget, igaz
ságot és boldogságot közöl velünk, 
azt nem veszi észre. Azért kell te
hát prédikálni és igét hirdetni, hogy 
az emberek azt hallják és annak 
nyomán higgyenek. Ezért szól így 
az ige: »Mondjátok meg Sión leá
nyának!« Miért? Azért, hogy tudja 
meg, miért jön Jézus, és ne ütköz
zék meg rajta, ne forduljon fel tőle, 
ha szegényesnek tartja is jövete
lét, és ha a kereszthez vezet is az 
útja, mert minden értünk történik, 
rajtunk akar segíteni, Üdvözítőként 
ion, hogy az ördög és halál hatal
mát elvegye, minket megszenteljen 
és bűneinktől megtisztítson.

A benne való hitben vigasztalást 
nyerhetünk a bűn és halál ellen s 
elmondhajtuk: íme megsegít engem 
Jézus Krisztus, az Igaz és a Szaba
dító, mert ő azért jött szegény és 
alázatos formában, azért ment ke
resztre, hogy engem megigazítson 
és megszenteljen, bűnömet és halá
lomat elvette, tőle nyerem meg- 
igazulásomat, a halál és pokol fö
lötti diadalmat, ő adja nekem 
Szentlelkét, hogy segítségének biz
tos zálogát hordhassam szívemben. 
Ö ezzel vigasztal minket: Add ne
kem bűneidet és vedd cserébe az 
én igazságomat és szentségemet, 
vetkőzd le halálodat és oltsd ma
gadra az én életemet! Ebben áll 
tulajdonképpen Krisztus Urunk 
uralkodása, munkája nem más, 
mint hogy minket a bűntől és ha
láltól naponkint megszabadít és az 
ő szentségébe és életébe öltöztet 
bennünket.

Azért mindenki, aki keresztyén 
nevére érdemes akar lenni, fogadja 
szíves örömest ezt a beszédet s 
zárja azt hálás szívébe és kérje 
Istent lelke mélyéből, hogy benne 
erős hitet ébresszen, akkor a kívánt 
jó gyümölcs sem marad el, napról- 
napra alázatosabb, engedelmesebb, 
szeretetteljesebb, erkölcsösebb lesz, 
mert ennek a tudománynak az a 
természete, hogy tisztaéletű, isten
félő, kegyes és Istennek engedel
meskedő emberekké tesz minket. 
Azok, akik őt szívükbe zárták, aka
ratát követték, tőle örök életet és 
dicsőséget nyernek!

Az árvízkárok helyreállítására 
alakult kormánybizottság tájékozta
tót tett közzé az árvízsujtottak meg
segítésére megnyilvánult széles nem
zeti összefogás eredményeinek fel- 
használásáról. A közlemény szerint 
november 15-ig újjáépítettek, illetve 
helyreállítottak 1875 lakóházat s 
ilymódon valamennyi árvízkárosult 
család részére megfelelő lakást biz
tosítottak. Megindultak a mező- 
gazdasági munkák, újra helyreállí
tották a megrongálódott utakat, hi
dakat és a gátakat is.

A pénzösszegek felhasználása a 
következőképpen oszlik meg:
Épülethelyreállítási segélyekre 42,728.359.43 
A kitelepített lakosság élelmezé

sére és a visszatelepítés költ
ségeire 5,400.000.—

Lakosság részére készpénzsegélyek 6.152.751.77 
Természetben! takarmánysegé

lyekre 4,372.974.13

Advent első vasárnapja az új egy
házi esztendő kezdete. Evangélikus 
gyülekezeteinkben lelkészek és hívek 
előtt ismét

feltárul Isten embermentő törté
nete, a Szentlélek gyülekezetei 

toborzó munkája.
Üjra végigvezet bennünket Isten 
igéje a nagy isteni dráma döntő pil
lanatain és naponként felteszi a 
kérdést: Ember, hol vagy és hol kel
lene lenned!? Mindaz, ami elhang
zik az új egyházi esztendő igehir
dető alkalmain, a szabadító Isten 
harca lesz a bűnös emberrel, az 
újjáteremtett, a megszabadított em
berért. Tehát éritünk! S mindezt 
ebben

az új egyházi esztendőben úgy 
akarja elvégezni Isten, hogy az 
Ószövetségből vett alapigékben 

tartja elénk az Ige tükrét
és belenézeti elsősorban a 

lelkészeket!
Azért, hogy az Otestámentom is 

belekerüljön a prédikációra-készü- 
léskor a lelkész igével viaskodó 
óráiba! Hogy az Otestámentom is 
odakerüljön a helyére: a szószékre! 
Ho'gy a lelkészek is megtanulják be
lőle az igehirdetésre készülés ko
moly óráiban a prófétai prédikáció 
és küldetés gerincességét és életes- 
ségát! Hogy megtanuljanak

minden az életből adódó lelki
pásztori és igehirdető feladatot 
a teljes Szentírás: törvény és 
evangélium szoros egységében 
és mégis jól elhatárolt egymás
utánjában megérteni és hí

veinkkel megértetni!
Hogy megmutassák azt a szívós 
harcot, amelyet Isten akkor is, ma 
is folytat gyülekezetének a meg
növeléséért és megmentéséért a Jé
zus Krisztusban. Hogy megszívlel
jék elsősorban a lelkészek: »A teljes

A nyugatbékési egyházmegye lel
készei szeptemberi diakóniai érte
kezletükön határozták el, hogy a 
Szarvasi Árvaház megsegítése érde
kében diakóniai körútra kérik fel 
Sztehló Gábor ügyvivő lelkészt. Az 
árvaház a szarvasi gyülekezet és a 
Diakóniai Osztály áldozatos támo
gatása ellenére is sok gonddal küz
dött. Most szükségessé vált a bő
vítés s ennek érdekében határozták 
el ezt a körutat. Az egyházmegye 
kölcsönéből az építkezést már is 
megkezdték és e hó közepére el is 
készült az új csukott veranda és egy 
új szoba, hatalmas búboskemencé
vel.

Csabacsüdre, Nagyszénásra és 
Kisszénásra Sztehló Gáborral ment 
Bácskai Gusztávné Glatz Anna ve-

Gyümölcsfák pótlására 1,500.000.—
Begyűjtött termények szállítására 151.000.— 
Tartalék későbbi elszámolásra 4,061.831.38

A társadalmi gyűjtés összered- 
ménye november I5-ig 64,366,916.71 
forint. Ezenkívül az árvízkárok 
helyreállítására és a károsultait 
megsegítésére az állami költség- 
vetésből több mint 100 millió forint, 
valamint a Szovjetunió, a népi 
demokráciák és néhány nyugati ál
lam adományai is rendelkezésre ál
lottak.

A társadalmi gyűjtésben az evan
gélikus gyülekezetek offertóriumai 
összesen 62,996,72 forintot tesznek 
ki, melyből a Déli Egyházkerület 
egyházközségei offertóriumainak 
összege 31,388.41, és Északi Egyház- 
kerület egyházközségei offertóriu
mainak összege pedig 31,608.31 forint.

Írás Istentől ihletett« — annak a te
remtő és szabadító, megtartó és meg
váltó Istennek az Igéje, aki nekünk, 
az Űjtestámentom gyülekezetének, 
szerető mennyei Atyánk a Jézus 
Krisztusban. Ebbe az ótestámentomi 
Igébe nézesse bele azután a lel
kész a

gyülekezetét!
azért, hogy tudjon teremtettségéről 
és bűnbeesettségéről! Hogy tudjon 
elesettségéről és szomjuhozzék állan
dóan az egy szükséges dolog után! 
Hogy az Otestámentom gyülekezeté
nek a gyengeségén és menthetet- 
lenségén felismerje saját »szegény 
magát«. Hogy az Otestámentom 
gyülekezetének a dacosságán és ke- 
ménynyakúságán rádöbbenjen saját 
engedetlenségére! Hogy a sorozatos 
isteni ítéletek mögött felismerje a 
szerető Istent! A haragos Isten való
ságában meglássa a szabaditó Is
tent. Hogy

tudjon az igazi, választott nép, 
»én népem« lenni — itt a föl
dön, ahol élnie kell a teremtő és 

szabadító Isten akaratából!
Hogy lelkészével együtt benne ma
radjon abban a világban, amely 
minden kísértés és elbukás ellenére 
is annak az Istennek az üdvösségre 
rendelt világa, aki neki a Jézus 
Krisztusban, a próféták által meg
hirdetett Messiásban, szerető meny- 
nyei Atyja!

Lelkész és gyülekezet
vezessétek el egymást ebben az új 
egyházi esztendőben az ótestámen
tomi alapigék intő és biztató, hívo
gató és ígéreteket prédikáló, ítéle
tet és szabadítást hirdető Igéjével 
ahhoz a Krisztushoz, aki elhordozta 
a kereszten a mi bűneinket: tanúinak 
és tanítványainak a sok bűnét és 
— az egész világnak a sok bűnét is!

Dr. Pálfy Miklós

zetésével 15 kis árvaházi gyermek is, 
hogy az ügyvivő lelkész igehirdeté
séhez énekkel, szavalattal járulja
nak hozzá. A kis árvák örömmel 
szolgáltak és a kirándulás nagy él
mény volt számukra, a gyülekezetek 
pedig örömmel fogadták őket, mert 
megismerhették azokat, akiket az ő 
szeretetük tüze melegít.

Az ügyvivő lelkész prédikált még 
Kondoroson, Szentetomyán, Oros
házán, Pusztaföldváron, Csanád- 
apácán és Csorváson is. — A körút 
mindenütt eredményes volt. A gyüle
kezetek felindultak a hitben, a 
szeretetszolgálat támogatására és 
mindenütt komoly pénzbeli és ter
mészetbeni adományokkal bocsátot
ták útnak az ügyvivő lelkészt.

A nógrádi egyházmegyében is 
felkeresett 9 gyülekezetét Sztehló 
Gábor lelkész, s ezek offertoriumai 
a Diakónáai Osztályt erősítik. A 
többi gyülekezeteket Tarjáni Gyula, 
Kovács Gyula, Sztehló Mátyás és 
Babka Tivadar lelkészek keresik fel, 
hogy a balassagyarmati szeretet
otthon számára kérjenek offertóriu- 
mot. Ezekben a napokban pedig a 
Bács-Kiskún egyházmegyében tesz 
körutat a diakóniaj ügyvivő.

A diakónia országos egyházi 
ügyünk. Ezt az együvé tartozást fe
jezi ki zsinati törvényünk azzal, 
hogy az egyes szeretetintézmények 
fenntartójává tesz minden egyes 
egyházközséget: »A Magyarországi 
Evangélikus Egyház abban mutatja 
meg szeretetben való egységét, hogy 
minden egyházközsége részt vállal 
a fennálló és működő evangélikus 
szeretetintézmények fenntartásá
ban.« E szeretetben való egysé
günk megbizonyításának lesz áldott 
alkalma a következő vasárnapi 
offertórium!

Jelentés az árvízkárosultaknak gyűjtött pénzadományok felhasználásáról

Szeretetben való egységünk megbizonyítása
A  következő vasárnapon, ádvent m ásodik vasárnapján, az igehirde

tésekben szó esik majd az egyházi szeretetszolgálatról, m int egyházunk 
, hitének természetes velejárójáról. G yülekezeteink pedig ezen a napon 
országszerte offertóriumokat adakoznak azért, hogy ezen a módon is 
támogassák országos diakóniánkat és a gyülekezeti szeretetintézm énye- 
ket. Ebből az alkalomból közöljük az alábbi cikket:

ja .éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit és Sltözziik lel a világesság fegyvereit“ i« m. n , 12.)



% E V A N G É L I K U S  É L E T

„Mily jó, amikor együtt lakoznak azatyafiakt(
November Zl-én, vasárnap délelőtt a békéscsabai Jókai Színházban 

választási nagygyűlés volt, amelyen beszédet mondott Matolcsl János, 
az MDP Központi Vezetőségének titkára és D. dr. Vető Lajos püspök.

püspök felszólalásában elő
ször az atomerő felszabadításával 
kapcsolatban előállott helyzetről 
szólott, amely az emberiség jelen
legi történelmi helyzetét jellemzi. 
»Legyen m inden hatalom ■ a népé, 
éspedig a dolgozó, a saját és az em
beriség sorsáért felelősséget hordozó 
népé. Ez a történelem  nagy tanul
sága. Ha a hatalom a nép kezébe 
jut, akkor a világ sok nagy baja ki 
fog küszöbölődni. Ha a néptől függ  
az, legyen-e háború vagy sem, bizo
nyos, hogy háborút nem  lehet elő
idézni.« A népünk történelméből 
vett példák után így folytatta fel
szólalását a püspök: »Vájjon néz
het jllk-a nyugodtan, ölhetett kezek
kel, hogy alig tíz évvel a második 
világháború után ism ét fel akarják  
fegyverezni a ném et népet? En 
magam ném et egyetem eken tanul
tam, szeretem és becsülöm  a szor
galmas és okos népet. Nyilvánvaló  
azonban, hiszen ké t világháború pél
dája tanít erre, hogy ha fegyvert 
adnak a ném et nép kezébe, a né
m et nép hamar elveszti fe jét s ve
szedelmet zúdít szomszédjaira, ön
magára és az egész földkerekségre. 
A  jószándékú ném et nép érdekében, 
de Európa, népünk és a világ bé
kéje érdekében meg kell akadá
lyozni a ném etek újra felfegyver
zését/« A  stockholmi BVT-üléssel 
kapcsolatban elmondotta a püspök, 
hogy az elsősorban Európa bizton
sága és a némáét kérdés dolgában 
hoz majd útmutató határozatokat. 
»M indnyájunk, egész népünk és ha
zánk békéjéről van szó. Erre gon
dolva vegyük ki részünket a béke- 
mozgalomból s követeljük egy szív
vel, lélekkel Nyugat-Németország  
újra felfegyverzésének megakadá
lyozását!«

Ezután a püspök arról szólott, 
hogy magyar népünk számára Nép
köztársaságunk hatalmat biztosít. 
»Mire kell fordítani a népnek a ha
talmát? Arra, hogy saját jólétét, 
szabadságát biztosítsa, békéjét meg
védelmezhesse. Mi fenyegeti legjob
ban ennek a célnak az elérését? B i
zonyos, hogy külső ellenségei is van
nak a nép szabadságának, jólétének 
és békéjének. De ennél is nagyobb 
veszedelem az, hogyha a nép meg- 
hasonlik, hogyha egyanetlankedik, 
hogyha harcok törnek M közötte. 
A régi világban éppen azért sike
rült szabadságharcainkat elnyomni, 
m ert akármilyen hősiesen állt is ki 
a magyar nép szabadságáért, az egy
ség és az összetartás nem  volt teljes 
és igazi. Éppen ezért olyan fontos az, 
am it m a hazánkban a Népfront- 
mozgalom jelent.« Beszámolt a 
püspök a Népfront-gyűléseken szer
zett személyes élményeiről, s főleg 
arról, hogy megtapasztalta: meny
nyire érett népünk a kezébe adott 
hatalom gyakorlására. »Így is kell 
lennie ennek az egész országban, a 
legkisebb faluban is. M inden köz
ügyét alaposan meg kell vitatni, jól 
meg kell világítani, hogy jó elhatá
rozások szülessenek, a bajokat ki
küszöböljük, a problémákat meg
oldjuk, a jó terveket mielőbb m eg
valósítsuk. Lelkészeinktől olyan ér
tesüléseket kapokj hogy szerte ez 
országban m indenütt így van ez. 
Az indulás, most már megállapít
hatjuk, igen jól sikerült. Most csak 
az a fontos, hogy a jó úton meg

„Második
így nevezzük Ézsaiós könyvének 40. 

fejezetétől az 55. fejezetig terjedő 
szakaszát. Az ótestámentom tudós 
kutatói már régen észrevették, hogy 
ez a szakasz tartalmilag, nyelvileg 
elüt a könyv előtte és utána lévő 
részeitől és a leírt történelmi helyzet 
is egészen más, mint az előzőkben 
volt. Ezért nevezzük e szakasz szer
zőjét Deutero (Második) Ezsaiásnak.

Ézsaiás, a nagy bűnbánati próféta, 
igehirdetésének egyik lényeges mon
danivalója: ha a nép nem  tér meg 
hitéletének istentelenségéből, ha nem  
küszöböli k i társadalmi életéből azo
kat az igazságtalanságo/Mt, m elyeket 
naponként elkövet, akkor Isten, 
hogy megtörje ezt a kevély népet, 
büntetésből idegen hatalom jármába 
hajtja. Az, amit a próféta hirdetett: 
a pusztulás, bekövetkezett, mert a 
nép nem volt hajlandó meghallgatni 
Isten szavát és tovább folytatta is
tentelen »vallásos«, embertelen »tár
sadalmi«, önző »pollt'kai« éledét. A 
nép szétszóródott, egy része fogságba 
került, istentiszteleti élete megszűnt.

Hosszú idő telik el azután, s Babi
lóniában az első izráeli telepeseknek 
utódaik is születnek. Ezek közül való 
a mi könyvünk ismeretlen szerzője 
is. Művelt ember, aki tisztában van 
korának dolgaival, ismeri a nagy 
asszír birodalom 'minden szellemi 
kincsét, művészeti alkotásait. Nem 
is zárkózik el ezektől, hanem igyek
szik mindent magáévá tenni, ami jó 
és szép. Ugyanakkor nem feledkezik 
meg arról, hogy ő egy kicsiny nép

maradjunk, hogy egyre jobban osz-
szefogjunk s hazánk m inden becsű- 
letes emberét bevonjuk a közügyéit 
intézésébe, a néphatalom gyakorlá
sába.«

A Hazafias Népfront munkájának 
méltatása után a jelölőgyűlésoki öl 
szólott a püspök, megemlítve, hogy 
egyházunk lelkészei is több helyütt 
a jelöltek között vannak. »Am ikor  
megtörténik a tanácsválasztás, ak
kor az lesz a feladatunk, hogy a 
megválasztott tanácsokat jó m unká
ju k  végzésében tő lünk telhetőén tá
mogassuk. Nagy és fontos feladatok 
megoldóm Vár m indnyájunkra, kü 
lönösen tanácsa inkra ... Népünk  
jólétének emelésére koncentráljak 
az ország és népünk egész erejét, az 
ipart és a mezőgazdaságot egyaránt. 
Számtalan je lét láttam annak, hogy 
népüiik az ú j szakasz politikáját 
nagy lelkesedéssel fogadta. Különö
sen parasztságunk számára jelentett 
nagy örömet az új szakasz. A  jú 
niusi jó úton lankadatlanul tovább 
kell haladnunk, tanácstagoknak és 
nem tanácstagoknak, párttagoknak 
és pártonkívülieknek, evangéliku
soknak és másvallásiiaknak, m unká
soknak, parasztoknak, értelmisé
gieknek, férfiaknak és nőknek egy
aránt. Így leszünk erős, boldog nép, 
jómódú ország, így tudunk nyugod
tan nézni a jövőbe, Így tud juk  
megvédeni és biztosítani hazánk bé
kés fejlődését és m unkáját. Figyel
jü k  csak meg, m ennyire tanít ben
nünket, keresztyéneket maga a 
Szentírás is. Máté evangéliumának 
12. részében, a 25. versben olvassuk 
magának az Űr Jézus Krisztusnak  
a szavait: »Minden ország, amely 
magával meghasonllh, elpusztul: és 
egy város, vagy háznép sem állhat 
meg, am ely meghasonlik magával.« 
Eg az idevágó bibliai tanításnak az 
egyik fele. A m i Krisztus Urunk ko
rában igaz volt, igaz az ma is. Ahol 
nincs egyetértés, ott csak pusztulás 
köv étkezhetik. De igaz ennek az 
igazságnak, a m ásik fele is. Ahogyan  
ugyancsak a biblia beszél róla. A  
133. zsoltárban olvassuk a következő  
verset: »íme, m ily jó és m ily  gyö
nyörűséges, amikor együtt lakoznak 
az a tya fiak !. . .  Csak oda küld ál
dást az Űr és életet örökké.'« Ez is 
igaz ma is. Csak ott van áldás és 
élet, ahol az atyafiak, a testvérek, 
as emberek, a nép és a népek béké
ben együtt lakoznak, együtt m un
kálkodnak, együtt élnek.«

Felszólalása befejezéseképpen eze
ket mondta a püspök: »A Hazafias 
Népfront nagygyűléseit mindig a 
magyar Himnusz eléneklésével kezd
tük. Ilyenkor mindannyian m eg
hatva hallgattuk és énekeltük Him
nuszunk fenséges kezdősorait: Isten, 
áldd meg a magyart, jókedvvel, bő
séggel! A  biblia régi, évezredes böl
csességé szerint — m int előbb hal
lottuk — áldás csak ott fon, ahol 
Összótnrtds, összefogás, béke és bé
kés m unka v a n ___ M élyen meg
vagyok győződve róla, hogy a nem 
zeti összefogásban végzett jó m unka  
nyomán teljesül magyar népünk  
imádságas kívánsága, s nem  hiába 
énekeljük buzgó szívvel a magyar 
Himnuszt: a M indenható Isten m eg
hallgatja imádságunkat és valóban 
meg fogja áldani a magyar népet 
jókedvvel, bőséggel«

Ézsaiás“
tagja, akinek küldetése van: hirdetni 
Isten igéjét. Azt, hogy ha a nép elfkő 
bűneit megbánva, megszabadul azok
tól, akikor haza tóikét. Kr. e. 510 tá
ján hangzanak el ezek a szavaik és 
azóta olvassa őket minden idők gyü
lekezete.

Munkásságának, igebirdetéséne'oaz 
ad különös hangsúlyt, hogy talán ő 
az, aki legnagyobb erővel hirdeti: 
Egy Istene van az egész világnak, 
aki nemcsak Izraelt, hanem minden  
népet üdvösségre akar vezetni.

_______ Vámos József

H Á L A Z S O L T Á R
Zsolt. 100.

Boldogan kiálts az ŰRnak, 
te egész világ!
Szolgáljátok az URat örömmel, 
m enjetek elébe ujjongássall

Ism erjétek fel: 
az ŰR az Isten, 
ő alkotott m inket 
és nem  m i magunk: 
az ő népe és nyája vagyunk!

Hálával lépjetek be kapuin 
és dicséreteikkel udvarába, 
magasztaljátok őt 
és áldjátok nevét,
■mert jó az ŰR, 
szeretete örök, 
s hűsége nemzedékről 
nemzedékre száll!

Fordította: Bodrog Miklós

A Lelkipásztor
— lelkészeink szakfolyóirata — no
vemberi számában két előadást kö
zöl az EVT evanstonl nagygyűlésé
ről. D. dr. Edmund ScíUltlk heidel- 
befgi professzor »Krisztus a világ 
reménysége"* és Eivind Berggrav, 
norvég püspök »A világ feszültségei 
és Krisztusban való egységünk« című 
rendkívül érdekes előadását. Otilyk 
Ernő Augusíinusról írt születésének 
1690. évfordulója alkalmából. »Véle
ménykülönbségek az ószövetség ér
telmezésében* címen F. Baumgürtcl 
cikkének fordítását közli a lap, majd 
Káldy Zoltán esperesnek az egyház- 
megyei lelkész! munkaközösségben 
elmondott beszédét olvashatjuk
»Legsürgősebb feladataink« címen. 
A Lelkipásztor hírt ad az evanstoni 
tű- és meltéktámák további tanul
mányozásáról, majd a folyőiratszem- 
lében dr. Szilády Jenő ismerteti 
J. Sklertár, csehszlovák teológus cik
két. Az igehirdetések rovatában 
Káldy Zoltán esperesnek a Petofi- 
rádióban elhangzott prédikációja 
után diakőnla! bibliai vázlatokkal 
zárul a lap.

Orgonahangverseny 
a Fasorban

A fasori evangélikus gyülekezet
hónapról hónapra me.- .̂eiidezl or
gonahangversenyeit, Zenei áhíta
tait. Célja ezeknek a hangverse
nyeknek az, hogy az . egyházi mu
zsikán keresztül megragadja a 
gyülekezetei-, benne Istenre rámu
tasson ós ugyanakkor bemutassa azt, 
hogy különböző koruk különféle ze
neszerzői hogvan használták fel eb
ben a szolgálatban azokat a táien- 
tu.nokat, amelyeket Istentől kap
tak.

A novemer 21-én, vasárnap este
rendezett orgonahangveraemy is ezt 
a célt szolgálta. A műsoron szereplő 
művek változatosak voltak: régi 
mester, klasszikus, romantikus és 
mai magyar zeneszerző szólalt meg. 
E sőnek Eübeek »E-dur preiudium 
és fugá«-ját, majd Bach J. S. »G- 
moll fantázia és fuga« c. művét ját
szotta Peskó Zoltán orgonaművész. 
Ez utóbbi to.máosoiása különösen 
is elsőrangú volt. A fantáziában a 
harmóniák színeit és tobzódásait, a 
fuga határozott, lendületes témáját 
művészi előadásban hallhattuk.

Az est főm ű ve Kodály »Os'gona- 
misé«-je volt. A Creclo-tétel »resur- 
rexit«-je, valamint a Sanctus és Be- 
nedictüs tételek tetszettek a leg
jobban. Erezni lehetett bennük, 
hogy Pasko Zoltán teljes átér-zéssel 
adja elő

Meg kell említenünk Slvó József
hegedűművész két hegedű játékát. 
Az elsőnél meleghangú játéka, a 
másodiknál mesteri vonókezelése 
emlékezetes marad

Juhász Géza

„T ök életes sz ív v e l 
és fieőm m el sz o lg á lj“

NANDRÄSSY ELEK azon lelké
szek közé tartozik, akik csendes 
munkálkodásukkal mély nyomóit 
hagynak a hívek szívében. A köz
egyházban úgy ismerik őt. mint aki 
számok - fölé hájoL A számvevőszék 
munkájának keretében keresi a 
gyülekezetek gazdasági egyensúlyát. 
r»u.ató szeme előtt zárszámadási és 
költségvetési nyomtatványok és ki
mutatások bontják ki a gyülekeze
tek titkait.

Gyülekezetében az elmúlt vasár
nap ünnepelték kispesti szolgálatá
nak 25 évei fofduíóját. A jubiláló 
lelkész végezte az istentiszteletet, 
amely után ünnepi közgyűlésen em
lékeztek meg az évfordulóról. »Tö
kéletes szívsel és örömmel szolgálj« 
— a napnak eZ az igéje adott az 
emlékezésnek fényt. A gyülekezet 
presbitériumának, asszonyainak, 
gyermekeinek üdvözlete után a 
szomszédos és testvergyülekezetek 
élén az egyházkerü et és a püspök 
nevében Korén Emil lelkész, az egy
házmegye nevében pedig dr 
Göttche Ervin felügyelő mondottak 
köszöntést. Kiemelték a jubiláló 
lelkész csendes hűségben jelentőssé 
váló szolgálatát s azt az osztatlan 
sza.-etetet, amellyel az egész lelkészé 
kar őt körülveszi.

Délután szeretetvendégségen adó
zott a gyülekezet a nap jelentőségé
nek. amelyen Gyöngyösi Vilmos es
peres tartott gazdag kísérőműsor 
keretében előadást a »Gyülekezet 
közössége« címen.

Eladó egy fekete öltöny. Cím: 
Korályi József féxflszabó, Buda
pest, VIII., Baros-u. 24—26.

Megismételve i

BACH: H -m oll MISE
LUTHEr ANIA

November 29-én, este 8 órakor, 
a Deák-téri templomban.

— 1954. november 28. Advent első vasárnapja — Az új kezdet: 
megtérésre hívó szó — Ezs. 55, 6—7 — Atk. 1,1-5 —■ 1. Pét. 1, 22 

—25 — Liturgikus szín: lila.
A KELET BÉKÉSI EGYHÁZ- | 

MEGYE lelkész! munkaközössége 
november 19-én egésznapcs munka- 
ülést tartott Békéscsabán. Dr. Kar
ner Károly teológiai tanár vezeté
sével a vasárnapi Igével foglalkoz
tak, majd dr. Karner Károly »Az 
cszhatologikus reménység értelme 
az Újszövetségben« címen tartott elő
adást. D. Dezséry László püspök be
számolt az EVT evanstoni nagygyű
léséről és aktuális kérdésekről. Mckis 
Adám esperes az egyházmegye hely
zetéről és étctcyól adott tájékoztatást. 
Fecske Pál az egyházi sajtóról és 
a Gyülekezeti Segély ezévi munká
járól tartott beszámolót.

A  BU D AVÁRI GYÜ LEKEZET
BEN advent m inden péntek estéjén  
7 órát kezdettel istentisztelet lesz a 
lípo lnábatt »Az ádventi ember arca« 
összefoglaló címen. A z  igehirdeté
sek a következő sorrendben hangza
nak el: december 3-án: »Az ádventi 
ember bűnbánó em bert (Koren 
Emil kőbányai lelkész), december
10- én: »Az ádventi ember bünbo- 
csánatra várakozó ember« (Gálát 
György csepeli lelkész), december
11- én: »Az ádventi ember kegye
lemben bizakodó ember« (Bottá 
István kelenföldi másodlelkész).

KISKAMONDON, a kertai gyüle
kezet filiájában az újonnan válasz
tott presbitériumot november 7-én 
iktatta hivatalába Mátis István aj
kai lelkész, egyházmegyei sajtómeg- 
bizott. A hívek nagy számmal vet
tek részt az ünnepi Istentiszteleten, 
melynek végén a gyülekezettel 
együtt járult az úrvacsorához a lel- i 
kész és az új presbitérium.

I CSÖNQEN bevezették a villanyt
a templomba és a lelkészlakba. A  
reformáció em lékünnepen már fény-  
árván úszott az 17C4-ben épüli öreg 
templom, m elynek vörös) enyóból 
Ítészült oszlopai és gerendazala az 
1816-ban pusztító tűz ellenére is 
m indm áig m eg mai adtait. A z egyik  
oszlopon latinnyelvű felirat van, 
m elyet a szájhagyomány Paiőfi 
Sándornak tulajdonit. Petőfi aílíiko- 
rióan többször tartózkodott az 1917 
elvit Csöngével egy egyházközséget 
alkotó G sijjy asszony fán. — A tem p
lom revonálásában Seregély Pál és 
Lada Pál gyülekezeti tagok veze
tésével önkéntes murikéval reszt
vettek a gyülekezet férfia i és asz- 
szonyai.

KAPOSVÁRON a gyülekezet 
temploma felszentelésének 25 éves 
jubileumán résztvett D. Dezséry 
László püspök. Az ünnepi istentisz
teleten igét hirdetett és az utána 
tartott közgyűlésen köszöntötte a 
juonálú gyülekezetek A tempiomépí- 
tés történetét Takuts Béla nyugal
mazott leikész, a gyülekezet teinp- 
lomcpitú volt lelkipásztora ismer
tette. Üdvözölte meg a gyülekeze
tei Kutas Elek esperes, a Somogy* 
Zalai egyházmegye nevében, vala
mint Nyáry Pál refolmáíus espe
res, püspökhelyettes, a helyi refor
mátus egyházközség nevében. — A 
uj.it ni islcruisz.eleien Benczúr 
László püspöki titkár szolgált.

CSALÁDI HÍR. Solymár Lenke, 
Solymár Pál gerendási lelkész leá
nya és Kiss Endre, néhai Kiss Kál
m án felsőpetényi lelkész fia, no- 

j vem ber 14-én tartottak esküvőjüket 
I a gerendási templomban.

Zalaszentgrót
»Uram, szeretem a Te házadban 

való lakozást. . .«  — ennek az igé
nek a jegyében folyt le november
7-én a templom renoválásának be
fejezése alkalmából tartott gyüleke
zeti nap a zalaszentgróti leány
gyülekezetben.

A délelőtti istentiszteleten Lágler 
Béla porrogszentkirályl lelkész hir
dette az igét. Legyen nélkülözhetet
len, soha el nem mellőzött és meg
becsült lelki otthonunk ez a tem
plom — mondotta beszédében. >

A Jakus Imre szolgálatával tar
tott úrvacsoraosztás után díszköz
gyűlés volt, melyet Szilvás Zoltán 
felügyelő nyitott meg. Ezután Kutas 
Elek esperes, a gyülekezet lelki- 
pásztora szólt a templom renoválá
sának jelentőségéről, majd Ador
ján Gyula gondnok elmondta, hogy 
90 család adakozásából és az egy
házmegyétől kapott 1000 forintos 
segélyből történt meg összesen 14 
ezer forintos költséggel a renová
lás. A fennmaradt 1300 forint hát
ralék kifizetésében a zalaistvándi 
anyagyülekezet sietett segítségükre. 
Madarász István segédlelkész sza
vaival zárult a közgyűlés. Köszöné
sét mondott a gyülekezetnek a nagy 
áldozathozatalért és a bizalomért, 
mellyel munkájában támogatták.

A gyülekezeti nap Jaküs Imre 
szolgálatával fejeződött be. Igehir
detésé szívből fakadt és szívbe- 
markoló volt. Madarász István.

Cantate-sorozatot kezdett

A budahegyvidéki gyülekezet egy
házzenei sorozatának első hárem 
előadását nagy érdeklődés mellett 
tartotta meg Linder László békés
csabai lelkész »A régi egyház éneke« 
címen tartott előadásait bemutatók
kal illusztrálta,

Az evangélikus istentisztelet be
szélgetés Isten és ember között — 
mondotta. Ez a beszélgetés állahdó 
jellegű az antifonárius liturgia ré
vén. A továbbiakban ismertette a 
liturgia kialakulását, kiemelve, hogy 
liturgiánk  szervesen egybekapcsolja 
az oltárt, szószéket és a gyüleke
zetek

A római egyházban a liturgia ki
zárólagosan a papság és a kórus 
párbeszéde — mivel Gergely pápa 
a gyülekezetei kizárta a felelgettő 
éneklésből —, Luther viszont a 
liturgiát a lelkész és a gyülekezet 
között osztotta meg, a gyülekezetei 
szervesen bevonva a liturgia révén 
az istentisztelet szolgálatába. Ezzel 
Luther visszaadta a liturgiát a 
gyülekezetnek és visszavezette a 
gyülekezetét az ősi egyház bűnbánó 
és Jézus Krisztusban kegyelmet ta
láló igaz ösvényére 1— mondotta 
Linder László.

Mindhárom alkalommal Bottá 
István kelenföldi másodlelkész hir
dette az igét, Danhauser László pe
dig imádkozott. Gy. K.

Budahegyvidék

Közös éneSsR a némát evangéültas 
és kaiolikus eneisslonyviien

»Dicsőség Istennek« címen 1952-
ben Berlin római katolikus püspöke 
új énekeskönyvet jelentetett meg. 
Ugyanez évben jelent meg a német
országi evangélikus egyház új éne
keskönyve is »Evangélikus egyházi 
únelceslzönyv« cinnen. Az evangélikus 
ésne&eskönyv 24 olyan éneket vett feí 
anyagába, amely a római katolikus 
egyházban is használatos. Nagyobb 
részük a reformáció kora előtti idő
ből való. A római katolikus éncikes- 
kühyv 250 éneke közül szöveg szem
pontjából 34 evangélikus ének, ezen 
felül még 15 evangélikus ének dalla
ma szerepel. A felvett 34 evangéli
kus ének közül 12 beletartozik abba 
a 73 éneket tartalmazó törzsanyag
ba, melyet Németország valamennyi 
római katolikus püspöksége számára 
állapítottak meg 1947-ben a fuldai 
konferencián.

Példaképpen eíneljük ki azokat az 
énekeket, amelyek hazánkban is jól
ismert evangélikus énekek és a ró
mai katolikus énekeskönyvbe felvé
tették.

Gerhardt Pál énekei közül hat 
szerepel, pl. Oh, fő vérző sebekkel, 
Hagyjad az Űristenre, Ébred) fél 
lelkem  s vigadj, I tt állok jászolod 
felett.

Felvétetett Nllcolai FUlöp két ked
velt híres éneke: Vigyázzatok, azt 
kiáltják. Tündöklő hajnali csillag.

Szerepeinek a római katolikus 
énekreskönyvben még a következő 
nálunk is jól isrrtert énekek: Szerel
mes Jézus, vájjon m it vétettél, Ke
gyes Jézus itt vagyunk, Dicsérd én 
lelkem  a dicsőség őrük Királyát, Jé
zust el nem bocsátom, stb.

Luthertől is több éneiket vesznek 
fel, pl. Jézus Krisztus dicsértessél és 
Mennyből jövök most hozzátok 
című karácsonyi énei mit. Sajnálatos 
azonban, hogy a Luther énekeknél 
nem közlik a szerző nevét, vagy ép
pen téves adatokat közölnek. Pl. a 
»Bűnösök, hozzád kiáltunk«  című 
énekkel (kapcsolatban a következő 
adatokat közlik: a 130. zsoltár fel
dolgozása: dallam: Each János Se
bestyén. Közismert tény, hogy ennek 
az éneknek szövege és dallama is 
egyaránt Luthertől Való.

A két énekeskönyvben szereplő 
közös énekanyagnak örülnünk kell 
— írja a »Die Kirche« című evangé
likus egyházi lap. Nem szabad ter
mesze lesen azt gondolni, hogv ebben 
a két egyház tanbeli közeledése tük
röződnék. Az egyes evangélikus és 
római katolikus hívő keresztyén 
szempontjából mégis segítséget 
nyújt a kölcsönös megértés meg
könnyítéséhez az olyan énekeskönyv, 
mint amilyen a »Dicsőség Isten
nek«.

A LUTHER-ENEKEK 
Zalánfy Aladár

orgonakíséretével 
Ara: 20.— Ft
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QYERMEKEIMMEL A  RÁDIÓ MELLETT I Készülj az ige hallgatására
Valamennyien i'smerjük á gyakran ' 

«töfcrduló esetet. Ketten, hárman, j 
vagy többen beszélgetünk a szobá
ban. A rádió szól. Senki sem hallgat 
oda. Talán mtár a Vízállásjelentést 
mondja, de azért senkinek sem jut 
eszébe elcsavarni. Kénytelenek va
gyunk hangosabban beszélni. Nem 
értjük jól egymás szavát. Nyugta
lanná, idegessé válunk — kifára
dunk. Más alkatommal újságot olva
sunk, vagy könyvet, vagy gyerme
künktől kérjük számon a másnapi 
leckét — és közben a rádió szól, szól 
rendületlenül, de tulajdoniképpen 
nem hallgatjuk.

Most három olyan esetre emléke
zem vissza, mikor nem így hallgat
tuk a rádiót. A gyermekek közel húz
ták széküket a készülékhez cs szinte 
odatapasztották fülüket. Ml, felnőttek 
Is csendben figyeltünk. Pedig nem 
b szombat esti tailka-barka bohóza
tai hangzottak és nem a vasárnap 
délelőtti Csinn-Bumm-cirf'Usz bruha- 
házott. Október 20-án Balassi-estet 
tartott a rádió Keresztury Dezső 
pompás összeállításában. Kapóra jött 
az adás, mert éppen délelőtt néztem 
meg a Balassi-kiállítást a Nemzeti 
Múzeumban és lelkesen meséltem 
róla a gyermekeknek. Azóta 6k is 
látták. Most fülüket hegyezve hall
gatták: »Vitézek, mi lehet E Széles 
föld felett Szebb dolog a véget!c- 
n é l . . .« Mikor egyik istenes énekét 
énekelték: »Bocsásd meg Üristcn 
ifjúságomnak Vétkét. . elővettük 
az énekeskönyvet és közösen keres
tük ki a gyülekezeteinkben ma is 
használatos Ealassi-éneikdket. Meg
elevenedett előttünk Bornemisza Pé
ternek, gyermekkori tanítómesteré
nek az alakja és az Esztergom ostro
mánál mellette küzdő Rimái Jánosé. 
Lefekvés előtt a családi áhítaton a 
292-es éneket énekeltük: »Mi Urunk 
s édesatyánk, add nekünk Szertílel- 
kedet. . .« Most már tudják, kicsoda 
Rimái János, akinek a nevét apró 
betűkkel nyomtatva az épek alatt ol
vashatták.

A másik két eset két egymásra kö
vetkező hétfő este Volt. Az »Ismerke
dés a zeneirodalommal« c. adáist 
hallgattuk. Lukin László egyszerű és 
közvetlen szavai ismertették egyik 
este Bartók Béla Kantáta Profá- 
na«-)át és Kodály Zoltán »Psalmus 
Hungarieus:<-át a másik alkalommal. 
Álmomban sem gondoltam arra, 
hogy Bartók nem könnyű muzsikája 
így megragadja a gyermekeket. »Volt 
egyszer egy apó . . .« — a gyerme
keket először a különös mese ra
gadta meg. Aztán a Kantáta egy- 
egy motívuma csendült fel. A lólek- 
zetük is elállt, miikor Bartók Béla 
hangját hallották egy régi felvétel
ről, amint a saját fordítású balladát 
elmondja. A Kantáta Profana ez
után megszakítás nélkül előadott mu
zsikáját f'gyelemmel és érdeklődve 
hallgatták végig. Így történt ez a kö
vetkező héten a Psalmus Hungári- 
cus-szal is. Még a bibliájukat is elő
vették és örömmel állapították meg, 
hogy Kodály darabjában valóban a; 
55. zsoltár szava szól. . .

Mikor most a kétféle rádióhallga- 
tás különbségén elgondolkozom, né
hány kérdés vetődik fel bennem:

Az egyik ez: Nem példa-e ez az 
egész nemzet számára az egymás sza
vára hallgatásból, az, hogyan a gyer
mekek figyeltek a rádióra? Nem az
zal az igénnyel és nem azzal a tu
dattal kellene beszélnünk egymás
hoz, hogy így hallgassanak és így 
hallgathassanak? Vájjon nem abba "a 
lármába fáradunk bele sokszor, ami 
a meg nem hallgatott szavak özöné-

gyományotanak is részeseivé válunk?
Ne szűkítsük meg a Krisztus evangé
liumának közösségteremtő munkáját!

A harmadik kérdés a jövő felé mu
tat. Figyeljüik-e mi gyermekeinket7 
Figyeljük-e éppen azt, ami bennük 
jó és előre mutat? Figyeljük-e, hogy 
milyen biztos érzékikéi tájékozódnak 
sokszor a jövő felé? Hogy milyen 
sok ponton mások már ők, mint mi? 
Mikor Bartók és Kodály muzsikáját 
hallgató gyemtekeimre gondolok, 
akik az iskolában ismerték meg a 
kottát és szolmizálva tudnak éne
kelni, eszembe jutnak azok a mester
kélt, kotyv&lék gyermekdalok, ame
lyekre annakidején az óvodában és 
az elem'ben tanítottak; eszembe jut, 
miként akarták később nevetségessé 
tenni előttünk a »kotkodály« muzsi
kát. De eszembe jut az a figyelemre 
móltó reggeli beszélgetés is, melyet 
két évvel ezelőtt az akkor első osz
tályos Erzsikével és harmadikos

Andrissal folytattam. Egyszer csak 
aat kérdi Andris: igaz az, hogy Jó
zsef Attila öngyilkos lett? Igaz — 
válaszoltam. Na és helyes ez? — foly
tatja a kérdezősködést a k'slány. 
Magam még a válaszon gondolkoz
tam — miként is értessem meg, 
hogy semmiképpen sem helyéé, de 
mégis sok minden magyarázza a dol
got József Attila életéből, körülmé
nyeiből — fiam azonban megelőzőit 
és biztosan adta meg nyomban a Vá
laszt. Dehogy helyes! Ha tudott vol
na tovább tűmi, várni, ma mjár biz
tosan Kossuüh-díjas lenne.

A kérdés tehát ez: figyeljük-e mi 
eléggé gyermekeinket? Figyeljük-e, 
hogy milyen sok ponton előnyükre 
másolt, mint mi? Ha figyeljük, ak
kor gyakran kell Jézus szavára gon
dolnunk, csakhogy kérdő formában: 
Olyanok vagyünk-e, mint a kisgyer
mekek ...?

Benczúr László

Az ácSvenf: férjetek meg!
m .Advent volt. A  várakozás ideje.

És a zsidók Vártak is. E poked- 
Ve, sóhajtozva, ég felé fordított te
kintettel várták a megígért Messiást. 
Erezték, tudták, hogy m ár nem kés
het soká. Jönnie kell! A várakozás 
feszült,, idegtépő csendjében éltek. És 
ebbe a tétlen révületbe kiált bele egy 
hang, Keresztelő János hangja. Lép- 
ten-nyömon prédikál a hozzá for
duló népnek. Prédikációjának első 
mondanivalója a Messiás közeledése. 
Igen, jön a megígért Szabadító! Is
ten nein csalja meg övóit, (hartem 
betartja ígéretét. Ennek a közeledő 
Messiásnak az útikészMje, követe ő. 
£s ez az útikészítés egyúttal a máso
dik mondanivalója. A zsidósághoz vo
natkozik. Nehogy azt higgyétek, hogy 
olyan Messiás fog eljönni, aki igent 
fog mondani a ti életetek sok bű
nére! Nem fogja teljesíteni a ti ha
mis várakozásiakat és hamis re- 
ményságteket. Végeredményben mit 
is gondol toil ti: vártok, várjátok a 
Messiást, dehéí az Ö eljövetelét akár
hogy várhatjátok? A magatok igazo
lását látva az Ö eljövetelében, to
vább élve bűneitekben, hitetlenség
ben, istentől való elfordiilástokban? 
Várakozzatok, de a várakozás ideje 
legyen számotokra a megtérés ideje. 
Térjetek meg, mert elközelített a 
mennyeknek országa — mondja pré
dikációjában az Űtkészítő.
rrj-i Nem új mondanivaló ez. De 
_ I sokszor hirdették a megtérést a 
zsidó népnek a prófétáit! Nem is a 
szó új és soha nem hallott, -hanem a 
tartalma, mondanivalója az, ami dön
tően új.- Üj az a sürgető helyzet is, 
amelyben elhangzik a prédikáció fel
hívása. A várakozás ideje ez. Jön a 
Messiás. A Messiásban Isten az em
ber felé fordul, szükséges az ember
nek is Isten felé fordulnia. Igazi 
megtérést prédikál a Kereseteid, ha
mis látszat nélküli, megtérést min
denki részére. Notórius bűnösök és 
pogányák részére .éppen űgv szüksé
ge« ez, mint a zsidó hívőik, kegyesek 
részére.

Ez a cselekvő Istenhez fordulás a 
megtérés. És ebből az odafordulás- 
bíl következik a megújult élet (te
hát nem fordítva!) a maga teljessé
gében. (Lk. 3, 0.) Olyan élet, amelyik 
szeretetből és igazságból tevődik ösz- 
Sze és Isten akarata szerint1. Keresz
telő prédikációjában a megtérés Is
tenihez való odafordulás, megújulás 
gyakorlati következményeit is meg

mutatja. Mondanivalóját alkalmazza 
azok életére, akik hallgatják meg
térésre intő szavát. Konkréttá, sze
mélyessé teszi mondanivalóját: ti fa
rizeusok, ti vámszedők, ti katonák, 
akik Várjátok a Messiást, így és így 
éljetek. Lk. 3, 10—14.) A szeretet, 
igazság és békesség gyakorlása az új 
élet gyümölcse.

A megígért Messiás eljött. Jé
zus Krisztusban Isten bevát-8

tattá ígéretét. Isten döntő, utolsó ki- 
nyMatkoztatása elvárja az embertől Is 
az utolsó, teljes határozottságot: ra
dikális megtérést, újjászületést, végle
ges hátatfordítást a rossznak, a bűn
nek és teljes odafordulást, engedel
mességet Istennek. Ezért tvrdeti Jé
zus is: Torjete-k meg, mert elközel- 
geíett a mennyeknek országa. (Mt. 
4, 17.) Ez a megtérés — Jézusnál is 
— teljes odafordulás Istenhez és tel
jes elfordulás mindattól, ami isten 
ellen van — azaz a bűntől — attól 
is, ami, mint konkrét eset, a teljes 
Istenhez fordulást lehetetlenné teszi. 
(Mt. 5, 29.)

A megtérésnek pozitív oldala is 
van: és ez a hit. Nemcsak elfordulás 
a rossztól, hanem az Isten és az em
ber közötti személyes kapcsolat ki
alakulása. Megtérni, visszafordulni: 
egyben Isten uralma az ember életé
ben, amikoris Isten az embertől el is 
vár valamit.

De ezt a teljes léövetelést nem tud
juk emberi erővel betölteni. Jézus
ezért állítja világosan elénk: meg
térni annyi, mint gyermeknek lenni. 
(Mt. 10, 3.) Ez a megtérés: egy má
sik embernek lenni, kicsinek lenni, a 
segítségre rászorulni és ezt tudni el
fogadni. Aki visszatér, megtér, ki
es'ny lasz Isten előtt, azaz kész arra, 
hogy Isten munkálkodjék benne. A 
mennyei Atya gyermekei — akikről 
Jézus beszélt — arak, akik -a segítsé
get elfogadják. Ö adja nékik azt, 
amit ők maguk nem adhatnak.
| £ | Advent van. A várakozás ideje.
!---- ! Urunkat várjuk. —. Persze a
dicsőséges Űr Jézus Krisztus függet
lenül' attól, hogy te várod, vagy neon 
várod, eljön. Ezt az édventet is ke
gyelmi időképpen adta. Ezért szük
séged van a megtérésre! Ilyen meg
térésre, am ily en t Keresztelő János és 
Jézus Krisztus prédikál. Térjetek 
meg, mert közel van, itt van az Is
ten országa, Jézus Krisztus!

Juhász Géza

bői támad? Csali Úgy teszünk, mintha 
hallgatnánk egymásra és sokszor 
megelégszünk a hallgatás külső lát
szatával. Vájjon Isten nem úgy te
remti meg bennünk a hitet, az iránta 
való bizodalmát és engedelmességet, 
hogy szól hozzánk igéjében és mi 
hallgatunk reá? »A hit hallásból 
van« — mondja az apostol. De az 
embernek ember iránti bizalma, egy
mással szemben való hitelünk, váj
jon nem valami hasonlóm alapsz'k? 
Egymás iránt való bizalom — hit
tel — csak ott jön létre, ahol tu
dunk egymás szavára hallgatni. Csak 
a türelmes, figyelmes egymásra hall
gatás készségéiben tudjuk egymást 
megérteni.

A másik ez: Tudatában vagyunk-e 
annak, hogy múltunkhoz való viszo
nyunkat is az ige szabályozza és teszi 
elevenné? Igazi kapcsolatunk evan
gélikus őse;nikkel és múltunk szép 
hagyományaival csak alckor van, ha 
mi is hallgatunk ma az igének új 
embert teremtő szavára, amelyre a 
maguk idejében őseink hallgattak. 
Keressük-e, gyakoroljuk-e azt a kö
zösséget, amelyet az ige ma élő és 
a hitben előttünk járó nemzedék kö
zött létesít? Az ige szavának megszű- 
kítése megszűkíti, szegénnyé teszi 
közösségi érzésünket törtóneknj vo
natkozásban is. Tudjuk-e, hogy ebben 
a széles, nagy közösségben mennyi 
ajándékot, mennyi figyelmeztetést, 
eszméltető példát ad számunkra Is
ten, hogy ebbe'n a közösségben a 
legszebb, a leghaladóbb nemzeti ha-
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Budapesten.
Deák-tér délelőtt 9 Hafenscher Károly, dél

előtt 11 D. Dezséry László, délután 7 Gé
mes István. — Fasor délelőtt fél 10 Juhász 
Géza. délelőtt 11 Gyöngyösi Viíinos, délután 
5 Sülé Károly. — Dózsa György-ilt 7. dél
előtt fél 10 Gyöngyösi Vilmos. -  Üllői-Ot 24. 
délelőtt fél 10 (ürv.j, délelőtt 11. — Rákócit- 
öt D7/b. délelőtt 10 (szlovák) Szilády Jenő 
dr., délelőtt hároínnegyed 12. — Karácsony
S.-ti. 31. délelőtt 10. — Thaly Káliiiári-u. 28. 
délelőtt 11 Bonnyai Sándor, délután 6 Bony- 
nyai Sándor. — Kőbánya délelőtt 10 Koten 
Emil. — Vajda P.-tí. 83. délelőtt fél 12 Sár
kány Tibor, — Utász-Utca 7. délelőtt 9 Sár
kány Tibor. — Ziigló délelőtt 11 Scholz 
László, délután 6 Muntág Andor. — Gyar
mat-utca 14. délelőtt fél 10 Scholz László. — 
Rákósfálva délelőtt fél 12 Muntág Andor. — 
Fóti-át 22. délelőtt 11 (úrv.) Gádor András, 
délután 5 szeretetvendégség (gyerm ) — Váci
ul 129. délelőtt 8 Qádor András. — Djnest 
délelőtt 10 (útv.) Blázy Lajos, délután fél 7 
Mr tűz László. — Dunakeszi délelőtt 9 Ma ki 2 
László. — Vas-utca 2/c. délelőtt 11 Szimoni- 
desz Lajos. — Pesterzsébet délelőtt 10. — 
Soroksár-Ujtelep délelőtt fél 9. — Rákospa
lota, M/ÍV-tclep délelőtt fél 9. — Rp. nagy
templom délelőtt 10. — Rp, klstemplorn dél
után 3. — Pestújhely délelőtt 10. — Rákos
keresztúr délelőtt fél 11. — Rákoshégv dél
előtt 9. — Rákosliget délelőtt 10. -  Rákos
csaba délelőtt 9, délután fél 7. — Cinkola 
délelőtt 9 (gyerm.), délelőtt 10, délután fél 3

Bécsikapu-tér délelőtt 9 Dóka Zoltán dél 
előtt li D. dr. Vető Lajos, délután 7 Pethő 
István. — Toroczkó-tér délelőtt 8 Pethő Ist
ván. —• Óbuda délelőtt 9 Komjátílv Lajos, 
délelőtt 10 (úrv.) Komjáthy Lajos, délután 5 
Mezősi György. -  XI!. Tárcsát V-út 11. 
délelőtt 9 Danhauser László, délelőtt ll Dan
hauser László, délután 7 Ferenczy Zoltán. — 
Hűvösvölgy. I.elkészncvelő Intézet dé’előtt 10 
dr. Óttlyk Ernő. — Szabadsághegy, Dlana-út 
17. délelőtt fél 9 Ruttkay Elemér. — Kelenföld

délelőtt 8 (úrv.) Muncz Frigyes, délelőtt 11 
(úrv.) Muncz Frigyes, délután 5 Re2eSsy Zol
tán. — Németv51gyl-út 138. délelőtt 9 (úrv.) 
Rezessy Zoltán dr. — XI., Bartók B.-út 15S. 
délelőtt 12 (úrv.). — Csepel délelőtt 11. dél
után 7. — Budafok délelőtt 10 Yisontai Ró
bert. — Nagytétény délelőtt 8 Visontai Ró
bert. — Kelén Völgy délelőtt 9 Bodrog Miklói.

II budai evangélikus egyházmegye 
énekkarainak együttes hangversenye

December 5-én, este 8 órakor az Óbudái 
templomban (II!., Dévai Bíró Mátyás-tér)

MŰSOR:
!, Bach; Jöjj népek Megváltója! (Orgonái 

Heller Anna.) 2. Goudlmel: 81-ik zsoltár — 
Gárdonyi: !4S-Ik zsoltár — Gárdonyi: Mond
jatok dicséretét (Óbudai énekkar, Vezényel 
Arany Sándor, orgonán kísér Gárdony* Zol
tán.)

3. Pachelbel: Mennyből jövök most *hozzá-
tök (orgonái Heller Anna).

4. Ismeretlen, XVI. századi mester: Zengje
tek áz Úristennek — Deák Bárdos György: 
Dicsőség légyen — Nádasdl Kálmán: In elüld 
jubilo — Sulyok Imre: Dicsőség királya (Ke 
lenTöídi énekkar, vezényel Sulyok Imre).

5. Bach: Pastoral (orgonái Heller Anna és 
Stítyck Imre).

6. Ismeretien XVI. századi mester: Ángya 
lók és pásztorok — Gárdonyi: Szép könyör
gés — Viadana: örvendező zsoltár (Búd* 
iiégyvidéki éiiekkar, vezényel Gyimesi Ká- 
rolyné).

7. Bach: In dulci jubilo (orgonái Sulyok 
Imre).

8. Walther: Dicséret zengjen — Burgk: Di
cséret zengjen — Gallus: Zengjen vígan 
(Egyesített kar, vezényel Arany Sándor és 
Sulyok Imre).

9. Kapl-Králik Jenő: Krisztus Urtlnknak (or
gonái Sulyok Imre).

10. Kodály: Adventi éne* — VI. századbeli 
karácsonyi kánon (Egyesített kar: vezényel 
Sulyok Imre és Arany Sándor).

Ezs. 55, 6—7.
IZRAEL Él e t é n e k  egyik legnehezebb szakaszában, a babiloni

fogság idején hangzott fel a prófétának ez a vigasztalása. A lelket csüg- 
gesz! 3 sokévi izedes várakozás, a honi föld, Jeruzsálem, s a templom utáni 
emésztő Sóvárgás, epesztő vágyakozás és kitekintő reménykedés koca ez. 
A 42. aeoltér kísértő kérdése: »Hol van a te Istened?«, ezer változatban 
őtíd a szíveket. Hol van Izrael Istene, hol vannak az Ö ígéreted, meddig 
még a próbatétel? Éhbe a hamgufwtíba csendül bele a prófétád üzenet: 
Keressétek az Urat, mert megtalálható, Idáíföstdk hozzá, hiszen közel 
van! Ám ez a vigasztalás egyúttal intelem is: »Hagyja él a gonosz az 
ő ú t já t . . .«

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁN keressük Advent értelmét. Mindig
úgy véljük, hogy ez a várakozás és a készület ideje, amikor »az isten
kereső lárma« felveri szívünket; ez az ádventi gyertvácskákat gyújto
gató ember ideje, aki fenyőággal ékesíti otthonát, s kitekint: Karácsony 
öröme felé. Bizonnyal így is van ez. Cselt azt ne feledjük: Advent — a 
szó is azt jelenti: eljövetel — elsősorban nem a mi készülődésünk Isten 
fogadására, hanem ez Ö kész-ige a megérkezésre. Mivel Ö útban van, 
azért várhatjuk, mivel megtalálható, azért kereshetjük. »Zörgessetek és 
megnyittaük, keressetek é3 találtok kérj etek és megadatik. . .« Az biz
tatott így, aki Maga volt a megnyílt ajtó, pJkl útrateelt. hogy megkeresse 
és megtartsa a2  elvesíendőket, s akikben Isten ajándékozó keze széles 
mozdulattal nyűt meg egy egész világ számára: Jézus Krisztus.

BENNE JÖTT HOZZÁNK EGÉSZEN KÖZEL, AZ ISTEN. Ö maga
Advent, az Űr érkezése az övéihez, — s ezek az övéi minden népeik, .a 
közel, és a távolvalók egyaránt. Minden ígéret és minden várakozás, 
minden reménység és mindén jövendölés banne lett teljessé: Jézus 
Krisztusban. »ímé az ajtó előtt állok és zörgetek . . .« (Jel. 3, 20)._ Benne 
elérhető és hozzáférhető Ez Isten, mart Banne emberré lett, hozzánk ér
keztet és közöttünk sátorozott (Jn. 1, 14). Még alig hangzott el az egyházi 
esztendő utolsó vasárnap járnak üzenete: »Isten sátora az emberekkel 
van«, s íme ugyanez a hang csendül fed ismét. Csak itt most az első 
lépését látjuk az érettünk útrakelt Istennők, míg ott végleges megérke
zésének ígéretéért adhattunk hálát.

TÉRJETEK MEG, MERT KÖ7EL VAN ISTEN KIRÄLYSÄGA! Ez 
volt Keresztelő János igehirdetésének a foglalata is. S ez a megtérésre 
intő szó elválaszthatatlanul'hozzá .irtózik Átíventhez Csak azt ne véljük, 
hogy megtérésünk, bűnbánatunk, megváltozásunk a feltétele Isten 
érkezésének. Nem, hanem a következménye annak. Térjetek meg, hiszen 
megtérhettek, itt van a könyörülő Isten! Forduljatok vissza tévelygő 
utalókról, mert utatokat állja Isten kereső szeretete. Ez a sorrend: Isten 
jön, nagy irgalmassággal, s ezárt térjünk hozzá, mii tékoz.ó gyermekeik. 
Isten megbocsátó készsége teremt igazi megtérést, naponkénti meg
újulást, életünk minden dolgaiban, s ez Jézus Krisztus eljöttének hatalma 
és gyümölcse, közöttünk és bennünk. Groó Gyula

t)j szövetség népe vagyunk — Jer. 31, 31—34.
HA AZ ÓSZÖVETSÉGET OLVASOD, milyen sóik helyen éis milyen

hosszan találod benne lejegyezve az ószövetség népének ceremóniáit, 
áldozatait, rendtartásait. Isten mégsem ezekben gyönyörködik, hanem 
az igazzá lett szívben. Tudsz-e igazán örvendezni annak, hogy mi az új
szövetség népe vagyunk?

ISTEN ÜJ SZÖVETSÉGÉBEN járunk, amit Isten a Golgotán fiá
nak vérével pecsételt meg. Ebben hirdeti: » . . .  megbocsátom az Ö bű
neiket és vétkeikről többé nem emlékezem.«

EZ AZ ÜJ SZÖVETSÉG A KEGYELEM SZÖVETSÉGE, amelyben
Jézus Krisztus által azt mondhatjuk T; lennek: Mi Atyánk!... Adj ezért 
háCát Neki és örvendezéssel szolgáid Öt!

ADJUNK HALAT az új szövetségért, amelyben Isten a bűnö
sök közölt engem is megajándékozott üdvözítő szeretetévöl és az 
emberiség életében ingyen, kegyelemből az igazság és békesség új 
korszakát kezdte meg.

VALLJUK MEG, hogy bűnösségünk folytán naponként vissza
térünk a régi szövetséghez, a külső áldozatokhoz, a magunk érdemei
hez. a formális kegyességhez.

KÖNYÖRÖGJÜNK boldog ádventi várakozásért, igaz ádventi 
megtérésért, hogy az új kegyelmi szövetségben megmaradva boldog, 
ürvendező szívvel higgyünk és szolgáljunk, mint Isten Krisztusban 
vett újszövetségének népe. Sólyom Károly

HETI IGE: Zak 9, 9. »örülj nagyon Sionnak leánya, örvendezz,
Jeruzsálem leánya! írná jön néked a te királyod; igái, és «szabadító fit 
szegény és szaniárháíon ülő, azaz nCstényszamárnak vemlién.«
November 28. Vasárnap — Eta. 13, 11—14/a.

E'közelgett a nappal. Ez a világosságot éis a cselekvés lehetőségét is 
jelenti számunkra. Jézusban eljött hozzánk az üdvösség, amelynek a min
dennapi él etf oly tatásáfa is szabályozó, rendező hatása van: józan, tiszta, 
szerény és mértékletes életmódra indít fel.
November 29. Hétfő — 2« Kor. 1, 15—22.

Isten üdvigéretei Jézusban valósultak meg. Pál görögországi útjai 
során a korinthusiakat ismételten is felkereste hogy hirdethesse nekik ezt 
a beteljesülést. Ha emberi dolgokban is fontos, hogy igazat ígérjünk, » * 
azt be is teljesítsük, mennyivel inkább így van. ez az Mindenható 
Istennél!
November 30. Kedd — Kol. 1, 9—14.

Pál imája a kalossei gyű’ékezetért száll a Mindenható elé. Miközben 
hálát ad hitükért, kéri további lelki és testi előhalodúsukat. Inti őket, 
hogy légyének hálásak az adventi jóhíréirt. Ez a gazdag tartalmú ima a 
mi javunkra, értünk is szól.
December 1. Szerda — 1. Móz. 49, 8—10.

Juda. Jákob fia az ígéretek hordozója. Testvérei között vezető, népe 
megvédésének rettenthetetlen őrá, harcosa. Az igében meglévő, földi 
vonatkozású hatalmi gondolat a Megváltó eljövendő lelki hatalmának elő
képe és tükre.
December 2. Csütörtök — 4, Móz. 24, 15—18.

A Jákobtól származó utód maga Jézus. Róla prófétái Bálám próféta 
is, amidőn prófétai elragadtatásában látomást lát. Szavai határozott előre* 
mutatások Jézus eljövetelére és művére.
December 3. Péntek — Zs?d. 19, 18—25.

Nemcsak Jézus jön felénk ádventi útján. Nekünk is indulnunk kell 
ói elé az általa mutatott úton. A hit. a tiszta lelkiismeret, az egymásra 
való ügyel és és a gyülekezetben való megmaradás ennek az útnak a 
mérföldkövei.
December 4. Szombat — Zof. 3, 14—17.

Isten beszédét hirdeti a pap a népnek. Szinte magunk előtt látjuk 
a képet: az összegyűlt héppel szemben állnak a papok, Áron fiad. S egy 
közülük előlép, hogy közölje, a néppel Isten akaratát, megtartó kegyel
mét, örömét, és szeretetét. Istennek ez a munkája az ótesiamentumí 
ádvent. Bácskai Gusztáv
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(7. folytatás.)
Az evanstoni nagygyűlés az egy

másra figyelés nagy alkalma volt. 
Könnyű egymásra figyelni »árgus 
szemekkel« — ahogy mondani szok
tuk. De

nehéz egymásra figyelni tárgyi
lagosan, szeretettel, tanuléko
nyán és mégis éberen. Pedig ez 

utóbbi volt a feladatunk.
Tárgyilagosan egymásra fi
gyelni ez esetben azt 'jelentette 
— megérteni mindenkit a maga 

helyzetében.
A mai világhelyzet ennek nem túl
ságosan kedvez. A világ egy bűvös 
szót ismert meg a mi nemzedékünk
ben s ez a propaganda. A propa
ganda kölcsönös és általános.
Senki sem mentes alóla. Vannak 
azonban esetek, amikor a propa
ganda egyenesen bénító hatású. Az 
egyház dolgait illetően ilyen bénító 
hatású az amerikai propaganda,
mely a tárgyilagosságnak szinte 
már egy szikrájával sem rendelke
zik;, amikor a keleti országokról, 
vagy azok egyházairól beszél.

A legtekintélyesebb angliai angli
kán egyházi lap, a »Church of Eng
land Newspaper« augusztus 13-i 
száma »Kommunisták Evanston
ban« címmel keserűen ír erről a 
kérdésről. Az amerikai propaganda 
által teremtett amerikai nézet a 
keleti keresztyénségről ,az angol lap 
szerint ilyen: »Nyilvánvaló, hogy a 
Magyarországról és Csehszlovákiá
ból Evanstonba küldött tizenegy 
delegátus komoly zavart okozott az 
amerikai hatóságoknak. Sokkal 
»egyszerűbb« lett volna kizárni őket, 
de az Egyházak Világtanácsa ki
jelentette, hogy csak azzal a felté
tellel tartják a nagygyűlést Ame
rikában, ha az összes tagegyházak 
elküldhetik meghatalmazott kép
viselőiket, amennyiben óhajtják. A 
nehézség az, hogy amerikai elmé- 

' let szerint ezekben az országokban 
nincsenek keresztyének. . .  A le
hangoló ebben a magatartásban az. 
hogy feltételezik, miszerint az ame
rikai keresztyének semmit sem ta
nulhatnak a világ egyéb részein élő 
keresztyén társaik tapasztalataiból.« 
Az angol lap Dulles amerikai kül
ügyminiszterre utal, aki a lap cél
zása szerint felelős ezért a hangu
latért. »Itt most ő nem úgy beszél.

D E Z S É R Y  LÁSZLÓ:

EVANSTONI RIPO RT
mint az a Dulles, aki annakidején 
még figyelmesen hallgatott és szó
lalt fel az Egyházak Világtanácsá
nak első nagygyűlésén Amsterdam
ban. Most, mint az Egyesült Álla
mok külügyminisztere, félszemével 
McCarthy szenátorra és az elkövet
kező választásokra kacsint.«

Az angol lap akkor még persze 
nem tudhatta, hogy éppen jórészt a 
mccarthyzmus okából az amerikai 
kormányzó-párt, Eisenhower és 
Dulles pártja, megbukik s kisebb
ségbe szorul a november 2-án tar
tott választásokon. Így szólt tehát 
a tekintélyes angol egyházi lap az 
egymásra figyelés amerikai tárgyi
lagosságáról, és egyben tanulékony
ságáról.

A szeretettel egymásra figyelés 
kérdésében voltak tehát kívánni 
valók. Az egyház nagy belső ereje 
azonban lényegében legyűrte eze
ket a nehézségeket. A »Reformatio« 
című svájci lap a nagygyűlés végén 
éppen a Kelet—Nyugat-feszültség
ről írt eszmefuttatása végén ezt 
írja: »De a konferencia pem en
gedte, hogy bizonyos anfterikaiság 
antikommurústa hisztériája és inkvi- 
zítori szabadság-tagadása megfer
tőzze. Már dr. Oxnam newyorki 
püspök megnyitó prédikációja félre
érthetetlen hangokat tartalmazott 
McCarthy tendenciái ellen.«

Mi nyitott szívvel vállaltuk 
Evanstonban az egymásra fi
gyelést és nem véletlen, hogy 
az Egyházak Világtanácsa lapja, 
az »Ecumenical Review« 1954.
IV. negyedévi száma Evanstonra 
visszatekintő vezércikkének első 
oldalán már magyar nyilatkoza
tot idéz. Péter János reformá
tus püspök mondatát, melyet ő 
az egyik teljes ülésen elhang
zott beszédében mondott: »Igen, 
mi a világ másik oldaláról jöt
tünk, de nem az egyház másik 
oldaláról.« Az ökuméné hivata
los lapja tudatában van annak, 
hogy »keleti részről« őszinte 
erőfeszítés történt Evanstonban 
arranézve, bogy szeretetteljes 
egymásra figyelésben konferen- 

ciázhassunk.

É b e rsé g
Szeretetteljes egymásra figyelé

sünk azonban nem lehetett éber
ség nélküli. A magyar protestantiz
mus két delegációja a hit és az egy
házi tanítás szempontjából nem fe
lejthette otthon az éberségét. Az 
ökuménikus irodalom, az ökume
nikus határozatok és tanulmányok 
nagy erdejéből annyit minden teo
lógus megértett Magyarországon, 
hogy

az Egyházak Világtanácsa még 
tartozüc a világkeresztyénség- * 
nek egy nagy vallomással. Ez a 
vallomás az, amit az evangélikus 
és református egyházak szerte 
a világon magukévá tettek, sőt 
ezen egyházak alapvető hit
tétele. A Szentírás egyházi te
kintélyére gondolok. A mi hi
tünk egyetlen alapja és zsinór- 

mértéke a Szentírás.
Az egyházi egységmozgalomnak 
viszont különösen az anglikán és 
az ortodox tagegyházak részéről 
olyan egyházi tradíciókat is figye
lembe kell vennie, melyekben^ a 
Szentírás mellett egyéb tényezők

nek is a hitet szabályozó szerepe 
van. Az amsterdami és a lundi 
nagy ökuménikus gyűlések meg 
tudtak nyugodni abban az egyet
értésben, hogy az Egyházak Világ
tanácsában olyan egyházak van
nak együtt, amelyek Jézus Krisztust 
Ürnak és Megváltónak ismerik el. 
A mi figyelmünket azonban nem 
kerülheti el, hogy

ez az egyetértés még nem teljes 
megváltása a Szentháromságnak 
és nem világos bizonyságtétel 
arról, hogy a Szentírás alapján 
és kizárólag a Szentírás alap

ján állunk.
Helyesen írta dr. Pálfy Miklós 

dékán a lundi gyűlés után az 
Evangélikus Életben (1952. évi 42. 
sz.), hogy »az egység felé vezető 
út csak úgy közelíthető meg, ha a 
Bibliában találkozni tudunk egy
mással«. Helyesen állapította meg 
azt is, hogy a lundi gyűlés határo
zatai »sokszor a felszínen mozog
tak, vagy helytelen hermeneutika: 
alapelvekből kiindulva akarták az 
Írás mondanivalóját megérteni és

tolmácsolni. De az is lehet, hogy a 
lundi konferenciát is befolyásolták 
olyan egyházak részéről, amelyek
ben a Biblia kérdése még nem vált 
akuttá.« Az evanstoni gyűlés a mi 
számunkra éppen ebből a szem
pontból az ökuménikus mozgalom 
vizsgájává lett. Megváltjuk, hogy 
éberen figyeltünk mindenre, amely 
az ökuménikus mozgalomnak a 
Szentíráshoz való viszonyát illette.

Hálával vallhatjuk meg, hogy 
az evanstoni gyűlés elfogadott 
vagy határozati erőre emelt ta
nulmányaiban a Szentírás mel
letti egyéb tényezők normativ 
szerepéről szinte már szó sem 
esik és különösen a főtéma 
vizsgálata közben középpontba 
került a Szentírás. Mindez 
persze nem könnyű küzdelem 
eredménye volt, de a jövőre néz
ve reményünk lehet, hogy a 
Szentírás tekintélye az öku
ménikus mozgalomban még to
vább erősödik. Mi minden 
esetre szilárdan állunk azon a 
hitvallásos alapon, hogy a Szent
írás felette áll az egyháznak. És 
nem fogunk hozzájárulni semmi 
olyan nyilatkozathoz, amely a 
Szentírást az egyházi tanítás te

kintélye alá helyezi.
Mi, evangélikusok — és nemcsak 

a magyarok, de az egész világ- 
lutheránizmus — kétségtelenül ébe
rek voltunk Evanstonban a tekin
tetben iS, hogy

az ökuménikus mozgalom fő
kérdése, az egyházak szétszaka- 
dozottságának kérdése és az a 
probléma, hogy miként tudnak 
az egyházak egységre jutni, 
semmiképpen ne nyomhassa el 
azt a reformátort fő-kérdést, 
amely az egész lutheri reformá
ciót igazolja, hogy t. i. mi az 

igazság.
Az egész lutheri reformáció alap
vető értelme éppen az, hogy Luther 
a Szentírásban azt kereste, hogy mi 
az egyház hitbeli és tanításbeli 
igazsága. Semilyen gyakorlatias 
egység-keresés nem feledtetheti el 
velünk azt, hogy éppen a Szentírás 
alapján és éppen a lutheri reformá
ció felismeréseképpen hit és élet 
dolgában, a döntő kérdésben — 
Krisztus keresztjének kérdésében — 
igazsághoz jutottunk.

De az éberség kérdése a protes
tánsok számára Evanstonban fenn
állott az egyházi hivatalról és az 
egyháznak saját magáról vallott hit
vallása tekintetében is. Nem kétsé
ges, hogy ezeken a területeken még 
nagyon nehéz utat kell megjárnunk, 
ha az anglikánokkal és az orto
doxokkal való közösség keresése 
közben akarjuk megőrizni hitvallá
sainkat. Ezekben a kérdésekben bi
zony az evanstoni nagygyűlés sem 
tudott előrehaladást tenni a meg
egyezés felé. De ezek a kérdések 
szerepeltek. Es ha Evanston után 
nem emlegetnénk őket, akkor nem 
is lehetne megérteni különösen a 
lutheránusok, az anglikánok és az or
todoxok evanstoni magatartását.

A z  „árgu s szem ek "  *
Az amerikai kormányt és az ame

rikai napisajtót természetesen nem 
ezek a kérdések foglalkoztatták. 
Az »éber egymásra figyelésből«

ezek a nem egyházi tényezők is 
kivették a részüket, érdeklődésük 
azonban a politikára vonatkozott 
Az amerikai külügyminisztérium 
különböző szóvivői otromba meg
jegyzéseket tetteik »a vasfüggöny 
mögötti« delegációkról, azt remélve, 
hogy ezekkel a megjegyzésekkel 
tekintélyüket rontják, hatásukat 
csökkentik és elszigetelik őket. A 
sajtó figyelme azonban éppen ezen 
megjegyzések miatt irányult első
sorban »a vasfüggönydelegátusok« 
felé. Ennek eredménye az lett, hogy 
a keleti delegátusoknak talán még 
méretekben is nagyobb sajtója volt 
Amerikában, mint magának az 
egész nagygyűlésnek.

A nagygyűlés tulajdonképpeni
teológiai problémája elhomályo
sult a sajtó tükrében, mert a
sajtó az egész nagygyűlést a
politikai szenzáció szempontjá

ból kísérte figyelemmel.
A nagytekintélyű amerikai egy

házi lap, a »Christian Century«
például így bosszankodik ezen a té
nyen: »Sok amerikai, aki az evans
toni nagygyűlésről a napilapok ha
sábjaiból alkot magának képet, bo
csánatot érdemel, ha abba a téve
désbe esik, hogy az itt történő ese
mények nagy részét a vasfügönny- 
mögötti államok tizenegy delegátu
sának szerepe körül folytatott vitat
kozás alkotja.« A »Reformé« című 
francia protestáns lap így ír: »A 
vasfüggöny mögötti kiküldötteket a 
közönség és a sajtó kellemetlen 
kiváncsiskodással nézi . : . Bizo
nyára egyet értünk abban, hogy ez 
á tény megzavarhatja a konferen
cia légkörét még .akkor is, ha a 
delegátusok az ilyesmi miatt nem 
nyugtalankodnak túlságosan, amint 
hogy így is áll a dolog.«

Az amerikai külügyminisztérium 
és az amerikai napisajtó azonban 
féktelenül belekeveredett a saját 
propagandájába. Lilje püspök lapja, 
a németországi »Sonntagsblatt«, 
így ír a kérdésről: A különböző 
külügyminisztériumi rendszabályok 
következtében éppen a magyarok 
kapták a legnagyobb figyelmet a 
sajtó részéről. »Az derült ki, hogy 
az amerikai kormány végeredmény
ben több szabadságot juttatott Pé
ter püspöknek, mint amennyit neki 
szándékában volt igénybe venni.« 
Majd később: »Ami a sajtó számára 
teljesen előtérben áll, a konferencia 
számára csak periférikus jelenség.« 
Majd hozzáteszi: »Ha a konferencia 
összproblémája nem volna olyan 
súlyos, mint amilyen, akkor az 
ilyesmit a konferencia szinte fárad
ság nélkül elhordozná.«

A konferencia összproblémája 
azonban súlyos volt s az amerikai

környezet bizony nem járult hozzá* 
hogy könnyebb legyen.

A sajtó azonban »végezte a maga 
munkáját«. Agresszív magatartá
sára nézve érdekes példát hoz a 
»Christian Century« egyik száma. 
»A világi sajtó egyik része elszán
tan küzdött azért, hogy a látogatók
ból, akiknek viselkedése nyilván
valóan »kiábrándító« volt, minthogy 
sem drámai, sem agresszív, sem 
ominózus vonásokat nem mutatott 
fel — újságcikkeket gyártson. (Itt 
a keleti egyházi delegációkat kell 
érteni.) A szándékos újságírói inci
dens-gyártás egyik legrosszabb pél
dájaként egy chikágól hetilap egyik 
fényképésze Eisenhower elnök 
Deering-Meadow-i beszéde alatt 
Hromádka dr.-t választotta ki cél
pontul. A fényképész néhány láb- 
nyira helyezkedett el Hromádka 
dr.-tól, állandóan csattogtatva a 
forró délutánban gépe villanó fé
nyét s nyilvánvalóan el volt szánva 
arra, hogy olyan pillanatban kapja 
le a cseh delegátus arcvonásait, 
amikor nem figyel oda. A 
»Lutheran« című lap szerkesztője, 
Elsőn Ruff nyomatékosan tiltako
zott ez ellen az üldözés ellen. Más 
amerikaiak is csatlakoztak a tilta
kozáshoz és a délindiai Newbigin 
püspök megpróbált értelmesen be
szélni a fényképésszel. Válasza 
mindenre ez volt: »Neki el kell vé
geznie a munkáját.« — S el is vé
gezte . . .  Hromádka dr. meglehető
sen udvariasan tapsolt az elnöknek 
minden olyan alkalommal, amikor 
a tömeg is tapsolt. A fényképésznek 
azonban végülis sikerült elcsípnie 
három másodperc töredékét, ami
kor Hromádka keze már éppen le
hanyatlott, míg szomszédjának ke
zei még tapsoltak. A másnap meg
jelent képek úgy mutatták be 
Hromadkát, mint aki nem vesz 
részt a tömeg tapsában. Hozzáértők 
még azt is gyanították, hogy a fény
képet retusálták a hatás növelése 
érdekében« — írja a lap.

A nagygyűlés nyugalmáért és a 
delegátusok- békés egymásra figye
léséért azonban küzdött a konfe
rencia vezetősége s az egyházi és 
napilapok becsületes újságíróinak 
egy része. Homer A. Jack  evanstoni 
unitárius lelkész a nagygyűlésről 
írott nagyszabású beszámolójában 
így beszél rólunk: »A rájuk gyako
rolt nyomások tizenhét napon ke
resztül bizony tűrhetetlenek voltak. 
Bárcsak mi lettünk volna kevésbbé 
gyanakvók, keresztyénebbek, mi
után nekünk megvolt az a kivált
ságunk, hogy másoknál többet tud
junk ezekről a keresztyénekről.« 
Az amerikai propaganda azonban 
igazolni' akarta önmagát s árgus sze
met meresztett a nagygyűlésre. A 
nyomás számunkra mégsem volt 
»tűrhetetlen«. Isten erőt adott ne
künk és lényegében az egész nagy
gyűlésnek arra, hogy közösségben 
legyünk és közösségünket Evanston 
utánra is fenntartsuk.

A  sa jtó k o n fe re n c ia
A nagygyűlés első napjai azonban 

így az újságírók ostromában teltek 
számunkra. A közérdeklődés közép
pontjában a csehszlovákok és a 
magyarok állottak, ezek között is 
Hromádka professzor és Péter János 
püspök. A napilapok mindenáron 
sajtókonferenciát akartak, melyen 
Hromádka professzor és Péter 
püspök válaszoljon kérdéseikre. 
Delegátusaink fel is készülteik a 
sajtókonferenciára s a nagygyűlés 
sajtóközpontja augusztus 18-ra 
tűzte ki azt. Több mint hatszáz 
újságíró gyűlt össze az egyik nagy
teremben és ezernyi kérdéssel 
várta a két »vasfüggöny-delegá
tust«. Az amerikai külügyminisz
térium azonban az utolsó pillanat
ban megtiltotta, hogy Péter püspök 
sajtókonferenciát tarthasson. Hro
mádka professzor szolidaritást vál
lalt vele és szintén nem jelent meg 
a sajtókonferencián. A sajtó fel
háborodása óriási volt. A nagy
gyűlés sajtóközpontja nem merte 
nyilvánosságra hozni, hogy a keleti 
egyházi férfiak nem a magúig jó
szántából maradtak távol a sajtó
konferenciáról. Az újságírók azon
ban megtudták a tényt Washington
ból. A sajtó nyomása most már az 
amerikai külügyminisztériumra ne
hezedett, mert mindenképpen hal
lani akarta delegátusaink hangját. 
A nagygyűlés sajtóirodája végül is 
kieszközölte, hogy Péter püspök 
írásban válaszolhasson írásban fel
adott kérdésekre.

Az Evanstonban akkreditált több 
mint hatszáz újságíró ekkor be
nyújtotta írásos kérdéseit s azokat 
a nagygyűlés sajtóirodája harminc
két kérdésben összefoglalta. Péter 
püspök írásban válaszolt a har
minckét kérdésre s az bejárta az 
egész amerikai sajtót. Az interjú 
Amerika szenzációja volt napokig. 
Amikor elutaztunk New Yorkból, a 
repülőtér egyik tisztviselője, aki az 
adatainkat felvette, ezt mondta 
egyikünknek: »Péter püspököt is
merem — nagy ember! Headlinet 
csinált a New York Timesben.« 
Ami azt jelenti, hogy a nagy ame
rikai lap első főcímében foglalko

zott vele. Ez minden amerikai álma: 
egyszer »headlinet« csinálni. Az 
amerikai külügyminisztérium el
érte, hogy egy magyar protestáns 
püspök is megérte ezt a dicsőséget, 
holott nem is akarta . . .

Ügy gondolom, hogy a részekre 
szakított világ mostani helyze
tében az élő Isten nagy győ
zelme az, hogy a világ egyházai 
ennyi nehézség ellenére, tizenhét 
napon keresztül békésen és sze
retettel figyeltek egymásra. Ez 
minden esetre egyháztörténeti 
esemény, amelyre sokáig fog 
emlékezni a világ-keresztyén- 
ség. Egyháztörténelmi esemény, 
amelyre a jövőben építeni lehet.»

(Folytatjuk.)

S Z E M E K
Emlékszel még rám, Istenem, ha 
szelid magasból hirtelen 
eltűnök, csillagként leoldva 
szákrás egedről fényjelem?
Hány tört tükröből rakod össze 
— hisz ki ismert még így? — kötném 
arcom ívét újból s örökre 
egy új teremtés reggelén?
Megnézel majd sötét szemekben: 
emlékem, mint hullám színén 
a lepke szárnya, szerterezzen —. 
száz kép remeg föl s mindig én;
Barátaim, szálló szerelmek, 
ó, milyennek is láttatok? — 
s majd anyám szemét kérdezd mej 
és akkor eszedbejutok.

Vidor Miklós
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A D V E N T I  TÁV O LS A  Q
Mt. 11, 2—10.

ülönös dolog a távolság! — A  
messzeség mindig megszépíti a 

tárgyaikat, az em bereket azonban ho
m ályba takarja. Festmények, épüle
tek, havasok és tem etők csak mesz- 
sziről szépek. Közelről m indegyiknek  
van valami hibája, érdekes furcsa- 

* sága. M unkácsy Mihály Krisztus- 
képe a világ egy ik  legszebb m űre
m eke, de ha nagyon közel megy hoz
zá az ember, akkor csak homályos 
foltokat lát. M ilyen szép és békés 
kert messziről a temető, de ha közel 
m együnk hozzá, kiderül, hogy egy 
csomó ember könnyéből születtek az 
akácok.

A z embernél m indez fordítva van. 
A z emberek messziről idegenek, is
meretlenek, sokszor érthetetlenek. 
Közel kell m enni hozzájuk, hogy iga
zán meglássuk őket. A  szeretet m in
dig ebből a közeledésből születik. 
Meg kell ismernem valakit, hogy sze
rethessem. Rá kell hajolnom egy 
szívre, hogy meghalljam a szeretet 
forró szívdobbanásait. A z  édesanyán
kat azért szeretjük a legjobban, m ert 
legtöbbet p ihentünk a szívén.

A k i távol van, az mindig kérdez. 
— Keresztelő Jánost nagy emberi fá j
dalmak messzi sodorják Jézustól. 
Ahogy távolodik Tőle, ahogy megnő
nék körülötte árvaságának az ár
nyai, annál inkább érzi, hogy ködbe 
vesznek előtte Jézus arcvonásai. Így 
lesz Keresztelő János kérdező em 
berré. Tanítványok viszik Jézushoz 
a sóhaját: »Te vagy-é az eljövendő?!« 
—• Te vagy-é az, qjüt egy életen át

vártam, akiért éltem, A kiben  Isten  
érkezését láttam.

Azok, aíkik messze járnak Jézus
tól, sokszor csodálkozva kérdezik: 
kicsoda Ö? Vájjon jelent-é Jézus va
lamit az élet rohanásában, a m in
dennapi munkában, örömöt kergető, 
vagy könnyet hullató embereknek?

Jézus távolról és messziről olyan 
idegen, ismeretlen és láthatatlan. A ki 
még nem m ent Utána összetört szív
vel, az nem  fog találkozni Vele iga
zán. A kin ek  a kacagó életére még 
nem  kopott rá a bűn, a betegség, 
vagy a halál, az még nem talált el 
Hozzá igazán. A k i még nem  érke
ze tt el Hozzá, az még nem  látta Öt. 
A z még nem  szereti Öt. A z  még a 
messzeség és a távolság szédítő va
donábán jár.

Keresztelő Jánost közel hozzák Jé
zushoz — Jézus cselekedetei. A  cso
dák, am elyek az ö  nyomában járnak. 
Am ikor látja és hallja őket, már nem  
kérdez többet. Megnyugszik. Igen  — 
Ö az; Akiben az életem  megpihen!

Ha valaki egyszer Jézus közelébe 
érkezik, akikor kérdező emberből em
lékező ember lesz. Boldogan emlé
kező ember. Szívét és életét fe lm ele
gítik Jézus cselekedetei. A z  egyik azt 
mondja: engem m egállított a lejtőn. 
A másik: nekem  a keresztem et se
gített hordani. Engem igéje eligazí
tott. Velem  volt, am ikor mások el

hagytak. És velem  lesz akkor is, ha 
a halál ködében egész földi életem  
m érhetetlen mes-sziséggé válik.

Jártál-e már valaha Jézus közelé
ben? M ilyen sok Advented volt! Mi
lyen sokszor készülődtél csillogó 
szemmel a Karácsonyra! M ilyen sok 
gyönyörű, ünnepi ruhás vasárnapod 
volt! Vájjon láttad-e Öt csak egy
szer is igazán egy imádságod kapu
jában, a Bibliád fölött, az úrvacso
rái oltár előtt, vagy a templompad  
előtt megállani és azt mondani: — 
azért jöttem , hogy megtalálj és hogy 
én is megtaláljalak. A zért jöttem , 
hogy mszeresselek. Hogy bűnön, fé lel
men és homályon átsegítselek. — A zt 
akarom, hogy élj, hogy boldog légy, 
egy boldog örökkévalóságon át. — 
Jöjj velem!

A  karácsony mindig két szobából 
áll. Az- egyik fényes és örömtől illa
tos. A  m ásik sötét. Ebben várakozik 
a gyermek, m ielőtt a karácsonyi szo
bába lép. De már itt  k inyú jtja  a ke
zét egy őt kisértő és őt váró szeretet 
felé.

Üdvösségünk, örök karácsonyunk is 
két szobából áll. A z egyik odaát vár 
Istennél. Fénnyel, örömmel és A tyai 
szívvel. A  m ásik ez a földi életünk. 
De már itt k inyú jtjuk  kezünket a 
legnagyobb szeretet — Jézus felé.

A dvent ennék a kéznyújtásnak ál
dott ideje. Friedrich Lajos



,,H keresztyén hit gyümölcseként 
Krisztus feleharáti szeretette intő parancsára 

és példája nyomán“
Z SIN A T I TÖ RVÉNYÜ NK szavai ezek, am elyekkel a keresztyén sze

retetszolgálatot határozza meg. A  keresztyén szeretet-m unkának három  
olyan fontos vonását m uta tja  m eg ez a törvény, am ely m inden napon 
szem ünk előtt kell álljon.

A  KERESZTYÉN  H IT  GYÜM ÖLCSE A  SZERETETM UNKA. A z  
újtestam entum  nem  egy helyén világosan közli Isten kinyilatkoztatását, 
hogy a hit cselekedetek nélkül nem  igazi hit, halott önmagában. Ez a 
kettő olyan természetesen jár együtt, m in t ahogyan test és lélek, szó és 

hang, cselekvés és te tt a m i életünkben együtt és csak együtt je lentkez
het. A m ikor tehát egyházunk igehirdető m unkájával a hitnek ébreszté
sére és erősítésére igyekszik, ezzel a m unkájával ,és szolgálatával egyben 
éleszti és erősíti a szívekben a szeretet tüzét is. Nem  lehet a dolgot 
kettéválasztani. Egyetlen templomunkban sem hangozhat olyan prédi
káció, amely csak a hit tüzét akarná szítani a hívekben, de nem  törődne 
a szívek szeretetével. Am ikor most, ádvent második vasárnapján szó
székeinkről a szeretetm unkáról és a szeretetért hangzik a prédikáció 
ugyanúgy és ugyanazért hangzik, ahogyan máskor. M ert a hitről van  
szó ezen a mai vasárnapon is, a h itünk próbája a szeretetm unkára való 
felbuzdulásunk.

MINDEZ K R ISZTU S P A R AN C SÁ R A  TÖRTÉNIK, aki felebaráti 
szeretetve in tette az ő népét. Nem  is mellékesen. Nem úgy tette ezt, 
m intha a felebaráti szeretet egyike lenne a keresztyén élet lehetséges 
megnyilvánulásainak vagy formáinak. M indenek élére emelte ö  ezt az 
intő parancsát akkor, amikor hozzáfűzte: erről ism erik meg, hogy az én 
tanítványaim  vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Ha az im ént azt 
mondottuk, hogy a szeretetm unka h itünk próbája, hozzátehetjük: Krisz
tushoz tartozásunk próbája is. Ugyanakkor bizonyságtétel. Krisztus 
igéje ugyanis arról beszél, hogy az ő tanítványait erről, és éppen erről 
ismerhetik meg. Sok m inden mást is idesorolhatott volna, de ö  éppen a 
szeretetet em lítette, m int ahogyan a fá t is a gyümölcséről ism erik meg. 
Sok más jelből is következtetn i lehet egy-egy fára, hogy az jó-e, vagy 
haszontalan, — de az igazi, a legfőbb ism ertető jele mégiscsak a gyü
mölcstermés. A  keresztyén ember életének is sok különféle tulajdon
sága van, am ik éppen keresztyén tulajdonságok. A z imádkozás, az ige
olvasás és igehallgatás és sok m inden más igen fontos jele és ismerte
tője a keresztyéneknek. M indez azonban lehet látszat is, a világ számára 
pedig kevés. A  Krisztusról való legbeszédesebb bizonyságtétel a keresz
tyének számára éppen ez, hogy egész életükben élik, gyakorolják a 
szeretetet,

K RISZTU S M AG A ADOTT ERRE PÉLDÁT A Z  ÖVÉINEK. Ö 
maga mondta: példát adtam  nektek, hogy am int én szerettelek titeket, 
ti is úgy szeressétek egymást. A m it m indeddig elmondtunk, az Őbenne 
tiszta és igaz példaként elő ttünk áll. M ert a hit nem  más, m int .a mi 
helyes, fiúi, gyerm eki kapcsolatunk Istennel, a m i A tyánkkal. Krisztus 
U runk pedig ebben azt a példát m utatta  nekünk, hogy engedelmes lévén 
mindhalálig, éspedig a keresztnek haláláig véghezvitte az emberek 
iránti szeretet legnagyobb cselekedetét. És úgy ism ertette meg velünk  
az A tyát, hcfgy am ikor még bűnösök voltunk, önmagát adta érettünk. 
Am ikor az emberekre nézett, megszánta őket és felindult megsegíté
sükre. Nem volt egyetlen rászoruló, beteg, nyomorult, síró ember, aki 
hozzáment, vagy akit hozzá v ittek  s Ö azonnal, ingyén ne segített 
volna rajta. Pedig hivatkozhatott volna arra, hogy Ö sokkal nagyobb 
feladatot lát maga előtt, hogysem egyes em berek apró-cseprő siránko
zásait meghallgassa, emberi kívánságait kielégítse, betegségüket gyó
gyítsa. De ö  nem  m ondta azt a hamis és átlátszó kifogást, am it ezekben  
a dolgokban sok hamis leeresztvén mondott már el, hogy tudniillik csak 
a lelkek dolgával kell törődni, csak az örökélet dolgával, csak az üdvös
séggel. Krisztus Urunk ezt m ind megtette, m ert tudta, hogy így m utat
hatja meg nekünk legigazabban a m i Istenünk arcát, aki szeret bennünket 
és aki megadja nekünk  először az Ö örökkévaló országát s azután vele 
együtt ráadásképpen — mindent.

K R ISZTU S URUNK A B B A N  IS  PÉLDA lehet nekünk, hogy az 
egyes emberek, vagy a kevesek ügyének, egészségének szívén viselésé
vel együtt törődnünk kell az egész emberiség ügyével is. A  keresztyén  
szeretetm unkának »a keresztyén hit gyüm ölcseként Krisztus felebaráti 
szeretetve hívó parancsára« elhanyagolhatatlan része, hogy gondot vi
seljünk elaggott, beteg, nyomorék, vagy árván maradt felebarátainkra, 
de nem  m enekülhetünk be ennek fellegvárába, hogy azután elhanyagol
juk az emberiség egészségéért viselt felelősségünket.

EZEN A  V A SÁ RN A PO N  AD VEN TI IGEHIRDETÉS H ANG ZIK  
felénk s ugyanaz a célja, m in t Isten  bennünket bármikor megszólító 
szavának, hogy felindítson a hitre s a hit nyom án a szeretetre. Á ld juk  
Istent, amiért a mi egyházunkban a hitnek, az életnek, a szeretetnek 
oly sok drága ajándékát adta és adja meg naponként. Ezek sorában je 
lentős állomás a zsinati törvény és Isten ajándéka az is, ahogyan sze
m ünk előtt válik a m i gyülekezeteinkben életté ez a zsinati törvény. 
Adja Isten, hogy a mai vasárnapon is ez történjék!

Zay László

Hromádka professzor beszámolója Brünnben világkörüli útjáról
CSEHSZLOVÁKIA protestáns egy

házainak munkaközössége, az Evan- 
gelické Dílo, ezidei konferenciáját ok
tóber 30. és 31-ón tartotta meg Brünn- 
ben. A testvéri találkozón összejöt
tek a cseh evangélikusok, a szlovák 
és a sziléziai evangélikus egyház kép
viselői, a csebfestvérek és a metho- 
dista egyház kiküldöttjei, valamint 
a csehszlovák egyházi hivatal képvi
selői. A konferencia egyik vezetője, 
dr. Hájek Viktor, a cseh evangélikus 
egyház szeniorja, terjedelmes elő
adásban számolt be az evamstoni gyű
lésről. A konferencia legnagyobb ese
ménye pedig Hromádka professzor 
előadása volt. Hromádka nemcsak 
Princetonban és Evanstonban vett 
részt, hanem vMgkörüli utat tett 
meg. Előadásában e világkörüli út

benyomásait tárta fel. Elmondta, 
hogy az egész emberiség ma egyetlen 
feladat előtt áll: hogy újra megta
lálja és megszilárdítsa elveszett 
egyensúlyát a világon. Mindenütt 
érezni a szorongást egy új világhábo
rútól. A mai politika már nem merő 
politizálás, hanem a puszta emberi 
lét megmentése. Mindenütt arra kell 
törekednie az embereknek, hogy az 
életet egy teljes világkeretben lás
sák. A keresztyénség súlyos válság
ban van. Von-e valami sürgős dolga 
a keresztyénségnek a világon? Első
sorban arra van szükség, mondotta 
Hromádlka dr., hogy a keresztyén em
ber biztos legyen a hitében, továbbá, 
hogy bátorsága legyein e hit megval- 
lásáihoz, s hogy szeresse azokat, akik
nek a Jézus hitét meghirdeti.

M ALAK IÁS
A kis könyv szerzője nem nevezi 

meg magát Ügy látszik, hogy nem 
tartotta fontosnak, hogy a neve meg
maradjon, hanem csupán azt látta lé
nyegesnek, hogy azok, akik hallgatják 
igehirdetését, komolyan vegyék azt 
és aszerint éljenek. Milyen szép és 
követendő magatartás ez minden idők 
hívője és igehirdetője számára!

A Malakiás név a könyv 1. és 3. 
fejezetéinek 1. verséből származik. E 
helyeken az Űr »követéről«, »küldöt
téről« olvasunk, és ez a héberben 
»malak«-nak hangzik. Innen, e szóiból 
alakult ki azután a gyülekezet ha
gyományában a Malakiás név.

A könyv mondanivalóját röviden 
három mondatban foglalhatjuk ösz- 
sze: 1. Bűnbánati beszéd a hívék és 
papok hamis istentisztelete ellen. (1,
6—2, 9.). 2. A felelőtlen elválások és 
a pogányákkal való vegyesházassá
gok elleni tiltakozás. (2, 10—16.). 3. 
Isten igazságos ítélete hamar bekövet
kezik a gyülekezet életében. (2. 17— 
3, 24 ).

Ha mór most a könyv keletkezési 
idejét kutatjuk, akkor kát esemény 
szolgál számunkra támpontul. A pró
féta igehirdetéséből kitűnik az, hogy 
már áll a fogság utáni templom és 
istentiszteleti élet is folyik benne. 
(1, 10., 3, 1.); Azt tudjuk, hogy a 
templom Kr. e. 520 és 515 között épült 
újjá és így azt kell mondanunk, 
hogy a próféta ebben a templomban, 
vagy erről a templomról prédikált. 
Ugyanakkor a könyvben nem talál
hatjuk nyomát annak az igen szi
gorú rendelkezésnek, amelyet Ezsd- 
rás és Nehemiás reformja hozott a 
nép életében, nevezetesen azt, hogy 
senki sem vehet magának idegen, po
gány élettársat. Ez a reform pedig 
Kr. e. 458 táján következett be. így 
a könyv keletkezési idejét a két dá
tum közé kell tennünk.

A kis könyvből komoly figyelmez
tetés hangzik minden idők gyüleke
zete felé: az igazi hitéletihez szorosain 
hozzákapcsolódik, a tiszíOa erkölcsi 
élet. Ugyanakkor nem fakulhat ki 
sohasem egy gyülekezet életéből sem 
az ádventi Űr várása.

Vámos József

AZ ÓTESTAMENTUM KÖLTŐI RÉSZEIBŐL
*— Ezs. 12, 1— 6. Fordította: Bodrog 

M iklós —

ÜNNEPI DICSÉRET
így szólsz majd ükkor:

Dicsőinek, URam,
m ert, bár haragudtál rám,
de elm últ haragod
s megvigasztaltál.
lene, Isten  az én
szabadulásom;
bízom, nem  rettegek,
m ert erősségem és
zsoltárom az ÜR,
az ÜR: ö lett szabadulásom,

öröm m el m erítetek vizet 
a szabadulás kútfőiből.

így szóltok m ajd akkor:

A dja tok hálát az ŰRnak, 
hívjátok nevét segítségül.
A djá tok tudtul a népek között 
hatalmas tetteit, 
em lékeztessetek rá, 
m ert magasztos a neve!
Zengjétek az URat, 
m ert dicsőn cselekedett — 
az egész földön tudják meg eztf 
Kiálts és remegj örömödben.
Sión lakosa, 
m ert nagy közötted 
Izrael Szentje!

Lelkészi hivatalok figyelmébe!
Az Evangélikus Egyetemes Sajtó- 

osztály közli, hogy az 1955. évi Üt- 
mutatót előreláthatólag a  körlevél
ben közzétett határidő előtt egy hét
tel expediálni tudja. K érjük ezért a 
lelkészi hivatalokat, hogy az Útmu
tatók á rá t lehetőleg haladéktalanul 
fizessék be a  Sajtóosztály 220.278 sz. 
csekkszámlájára, mivel az idő rövid
sége m iatt külön visszaigazoló leve
let nem küldünk ki.

Huszár Gál, magyar reformátorunk emlékére 
ünnepséget rendez az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály

Az idei egyháztörténeti évfordulók 
sorában nem kis jelentőségű Huszár 
Gál XVI. századi magyar protestáns 
reformátor énekeskönyve megjelené
sének 380. évfordulója. Huszár Gál 
kimagasló munkása volt a magyar 
reformációnak, s kiváltképpen könyv
nyomtató működésével lett emléke
zetessé. 1574-ben megjelent énekes
könyve egyike az első magyar pro
testáns ének évkönyveknek. Jelentős 
szolgálatot teljesített az istentiszteleti 
énekek megőrzésével is.

A Huszár Gál évforduló alkalmából 
az Evangélikus Egyetemes Sajtóosz

tály színvonalas ünnepélyt rendez a 
Deák-téri templomban december
12-én, vasárnap este 6 órai kezdettel. 
Dr. Schulek Tibor lelkész, a XVI. 
százád'i hazai egyháztörténelem lel
kes kutatója, egyházi énekesköiiy- 
veinfc szakértője tart előadást »Hu
szár Gál — a mi reformátorunk« cí
men. A műsoriban közreműködik a 
Deák-téri gyülekezet Lu-therónia 
énekkara Weltler Jenő vezetésével, a 
kelenföldi gyülekezeti énekkar Su
lyok Imre vezetésével és Pesfcó Zol
tán orgonaművész. Igét hirdet dr, 
Ottlyk Ernő teológiai tanár.

Az új tanácsok
Szavazott az ország. Sok helyen 

egymással versengve, úgy, hogy a 
déli, délutáni órákban már m indenki 
teljesítette állampolgári kötelességét. 
Fiatalok és öregek, m unkások, pa
rasztok és értelmiségiek járultak az 
urnáikhoz, hogy szavazzanak és ezzel 
részt vállaljanak az ország ügyeinek 
intézésében, jövőnk építésében. A m i
kor ezeket a sorokat írjuk, a szavaza
tok összeszámlálása még nem  ért vé
get. A z t azonban a hétfőn estig ösz- 
szeszámlált szavazatok részeredménye 
is mutatja, hogy az ország lakossága 
szinte egy em berként m ondott igent 
az ú j tanácsokra.

Ez a népszavazás hatalmas zsinato- 
lás volt a magyar nép, a szeretett m a
gyar haza dolgairól. Megkezdődött 
az a term ékeny beszélgetés a jelölő- 
gyűléseiken és a pontot az urnák elé 
járulás tette a beszélgetés e fontos 
szakaszának a végére. A  vita, 
a megbeszélés nem  afelett folyt, 
hogy megvalósítsuk-e a kormánypro- 
grammot, részt vegyünik-e a Hazafias 
Népfrontban, m ert népünk ezekre a 
kérdésekre megadta és naponta újra  
megadja a maga igenlő válaszát. A  
jelölő-gyűléseken és az urnák előtt 
az volt a megválaszolandó kérdés, 
hogy ki fogja tudni a község, a város,

a járás, vagy a megye életében job
ban, eredményesebben, áldozatkészeb
ben szolgálni népünk egységét, a kor- 
mányprogramm megvalósulását, — 
azaz békénket, jólétünket és függet
lenségünket.

A z eddigi tanácsválasztásoknál is 
sokkal szélesebbkörű demokratiz
mussal végbement tanácsválasztás a 
legszélesebb tömegek tevékeny rész
vételével, szeretetével és ellenőrzésé- 
vei fo ly t le.

A  szavazók között ott voltaik lelké
szeink, egyházunk népe is. Sokhelyütt 
a lelkészek gyülekezeteikkel együtt 
keresték fe l a szavazóhelyiséget és 
általában az elsők között voltak, a k ik  
éltek állampolgári jogukkal. A  szava
zócédulákon nem  egy helyen ott volt 
egyházunk lelkészeinek vagy tag
jainak a neve is. A  budapesti városi 
tanácsba, m egválasztották D. Dezséry 
László püspököt, vidéken a helyi, já 
rási és megyei tanácsokba több lei- 
készünket választották meg, így a m e
gyei tanácsokba Valint János, Melás 
Ádám  espereseket, Lehel Ferenc lel
készt. v  ,

A  szavazás jelentős állomása or
szágunk életének.

SZERETETINTÉZMÉNYEINK
Zsinati törvényünk országosan egy

befogta az egyházi szeretetmunkát, 
ugyanakkor azonban nagyon helye
sen úgy rendelkezett, hogy a szere- 
tetintézmények "-tekintet nélkül ama, 
hogy . . .  »hogyan keletkeztek, gyüle
kezeti szeretetintézményeknek tekin
tendők, amelyekért elsősorban a 
helyi gyülekezet a felelős.« A fenn
tartó gyülekezetekkel egyházunk ösz- 
«zes gyülekezetei osztoznak a felelős
ségben és — ugyancsak zsinati tör
vényünk szerint — egyházunk éppen 
abban mutatja meg szeretetben való 
egységét, hogy minden egyháziköz
sége részt vállal a fennálló és mű
ködő evangélikus szenetetimtézmé- 
nyek fenntartásában.

Szeretetiben való egységünk meglbi- 
eonyításának e drága alkalmán, ami
kor minden gyülekezetünk offertó- 
riumot áldoz szeretetintézményeink 
támogatására, az Evangélikus Élet 
szószékéről igyekszünk tájékoztatni 
gyülekezeteinket egyháza szeretetin- 
tézményeinlkről.

Kistarcsán özvegy papnék részére 
van régi, áldásosán működő szeretet- 
intézmény. Az elmúlt esztendőkben 
több ezer forintos költséggel tették 
szebbé és jobbá ezt az intézményt.

Budapesten, a Hűvösvölgyben ket
tős szeretetintézményünk van. Az 
egyik elaggottaknak nyújt otthont, a 
másikban tízéven aluli idióta gyer
mekeket ápolnak.

M átraszentim rén a szeretetintéz- 
mények alkalmazottai és más egy
házi munkások részére van egy kis 
üdülő.

M is Csabán megrokkant volt egy
házi munkások szeretetotthona van.

A lbertirsán elaggott nőket lát el a 
szeretetotthon. A Diakóniai Osztály 
erőteljes támogatására szorul, habár 
a fenntartó albertirsai gyülekezetek 
példás szeretettel viselik gondját. Az 
elmúlt évben itt is szükség volt belső 
átépítésre.

Bonyhádon egészségügyi gyermek
otthon van idióta leánygyermekek 
részére. Ez az otthon főleg az épület 
és felszerelés dolgában szorul erőtel
jes támogatásra, noha az építkezé
sekbe fektetett összeg már eddig is 
meghaladja a 12 ezer forintot.

Nyíregyházán nyomorék- és gyógy
pedagógiai oktatásra szoruló gyerme
keket gondoznak az Éldm nevű ott
honban. A kapott támogatás nagy se
gítsége az otthonnak. — Ugyancsak 
Nyíregyházán öreg nők részére is van 
gyülekezeti szeretetotthon.

Gyenesdiáson nyugdíjas lelkészek 
és lelikésziházaspárok laknak, de a 
Kapernaum konferenciák és lelkész
értekezletek részére is mindig nyitva 
áll. Az épületek karbantartása és 
bővítése folyamatban van.

Pécsett elaggottak részére, —1
Budapest Zuglóban edaggot nők ré

szére van szeretetotthon. Fenntartó 
gyülekezeteik mindkettőt nagy szere
tettel támogatják.

A Győri és a Börcsi öregek szere
tetotthonát a győri gyülekezet és a 
Győr-soproni s a vasi egyházmegye 
gyülekezetei gondozzák. Sopronban 
kiöregedett egyházi szere tettminlká- 
sok otthona van, amelyet ugyancsak 
ezek a gyülekezetek tartanak fenn.

Balassagyarmaton öreg nők ott
hona van.

Szarvason leányárvaház, Békéscsa
bán árvaház van. Hálásan fogadják 
a Diakóniai Osztály támogatását.

Békéscsabán öreg otthon is van. 
Gyógyíthatatlan és tehetetlen falusi 
öregeket ápolnak. A békéscsabai gyü
lekezet nagy szeretettel gondozza 
szeretetintézményeit.

Miért közöljük mindezt? Hogy 
mindnyájan együtt imádkozzunk és 
együtt szolgáljunk az egyházi szene- 
tetmunfcáiban Isten dicsőségére!

„Mindenikünk az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére" (Rm. is,*.)

%
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A Béke-Világtanács ülése
Véget ért Stockholmban a Béke-Világtanács újabb Ülésszaka, A hatá

rozatok, melyeket ez a nagyjelentőségű ülés hozott, egyrészt felmérik 
a békc-viiágmozgalcm hatalmas eredményeit, másrészt megmutatják a 
veszélyt, amelyet a Wehrmacht újjátcrcmtésére irányuló törekvések 
jelentenek Európa és az egész emberiség számára. Ebben a helyzet
ben a határozatok utat mutatnak a békét akaró százmillióknak, hogy 
további küzdelemmel elérjék a háború legyőzését, elkerülését, a tartós 
békét és a népek biztonságát.

A Béke-Világtanács felhívása a 
többi között ezeket mondja: »A né
pek . . .  drámai választás előtt áll
nak: vagy a tárgyalásokat választ
ják, amelyek észszerű megegyezést 
eredményezhetnek, vagypedig egy 
önkényes cselekedetet — Nyugat- 
Németorszáig újrafelfeg/verzését és 
bevonását egy háborús tömbbe — 
ami tönkreteheti a nemzetközi fe
szültség enyhülését«. A határozat 
felhívja a népeket, álljanak ellene 
a londoni és párizsi egyezmény ra
tifikálásának, követeljenek négy
hatalmi tárgyalásokat Németország 
békés egyesítése érdekében és kö
veteljék az összes európai államok 
tárgyalásának haladéktalan megin
dítását a biztonság és együttműkö
dés érdekében. A felhívás így feje
ződik be: "A népek nem engedik 
meg helyrehozhatatlan dolog elkö
vetését. A népek nem engedik meg 
Németország újraíelf egy vérzését és 
közös akcióikkal szabaddá teszik az 
utat Európa biztonsága és a világ 
békéje felé«.

A Béke-Világtanács ülésszaka fel
hívást bocsátott ki »A békeszerető 
erőket képviselő világközgyű:és ösz- 
szahívásáré.«. A felhívás így szól: 
-Most, amikor a b-ke megszilárdu
lásának oiy nagy lehetőségei kínál
koznak, olyan újabb veszélyek ke
letkeznek, amelyek megsemmisíthe
tik ezeket a lehetőségeket.

Csak a népek hatalmas mozgalma 
akadályozhatja meg a világ ketté
szakadását, egymással szembenálló 
tömbökre, csak a népeit hatalmas 
mozgalma akadályozhatja meg azok
nak a seregeknek újjáteremtését, 
amelyek a múltban már oly sok 
könnyhullatást és keserűséget okoz
tak az embereknek, és mentheti meg 
az emberiséget a katonai kiadások 
súlyos terhétöl. Csak az ilyen ha
talmas mozgalom biztosíthatja az 
államok közötti együttműködést 
boldogulásuk érdekében, fü 'getlen- 
ségük fenntartása és a közös biz
tonság érdekében.

A Bóke-Vilégit®nécs ünnepélyes 
felhívással fordult az összes béke
szerető erőkhöz, minden olyan férfi

hez és nőhöz, ailtl nyugtalanság, bi
zalmatlanság és a népekkel szem
beni gyűlölet nélkül akar élni. A 
Bóke-Világiainács felszólítja őket,
hogy egyesítsék erőfeszítéseiket, 
amíg még nem késő.

A Béke-Viléigtanacs elhatározta az 
összes béke3zerető erőket képviselő 
nagy, világfközgyülés összehívásét 
1955 május második felére.«

Egy másik határozat a különféle 
tömegpusztító fegyvereit betiltásáért 
száll síkra, követelve az ENSZ-ben 
mutatkozó haladás továbbfejleszté
sét a kísérletezések eltiltása, az el
lenőrzés létrehozása és a fegyverzet 
általános csökkentése érdekében. A 
Béke-Világtanács külön határoza
tokban foglalkozott a2 ázsiai kér
déssel — többek között követelve, 
hogy a Kínai Népköztársaság elfog
lalhassa méltó helyét az ENSZ-ben 
— valamint a latinamerikai he y- 
zettel. A Világtanécs ülésszaka 1955- 
ben a világkultúra hat nagy képvi
selőjének, Schiller, Mkkiewicz, 
Montesquieu. Andersen, Cervantes 
és Walt Whitman évfordulóinak 
megünneplésére hívta fel a népeiket. 
Foglalkozott az ülésszak a béke- 
viiágmozgalom szervezési problémái
val és jelentős javaslatokat tett 
közzé ezzei kapcsolatban. Végül 
hosszasan foglalkozott a Béke-Vi
lágtanács a kulturális kérdésekkel 
és síkroszállt a kulturális cseremoz
galom fokozásáért, a kultúrával való 
visszaélések ellen és foglalkozott a 
kulturális évfordulók megünneplé
sével, valamint a nemzetközi béke- 
díjakkad. A határozat e szavakkal 
végződik: »A népek egyre félreért- 
hetetlenebbüi adnak hangot annak 
az óhajuknak, hogy megismerjék 
egymást, hogy kicseréljék, ami egy
más kultúrájában a legertékeaebb 
és hogy a kölcsönös megértésnek 
olyan légkörét hozzák létre, amely 
kedvez a békés együttműködésnek. 
A Béke-Világtanács ismét felhívja 
a béke összes barátait, hogy minden 
erejükkel álljanak e oéd elérésének 
szolgálatúba Határtalan kilátások 
tárulnak elénk. Dolgozzunk tehát 
tántoríthatatlanul, hogy valósággá 
tegyük őket«.

Händel: „A MESS1ÄS“
Az ádventet megelőző héten került 

előadásra az Országos Filharmónia 
műsorán Händel (1665—1759) nagy 
bibliai oratóriuma: »A Messiás*.

A művet az Állami Hangverseny 
Zenekar és a Budapesti Kórus Forral 
Miklós zeneművészeti főiskolai ta
nár, igazgató-karnagy vezényletével 
adta elő. A szólókat Fai kas Ilonka, 
Tlszay Magda, Rösler Endre és Lit- 
tasy György operaházi művészek éne
kelték, az orgona-conlinuót Margittay 
Sándor, a zongora-összekötőt pedig 
Lukin László művészeik szolgáltatták.

»A Messiás« háromrészes mű. Első 
része a messiási próféciáikat, eljöve
telének jeleit, születését és a »Jó 
pásztort« tartalmazza és magasztalja. 
A második rész a pass:ó-t, Krisztus 
szenvedését, áldozati halálát és a 
bűnváltságot glorifikálja. A harmadik 
rész a feltámadást, az Űr Jézus 
Krisztus bűnön és halálon aratott 
diadalát és dicsőségét hirdeti.

A mű csúcspontja a világhírű »Hai- 
leluja-kórus«. A termet roskadásig 
megtöltő hallgatóság a Halieluja-Kó- 
rus után megállította az előadást és 
a Halleluja-Kórus megismétlését meg 
nem szűnő lelkesedésével el is érte. 
A Krisztusban való hit magasztossá
gát. lélekbemarkoló erővel és átélést 
sugárzó hittel juttatta kifejezésre a 
kórus énekművészete. Gy. K.

Az E m b e r  T r a g é d i á j a

— új bemutatójára készül a Nem zeti 
Színház. A  m ű születésénél: kilenc- 
venötödik, a szerző halálánaik kilenc
venedik évjordulója ad alkalm at ku l
turális életünknek erre a régen szük
séges eseményére. A  január elején  
esedékes bemutató előtt sajtóértekez
leten tájélzoztatta a színház a közvé
lem ényt az előkészületi munkákról. 
Gsllért Endre rendező szaval bete
kintést engedtek abba a gondos m un
kába, amely a Tragédiának minden  
eddiginél teljesebb előadását kívánja  
létrehozni. W aldapfel József egyetemi 
tanár tanácsai nyomán jön létre ez 
az előadás, amely Madách hűséges 
tolmácsolásával, a nagy m űben rejlő 
ellentétek meghagyásával, de buzdító 
mondanivalójának hangsúlyozásával 
kulturális életünknek fontos határ
köve lesz. Érdeklődéssel várjuk az 
ígéretes bemutatót! * S

Háromajtós szekrény, festett pu
hafa, 2,20x2.10 méretű, 40 cm mély, 
eladó. Megtekinthető d. u. 3—5 kö- ! 
zött VII., Lenin-körút 79. II. 1/a.

1954. december 5 — Advent 2. 
lem alatt — Szdszéki ige: Mai. 3, 
Délutáni alapige: Jak. 5, 5—10. —

BUDAPESTEN, a budai és a pesti 
egyházmegye lelicészi munkaiközössé
gei valamennyi budapesti lelkész ré
szére ádventi csendesnapot és közös 
úrvacsorát rendeztek. Vető Béla egye
temes egyházi ügyvivő-lelkész írás- 
magyarázata után a budapesti lelké
szek részt ve ttek  a Deák-téri gyüle
kezet csütörtök esti istentiszteletén, 
amelyen Hafenscher Károly helyet
tes-lelkész prédikált, m ajd úrvacsorád 
vettek. A z úrvacsoraosztás szolgála
tát dr. Sólyom Jenő teológiai tana. 
végezte.

A BUDAPESTI két egyházmegye 
rendszeres-teológiai munkaközössé
gének november 25-i összejöveteléi 
dr. Benes Miklós tartott előadást »A
Szentlélek megszenteli az egyház 
tagjait családi életükben« címen. Az 
előadást eleven vita követte.

A DEÁK-TÉRI TEMPLOMBAN
november 29 ón este 8 órakor a 
Luther ánia ismét előadta Bach 
H-moll miséjét. A nagysikerű esten 
szép számmal jelentek njeg a buda
pesti és környéki evangélikusok.

ANG YALFÖ LD Ö N ádvent első 
hetében november 29-től december 
5-ig esténként 7 órai kezdettel ige
hirdetés-sorozat van, Danhauser 
László budahegyvidéki lelkész szol
gálatával. December 5-én kivétele
sen délután 4 órai kezdettel lesz a 
havonliént szokásos szeretetvendég- 
ség. A  m űsort a budahegyvld&kl 
gyülekezet tagjai szolgáltatják, 
tizekre a gyülekezet fű tö tt alagsori 
helyiségében tartott alkalm akra a  
gyülekezet tagjait, barátait és ven
dégeit, szerettei hívja és várja a 
gyülekezet.

BUDAHEGYVIDÉKEN minden
pénteken 7 óraikor ádventi igehirde
tés van. »Énekek az Üdvözítőről]« 
közös címen — a Cantate sorozat 
második ciklusa december 10—12-ig 
lesz, esténként 6 órakor, Luther és 
a reformáció énekeiről.

A KöfcMENDI GYÜLEKEZETEI 
november 21-én meglátogatta Fülöp 
Dezső esperes. A délelőtti istentisz
teleten prédikált, majd az egyház- 
község tanácsában megbeszélést 
tartott.

Beiktatták az újpesti 
gyülekezet új presbitereit J E Q Y Z ' E T E K

, vasárnapja — Ítélet előtt s kegye- 
1— 7 — oltárt ige: Lk. 13, 6—9 — 
Liturgikus szín: lila.

A  RAKO SCSABA-PÉCELI gyüle
kezetben ádvent első hetében estén
ként 7 óraikor ádventi istentisztelet
sorozatot tartavak a rákoscsabai 
templomban. Igét hirdet Bottá Ist
ván kelen, öldi másodlelkész és 
Bencze Imre pesterzsébeti lelkész 
»Adventi reménységünk« összefog
laló címmel. December 5-én este fé l 
7 órakor gyülekezeti est lesz.

KELENFÖLDÖN csütörtök estén
ként 6 órakor Lk. 1, 48—53. alap
ján ádventi igehirdetéseket tárta

ik  Bonnyai Sándor, Sülé Károly, 
3ehoIz László és Friedrich Lajos 
’slkészek. December 4-én délután 
fél 6 órakor gyülekezeti szeretet- 
vendégséget tartanak.

VASASON az új gyülekezeti mun
kaprogram  köretében ezentúl ha
vonta szeretet vendég ságet tartanak. 
November 14-én, a második szere- 
tetvendégségen a szórványokból is 
szép számmal gyűl tele össze a hí
vek. A gyülekezeti tagok szolgálatá
val szavalatok, énekszámok és rö
vid színdarabok szerepeltek a mű
sorban. ifioltay Gyula lelkész igehir
detése a közeledő ádventre irányí
totta a figyelmet.

A VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE
lelkészi munkaközössége Veszprém
ben november 24-én értekezletet 
tartott, amelyen részt vett Friedrich 
Lajos, a Lelkésznevciő Intézet igaz
gatója és í-róiile Károly teológiai ta
nár is. Sikos Lajos úrvacsoraosz- 
tása után Halász néia esperes beszá
molt az Országos Espercsi Értekez
letről, Kiss János pedig a levéltá
rakról olvasott fel dolgozatot. Az 
értekezlet foglalkozott a Hazafias 
Népfrontban való részvétel és szol
gálat kérdéseivel és megvitatta az 
ezzel kapcsolatos időszerű feladato
kat.

A  FEJÉR—KOM AROM I EG Y
H ÁZM EGYE november 18-án tar
totta a lelkészi munlzdkózösségi ülé
sét. Görög Tibor esperes áhítata 
után »Elődöm és utódom « címmel 
Bohus Imre hántai lelkész tartott 
előadást. Bottá István kelenföldi 
■másodlelkész előadása után Grün- 
valszky Károly egyetemes fő titkár  
ism ertette az idei LM K m unkaté- 
málkat. Fehér Károly segédletkész 
záróáhítatával végződött az együit- 
lét. — A z egyházmegye lelkészei 
számára Bohus Imre állított össze 
ádventi sorozatot.

November 21-én, az egyházi esz
tendő utolsó vasárnapján tett esküt 
az újpesti gyülekezet új egyházta
nácsa, valamint az újonnan Válasz
tott tisztviselőik. Békési János má
sodfelügyelő, dr. Kiss Sándor és Fa» 
ragó Imre gondnok, Sztupkay István 
pénztáros álltak az oltár elé, hogy 
onnan induljanak el az újpesti gyü
lekezet szolgálatába. A bensőséges 
ünnepségen részt vett D. Dezséry 
László püspök is és köszöntötte az új 
tisztikart és presbitériumfct. Üdvözlő 
szavaiban hálát adott Istennek a fel
szabadulás óta eltelt tíz esztendő fej
lődéséért és az egyházépítésben el
ért eredményeinkért, amelyeket re
ményen felül adott nekünk Isten. 
Isten ilyen ígéretes ős reményteljes 
munkát vár az Ö munkatársaitól to
vábbra Is.

Délután a dunakeszi fiókegyházat 
látogatta meg a püspök. Itt is részt 
vett Bohunka Lajos felügyelő, Gre- 
guss Pál másodfelügyelő, Németh 
László gondnok és Gesztesi Sándor 
pénztáros, valamint az új presbité
rium be iktatásán és üdvözölte a fiók- 
egytházközség új munkásait,

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
Otto Nuschkc miniszterelnökhe

lyettes a CDU kongresszusán beszá
molt az egyházaknak nyújtott ál
lami segélyeikről. »A NDK-ban — 
mondta — az alkotmányban biztosí
tott vallásszabadság jegyében az 
egyházi élet minden munkaágában 
kiépíthető és elmélyíthető volt.« Otto 
Nuschke részletes számadatokat kö
zöl ezután az egyházaknak nyújtott 
segélyezésről, amely 1954-ben csak 
az egyházi vezetésre és a lelkész- 
ellátásra 13 millió DM-t tett ki. Êb
ben nincsen benne az egyházi épü
letek karbantartására és újjáépíté
sére kiutalt Öszeige. A teológusoknak 
nyújtott ösztöndíjak mértéke a 
Teológiai Akadémiák történetében 
eddig ismeretlen volt és a jelen
legi Nyugat-Németországban elkép
zelhetetlen.

MIATYANK és LUTHER 
SEKRESTYE-IMADSÄGA 

fehér levelezőlap nagyságú kar
tonon, ára —.60. — Evangélikus

Egyetemes Sajtóosztály

SCHERER LAJO S
Minő sorsokat érlel 'a mi életünk I 

Végigolvastam egy kéziratos önélet
rajzot, aznap fcfelkvésig csak ezt ol
vastam. Ügy érzem, igazságos és ed- 
hailgathataitlan a tanulsága. A esend
őén, amely körülvesz, megelevenedik 
Scherer Lajos tanár úr minden be
tűje, ezek a pontos, világos betűk, 
amelyeknek a vonásaiban józanság, 
rendületlenség és hűség néz az ol
vasóra. Hatodikos gimnazista voltam, 
sorúkor kéziratot küldtem Losoncra, 
Sdherer tanár úrnak, olvassa el s ha 
jónak találja, jelentesse meg lapjá
ban, a szlovákiai magyar diákok ak
kor híresülni kezdő folyóiratában, a 
Mi Lapunkban. Két napra rá meg
jött a szerkesztő válasza. Dobogó 
szívvel nyitottam ki a levelet s el
pirultam az örömtől. Első írásműve
met hozni fogja a lap s a szerkesztő 
üdvözöl, ölel és munkatársai közé 
számít. Azt hiszem, így kapcsolód
tunk többé-kevésbbé mindnyájan 
a Scherer Lajos szerkesztette laphoz 
a kisebbségi magyar fiatalság sorai
ból, ki mint olvasó, ki mint író, ki 
mint rejtvény-fejtő, vagy tudósító. 
Egy évtizeden át ezzel a lappal ne
velt a losonci tanár. S munkatársul 
szegődött hozzá nemcsak a fiatalság, 
hanem Móricz Zsigmond, akinek nem 
egy írásműve a losonci diáklapban 
jelent meg először, s József Attila és 
Illyés Gyula és sokan-sokan. Törté
nelmi szerepe volt ennek a lapnak, 
benne és körülötte forrt fel az első 
világháború után a népi gondodat. 
Látom Sdherer Lajost, amint az esti 
tábortűznél megpiszkálja a parazsat, 
hogy magasra lobban a lángja. Pro
testáns realizmus, Arany János igaz 
szavain erősödött józanság volt ő, 
hűséges sáfárja annak, ami rábíza
tott.. Pedig ez csak az életének a kö
zepe. Az elejét és a végső félét csak 
most látjuk, hogy önéletrajzát lapoz
zuk végig. *

Messze van Budapesttől Biharforda. 
A losonci pedagógust megtépázták a 
magyar sors szelei, elvesztette a fele
ségét, elvették otthonát, munkakörét, 
megsemmisült levéltári kutatásokon 
alakpuló helytörténeti munkája Lo
soncról, s túl már a hetvenen Lajos 
bácsi, minit a régi vándorok egyike, 
megjelent az Alföldén. Gyermeikei- 
rtek szérető karjai, unokáinak csil
logó szeme fogadta s akadtak jó
emberek mindenütt, mintha péídáz- 

I tók volna nemzetünk vendégszere
tetét  ̂ A vándor, aki elmondhatta,

hogy mindenét magával hordozza,
egy szál ruhában, pénztelenül, de 
rendületlen hittel fölemelkedett s túl
nőtte néhány hónap múlva saját sor
sát. Csak megrázfcódott s testóből-lel- 
kéből új erő jött, mint friss tavaszi 
rügy a vén tölgy törzsén. Az öreg 
ember tevékenysége rácáfolt a fíata- 
lokére. A tanárból és szerkesztőből 
szőlőmíves ember lett Nagymaroson, 
gyümölcsfát ojtott, kecskét legelte
tett, csirkéknek szórt magot: vizs
gázott és dolgozott. Ha kellett, elő
adást tartott, ahová hívták segített; 
mint egész életében tette.

Most is azt teszi, nyolcvan eszten
dős korában, lánya otthonában, Bi- 
hartordán. Nem bír tétlenül élni, dol
gozik, javítgat, meeél unokáinak, téli 
estéken. Schillert fordít magyarra, 
nem a kisebb verselt, hanem a drá
máit, megírja önéletrajzát s versbe 
foglalja örömét és bánatát. Csak a 
nagy tölgyfákra gondolhatok, amint 
mindenről értesülöjk most, hogy ő fe
dezett fel engem egy Írásművem ré
vén s fölkutatott, mint amikor elő
ször írt annak idején. Kezevomása, a 
betűi, mit sem változtak. Ez a szív 
változatlanul jó és egészséges. Azo
kat erősíti és biztatja, akikhez szól. 
önmagáról így énekel:

Vidám íts meg Isten, A tyánk!
Derűs napod mosolyogjon ránk.
S  míg megtartasz kegyelmedben,
Juttass bölcs szívhez az életben!
Ily zsoltáros szóikkal énekel a 

nyolcvan éves magyar nevelő mesz- 
sze B'hartordán, apánk, barátunk, né
velőnk; áldja meg az Isten.

WALLASZKY PÁL évfordulója —
130 évvel ezelőtt halt meg — eszünk
be juttat ismét egyet a jelentős luthe
ránus írástudókból a XVIII. század
ban. A Bél Mátyás és Tessedik Sá
m uel mellett értékben korántsem 
velük azonos, de szellemi magatar
tásban velük rokon tudományos gyűj
tőt és írót. Wallaszky (1742—1824) 
a magyar irodalomtörténetírás szor
galmas adatgyűjtője volt. Ha rend
szerezésben kisebb eredményeket 
is ért el, de lendülete s áhítata meg
volt hozzá, hogy érdemes művel 
alkosson. Toldy Ferenc helyesen ál
lapítja meg róla már 1865-ben írt 
irodalomtörténetében, hogy félreeső, 
elszigetelt helyen dolgozott, távol 
a nagy könyvtáraktól, írástudók

kal ritkán találkozott. Levelezését 
sem ismerjük, nem tudjuk, kivel vál
tott leveleit íróink közül. Eleinte itt 
élt Budapest közelében, evangélikus 
lelkész volt Cinkotám, de aztán meg
választották lelkésznek JoLwára, 
aJ'.iorman haláláig ki nem mozdult. 
Még latinul írt, de hazafias széliem
ben, akárcsak Bél vagy Tessedik. 
Műve, az 1785-ban megjelent »Con
spectus reipublicae’ litterariae in 
Hungária«. (A magyarországi iroda
lom áttekintése) négy korszakra oszt
va mondja el a magyar irodaiam tör
ténetét s szól a nem magyar nyelvű 
hazad irodalmakról is, így a szlovák 
irodalom legrégibb korszakáról is ta
lálni .benne rövid méltatást. Legfőbb 
érdeme, hogy rendszeres feldolgozá
sában elődei, Bőd Péter és mások 
példájának hatása alatt, értékes 
anyagot gyűjtött össze. A szépiroda
lomban ítélőképessége kisebb volt, 
mint a tudományosban, így művének 
a tudományos irodalomról szóló ré
sze maradandóbb értékű. Gondoljunk 
vissza a korra, amelyben élt. A XVIII. 
század végén annak is számottevő 
ereje van, hogy valaki összegyűjti és 
sorba rákja a magyar írók neveit s 
elmondja kinek-kinek a rövid életraj
zát és műveméit adatait. A nemzet, 
mint az ember a kábulat után, las
san veszi számba múltját és vagyo
nát. Elrévedezve nézi, mi tartozik a 
nevéhez. Azért népszerűek az össze
foglalók, a mai magyar olvasónak je
lentéktelennek tűnő bibliográfiák, Bél 
Mátyás Aparatusa, amelyben régi la
tin nyelvű történeti kútfőket nyoma
tott ki Magyarországról. Altikor az 
ilyen könyvet úgy olvasták, mint ma 
a versköteteket.

Wallaszky rendkívüli erőfeszítés
sel gyűjtötte adatait s rendszerezte a 
jolsvai paróchiátn szá2  meg száz fel
jegyzését. Életéről alapjában véve ke
veset tudunk. Könyvtára, jegyzetei, 
levelezése: eltűnt vagy lappang vala
hol. De művei világosan beszélnek a 
felvilágosult, hazája építésében lelke
sedéssel részt vevő, végtelenül szor
galmas, önzetlen lelkipásztorról, aki
ről helyesen írja Toldy, hogy munká
ja a »legszentebb honszeretet tette 
volt, melyért az irodalomtörténet ne
vét mindenha kegyelettel fogja ne
vezni«. Ennél többet érdemel: élet
rajzot, életének felkutatását mind- 
azokéval együtt s külön, akik a 18. 
századot, nemzetünk és hazánk ocsú- 
dásának korszakát erejükön felül 
képviselték. Szalatnai Rezső

KÖVÁGÖÖRSÖN és a hozzátar
tozó Balatonszepezd és Révfülöp 
'illákban november 21-én hivatalos 
egyházlétogatást és általános vizs
gálatot tartott Halász Béla esperes. 
A délelőtti istentiszteleten beiktatta 
B aky  Gyula új felügyelőt, a vallá
sos esten pedig igehirdetéssel szol
gált a gyülekezetnek.

CEGLÉDEN november 14-én dia- 
kóniai nap volt Szlehló Gábor ügy
vivő lelkész egésznapos szolgálatá
val. Á dventben minden pénteken  
tartanak esti áhítatot. Uzon László, 
Kiszely Sándor és Veöreös Imre 
szolgálatával.

ESZTERGOMBAN ÉS DOROGON 
hivatalos egy húzta tegai ást végzett 
Görög Tibor esperes.

A  KELET-BÉK ÉSI EG YH ÁZ
M EGYE presbiteri napot tartott no
vem ber 24-én Tótkomlóson. A z elő
adásokat dr. Gubcsó András, Bogya 
Géza, Kiss György és Marschalkó 
Gyula lelkészek tartották.

TÖTKOMLÖSON november 22- 
től 28-ig Bogya Géza aszódi lelkész 
Jn. 9, alapján igehirdetés-sorozatot 
tartott »Gyógyító kegyelem« címen 
magyar és szlovák nyelven.

A  NÁD ASD I GYÜLEKEZETÉT  
november 21-én meglátogatta Fülöp 
Dezső esperes és dr. Mihály Sán
dor egyházmegyei felügyelő. Megte
kin te tték  az épülő imaházat, ta
nácskoztak a presbitériummal, az 
esperes pedig az istentiszteleten  
prédikált.
CSALÄDI HÍREK

Varga Árpád fehérvár csurgói * 
lelkész és Dezső Éva december 
11-én tartják eljegyzésüket Gyenes- 
diáson.

Karner Frigyes ny. népiskolai 
igazgató 84 éves korában, Kőszegen 
meghalt. Dr. Kamer Károly teoló
giai tanár az elhunytban édesapját 
gyászolja. — Az igaznak emlékezete 
áldott!

K a r á c s o n y i  l e v e l e z ő l a p o k
»Dicsőség a magasságos mennyek
ben az Istennek és e földön bé
kesség és az emberekhez jóakarat« 
felírással és képpel, kétféle, ára 
!•— Ft. — Megrendelhető: Evan
gélikus Egyetemes Sajtóosztály, 
Budapest, Vili,, Puskfn-utca 12. 

Csekkszámlaszám: 220.278



EVANGÉLIKUS ELET

ÍME ELKÜLDÖM!
ÁDVENTNEK van valami megejtő 

varázsa. A vasárnaponként meggyúj
tott egy-egy szál gyertyácska, mint
ha az édesapját visszaváró, ablakon 
kitekintő gyermek nagy, kerek, fénylő 
szemeire emlékeztetne. Hátlha jól is
mert alakja felbukkan a párás estén 
az utca sarkán, hátha hoz valamit 
bundás kabátjának zsebében. Igen, 
egy kissé hangulat dolga is az ád
venti idő, a karácsonyra való vára
kozás. Jól is van ez igy, hiszen ha 
ezeket a szép pillanatokat, azoknak 
megejtő varázsát kiölnénk életünk
ből, lelkűnkből, akkor sok mindennel 
szegényebbek lennénk. A gyertyák 
rögtön nem égnének olyan szépen, 
olyan lágyan é3 talán értelmüket is 
veszítenék a zöld fenyőgallyak asz
talunkon és az ádventi igék sem szó
lanának úgy szívünkhöz. Mondom, 
jól van ez igy.

Itt azonban sohasem szabad meg- 
áüanumk, mert ádvent nem csupán 
ennyit jelent a számunkra. Nem csu
pán hangulat vagy lelkesedés, pilla
natnyi lelkiállapot dolga, hanem en
nél sokkal több. Ezek gyönyörű kí
sérői, díszes tartozékai a mi keresz
tyén életünknek, de nem foglalják el 
és nem is foglalhatják el a fő he
lyet. Az ádventi várakozásnak kell 
hogy legyen valami szorongó félelme 
is. Mi nem valami »jóborátunkat« 
várjuk, hanem az élő Istent, a mi 
Urunkat, aki ha kell tud büntetni is 
és aki nem huny szemet a mi bű
neink feletti Ezért kell bennünk min
dig valami szorongó érzésnek lennie, 
am'kor az Eljövendőire gondolunk.

Figyeljünk csak Malakiósra, a va
sárnapi alapígére. Ott is adventról 
van szó, de nem gyertyavilágos, zöld 
íenyőgallyas várakozásról. Nem, ilye

neket még véletlenül sem fedezhe
tünk fel ez igékben. Éppen ellenke
zőleg, valami félelmetes ítéletről hal
lunk, amely végigsöpör az izráeli 
gyülekezet templomán, hogy megtisz
títsa annak tagjait minden szenny
től és piszoktól. Fontos ez is: nem az 
ú. n. »világon«, a »nem hívőkön* kö
vetkezik be az ítélet, hanem azokon, 
akik magukat nagyon is kegyeseknek 
mondják, és azt szeretik, hogy mások 
is annak tartsák őket. Ezt hirdeti a 
próféta, ilyen félelmetes várakozás
ról beszél hallgatóinak és e szavak 
hallatán meg kellett, hogy remegjen 
a legkegyesebb emberben Is a lélek: 
nincsen bennem is valami olyan, amit 
a Küldött szemétnek, mocsoknak 
tart?

Azóta is minden ádventnek figyel
meztetőnek is kell lennie a mi szá
munkra : r.am akárki az, aki jön fe
lénk, hanem maga az élő Isten! A lo
bogó gyertyaláng figyelmeztessen te
hát erre is bennünket: az ádventi 
várakozás életújulást, a régi bűnök
nek levetését, a tisztaságban való vá
rakozást jelenti. Mégsem félelemmel 
nézünk karácsony felé, a megszülető 
Krisztusra, mert tudjuk, hogy ö  ké
pes a mi életünket megjobbítani, ki
csiny hitünket megnövelni, minket 
magához felemelni.

Ne töröljük ki életünkből ádvent 
szépséges varázsát, ne menjünk el 
mogorván a pislákoló fények mellett, 
zárjuk szívünkbe egy-egy este igéit, 
de halljuk meg a figyelmeztetést is: 
Krisztusra, várakozni csak tiszta szív
vel és lélekkel lehet!

A meg-meglobbanó ádventi gyer
tyalángok melegénél lobbanjon ma
gasra ólő hitünk!

Vámos József

Ki méltó az Úrvacsorára?
M iért szükséges ezt szóvá tenni? 

— kérdezheti valaki. Szószéki hir
detésekben, az Úrvacsorához szóló 
meghívásokban figyelmeztetöleg hoz
záfűzik az úrvacsorái intelem  igéit: 
»Próbálja meg azért az ember ma
gát és úgy egyék abból a kenyérből 
és úgy igyék abból a pohárból, m ert 
alki méltatlanul eszik és iszik, íté
letet eszik és iszik m a g á n a k ...«  (I. 
Kor. 11, 28—29.)

Ez az intelem  solcakat meggondo
lásra in t és visszatart az úrvacsorá
tól. olyanokat is, a k ik  talán méltóan  
éhezik és szom juhozzák az Úrnak 
testét és vérét.

A  kátét híveink bizony régen ta
nulták. nem  is tudják, vagy elfelej
tették. m ert nem  egy h ívünk m eg
kérdezte már, hogy ki m éltó és mi
kor méltó az úrvacsorára, m ivel — 
őket inkább elriasztja ez az intelem, 
m intsem  odahívná.

Vegyük csak elő Doktor Luther 
Márton Kis Kátéját és üssük fe l azt 
a kérdést: »Kl él tehát ezzel a szent
séggel m éltóan7« —- Felelet: A  böjtö
lés és testi készülés szép külső rend, 
de csak igazán méltó és jólkészült, 
aki hisz az igében: »Érettetek ada
tott«, és »kiontatott bűnök bocsána
tára«. A k i pedig nem  hisz ezeknek  
az igéknek, vagy kételkedik bennük, 
az m éltatlan és készületien. M ert ez 
o szó »érettetek«, nem  követei mást, 
csak hivő szívet« (Luther Kis Káté.)

Luther a »Nagy Káté«-jában még 
azt is mondja: »A  hitet követeli ö  
maga is ezzel a szavával: »érettetek  
adatott« és »érettetek kiontatott«. 
Aki magára veszi ezeket a szavakat 
és hiszi, hogy igazak, az elnyerte ázt. 
Ennyiből áll az egész keresztyén ké
szülés a szentség méltó vételére. 
Csak azok nevezhetők m éltatlanok
nak, akik  m agukat nem  tudják bű
nösöknek«. (Doktor Luther Márton 
Kis Kátéjából.)

Idevonatkozólag legmegragadóbb 
Luther prédllcációja, m elyben azt 
mondja: »Ha ütni érezned, hogy nincs 
szükséged úrvacsorára, maga az, hogy 
hidegnek, és kedvetlennek érzed 
magadat a szentségre. — eléggé m u
tatja, m ennyire szükséged van rá. 
M ert m i más ez, m int kedvetlenség a 
hitre, hálaadásra, drága Üdvözítőd 
jótéteményeiről való m egemlékezés
re. aki pedig bűntől, haláltól, ördöo- 
től megváltva, megigazított, m eg
elevenített s üdvözített?«

»De hát m ivel akarod magadat a 
kedvetlenségnek e m e g fá z o tt  álla
potából felmelegíteni? Mivel akarod 
hitedet felébreszteni? Mivel akarod 
magadat hálára indítani? ö lhe te tt 
kézzel várod, míg magától meglesz, 
vagy az ördög megadja? Abból soha
se lesz semmi. Éppen az úrvacsora 
való arra, hogy feigerjesszen. Tűz az, 
amely egyedül tudja szívedet lángra 
lobbantam. A  kegyelem  oltáránál 
kell meggondolnod nyomorúságodat, 
hallanod Üdvözítőd jóvoltát s nyer
hetsz újjászülő hitet.«

Sohá senki Sem járulhat méltóan  
az úrvacsorához, ha nem  értené meg 
Pál apostol szavait, hogy mit jelent 
az: »Próbálja meg azért az ember

m agát. . .«  Hogy m it je lent ez, Pál 
apostol maga magmonaja: »Kísértsé
tek meg magatokat, ha a hitben  
vagytok-e? Magatok próbáljátok 
meg. A vagy nem  ism eritek-é maga
tokat, hogy a Jézus 'Krisztus benne
tek van? Kivévén, ha méltatlanok 
vagytok.« (II. Kor. 13,5.)

Mi tehát a méltatlanság? A  m él
tatlanság az ha valaki nem  hisz Jé
zus Krisztusban, m in t Megváltójában, 
amit ugyancsak Pál apostol magya
ráz meg ezekben az igékben: »Aki
ben pedig nincs a Krisztus Lelke, az 
nem az övé. Hogyha pedig Krisztus 
tibennetek van, jóllehet a test holt a 
bűn miatt, a lélek ellenben élet az 
igazságért.« (Rm. 8, 9—b, 10). Mert 
ez az Igazság: »Megigazulván ingyen 
az 6 kegyelméből a K risztus Jézus
ban való váltság által.« (Rm. 3, 24.)

M éltók az úrvacsorára azok a m él
tatlanok, akik  méltatlanságuk, bű- 
nös-m ivoltuk tudatában hiszik, hogy 
Jézus Krisztus érettük adatott és vé
ré érettük kiontatott a bűnök bocsá
natára. Ez pedig, am int Luther mond
ja: »nem követei mást, csak hivő  
szívet«. Hiszed-é ezt? Ha igen. úgy 
megpróbáltad magadat, a hitedet és 
Ö méltatlanságodból méltóvá tesz bű
neid bocsánatára, Gyimesy Károly

IstentisztsSeti rend
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Deák-tér délelőtt 9 (úrv.) HafenScher Ká
roly, délelőtt 11 (úrv.) Hafenscher Károly.
délután 6 Madocsay Miklós. — Fasor délelőtt 
Tél 10 Juhász Géza, délelőtt li (úrv.) Juhász 
Géza. délután 6 Sülé Károly. — Dózsa Gy.-út 
7. délelőtt fél 10 Sülé Károly. — Üllői-út 24. 
délelőtt fél 10, délelőtt 11 (úrv.). — Rákóczi
ét 5.7/b. délelőtt 10 (szlovák) Szilády Jenő, 
délelőtt háromnegyed 12 (úrv.). — Karácsony 
S.-u. 31. délelőtt 10 (úrV.). — Thaly K.-u. 28. 
délelőtt 11 Bonnyaí Sáncíöf, délután 6 Bony- 
nyai Sándor. — Kőbánya délelőtt 10 Sárkány 
Tibor. — Vajda P.-u. 33. délelőtt fél 12 Korén 
Em i. — Lít’ász-u. 7. délelőtt 9 Koren Emil.
— Zugló délelőtt 11 (úrv.) Sülé Károly, dél
után ö Muntág Andor. — Gyarmat-u. 14. dél
előtt fél 10 Muntdg Andor. — Fóti-út 22. dél
előtt 11 (úrv.) Danhauser László, délután 4 
Szeretetvendégség. — Váci-út 129. délelőtt 8 
(úrv.) Rimár Jenő. — Újpest délelőtt 10 
(úrv.) Maíuz László, délután fél 7 Blázy 
Lajos. — Dunakeszi délelőtt 9 Blázy Lajos.
— VaS-u. 2/c. délelőtt 11 Szimonidész Lajos.
— Pesterzsébet délelőtt 10, — Soroksár-
Ujtelep délelőtt 9. -  Rákospalota, ATAV-telep 
délelőtt fél 9. — Rp. Nagytemplom délelőtt 10.
— Rp. K.'stemplom délután 3. — Pestújhely 
délelőtt 10. — Rákoskeresztuf délelőtt fél ll.
— Rákoshegy délelőtt 9. — Rákosliget dél
előtt 10. — Rákoscsaba délelőtt 9, délután fél 
7. — Cínkota délelőtt 9 (gyerrn.). délelőtt 10, 
délután fél 3. — Mátyásföld délelőtt fél 12. — 
Kerepes-K'starcsa délelőtt negyed 10. — Pest
lőrinc délelőtt 11, délután 5. — Pestlőrinc,
Szemere-te!ep délelőtt1 háromnegyed 8. — 
Kispest délelőtt 9. délelőtt 10. délután 6. -  
VVekerle-tclep délelőtt 8. — Rákosszentmihály 
délelőtt fél 11, délután 5.

Bécsikapu-tér délelőtt 9 Dóka Zoltán, dél
előtt 11 Peíhő István, d. u. 7 Vámos József. — 
Toroczkó-tér délelőtt fél 9 Pethő István. — 
Óbuda délelőtt 9 (gyerm.) Mezősi György, 
délelőtt 10 Mezősi György, délután 6 Egyház- 
megyei énekkarok hangversenye. — XII., 
Tarcsay V.-u. II. délelőtt-9 Ferenczy Zoltán, 
délelőtt 11 Ferenczv Zoltán, délután 7 Rtitt- 
kay Elemér. — Hűvösvölgy, Lelkésznevelö 
Intézet délelőtt 10 Ferdinand István. — 
Szabadsághegy. D!ana-út 17. délelőtt fél -9. — 
Budakeszi délelőtt fél 10. — Kelenföld dél
előtt 8 (úrv.) Rezessy Zoltán dr.. délelőtt 
fél 10 (gverm.) Rezessy Zoltán dr.. délelőtt ti ( 
(úrv ) Rezessv Zoltán dr., délután 5 Bottá 
István — Németvölgyi-út 138. délelőtt 9 
Bottá István. — X!.. Bartók B.-út 158. déli 12 
Bottá István. — Csepel délelőtt 11, délután 7.
— Budafok délelőtt 10. — Nagytétény dél
előtt 8 — Kelenvölgy délélott 9. — Albert
falva délelőtt fél 11. — Csillaghegy délelőtt 
fél 10. délután 7. _ _ _

A budai evangélikus egyházmegye 
énekkarainak együttes hangversenye

December 5-én, este 6 órakor az óbudai 
templomban (III., Dévai Biró Mátyás-tér).

MŰSOR:
1. Bach: Jöjj népek Megváltója! (Orgonái 

Heller Anna.) 2. Goudimcl: 84-ik zsoltár — 
Gárdonyi: 148-ik zsoltár — Gárdonyi: Mond
jatok dicséretet (Óbudai énekkar, vezényel 
Arany Sándor, orgonán kísér Gárdonyi Zol
tán.)

3. Pachelbel: Mennyből jövök most hozzá
tok (orgonái Heller Anna).

4. Ismeretlen, XVI. századi mester: Zengje
tek az Úristennek — Deák Bárdos György: 
Dicsőség légyen — Nádasdl Kálmán: In dulcl 
jubllo — Sulyok Imre: Dicsőség királya (Ke
lenföldi énekkar, vezényel Sulyok Imre).

5. Bach: Pastoral (orgonái Heller Anna és 
Sulyok Imre).

6. Ismeretlen XVI. Századi mester: Angya
lok és pásztorok — Gárdonyi: Szép könyör
gés — Viadana: örvendező zsoltár (Budt- 
liegyvidéki énekkar, vezényel Gyimesi Ká- 
rolyné).

7. Bach: In dulci jubllo (orgonái Sulyok 
Imre).

8. Walther: Dicséret zengjen — Burgk: Di
cséret zengjen — Gallüs: Zengjen vígan
(Egyesített kar, vezényel Arany Sándor és 
sulyok linre).

9. Kapl-Králik Jenő: Krisztus Urunknak (or
gonái Sulyok Imre).

10. Kodály: Adventi éne* — VI. századbeli 
karácsonyi kánon (Egyesített kar: vezényel 
Sulyok Imre és Arany Sándor).

Meghalt D. dr. Werner Eiert professzor
A prófétáik írása szerint, akit Is

ten nagyon szeret, annak 70 életévet 
ajándékoz. Hetvenedik életévében 
(iáit meg ez év november 24-én 
W erner E iert professzor, a Magyar
országi Evangélikus Egyház történe
tének jó Ismerője és sok magyar
nak barátja.

1885-bsn született Helldrungenben, 
már 34 éves koréiban igazgatója a 
breslaui evangélikus-lutheránus sze
mináriumnak és 38 éves korában 
nyilvános rendes t anár az erlange ni 
egyetem teológiai fakultásán, ahol 
felváltva tanít egyháztörténelmi és 
szisztematikai tananyagokat. .

Ifjú korában Jakob Böhme misz
tikus gondolkodó filozófiájával fog
lalkozik s akkor még sok német 
professzorral azt a nézetet vallja, 
hogy egyenes út vezet Jakob Böhmé- 
től Lutheren át egészen K ant Immá
nuelig. Később tudományos munkás
ságában mind erőteljesebben érezteti 
mély dogmatikai elmélyülését. Első 
standard munkája: Der Kampf um 
das Christentum s nemcsak nagy apo- 
logetikai munka, hanem a német teo
lógiában való orientálódás útmuta
tója is er'yben. Nem sokkal később, 
1924-ben jelent meg kis dogmatikája: 
Die Lehre des Luthertum s im Ab
riss, amelyet mtár 1926-ban magyar 
nyelvre is lefordítottak. E munkája 
tette nevét különösen ismertté és sze
mélyét népszerűvé .

A második Lutheránus Viléggyűlé- 
»em, 1929 ben Kopanhágában

a legnagyobb evangélikus teoló
gusok nagygyűlésén előadásával 
és felszólalásaival joggal érde
melte ki ezt az elismerő jelzőt: az 
új lutheránizm us legmarkánsabb 

képviselője.
Ügy tekintett rá azon a gyűlésen a

800 kiküldött, mint aki nemcsak leg
többet tud a régi dcgimatörténészek 
tudásával egyezően mindent, hanem 
mint olyan, akitől a jövőben nagyon 
sok és kiváló alkotást vér a világ 
lutheránizimusa.

Ebben a Várakozásában nem is 
csalódott egyházunk egésze. A har
madik Lutheránus Vilégtgyűlés előtt

megjelent legnagyobb műve: 
Morphologie des Luthertums. So
kak meggyőződése az, hogy evan
gélikus egyházunknak életében 
ez az a könyv, amelyet minden 
valamirevaló teológusnak ismer
nie kell, s ez az a nagy tanul
mány, amelyet hívő és komoly 
teológus egyaránt nélkülözhetet
lennek kell tartson lelkész! és 

egyházi szolgálatában.
Teológiai tudományos munkásságát 

megkoronázta Dogmatikaijával, me
lyet Der christliche Glaube címen 
jelentetett meg 1940-ben.

Temetésén eok tanártársán és ta
nítványán kívül jelen volt D. Hans 
Melser müncheni püspök, aki egyben 
országos püspöke a német egyháznak.

Mi hisszük, hogy szelleme és teoló
giai alkotásai élni fognak s ahogy 
Elért nagy munkáiban az egyház- 
atyáktól kezdve minden jelentős mű
vet olvasott és idézett, az elkövetke
zendő Időkben nagy és kis teológusok 
a világ minden táján Elért műveiből 
fognak idézni évszázadokon át.

A magyarországi evangélikus lel
készek és teológusok között sok ta
nítványa és barátja volt. Magille- 
tődve írjuk ezeket a sorokat, hálás 
kegyelettel gondolunk nagy szolgála
tára és áldott emlékét kegyelettel és 
szeretettel őrizzük magunk között.

Dr. Gaudy László

Készülj az ige hallgatására
— Mai. 3, 1—7a.

Á dven t — latin szó — eljövetelt, a keresztyén egyház szóhasznála
tában Istennek a Jézus Krisztusban e világra eljövetelét, megérkezését 
jelenti a bűnös emberiség megváltása céljából. Ádvent első vasárnap
jának üzenete úgy szólt hozzánk, hogy bár Isten az ő igéjében és szent
ségeiben állandó eljövetelben, közelségben van az 6 gyülekezete szá
mára, mégis feladatunk, hogy keressük őt, »-amíg megtalálható« (Ézŝ  
55, 6.). Ádvent második vasárnapja is arra figyelmeztet, hogy akit kere
sünk, az minden bizonnyal »eljön az ő templomába« (1. v.).

G ELJÖN A Z  ö  GYÜLEKEZETÉHEZ. Azokat keresi elsősorban, akik
az övéi és akiknek elsősorban volna feladata, hogy őt keressék. Es hányán 
vannak az »övéi« közül, akik megfáradtak az ő keresésében, vagy akik 
türelmetlenül várják az 6 megjelenését. Pedig ő bizonyosan eljön,’ csak 
talán nem úgy, ahogyan azt »övéi« közül sokan elképzelik.

MERT Ö ÍTÉLETRE JÖN. (5. v.), követével »megtisztíttatja maga 
előtt az utat«. És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor?« Ítéletét első
sorban az ő házán, övéin kezdi el: »megtisztítja Lávi fiait«. Igen az egy
ház és a gyülekezet nem kerülheti el az ő ítéletét. Igen jó, ha ezt tuda
tosítjuk önmagunkban és leszámolunk mindenfajta hamis »reakciós« 
Itéletvárással, amely mindig másra várja Isten ítéletét és nem önma
gára. És nem véletlen az sem, hogy igénk szerint Isten éppen azok ellen 
lesz »gyors -tanú«, »akik, megrövidítik a munkások bérét, az özvegyet 
és árvát« (5. v.). Ádvent idején ne tévesszük szem elől, hogy ilyen »ád
vent« is lesz.

AZ ÜR ÍTÉLETTARTÁSÁNAK CÉLJA azonban nem a megsemmisí
tés, hanem a megtisztítás (3. v.). Meg akarja tisztítani népét mindenfajta 
hamis istenszolgálattól. Azt akarja, hogy az ő gyülekezete igaz áldozatot 
vigyen oda őnéki. És ezt joggal elvárhatja övéitől. Akkor, amikor szent 
Fiát, a mi Urunk Jézus Krisztusnak elküldésével, hozzánk jövetelével 
atyai szíve szeretetével a legnagyobb áldozatát hozta meg érettünk, jog
gal kívánhatja tőlünk, hogy mi is vigyük elébe bűnbánó, hozzátérő szí
vünknek hamisítatlan, tiszta hálaáldozatát (3. és 7. v.). Azt szeretné, hogy 
megérdemelt megítéltetésünk helyett bűnbocsátó kegyelmében részesül
jünk. Vegyük ezt is észre és adjunk hálát azért, hogy ebben az ádventben 
egyházunk és benne mi magunk Is Isten ítélete előtt, az ő kegyelme alatt 
állhatunk és szolgálhatunk! Mekis Ádám

M aiaklás 4, 1—6.
Helyzeténél fogva az ótestámentum utolsó fejezete ez az ige. Ötestá- 

tnentumi próféta írta, de a mondanivalójából már újtestámentumi üze
net csendül ki. Nem az első ádventről szól ugyan, az »idők teljességé
ről«, hanem a második ádventről, az ítélet napjáról.

Az ítélet napjának komor színekkel való ecsetelése után azt is ol
vashatjuk, ez a nap az »igazság napja« az istenfélő emberek számára. 
Mi azonban, az első és a második ádvent között élő emberek tudjuk, 
hogy csak akkor  ̂ reménykedhetünk az ítéletnapon való megmaradá
sunkban, ha az ítéletre érkező Krisztus, előbb »igazzá« tesz bennünket.

Mégsem kell kétségbeesnünk, mert Krisztus ítéletre való vissza
érkezése előtt hirdettetl az evangéliumot, hogy az emberek között ki
alakuljon az Isten akarata szerinti közösség.

ADJUNK HALÁT, am iért az idei ádventben tovább hangzik az 
evangélium és van alkalom annak hallgatására és m egtartására.

VALLJUK meg, hogy a  második ádventre figyelmeztető igét — 
m int »kellemetlent« — sokszor elengedtük a fülünk mellett.

KÖNYÖRÖGJÜNK aa igehirdetés tisztaságáért, az igehlrdetök 
hűségéért és az igehallgatók hitéért, hogy az evangélium hitet ébresz- 
szen, szeretetet árasszon és békességet terem tsen az em berek között, 
még mielőtt Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat. Jávor Pál .

HETI IGE: Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emel
jétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok! Lk. 21, 28.
December 5., vasárnap. — Rm. 15, 4—13.

örömmel és reménységgel várjuk az Űr Jézus megígért dicsőséges 
visszajövetelét! Ennek a bolddog reménységnek fényében meg kell 
szűnnie minden széthúzásnak, civódásnak. Segítsük egymást, viseljük el 
egymás gyengeségeit, bűneit. Egy szívvel, egy szájjal dicsérjük Istent!
December 6., hétfő. — Lk. 12, 35—40.

Nem tudjuk, mikor jön Jézus, Sőt Ö maga mondja, hogy olyankor 
fog jönni, amikor a legkevésbé gondoljuk. Legyünk tehát készenlét
ben és minden napon és minden órában várjuk öt. Milyen öröm lesz, 
ha az Ő dolgában fáradozva, a szeretet cselekedetei közben talál 
minket!
December 7., kedd. — 2. Tessz. 3, 1—5.

IIHa csak a mi erőnkön múlna, meg kellene szégyemülnünk Krisz
tus előtt, amikor visszajön. De hű az Üir, Ö az, aló megerősít és megőriz 
a gonosztól. Hozzá könyörögjünk, hogy igazgassa szíveinket iránta való 
szeretette és állhatatosságra.
December 8., szerda. — Zak. 2, 10—13.

Isten közelsége oly igen jó nékem! Jézus eljövetelében maga Isten 
jön hozzánk. Nem is csak rövid látogatásra, közöttünk marad, velünk 
lakik. Ez igazán evangélium, valódi örömhír! Hiszen minden bajunkat, 
fájdalmunkat, könnyünket az okozta, hogy messzire szakadtunk 
Ötöle.
December 9., csütörtök. — Mk. 13, 5—13.

Jézus figyelmeztet bennünket, hogy az Ö eljövetelére fel kell ké
szülnünk, mert a végső időben nem lehet bizonytalan, lanyha hittel, 
mindvégig megállni.
December 10., péntek. — Lk. 17, 20—25.

Isten országa most szemmel nem látható módon terjed az ige által, 
embertől emberig, hitből hitbe. De mikor Jézus visszajön, az Ű dicső
ségének sugárzását mindenki látni fogja.
December 11., szombat. — Ézs. 35, 1—7.

Isten nélkül kopár, víztelen sivatag a mi bűnös életünk. Bűneink
ben lelkünket szomjúság emészti Isten után, míg csak Jézus bűnbocsá
natának élő vízével fel nem üdít. De a visszatérő Jézus véglegesen meg
szabadít a bűntől. AZ Istennel való örök szeretetközösség most még el 
sem képzelhető boldogság lesz számúnkra. Benes Miklós

Ú TM U TATÓ  a  b ib lia  r e n d sz e r e s  o lv a sá sá h o z
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4 EVANGÉLIKUS ÉLET

(8. folytatás.)
A nagygyűlésnek magyar «viszony

latiban két kimagaslóan nagy ese
ménye volt. Péter János református 
püspök előadást tartott a hivatalos 
látogatóknak és a magyar delegáció 
meghívta az Evanstonban választott

DEZSÉRY LÁSZLÓ:

EVANSTONI RIPO RT
új Központi Bizottságot, hogy 
ülését Magyarországoi- tartsa.

első

P é te r  Ján o s p ü sp ö k  e lő a d á s a
Az első hét derekén a hivatalos 

látogatók kb. 1200 főnyi serege az ú. 
n. Scott Hallban gyülekezett, hogy 
meghallgasson három előadást az 
evangélizáció (kérdéséről. A mai egy
ház bizonyságtétele a környező vi
lágban, ez volt az előadások fő kér
dése és méltán érdekelt a hivatalos 
látogatókon kívül több mint négy
száz újságírót is. A hallgatóság fe
szülten várta Péter János püspök 
beszédét: »Az egyház bizonyságtétele 
Magyarországon.«

A gyűlésen George Appleton, a Brit 
Missziói Társaság főtitkára elnökölt 
és rendkívüli melegséggel üdvözölte 
Péter János püspököt. Amikor ezt. 
mondta: »Ö testvérünk és barátunk«

' — a hallgatóság nagy tapsban tört ki. 
Péter püspök gyönyörű angolsággal 
olvasta előadását «-Feladatom ket
tős: tájékoztatás és bizonyságtétel... 
De tájékoztatásom csak akkor ele
ven és hiteles, ha az egyúttal bi
zonyságtétel is.« Majd a püspök így 
folytatta: »Vísser’t Hooft főtitkár az 
előadást kérő levelében ezt is írta: 
»A magyarországi beszámoló nagy 
mértékben fogja gazdagítani az 
Evanstonban egybegyűltek ökume
nikus öntudatát.« Valóban, ilyen ter
mészetű összejövetelen, mint ami
lyenen mi most együtt vagyunk, 
csak az ökumenikus párbeszéd felté
tele alatt lehet bármely egyház evan
gelizációs munkájáról beszélni.

Az evangélizációnak sincs egye
temleges sablonja. Az itt  kép
viselt különböző ágazatok más
más szerepet szánnak az evangé
lizációnak, m ásra kívánják  tenni 
a  hangsúlyt, m ás módszert ta r
tanak helyesnek, m ást tekintenek 
az evangélizáció alanyának asze
rint, hogy milyen a  tanításuk 
Isten igéjéről, a  gyülekezeti is
tentiszteletről, az egyház lénye
géről, az üdvösség m unkálásáról.

De nemcsak felekezetek szerint va- 
riálódnak az evangélizációs felada
tok és módszerek, hanem az egyház
történeti előzmények és a társa
dalmi szituációk szerint is. A zarán
dok atyák missziójából sarjadt ame
rikai evangéliumi keresztyénség más 
feladatot old meg az evangélizáció 
útján, mint Európában a Nagy-kon- 

* stantini koncepció, a corpus Ghris- 
ti árum felbomlásának tünetei kö
zött, a szekularizáció különböző fá
zisaiban élő egyházak.« Majd így 
folytatta:

«A különbözőségekben is egyetér
tést kereső ökuménikus lélekkel 
igyekszem kifejezni azt. hogy mit ér
tünk az Isten igéje hirdetésében élő 
egyházban az evangélizáció sajátos 
funkcióján.

Ha Isten igéjével jól él az egy
ház, akkor minden életmegnyil
vánulása, tehát minden igehir
detés, a sákram entum ok kiszol
gáltatása, a  tagok együttélése, a 
szeretetszolgálat, az egyházfe
gyelem, a  pénzügyek, egyszóval 
egész élettevékenysége evangéli- 
záció, vagyis az Űr Jézus Krisz
tusban elvégzett váltság és új 
teremtés öröm hírének életadó 
közlése az em berekkel az egyhá
zon belül és az egyház körül.«

•  A magyar viszonyokat így vá
zolta a püspök: »Alázatos és hálás 
6zíwfel mondjuk a magyar protes
táns egyházakban, hogy a második 
világháború eseményei között s a 
második világháború után, felszaba
dulva a múlt sok káros megkö-1

töttségétől, Isten megtartotta ígére
tét: «Semmit sem cselekszik az én 
uram, az Ür, míg meg nem jelenti 
titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak« 
(Ámósz 3, 7.). Az újrarendeződés 
eseményei között Isten nem hagyta 
világos beszéd nélkül az ő gyüleke
zetét, hanem Szentlelke erejével ha
talmasan evangélizált közöttünk. 
Ahol ilyen evangélizáció történik, 
ott bűnök tárulnak fel, kísértések 
válnak nyilvánvalókká és erőtlenül
nék meg, ott elhagyja a bűnös az ő 
gondolatait s megtér a maga utairól 
Isten útjaira. (Ézs. 53, 7—9.) Isten 
igéjének a bennünk ellene emelt 
magaslatok ellen vívott ilyen küz
delmében éltünk és élünk (II. Kor. 
10, 5.).

Ahol az evangélium így feltárul, 
ott Isten igéje állandó korrekciókat 
alkalmaz az egyház és annak tagjai 
életén, a nemegyház így lesz egy
házzá, a nemnép néppé. (Hózs. 2, 
22.) Ha azt veszem számba, hogy 
milyen gazdagon szólt és szól Isten 
kinyilatkoztatása, akkor szégyenkez
nem kell azon, hogy milyen keveset 
fogtunk fel belőle s milyen kevés 
gyümölcsét termettük. De ha azt ve
szem számba, hogy sokszor akara
tunk ellenére milyen sokat igazított 
rajtunk, akkor azt kell mondanom, 
hogy Isten beszéde mégsem tért üre
sen vissza. (Ézs. 55, 11.)«

Ezután Péter püspök egyházi éle
tünk különböző fontos megnyilvánu
lásairól nyilatkozott. Lelkésznevelé
sünkről így: »A teológiailag indiffe- 
rens, liberális, racionalista irányza
tok. régi képviselői 'helyett a Szent- 
írásban, az egyház hitvallásában, az 
egyház mai szolgálatában az öku- 
méné nagy közösségében mélyen be
gyökerezett professzorok működnek 
az akadémiák tanszékein.« Egyhá
zaink háztartásáról így: «A régen 
béiházak, javadalma földek jövedel
mére támaszkodó egyház most egyre 
inkább abból él, amire Ura utalta: a 
benne hangzó igéből, a gyülekezet 
hitéből és áldozatkészségéből.« Az 
igehirdetésről így: »Ha összehason
lítjuk a ma tényleg hangzó igehirde
tést a régivel, hálásan látjuk, hogy 
minden tudatos emberi beavatkozás 
nélkül Isten igéjének legközpontibb 
mondanivalója kapott hangsúlyt s 
ugyanakkor az egyetemes keresztyén
ség és egyetemes emberiség Isten sze- 
retetét érdeklő kérdéseinek távlatai 
nyílnak fel benne.

A gyülekezet érdeklődése pedig
nem az egyházi élet melléktü
neteit keresi, hanem  Istennek azt
a  legszükségesebb beszédét, 

amely alkalm as időben való 
segítség.«

Péter püspök ezután őszintén fel
tárta a magyarországi protestántiz- 
mus mai kísértéseit, de ahogy a kül
földi egyházi lapok visszhangjából 
kitűnik, a kísértéseinkről való beszá
moló egyben mély tanítás volt a vi
lág valamennyi egyháza számára. «A 
$zekularizációs folyamat intenzívebb 
időszakaiban az az egyház kísértése, 
hogy az újra felfedezett igét az em
beri önbiztosítás ösztönével s em
beri ügyeskedéssel a 6zekularizációs 
folyamat visszafordítására használja. 
Az európai kontinens szekularizációs 
időszakainak és az ébredési mozgal
maknak az egybeesése, az ilyen kor
szakók közelebbi vizsgálata bőven 
mutat erre a kísértésre példát a 
múltból. Az egyháznak azonban nem 
emlberi társulások természetrajza 
szerint kell átélnie az ilyen idösza-
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kcfcat, hanem reménységben és bizo
nyosságban tudakolva Isten igéjéből, 
hogy Isten tiszta igéjének mi az al
kalmatos időben való segítése a gyü
lekezet számára.«

Az egyház közéleti feladatáról a 
püspök így szólott: -Az evangélium 
teljességének keresése őriz egy to
vábbi kísértéstől. A szekularizáció 
folyamata azzal a kísértéssel jár 
együft az egyház számára, hogy a 
közéleti felelősségről lemondva, az 
emberi együttélés általános kérdései
től elmenekülve, szellemi gettóba vo
nuljon vissza ® az evangéliumot úgy 
tekintse, mint valami zugolyéban lett 
dolgot.

A megtérés és megszentelödés 
együtthirdetése, az Isten-szere
tet és em ber-szeretet együttes 
igénye, a  bűn és megváltás koz
mikus összefüggéseinek sejtése, 
az új ég és új föld Ígéretének 
felfogása tan ítja  a gyülekezetei 
arra, hogy nyitott hittel nézze az 
egész közéletet, benne gyako
rolja felelősségét s igyekezzék 
m indenütt ott lenni, ahol az em
berért, az em ber szenvedése el
len s az em ber javáért Isten di
csőségére valami jót lehet tenni. 
Ebben a  közéleti felelősségben 
ott van egyházunk az emberi 
együttélés Isten igéje szám ára 

jelentős minden ügyében.
így abban a hálaadásban is, hogy 
1932. óta ezekben a hónapokban le
het legelőször elmondani, hogy a 
földkerekségén sehol sincsenek nyílt 
háborús események.«

Az egyház és a társadalmi rend
szer összefüggéséről pedig tisztán 
csengett Péter János püspök bizony
ságtétele, mert azokra a világos és 
igaz alapelvekre támaszkodott, me
lyek az egyház és állam szétválasz
tásának gyakorlatát építették ki ha
zánkban. »A szekularizáció és a tár
sadalmi átalakulás kérdései között 
állandó az a kísértés, hogy az egyház 
egyszerűen hagyja sodortatni magát 
az események által. Ezzel a kísértés
sel szemben azáltal találunk védel
met, hogy hitvallásaink bizonyságté
telében s mindenekfelett a  Szent
írás kinyilatkoztatásaiban erősen 
megfogódzva valljuk, hirdetjük, gya
koroljuk, hogy

a  világ kezdetétől annak végéig 
Isten igéje által e földön egybe- 
gyűjtött egyház léte nincs egyet
len társadalm i rendszerhez sem 
kötve, hanem  a társadalm i rend
szerek változásaitól szabadon 
szolgál Urának, az em berek kö
zött, az emberi történelem  útján.
Az egyházon belül és az egyházon 
kívül m inden ennek ellentmondó 
nézettel valljuk az egyház ú tjá

nak  ezt a  szabadságát.
Azt hiszem, hogy nemcsak nálunk, 
hanem szerte az egész világon, va
lahol csak egyház él, az egyháznak 
ezt a társadalmi rendszerékhez nem 
kötött szabadságát kellene képvisel
nünk minden eddiginél bátrabban és 
határozottabban. Igehirdetésünk nem 
lenne alkalmas időben való segítség, 
ha ez a vallástátel nem lenne része 
bizonyságtételünknek.«

Az előadást, nagy taps fogadta s a 
gyűlés valóságos keresztyén lelki ta
lálkozó lett, amikor az elnöklő an
gol lelkész felszólította a hallgatósá
got, hogy mondják el együtt egy tá- 
szafcanyári asszony imádságát, me
lyet a svájci ökumenikus sajtószol
gálat még Evanston előtt közölt s 
melyet most Péter János püspök idé
zett az előadásában. A közönség fel
állt és együtt imádkozta az imádsá
got: «Édes Atyánk, légy áldott, hogy 
Neked drága gyermekeid vannak 
mindenmerre ezen a világon. Légy 
áldott, hogy testvéreinkké szülted 
őket Szentlelked által a mi Urunk 
Jézus Krisztusban. Áldj meg ben
nünket, őket és minket minden- 
merre, Édesatyánk, hogy az Egyhá
zak Világtanácséban egyek lehes
sünk. Áldd meg azokat, akik ezen 
munkálkodnak.«

Az újságok fő témája lett napokig 
Péter püspöknek ez az előadása. 
Idézték, támadták, dicsérték fel
váltva, a magyar bizonyságtétel elvi 
igazságai azonban átsugározták eze
ket a beszámolókat is. Az előadás 
részleteit később televízióba vették.

Az előadással kapcsolatban a The 
Times augusztus 18-i száma fejezte 
ki a közvéleményt. »Péter püspök 
gondosan előadott, tanulmánya jól 
kifejtett felszólalást tartalmazott.«
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Jelentősége az volt, hogy tárgyilagos, 
önbínáló és reményteljes hangot 
adott a magyar protestantizmus va
lóságos életéről és problémáiról. Az 
egyház élete tükröződött belőle úgy, 
hegy a magyarországi egyházi kér
déseket fel tudta vetni a többi egy
házak felé is. ökuménikus kapcsolat

teremtődött általa a különböző egy
házak képviselői között éppen azon 
a ponton, ahol az egyház szívverését 
lehet érezni, — az egyházi misszió 
pontján. . .

A hivatalos Amerika azonban nem 
nyugodott. Az egyháziak építgették, 
sőt szent pillanatokban — mint ami
lyen ez is volt — megteremtették a 
közösséget egymással. Az amerikai 
rendszer azonban nem akart közös
séget Kelet és Nyugat egyházai kö
zött.

E gy m é lta tla n  k ísé r le t

2-545341. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

Egy Bentley nevű amerikai kon
gresszusi tag kongresszusi bizottsá
got alakított még a nyár elején arra. 
hogy «kivizsgálja a kommunisták te
vékenységét Magyarországon«. A bi
zottság különböző, többségükben ka
tolikus kongresszus: tagokból állott, 
akik abban az egyben megegyeztek, 
hogy a magyarországi történelmi 
fordulattal kapcsolatban -»szenzációs 
leleplezéseket« tehetnek s a leleple
zések útján maguknak feltűnést biz
tosíthatnak a szenzációra éhes saj
tóban az amerikai szenátusi válasz
tások előtt. Még az evanstoni nagy
gyűlés előtt nagyhangú nyilatkozato
kat tettek és kilátásba helyezték, 
hogy a magyar egyházi viszonyokat 
is meg fogják vizsgálni a tanúvallo
mások során. Az Egyházak Világta- 
nécsa vezetői már ekkor tiltakoztak 
ez ellen, hogy az amerikai szenátus 
néhány tagja éppen az Egyházak Vi
lágtanácsa nagygyűlése idején, önző 
politikai célokból manőverezhessen 
az egyházi kérdések között. Bentley 
akkor egy amerikai egyházi küldött
ségnek megígérte, hogy »tisztességes 
eszközökkel« fogja végezni «munká
ját« és nem nehezíti meg illetéktelen 
módon az egyházak viszonyát. Bent
ley úr azonban nem tartotta meg a 
szavát. A nagygyűlés folyamán sze- 
dett-vedett emigránsokat hallgatott 
ki a magyar kérdésben. »A tanúk» 
azonban semmitmondó nyilatkozato
kat tettek s a »Kersten-revű« — aho
gyan a bizottság munkáját a  The 
Nation című newyorki lap jellemezte 
— már-már érdektelenségbe fulladt. 
A közönséget nem érdekelték ezek a 
kihallgatások. Bentley tehát arra ha
tározta el magát, hogy vakmerő kí
sérletet tesz arra, hogy a közvéle
mény figyelmét maga felé fordítsa. 
Meghívta az evanstoni magyar dele
gáció mind az öt tagját, hogy »tegye
le k  eskü alatt vallomást bizottsága 
előtt a magyar helyzetre vonatkozó
lag.« A táviratot D. Bereczky Al
bert püspökhöz intézte és jellegzetes 
amerikai módszerrel azt hamaraob 
bocsátotta a sajtó rendelkezésére, 
mint ahogy elfcüldötte g magyar de
legációnak. Az újságírók lázban ég
tek és ostromolták a magyar delegá
ciót nyilatkozatért a »meghívással« 
kapcsolatban. Magyar részről azon
ban csak egy nyilatkozat hangzott 
el. Bereczky Albert püspök ennyit 
mondott egy nagy lap képviselőjé
nek: «Bentley tevékenysége méltat
lan arra, hogy nyilatkozatot tegyünk 
vele kapcsolatban.«

A nagygyűlés tagjait azonban órá
ról órára erősebben öntötte el az un
dor ezzel az amerikai provokációval 
kapcsolatban. A nagygyűlés vezető
sége megbeszélésre hívta a magyar 
delegációt s ott közölték, hogy maga 
a nagygyűlés vezetősége fogja vissza
utasítani ezt a nemzetközi életben 
rikítóan szokatlan kísérletet. Dr. Fry, 
az amerikai lutheránus egyház el

nöke, aki egyben az Egyházak Világ- 
tanácsa Központi Bizottsága alelnö- 
ke is, (ma pedig már elnöke), utasí
totta vissza kioktató, elítélő távirat
ban Bentley provokációját. Illetékte
lennek és illetlennek minősítette. 
Utána sajtóértekezleten nyilatkozott 
és kijelentete, hogy lehetetlennek 
tartja, hogy amenyiben ő Magyar- 
országra menne, ott egy parlamenti 
csoport őt így hívná meg és ha az 
mégis megtörténnék, ő természetesen 
nem menne el. Dr. Fry ezen a sajtó- 
értekezleten nagy erőfeszítést fej
tett ki annak érdekében is, hogy 
óvja a sajtót attól, hogy a nagygyű
lés valódi témájáról politikai szen
zációk irányába terelje el a közön
ség figyelmét.

Pariin, a nagygyűlés sajtóügyi osz
tályának elnöke volt annakidején a 
jogtanácsosa Oxnam amerikai püs
pöknek, amikor őt egy kongresszusi 
vizsgálóbizottság a McCarthy ellen 
intézett támadása miatt kihallgatta. 
Dr. Pariinban frissen éltek ezek a 
tapasztalatok és most a hatalmas 
sajtóértekezleten szenvedélyes táma
dást intézett ezek ellen a módszerek 
ellen. Pariin amerikai wall-street 
ügyész visszautasítva Bentley meghí
vását, a következőket mondotta az 
újságírók előtt: »A magyar delegátu
sok példás magatartást tanúsítanak. 
Kizárólag az Egyházak Világtaná
csának ügyeivel foglalkoznak. Egye
dül amerikaiak részéről történtek 
olyan kísérletek, hogy kívülálló kér
dések tárgyalásába vonják be őket. 
Jelenlétük jelentős hozzájárulás a 
Világtanács üléséhez. Volt alkalmunk 
vitatkozni velük, megismerni szem
pontjaikat és jobban megismerni 
őket.« A The Christian Century ezt 
írta erről a sajtóértekezletről; mely
ben voltaképpen amerikaiak támad
ták a magyar delegáció védelmében 
az amerikai kongresszusi bizottságot: 
-Pariin nagy hévvel beszélt és azután 
elnézést kért azért, hogy nem tud 
uralkodni magán erről a kérdésről 
6zólva.«

De mások sem uralkodtak magu
kon, amikor erről a kérdésről szólot
ták. Oxnam püspök «példátlan szem
telenségnek« minősítette Bentley ak
cióját. Az előbb idézett egyházi lap 
ügy fejezte be cikkét: »Bentley úr 
most az Egyházak Világtanácsa szám
lájára spekulált ki szenzációt. Mód
szere méltatlan az Egyesült Államok 
kongresszusához.« A német Sonn
tagsblatt Bentleyt így jellemezte: 
-McCarthy szellemétől megszállt 
kongresszusi tag«. Véleményét pedig 
az ügyről így fogalmazta: »Egyetlen 
civilizált államban sem szokás az 
idegen látogatóknak eskü alatti val
lomások érdekében belföldi hatósá
gok elé idézése.«

Az amerikai politika ismét rosszul 
számított. Az egyházi, de nyugodtan 
mondhatjuk, az amerikai közvéle
mény is Bentley ellen szavazott.

M eghív tuk  a  K özponti B izo ttságo t
Míg azonban amerikai tartózkodá

sunk egész első szakaszán azzal kel
lett vesződnünk, hogyan végez
zük el szolgálatunkat az amerikai 
kormány különböző mesterkedései 
között, melyek arra irányulták, hogy 
bennünket vallásszabadságunkban, 
szólásszabadságunkban és mozgás- 
szabadságunkban korlátozzanak, tá
viratilag engedélyt kértünk a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház 
Egyetemes Tanácsától és a Magyar 
Református Egyház Zsinati Tanácsá
tól arra, hogy az Egyházak Világta
nácsa Evanstonban választandó új 
Központi Bizottságát, ezt a több mint 
száztagú előkelő egyházi testületet 
meghívhassuk Magyarországra, hogy 
az itt tarthassa egyik legközelebbi 
ülését. Idehaza összeült az Evangé
likus Egyetemes Tanács és a Refor
mátus Zsinati Tanács és táviratban 
megkaptuk tőlük az engedélyt a meg
hívásra.

A meghívást mind az ötünk alá
írásával adtuk át egyházaink 
nevében Visser’t Hooft főtitkár
nak. A levélben többek között ez 
állott: -A  m agyar egyházak a 
Központi Bizottság meghívásával 
hálájukat szeretnék kifejezésre 
ju tta tn i azokért a  jó szolgálato
kért, melyeket a Világtanács az 
egyházak érdekében végzett és 
egyben reménységeik megvalósí
tásaképpen el szeretnénk mélyí
teni a  tényleges kapcsolatokat 
és a  testvéri közösséget a  Világ- 
tanács és a  magyarországi egy

házak között. Bizonyosak va
gyunk abban, hogy a  vízumok 
megadása és a teljes mozgási és 
szólásszabadság tekintetében pro
blémák nem fognak felmerülni.«

A meghívást később D. Bereczky Al
bert püspök a nagygyűlés egyik esti 
teljes ülésén is átadlg. Beszédében 
többek között a következőkét mond
ta: -A nagygyűlés tagjai bizonyára 
megértik annak a ténynek jelentő
ségét, hogy Magyarországon alkalom 
kínálkozik egy olyan ökuménikus ta
lálkozásra, ahol az Egyházaik Világ
tanácsának keretében a világ nyu
gati és keleti részeinek egyházai 
teljes szabadságban tanácskozhatnak 
majd.«

A nagygyűlés köszönettel vette a 
meghívást, a Központi Bizottság pe
dig a nagygyűlés után úgy döntött, 
hogy első ülését Svájcban tartja, 
hogy a bizottság tagjai megismer
kedjenek a Világtanács központjával, 
második gyűlését pedig 1956-ban 
tervbe vette Magyarországon. Az 
igaz egyháziak nagy figyelemre mél
tatták ezt a magyar meghívást, a 
»ajtó nagy szenzációként közölte s 
az egész nagygyűlés szélesen tár
gyalta a magvar egyházaknak ezt a 
lépését. Ügy értelmezték azt, mint 
egyházaink méltó, keresztyén vá
laszát mindarra, amelyben a magyar 
delegációt -az amerikai politikai kö
rök részesítették. . .

(Folytatjuk.)



„Nezzetek a romokra és tanuljátok szeretni a békét!64
Tíz esztendeje robban to tták  f e l  SS-katonák a  vecsési tem plom ot

A vecsési egyházközség közgyűlésének távirat* 
az Egyházak Világlanáesa elnökségéhez 

és a Béke-Világtanácshoz
1944 ősaén talán csafc annyit tu

dott az ország közvéleménye Ve- 
csé&ről, hogy kiváló káposzta termelő 
község. 1944 ősze óta Vecsés iszonyú 
jelképpé vált. Itt építették ki a 
visszavonuló német csapatok első 
védőállásukat, máedőtt Budapest 
roonmátételének szörnyű gaztettéhez 
fogtak volna. Itt lőtték agyon Sbein- 
mete kapitányt, aki mint parlamen
ter tárgyalásokat kívánt folytatni a 
főváros háborús megkímélése felől. 
Ma a vértanú parlamentereknek az 
országút mellett felállított emlékmű
ve emlékeztet a tíz évvel ezelőtti ese
ményekre, de ezeknek az esemé
nyeknek az emlékét idézi fel a né
met SS-kiatomák által felrobbantott 
vecsési evangélikus templom és pap
iak romja is.

A romtemplom mellett most az 
Egyházak Világtanácsa által 1946- 
ban adományozott barakktemplom 
áll Advent másodük vasárnapján, 
december 5-én itt emlékezett vissza 
a gyülekezet 1944 december 9-re, a 
templom felrobbantásának napjára. 
Az ünnepi közgyűlést megelőző is
tentiszteleten Dezséry László püspök 
hirdette az igét Malakiás 3, 1—7. 
alapján. Az igében szereplő ezen 
kérdésre: »De miben térjünk meg?« 
a következőket mondotta:

Térjünk meg abból, hogy mi ke
resztyének azt higgyük: a mi 
erkölcsi állásfoglalásunk nélkül 
is megszabadítható az ember- 
világ a  nyomorúságtól. Térjünk 
meg abból, hogy az egyéni ke
gyesség elég az üdvösséghez, és 
abból a gondolkodásmódból, hogy 
■majd holnap«. T érjünk abba a 
gondolkodásmódba, hogy »most« 
»én is« azon leszek, hogy való
ban megmenekedjék az em
beriség a háborútól és a nyo

morúságtól.

Akkor járunk az igazság útján, ha 
a dolgokból nem csinálunk messzi 
elméleteket. Magunkra gondoljunk, 
a szomszédainkra, a következő or
szág lakóira és arra, amit sze
meinkkel láttunk 1944—45-ben és 
ügy térjünk meg a keresztyén cse
lekvéshez, hogy ne következhessek 
mégegyszer az amberviliágra ilyen 
háború és ilyen nyomor.«

Az istentisztelet után tartott köz
gyűlést Bender Mihály másod- 
felügyelő nyitotta meg. Hegedűs 
bajos vecsési lelkész ismertette a 
emplom felrobbantásának történe

tét.
Amikor az emlékezés vissza
idézi fájdalm unkat — mondotta 
— amikor e fájdalm unkban ú j
ból halljuk az összeroskadt 
templom égrekiáltó faldarabjai 
között a szél sirám ait, egész 
bensőnk benne él a kifosztott- 
ság és árvaság am a keserűsé
gében, am it nekünk hozott az ezt 
az országot, népet, egyházat 

nyomorba döntő háború.

Ezt a keserűséget mi már akkor 
éreztük, amikor a fegyverek zaja ! 
még távol volt, de köztünk mind ; 
sűrűbb lett a német szó. Német ka- i 
tonaság szállta meg a repülőteret, : 
a község minden neszében katonák 
voltak, akik készítettek védelmi vo- | 
nalukat Budapest etbobt. Emlékez- ’ 
sunk milyen nehéz volt a lelkünk | 
az Ür házában 1944 október 31-én, j 
amikor ágyúdörrenések rezeg tették 
meg templomunk ablaküvegeit; 
amikor sietnünk kellett a reformé- j 
tus testvéreikkel közösen tartott re
formációi ünnepélyünket megtar
tani, mert bombavető gépek zúgtak 
felettünk! Imádkoztunk az embe
rek életéért, az Űrhöz 'kiáltottunk 
a békéért, a gyilkoló tűzszerszámol; 
slnémulásáért! Ezen a napon ne
műit meg a templomunk. A refor
mációi ünnepély után már’ két nap I 
múlva a hadműveletek színtere lett i 
Veosés. Templomunk tornyában né- j 
met katonai megfigyelők voltak, i 
akik a Gyál felől átkaroló felszaba
dító szovjet hadmozduiiatra figyel
tek. Kérésünk ellenére a nemet ka
tonák nem átallották gépfegyvert is ! 
felvinni a toronyba

Az erőszakoskodásra feleségem
mel az oltárhoz mentünk, imád
koztunk és kinyitottuk az ol
tárt bibliát a 74. zsoltár, 19. 
verséhez: »Ne adjad a fene- 
vadnak a te gerlicéidnek lelkét, 
szegényeidnek gyülekezetéről ne 
feledkezzél meg végképpen«. 
Templomunkat nem ágyúgolyó 
rombolta szét. Három belövést 
is kaptunk ugyan, de azok 
könnyen kijavíthatok lettek 
volna. SS-katonák robbantották 
fel a templomot akkor, mikor 
már megnyugtatott minket a 
Wehrmacht katonai parancsnok
sága, hogy szó sincs templom

robbantásról.
December 9-e! E háborús napon 

SS-katonák jelentek meg a falusi 
római katolikus plébánosnál és kö
vetelték a templom kulcsát. A kör
nyéket teljesen kiürítették, 300 mé- 
tei-es körzetben és felrobbantották 
a templomot. Mint akik jól végez
ték dolgukat, eljöttek a malomhoz 
és annak magas gyárszerű kémé
nyét robbantották fel. Eljöttek végül 
a mi templomunkhoz. Fél 1 vo lt. .. 
Itt is igyekeztek mindenkit, aki még 
az óvóhelyen volt, 300 méteren túlra 
zavarni. 14 aknát tetteik a temp
lomba.

Utolsónak egy H ansnak neve
zett fiatal katona fu to tt ki, 
aki elmesélte, hogy robbantás 
előtt többszörösen célbavette a 
templom oltárán lévő K risztus
képet és szíven is találta! A 
Kossuth-utca sarkán álló motor 
áram ot bocsátott a vezetékbe és 
a következő percben hatalm as 
robbanás reszkettette meg a 
levegőt. A torony felemelkedett, 
m ajd az egész templom — m int
egy fájdalm as vonaglásban — 

összeroskadt!
Egyesek .látni vélték, hogy az em
lített Hans a romok között maradt. 
A templom romjainak takarításánál 
azonban holttestét nem találtuk. — 
Romjaiban feküdt az alig tizenkét 
évvel előbb megépített kis templo
munk! Felekezeti különbség nélkül 
mindenkit fájdalom töltött el! Akik 
később, a felszabadulás után látták 
romjaiban a templomot, éppúgy 
megkönnyezték, mint akik nap mint 
nap látták december 9 óta.

A telepi katolikus és református 
templomok felrobbantására már nem 
került sor. A Wehrmacht parancs
noksága attól tartva, hogy a temp
lomunkhoz közel levő ekrazit rak
tárt robbantották fel az ellenállási 
mozgalom emberei,- a színhedyi’e 
siettek ós templomunknál tudták 
meg a valóságot. A másik katolikus 
templomhoz mentek és ott az SS- 
katonáknak betiltották a további 
robbantást. így mentesült a pusztító 
munkától a katolikus és református 
templom Vecsésen. De nem másutt! 
Pestázemtimrén .és Dunaharasztdn 
folytatták romboló munkáikat, az 
ottani templomok felrobbantását.

A romok eltakai'ításához 1945 ta
vaszán kezdtünk. A munka lassan 
ment. Hiszen a közei két hónapos 
harc után mindenkinek nagyon sok 
helyreigazitanivalója alvadt, sok há
zat kellett lakhatóvá tenni. De 
nagy ütemben folyt 1946 május-jú
niusában, amikor már a hívek tu
domására jutott, hogy az Egyházak 
Világtanácsa ránk gondolt és egy 
barakktemplomot fog nekünk ado
mányozni. A tamáskodók is halkab
bak lettek, akik mondogatták: ne
künk sem lesz többé templomunk! 
Figyelni »kezdtek. Várták a hírt. 
tesz-e igazán evangélikus templom 
Vecsésen?

Ahogyan egy sajgó sebet bekö
tözni és ápolni lehet, a háború 
okozta fájó sebünket így kötözte be 
és ápolta az Egyházak Vdlágtanács-a.

Ez a szeretet nekünk végtelenül 
jól esett! öröm égett a sze
münkben. amikor 1946 július 
5-én a romeltakaritókhoz sza
bid! am és lobogtattam a táv
iratot: A faíemplom megérke
zett! A hívek majd a váltakra 
emeltek! Pedig örömükben nem

engem, hanem az Egyházak Vi- 
Iágitanácsámtk aktív szeretetél 
akarták ünnepelni. Azóta is mé
lyen érez gyülekezetünk ma
gyarországi ökuménikus tevé
kenységünk iránt és az Egyhá
zak Világtanácsának minden sze- 
retetet, összefogást, békét szol
gáló tevékenysége iránt. Most. 
amikor templomunk felrobban
tásának tizedik évfordulóját 
tartjuk, szeretetünk és köszöne- 
t ülik meleghangú kifejezésével 
kérjük Isten áldását az Egy
házak Világlanácsára és az a 
kérésünk: szolgálják a teher- 
hordozás krisztusi törvényét, 
emeljék fel szavukat szerte a 
világon a népek összefogása 
mellett és a pusztítás háborús 

szelleme ellen!
Aki a háború szellemének déli
bábjára néz, abban hasznát ke
resi, nézzen ezekre a romokra! 
Nézzetek a romokra és tanul
játok szeretni a békét! Akik 
tanulni akarnak a jövendő út
járól: tekintsenek e fatemp
lomra, mely összefogásból, sze- 
retetből épült. Az építő munka 
nem délibáb, az építő munka 
élet, Isten igéjéből növekvő, 
szeretetben gyarapodó élet. Aki 
a háború szellemének délibáb
jában gyönyörködik, nézzen a 
romtemplomunk mellett rom
ban álló lelkészlakra.- így megy 
tönkre nemcsak egy család, 
így pusztáinak el nagy csalá
dok, országok népcsaládjai, 
lesznek hajléktalanná, sze
génnyé! Egy templom és egy 
lelkészlak romjai mellől üzen 
egy maroknyi keresztyén nép a 
világnak: ne romboljatok! Épít
setek, hogy templom, családi 
otthon, gyár hirdesse a béke 
boldogulását és legyen belőle 

Istennek dicsőség!
Mi itt Vecsésen kevesen ve

gyünk, kicsi evangélikus gyülekezet, 
de világra szóló a tapasztalatunk a 
háború szörnyűségéről s az erkölcsi 
igazság, armt tanultunk Isten igéjé
ből, igazság az egész földön. Mi át
éltük a hitleri fasizmus háborús 
őrületének minden szörnyűségét. 
Nen í tudunk elfogadni semmilyen 
érvet Nyugat-Németország újra fel
fegyverzése mellett.

Ezekben a napokban, amikor mi 
templomunk és lelkészlakásunk 
felrobbantása tizedik évfordu
lóját üljük, nyugaton azon fá
radoznak, hogy a népekkel és 
köztük a nyugati keresztyén 
emberekkel elfogadtassák a fa
sizmus felélesztésének, a német 
inilitarizmus újjáépítésének gon
dolatát és szükségét. Rombadön- 
tött templomunk és lelkészla- | 
kunk mellől tiltakozunk ez el
len a terv ellen. Az Egyházak 
Világ tanácsa egyházai szeretető- | 
bői kapott fatemplomunkból pe
dig az egész világ keresztyénsé- 
géhez szólunk: ne engedjék az J
igazságot hazugságra változtat
ni, ne engedjék a gonoszságot 
érvényesülni a jó felett. Tilta
kozzanak a német felfegyver
zés ellen, az új háború ellen és 
tegyenek meg mindent azért,
hogy békében élhessünk, az !
emberiség jólétét emelhessük, 
templomainkban Istent dicsér
hessük. Mi vecsési evangéliku
sok kevesen vagyunk, de tud
juk hogy a békeszerető embe
rek százmilliói értenek velünk ;
egyet és támogatnak minket, 

az új háború ellen.
Három hót múlva, december 26-án ; 

ünnepli községünk felszabadulásá- í 
nak tizedik évfordulóját. A mi kis | 
gyülekezetünk megnyitja e nappal! 
az ünneplést és templomában hár- ; 
deti: legyen békesség a földön és az | 
emberekhez jóakarat!

Hegedűs Lajos lelkész nem egy
szer könnyezve hallgatott beszámo- j 
lója után elsőnek Parragi György j 
Kossuth-díjas újságíró, az Orszá- J 
gos Béketanács Elnöksége névé-; 
ben szólalt fel. Kifejezte: milyen

»A Magyarországi Evangélikus Egyház vecsési egyházközsége ma 
cmlékisteniiszteleten és közgyűlésen emlékezett meg arról, hogy 1944 
december 9-én, most tíz esztendeje német SS alakulatok a vesztett há
ború dühében felrobbantották a gyülekezet templomát és parókiáját. 
A német müitarizmus áldozatává lett a gyülekezet temploma. A gyüle
kezet lelkésze családi otthonát vesztette a robbanás következtében és 
négy gyermeke halt meg a háborús nyomorúság között. A gyülekezet 
tagjai és a község lakói a község német parancsra történt kiürítése és 
fronttá alakítása következtében mérhetetlen károkat szenvedtek ember
életben és vagyonban. Gyülekezetünk ma az Egyházak Világtanácsától 
1946-ban ajándékba kapott fatemplomban emlékezik ezekre a szörnyű
ségekre. Ezen a napon figyelmünket azokra a gonosz kísérletekre irá
nyítjuk, melyeknek célja Nyugat-Németország újrafelfegyverzése, egy 
új, pusztító háború előkészítése és még nagyobb nyomorúságok felidé
zése emberek százmillői számára, mint amilyeneket mi átéltünk. Tilta
kozunk ezek ellen a kísérletek ellen. Kérjük (az Egyházak Világtaná
csát — a Béke Világtanácsot) emelje fel szavát Nyugat-Németország 
újrafelfegyverzése ellen. Védelmezze a keresztyének és nem keresztyé
nek millióit a háborús veszedelmek ellen. Imádkozunk Istenhez, hogy 
nevelje okulásra a világ népeit, juttassa érvényre a népek között a 
maga erkölcsi törvényét, tartsa távol a népektől a háborúi és a nyo
mort. Segítse a jóakaratú emberek erőfeszítéseit szerte a világon, hogy 
az emberek békéje tartósan fennmaradjon, jólétük emelkedjék, alkotó 
munkában élbessenek a földön s üdvözölhessenek a mennyben.

A vecsési evangélikus egyházközség
közgyűlése.«

»A keresztyén ember tevékeny közössésben éljen 
Krisztussal és az emberekkel«

V e tő  p ü s p ö k  f e l s z e n t e l t e  a n ó g r á d i  t e m p l o m o t

D. dr. Vető Lajos püspök felszen- 
J telte és rendeltetésének átadta a 

oánki anyaegyházközséghez tartozó 
] négyszáz lelket számláló nógrádi 
■ eaiiyegyházközség megújított temp- 
i lomét. Az ünnepélyen résatvettek 
j a banki egyházközség részéről Lovas 

Kovács András lelkész és dr. Furia 
; Kálmán felügyelő. A püspököt elkí- 
! sértek Tcssényi Kornél püspöki 
j titkár és Turcsányi Károly kerületi. 
| lelkész. A templomban a püspököt 
, a gondnak, az ifjúság és a gyüleke

zet nőtagjai köszöntötték. A temp- 
, ómat zsúfolásig megtöltötte a hívők 
serege, az oltár előtt felsorakozott 
a népviseletbe öltözött leányifjúság. 
Az ősi oltára liturgia ütem D. dr. 
Vető Lajos püspök I. Kor. 3, 16— 
17. alapján megtartotta ünnepi ige- 
hhöetését. Hálával emlékezett meg 
azokról, akik nem nézték tétlenül 
a háborús károkat szenvedett, meg
rongálódott templomot, hanem 
hozzáláttak rendbehozatalához. így 
most a megújított templom a gyü
lekezet buzgó egyházszeretetót hir
deti. A püspök hálával emlékezett 
meg arról, hogy

az utóbbi időben ez im m ár a 
harm adik templomszentelési ün
nep az Északi Egyházkerület
ben. Legyen ezért Istennek di

csőség.
»Szeretném, mondotta, ha ezen az 
ünnepnapon megértenétek, hogy a 
külső kőtemplom nem önmagáért 
van, hanem érettünk, emberekért,

hogy mi igazán Isten templomává 
legyünk«. Gondoljunk arra is, hogy 
mi önmagunkban, egyedül nem le
hetünk templommá. A kőtemplom 
sem egy kőből épül,

A lelki templom is csak sok kő
ből épülhet. Ezért nagyon fon
tos. hogy a keresztyén hívő a 
gyülekezetben és a mindennapi 
életben tevékeny közösségben él

jen Krisztussal és egymással.
A gyülekezet sohasem tarthatja 
meg a benne érlelődő lelki gyü
mölcsöket önmaga számára, ha
nem szolgálnia kell azokkal má

soknak, a világnak.«
A megújított templom felszente

lése a befejező oltári szolgálat ke
retében történt megáldással és a 
Cunfirma Deus ünnepélyes elének-
lésével.

Az istentisztelet utáni közgyűlé
sen Dr. Furia Kálmán felügyelő 
köszöntötte a püspököt, kifejezve a 
gyülekezet örömét, hogy a nagy ál
dozatkészséggel megújított' templo
mot a békét hirdető püspök szen
telte fel. »Itt nagyon szeretik a 
templomot«, mondotta. Kühn Ernő 
lelkész elmondta a templomreno
válás történetét. Lelkes szavaiból 
megtudtuk, hogy

a gyülekezet minden külső se
gítség nélkül több mint 21.990 
forint költséggel újította meg 

Isten házát.

mélyen rendítette meg mindaz, 
amit hallott és látott.

»Ennél nagyobb kiállás és meg
győzőbb érvelés a magyar bé- 
kcmozgalom mellett el sem 
képzelhető — mondotta. — Azt 
hiszem, hogy nemcsak mint 
hivő keresztyén távozom nagy 
emlékekkel, erről a megren
dítő ünnepségről, hanem azt hi
szem, hogy mint az Országos 
Béketanács Elnökségének tag
ja, mindazt amit láttam és hal
lottam, tovább kell vinnem az 
Országos Béketanács felé és 
mindenüvé, ahol a magyar bé- 
kemozgalomban beszélni kell.«
Felszólaltak még a közgyűlésen 

Evangélikus Egyházegyetem ós a 
Teológiai Akadémia nevében dr. 
Ottlyk Ernő teológiai tanúi-, a Ma
gyar Református Egyház nevében 
Dusicza Ferenc konventi osztályve
zető, a vecsési Hazafias Népfront 
nevében Nagy Károly titkár, az 
Északi Egyházkerület nevében 
Friedrich Lajos, a LeSkésznevelő In
tézet igazgatója, a Pestmegyei egy
házmegye nevében dr. Rékasy Pál 
egyházmegyei felügyelő, a pesti egy

házmegye hevében dr. Jármay 
Zsigmond egyházmegyei főjegyző.

Mélyen megrendítő volt az utolsó 
felszólalónak, a szomszédos piMsi 
egyházközség lelkészén ele: Nagy-
bocskai Vilmosnak a szaiva. A pi
lisi egyházközség templomtornyát 
ugyanabban az időben robbantották 
fel német SS alakulatok — mon
dotta Nagybocskai Vilmos.

»Az összeomló torony por- és 
füstfelhőjében — Isten nagy le
leplezést hajtott végre. A kép
mutatást leplezte le. Nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy azok
nak a német katonáknak a 
derékszíján ez a felírás voM 
olvasható: »Gott mit uns — Is
ten velünk.« Mélyen elgondol
koztató ez minden idők és a mi 
időnk keresztyénéi számára is. 
Isten másra adta nékünk az Ö' 

nevét.«
Az emlékező közgyűlés végén 

egyhangúlag fogadták el a jelen
lévők annak a táviratnak a szöve
gét, amelyet a közgyűlés az Egyhá
zak Világtanácsa elnökségéihez 
Genfbe és a Béke Világítaná cs iro
dájához Bécsbe küld meg.

„Ne adjad a fenevadnsk a te gerlicéidnek lelkét, szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképpen“ (Zsolt. 74, ±9.)
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Egyesítsünk minden erőt!
Az Országos Béketanács december 1-én sajtófogadást rendezett, 

melyen a Béke-VIlágtanács stockholmi ülésszakán részt vett magyar 
küldöttek m ondtak beszámolót. A sajtófogadáson megjelent az Országos 
Béketanács elnökségének több tagja, valam int a  hazai és kiiU'ö'di sajtó 
képviselői. Egyházunk részéről jelen volt D. dr. Vető Lajos és D. Dezséry 
László püspök és Zay László az Egyetemes Sajtóosztály ügyvivő lelkésze.

A sajtófogadóst Nánásy László, az
Országos Béüvetamács alelnölte nyi
totta meg, majd Péter János refor
mátus püspök, a Béke-Világtanács 
tagja számolt be stockholmi útjáról, 
►összefoglalóan így lehet jelle
mezni a gyűlés légkörét: nagy re
ménységek, súlyos aggodalmak kö
zött folytak a tanácskozások és a 
veszélyessé vált nemzetközi helyzet
űén is biztató eredményekre vezet
tek« — kezdte meg e'őadását a 
püspök. A továbbiakban a béke vi- 
iágmozgalom eddigi eredményeiről 
szólott a püspök, kiemelve, hogy a 
stockholmi ülésen számos olyan 
szervezetnek a vezető személyisége 
vett részt, melyek korábban a béke- 
mozgalommal nem voltak közvetlen 
kapcsolatiban, mint Josue de Castro, 
az ENSZ élelmezési és földművelési 
bizottságának elnöke. Emlékeztetett 
Péter püspök a négy év előtti 
stockholmi felhívásra, amelyet ak
kor az amerikai külügyminiszter ne
vetségesnek nevezett.

»Ma m ár nincs erkölcsös ember 
a  földön, aki ne követelné az 
atom- és hidrogénfegyverek, 
m inden tömegpusztító fegyver 

eltiltását«

— folytatta a püspök.
»Az eredmények felett érzett örö

met érthető mértékben rontották 
azok az aggodalmak, amelyek a lon
doni és párizsi egyezmények nyo
mán Nyugat-Némotország felfegy
verzésének tervéből támadtak. Mi 
jellemezte a gyű'ést ezekkel a szer
ződésekkel szemben? Mélységes er
kölcsi felháborodás, a közvetlen ve
széllyel szemben szükséges tenni
valók sürgetése és a feladatok pon
tos ismerete.«

»Az erkölcsi felháborodást főként 
az okozta, hogy az ú. n.

európai védelmi közösség tervé
nek a francia parlam entben tör
tént m egbuktatása u tán  lénye
gében megnyílt az ú t a nagyha
talm ak közötti közvetlen tárgya
lásra, a  függő kérdések rende
zése érdekében. Az erőszak po
litikájának hívei azonban a 
megnyílt alkalm at elutasították, 
helyette új akadályokat gördí
tettek a tárgyalások elé a  lon
doni és párizsi egyezményekkel.«

Számos előadó, de maga a 
stockholmi felhívás Is e szavakkal 
sürget az aktivitásra: »Egyesítsünk 
minden erőt, amíg nem késő« »Va
lóban — mondotta Péter püspök — 
a nemzetközi feszültség terén elért 
enyhülések minden eredményét ve
szélyezteti, ami most Nyugat-Német- 
országban készül. A veszélyessé vált 
helyzettel szemben magtalálta és 
megfogalmazta a gyűlés a legszük
ségesebb és legsürgősebb tennivaló
kat. Könnyein tehette ezt meg, mert 
a béke erői a világ minden táján 
tevékenyebbekké váltak, amint a tá
madó szándákok jelentkeztek.«

A továbbiakban felvázolta a püs
pök, hogy mennyire az egész vi
lág kérdése a német kérdés békés 
megoldása. Idézte Chanira-nak, az 
indiai báhemozgalom titkárának elő
adását, aki az országok békés egy
más mellett élésének lehetőségéről 
szólott és az indiai delegációnak a 
BVT berlini ülésén elhangzott öt 
pontját a béke alapokmányának ne
vezte. Ez az öt pont a következő; 
í. Kölcsönös tiszteletben tartása egy
más szuverénitásának és területi 
integritásának, 2. Meg nem támadás,
1. Be nem avatkozás egymás bei- 
ügyeibe, 4. Egyenlőség és kölcsönös 
érdekek tiszteletbentartása, 5. Békés 
egymás mellett élés.

s-A gyűlés érdeklődésének közép
pontjában az európai béke biztosí
tása, a német egység békés megte
remtése, Ny ugat-Németország fei- 
fogyverzésónt'k elhárítása áll. A tár
gyalások minden egyéb kérdése ez
zel a témával függött össze. Az 
alaptételek ezek voltak:

Míg Németország megosztott. 
Európa sem lehet egységes. A 
ném et egység békés létrehozása 
Európára és az egész világra eny
hülést hoz. A londoni és párizsi 
egyezmények, Nyugat-Németor-

szág felfegyverzése akadályozza 
a  tárgyalásokat, megpecsételi 
Németország és Európa ketté- 
szakílását, a legközvetlenebbül 

veszélyezteti a békét.«

»A gyűlés abban a  tudatban ta 
nácskozott, és hozta meg hatá
rozatait, hogy az európai népek 
és a  világ népei biztonságát 
olyan kollektív biztonsági szer
ződés rendszerében lehet meg
valósítani, m int am ilyent a  Szov
jetunió javasol és am int ami
lyennek érd éltében most foly
nak a tárgyalások Moszkvában.«

A továbbiakban arról beszélt a 
püspök, hogy a gyűlés az egész em
beriség jövőjéért érzett felelősség
ben folyt le. »Nem kétséges — 
mondotta —, hogy Nyugat-Európa 
és Amerika népei Is szívesebben 
látják a vitás kérdések békés rende
zését tárgyalások útján, mint az is
meretlen hatású tömegpusztító fégy- 
verekkel induló háború esélyeit, 
Ezért

biztosan lehet szám ítani arra, 
hogy a béketábornak a londoni 
és párizsi egyezményekkel szem
ben elhangzó válaszai és alléiéi 
élénk visszhangra találnak a nem 
a fegyverkezésben, hanem  a  bé

kés életben gyönyörködő nyu
gati tömegekben is.«

Szólott Péter püspök a jövő évre 
tervbe vett konferencia, ahol a vi
lág minden bélkeszerető .erőinek 
képviselői találkoznak, ígéreteaségé- 
ről, a békemozgalom új munkamód
szereiről, majd ezt mondta: »A béke
mozgalmat ezen az úton megállítani 
már nem lehet. Kornejcsuk a lon
doni éa párizsi egyezményben kör
vonalazott összeesküvéssel szemben 
drámai erővel hirdette: »Mi, a béke 
hívei, kijelentjük a háború híveivel 
szemben: túl késő, uraim! Túl késő, 
mivol ma már önökkel szemben a 
béke híveinek száz- és százmilliói 
sorakoznak fel szervezetten és ve
lük együtt mindazok, akiknek a 
számára kedves a béke. . .«

»A tömegpusztító fegyverek el
tiltása, a  fegyverkezés csökken
tése, a  kollektív biztonság terve, 
a  különböző rendszerek békés 
együttélésének a  terve, a  feszült
séget okozó kérdések tárgyalá
sok ú tján  való rendezése m a m ár 
olyan egyetemes em beri igény, 
hogy ezek ellen m ár nem 'ehe t 
cselekedni s viszont ezek érde
kében m inden áldozatos m un

k ára  készek a népek«
— fejezte be beszédét Péter püspök.

A részvevők lelkes tapssal fogad
ták Péter János beszámolóját, 
majd kérdéseket tettek fel, arne- 
lyekre Bugár Jánosné, az Országos 
Béketanács titkára és Péter János 
püspök válaszolt.

„ Ö T  D A R A B «
Temetés után pár percig még az 

öltözőben melegedtünk. A  gyászolók 
szeméből még nem  száradt fel a 
könny; ahogy a kályha m ellett di
dergő tagjaikat m elengették, m intha  
didergő le lkűknek is jólesett volna 
az áradó hő. Talán visszacsengett fü 
lükbe az igehirdetés egyik-m ásik 
mondata, vagy az ismerős énekek  
egy-egy sora — m ert utóbb erről is 
beszéltek. Csak néha válto ttunk szót 
egymással, halkra fo jtva  a. beszédet. 
A temetkezési vállalat emberei in
kább egymásközt társalogtak, normá
lis, nyugodt hangon. E gyikük elég 
hangosan jelentette be a többieknek 
a két nappal későbbi »programot«: 
tö t  darab.'« Szinte alig m ertem  m eg
kérdezni, hogy temetésről van-e szó. 
0 igen, természetesen. Persze — gon
doltam  — nekik ez a szakm ájuk, 
megszokták, unjak Is, nem  törhetek 
pálcát felettük. A ztán már nem  is 
róluk gondolkoztam, hanem ez a pár 
szó kavargóit bennem egyre fá jdal
masabban. ö t  darab temetés, öt da
rab haláleset, öt darab zokogó csa
lád . . .  nem, ezt nem lehet folytatni... 
darab, darab, darab, rettenetes . . .  
Akkor centivel m érjük a gyászt, űr
m értékkel a könnyet? Deltát nem  így 
gondolkozunk olylcor-olykor?! Ho
gyan tartjuk számon a körülöttünk  
élő embereket? M int akikért va
gyunk, vagy m int akik  értünk van- j 
tiák? M int élő egységet, vagy m int 
személytelen, »nem  érdekes« töme
get, m elyet xm egvetésünkkel sú j
tunk«, vagy — legfeljebb — képzelt 
magaslatról lesajnáluntc, egyébként 
pedig »mit nekünk« a sokaság? A ho
gyan soltszor hallottam: »Nem érde
kei a más nyomora, engem csak a 
magam nyomora érdekel.« De m it 
szóltunk volna, ha a közelm últ egyik 
katasztrófájáról Így írtak volna: »A 
salemói felhőszakadás több, m in t fé l
ezer darab áldozatot követelt.« Vagy 
— időben ldssé hátrább m enve — m i
lyen hatást keltett volna egy így meg
fogalmazott adat: »Auschw itzban 4 és 
fél millió darab deportáltat gyilkoltak  
meg.« Vájjon igazán , emberszámba 
veszünk-e gyakorlatilag is kivétel 
nélkül mindenlkit, akinek ember
testvérévé születtünk? S esetleges 
sajnálkozásunk vájjon nem  azt a be 
nem vallott célt szolgálja-e, hogy be
érjük xőszinte« részvétünk nyilvání
tásával, a továbbiak alól pedig fe l
mentve érezzük magunkat? Ahogyan  
József A tfila  irta: »Szívére veszi ter- 
hünk-gonáunk, vállára venni nem  
bolond•« Nem  tudom elfelejteni, amit 
néhány éve m ondott agy középkorú, 
de nagyon meggyengült szervezettel 
is dolgozni akaró bányász: »A népet 
nem sajnálni, hanem szeretni kell.« 
De egyéb is eszembe ju t. A m ikor an- 

! nakidején először olvastam a hírt egy 
I fegyverszüneti egyezmény megkötésé- 
| ről, kirohantam az udvarra s az ú j

ságot diadalmasan lobogtatva hadar

tam el a lényeget az ottlévöknek.»H át 
aztán? Mit használ az nekünk?« — 
kérdezte egyikük, aki egyébként jó 
keresztyénnek tartotta magát. Kissé 
fejem be szállt a vér erre a szégyen
telen színvallásra, hiszen nem, egye
bet mondott az illető, m int hogy ne
ki teljesen mindegy: százezrek rm q- 
ölik-e egymást, vagy nem; csak ő és 
családja maradhasson békén, a töb
biek alatt felőle akár a világ is ősz- 
szedőlhet, nem  számit. Igyekeztem  
nyugodtan megmagyarázni neki, hogy 
m it használ az »nekünk«, rneg azt 
is, hogy a keresztyén em bernek ho
gyan kell gondolkozni felebarátai 
felől; értette is, nem  is. Talán arra 
lehet ilyenkor gondolni, hogy ha 
m indenki felebarátunk s mindenlkin 
egyszerre úgysem tudunk segíteni, 
akkor a »legügyesebb« megoldás csak 
m agunkkal törődni — a sok ember 
pedig »darabáru«, s ve lük csak bánni 
kell tudni? Bezzeg, ha bennünket így 
kezelnek, így, rögtön felháborodottan 
tiltakozunk: Nem tárgy vagyok, nem  
vagyok darab, ember vagyok1 

Csak tudnánk egyre jobban Krisz
tuson keresztül látni egymást és az 
Ö szeretetét sugározlatni egymásra!

Bodrog Miklós

Az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály 
Huszár Gál, magyar reform átorunk emlékére

Huszásr G él em lékünnepélyt
rendez december 12-én, vasárnap este 6 órakor a Deák-téri templom
ban. Az ünnepi előadást Dr. Schulek Tibor lelkész tartja . Közre
működik Peskó Zoltán orgonaművész és a  Lutheránia. Igét hirdet' 

Dr. O ttiyk Ernő teológiai tanár

C SO R N A
Kicsiny szórványgyülekezet köz

pontja a Rábaközben. Évszázadok óta 
a premontrei rend és Esztedházy ura
dalom szorongatta ezt a kis gyüle
kezetei. Tízezer katolikus között kb. 
210 az öfiszlét&zám. Ezek Is állan
dóan változnak. Igen kévéé azok szá
ma, ak'.ík 20—30 évig itt élnek; nyolc
tíz év után szinte egészan kicseré
lődnek a gyülekezet tagjai. Kapuvár 
evangélikusaival együtt alkotják a 
kis s zór vány g>~ükke zete t. Nélhány 
községben és majorban élnek még a 
környéken evangélikusok, de az egész 
gyülekezet lélekszámú még így sem 
éri el a 330-eit.

Ebben az évben van 25 esztendeje, 
hogy templomuk alapkövét letették. 
Húsz óve, hogy Farad anyagyüleke- 
zettoj, mely addig fIllájaként pász- 
torolta, elszakadtak és szervező se
gédlelkészt kaptak. Jövőre lesz 25 
éve, hogy felszentelték kis templo
mukat. Ezek a kedves évfordulók 
szolgáltatnak alkalmat arra, hogy a 
kis gyülekezet néhány buzgó tagja 
énekkart alakított és szolgálataival 
kedvesebbé akarja tenni a gyüleke
zet alkalmait. Az énekkar vallásos 
esteket tartott és a szomszédos Szil
sárkány és Kapuvár gyülekezeteiben 
is szolgált. Legutóbb a volt anya
gyülekezete: Farád templomába láto
gatott el.

November 28-én helyben rendezett 
az énekkar vallásos estet, melyein 
Bácsi Sándor pápai lelkész tartott 
előadást, az énekkar énekelt, a helyi 
lelkész felolvasott.

Ádventben minden kedden este van 
istentisztelet: »Az ádventi ember
arca« címmel négy igehirdetés hang
zik el.

Nyugdíjsa özvegyasssony házveze
tőnőnek menne jólelkű idősebb dol
gozóhoz, akinek saját háza van. 
Kispest, Szigligeti u. 13.

SeptuKgbitát vennék. Cím a  kiadó
ban.

— 1954. december 12. Advent 3. vasárnapja. Senki me« ne tévesszen 
titeket! — Jer. 31, 31—34. — Jn . 5, 31—35. — 2 Tim. X, 8—14. — L itur
gikus szín: lila.

A  PESTI EG YHÁZM EGYE lelke
sei munkaiközössége december 7-én 
délelőtt ülést tartott, am elyen Bony- 
nyai Sándor irásmagyarázata után  
az 1954—55. évi m unkaprogrammal 
és az elm últ évben felolvasott dol
gozataik elbírálásával foglalkoztak.

A FASORI GYÜLEKEZET de
cember délután 5 órakor szeretet- 
vendégséget ta r t a gyülekezeti te 
remben (VIL, Damjanich u. 2S,/b.). 
Előadást ta r t  Muncz Frigyes kelen
földi lelkész. December 12-én. d. u. 
7 órakor orgonahangverseny lesz a 
templomban (VII., G orkij fasor 17.). 
Orgonái Peskó Zoltán orgonamü- 
vész. November 28-tól decem ber 4-ig 
ádventi igehirdetéssorozatot ta rto tt 
a gyülekezet lelkésze »Krisztus-vá- 
rás a  biblia utolsó 10 versének a fé
nyében* címmel. Karácsonyig min
den szerdán és pántokén este Vaf órai 
kezdettel ádventi igehirdetés lesz a 
gyülekezeti teremben.

BUDAVÁRBAN december 11-ón, 
szombaton és 12-én, vasárnap, 
mindkét napon délután C órai kez
dettel előadásra korül W islöff-Ko- 
ren vallásos színdarabja. Belépődíj 
nincs, az oífetrtórlurn a karácsonyi 
szeretetszolgálat támogatósára szol
gál. — December 12—19 között lesz 
a karácsonyi vásár az udvari gyüle
kezeti teremben ugyancsak a gyüle
kezeti diákon la javára.

TISZAFÖLDVÄRON decem ber 
12-től december lö-éig igelilrdctés- 
sorozat lesz Németh Géza csabcli 
lelkész és Frcnyó M ária szolgálatá
val.

A SOMOGY-ZALAI Egyházmegye 
november 30-án Gyenesdiáson tar
totta leLkészl munkaközösségi gyű
lését. Szerdahelyi Pál somogydöröcs- 
kei, Székeres Elemér csurgói lelkész 
előadása után .lakus Imre tabi lel
kész irodalmi félóráit tartott. Szende 
Sándor esti áhítattal, Feller Ádám 
igetanulmánnyal, Schád Ottó úrva- 
csoraosztáissal szolgált. Megbeszél
ték a gyülekezeti mimlcatorveket és 
az ádventi presbiteri konferenciát.

A Z  ORJOSHÁZA-RÁKÖCZITELE-
PI egyházközség december 5-i sze- 
retetvendégségén a helyi lelkész tar
tott igehirdetést. Kunos József 
pénztáros a presbitérhum által jóvá
hagyott jövő évi gazdálkodási ter
vet ismertette.

KISBABOT gyülekezete ádvent 
első vasárnapján  ünnepi istentiszte
leten adott hálát Istennek a  most: 
beszerzett ádventi oltárterítőért, fe
születért és az újonnan párnázott ú r
vacsorái zsámolyért. A gyülekezet 
asszonyai e célokra közel két és fél
ezer forintot adakoztak.

CSABACSÜDÖN gyülekezeti ta-
lállcozó volt december 5-én. A z  egész 
nap összefoglaló témája: Mi közöd 
az egyházhoz? A z  előadásokat Zá
tonyi Pál helyi lelkész, Koppány 
János, Pál f i  István, Boros Károly és 
Szepesi Károly lelkészek tartották.

CSEPELEN december 5-én ün
nepi istentisztelet ós közgyűlés kere
tében iktatták be a gyülekezet új 
tisztviselőit: Pongor Lajos felügye
lőt, Déry Sándor gondnokot, Szent- 
yyörgyi János ellenőrt, Farkas Já
nos, Lányi Pál presbitereket és 
ö. Kántor Györgyivé tisztel stbeli 
presbitert. Igét hirdetett Vám dy  
Lajos esperes. Délután szeretetven- 
dégség keretében Pongor Lajos fel
ügyelő elmondotta székfoglaló be
szédét.

CSALÁD I HlH: A  hódmezővásár
helyi evangélikus egyházközség 40 
éven át volt presbitere: id. Farikas 
Lajos élete 87. évében az Űr ban 
megpihent. A z  elhúnytban Farkas 
Lajos Orosháza-Rákóczit elepi le l
kész családjával együtt édesapját 
gyászolja. — 2 Kor. 6, 18.

Orgonahangverseny
a fasori evangélikus templomban 
(VII., Gorkij-fasor 17.), december 
12-én. vasárnap este 7 órakor. 
Közreműködik Peskó Zoltán orgona
művész, a m űsort ism erteti Juhász 
Géza s. lelkész.
M ű s o r :
1. Bach: Pastorale
2. Bach: Kommst du mm Jesu von Mimmel 

herunter, In dulcl Jubllo (koráleiőjátékok) 
Gárdonyi 2.: Jöjj népek megváltója (korái-
fantázia)

3. Énekszóló
4. Perényi: Pastorale angelica5. Guilmant: Cantilene pastorale
6. Gárdonyi: Karácsonyi bölcsödül 1 7. Franck C.: Pastorale
Vége kb. negyed 9-kor. — Belépődíj nincs. 

Szíves adományokat kérünk.

A MELLÉKELT CSEKKLAPON 
kérjük az előfizetés m egújítását 
azoktól, akiknél ez esedékes.

A Hungarian Church Press
—• a  magyarországi protestáns egy
házak külföldet tájékoztató kőnyo
m atosa — legújabb számában az 
evanstonl Üzenet protestáns egyhá
zainknak m inden gyülekezetében való 
felolvasásáról ad hirt, m ajd közli D. 
Bcreczky A lbert püspöknek a közös 
protestáns refcmáclói emlékünnepé
lyen elmondott beszédét, felsorolva 
az ünnepély többi műsorszámát is. 
Az Evangélikus Egyetemes Tanács 
október 27—28-i üléséről beszámolva 
hosszabb részleteket közöl a HChP 
Vető Lajos és Dezséry László püs
pök evanxtoni beszámolójából. Rész
leteket olvashatunk a kőnyomatoa- 
ban Dezséry László püspöknek az 
Irodalm i Ú jság október 23-1 számá
ban »Huszonnégy nap az USA-ban« 
című, evanstoni ú tjáról szóló cikké
ből. A bácsai reform átus templom 
felszenteléséről és a  pesthnrei gyü
lekezetek ökumenikus együttműkö
déséről szóló híradás u tán  a protes
táns egyházak vezető személyiségei
nek és a Szabadegyházak Szövetsé
gének közös megbeszéléseiről olvas
hatunk hírt.

A reform átus egyház életének több 
más eseményéről szóló beszámoló 
u tán  h irt ad a HChP Völgyes Pál és 
Drenyovszky János lelkésszé szente
léséről, az Egyházegyetem Tanácsá
nak a Lutheránus Világszövetséggel 
való kapcsolat ápolására vonatkozó 
határozatáról és a Dunántúli Éne- 
keskönyv ú j kiadásának előkészítő 
m unkálatairól, valam int az Egyház- 
egyetem Tanácsának a  jövő évi temp
lomépítési offertórium  szétosztására 
vonatkozó határozatáról. A H-moll 
mise előadásáról szólva megemléke
zik a  HChP a Lutheránia 50 eszten
dős történetéről és m élta tja  a Luthe
rán ia  m unkáját. A rövid h írek  között 
a szilsárkány-sopronném eti gyüle
kezet templomrenoválásáról, a  pécsi 
egyházzenei estről, a budahegyvi- 
déki Cantate-sorozatról és a kelen
földi s a  fasori egyházzenei estekről 
olvasható híradás. A HChP a baptista 
egyház és a  Szabadegyházak egy-egy 
hírével züruL

istentisztslets rend
1954. december hő 12-án. vasán tap.

Budapesten.
Deák-tér délelőtt 9 (úrv’.) Gémes István, 

délelőtt 11 Gémes István, délután 6 Huszár 
Gál-emlékest. — Fasor délelőtt fél 10 Sülé 
Károly, délelőtt 11 Gyöngyösi Vilmos, dél
után 5 Szereteívendégség. délután 7 Hang
verseny. — Dózsa Györffy-út 7. délelőtt 
lél 10 Juhász Géza. — Üllfg-út 24. délelőtt 
fél 10 (úrv.) délelőtt II. — Hákóczi-iít 67/b. 
délelőtt 10 (szlovák) Szólády Jenő d f d é l 
előtt háromnegyed 12. —■ Karácsonyi Sán
dor-«. 31. délelőtt 10. — Thalv Kálmán-«. 2S. 
délelőtt^ 11 Baranyai Sándor, délután 6 Bony- 
nya,i Sándor. — Kőbánya délelőtt 10 Koréit 
Emil. — Vajda P.-n. 33. délelőtt fél IS Sár
kány Tibor. — Utász-u. 7. délelőtt 9 Sárkány 
Tibor. — Zugló délelőtt II Muntiág Andor, 
délután 6 Scholz László, --  Gyarmat-«. 14. 
délelőtt 10 (Úrv.) Mimiig Andor. — Rákos
falva délelőtt fél 12 Scholz László, — Fóti
ét as. délelőtt II Gádor András, délután 7 
Rimár Jenő. — Váci-út 12«. délelőtt 8 Gá
dor András. — IHpect délelőtt 10 BWzv La
jos. déh,Mn fél 7 Matuz László. — Duna
keszi délelőtt 9 Mainz Líisztó. — Vas-«, i /c ,  
délelőtt 11 Szimonidesz Lajos. —- Pesterzsé
bet délelőtt 10. — Sorpksar-Ultetep délelőtt 
fél 9. — Rákospalota MAV-telen délelőtt 
fél 9 — Rp, iiacívtemplom délelőtt 10. —
Rn, "»'«templom dúl után 3. — Pcstúlfielv 
délelőtt 10, — R'd'oskeresztur délelőtt fél m
— Rákos-hegy délelőtt 9. — Ráico-llsref déT- 
e'ött 10. — Ráikocosch.-i délelőtt 9, délután 
fé'i 7. — Cfmkota délelőtt 9 l’crverm.K délelőtt 
>0, délután fél 3. — Mátyásföld délelőtt fél 
12. — Rerepes-KMarcsa dMelött negyed 10.
— Pestlőrinc délelőtt 11, délután 3, — Pest. 
Imre délelőtt 10. — KV nest délelőtt 9. dél
előtt 10 délután 6. — Wekflrte.fele,, déleífitt

— Rákosszentmihály délelőtt fél il. dél- 
UDHin 5.

nécs'taou.tór délelőtt 0 Petim István, dél- 
előtt 11 Várady Lajos, délután 8 Előadás. — 
Toroczikó-té)* délelőtt fél 9 Várady Latos. — 
r>budo délelőtt 9 Komjáthy Latos, délelőtt to 
Komláthy Lajos, délután 7 Mezősi György.
— XII., Tarcsav V,-«. n .  dSlelött » B ai.
hauser Lriszáő. délelőtt II Szabó József, dél
után fi (Cantate II.) Kovács Géza — Hfi- 
vösvBlffy. Leikés »nevelő Intézet délelőtt )(| 
Kovács Gézi*. — Szabadsértiettv. D'ooa-üt 
'J.-.WteWf W g Rtdfbav Elemér. — Kelen
föld délelőtt S Bnftn István, délelőtt 11 
Bottá István, délután 5 Rezessy Zoltán. — 
Németvöigyi-út 138. délelőtt ' 9 Muner 
Frigyes. — XI. Bartók B.-fit 158. délelőtt 19 
Muncz Frigyes. — Budafok délelőtt 10
Vlsojitai Róbert. — Naoyféténv délelőtt 8, — 
Kelanvß'iry délelőtt 9 Bodrog Mi'Móa — 
Albertfalva délelőtt fél 11. - -  Os>I!-srtie«-c 
délelőtt fél 10. délután 7. — Csepel délelőtt
II. délután 7.

ADOMÁNYOK
Az Evangélikus Elet fcfadoliivaialáHox i

következő adományok érkeztek:
A Lelkéeznevelő Intézet részére:

Török Eszter. Bpest 20, Horváth Gyárts
Luilla 5, Ekhamp Józseíné Csáesbozsok 5 
Hegedűs Ferenoné Pásztó 20 forfmf.
Árvízkárosultaknak:

Kálmán M., Ibrány 10. Mucsfa 25.80 ia 
rint.

A fenti adományokat rendeKetóM bélyűte'
lovábbitoetuk.
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Isten népe vagyunk!
m isten  népe vagyunk ebben a 

világban. Olyan nép vagyunk, 
amely ismeri Istent, sőt bizonyos az 

Isten felől, m ert ism eri Isten vilá
gos akaratá t. Az az Isten a  mi 
Urunk, aki elküldte F iát ebne a  vi
lágba' és az Evangéliumban bizony
ságot te tt az igazságról: Jézus Krisz
tus az Isten Fia, a  Megváltó. Tud
juk, kinek hiszünk! Tudjuk, hogy Is
ten szeretett népe vagyunk. Ennek 
legvilágosabb bizonyítéka a  bűnbo
csánat evangélium a: Isten nem úgy 
bánik velünk, ahogyan megérdemel
nénk, Ihainem Jézus K risztusért meg
bocsátja bűneinket. Ezért vallják  azt. 
hogy az Újszövetség népe vagyunk 
Mi a  Jézus Krisztus A tyját valljuk 
Urunknak. Ezzel az Istennél szemé
lyes kapcsolatunk van az im ádság és 
az ige által,

S  Feladatunk a  legigazabb ügy
nek, Isten ügyének szolgálata. 

Ez nem olyan feladat, am it szégyell
nünk kellene az em berek előtt, vagy 
am it csak »titokban* végezhetnénk! 
Hiszem éppen a rra  rendelt m inket az 
Isten, hogy nyilvánossá tegyük az Ö 
saeretetót. Hiszen m i tudjuk a  legbiz- 
tosabbam, hogy Isten ügye az em 
berek szolgálata. Szavainkkal és cse
lekedeteinkkel h irdetnünk kell az Is
ten akaratá t. Nyilvánvalóvá kell ten-

nünk, hogy Isten m inden mimikája, 
fáradozása m iérettünk, em berekért 
folyik. Cselekednünk kell Isten aka
ratá t: gyakorolnunk kell a  szeretetek 
megbocsátást, béketűrést, szelídséget, 
emberiség lejikiismeretévé kell len
nünk: m indent, ami történik, Isten 
igéjéhez kell m érnünk, Isten akara
tát nemcsak ism ernünk, hanem  kép
viselnünk is kell.
r 3~j Nem bizonytalanra magyünk.

—S A második advent teszi m ajd 
nyilvánvalóvá, hogy igaz a  célunk is: 
az »élet«, az üdvösség. Amit Isten 
mond és cselekszik, azt azért teszi, 
hogy m egtart lassúnk. Ez a  m egtart- 
tatás pedig nem  valam i ködös misz
tikum, Isten azt ígéri, hogy az utolsó 
napon feltám adunk, ú j élete*, nye
rünk és boldog örökösei leszünk an
nak az új terem tésnek, am elyet 
»örök időknek előtte« elhatározott és 
amely azon az utolsó napon, a  m á
sodik adventkor éppúgy történeti va
lósággá lesz, m in t az első taremités, 
az a m ostani ég és föld. Ezért akarja  
azt Isten, hogy bizonyosak legyünk a 
dolgunkban. Ezért in t: senki meg ne 
tévesszen titeket! Nem akarja, hogy 
Tőle elszakadjunk, hogy elveszítsük 
a szem ünk elől a  célt.

M untag Andor

IS M E R E D -E  O T ?
Ismered-e az Istent?  Istenismereted 

is attó l függ, m ennyi vela a  kapcso
latod, milyen mély vele a közössé
ged.

lő h e t Istennel is futó ism eretség
ben lenni, lő h e t  vele találkozni (mint 
sokan mondják) a term észet vilá
gában. P ál apostol is vallja, hogy 
Istenit m eg lehet ism erni az O alko
tásaiból.

Lehet Istennel találkozni a tö rté
nelem világában. Hiszen Ö a tö rté
nelem Ura, vallja Róla az írá s  is. 
Megismerhetem Isten hatalm át, ere
iét, igazságos voltát, ha keresem a 
történelem  összefüggéseit. De még ez 
az ism eret sem  elégséges arra, hogy 
Igazán megismerjem Öt,

Ism ered-e az Istent? Isten meg 
akarja ism ertetni m agát velünk. Azt 
akarja, hogy ne csak futólag ism er
jük Öt, ne csak sejtsünk felőle. Nem 
akar re jte tt és kiism erhetetlen m a
radni. A próféták az Isten szája. 
Rajtük keresztül nyilvánította ki Is
ten alkotásainak értelm ét, m agya
rázta cselekedeteinek okát és közölte 
akaratát.

De Isten még ennél is többet te tt 
azért, hogy Öt megismerhessük, Vele 
találkozhassunk, beszélhessünk és 
szoros közösségre léphessünk. A pró

fétákon keresztül kinyilatkoztatta 
magát, az em ber azonban így csak 
a hangját ism erte, m in t azét, aki 
valahol beleszól egy mikrofonba, s 
a hangját hallom, de Ot m agát nem 
láthatom. Hogy a szívét is megmu
tassa, az Isten  e ljö tt e világba. Tel
jesen m egm utatta m agát Jézus Krisz
tusban, Ö mondotta: »Én ég az A tya 
egy vagyunk.«

M ilyennek ism ertük meg Istent Jé
zus K risztusban? Üdvözítő Urunk
nak ism ertük m eg Öt. Betegek gyó
gyítójának, özvegyek és árvák  gyámo- 
lának, gyászolók vigaszának, éhezők 
megelégítőjének, szegények meggaz- 
dagitójának, legfőképpen pedig bű
nösök barátjának. Ahol megjelent, 
ott e ltűnt minden, ami nyugtalanít 
és fá j; o tt ledőlt m inden válaszfal, 
ami Istentől és egymástól elválaszt. 
Benne megismertük Isten igazi va
lóságát, alkotó m unkájának, cselek
vésének, parancsainak indító okát: 
atyai szeretetét.

Ism ered-e Istent? Isten meg akarja  
ism ertetni magát veled. Beszélni 
akar veled és közösségre akar lépni
veled. Ezért jö tt el Jézus. És ezért 
jön most hozzád ebben az ádventi 
időszakban az igehirdetésekben és az 
úrvacsorában. Mezősi György

Kórusmű pályázatot hirdet a budai egyházmegye
Az óbudai templomban decem ber 

3-én, vasárnap este 6 árakor együttes 
'Hangversenyt tarto tt a budai egy
házmegye három gyülekezeti ének
kara, az óbudai, a budahegyvidéki és 
a kelenföldi. A templomot teljesen 
megtöltötték az egész városból egybe
gyűlt hívek, akik igazi áh ítattal hall
gatták a  gyors egym ásutánban egy
mást követő énekkari és orgonaszá- 
mőkat. Előbb a  három  énekkar kü- 
lön-külön m utatta  bo ónketekincsót, 
míg az egyes énekkari számok kö
zött Heller A nna  és Sulyok Imre  
orgonáit. A változatos és színvona
las műsorból ki kell em elnünk az 
óbudai kis énekkart, am ely szorgal
mas m unkával é rte  el szép teljesít
ményét. A bem utató darabok a  szer
zők széles skáláját öleitek fel, Bach- 
tól. egészen Gárdonyi Zoltánig, aki 
maga is részt vett ezen a hangver
senyen és az egyik számot kísérte.

Mély benyomást gyakorolt a  jelen
lévőkre az a  négy szám, am elyet az 
ánekkarck egyesítve énekeltek Su
lyok Imre  és A rany Sándor vezeté
sével. Impozáns volt a  hatalm as 
énekkar együttes hangerejével az 
ág félé szálló ádventi d icséret

Jelentős eseménye volt az egyház
zenei estnek, amikai' K om játhy Ha
jos óbudai lelkész m eghirdette a bu
dai egyházmegye új pályázatát pro
testáns kórusmü írására. A budai 
egyházmegye — m ondotta — arra  
igyekszik, hogy a m aga részéről is 
hozzá járu l jón protestáns egyházi ze
neművészetünk fejlődéséhez. Ez in
dítja az egyházmegyét pályázatának 
kiírására. A felhívás így liangzik;

»A budai evangélikus egyházme
gye pályázatot h irdet protestáns kó
rusm űvek írására. Egyházi kórusm ű
nek m inősül az a  templomban elő
adható m ű, m elynek szövege a pro
testáns liturgiával és dogmatilcával 
nincs ellentétben. A pályamű első dí
ját, 1000 forintot a budapest— óbudai 
egyházközség, a m ásodik díj 700 s a 
harmadik díj 500 forintját pedig a 
budavári, budahegyvidéki és kelen
földi egyházközségek ajánlották fel.

A pályaművek jeligés levél kísé
retében a  budapest—óbuda-újlaki

evangélikus egyháál<özség lelkészi 
hivatala cím ére (III., Dévai Bíró M á
tyás-tér közép) küldendők. A pálya
művek és a  jeligéd levél nem saját
kezű írással írandók. — A beküldés 
határideje 1855. m árcius 5. A pálya
nyertes m űveket 1955 tavaszán, a  bu
davári evangélikus templomiban ren
dezendő egyházmegyei hangverse
nyen szereplő énekkarok ' fogják be
mutatni.« '

AZ ÓTESTÁMENTUM KÖLTŐI RÉSZÉIBŐL

HIÁBA KERESNEK
Ám os 8, 11— 12.

Meglássátok: eljön az idő 
— ez az ŰR Isten kijelentése —  
s éhséget bocsátók a földre: 
nem kenyér-éhséget 
s vízre való szomjat, 
hanem az ŰR igéinek 
megbánásáról

Tengertől tengerig
támolyognak majd,
északtól keletig
bolyongónak,
hogy felkutassák
az ŰR igéjét,
de nem fogják megtalálni'

Fordította: Bodrog Miklós

JEREMIÁS
Kevés em bernek volt olyan válto

zatos és hányatott élete, m int Je re 
miásnak. F iatal em ber még, amikor 
Jósiós király  uralkodása idején Isten 
megbízatása alap ján  prédikálni kezd 
szülőfalujában, A autóiban. I tt  nem 
fogadják valam i szívesen, sőt szavai 
m ia tt üldözőbe is veszik. (11, 8. és 
köv.) Jeruzsálem be megy, ahol ha
m arosan ismét megkezdődik életének 
kálváriája. Jojákim  uralkodása ide
jén sem fogadják kedvezőbben, m int 
azelőtt. Bátor szavai nem  találnak 
m eghallgatásra, hanem  csak ellen
zésre és az akkori hatalom  birtoko
sai m indent megtesznek, hogy életét 
megkeserítsék és végső fokon elhall
gattassák. (2£, 8.) Hogy elmondott 
igéd ne vesszenek kárba, hogy a  gyü
lekezet el ne felejtse azt, am it hal
lott, mindazt, am it eddig m ondott, le
íratja Báruch-hal, a  hűséges társsal. 
Vele küldi el a  le írt tekercset, hogy 
felolvassa a  király  előtt, bizonyságul 
ellene. Az eredm ény: Jojákim  dühé
ben elégetteti a  tekercset. (36, feje
zet.) Báruch ú jra  leül, s egymás
után rója a betűket, hogy el ne vesz- 
szen egy is azokból az igékből, am i
ket m estere mondott.

Sedékiás király  uralkodása a la tt 
sem változik meg a próféta sorsa. 
Következetesen h irdeti továbbra is 
Istentől kapott meggyőződését: az az 
istentisztelet, am it Izrael népe gya
korol, hamis, m ert nem  Benne, ha
nem önm agukban bíznak, m ert min
dennapi életükben cselekedeteikkel 
meghazudtolják sa já t hitüket.

Izrael tragédiáját az ilyenfajta cse
lekedetek nem akadályozzák m eg; 
Nabukodonozor babiloni k irály  be
veszi Jeruzsálem et, am int Jerem iás 
m ár régen megjövendölte, és ezzel 
megszűnik az ország önálló élete. A 
próféta Jeruzsálem ben m arad egy 
ideig, de nem sokára a babiloni u ra
lom ellen fellázadok egy csoportja, til
takozása ellenére Egyiptomba h u r
colja. I tt hal meg késő öregségében, 
a hagyomány szerint m ártírhalállal.

Ez Jerem iás próféta rövid élettör
ténete. Kr. e. 650 körül született és 
586-ban halt meg. Isten hűséges em
bere volt. Az ö  követésében, a hozzá 
való ragaszkodásban mindig példánk 
lehet.

Vámos József

Országos segédleikészkonferencia
A Déli Egyházkerület »Mandák 

Mária In téz e ttéb e n  négynapos kon
ferencián. vettek  részt november 
30-tól decem ber 3-áig egyházunk 
segédlelkészei. A közel ötven se- 
gédie)kész élénk eszmecserével kap
csolódott be az előadásokba, melyek 
időszerű teológiai kérdésekkel fog
lalkoztak. Dr. K arner Károly és 
Groó Gyula, az Újszövetség érte l
mezésének . kérdéseiről. Szabó József 
a róm ai katolikus M ária-tan k ifej
lődéséről és anrtak mad szerepéről, 
dr. Pálfy Miklós »Az Ószövetség 
üzenetének tolmácsolása az utóbbi 
évek teológiai m unkájában« címen, 
dr. O ttlyk Ernő a közügyekben 
való részvételünkről ta rto ttak  elő
adást. D. Dezséry László püspök »A 
munka terhét hordozzátok* címen 
szólt a  segéd lelkészekhez. Egy-egy 
segédlelkész bevezető szavai után 
beható eszmecsere alakult ki az 
igehirdetés, a  gyülekezeti ólet, az 
ifjúság, a  segédieikósz adm inisztra
tív m unkája, továbbtanulássá, á t
helyezése, elhelyezkedése és anyagi 
helyzete felől. Az esti igehirdetési 
sorozatot Groó Gyula ta rto tta  I. Kir.

Karácsonyi levelezőlapok
»Dicsőség a magasságot) mennyek
ben az Istennek és e földön bé
kesség és az emberekhez jóakarat« 
felírással és képpel, kétféle, ára 
1.— Ft. — Megrendelhető: Evan
gélikus Egyetemes Sajtóosztály, 
Budapest, VIII., Puskin-utca 12. 

Csekkszámlaszám: 220.278

19. alapján a  szolgálatában Isten 
által megerősített Illés próifáláról. 
A reggeli jgetanulmányok összefog
lal') címe: »A tanítványok nyomo
rúsága és dicsősége«. Ezeket az I. 
Kotinthusi levélből vett textusok 
alapján segédiMkészek tartották.

A konferenciának két vendég- 
előadója is volt. Második nap dél
után líerky Férte, az orthodox egy
ház adminisztrátora az orthodoxiá- 
ról, az utolsó nap délután Farkas 
Dénes római katolikus püspöki 
heiymök az atomkutatásról és az 
atombombáról tartott előadást. Az 
utóbbi alkalommai meglátogatta a 
konferenciát Horváth János, az Ál
lami Egyházügyi Hivatal elnöke is. 
Megjelent továbbá Horváth Richárd 
és Makk Béla plébános, a  római ka
tolikus lelkészek békebizottságának 
elnöke, illetve titkára is.

A konferencia a fóti gyülekezet 
templomában tartott istentisztelet
tel zárult. Ennek keretében szentelte 
lelkésszé D. Dezséry László püspök 
Vértesy Rudolf végzett teológust, 
aki a hácsi leányegyházközBégbe 
küldetett ki szotgátattételre. Az esti 
árakban tartott istentiszteleten zsú
folásig töltötte meg a templomot a 
gyülekezet, amely most első ízben 
volt lelikészszentelés tanúja. A gyü
lekezet nevében Zászkalicaky Pál 
lelkész új bibliával és Luther poaz- 
tillás kötetével ajándékozta meg az 
új segédlelkészt. Istentisztelet után 
izeretetvendégségre hívta meg a 
gyülekezet a konferencia résztvevőit 
és az új segédieikósz családtagjait.

Készülj az ige hallgatására
Jer. 31, 31—34.

«ZENT IGÉNK ÜJ SZÖVETSÉGRŐL beszél, amelyet Isten köt »Izrael 
^  házával és Juda házával«, vagyis egész népével.

Elsősorban Izráel népének gyengesége, bűnös elpártolása miatt volt 
szükség egy új szövetségre. A »külső« szövetség helyett egy »belső« szö
vetségre, — ahol Isten törvénye már nem csupán hideg kőtáhláxa írott 
betű, hanem »belsejökbe«, »szivökbe« írott törvény (v. ö. 2. Kor. 3,3 kk, 
és 2. Kor. 3,6—18.). . ,

Ennek az új szövetségnek lényege, tartalma ugyanaz, ami volt az 
első szövetségé: » .. .és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek« 
(33b.). Nem más ez, mint az Istennel való közösség, amelyet a »bűn«: a 
törvény mogüresítése »megrontdtt« volt ugyan, de amelyet Isten maga 
újból helyreállított éppen egyszülött Fiának e világra küldése által, aki 
•azért jött, hogy a törvényt betöltse« (Mt. 5,17.). Az új szövetségben te
hát az új az, hogy Isten új segítséget, azt is mondhatnám: az egyetlen 
segítséget és lehetőséget kínálta fel a Krisztusban a Vele való közösség 
helyreállítására és fenntartására. . . .  ,

A Krisztus előtti istenismeret megszerzése: a törvény tanításának 
utján volt lehetséges (34a.). Az új szövetség megkötése óta — Krisztus
ban és Krisztus által — azonban »mindnyájan megismernek engem, ki
csinytől fogva nagyig« (34b,). És éppen Krisztus bűnbocsátó hatalma az, 
amelynek megtapasztalása nyomán felragyog az Isten ismeretének 
tiszta képe még a legnagyobb bűnös előtt is (gondoljunk a tékozló fiú 
példázatára, v. ö. Mt. 9,5—6-tal is).

Ebbe az új szövetségbe hívogat bennünket Isten állandóan, de külö
nösen ádventkor.

Adjunk hálát Istennek ebben az ádventben w, hogy szent Fúrnak 
hozzánk küldésével velünk újból és újból »új szövetségre« akar lépni. 
Adjunk hálát néki azért, mert azt akarja Fiának bűntörlő váltsága által, 
hogy ö  nekünk Istenünk-Atyánk, mi pedig az ö  népe-gyermekei le
gyünk. Engedjük, hogy Szentlelke kegyelmének és szeretetének »új« 
törvényét szivünk mélyére vésse. Engedjük, hogy az új egyházi esztendő
ben a bűnbánat, a Hozzá való térés útján új teremtményekké formáljon 
bennünket, hogy mirólunk is elmondható legyen: »Azért, ha valaki 
Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íraé, újjá lett min
den« (2, Kor. 5,17). Mekis Adwn

Adventi prófécia. — Ezs. 40, 1—8.

ADVENTI PRÓFÉCIA ez az ige. Nemcsak azért, mert Jézus előhír
nökéről, Keresztelő Jánosról beszél, hanem azért is, mert vigasztalást, 
bűnbocsánatot, Isten dicsősége megjelenését hirdeti. Tehát mindazt, ami 
együttvéve; ádventi üzenet.

NEKÜNK IS SZOL EZ A PRÓFÉCIA, m ert a megmaradáséit küzdő 
egész emberiségnek hirdeiti a minden elmúlás felett diadalmaskodó örök 
Igét Ez az ige hangzik az új egyházi esztendőben is, hogy sokan tapasz
taljak meg Isten vigasztalását, bűnbocsánatát és találják meg Isten közel
ségében önmaguk, a mi nemzedékünk és az egész emberiség békességét.

ADJUNK HÄLÄT, hogy az örök Ige nekünk szóló üzenet is, 
amellyel az egyház Ura meg akarja ajándékozni nemzedékünket.

VALLJUK MEG, hogy sokszor annyira elfoglaltak minket saját 
gondolataink, küzdeSmeimík, sikereink éa kudarcaink, hogy »nem 
értünk rá« meghallaná az igét.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy az ige hirdetéséből határozottan csen
düljön ki az örök Isten nekünk szóló mondanivalója: vigasztalás, bűn
bocsánat, az Isten-közelség evangéliuma, hogy Isten áldja meg a 
békességkeresők minden törekvését!

Jávor Pál

HETI IGE: »Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, 
ösvényt egyengessetek a kietlenben a  mi Istenünknek. íme az Ür Isten jő 
hatalommal és karja uralkodik! íme jutalma vele jő és fciegfisetése ő 
előtte. (Ezs. 40, 3. 10.)
December 12. Vasárnap. — I. Kor. 4, 1—5.

Ne az emberek véleménye legyen számunkra a legfontosabb. Éljünk 
aboan a tudatban, hogy Krisztus szeme rajtunk van. ő  fogja megítélni 
életünket, hűségesen kezeltük-e mindazt, amit ránkbízott.
December 13. Hétfő. Mt. 11, H —15.

Keresztelő János a legnagyobb a próféták között, mert közvetlen 
közelről mutathatott rá Isten országa eljövetelének reménységére. De a 
reménységnél sokkal nagyobb a beteljesedés, mikor a  bűnös ember kegye
lemből Isten gyermeke lesz.
December 14. Kedd. — Mt. 3, 1—11.

Isten országába szoros kapun át juthatunk: a bűnbánaton és meg
térésen keresztül. Az Űr Jézus megjelenése ítélet a bűn felett. Aki meg
alázkodik és bűnbánattal aláveti magát Ítéletének, azt ö  megkereszteli 
Szenüélekkel és tűzzel.
December 15. Szerda. — Lk. 3, 10—20.

A megtérés nem szép szavakból áll, mindennapi életünkön kell meg
látszania. A megtérés gyümölcsei a szeretet cselekedeteiben, hivatásaiéi 
önfeláldozó végzésében mutatkoznak meg.
December 16. Csütörtök. — Hózs. 14, 6—10.

Az Űr ingyen kegyelme m ár régen várja és eihahnozztr szeretet© vd  
a hazatérő tékozló gyermeket.
December 17. Péntek. — 2. Tim. 4, 5—6.

Aki a hitet mindvégig megtartotta, annak nem kell félnie a haláltól, 
sőt bizalommal várhatja hazatérését az atyai hajlékba.
December IS. Szómba!. — Lk. 7, 29—35.

Legyen számunkra elrettentő példa: milyen szomorú, mikor valaki 
önhittsége által elvakitva visszautasítja Isten felajánlott kegyelmét! Mi 
ne így tegyünk. Napról napra adjunk hálát Istennek hozzánk lehajló 
irgalmas szeiretétéért. Bene« Miklós

MEGJELENT
ÚTMUTATÓ a  b ib lia  rendszeres olvasásához
Ára 8.— Ft. Továbbra is megrendelhető az Evangélikus Egyetemes 
Sajtóosztályon, Budapest, VIII., Puskin-u. 12.,— Csekkszámlaszám:

220.278.

KARÁCSONYRA MEGJELENIK
EVANGÉLIKUS N A P T Á R  1955
Ara 8.— Ft. Megrendelhető a lelkészi hivataloknál és az Evangélikus 
Élet kiadóhivatalában, Budapest, VIII., Puskin-utca 12. Csekk- 

számlaszám: 20.412.



4 E V A N G É L I K U S  É L E T

(9. folytatás.)

Elmondhatjuk, hogy abban á  fe
szült légkörben, melyben az Egyhá
zak Világtanácsa második nagygyű
lése lefolyt, valóban Isten csodája 
mindaz a  teológiai munka, közös 
tanulm ányi eredmény és egyetértő 
határozat, mely a nagygyűlés több, 
m int kétheti m unkájából mégis lét
rejött. A hitvaUásos, politikai és 
egyéb nézeteltérések között a  nagy
gyűlés nagyjában és egészében 
mégis összpontosítani tud ta  m agát a  
kitűzött tém ákra és a nagylétszámú 
konferencia jól szervezett m unkája 
kétségtelen eredm ényeket hozott. A 
nagygyűlés m unkaterülete négyfelé 
osztható-

1. Első héten a nagygyűlés a fő
tém a megbeszélésére fordította 
erejénék zömét. A főtém a címe: 
»Krisztus a világ reménysége-' s 
a  megbeszélés anyaga az a  tanul
mányi előkészítő m unka volt, 
melyet »Harmadik jelentés« for
májában m ár a  nagygyűlés előtt 
elkészítettek. Ez a m agyar pro
testantizm us előtt is ismeretes.
A tanulm ányi anyag m indhárom 
formájához (jelentéséhez) hozzá
szólt a  magyar protestantizm us 
ökuménikus tanulm ányi bizott
sága, sőt egy ú. n. bizonyságté
telben magához a nagygyűléshez 
is intéztünk vele kapcsolatban

magyar üzenetet.

2. A második héten a  főtéma 
ú. n. melléktém áival foglalkoz
tunk. Hat ilyen melléktém a

, volt, ezek egyik fele az egyház 
egységének és missziójának kér
déseit, m ásik fele az egyház 
szolgálata keretébe tartozó kér
déseket tárgyalta. Ezekhez is elő
készítő jelentéseket készítettek 
a világ minden részéből egybe
hívott teológusok. A m ellékté
m ák kidolgozásában a magyar 
teológusok éppúgy resztvettek 

m int a  főtémában.

3. A nagygyűlés dolgozott ú. n. 
m unkabizottságokban is, me
lyekben az ^Egyházak Világta
nácsa m unkájának részleteit, kü
lönböző osztályainak tevékeny
ségét v itatták  meg az elmúlt hat 
esztendőre visszamenőleg és a 
következő m unkaidőszakra néz
ve. Ezekről is jelentések, illető

leg határozatok készültek.

DE Z S É R Y  LÁS Z LÓ:

E V A N S T O N I  R I P O R T
4. A nagygyűlés kidolgozott egy 
üzenetet a  világ minden tá ján  

élő egyházak felé.
A nagygyűlés m unkája ezen az 

igen nagy munkaiterületen az ökumé
nikus gyűlések jól bevált módszerével 
folyt. Bizottságokban, tehát kisebb 
csoportokban történt a részletekbe 
menő m unka, a  bizottságok m unká
latait azután összesítették és ú. n. fo
galmazó bizottságok írásba foglalták. 
Az ilyen, ú. n. jelentések kerültek 
azután a nagygyűlés elé. A bizott
sági m unka mindig az előre kiadott 
előkészítő anyagra vonatkozott, s a 
felszólalások során ezt az előkészítő 
anyagot módosította. Természetes, 
hogy legdöntőbb az a m unka vol+, 
melyet a világ minden tá ján  élő 
egyházaik m ár a nagygyűlés előtt 
elvégeztek. Ez a teológiai fáradozás 
biztosította azt, hogy a nagygyűlés 
tárgyalásai m indenki által ism ert 
anyagra tám aszkodhattak. A nagy
gyűlésnek az volt a feladata, hogy 
ezekben a tanulm ányi m unkákban 
kiharcolja az egyetértést, s elérje 
azt, hogy az Egyházak Világtanácsá
ban részvevő egyházaik fontos hit
beli, egyházi és m agatartásbeli kér
désekben egyként nyilatkozhassa
nak meg. A nagygyűlés, sajnos, 
sikertelen volt abban a tekintetben, 
hogy a tagegyházak az összes felve
tett kérdésekben egyetértésre ju t
hattak volna. De nem  vitatható, 
hogy azok a megegyezések, am e
lyek mégis sikerültek, nagyjelentősé- 
gűek és biztatóak a jövőre nézve.

Ha a rra  gondolunk, hogy az 
Egyházak Világtanácsa még csak 
a második nagygyűlését ta r
totta meg és ha azt vesszük te 
kintetbe. hogy akárm ilyen hosz- 
szú előkészítés után is, de mégis 
csak hat esztendő az, amelyre 
az Egyházak Világtanácsa meg
alakulása óta visszatekinthet, az 
egyetértésnek ez a m értéke biz
tató, az együttmunkálkodás és 
együttgondolkodás Evanstonban 
m egnyilvánult készsége pedig 

igen jelentős.

De mik azok a munikaeredmé- 
nyek, melyeket az evanstoni nagy
gyűlés m utatott fel?

A főtém a
mélyeket a nagygyűlés a keresztyén 
reménységre nézve nem tudott á t
hidalni.

A néhány mondatba összefoglalt 
megegyezések azonban am ilyen rö
videk, éppen olyan értékesek is. A 
nagygyűlés egyet tudott érteni ab 
ban. hogy a keresztyén hitre vonat
kozó m inden m egállapításnak a Bib
lián kell alapulnia. Egyetértett ab 
ban is, hogy a keresztyén rem ény
ség nem  alakulhat em beri várako
zásokon, hanem  egyedül Istennek a 
Szentírásban található ígéretein és 
Krisztus aktív  jelenlétén. A ke- 
resztyémségnek úgy kell végeznie 
eszhatológikus igehirdetését, hogy 
abban elválaszthatatlanul összetar
tozzék az, hogy Krisztus megjelent 
az em beri történelemben, az, hogy 
Krisztus jelen van az egyház szá
mára az igében és a  szentségekben, 
valamint az, hogy Krisztus ú jra  el
jön ítélni élőket és holtakat. Meg
egyezés volt az egyházak között
arravonatkozóan is, hogy a keresz
tyén em berek igazi reménysége fel
ismerhető az Isten á ltal adott szám
talan jelben, m int am ilyen az evan
gélium hirdetése és annak hatásai 
ebben a világban.

Az ellentétek főképpen abban
m utatkoztak, hogy m iként kell é r
teni a keresztyénségnék a Krisztus 
visszajövetelére vonatkozó s az
»utolsó dolgokra« vonatkozó re
ménységét összefüggésben azokkal 
a reménységekkel, melyeket a  ke- 
resztyénség erre a földi életre nézve 
hordoz. A nézetek különbözősége 
ezen az igen lényeges ponton való
ban nagy volt. Gyakorlatiasan 
úgy tudjuk a kérdés horderejét 
megvilágítani, ha az.t mondjuk, hogy 
az itt  lehetséges állásfoglalásoktól 
függ az egyház egész földi m agatar
tása. Arról van ugyanis szó, hogy 
a keresztyénség milyen isteni ígére
teket ism er fel a  földi életünkre vo
natkozóan? Azok a  keresztyén re
ménységek, melyek a földi életben 
az egyházat irányítják, hogyan vi
szonyulnák ahhoz a sokféle remény
séghez, m elyet em berek a földön 
hordoznak? Továbbá arró l van szó, 
hogy ezek a rem énységeink hogyan 
függnek össze Krisztus visszajöve- 
telével kapcsolatos végső reménysé
geinkkel. Ebben a szétágazó, bonyo
lult fontosságú kérdésben fognak 
most az Egyházak V ilágtanácsa tag
egyházai továbbvizsgálódni, egymás 
közt megbeszéléseket folytatni s a 
közös bizonyságtétel alapjai: ke
resni.

A nagygyűlés a főtémához adott 
megállapításokban felsorolta azokat

a hiányosságokat is, m elyeket az 
előm unkálat tanulmányozása során 
felismertek. Lilje püspök különö
sen három  ilyen hiányosságot emelt 
ki. Megjegyezte, hogy

az egyház reménységéről szóló 
bizonyságtétel mindaddig töké
letlen, amíg nem vezet világos 

erkölcsi döntésekhez.

Pótlólag vizsgálni kell azt is, m i
képpen viszonyúk a  keresztyén re
ménység beteljesedése Izrael népé
nek sorsához. De megjegyezte azt is, 
hogy a jelentésből nem  érződik ki a 
keresztyén várakozásnak az a  tú l
áradó öröme sem, mely az első ke
resztyénség és az egész keresztyén 
misszió leghatalm asabb motívuma 
volt és hogy a jelentés nem szól 
elég világosan a keresztyen em ber

nek a  feltám adással kapcsolatos sze
mélyes reménységéről sem.

A fötém ával kapcsolatos ered
ményt elsősorban abban kell 
látnunk, hogy 1. a rendkívüli 
fontosságúvá em elkedett tém a a 
tagegyházak további tanulm á
nyozása tárgyává lett, hogy 2. 
igen lényeges pontokon vala- 
menriyi eddigi ökuménikus gyű
léssel szemben döntő fontosságú 
megegyezéseket hozott, és hogy
3. k iku ta tta  és megfogalmazta 
azokat a  nézeteltéréseket, me
lyek a keresztyén reménységre 
vonatkozóan a  tagegyházak kö
zött fennállnak. Ezen nézetel
térések felismerése u tán  ugyanis 
a folytatólagos tanácskozásokból 
bizakodva lehet várnunk közele

dést a  tagegyházak között.

A melléktémák
A m elléktém ák közül három az 

egyház egységének és missziójának 
kérdéseit tárgyalta. Az I. bizottság 
tém ája ez volt: »Hit és egyházszer
vezet — Egységünk Krisztusban — 
Szétszakadozottságunk. az egyhá
zakban.« A II. bizottságé: »Evan- 
gálizáció. — Az egyház missziója 
azok fellé, akik az egyház éle
tén kívül vannak«. A VI. bizott
ságé: »Laikus elem — a keresztyén 
ember a maga hivatásában.« Ezeket 
az ú. n. m elléktém ákat m int a  főté
mából következő kérdéseiket kellett 
felfognunk. M agyar részről az I. b i
zottságban D. dr. Vető Lajos püspök 
vett részt, a II. bizottságban D. Dc- 
zséry László püspök, a  VI. bizott
ságban nem  volt m agyar részvevő 
A bizottságok egész hetes m unka 
után jelentést készítettek, mely je
lentéseket a  nagygyűlés elfogadta 
és az egyházaiknak tanulm ányozásra 
ajánlotta, valam int arra , hegy azo
kat ők is fogadják el.

Az egyház egységének kérdésével 
foglalkozó I. bizottság munka,,a bi
zonyságot tesz az egyháznak Jézus 
Krisztusban adott egységéről és 
azokról az ajándékokról és ígéretek
ről, melyeket az egyház ebből az 
egységből kifolyólag kapott földi 
vándorűtján Urától: Jézus Krisztus
tól. Tárgyalja ezután az egyházak 
között mégis meglévő megosztottsá
gokat és bizonyságot tesz arról a 
közös felelősségről, mely minden 
egyházra háru l a  teljes egység el
érése ügyében. H ibája az íratnák  az, 
hogy nem vet számot eléggé azzal, 
hogy az egyházak közötti megosz
tottságok főgyökere mégis az a szol
gálatban való engedetlenség, mely 
az egyházak életében m egm utatko
zik. Az ira t nem  tud elég gyakor
latiasan rám utatn i arra , hogy az 
egyházak a mai megosztottságuk 
mellett is engedelmesen elvégezhet
nének olyan közös feladatokat, me
lyek az egész emberiség érdekéiben 
állanának s ezen engedelmes közös 
akciók révén kétségtelenül és biz
tosan közelednének egymáshoz is. 
Az ira t az egyházak egységének 
ügyét kissé önm agáért való célként 
kezeli, és nem  tud eléggé tekin
tettel lenni az egyházak hitvallásos 
kincseire. Az egyházi hitvallásokra 
kicsit úgy gondol, m int am elyeknek 
az egyház egysége érdekében minde
nestül fel kellene áldoztatniok.

A II. bizottság szépen tá rja  fel 
az egyház missziójának — evangé- 
lizációjának lényeges problém áit é-s 
felhívást tartalm az a világ minden 
egyháza felé, hogy teljesítsék kül
detésüket. H ibája az iratnak, hogy

az elvilágiasodás kérdését nem 
tudja elég mélyen vizsgálni s 
ebből kifolyólag fogyatékos ta 
nácsokat ad az egyházaknak. 
Ezért a  fogyatékosságért elsősor
ban a nyugati keresztyénség, ab
ban is elsősorban az am erikai 
keresztyénség- felelős. Elszomo
rító volt a bizottsági tárgyalá
son az a tapasztalat, hogy ezek 
az egyházak a Nyugaton kibon
takozott elvilágiasodás tartalm i 
kérdéseit egyáltalán nem értik.

Innen van az, hogy nem  tudnak 
hasznos tanácsot adni az egyházak
nak a tekintetben, hogy milyen üze
nettel közelítsék meg az egyháztól 
elidegenedett em bereket. De innen 
van az is, hogy az egyházaknak 
adott tanácsaik elsősorban és dön
tően technikai term észetűek. Evan- 
gélizációs »módszerekei« ajánlanak 
ahelyett, hogy a  mi nemzedékünk 
szükségleteinek tekintetbevételével 
az evangélizáctó, a misszió üzenet
tartalm át tárnák  fel.

A VI. bizottságban a nagygyűlés a 
laikus elem egyházi szerepével fog
lalkozott, és igyekezett megfogal
mazni, hogy az egyes keresztyén 
ember miiként állhat helyt keresz
tyén módon a m aga hivatásában. Az 
iratnak sok figyelemreméltó meg
jegyzése van.

A melléktémák másik csoportjá
ban ugyancsak három  bizottság dol

gozott. Feladatuk az egyház mai 
szolgálatának kérdéseire vonatko
zott. A III. bizottság tém ája ez volt: 
»Társadalmi kérdések •— A felelős 
társadalom  világperspektívában.« 
Ebben a bizottságban dolgozott Pá
ter János reform átus püspök. A IV. 
bizottság tém ája ez volt: »Nemzet
közi ügyek —; Keresztyének a világ- 
közösségért folytatott küzdelemben.« 
Ennek a bizottságnak m agyar rész
ről D. Bereczky A lbert reform átus 
püspök volt a tagja. Az V. bizott
ság tém ája pedig ez voll: »Ember- 
csoportok közötti viszonylatok — Az 
egyház a faji és ethnikai feszültségek 
közepette.« Itt dolgozott dr. Pap 
László reform átus teológiai dékán.

A társadalm i kérdésekkel foglal
kozó III. bizottság elsősorban a 
nyugati társadalm ak problém áit tá r
gyalta. Az ideál, am it megrajzolt, 
nagyjából egy idealizált jóléti ál- 
lameszme utópiája.

Nagy értéke azonban az itt ké
szült jelentésnek az, hogy igen 
jól fogalmazott kérdésekben fog
lalkozik az egyházaknak azzal a 
szolgálatával, melyet elvégez
hetne a kom m unista és nem- 
kom m unista világ közötti fe
szültségben. Külön kérdéseket 
tesz fel a Keleten élő keresztyé
nek és külön kérdéseket a  Nyu
gaton élő keresztyének felé. 
Ezek a kérdések az egyház és 
társadalom  egymáshoz való vi
szonyának problém áit jól ragad
ják meg és alkalm asak arra. 
hogy felettük  az egyházak el
m élkedjenek, nézeteiket, lá tásai
kat kicseréljék. A különböző 
társadalm i rendszerekben élő 
egyházak ezen feltett kérdések 
kapcsán term ékeny beszélgetést 
folytathatnak egymással a  jö
vőben. Olyan term ékeny beszél
getést. mely segítőleg hathat 
a mai világhelyzetben is, m ert 
a társadalm i feszültségek enyhí
téséhez és a különböző tá rsa
dalmi rendszerek közötti fe
szültségek enyhítéséhez járu lhat 

* hozzá.
A IV. bizottság volt a legtevéke- 

r.yebb. I t t  a  nemzetközi kérdésekre 
nézve folytatott tanulm ányról szóló 
jelentés m ellett három  határozata 
javaslatot is kidolgoztaik, melyeiket 
azután a nagygyűlés a jelentéssel 
együtt elfogadott. Az első határozat 
általános, elvi, átfogó jellegű. Nem
csak a  pillanatnyi nemzetközi hely

zettel, hanem  a  nemzetközi élei 
távolabbi perspektívájával is foglal« 
kozik. Ennek az ira tnak  alapgondo
lata az, hogy a keresztyénség száll
jon szembe a háború elkerülhetet- 
íen.ségének gondolatával, valam int 
az, hogy a  különböző társadalm i- 
gazdasági rendszerék békésen 
együttélhetnek. Ez irányban ugyan
csak követelik az egyházaik a  ke
resztyénség segítő szolgálatát;

Ez az ira t bizonyára helyesen be
folyásolja m ajd a  világ külön
böző tá jain  élő egyházak köz- 

gondolkodását.
A második határozat a  konkrét 
nemzetközi helyzettel foglalko
zik és azt mondja, hogy a  pil
lanatnyi világhelyzetben a  bizal
m atlanság eloszlatása a  főfel
adat. A bizalm atlanság eloszla
tása pedig azáltal történhetik 
meg, ha kikerül a  tömegpusz
tító  fegyvereket eltiltani, ezzel 
kapcsolatos nemzetközi egyez
ményeket létrehozni, az államok 
egymás életébe való beavatko
zását nemzetközi egyezmények
kel megakadályozni. Viszont e 
felé a cél felé pedig egyetlen út 
vezet: a  felelős állam férfiak 
közvetlen tárgyalásainak folyta
tása. Ezen a területen a világ 
különböző tá jain  élő egyházak 
összefüggései, közös fáradozásai 

sokat segíthetnek.
A határozat egy m ellékhatározatban 
azt is magában foglalja, hogy ezt az 
iratot a közgyűlés küldje meg azok
nak az egyházaknak is, amelyek 
nem tagjai az Egyházaik Vnágtaná- 
csának, hogy a  fontos, közös akciók
ban azok is részt vegyenek.

A harm adik határozat dél-am eri
kai javaslatra a dél-am erikai protes
táns üldözések ügyében tartalm az 
tiltakozást, együttérzést az üldözöt
tek felé és intelm et azon egyházak 
felé, amelyek ennék a protestáns 
üldözésnek részesei.

Az V. bizottság a faji és ethnikai 
feszültségekkel foglalkozott és hatá
rozott hangú véleményt nyilvánított 
a faji és ethnikai megkülönbözte
téseit ellen. Az Egyházak V ilágta
nácsa tagegyházai ebben az iratban 
súlyosan elítélnek m inden ilyen 
megkülönböztetést, az egyházaikat 
közös akcióra hívják a faji és 
ethnikai m egkülönböztetések és kü 
lönösen a fa ji üldözések ellen;

Ha a melléktém ákkal kapcso
latos jelentéseket és határozato
kat szemügyre vesszük. Isten 
iránti mély hálával állapíthatjuk 
meg, hogy éppen azokon a pon
tokon, ahol a világfeszültség a 
legnagyobb, s ahol a  kérdések a 
legkényesebbek, a  tagegyházak 
bölcs és a feszültségeket enyhítő 

határozatokat hoztak.
Ez annál inkább hálára indító tény, 
mert az am erikai környezet egyálta
lában nem  kedvezett ilyen értelm ű 
és ilyen indulató határozatok meg
hozatalának. Az am erikai politikai 
körök nem  is voltak elégedettek 
ezekkel a határozatokkal. A kor
mány által sugallt sajtó ki -is fejezte 
ezt az elégedetlenséget és igen sa j
nálta, hogy az egyházak nem  voltak 
hajlandók m indig az am erikai po
litikát kiszolgáló véleményeket mon
dani a  nemzetközi, a társadalm i, a 
faji, és egyéb, égetően fontos vi
lág-kérdésekben. Az egyházak evans- 
toni delegációi m indenfajta sugal- 
mazás, :>az am erikai ihletés« (Dul
les) ellenére m egm aradtak a Szent
írás üzenetének alapján és erkölcsi 
döntéseiket hitűiknek megfelelően 
hozták.

A munkabizottságok
A munkabizottságok hét csoport

ban dolgoztak. Feladatuk volt az 
Egyházak Világtanácsa 1. általános 

j elvi kérdéseinek, 2. tanulm ányi 
j m unkájának, 3. ökuménikus akciód

nak, 4. segélyszolgálatának, 5. tá jé
koztató m unkájának. 6. pénzügyei
nek és 7. nemzetközi viszonyainak 
vizsgálata. Az 1. bizottságban dolgo

zott Bereczky püspök, a 2-ben Vető 
püspök, az 5-ben Dezséry püspök, a

S-ban Pap dékán, a  7-ben Péter 
püspök. A bizottságok igen tanulsá
gos jelentéseket dolgoztok fel az 
Egyházak Viiágtanácsa elm últ hat 
esztendejére vonatkozóan és javas
latokat te ttek  az Egyházak Világ- 
tanácsa nagygyűlésének arranézve. 
hogyan folytassák az Egyházak Vi- 
lágtanácsa genfi központjában, a 

Világtanács különböző osztályaiban 
a jövő ökuménikus m unkáját.

A n a g y g y ű lé s  ü z e n e te
A nagygyűlés szép üzenetet kül

dött a  világ egyházaihoz és keresz
tyénéihez. Ezt az üzenetet lapunk
ban m ár közöltük, lelkészeink pedig 
szeptember 26-án felolvasták azt 
valamennyi gyülekezetünkben.

Még fülünkbe csengenek az üze
net zárószavai: »Krisztus ereje 
mindenre elégséges. Nem tudjuk, 
m it hoz a  jövő. De tud juk  azt. 
hogy Ki jön felénk. Az, Akivel 
minden nap  találkozunk és Aki 
ott áll előttünk m ajd a végnél 
— Jézus Krisztus, a  mi Urunk. 
Ezért m ondjuk nektek: 1,egye
tek örvendezők a reménység

ben.«

MIATYÁNK és LUTHER 
SEKRESTYE-IMÁDSÁGA 

fehér levelezőlap nagyságú kar
tonon. ára —.60. — Evangélikus 

Egyetemes Sajtóosztály

A m agyar delegáció tagjai bíznak 
abban, hogy az evanstoni nagy
gyűlés nem  hiába fejezte be üzene
tét ezzel a  mondattal. Bízunk ben
ne. hogy az Egyházak Világtamácsa 
második nagygyűlése növelte a vj- 
íágkeres z t y énsé g örvendezését a
Krisztusban való reménységben

(Folytatjuk)
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A »Krisztus a világ reménysége« 
című főtéma tárgyalására a  nagy
gyűlés tizenöt bizottságra oszlott. 
Harm inchat oldalas nyom tatott fü 
zet tartalm azta a Tanácsadó Bi
zottság jelentését, melyet ezek a bi
zottságok bekezdésről bekezdésre 
m egvitattak. A gyűlés elején úgy 
látszott, hogy a főtém ára vonatkozó 
ezt a tanulm ányt a bizottságok 
részleteiben módosítani fogjál? 
ugyan, de lehetséges lesz a  véle
ményeket úgy összehangolni, hogy 
a nagygyűlés a keresztyén rem ény
ségre vonatkozó ezt a bizonyságté
telt elfogadja. Később azonban 
mind világosabb lett, hogy a jelen
tés m ondanivalójával szemben sok 
oldalról történik állásfoglalás. Az 
egyházak közötti nézeteltérések ki
éleződtek és gyakran áthidalha- 
tatlanokká lettek. A  bizottságok sok 
esetben állapították meg, hogy a 
m unkálat döntő pontokon hiányos. 
Minél inkább közeledtünk ahhoz a 
naphoz, melyen a főtém a bizottsági 
tárgyalása befejeződött, annál in
kább láttuk, hogy a főtémával kap
csolatban nem  lesz meg a kívánt 
egyetértés. M agyar részről is sok 
kifogásolni való volt ebben a szö
vegben. A m agyar hozzászólások 
m ár Evanston előtt és most Evans- 
tonban is m egváltották ezeket a teo
lógiai kifogásainkat.

Hosszú napok teltek el a bizott
sági tárgyalás után, amíg az egyez
tető bizottságok jelentése a nagy
gyűlésre érkezett Dr. Hans lülje, 
hannoveri evangélikus püspök, a 
Lutheránus Világszövetség elnöke 
terjesztette elő a  közgyűlés vezető
ségének idevonatkozó javaslatát. A 
közgyűlés vezetősége három  lehető
séget k ínált a nagygyűlésnek a fő
téma szövegével kapcsolatban. Vagy 
elfogadja változatlanul (vagy eset
leges változtatásokkal) a főtém ára 
vonatkozó harm adik jelentést, vagy 
napirendre té r  afelett, — ez egyet 
jelentett volna azzal, hogy a nagy
gyűlés az egész m unkálatot elveti, 
— vagy ú jra  a tagegyházakhoz 
küldi a m unkálatot további teoló
giai vizsgálódásra. A nagygyűlés ezt 
a harm adik javaslatot fogadta el. A 
szövegen semmi változtatás nem 
történt, s az ú jra  a tagegyházak 
tanulm ányi bizottságaihoz került, de 
a nagygyűlés ehhez a szöveghez egy 
ú. n. nyilatkozatot, bizonyos megál
lapításokat csatolt. Ezek a  m egálla
pítások néhány m ondatban foglal
ják össze az egyezéseket, melye
ket a nagygyűlés a  keresztyén re
ménységre nézve megtalált, viszont 
tizenegy és fél oldalon keresztül 
tárgyalja azokat a különbözéseket,



L e v é l a  j e g y z e t e k r ő l
KEDVES BARÁTO M , engedd meg, hogy soraidra én is levélben 

válaszoljak, s az írók szokása szerint a nyilvánosság előtt. A z t hiszem, 
okos és hasznos dolog az őszinteség, jó, ha m indenki együtt olvassa 
velünk e vasárnapi fejtegetést, annyi jegyzet után egy jegyzetet a jegy
zetekről.

Te szép elismerő bírálattal szóltál csöpp írásműveimről s emlitéd, 
hogy az olvasók okulnak rajtulk, m indenekelőtt azért, m ert »jó forrás
nak érzik a nem zeti és vallási szellem  összekapcsolását«, de aztán aggá
lyaidat mondod el, hogy nem  minden glosszám ilyen, sokszor »semm i 
köze az egyháznak, sőt a kultúrprotestántizm usnak is ahhoz, amiről 
egy-egy jegyzet beszél«. Nyíltan kifejted, hogy egyes magyar költőkről, 
írókról, festőművészekről, »vagy olyan muzsikusokról, m in t Bartók 
Béla« szóló írásaim nem  valóit e lap hasábjaira, ezek általános és világi 
dolgok, nem  a m i olvasóinknak valók. Ügy véled, hogy ezeket hagyjam  
el, s írjak csak olyanokról és olyasmiről, am i történeti és szellemi 
vonatkozásban van a magyar Lutherániával.

Jó, hogy nyíltan szólsz, m ert csak így értünk szót. Bírálatod nem  
bántott meg, hanem elgondolkoztatott. Tehát helyes, ha Bocskairól, vagy 
Bél Mátyásról, Tessedikről, sőt Petőfiről és Kossuthról írunk, vagy meg
em lítjük, m int tárja fel m űvészettörténetünk régi templomaink festé
szeti értékeit, de nem  célirányos, ha Derkovics Gyuláról, a festőről, Bar
tók Béláról, a zenéköltőről, Babits M ihályfól vagy Virág Benedekről 
szólók, a k ik  »jó költők voltak, de katolikusok«. Am ennyire örülök annak, 
hogy egy évnyi jegyzeteim et átolvasva látod, hogy egyházunk és vallá
sunk m inden érdemes és egészséges szellemi hagyományát egy-egy 
évforduló vagy összefüggés kapcsán itt  megemlítem, annyira fájó, hogy 
nem  veszed észre ennek az evangélikus magyar vonásnak teljes és szük
ségszerű összefonódását az egységes magyar szellemi örcikséggel és a 
ma pezsdülö lelkekikel. Én Bocskai Istvánt vagy Thököly Imrét, Petőfi 
Sándort vagy M ikszáth Kálmánt azért rajzoltam meg i tt  az Evangélikus 
Élet olvasóinak, hogy mindig együ tt érezzék őket és lássák is Bartók 
Bélával és Derkovics G yulával és Babits Mihállyal.

Am ikor a m i reformátoraink Luther és Kálvin példáján felbuzdul
tak, m egindultak az egész nem zet felé. A ttó l váltak világító oszloppá és fe l
hővé, hogy egyetemes nem zeti érdeket vállaltak egy haladó és forradalmas 
szellemmel, am ely előcsiholta a tragikusan széthasított magyarságból, a 
törökverte-osztrákverte országból, a legnagyobb ellenálló erőt: a jellem  és 
a szellem erejét. Hidd el, csák így értheted meg mindazt, ami a Mohács 
utáni Magyarországon történt a  X IX . századig. Dévai Biró Mátyás egy
szerre volt »magyar Luther« és a magyar helyesírás megalapozója. Nem  
véletlen, hogy Bornemisza Péter a pogány és szörnyű bűnöket ábrázoló 
nagy görög drámaírót, Sophoklest, tolmácsolja magyarul, a legelsők 
közt egész Európában. Bethlen Gábor vagy előtte Bocskai István a 
vallásszabadsággal a nem zeti szabadságot, sőt szomszédaink nem zeti sza
badságát is védte és erősítette. O lyan általános módszert érvényesítették, 
hogy aki harcba szállt ve lük  e hazában s vita tn i akarta ú tju k  helyessé
gét, csak az ő m ódszerükkel tehette meg. A  X V I. századbeun m i voltunk  
az úttörők, m i reform átusok és lutheránusok, a k ik  végérvényesen a 
nép nyelvén kezdtünk írni és szólni. S  ezzel egy erőszakkal elbuktatott 
parasztfelkelés után érvényre ju tta ttu k  a parasztok igazát, legalább a 
nyelvükben, statuálva egy nyelv szabályait és a latinnal fölényesen ver
senyző szépségét, hogy m ajd  később szólhasson az elnyom ott magyar pór 
sem csupán Istene ügyében, hanem m inden más bajaiért is. Ha a mi 
prédikátoraink nem  szólnak s nem  nevelnek roppant erejű mondataik- 
Ical, nem  jő elő sem  Káldy katolikus Bibliája, sem  Pázmány Péter erős 
zennésű stílusa. A k i szembe ákart szállni a népet nem zetté váltó pro
testantizmussal, kénytelen volt alkalmazkodni módszeréhez és gondol
kodásához.

Gondold csak meg, kedves Barátom, m iért volt a katolikus Zrínyi 
M iklósnak leghívebb embere az evangélikus V itnyédi István. S  miért 
volt a magyar protestántizmus támasza a buzgó katolikus II. RáJkóczi 
Ferenc. Mert azonosnak érezték a protestáns szabadság-vágyat a nem zeti 
szabadság-vággyal; m indkettő  ország-szabaditól érzelem  volt s embersé
get, életre-érdemességet mondó gondolkodás. A z t hiszem, a protestantiz
m usnak nálunk ez az eggyé-szovődés a nem zet erejével és kultúrájával 
ad sajátos zamatot, ez ama hagyományunk, am ely férfiaücat nevel, s 
hősöket, költőket, írükat, m űvészeket adott a magyar nem zetnek. Ha 
ezt az egyetemes nem zeti haladó és forradalmi vonást kivágjuk a m a
gyar evangélikusok hagyományaiból, m i marad meg benne, am i hazai 
nevelő érték és erő? Te is büszlkén gondolsz, m int lelkipásztor, Bél Má
tyásra. De nem  ju t az eszedbe, hogy akire büszke vagy, az nem  a te 
példádat, hanem az enyém et igazolja. Bél Mátyás azért vált nagy tudóssá, 
m ert kora legjobb, leghaladóbb kutatási módszerét összekötötte az egye
temes nem zeti és országos érdekekkel. Mi lett volna belőle, ha elzárkó
zik  az egész nem zet érdeke előtt s csak partikuláris szempontok szerint 
cselekszik?

A  m i teológusaink azért járták századakon át !külföldi egyetemeiken, 
hogy felfrissüljenek a szellemi élet sugárzásában, a tapasztalatok és él
m ények tanulságai közt. Bizonyára tudod, hogy m egismerték ás meg
szerették koruk költészetét, művészetét, bölcseletét is. A  ném et és francia 
filozófia például a X V III. század végén s a X IX . század elején velük  
ára/mlilk Magyarországra, akárcsak \két századdal előbb a wittenbergi 
egyetemre vándorló diákjainkkal Luther tanítása. Kis János írja érdek- 
feszítő Emlékezéseiben, hogy »a náddal födött alacsony hajlékban, m ely
ben született« nemcsak a Bibliát és a Graduált olvasta, hanem Balassi 
Bálint verseit és kora ^költőit is. Vájjon a mai falusi lelkipásztorok 
olvassák-é m ondják József A ttila  verseit s ism erkednek-e a magyar 
társadalom problémáival, pl. Móricz Zsigmomd életm űvén keresztül? 
Jaj nekünk, ha elzárkózunk az egész magyar kultúrától s csak a sajá
tunkká  fosztott kalászt tartjuk meg belőle disznók, am ely semmire sem  
kötelez. Nem  válhatunk nazarénusokká, szektává, m ely önmagát emészti 
fel, négy fa l közt él, azt hívén, hogy ez az Istennek tetsző szerep. A z  
élet átlépi az életreAképtelen csírát. Mi nem  hangoztatni alkarjuk, hanem  
feltárni m últunk nagy erejét, hagyományaink tápláló ízét, am elyék  
egyek és elszakíthatatlanok az egész magyar nemzettel.

Te tudod, hogy Kis János fedezte fel a nem zetnek Berzsenyi Dánielt, 
a költőt, áki ’elküldte hozzá Itéziratait, »mondja meg, ha m ehetek-e velük  
valamire.« Megmondta, s legnagyobb költő ink egyikét prezentálta vele a 
magyarságnak. M ondjátok meg most és a jövőben ti is, kedves Barátom, 
hogy ism eritek a magyar ku ltúrá t s egyek vagytok e nem zet magatar
tásával, clkik együtt élték a néppel s m inden gondjával-bajával. A  pro
testáns’ magyarság legsajátabb érdekében csak a nem zet felé nyílhat ki 
ismét, csőik a nemzet egész terhének és szépségének vállalásával marad
hat meg a nemzetben. Ezért tartozik e kis jegyzetek anyagába minden  
magyar szellemi matéria megemlítése, amely életünk erejét a jellem  
és szellem  erejével megsokszorozza. Hidd el, hogy ez így van. Igaz barát
sággal üdvözöl Szalatnai Rezső

R minisztertanács megtárgyalta és elfogadta
a moszkvai értekezleten részt vett magyar kormánykiildiittség jelentését

A Magyar Népköztársaság M inisztertanácsa-december' 10-i ülésén  
Hegedűs András, a Minisztertanács első elnökhelyettese, a magyar kor
m ányküldöttség vezetője beszámolt a m oszkvai értékezletről. A  M inisz
tertanács a beszámoló alapján m egtárgyalta a m oszkvai értekezlet ered
ményeit, a  magyar kormánydelegáció tevékenységét és határozatot ho
zott, am elynek értelmében teljes m értékben magáévá teszi a moszkvai 
értekezlet záróközleményének megállapításait.

A Minisztertanács üdvözli a moszk
vai értekezlet nyilatkozatát, és teljes 
mértékben egyetért azokkal a meg
állapításaival, amelyek hangsúlyoz
zák, hogy az igazi európai biztonság 
csak abban az esetben valósítható 
meg, ha egyes európai államok zárt 
katonai tömbjei helyett létrejön az 
európai kollektív biztonság rendszere, 
amelyben — állami és társadalmi be
rendezésre való tekintet nélkül — 
valamennyi európai ország részt ve
het. A Minisztertanács annak a szi
lárd meggyőződésének adott kifeje
zést, hogy ilyen kollektív biztonsági 
rendszer megteremtése nagymérték
ben megkönnyítené a német kérdés 
békés rendezését is, megakadályozná 
Nyugat-Németország remilitarizálá- 
sát, és kedvező feltételeket terem

tene az egységes, demokratikus, bé
keszerető Németország létrehozásá
hoz, ami a német nép és valamemy- 
nyi európai nép elsőrendű érdeke.

A Minisztertanács megállapította, 
hogy a német kérdésnek ilyen szel
lemben történő rendezése teljes mér
tékben megfelel a Magyar Népköztár
saság érdekeinek is. A magyar nép 
a német imperialisták által kirobban
tott véres háborúban egy errineröltő 
alatt kétszer vesztette el fiainak 
százezreit, nemzeti vagyonárnak, kul
turális értékeinek jelentős részét, és 
ezért kész minden erejével síkra- 
szállni a német militarizmus újjá
élesztésének megakadályozásáért, és 
a moszkvai értekezlet célkitűzései
nek megvalósításáért. ;

A Miniisszlertanács magáévá tette a 
moszkvai értekezletnek’ azt az elha
tározását, hogy § részvevő államok — 
közöttük a Mágyar Népköztársaság 
is — a párizsi egyezmények ratifi
kálása esetén együttes intézkedése
ket —• köztük katonai intézkedéseket 
— tesznek védelmi képességük foko
zása érdekében, hogy biztosítsák né
peik békés alkotómunkáját, országuk 
biztonságát minden agresszív szán
dékkal szentben.

A Minisztertanács a moszkvai érte
kezlet nyilatkozatában ismételten le
fektetett elv alapján, — amely hang
súlyozza, hogy az aláíró országok bé
kében alkarnak élni, és baráti kapcso
latokat kívánnak kiépíteni és fenn
tartani minden országgal — tovább
ra is legfőbb feladatának tekinti, 
hogy minden tőle telhetőt megtegyem 
a népek közötti béke, az országok 
közötti együttműködés megszilárdí
tása érdekében.

A Minisztertanács elismerését fe
jezte kj a magyar kormányküldött
ségnek;, és tevékenységét jóváhagyta.

„ M o s t  m i n d e n  e m b e r n e k  h o z z á  k e l l  j á r u l n i a ,  
h o g y  a  j ö v ő b e n  n e  l e g y e n e k  n e m z e t i  g y á s z n a p o k “

B a rth  p ro fe sszo r  a n é m e t ú j ra fe l fe g y v e rzé s  ellen

Barth Károly, a nagynevű svájci teológiai professzor 20 év óta har
col a fasizmussal. M int bonni teológiai professzor, Hitler hatalomra- 
jutása idején nap m int nap m egjelentette a fasizm ust támadó vita füze
teit és röpiratait, am elyek egész Németországban gyorsan elterjedték. 
Elsősorban Barthnalk köszönhető, hogy a Ném et Hitvalló Egyház szembe
fordult Hitler törekvéseivel. M ikor Barthnak el kellett hagynia N ém et
országot, Svájcból szólt a ném et nép lelkiismeretéhez. A  fasiszta háború 
leverése után az elsők közt sietett a ném et nép helyes útra vezetésére.

A  német nép őszinte barátja
ként hívta meg Barth Károlyt a 
nyugatnémetországi Hessen-tarto- 
mány szociáldemokrata kormánya, 
hogy Wiesbadenben a második vi
lágháború áldozatainak emlékére 
tartott nemzeti gyásznapon ünnepi 
beszédet mondjon.

Már Barth Wiesbadembe érkezése 
előtt heves támadásba kezdett a 
bonni kormány sajtója Barth ellen. 
De a hesseni kultuszminiszter szembe 
szállt a Barthot ért támadásokkal s 
többek között ezt írta:

»Ha külföldön ma ismét hisznek 
egy második Németországban, ak
kor ez Barth Károlynak is érdeme. 
Hálásaknak kell lennünk, hogy a 
nemzeti gyász és emlékezés napján

A Z so ltárok  k ö n y v e
A Zsoltárok könyve az ótestámen- 

tomi gyülekezet (különösen a fogság 
utáni gyülekezet) énekes és imád- 
ságos könyve. Az egyes énekek a 
legkülönbözőbb korokból származ
nak és így költészeti és tartalmi 
szempontból is igen változatos a 
hangjuk. Nem csoda tehát, hogy 
szerzőik között időben egymástól 
igen távol álló embereket hallunk 
megemlíteni. A hagyomány úgy tud
ja, hogy Mózes volt az első, aki 
zsoltárral dicsérte az Urat. (90. zsol
tár.) Dávidról azt halljuk, hogy 73 
zsoltárt írt. A 72. és 127. zsoltár fel
iratában Sálamon nevét olvashatjuk. 
Rajtuk kívül Aszáf 12, Kóréh fiai 
11, Hemán és Etán 1—1 zsoltárral 
szerepel Szentírásunkban. Sok ének 
szerzőjét nem ismerjük, mert nem 
említi meg őket a Biblia.

Tartalmilag két fő csoportot 'kü
lönböztetünk meg a könyvben: 1. 
Istent dicsérő énekek, amelyek az 
Ür mindenhatóságát, jóságát, kegyel
mét dicsérik, ahogyan ez meglát
szik a természetiben (104), a törté
nelemben (33) és a kegyes ember 
életében (1). 2. Ez a csoport a hivő 
ember hitét, mindennapi életét, an
nak különféle kérdéseit tárja elérik. 
(42.)

Külön csoportját képezik köny
vünknek azok az énekek, amelyeket 
a Jeruzsálembe, a húsvét ünnepére 
zarándoklók énekeltek. Ezek az ú. 
n. »grádicsok éneke«. (120—134.) Egy 
másik csoport a könyv végén lévő 
»halleluja zsoltárok«. (146—150.)

Vámos József

ilyen jelentős személyiség szól hoz
zánk ennek a napnak intő és figyel
meztető értelméről«.

Ilyen előzmények után tartotta 
meg Barth beszédét a Wiesbaden} 
állami színházban, a hesseni kor
mány részvételével. Barth hangsú
lyozta annak a szükségességét, hogy

most minden egyes embernek 
hozzá kell járulnia: a jövőben ne 
legyen szükség újabb nemzeti 
gyásznapokra. Azonnali dönté
sekre és tettekre van szükség, 
amelyekért minden egyes ember 

a saját személyében felelős.
Kifejtette Barth: a nemzeti szo

cializmus nem győzhetett volna, ha 
számtalan, egyébként becsületes és 
iászándékú német ember nem nézi 
egykedvűen a saját hazájában, hogy 
helyette Hitler dönt élet és halál, 
béke és háború felett. Rámutatott, 
hogy külföldön is sok helyen nem
esük félelmet éreztek Hitler iránt, 
hanem »pozitív értékeket« is felfe
dezni véltek a nemzeti szocializmus
ban. A Hitlerrel való együttműkö
dés legrosszabb formája valószínű
leg az óvatos szemlélődés volt, ’ az 
olyan passzív magatartás, amely 
Hitlernek szabad kezet adott a leg- 
'szörnyűbb embertelenségekre.

Megemlékezett Barth a nemzeti 
szocializmus számtalan áldozatáról: 
a hatmillió meggyilkolt zsidóról, a 
frontokon elesett milliókról, a rok
kantak és betegek légióiról, a front 
mögött megölt nőkről és gyermekek
ről. Barth a legmélyebb tisztelettel 
beszélt az ellenállási mozgalom már
tírjairól.

Beszédének befejező részében 
Barth hangsúlyozta, hogy nem mint 
svájci, hanem mint magánember be
szél és hogy a nemzeti gyásznap csak 
meggyalázná az áldozatok emlékét, 
ha nem kötnék össze mindazok elke
rülésével, ami egy harmadik világ
háborúhoz vezethetne.

A bonni tekintélyállam is azon 
az útón van már, hogy az állam
polgároknak ne hagyjon semmi 
egyéb tennivalót, csak a kor
mány elhatározásába való bele
egyezést, engedelmeskedést és 
menetelést, miután felsőbb he
lyen a polgárok közreműködése 

nélkül döntöttek.
Barth élesen elítélte Nyugat- 
Németország újrafelfegyverzését

egy amerikai vezetés alatt álló 
katonai szövetség keretében. Rá
mutatott, hogy Németország ket- 
téosztottságát a legsürgősebben 

meg kell szüntetni,
mert Németország újrafelfegyver- 
zése esetén Európának ezt a sebét 
csak háborúval lehetne begyógyí
tani, ez pedig csak újabb és mé
lyebb sebekre vezetne.

NIEMÖLLER BARTH MELLÉ ÁLL

Barth beszéde után a bonni sajitó- 
-ámadások újabb erőre kaptak. A 
hesseni kultuszminiszter és a hes
seni kormány is sietett »félrefogás
nak« -minősíteni azt a tényt, hogy 
Barth »polemikusán foglalkozott« a 
nyugatnémet felfegyverzéssel.

A Német Evangélikus Egyház
hoz tartozó lelkészek, elsősorban 
Niemöller, a hesseni tartományi 
egyház elnöke és munkatársai 
nyilatkozatukban mindenben 
egyetértésüket fejezik ki Barth 

Károly fejtegetéseivel.

Niemoller elnök a frankfurti Evan- 
géliumi Sajtószolgálat képviselője 
előtt kijelentette: Ha a német nép 
1933-ban és a következő években 
Bárth Károlyra hallgatott volna, ak
kor' mérhetetlen sók rossztól kímél
hette volna meg magát és a világot.

HROMÁDKA NYILATKOZATA
Hromádka professzor, a prágai 

Comenius teológiai fakultás dékánja 
a Keresztyén Demokrata Unió Ke- 
let-Berlinben megjelenő lapjának, a 
Neue Zeitnek adott nyilatkozatában 
Barth Károly wiesbadeni szereplé
sével kapcsolatban többek között 
ezt mondta:

»Amit Barth Károly Wiesbaden
ben mondott, pontosan beleillik ed
digi tevékenységének a vonalába, 
ö  valóban szabad emberként szól a 
keresztyén ember szabadságáról.

Barth Károly most is egészen 
élesen rávilágított arra, hogy a 
nyugatnémet felfegyverzés a leg
főbb kérdés, amelytől Németor
szág, Európa és az egész világ 

jövője függ«.
Majd vázolta Hromádka azt a 

mélységes szenvedést, ami a német 
népre és Európa többi népeire sza
kadt a fasiszta háborús. támadás 
következtében s ezzel fejezte be nyi
latkozatát:

»Barth Károly szavait a legko
molyabb figyelmeztetésként kell 
a német népnek meghallania és 

megfogadnia!«

„Vigyázzatok ás imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erötelen“ au. m, .m
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»... a földön békesség ...«
Mialatt a keresztyének szerte a világon a békességszerető és békes

ségszerző Isten szereteténék megünneplésére készülnek, egyre erősbödik 
bennünk az aggodalom amiatt, hogy vannak emberék, a k ik  inkább arra 
készülnék, hogy megzavarják a békességet a földön. Mi hisszük, hogy 
Isten szereteténék meg kell adnunk a dicsőséget és a magasztalást és 
ennek egyik igen fontos m ódja az, hogy m i a magunlk részéről m indent 
megtegyürűc annak érdekében, hogy legyen valóban a földön békesség. 
Ezért tölti el szivünket az aggódó felelősség és ezért im ádkozunk Isten
hez, hogy áldja meg a világ népeinek szívből jövő óhajtását és erős el
határozását, hogy a béke fennmaradjon és m eghiúsuljon m inden gonosz 
törekvés, am ely a béke veszélyeztetésére és megzavarására irányul.

A  m i gyülekezeteink hite és véleménye szólalt meg D. Dezséry 
László püspöknek a vecsési templom ném et SS-katonák által való fel- 
robbantása évfordulóján mondott igehirdetésében: »Nem szabad m eg
engedni, hogy még egy olyan világ jöjjön, amikor az egész keresztyén- 
ség azzal foglalkozzék, hogy m iképp tudjon az alá hulló templomaikon, 
gyülekezeteken, éhező embereiken segíteni. Intő je l a világ m inden egy
háza felé, hogy hamarabb kell kezdeni a m unkát, „rmint ahogyan k i
törne a háború. Hamarább ke ll kezdeni a tiltakozást, m in t ahogyan 
m egtörténik a p u sz títá s ...  Még ma el kell kezdeni a keresztyén cse
lekvést az emberiséget pusztító háború és nyomor ellen.«

Egyházunk népe* ezért teljes szívvel részt vesz egész népünlk és a 
világ minden békeszéretö em berének erőfeszítéseiben, Európa és a világ 
békéjének biztosítására.

December 9-én este az Országos 
Béketanács nagygyűlést rendezett a 
Sportcsarnokban, amelyen a  Stock
holmban já r t m agyar küldöttek ~e- 
számoltaik a Béke Vilagtanács leg
utóbbi ülésszakáról. A nagygyűlé
sen jelen voltak egyházunk püspö
kei és többen a lelkészek közül is. 
Andics Erzsébet, az Országos Béke- 
tanács elnöke ism ertette a BVT 
ülésszakát és határozatait. B em uta
to tt a rra  hogy a stockholmi tanács
kozás sokoldalú tevékenysége egy 
p illanatra  sem homalyosította el 
azt a  tényt, hogy jelenleg a béke
mozgalom főfeladata a  Nyugat-Ne
me tország új rafelfegy vezését célzó 
londoni és párizsi egyezmények ra 
tifikálásának megakadályozása s 
Európa kollektív biztonságának meg
teremtése.

Az első hozzászóló Péter János re
form átus püspök, a Béke Világta
nács tagja volt. Idézte Sven Hektor 
Svéd lelkész és Hromádka cseh pro
fesszor szavait, velük illusztrálva, 
hogy az egyházak népe is rem ény
séggel tekint a Szovjetuniónak a 
kollektív biztonság megterem tése é r
dekében te tt kezdeményezéseire s 
tiltakozik a ném et militarizmus fel- 
tám asztása ellen. Ezt éppen a  né et 
nép iránti szeretetből tesszük. Be
számolt Péter püspök arról, hogy 
Nyikoláj metropolita a stockholmi 
gyűlésről felhívást intézett a Kele
ten és Nyugaton élő egyházakhoz, 
hogy legyenek egységesek a  béke el
érésére. A továbbiakban Péter 
püspök személyes tapasztalatai alap
ján  elmondotta, hogy a  »magyar 
protestáns felekezetek köreiben e r
kölcsi felháborodás ítéli el az am e
rikai politika Nyugat-Németország- 
ban kísérletező új m erényleteit és 
örömmel működik együtt a béke 
erőivel a merénylő tervek m eghiú
sítása érdekében«. »Tudjuk — mon
dotta a továbiakban —, hogy

ebben a szép küzdelemben az
igazság és az erkölcsi és az
anyagi hatalom a béke erőinek n 

oldalán áll.c
A nagygyűlés a további felszóla

lások m eghallgatása után egyhangú
lag elfogadta a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsa és az Országos

Béketanács együttes felhívását a 
magyar néphez.

A  felhívás bevezetőben azt a ve
szélyt tá rja  fel, amely Európa és a 
világ békéjét fenyegeti. Leleplezi a 
nyugati országok jelszavának: 
»előbb ratifikálni, azután tá r
gyalni« ham isságát és m egállapítja, 
hogy »a népek lelkiism erete Euró
pában és szerte a világon nem et 
mond erre a gyilkos tervre«.

Elm ondja a felhívás,' hogy a stock
holmi ülés harcba szólította a né
peket s azok hatalm as, közös ak
ciója kibontakozik az egész vilá
gon. »A háborús kormányok terveit 
a népek m egh iúsíthatják . . .  ha az 
erő politikájával a népek elszánt 
békeakaratát, a béketábor országai
nak növekvő gazdasági és honvé
delmi erejét szegezi k szembe.« A 
felhívás harcba szólítja .népünket is: 
»Nincs olyan m agyar, akitől a né
met mdlitariarnus az elm últ két vi
lágháborúban ne ragadta volna el 
apját, vagy testvérét, férjét, fiát, 
vagy közeli rokonát! K i ne gyűlölné 
annyi balsorsunk és annyi szenve
désünk okozóját, a ném et mildtariz- 
must«?

»Erőnk és egységünk tudatában, 
rendíthetetlen elszántsággal 
szálljunk szembe a háborús 
gyujtogatókkal s ugyanakkor 
teljes odaadással gyarapítsuk 
tovább hazánk erejét, szilárdít
suk meg jobban nemzetünk egy
ségét, támogassuk kormányun
kat népünk szabad, békés, vi
rágzó életének biztosításában«!

CSALÁDI HÍREK:
D. Kapy Béláné, nyugalmazott 

püspök felesége meghalt.
Szlovák Pál ny. tanító, Szlovák P ál 

esperes, Szlovák Miklós hitoktatólel- 
kósz, dr. Szepesvári Elem ér gyulai 
presbiter édesapja, Patonay János ny. 
tanító  és Pohánka Ödön lelkész apósa 
november 28-án. 82 éves korában el
hunyt. November 30-án a szarvasi 
ótemetőben tem ették.

Gávai Gaál Lajos ny. MÁV főfel
ügyelő decem ber 12-én, 73 éves ko
rában elhunyt. December 15-én dél
után 3 órakor tem ette a F arkasréti 
temetőben Gyöngyösi Vilmos espe
res.

ÜYüLticnni«É;
1954. december 19. — Advent negyedik vasárnapja. — Menjetek 

elébe örvendezéssel! — Zsolt. 100. — Jn. 3, 25—30. — Jel. 19, 6—8.
Liturgikus szín: lila.

A S a jtó o s z tá ly

H u s z á r  G ál e m lé k ü n n e p é ly e

Huszár Gál XVI. századbeli m a
gyar reform átorunk fellépésének 
400., énekeskönyve megjelenésének 
380. évfordulója alkalm ából az Egye
temes Sajtóosztály Huszár Gál em
lékünnepélyt Rendezett december 
12-én este a  Deák téri templom
ban. A Huszár Gál énekeskönyv
ből való gyülekezeti ének után Zay 
László ügyvivő lelkész imádsága 
kezdte meg az ünnepélyt. Schulek 
Tibor komáromi lelkész előadásá
ban sok epizód elmondásával is
m ertette Huszár Gál életét. A rész
vevők nagy érdeklődéssel hallgat
ták  a  könyvnyomtató reform átor 
hányatott élettörténetét. Beszéde 
befejező részében

méltatta a nagy reformátort és 
megállapította, hogy a lutheri 
reformáció e hűséges híve a 
magyar protestantizmus drága 
értéke. »Jelentősége *' szá
munkra vetekedik Bornemi
száéval, amennyiben énekes
könyvében a tiszta lutheri is- 
tentiszeleti rend magyar for
mája maradt ránk. Életművé
nek gondos felmérése, kiérté
kelése felbecsülhetetlen fontos

ságú«.
Dr. Ottlyk Ernő teológiai tanár 

igehirdetésében 1. Tim. 3, 16. alap
ján arról az igéről beszélt, amely 
Huszár Gál 1558-ban megjelent pré- 
dikációs kötete m ottójául szolgált.

A m űsorban Peskó Zoltán orgo- 
n&művész Liszt Ferencnek Bach ne
vére ír t preludium  és fuga-ját adta 
elő, Éber Pálma operaénekesnő 
tiszta és csengő hangon énekelte 
Mozart: Alleluja és Reger: Mária 
bölcsődala című művét. Dobos 
András énekművész pedig Händel: 
Te Deum című művéből a basszus 
szólót énekelte nagy hatással.

Az EVANGÉLIKUS NAPTÁR 
1955-re érkezett megrendeléseket az 
Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály 
teljes mennyiségükben leszállítja. A 
postázás még a karácsonyi ünnepek 
előtt megtörténik. A begyűjtött vétel
árat kérjük mielőbb beküldeni!

A mi egyházunk vezetőihez is el
ju to tt Lilian M. Flood ausztráliai 
asszony levele, am elyet a  világ ke
resztyén egyházaihoz intézett. A 
messzi Ausztráliából jö tt levél 
ugyanazon a hangon szól, m int ame
lyen a m i egyházunk is síkraszáll a 
béke érdekében. Egyházunk vezetői

RÁDIÓS FÉLÓRA lesz a Petőfi 
rádióban december 19-én, délelőtt 
fél 9 órakor. Igét hirdet: Gyöngyösi 
Vilmos esperes.

A  BUDAI EG YHÁZM EGYE  lel
készt munkaközössége december
8-án délelőtt Óbudán tartotta ülé
sét. A  igetanulm ányt Gálát György 
csepeli lelkész vezette  be. Előadást 
tartott Bodrog Miklós budafoki se
gédlelkész »Az evolucionista világ
nézet és a bibliai terem tés-hit szol
gálatunk szempontjából« címen. A z  
előadást élénk vita követte. Dr. 
O ttlyk Ernő teológiai in tézeti tanár 
a ném et újraf elf egyverzés elleni 
küzdelemről szólt és a vecsési egy
házközség ünnepélyéről számolt be.

ZUGLÓBAN a december 12-i sze- 
retetvendégségen Kárpáti Sándor 
felügyelő kézi festésű emléklapokat 
és ajándékkönyveket osztott ki azok 
között a templomépítő presbiterek 
között, akik ebben az esztendőben 
42 munkadélutánon szorgoskodtak 
a templomépítésen. A gyülekezet azt 
reméli, hogy karácsonyra elkészül 
az új szentély óriási tölgyfa-ke
resztje is.

A  VECSÉSI GYÜLEKEZET em
lékünnepélyéről »Tiltakozás a ve
csési templomból« címen Parragi 
György Kossuth-díjas újságíró, az 
Országos Béketanács elnökségének 
tagja tollából kéthasábos vezércikket 
közöl a Magyar N em zet december 
10-i száma.

SZENTENDRÉN december 6—11-ig 
ádventi igehirdetés-sorozat volt Ha
fenscher Károly szolgálatával. A 
gyülekezet fokozódó érdeklődéssel 
hallgatta az igét s végül is egészen 
megtöltötte a templomot. A sorozatot 
vasárnap úrvacsorái igehirdetés fe
jezte be, amelyen a gyülekezet beik
tatta újonnan megválasztott felügye
lőjét és presbitereit.

és gyülekezetei továbbra is küzde
nek az ausztráliai levélíróval és a 
világ m inden becsületes, békét akaró 
keresztyénével és nem -keresztyéné
vel, hogy igazi keresztyénjeként 
szolgáljuk Krisztust, a békesség fe
jedelmét.

A DÉLI EGYHÁZKERÜLET lel
készképesítő bizottsága előtt vizs
gát tettek s így ielkészi oklevelet 
nyertek: Cserháti Sándor, Gémes 
István, Hrusz János, Kinczler Irén, 

•Kiszely Sándor, Kovács Pál, Mado- 
csay Miklós, Sárkány Tibor.

A  DUNÁNTÜLI REFORM ÁTUS  
EG YH ÁZKERÜ LET november 30-án 
ünnepi közgyűlésen ik ta tta  be új 
főgondnokát, Búza László akadémi
kus, szegedi egyetem i tanárt.

A  TOLNÄ^B ARANY AI EGYHÁZ
MEGYE Ielkészi munkaközössége 
Szeíkszárdon kétnapos értekezletet 
tartott. Kari Béla. írásm agyarázata 
u tán  Krdhling  Dániel, Sólyom  Ká
roly, Ném eth  Gyula, Allinger János, 
Mihácsi Lajos, Liáka Endre és 
Káldy Zoltán ta rto tt előadást. A 
testvéri együttlét úrvacsora vétellel 
zárult.

A Z  ORSZÁGOS BÉKETAN ÁCS  
»Elm ékézzetek ránk« címm el füzetet 
jelentetett meg, am ely a  második 
világháború idején, a ném et börtö
nökben és haláltáborokban kivégzett 
mártirotk utolsó leveleit tartalmazza. 
Soraik hitet és kitartást sugároznak 
és megrázó erővel hirdetik: m ilyen  
veszélyeket, emberi szenvedéseket 
okozott a világnak a ném et fasiz
mus. A  nyugat-ném et támadó had
sereg újjáéledésének veszélye teszi 
ma különösen időszerűvé a füzet 
olvasását.

ENYINGEN advent második va
sárnapján Balassi-ünnepély volt. Dr. 
Ittzés István, Gróf Éva és Szabó 
Vilma szolgált.

LEVÉLEN december 5-én vallásos 
est volt, közösen a szomszédos gyü
lekezetekkel. Mészáros Sándor lel
kész prédikált.

SIÓFOKON advent első vasárnap
ján ünnepélyt tartottak, amelyen 
megemlékeztek Balassi Bálintról. 
Előadást tartott dr. Dallos Rudolf, 
énekelt Molnár Lajosné, szavalt 
Dómusz Mlhályné. Kalmár Dénes 
presbiter imádkozott.

DEBRECENBEN december 5—7-ig 
gyülekezeti csendes-napdk voltak  
Zás2tkaliczky Pál fó ti lelkész szol
gálatával.

A PÁPAI GYÜLEKEZETBEN 
december 12-én zenés áihitat volt. 
Bach, Händel, Gárdonyi, M ozart és 
Liszt m űveit M. Molnár Éva ének
művésznő, M urányi Róbert orgona- 
művész és Barsi Ernő hegedűmű
vész szólaltatták meg.

Eladó egy 12 regiszteres ogonamű, 
a legjobb állapotban, részletfizetésre 
is. 1 m anuál, 1 pedál, csuszkaláda 
orgonaszekrénnyel és orgonaventil- 
1 átorral 220/380 V. Cecilia orgona- 
gyár, Vác.

Megbízható bejáró takarítónőt ke
resek m indennap fél 9-től fél 2 -ig 
koszt nélkül. Jelentkezés 8—10-ig,
4—8-ig, II., Ady Endre-u. 8. fszt.

Ausztrália, Balmain N. S. W., Killeen u. 2.
M int olyan anya, aki már egy fiá t elveszítette a háborúban, a többi 

ezer és ezer ifjú  érdekében fordulók Önökhöz.
A  háború réme m ost kisebbik, 19 éves fiam  után nyúl. ö n  jól ismeri 

a m ásik háború rettenetes történetét. Ne engedje, hogy a világ ifjúságát 
feláldozzák, ön ö n  is m úlik, hogy ez t a szörnyű háborút megakadályozzák.

A  keresztyén világ egyházi vezetőihez kiáltok Krisztus nevében, 
hogy államaik vezetői teljesítsék az Ö kívánságát: »Szeresd 'felebaráto
dat, m in t tenmagadat.« »Ne ölj.« Egyszóval követelje, hogy legyenek 
igazi keresztyének, és ezt hirdesse Ön is. .

Nem szolgálhat egyszerre k é t urat, a háború istenét és Krisztust. 
A háború koholói már csordulásig tö ltö tték poharukat, nek ik  akar majd  
segíteni?

M int anya, igazságos közreműködéséért könyörgöm. Ha ezt nem teszi, 
az emberiség csalói közé áll. Mrs. Lilian M. Flood

»•••legyenek igazi keresztyének...«

A K I  A  S Z Í V É T  D A L R A  B Í Z T AEste volt már és m egnyúltak az árnyak. 
Belengtél: a jeruzsálemi házak vastag brokát
tal befüggönyözött ablakain s ráestek a m é
cseket őrző imazsámolydkra.

Félelmetes éjszaka volt. Nem az árnyak bor
zoltak félelm et ezen az estén a kétségbeesett, 
töprengő arcokra, ezek csak kiváltották, csak 
tudatossá tetteik talán a zsidó szívek roppant 
félelm ét, am i úgy reszketett át a le lkűk al
ján, m int magára hagyatott kisgyerm ek testén  
reszkethet át a reá szakadó vihar.

Ezen a félelmetes estén m egnémultak a zsidó 
anyák. Ezen az estén könny fu to tta  át az 
apák szemét, ha serdülő fiaikra néztek. Ezen 
az estén Jeruzsálem falain kívül kacagtak a 
sakálok. Fájdalmas, elnyújtott kacagás to lt ez: 
velőtrázó.

Volt, aki ujjúval dugta be fülét, hogy ne 
hallja, de a reszkető u jjak  csak megszűrtél: a 
dobhártyába érkező hangot s a tompábbá fa 
ku lt sakálüvöltés még félelm etesebbnek te t
szett, -mint a szabadon szálló állati hangerő.

Sabbath, a tébolyult szemű, akinek tányér
jába zuhant e hang, félrelökte az edényt és 
kirohant az utcára. Bevágta maga mögött a 
nehéz cédrustkaput és fu to tt a királyi palota 
felé.

M ezítelen lábával szökött fe l a komor már
ványlépcsőkön és am ikor a  legfelsőt is elérte 
már, széttárta karját és rézportól kikezdett 
öreg melléből sípolva szállt a kétségbeesett 
hang: »Segíts, Uram!«

K ét Icápuőr is ugróit egyszerre. Mind a 
kettő t az este elfogyasztott fügebor okozta má
mor gúzsolta még. Bamba arccal, de a része
gek nagy jóindulatával szólalt meg az egyik: 
»K i bántott, szólj.'«

Sabbath szeme a kérdőre tapadt s m utató
u jjá t magasra emelte. A  hold éppén áttörte 
az este felhőpalástját s m egült fényesen a fe l
emelt m utatóujjának hegyén. Olyanná vált 
most e riadt arcú bibliai vén, m intha e pilla
natban az egész teremtettséget, magát az éle
tet tartotta volna az ujjún.

Szólni azonban nem tudott. Szoborrá kö
rű it, mozdulatlan, félelm etes szoborrá.

A z  őrök egyszerre kijózanodtak. N éztek a 
mozdulatlan vénre s a pillanatnyi csendet is
m ét megzavarta a késő esti óra szokatlan 
irtózata.

Jeruzsálem falain kívü l ismét kacagtak a 
sakálok. Sabbath nem  bírta tovább. Térdre 
esett. Arcát kezével takarta, m intha védeke
ze tt volna. És megszólalt törött, erötelen han
gon: »Akkor is így kacagtak, m ikor jö ttek  
a filiszteusok. És m eghalt elsőszülöttem. Áron. 
a legidősebb . . .«

»Akkor is így kacagtak, m ikor jö ttek  az 
ammoniták. És meghalt Eliézer és Jirmijjahu, 
a m ásik k e ttő . . . »

»És akkor is így kacagtak éppen, m ikor az 
edomiták álltak a kapuink előtt és letört lá
nyom élete, aki olyan szép volt, m int az ég 
csillagai. Haját cibálták és a vad katonák le
tépték róla a szem érm ét takaró ruhát.«

»Most már csak egy fiam  van, a legkisebb 
mag, a legfiatalabb . . .  A  szem ünk fénye . . .  
A reménységünk . . .  Sakálok, nem  adom . . .  
Nem, nem, nem, nem  adom!«

Hangja elcsvSklott és sírni kezdett. Összezsu
gorodott je lentéktelenné és olyan lett Sabbath, 
m int egy, a márványlépcsökre lökött rongy
csomó.

A z am álekiták hadüzenetének előestéjén tör
tént mindez. Tengernyi haddal indult e nép 
Izráel fia i ellen. Zsidóországban ekkor alig 
volt már ház, ahol a  gyász jeléül ne öltötték  
volna fe l apák, anyák, hitvesék és fiá k  a 
gyászruhát és úgy tetszett, azért égnek csak 
a zsidó tüzek, hogy termelődjék a szürke 
hamu, am it a gyász jeléül fe jükre hinthetnek.

Ez volt az az este, a m ikor Sabbath a saká
lok kacagását hallotta s az álmos, fűszer- 
illatú keleti este, m intha óriási hangerösitő 
lett volna. Felerősítette még e borzalmas ka
cagást.

Hallatára sötét hum uszaikba burkolózva 
tódultak ki az em berek az utcára és vártak  
valamire.

Szóra vártak talán, valami biztató igére, 
ami erősebb a sakál üvöltésénél s ami áttöri 
szíveikben a fé lelem  kérgét. Mágikus erő fogta 
át ezen az estén a szíveket. A  nép m egm oz
dult és elhullám zott a király palotája felé. 
Onnan a magasból, a márványpalota cirádás 
erkélyéről várták a hangra, amire lelkűk  
éhezett.

S e k k o r . . .  kinyílt a palota ajtaja s az er
kélyen m egjelent Dávid, a zsoltáros király . . .  
Erőteljes, középkorú férfiú  volt. G a zd a g a lá -  
omló hajfürtjein  m egült a holdfény.

A  sakálok most is kacagtak, de Dávid k i
rályról lehullott ez a halált ígérő, torz kaca
gás.

Mit m ond a k irá ly ? ...  — suttogta Náthán.
Persze, hogy nem  kell félnünk., csak ezt 

mondhatja. Erősek vagyunk, igen erősek. Op
tim ista ember volt a kis' sakter és bízott Iz- 
ráel fiainak erős karjában s így csendes bol
dogsággal bugyborékolt k i leikéből az öntett 
kacagás. A  szomszédja válaszolt volna a sza
vaira, de a szóig már nem  ju to tt el, m ert fe l
nyitotta száját Dávid, a király.

Szép volt ez az uralkodó. K ék palástja sima 
vonalú, egyszerű s a mozdulataiban semmi 
póz. Arca is olyan nyugodt volt, m in t szél
csöndben a víztükör, amiben az ég tükröző
dik. Szelíd volt ez az arc és csodálatos módon 
zengőn fénylő.

A  népre nézett, az övéire. A  sók vért ve
szített, meg szomorodott szívű, nyugtalan ez
rekre és — lenyúlt a hárfáért. V jja  nem  érin
tette még a húrokat, de e csodálatos hangszer, 
a király félelmetes fegyvere, már  titokzatosan  
zengett a m egfagyott csendben. Gyenge szellő 
csókolt rá az ajzott húrokra. Talán ettől rez
zent a hárfa sóhaja, S ekkor Dávid hosszú, fe 
hér u jja i végig sim ítottak a hárfa húrja in :;;

S egyetlen mozdulatától, m intha muzsikálni 
kezdett volna roppant magasságban az ég. 
Hangjára elhallgattak a sal<álok.

A  város falán szolgálatot teljesítő őr hatá
rozottan állította másnap, hogy a bestiák be
húzott farkkal, riadtan iramodtak el az első 
akkordok lágy dallámára a sötét hegyek rej- 
tekét kínáló zugai felé.

Titokzatos, m ély csend lett a világ. Fensé
ge* templommá változott, amire méltóságtel
jes kupolaként borult rá a csillagos ég.

Először csak a hárfa zengett, aztán ujjongón 
csattant fe l Dávid éneke.

Olyan volt a hangja, m in t a bársony. Simo
gató is, megnyugtató is. És betöltötte a m ín- 
denséget. , .

A z Űrről énekelt Dávid, az erős Istenről. 
Izráel vértjéről és paizsáról. A  reménység
ről, aki a tenyerén hordozza az ő népét.

»Erősségem és énekem  az Ű r . . .« Ezzel a 
sorral kezdődött az Istenre néző király nagy 
éneke s szállt a hangja bízóan, bátran. Ügy 
kúszott ég felé ez a forróhangú ének, m int 
hegytetőn fe lgyú jto tt pászlortüzek lángja kú 
szik a  magasságok felé.

S a remegő szívű fiá k  megérezték, hogy dia
dal árad szét a dallam on. . .  Ujjongás, az Is
ten emberének csodálatos bizonyossága. . .

És énekelt advent királyáról. Arról, hogy 
fiú  adatik nékünk és hívják nevét csodálatos
nak,^ erős Istennek, békesség fejedelm ének  s 
tanácsosnak . . .  A Messiásról énekelt, aki 
adatik a föld megtartójául.

Éjszaka volt már és a világ szíve megtelt tíz 
Isten szülte első ádventi varázzsal.

Dávid lényéből áradt ez a varázs, de a  ki
rály messzelátó lelkén túl — Őreá mutatott. 
Az idők teljességének ajándékára, a Messiásra.

Mire pirkadt a hajnal, Izrael fiai e lfelejtet
ték a küszöbön álló véres háborút, s a  halál, 
a félelem, a jajgatás szavai helyett megtelt 
a lelkűk bízó reménnyel.

És m in t a Biblia ódon lapjain írva vagyon, 
másnap, Dávid vezetésével,, világraszóló győ* 
zclrnet aratott Izráel népe. JA K Ü S IM RE
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Á d v e n ti  c s e n d e s s é g  
é s  s z o r g a lm a s  r e m é n y s é g

TALÁN SOHA NEM VÁGYÓDIK AZ EMBER annyira a csendre 
és a zavartalanságra, mint advent idején. Olyan jó ilyenkor a szobában 
a villanyt vagy a lámpát eloltani, az ádventi koszorú gyertyáit meggyúj
tani és csendes imádság közben szinte mozdulatlanul nézni, hogyan ég 
csonkig a fenyőkoszorú kis feliér gyertyája. Szinte fáj a szemnek és 
a szívnek, amikor a gyertyák leégése után újra meggyújtjuk a villanyt 
vagy a lámpát. Azonban bármennyire jó ez az ádventi hangulatos csen
desség, azzal a veszéllyel jár, hogy véget is ér a hangulatban és a csen
des tétlenségben. Miközben gyertyafényes csendességben betölt ben
nünket a Krisztus-várás reménysége, nem vesszük észre az embereket, 
akik reánkszorulnak, a problémákat, amelyekkel a magunk gyülekezete 
és magyarországi evangélikus egyházunk küszködik, nem nyújtjuk se
gítőkezünket oda a nemzetnek, az emberiségnek.

MÁSKOR VISZONT ádvent idején nem az ádventá hangulat és 
csendesség lesz úrrá rajtunk, hanem valami lázas cselekvés. Ilyenkor 
még azok a gyülekezetek is, amelyekben a nyári és őszi mezei munkák 
végzése miatt hosszú időn keresztül meglanyhult a tevékenység, teljes 
erővel igyekeznek eleven életet élni: bibliaórákat állítanak be, vallásos- 
estéket szerveznek, karácsonyi műsorra és karácsonyfaürmepélyre ké
szülnek. Ezalatt olyan sokat sürgünk-forgunk az ő  ügyében,' hogy az 
Ő »-érdekében« való cselekvéseink közben nem engedjük, hogy Ö csele
kedjen velünk és annyira akarunk segíteni másokom, hogy közben raj
tunk nem segíthet Krisztus. Ez a nagy ádventi sürgés-forgás megint 
csak nem az igazi reménységből fakad.

AHOL VALÓBAN ÉLŐ A REMÉNYSÉG, ott ádvent idején a ke
resztyének bűnbánattal elcsendesednek Krisztus előtt, engedik, hogy 
igéjével és szentségeivel cselekedjen rajtuk, bűneiket megítélje, azokból 
őket megszabadítsa, életüket megszentelje és mennyei erővel megtöltse. 
Ebben a szent passzivitásban a reménykedők egyetlen nagy »tette« az, 
hogy hittel megragadják azt amit a megfeszített és feltámadott Jézus 
Krisztus tett értük a kereszten és a húsvéti sírban.

Ebből »a szent csendességből« fakad »a szent cselekvés«. Az igazi 
reménység szorgalomra és munkálkodásra késztet. De most már nem 
azért munkálkodunk, mert ádvent idején illik a gyülekezetben tevé
kenykednünk és szokás nagyobb mozgást előidéznünk, hanem azért, mert 
a szent csendességben és tétlenségben Istentől magától kaptunk megbí
zást a munkára és Tőle magától nyertünk erőt a hit cselekedeteire.

MILYEN CSELEKVÉSRE INDlT bennünket az igazi reménység? 
Mindenekelőtt az evangélium hirdetésére. Ez a legnagyszerűbb ádventi 
cselekedet. Éppen azért mivel nem tudhatjuk, hogy meddig tart még az 
idő, amelyben ö  eljön, sürgős számunkra az evangélium hirdetése. Az 
-'életnek beszédét« kell az emberek elébe tartanunk, úgy is hogy szól
juk azt, és úgy is, hogy éljük azt.

Az igazi reménység nemcsak az evangélium hirdetésére, hanem a 
szeretet cselekedeteinek végzésére is indít. Ahol a keresztyének hitük
ben erősek, ott leleményesen megkeresnek minden olyan területet, 
ahol hitükkel és szeretetükkel segíthetnek a gyülekezeten belül. Ahol 
valódi az ádventi reménység, -ott a gyülekezetben nincsen le nem győzött 
szükség és nem orvosolt testi-lelki nyomorúság.

A VALÓDI REMÉNYSÉG SZORGALMAS nemcsak a gyülekezet
ben, hanem a gyülekezet határain túl is. Arra készteti a keresztyéneket, 
hogy végezzék a szeretet cselekedeteit mindenkor minden ember felé. 
Mentsék a drága emberi életet, függetlenül attól, hogy azok az embe
rek, akik felé szolgálatuk irányul, hisznek-e a Jézus Krisztusban vagy 
sem és függetlenül attól, hogy azok milyen fajhoz és társadalmi osztály
hoz tartoznak. A reménységből fakadó szeretet arra ösztökéli őket, hogy 
munkálkodjanak a földi igazságosságért, jólétért és szabadságért, a bé
kességért és a népek békés egymás mellett éléséért is.

Adjon a kegyelmes Isten ádvent idején olyan reménységet az ő né
pének, amely »szent csendességre« kényszeríti és aztán »szent cselek
vésre« lendíti; __________________ _ Káldy Zoltán

I  Lutheránus Világszövetség 1957. évi harmadik nagygyűlése
Mint ismeretes, a Lutheránus Vi

lágszövetség 1947-iben, Lundban tar
totta első, 1952-ben pedig Hanno
verben második világgyűlését. Itt 
határozták eQ, hogy a harmadik vi
lággyűlést 1957-ben az Amerikai 
Egyesült Államokban tartják. Az 
amerikai lutheránus egyházak nem
zeti tanácsa már foglalkozott a har
madik nagygyűlés rendezési kérdé
seivel. A tanács Ohiikágóban ülése
zett és azt a határozatot hozta, 
hogy a nagygyűlés helyét akkor 
fogják véglegesen (kijelölni, amikor 
további és bővebb információkkal 
rendelkeznek majd a nagygyűlés 
jellege és mérete felől: Várható, 
hogy 1955. februárjában a Lutherá
nus Világszövetség Ausztriában. 
Becsben tartandó végrehajtó bizott
sági gyűlése meghatározza ezeket a 
ma még ismeretlen részleteket. Az 
Egyesült Államok lutheránus egy
házai három helyet jelöltek ki a 
gyűlés lehetséges színhelyéül: Min
neapolis, Philadelphia városokat, va
lamint a West Lafayette-i Purdue 
Univer&ityt (egyetemet). Az ameri
kai Egyesült Államok lutheránus 
egyházainak; tanácsa kifejezte azt a 
véleményét, hogy a harmadik nagy
gyűlés programútját korlátozni kell.

hogy a tíznapos találkozó valóban 
a Világszövetség problémái megtár
gyalására legyen fordítható és azt 
javasolta, hogy annak folyamán csak 
egy néhány nyilvános ülést tartsa
nak.

Az amerikaiak úgy tudják, hogy 
a nagygyűlés részvevőinek száma 
kb. ezer lesz. Ennek fele delegátus, 
fele tanácskozó tag, rajtuk kívül 
néhány látogató. Annák a felfogá
suknak adtak kifejezést, hogy a 
Lutheránus Világszövetség ne ri
valizáljon az Egyházák Világtaná
csa második nagygyűlésével látvá
nyosság tekintetében.

Az amerikaiak, mint vendéglátók 
jelölik (ki a konferencia helyét, an
nak a programmnak megfelelően, 
melyet a Lutheránus Világszövetség 
Végrehajtó Bizottsága készít.

A Lutheránus Világszövetségnek 
jelenleg 52 tagegyháza van 25 or
szágban, kb. negyvenhatmillió egy
háztaggal. A Lutheránus Világszö
vetségben részvevő tagegyházak 
egyháztag létszáma kb. a kéthar
mada a világ valamennyi lutherá
nusának. A világon lévő élő luthe
ránusok teljes létszámát 77 millióra 

I becsülik.

Vietorisz József]
Nyolcvanba t esztendejével oiy 

messze járt előttünk, hogy közben 
két széles nemzedéken is át kell 
pillantanunk, hogy őt lássuk. Mesz- 
sze vitte tőlünk a kora. Költők kel
tek s írók bontottak szárnyat azóta 
számosán, amióta — a múlt szá
zad végén — megjelent első verses 
kötete. Más versek muzsikáltak 
bennünk azóta s korszakos törté
nelmi vihar bontotta ki az irodalom 
új, szélesen lengő zászlaját. Ö csen
desen verselt magának. Így történt, 
hogy időn, nemzedékeken és iro
dalmi irányokon át kell ma már 
felé pillantanunk. Az idők hátán 
messze vitte tőlünk a történelem 
szele. De közel maradt rmjindig a 
szíve.

Valahol csak zsongnak a hiblia- 
órák énekei, meg-megszólalnak az 
ő énekfordításainak szavai. A tel
jes magyar Tranoszciusz fordítás
sal múlhatatlanul belépett a magyar 
evangélikus egyház jelentős alak
jai közé. Verses kisbibliája gyer

mekeink kedves könyve régóta. 
Rendre versbe szedte a biblia köny
veinek nagy részét. Mindez tizen
egy kötet az egyetemes levéltárban. 
Az összes Luther-éneket és számos 
finn és egyéb egyházi ének műfordí
tása fűződik a nevéhez.

A pedagógia s a világi irodalom 
terén végzett munkájától szinte 
megszédül az ember. Tudományos 
cikkei a szakfolyóiratokban gar
madával. Tankönyvei. Előadásai 
nyomán megjelent brosúrái, ö t  
megjelent önálló verseskötete. Kéz
iratos lírai regényei. Az első teljes 
magyar Vergilius. Az első teljes 
magyar Phaedrus. Számos szemel
vény görög és római költőktől, 
stb. oly széles skála, amelyen ma 
már alig játszanak. A Tudomány- 
egyetemtől bölcsészettudori arany- 
diplomát kapott s az Akadémiának 
koszorúsa. Számos irodalmi társa
ság tagja.

Emlékezete legyen áldott!
Kuren Emu

A jó  pásztor ígérete
— M ikeás 5, 2—S/a.

Készülj az ige hallgatására
— 100. Zsoltár —

Te pedig, Efrata Betleheme,
ámbár kicsiny vagy
Jüda ezrei közt,
belőled származik, érettem,
aki uralkodik Izraelben,
kinek származása az ősi múltba,
beláthatatlan időkre nyú lik  vissza.

Így hát kiszolgáltatja őket, 
míg csak a vajúdó nem  szül; 
de testvéreinek maradéka  
visszatér m ajd Izrael fiaihoz.

S megáll m ajd és az ŰR 
erejével pásztorai,
Istenének, az ÚRnak 
felséges nevében.

Élhetnek majd, m ert 
nagy lesz 6 aikkor 
a föld végső határáig.
S ez m ajd békesség lesz!

Fordította: BODROG M IKLÓS

Püspökeink újabb vidéki előadásai 
Evanstonról

A Hazafias Népfront soproni bi
zottsága a soproni Békebizottság, a 
Társadalom- és Természettudományi 
Ismeretterjesztő Társulat soproni 
csoportja november 24-én a soproni 
Liszt Ferenc kultúrházban nagy
gyűlést tartott. Földi Lőrinc gimná
ziumi igazgató, a soproni Békebizott
ság elnöke mondott megnyitó beszé
det. Ezután D. Dr. Vető Lajos 
püspök, az Országos Béketanács tag
ja tartott beszámolót protestáns egy
házaink küldöttségének az Egyházak 
Világtanácsa második nagygyűlése 
alkalmából szerzett tapasztalatairól. 
Az előadáshoz hozzászólt az elnök
ségben helyet foglaló Weltler Rezső 
esperes és Nagy Gyula katolikus es
peres is.

Salgótarján dolgozói december 
12-én ünnepi ülésen hallgatták meg 
Bereczky Albert református püspök 
beszámolóját amerikai útjáról. A 
megnyitót Baksa Sándor református 
lelkész mondta.

T árd  fei kapud!
Parancs ez? Nem, szent ádventi le

hetőség. Hiszen, ha sorra veszem az 
ádventi igéket, mélyek templomaink
ban adventról ádventre elhangzanak, 
végső sorban egytől-egyig örömről és 
békességről beszélnek. Ariról, hogy 
Isten miként hajolt le Fiában és kö
nyörült meg rajtunk, embereken.

Az utolsó ádventi vasárnapon ki
gyullad az ádventi koszorúnak mind 
a négy gyertyája, az ádventi házikó
nak is már majdnem minden abla
kán keresztül sugárzik a világosság'. 
Fénylik, mintegy jelzi a nagy öröm 
közeledtét. A mai vasárnap üzenete is 
egyre sürget: »M enjeték be az ő ka
puin hálaadással. . .  szolgáljatok az 
Úrnak örömmel!« Igen, mert a ka
punyitás elindulást, mozgást és cse
lekvést jelent!

így volt ez régen, Izrael kegyesei 
életében. Örömmel vágtak neki a sok
szor hosszú napokig tartó útnak, 
hogy elérkezzenek a jeruzsálemi 
templom várakozó falai közé. Azért 
mentek, mert megtapasztalták az Űr 
jóságát, kegyelmét és hűségét. Hi
tük indította őket útnak. Mentek vá
rakozó örömmel, hogy újra kapja
nak Isten ajándékaiból s menték 
szívükben a kapott ajándékok feletti 
hálával. És ez kapunyitás volt.

S ma mit jelent ez: tárd fel ka
pud!? Azt, hogy fogadd el az Isten 
ajándékait: Hallgasd úgy a kegyel
met hirdető evangéliumot, mint 
amelyben Isten hatalma rejtőzik, élj 
úgy a bűnbocsánatot és erőt adó 
szentséggel, mint amely az örök élet 
eledele, s ezek birtokában úgy for
golódj itt ebben a világban, mint 
amelyben Isten Lelke igazít el nap 
mint nap kérdéseidben és köteles
ségteljesítésedben. Indulj el örommel 
a hitnek és a szolgáló szeretetnek az 
útján! Ne elégedj meg felszínes hit
tel és élettel, hanem újulj meg nap
ról napra Isten igazságában.

Lábossá Lajos

A DEÁK-TÉRI TEMPLOMBAN
1954. december 19-én d. u. 6 órakor 

zenés áhitat lesz.
M ű s o r :
Rheinberger: Pastorale a V ili. zsoltártól!us 

felett (orgona).
a) Praetorius: Szép rózsabim bó...
b) Krisztus jött a világra . . .  Huszita 

karácsonyi ének.
e) Az angyalok és a pásztorok. Huszita 

karácsonyi ének.
Frescobaidi: Capriccio pastorale (orgona). 
Max Reger: Bölcsődal (szóló).

a) Harmat A.: Szaöadítónk jöjf 
(bemutató).

b) Bárdos L.: Karácsonyt bölcsődaí,
c) Zaláníy A.: Csendes éj . . .

Bossi: Pastorale (orgona).
Közreműködik: Zalánfy Aladár (orgona), 
M. Molnár Éva (szólóének) és a Lutheré- 
nia énekkara Weltler Jenő vezényletével.

KARÁCSONY KÜSZÖBÉHEZ érkeztünk a mai vasárnappal. Az 
ádventi várakozás feszültségében Isten igéje komolyan figyelmeztetett 
téged a megtérés szükségességére, az ítéletre jövő Ürra, a változat
lanul hű Istenre, aki új szövetséget köt népével s kész ígéretét teljesí
teni: egyszülött Fiában, a Jézus Krisztusban Istenünk és Atyánk akar 
lenni és maradni. Most, karácsony küszöbén ezt az atyai szeretetét köz
vetlenül is megtapasztaltatja veled: Fiának, a Jézus Krisztusnak meg
születésében egészen közel hajol hozzád, bűnös földi gyermekéhez.

TUDSZ-E ÖRÜLNI tiszta szívből, igazán az Ö érkezésének? Tudsz-e 
»vígan énekelni az Ümak« (1. v.) azért, hogy Krisztusban a te Megvál
tód jön hozzád? Kitetszik-e mindennapi munkádból, egész életedből, 
magatartásodból és bizonyságtételedből, hogy te is az Ö megváltott nyá
jának örvendező tagja, legelőjének boldog juha vagy? (3. v.)

SIESS HAT ELÉBE boldogan és vidáman (2/b). Tárd ki előtte egé
szen szived ajtaját, »hadd menjen be a dicsőség Királya« (Zsolt. 24, 7b.). 
És azután engedd, hogy olyan Ürró legyen szívedben, akivel szemben 
mindig hálaadásra és szolgálatra elkötelezve érzed magad.

ADJ NÉKI HÁLÁT a gyülekezetben éppenúgy, mint odahaza, csa
ládod köreben, vagy munkahelyeden. (4. v.) Adj hálát néki azért, hogy 
ő a te Teremtőd, aki a saját képére »alkotott téged« (3a), s amikor bűnbe 
estél, egyszülött Fiában Megváltót adott néked, aki által újból és újból 
megbizonyosodhatsz arról, hogy ö  a te szerető Atyád. Adj hálát a tőle 
kapott testi-lelki javakért, de a szenvedésekért és a megpróbáltatásokért 
is. Adj hálát, (hogy itt és most »az Ö népe és az ó  legelőinek juhai 
vagyunk« (3b) és lehetünk, és hogy Ö a mi Pásztorunk, aki igéje által 
most is »füves legelőkön nyugtat és csendes vizekhez terelget minket« 
(Zsolt. 23, 1—2.).

ÖRVENDEZŐ SZOLGALAT fakadjon hálaadásod nyomán (2a). 
Szivednek Isten iránti örömét és háláját vidd ki mindennapi életedbe. 
Tégy bizonyságot annak valóságáról azzal, hogy karácsony küszöbén 
helyesen értetted meg az ige üzenetét: örvendező és hálás szívvel az 
Urat fogod szolgálni életed minden területén: gyülekezetedben, ottho
nodban, Isten képére teremtett embertársaidban! Mekis Adám

Isten vállalta Jézus Krisztusban az emberré léteit is, hogy az ember
rel megértesse a beszédét. Ezért írja János evangélista, hogy az Ige testté 
lett. Jézus tanítása mindig könnyen érthető emberi szó. így tette el
viselhetővé és elfogadhatóiá az ember számára azt, ami a békességéhez 
és az üdvösségéhez nélkülözhetetlen.

Isten komolyan veszi azt, amit egyszerű emberi szavaikkal tolmácsol. 
Számon kéri tőlünk a nétoünk, értünk és miattunk hirdetett igét. Nem 
lehet tehát felelőtlenül hallgatni vagy észrevétlenül elengedni a fülünk 
mellett. Nekünk embereknek is komolyan kell vennünk azt, amit Isten 
üzen.

ADJUNK HALAT, hogy Jézus Krisztusban testet öltött, ember
közelségbe jutott az Isten mondanivalója.

VALLJUK MEG, hogy bennünket sokszor nem érdekelt az ige, 
amelynek hirdetésével pedig minket akart megmenteni az Isten.

KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy Isten igéje érthetően, tisztán és őszin
tén hangozzék továbbra is az egyházban és mind többen ismerjék 
fel abban a hozzánk lehajló Isten szeretetét, hogy Isten vezessen 
bennünket engedelmességben és készítsen fel a karácsony békes
ségben való megünneplésére. JÄVOR PÄL

© I f i L I A O L V A S Ó
HETI IGE: »Magasztalja az én lelkem az Urat és örvendez az én 

lelkem az én megtartó Istenemben.« (Lk. 1, 46—47.)
December 19. Vasárnap. — Fii. 4, 4—7.

A Krisztusban való hit által az Istennel megbékélt keresztyén ember 
élete csupa örvendező hálaadás lehet. Nincs mitől aggódnia, hiszen Min
denható Atyja van!
December 20. Hétfő. — Luk. 1, 39—56.

Nagy és hatalmas dolgot cselekedett velünk az Ür, elküldte hozzánk 
az ö  kimondhatatlan ajándékát. Krisztust- Ez az ajándék a lelki szegé
nyeké, alázatos, töredelmes szívűeké.
December 21. Kedd. — I. Kor. 2, 6—10.

Istennek öröktől fogva megvolt a terve arra, hogy a bűnös emberi
séget megmentse szent Fia által. Böicseségének titkait, hozzánk lehajló 
szeretetének csodás gazdagságát hit nélkül fel nem érhetjük.
December 22. Szerda. — Mk. 3, 31—35.

Dicsérjük Istent, hogy tagjai lehetünk Jézus családjának, a keresz
tyén Anyaszentegyháznak, amelyben Istennek szeretett gyermekei, egy
másnak pedig testvérei vagyunk.
December 23. Csütörtök. — Km. 1, 1—7.

Dicsérjük Istent, hogy beváltotta ígéretét, amit régi időkben tett a 
próféták által, és elküldte Fiát, aki kegyelmet és békességet hozott ne
künk a mennyből.
December 24. Péntek. Karácsony este. — És. 11, 1—2.

Isten ítélete ledöntött egy évszázados fát: Dávidnak, Isai fiának 
királyi házát. De Isten a levágott fa gyökeréből, a késői utódokból sar- 
jasztotta ki a Vírágszálat: Jézust.
December 25. Szombat. Karácsony 1. ünnepe. — Jn. 1, 14. Tit. 2, 11—15a.

Dicsérjük Istent, hogy az Ige testté lett! Dicsérjük Istent, hogy az 
ö  üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, tehát nekünk is! 
Jézus azért jelent meg és azért adta Önmagát érettünk, hogy megtisz
tított új élettel és örök üdvösséggel ajándékozzon meg bennünket.

MEGJELENT
ÚTMUTATÓ a biblia rendszeres olvasásához
Ára 8.— Ft. Továbbra is megrendelhető az Evangélikus Egyetemes 
Sajtóosztályon, Budapest, VIII., Puskin-u. 12. — Csckkszámlaszám:

220.278.

KARÁCSONYRA MEGJELENIK
E V A N G É L I K U S  N A P T Á R  1 9 S 5
Ara 8.— Ft. Megrendelhető a lelkészi hivataloknál és az Evangélikus 
Élet kiadóhivatalában, Budapest, V ili., Puskin-utca 12. Csekk

számlaszám: 20.412.
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(10. folytatás)
Az Egyházak Világtanácsa máso

dik nagygyűlése szép záróistentisz
telettel fejeződött be. Ezután még 
három napot maradtunk Ameriká
ban, elsősorban azért, hogy az Egy
házak Világtamácsa Központi Bi
zottságába beválasztott magyar egy
házi vezetőkkel végig együtt marad
hassunk s együtt térhessünk haza. 
A Központi Bizottság ugyanis rög
tön megtartotta Evanstonban első 
gyűlését. A száztagú Központi Bi
zottságba a nagygyűlés két magyart 
is választott. A reformátusok közül 
dr. Pap László teológiai dékánt, aki 
az Amsterdamban választott első 
Központi Bizottság tagja is volt, s 
most újraválasztották. Evangélikus 
részről D. Dr. Vető Lajos püspök 
tett a Központi Bizottság tagja. A 
Központi Bizottság tagjai között 
van testvérünk és barátunk: Ján 
Chabada, a Szlovákiai Evangélikus 
Egyház egyetemes püspöke és dr. 
Josef Hromádka, a prágai Come- 
nius Fakultás dékánja, a Cseh Test- 
véregy házbal.

A Központi Bizottságot a nagy
gyűlés választja, így igaz örömünk 
volt, hogy az egyházi kiküldöttek 
a magyar és csehszlovák delegáció
ból négy tagot is beválasztottak a 
Központi Bizottságba, dacolva azzal 
a politikai hangulattal, melyet az 
amerikai kormány és sajtó a »vas- 
f üggöny-deíegátusok« ellen akart 
szítani.

Az Egyházak Világtanácsa alkot
mánya szerint a Központi Bizott
ságnak külön elnöke van, akit nem 
a nagygyűlés, hanem a Központi 
Bizottság választ. Erre a tisztségre 
választották meg örömünkre az 
evangélikus dr. Franklin Clark 
Fryt, az Amerikai Egyesült Luthe
ránus Egyház elnökét, a Lutherá
nus Világszövetség égjük alelnökét. 
A Központi Bizottság a maga tag
jai közül végrehajtó bizottságot is 
küld ki, melynek tizenöt tagja van. 
A végrehajtó bizottság tagjai közé 
többek között beválasztották dr. 
Martin Niemöllert és dr. Josef Hro- 
mádkát is.

A Központi Bizottság első ülésén 
több nagy vihar volt. Az elsőt a né
metek és a németül jobban beszélők 
rendezték azért, mert a második 
nagygyűlésen a német nyelvet túl 
erősen az angol nyelv mögé szo
rították. Az egész nagygyűlésen talán 
összesen két német felszólalás 
Volt, az egyik D. Bereczky Albert 
református püspöké, aki németül 
hívta meg a Központi Bizottságot 
budapesti ülésezésre. A német és 
francia fordítás, mely a nemzetközi 
konferenciák szokásos fülhallgató« 
rendszerével egyébként állandó 
volt, -— az angolhoz képest heve
nyészett fordításként szerepelt, an
nak szövegét senki sem tartotta 
hitelesnek. A németek tiltakoztak 
az angol nyelv egyeduralma ellen. 
A Központi Bizottság Ígéretet tett, 
hogy a jövőben jobb egyensúlyt 
biztosítanak a három nyugati vi
lágnyelv között.

A másik vihart Michael orthodox 
érsek rendezte. Michael az észak
amerikai és latin-amerikai keleti 
orthodox egyház érseke és a Világ
tanács nagygyűlése a hat közül 
egyiknek választotta az Egyházak 
Világtanácsa elnökségébe. Michael 
már a nagygyűlésen is kitűnt azzal, 
hogy az .orosz fehér emigráció dü
hét öntötte ki a nagygyűlés előtt 
a Szovjetunió, sőt a Szovjetunió 
orthodox egyháza ellen. Ö magg gö
rög származású, hívei jórésze azon
ban orosz emigráns. Amikor a nagy
gyűlésen ő beszélt, a hallgatók jó
része tüntetőleg kiment a teremből 
és általános volt a felháborodás 
szűklátókörű és egyháziatlan poli
tikai förmedvénye miatt. Az elnök
ségben Marc Boegner, a francia re
formátusok elnöke, aki eddig tagja 
veit a Vilégtanács elnökségének, az 
előadás végén lefogta Athenagoras 
görög érsek tapsoló kezét. Athena- 
goras az orthodox egyház részéről 
Michael elődje volt a Világ tanács 
első hattagú elnökségében. Michael 
most értelmetlenül az ellen tiltako
zott, hogy a nagygyűlés határozatát 
a konkrét nemzetközi helyzetről 
megküldjék a Szovjetunió orthodox 
egyházának is. Javaslatát a Köz
ponti Bizottság 90 szavazattal 3 
ellenében elvetette. Mellette csak az 
orthodoxok szavaztak.

A Központi Bizottság ©egyébként 
letárgyalta a nagygyűlések utáni 
szokásos tárgysorozatot és ezek kö
zött volt az a számunkra igen nagy 
jelentőségű döntés is, mely szerint 
az Egyházak Vilégtanácsa elfogad
ta a magyar református és evangé
likus egyház meghívását és kilá
tásba helyezte, hogy második gyű
lését 1956-ban. Magyarországon tart
ja. Ennek a határozatnak igen nagy 
sajtója vote Amerikában és a világ 
minden valamirevaló egyházi lap
jában.

Ezzel a nagy jelentőségű dön
téssel a ínagyar protestantiz
mus számára meg van adva a
következő évek ökumenikus
szolgálatának egyik legdön-
tőbbike. Felkészülni az Egyhá
zak Világtanácsa Központi Bi

DEZSÉRY LÁSZLÓ:

EVANSTONI R IPO R T
zottságának. ennek a több 
mint száztagú, a világ minden 
tájáról érkező nagy testületnek 
a vendégüllátására. A magyar 
protestantizmus számára igen 
megtisztelő ez a döntés és nem 
kétséges, hogy ezt a döntést 
olyanok hozták, akik a magyar 
meghívást megértették abban a 
vonatkozásban is, hogy a ma
gyar protestantizmus elszántan 
és komolyan hiszi azt, hogy az 
egyházak testvéri együttműkö- 
ködése át tudja törni a nyugat
ról annyira híresztelt vasfüg
gönyt és hozzá tud járulni a 
népek közötti feszültség enyhí

téséhez.
Ebben a riportban lehetetlen min

dent felsorolni és éppen az maradt 
ki belőle, .ami talán a legérdekesebb. 
A magyar delegáció számtalan be
szélgetése egyénenként és közösen 
a világ minden tájáról Evans toriba 
jött egyházi vezetőkkel és azok cso
portjaival. Számtalan meghívást 
kaptunk Chikágón és Evanstonon 
kívül is, de ezeket nem tudtuk való
ra váltani, mert az amerikai kor
mány mozgásunkat korlátozó kiköté
sei miatt Evanstoniban kellett ma
radnunk. Itt Evanstorubam azonban 
különböző meghívásokat kaptunk 
családokhoz, egyházi közösségekbe 
és egyénekhez egyaránt. Az egyházi 
vezetőkkel való beszélgetések mel
lett ezek még talán érdekesebbek 
voltak, hiszen ezek a beszélgetések 
voltak a mi tulajdonképpeni talál
kozónk az amerikai néppel. Elmond
hatjuk, hogy ezek a találkozók mást 
mutattak, mint amit az amerikai 
kormány igyekezett felénk megbi- 
zonyítani. Az amerikai nép jórészé
ben nincs gyűlölet a Kelet iránt és 
szenvedélyes szabadságvágy és -béke
vágy fűt közülük sokakat. Szá
munkra rendkívül különös közössé
gekben is jártunk. Quakerek, ame
rikai unitáriusak, »Krisztus tanít
ványai« stb., között. A beszélgetések 
meggyőztek minket a felől, hogy az 
amerikai nép rendkívül rosszul van 
tájékoztatva a világ dolgairól, de ezt 
maga az amerikai nép is tudja. Ép
pen azért nem hisz kormányának és 
sajtójának, mert tudja, hogy el van 
fedve előle a valóság. Sok szeretettel 
szóltak a mi keleti egyházainkról és 
jókívánságot jókívánságra halmoz
tak a búcsúzások idején. Ezek a jó
kívánságok és. meleg -kézszorítások 
feledtették Velünk minden nap újra 
azt a sok rosszindulatot és orcátlan- 
ságot, amelyet a kormány és a kor
mány sajtója felénk mutatott. El
mondhatom, hogy jó volt megerő
södni abban a meggyőződésűn- .ben, 
hogy van egy másik Amerika is:

Lincoln és Jefferson Amerikája, 
mely még nem feküdt kétvállra a 
fasizálódó kormány és a rendőrség 
erőszakosságai al-att. Nem egy ked
ves amerikai mosolyogva és hamis
kásan kacsintott ránk ilyen beszél
getések alatt, ugyanúgy mint ahogy 
köszönni szoktak egymásnak: 
»Halló«. Ilyen kacsintással ígérték, 
hogy nincsenek belenyugodva a 
mcearthyzmusfoa, majd csak tesznek 
ellene valamit.

Azóta valóban tettek valamit. Az 
őszi szenátusi választásokon lesza
vazták Eisenhower pártját. Eisen
hower ma kisebbséggel kormányoz 
a szenátusiban. Mindenütt megvá
lasztották azokat, akik McCarthy el
len beszéltek és mindenütt kibuktat
ták azokat, akik McCarthy-t támo
gatták. Azóta a szenátus szavazat- 
többséggel megrótta McCarthyt és 
ellene, aki az »Amerikaellenes Te
vékenységet Vizsgáló Bizottság« kér
lelhetetlen és rettegett főnöke volt, 
kiküldött a szenátus egy másik bi
zottságot »McCarthy tevékenysé
gét vizsgáló bizottság« címen. Azóta 
újra elővették McCarthy nagy sik
kasztásáról mindazt a vádat, amely
nek képviselőit McCarthy két éven 
keresztül el tudta hallgattatni. 
McCarthy ugyanis jórészét elsik
kasztotta annak a pénznek, amelyet 
a szenátus az Amerikaellenes Tevé
kenységet Vizsgáló Bizottság számá
ra kiutalt.

Mindebből persze még nem sok 
eredmény született. Amerika máso
dik pártja éppúgy a monopóliumok 
kezében van, mint a most megbuk
tatott első. Amerika urai továbbra 
is háborúra készülődnek. A londoni 
és a párizsi paktumok mögött mű
ködő szellem még veszélyezteti az 
egész világot. Vagy talán éppen 
most igazán!

Amerikában azonban nem min
denki osztja ezeket a nézeteket 
és csaknem mindenki tudja, 
hogy a hadianyag-gyárosok ter
vei az amerikai népet éppúgy 
veszélyeztetik, mint bármely más 

népet.
Amikor gépünk felemelkedett a 

New York-i repülőtérről, magunk 
mögött hagytuk az »újvilágot«, arra 
a birkózásra gondoltunk, mely most 
az amerikai nép és a saját kormá
nya között folyik az amerikai nép 
és más népek jövője ügyében. 
Azokra mondtunk áldást, akik eb
ben a birkózásban a békeszerető 
dolgozó népet képviselik. A többi 
pedig a világ népeinek kezében van, 
a világ népei pedig, — de jó ezt 
hinni! — az Isten kezében . . .

A z a m e rik a i e g y h á z i ó ié t
Huszonnégy nap nem sok, — 

nnyit töltöttünk Amerikában — de 
tuszonnégy napot igen jól fel lehet 
íasználni, ha az ember nem fárad el 
►eszélgetésben és olvasásban. így 
iát talán nem túl nagy merészség 
•alamit írni a magyar olvasóknak 
utói is, milyen az amerikai egyházi 
let.

Amerikának két igazán benyo- 
nást keltő protestáns egyháza van. 
J methodisták, akik között a leg- 
öbb nyílteszű és nyíltszívű papot 
s  hívőt találtuk és a lutheránusok, 
kiké úgy látszik a legszervezettebb

anyagilag az egyik legjobban meg- 
ilapozott egyház Amerikában. Érde- 
nes volna figyelemmel kísérni a ró
nai katolikusokat is, akik immár 
íarmincmilliós egyházat jelentenek 
íz Egyesült Államokban s akik igen 
intudatosan küzdenek az »uralkodó 
igyház« státusáért.

Mi jellemzi nagy általánosságban 
íz amerikai protestáns egyházakat?

Az amerikai egyházi élet kétség
eién« nagy erő. A lakosságnak csak 
:ürült>elül fele tartozik az egyházak- 
íoz, de ez a fele komolyan áldoz 
ízért, hogy az .egyházak minél na- 
'yobb hatásfokkal tudjanak dolgoz- 
>i. Az egyik legnépszerűbb amerikai 
vangélizátor Billy Graham, aki 
ízezres tömegeknek szokott beszélni, 
igyiik nyomtatott prédikációjában 
ilvastam, hogy »64 millió amerikai 
nég nem lépte át egyetlen templom 
Lüszöbét sem«. Az amerikai lakos
ágnak körülbelül fele nincs is meg- 
ceresztelve. Az egyházak azonban 
négis nagy erőt jelentenek ezen a 
öldrészen. Éppen ezért akarja az 
JSA kormánya megnyerni és a sa- 
át céljaira felhasználni ezeket az 
igyházakait. Az amerikai keresztyén
iég szorosan és szövevényesen van 
it- meg átszőve az amerikai társa- 
lalmd rend ideológiájával, az esy- 
íázaiknak a rendszerhez való viszo
nya azonban igen széles skálán kü- 
önböző. Lehet találkozni olyanokkal, 
ikik kritizálják az amerikai társa- 
laltni és gazdasági rendet. Olyanok- 
tal is, akik tudattalanul élnek bern
ié, olyanokkal is, akik öntudatosan 
«szolgálják azt. Lehet találni' otyan

amerikai keresztyént, aki tagadja, 
hogy gondolkodásában valami köze 
is volna az amerikai életmód ideo
lógiájához, nagyjában és egészében 
azonban az ottani keresztyénség 
mégis abban a talajban gyökerezik 
és sokszor ijesztően elmerült az 
USA-propaganda hínárjában.

Az amerikai keresztyénség fő vá
gya abban mutatkozik, hogy igen 
szeretne növekedni missziós erőben. 
Missziói beállítottsága nagymérték
ben azonos politikai beállítottságá
val. Ebben a tekintetben ott tart, 
ahol az ú. n. »keresztyén Magyar- 
ország« egyházai tartottak. A fenn
álló társadalmi rend védelmére sze
retné megnyerni az embereket. De 
helytelen kép volna, ha erről azt 
mondanánk, hogy egyáltalában 
nincs igazi evangelizáló szándék is 
az amerikai egyházakban. A lel
kekért való őszinte keresztyén fele
lősség sokakat indít itt is a bizony
ságtételre, az egyházi vezetők között 
azonban túl sok az olyan, süti ebben 
a missziói erőfeszítésben csak azt 
keresi, hogyan hajthatna ez hasznot 
az amerikai életformának. Ebbein 
a missziói erőfeszítésben nagy sze
repet játszik az üzlet is. Könnyű ki
számítani pl. a »What Must I Do to 
Be Saved« című evangelizációs röp- 
irat (huszonnégy oldal) hátlapján 
feltüntetett adatokból, hogy egyedül 
ezen a kiadványon legalább 30 ezer 
dollárt kerestek eddig a kiadók. A 
nagy vándorló evangélizátorok bevé
telei ellenőrizhetetlenül nagyok s az 
egész gyülekezeti életet valamennyi 
egyházban rikítóan jellemzi az üz
letszerűség.

A nagyobb amerikai egyházak 
nagy erőfeszítéssel igyekeznek teo
lógus-rangra emelkedni. Rengeteg 
teológiai akadémiájuk van. Az ame
rikai Egyesült Lutheránus Egyház
nak például kétmillió tagja mellett 
harmincnyolc akadémiája van, és 
köztük nagy a verseny. Az európai 
teológusok sokszor nyilvánvaló mo
sollyal kísérték azt a látható erőfe
szítést, amellyel ezek az egyházak 
teológiailag művelt papság nevelé
sére igyekeznek. Az eredmény azon
ban még nem íúl-nagjs, A papság

láthatóan alacsony szívonalú a teo
lógiai tudomány tekintetében, a teo
lógiai irodaiam pedig csak bizonyos 
tárgykörökben, így elsősorban a 
bibliai tudományokban tudott euró
pai rangra emelkedni. Az egyházak 
hívő tömegeinek hittudata igen pri
mitív, az egyházban egy bizonyos 
kispolgári egyesületi életet élnek, a 
keresztyénség mai alapvető proble
matikájával nem ismerősek. Ennek 
a népi vallásosságnak azonban 
mégis jellemzője egy bizonyos mély 
spirituális érdeklődés és különösen 
az amerikai színesek között nagy
mértékben tapasztalható benne egy 
bizonyos misztikába hajló enthuziaz- 
mus.

Az amerikai prédikáció rendkívül 
praktikus, derűs és megnyerő, bár 
híjával van elmélyült teológiának. 
A prédikációba anekdotákat szőnek 
s előírás, hogy a lelkész arca derűs 
legyen és derűt sugározzon.

Az amerikai egyházi élet általá
ban a kísérletezés állapotában van. 
Tekintettel a nagy anyagi és társa
dalmi lehetőségekre, ez az egyház 
modem tevékenységével való kísér
letezés sokat segíthetne az egész vi
lág keresztyénségének, ha az elvi

alap, s különösen az egyháznak a 
társadalmi kérdéshez való viszonyu
lása tisztázottabb volna.

Ezek tanulékony egyházak, út
juk felfelé ível, de öntudatuk
ban szüklátókörűek és messzebb 
távlatokban nagy csalódásoktól 
való megőríztetésükért kell 
imádkoznunk. A helyzetük kí
sértetiesen hasonlít a mi Horthy- 
korszakbeli egyházi helyzetünk
höz, annak minden kísértésével 
együtt. Az állam az egyház iránt 
jó arcot mutat, egészében azon
ban önző módon kihasználja, 
erkölcsileg zülleszti, tisztánlátá
sát homályosítja. Az egyház is 
egyik eszköz Amerikában arra, 
amire nálunk is volt a Horthy- 
korszakban. A tömegek figyel
mét elfordítani a társadalmi 
kérdésről, a tömegekben hamis 
öntudatot kelteni, az egyházat 
végsőkig felhasználni a fennálló 
társadalmi rend védelmére. Ezen 
az általános képen sugárzik át 
az őszinte keresztyénség, a lelki 
keresés, az igazságért való harc 
imbolygó tüze. Sokat kell imád
koznunk az amerikai keresz- 
tyénségért, mely mindenesetre 
nagy tartaléka a jövő egyházá
nak. A jövő egyházának útját és 
bizonyságtételét azonban nem ő 

fogja megtalálni. . .

Az amerikai élet
Az amerikai életszínvonal kétség

telenül magasabb, mint általában 
az európai. Ott úgy mondják, hogy 
prosperitás van. Ez a prosperitás 
azonban szorosan összefügg más 
nemzetek kizsákmányolásával és a 
hadiiparral. Egy amerikai lelkész igen 
világosan magyarázta azt, amit a 
józanabb amerikaiak túlságosan jól 
látnak ahhoz, hogy kétségbeejtőnek 
tartsák jövőjüket. E vélemény sze
rint Amerikában katasztrófa volna, 
ha »kitörne a béke«. Amerikának 
nincs a békét szolgáló gazdasági po
litikája, — mondotta ez az amerikai 
lelkész. Az amerikai nép tudja, hogy 
élete mindenestül függ a piactól, a 
gazdasági válságok sorozatát élte át 
és minden nap újra retteg újabb 
gazdasági válságtól. A józan ameri
kaiak tudják, hogy valami egészen 
hamis erőtudat propagandájának ha
tása alatt élnek és senki sem tud
hatja, meddig tart a »vénasszonyok 
nyara«, az elavult társadalmi rend
szer késői napsugara. Eisenhower 
a »szabad világról« beszél, de a tit
kos rendőrség a lakásán, a hivata
lában, vagy éppen a rendőrségen 
órákig faggatja az átlag-amerikait 
politikai véleménye tekintetében. 
Dulles az európai politikai üldözöt
tekért »száll síkra« és Amerikában 
tele van a sajtó a politikai boszor
kány-perek híranyagával. Az ame
rikai propaganda a magángazdaság 
fölényéről beszél és közben naponta 
kisemberek százai jutnak csődbe s 
egyik vállalat a másikat falja fel 
úgy, hogy a monopóliumok és a 
munkanélküliek száma egyaránt 
rohamosan nő. Az amerikai jólét 
magasabb mint az európai, de nem
régen egy Now York melletti kis fa
luban véletlenül lezuhant lökhajtá- 
sos repülőgép lángjától nyolc ház 
pusztult el s a lakosságon pánik vett 
erőt, a »jómódú« polgárok pedig 
fosztogatni kezdtek. Bizony, Ame
rika az ellentmondások hazája most, 
az ellentmondások pedig a kapi
talizmus ellentmondásaiból valók.

Az amerikai nép alapjában ked
ves, joviális, jókedvű és naív. Szinte 
gyermekes. Érthető, hogy a nemzet
közi életben az a fő kérdése, hogy 
mi baja van a világnak Ameriká
val. »Miért nem szeretnek minket 
Európában?« Ez az átlag-amerikai 
kérdése az európaiakhoz. Az ameri
kai hetilapok, magazinok és nagy 
világlapok ugyanezt már »szenzáció- 
sabban« kérdezik. Miért gyűlöl
nek minket Európában?« — »Miért 
gyűlölnek minket Latin-Ameriká- 
ban?« — »Miért gyűlölnék minket a 
francia gyarmatokon?« stb. Az 
ilyen című cikkek egész sorozatát 
láttam Amerikában és mondhatnám, 
hogy ez a cikk-típus ma már majd
nem rovat a lapokban. Az egyszerű 
amerikai még nem érti. A világ bé
keszerető emberei jnár értik. Az 
amerikaiakat nem gyűlöljük. Miért 
gyűlölnénk őket? Nekünk Ameriká
nak azzal a vezetőrétegével van ba
junk, amely gyilkos háborúra készül, 
mely akadálya népek felemelkedésé
nek, mely erkölcsi és anyagi romlást 
szánt az európaiaknak, mely halált 
kiált azokra a népekre, melyek le
rázták magukról a kapitalizmust s 
mely fenn akarja tartani a gyarmati 
rendszert szerte a világon. A gyar
mati rendszert, vagy ahogy azt ma 
amerikai előkelőséggel mondják »a 
fejletlen népek«, vagy »a fejlődés
ben elmaradt népek« »gazdasági 
megsegítésének« rendszerét, vagyis 
a többi nép és elsősorban a színes 
népek kizsákmányolásának rendsze
rét. Ezzel az »Amerikával« van baja 
a világnak & nem egyszerűen az 
amerikaiakkal,

Most pedig legközelebb Európá
ban dőlhet el, Nyugat-Németország 
felfegyverzésének kérdésén lehet 
napnál világosabbá, hogy mi okuk 
van más népeknek gyűlölni Ame
rikát.

Mi keresztyének nem  kis tapaszta
latokkal vagyunk a rra  nézve, hogy 
m it jelentenek azok a kérdések, me
lyeket ma Am erika vet fel a  világ 
számára. A mi dolgunk az, hogy imád
kozzunk és dolgozzunk a  népek test
vériségéért, a  békéért s az egész 
emberiség jólétéért. Evanstonban 
163 egyház delegációja m ondott 
igent erre a program ra. Ezzel a 
programmal, a, béke m elletti ünnepé
lyes határozatokkal nem  háláltuk 
meg az am erikai korm ány »vendég
szeretet«, de boldog meggyőződésem 
szerint keresztyén bizonyságot te t
tünk és segítséget ad tunk  az am eri
kai keresztyénségnek ahhoz,. hogy 
vállalja, — akárm ibe kerül is neki,
— VÁLLALJA ugyanezt a bizony
ságtételt! _______ Vége.

Istentiszteleti rend
1954. december hó 19-én, vasárnap, 

Budapesten.
Deák-tér délelőtt 9 (úrv.) * Madocsay 

Miklós, délelőtt 11 Madocsay Miklós, dél
után 6 Gémes István. — Fasor délelőtt fél 
10 Gyöngyösi Vilmos, délelőtt 11 (úrv.) 
Gyöngyösi Vilmos, délután 6 Sü-le Károly. 
-7- Dózsa Gy.-út délelőtt fél 10 Sülé Károly. 
ÜUői-út 24. délelőtt fél 10, délelőtt 11 
(úrv.), délután 5 Szeretetvendégség. — Rá- 
kóczi-út 57/b. délelőtt 10 (szlovák) Szti- 
lády Jenő dr., délelőtt háromnegyed 12. — Karácsony S.-u. 31. délelőtt (úrv.) — 
Thaly K.-u. 28. délelőtt 11 Bonnyai Sán
dor, délután 6 Bonnyai Sándor. — Kő
bánya délelőtt 10 Sárkány Tibor. — Vajda 
P.-u. 33. délelőtt fél 12 Koren Emil. — 
Utász-u. 7. délelőtt 9 Koren Emil. — 
Zugló délelőtt 11 Asbóth László teol. (szup- 
plikáció), délelőtt 12 (úrv.) Scholz László, 
délután Scholz László. — Gyarmat-u. 14. 
fél 10 Asbóth László. Ráfcosfalva délelőtt 
fél 12 (úrv.) Muntág Andor. — Fóti-út 22. 
délelőtt II Kimér Jenő, délután 5 Kará
csony faünnepély. — Váci-út 129. délelőtt 
8 Rimár Jenő. — Újpest délelőtt 10 Matuz 
László, délután 5 Gyermekek karácsonya.
— Dunakeszi délelőtt 9 Blázy Lajos. — 
Vas-u. 2/c. délelőtt 11 Szimoniidesz Lajos.
— Pesterzsébet délelőtt 10. — Soroiksár-
Ujtelep délelőtt fél 9. — Rákospalota MAV- 
telep délelőtt fél 9. — Rp. nagytemplom 
délelőtt 10. — Rp. fkistemplom délután 3. — 
Pestújhely délelőtt 10. — Rákoskeresztúr
délelőtt fél 11. — Rálkoshegy délelőtt 9.
— Rákosliget délelőtt 10. — Rákoscsaba 
délelőtt 9, délután fél 7. — Cinkota dél
előtt 9 (gyerm.) délelőtt 10, délután fél 3. 
Mátyásföld délelőtt fél 12. — Kerepes-
Kistarcsa délelőtt negyed 10. — Pestlőrinc 
délelőtt 11, délután 5. — Pestlőrinc Erzsé- 
bet-telep délelőtt 8. — Kispest délelőtt 9,
délelőtt 10, délután 6. — Wekerle-telep
délelőtt 8. — Rákosszentmihály délelőtt fél 
11, délután 5.

Bécsükapu-tér délelőtt 9 Várady Lajos, 
délelőtt II Dóka Zoltán, délután 7 Várady 
Lajos. — Toroczkó-tér délelőtt fél 9 Dóka 
Zoltán. — Óbuda délelőtt 9 Mezősi György, 
délelőtt 10 (úrv.) D. dr. Vető Lajos, dél
után 7 Karácsonyi ünnepi játék. — XII. 
Tarcsay V.-u. 11. délelőtt 9 Zulauf Hen
rik, délelőtt 1! Zulauf Henrik, délután 7 
Danhauser László. — Hűvösvölgy, Lel
késznevelő Intézet délelőtt 10 Danhauser 
László. — Szabadsághegy, Diana-út 17. 
délelőtt fél 9. — Kelenföld délelőtt 8 Bottá 
Isvtán, délelőtt 11 Bottá István, délután 6 
Muncz Frigyes. — Németvölgyi-út 138. dél
előtt 9 Muncz Frigyes. — XI. Bartók B.-út 
158. déli 12 (úrv.) Muncz Frigyes. — Cse
pel. délelőtt 11, délután 7. — Budafok dél
előtt 10 Bodrog Miklós. — Nagytétény dél
előtt 8 Bodrog Miklós. — Kelenvölgy dél
előtt 9 Visontai Róbert. — Albertalva dél
előtt fél 11 Viisontai Róbert. — Csillag
hegy délelőtt fél 10, délután 7.
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1954. DECEMBER 25—26.

ORSZÁGOS EVANGÉLI KUS H'E T I LAP A R A :  1,40 F O R I N T

D E Z S É R Y  L Á S Z L Ó :

H ÁRO M  K A R Á C SO N Y
\M  OST T í z  ÉVE, karácsony napján, ké t ukrán hadsereg 

körülzárta Budapestet. A  vecsési és a balatoni or
szágúton a ném etek lelőtték a szovjet hadsereg parlamen- 
terjeit — megindult az ostrom. A  'körülzárt Budapesten több 
m int egymillió lakos élelmiszerrel alig ellátva, leköltözött a 
pincékbe s a vesztett háború oktalan dühével védekező száz
ezernyi ném et katona héthetes pokollá változtatta főváro
sunkat.

1944. december 25-én, délelőtt a karácsonyi istentisztelet 
előtt nagy vita volt a Deák-téri lelkészt hivatalban. A  vita 
a körül folyt, hogy a templomban vagy az óvóhelyen tairt- 
sák-e az istentiszteletet. A z  óvatosak álláspontja győzött s a 
hívősereg levonult a pincébe. Már az istentisztelet végén  
tartottak, a karácsonyi evangéliumra m ondták a h ívek a 
lelkésszel együtt az ám ent s felcsendült a hutheránia kará
csonyi kórusa. A  karácsonyi zsoltár fürösztötte az áhitatos 
templomosok lelkét, amikor hatalmas robbanás rázkódtatta  
meg a levegőt. Bomba zuhant a Deák-téri templomba s a 
kórus m ellett átfúrva a tetőt, a padok m ellett robbant.
A  Deák-téren ekkor tömeghalált ke rü lt• el a hivősereg, m ely  
Istent imádta együ tt a karácsonyi istentiszteleten,

A  ké t karácsonyi ünnepen kilenc belövés érte a templo
mot és a parókiát, Ikésőbb még vagy harm inc. . .  Megvolt rá 
az ok. A  Deák-tériek elbeszélik, hogy ném et ágyú állott a 
templommal szemben az Erzsébet-téren, egy m ásik a Sem- 
melweiss-szobornál, egy m ásik a Szervita-téri templom előtt, 
ebbe m ent tönkre a Szervita téri gyönyörű !katolikus tem p
lom. egy pedig közvetlenül a templom  főbejáratának lépcsője 
mellett. Innen a ném etek Zuglót lőtték, tehát már »ellensé
ges területet, A  Deák-téri tem plom  kapujában volt a ném etek híradó 
berendezése. Innen irányították a tüzérséget, a környék lakói által 
jelképesen  »ugató* ágyúknak nevezett lövegeket, m elyek bizony még 
igen »ugattak«, de m ár nem  tud tak harapni. Január 1-én, ugyan
csak istentiszteleti időben, — bezuhant a templomba a m ásodik bomba, 
közvetlenül az oltár m ellett, s hatalmas pusztítást okozott, de az oltár 
teljesen sértetlen maradt. Előtte még egy fe l nem  robbant bombát 
is találtak s csak egy kár esett az oltáron, leesett a magasból az Isten
szeme szimbólum  — ott találták a fe l nem  robbant bomba mellett.

Ennek az Is ten szem én ek  is története van. Helyén, a gyönyörű oltár 
legfelső részén, azelőtt az ú. n. »szent tetragramm« volt zsidó írással — 
Isten szent neve. 1943-ban, m ikor m ár a ném etek az egyházban is teljes 
nyomást fe jte ttek  ki, a  ném et egyházközség presbiterei 'követelték a zsidó 
írás eltávolítását az oltárról. Szomorú, de az egyház akikor ebben is enge
dett . . . Jahve neve lekerült az oltárról s helyére egy máisik szimbólumot 
tettek, Isten szemét háromszögben. A  bomba becsapódásakor ez a szim 
bólum leesett az egyébként sértetlen oltárról. Nem ok nélkül váltak, 
akik  ebben a jelben is Isten üzenetét látták akkor.

A z  óvóhelyen több m in t száz ember volt, közöttük nyolc sárgacsitta- 
gos és néhány katonaszökevény is. A  nagy tömeg fölött január közepéig 
szinte állandóan reszketett az épület. A  férfiak hősiesen hordták a vizet 
az akkor m ár egyetlen vízcsapról, a Deák-téri földalatti állomás m élyé
ről. A  földalattit a ném etek már aláaknázták és robbantani akarták, 
A  parókia lakói szorongva várták a felszabadulást. Végül megszólalt a 
templom kapujában felállított ném et hiradógép előtt a jelentést tevő  
ném et katona hangja s többször ismételte: » . .. Stelle unmöglich«, 
»• •. Stelle unmöglich«. A  hely tarthatatlan . . .  A  ném etek elvonultak, a 
lakosság azonban ottmaradt s a romokon könnyezve körültekintve bele
fogott az új életbe.

Ez történt tíz esztendeje, karácsonykor, a Deák-téren.

ÉS EZ TÖRTÉNT 1954 ÉVE karácsonykor Bethlehemben:
Utasok érkeztek Názáretből, Dávid, városából. Mária, szíve alatt a 

gyermekkel, akit a kinyilatkoztatás szerint szűzen fogant a Szentlélek- 
töl. szült meg Betlehemiben és helyezett a jászolba. És vele József, az 
ács. aki néki jegyese volt, de aki Isten  intésére nem  fogadta őt magához 
addig, míg meg nem  szülte elsőszülött fiát. Ezt a fiú t nevezték Jézusnak, 
mivelhogy ö  a m i Szabaditónk.

Őbenne lett az Ige testté, ö  az Isten Fia, aki önmagát m egüresítette 
és szolgai form át ve tt fel, hogy önmagát adja érettünk, bűnösökért, de ö  
ugyanaz a Király, aki előtt m inden térd meg keU hajoljon, mennyeieké, 
földieké és föld alatt valóké. (Fii. 2.)

E gyemnek fe le tt tette Isten  a karácsonyi kinyilatkoztatást: »Dicsőség 
a magasságos m ennyekben Istennek, e földön békesség és az em berekhez 
jóakarat.« Űelőtte hajlottak meg azon az éjszakán a pásztorok és a keleti 
bölcsek térdei s azóta mindazoké, a k ik  az Ö nevében hisznek, akik dicső
séget adnak Istewnék, békességet vágynak a földön s jóakarattal élnek  
az em berek iránt. Jézus neve azóta besugározza a földet. Békességet, 
áldást és üdvösséget ragyog azoknak, a k ik  őt szeretik. Lelkiism eretfurda- 
lást, emésztő íté letet sugároz azokra, akik  Ő ellene, a Szeretet ellen véte
nek. őbenne jelent meg az Isten üdvözítő kegyelme m inden embernek, 
de Ö fog eljönni ítélni élók és holtak felett. <3 számunkra az emberi élet 
Fundamentuma.

ÉS EZ TÖRTÉNIK 1954. K ARÁC SO N YÁN :
Mi hívők dicsőséget adunk Istennek, vagyis hálát az életünkért, az 

Ö értünk te tt cselekedeteiért s boldogan tud juk m agunkat az ő  kezében. 
Dicsőséget adunk néki, vagyis egész életünk szolgálatát az Ő parancsa 
szerint arra, hogy az Ö Fiában, Jézus Krisztusban való váltságot minél 
többen megismerjék, benne higgyenek és üdvözöljenek. Arra, hogy növe
kedjék, fennmaradjon és m indenki számára áldás lehessen a béke a 
szívben és a béke a földön. Arra, hogy az em berek jóakarattal éljenek 
egymás között, távoztassék el az emberi életből a nyomor és a szolgaság, 
éhezés és rongyosság, elmaradottság és reménytelenség. Hanem inkább  
erősödjék az em berek között a jólét és a szabadság, a művelődés és a 
kilátásos élet. 1954. karácsonyán elszánjuk m agunkat buzgó imádkozásra 
az emberiség ígéretes jövendőjéért és buzgó cselekvésre ugyanezért. Mi 
Isten gyerm ekei vagyunk. Hála legyen az Űr Jézus Krisztusnak, aki m in
ket testtélételével és érettünk, bűnösökért feláldozott életével visszaszer
ze tt az Istenfiúságral

Az ég és a föld ölelkezése

KARÁCSONYI NÉPDAL
* i
Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, 
ki t régen te várt az egész világ. 
Betlehemben kibimbódzott zöld ág 
király mennyben méltóság, 
király mennyben méltóság.
De nem talált szállást a városba, 
maradása lészen a pusztába, 
ökör, szamár állanak a jászlon, 
csudálkozván Jézuson, 
csudálkozván Jézuson.
Bőcső vónék, gyengén ringatnálak, 
a hidegnek csípni nem hagynálak, 
betakarván úgy ápoigatnálak, 
szögéinek mint uramnak, 
szógálnék mint uramnak.

MIKEÁS
A szegények és a  kicsinyek pró

fétája. M oréiéiból származik, ahol 
talán, iránt paraszt élt. Legalábbis 
erre  utal, hogy tájékozott a paraszti 
élet m indennapi dolgai felől. Köny
vének 1. verse ugyanazokat a ki
rály okát em líti meg, akik Ézsaiás 
korában uralkodtak és így azt kell 
mondanunk, hogy kortársa a nagy 
prófétának. Jer. 26, 18—19 is meg-

j említi, idézve igehirdetésének né- 
j hány szavát. *

Talán az idegen hatalm ak invá- 
: ziója m iatt, m enekülnie kellett 
j szülőföldjéről Jeruzsálembe. I tt  szá
m ára igen meghökkentő dolgokat ta 
pasztal. A kényelemkedvelő, az élet 
örömeit két kézzel habzsoló, anyagi 
haszna érdekében m indenkin á tgá
zoló uralkodó réteg, amelyhez húz 
a papság is. semmibe veszi a legcse
kélyebb vallási és egyben emberies
ségi törvényeiket is. Kirívó ellentét
kén t em berek ezrei élnek állandó 
szegénységben, állandó félelemben. 
Ezeik bárhova fordulnak panaszaik
kal, á nép bírái nem  nekik, hanem 
az árvák és özvegyek, a szegények 
saoyarg'a tóinak adnak igazat.

A próféta ilyen körülm ények kö
zött a szegények, a kicsinyék mellé 
áll Isten Lelkének segítségével (3, 
8), m int ahogyan m ást nem  is tehet. 
H irdeti a királyok, főnemeseik (feje
delmek) és a hozzájuk húzó hatal- 
maskodók uralm ának végét. Szilárd 
meggyőződése, hogy el ke ll jönnie 
egy kornak, amelyben többé nem 
lesz erőszakosság, igazságtalanság, 
és szerinte ez az idő a Messiás el
jövetelekor következik be. (5. fej. 
első versei.) Egy kicsiny, szinte isme
retlen falucska: Betlehem  szülöttje 
lesz Ö és azokat fogja pásztorolni, 
akik lélekben kicsinyek, hitben na
gyok tudnak maradni.

így nyer a próféta és vele együtt 
az őt hallgató gyülekezet is vigasz
talást jelenük vigasztalanságában, 
rem ényt napjaik  reménytelenségé
ben, hitet koruknak hitetlenségé
ben.

Történt pedig ez a Messiás szüle
tése előtt több m int 700 esztendővel.

Vámos József

Az első karácsony éj
szakáján mennyei sere
gek sokasága énekelte: 
»Dicsőség a  magasságos 
mennyeikben az Isten
nek és e  földön békes
ség és az emberekhez 
jóakarat.« Ebben az an 
gyali énekben Isten 
kinyilatkoztatta, hogy 
Jézus Krisztus földre 
küldése által eltörölte 
azt a nagy távolságot, 
amely elválasztotta egy
mástól az eget és a föl
det, az Istent és az em
bert. Ádám bűnesete 
folytán ugyanis az egész 
terem tett világot, — 
amely az em ber bűne 
következtében a külső 
és belső békétlenség 
szintesre le tt —, hiába
valóság alá vetette, 
vagyis ítélet a la tt ta r 
totta. Az ítélő Isten és 
a  m egítélt világ között 
pedig legyőzhetetlen tá
volság uralkodott. Ez a 
távolság nem csak kép
zelt, hanem  valóságos 

távolság volt, mely mdatt szenvedett 
az egész teremtetbtség.

m  Karácsonykor megnyílt a 
menny és Isten odafordult a 

bűnös világhoz. A megnyílt égen ke
resztül löldreérkező angyalokban és 
még előbb a  betlehemi jászolban 
fekvő Jézusban ä »hiábavalóság rab 
ságában« sínylődő

világ felé egész szeretetével oda
fordult a könyörülő Isten. Isten 
ettől kezdve benne is van a 

világban
m int annak Megváltója. Többé m ár 
nem kell úgy gondolni Istenre, m int 
aki kim ondhatatlan messzeségben 
trónol a  világ fele tt és m agára 
hagyja a  világot, hanem  szegény bű
nös em berek úgy m ehetnek Hozzá. 
Jézus Krisztus által, m int »szerető 
gyermekek szerető Atyjukhoz.«

Az első karácsony óta nem  záró
dott be ú jra  a menny, hanem  azóta 
is nyitva maradit és a m i Istenünk 
nem fordult el azóta sem a világtól, 
hanem  ra jta  ta rtja  azon szeméi, hi
szen minden megromlottsága elle
nére is az Ö teremtése az.

Számára nem közömbös ez a vi
lág. hiszen odaáldozta érte az Ö 

egyszülött Fiát.
Nem alkarja m agarahagyni ezt a vi
lágot, hiszen a terem tés és megvál
tás u tán  céljához is akarja  azt ve
zetni. Ezért odafordul a földön egye
sekhez, családokhoz és népekhez. 
H irdetteti igéjét és kiszolgáltatja 
szentségeit ezen a  földön, hogy eze
ken keresztül bűnös

emberek bünbocsánatot és örök 
életet nyerjenek, de azért is. 
hogy már itt a földön szebb és 

boldogabb legyen az élet.
A megnyitott mennyen keresztül 
küldi az Ö mennyei erejét a földre 
segítségül, m egtartásul és szeretete 
bizonyságául.

S  Karácsonykor az eget és a föl
det Isten egy országgá fogta 

össze. Dicsőség a mennyben és bé
kesség e földön azt jelenti, hogy Is
ten nem csak a  mennyben akar u ra l
kodni, hanem  ura akar lenni a föld
nek is. Istennek egy királyi országa 
van és abba beletartozik az ég és a 
föld, csak míg a mennyben nyilván
való az Ö urasága, addig a földön ez 
elrejtett és csak a h it szeme szirmára 
valóság. Nem lehet Istent bezárni a 
mennybe, mondván, hogy a löld pe
dig a Sátán birodalma, hiszen ö  a 
földön is érvényesíti hatalm át.

Karácsonykor Jézus Krisztus által 
ú jra összefogta Isten a két világot 
az Ö uralm a alatt. Ez ösztökél ben
nünket arra, hogy ebben a világban 
végezzük hívő szívvel és örvendező 
lélekkel a reménység cselekedeteit. 
H irdessük az evangéliumot, m unkál
kodjunk a slfcfretet szorgalmával és 
lelem ényességgel, segítsünk min

denütt, ahol az evangéliummal és 
szeretetünkkel segíthetünk, hiszen 
am ikor e világiban élünk és dolgo
zunk, akkor ás az Ö királyi uralm a 
alatt állunk.

I o l Karácsonykor az ég és föld 
!— s ölelkezéséért minden dicsőséget 
Istennek kell adnunk. Így énekeltek 
az angyalok: »Dicsőség a magasságos 
mennyeikben Istennek«. Az ő énekük 
nyomán össze kell omlania minden 
önmegváltási erőlködésnek, minden 
em beri gőgnek és nagyravágyáanak. 
Az angyalok éneke megfosztja az 
em bert minden sa já t dicsőségétől és 
egyedül Istennek ad  dicsőséget.

Karácsonykor meg kell tanulnunk 
egészen megalázkodni és békessé
günkért, életünkért, kenyerünkért, 
otthonainkért, m unkánkért egyedül 
Isteninek adni m inden dicsőséget. 
Erre tan ít bennünket a  M iatyánk 
első kérése is, melyben Isten nevé
nek megszenteléséért könyörgünk 
minden más kérés előtt.

Egyházunkban és nemzetünkben 
akkor végzünk jó szolgálatot, ha 
minden munkánkban Isten di
csőségének szolgálatát tartjuk 

szem előtt.
Nem szárm azhatik semmi jó sem 
egyházra, sem nem zetre nézve ak 
kor, ha elfeledkezünk a  karácsonyi 
angyalok bennünket is tanító  éneké
ről: »Dicsőség a magasságos meny- 
nyékben Istennek«.

A kárm ilyen nehéz m egtanulnunk, 
de azt is világosan kell látnunk, hogy 
még akkor is

az Isten dicsősége az első, ha az 
üdvösségünkről van szó.

Luther ki m erte mondani, hogy ha 
Isten dicsőségét az szolgálja, hogy el- 
kárhozzon, még azt is vállalja, csak 
az Isten dicsősége legyen nyilván
való. Mindez szám unkra közelebb
ről azt jelenti, hogy egyre jobban 
meg kell tanulnunk a kegyesség! éle
tünkben is nem  m agunk körül, ha
nem egyedül Isten körül forognunk 
és m indenben az Ö dicsőségét szol
gálnunk.

P J ] Karácsonykor azért ülelkczhe-
J---- ‘ tett az ég a földdel, mert Isten
megbékélt a világgal így hirdették 
ezt az angyalok: » . . . é s  e földön bé
kesség«. Az első karácsony előtt az 
ember bűne álltai m egharagított Is
ten és az engedetlen em ber között 
békétlenség volt. Mivel az em ber 
soha nem  tud ta volna megbékíteni 
a haragvó Istent, »Isten volt az, aki 
Krisztusban m egbékéltette magával 
a világot, nem tulajdonítván nékik 
az ő bűneiket«.

Jézus Krisztus földrejötte és ke
reszthalála által végeszakadt az 
Isten és ember közötti békétlen
ségnek. Isten többé nincs ellene 
az embernek, hanem Jézus Krisz

tusban vele van az emberrel.
Ahol az em berek hisznek Jézus 

Krisztusban, ott a megbékélt Isten 
békessége uralkodik a szívekben. Ott 
az em berek tudják, hogy Krisztusban 
védelmük van, a bűnnek és halálnak 
minden hatalm ával szemben.

Azonban az angyalok nemcsak azt 
hirdették meg, hogy békesség van az 
em berekben Jézus Krisztus által, ha
nem azt is, hogy

békesség legyen az emberek kö
zött is.

Ahol emberek békességet nyernek, 
ott fölveszik a  békesség saru já t és 
a békesség szerzőivé lesznek. H irde
tik  az embereknek, hogy béküljenek 
meg az Istennel, de hirdetik  azt is, 
hogy béküljenek meg egymással.

Magyarországi Evangélikus Egyhá
zunk népe 1954 karácsonyán vegye á t 
a karácsonyi angyalok énekét és igazi 
karácsonyi örömmel énekelje: »Di
csőség a magasságos mennyekben az 
Istennek és e  földön békesség és az 
embereikhez jóakarat«!

, Káldy Zoltán

„Megjelent az Isten idvezítő kegyelm e minden em bernek V e r a . 2 ,1 1 4



EVANGÉLIKUS ÉLET*

Varga Imre szlovákiai református püspök látogatása 
Magyarországon

Déli Egyházkerületnél, ahol őt D. 
Dezséry László püspök fogadta. Ez

25. Karácsony — A testté lett Ige — December 26. Karácsony másodiinnepe — Űj életre in- 
1, 14—18. Rm. 5, 18—21. dító szeretet — Ézs. 12, 1—«. — Jn. 13. 34—35: — 1 Jn.

4, 0—16.
DUNAFÜLDVÄRON november

28-án ünnepelték a templomszenite-

Varga Imre református püspök, a 
Szlovákiai Református Egyház lel- 
kész-einöke feleségével együtt tíz
napos látogatást tett Magyarorszá
gon. Látogatása alatt a debreceni lel
készeknek és a Református Teológiai 
Akadémia tanárainak • előadást tar
tott. Budapesten Varga püspököt fo
gadta az Állami Egyházügyi Hiva
tal elnöke. Látogatást tett a püspök 
az Egyetemes Egyháznál és az 
Északi Egyházkerületnél, ahol őt 
D. dr. Vető Lajos pijspök és Grün- 
valszky Károly egyetemes főtitkár 
fogadták, valamint látogatást tett a

alkalmakon kívül a püspök több íz
ben volt együtt a két magyar protes
táns egyház vezetőivel és lelkészei
vel, részt vett a Magyarországi Evan
géliumi Egyházak ökumenikus Ta
nácsa Végrehajtó Bizottságának ülé
sén és ott előadást tartott. Előadását 
később ismertetjük.

A magyar protestantizmus nagy 
öröme, hogy Varga püspök látoga
tása útján is erősödőt/ a magyar és 
csehszlovák protestantizmus, vala
mint a két nép testvérisége.

1954. december 
Mik. 5, 2—5. — Jn.

Liturgikus szín: fehér,
a  d e Ak  t é r i t e m p l o m b a n

december 19-én, du. zenés áhitat 
volt. A Lutheránia karácsonyi éne
keket énekeit, M. Molnár Éva Max 
Reger: Bölcsődal-át énekelte, Za-
Iánfy Aladár orgonáit. Az igehirdetői 
szolgálatot Hafcnscher Károly h. 
lelkész végezte.

A  V A S I EG YH ÁZM EG YE letkészi 
munkaközössége december 7-én, 
Szombathelyen ülésezett. Tekus Ottó 
nagysimonyi lelkész íráemagyarázata 
után Tóth János kemenesmagasi 
lelkész tartott előadást, A  közös 
úrvaesoravételen Sőkaray M iklós 
lelkész szogált.

BÉKÉSCSABÁN december 15-én 
jól sikerült szeretetvendégség volt. 
amelynek keretében Brőhie Károly 
teológiai tanár ádventi tárgyú elő
adást tartott. A szeretetvendégség 
műsorát 'hegedűszámok és szavalat 
egészítette ki.

A SZENTENDREI GYÜLEKEZET 
deeeniber 12-én ünnepi közgyűlésen 
iktatta be Kövesi Béla új felügye
lőjét és három új presbiterét. Az es
kütétel ég a gyülekezeti lelkész kö
szöntése után Kozma Sándor, a po- 
mázi leányegyházközség nevében 
szólott, majd a református lelkész 
mondott köszöntést. Az új felügyelő 
röviden válaszolt és vázolta terveit.

DÍ CSÉRETRE- Hí  VÁS
Z s o l t .  105, 1— 5.

Magasztaljátok az Urat, 
hirdessétek nevét, 
ismertessétek meg a népekkel 
hatalmas tetteit.

«
Énekeljetek és zengjetek róla: 
tegyetek bizonyságot 
m inden csodadolgáról; 
dicsőítsétek az ő szent nevét, 
repessen mindazok szíve, 
akik  az Urat keresik.

Keressétek az Urat
és az ő erejét,
kutassátok orcáját szüntelen.
Csoácdolgairól, m ike t cselekedett,
megemlékezzetek;
jeleiről s a jka  ítéleteiről.

Fordította: Bodrog Miklós

Jan u ár 17—22-ig le sz  
az E gyetem es Im ákét

A Magyarországi Evangéliumi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa el
határozta, hogy a minden évben szo
kásos Egyetemes Imahetet protes
táns egyházaink 1955-ben január 17— 
22-ig tartják meg. Az Egyetemes 
Imahót megrendezésében részt vesz 
egyházunkon kívül a református 
niethodista, baptista egyház és a sza
badegyházak szövetsége. Az ökume
nikus Tanács bizottságot küldött ki. 
mely cgybedolgozta az Egyházak VI- 
lágtanácsa és az Evangéliumi Világ- 
szövetség által kibocsátott imahét 
programot. A program részletes is
mertetésére visszatérünk.

lés SQ. évfordulóját. A hátoadó is- 
teniltsztaleten Káldy Zoltán esperes 
prédikált, A helyi gyülekezet tagjain 
kívül részt vettek a sztálinváirosi. 
rácalmása és baracsu fiókgyülekeze
tek tagjai is. Az ünnepi közgyűlésen 
Szabó János gyülekezeti felügyelő 
imádkozott és emlékezett arra, ami
kor még az ő jelenlétében, 50 esz
tendővel ezelőtt Gyurátz Ferenc püs
pök felszenteli© a templomot. Mi- 
hácsi Lajos helyi lelkész felolvasta 
a templom történetét, az énekkar 
ö. Hatz József né vezetésével szol
gált. A vallásos esten Káldy Zol
tán, Sólyom  Károly és Mihácsi La
jos lelkész szolgáltak.

AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLET
lelkészképesítő bizottsága előtt vizs
gát tettek s igy lelkész! oklevelet 
nyertek: Bodrog Miklós, E.abiny Ti
bor dr.. Fehér Károly, Felhő Ist
ván, Pintér János és Pintér Károly.

HEGYESHALM ON december 12- 
én vallásos est volt, W eltler Re
zső esperes, a gyűlök űzet 'közel %ót 
évtizedig volt lelkésze prédikált, A  
résztvevők között sokan voltak a 
szomszédos levéli gyülekezetből is. 
Énekelt a  gyerm ekkar, szavalt 
Knausz Erzsébet, Szegedi József, 
Németh Ferenc és Pammer Ottó,

A REFORMÁTUS EGYHÁZ Rá
day Könyvtára Augusztinusz szüle
tésének 1009. évfordulója alkalmából 
Augusztinusz emlék-kiállítást ren
dezett. A kiállítás b smutatja Au
gusztinusz korát és könyvelt.

TÁPIÖSZBNTMÁRTONBAN de
cember 18-án és 19-én Rédey Pál 
egyházkerületi lelkész szolgált. Ad
vent negyedik vasárnapján vallásos 
est volt. Az előadást Rédey Pál, az 
írásmagyarázatot Pál Béla tartotta.

KŐSZEGEN december 12-én hi
vatalos egyházlátogatást végzett és 
hivatalvizsgálatot tartott FiLlöp De
zső esperes. Tárgyalt az egyházta
náccsal, a vallásos esten pedig ád
venti előadást tartott,

A -KÉT TEMPLOMÉRT 1951« 
bélyegzővel ellátott csekklapjainkon 
beérkező összegeket a jövőben a 
kiadóhivatal csak abban az esetben 
juttatja el a Két Templomért ak
cióra, ha ezt a szelvényen külön is 
kérik.

FÓTON, a Bélmissziói Otthonban 
folyik a 11. alapfokú kántorképző 
és be! missziói tanfolyam. Január
8—11-ig gyülekezeti munkások téli 
csendeshete, január 21—28-ig lelké
szek katechetikai konferenciája lesz.

CÍMOLDALT KÉPÜNK a Sajtó
osztály kiadásában külön levelező 
lapon is m eg je len t Á ra  1 forint.

A  CSONGRÁD-SZOLNOKI EGY
HÁZMEGYE lelkészednek munkia- 
kóaötsége november 24-én, Makón 
volt, Úrvacsorát osztott Botyánszky 
János, Matbaeidesz Gyula igetanul-
mánya után Zalán Pál, a Hazafias 
Népfront munkájában való részvé
telről szólott, Szlovák Pál esperes 
az időszerű kérdésekről adott tájé
koztatást.

A KELET-BÉKÉSI EGYHÁZ
MEGYE december 16-án Békéscsa
bán tarto tta  lelkész! munkaközös
ségi ülését, PrőjUe Károly teológiai 
tanár vezette a homlletikal m unka- 
közösséget és előadást tarto tt -Az 
istentisztelet teológiája és rendje« 
címen. Mekis Ádám esperes az ak
tuális kérdések kapcsán beszámolót 
tarto tt egyházunk és gyülekezeteink 
időszerű feladatairól.

SIÖFOKON december 12-én jól
sikerült szeretetvendégség volt. 
Buthy Dénes lelkész tartott előadást, 
Tóth Jánosná, Keserű Magda és 
Dónusz M ihályné énükéit, B uthy Er
zsébet szavalt. ■— A gyülekezet as 
eddig kölcsönként használt s zé fe k  
helyett 3150■— forint értékben 50 
székkel gyarapította az imaterem  
berendezését.

A NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE 
lelkészt munkaközössége december 
I5-én Balassagyarm aton ülést ta r
tott. Űrvacsorát osztott Kincses La
jos. Kühn Ernő írásm agyarázata 
után G artai István csperoshelyettes 
tartott beszámolót, K arner Károly 
teológiai tanár pedig élénk megbe
széléssel kísért előadást tarto tt. Az 
ülésen részt vett Tessényi Kornél 
püspöki titk ár is.

SZOLNOKON november 21-én, a
Hazafias Népfront megyei bizottsá
gának nagygyűlésén felszólalt és a 
Hazafias Népfront célkitűzéseiről 
szólott Botyánszky János mezőtúr»
lelkész,

SO PRO NBAN ádventi egyházze
nei est volt. A  műsoron többek kö- 
zö tt Franck C. Karácsonyi pasto
rale. Halmos László: Ünnepi zsoltár; 
és Weinberger basszus szólója szere
pelt. Orgonáit és az énekkart ve
zényelte Szentgyörgyi Kálmán kar- 
igazgató.

GYÖNON december 5-én ádventi 
est keretében M urányi György kis
kőrösi lelkész hirdette az igét. Mű
vészi zentszám okkal közreműködött 
Bencze István és Nagy Gyula. Sza
valt: Ruttkay-M ikllán Agnes. — De
cember 12-től háromnapos igehlr- 
dető-sorozatot ta rto tt Zászkaliezky 
Pál fóti lelkész. A kedd-esti ád
venti istentiszteleteken Ruttkay-M ik- 
ián Géza, Bencze Im re és Csákó 

Gyula lelkész szolgálnak.

II Magyar iSkuménikus Végrehajtéíiizattság ülése
A Magyar ökumenikus Tanács 

Végrehajtó Bizottsága december
16-án ülést tartott Budapesten, a 
Ráday könyvtárban. A gyűlésen D. 
Bereczky Albert és D. dr. Vető La
jos püspökök elnököltek.

A gyűlés fontosságát növelte Var
ga Imre, a Szlovákiai Református 
Egyház elnökének látogatása, aki te
leségével együtt magánjellegű láto
gatáson tartózkodott tíz napig Ma
gyarországon, de előadást tartott az 
Ökumenikus Bizottság ülésén a Szlo
vákiai Református Egyház és általá
ban a csehszlovákiai egyházak életé
ről.

Evangélikus egyházunk nevében 
D. dr. Vető Lajos püspök köszön
tötte Varga Imre püspököt. Vető 
püspök hangsúlyozta, n Magyar Re
formátus Egyház és a Magyarországi 
Evangélikus Egyház testvéri jóvi- 
Bzonyát, mint a hazánk felszabadu
lása utáni első tíz esztendő legfonto
sabb gyümölcsét a magyar protes
tantizmus életében. Ennek a testvé
riségnek jegyében fejezte ki egyhá
zunk örömét azon, hogy a szlová
kiai református testvéregyhóz püs
pöke látogatásán lehetnek együtt 
egyházaink képviselői, »-Varga Imre 
református püspököt a Magyaror
szági Evangélikus Egyház delegáció
ja Kassán ismerte meg, a két püs
pök pozsonyi díszdoktorrá avatása 
után, majd együtt dolgozott vele Po
zsonyban, Prágában és Evansíonban, 
mint közös ügyben fáradozó testvér
rel és munkatárssal. E szolgálatok
ban úgy ismertük meg, mámt az Űr 
Jézus Krisztus alázatos szolgáját, 
egyházának főpapját, aki az Űrért jár 
követségben. Lényéből a Krisztusban 
gyökerező, belől« táplálkozó, bölcs, 
egyenletes szeretet sugárzik s így 
végzi hazájában, és azon kívül is a 
békesség és a békéltetés áldott szol
gálatát. Kívánom, hogy baráti or
szágaink, népünk és egyházunk szá
mára a látogatásnak legyen áldott 
gyümölcse aszerint, amint együtt 
valljuk hittel és alázatossággal, hogy 
áldott, aid az Gr nevében jött.«

Ezt az alkálimat használta fed Vető 
Lajos püspök arra is, hogy egyhá
zunk nevében köszöntötte Péter Já
nos református püspököt, aki püs
pöki szolgálatának ötödik évfordu

lóját ünnepelte. »Péter János ezt az 
öt esztendőt különösképpen nagyon 
fontos és nehéz szolgálatban töltötte 
el. Rendkívüli adottságaival, párat
lan fáradhatatlanságával olyan ha
talmas és gyümölcsöző munkát vég
zett hazánkban és szerte a világ
ban, amely bámulatra méltó. Szolgá
lata lényege az, amelyre ez az ige 
illik: Az Űrért jár követségben. Pé
ter János püspök szolgálatainak 
gazdag gyümölcse van az evangé
likus egyházban is. A magyar pro
testantizmus köszöni ezeket a szol
gálatokat és áldást kíván Péter Já
nos püspökre« — fejezte be beszédét 
D. dr. Vető Lajos püspök.

Ezután tartotta meg Varga Imre 
református püspök nagyszabású elő
adását a szlovákiai reformátusság és 
a csehszlovákiai egyházak életéről. 
Ennek az előadásnak ismertetésére 
most helyszűke miatt nem kerülhet 
sor, de azt legközelebb elvégezzük.

Az ökumenikus Tanács Végre
hajtó Bizottsága ezután az elhúnyt 
dr. Victor János teológiai tanár he
lyébe dr. Papp László református
teológiai tanárt, a Budapesti Teoló
gia dékánját választotta a tanulmányi 
bizottság elnökévé. A tanulmányi 
bizottság alclnöke továbbra is dr. 
Páify Miklós, az Evangélikus Teoló
giai Akadémia dékánja. A Végre
hajtó Bizottság ezután elfogadta azt 
a tanulmányi tervet, melyet a pro
testáns egyházak vezetőségi értekez
letén dolgoztak ki, s melyet mér ré
gebben ismertettünk. Ez a tanulmá
nyi munka az Evans tanban felme
rült teológiai kérdések vizsgálatát 
tíz fontos téma köré csoportosítja.

A gyűlés után a református egy
ház ebédet adott Varga Imre püspök 
tiszteletére.

Káldy Veronika és Bojsza Károly 
állatorvos november 13-én házassá
got kötött Malomsokon.

Lapost Imre és W olf Erzsébet no
vember 27-én. Kaposváron házassá
got kötött. A templomi esketést Du- 
bovay Géza lelkész végezte.

Neubauer Károly ny. gerényesi 
lévita-tamító 74 éves korában, két
évi betegeskedés után elhunyt. 45 
évig tanított.

M E G J E L E L T
E V A N G É L I K U S  N A P T Á R  1955
Ára 8.— Ft. Megrendelhető a lelkész! hivataloknál és az Evangélikus 
Élet kiadóhivatalában, Budapest, VIII., Puskin-utca 12. Csekk- 

számi aszúm: 20.412.

Kedves olvasóinknak Istentől áldott, 
boldog karácsonyi ünnepeket kíván

az EVANGÉLIKUS ÉLET 
szerkesztősége és kiadóhivatala

JÁSZOLBA FEKTETTÉK.*,. .  nem volt helyük a vendég- 
fogadó háznál.-« Lk. 2, 7.

ólelkü Naominak nevezem  azt az asszonyt, 
akiről sem a Szentírás. sem  a legendák nem  

beszélnek. De tudom, hogy 6 ott volt Betlehem - 
ben azon az éjtszakán.

Naomi szolgálóleány volt a vendéglős Zeba 
házában. Kiskorában került oda. Kezdetben  
udvart söprögetett és a mázas bögréket moso
gatta a vendégek után. Később ő lett a ven
déglő mindenese. Ha elfogyott a libanoni mé
zesbor, 6 rakta fe l a töm lőket a kiskocsira, 
m ert a félkegyelm ű kocsislegényre nem  lehe
te tt ilyent reábízni. M ikor a gazdáék lefeküd
tek  és egy kései vándor megzörgette a vendég- 
fogadó kapuját, rendszerint ő nyito tt ajtót neki 
és bevezette az egyik oldalkamrába. Kigön
gyölítette a gyékényt, reátette a nyoszolyára 
a kecskeszőr takarókat és elvitte a szobából 
a szövétneket. Még köszönt is.

— Legyen békés a pihenésed!
Zeba vendégfogadóját m ár el sem lehetett 

képzelni Naomi nélkül. Ha kellett, a -ne gitt a- 
sodott falusiakat szelíden kituszkolta  az ajtón  
és a napnak legkülönbözőbb óráiban is tudott 
valamit előhozni a kamrából, hogy az éhesek 
jóllakjanak. Nem pörölt és nem  lármázott, a 
faluban m indenki megbecsülte. Még a vendég- 
lősné is szerette. Pedig ugyancsak zsémbes 
term észetű asszony volt.

Telt, m últ az idő. Naomi ifjúsága teljes v i
rágba borult. A  vendéglő m ellett nem  egyszer 
m egpendültek a pásztorlegények cíterái. De 
Naomi nem  m ent férjhez, m ert a gazda m in- 
denkit elm art a vendéglő körül, aki számba 
jöhetett volna.

A zért vidám  maradt. A jkáról nem  fogyott 
el a dal és egyformán kedves volt m indenki
hez.

Egyszer aztán megsápadt az orcája, heteikig 
nem  látták a vendégek. Csak a vendéglősék 
tudták a titkot, m ert ők v itték  ki titkon éj
szaka a hófehér gyolcsba göngyölt kis újszü
löttet a temetődombra, hogy a saját sírkam 
rájukba temessék. Hallgattak róla, nehogy a 
szerelemben megesett leány m egköveztessék a 
Törvény szerint.

A ztán ism ét m egjelent a leány a fogadó
nagyszobájában. M ély árkot húzott a szenve
dés a szeme alá, tétován hordta az üdítő italt 
és a gyümölcsöket a vendégek szőnyegére.

A  citerák elhallgattak a vendéglő körül, de 
melegen zendült helyettük a leány zengő alt
hangja, am int esténként a holdfényben énekel
gette mélabús dalait az udvar sarkában.

A  kapzsi Zeba örült annak, hogy a leány 
ilyen befelé néző lett. Biztos volt abban., hogy 
tála már sohasem m egy el. hanem megmarad 
hűséges házibútornak a vendégfogadóban.

Egyszer egy délután vendégek fordultak be 
a vendégfogadó udvarába. Naomi egy pillan
tással felm érte őket. Ezek nem  vendégek vol
tak, hanem szívességkérők. Férfi vezette a 
szamarat, vedlett saruja és lapos tarisznyája  
m indent elmondott róluk. A  szamáron elcsigá
zott asszony üli, arca pü ffed t volt és nehezen  
vette a léli A ctet.

Látta, a m i t  Zeba odalépett hozzájuk. A
vándor férfi halkan beszélt, könyörögve ter
jeng ette a kezelt. A z  asszonyra mutogatott, 
akinek lázas pír égett az arcán. Zeba azonban 
tagadólag rázta a fe jé t és elfordult tőlük. A- 
férfi sóhajtva húzta kifelé a szamár zabláját,

Ekkor m ent oda Naomi. Először életében 
megragadta Zeba köpenyét és haragosan m eg
rázta.

—  M iért küldted el ő ke t?
— M ert nem  tudnak fizetni. Elfogyott a 

pénzük vándorlás közben.
— Hát nincs benned irgalom?! Nem  látod, 

hogy az a sszo n y .,.
— Dehogynem láttam. Éppen azért küld tem

el őket. Mi vagyak én, ingyen-fogadós?
Naomi arca kigyúlt a haragtól. Vágott a 

hangja. \
— Ha be nem  fogadod őket, engem se látsz 

többé!
Maga m ent a vándorok után. Visszafordított 

ta a szamarat az istálló felé. A  férfi meglepve 
követte. Naomi fogta a kötőféket és csendesen 
lépdelt előttük, köm iybeborult szem ekkel né
zett le maga elé a földre.

A  fogadós behúzta a nyakát. Zavartan bá
m ult rájuk. De most az egyszer nem  m ert el
lenkezni Naomival. Kapzsi természete birkó
zott a meghökkenésével. A  szolgálóleány rá
nézett és Zeba kurtán biccentve az istálló fe li 
m utatott.

— Nem  bánom, oda bem ehettek. De te em 
ber, holnap megcsinálod az istálló beszakadt 
tetejét.

A z  istállóajtó becsukódott mögöttük.
Aznap este nem  látták a vendégek Naomlt 

odabenn. Csak az ablakon leér észtül, am int az 
udvaron futo tt. Hol m elegvizet v itt k i a nagy 
fazékban, hol kendőket lobogtatott a kezében,

Aztán az UnneplÖTuhájdt látták nála, am it az 
istállóajtó előtt kettérepitett.

De látták a vándor férfit, am int az udvaron  
sétált föl s alá és egyre a fényes csillagokat 
nézte.

Már sötétbe borult a fogadó, csak az istálló 
ablakán szűrődött k i valami halvány fény. 
Végre kinyílt az ajtó. Naomi lépett ki rajta. A  
férfi hozzásietett. Különös megindultság réz- 
gett a szavában.

— M egszületett a Fiú?
Naomi fáradtan, boldogan mosolygott és bó

lintott.
A  férfi úgy lépett be az ajtón, m intha tem p

lomba menne. A z ajtó félig nyitvam aradt 
utána.

N -om i fü lét ism ét m egütötte a bentről 
kihallatszó gyermeksírás. Benézett. A z  asz- 
szony bent szendergett a tiszta takarók alatt.

A  gyerm ek ott fe kü d t a jászolban, bepó- 
lyálva Naomi ünneplő ruhájába. Kalimpáló 
kis kezei ez a Hűihez érteik. Erre az érintésre 
hirtelen elhallgatott.

Előtte térdelt az ember, valami különös áhí
tattal nézte a Fiút.

Naomi csak nézte, nézte őket. A  szája mo
solygott, m íg szeméből szakadatlan hullottak
a könnyek.

— Ugye mégis van helyed, kicsi Gyermek?
Ezt mondta, mondogatta halkan; a bentiek

azonban m m  látták őt, sem nem hallották.
Naomi becsukta az ajtót és bement a házba. 

Még most sem tudta, hogy k ik  ezek. De « 
gyerm eket az övének érezte és szerette.

Ilyen volt a jólelkű Naomi, akiről m a már 
senki sem tud sem m it!

NEM ETH IST V Á N



EVANGÉLIKUS ELET s

N a g y  ig e h ir d e tő k  k a r á c s o n y i  p r é d ik á c ió ib ó l:
Chrysostomus (Aranyszájú) János 

püspök (347—407):

Űj és szokatlan titok tárul sze
m em  elé: pásztorok éneikét hallom, 
de nem  csendes pusztai dalokat éne
kelnék. hanem diadalmas mennyei

tz /*an&aré7c cájíkwkról. A.ngya- 
lók dala cseng, arkangyalok énekel
nek, m indnyájan együtt ujjongva  
köszöntik Istent a földön, és az em 
bert az égben. Krisztus, Isten akara
tából földre szállott és az ember Is
ten jóságából újra elnyerte az eget. 
Ma Betlehem olyan, m in t az ég
bolt, csillagok helyett éneklő angya
lok a díszei, a nap helyett az Igaz
ság Napja tündöklik ott. Ne 'kutas
suk, hogy történt mindez, m ert 
ahol Isten akarja, enged a term é
szet rendje. Ma, aki öröktől fogva 
van, születik és aki van, azzá lesz, 
ami nem  volt, m ert Isten emberré 
lett. bár maradt, arai volt, Isten. 
Mert nem  istensége levetésével lett 
ember és nem  fokozódó növekedés
sel lett emberből Isten, hanem em
berré lett isteni term észetének vál
tozatlanságával.

Au&usztinuss püspök (354—430):

A z  Ür dicséretét zengje szám: 
azét az Űrét, aki által minden lett, 
és aki az Atya kinyilatkoztatója, az 
anya teremtő je. Isitein Fia az Atyáitól 
anya nélkül. Emberfia anyától atya 
nélkül. Az angyalok nagy papja, ki
csiny az, emberek között. A nap al
kotója. s a nap alatt született. Az 
Atya öléből irányítja az egész vilá
got s a 'mai napot megszenteli anyja 
ölébaL Az égnék és földnek terem
tője, s az ég alatt, a földön szüle
tik. Kimondhatatlanul bölcs, s böl
csen gyermek. Betölti a világot, s a 
jászolban fekszik, Kormányozza a 
csillagokét, s anyja emlőjét szopja. 
Oly nagy Isten formájában s oly 
kicsiny a szolga alakjában, hogy e 
kicsinységgel nem csökken nagy
sága, sem nagysága által nem szű
nik meg kicsiny lenni. Mikor ugyanis 
emberi tagokat vett magára, akkor 
seen hagyott fel isteni működésével. 
Nem szűjrtt meg elepni erejével 
egyik végtől a másikig s a monden- 
séget üdvösen igazgatni akkor sem, 
amikor a test gyengeségébe öltözött, 
szűzi méihbe fogadtatott.

Dr. iM ther Márton (1483—1546):

A  ti megtartótok e gyermek. Is
tennek Fia, fogadjátok be őt, mert 
Ilyen Üdvözítőre van szükségtek, ha 
a bűntől és a haláltól meg akartok 
menekülni. Csodálatos és dicső do
log az, hegy Isten Fia emberré lett, 
de még dicsőbb és még nagyobb az 
Atyának az az akarata, hogy ez nz 
emberré lett Isten a mi lelki és 
örök szabadítunk kíván lenni. Aki 
ezt igazán hiszi, az megmondhatja, 
mi a valódi öröm, annak szívében 
a legcsekélyebb szomorú gondotat 
sem foganhat. Hiszen maga Isten 
hirdeti nekem angyala által e gyer
mek bölcsőjénél, hogy ne féljek, se 
ne szomorkodjam, mert születeti né
kem Megtartó. Isten nem szól e szü
letés alkalmával másról, mint tiszta 
örömről és édes vigasztalásról, — 
így hirdeti ezt az angyal nekem és 
minden népnek.

Istennek ezt az evangéliumát tar
tozom rendületlenül és kételkedés 
nélkül hinni és érte hálát adni. Íme, 
ezt kell az angyal szózatának ben
nünk véghez vinnie. Ahol a Szent

I lélek hathatósan munkálkodik és a 
szív a karácsonyi evangéliumot be
fogadja, ott az bizonyára erő kútfor- 
rása lesz, ami nemcsak vigaszt plán
tál szívünkbe, hanem olyan örömöt 
is, amelyet Fái apostol így fejez ki: 
dia Isten egyszülött Fiát adta ér
tünk, mimódon ne adna mindent 
minekünk?«

És ha ezt valóban így hisszük, 
akkor hitünknek legalább annyiban 
kellene gyümölcsöt teremnie, hogy 
egymás Iránt szeretetteljesek va
gyunk, őrizkedünk csalás, hazugság 
és más egyéb vétek által ember
társainkat megkeseríteni, vagy ne
kik kárt okozni.

Bornemisza Péter püspök 
(1535— 1584):

Feje taztosagunfianak, hogy ne Öl
jünk. ment a Krisztus ml érettünk 
született, a mi megszabadításunkra 
és idvösségünikre. Azért igen jól 
eszünkbe tartsuk az angyal imez sza
vát:

Ma született nektek Idvözítő.
Nekünk mondja, hogy született, a 

mi vigasztalásunkra és örömünkre, 
amint a pásztoroknak is mondta: 
Ne féljetek, mert íme hirdetőit ti- 
nekteűc nagy’ örömet. Mintha azt 
mondaná: Nem hogy féljetek, de sőt 
fölötte igen örüljetek és vígan tap
soljatok s teljes szívetekben gyö
nyörködjetek ez igen nagy örömön, 
kinél soha semmi nagyobb mám 
volt. sem vagyon, sem lessen' mind 
örökké. is. Mart az Istennek csalt 
egyetlen egy szülötte vagyon, ki 
természet szerént való fia. Hozzá 
hasonlatos ■ csak egy sincs több. Az 
pedig ma született tinektek üdvös- 
ságtekre, örökké való dics őségtek re
és végihetetlen való örömetekre. 

Székács József püspök (1809— 1876):

Midőn Jézus az erkölcsi élet cél
ját így fogalmazza: Szeressed Istent 
mindenek felett, emberfeledet m int 
tenmajadat, m időn az apostol fe l
említve az emberélet hármas cél
fát: a hitet, a szeretetet, a reményt, 
azt vallja, hogy e három megmarad, 
de köztük legnagyobb a szeretet: 
félreism erhetetlenül tanúsítják, hogy 
az élet annál becsesebb, annál 
értékesebb, m inél több volt benne a 
szeretet. Soha de soha e napon a 
keresztyénnek arról megfeledkeznie 
nem szabad, hogy 'karácsont ülni 
annyit tesz, m int újjdszüícm leni A n 
nák szeretete által, 'kinek születését 
e nap hirdeti. H it nélkül, m ely őt 
befogadja, erény nélkül, m ely őt kö
vesse, szeretet néjltül, m ely őt k ife 
jezze, ez merőben lehetetlen. K érjük  
Istent, adjon a családikba ezer és 
ezer, m illió és millió olyan életpá
lyát. hogy az legyen élet Istenben, 
élet a Krisztusban,

Közli; Otílyk Érnő

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
A  SZOVJETU NIÓ BAN te tt láto

gatásaikor dr. Donald Soper rnetho- 
dista lelkész közel 2 ezer hívő előtt 
prédikált a moszkvai baptista tem p
lomban,

IZRAELBA látogat 80 angol lel
kész, hegy ott töltsék a karácsonyi 
ünnepeket. Sok názáreti keresztyén 
lakos a hagyományhoz híven az ün
nepet a Jeruzsálem! óvárosban szán
dékozik tölteni.

KARÁCSONYRA
anyjához tér az em
ber, m in t a gyermek. 
Boldog, aki élő anyá
nak karjai közt esz
m élhet fe l egy pilla
natra. Szívünkre ma 
is úgy ül ez a nap, 
m in t szem ünk héjára 
az édes, puha hó. Ki
nyílik  az em lékek ka
puja  s a korai évvégi 
alkony egyszerre meg
telik fénnyel és ked
ves zsivajjal. Kará
csony. A z ember arra 
em lékszik, hogy ez a 
készülődés ideje volt. 
A z egész család ké
szülődött. S az anya, 
édesanyánk, volt a ké
szülődés tengelye. A z  
erdő nyulai, a folyó 
halai, az ól sertései 
vonultak kiterítve  
elénk. A  padlásról le
jö tt az alma. A  geren
dáról leszakították a
cérnán csüngő szőlőt. 
A  nyár forró búza
kalászai sü tem ények
ben és kalácsokban 
torlódtak össze a tá
lakon. Megmozdult 
m inden kéz, meghajolt 
százszor is m inden hát. 
hogy tisztaság, rend, 
jóleső kényelem  le

gyen karácsonyra. Le
het-e egyetlen napra 
m indezt megcsinálni? 
A jándékok vártak ránk  
s m i ajándékkal vár
tu k  az estéli órát. 
Gyermekéi szívünk
ben elhatároztuk, hogy 
újból jó k  leszünk, 
jó l végezzük lec- 
h  óinkét, ugrunk az 
első szülői szóra, segí
tünk m inden kérő
felszólító szó nélkül. 
Hogyan lehet egyet
len egy órára ennyi 
érzelemmel túlnőni az 
emberi gyarlóságoloat? 
Ezen tűnődöm most a 
decemberi alkonyai
ban. S eszembe ju t 
megint az anyám. 
Ezen az estén, a va
csora előtt, m ikor 
apám m eggyújtotta a 
fenyőfán a gyertyá
kat. édesanyánk meg
ölelt és megcsókolt 
m inkét. Nem  mondott 
sem m it, de tóvedhetet- 
lenül éreztük a szere
tet erejét. Soha az 
életben nem  éreztem  
nagyobb biztonságot 
szívemben, m in t ab
ban az órában. Édes
anyám  csókjában rej

tőzött a legnagyobb 
bátorság és erő szá
momra. E lm últ m in
den -félelmem. Egye
nesen álltam, szilár
dan bíztam  a jövő
ben. A z  a benyomá
som, hogy a nagy ké
szülődés, a terített 
asztal, a sok fáradozás 
a ház körül: m ind  
azért történt, hogy jel
képeket rakjon oda az 
este anyám  csókjához. 
A z élet anyagi javai
nak képét, szagát és 
izét adta ahhoz az 
egyetlen legnagyobb 
ízhez, ami az anyai 
szeretet. S anyánktól 
tud tuk meg, hogy ez a 
nap valóban a Szere
te t em léknapja s azt 
a G yerm ek hirdette 
meg a világnak. Mi
lyen nagy üzenet van  
az anyai csókban. Itt 
nincs tévedés kétezer 
év óta. Ma is ebből az 
anyai csókból táplál
kozom, ennek em léké
től bátorodom szóra és 
vallomásra s magatar
tásra. Nem  tudok m ást 
mondani ezen a na
pon. M indnyájunknak  
ehhez az anyai csók
hoz kell visszatérnünk.

Szalatnai Rezső

V IR Á G O S K A R Á C SO N Y I É N E K
Óhajtozom el a Magasságba,
Nagy a csúfság idelenn.
De van Karácsony, Karácsony 
Istenem, én Istenem  
S  ember-vágy küldte Krisztus úrikat.

Két gerllcét vagy galamb-fiókát.
Két szívet adnák oda.
Hogyha m egint vissza-jönne 
A  Léleknek mosolya 
S szeretettel járnánk jászolhoz.

Krisztus kivonata, Megtartóé, 
Lázong át a  szivemen,
M ert Karácsony lesz, Karácsony, 
Istenem, én Istenem,
Valaha be szebbeket tudtál.

Óhajtozom el a Magasságba 
Gyermekségemben kötött 
Minden szüzséges jussommal.
Mert az em berek között 
Nem így igértetett, hogy éljek.

Követelem  a hódító álmot, 
Karácsonyt, Krisztus-javat,
Am ivel csőik hitegettek.
A m it csak hinni szabad.
Csúfság helyett a Magasságot.

Lábainlcnak eligazítását 
Kérem én szerelmesen,
Karácsony jöjjön, Karácsony 
És száz jézusi seberí 
Nyiladozzék éíces bokréta.

Ady Endre

■Sfr

SZÜLGTGTT NGKTGK 
A  MSQTARTO AKI 
AZ (ÍR KRISZTUS

K A P U V Á R
Egyháztörténetünk lapjain szomo

rúan emlegetett és feljegyzett név. 
Az I. Lipót király alatt tartott po
zsonyi törvényszékről idehurcolt pré
dikátorok és az ú. n. vadosíai zendü
lés áldozatai egyaránt itt szenved
tek súlyos várfogságot. Payr Sándor 
volt egyháztörtőnészühk, a vadosíai 
aatikuiári* gyülekezet rövidre össze
fogott történetében úgy ír Kapuvár- 
ól, hogy az »fenyítőháza« a rábaközi 

evangélifcusc&mauí s más protestáns 
üldözötteknek. Ugyancsak ő említi, 
hogy Kapuvárnak 1547-ből egy Kapui 
Mihály nevű evangélikus lelkésze is
meretes.

Rábaközben Kapuvar volt az evan
gélikusok egyk első anyagyülcke- 
aete. Csak akkor szűnik meg az egy
házi élet és a gyülekezet, amikor egy 
évszázad múlva nagyravágyó földes
ura: Nádasdy Ferenc, Esztariházy ná
dor leánya kedvéért katolikus hitre 
tár. Bűtől fogva nincs gyülekezetünk 
Kapuváron 1893-ig. Ekkor a vadas
tul anyagyülekezet közgyűlésén kérik, 
hogy számukra évenként két alka
tommal tartassák Kapuváron isten
tisztelet és úrvacsoraosatás. Payr 
Sándor említi, hogy 1909-ben 140
evangélikus él Kapuváron. Ma a lé- 
lekszám 80,

Tavaly, a gyülekezet újjáéledésének 
80 esztendős évfordulóján hálaadó is
tentisztelet és ünnepi közgyűlés em
lékezett meg e nap jelentőségéről. 
Most pedig, a 280 éves évfordulón 
a gályarabságra hurcolt és itt szen
vedett prédikátorokról emlékeztek 
meg. Ebből az alkalomból a csornai 
társigyülekezet számos buzgó tagja 
meglátogatta őket. Az istentiszteleti 
helyiségben a felügyelő mondott 
megnyitót, a gyülekezet lelkésze pe
dig a kapuvári várbörtönben szen
vedett prédikátorokról olvasott fel. 
A csornai vegyeskar három szép 
énekszámot adott elő. majd az egéssz 
gyülekezet és az énekkar azt az éne
ket énekelte, amelyet a kapuvári 
börtönben énekeltek annakidején a 
prédikátorok. Ezt az éneket a gyü
lekezet lelkésze fordította le latin 
nyelvű eredetiből. Az ünnepély befe
jezésekor pedig a 365. éneknek a 
bebörtönzött lelkészek által sokszor 
énekelt 6. versét énekelték.

h . r.

— Luther-kabát, magas termetre, 
alig használt eladó. Evangélikus 
lelkész: hivatal, Pápa.

— Zefir-rendszerű nagy samottos
kályha (fára, szénre) nagy terem, 
templom fűtésére igen alkalmas, el
adó. Cím a kiadóhivatalban.

Készülj az ige hallgatására
Karácsony ünnepe. — Mik. S, 2—5/a.

A dvent: Eljön — karácsony: eljöttl Amit Isten ígért, az most betelje
sedett: valóban elküldőt te egyszülött Fiát erre a világra!

Karácsony az öröm  ünnepe: az igazi örömnek ünnepe.
M ilyen a te karácsonyi örömöd? Mi annak a tartalma?
Tudsz-e örülni annak, hogy a megszületett Jézus Krisztus a te örökké

való Urad, valóságos Isten és valóságos ember, aki téged »elveszett és 
elkárhozott embert megváltott, vagyis minden bűntől, a haláltól és az 
őrdög hatalmaiból megszabadított-“? Tudsz-e örülni annak, hogy ö  nem
csak a te életednek, hanem szeretteidnek, hitvestársadnak, gyermekeid
nek, szüleidnek és testvéreidnek is Ura? Ura a te őseidnek és Ura az 
utánad következő nemzedéknek, mert az ö  »származása eleitől fogva, 
öröktől fogva van«. Ura O nemcsak egyéni életeknek, hanem népek  sor
sának is, sőt az egész emberiség történelm ének irányítója. Ura az anya- 
szentegyháznak. jó pásztora drága vérén megváltott nyájának (4. v.).

Tudsz-e örülni annak, hogy Ö azért lett emberré, hogy békességet 
szerezzen ennek a világnak. »Ö a mi békességünk“, mondja igénk. Igen: 
születésének, emberrélevésének tulajdonképpeni célja a békéltetés szol
gálata. (V. ö. 2. Kor. 5, 18—20.) Vállalta, hogy bűneink miatt Isten ha
ragja Öt sújtsa halálra, mert jobban szeret téged tulajdon életénél és azt 
akarja, hogy bóíkülj meg Istennel, mennyei Atyáddal, ö ,  az Isten Fia, 
emberré, gyermekké lett, hogy újból Isten igaz gyermeke lehess. De azt 
Is akarja, hogy békességben élj embertársaiddal, Isten képére teremtett 
testvéreiddel (4/b). Azt akarja, ihogy tekintsd te is hivatásodnak a békél
tetés szolgálatát. (V. ö. Rm. 10, 15.)

Angyali kar magasztaló éneke csendült fel az Ö születésekor: »Dicső
ség a magarságos mennyekben az Istennek és e földön békesség és az 
emberekhez jóakarat.“ (Dk. 2, 14.) Akkor lesz igazi karácsonyod, ha ennek 
a szózatnak megvalósítását tűzöd ki életed céljául: Istennek dicsőség — 
embereknek békesség!

Karácsony másodünnepe. — Ezs. 12, 1—6.
Igénk hálaéneük: Krisztus megváltott gyülekezetének háladala.
Miért adjunk hálát Istennek most karácsonykor? Azért, mert »Nagy 

dolgot cselekedett ve lünk az Ür/“ (5. v.) Szent Fiának, az Űr Jézus Krisz
tusnak e világra való küldésével megbiaomyította, hogy

haragját elfordította r ó lu n k , (1. v.). Csak nemrégen is érezhettük 
egyéni, egyházi és nemzeti vonatkozásban ítéletes haragjának súlyát. De 
éreznünk kell azt is, hogy Ö, aki békességet szerzett nekünk a Krisztus
ban, azt akarja, hogy békességben éljünk ővele és embertársainkkal is.

Azért énekelünk néki héladalt, mert
Szabaditót küldött nekünk a testté lett Igében (2—3. v.). Krisztus 

eltávolította az akadályt, amelyet a bűn Isten és miközénk állított, azért 
most már Ö általa van menetelünk az Atyához.

Ezért fé lelm ünk helyét a bizalom  foglalja el. »Nem félek!“ — mondja 
igénk (2. v.). De te is mondhatod, ha a megszületett Krisztust valóban 
Szabadi-tódnak, Megváltódnak fogadod el.

Állj be te is ebbe a hálaadó karba és tégy bizonyságot Istennek éle
tedben, egyházadban, nemzetedben megtapasztalt nagyságos dolgairól 
(4/b és 5/b). Mekis Ádám

Szenteste. — Ézs. 9, 6—7.
Karácsonyi ige ez az ószövetségi prófécia, amelyben Isten évszáza

dokkal előbb jelentette már be azt, ami karácsony éjszakáján Betle
hemben beteljesedett.

Olvassuk el figyelmesen, hogyan mutatja be Jézus Krisztust a próféta. 
Vegyük sorra a neveit és vizsgáljuk meg, hogy ilyennek ismertük-e meg
mi is.

Ha ráismerünk a próféciából az Igén és a szentségeken keresztül
hozzánk érkező Jézus Krisztusra, altkor adjunk hálát, hogy a próféták 
Által megígért Messiás a mi életünk Ura. a Békesség Fejedelme.

Ne múljék el karácsony ünnepe a Jézus Krisztussal való személyes 
találkozás nélkül, mert ő a legnagyobb karácsonyi ajándék. Á ltala van 
igazán karácsonyunk!

ADJUNK HALÁT, amiért a békesség fejedelme ezen a karácso
nyon is megörvendeztet minket közöttünk való megjelenésével.

VALLJUK MEG, hogy karácsony sokszor az életünkben csupán 
hangulatos ünnep és nem az élő Jézus Krisztussal való találkozás.

_ KÖNYÖRÖGJÜNK, hogy a legdrágább karácsonyi ajándék, a 
próféták által megígért, az idők teljességében emberré lett Jézus 
Krisztus, a békesség fejedelme, lehessen a miénk és az egész 
emberiségé. Jávor Pál

HETI IGE: »Mostan bocsátód el Uram a Te szolgádat a Te beszé
ded szerint békességgél, m ert lá tták  az én szemeim a Te üdvössé
gedet.“ (Lk. 2, 29—30.).

December 26. Vasárnap, Karácsony másodünnepe. — Gál. 4, 1—7,
Aki csak kényszerűségből és félelemből Igyekszik Isten törvényének 

eleget tenni, olyan, mint a szolga, vagy a még kiskorú örökös. így élnek 
azok, akik még nincsenek Krisztus kegyelmében. De aki az övé, az hálá
ból és szeretetből szolgálja Istent, gyermeki bizalommal kiáltja feléje: 
Édes Atyám!
December 27. Hétfő. — Lk. 2, 33—40.

Simeon a Szentlélek világosságában meglátja azt az igazságot, hogy 
a Krisztussal való találkozás órájában eldől minden ember földi és örök 
életének sorsa. Aki ellene mond, annak elesést, aki hittel fogadja, annak 
üdvösséget jelent. Legyünk mi is azok között, akik hálát adnak Istennek 
a rég várt bűn-bocsánatért.
December 28. Kedd. — Ézs. 63, 7—16.

Emlékezzünk meg mi is Istennek hozzánk való kegyelméről és 
irgalmáról. Gondviseléséről, mellyel naponként hordoz. Főleg pedig áld
juk Öt a Megváltóért, aki a mi szenvedésünket szenvedte, végül pedig 
örök nyugodalomba viszi az ö  népét.
December 29. Szerda. — Jn . 12, 35—50.

Jól használjuk fel a mi »kevés időnket“ itt a földön. Ha felragyogott 
előttünk a világosság, induljunk követésére. Ha az alkalmas pillanatot 
elmulasztjuk, ismét besötétedhet körülöttünk és Isten felkínált kegyelmé
nek el nem fogadása ítéletté válik rajtunk az utolsó napon.
December 29. Csütörtök. — 2. Kor. 5, 1—8.

Földi életünk vándorlás a mennyei haza felé. Testünk ideiglenes, 
törékeny bajlék, mint a sátor. De a feltámadáskor Isten lelki testet 
(I. Kor. 15, 44.) ad nekünk, örökkévaló házat.
December 31. Péntek. — óév este. — Um. 31—39.

Krisztus halála Istennek az az ajándéka, amiben mindent nekünk 
adott. Isten igazzá tesz. Krisztus mennyei dicsőségében közbenjár értünk. 
Isten szereteíétől soha, senki el nem szakitihat. Fejeztük be ezt az esz» 
tendőt hálaadó dicsérettel.
Jan u ár L Szombat, Újév. — Gál. 3, 23—29.

Kérjük Istent, hogy az új esztendőben járhassunk Krisztus törvényé
ben: az önmagát ajándékozó és viszonzást nem váró szeretetben. ö  így 
szeret minket, legyünk egyek az Ő szeretetében, Benes Miklós
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Van-e közünk a nyugatnémet felfegyvétkezéshez?
A huszadik század első felének 

történelmét a legjobban jellemzi az 
a két világháború, mely benne 
iszonyú véráldozatfcd és pusztítás
sal lefolyt. Az ás kétségtelen törté
nelmi tény, hogy mindkét világ
háború felidézésének bűne elsősor
ban a németeket terheli. Ilyen ta
pasztalatok alapján egészen termé
szetes az, hogy a második világ
háború befejezésékor

általános volt az emberiségnek
az a felfogása: a németeknek
többé nem szabad fegyvert adni 

a kezükbe.
Miért? Azért, mert komoly fegyve
res erők birtokában a német -nép 
elveszti a fejét s újabb háborúba 
kezd.

Nagyon súlyos megállapítások 
ezek, azonban a tényeket kellene 
meghamisítani, ha mást mondanánk. 
El kellene felednünk az emberiség 
legsúlyosabb tapasztalatait, ha most 
egyszerre csak másképpen gondol
kodnánk a német felfegyverlkezés 
kérdéséről.

Tíz óv egy-egy ember életében 
nagy idő. Sok mindent elfeledünk, 
ami ennyi idővel ezelőtt történt 
életünkben. Mi magyarok azonban 
soha, amíg élünk nem feledhetjük 
el azt, ami tíz éwdl ezelőtt zajlott 
le kis országunkban. Aki akkoriban 
már valamennyire is öntudatosan 
élte az életet, élénken emlékszik 
rá. hogyan is fejeződött be a máso
dik világháború. Mindenkinek meg
vannak az idevonatkozó emlékei, a 
német felfegyverkezés kérdéséről lé
vén szó. én csak egy-két idevonat
kozó emlékemet közlöm az alábbiak
ban.

»Mindennek vége, már elvesztet
tük a háborút«, — mondották a 
visszavonuló német katonák, ha 
négyszemközt ' nyilatkozhattak. 
Ugyanakkor robbantották hídjain- 
kat, vasutainkát, gyárainkat, ágyúz
tak, pusztítottak. Ók maguk se lát
ták semmi értelmét, de mégis csi
nálták. A saját hazájukban azonban, 
mint később megtudtam, egyetlen 
hidat se robbantottak M. Ugyan
ilyen esztele-nséggel, a pusztulás ör
dögi megszállottságával robbantot
tak templomokat is.-

Egy reggel arra ébredtünk, hogy 
a közvetlen szomszédságban nehéz 
ágyúk működnek. Az egyik nagy 
ágyút egy özvegyasszony kertjében 
állították fel úgy, hogy minden lö
vés egy csomó cserepet vitt le a kis 
nyugdíjából élő bányászözvegy há
záról. Az asszony sírt és könyör- 
gött, hogy vigyék tovább az ágyút, 
hiszen a környéken volt elég hely. 
A német tüzérek csak nevettek az 
asszony jajveszékelésén, az egyik 
fiatal tüzér pedig a téleíeji hajna
lon szájharmonikázott és táncolt, 
amíg meg nem kapta a parancsot 
az újabb lövésre. Nem is menteit el 
addig, amíg a szovjet tüzérség' fel 
nem fedezte őket.

fenyegetett, ha visszajönnek, ami 
szerinte egy éven belül történik, ki 
fognak végezni.

Amikor a felszabadulás után lát
tuk a szörnyű pusztulást, s megron
gált templomainkat annyira rend
behoztuk, hogy istentisztletetet tart
hattunk, az evangélikus hívekben 
és lelkészekben komoly lelki válsá
got okozott sokféle a hitlerista né
met katonaságnak a magatartása 
olyan értelemben, hogy ezek után 
lehet-e még közünk a lutheri refor
mációhoz, miután Luther is német 
volt. Volt lelkész, aki évekig meg se 
tudta említeni beszédeiben Luther 
nevét. Persze csakhamar belátták az 
evangélikus hívek és lelkészek, hogy 
se Luther, se a német nép sok ki
váló tudósa, művésze nem okolható 
mindazért, amit a német militariz- 
mus az emberiségre zúdított a két 
világháború soráin, s a helyes állás
pont az, hogy

ugyanakkor, amikor mindent el 
kell követnünk a német milita- 
rizmus feltámasztása ellen, a 
tehetséges, szorgalmas, béke
szerető,' az emberiséget sok 
nagy értékkel megajándékozott 
német népet továbbra is szeret
nünk kell. Éppen ez a szerete
tünk indít arra, hogy most is 
segítségükre siessünk abban, 
nehogy újra végzetes bűnbe 

essenek.
A német népnek tisztában kell len
nie, elsősorban pedig a reformáció 
német híveinek, egyházainak, ve
zető embereinek meg kell monda
nunk, hogy, amennyiben ők is nem 
küzdenek a német militaxizmus fel- 
támasztása ellen, veszélyeztetik 
mindazt a sok nagy értéket s a né- | 
pék vele kapcsolatos megbecsülé
sét, amellyel megajándékozták az 
emberiséget.

A nagy német evangélikus egy
ház sok kiváló papja szenvedett a 
hiflerizmus kegyetlenségétől. Ami
kor ez év szeptemberében Weimar- 
ban voltam. Gr über berlini prépost 
a Keresztyén' Demokrata Unió gyű
lésén ezzel kapcsolatiban megrázó 
beszédet mondott. Elmondotta, hogy 
tizenhárom évvel azelőtt járt elő
ször Weimarban, amikor a buchen-

waldi koncentrációs táborba vitték. 
Egy lengyel katolikus pappal volt 
összebdlincselve. Egy kis gyermek 
haladt el mellette a nagyanyjával 
s a kisgyerek megkérdezte: ezek 
miféle emberek. A nagymama ezek
kel a szavakkal rántotta el a gyer
meket: Ezek mind gonosztevők. 
»Nem egyszer megvertek, de nem 
sok dolog esett olyan rosszul, mint 
ezek a szavak«, mondatta Grüber. 
Megmondta a gyermeknek: Mi is ép
pen olyan jó emberek vagyunk, 
mint a te anyád és a te nagyanyád. 
A kísérő SS-kaitonák botütései ne
velték meg arra, hogy nem lett volna 
szabad szólnia.

A napilapok hazánkban is gyak
ran megemlékeznek azokról a né
met egyházi személyiségekről, akik 
számtalan evangélikus hívővel 
együtt küzdenek a német újrafél- 
fegyverzés ellen. Olvashattuk mind
nyájan, hogy

Niemöller Márton, a hesseni 
evangélikus tartományi egyház 
elnöke kijelentette legutóbb, 
hogy ha csakugyan sor kerül az' 
újrafelfegyverzésre, az ő három 
fia megtagadja a katonai szol
gálat teljesítését és vállalja cse
lekedetének várható következ

ményeit.
Amikor mindnyájan felelőseknek 

érezzük magunkat a békéért, s vall
juk, hogy boldogok a békességre 
igyekezők, azzal a nagy veszéllyel 
szemben, amelyet a világbékére és 
hazánk békéjére nézve is Német
ország ú j raf el f egy vérzésé jelent,

nekünk, magyar evangélikusok
nak is imádkoznunk és dolgoz
nunk kell a békéért, erősítenünk 
kell imáinkkal és buzdító sza
vainkkal a felfegyverkezés ellen 
és a béke mellett küzdő német 
hittesvéreinket. Erre indítson 
bennünket a közelgő karácsony 

ünnepe is,
hogy ne hiába hangozzák templo
mainkban a karácsonyi evangélium: 
»Dicsőség a magasságos mennyek
ben az Istennek, és e földön békes
ség, és az emberekhez jó akarat!« 
(Lukács 2, 14.)

D. dr. Vető Lajos

Megjelent az 1955. évi Evangélikus Naptár

Különös volt az is. hogy semmi
képpen se akartak belenyugodni 
abba, hogy a polgári lakosság, külö
nösen az értelmiség ne menjen ve
lük. Az egyik német járőr vezetője 
követelte, hogy azonnal induljak el 
családommal együtt a még szabad 
úton. Amikor hivatkoztam arra, 
hogy mint lelkész nem hagyhatom 
el a népemet, gyülekezetemet, meg

i Az Evangélikus Egyetemes Sajtó- 
j osztály ezidén is megjelentette ked- 
i veit kiadványát, az Evangélikus 

Naptárt. Az igen tetszetős külsejű 
könyv borítólapján

fényképeket is közöl az elmúlt 
esztendő jelentősebb egyházi 

eseményeiről.
A jól sikerült képeken láthatjuk az 
evanstoni úrvacsora i istentiszteletet, 
az evanstoni nagygyűlést tanácsko
zás közben, külföldi vendégeink kö
zül Paul Gennrichet, Nyikoláj met- 
ropolitát és Niemöller Mártont. Több 
kép a hazai egyházi élet eseményei
ről készült.

A Naptár 96 oldala igen gazdag 
anyagot foglal magában. D. Dezséry 
László püspök »A felszabadulás tíz 
éve egyházunkban« címen, D. dr. 
Vető Lajos püspök »Helyünk a Ha
zafias Népfrontban« címen írt cik

ket. Benczúr László »Októbertől ok
tóberig« címen összeállította az 1953 
—54. év egyházi krónikáját. A többi 
cikkírók között találjuk Friedrich 
Lajos, Koren Emil, Szalatnai Rezső 
és Zay László nevét is. Az igehir
detések között Gyöngyösi Vilmos, 
Pált'y Miklós és Karner Károly írá
sait olvashatjuk. Az egyháztörténet 
nagy évfordulóit is felidézi a Naptár. 
A tanulságos cikkeket a teológiai ta
nárok írták. A szépirodalmi részben 
Mikszáth Kálmán. Móricz Zsigmond 
és Bókay János elbeszéléseit, Cso- 
konay Vitéz Mihály, Vörösmarty 
Mihály, József Attila, Reviczky 
Gyula, Radnóti Miklós. Illyés Gyula, 
Vidor Miklós verseit olvashatjuk. 
Groó Gyula az egyházi és vallásos 
vonatkozású idegen szavak magya
rázatát állította össze. Az idei Nap
tár a gazdák számára is közöl hasz
nos tudnivalókat.

A  karácsony titkához tartozik, 
hogy kétfé le  karácsony van. A z  

egyik nem  több egy karácsonyi gyer 
tyalángnál, am elyik mindössze né
hány óráig tart, azután kialszik, el
m úlik és m indenki m egy tovább a 
maga útján. Van aztán egy másik 
karácsony is. Ez a karácsony soha
sem  m ú lik  el az életünkből. Ez a 
karácsonyi fény a szívünkben ég és 
onnan világítja előttünk az u ta t az 
élet és az örökét et lépései elé. Ezért 
van az, hogy ké tfé le  karácsonyi em 
ber lép ki a  karácsonyi szobából. A z  
egyik arcán nem  változott meg sem 
mi, a szívében és az életében nem  
történt semmi. Ügy megy tovább, 
m int akinek semm i különösebb nem  
történt az életében, hacsak annyi 
nem, hogy egy karácsony' mosolyra, 
vagy egy karácsonyi könnycseppre 
egy pillanaira megállóit. De van egy 
másik karácsonyi ember is, akinek 
egész más lett az arca, sokkal szebb, 
nyugodtabb, békességesebb, boldo
gabb. Van egy m .' n k  [karácsonyi em
ber is, akinek egészen más lett az 
élete, m ert neki igazán karácsonya 
volt. Vele történt valami karácsony 
ünnepén. Ö ezen az ünnepen való
ban Istennel ta la k o zo tt . . .

j\[os, a. karácsonyi ember első, új 
^  ’ arcvonása az, hogy nem  fél töb
bé. — A karácsony nélküli ember 
mindig fél, m indig nyugtalan. Fél 
mindentől, az időtől, az élettől, a 
szomorúságtól. Olyan gyengének és 
lehetetlennek érzi magát, m int egy 
magányos gyerm ek az utca forgata
gában. m in t a vak koldus, aki kilép 
az otthonából. Mindig attól retteg, 
hogy jaj, most valami borzasztó tör
ténhetik az é letével A  karácsonyi

A  K A R Á C SO N Y I EMBER
ember nem  fél. Nem fé l azért, m ert 
neki karácsonykor hatalmas és ál
dott Társ adatott, Istennel találko
zott és Krisztus az övé lett. Vtitár-.a 
és vezetője. Megtartója lett. Érzi, 
hogy nem  jár már egyedül, hanem  
Jézus van vele. Most már nemcsak a 
karácsonyi angyalok dalolják néki 
egy varázslatos éjtszakán, hogy ne 
fé ljetek, hanem maga Jézus m ond
ja: »Ne félj, m ert én veled vagyok!* 
— így lesz a karácsonyi ember, nyu
godt ember.

A  'karácsonyi ember második arc
vonása, hogy örvendező ember. A  
karácsony nélküli em bernek csak 
hangulatai vannak, de nincs igazi 
öröme. Neki is van egy-egy vidám  
kacagása, nek i is van egy-egy fellán
golása, de ez csak kivételes alkalom, 
rendkívüli eset, valójában azonban 
csak olyan ünnepi gyertyaláng. Ezért 
hamar ki is alszik. A  karácsonyi em 
ber számára az öröm otthon, az 
öröm tűzhely. N eki mindig van oka 
örülni, m ert Jézus az övé. A k it sze
retnek. az mindig örülhet. A  kará
csonyi embert pedig Jézus szereti. 
Ezért igaz, örök és elmúlhatatlan a.z 
öröme. Van-e néked ilyen Jézusban  
való örömöd?! A z  angyalhajas és 
gyertyafényes karácsonyból marad-e 
néked boldog tűzhelyed., ilyen örök 
karácsonyod Jézus Krisztusban?! Jé
zus valóban olyan aranykút-e az 
életedben, ahonnan te m indig és 
m indenütt m eríteni tudsz az örömök 
italából?!

A karácsonyi ember végül bizony- 
sagtevő ember. — Olyan valaki, aki
ről m indig len  az Istennel való ta

lálkozásának boldog és szent kará
csonyi otthona. Anélkül, hogy akar
ná, vagy erőltetné, sugárzik róla a 
békesség, az Isten  gyerm ekének bol
dog, békés és nyugodt állapota. A  ka
rácsonyi embernek m indig karácso
nyi angyalarca van, am elyik örömöt 
és Istent visz akkor is, am ikor már 
régen elm últ a karácsony. A  m unka
helyén, az otthonában és m indenütt, 
ahol em berek találkoznak vele, m ind
nyájan azt látják, hogy neki van va
lami nagy karácsonyi titka, valami 
nagy karácsonyi ajándéka. Istent 
hordozza magával. És így is van. Jé
zus m ellett mindig karácsonya van 
az embernek.

p e r s z e , egyszer kialszanak a kará-
x csonyfa gyertyák. Most még fé 

nyesek a lángok, most még frissek  
az ajándékok. Nem kell hozzá pár 
nap és egy csomó házban szomorú 
szemmel nézik a kialvó karácsony
fát. Nem sok nap kell hozzá és sok 
helyen szomorú szemmel búcsúznak 
majd a karácsonyfától. N ekik is iga
zaik van: egyszer kiviszik a szobából 
a karácsonyfát és vele az egész »tün
dért c kis mennyországot és aztán egy 
évig m egint nem  lesz karácsony. — 
Testvér, Te ne így menj tovább. Te 
őrizd meg Jézust a szívedben. Te 
légy karácsonyi ember. Meglátod, Ö 
veled marad örök és mindennapi Ka
rácsonynak, hiszen Ű ezért jött, hogy 
veled maradjon. Ő ezért jött. hogy 
szeressen egy életen át, — egy örök- 
életen át- Egy boldog és bélkés kará
csonyi életen át.

FRIEDRICH JxAJOS

KARACSONYEST
Ezüst csengetyűk hullanak az égből 
hópelyhek közt a Gyermek ünnepére.
Tág lesz a csönd. Fölhullámzik a télben 
tgy régi dallam. Béke, béke, béke!

Békesség üljön most a kis szobákban, 
hol kuporognak ámuló szemekkel 
a gyermekek, az örök csodavárók. 
Zsoltároshangú, tiszta ének cseng fel.

Karácsonyfák ágával integessen 
hívó ablakok melege az útra.
Ö, téli vándor, kopogtass be bátran, 
ünnepünket megáldotta a munka.

Az asztalon rád vár borunk, kalácsunk, 
s míg kandallónkban pattog a hasábfa. 
te ülj közénk s mondd el az ezeréves 
nagy hirt, mit egyre hordasz a világba’!

Vidor Miklós

»Istennek tisztelete minden jó ügy szolgálata«
A dunameíléki református egyház- 

kerület december 9-én tartotta ezévi 
közgyűlését. Az egyházkerület! köz
gyűlésen megjelent Horváth János, 
az Állami Egyházügyi Hivatal el
nöke. V e r e s  P á l  alosztályvezető kí
séretében. Egyházunk képviseletében 
D. D e z sé r y  L á sz ló  püspök vett részt 
a közgyűlésen. Ugyancsak jelen volt 
a vendégként hazánkban tartózkodó 
Varga Imre szlovákiai református 
püspök is. ■

Bereczky Albert püspök hatalmas 
jelentésben számolt be az elmúlt 
esztendő egyházi életéről. Az espe
res! jelentések alapián elmondotta, 
hogy a református egyházban is az 
istentisztelet mélyebb és szélesebb 
értelmet nyert. »Istennek tisztelete 
minden jó ügy szolgálata, amit hit
ben végzünk embertársaink javára, 
amikor- az emberiség békéjéért har
colunk, amikor megteszünk mindent 
népünk fejlődéséért, becsületesen 
munkálkodunk a minden ember aszta
lára odaszánt mindennapi kenyérért« 
— mondotta a püspök. A továb
biakban a püspök elmondotta, hogy 
a református egyház teológiai fára
dozásai során megértette Krisztus 
dicsőségben való visszajövetefe és 
végső szabadítása, valamint a földi 
életünkben végbemenő szabadííások 
s örök bölcsessége szerint való kor
mányzása közötti mély összefüggé

seket. Utalt Bereczky püspök a má
sodik világháború szörnyűségeire, 
majd így szólott:

»Sohasem tudnak helyesen elő
renézni, akik nem tudnak jól 
emlékezni. Emlékezésünkhöz 
szorosan hozzátartozik. hegy 
megható kegyelettel gondolunk 
arra a sok százezer magyar ha
lottra, akiket a második világ
háborúban anyák és hitvesek 
elveszítettek. Szivünk és akara
tunk minden odaadásával azon 
vagyunk, hogy ilyen véráldoza
tos gyász ne érje többé népün

ket.«
»Fáradhatatlanul imádkozunk és 
dolgozunk a szörnyű feszültségben 
élő német nép egységének helyre
állításáért, nem fölfegyverzéséért, 
hanem leszereléséért, nem háborús 
tűzfészekké válásáért, hanem, hogy 
a többá nemzettel együtt bedében 
éljen.«

Jelentésének további részében 
megemlékezett Bereczky püspök a 
külföldi egyházi vezetők magyaror
szági látogatásáról, az Egyházak Vi
lágtanácsa evanstoni nagygyűlésé
ről, protestáns egyházaink testvéri 
jó kapcsolatairól, a református 
gyülekezeteknek életéről és népünk 
között való szolgálatáról.

Istentiszteleti rend
DECEMBER HÓ 24-én, SZENTESTÉN

Deák tér du. 6, este 12. — Fasor du. 6, 
este fél 12. — Üllői út 24.: du. 5. — Rákóczi 
út 57/b.: du. 5. — Karácsony S. u. 31.: du. 
5. — Thaly K. u. 28.: du. 6. — Kőbánya 
du. 7, este 12. — Vajda P. u. 33.: du. 6.
— Utász u. 7.: du. 5. — Zugló du. 6. — Fóti 
út 22.: du. 6. — Váci út t29.: du. 6. — 
Pesterzsébet du. 6. — Cinkota este 12. — 
Pestlőrinc du. 4. — Rákospalota du. 6. — 
Béosiikapu tér du. 5. — Óbuda du. 5. — 
XII.. Tarcsay V. u. 11.: du. 5 (úrv.). — 
Kelenföld du. 5 (úrv.), este 12. — Csillag
hegy du. 5.

DECEMBER HO 25-ÉN,
Deák-tér de. 9 (úrv.) Hafenscher Károly, 

de. 11 (úrv.) D. Dezséry László, _ du. ö 
Gémes István. — Fasor de. fél 10 Sülé Ká
roly, de. II (úrv.) Gyöngyösi Vilmos, du. 4 
Szeretetvéndégség süket-némák részére, du. 
6 Juhász Géza. — Dózsa György út 7.: de. 
fél 10 Juhász Géza. — Üllői út 24.: de. fél
10 (úrv.). de. 11 (úrv.). — Rákóczi út 57/b.:
de. 10 {szlovák) Szilády Jenő dr.. de. há
romnegyed 12 (úrv.). — Karácsony S. u.
31.: de. 10 (úrv.). — Thaly K. u. 28.: de. 11 
(úrv.) Bonnyai Sándor, du. 6 Bonnyai Sán
dor. — Kőbánva de. 10 (úrv.) Koren Emil. 
Vajda P. u. 33.: de. fél 12 (úrv.) Korén 
Emil. — Utász u. 7.: de. 9 (úrv.) Korén 
Emil. — Zugló de. 9 (gyerm.). de. 11 (úrv.) 
Scholz László, du. 6 Muntág Andor. — 
Gyarmat u. 14.: de. fél 10 (úrv.) Muntág 
Andor. — Fóti út 22.: de. 11 (úrv.) Gádor 
András, du. 7 Rimár Jenő. — Váci út 129.; 
de. 8 (úrv.) Gádor András. — Újpest de. 10 
(úrv.) Blázy Lajos, du. }/g7 Matúz László. — 
Dunakeszi de. 9 Matúz László. — Vas u. 
2/c.: de. 11 Szimonidesz Lajos. — Pester
zsébet de. 10 (úrv.). — Soroksár-újtelep de. 
fé’* 9 (úrv.). — Pestújhely de. 10 (úrv.).
— Cinikota de. 9 (gyerm.), de. 10 (úrv.), du.
fél 3. — Mátyásföld de. fél 12 (úrv.). — 
Kerepes-Kistarcsa de. 9 (úrv.). — Kispest 
de. 10, du. 3. — Weikerle-ielep de. 8. —
Pestlőrinc de. 11 (úrv.), du. 4. — Rákos
szentmihály de. fél li (úrv.), du. 5. — Rá
kospalota MÁV-telep de. 8 (úrv.). — Rákos
palota, Nagytemplom 10 ó. (úrv.) — Rákos
palota, Kistemplom du. 3.

Bécsiikapu tér de. 9 Dóka Zoltán, de. 11 
D. dr. Vető Lajos, du. 7 Pethő István. — 
Toroczikó tér de. 8 (úrv.), de. fél 9 Vá- 
rady Lajos. — Óbuda de. 10 (úrv.) Kom
játhy Lajos, du. 5 Komjáthy Lajos. — XIL, 
Tarcsay V. u. 11.: de. 9 Danhauser László, 
de. 11 ^Danhauser László, du. 7 Ruttkay 
Elemér. — Hűvösvölgy. Lelkésznevelő In
tézet de. 10 Friedrich Lajos. — Szabadság- 
hegy, Diana-út 17,: de. fél 9 Ruttkay Ele
mér. — Budakeszi de. fél 10. — Kelenföld 
de. 8 (úrv.) Muncz Frigyes—Bottá István, 
de. 11 (úrv.) Muncz Frigyes—Bottá István, 
du. 5 Rezessy Zoltán. — Németvölgyi út 
138.: de. fél 9 (úrv.), du. 9. — Csepel de.
11 Gálát György, du. 7. — Budafok de. 10 
(úrv.) Visontal Róbert. — Nagytétény de. 
8. (úrv.) Visontai Róbert. — Kelenvölgy de. 
9 (úrv.) Bodrog Miklós. — Albertfalva de. 
tél 11 (úrv.) Bodrog Miklós. — Csillaghegy 
de. fél 10 (úrv.)

DECEMBER HÓ 26-ÁN,
Deáik tér de. 9 (német), de. 11, du. 6. — 

Fasor de. fél 10, de. 11 (úrv.). du. 6. —
Dózsa Gy. út 7.: de. fél 10. — Üllői út 24.: 
de. fél 1Ő, de. II. — Ráikóczi út 57/b.; de. 
9 (úrv. szlovák), de. 10 (szlovák), de. há
romnegyed 12 (úrv.). — Karácsony S. u.
51.: de 10 (úrv.). — Thaly K. u. 28.: de. II, 
du. 6. — Kőbánya de. 10 (úrv.). — Vajda
P. u. 33.: de. fél !2 (úrv.). — Utász u. 7.: 
de. 9 (úrv.). — Zugló de. 1! (úrv.). du. 6. 

f — Gyarmat u. 14.: de. fél 10 (úrv.). — Rá- 
\ kosfalva de. fél 12 (úrv.) — Fóti út 22.: de. 
í 11 (úrv.), du. 7. — Váci út 129.: de. 8. 
,1 — Újpest de. .10, ck. fél 7. — Dunakeszi de.

9 (úrv.). — Pesterzsébet de. 10. <ki. 6 
Szeretet vendégség. — Sorok« ár-Újtelep de. 
fél 9. — Pestújhely de 10 (úrv.).

Bécsiikapu tér de. 9, de. 11, du. 7. — To
roczikó tér de. 8 (úrv.), de. fél 9. — Óbuda 
de. 10, du. 5. — XII., Tarcsay V. u. 11.: 
de. 9. de. 1!, du. 7. — Hűvösvölgy', Lel
késznevelő Intézet de. 10. — Szabadság
hegy, Diana út 17.: de. fél 9. — Kelenföld 
de. 8, de. 11, du. 5. — Németvölgyi út 135.: 
de. 9. — XL, Bartók B. út 158.: de. 12. — 

Helyszűke miatt nem közölhettük a perem
városi gyülekezetek másodünnepi isten
tiszteleti rendjét.

Német protestáns lelkészek felhívása 
az újrateliegyverzés ellen

A nyugat-német Rajna-vidék. 350
protestáns lelkésze üzenetet írt alá 
a német néphez. A felhívás megál
lapítja. hogy a nyugat-német kor
mány lekötötte magát az eröpoldtika 
mellett és nyilatkozatai sem változ
tatnak azon a tényen, hogy valójá
ban a keleti államok eilen irányuló 
katonai szerződést kötöttek. A Né
met Evangéliumi Egyház zsinatai és  
népe ismételten kijelentették — 
mondja a felhívás —, hogy a jelen 
körülmények között az erő politikája 
csak elmélyíti az ellentéteket, fokoz
za a bizalmatlanságot és nem a bé
két szolgálja, hanem erőszakos meg
oldások számára készíti elő a talajt;

A nyugat-német lelkészek a továb
biakban kijelentik, hogy lelkiismere
ti okokból ezt az utat megtagadják 
és a jelen körülmények között a be
hívó parancsnak, nem engedd-Tüs
kédnek. Ezt a fegyverszüneti egye' 
menyben minden német ember sp 
mára meglevő kötelezettségeknek 
jogoknak megfelelően teszik. Feli 
ják a szülőket, hogy kiskorú gyei, 
keik behívása esetén e jog alapján 
ne engedjék gyermekeiket bevonul
ni, s felhívják a német ifjúságot, ta
gadja meg az engedelmességet az al
kotmányba ütköző behívó parancs
csal szemben. »Él bennünk a re
ménység, hogy még nincs késő és né
pünk még ráeszmélhet arra az útra, 
amely a békéhez vezet« — fejeződik 
be a német protestáns lelkészek fel
hívása.

EV A N G ÉLIK U S ELET
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes 

Egyház Sajtóosztályának lapja 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. VIII., Puskín-u. 12. 

Telefon: 142-074. 
Szerkesztésért és kiadásért felei: 

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

Előfizetési árak:
Egy hóra 5.— Ft. negyedévre 15.— Ft. 
félévre 30.— Ft. egész évre 60.— Ft. 

Csekkszámla: 20.412— Vili.
_______ tO.OOQ példányban nyomatott
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