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Tudnivalók.
A husvét utáni vasárnapokon a liturgikus szín rehér.
A husvét utáni második vasárnap, az idén április 7-e, 

sajtó-nap. Anyag a Belmissziói Munkaprogrammban. Offer- 
tóriumot kell tartani az evangélikus sajtó céljára.

Üzenetek.
1. KQlcVn felhívjuk olvasóink figyelmét Urbán Ernő 3 

folytatásban megjelenő cikkére: A lelkipásztor műhelye. 
Gazdag bibliográfiájával minden lelkész számára nélkülözhe
tetlen. Kérjük olvasóinkat, hogy a cikkhez kiegészítő meg
jegyzéseiket s adataikat küldjék el Urbán Ernő m. kir. honvéd
lelkész címére (Budapest, III. Bécsi-út 92. fsz. 9.), hogy hadd 
lehessen jól használható ren'des evangéliumi bibliográfiát 
összeállítani.

2. Az 1. és a 2. számot új előfizetőinknek nem tudjuk 
megküldeni, mert ezek a számok teljesen elfogytak.

3. Külön csekkszámlát nyitott a Lelkipásztor kiadóhiva
tala. Az előfizetések ezentúl erre a számlára küldendők be. 
Befizetési lapot mellékelünk.
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Csendben I sten előtt.

Sajtóvasárnapi elm élkedés.

„Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz 
ezekről, és aki megírta ezeket; és tudjuk, 
hogy az ő bizonyságtétele igaz.“

János 21 :24.

Ez az ige az egyház bizonyságtétele egy tanítvány bizony
ságtevéséről. Az a tanítvány akkor már rég halott volt. Csak 
a keze írása élt még. S erről az írott bizonyságtevésről állapítja 
meg az egyház, sőt Istennek az egyházban működő Szentlelke, 
hogy az igaz.

Egyházi sajtó vasárnapján ez az ige mérték és ítélet. Az egy
házi sajtó a Krisztus tanítványainak személyes bizonyságtevése. 
Ha nem az, akkor nem érdemli meg az egyházi sajtó nevet. Csak 
a tanítvány tud bizonyságot tenni. Nem a magáéból ad, hanem 
azt adja, amit ő is úgy kapott. Tanúságot tesz arról, amit hallott 
és látott. Az igéről, Isten nagyságos dolgairól. Ehhez hozzá nem 
tehet, de el sem vehet egy jottányit sem. ö t  nem az „újságíró- 
etika" köti, hanem a tanítvány hűsége. Hiszen tudja, hogy min
den szaváért felelnie kell egyszer a Mester és igaz Bíró előtt.

A tanítvány írása ezért bizonyságtevés és nem propaganda. 
A propaganda, még a legjobb hiszemü is, mindig magán viseli 
a valótlanság bélyegét. Az a propaganda pedig, amely napjaink
ban a rotációsgépek jóvoltából árasztja el a világot, letagadha- 
tatlanul elárulja, hogy a „hazugság atyjától" való. A tanítvány 
bizonyságtevése igaz. Hiszen arról szól, aki maga is azért jött, 
hogy bizonyságot tegyen az igazságról. A propaganda mindig 
egy kicsit felelőtlen. A személytelenség sáncai mögött könnyű 
elrejtőzni, a „kollektivista" életszemlélet jó  alkalmat ad a zava
rosban való halászatra. A bizonyságtevő tanítvány életét teszi reá 
arra, amit mond és ír. A szó eredeti értelmében tanú, mártír, aki 
ha kell az élete árán sem tágít az igazságtól.

Az egyházi sajtó bizonyságtevés az igazságról, az egyházi 
sajtómunkás Krisztus tanúja, mártír. Ez az ige sajtóvasárnapi 
üzenete.

Majd egyszer, ha én már régen porladni fogok s bizonyság
tevésem csak kezem megfakult írásában fog még élni, megáll-e 
porom felett az Isten egyházának emlékezése és elhangzik-e bi
zonyságtevésemről az egyház bizonyságában a Szentlélek ítélete: 
„Ez az a tanítvány,. . .  aki megírta ezeket; és tudjuk, hogy az 
ő bizonyságtétele igaz?!"

Groó Gyula
vallástanító lelkész, Győr.
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A  dolgozó szobában .

A m agyarországi evangélikus sajtókérdés.

A kérdés taglalásával sokféle síkban el lehetne indulni. Lel- 
készi szaklapban azonban —  úgy vélem —  az lesz a leghaszno
sabb, ha a sajtókérdést a lelkészi kar szemszögéből tárgyaljuk. 
Még e megszorítás keretén belül sem mondhatunk el mindent. 
Mindössze néhány felsorolásra szorítkozunk.

1. A sajtókérdés a lelkészi karra való vonatkozásában pénz
kérdés is. Részben azért, mert a sajtótermék drága, részben pe
dig azért, mert a lelkészi fizetés alacsony.

A sajtótermékek drágasága tekintetében sajátságos „ördög- 
kör“ -ben vesztegelünk: nem veszünk könyvet, mert drága és 
drága a könyv, mert nem veszünk. Szűk a piacunk. Köztudo
mású, hogy legjobb kiadványaink sem érnek el ötszázas, esetleg 
ezres példányszámnál többet. Ez alól szinte csak a Harangszó 
néhány népszerű kiadványa kivétel: a „Gyógyíts meg engem, 
Uram!“ 20.000 példányban, a Harangszó-Naptár 18.000 példány
ban jelenik meg. Már pedig mivel minden nyomdai termék fő 
tehertétele a szedés és nyomás s ez ugyanaz az ötszázas, mint 
a tízezres példányszámnál, természetes, hogy a nyomda-termék 
egységára annál alacsonyabb, minél magasabb példányszámra 
osztódhatni szét a szedés és nyomás költsége. Hía tehát több 
vásárlással bővülhetne a piac, akkor olcsóbb lehetne a könyv, 
amikor is még többen vehetnének s ez viszont megint további 
olcsóbbodást eredményezhetne. Kiadványaink drágaságának má
sik oka a kiadókban keresendő. Kiadványaink kiadói —  legalább 
a múltban —  rendszerint az egyháztól idegen érdekeltségek vol
tak. Ezek pedig nem a szolgálat, hanem az üzlet jegyében kalku
láltak. Ezért volt nem egy kiadványunk indokolatlanul drága. 
Elég itt a dunántúli énekesköny példájára hivatkozni, amely 
még most is drága. Aki egy kicsit jártas a könyvnyomtatás ber
keiben, az tudhatja, hogy mit kereshetett e kiadvány harminc
négy kiadásán annak nem egyházi kiadója. E tekintetben is örül
hetünk az egyházi jellegű nyomdák (Harangszó nyomdája, Győr; 
Fébé nyomda, Budapest; Garab nyomda, Cegléd) megszaporodá
sának, mert ezek mögött alakulhat, vagy már is alakult olyan 
kiadóvállalat, amely kalkulációja vezérelvét így fogalmazza meg: 
„nem üzlet ez, hanem szolgálat!1*

A sajtótermékek magas árával szembenáll a lelkészek nem 
magas fizetése. Ha a búzaár kizökkent is a mélypontból, lelké
szeink nagy többsége olyan anyagi terheket cipel, amelyek lehe
tetlenné teszik számára a nagyobbmérvű könyvvásárlást.

Bizonyos azonban, hogy a lelkészi kar sajtókérdésének lé
nyege nem pénzkérdés. Ismerünk szerény anyagi viszonyok kö
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zött szolgáló falusi lelkészt, akinek mégis nagyon szép könyv
tára van; viszont ismerünk jófizetésű városi lelkészt, aki zavarba 
jönne, ha a könyvtára felől érdeklődnénk. Nincs olyan szegény 
lelkész, aki kénytelen lenne megöregedni egyetlen szál agendával 
s aki könyvtára néhány öreg Gerok-ját ne szaporíthatná új kö
tetekkel. E téren egyébként komoly segítség lehetne a paró- 
chiális könyvtár. Ahol még nincs, egyházközségi költségvetési 
fedezettel el kellene kezdeni, ahol pedig félben-maradt, újra kel
lene kezdeni a paróchiális könyvtár gyűjtését, —  ha másképp 
nem: püspöki rendelkezéssel. így minden különösebb megeről
tetés nélkül, észrevétlenül egyre gyarapodó könyvtár állhatna 
minden gyülekezetben a mindenkori lelkész rendelkezésére.

2. A lelkészi kar sajtókérdése időkérdés is. „Vennék és köny
vet, csak lehetne hozzá időt is vásárolni*1, —  mondotta egyik 
kollégánk. Hány becsületből, kényszerből, kultúr-látszatból, vagy 
könyvgyüjtési szenvedélyből megvett könyv marad felvágatlanul 
a lelkészi könyvtárakban. Mert, hogy vásárlunk-e könyvet, az a 
kérdésnek csupán egyik fele; a másik fele az, hogy elolvassuk-e? 
Bizony keveset olvasunk. Az ok megint kétfelé tagozódik: renge
teg a sajtótermék és kevés az idő.

Ma már ott tartunk, hogy az a lelkész is komoly probléma elé 
kerül, aki csupán a hazai könyvtermést akarja megvenni. Nem is 
szólva a külföldi kiadványok hihetetlen záporáról. Nálunk e buja 
sajtótenyészet mennyiségi dömpingje nagyon sokszor a minőség 
rovására megy. Anélkül, hogy bárkit is bántani akarnánk, fel
tétlenül helytelenítendőnek ítéljük az aránylag sok prédikációs 
kötet megjelenését. Ilyent, véleményünk szerint, csak a legna
gyobb igehirdetőinknek volna szabad kiadni. Akik prédikációs 
köteteikkel nem hitvány mankót dugdosnának gyenge bokájú 
kollégáik hóna alá, hanem irányt mutatnának, lélekkel itatná
nak és az utókor számára is megörökítenék az evangélikus szó
széki szolgálat történeti irányvonalát. A magam részéről nem 
idegenkednék egy püspöki könyv-indextől, amelynek negatív és 
pozitív eredménye egyformán üdvös volna, mert egyrészt lehe
tetlenné tenné silány dolgok megjelenését, másrészt tervszerű 
szerep-kiosztással lehetővé tenné a jó  művek megjelenését. Ú j
ságot ma már nem lehet püspöki engedély nélkül megindítani. 
Miért ne lehetne ezt egyéb sajtótermékekre is kiterjeszteni?!

A hatalmas sajtóáradattal szemben kevés a lelkészek ideje. 
A megszaporodott igehirdetői, belmissziói és egyházközigazga
tási szolgálat ma a réginél lényegesen több feladatot ró még 
arra a lelkészre is, aki csak statisztikára dolgozik.

Mégis: a lelkészi kar sajtókérdésének lényege nem idő
kérdés. Olvasmányaink tekintetében is érvényesülnie kell a latin 
szólásnak: Non múlta, séd múltúm. Nem tudunk, de nem is kell 
mindent elolvasni. A teológiai irodalomban is akkora ma már a 
fejlődés és olyfokú a differenciálódás, hogy teológiailag sem 
lehet senki polihisztor. Meg kell békülnünk azzal, hogy nem fog 
lalkozhatunk mindennel és nem kell szégyenelnünk, hogy a teo
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lógiai munkának csak egy bizonyos területén válunk ottho
nossá. —  A könyveket pedig jól meg kell válogatni. Nagy szol
gálatot tehet e téren a Keresztyén Igazság negyedévenkénti 
könyvszemléje, amely a tárgyilagos igazság mérlegére teszi úgy 
a hazai, mint a külföldi irodalom főbb termékeit. -— Az olvasásra 
pedig mindenkinek kell időt szakítani. Amíg ráérünk gazdál
kodni, méhészkedni, vadászni és hangyaelnökösködni, addig e 
téren nincs komoly mentségünk.

3. A lelkészi kar sajtókérdése nyelvkérdés is. Különösen aki 
a súlyosabb egyházi irodalom iránt érdeklődik, ütközik bele lép- 
ten-nyomon a nyelvi korlátokba. Mert sajnos még ma is az a 
helyzet, hogy —  a forrásszerű művekről nem is szólva —  a ma
gyar teológiai irodalom igazán jeles művekben szegény. Gon
doljunk csak, mint legfontosabbra, az exegetikai irodalomra. 
Félkezünk ujja is bőven elég a használható magyarnyelvű művek 
felsorolásása. A dunántúli egyházkerületben ezidén ótestámen- 
tomi textusokból prédikálunk. Sokszorosan nehéz exegetikai fel
adat. Melyik az a magyarnyelvű ótestámentomi kommentár, ame
lyet a lelkészeknek munkaeszközül ajánlhatunk? Olyan kérdés, 
amely a soproni fakultás ótestámentomi katedráját is alighanem 
zavarba ejtené! Hány lelkész prédikációja válik haszontalan 
szalmacsépeléssé és üres meddő moralizálássá azért, mert meg
felelő munkaeszközök híjján nem tud teológiai értelmezést adni 
a textusnak s így nem tudja sem megérteni, még kevésbbé meg
értetni az ige valódi üzenetét?!

Mégis: a lelkészi kar sajtókérdésének lényege nem a nyelv
kérdés. A középiskolából hozott alapon továbbépítve, kis szor
galommal minden lelkész megtanulhat legalább egy idegen nyel
vet, legalább a megértő olvasás mértékéig. Az angol közmondás
nak igaza van: No one is too old, to learn!; senki sem öreg a 
tanulásra. Ismerünk lelkészt, aki elmúlt 40 éves, mikor nyelve
ket kezdett tanulni, s ma már két idegen nyelv szolgálja lelkészi 
munkáját. —  Ma már egyébként szép számmal jelennek meg 
fordítások is. A Harangszó kiadásában —  Deo volente —- hama
rosan megkezdődik egy jó  újtestámentomi kommentársorozat 
magyarnyelvű fordítása is.

Többek nevében szólok, mikor e helyen is kifejezésre jut
tatom azt, hogy úgy eredeti magyar művek, mint átültetések 
megjelentetése tekintetében fakultásunk tanáraitól várunk leg
többet. Anyagi helyzetük, időbeli lehetőségük, tudományos fel- 
készültségük egyaránt őket teszi erre leginkább képessé és 
kötelessé!!

4. A lelkészi kar sajtókérdésének mint sok minden egyéb
nek lényege a hivatáshűség kérdése. Az, hogy mekkora a csont
jainkba rekesztett tűz hőfoka. Az, hogy mennyire érezzük a ta- 
lentomok forgatásának felelősségteljes belső kényszerét. Az, 
hogy béresek vagy pásztorok, szónokok vagy igehirdetők aka
runk-e lenni.

A hivatáshűség megoldja a lelkészi kar sajtókérdését.
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Aki hű a szolgálatban, az olvas. Nem önművelési kultúr- 
vágyból, dicsekvési lehetőségül, —  öncélként, hanem mert a 
sajtót is fel akarja használni eszközül az ige minél teljesebb, 
igazabb, világosabb megszólaltatására.

Aki hű a szolgálatban, az tud áldozni a sajtóért. Ha Pálnak 
az élete sem volt drága, akkor mi se sajnáljunk korsó söröket, 
dohányt, sőt falatot sem megvonni magunktól egy-egy jó  
könyvért.

Aki hű a szolgálatban, az becsületes a sajtó terén is. Ma 
még sok e ponton a jogos panasz. Lapjaink kiadói és a könyv
szerzők keserű dolgokat tudnának elmondani arról, hogy lelkészi 
karunk egyik-másik tagja milyen könnyű morált tanúsít a sajtó
kérdés anyagi vonatkozásában. Hány sajtóvállalkozás bukott 
meg, vagy sorvadt el lelkészek anyagi hűtlenségén. Kemény vád, 
de meg kell mondani. Mikor valaki beszedi a lap csoportos elő
fizetését, de erszényében felejti. Mikor valaki nyakra-főre ren
deli a könyveket —  fizetés nélkül. Mikor pedig a szegény kiadó 
felszólítja, neki áll feljebb s az eredmény egy —  goromba levél. 
Hogy ilyesminek a neve magyarul mi, annak kimondásától meg
kímélem a Lelkipásztor fehér papírját!

Aki hű a szolgálatban, az maga is felcsap sajtómunkásnak. 
Ha nehezen volna is bizonyítható, hogy Pál apostol, ha élne, 
újságíró volna, bizonyos, hogy iratterjesztő volna. Mert ő min
dent felhasznált a nagy cél érdekében. A sajtó pedig kitűnő esz
köz a mi szolgálati szent célunk érdekében. Mennyi áldás fakad 
a gyülekezeti iratterjesztés nyomán. Milyen kitűnő munkatársa 
a lelkészeknek az egyházi lap és a többi egészséges kiadvány! A 
gyülekezet sajtóügyi megszervezése, gyülekezeti iratterjesztés 
létesítése pedig csak egy kis jóakarat és törődés dolga.

Aki hű a szolgálatban! De ki tud hű lenni a szolgálatban? 
Aki ehez naponként Urától veszi az erőt!

A lelkészi kar sajtókérdésének k'ülcsa is I. Korinthus 1, 8— 9: 
„Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával a mi Urunk Jézussal 
való közösségre, aki meg is erősít titeket mindvégig . .

Szabó József 
győri lelkész.

A lelkipásztor műhelye.
III. rész.

Az eddigiekben az egyházi szolgálat alapjával és előkészíté
sével foglalkoztunk: tisztázni próbáltuk, hogy hol szólal meg 
és micsoda Isten Igéje. Most érkezünk azonban a legfontosabb
hoz: hivatásunk gyakorlásához. Miben áll az egyházi szolgálat, 
a lelkipásztor hivatása? Az Ige szolgálatában. Az élő Isten élő 
Igéjének a szolgálatában. Abban áll a szolgálatunk, hogy általa 
és rajta keresztül valóban felhangozhassék Isten megszólítása és 
üzenete, valóra váljanak Isten Ígéretei, megtörténjék Isten aka



166

rata itt és most. Mikor következik be Istennek ez az élő kinyilat
koztatása? Akkor, ha embereket térít meg általunk és belőlünk 
élő, látható gyülekezetei formál, ha a Krisztusról való hitvallás 
és a Krisztus szolgálata nyilvánvalóvá és hathatósabbá lesz. Az 
élő Ige szolgálata harcot jelent. Szakítást és leszámolást a világ
gal, első sorban önmagunkban, de azután szükségképpen a gyü
lekezet életében is. Ehhez a mentő munkához, ehhez a harchoz, 
Krisztus testének ilyen építéséhez szolgál segítségül az alábbi 
néhány könyv. Bár szolgálatunknál a legfontosabb az élettapasz
talat és a személyes keresztyén tapasztalat, mégis szükségünk 
van könyvekre is, mert látásainkat és tapasztalatainkat ellen
őrzés, helyreigazítás és sokszor élőiről kezdés nélkül Isten nem 
használhatja szent munkájában.

A gyülekezeti szolgálat reformátori értelmezése szólal meg 
Asmussen H.: Die Offenbarung und das Amt (3. kiad. 1937. 2.50) 
és Riecker O.: Die Wiedererweckung dér Kirche, 1937. könyvé
ben. Sok segítséget ad Bezzel H.: Dér Dienst des Pfarrers és 
Dér Knecht Gottes, Kutter H.: Wir Pfarrer, Löhe W.: Dér evan- 
gelische Geistliche.

Az igehirdetés Isten üzenetének meghallása és továbbadása; 
követség és nem vallásos gondolataink előadása, vallásos élmé
nyeink kifejezése. Fezer K. kezdte ezt az igazi bibliai felfogást 
kidolgozni: Das Wort Gottes und die Predigt (új kiad. 1930, 2.50), 
majd Trillhaas W. folytatja: Evangelische Predigtlehre (2. kiad. 
1936, 3.30). Legvilágosabban tisztázta az igehirdetés mibenlétét 
és gyakorlását: Thurneysen E.: Das Wort Gottes und die Kirche 
(1927, 5), azután tanulmányaiban (Zwischen den Zeiten), legutol
jára: Theologische Aufsatze. K. Barth zum 50. Gubertstag, W olf 
E. kiad. 1936, 15).

A pédikáció-kidolgozás munkájához jó  irányítást ad: Dehn 
G.: Meine Zeit steht in deinen Hánden, 1937, 5.60, Sammetreuther 
J.: Predigtmeditationen, 2. kiad. 1936, 4.60, Doerne M.: Bib- 
lische Anmerkungen zu e. Jahrgang Evgtexte, 1935, I— II, 2.50, 
Er kommt auch noch heute, 2. kiad. 1937, 4., Kutter H„: Ausmei- 
nem Werkstatt, 4.

A reformátori igehirdetés irányába mutat: Scholz— Urbán: 
Krisztus hatalmában, Budapest, 1937; Scholz: A Szentlélek tá
bora, 1939; Dávid Gy.: Isten és a kenyér (Barth, Thurneysen és 
Brunner prédikáci-fordítások), 1932; Túróczy Z.: ,,Én a pró
fétákra támadok41 1938, továbbá: „íme“ , Győr, 1933; és „És hív
ják nevét csodálatosnak'4. Győr, 1937.

Az igehirdetés mellett a legfontosabb a lelkipásztorolás, a 
lelkekkel való egyenkénti törődés. Az újtájékozódást itten As
mussen: Die Seelsorge-ja jelenti (4. kiad. 1937, 3.80). Az eddigi 
kizárólagos lélektani és lélekelemző alapon mozgó lelki foglal
kozással szemben a reformátori lelkipásztorolást dolgozza ki: 
az Ige személyes hirdetése és közlése, hogy elevenbe vágjon és 
a gondolkozás megváltozására késztessen. Erről ad számot: Imre
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L.; Isten és az emberi lélek. Az egyéni pasztoráció alapproblémái 
c. könyve (Kolozsvár, 1929, 1.40).

Az egyházi tanítás megújulása Bohne G.: Gottes Wort und 
dér Unterricht könyvével indul meg erőteljesebben. (2. kiad.
1932, 5.60). Az egyházi tanítással kapcsolatban az evangéliumi 
nevelés is felszabadul az idealizmus igézetéből. Ez a szabadság- 
harc sokféle kísérletben és munkában jelentkezett. Legkiérettebb 
alkotása: Frör K.: Was .heisst evangelische Erziehung? 1933, 2.70. 
Recht und Auftrag Christlicher Erziehung. 1936, 60 pf. Heckel 
Th.: Zűr Methodik des ev. Religionsunterricht, 3. kiad. 1933. 
2.70; Schieder J.: Katechismusunterricht. 4. kiad. 1937, 3.50, a 
hitoktatás célját abban jelölik ki, hogy a gyermekeket elő
készítse az Ige hallgatására és a gyülekezeti életben való tevé
keny részvételre. Az előfeltételeket teremti meg, hogy az Ige 
elérhesse szívüket. Doerne M.: Neubau dér Konfirmation, 1936, 
6.50, felveti a konfirmáció újra való rendezésének kérdését. Lásd 
még: Imre L.: Hogyan tanítsunk vallást? 1.60. A kijelentés és a 
pedagógia, 1931, 1.40. A predestináció tana az igehirdetésben és 
a nevelésben, Debrecen, 1933. Tavaszy S.: A nevelés református 
alapelvei a leány és fiú középiskolákban, 1938. László D.: Mai 
nevelési kérdéseink, 1938. A református nevelés alapvonalai, 
1938. (Evangélikus részről: Keresztyén Igazság cikkei) és Sólyom 
J.: A középiskolai vallástanítás reformjáról, Budapest, 1936.

Az istentisztelet megújhodásának különböző törekvései is 
visszhangra találnak nálunk. Járosi A.: A német evangélikus 
liturgiái reformmozgalmak, Debrecen, 1932. Jánossy L.: Az 
evangélikus liturgia megújhodása, Budapest, 1932. Kowarik S.: 
Én és az én házam az Ürnak szolgálunk, Rozsnyó, 1936. Raffay
S.: A magyarhoni evangélikus liturgia történetéhez. Budapest,
1933.

Az istentiszteleti élettel kapcsolatos Isten imádásának és az 
imádságnak, különösen a közös imádságnak megújhodása. Az 
Igére visszhangzó imádság az élő imádság, ez a reformátori 
látás kezd érvényesülni az eddigi költői hangulatokat és érzel
meket művészies és szónokias nyelven kifejező vagy merev, szá
raz dogmatikai tételeket hangoztató u. n. imádságokkal szem
ben. Nálunk még alig van nyoma ennek, annál fontosabb, hogy 
figyelemmel kísérjük távolabbi testvéreink munkáját. Jelentős: 
Dietz O.: Luther-Agende, Ritter K. B.— Stahlin W.: Die Ordnung 
dér deutschen Messe. (Gyönyörű kiállításban rövid és mélyen- 
járó kollekták, jó  liturgikus utasítások), 1937, 8.— , Gebete fiir 
Haus und Kirche, 1933, 1.20, Ritter K. B.: Gebete für das Jahr 
dér Kirche, 1934, 2.80, Dietz O.: Gebete dér Kirche, 1935, 1.10, 
Ritter: Pfarrgebete, 1936, 3. kiad. 2.20. (Lefordították és kiadták 
a soproni teológusok.) A Lelkipásztor kollektáin kívül csak a 
győri evangélikus Diákszövetség szorgalmazza az elmélyülést. 
(Reggeli istentiszteleti rend, passió-olvasás stb.) A gazdag ma
gyar anyag feldolgozása is a kezdet kezdetén van. (Révész I.: 
Az imádkozó magyar, Debrecen, 1922. H. Kiss Géza: Árva Beth
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len Kata, Budapest, 1922. Incze Gábor: A magyar református 
imádság a XVI. és XVII. században, Debrecen, 1931. —  Sok evan
gélikus reformátusként szerepel ebben.) Örvendetes kezdemé
nyezés volt: Gyógyíts meg engem, Uram! (Harangszó, 1936) be
tegeknek szóló imádságos könyve és a foglyoké: Szabadíts meg 
engem, Uram! Az énekeskönyvünk megújítására kevés törek
véssel találkozunk. Himnologiai munkásság alig van. (Schulek 
Tibor és Imre adnak ki régi szép énekeket; finnből fordítottak 
valami keveset a legutóbbi finn-ugor kongresszussal kapcsolat
ban és a Prot. Irodalmi Társaság ankétjának anyagát hozta a 
Prot. Szemle különszáma 1937, június.)

Igazi egyházi rendtartásunk ma még nincsen. Az „egyház- 
jo g in a k  az egyházi szervezet, tisztségek és munka reformátori 
alapon történő kidolgozása hiányzik nálunk. Ilyen kísérlet: Mak- 
kai S.: Az egyház missziói munkája, Budapest, 1938. Imre L.: 
Az Ige és a fegyelem, Kolozsvár, 1934. A helyzetről tájékoztat: 
Karner K.: A felekezetek megoszlása Magyarországon a statisz
tika megvilágításában, 1931. Tűróczy Z.: Oldott kéve Isten 
szérűjén.

A gyülekezeti élet különféle munkaágaihoz nyújt segítséget: 
Imre L.: A vasárnapi iskola és az egyház, Budapest, 1931; 
A vasárnapi iskolai munka alapelvei, Kolozsvár, 1933; Lunde 
J.— W olf L.: Jézus kis barátai, 1933; W olf— Kiss Gy.— Dedinszky: 
A gyermek vasárnapja I— II.; Makkai— Imre— Pilder: Vasárnapi 
iskolai tanítások (Fankhauser G. alapján). —  Szabó Z.: Az ifjú
kor lélektana és az ifjúság lelki gondozása, Debrecen, 1932; 
Kiss Bért: Az ifjúkor lélektana, 1936; Imre L.: Vezérfonal az 
ifjúság gondozásához, 1922; A gyermek vallása, Hódmezővásár
hely, 1932; Az ifjúság válsága, Nagybánya; 1930; A vezetők 
könyve, Kolozsvár, 1927; Ifjúsági játékok könyve, 1928; László 
D.: Az ifjúság problémája, 1938; Karácsony S.: A mai magyar 
ifjúság lelki arca, 1937; Barátság és szerelem, 1938; Danne- 
mann— Lampérth: Mit csináljunk az ifjúsági összejövetelen? 
1936; Vass V.: Útmutató a bibliakörök vezetéséhez, 1924. —  
Mátyás E.: A szekták és az ellenük való védekezés módjai, 
Sárospatak, 1933; Túróczy Z.: A szekták keletkezésének okai.

Az egyház szeretetszolgálatához és társadalmi munkájához: 
Luttemann— Szeberényi: Az egyház és a munkásmozgalom; 
Imre L.: A protestantizmus és a proletariátus, Kolozsvár, 1932; 
Tövissi J.: Proletár vallás, Nagyszeben, 1934; Illyés E.: A magyar 
földmívelőnép lelki élete, kül. tekintettel vallásos világára, 1931; 
A magy. ref. földm. ifjúság lelki gondozásának története, 1936; 
Dalhoff— Csizmadia: A kér. szeretet munkái, 1906; Bilkei P. I.: 
A belmisszió hősei, 1912; Borbáth D.: A kér. szeretetmunka je 
lentősége a világ életében, Kolozsvár, 1932; Makay M.: A gya
korlati keresztyénség világmozgalma, Budapest, 1932.

Az egyház missziói elkötelezettségéről: Podmaniczky Pál: 
A misszió tudományának vázlata, 1925; Horváth J.: A külmisz- 
szió lényege, Debrecen, 1936; Stanley J.: Krisztus India ország-
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útján; „Az evangéliumot minden teremtésnek", 1931; Túróczy 
Z.: Korunk és a misszió, Győr, 1934; Túrmezei S.: Külmissziói 
Káté, 1939.

Az egyházi művészetek terén csak az áttörés van meg 
Győry Aranka: Evangélikus templom-művészet Budapesten
(1935.) könyvével.

A lelkipásztornak azonban az Ige követségét ebben az élet
ben kell teljesítenie; a mai ember mellé kell állania, hogy nyo
morúságában az evangélium hatalmát közölhesse vele és zűr
zavaros vajúdásában Isten akaratának hirdetésével útat mutat
hasson neki. Állandóan érdeklődnie kell ezért minden iránt, ami 
összefügg az emberek életével és sorsával, tájékozódnia kell az 
élet minden területén. Ehhez igazi segítséget csak szakemberek 
adhatnak. Most be kell érnünk néhány gyarló utalással.

A magyarság és a nép megismeréséhez: Győrffy I.: A nép
hagyomány és a nemzeti művelődés, Budapest, 1939; Karácsony 
S.: A magyar észjárás és közokt. ügyünk reformja, Budapest, 
1939; Illyés Gy.: Puszták népe és Magyarok I— II.; Szeberényi 
L. Zs.: Parasztkérdés, Parasztok a világháború után, Tömeg- 
mozgalmak az alföldi paraszt városokban, A parasztság törté
nete. A romantikus látás helyett a szükséges realista szemléletet 
adja teljes szakszerűséggel: Elsűlyedt falu a Dunántúlon. 2. ki
adás; Szabó T. A.: A transsylván magy. társ. kutatás, 1938; Imre 
L.: A falu művelődése. Vezérfonal a nép nevelői számára, 1922; 
A falunevelés irányelvei, 1933; Ujszászy: A falu. Útmutató a 
falu tanulmányozásához, Sárospatak, 1936; Hilscher Rezső: Beve
zetés a szociálpolitikába.

Pedagógiai és filozófiai továbbképzéshez: Imre L.: A mo
dern nevelési rendszerek kritikája, 1928; Imre S.: Neveléstan, 
A családi nevelés főkérdései; Karácsony S.: A tanulás mester
fogásai, Leckék a leckéről; —  Tavasszy S.: Mi a filozófia? Ko
lozsvár, 1928; A lét és valóság, Az exisztenciálizmus filozófiájá
nak alapproblémái, 1933, Mit mond a filozófia a mai embernek? 
Világnézeti kérdések új beállítása, A nemzeti élet és művelődés 
főkérdései; Trócsányi D.: Bölcseleti bevezetés, Pápa, 1934; Ha
lasi Nagy J.: A filozófia nagy rendszerei, 1928; A filozófia kis 
tükre, Korunk filozófiája; Takaróné Gáli B.: Gazdaságetika.

Általános tájékoztatásul: Tavaszy S.: A jelenkor szellemi 
válsága, 1923; Karácsony S.: Nyugati világnézetünk felemás 
i|Éban; Berdiaeff: Új középkor felé. Az egyház mai küzdelmé
ben és a vajúdó mai világban Isten akaratának megismeréséért 
és annak szolgálatáért küzd a „Keresztyén Igazság". Pótolhatat
lan fegyvertárs ezért a lelkipásztori tusakodásban.

Ez a hiányos és kiegészítésre szoruló (kérünk is kiegészí
téseket) áttekintés csak arra jó, hogy meglássuk a reánk váró, 
elodázhatatlan feladatot: a reformátort hitvallás követelte reví
ziót életünk minden területén. Ugyanakkor az eddigi magyar 
munkásság gazdagsága záloga annak, hogy a jövendő egyre
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nehezebb feladatait is meg tudjuk oldani, amíg megmaradunk 
az Igéhez való hűségben.

Urbán Ernő
m. kir. lelkész.

Összeku l c so lt  kézzel.

Az Egyház ősi kollekta-im ádságai.

38. Misericordia Domini vasárnapon. —  Istenünk, aki Fiad 
megalázkodásával ez elesett világot felemelted: engedj híveidnek 
állandó örömet, hogy akiket az örök halál örvényéből kiragad
tál, részesei lehessünk az örökkévaló örömöknek; ugyanazon 
mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a Szent
lélekkel egységben mint Isten, etc. ámen.

39. Jubilate vasárnapon. —  Istenünk, aki a tévelygőknek 
megmutatod igazságod fényét, hogy az igaz útra visszatérhes
senek: add kegyelmedet mindazoknak, akik Krisztus nevét vall
ják, hogy kerüljék mindazt, ami e névvel ellenkezik és azt 
kövessék, ami vele megegyezik; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te 
Fiad által, aki Veled, etc. ámen.

40. Cantate vasárnapon. —  Isten, aki híveid szívét egyaka- 
ratúvá teszed: add, hogy néped azt szeresse, amit Te parancsolsz 
és az után vágyódjék, amit Te ígérsz, —  hogy szívünk e világ 
változásai között változatlanul ott legyen, ahol az igaz örömök 
vannak; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled 
és a Szentlélekkel, etc. ámen.

41. Rogate vasárnapon. —  Isten, akitől minden jó  adomány 
alászáll: add kegyelmedet a Hozzád esedezőknek, hogy Tőled 
megihletve megismerjük, mi a helyes és ezt a Te vezérleted alatt 
meg is cselekedjük; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, 
aki Veled, etc. ámen.

42. Könyörgő —  „keresztjáró" -— napokon (Rogate vas. 
és áldozócsütörtök között). —  Mindenható Isten, kérünk Tégol, 
add kegyelmedet minekünk: h o g y —  akik bajaink közepette a 
Te irgalmadban bízunk —  minden ellenséges hatalommal szem
ben a Te oltalmad legyen mindenkor erősségünk; a mi Urunk 
Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled, etc. ámen.

Dr. Jánossy Lajos 
egyetemi ny. r. tanár.
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Szószéken .

Husvét utáni II. vasárnap.
Délelőttre. — 127. Zsoltár.

1. Szövegm agyarázat.

A vasárnap neve: Misericordia Domini: „Az Ür kegyelmével telve 
a föld“ (Zsolt. 33, 5). Az előző vasárnap a neofiták vasárnapja (fehér vasár
nap), több gyülekezetünkben a konfirmáció napja. A szász egyházi peri- 
kopák mutatják, hogy ezt a vasárnapot az egyház a gyermekek, az ifjúság 
vasárnapjának szánta, mintegy folytatásául a Quasimodogeniti vasárnap
nak, az Isten építő, őriző és áldó kegyelme alá helyezve lakóhelyünket, 
munkánkat és családi életünket. Az ősi kollektaima a veszni tért világnak 
a Fiú alázatossága által történt felépítéséről és az örök halálból kiragadott 
híveknek öröméről beszél,

A 127. Zsoltár a zarándokénekek csoportjába (120— 134. Zsolt.) tarto
zik; a nagy ünnepekre Jeruzsálembe zarándokló csapatok énekelték. Szer
zője Salamon, a templomot, palotákat és városokat építő (2. Krón. 8) 
király, az Ür kedveltje (Jedidja, 2. Sám. 12, 25; lásd Zsolt. 127, 2: „szerel
mesének", lidido).

Az 1. vershez: „ha“ (ím) abszolút feltétel, ellenben az 5. versben „ha“ 
(ki) a. m. „abban az esetben, ha". — „Épít", „őriz": a héber imperfektum 
általános tapasztalati tényt fejez ki. — „Dolgoznak": a héber szó vesződ
séges munkát jelent, lat.: laborare. — „őriző" (sómér) pásztort is jelent, 
lásd a Jó Pásztor. — „Ház" és „város" a héberben névelő nélkül: bár
mely ház és város, értve nemcsak az épületeket, városfalakat, hanem lako
sait, intézményeit, kultúráját stb.; tehát az építés sohasem szünetel vagy 
végződik; vagy épül, vagy romlik. Őrizni kell, tehát veszedelemben 
forog. — Az őriző az eredetiben nem „vigyáz", hanem „virraszt", tehát 
esetleg nem vesz észre semmit, vagy nem ítéli meg helyesen azt, amit észlel.

A 2. vershez: „Későn feküdnötök" tkp, „későig gubbasztanotok". — 
„Fáradsággal szerzett kenyér": „keserves robottal szerzett kenyér". — 
„Álmában": Schlaf, és nem Traum. — „Eleget" eredetiben „ugyanazt", t. i. 
kenyeret, vagy azt, ami kellő, amire szükség van.

A 3. vershez: az Úrnak öröksége: nem az, amit az Ür kap örökségbe, 
hanem az, ami az Ür tulajdona és amit ő ad ajándékba; a mondat 
alanya: fiák.

A 4. vershez: „a serdülő fiák": „az ifjúkor fiai", Söhne dér Jugend-
kraft.

Az 5. vershez: „ellenség" a héber szó perbeli ellenfelet is jelent. — 
„Kapuban", ahol a bírósági tárgyalásokat is tartották; ma azt mondhat
nánk: a bíróság vagy az elöljáróság előtt.

A zsoltár egész gazdagságát akkor meríthetjük ki, ha az egyház hús
véti örömét belekapcsoljuk a vasárnap nevébe: „Az Úrnak kegyelmével 
teljes a föld" s tekintetbe véve az ősi kollektaimát: „Deus, qui in Filii tűi 
humilitate jacendem mundum erexisti", megtaláljuk Isten totalitását, aho



gyan azt Pál apostol kifejezte: „Ötőle, ő általa és ő reá nézve vannak 
mindenek, övé a dicsőség mindörökké" Róm. 11, 33. A húsvéti örömre 
mutat a kollektaima második fele: „ut quos perpetuae mortis eripuisti 
casibus, gaudiis facias perfrui sempiternis. Per eumdem Dominum." Vagyis 
a zsoltárt bele kell állítanunk a húsvéti ünnepi körbe, s nem szabad a peri- 
kopát mellékvágányra állítanunk. Az egyház ősi, liturgikus élete adja 
kezünkbe a vezérfonalat s a kulcsot, amellyel a zsoltár kincsesháza nyílik. 
Az egyház, az igazság oszlopa és erőssége, szintén az Ür által épül s az Ür 
őrzi azt.

2. Igehirdetés.

A mai vasárnap neve azt hirdeti a világnak, hogy a föld 
telítve van Isten kegyelmével, olyasmivel, amit a föld nem érde
melt meg, de amit az Isten megadott szerétéiből. A hívő keresz
tyén szívét ennek az üzenetnek hallatára tiszta öröm tölti el. 
A z isteni kegyelemre a visszhang a szent öröm és vigasság, az 
Istent dicsérő magasztalás és hálaadás. Vajha a mi szívünk any- 
nyira megtelnék szent örömmel, amennyire a föld telve van 
Isten kegyelmével! Ennek a kegyelemnek van egy nagy bizonyí
téka: Isten feltámasztotta Fiát a halálból. Ez a mi maradandó 
húsvéti örömünk. A feltámasztás és feltámadás a legmagasabb 
bizonysága Isten hozzánk hajló, bennünket újjáteremtő és éltető 
kegyelmének. De ugyanaz a kegyelem megnyilvánul az egész 
teremtett világban mindenütt. „Hiszek egy Istenben, az Atyában, 
minden látható és láthatatlan dolog megteremtőjében." öröm 
mel tölthet el bennünket az, hogy minden, ami van, Isten alko
tása, Istent mutatja meg, Istent jelenti ki. Nincsen semmi, ami 
Isten nélkül lehetne. De egyúttal minden, ami van, Isten kegyel
mét is hirdeti, mert Isten kegyelme nélkül nem lehetne. A teremtő 
Isten egyúttal kegyelmes és könyörületes Isten, hosszútűrő és 
irgalmas. Másként a világ elpusztulna a bűn miatt.

A bűn talán még nyilvánvalóbb, mint a kegyelem. Mert a 
bűn romboló hatása szembeszökőbb, mint Isten kegyelme. A bűn 
okozza, hogy sok emberi törekvés, jóakarat, munka végére azt 
kell odaírnunk: hiába! A bűn okozza, hogy nemcsak sok jó 
törekvés vész kárba, hanem sok gonoszság elterebélyesedik és 
hatalmas arányokat ölt. A bűn ereje megnyilvánul tengernyi 
nyomorúságban és zűrzavarban. Folyik az építés munkája, de 
szakadatlanul látjuk a rombolás művét is. Az élet mellett a halál, 
a békesség mellett a háborúság, a szeretet mellett a könyörte
lenség, az áldozatos élet mellett az önzés, irigység és kapzsiság.

De ne felejtsük, hogy Isten mindenütt jelen van. Az isteni 
kegyelem ott is jelen van, ahol gyenge szemünk csak rombolást, 
istentelenséget, halált lát. A veréb leeshetik a háztetőről, de nem 
anélkül, hogy Isten akarata ott is ne munkálkodnék.

Még ha a mi munkánk hiábavaló is, az Isten munkája soha
sem hiábavaló. Isten lelke ott lebeg a vizek felett, bármennyire 
háborog is a népek tengere. Ez a hit megóv bennünket a csüg- 
gedéstől és a kétségbeeséstől. Emberileg nézve nem lehetett
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semmi hiábavalóbb, mint Jézus Krisztus földi élete és m unká ja :  
abban a pillanatban, amikor a keresztfán meghalt. És mégis, 
ami a leghiábavalóbbnak, a legkárbaveszettebbnek látszott, az 
volt a legtökéletesebb és legbefejezettebb munka: világ meg
váltása.

Tökéletesen igaz, hogy ha az Ür nem épít, hiába építkezünk, 
ha az Ür nem őriz, hiába vigyázunk, ha az Ür nem ád, hiába 
fáradozunk. De Istennek legyen hála: az Ür épít, vigyáz, őriz 
és ád, mert ő kegyelmes és kegyelmével telve a föld.

Ez a kegyelem keres olyan embereket, akik a kegyelmet 
a világnak közvetítik. Akiken mint csatornákon keresztül bele
áradhat a világba Isten kegyelme és irgalmassága. Isten nemcsak 
keres, hanem támaszt ilyeneket. Épen úgy, ahogyan a vetés és 
aratás meg nem szűnnek, nem szűnnek meg azok az emberek 
sem, akik az isteni kegyelmet a világba árasztják, ezek az áldott 
életű, szent emberek, férfiak és nők. A gyermekáldással gondos
kodik az Isten, hogy egyik nemzedékről a másikra szállhasson 
ez a nagy munka, az isteni kegyelemnek munkája. A te gyerme
keidet is azért adta neked az Isten, hogy a kegyelem láncolata 
meg ne szakadjon. Hogy legyenek te utánad is emberek, Isten 
gyermekei, akik a házat az Ürral együtt építik, a várost az Ürral 
együtt őrzik, akiket Isten éltet és lát el mindennel, ami nekik 
és a világnak javára van. Felséges és gyönyörű a keresztyén 
ember rendeltetése: Istennek munkatársa ő, hogy általa sok 
ember megtartassák, sok ember, akiket fenyeget az ellenség: 
az ördög.

Az Isten munkatársainak pedig éppen ezt kell meglátniok, 
amit az ördög el akar takarni a szem elől: hogy Isten kegyel
mével telve a föld. Ezt a kegyelmet kéll kiaknázni és felhasz
nálni. Ez a kegyelem akar te általad és teneked is gyümölcsöt 
teremni.

3. Prédikáció vázlatok.

I. Isten kegyelm e hozza meg:

1. a nemzetnek a biztonságot,
2. a munkának a sikert,
3. a családnak a boldogságot.

I I.  T anu lj meg jó l szám olni:

1. a magad erejével,
2. Isten kegyelmével.

I I I .  Isten ád nékünk:

1. kegyelmet,
2. békességet,
3. üdvösséget.

IV . M i az emberé és m i az Istené?
1. Emberé a munka,
2. Istené az áldás.
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Délutánra. — Efezus 6, 1—4.

1. Szövegmagyarázat.
Ez a négy vers az ú. n. „házi táblának" (5, 21 — 6, 9) egy része; 

a házi tábla pedig beletartozik a levélnek abba a szakaszába (4,17 — 6,9), 
amely a gyülekezet tagjait az új életben járásra buzdítja. A gyermekek 
és szülők kötelességeiről szólnak ezek a versek.

Az 1. vershez: „szót fogadjatok", több, mint „engedelmeskedjetek", 
felöleli ezt is, de rámutat, hogy a gyermek tapasztalatlanabb, mint a szülő, 
tehát nem alsóbbrangúságból eredő kötelesség csupán. — „Igaz": isteni 
törvényen alapuló kötelesség.

A 2. vershez: a tiszteletet, tisztességtudást a családban kell meg
tanulni, az Isten-tiszteletet is! — „Első parancsolat" nem úgy értendő, 
hogy ez a tíz közül az első, amelyhez ígéret van csatolva (lásd 2. Mózes 
20, 6); hanem fontos, mert ígéret van hozzáfűzve.

A 3. vershez: „hogy hosszú életű légy" nem csupán te, mint egyén, 
hanem a családod, a nemzetséged, amelynek jövője a generációk egymás
hoz való erkölcsi viszonyától is függ. — „E földön", eredetiben „a földön", 
az emberek világában; a földön, amelyet a szelídek örökségül bírnak (Máté 
5, 5); a földön, amelyen az élet csak akkor virul, ha Isten törvényeinek 
engedelmeskedik: ahol tehát Isten akaratának éppen úgy kell végbe
mennie, mint a mennyben (Máté 6, 10) s így válik Isten országává, mint 
az újjászült életben járó emberek lakóhelye.

A 4. vershez: „ne ingereljétek": haragra ne ingereljétek, ami azután 
megölné a tiszteletet és a szeretetet, s az otthont lappangó vagy nyílt 
keserűséggel töltené meg a gyermek számára. — „Neveljétek": ektrefete: 
tápláljátok, vagyis adjátok meg nekik mindazt, ami testi, lelki és szellemi 
növekedésükhöz szükséges; tehát tanítást, példaadást, fegyelmezést, fenyí
téket stb. — Az „Úr" tanítása és intése: tehát az atya mint Isten eszköze 
és megbízottja nevelje gyermekét; ezt a kötelességét és jogát nem ruház
hatja át a gyülekezetre vagy a gyülekezeti hivatalokra és tisztviselőkre.

2. Igehirdetés.

Minden életnek Istenben van a forrása. Az életnek minden 
lehetőségét, szépségét és gazdagságát csak úgy kaphatjuk meg, 
ha Isten akarata alá rendeljük. Az Istentől elszakadás, akarata 
iránti engedetlenség, parancsolatainak figyelmen kívül hagyása 
keserűen megbosszulja magát elsősorban önmagunkon, de az
után környezetünkön és az utánunk következő nemzedéken is.

A családi élet és a család körén belül a szülők és gyerme
kek, vagyis az egymásután következő nemzedékek (a gyerme
kekből majdan apák és anyák lesznek!) élete szintén Isten tör
vénye alatt áll. Istennek van parancsa a gyermekek, de van 
a szülők számára is. A parancs megszegése kárt tesz a családban, 
a gyermekek lelkében és a szülők lelkében. A családot összetartó 
kapocs nem lehet sem a rokonvér, sem a közös hajlék, sem 
az összeszokás, sem a közös érdek, hanem egyedül Isten ke
gyelme, amely megnyilatkozik abban, hogy Isten a házastársa-
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kát egymáshoz vezeti és egymáshoz való szeretetben és hűség
ben megtartja s a házaséletet gyermekáldással gazdagítja. így 
a család Isten kegyelmének a műhelye lesz.

Az Isten nagy kegyelme a család minden tagjára felelősséget 
és kötelességeket ró; ezek azonban nem annyira terhek, mint 
inkább a családi élet normális megnyilvánulásai és végbemenése. 
A felelősség vállalása és a kötelesség teljesítése lényegbeli funk
ciói a családi életnek. Az isteni akarat nem önkényes és külső
leges, hanem annak megmutatása, ami a családi életet boldoggá 
és rendeltetésének megfelelővé teszi.

Amidőn az apostol a gyermekeket szófogadásra inti az 
Ürban, három igazságot és szabályt tanít. Először: a gyermekek 
és szülők viszonya az Orbán gyökerezik és áll fenn; másodszor: 
a szülők az Orbán jogosultak gyermekeiktől engedelmességet 
követelni; harmadszor: a gyermekek az Ürban kötelesek szót 
fogadni szüleiknek. A szülők joga Isten nélkül vagy Isten tekin
tetbe vétele nélkül egészen önkényes, az erősebbnek a jogán 
alapul vagy bizonyos célszerűségi és hasznossági szempontok 
érvényesítéséből jön létre; semmiképen sem válik tehát a csa
ládnak javára, mert olyan gyökereken akar táplálkozni, ame
lyek táplálékot nem adhatnak. A vallástalanság és istentelenség 
feltétlenül a családi élet lerombolására vezet, aminek azután 
megvannak a maguk messzire kiható következményeik.

Az isteni parancs tiszteletet követel a gyermekektől a szü
lők iránt. Ez magában foglalja, hogy a szülőnek pedig tiszte- 
letreméltóan kell viselkednie nemcsak gyermekével szemben, ha
nem az élet minden viszonylatában. Isten nem követel a gyer
mektől képmutatást, sem azt, hogy olyan valakit tiszteljen, aki 
ezt a tiszteletet nem érdemli meg. A negyedik parancsolat tehát 
igen komoly és fenyegető arccal fordul a szülők felé: nehogy 
magaviseletükkel lehetetlenné tegyék gyermekeiknek, hogy Isten 
szent parancsolatát betartsák. Másfelől az is bizonyos, hogy az 
általánosan tapasztalt tiszteletlenségnek a gyökere abban kere
sendő, hogy 1. a gyermekek a szülői házban nem tanulták meg 
a tisztességtudást, a tiszteletadást, 2. olyanok a családapák és 
családanyák, hogy gyermekeikből kiölik a tisztelet érzését, vagy 
lehetetlenné teszik ennek az érzésnek a létrejövését és kibonta
kozását. Sok közéleti bűnnek és gazságnak a gyökerei vissza
nyúlnak az apáknak és anyáknak családi bűneire, mulasztásaira. 
A köz szempontjából elsősorban nem derék állampolgárokra, 
hanem derék apákra és anyákra van szükség. A nemzet nem 
állampolgárokból, hanem családokból tevődik össze. Isteni élet
törvény ez.

Zsákutcába kerül az egész nemzeti élet és menthetetlenül 
megrothad, hogyha az állam gazdasági és szociális helyzete, 
az ipari és kereskedelmi élet, az egész kenyérkereset olyan 
mederbe terelődik, hogy az atyák nem tudják gyermekeiket el
látni mindazzal, amire ezeknek szükségük van, hanem állami 
gyámolításra, ú. n. szociális segélyezésre szorulnak. Beteg álla



17o

pót az, amikor munkaképes atyák gyermekeit az államnak kell 
gondozásába vennie. Az európai államok ebbe a beteg állapotba 
jutottak és ha ennek a romlásnak útját nem állják, belepusztul
nak az európai nemzetek. A családoknak a földtől elszakadása 
egyfelől mutatja azt, hogy a negyedik parancsolat ellen mennyi 
vétket követnek el szülők és gyermekek, másfelől előidézője 
a fizikai és erkölcsi lezüllésnek.

3. Prédikáció vázlatok.

1. M indenk i a maga do lgá t J ó l tanulja, jó i végezze:

1. A gyermekek tanuljanak a) engedelmességet és b) tiszteletet.
2. A szülők tanúsítsanak a) tiszteletreméltóságot és b) türelmes 

szeretetet.
I I . Az Ür kegyelm e íe lv isz i az egész háznak do lgát, ha:

1. A szülők engedelmeskednek Istennek,
2. A gyermekek engedelmeskednek szüleiknek.

I I I .  Isten áldó kegyelm e a családban:

1. Isten megáldja a szülőket gyermekeikben,
2. Isten megáldja a gyermekeket szüléikben.

Németh Károly
esperes, Lébény.

Husvét utáni III. vasárnap.
Délelőttre. — Zsoltár 73, 23—26.

1. Szövegmagyarázat.

A husvét utáni III. vasárnap gondolata ebben foglalható össze: Pün
kösd felé, a Krisztussal járás iskolájában.

Isten csak a magunk összeomlásán keresztül ismerhető meg, mint a 
megtérőt újjáteremtő Isten. Az ö  ereje is csak csinált egyéniségünk ősz 
szeomlása árán lehet a miénk. Ezért Krisztussal új életben járó emberek 
csak ott vannak, az Egyház csak ott található, ahol Krisztussal naponta 
meghaló emberek vannak: ahol kereszthordozás van. De könnyen hordo
zunk minden keresztet, hazudt egyéniségünk összeomlását, sőt e világgal 
való minden összeütközést, ha már Istenéi lettünk, s magunkban hordozunk 
valamit az örökkévalóságból.

Ezek a gondolatok szerepelnek itten. A kereszthordozás gondolatát 
emeli ki a délutáni epistola, az Istennel járás örömét a délelőtti ószö
vetségi ige: a 73. zsoltár 23—26. verse. Ezt a zsoltárrészt azzal a kierke- 
gaardi kifejezéssel lehetne beilleszteni a III. vasárnapi gondolatokba: „az 
örökkévalóság vitéze". Olyanok vagyunk, mint minden ember, ugyanabban 
a világban élünk és mégis számunkra minden más, az elviselhetetlen is 
elviselhető, mert az örökkévalóságból lélegzőnk.

A 73. zsoltár uralkodó hangját az 1. vers adja meg. Nehéz küzdel
mekben érett ez a mondat. Az élet kérkedése elnyomja a lélekben az 
Isten látását; a kevély világ az Isten gyermekeit. Hiábavalónak érzi a
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lélek az igaz életet, s az Istenben való hitet is. (2— 16. v.) Így vergődik 
az író, míg eljut „az Isten szent helyébe". (17. v.) Ott megérti, hogy olyan 
minden, mint az álom, csak az Isten örö'k, számonkérő valóság. Meg
tisztul ebben a felismerésben. Csodálkozó ámulattal borul le az előtt, 
akin kívül nincsen megálló érték, megnyugszik az ö  vezetésén, s elviszi 
az élet megtalált értelmét: szolgálni ennek az isteni rendnek s reábízni 
az életünket mindörökké. (23—28. v.)

2. Igehirdetés.

A legnagyobb valóság hatalmában.

Mire épít az ember? Ha lidérces álomból ébredsz, mi az 
első szírt, amelybe ébredő tudatod megkapaszkodik? Az egész
ségünk az első fellegvárunk, ahonnan emberrel s Istennel állunk 
szembe. Vagy életörömből szövünk aranyos hálót, s benne min
den percet megfogunk és minden zugban lelünk arany legyet. 
Vagy okoskodásból vonunk sáncot becsületünknek, vagy böl- 
cseségünknek nevezzük el, s abba költözünk bele. Vagy egy 
nagy érzelem tartja bennünk az életet „minden poklokon ke- 
resztül“ . Vagy a név, vagy jó  hírünk, amely „mindig megmarad", 
vagy kipróbált szerencsecsillagunk. Szerencsétlenek mi, ha ki
hullanak alólunk ezek a mankók: kórágyak népe, bukott vezé
rek tanácstalan tanácsosai, Szentilona lakók, anyátlan árvák, 
elfeledt nevek. Távoli, semmi, értéktelen, kihalt lesz, ami tegnap 
még tüzelni tudott, s önmegsemmisülésünk éjszakájába, mint 
felelősségre vonó szem világít bele az Istennek a neve, aki az 
egyetlen változhatatlan valóság, s akit kívül hagytunk a szá
mításon.

Miért nem építjük fel az életünket erre az egyetlen, soha 
mem múló valóságra? Miért nem rendezed ennek az álomként 
múló életnek hiú értékeit, e világ csecse-becséit e legvégső láto
más szerint? Bizonyos, hogy sokszor volt ilyen perced, amikor 
semmivé oldódott minden, ami eddig hajtott és hívott, csak Isten 
neve maradt meg és még máskor is lesz benne részed. S egyre 
türelmetlenebbül és félelmetesebben jelentkeznek! Miért kell 
örök szemrehányásban, szorongásban, késő bánatban, értelmet
len szeretetlenségben s fásult reménytelenségben élned? Miért 
nem békülsz meg azzal, aki egyedül szorongathat, aki egyedül 
tehet szemrehányást; s aki egyedül teheti nyugodtá az éjszakái
dat . . . ? Ez a zsoltár felhív ma téged erre. Nagypéntek és hus- 
vét is erre hívott. Az egyetlen örök Valóság, az élő Isten keres 
ma téged, hogy kézen fogjon és megtartson mindörökre.

Nem gondoltad, hogy Isten téged keresni s megragadni tud? 
Azt hitted, hogy a pénzed, a megélhetésed, a vágyaid, amelyek 
sodornak, vonnak, erősebb valóságok Nála? Mi a valóságos? 
Ami elmúlik, ma így, holnap amúgy fordul, vagy az, aki minden 
múló perccel hangosabban és számonkérőbben kopog a lelked 
ajtaján? Nem vetted észre, hogy ott járt a dolgozó két kezed
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körül? Elrejtette magát, majd meg megáldott érdemetlenül. 
S a lényeges, hogy érezted, az Isten járt ott, s akarta, hogy 
tudjad: köze van a kezeidhez! Amikor szegények mentek el előt
ted, s kértek, talán csak egy simogatást; s amikor ütöttél, bár 
tudtad, áldanod kellett volna: nem érezted, hogy Isten kereste 
a kezeidet? Nyújtsd oda néki, hogy megfogja mindörökre. Ál
dott lesz, ha néha éget is, az Ő kezének megtisztító, gyógyító, 
megtartó érintése.

Ha majd az Ő kezei vezetnek . . . !  Hogyan mentek eddig az 
ügyek az életedben? Nem azért volt az életed olyan széthulló, 
álomszerűén valótalan, értelmetlen mozaik percek összessége, 
mert valójában tanácstalan voltál mindig? Csak ötleteid voltak 
és vak vágyaid. Ismeri egyáltalán ez a kor a bölcseséget? Min
den újdonságra rohan, mint a gyermek, s habzsol belőlük. Gőgös 
és kegyetlen, amíg sikerül neki, s milyen tanácstalanul kétségbe
esett, mihelyt játéka összeomlik. A féltanács még ennél is rosz- 
szabb. Ha rátapintunk valamire, gondoljuk, hogy a bölcsek kö
vét találtuk meg. Mennyi vér omlott ki „nagy eszmék'1 miatt, 
s mi mindent nem istenített, mi mindenre nem esküdött földünk, 
csak száz év alatt? Az Istent mindig csak mellékesen vettük be 
a dolgainkba, s fölényesen ítéltünk ég és pokol felett. S a leg
rettenetesebb, amikor a tanácstalanságában keseredett ember 
kioldhatatlanul gonosz tanácsok tőrébe esik. Neked semmi 
közöd az Istenhez, amíg nem szakítasz ezekkel, s el nem indulsz 
az Ő tanácsán.

Aki nem műértő, ne nézzen tárlatot vezető nélkül. Csodá
latos a világot az Isten tanácsaival bejárni. Végigvezet téged a 
teremtettségen, s vezet egy emberéleten át. Minden ugyanaz, 
mint volt, mégis egészen új, egyszerű, valóságos. Nem hiszel 
többé a bálványaidban, —  de abban sem, hogy az emberek bo
szorkányok. Megérted őket is —  s tudsz imádkozni még ellen
ségeidért is, megváltásra váró, szenvedő emberekért, —  s meg
érted a szenvedéseket is. Egyikről látod, hogy neked kellett, 
másikról, hogy másnak volt szüksége rá és sokat elviselsz hittel, 
mert tudod, hogy kiben hittél. Megnyugszol, mert most már tu
dod, hogy az életed nem homokra épül, hanem az egyetlen szi
lárd valóságra: Isten tanácsaira. S megnyugszik rajtad is az Ö 
dicsősége. Ez lesz a bizonyossága annak, hogy a lidércálomból 
felébredtél, s a valóságban és világosságban élsz. A csillagnak 
dicsősége a fénye, a tűzé a melegsége, a föld dicsősége a zöld 
élet, amely rajta terem, s az ember egyetlen dicsősége a je l
leme, amellyel szolgálni, szeretni, hivatását betölteni tudja, s 
amelyben egyensúlyt, nyugalmat talál. De ez csak akkor valódi, 
ha a legvégső valóságban, az Istenben gyökeredzik, ha az Ő 
munkája bennünk. Ilyenkor mindig az Ö dicsőségének vissza
verődése rajtunk.

Csodálatos világa az Istennek, de még csodálatosabb Ő 
maga, aki azt véghez vitte, s ebben a dicsőségben részeltetett 
engem méltatlant. Nélküle dermedt voltam, Vele élek. Süketen
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és érzéktelenül jártam, s most látok. Ha elhagyna minden, ak
kor is megmaradna nékem Ö, az én Uram. Ha megszegényednék 
is, s annyira sújtanának, hogy mozdulatlanul feküdnék, eleven 
halott a percek tengerében, akkor is Véle társalkodni tudnék, s 
felvidítana engem. Mert Ő, az Ür nekem minden, az én öröksé
gem, aki rajtam méltatlan senkin ennyire könyörült, és én az 
övé  vagyok egészen.

3. Vázlat.

Akiket az Isten kézen fogott.
/. M it k íná l nekünk e világ?
II. M ilyen  kegyelm i ajándékot k íná l az Isten?

1. Megtartó erős kezét!
2. Tanácsát, amely előre vezet.
3. Az ő dicsőségét.
4. önmagát adja — tökéletesen a Krisztusban.
I I I .  M it  adok ő n e k i én? Önmagamat adom, az Ő vezető kezébe.

Délutánra. — II. Kor. 4, 7— 11.

1 Szövegm agyarázat.

Ezeknek a verseknek a megértéséhez szükséges tudnunk, hogy Pál 
apostol teológiája^ mint minden keresztyén teológia, a kereszt teoló
giája. Egyéniségünk s embervilágunk nem bírja meg az örökkévalóság 
ítéletét: vagy ellene áll, vagy összeroppan alatta. Ennek az összeütközés
nek a jele Krisztus halála. De jele egyben a két világ megbékélésének is.
Ha hittel melléje állok és azonosítom magamat Vele szeretetből, s viselem 
az Ő sorsát, s magamban is halálra ítélek minden gondolatot, mely az 
Isten akaratával ellenkezik, az Ő új életet formáló ereje is láthatóvá válik 
az életemben. Minél jobban átadom magam Néki, annál teljesebben.

Ami bennünk jó, az tehát csak Istentől való (7. v.), mi csak edényei 
vagyunk. Éppen ezért nem félünk emberi kudarcoktól s attól sem, ha ez 
a világ Krisztus miatt ellenünk fordul. (8., 9. v.) Ebben csak a fent említett 
ellentét fog még élesebben kirajzolódni, a Krisztus keresztje fog ki
ábrándozni. De pusztulni és töredezni fog rólunk, ami vétkesen emberi, 
elítéltetett, s növekedni fog bennünk, ami igazán Istentől való új, aminek 
halandó testünkben is hordozóivá leszünk. (10— 11. v.)

2. Igehirdetés.

Krisztushordozók.
Micsoda az ember? Ez az élet egyik legnagyobb kérdése.

Két szélső feleletet ad erre a világ. Az egyik szerint az ember 
állat. Tökéletesebb, bonyolultabb, de mégis az. Születik, él, * 
ahogy homályos ösztönei, s pislogó értelme vezetik, s meghal,
—  nincs tovább. A másik szerint az ember Isten. Nem mondják
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ugyan ki, de mégis az, ha egyszer feltétlen, csak magának fe- 
elő kénnyel ítél élet és halál felett. A Szentírás szerint az ember 
egyik sem, hanem edény. Az ember cserépedény, s arra vár, 
hogy megtöltsék valamivel. Meg lehet tölteni véletlen hullott 
szeméttel. Koldusok változatosnak is fogják találni, s keresgélni 
fognak benne kincseket. Üresen is lehet hagyni, s az edény úgy' 
fogja érezni, hogy önmagával van tele. De az írás szerint az 
ember azért teremtetett, hogy megteljék Istennel, amint a Krisz
tusban számunkra testet öltött.

Hogy mivel telítődik az ember, attól függ a sorsa. Ha földi 
hulladékkal telíttetik, nem lesz semmi harca. Sokszor csillogni 
fog. De mindig érezni fogja, hogy nem töltötte be a hivatását, 
egészen addig, míg a szemétre vettetik. Büszke ürességében nem 
kevésbbé. De ha megtelik az isteni élettel, akkor megindul benne 
a harc, s szorongatni fogja az az élet. A cserépedény és az élet 
annyira különböző! Egészen más. Az én emberségem egészen 
más, mint az az élet, amit az Isten ád nekem. El kell hallgatnom, 
össze kell töretnem, mint a földnek, hogy élet lehessen 
belőlem. Meg kell üresíttetnem egészen. A világ gondos
kodni fog róla, hogy részem legyen mindkettőben. Amikor az 
az isteni élet láthatóvá kezd lenni bennem, ez a világ akarja 
megsemmisíteni. Ez alatt a teher alatt fog megindulni bennem 
az élet növekedése, mígnem kitölt engemet egészen. S én hálá
san fogom venni, hogy rendeltetett nekem cséphadaró, mely 
porhanyóssá tegyen a Jézus élete befogadására, s hogy viszont 
e világ számára én rendeltettem a Krisztus képviselőjéül. így 
tudom, hogy minden a javamra van, s amikor a legnyomottabb- 
nak látszom, akkor közeledem leginkább Hozzá, s még amikor 
kétségeskedem is, akkor is csak az én erőm semmisül, hogy he
lyet csináljon az Ö erejének. Az én célom: kiábrázolni magam
ban Jézus halálát, annak minden következményével, e világtól 
való halálra adatásával együtt, hogy az Ö élete is kiábrázolód- 
jék bennem.

Ez lesz az az élet, amely számára rendeltettem, hogy ki- 
töltsön engem, s amikor egészen az enyém lesz, mégis csak egé
szen az Istené marad, mert én leszek egészen az övé. Ha egészen 
megüresíttettem, s egészen az Ő ereje töltött be, akkor mond
hatom, hogy a cserépedény betöltötte hivatásé: ember vagyok. 
Ennek „az erőnek a nagy volta“ emel fel akkor engem, s meg- 
dicsőíttetik Isten általa.

3. Vázlat.

I. Keresztyénségünk nyomorúsága. Fel- és visszaesés.
II.  A ka rja k  az ő világosságának cserépedénye lenni és ne több.
Neki növekednie kell, nekem alászállnom.
Örvendezzek hát a nyomorúságban.
I II .  H ogy az Ö élete lá thatóvá legyen bennem.

Uzon László
szolnoki lelkész.
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Husvét utáni IV. vasárnap.
Délelőttre. — 98. Zsoltár.

1. Szövegmagyarázat.

A zsidók templomi szolgálatában nagy szerepet játszott a zene és az 
ének. Éneküknek ugyan nem volt a mai értelemben vett melódiája, inkább 
éneklő beszéd volt. Isten útjainak, az embersorsba való beavatkozása élmé
nyeinek visszhangja, sokszor nagyon nagy elevenséget tükröző visszhangja 
a zsoltár.

Zsoltárunk is ezek egyike. Az Isten kezének hatalmát megérző és 
megtapasztaló lélek elragadtatását foglalja szavakba, amelybe nemcsak 
a lélek érzésvilága, de az egész nép, a természet, a tenger, a hegyek, 
a halmok és a folyóvizek is bekapcsolódnak, hogy kiegészítsék és bekoro
názzák a lélek hálamegnyilatkozását, melynek kifejezésére kevés a maga 
ereje, a hangszerek sokasága is.

2. Igehirdetés.

Énekeljetek . . .
I. Valóban igaz, hogy a vallás és a tudomány soha nem 

kerülhet egymással ellentétbe. Azon egyszerű oknál fogva sem, 
mert a tudomány világa az emberi megismerés határánál meg
áll, mint ahogy meg is kell állania. Viszont a vallás, az alapját 

- szolgáltató hit világa éppen ennél a határnál kezdődik, és úgy 
lendíti át az emberi lelket a mi világunk felett és mögött titok
zatosan elboruló természetfelettiek világába.

Ennek a világnak a körébe emeli az emberi lelket a művé 
szét is, amely földi anyagok felhasználásával a tér és az idő 
korlátái között igyekszik egy-egy örökkévaló eszményt meg
örökíteni. Minden művészeti körnek határt szab az az anyag, 
amelyet felhasznál.

De van egy művészeti ág, amelynek kifejező eszköze men
tes a tér korlátáitól, amely csak az időben jelentkező hang 
világfeletti régióiban érvényesül és bontakozik ki. Ez a művé
szeti ág a zene, amelynek legősibb formája s a hozzánk leg
közvetlenebb közelségben álló megnyilatkozása: az éneklés, 
a dal.

Istennek csodálatos ajándéka ez az ember számára. Lényünk 
legmélyebb lényéből születik, az érzelemből. Lekopik rólunk 
egyszer, ha előbb nem, úgy az aggkorban az értelem, az ész 
ereje. Ellankad az akaraterő, ha az eléje tornyosuló akadályok
kal nem bír már. De az érzelem bölcsőnktől a sírig változatlanul 
kísér s csak akkor válunk meg tőle, amikor utolsót dobban 
a szív, vagy talán még ekkor is velünk marad, hogy tovább 
kísérjen. Érzelmi világunk nyelve a zene és legközvetlenebb 
hangszere az emberi hangszer s az ezen át megjelenő éneklés.

A mi Urunk halálából való feltámadásának örömét immár 
a negyedik vasárnapon tárja elénk anyaszentegyházunk. M eg
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törte amaz utolsó ellenség hatalmát és feltárta benne hívő népe 
előtt az elvesztett Éden kapuját és megnyitotta Isten zavartalan 
kegyelme égi világát övéi előtt, amelyben egyedül Ö a mi kirá
lyunk. A királyt hódolat illeti meg. Hódolat, amely nem egyéb, 
mint egész lényünk odaadása, elménk, akaratunk és érzés
világunk egészének odaszentelése. Van-e emberi megnyilatko
zás, amely mindezt úgy össze tudja foglalni, mindeneket át
hatva, mint az ének?

Ezért zendül felénk anyaszentegyházunk mái vasárnapi üdv
üzenete is úgy, hogy énekeljetek —  Cantate!

1. Isten népe már az ősidők óta ismerte az Istennel való 
érintkezés körében az ének jelentőségét. Mózes énekétől kezdve 
Deboráén át egész a zsoltárokig számtalan formában nyilat
kozott ez meg vallási életökben. És méltán. Hisz az a nép, amely 
olyannyira Isten tenyerén élt, annyira Isten kezében volt az 
állandó sorsbizonytalanságok sodrában, valóban mélyen érezte 
át az Isten mindenható hatalmát és rajta is megnyilvánult nagy
ságos dolgainak jelentőségét, amik mind visszhangot váltottak 
ki leikéből. Ennek a visszhangnak tolmácsolására mi lehetett 
önkénytelenebb, közvetlenebb és kifejezőbb megnyilatkozása, 
mint az ének? Hiszen annyi lelki élményen estek át, annyiszor 
szántotta fel életöket a viszontagságok ekéjével az élet, amely
nek barázdáiba az Isten gondviselésének magvai hullottak, hogy 
valóban csak a szív és lélek legteljesebb odaadását kifejező ének
mondásban mondhattak méltó hálát mindezért.

2. Isten kiválasztott népének helyét a világban Szent Fia, 
a Krisztusban hívők foglalták el és ezek közt az élen a Krisz
tushoz legközelebb állók, az evangélikusok. Az evangélium sze
rint megreformált igaz keresztyénség egész élete a történelem
ben maga is egy új ének a világban. Benne ott zeng az üdvösség 
üzenetének karácsonyi himnuszától kezdve a kinzókamrák és 
vérpadok halálhördülésből összeszűrődő akkordjaiig minden 
örömujjongás, minden keserűség, öröm és bánat, fájdalom és 
vigasztalódás. Nem csoda, hogy ez az evangélikus nép minden 
időben Istennek éneklő népe volt. Hiszen már Luther Márton is 
azzal indította útnak vallásunkat, hogy a Sacra Musica legyen 
a teológia után számára a legfontosabb útravaló. S az új éne
kek, mik az ő lelke virágjaiként hullottak az Üdvözítő lábaihoz 
és zendültek az Ö szíve felé, ezernyi új ének születésének voltak 
előhirnökei!

3. Ezek nyomán hív újabb és újabb énekvirág sarjasztására 
égi Királyunkat ma is ünnepeltető evangéliumunk. Közülünk 
kinek sorsa fölé nem hajolna védőn, óvón a mi Urunk megtartó 
jobbkeze? A bennünket körülvevő, pogánynál is kegyetlenebb 
ellenségeink halálgyűrűjében éppenúgy, mint szerte az egész 
világon, nemde nem megjelentette az ő igazságát, amelyet a 
Kárpátok és az Adria tájaira ezeréves vérbetűkkel, magyar vér
betűkkel írt? Nem látták-e a földnek minden határai a mi Iste
nünknek szabadítását, amellyel kihozta a magyar Sión foglyai



183

nak egy részét itt az északi tájakon a trianoni népbörtönből? —  
Vájjon ezer más hatalmas cselekedete is mivélünk nem elég ok-e 
arra, hogy a mi szíveink is új énekkel, új dallal teljenek el? —  
Hogy felfelé szállva, a végtelenségek körében elvigyék a mi 
szíveink magasztalását és háláját is elébe annak, ki az Alfa 
és Ómega, a kezdet és a vég s aki körött az égi nagy sokaságok 
zengik örökkön a földöntúli halleluját!

II. Az evangélikus nép minden időben éneklő nép volt. 
A magyar reformációról is azt jegyezték fel, hogy beleénekelte 
magát a nép leikébe. Erre az imádságainkat az ének szárnyán 
Isten elé vivő éneklésünkre kiváltképen a mai időkben van igen 
nagy szükség. Hiszen alig volt idő, amikor annyi veszély vett 
volna körül bennünket. Soha nem tapasztalt irtózatokkal teli 
háborúk fúriái lappangnak körülöttünk is. De fenyegetésök 
réme mégsem elég ahhoz, hogy bűnbánatra és bűntudatra döb
bentse népünket, hogy megkeresse a megtérés útját a Kegye
lemhez, amely adatott nékünk a Krisztusban! Hegedűink, trom
bitáink, kürtjeink, újságjaink nemde nem inkább a sátán bűvös 
igézetét zengik-e, mint az Istenhez megtérés zsolozsmáit? 
Hegyeink és folyóvizeink minden kincse, rónáink minden gaz
dagsága nemde nem a Mammon, a Test, a Pénz és az Érzékiség 
dalaitól visszhangzanak — inkább, mint az Istent kereső zsol
tároktól?

Ezek összevisszaságában zendüljön fel a tiszta dal, az új 
ének. Ilyen új énekké váljék az élet, a tett, a szó, amely akár 
beszédben, akár írásban, akár ajkunkról, akár nyomatott lapok
ról keresi az embertárs lelkét s csak ilyet engedj lelked, gyer
meked és családod körébe is! Ámen.

3. Felosztások.
Isten nagyságos do lga it magasztalon hirdesse
1. az ember és a nép,
2. amink van, minden e dicséretet zengő hangszerré változzék,
3. a nagy természet, amelynek ölén folyik életünk.
Isten kegyelm ét m agasztalja
1. az élőszó, a dal, a beszéd, az érzés és gondolat,
2. a nyomtatott szó, az írás, a könyv, a tett.
Az Isten dicséretét éneklő
1. rossz ember nem lehet,
2. rosszat nem olvas és kezébe nem vesz,
3. a rossztól másokat is visszatart.

Délutánra. — 1. Kor. 15, 35—44.

Isten kezében.
I. Cantate vasárnapján énekszóba foglalt imádság minden 

évben új háladala zendül az Isten felé minden ö  jótéteményéért! 
Ki tudná egyenként számba venni és felsorolni, mely nagy jókat 
ád az Isten az embernek? Ki tudná megmondani, hogy a bölcső
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tői kezdve a koporsóig az Ő kegyelmének mennyi áldása szük
séges ahhoz, hogy megtartassunk ebben a világban és idő előtt 
ne szakadjon meg életünk fonala? Ki adhatna számot mindarról, 
amit a jóságos Istennek köszönhet egyedül azért, hogy nemcsak 
életünk hiábavalóvá válásától ment meg, nemcsak földi életünk 
számára rendel életcélokat s azok megvalósításához ad erőt —  
hanem a lelkűnkről is gondoskodik és lelkünket is meg akarja , 
tartani az Ő országa számára is? Erre a legnagyobb jóra, 
Krisztus királyi ajándékainak legnagyobbjára emlékeztet a mai 
evangélium, amely Isten kegyelmének a legnagyobb ajándékát 
állítja elénk, amikor fellebbenti előttünk a sötét fátyolt, amely 
a halál utáni lét, a feltámadás titkára borul.

1. Az egész életünk Isten kezében van. Benne minden pilla
nat egészségi állapota, erőbirtoka, a szenvedés, vigasztalódás, 
megkísértetés, belőlük a szabadulás —  minden Tőle függ. 
De nemcsak az élet. Az élet elmúlása, életfáklyánk kihamva- 
dása, szívdobbanásaink utolsója is mind az Ő kezében van. 
De az Ö atyai keze tárul felénk, amikor a sírhantok alá temet
kezünk is. —  Aki az övé a Krisztusban, azt a halálban sem 
hagyja el. Sőt szent titkainak világában ott csodák várnak 
a hittel eltelt lelkűre!

2. Isten kezébe hull az elvetett mag, mit a rögök közé el
vetsz. Elrothad az ugyan ott, de Isten kezéből új testet nyer. 
És él tovább s újabb gyümölcsöket terem. Elvettetik a sírhantok 
alá a rothadandó test, rothadatlan származik ki belőle az Isten 
kezében. Elvettetik a gyalázatban, erőtlenségben roskadván 
a sírba és dicsőséges, hatalmas megszületésének bölcsőjévé válik 
az Isten kezében!

3. Ennek a titokzatos folyamatnak volt első zsengéje a mi 
Urunk és Megváltónk, aki a halált is eltörlötte és az életet 
és halhatatlanságot világosságra hozta az Evangélium útján 
(II. Tim. 1, 10.). Megnyitotta előttünk is azt a világot, amelyben 
nem lelkes, hanem lelki a test, ahol a nap, a hold és a csillagok 
dicsőségénél is különbvaló a mennyei testek dicsősége. —  Ezek 
földöntúli boldog országának Királya lett a mi Urunk, ahonnan 
azonban aláhajol Tehozzád is, hogy imád átvegye és meg- 
hallgattatáshoz segítse az Örökkévaló Istennél!

II. Nincs olyan nép a világon, amely erről a Világról ne szőtt 
volna édes, boldogító szép álmokat. A halhatatlanság igézete 
minden jobb lelket a maga bűvkörébe vont. Ami minden népnél 
álom maradt csak: az valósult meg a mi Urunk, a Krisztus 
Jézusban és az válik osztályrészeddé is, ha a krisztusi hitben 
mindvégig híven éled földi életed, az Istenben való életet.

Hol van a dal, hol születhetik meg a földön ének, amely 
az emberszív háláját méltóképpen fejezhetné ki és vihetné az 
örökkévaló Isten elé —  kegyelmének ezért a felfoghatatlanul 
nagy ajándékáért? Az égi kórusok zengzetébe vegyüljön hát 
bele az anyaszentegyház énekével együtt a Te éneked is —  test 
vér! S meglátod, áldást jelentő visszhang kél nyomán.
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És sorakozz be azok seregébe, akik élőszóval és tollal, 
beszédben és írásban, szívok imádságával és az ólombetűk légiói
val azon fáradoznak, hogy ezt a legfőbb jót mindenki meg
ismerhesse és elfogadva azt, hálás érzésekkel boruljanak le 
Isten elé a hit által elsajátítható legfőbb ajándékáért.

Felosztások:
Krisztus legfőbb ajándéka az ö rök élet.
1. Ne kételkedj benne balgán.
2. Fogadd el a hitnek útján.

Dr. Csengődy Lajos
alesperes, Salgótarján.

Husvét utáni V . vasárnap.
A természet templomában.

Délelőttre. — 104. Zsoltár, 27—35.

1. Szövegmagyarávat.

E zsoltár szerzője ismeretlen. Nem sokat tudunk ugyan a többi zsol
tár szerzőiről (Mózesen és Dávidon kívül) sem, valamint a dallambeli utasí
tásokról sem. Mi hálát adunk Istennek, hogy az ősi énekeket évszázadok 
örlő-törlő, pusztító és eltemető hullámverésében megtartotta, mert ezek 
tükörében két változhatatlant látunk: az eget és a lelket, az isteni hatalmat, 
s az emberi szívet, mely éppen úgy sírt és csodálkozott, penitenciázott 
és fogadkozott, mint a ma emberéé.

E zsoltár érdekessége a synopsis, melyben a Genesis I. részével 
szemlélhető. A revideált Károli-szöveg fel is ismerte és fel is tüntette ezt. 
Mintha két zenei opus volna, melyben az alap-motívumok ugyanazok, 
csak a dallam koloratúrája teljesebb a későbbiben. Ha elmélyedve olvassuk, 
Petőfivel kiáltunk: „Óh természet, te dicső természet, mely nyelv merne 
versenyezni véled. . . “ Szinte hallani vélem az eredeti templomi chorál 
zengését-zsongását, mely e zsoltár recitandóját kísérte s a felkavargó 
hangorkánba belevegyült a csodálat, a hódolat, de a pianissimokban az 
Isten felségét megsejtő szív boldog elcsendesedéssel sóhajtozott.

A szöveg nyomon követi a Genesis I. fejezetét, midőn a természet 
megrajzolásában ugyanazt a sorrendet követi s szól először a világosságról, 
mint ős kozmogóniai princípiumról, azután az ég életét bámuló lelke 
elragadtatásának ad hangot; majd a víz, a flóra s' a fauna csodái fölött 
álmélkodik és énekelve elmélkedik.

Alapigénk vezér-gondolata: a gondviselés, az egyetemes providentia 
divinalis. A második gondolat ennek szülöttje: az örvendezés annak tapasz
talásán, hogy mindenek belefoglaltatnak e gondviselés foto-szférájába. 
Az összhang, a harmónia tapasztalása viszont mély és biztonságos hitének 
alapja. Ez a gondolat pedig Jézus gondolata, ki az ég madaraira, a mezők 
liliomára és fejünk hajszálaira kiterjedő gondviselésről tanított, csakhogy
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itt még nem jut el az Atya meleg és szent arcvonásaihoz, noha e zsoltár 
világképe a teremtő és megtartó (gondviselő) Isten fényében és fényéből 
ragyog.

2. Igehirdetés.

„Több dolgok (titkok) vannak földön és égen, mintsem 
bölcselmetek álmodni képes" (Shakespeare); de legnagyobb 
közöttük maga az —  élet.

Mikor a téli hóvihar dühöngve rázta, mint ketrec-rácsot, 
a vasútmenti távírópóznákat s a lihegve, zihálva megálló mozdo
nyokat jégbe fagyasztotta, azt gondoltuk, azt véltük: soha sem 
lesz már tavasz; „kiesett a világ feneke" —  mondogatták a 
fanyar kislelkűek. Pedig a sűrűn szövött ködfüggöny mögött 
ott sugárzott —  talán a Nap ennek a leghűbb képe —  a gondvi
selő Isten szeme. Már a tudomány csalhátatlanságának örve alatt 
valami kibicsaklásról, rend-felborulásról kezdtek beszélni az idő
jósok (meteorológusok); de mi, a theológusok, nyugodt szívvel 
énekeltük: „Mind jó, amit Isten tészen." Igaz, hogy a tél vén 
zsarnoka rátiport a földre s a hóvirág és ibolya ájultan maradt 
jéglába alatt; de mégis győzött az —  élet. Óh milyen hatalmas 
igehirdetést végzett a tavasz, mikor megtörte a tél ravatali pom
páját s a kimosolygó égről alásugárzott a diadalmas élet.

Fecskék cserregnek . . .  Az erdők dús dombköntösükben úgy 
állanak, mint nagykövetek a felséges fejedelem előtt, kinek 
alázattal bemutatják hódolatukat.

Mintha ájulásból magához térő beteg volna, felsóhajt a ter
mészet; a megújhodás, az újjászületés szent mámora fogja igé
zetébe az eget és földet. „Ah élni, élni, mi édes, mi szép." 
(Madách.) '

Kitűnt, hogy az Isten nem a halottak, hanem az élők Istene 
s az Ö keze ott nyugszik, mint bölcs és nyugodt irányító kéz, 
a jelenségek, a változások indító erői felett.

A tavasz szemléltető oktatás az Isten pedagógiájában.
Tanít: 1. arra, hogy van gondviselés, 2. arra, hogy kell újjá

születés.
1. „Mindenek Te reád néznek . . . “ mondja alapigénk. Nézd 

a kicsiny virágot, amit kitárja szirmait, mintha gyönyörittas 
tündér volna, amint szívja, szürcsöli a ráömlő napfényt, hogy 
attól szépséges köntöst kapjon; s ha nem száll reá onnan felül
ről a harmat és eső, ha nem legyezgeti az áldott, csendes esti 
szél, csüggedten lehajtja fejét és meghervad, elalél, meghal. 
Akárcsak a lélek! . . .  Az eltikkadt szarvas fut, törtet a sötét 
erdőben, „hajh, de ha a forrásnak kiszárad az ágya" (Arany), 
leroskad és kimúlik . . . Akárcsak az igére nem talált lélek! .. . 
Micsoda csapás, mikor a föld, mint a kegyelem, érzéstelen, 
szeretet nélkül való emberi szív kiszikkad s „a kenyérnek botja 
eltörik" (105. zsolt.). Jaj, e bot eltűrése koldus-botot terem. 
Olvassátok Jókai egyik igényében (A  szerelem bolondjai), ami
kor a felébredő, az életjogát vitató magyar nemzet egyik aszá
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lyos esztendő után a tavaszi fagy sejtésétől kezdett dideregni; 
hogyan figyelték a hőmérő higanyszálának rövidülését, mert 
ha az 0 alá süllyedt volna, talán ez a nép is elsüllyedt volna.

Háborúban áll a világ, mely nagy büszkén azt hiszi, hogy 
gépeivel, fegyvereivel már ura lett a természetnek, hiszen meg
lopta a levegőt (oxigént von belőle), felröpíti magát a csillagok, 
a futó csillagok pályájára, de láttuk a csak egy kissé túlerős tél 
megbénító, megakasztó hatalmát, midőn a repülőgépek úgy 
hevertek, mint hóbazuhant, megfagyott sasmadarak. Azután lát
tuk az anatóliai földrengés hatását, mikor virágzó városok vál
tak temetőkké. Csak egyet rándítson vállán a vén föld s a „felhő
karcolók" mint széthulló kártyavárak pusztulnak semmivé. Az 
úszó acélkaszárnyák hogy szállanak le az óceán hideg, sötét 
temetőjébe, ha, mint II. Fülöp nagy armadájára, ráfúj a szél 
(„Deus afflavit et dissipati sunt“ ).

Ezért int az igénk: „Elfordítod orcádat és megháborod
nak; elveszed lelkűket, kimúlnak és porrá lesznek újra." (29. v.)

Nem emlékeztek az 1918. év júniusára, mikor a „tejében 
lévő" búzatáblákra rálehelt az éji fagy s a napsütésben hogy 
megbámult a búzatábla, mintha valami barna bagolyszárny terült 
volna a szép zöld rónaságra? Akkor intett az Isten s lett szomorú 
békesség, sírás és megállás.

Minden hatalom és áldás csak egyedül az Ür kezében!
Óh hát csak Előtte van vígasság és bátorság, ő  ad a maga 

végtelen irgalma szerint áldást, hogy a föld kenyeret teremjen, 
„megnyitja kezét és megtelnek jóvoltával" a csűrök, megtelnek 
örömmel a szívek s megújul a föld színe. Ezért „legyen az Ürnak 
dicsőség örökké" (31. v.). Ezért énekeljünk és zengedezzünk 
a mi Istenünknek, amíg vagyunk. (33. v.)

Minden nyíló virág, minden suttogó s a szellőben meg- 
meghajló lomb, minden érő kalász s a belőle asztalunkra kerülő 
kenyér egy-egy betűje ennek az isteni kijelentésnek: van gond
viselés!

II. Ám a tavasz tanít arra is, hogy —  mint a megújhodó 
erdőnek-mezőnek — , nekünk is újjá kell születnünk.

Minden ünnepünk alap-tanítása: „térjetek meg". Minden 
harangkondulás kiáltja: „jö jjetek  az Úrhoz". Minden templom, 
mint felfelé mutató ujj, int: „Istenhez!"

Az Ür, aki a természetben kijelenti magát, mint teremtő 
és megtartó Atya, örömet készít nekünk. De az örömöt viszo
nozni kell! „Nagyobb öröm van az égben egy bűnös meg
térésért . . Az ember örül, hogy visszatért az élet, a tavasz, 
a költöző madár; ám az Isten örül, ha visszatér az Ő tékozló 
gyermeke, a mi bűnös lelkünk.

Ének, dal száll a hegyek lejtőiről, hol szöllőt kötöznek s 
daloló gyermekek versenyt énekelnek a boldogan repdeső 
madarakkal, de az égben a boldog angyalok akkor örülnek, 
ha —  mint alapigénk utolsó verse mondja —  elvesznek a bűnö
sök a földről s hitetlenek nem lesznek többé. (A felszólító módot
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jelentőbe tettem.) Ez az ige fenyegetés és átok, de fogjuk fel 
intelmül és áldásul. Az lesz a keresztyénség teljes diadala, az 
lesz az Isten országának kiteljesülése, ha a bűnösök és hitetle
nek —  elvesznek. De Ö „nem akarja a bűnös halálát, hanem 
hogy megtérjen és éljen11; tehát nem úgy, ne úgy vesszenek el 
a bűnösök —  mert akkor jaj nekünk! — , hogy égi tűz pusz
títsa el őket, mint Sodomát és Gomorrhát, hanem úgy, mint 
a hó, mely eltűnik az áldott napsugárban, de nem semmisül 
meg, hanem megfínomul s míg ismét párává lesz és felszáll, 
minden szennyét, mi rátapadt s megfosztotta szép fehérségétől, 
itt hagy a földön. Ha tűzről beszélünk, ám legyen az az égi 
áldott tűz, a szent Lélek tüze, mely elégeti a bűnt, hogy a bűnös, 
de megtérő szívet Isten templomává szentelje. „Mert az az Isten 
akarata: a ti szentté-lételetek."

Óh, ha ez bekövetkezik, akkor zengjen a zsoltár éneke s 
a föld és ég ölelkezzék hallatára; zengjen a megtérő, újjászüle
tett lelkek hallelulája, mely egyesüljön az angyalokéval: „Áldjad 
én lelkem az Urat; dicsérjétek az Urat.“ (35. v.) Ámen.

Vázlatok.
/. A ké t kéz.
1. Isten keze, amely áldást ad. (27., 28., 30. versek.)
2. Az ember keze, mely hálát ad. (33., 34. versek.)
I I .  A  ké t orca.
1. Amint egymáshoz fordul. (27., 28., 30. versek.)
2. Amint egymástól elfordul. (29., 35. versek.)
I I I .  A kegyelem és hála.
1. Az az Isten ajándéka. (27—30. versek.)
2. Ez az ember kötelessége. (31., 33., 34. versek.)

Délutánra. — Jakab 5, 7— 10.

A béketűrés a várásban.
Csodálatos ez igéknek a Fillippi 4, 4-hez való hasonlósága. 

Mintha két kéz ugyanazt a szót írta volna, két elme ugyanazt 
gondolta volna. „A  ti szelid-lelkűségtek“ —  szól Pál a filippi- 
belieknek —  ismert legyen minden ember előtt. Az Űr közel!11 
Itt is ugyanez az intelem: „Legyetek béketűrők. . .  az Úrnak el
jövetele közel van . . .“ „A Bíró az ajtó előtt áll.“

Csodálatos az egyházi esztendő ez időszakában ez az 
adventi intelem. De mi örök adventben élünk: örök a vágy 
a Megváltónk után, örök a sóhajtozás a megtérés után, örök 
a készen-lét, melyre az Űr szüntelenül int: „Ismét mondom: 
vigyázzatok!11. . .  Ez a várás a mi hitünk egyik megnyilatko
zása, egyik formája s mert minden várás alapja a reménység, 
a mi szívünknek ez a levegője, mely nélkül nem élhet. Az Űr 
imájának II. kéréséből, mely az Ö országának eljöveteléért
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esdekel, a mennyei jelenések, sugaras világ-képéig, mely a tárt 
kapujú égi Jeruzsálemet festi elénk, az egész evangélium tanít, 
int és vigasztal az Ür eljövetelével.

Biztos ez, mint a reggeli és estvéli eső, amire alapigénk 
mutat. A szárazság sokáig tarthat, virágok halnak, füvek sor
vadnak, viruló rétek válnak kopár sivataggá, de egyszer csak 
eljön az áhítva várt eső s az élet és virulás visszatér; az elalélt 
virágok felébrednek, a sorvadt fűszálak újraélednek. Bármily 
nehéz a várás, nekünk tudnunk kell, hogy nem hiába várunk, 
mert „hű az Isten" s az Ő ígéretei beteljesednek.

A szenvedés csak a reménységgel enyhíthető: a beteg nem 
hal meg addig, míg lelke, mint fegyverét letevő vitéz, meg nem 
adja magát s a gyógyulás ott kezdődik, ahol a reménysége 
megizmosul. Alapigénk rámutat a próféták béketűrésére, kik 
az Ür nevében szólották, tehát az Ö követségében jártak, meg
gyilkolhatták őket, de csak a testük omlott össze, ám a fáklya, 
melyet ők, az Isten stafétái, kezökből kiejtettek, más kezekbe 
jutva égett, lángolt és világított.' Sőt új, élénkebb lángolással 
izzott és ragyogott. Ez a titka az evangélium hódításának; az 
ember eleshet, de nem a zászló; az Ür követeit halomra öldös- 
hették, de a holttest-halmon, a hű szívek porai felett meg
állóit a Megváltó. (Jób. 19, 25.)

Mi úgy éljünk, hogy mindig készen legyünk a számadásra. 
„Imé a Bíró az ajtó előtt áll“ —  mondja igénk. Boldog az, 
ki nyugodt szívvelí félelem nélkül várja az ajtó-nyílást, mikor 
megáll a Bíró előtt. Ám ezerszer boldogabb, ki a Bírótól nem 
ítéletet, hanem felmentést hall, mert Ö „igen irgalmas és 
kegyelmes". (11. v.) Ámen.

Duszik Lajos
esperes, Miskolc.

Illusztrációk.
Zsolt. 127. Egy koldus számára, aki utcák sarkán kéregetve szerezte 

meg mindennapi kenyerét, egy kegyes, jómódú ember világos, tiszta szo
bát bérelt, felöltöztette tiszta, rendes ruhába és mindennap cselédjével 
küldette fel neki a szükséges élelmet. Ettől kezdve, ennek az embernek 
legfőbb gyönyörűsége az volt, ha látogatóinak és ismerőseinek újra és 
újra elmondhatta: „Óh micsoda úr, micsoda lélek, aki ott a dombon, ab
ban a nagy házban lakik! Nézzetek körül, a szobám, a bútoraim mind 
ő tőle vannak. Nincs rajtam egy gomb sem, ami nem az ő ajándéka volna. 
Ezt mind ő adta!" — Elmondod-e naponként a te jóltevődről: Ezt mind 
ó  adta nékem!? Micsoda kegyelem! Micsoda szeretet! Erőm, szépségem, 
kenyerem, boldogságom mind Ö tőle van. Az utolsó gombszem, szivem 
minden dobbanása az Ö óránként rajtam megújuló irgalmassága. Azután 
nézz a keresztre s bizonyságtevő erővel mondjad: Ezt mind Ö adta!

Efez. 6 :1—4. Pár esztendővel ezelőtt a szegedi csillag-börtönben 
történt. A halálra ítélt anyagyilkos legény kivégzése napján lelkésze előtt
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negnyitja a szívét: Nagy bűnt követtem el! Dehát különös, hogy elkövet
tem? Én az én szüleimtől soha sem kaptam egyetlen egy jó szót sem. Az 
apám csak szidott, üldözött, amikor részegen a korcsmából hazatántor
gott, káromkodva rontott rám. A saját keresetemet is elszedte és része
gítő italra költötte. Az anyám sem volt jobb. Nekem az anyám soha sem 
adott semmit. Engem az anyám egyetlen-egyszer sem szorított a szívére 
szeretettel. — Ti atyák, ti anyák... !

Zsolt. 73. A szabad Svájc, Bern városában emléket emelt a világ
postának. Ormótlan sziklák tetején kőből faragott, hatalmas földgömb áll. 
Körülötte összefogódzkodott kezű emberek átölelik a kemény, hideg föld
gömböt. Azt hirdeti ez az emlékmű, hogy nincs többé ismeretlen világrész, 
elveszett ember, mert ime az emberi tudás, kultúra keze mindenhová elér. 
— Így öleli át az Isten kegyelme is ezt a mi bűnös, szegény világunkat. 
Nincs többé ismeretlen világ. Nincs egyetlen egy elveszett ember sem, 
mert Isten szeretete, forró ölelése mindenki felé odahajol, mindenkit meg 
akar tartani. Boldog az, aki benne van az Isten kegyelmének ölelésében.

II. Kor. 4:7— 11. Egy ember, aki sohasem volt művész, mégis a leg
híresebb festővé lett, néhány évi nagyon boldog házasság után elvesztette 
hitvestársát. Fájdalomtól sújtott lelke nem talál megnyugvást. Így sóhaj
tozik, legalább egy fénykép maradt volna utána, hogy legalább a mását 
láthatnám. Gyötrődése közben egy különös terv villant át az agyán: meg
festem a feleségem arcképét! Bezárkózik szobájába. Megfeszített képze
lettel maga elé varázsolja megboldogult hitvesének az arcát. Senkit se 
bocsát be magához. Az ételt is csak az ablaknyíláson adatja be magának, 
hogy más arcot ne is lásson, csak ezt az egyet, felesége arcát. így végzi 
nehéz, verítékes munkáját. Hosszú napok múltán, amikor elhagyta szo
báját nagyon sápadt, elgyötört volt az arca, teste, de kezében ott volt 
a nagyszerű és drága alkotás, feleségének arcképe. — A keresztyénnek 
Krisztus arcát, életét kell kiábrázolni. „Hogy a Jézusnak élete látható le
gyen a mi halandó testünkben." Kemény, megfeszített küzdelem ez. Csak 
úgy lehetséges, ha mi is el tudunk zárkózni minden arctól, el tudjuk hanya
golni önmagunkat és mi is olyan határtalan szeretettel tudunk nézni kizá
rólag a Krisztus arcába.

Zsolt. 98. Azt mondja egy történet, hogy Caesar egy győzelmes csa
tája után diadalünnepre gyűjtötte össze katonáit. Jöttek a katonák bol
dogan, győzelmi örömtől mámorosán. Amikor mind együtt volt a sok ezer 
ember, mint egyetlen embernek az ajkáról, úgy tört fel diadalkiáltásuk. 
És ez a diadalkiáltás, amely szólt a győzelemnek, a győzelmes császárnak, 
a nagy úrnak, oly erővel rázta meg a levegő-eget, hogy a tábor felett 
szálldosó madarak élettelenül hullottak alá a földre. — Milyen erőtelen, 
milyen szegényes a mi diadalkiáltásunik, dicséretünk! Szánalmasak az imád
ságaink. Koldus siránkozások, áradozások. Nem harsog bennük az öröm, 
a mi Urunk és Királyunk dicsérete. Mi nem tudunk megmámorosodni az 
ő diadalától.

I. Kor. 15:5—44. Theodosius császár erejének, hatalmának a tudatá
ban ezt a parancsot adta ki: Nyissátok fel a börtönöket, oldjatok meg 
minden bilincset, hogy minden fogoly szabad és boldog legyen. — Elbiza
kodott emberi hang. önerejének a túlbecsülése, mert ilyen parancsot egye
dül Krisztus adhatott, aki valóban megoldott minden bilincset. Feltörte a
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bűn, pokol zárait és amit Theodosius nem tehetett meg, megnyitotta a 
sírokat is.

Zsolt. 104 : 27—35. Az amerikai gangster világgal kapcsolatosan egy 
megindító kép és hír jelent meg. Egy kisleánykát raboltak el a banditák 
és homokban, ládába zárva tartották hosszú időn át. Mikor a lefizetett 
váltságdíj után visszakerült a szüleihez, a kisleányka holtra sápadva, meg
gyötörve feküdt az ágyán. Állandóan azokat az újságokat, képeslapokat 
nézegette, amelyek az ő eltűnéséről szólották. Képeket közöltek a félel
mes banditákról, .a szörnyű homokos ládáról, amelyben nehéz kínok között 
sorvadozott. Eközben ijedt tekintete találkozik szüleinek a könnyes 
szemével, akik nem tudnak eltávozni az ágyától, hanem szüntelenül nézik 
újra megtalált gyermeküket. És ezeknek a szemeknek a nézésétől gyó
gyult az élő-halott kisleány. Mert ott van e nézésben a lefizetett váltság
díj, a minden áldozatra kész szeretet, amely megtudta nyitni ismeretlen 
börtönök, kínzó kamrák zárait és visszahozta a régi hajlékba. — Így 
sugárzik felénk a Krisztusban az Atya tekintete.

Jakab 5 : 7— 10. „A föld minden 24 óra alatt a tengelye, 365 nap 
alatt pedig a nap körül fordul meg. Örökké útban vagyunk.1' Nem állhatsz 
meg. Nem mondhatod, megfékezem életem tüzes paripáját, leszállók éle
tem robogó vonatjáról. Menned kell, visz a föld, sodornak a változó idő 
habjai. Mindig új évszázadok, új planéták felé. — Ez a félelmes valóság a 
hivő ember számára egy boldogító illusztáció a reménységhez. „Az Úrnak 
eljövetele közel van.“

Rozsé István
alesperes, Nyíregyháza.

Bölcsőtől a koporsóig.

Az egyházkelés.
Az egyház egyik legrégibb szent cselekménye. Eredete sze

rint III. Mózes 12 a történeti alapja, ahol részletesen el van 
rendelve, hogy a gyermeket szült asszonynak fiú vagy leány ese
tében hány nap múlva milyen áldozatokat kell bemutatni. Bűnért 
való áldozatot, az anya és gyermeke megtisztulásáért. Ez a bű
nért való áldozat önkéntelenül is az eredendő bűnre mutat és 
teljesen kultuszi értelme van, t. i. a szülő asszony mindaddig 
tisztátalan volt a templom és az istentisztelet számára, míg ezt 
be nem mutatták. A másik egészen égő áldozat volt, hálaadás
képpen a gyermekáldásért. Gondoljunk az ótestámentom nagy 
gyermekszeretetére.

Az ószövetség felfogása szerint a nemi élettel kapcsolatos 
dolgok, a születés, halál stb. kultuszilag tisztátalanná tették az 
embert, ezért kellett tisztulási áldozatot bemutatni. Bár az Űr 
Jézus tanítása szerint csak a bűn (Isten akaratának áthágása)
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teszi tisztátalanná az embert, —  mégis ez az ószövetségi szent 
cselekmény a keresztyénség területére is átjött (ha értelme meg 
is változott), nem kis mértékben azért, mert az Ür anyja, Mária, 
is eleget tett (Lk. 2.) az ótestámentomi törvénynek.

Ezen a vonalon került át az ószövetség területéről az ős
egyházba, bár az evangélium hatása alatt lassan a kultuszi tisz
tulás helyett a hálaadás jellegét vette fel.

Keleten még sokáig maradt meg a kultuszi tisztátalanság 
gondolata. Alexandriai Dionysios írja, hogy az ilyen, még tisz
tátalan asszony néni mehet a templomba és nem veheti az úr
vacsorát sem. Érdekes az egyházkelés régi keleti rítusa is: a 
negyvenedik napon (III. Móz. 12.) az anya gyermekével és a 
keresztszülőkkel megjelent a templomajtóban, ahol a pap várta. 
A gyülekezettel imádkozott az anya megtisztulásáért és a gyer- 
nekért, majd a signatio crucist használva bekísérte a templomba. 
Ugyanúgy a kopt egyháznál is, ahol még az anyát és gyermekét 
szent olajjal is homlokon érintették.

Nyugaton más felfogás lett uralkodóvá az egyházkelést ille
tőleg. Nagy Gergely írja, hogy a szülő asszony gyermekszülés 
után azonnal mehet hálátadni a templomba. III. Móz. 12-őt „szel- 
lemileg“ kell értelmezni. Ha a vérfolyásos asszony (Mt. 9, 21.) 
megérinthette az Ür ruháját, miért ne mehetne a szülő asszony 
templomba akár rögtön is. Azonban a negyven nap nyugaton is 
elő volt írva. (Ez a hat hét nálunk is sokfelé a mai napig is meg
maradt. Tótnyelvű gyülekezetekben az egyházkelő asszonyt 
„hatvasárnapos“ -nak nevezik!) A szertartásnak is jóidéig még 
purificatio jellege is volt, bár a rituálé romanum óta már csak 
benedictioról, hálaadásról van szó és ezt az asszony szabad el
határozásától teszi függővé.

Itt az egyházkelés formája a következő volt: a pap az ajtó
ban adjutoriummal (Zsolt. 121, 2.) fogadta az asszonyt, majd 
felolvasta a 24. zsoltár 5— 6. versét. Ezután az asszony az oltár 
elé térdelt: Kyrie, Miatyánk, antifona, kollekta és áldás követ
kezett. Bár az egész szertartás jóformán teljesen hálaadó je l
legű, —  az elején és végén használt szenteltvíz és a templom
ajtóban végzett szertartás mégis kultikus tisztulásra emlékeztet.

A reformáció bizonyos tekintetben elmellőzte ezt az ősi szo
kást, mert evangéliumi szempontból hamis képzétekkel és félre
értésekkel kapcsolódott. A lutheri irányú ágendák egy része 
azonban mégis megőrizte a szokást. A racionalizmus csaknem 
teljesen kiirtotta (a nagyobb városokban sikerült is csak
nem teljesen!) és sokfelé csak mint az anyákért és gyerme
kekért való imádság maradt meg a gyülekezeti (oratio oecumen- 
cia) imádsággal kapcsolatosan. A reformáció első századaiból 
való ágendák a szülő asszony szabad belátására bízzák az egy
házkelést, mint hálaadást és kegyelemért való könyörgést. Meg
említésre érdemes, hogy egy délszász eredetű 1651-ből való 
agenda milyennek írja le az egyházkelés szertartását: a templom
ajtóban a lelkész az egyházkelő asszonyt Zsolt. 121, 8-al fogadja,
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Igehirdetés után hálaima a szószéken. Istentisztelet után az asz- 
szony gyermekével és a vele levő családtagokkal az oltár elé 
jött, ahol rövid beszéd, ima és áldás következett. A legtöbb 
agenda azonban igen rövidesen intézi el a kérdést: az egész 
szertartás rövid beszédből, imádságból és áldásból áll.

Az egyházkelés az evangélikus egyház területén egészen 
rövid benedictio formájában megmaradt. A finn egyházi törvény- 
könyv is megemlékezik erről az egyházi cselekvényről is (min
den egyházi szent cselekmény végzését egyházi törvények egy
ségesen szabályozzák!), bár evangéliumi szabadsággal kezeli és 
elmulasztása miatt nincsen egyházi fegyelmezés, de elvégzését 
sem jegyzik fel az egyházi könyvekbe. A szertartást az első 
templomozás alkalmával, vagy házi keresztelésnél otthon végzik 
el hálaadó imádsággal és kézrátétellel kapcsolatos áldással: Az 
Ür vezéreljen téged igazságával és kegyelmével most és mind
örökké.

A magyar evangélikus egyház területén az egyházkelés a 
reformáció kezdete óta a mai napig érvényben volt. Az isten- 
tisztelet minden kérdése (liturgia) az egyház szent cselekményei
nek problémái döntés szempontjából elvi okokból a zsinat elé 
tartoztak. Ezen a nyomon járt az 1707. évi rózsahegyi zsinat, 
amely az istentisztelet és egyházi szent cselekmények kérdéseivel 
foglalkozván az egyházkelésről a XIII. kánonban így ír: „a gyer
mekágyast teljes felépülése előtt ne avassák be a fekvésnek bi
zonyos meghatározott idejét azonban ridegen nem kell meg
szabni." Sajnos a zsinat nem rendelkezett az egyházkelés szer
tartását illetőleg.

A magyar ágendákból sem tudunk meg többet. Heltai Gás
pár (1559), Bornemisza Péter (1577) ágendái mint legrégibbek 
is már a mai formát adják: beszéd, ima, áldás. Csak a beszédek 
hosszúak, —  hiszen akkor még nem mérték órával a keresz- 
tyénséget. Az ú. n. keresztúri ágenda (1598), majd a későbbiek 
közül Szeberényi, Baltik, Gyurátz, Székács (tót nyelvű), Karsay- 
Czékus ágendája és a legújabb Raffay ágenda is ugyanígy adják 
meg egyformán az egyházkelés formáját: beszéd, ima és áldás. 
Többre hiszen nincs is szükség. A tót nyelvű ágendákban az asz- 
szonnyal mondandó imádság után van még egy másik ima is, 
amelyet a jelenlevő asszonyok mondanak az egyházkelő asz- 
szonyért.

Elvi szempontból röviden azt mondhatjuk, hogy bibliai alap
ját és gyülekezetépítő jellegét tekintve feltétlenül megtartandó 
és visszahonosítandó ott, ahol már elhagyták. A mi gyülekeze
tünkben is elhagyták már, de ma ismét gyakoroljuk és senki 
nem hagyná el semmiért sem. Egy a fontos falusi gyülekezetek
ben is: az egyházkelés nemcsak parasztasszonyok privilégiuma!

Gyülekezetépítő ereje ennek az egyházi szent cselekmény
nek csak akkor lesz valóban, ha a gyülekezetnek legalább az 
asszonyai vesznek részt az egyházkelésen. Foton az egyházkelést 
előre be kell jelenteni. Istentisztelet után előzetes hirdetés alap-
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ján az asszonyok visszamaradnak a templomban az egyházkelé
sen. Adjutórium. Mindenesetben felolvassuk Lukács 2, 22— 23-at, 
majd rövid beszéd Isten segítségéről, az anyai hivatás szépségei 
és felelőssége az anyai imádság hatalma, a gyermek jelentősége 
(egykés gyülekezetben ezért fontos, hogy az asszonyok jelen 
legyenek!) majd Isten kegyelmére való hagyatkozásról egy 
bibliai hely alapján. Minden perikópa ad igét ez alkalomra. Á 
beszéd rövid legyen. Imádság az esetnek megfelelően ágenda 
szerint, majd a jelenlevő asszonyok imádkoznak egyházkelő 
asszonytársukért. Végül áldás. Az egyházkelő asszony az imád
ságot az oltár elé térdelve mondja. Törvénytelen gyermek ese
tében a túlzott ostorozás eltévesztett dolog: a népi erkölcs meg
ítélésben az egyke és az egyse súlyosabb dolog a törvénytelen 
gyermeknél. A törvénytelen születések száma a törvényesekkel 
együtt szokott csökkenni és egyforma megítélés alá esik. Külön
bözzék az egyházkelés, a beszédben mutassunk rá a bűnre, de 
ne feledkezzünk meg arról, hogy az egyházkelés hálaadás a 
gyermekért. Éppen ezért van egyházépítő és nemzetnevelő óriási 
feladata a gyülekezet életében az egyházkelésnek. Az asszonyok 
gyülekeztének jelen kellene lennie minden egyházkelésnél —  és 
ez mindenütt szépen megvalósítható. Ebben az esetben termé
szetesen a rövid igehirdetés is tekintettel van a jelenlévő többi 
asszonyokra is. Sok helyen az egyházkelő asszony a templomba 
hozza magával gyermekét is. Helyes szokásnak tartom, bár téli 
időben megvalósítása a fűtetlen templomok miatt igen nehéz. 
Elvi szempontból kötelezővé nem szabad tenni. A gyülekezet 
építő eszközök közül az egyházkelést ismertem fel a legáldot- 
tabbnak a fóti gyülekezetben, különösen, amióta közösségben 
gyakorlom.

Minta.
Áldja meg az Úr idejöveteledet és elmeneteledet most és mindörökké. 

Ámen.
Felolvasom Isten igéjéből előtted, Testvér Lukács 2, 22—23-at és 

Zoltár 118, 17-et.
Ez az ige bizonyságot tesz arról, hogy te édes Testvérem, ősrégi 

bibliai szokás szerint álltái ide Isten oltára elé. De nemcsak szokásból 
cselekedted ezt, hanem főképpen azért, hogy hirdesd „az Ür cselekedeteit'1.

Senki jobban át nem élheti az Ür cselekedeteit, mint a szülő asszony, 
aki kénytelen fájdalmai és gyötrelmei között megtapasztalni, hogy csak 
Isten segítsége mentette meg őt. Hogy nem halt meg, hanem él — az 
Isten kegyelme csupán.

Érzed-e, Testvérem, hogy Isten a halál sarkában járatott meg téged. 
Az az Isten, aki Fiát az Ür Jézust is a halálból támasztotta fel új életre — 
veled is kegyelmesen bánt, mert az életet újra néked ajándékozta, hogy 
hirdethesd nagy cselekedetét. Jól tetted azért, hogy mint az Ür anyja — 
Mária, te is eljöttél, hálaadásra Isten elé.

De Isten kegyelme még másban is megmutatkozott: gyermeket adott 
néked az Isten! Isten kiválasztott téged, hogy gyermeked világra-hozata-
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Iával, nevelésével szolgáld az ő dicsőségét e földön. Ezért nincsen nagyobb 
hivatás a földön az édesanyáénál. Senki nem érti meg jobban a golgotái 
áldozatot az édesanyánál, mert az életét ő is kockáztatja, hogy életet 
adhasson — és senki jobban nem szolgálhatja Isten dicsőségét, mert a 
jövendőt neveli Isten szolgálatára.

Legyen áldott azért minden édesanya, aki életének cselekedeteivel 
így szolgálja Isten ügyét, legyen áldott minden ima, amely Istenbe fogód
zik, minden lélek, aki hálából az életért életet akar Istennek áldozni, 
aki kegyelemért szolgálatot akar adni.

Jer Testvér, borulj le Isten előtt és hálaadó imádságban hirdesd az 
Ür cselekedeteit, hogy nem haltál meg, de élsz: újszülött gyermekeddel 
együtt boldogan Isten dicsőségére.

Jer, imádkozzál.
Közös imádság az asszonytestvérekkel az egyházkelő asszonyért.
Miatyánk, áldás kézrátétellel.

Zászkaliczky Pál
esperes, Fót.

Észrevételek
a „Lelkipásztor" 1940. évi 4 . szám ának  

„Katonam isszió" cim ű közlem ényére.
1. Az 1939. II. t. c. (42. 50. 54. §.) szabályozza a papok és papjelöl

tek hadkötelezettségét. A törvény alapján jövőben a lelkészek békeidőben 
is hivatásuknak megfelelő és a tábori lelkészi alkalmazáshoz szükséges 
katonai szolgálat teljesítésére kötelesek.

Ennélfogva nincs szükség arra, hogy valamely hatóság bármilyen 
külön intézkedéssel „már most a háborús szolgálatra" nevelje a lelké
szeket.

2. „A katonai lelkészet háborús szolgálatainak kereteit már most" 
kiépíteni, illetve erre vonatkozóan intézkedéseket tenni, a polgári egyházi 
hatóságnak nem feladata és erre nincs is módja. A kereteket időközön
ként az illetékes minisztérium állapítja meg a törvény alapján, a keretek 
kitöltésére ez idő szerint a római katolikus és protestáns tábori püspökség 
hivatott.

Nemcsak a „katonasággal foglalkozó", hanem minden lelkésznek 
hivatásából folyó kötelessége, hogy „minél többet adjon az örök evan
géliumból". A katonasággal foglalkozó lelkészek ebből a szempontból 
különleges nevelésben aligha részesíthetők. A nevelést a lekészképzésnek 
és a lelkészek szolgálatát irányító és állandó ellenőrző egyházi hatóság
nak kell elvégeznie. Kétségtelen azonban hogy az egyházi hatóság eme 
munkája eredménytelen, ha a lelkészek maguk nem igyekeznek hivatásu
kat híven betölteni.

3. A katonai istentiszteletek jelenlegi sorrendje akkor alakult ki 
(1924.), amikor az evangélikus egyházban a régi istentiszteleti rend volt 
érvényben s amely a katonai istentisztelet rendjével majdnem teljesen 
azonos.
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Az új evangélikus istentiszteleti rend alkalmazásának olyan esetben, 
amikor evangélikus lelkész kizárólag evangélikus honvédegyénekből álló 
gyülekezetnek szolgál, természetesen semmiféle elvi akadálya sincs. Gya
korlatilag azonban még ilyenkor is könnyen felmerülhetnek elháríthatat
lan akadályok. Az új istentiszteleti rend templomot, orgonát, kántort igé
nyel. A honvédségnél azonban mindez vajmi ritkán áll rendelkezésre. 
S ha itt-ott, egyik vagy másik kivételes esetben mégis rendelkezésre áll, 
akkor meg az lesz akadály, hogy magának a polgári gyülekezetnek is 
szüksége van a templomra s ezért a honvédség istentiszteletét rövidre 
kell szabni, ami megakadályozza a szóban lévő rend alkalmazását.

4. Egyházi szempontból kétségtelenül az volna kívánatos, hogy min
den lelkészi állomáshelyen, vagy még tovább menve, minden jelentősebb 
helyőrségben legyen evangélikus lelkész. Ennek a kívánalomnak meg
valósítására azonban nemcsak a jelenben, hanem sohasem lehet komolyan 
számítani. Legfeljebb akkor történhetnék ez meg, de még akkor sem 
teljesen, ha a hazai evangélikus egyház olyan missziót tudna kifejteni, 
hogy az ország egész lakosságát megnyeri magának. Ismerve egyházunk 
évszázados sorsát és jelenlegi helyzetét, erre a változásra még csak gon
dolni sem lehet. Így tehát az evangélikus egyház a honvédség lelkigon
dozása tekintetében kénytelen elfogadni a jelenlegi megoldást, amely 
szerint református és evangélikus lelkészek szolgálnak a protestáns hon
védeknek. Nem vitás, hogy ez a megoldás korlátozást jelent. A korlátozás 
azonban nemcsak az evangélikus, hanem a református egyházat is érinti. 
Éppen azért az volna rendjénvaló, hogy ezt a helyzetet mindegyik fél 
tudomásul venné anélkül, hogy a maga korlátozottságát akár a másik 
féllel szemben, akár pedig csak a saját kebelében panaszosan felemle
getné. Korunkban, amikor annyi szép szólam hangzik el a keresztyén ösz- 
szefogásról s amikor az összetartozást többféle szervezet gyakorlatilag 
is érvényesíteni törekszik, a valóságos, vagy vélt sérelmek emlegetése 
helyett inkább hálásan és örvendező lélekkel kellene fogadni azt, hogy 
szűkebb-körű összefogás és együttműködés legalább nálunk és legalább 
kisebb körben intézményesen megvan. Kifogásokat és követelményeket 
bármelyik fél csak akkor hangoztathatna jogosan, ha a saját kebelében, 
ahol tehát a másik félre való tekintet nem befolyásolhatja, minden vonat
kozásban teljesen és tökéletesen betöltené hivatását.

5. A polgári lelkészeknek a honvédség lelkigondozásában való közre
működését követelményként felállítani nem szükséges. Ez a közreműkö
dés ugyanis kezdettől fogva megvolt és jelenleg is megvan. Minden olyan 
honvédségi lelkésszel el nem látott helyőrségben, ahol református vagy 
evangélikus (esetleg református és evangélikus) lelkész van, a tábori 
püspökség felkérésére és megbízásából vagy az egyik, vagy a másik, eset
leg mind a kettő vállalta a honvédség kisegítő lelkigondozását. A polgári 
lelkészek eme szolgálatának igénybevételéhez a tábori püspökség annak 
idején mindegyik egyházkerület püspöki hivatalának hozzájárulását ki
kérte és megnyerte. Nem kétséges, hogy ezek a kisegítő lelkészek a 
honvédségben beható és egyéni lelkigondozást nem tudnak végezni, de 
kérdés, vájjon a saját polgári hívei körében bármelyik, vagy éppen minden 
lelkész valóban teljes mértékben és a kívánt eredménnyel végzi-e el 
lelkipásztori szolgálatát? A honvédség tényleges lelkészei tudják és mé-



lyen fájlalják, hogy a kitűzött cél mögött messze elmaradnak. Elfogultság, 
vagy éppen rosszakarat gyanújának teszi ki magát, aki másoktól többet 
követel, mint amennyit ő maga ugyanabban a hivatásban végez és elér.

6. A katonáknak biblia-órákon, biblia-körökben és egyháztársadalmi 
életben való rendszeres részvételét megszervezni és biztosítani nem lehet. 
A katonai szolgálat természetéből következik, hogy sem a tiszti kar, 
sem a legénység nem rendelkezik idejével úgy, hogy egyházi összejövete
leken rendszeresen, vagy akár csak szórványosan is részt tudna venni. 
Még akkor sem volna ez lehetséges, ha az összejövetelek időpontját 
összhangba igyekeznénk hozni a katonai szolgálat követelményeivel. A leg
kedvezőbb esetben is csak arról lehetne szó, hogy egyesek, akik belső 
indítást éreznek, az ilyen alkalmakat egyszer-másszor igénybeveszik. Ha 
az istentiszteletekre való vezénylés is bírálat tárgyává tehető s ha az 
ilyen megjelenés lelki hatása és értéke is kétségbe vonható, mennyivel 
inkább vonatkoznék ez a többi, alkalmi összejövetelre.

7. Az az elgondolás, hogy a katonai parancsnokságok a legénység 
napi foglalkozási rendjébe 1— 1 lelkiórát is felvennének, az álmok és 
ábrándok világába tartozik. Nemhogy naponként, de még sokkal nagyobb 
időközönként is felette nehéz 1— 1 lelkióra, vagy akár csak félóra be
iktatása. A katonai szolgálat annyira igénybeveszi az egyént és annyira 
lefoglalja az időt, hogy rendszeres és gyakoribb lelkióra beiktatása lehe
tetlen. A honvédség lelkészei megtesznek minden lehetőt, hogy hivatásukat 
betöltsék, szolgálatuk azonban csak a rendelkezésükre álló keretek között 
mehet végbe. Itt egyébként figyelembe kell venni azt is, hogy a honvéd
ség nem „zsoldos'1, hanem néphadsereg. A legénységre nézve tehát a 
katonai szolgálat nem élethivatás. A honvéd a polgári életből jön és 
oda tér vissza. Katonai szolgálata előtt és után is a polgári lelkész gon
dozása alá tartozik. Ha a polgári lelkész és általában a polgári élet (család, 
iskola, egyház és egyháztársadalom) megfelelő nevelést nyújt, akkor az 
egyén a katonai szolgálat tartama alatt — és persze az után is! —, 
kellő lelki életet él. Az ilyen egyén mindig megtalálja a módját annak, 
hogy lelki élete folyamatosságát biztosítsa, habár ennek biztosítására nincs 
is intézményes keret.

8. A honvédség lelkigondozásának hivatásos munkásai és irányítói 
is tudatában vannak a követelményeknek, ámde jól tudják azt is, hogy 
a követelmények megvalósítására csak a lehetőség keretei között törer 
kedhetnek. A katonaélet „valóság" s keresztyén embernek — keresztyén 
lelkipásztornak is! — számolnia kell a „valóság“ -gal. Nem tűzhet maga 
elé, kivált pedig nem szabhat mások elé olyan feladatokat és nem támaszt
hat olyan követelményeket, amelyek — ha talán nem mozognak is éppen 
légüres térben, de — mindenesetre csak elképzelt és nem valóságos viszo
nyokat tartanak szem előtt. A honvédség lelkigondozására vonatkozóan 
is érvényes az, amit egyszer valaki nemzeti vonatkozásban mondott: „Mi 
is tudtuk volna, mit kellene cselekednünk, de mégis csak azt cselekedtük, 
amit lehetett".

Balikó Lajos
m. kir. esperes.



198

K a te d rá n .

Konfirmáció.
Helyzetkép.

I. „Az egyháztól elidegenedteknek egész világát a megkonfirmáltak- 
nak tömege alkotja, akik kivétel nélkül mind Isten és a gyülekezet színe 
előtt ünnepélyesen fogadalmat tettek, hogy az Úréi maradnak, s az övéi
ként járnak, akiket az egyház áldásával és az Úrvacsora élvezésének jogával 
ruházott fel, ...akik az Úr asztalához járultak és ott az Ő testét és vérét 
vették... Ijesztő tény: de csodálkozhatunk rajta?! Bennünket az évről-évre 
előkészített és végrehajtott általános egyházi cselekménynek (a konfirmá
ciónak) ez az elgondolkoztató eredménye annyira nem lep meg, hogy 
egészen természetesnek találjuk... Az egyház ezen az úton saját pusztu
lását munkálja.11

Ezek a szavak 70 évvel ezelőtt hangzottak el W ichern ajkáról. Élessé
gükben és keménységükben nem az akadékoskodó bíráló túlzott aggálya 
szólal meg, hanem egyházáért felelősséggel égő lélek látása jajdul fel.

A helyzet nem különb magyar evangélikus egyházunk m ai életében
sem.

Ünnepélyes csendben, fehér virágdíszbe öltözött oltár előtt, meg- 
hatódottságtól könnyárban úszó tömött templomban gyermekek szája hit
vallásra nyílik a Krisztusban Atyánkká lett Istenről és mindhalálig tartó 
hűséget ígér Néki.

Nemde, hitvalló sereg ez, amely „vallást tesz szájával az üdvösségre11 
és ünnepélyesen kinyilatkoztatja készségét, hogy megharcolja a hitnek 
harcát és mindvégig megáll?

Annyira megszoktuk már, hogy a hitvalló és fogadalmat tevő ifjúság 
délibábként magától értetődőleg eltűnik az egyházi közönbösség homok- 
sivatagjában, hogy észre sem vesszük azt a hazugságot és papi segédlettel 
szentesített színjátékot, mely itt a legszentebb dolgok körül lejátszódik.

Hogyan merjük természetesnek venni azt a tényt, hogy erre a hit
valló ifjúságra egyházunk és Isten a nagy átlagot tekintve nem számít
hat?! Vagy ha ezektől a gyermekektől nem várhatunk mást, akkor hogyan 
engedhetjük, hogy kötelességből, a gyermekkor tudatosítatlanságában, 
komolytalanul szájukra vegyék ezt a hallatlanul vakmerő mondatot: én 
hiszek, és ebben a hitemben megmaradok?!

És ezzel az igazságtartalom és belső komolyság nélküli ünnepélyes 
cselekménnyel egyházunk kibocsátja ifjúságát. A konfirmáció után nincsen 
egyetlen eszköz sem az egyház kezében, mellyel továbbra is az ige állandó 
tanításában tarthatná az ifjú nemzedéket. Míg a meg nem konfirmált 
ifjúságot a vallástanítással, iskolai kis gyülekezettel és egyéb iskolán kí
vüli gyermekmunkával, gyermekistentisztelettel, konfirmációi oktatással 
neveli, addig a népiskolai kor után a már nem kötelezhető istentisztele
ten és az igeszolgálatot tekintve néha nagyon kétes értékű ifjúsági egye
sületi munkán kívül (gondolok arra, hogy sok helyen ez a munka szín
darabok játszásában merül ki) nincs lehetősége és alkalma, hogy a meg
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keresztelt gyermeket az ifjúkor kísértései és forrongásai közepette el
vezesse a keresztségben kapott kegyelmet elfogadó személyes hitre. Egy
házunk a konfirmációban jelenleg egyházilag érettnek nyilvánítja gyer
mekeit a gyermekkor határán, majdnem egészen elbocsátja nevelő mun
kájából, s ezzel nemcsak a gyermekkeresztségben magára vett feladat 
teljesítésétől áll el igen korán, hanem lemond arról is, hogy öntudatos 
keresztyén gyülekezetei neveljen.

A konfirmáció problematikájának vázolását az előbbiekből leszűrt 
kettős té te lle l kezdjük: 1. Egyházunk je len leg i kon firm á c ió i gyakorla tában  
s tru ccp o litiká t fo ly ta t, m e rt a kon firm ációban célul tűz i k i személyes 
h itva llásra  és ígé re tté te lre  való elvezetést, de ezt a cé lt e lé rtnek n y il
ván ítja  o lyan körü lm ények közt, m elyek éppen az e llenkező jérő l tanús
kodnak; nem akarja  észrevenni a je len leg i kon firm ációban re jlő  belső 
valótlanságot s azáltal, hogy a kon firm á c ió i h itva llás t és ígére te t nem  
veszi halálosan kom o ly  do lognak, részesévé vá lik  a gyerm ek Isten és 
gyülekezet színe e lő tt tö rténő hazugságának.

2. Egyházunk je len leg i kon firm á c ió i gyakorla táva l m egtagadja a ta
n ító -szo lgá la to t az ifjú ság  legkritikusabb  időszakában, és le lk i érettség  
né lkü l k iengedi gyerm eke it katehumenátusából.

Ezzel a kettős tétellel kifejezésre juttatjuk azt a meggyőződésünket 
is, hogy a konfirmáció problémája a katedra határán és a teológiai dis- 
kussió érdekterületén túlnőtt egyházunknak egyik életkérdésévé.

Hála Istennek, sokan lá tjá k  ezt m ár így. Tudunk lelkipásztorokról, 
akiknek minden évben új lelkiismereti gyötrelmet okoz a konfirmáció, s 
akik éppen ezért belső tiltakozással állnak a konfirmációi oltárnál.

Nem lehet egyházunk életének ezt a kérdését tompítani azzal, ha 
rámutatunk mai konfirmációnk néhány lá tha tó  eredményére. Ki akarná 
ezt letagadni?! A helytelen egyházi gyakorlatlpan is munkálkodik Isten 
igéje, mely nem térhet vissza üresen, de az egészet tekintve mégis csak 
bizonyos, hogy az egyház a mai konfirmációval ellő kitűzött célja mellett. 
Az, hogy az Istennek kegyelme áldással is kíséri ezt a belső válságot 
rejtő egyházi munkát, nem ment fel bennünket az alól, hogy ne keres
sük fáradhatatlanul a megoldást.

Nem lehet egyházunknak ezt az életkérdését elintézni azzal sem, 
ha az egyház lá thatatlanságára és az ige re jte tt m unkájára  hivatkozunk. 
Igaz, senki nem tudhatja, hogy a megkonfirmált tömegben mennyi Isten
nek valóságos népe, s azt sem lehet megállapítani, hogy kiknek a kon
firmációi hitvallásában lobog Isten igéje ébresztette személyes hit, de ne 
feledkezzünk meg a lutheri tanításnak másik oldaláról: az egyház jelen
létének vannak lá tha tó  jelei, az ige és a szentségek. A megkonfirmáltak 
közül istentiszteleti életet élő kicsiny csapatból, de még inkább az úr
vacsorázó „maradékból" se jthe tjük  Isten népének határait a megkonfir
máltak körén belül s fájdalmasan vehetjük tudomásul, hogy a látszólag 
hitvalló sereg tulajdonképpen nem is volt hitvalló tábor.

II. Az előbbi elgondolkoztató eredményhez járul a mai konfirmáció
nak ,,ka tedra i“, katechetikai problémája: a konfirmáció jelenleg egy
házunkban — tisztelet a kivételnek — egyházunk evangélium i tanításával 
szemben való hűtlenségünket és pedagógiai érzékhiányunkat m utatja .

Terítsük ki magunk elé a ma használatos konfirmációi kátékat és
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mérjük le hitvallásszerüségiiket! Nagy többségüket tekintve nemcsak, 
hogy nem a hit által való megigazulás, a bűnbocsánat örömhírének köz
ponti evangéliumi igazságából felépített tiszta egyházi tanítást képvisel
nek, hanem néhol expressis verbis olyan tévtanítást adnak, melyet egy
házunk hitvallási irataiban, vagy hitvallásos teológiájában expressis ver
bis eretnekségnek ítélt. Nem lehet nyugodt lélekkel tudomásul venni azt 
a tényt, hogy a gyülekezeteinkben folyó konfirmációi oktatás vezér
fonala — megint csak az átlagot számítva — nem Istennek hamisítatlan 
igéjét megszólaltató lutheri tanítást foglal magában. A régebbi konfir
mációi káték feletti elégedetlenség az utóbbi évek során teremtett már 
egy-két hitvallásszerűbb kátét is, de azért sokan még mindig hiányolunk 
olyan konfirmációi könyvet, melyben exisztenciálisan, lényegszerűen és 
tisztán hangoznék fel egyházunk tanítása.

Konfirmációi oktatásunknak kisebbrendü de elhallgathatatlan nehéz
sége konfirmációi kátéink átlagos d id a k tika i gyengesége. Készítőik, egy 
vagy kettő kivételével, alig számoltak azzal, hogy 12 éves gyermekekkel 
kell az evangélium igazságait megértetni és elsajátíttatni. Mentségükre 
szolgál, — és ez adja itt a tulajdonképpeni nehézséget —, hogy egyházi 
tanításunknak vannak olyan részei, melyeket nem tehet gyermekszerűvé 
tenni anélkül, hogy közben meg ne erőtlenítenénk. Minden esetre a kon
firmációi válságot elmélyíti az a körülmény, hogy egyházunk óvakodott 
dönteni: a gyermek értelmi és lelki felfogóképességére tekintettel en- 
ged-e inkább az egyházi tanítás teljességéből s gyermekeledelt ad, vagy 
pedig, ha ragaszkodik Isten teljes igéjéhez, akkor a konfirmációt éret
tebb korra helyezi-e. A döntés elől nem lehet meghátrálni azzal a kényel
mes állásponttal: hiszen mi felnőttek sem „értjük11 meg azt, ami a Gol- 
gothán történt, vagy az oltáron az Ür szent vacsorájában történik. Nem 
arról van szó, hogy a serdülő a konfirmációban intellektuálisan végére 
járjon Isten titkainak, de sokkal inkább arról, hogy a pubertás korában 
élő léleknek egyszerűen hiányzik az a befogadóképessége, mellyel ön
tudatosan és maradandóan magába szívhatná az egyház tanításának tel
jességét.

III. A konfirmáció mindezeken túl teo lóg ia i kérdés is, melynek tisz
tázatlansága csak hozzájárul a konfirmáció mai problematikájához. A kon
firmációnak nincsen olyan kialakult értelmezése, amelyhez tarthatnánk 
magunkat. A konfirmáció történetének egyes fázisai és a konfirmációt 
meghatározni próbáló újabb törekvések más és más tartalommal töltik 
meg a konfirmáció keretfogalmát. Hogy mi az igazi evangélikus konfir
máció, erre nincsen egyöntetűen és egységesen megfogalmazott válasz.

Ez a konfirmációi helyzetkép kötelességünkké teszi, hogy teológiai
lag helyes és az egyház életében célravezető konfirmáció kialakítására 
törekedjünk.

Örökség.
Anélkül, hogy a teljességre törekednénk, emeljünk ki a konfirmáció 

történetéből néhány mozzanatot, melyek közelebb segítenek a konfir
máció fogalmának tisztázásához és új egyházi konfirmációi gyakorlat 
kialakításához.

A konfirmáció a római katolikus egyházban bérmálás néven újszövet
ségi reminiszcenciákra alapnélkül támaszkodó „szentség11. Amikor a püspök
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a bérmálkodónak homlokára megszentelt kenettel keresztet rajzol, közben 
ezt mondja: „Megjelöllek a kereszt jelével és konfirmállak téged az 
üdvösség kenetével az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében.'*

A lutheri reformáció a római katolikus bérmálást elvetette egyfelől 
azért, mert nélkülözi a szentség újszövetségi ismertetőjeleit, másfelől azért, 
mert csorbítja a keresztség szentségének alapvető és döntő jelentőségét. 
A lutheri egyháznak a sacramentális konfirmációhoz semmi köze, s ha 
később fel is bukkantak egyházunk területén olyan kísérletek, melyek 
a kézrátételnek sacramentális jelentőséget tulajdonítottak, s a Szentlélek 
ajándékozásának tekintették, ezt nem minősíthetjük másnak, mint a be
szivárgó római katolikus szellem termékének.

A lutheri konfirmáció első nyomai a bérmálástól teljesen függet
lenül bukkantak fel. Az első időkben az evangélikus konfirmáció az Ú r
vacsora szentsége elé von t k o r lá t feladatát töltötte be. Luther Márton 
hangoztatta, hogy az Ür asztalához csak olyan keresztyént lehet oda
engedni, aki ismeri a keresztyén tanítás főbb igazságait. Mivel pedig 
gyakorlatilag lehetetlen volt minden úrvacsoravétel előtt megvizsgálni a 
keresztyén tanításban való jártasságot, az előbbi egyházi elv nagyjából 
azokra a gyermekekre korlátozódott, akik első alkalommal vettek Úr
vacsorát. A konfirmáció első tendenciája szerint „Glaubensexamen", 
kátévizsga, az egyháznak tisztán katechetikai jellegű cselekménye volt, 
melynek alapján az .Úrvacsorához bocsátotta és így a keresztyén élet tel
jességébe állította azokat, akik megismerték a keresztyén hit igazságait. 
Ezzel őrködött a reformáció azon, hogy csak olyanok vehessék az oltári 
szentséget, akik az evangélium lényegével tisztában vannak. A konfir
máció a keresztség és az úrvacsora szentsége között állt összekötő 
kapocsként, de ugyanakkor válaszfalként is. A lutheri reformációnak 
ebben a konfirmációi gyakorlatában nem okozott külön kérdést, hogy 
a megkeresztelt gyermekeknek az egyház tanítása személyes hitükké 
lett-e, csak arra vigyázott, hogy ismerjék és tudják azt. Ezen érdek
telenség mögött az a teológiai meggyőződés állt, hogy a tan ismeretét 
és a szubjektív hitet nem lehet egymástól elválasztani.

Az evangélikus konfirmáció ősi formájának viszgálatából kettős ered
m ényt vonhatunk le: 1. A konfirmációnak nincsen önálló jelentősége, 
csak szolgáló szerepe a keresztség és az úrvacsora közt. Nem jelentheti 
a keresztség kiegészítését vagy megerősítését, de nem szabad, hogy az 
úrvacsorát is elhomályosítsa.

2. A gyermekkeresztséget gyakorló egyház az úrvacsora szentségé
vel való élés jogá t csak akkor adhatja meg felnövekvő tagjainak és 
veheti fel őket úrvacsorái közösségébe, ha előbb megvizsgálta, hogy isme
rik-e a keresztyén hitet. Teljesjogú tagjainak csak azokat ismerheti el, 
akik az egyház tanító munkájának bennük elért eredményéről bizonyságot 
tesznek.

A komfirmáció történetében a következő vonást Melanchton kép
viseli. Ezt írja 1545-ben (Sehling: Die Evangelische Kirchenordnungen des 
16. Jahrhunderts 1., 211. o.) „Szükséges lenne, hogy minden gyülekezet
ben meghatározott napokon katechizációt tartsanak, amejyen az ifjúságot 
a keresztyén tanítás főcikkelyeire oktassák. Ehhez járulna a konfirmáció: 
amikor a gyermek felserdül, hallgassák meg nyilvánosan hitvallását és
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kérdezzék meg tőle: meg akar-e maradni emellett az egyetlen isteni taní
tás és egyház mellett, majd a hitvallás és ígérettétel után mondjanak 
kézrátétellel kapcsolatban imádságot. Hasznos szertartás lenne ez, mely 
nem annyira a látszatot, mint inkább az igazi tanítás megmaradását és a 
helyes fegyelmet szolgálná."

Melanchton tervezetében már jelentkezik az a törekvés, hogy a római 
katolikus bérmálás elemeit evangélium-ellenességüktől megtisztítva be
építse az evangélikus konfirmációba. Az előző konfirmáció-fogalommal 
szemben négy dolgot kell meglátnunk a konfirmációnak ebben a bizonyos 
mértékig új értelmezésében.

1. Az előző konfirmáció sem különíti el a tan intellektuális ismere
tétől a hitvallást, de itt ez még pregnánsabb: a vizsga tulajdonképpen' 
a gyermekek saját hitvallása. A keresztyén tanban való jártasság meg- 
bizonyítása: h itva llástéte l. A konfirmációban nem egyszerű vizsgáról van 
szó, hanem exisztenciális feleletekről. Ezen a résen kezd lassanként be
csúszni a hitvallás gondolata az evangélikus konfirmációba

2. A hitvallással szorosan összefügg az Ígéret, mely egyaránt vonat
kozik Isten igéje, s így az Isten mellett való megmaradásra és az egyház 
iránt való hűségre. Érdemes megfigyelni, hogy a hitvallás és Ígéret gondo
lata egyidőben kezd felmerülni a konfirmáció történetében.

3. Az evangélikus konfirmációba bekapcsolódik a kézrátétet, de nem 
a római katolikus értelmezéssel. A gyülekezetnek kpnfirmandusaiért kö
nyörgő imádsága fűződik hozzá és nem a Szentlélek közlése.

4. A konfirmáció céljában az egyház katechetikai feladata mellett 
kifejezetten is helyet kap az egyházfegyelm i gondolat. Ez a mozzanat is 
csíraként benne rejtőzött az előző konfirmációi rendben — hiszen a kon
firmációnak az úrvacsora elé vont korlátjellege egyházfegyelmi intézke
dés —, de most ez a tendencia szószerint is kifejezésre jut.

Melanchton konfirmációi tervezete mellett ebben az időben még egy 
másik törekvés is indult az evangélikus konfirmáció kiépítésére. Martin 
Bucer volt az úttörője. Az ő nevéhez fűződő konfirmációi fogalomnak 
a kasseli egyházi rendtartásban lecsapódott menete a következő: káté
vizsga, mely hitvallásnak számít, azután ez a kérdés: „Akarsz-e Krisztus 
egyháza közösségébe lépni és neki- engedelmeskedni?" Ezután következett 
a gyülekezet imádsága, melyben a konfirmandusokra Isten Szentleikét 
kérte. Erre a lelkész rátette kezét a gyermekek fejére és ezt mondta: 
„Az Atya, Fiú és Szentlélek Istennek kegyelmes kezéből vedd a Szent- 
leiket — oltalmul és pajzsul minden gonosz ellen, erőül és segítségül 
minden jóra." Ez a konfirmáció is magában foglalta a gyermekek első 
úrvacsoravételét.

A Bucer-féle konfirmációi rendben két megfigyelésre méltó vonás van:
1. A kézrá té te lt, mely az ősi evangélikus konfirmációban egyáltalá

ban nem, Melanchtonnál pedig csak a gyülekezet imádságának kifejezése
ként szerepel, szakramentális értelmezéssel az evangélikus konfirmáció 
alkatelemévé teszi és a Szentlélek közlését fűzi hozzá. Világos elhajlás 
a reformátori iránytól!

2. A konfirmációi cselekmény egyházi jellege minden eddiginél job
ban kidomborodik. A konfirmációi Ígéret az egyházra vonatkozik (a litur
gikus formulának kettős kifejezése: „közösség" és „engedelmesség" ma
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tatja, hogy az ígéret az egy egyháznak mind a két oldalát illeti: „a látha
tatlan" szentek közösségét és a „látható" egyházat). Ez 3 konfirmáció 
lényegileg a felserdült gyermek felvétele az egyházba. A konfirmáció 
egyházfegyelmi jellege a maga korában Bucernál érte el csúcspontját: nála 
a konfirmáció már nemcsak úrvacsorái fegyelmet gyakorol, hanem olyan 
öntudatos keresztyénekből álló gyülekezet kialakítására szolgál, akik Ígé
retet tesznek, hogy Krisztus egyházának — megint az egyházfogalom 
dinamikus feszültségében értjük az egyház szót—-élő tagjai akarnak lenni.

A pietizmus konfirmációjában a kegyes életre vonatkozó fogadalom 
lép előtérbe, mely által a gyermek Istennek a keresztségben vele k ö tö tt  
szövetségét m egújítja . A felserdült gyermeknek ebben az Ígéretében egé
szül ki a keresztség. Ezzel a konfirmáció-fogalommal a pietizmus meg
hamisította a keresztségről szóló evangéliumi tanítást, kisebbítette a ke
resztség igazi értékét és a konfirmációnak olyan jelentőséget tulajdonított, 
mely a keresztyén igazságnak teljes megtagadása révén kaphatott csak 
lábra egyházunkban. Istennek a keresztségben megnyilatkozó alapvető 
kegyelme megcsorbult és a sola gratia igazsága veszendőbe ment.

A felvilágosodás az általános em beri vonást hangsúlyozta: a konfir
máció átmenet a gyermekkorból az ifjúkorba, s ugyanakkor igyekezett 
az emberi mozzanatoknak minél nagyobb szerepet juttatni a konfirmációi 
ünnepen: ünnepélyességre, szentimentalizmusra, elérzékenyítésre fektette 
a fősúlyt. A konfirmáció történetének mélypontja tárul elénk „az ember" 
egyházi nagykorúsításának ünnepében.

A mai konfirmáció ezeknek a történeti hagyatékoknak belső egységbe- 
ffizés és átgondolás nélküli összetétele. Legkevesebb benne az evangélikus 
konfirmáció ősi értelmezése és legtöbb a pietizmusnak és a felvilágoso
dásnak egyházromboló öröksége. Konfirmációnk jelenleg egymást kizáró 
mozzanatoknak a gyurmája.

(Folytatjuk.)
Veöreös Imre

m. lelkész, Győr.

M a g u n k  k ö z ö tt.

A statisztika vádja a lelkészek ellen.

Félek a számoktól. Rideg, lelketlen számok és száraz táb
lázatok alapján mérlegelni dolgokat és jelenségeket nagyon 
kockázatos vállalkozás. Különösen kockázatos akkor, amikor 
lelki jelenségekről van szó. A statisztika sok mindent el tud 
mondani, de nem tud bizonyosat mondani a lényegről és sokszor 
igazságtalan ítéletek megalkotására késztetheti az embert, mert 
a puszta számbeli adat nagyon keveset árul el az eredményt elő
segítő vagy hátráltató körülményekből.

Félek attól is, hogy egyházi életünknek számokkal is mér
hető jelenségeit kizárólag csak a lelkészek munkálkodásával hoz
zam kapcsolatba. Tudom, hogy a lelkészi munka nem az iparos
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nak, hanem a földmívesnek a munkájához hasonlít. A lelkész 
csak szánt és vet, a növekedést egyedül Isten adja.

Alkalmasabb eszköz híjján mégis kénytelen vagyok a sta
tisztikához fordulni és vállalni a kockázatot, hogy elmondjam a 
statisztikának néhány ellenünk irányuló vádját.

1. Az első vád az, hogy munkánkban nincs elég arányosság. 
Ez most nem azt akarja jelenteni, hogy vannak többet és vannak 
kevesebbet dolgozó lelkészek. Ez részben a lelkiismeretnek, 
részben az ellenőrzésnek a kérdése. Itt most arról van szó, hogy 
gyakran a kevésre több időt és erőt fordítunk, mint a sokra. 
Tudom, hogy Isten számtanában más értékelése van az egynek, 
mint az ember számtanában. Hiszem azt, amit folyóiratunk szer
kesztője mondott valamelyik igehirdetésében, hogy az Úr Jézus 
akkor is eljött és meghalt volna, ha a világon csak egy ember 
élt volna. Személyes tapasztalataim és néhány megszerzett jelen
tés alapján mégis fenn kell tartanom az aránytalanság vádját, 
íme néhány igazoló adat:

Van missziói kör, ahol a hívek száma a százat, a hitoktatás
ban részesítendő gyermekek száma a tizet sem éri el —  és 
mégis külön lelkésze van. Van azonban olyan leánygyülekezet, 
ahol a hívek száma 6— 700 és évenként háromszor látják a 
lelkészt.

Van tizlelkes szórványunk, ahol évenként 25 istentiszteletet 
tartunk, és van háromszázlelkes szórványunk, ahol évenként 2 
istentiszteletet tartunk.

Van olyan szórványiskolánk, ahol csak egy evangélikus ta
nuló van s ennek a lelkész 10 hittanórát tart, s van olyan szór
ványiskola, ahol 12 gyermeket nem evangélikus hitoktató tanít 
s a lelkész csak egyszer megy el —  a vizsgára. Pedig az előbbi 
iskola a lelkész lakóhelyétől 28 kilométernyire van, az utóbbi 
pedig csak nyolcra.

2. A második vád az, hogy munkánkban nincs elég szemé
lyesség. Sajnos, nem állanak rendelkezésemre a cura pastorális 
országos adatai. Nem hinném azonban, hogy máshol jobb a hely
zet ebben a tekintetben, mint azon a területen, melyről vannak 
adataim. Ezek az adatok azt mutatják, hogy hivatalnokok va
gyunk, akik az irodában ülünk; hogy „béresek" vagyunk, akik a 
múlhatatlanul szükséges munkát elvégezzük, de nem élünk együtt 
híveinkkel. Kevés alkalmat keresünk és adunk arra, hogy hí
veink személyesen érintkezzenek velünk. Van lelkész, aki egy 
év alatt csak 12 családot látogatott meg. Tudom nagyon jól, 
hogy ez a látogatás különféle módon folyhatik le. Sok minden
ről lehet ott beszélgetni: az időjárásról is, meg a várható ter
mésről is. De ha csak erről esik is szó, még ebben az esetben 
is van jelentősége a látogatásnak.

A templomot rendszeresen látogató hívek arányszáma 10 
és 30 százalék között mozog. Az úrvacsorával élők száma orszá
gos viszonylatban 30 százalék, holott 200 százaléknak kellene
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lennie. Miért? Többek között azért, mert munkánkban nincs 
elég személyesség.

3. A harmadik vád az, hogy munkánkban nincs elég erő, 
mely a híveket az egyházhűségben megtartaná. Nehezemre esik, 
de magunk között vagyunk és így le merem írni —  bár tudom, 
hogy sokan megint defetizmussal fognak vádolni — , hogy hűt
lenebbek vagyunk mi evangélikusok, mint mások. Szomorú táb
lázat:

1570-ben az evangélikusok száma 1,250.000 (62 %)
1620-ban „  „ „  600.000 (30% )

A helyzet ma sem jobb. 1920-ban ezer lakos közül 62, 1930- 
ban 61 volt evangélikus. Ez alatt a tíz esztendő, alatt a római 
katolikusok száma 10.4 százalékkal, a reformátusoké 8.5 száza
lékkal, a miénk csak 7.4 százalékkal szaporodott. 1938-ban 5.7 
ezrelék volt a szaporodás országos arányszáma. A római katoli
kusoké (6.8) és a reformátusoké (5.9) az átlag felett volt, a 
miénk (3) az átlag alatt.

Természetes dolog, hogy itt nagyon sokféle körülményt 
kellene tekintetbe vennünk, hogy ezt az állandó fogyást, illetve 
arányszámunk lassú morzsolódását kielégítő módon meg tudjuk 
magyarázni. A múltban a politikai viszonyok, a jelenben a 
demográfiai viszonyok adnák meg az egyik magyarázatot. A 
másik magyarázat azonban mind a múltra, mind a jelenre nézye 
a hűtlenség.

Ennek igazolására ideírhatnám a statisztikai zsebkönyvek 
áttérési adatait. A számok felsorolása helyett elégedjünk meg 
azzal a megállapítással, hogy az utolsó népszámlálás óta sokat 
veszítettünk az áttéréseknél a katolikusok felé is, a reformátusok 
felé is. Igaz, hogy —  különösen 1938-ban —  a zsidó betérők
kel számszerűleg sokat nyertünk, de az mindenki előtt köz
ismert, hogy ez nem missziói munkánknak, hanem a politikai 
viszonyok alakulásának az eredménye volt.

Reverzális veszteségünk évenkénti adatait sem írom le. 
Elég, ha tudjuk, hogy az utolsó félszázad alatt közel 7000 re- 
verzálist veszítettünk. Lélekszámra átszámítva ez egy kisebb 
egyházkerületet jelent.

4. A negyedik vád az, hogy munkánkban nincs elég erő, 
mely egyházunknak új híveket hódítana.

Lehet-e nekünk a hódítás kérdéséről beszélnünk akkor, ami
kor híveink megtartására is alig van erőnk? Igen, lehet, mert 
lenne rá lehetőségünk. Most nem arra a lehetőségre gondolok, 
hogy egyházunk tisztán és igazán hirdeti Isten Igéjét, hanem 
pusztán a demográfiai helyzet adta lehetőségekre,

A hódítás egyik demográfiai lehetőségét szórványhelyzetünk 
adja meg. Alig van helység, ahol többségben lennénk, de alig

1720-ban
1787-ben
1846-ban
1910-ben

360.000 (18 %)
700.000 ( 9 %) 

1,038.935 (7.4%) 
1,340.143 (6.4%)
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van helység, ahol ne lennénk. Erőtlenségünk egyik jele és ma
gyarázata, hogy híveinknek körülbelül egyharmada a szórvány
helyzet következtében nem részesül jelentős egyházi gondozás
ban, de lelkiismeretes szórványgondozás mellett megerősödé
sünk útját jelenthetné az, hogy jogunk van mindenhová 
elmenni az Ige tisztán és igazán való hirdetésére, és mindenhol 
felmutathatnánk a hívő evangélikus életének jó  gyümölcseit. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy szórványhelyzetünk, melyet mi 
mindig úgy szoktunk emlegetni, mint szomorú valóságot, milyen 
missziói lehetőségeket rejt magában.

A hódítás másik demográfiai lehetőségét az a tény adja 
meg, hogy nagyobb gyülekezetben híveink 10— 20 százaléka, 
kisebb gyülekezetekben 70— 80, néhol 90 százaléka vegyesházas
ságban él, s hogy az evangélikus vőlegények és menyasszonyok 
fele évről-évre vegyesházasságot köt. Ez most gond, szomorú
ság és veszteség éppenúgy, mint szórványhelyzetünk. De lehetne 
öröm és hódítás és erősödés, ha a mi lelkészi munkánkban lenne 
elég missziói erő.

5. Az ötödik vád végül az, hogy munkánkban nincs elég 
alkotó erő. Kevés a szeretetintézményünk, nincs önálló külmisz- 
sziói munkánk. Eltekintve a két legutóbbi alkalmi gyűjtéstől, 
melyek eléggé megmozdították az evangélikus szíveket, gyám
intézetünk és missziói egyesületünk évenkénti gyűjtésének ösz- 
szege bizony elég siralmas —- lélekszámúnkhoz viszonyítva. Igaz, 
vannak gyülekezetek, melyek az egyházi adónál is nagyobb ösz- 
szegeket gyűjtenek össze önkéntes adományokból jótékony 
egyházi célokra, de hány ilyen gyülekezet van? S hány olyan 
gyülekezet van, mely tulajdonképpen nem is tarthat igényt arra, 
hogy gyülekezetnek neveztessék, mert a hívek nem élnek egy
mással szeretetközösségben.

Hogy minden más egyháznál szegényebbek vagyunk, az 
igaz. De ahhoz, hogy intézményeket, népfőiskolákat, árvaháza
kat, otthonokat, menházakat létesítsünk, nem pénz kell, hanem 
hit. Okulásul megemlítek egy gyülekezetét. A hívek száma 800. 
Az egyházi adó évi összege 1600 pengő. Ez a gyülekezet 4 év 
óta egy 15 személyes kis árvaházat tart fenn minden külső se
gítség nélkül. Az árvaház évi szükséglete közel 2000 pengő. 
Azok, akik az árvaház pénzügyeit intézik, emberektől soha egy 
fillért sem kértek. Csak Istentől. És Isten mindig megadja azt, 
amire szükség van.

*

Befejezésül csak annyit, hogy az, aki e vádakat leírta, első
sorban önmagát vádolta. Ha másban nem, őbenne őszinte bűn
bánatot keltettek a statisztika rideg adatai.

Dr. Kékén András
alesperes, Hódmezővásárhely.
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Iratterjesztés.
Mint sok minden ága a gyülekezetépítés munkájának, most van 

nálunk ébredezöben, úgy az a munka és szolgálati ág is, melyet irat
terjesztésnek mondunk, azon az úton van, hogy megkapja polgárjogát. 
Ezen, egyébként szerény cikk is azért irattatott és íródott meg, hogy az 
előbbi célt szolgálja. Másrészt azért, hogy az iratterjesztés szükségességé
nek elismerése ne csak papiroson legyen meg és belmissziói programútok
ban, hanem a valóságban is.

E sorok olvasói előtt a sajtó fontosságáról nem kell beszélni. Ezt, 
ha passzívan is, elismerik. De nem úgy az iratterjesztést. Itt sem azért, 
mintha a jelentőségét nem látnák be sokan, hanem azért, mert a sajtó 
és a sajtótermékek kézbejuttatásának elválaszthatatlan kapcsolatára nem 
jutott még kellő figyelem, belátás és súly. Ezenkívül ott van még a hiba, 
hogy ez a szolgálat nem épen a legtetszetősebb formájú, nem elég „papos* 
és nem szorongat még e téren eléggé minket sem a szükség, sem a minden 
maga-vonogatást legyőző Lélek.

Az iratterjesztés bibliai megalapozottsága közvetlen csak két apostoli 
igehelyből, Kol. 4, 16. és I. Thess. 5, 27-ből tűnik ki. De ez is elegendő 
ahoz, hogy megállapíthassuk a tényt, hogy az első kér. gyülekezetek igen 
jelentős munkát fejthettek ki ezen a téren, az apostoli levelek kicserélése 
és lemásolása terén. Különben az újtestámentumi iratok sem az eredeti 
példányokban maradtak ránk, hanem másolatban, ami viszont az irat
terjesztés felbecsülhetetlen szolgálatának köszönhető.

A reformáció irátterjesztése meg szinte utolérhetetlen. A reformáció 
ugyancsak felhasználta a vele egykorú társának: a nyomtatás találmányá
nak kitűnő iratterjesztési eszközét. A reformáció gyors elterjedése a ki
tűnően működő iratterjesztésnek is köszönhető. Közismert tény, hogy 
Huszár Gál és társai nemcsak írók és nyomdászok, de iratterjesztők is 
voltak egyszemélyben.

Mi lett volna a XVIII. századbeli üldözések idején a reformációnak 
házi istentiszteletekre szorítkozott népével iratterjesztés nélkül? Ez a 
munkaág juttatta őket az áhítatos könyvek egész seregéhez. Mint a ki
éheztetett sereggel, úgy bánhatak volna el velük, ha az iratterjesztés nem 
juttatott volna nekik elég lelkitáplálékot, ha dugva és titkon is. Még ma is 
találhatók majd minden háznál ennek a kornak nyomtatott termékei. 
Sőt a legtöbb helyen — a vegyesnyelvű gyülekezeteket ismerve — még 
ma is csak ezek az otthoni lelkiépülés egyetlen eszközei, amiknek tartal
mát és nyelvét csak sejti, és nem érti a mai nemzedék, de ösztönösen 
tiszteli.

Amilyen mértékben ébred rá egyházunk a hirdetett ige jelentőségé
nek és a minden ember számára hirdetés szükségességének, — ugyanoly 
mértékben kell, hogy ráébredjen a leírt és nyomtatott betűkbe lehelt ige 
nélkülözhetetlenségének és a mindenkihez eljuttatás fontosságának. Ez 
utóbbi az iratterjesztés megbecsülésével fog járni. Az igehirdetés sekély- 
ségét mutatja a nyomtatott igének és terjesztésének elhanyagolása. Ha az 
Űr Jézus által ajánlott mélyre evezünk és ott vetjük ki a hálónkat, akkor 
a mélységből ennek a feladatnak terhe, felelőssége és kötelessége is ki fog
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emelődni és terhelni fogja egyházunk hajóját és nem a kivetni való kis 
halak közé fog tartozni az írott ige és annak terjesztése ügye.

Amint a világi hadseregeknél különféle fegyvernemek vannak, úgy 
van az a „Krisztus seregéinél is. Vannak akiknek az élőszóban való 
bizonyságtétel lelkiajándéka adatott meg. De mindjárt több lesz a bizony
ságtévők száma, ha az íráson keresztül bizonyságot tenni tudókat is moz
gósítjuk. Ha valakinek olyan erő adatott, hogy Kinizsi módján két kard
dal is tud harcolni, annál jobb. De az utóbbiakkal egyidőben kell mozgó
sítani azokat is, akiknek sem az egyik, sem a másik nem adatott, de 
viszont az ige szíven találta őket és a pünkösdi 3000 módján azt kérdik: 
Atyámfiái, mit cselekedjünk? Ezek közül soknak meglesz a rátermettsége 
és a meggyőződése hogy a nyomtatott betűn keresztül vigyék közel és 
szét másoknak is az igét.

Az evangelizáció pergőtüze és bombasikere utómunka nélkül hiába
való, — ez az általános tapasztalat. Az utómunka személyi része mellett 
megbecsülhetetlen az evangelizáló iratok szolgálata. Ezek az iratok rögzít
hetik az evangelizáció eredményeit, mint a gyalogság a tüzérségét. Aztán 
a személyes utómunkát nem lehet úgy fokozni egyelőre, hogy mindenüvé 
elérjen, míg az evangéliumi iratok a csendes órák és bezárt szobák aszta
lán kívül minden helyre elkerülhetnek és beférkőzhetnek. Hudson Taylor 
életében egy evangéliumi traktátust használt fel Isten Lelke, hogy össze
törje őt és szolgálatába állíthassa. És ki tudná megmondani, hogy milyen 
haszna volt, van és lehet még az evangéliumi írásoknak, melyek Isten 
Leikétől ihletve születtek és ugyanazon Lélektől serkentettek szolgálata 
folytán terjesztetnek.

Az evangelizáció munkáját az evangéliumi iratok terjesztésének mun
kája úgy kell, hogy kövesse, mint az embert az árnyéka. De ez nem terhel
heti az evangelizálót akaratán kívül, de a megindításáért munkája érde
kében is felelős,

A sikeres iratterjesztés megkívánja azt is, hogy az iratok tartalmuk 
és formájuk tekintetében is alkalmazkodjanak az evangelizáció munkájához 
és módszereihez, Legyenek megkapóak, fején találják a szöget; ne legye
nek problémafejtegetők, mondvacsináltak. Itt is ki kell nyomozni azokat, 
akiknek adatott valami a Lélek ajándékából.

Most rátérünk az iratterjesztés anyagi részére. Ami az iratterjesztés 
anyagtartalmára áll, hogy t. i. tejnek italával, könnyen emészthetővel kell 
táplálni az erőteleneket, ép úgy az anyagiak tekintetében is vigyázni kell, 
hogy az erőtelen és gyengén táplált telkekre elbírhatatlan anyagi terhe
ket ne vessünk. Vagyis filléres áron tudjunk iratokat nyújtani. Ha ezek 
a filléres, apró lelki gyujtóbombák megtették a maguk tűzgerjesztő hatá
sát, akkor jöhetnek lelkiekben és anyagiakban is a nagyobb adagok. 
Amelyik iratterjesztés ezzel nem vet számot, az magára vessen. Az irat
terjesztésnek is olyannak kell lennie, mint a hirdetett igének: mindenki 
számára hozzáférhetőnek; nyújtson mindenkinek a legkisebb összegért is.

Most pedig a leganyagiasabb részére, a pénzkérdésre, az üzleti részre 
vessünk tekintetet. Ha az iratterjesztés nem önmagáért van is, de azért 
a maga lábán kell, hogy megálljon anyagilag, sőt fejlődnie is kell. Az, 
hogy nem önmagáért van, megszabja egyúttal az önmaga lábán való meg
állás, a növekedés, a haszon, a kifizetődőség határát is. A talentumok
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példázata, sőt az elvetett magé is megszívlelendő tanítást ad az irat- 
terjesztés anyagi gondját viselőknek, A munkának haszonnal ke ll meg
térnie, csak így bizatik többre. Ez a „több“ az iratterjesztés anyagának, 
tartalmának, elterjedésének szóló követelmény. Ha valahol az iratterjesztési 
munka ráfizetéssel járt és megszűnt nőni, sőt élni is, ott a legtöbb eset
ben az anyagiakat komolyan nem vevő felhőkbenjárás volt az oka.

Az iratterjesztés köréből ezt a fogalmat, hogy „in gye n ", törölni kell. 
Elsősorban azért, mert ezen a világon az Isten kegyelmén kívül semmi 
sincs ingyen. Mindent meg kell fizetnie valakinek és az iratterjesztés ese
tében ne az iratterjesztés legyen az, aki fizet, se a kiadó. Amit mi sem 
kapunk ingyen, mi sem adhatjuk ingyen. Másrészt a híveinket is rosszra 
neveljük. Egészen más lapra tartozik a jutányos ár, a kellő mértékben 
való hitelezés, részletfizetési lehetőség nyújtása, vagy olykor az ajándék
adás a komolyabb anyagi értéket is jelentő iratoknál. Megjegyzendő, hogy 
a Biblia és énekeskönyv terjesztés magában még nem iratterjesztés. A keze
lési technikáról külön kellene szólni, de ez magától is adódik. Az irat
terjesztés egyéni hasznot nem biztosíthat, különösen nem a lelkésznek. 
Egészen más az eset, ha annyira megnőtt, hogy valakinek hivatásszerűen 
kell és lehet már űznie. Az idáig jutás célja kell, hogy legyen az irat
terjesztésnek már csak a növekedése érdekében is. Az iratterjesztés álta
lában is megszervezendő. Megszervezetlenül a sajtó is olyan, mint az 
ország utak, vasutak nélkül, vagy a gazdasági élet piac, fogyasztó nélkül. 
Az iratterjesztés megszervezésének elengedhetetlen a legalább is anya- 
gyülekezetenkint való megszervezés. Ez a sejtje az iratterjesztésnek. Ezen 
sejtek létrehozásának egy-egy esperességi körből és nem nagyobb körből 
kell kiindulnia. Másképen az egész akció elveszti közvetlenségét, rugé- 
konyságát, némelyekkel szemben esetleg a kötelezés erejét is. A szerve
zésnek minden esperességben meg kell indulnia. A lelkészek közül vala
kit, csak egyet, meg kell bízni, aki vállalja az iratok beszerzését, az igé
nyek bejelentését, az igénytelenek életrehozását, az iratok szétküldését, 
vagy szétküldetését közvetlen a kiadótól, a pénzek beszedését, a kiadóval 
való elszámolását, a nehezen fizetők felelősségre vonását, kimutatását. 
Az esperességi körben való megszervezés az utóbbiak miatt is szükséges. 
Egy ilyen körben a személyes számonkérésnek is több alkalma van, ami 
eredményesebb és nevelő hatású is. Az azután részletkérdés, hogy az irat
terjesztés haszna esperességi iratterjesztésé legyen csupán, vagy az egyes 
gyülekezetek iratterjesztései is részesednek és tőkét gyűjthetnek a be
fektetés céljaira. De akár esperességi, akár gyülekezeti legyen az irat
terjesztés: vagyona az közvagyon, mint ahogy az iratterjesztés is köz
érdekű, és a pénze közpénzek módjára kezelendő az anyagával együtt. 
Lelkészi, vagy bizottsági ellenőrzés alatt áll az iratterjesztés. Munkájáról, 
számadásáról jelentés teendő és ez megkövetelendő.

Az egyes esperességi megbízottaknak is egy közös szervezetbe kell 
tömörülniök és a kapcsolatot fenn kell tartaniok az iratterjesztési, ki
adási tervek, az igények, az észrevételek, hiányok megbeszélése, tehát 
az ügy érdekében.

Legvégül az iratterjesztés gyülekezetenként megindítandó munkája 
érdekében ki kell mondani a lelkész felelősségét ép úgy, mint vannak 
kerületek, ahol az ifjúsági munkánál már kimondták. Amint az ifjúsági
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munka nem lehet csak a rátermettség' dolga, hanem gyülekezeti ügy és 
életbevágó ügy, ép úgy az iratterjesztés sem lehet egyéni kedvtelés, vagy 
ambíciótól, esetleg adottságtól függő, hanem vitális gyülekezeti ügy. 
Az megint részletkérdés, hogy ki végzi a munkát, vagy kivel végeztetik, 
de itt is az legyen a közfelfogás: magad, uram, ha szolgád nincs.

E sorok írója az esperesi iratterjesztés megszervezéséhez, ügyvitel és 
ellenőrzésre való tekintettel, tervezettel is szolgálhat az érdeklődőknek.

Az eddig leírottak ellenvéleménnyel is találkozhatnak, de ez csak 
a kivitel és a módra vonatkozhatik és semmi esetre sem a lényegre: az 
iratterjesztés megszervezésének szükségességére, nélkülözhetetlenségére 
és sürgősségre.

Torda Gyula
• lelkész, Domony.
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