
LELKIPÁSZTOR
EVANGÉLIKUS LELKÉSZI ÉRTESÍTŐ

1947. február hó

Szerkeszti

V E Ö R E Ö S  IM R E

T A R T A L O M .  Csendes beszélgetés: Egyedül vagyok. Turóczy 
Zoltán. — A gyülekezet imádsága: Oltári imádságok. — Szószéki 
imádságok. Szabó József. — Igehirdető műhelye: Hatvanad vasár
naptól Reminiscere vasárnapig. Veöreös Imre. - Nehemlás könyve, 
Groó Gyula. — M'ért nincs keltő foganatja az igehirdetésünknek? 
Schoiz László. — Fiatal városi lelkész naplójából: Diákjaim, Korea- 
Emil. — Kiszolgáltathatja-e a lelkész saját magának az úrvacsorát? 
Wiczián Dezső dr. — A német evangélikus Írtvalló egyház vltáia 
Barth-tal. Szabó József — Egyházi tájékoztató: Mi történik Buda
pesten? Griinvaiszky Károly. — Könyvtárban. —  Magyar evan

gélikus egyház püspöki karának körlevele.

K É Z I R A T  G Y A N Á N T

Hivataloknak Járó kötelező példány ára 4  forint. 
Másoknak 3 forint

Cim: Győr Ráth Mátyás tér 1. Csekkszámla: 11.576.



Köszönöm
a Lelkipásztor szerkesztésével hozzám érkezett leveleket. A tanácso
kat számon tartom, a testvéri biztatásért hálás vagyok.

Legtöbben a Lelkipásztor pásztori hangját üdvözölték és papi 
életközelségének örültek. Ügy látszik, legnagyobb szükségünk test
vérre van s a legnagyobb kérdésünk: papi sorsunk. Ahhoz azon
ban, hogy a Lelkipásztor egy kicsit lelkit ársunkká legyen s a papi 
hivatás csúcsaira vezessen, nem elég komoly hozzászólás, ehhez 
már imádság kell.

Legutóbbi kérésünkre szépen futnak be a hátralékok és az elő
fizetések. Olvasóink megmozdulása minden reményt megad arra, 
hogy lapunk anyagilag a jelentős terjedelemben fenntartható lesz. 
Hűséges támogatóink sorában bizonyára, ott lesznek a most még 
hátralékban levők is.

Szerkesztő.



Csendes beszélgetés

E g y e d ü l v a g y o k

Erről gyakran beszélsz, Testvér. Magadnak is, másoknak in 
gyakran elpanaszolod az árvaságodat, hogy nincsen senkid, akivel 
szolgálatod legbensőbb kérdéseit megosszad. Mikor örömeidről 
beszélsz, vállvonogatás rá csupán a válasz. Mikor a lelked üdvös 
ségéért nyugtalankodsz, legfeljebb üres, kegyes frázisokkal akarnak 
megnyugtatni s elpihentetni téged a becsülettel végzett munka 
párnáján. Mikor terveidet és álmaidat tárod fe l egy-egy meghitt 
pillanatban, kiolvasod a rádtekintő szemből, hogy naiv rajongónak 
tart az, akivel beszélsz. Nincs senkid, aki jóindulattal bírálna, aki 
lendületével sodorna, ha megfáradtál; bölcseségével fékezne, ha 
emberi nagyotakarásod elragadna; aki segítene kitu.sakodni Isten 
akaratának meglátását. Most is látom, hogy Illés elborult tekintete 
néz rám szomorú szemedből s vele mondogatod: „Én egyedül ma
radtam". (II. Kir, 19:10.).

Sokszor és sokaknak beszélsz erről a kérdésről, de nem min
dig egyforma mélyről. Van úgy, hogy néha semmi sincs szavaid és 
panaszod mögött a társ után való őszinte vágyódásból, pedig ilyen
kor hazugság az ajkadon az árvaság siráma. N e nézz rám olyan 
riadt tekintettel. Nem gorombaságot akarok mondani néked az 
igazság szolgálatának jogcíme alatt, hanem szeretni szeretnélek té
ged. Ép azért jöttem e sorokon át, hogy árvaságodat megosszam 
hogy életed legbensőbb kérdéseiről beszélgessünk. Ez azonban nem 
megy őszinteség nélkül. Az őszinteség pedig azt kívánja, hogy a 
saját magam életéből szerzett tapasztalatom s Isten igéjén megéle 
.sített lelkiismeretem alapján megmondjam néked őszintén, hogy az 
árvaság siráma hányszor hazugság a mi ajkunkon.

Sokszor akarjuk az életünkben és munkánkban bekövetkezett 
lelki aszályért elhárítani a felelősséget magunktól az árvaságra való 
hivatkozással. Mikor egy-egy pillanatban valakivel való találko 
zásunk, vagy valamilyen munka látása alkalmával megvilágosodik 
előttünk, hogy mennyire elmaradtunk, mennyire félrekerültünk a 
Szent Lélek sodrától, akkor szoktuk óemberünk lustaságát felcico- 
mázni az egyedül maradt lelkipásztor romantikus sirámával. Meg 
kellett világosan látnom, hogy mikor egyedül maradtam, nem azért 
maradtam egyedül, mert mások elhagytak, hanem azért, mert én 
maradtam le másoktól. Nem a sereg hagyja cserben Isten országa 
munkájában az egyes katonákat, hanem az egyes katonák mara- 
doznak le —  . sokszor öntudatlan szökési vággyal —  a sereg 
zömétől. -----———

Sokszor akarjuk az életünkben és munkánkban bekövetkezett 
kudarcainkat mentegetni az árvaságunkkal. Ügy érezzük, hogy ahol 
gyümölcsök láthatók a gyülekezeti életben, ott az kollektív emberi 
munka eredménye. Igen, igazad van, a kollektív emberi munka
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Isten országában Isten parancsa, a gyümölcs azonban Isten aján 
déka, melyet nem lehet függővé tenni az emberi munka kollekti
vitásától s azzal nem is lehet kikényszeríteni.

Sokszor az árvaságunk siráma a szeretetlenségünk és hiúsá
gunk fedő szerve. Kérdezd meg magadtól, hogy nem azért marad 
tál-e egyedül, mert- elmartad magad mellől a munkatársaidat? Nem 
bírtad elhordozni, hogy valaki több talentumú, mint te. Nem bírtál 
együttmunkálkodni olyannal, aki csak mellérendeltségben volt haj
landó veled együtt dolgozni, de alárendeltségben, nem. Egyedül 
maradtál, mert szolgává akartad alacsonyítani azokat, akiket az 
Isten munkatársadul rendelt. Egyedül maradtál, mert önhittséged
ben nem tudtad elfogadni azt, hogy más egyéniség, más célkitűzés 
és más munkamódszer is lehet kedves az Isten előtt, mint a tiéd. 
Egyedül maradtál, mert lenézted a gyülekezetnek egyszerű imád
kozó, bibliaolvasó tagjait s rangodon alulinak érezted, hogy velük 
ápolj lelki közösséget.

Nem őszinte az árvaság siráma akkor sem, ha nincs mögötte 
imádság a munkatársakért. Ne panaszkodjunk árvaság miatt akkor, 
ha Istentől nem kértünk munkatársakat. Isten aratásában minden 
arató egy meghallgatott és teljesített imádság (Máté 9:38.).

Nem őszinte az árvaságunk panasza, ha válogatunk a munka
társakban és lelki testvérekben s nem fogadjuk el azokat, akiket 
az Isten szánt minékünk s nem fogadjuk el úgy, ahogyan az Isten 
adta őket nékünk.

Látom, hogy elcsendesedtél, Testvér. Szeretném hinni, hogy 
igazat adtál annak, amiről eddig beszéltünk. Nem oktatgatni akar
lak. Melléd ülök a bűnbánat porába és úgy kérem Istent Veled 
együtt; bocsássa meg nékem is, néked is minden árvaságunk miatt 
elhangzó panaszunkat, amivel magunkat, a szolgatársainkat, a gyü
lekezetünket is rutul csaltuk.

Nézd, Illésnek ugyanebben a szomorú lelki állapotban az 
Isten felhívta a figyelmét arra, hogy meghagyott Izraelben 7000 
embert, akik nem hajoltak meg a Baálnak. Szeretné felnyitni Illés 
szemét annak a meglátására, hogy ne panaszkodjék árvaságról az, 
akinek 7000 testvére van, hanem lássa meg és keresse meg azokat.

Jer, keressük azt, akit ma kínál Isten az árva magyar evangé 
likus lelkipásztor lelki társául!

Azt tapasztaltam, hogy Isten sokszor elveszi tőlünk az emberi 
közösséget azért, hogy az önmagával való közösséget kínálja fel 
erőteljesebben nékünk. Űgy-e hiszed, hogy kisebbet vesz el ilyen
kor és nagyobbat kínál fel nékünk? Hajtott-e téged az árvaságod 
az Istennel való erőteljesebb imádságos közösségbe? Jézus, aki 
sokkal árvább volt etekintetben is, mint mi, így tesz bizonyságot; 
„Én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya“ (János 8:16.) és 
„Nem hagyott engem az Atya egyedül" (János 8:29.).

Azt tapasztaltam, hogy Isten valahányszor eltakarja előlünk 
a lelki testvéreket, vagy elveszi tőlünk azokat, akik között oly jól 
éreztük magunkat, mint a tanítványok a megdicsőülés hegyén, 
ilyenkor erőteljesebb missziói munkára akar indítani bennünket. 
K i akar mozdítani az élvező keresztyénség állapotából a dolgozó
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keresztyénség stílusába. Mondd, nem érezted még azt, amit én sok
szor éreztem, hogy mikor fájt az árvaságom, Isten Szent Lelke 
újra meg újra noszogatott afelé, hogy miért nem próbálom meg, 
hogy a hitvestársam, akivel együtt élek, a kántor, akivel együtt 
.szolgálok, a felügyelő, gondnok, presbiterek, akikkel együtt igaz
gatom a gyülekezetei, nem lennének-e lelki testvéreim és igazi 
munkatársaim a gyülekezetben, ha egyrészt több missziói lélekkel 
közelednék feléjük s keresném a lelkűket, másrészt pedig több 
őszinteséggel beszélnék nékik arról, ami bennem van, vagyis k í
nálnám nékik az én lelkemet?!

Szeretném, ha megéreznéd, hogy most is azért jöttem el Hoz
zád, mert Isten küldött, mint egykor Ananiást Damaszkuszban a 
vergődő árva Saulhoz.

Jer, dicsérjük az Urat, aki egykor azt ígérte: „Nem hagylak ti
teket árvákul!1' (János 14:18.).

Túróczy Zoltán

A  g y ü l e k e z e t  i m á d s á g a

Ottári imádságok
Hatvanad vasárnap: Négyféle szántóföld.

Mindenható örök Isten! Kérünk Téged, add, hogy igéd magva 
szívünkben gyümölcsöt teremjen. Szóban és cselekedetben Téged 
•dicsőítve, hadd lehessünk szeretetednek bizonyságai, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.

Ötvened vasárnap: Megnyílt szemek (Vagy: Készség).

Örökkévaló szent Istenünk! Te megengedted, hogy szerelmes 
Fiadnak, a bűnt és halált legyőző Megváltónknak szenvedésében 
részesek lehessünk, —  segíts minket, hogy mély áhítattal járjuk a 
szenvedésére való emlékezésnek útját, kövessük Őt a kereszthordo
zásban, s' így töltsük be szent akaratodat, a mi Urunk Jézus Krisz 
ttts által. Ámen.

Xnvocavit vasárnapja: Kísértés.

Úristen, mennyei Atyánk! Te tudod, hogy segítséged nélkül 
gyarló emberi mivoltunk miatt nem állhatunk meg kísértéseinkben.. 
Adj hát felülről erőt, hogy a sátánnak ellenálljunk, Igéddel elűz 
zük s végül is legyőzzük, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Reminiscere vasárnapja: Az Ür engedelmes szolgája.

Úristen, aki mindenkor kedved leled az irgalmasságban és 
örömöd a megbocsátásban, —  fogadd el bűnbánó imádságunkat és 
tedd szabaddá a bűn foglyait, kegyes jóságod szerint, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.

„fiié Lesung fú r dm Jahr dér Kirche:



Szószéki imádságok
Hatvanad.

Urunk, Atyánk! Köszönjük, hogy 'szolgálhatunk téged. Hatal
mad teljes, senkire sem szorulsz, dicsőséged hiánytalan, nem lehf* 
megcsorbítani, hozzátenni sem lehet, mégis emberi eszközökkel 
munkálod dicsőségedet. Áldunk téged a legnagyobb szolgálatért 
amelyet igéddel végeztetsz egyházadban. Köszönjük ennek a szol 
gálatnak magasságait és mélységeit. Hogy szolgáidat egyaránt óvod 
kétségbeeséstől és elbizákodástól. Megdicsőülés hegyeire emelsz é«s 

•gyötrelmek mélységeibe vetsz. Megmutatod magadat, hogy dicseked
hessünk veled és ránkereszted az ördögöt, hogy ne dicseked 
hessünk magunkkal. Add, hogy minden magasságban téged lássunk 
és minden mélységben a sátán tövi.sét. S vehessük mindegyikben 
ugyanazon kegyelmedet. Könyörülj rajtunk, hogy előtted való alá
zat legyen a dicsekvésünk és erőtlenségünk a te erőd alkalma. Ne 
engedj többről tudnunk a megfeszített Krisztusnál - és ne engedj 
többre tömünk, mint hogy az ő ereje elvégeztethessék a mi erőtlen- 
ségünk által. Ámen.

Ötvened.

Urunk, Atyánk! Bizony nem abban van a szeretet, hogy nu 
szerettünk téged, hanem hogy te szerettél minket. Csak te tudsz 
minket így szeretni és ennyire. Érdemetteneket ilyen hatalmasan. 
maradéktalanul, ilyen kegyelmesen, mindent elfedezve s ilyen 
örök érvénnyel, visszavonhatatlanul. Ó hadd szégyenüljön meg 
felséges szereteted alatt a mi önző, testi, bűnös érdekszeretetünk 
Köszönjük, hogy szereteted nem maradt csak érzésed és szavad s 
nemcsak gondviselésed szüntelen ajándékaiban száll reánk, hanem 
szent Fiad áldozatában megváltó irgalommá lett a szereteted. Lég, 
áldott, hogy a megfeszített Krisztusban lett szereteteddel minden! 
odaadtál, mindent elfedeztél s örök üdvösségünkre mindent elvé
geztél. Köszönjük azt is, hogy ezt a te megmentő szeretetedet lelki 
ajándékul ránk akarod árasztani, hogy amit Krisztusban felülről 
kaptunk, őáltala szétáradjon életünkből másokra. Könyörülj raj
iunk, hogy bűneink nyomorúsága ne legyen gátja szereteted reánk 
áradásának és továbbadásának. Hadd legyünk bűntisztító szerete- 
tednek egyre engedelmesebb szolgáló foglyai, míg majd egykor 
Krisztusért eljuthatunk látássá lett hitünk s megvalósult remény 
ségünk boldogságára, maradéktalan szereteted üdvösségébe. Ámen.

Invocavit,

Uram, Atyám! Engedd meg, hogy Krisztusom keresztje alatt 
egyházadban és gyülekezeteddel könyöröghessek szolgálatomért. 
Te rendeltél e helyre, igédet szentségeidet bíztad rám, köszönöm;, 
hogy méltatlanul is alkalmazol. Könyörülj rajtam, hogy bűneim 
botránkoztatása miatt ne szidalmaztassék szent neved. Add; hogy 
félelmek között is engedelmes készséggel vegyek részt Krisztuson®
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szenvedésében. Keresztje legyen egyetlen tudományom, értem fel
vett szenvedése a végső erőm. Vére hullása a tisztaságom, gyalá 
zata a jóhírem s igazsága a sziklám. Szent kínja legyen az örömöm, 
halála az életem. Rejts el engem mindenestül őbenne ,s így állíts 
4 te néped .elé. Add, hogy, mindezzel gyülekezetednek szolgálhas
sak. Naponként meghalva a bűnnek s így szólva az élet igéjét, a 
világ pusztító gyűiöiségében is megtartó hatalmad bizonyságaként. 
Szüntelen bűnbánatban az evangéliom örömét sugározva, üres kéz
zel osztva gazdag javaidat, mint akinek mindenre elég a te kegyel
med. —  Ellene mondok az ördögnek és mindennek, ami az ő lénye
géhez tartozik: az istentelen gonosz világnak, bűnös testemnek és 
véremnek: Átadom magamat az Atya, Fiú, Szentlélek, Szenthárom
ság egy örök' Istennek, hogy cvé legyek mind az én boldog vé
gemig. Ámen.

Rcminiscere.

Jézus Krisztusunk! Megszabadítottál minket a bűntől, jogod 
van szentséget követelni tőlünk. Bocsásd meg nekünk, hogy nyíl 
vános és titkos bűneinkkel sokszor hiábavalóvá tettük magunkon 
véred bűntörlő erejét. Köszönjük, högy most újra parancsot kap
tunk a szent életre. S köszönjük, hogy ezt a parancsot te adod. 
.Mert a te parancsod teremtő erő: megtisztul, akinek parancsolod. 
Mondd ki szabadító nagy igédet s könyörülj rajtunk, hogy szabadi 
iásodban a hit harcával megmaradhassunk és naponként gyarapod
hassunk. Te magad légy az erőnk, mikor a test és vér tusáját v ív 
juk a tiszta életért. Tarts szorosan, magadnál, hogy a bűn gyönyö
rűségeit szeméinek tudjuk ítélni a benned való örömért. Könyör
günk családi életünkért, hogy akaratodnak engedelmeskedve, szent
ségben és tisztességben tudjuk tartani n magunk és egymás testé
nek edényét. Könyörgünk ifjúságunkért. Ne engedd, Urunk, hogy 
fiaink és leányaink leste az ördög prédája legyen. Könyörgünk 
népünkért: szabadítsd meg a paráznaság igézetéből. —  Ellene mon
dunk az ördögnek és mindennek, ami az ő lényegéhez tartozik: az 
istentelen gonosz világnak, bűnös testünknek és vérünknek. Átad
juk magunkat az Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság egy örök 
Istennek, hogy övé legyünk mind a mi boldog végünkig. Ámen.

Szabó József-

Július elején Gyenesdiáson a dunántúli lelkészegycsiilet négynapos lel- 
készevangélizáciot rendez. Az előadásokat Túróczy Zoltán püspök tartja. 
Erre az alkalomra már előre felhívjuk az ország lelkész! karának f i 
gyelmét___________  __________

E számunkat többeknek mutatványul küldjük. A Lelkipásztor 
megrendelését lehetővé akarjuk tenni minden lelkész és komoly 
érdeklődő számára. Ezért egyéni megrendelésnél egy szám árát 3 
forintra csökkentettük. Ez az összeg fizethető kéthavonként, esetleg 
havonként is, a példány kézhezvétele után azonnal. A  lelkészi h i
vatalokat viszont kérjük, hogy a lelkészi állások száma szerint 
járó hivatalos példányok után a havi 4 forintot lehetőleg több hó
napra előre beküldeni szíveskedjenek.



Igehirdertő műhelye
A  Lelkipásztorban az „Igehirdető műhelye" csak műhely ésr 

nem más, sem több. Az a célunk, hogy a vasárnapi prédikációjára 
készülő szolgatársat bevonjuk az előírt perikápa megértésének és 
homiletikai feldolgozásának kemény, de papi hivatásunk legszebb 
munkájába. Szeretnénk itt kézre adni azt, ami ehhez a munkához 
szükséges, de többet nem szeretnénk adni. Az alapige megszólalta 
tása kinek-kinek egyéni feladata s a műhelyből a prédikációnak 
imádságos és küzdelmes eredeti munkával kell kikerülnie. Az 
„alapige jelentése" a textus exegetikai megértését szolgálja. A  „ho
miletikai irány" a prédikáció gyakorlati kialakításához ad szem
pontot. A  „vasárnap jellege" az egyházi évhez és az oltári igéhez 
való kapcsolatot tünteti fel.

A z „alapige jelentése" tehát nem arra jó, hogy végigolvassuk s 
belőle egy-két gondolatot prédikációnkhoz kiemeljünk. Inkább azért 
íródott, hogy segítségével magunk is végigdolgozzuk az alapige szö
vegét, keressük egészének és részleteinek értelmét. Szeretné egy 
kicsit azokkal is megéreztetni ennek a munkának ízét és jelentősé
gét, akik eddig nem éltek az exegetikai munka és eredeti szöveg 
eszközeivel.

Hatvanad vasárnap
AZ ALAPIGE (II. Kor 12, 1— 10) JELENTÉSE. Szakaszunk nagyobb 

összefüggésbe illeszkedik. Korinthusi ellenfelei különféle vádakat szórnak 
Pálra és kétségbe vonják apostolságát. A gyülekezel meggyőzéséért vívott 
harcban, a 11, 11— 12, 10-ig terjedő részben még a „ dicsekvés“  fegyveré! itt 
előveszi az apostol, annak értéktelenségének teljes tudatában (11, 1; 11,16-18: 
12, 11). így lesz a „dicsekvés" alapigénken is végighúzódó szempont, több
ször is előforduló szó (5. 6. 9. v.).

Igénkben Pá' apostol rendkívüli éleiének két véglete áll előttünk. Egyik 
a közvetlen mennyei kinyilatkoztatások elragadtatott órája, a másik a gyöt- 
relrnés testi szenvedés diabólikus időszaka.

1. Az eggik tehát titokzatos magasság. 1—4. v„ továbbá 7. v.-ben- „kije
lentések nagysága". Az apostolnak földöntúli látomásairól -van itt szó. A* 
egyes szám harmadik személlyel önmagát jelöli (2. v.). Ezekről az élmé
nyeiről rendkívül tartózkodóan nyilatkozik, bár nem vonja kétségbe a kinyi- 
latkoztatásolk valóságosságát, sem Krisztustól származását (1. b. v.). Csak nem, 
kutatja mikéntjét: „testben-é, testen kívül-é", tehát egész személyére nézve, 
vagy pedig csak leikének extatikús élményéként részesült benne? (2. v.). A 
nagv időbeli távlat —  14 év —  is érezteti szórvány osságukat és rendkívüli 
ségülket. Mennyei látomások nem kerülnek bele igehirdetésébe (4. v.). A 
közvetlen mennyei megvilágosítások későbbi rajongói alig hivatkozhatnak 
Pálra. Élménye különben a korabeli felfogás képzetforináiba öltözik („har
madik ég" —  a legfelső, legbensőbb menny; „testben-é, testen kívül-é“ ), ez 
azonban megint nem érinti valóságosságát. Pál apostol életének a felséget- 
óráit az igazi titkok mélységesen alázatos fátyla borítja.
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2. A másik véglet meg sötét mélység. 7— 10 v. Az Istentől testi-be
adott tövis valószínűleg gyógyíthatatlan betegség (Gál 4, 14). Hogy mi lehe
tett, a vélemények megoszlanak. A betegségben sátáni hatalom gyötrését 
érzi. 9. v-ben a „gyötörjön11 eredeti jelentése: „ököllel verjen11. A menny 
után micsoda zuhanás! Istent és a sátánt egyaránt látja betegsége mögött. 
Ez is a reális látási Kitartó imádságára a felelet nem betegségének elvétele, 
hanem figyelmeztetés a kegyelemnek mindenre való elégségére (8—9a. v.).

A sötét óráknak két nagy hasznát, véle Istennek két nagy célját látja: 
a) Megóvja az elbizakodottságtól A rendkívüli kijelentések, a mennyei 

perceik ellensúlyozása (7. a. v.). Óh, ha mi mindig cs-ak a csúcson járnánk, 
jaj lenne nekünk! Az alázatosság iskolájához nem a magasság tartozik.

a) Utat nyit Krisztus erejének. 9. v. (végeztetik al‘ —  lásd görög sza
vát: „éri el célját, jut teljességre11). Krisztus ereje nem áradhat szét, amíg 
meg nem nyílik elölte az emberi erőtlenségnek légüres tere. Ez a tapaszta
lása egyszerre más megvilágításba helyezi életének egyéb, állandó betegségén 
túlmenő nehéz óráit is: tesii gyengeségeket, különböző Ínségeket, üldöztetést 
(10 v.). Mert rájött, hogy erejének titka: erejének vége- Csak az emberi 
erőtlenség lehet Krisztus erejének csatornája.

HOMILETIKAI IRÁNY. Két út is tárul az igehirdető felé. Egyik lehető
ség: Pál apostol ugyan rendkívüli keresztyén jelenség, kicsiben azonban
mégis minden keresztyén életében jelentkezik a két véglet: az Istenhez való 
felemelkedettség boldog, magasztos órái s a nyomorúságnak gyötrő időszaka. 
Az utóbbit fogadjuk — minden démoni mélysége ellenére is —  Isten 
nevelő eszközének, amellyel taní'gat a kegyelembe való fogózásra, 
meg az alázatosságra. És vegyük csodálatos lehetőségnek, mert ilyenkor, 
áradhat belénk Krisztus ereje. A lelkipásztor sokszor önmagán is tapasztal-: 
hatja: amikor elérkezik erejének végéhez, akkor kezdődik valami a szolgála
tban. A nagy sikerek vagy a szolgálati erőtlenségek visznek-e bennünket 
előbbre?

A másik lehetőség az elindulásra: A szenvedés és nyomorúság értelme, 
célja a hívő ember életében. Megalázás, kitartó imádkozás, kegyeltemből 
való élés, felülről való erőnek zsilip-nyitás.

Az első vágány inkább konferenciai előadásra lenne alkalmas, ahol már 
a keresztyén hit magasságait is néha-néha megjárőkkal találkozunk s akik
nek az élteiében már feszül valami a megdicsőülés hegyének és a halál ár
nyéka völgyének roppant effienté'éből. Az átlagos templom járó gyülekezet
nél inkább a második vágány kínálkozik, de az igehirdetőnek ekkor is 
erősen számba kell venni azt a tényt, hogy a textus olyan emberről szól, 
aki Krisztussal1 közösségben van. Igénk a Krisztus nélkül élő ember szenve
désére nem ad útmutatást, csak hívja Krisztushoz, aki ilyen megoldást ad 
a szenvedés kínzó kérdésére s akivel a  legmélyebb nyomorúság órájának is 
csodálatos értelme, ajándéka, sőt öröme van.

A VASÁRNAP JELLEGÉT inkább az óegyházi evangélium (Luk. 8, 
4— 15) szabja meg. Az evangéliumot és epistolát csak vékony külső szál 
fűzi egvbe —  az evangéliumnak utolsó szava: „béketűréssel'1. Erre a „béke- 
tűrésre11 utal az enistola. —  Már a bőit előcsarnokában vagyunk. Pál apos
tol testében gyötrő tövis egészen halványan utalhat bennünket Krisztus vé
res homlokának töviskoronájára.
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Ötvened vasárnap
Ha a Miatyánk a keresztyének mártírja, a mai szószéki textusunk a 

papok mártírja. Az átlagos igehirdetés az újszövetségi kijelentésnek egyik 
legfelségesebb és leggazdagabb igéjét lerántja .megható földi érzések és 
csillogó szónoki szólamok saraira. Ha a mai evangélikus igehirdető azzal a 
gondolattal kezd bele készülésébe, hogy I. Kor. 13-ról könnyű lesz prédi
kálnia, úgyis tudja, mit mondjon róla, —- föltétlenül félremagyarázza és el- 
emberiesíli ezt az igét. Próbáljunk a textusba úgy belemélyedni, hogy köz
ben igyekezzünk magunkat megüresíteni a szeretet ismert szólamaitól s indul 
junk meg az első felfedezés újszerűségével és izgalmával alapigénk igazi 
mélységei felé.

AZ ALAPIGE (1. Kor. 13.) JELENTÉSE. A fejezet a 12,1— 14,40. ösz- 
szefüggésébe illeszkedik. Ebben a nagy szakaszban az apostol a karizmák
ról, kegyelmi ajándékokról szól. A „kegyelmi ajándékok" az egyes hívőnek 
a Szentlélek által munkált adottságai, amelyek a gyülekezet életét szolgál
ják. Ezek során említi Pál a legnagyobb, a páratlan felülről való ajándékot: 
a szeretetek Fejezetünknek ebbe a keretbe való szoros belesimulását világosan 
mutatja megelőző és a következő vers (12., 31. és 14, L). A 12, 31 ponto
sabb fordítása: „Törekedjelek pedig a nagyobb (magasabbrendű) kegyelmi 
ajándékokra. S még kiválóbb utat is mutatok néktek". Az összefüggésben 
tehát a szeretet úgy jelentkezik, mint a gyülekezet életének leghatalmasabb 
és legalapvetőbb mozgató ereje.

Alapigénk vezérlő gondolata: a szeretet.
De ez nem az emberi szeretet, a hitvesi, gyermeki, baráti, egy szóval 

a természetes szeretet. Félremagyarázza az igét, aki I. Kor. 13. alapján az 
önfeláldozó, virrasztó, mindig bizakodó édesanyáról prédikál. A bibliai 
,,agapé“ .más, mint az az emberi érzelem, amit mi általában szeretetnek, a 
görög nyelv „erósz“ -nak nevez („Erósz“ -on nem szabad a bűnös szerelmet, 
érteni, az „erilika" rossz kifejezés).

És mégis az 1. Kor. 13.-ban előforduló „szeretet" nem földöntúli je
lenség, hanem ebben a világban, emberekben, a keresztyénekben áradó sze
retet. Az is félreértette ezt a fejezetet, aki mennyei régiókba emelkedik és 
igénk alapján kizárólag az Isten szeretőiéről prédikál. Ebben a fe.'eze'ben 
— márcsak a 4— 7. versek is mutatják —  nagyon is földrevaló, gyakorlati, 
hétköznapi szeretetről van szó.

Csakhogy ennek a szeretetnek a forrása nem az emberi szív, hanem 
az Isten szerefete. Az „agapé" az Istentől jövő, de azután emberek minden
napi életében egymás iránt megmutatkozó szeretet. így szeretni —  mint e 
fejezetben —  csak az tud, aki előbb megismerte, hogy Isten így szerette 
öt. Ez a fejezet tehát közvetlenül —  noha erről egy szó sincs benne -— a 
megfeszített Krisztus elé állít, ahol egyedül látható Isten szeretetének való
sága és minősége.

Az összefüggésből nyilvánvaló, hogy ez a szeretet a Szentlélek aján
déka bennünk s nem tévesztendő össze azzal a szeretettel, amely belőlünk 
lámad —  noha a keresztyén embereknél egybefonódik azzal.

Hogy mennyire szembenáll a keresztyén szeretet az általános eml>eri 
szeretettel, azt mutatja, hogy a 4— 7. verseket —  hátmég a többit —  nem 
lehetne megírni a természetes szeretetről. Arra énpen az ellenkezőié érvé
nyes. A természetes emberi szeretet végtelenül önző, az ember önmaga bol
dogságát keresi a másik szerctésében is, — és így tovább.
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Miután most már nagy vonásokban elhatárolva látjuk I. Kor. 13 „sze- 
ietetu szavának bibliai értelmét, lássuk, mit mond alapigénk erről a szere* 
létről.

1. Megmutatja gyakorlatban ezt a szeretetet. 4—7. vers. A felsorolásból 
kitűnik, hogy" a keresztyén szeretet nem szétfolyó érzés, hanem tett, belső 
és külső magatartás. A sok jelzőt talán négy vonásban .összegezhetjük:, a)  Ez, 
a szeretet nem egocentrikus, nem az „énnek" rejtett szolgálása, hanem a másik 
emberért él („nctm irigykedik, nem keresi a maga hasznát" stb.) -— b). Meg 
bocsátó („hosszútűrő" stb.). —  c) Nem puha, bűnt elnéző (6. v . )— d) Átszövi a 
keresztyén hit és a keresztyén reménység (7. v.). Tehát neun emberbe vetett 
hitről vagy reményről van szó a „mindent remél, mindent hiszen“-ben, ha-, 
nem az ember iránt való szeretet súlyos megrázkódtatásait is az Istenbe ve 
tett keresztyén hit és reménység segíti át.

'  2. Megmutatja, hogy ilyen szerelet nélkül a keresztyén élet minden 
megnyilvánulása értéktelen. 1—3. v. Már a 12. fejezetben is szóba került 
kegyelmi ajándékok felsorolásával találkozunk itt: nyelveken szólás (1. v.— 
12, 10-); „prófétálás" (2. v.— 12, 10.); keresztyén ismeret („tudomány" 2. v.— 
12,' 8, ma talán úgyis mondhatnánk; teológiai ismeret); csodatevő hit (2. v. 
12, 9.). Noha mindez a gyülekezet életét gazdagítja, mégsem ér semmit 
szeretet nélkül. Ugyanígy az áldozatkészség sem, el egészen a mártírhalálig 
—- szeretet nélkül {3. v.).

Az eredeti szöveg megtekintése megszokott félreértést oszlat el s az ige 
rejtett mélységeire nyitja meg szemünket. A 2. v. „ha jövendőt tudok is 
mondani" eredetije: „ha prófétai adományom van is“ . Ugyanezt a szót Ká
ról! Róm. 12, 6.-ban „írásmagyarázattal" fordítja. Az újszövetségi prófétaság 
tatóban nem jóslás, hanem igehirdetés. Ennek egyik legdöntőbb bizonyítéka 
a szónak ugyanebben az összefüggésben való félreérthetetlen használata: I 
Kor. 14, 22—251 A legnagyobb hatású prédikáció, a legpompásabb újreforaiá- 
tori teológia sem ér semmit keresztyén szeretet nélkül —  szól nekünk ez tt 
részltet.

3. Igénk végül megmutatja, hogy ez a szeretet az örökkévalóságba nyú
lik. 8— 13. v. A keresztyén é'etnok minden más értéke, megnyilvánulása 
múlandó (8. v. —  „jövendőmondásclk" helyett ismét „prófétálások" olva
sandó) és töredékes (9. v.). A keresztyén ismeretnek (teológiának) és pró- 
fétélásnak töredékességét a ^végső teljességgel szemben két képpel szemlél
teti: a gyermek és férfi értelmének különbözőségével, meg a tükörkép és a 
szemtől-szembe való látás különbségével. A 12. vers végének értelme: én is 
mindent o-lyan világosan fogok látni, amennyire ismer engem ma már az 
isten.

Három dolog kísér el bennünket a földről az örökkévalóságba: a hit, 
amely látássá lesz; a reménység, amely beteljesül; és a legnagyobb: a szere
tet (13. v.). így ivei át ez a fejezet az eschatológiába s lesz az Isten szívéből 
rajtunk keresztül mások felé áradó keresztyén szeretetnek valóban felséges 
himnuszává.

HOMILETIKAI IRÁNY. Az igehirdető feladatát a textus világosan 
elénk adja: Mulassuk meg a természetes emberi szerefetben is annyira szii- 
kő'lkc-dő világnak a.keresztyén szeretet csodá!atos«ágát forrásával és örökké
valóságával együtt, azután mutassuk meg a gyülekezetnek, hogy ennek a 
szereltnek élését Isten és e világ éppen tőlünk várja. A mi gyülekezetünk 
egy kicsit világ is, meg gyülekezet is egyszerre. Alapigénk hatalmas alkalom
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arra, hogy keresztyén, életünk és ■szolgálatún,k legnagyobb hiányára rámutas
sunk. De kínálkozó lehetőség annak gyakorlati megmutatására is, hogy a ke
resztyén szeretet hogyan szenteli, tisztítja meg a természetes emberi szere
létet és teszi a gyermeki, hitvesi, baráti szeretetel megbocsátóvá, önzetlenné, 
igazán „szeretetté". Még a textusba való komoly belamélyedés után is na
gyon vigyázzon az igehirdető két kísértésre: 1. nehogy himnuszt mondjon a 
szószékről, inkább töredék szavaikat a keresztyén szeretet valóságáról és gya
korlati éléséről ; "2. nehogy gazdag igénkből sokat markoljon és keveset 
fogjon.

A VASÁRNAP JELLEGÉT néhány nappal a böjt kezdete előtt az ó- 
egyh&zi evangélium (Luk. 18, 31—43.): Jézus utolsó szenvedés-bejelentése 
adja meg. Ugyanaz a szeretet jelentkezik ebben, mint amely az epistolábóf 
szeretne tovaáram'land keresztyén emberekbe és gyülekezetekbe.

Invocavit vasárnap
AZ ALAPIGE (II. Kor. 6. 1— 10.) JELENTÉSE. A kijelölt szakasz két 

összefüggésbe tartozik. Az 1— 2. v. a békéltetés szolgálatáról szóló gondolat- 
menetnek záró tagja (5, 14— 21.). A 3— 10. v. pedig visszatér a levél meg
megszakított aiap'émájónak folytatására: Pál apostolságának bizonyítására 
Perkópánk kétféle hulló részletét mégis egybefogja az a közös gondolat, 
hogy mindkettőben az apostolok szolgálatáról van szó.

Igénkből tehát az Isten szolgái lépnek elénk ( l .  v.). Istennel együtt 
munkálkodnak másoknak a Vele való megbékélésén (la. v.—5, 18-20.). Nem 
ugyan .synergisztikus értelemben, mégis inasként a Szentlélek nagy műhelyé
ben a Mester mellett. —  Isten szolgái intenek, nehogy a megnyert kegyelmet 
el játszok hitetlenséggel, engedefenséggeil (lb. v.). Isten szolgáinak prédiká
ciója az üdvösség áldott „most“ -ja; ahol hangzik, ott és akkor megnyílik a 
nagy alkalom (2. v. Az „itt" helyesebben: „most"). S végül a  perikópa leg
nagyobb részlete: Életük és szolgálatuk bizonyltja, hogy Isten szolgái. 3— 
10. u. (Már a 3- versben is kijelentő mód van az eredeti szövegben felszólító 
mód helyett, mint a többiben: Senkit sommiben meg nem botrón- 
koztatunk

Az az apostoli élet és szolgálat, ami így feltárul előt'ünk, sajátos ket
tős vonallal rendelkezik.

A i — 7. v.-ben az egyik vonal: Isten szolgálatának küzdelmes, szenve
désteljes oldala. 4- 5. vers tartozik ide. „Vereségben" — 'megveretésekbem 
„háborúságban" —• fölindult tömeggel szemben: „küzködésben" •— fárad 
Ságokban (5. v\).

A 4— 7. versekben a másik vonal: Isten szolgálatának másik, sugárzó 
oldala. A 6— 7. v. tartozik ebhez. Ami itt mutatkozik, nem az apostol egyéni 
nagysága, nem a humánum tulajdonsága. Isten ereje, a Szentlélek munkája 
jelentkezik erkölcsi tisztaságában, keresztyén, ismeretében („tudomány"), 
képmutatás nélkül való szere tétében, az igazság hirdetésében („igazmondás1 
az eredetiben: az igazság beszéde), missziói harcában (7. v.).

Ugyanez a kettős vonal a 8—10. v-ben már nem egymás után, hanem 
egymás mellett, ellentétes párhuzamokban mutatkozik. A két ellentétes oldalt 
legtöbbször az „és" szócska kapcsolja egybe. Az apostoli élet kettős oldala 
élesen jelentkezik az emberek különböző véleményében: egyik oldalról gyaláz- 
zá;k, a másik oldalról dicsérik. Az egyik oldalról szürke senki, a másik ol-
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-telr&l sokak szemében ismeri, Istennél is ismert személy (8—9a. v.). Éles 
'dlen-tmondásban van az apostoli étet külső nyomorúsága: üldöztetése, szo
morúsága, szegénysége —• belső örömével és gazdaságával (9— 10. v.). Egyik 
oldalról halálveszélybe jutott éltet (máríiruml), ugyanakkor az örök étet elve- 
hetetlén birtokosa (9. v. „mint megholtak" helyett: „mint halálra szántak"). 
V. ö. II. Kor. 4, 7— 11.

Az apostoli éleinek ez a kettőssége tehát más, mint amivel két héttel 
zotőtt II. Kor. 12, 1— 10-ben találkoztunk. Ott a keresztyén éleinek időben 

különböző két végletéről, hullámhegy-hullámvölgyéről volt szó. Itt pedig 
egyszerre, eyy időben megmutatkozó két oldaláról: nyomorúságában is dia- 
íkalmasságárói.

•HOMILETIKAI IRÁNY. Ha nem akarunk megfutni igénk meglátott 
központi gondolata elől. Isten szolgáiról kell beszélnünk s az Isten szolgá
latéban álló életnek nagy kettősségéről, kiáltó ellentmondásáról. Pontosabban 
arról, hogy a legnyomorultabb életsorsban is mennyi belső szépsége, értéke, 
gazdagsága van a keresztyén életnek felülről, Isten erejének munkájaként 
Hogyan föléje kerül az étet külső vagy belső nehézségeinek, bánatainak, sze
génységének —- azzal, ami benne van! Nem hagyhatunk kétséget afelől, 
hogy Isién szolgájának lenni nemcsak papok privilégiuma. Ez az ige minden 
keresztyén é'etnok mértéke és lehetősége. Mégis ott kezd kényessé válni 
alapigénk a homilétára nézve, bőgj’ benne egy apostol önmagáról beszél, te
hát az apostol késői törpe utódai sem vehetik személytelenül alkukra ezt a 
vallomást. A lelkész az Isten szolgái között az első a gyülekezetben. Mer
jük-e 1947 böjt első vasárnapján, magyar evangélikus lelkipásztorok, ezt az 
igét egyes szám első személyben is gyülekezetünk ólé vinni, ha sok bűnbá
natiul is, de mégis annak az erőműi, gazdagságnak, örömnek és diadalnak a 
bizonyságtételével, amely szegényes papi sorsunkat, munkában való kifáradá
sunkat, dolgozószobái virrasztásainkat, a világtól való lekicsinylésünket cso
dái atosan átíényesiti?!

A -VASÁRNAP JELLEGE. Az óegyházi evangéliummal Jézus negyven - 
napos böjtje és megkísérlése kerül böjt élére- (Máté 4, 1 11.1. Az epistolá-
ban Jézus mellé odalép Pál s vele együtt mindazok, akik valóban járják a 
keresztyén élei bőjtöiő, küzködő, szenvedő útját. „Ahol én vagyok, ott lesz 
az én szolgám is".

Reminiscere vasárnap
AZ ALAPIGE (1. Th. ss. 4, 1 12.) JELENTÉSE. Három szó is ismétlő

dik a szövegben, amelynek mindegyüké egybefogja alapigénket: 1. peripateő 
jKaroIi az 1. v.-ben „forgolódni", a 12. v.-bcn „viselkedni" szóval fordítja). 
A görög szó az „életfolytatásnak" a kifoiezője. — 2. Perisseuó (1. 10. v. Károli 
„gyarapodni" igével fordítja). A szó a keresztyén életben való növekedésre, 
előrehaladásra vonatkozik. —  S. a 3. a legjelentősebb: a hogiasmos (Károli 
iordí-ása a 3. v.-ben: „szentté létei", a 4. és 7. v.-bcn: „szentség").

A görög szó értelmét a „megszeld elődé s‘‘ hűebben kifejezi. Ugyanis fo 
lyamatról és nem állapotról van szó, A ,.megszentollődés“ -fordftásnál legfel
jebb sírra kell vigyázni hogy a folyamat végrehajtó alanya nem az ember, 
hanem az Isten. A megszentelődés Isten munkáin rajtam■ Azonban nem me
rev bábként szerepelek, hanem Isten bevonja ebbe a folyamaiba akaratomat, 
tfdküsmeretemet, erkölcsi erőmet, egész énemet. Jól kifejezi ezt a 7. versben az
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„en hagiasmó" (tehát nem: „szentségre", hanem: ,,megs zen t e 1 ő dé s b en' ). s. 
keresztyén ember benne áll a megszentelődés folyamatában. A megszentelő- 
dés folyamata így lesz az én feladatommá is. A megszentelődés az erkölcsi 
életre vonatkozik és annak minden ágára kiterjed: a sexuáTis területre csak 
úgy, mint a becsületességre vagy a munkaszeretetre — amint alább látjuk.
A keresztyén ember szentséget mint cfddTlragot (szentek vagytoik a Krisztus 
bán) a bagiasmos-szó és alapigénk nem érinti, de feltételezi. A hagiasmos arra 
figyelmeztet —  s ez a megszentelődés — , hogy a hitbeli értelemben vett 
szentségnek erkölcsi éíe'emben való megvalósulásán Isten állandóan dolgo , 
zik s ebbe a munkájába minden erőm megfeszített bevetését követeli.

A ’.apigénk központi gowUi'ati tehát: a keresztjén élet merjszentel6d(*» 
és növekedése. Ez a keltő tulajdonképpen ugyanaz.

1. A megszentelődéshez, a növekedéshez a keresztijén ember parancsa- 
kai kap. 1. v.-h m ,.1:tnn!t3Íok“ fielyi lI: amint K illik utasítást nyertetek"

"(Czegiédy). Az 1. és 2. vers mutatja, hogy az apostol a thessal'ónikai gyüle
kezetben személyesen is sok erkölcsi parancsot adott. A „törvény harmadik 
használata" tehát elengedhetetlen a keresztyén é'etben. Theológiai egyoldalú 
ságból mégfeledkeztünk erről! Csak persze ez nem lelhet kazuisztika és mora- 
lizrnusl Ettől megóv, la  komolyan vesszük az igénkben állandóan ismét
lődő megszorítást: „intünk az Űr Jézusban“  (1. v.); „...parancsolatokat t il
tunk nektek az Űr Jézus által“ (2. v.). Olt siklik ki a törvénynek erkölcsi pa
rancsként való használata, ahol elszakad Jézus Krisztustól és pedig a Meg- 
feszített-tői.

2. A menszentelődésnek. növekedésnek alapigénkben enűitettjeavlk fér*- 
léte: a h em i étet. 3— 5, ?^ÁT v. (Esetleg a 6. v. is. lásd a'óbb!) A ..parázna - 
ság" görög m eglévője a 3. versben a nemi bűnök széles skáláiét össze
fogja.: házasságtörés, perverzitás, bárminő nemi visszaélés. A további versek
ből azonban nyilvánvaló, hogy a megszentelődés nemcsak a házasságon ki 
vüii, hanem a házasságon belüli nemi életre is érvényes parancs. A 4. vers
ben a „maga edényét" kép valószínűleg nőm a „saját testét", hanem a ,-saíáf 
feleségét" itdcntiw . ö. I. Péter 3, 7. Olt is, i't is az a gondolat érintödijr, 
hogy a nemi szenvedésnek lehetnek bűnös elfaudásai a liázaséVten belől* 
is. Jó ezt reálisan látnunk, anélkül, hogy valamilyen hamis onmeizlaTiózla- 
tást prédikálnánk a iháza'életen belül. Ha a ..maga edényére" a másik magya
rázatot fogadtuk el („saját testét"), akkor á?ta.!áiw°s&gfian~ a nemi szélivé 
délvtői fűtött tes'nek a tisztaságáért folytatottküzdelmére kell gondobiunk.
— Mindezt ryadie az a tény húzza alá, hogy szexualitásunkkal együtt Isten
magáéinak h ívti -*1 -* u-bink a nemiséggel együtt a Szcnt’élek lemjAornir 
17—8. vers).

3. A menszentelődésnek. növekedésnek alapiaénkben érintett második 
tenVete: a szerc'et. 9— Iá. v. Az ige hangstilvozza hogy a keresztyén enVölcsi 
é'etnek a szeretet tekintetében is Isten a fm-rása (,-Ts'entőt tnnu'táiiá 
m eg ..."  í). v  1. A s-ezp-'ol gyakorlása a gyülekezőién túl iklferjed az eg^s/ 
ország keresztvén |e.s*vézeine 00. vA. Gyakorlati figyel mertetés ez a mai 7ua. 
gyár evangélikus keresztvéncégnek Ez a vers kínálkozó .. gyére in* űzeti" textus

4. A rnenszerrte’ndésnek. pöpekedesnek iaénkbert em7ífett harmadik fa* 
rv ’e'e: a csendes, dntnns. tisz*esséaes élet 11— 72 v. ÍEsefipg a 8. v is. lásd 
a íz Mi * I p"z cnV r ’ 'le**.’ él lehet nusztán tüzes tv* ! né -í f.„k. terrnAVe de ez 
nem ment fid az alól. hogv a keresztvén megszenielődéshez mégis hozzátartozik 
Csák más indítékból táplálkozik, mint az átlagos polgári élet. Hivatali asrti*

* -  N T . D . ■
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•Ókázás naplopás, könnyű keresetek s a mai magyar életnek sotk .jellemző 
dologkerülö tünete mind beletartozik a ínegszeníelődés kérdésébe. —  12. v.- 
ben „kívülállók1' a gyülekezeten 'kívül álló nem-keresztyének. Ma talán az 
-sgyháztöl távol állókra és" a másvallásúakra alkalrnázhatjúk. A 12. v. máso
dik felének fordítása: „és senkire se legyetek rászorulva11 (Czeglédy).

A 6. vers vonatkozhatiik a nemi életben elkövetett túlkapásokra: ebben 
■aa esetben fenti 2. pontunkhoz tartozik. Exegetikailag valószínűbb, hogy a 
kereskedelmi életben való becsületességről van szó; a thessalónikai gyüleke- 
.veiben sók kiskereskedő volt. Ekkor a 4. pontunk gondolatmenetébe 
-illeszkedik.

HOMILETIKAI IRÁNY. Az evangélikus szószéken végre egyszer érd
del jesen megcsendülhet a megszentelődés eléggé mellőzött evangé'ikus igaz
ságai Még pedig annak éppen erkölcsi értelmében, amelytől sokan félnek 
teológiai indokból vagy r. katolikus ellenhatásból. Pedig az írás nyilván be- 
.szél róla és Luther is beszélt róla. A prédikációban mond'uk el gyülekeze
tünknek, hogy mit jelent a keresztyén élet szentségére való törekvés az élet. 
togszcnnyesebb terüle’én: a nemi erkölcs, a sexualitás terén, —  házasságon 
• belül és kívül. Ne féljen az igehirdető mélyen és gyakorlatilag belenyúlni e 
kérdésbe, mert a legtöbb keresztyén férfi megszentelődése ezen bukik el.
, A megszentelődésnek igénkben említett második területét -— tekintettel 
l Kor. 13 nemrégi prédikálására —  futólag említhetjük. Talán valamivel 
"bővebben foglalkozhatunk a harmadik területtel. Nem kétséges azonban, hogy 
a tiszta férfiúság és tiszta nö.iség emngé'iumi megvilágítására ad nagy alkati

amat alapigénk. Csak arra vigyázzon az igehirdető, hogy az erkölcsi, megszen- 
,‘ teíődési prédikáció is Krisztus-hirdetés, amint láttuk. Ne szakítsa el a meg- 

vzentelődés parancsait a megszentelődés Urától!
A VASÁRNAP JELLEGE. Az óegyházi evangéliumnak (Máté 15, 21- 

28.) és az epistálának egyaránt megvan a böjti vonatkozása, de egymáshoz 
nem kapcsolódnak. Az evangélium a böjti vasárnapok állandó témájából: 
.éCrisztusnak. az ördöggel vívott harcából ad példát. Az epistóla pedig a ke 
fesztyén aszkézisnek böjti hangját szólaltatja meg.
. . Veöreös Imre.

Ű j konfirmációi káté jelent meg a Luther Társaság kiadásában. 
Szerzője Scholz László budapesti lelkész. A káté rövid, mindössze 
124 kérdést tartalmaz. Tulajdonképpen a keresztségnek és úrva
csorának részletekbe menő magyarázata. Litografált lapokon ok
tatóknak szánt vezérfonalat is ír  a szerző s ezt folyamatosan meg- 
kapják, akik külön kérik. A  káté megrendelhető a Luther Társa
ság könyves boltjában, Éudapest, V III.; Üllői-út 24. Ára kb. 1— 1.20 
iorint. : .

„ Könyvtárban“ c. rovatunkban ismertetett, magyar nyelvű 
könyvek kiadóhivatalunknál 10 százalékos kedvezménnyel portó- 
•trteriiesén ' megrehdélhéfők. KölcsÓnkönyvtár-szerűén is megküld 
hetjük 2 heti időtartamra, a könyv ára 20 százalékának s 30 f ii ié r , 
postaköltségnek előzetesen bélyegben történő beküldése fejében. A 
határidő meghosszabbítása a kalcsöndíj emelését vonja maga.után.
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Újjáépítés
Nehemiás könyvének bibliaórai feldolgozása*)

A lelkileg is romokban heoerő Magyarország légidé' 
szerűbb bibliai könyve: Nehemiás könyve. Üibfíaórm 
előkészületre való jeldolgozását húsz órára való beosztással, 
öt számunkon át közöl/ük. Gyakorlati írásmagyarázati se 
gitségnek, nem vázlatként, csupán indítások adásául 
Hisszük, hogy a lelkésztestvérck az esztendő öt hónapjá
ban megszólaltatják gyülekezetükben a Szentírás szoímí’ 
az újjáépítés mai hangzavarában. ( Szerkesztő)

i. óra: 1—11.

A háttér. 445-ben vagyunk Krisztus születése előtt, a mód—perzsa biro
dalomban, Arlaxerxes király uralkodása alatt. Izrael babiloni fogsága iratnál 
végétért (538), az elhurcolt nép visszaszivárgott hazájába, —  már akik fel 
nem szívódtak az idegenben.

Nehemiás egyike azoknak, akik a .legjobb úton vannak, hogy elvesszenek 
népük számára. Egyéni sorsa ugyan magasan ível: a hatalmas méd király 
pohárnoka: Miért is menne haza? Ekkor jönneik hozzá hazulról jött emberek 
és bírt hoznak Jeruzsálemből. A kép a lehető legsötétebb: a hazatelepült nép 
nagy anyagi és erkölcsi (ezt később imég látni fogjuk!) romlásban van. (V- & 
Aggeus, Zakariás és Esdrás megfelelő részeit.) Jeruzsálem falai romokban, 
a leégett kapukon az megy ki és be, aki alkar.

Ez a kép, ami Nehemiás előtt á honi hírnök szavai nyomán felrémlik 
nekünk is ismerős. Sok „tartományban" vannak ma üszkös faluk, leomlott 
városok. Az anyagi romlásnál talán még veszedelmesebb a lelki romlás 
Sokszor épen maradt hajlékok falai gyógyíthataliánul sebzett lelkeket rejtenek 
Világszerte visszhangzó jelszó az újjáépítés! Erről van szó Nehemiás 
könyvében is.

Nehemiás szívét összeszoirítja Jeruzsálem nyomorúsága. Bánata azonban 
nem meddő keserűség, mégkevésbbé lázongó zúgolódás. Nem dac tölti el, 
nem a „régi jó időknek" mindenáron való idézgetése és emlegetése, hanem 
— bűnbánat. Személyes bűnbánat és bűnvallás: „vétkeztem"; és a közösségi 
bűnök megvallása: „atyámnak háza is vétkeztünk". Meglátja azt, amit ma 
olyan kevesen akarnak meglátni: a nehéz időkben Isién kemény ítéletét 
bűneink feletti Megalázza magát porig a „nagy és rettenetes Isten" keze alatt. 
Vállalja a bűn és sorsközösséget Izrael minden fiaival. (6.v.)

Ez a bűnbánat nem általános, hanem konkrét: Isten parancsolatainak 
meg nem tartása zúdította a nép nyakába a megérdemelt büntetést: „dszé- 
iesztlek benneteket. . . “ Nem bűnbakokat keres, hanem vétkeket vall meg. 
ki-ki a magáét.

Ez a bűnhánat azonban nem reked iheg a bűnvallásban, hanem eljut 
a hit magaslatára (9—11. v.). Belekapaszkodik Isten igéjébe, ígéretébe s ami 
támaszkodva közbenjáró imádságban viszi Nehemiás népe nyomorúságát az 
Ür színe elé. „Hiszen a te szolgáid és a te néped ő k . . . "  (ez a II. v. helyéit 
szövege). Ez a mi bizodahnunk sarkköve: hogy Istené vagyunk (a keresztsén 
által) s ezért, az ő nevéért —  s nem a mi nemlétező érdemeinkért! •— könyö
rülhet rajtunk. így magatartásunk is egyedül az ö dicsőségét szolgálja.

Bűnbánat és imádság: megtérés, ej. az újjáépítés lelki előfeltétele. 
újjáépítés térdenállva kezdődik" (Lüthi).

.*.) Munkánkban egyéb irodalom mellett igen nagy haszonnal íor|fatt#.. 
W ) Lüthi: Die Bauleute Gottes c. munkáját.
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*2. óra : 2, 1— 10.
Isién malmai lasan őrölnek. Jeruzsálem falait 141 évig hagyta romok

ban; Nehemiásnak négy hónapig kellett várnia, amíg előadhatta kérését a 
királynak. Az újjáépítést nem siettetheti emberi türelmetlenségünk; meg kell 
tanulnunk várni míg üt Isten órája.

Nehemiás szomorú ábrázata súlyos illemsértés az udvari etikett szabá
lyai szerint (1/b helyes fordítása; „...közben  azonban szomorú voltam"). 
Isten ezt a kritikus pillanatot használja fel a cselekvésre. Ebhez azonban 
szükséges volt Nehemiás bátor kile. Ahol imádság és hit van, ott előbb utóbb 
lettek születnek. Mert „vajmi szorgos és tevékeny dolog a hit . . .“ (Luther). 
Nem kell félteni az újjáépítés ügyét ott, ahol az hívő emberek kezelje van 
letéve.

Nem véletlen az, hogy Isten éppen Nehemdást, a méd király pohárnokát 
választja ki szolgálatára. Isten bölcsessége helyezi őt a királyi udvarba, mint 
egykor Mózest és utóbb Dánielt is. Isten nagy terveiben felhasználja a világi 
hatalmasságot is. Sőt ennek éppen abban van a legnagyobb dicsősége, hogy 
isten szerszáma lehet. Erről talán, maga sem tud. Artaxerxes aligha volt 
tudatában, hogy Isten akaratát hajtja végre, amikor teljesíti hű emberének 
Nehemiásnak alázatos kérését.

Mert Nehemiás Istenhez könyörgölt, de a földi királyhoz kellett fordul
nia és attól kapja meg, amit fohászában kívánt. Az egyház nem ura a világi 
hatóságnak, hogy az érdekei szolgálatába kényszerítse (pápaság!), mégcsak 
nem is egyenrangú partnere, .akivel osztozkodnék (két -kard elmélete), hanem 
a próféta szerény, de határozott szolgálatát végzi: igét hirdet és ezzel utál 
mutat s módot ad arra, hogy a világi hatalom igazi hivatását betöltse.; hogy 
Isién szolgája legyen az emberiség javára (Rám. 13, 4).

így nyitegatja Isten az ajtókat Nehemiás előtt azon az líton, amely az 
udvarból a romok közé vezet. Az újjáépítés törvénye az áldozat. Kevesebb 
elégedetlenség és morgás lenne közöttünk, lva meggondolnánk, hogy a közö
sén viselt terhek: egymásért vállalt áldozat mindnyájunk jobb jövőjéért. Az 
udvar fényéből romvárosba építeni induló Nehemiás ellenképe a közös 
nyomorúság lelketlen vámszedője: az önző feketéző, kcmjukturalovag, az 
Amerikába vágyó „honfi", stb.

Nehemiás védlevelet kér a királytól (később még látni fogjuk, mennyire 
szükség volt erre a legfelsőbb támogatásra!) és —  fát. Az újjáépítés szerény 
anyaga a fa. Salamon márványpalotái helyén faviskóik épülnek. Európa rom
városaiban a svájci egyház ajándékából összerakható fatemplomokban hirdetik 
az igét. Európa egy évszázadra bara-ko-kban fog lakni, jósolta valaki. Lehet, 
Az a kérdés, hogy milyen lélekkel töltjük meg ezeket a hajlékokat.

3. óra : 2, 1120 .
Az újjáépítés első lépéseihez tartozik a romlás felmérése. Nehemiás 

könyvének egyik legdrámaibb szakasza ez az éjszakai szemle a romok felett- 
Aki járt e háború romvárosaiban, az megérti, hogy Nehemiásnak néhol le 
kellett -szállá nia lováról, hogy átvergődhessen az omladékok között. Nehemiás 
nem felületes munkása az újjáépítésnek. Józanul és könyörtelenül szembenéz 
a rideg tényekkel. Mennyi türelmetlen sürgetés néniül na el és lázas nyüzsgés 
szűnnék .meg, ha egyszer komolyan felmérnénk; hova jutottunk, mekkora 
a pusztulás, mennyi a tennivaló!

Miért tartja Nehemiás szemleút'át éjjel? Általában miért titkolózikf 
12. és 16. v.) Sanballát, Samária álnok helytartója, az ammon-törzsbeii 

Tóbiás, aiki a méd* birodalom hivatalnoka volt és az arab Gesem rosszindu
lata és gűnyja mindenesetre indokolttá teszik ezt. Izrael régi -ellenségei: az 
ammoniíák és a babiloni fogságbahureolás után létrejött keveréknép, a 
samaritánusok összefognak most, hogy elgáncsolják a -hazatérlek talpraállítsál 
Az újjáépítésnek sohasem a fizikai nehézségei a legnagyobbak, hanem 
a szellemiek.
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Nehemiásnak azonban inég egyéb akadályokkal is meg kell küzdenie 
Azoknak a részéről is ellenállással kell számolnia, akiken segíteni akar. 
Bármilyen hihetetlenül hangzik, így van: sokszor azok az újjáépítés kerék
kötői. akiknek ez leginkább érdekében állana. Maradiság, gyávaság, lustaság, 
áldozatoktól való félelem, —  ki tudná az okokat felőrölni? Mindeneietr.* 
Nehemiás előtt is nyilvánvalóvá válik, hogy az újjáépítés nem elsősorban 
pénzkérdés, nem anyag és munkaerő kérdése, hanem lelki magatartás kérdése 
Az első csatát nem az építőáliiván'yokon és a műhelyekben kell megnyerni, 
hanem a szívekben,

4. óra: 3, 1—32.
Nehemiás megnyeri ezt a csatái. Beszédében feltárja a romlást minden 

szépítés nélkül (17. v.), rámutat a királyi kegyre, de legfőképpen arra, hogy 
„az én Istenemnek keze kegyelmesen volt rajtam" (18. v-, ez a pontos fór- 
dílás). Ez a kéz vívja a harcot most is a megtépe't nép összegyűlt vezetőinek 
szívében is, ez a kéz hárítja el az újjáépítés útjából azokat az akadályokat, 
amiket emberi rosszindulat és kishitűség emelt. A mennynek Isíene nagy 
türelemmel hordozza azokat, akik nyomorúságukban saját megmentésük 
kerékkötői. Ez a türelem kereste Jeruzsálem lakóit mindaddig fáradhatalanul, 
míg fel nem kellett hangzania a panasznak: „Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor 
akartalak összegyűjteni benneteket..., de ti nem akarótok". Ez a türelem 
a keresztig mfent és a kereszten is imádkozott azokért, akik szüléiéit templom
rombolók (Ján. 2, 19—22). Ez az isteni türelem az egyetlen igazi épílő eró 
;i világon.

Nehemiás és társai, mint ennek az Istennek a szolgái kelnek fel épí- 
l&ni. Azért lesz az ő munkájuk jó  szerencsés (1. zsolt. 3; I. Móz. 39, 3).

Az ilyen csupa név fejezeteket a bibliaolvasó legtöbbször át szokta 
lapozni. Indokolatlanul. Ez a fejezet is sok kincset rejt, csak meg kell őket 
keresni.

Itt van mindjárt az első vers. Az újjáépítés élvonalában olt áll az 
egyház. Jeruzsálem tekintélyes főpapjai és vidéki alsópapság is (22. és 28. v.) 
lapáttal, csákánnyal a falaikon. [Hogy megszentelésről is van-e szó az 1- vers- 
ben, az szövegkrilikailag kétséges!] Vájjon így van-e ez nálunk is?

Jeruzsálem felépítésében részt vesz a vidék is (5. és 13— 19. v.). Messze 
földről eljönnek, olyanok is, akik pedig a „mi közöm hozzá" kényelmes 
álláspont .áira helyezkedhetnének. A Gibeoniták sem hiányoznak (v. ö. Józsue 
9. r.), sőt leányok is megfogják a szerszámot (12. v.): Képviselve van min
déi) foglalkozás: kereskedők és iparosak —  nemcsak építőiparosok! —  éppen 
úgy mint hivatalnokok. Az aranyművesek és a patikusok , sem féltik finom 
kezüket a durva munkától.

Csak az előkelőek hiányoznak (5. v.)\ Nekik derogál az Úrnak teljesített 
munka. A hideg fut végig az ember hálán, mikor fezt olvassa; hát ilyen nagy 
csapás az előkelőség, az osztálygőg? Csoda-e, ha Isten íté’ ete válogatás néí- 
küf sújt végig egész pusztulásra .megérett társadalmi osztályokon, amik nem 
akarták meghallani az idők szavát — : és az időkben az Isten szavát!? Háló 
Istennek, hogy varrnak kivételek is: fejedelmi emberek is állanak az építők 
között (14— 19. v.). ,

Család család mellett dolgozik a falakon. És akiknek a neve nincs fe l
jegyezve? Akik nem akartak segíteni? Mert ilyenek is leheltek szép számmal

Áltálában mire való ez a névsor? A résztvevők dicsőségének megörökí
tésére, —  ahogy mi szoktunk templomaink és egyéb épületeink falába táblá
kat illeszteni, megörökítendő az adakozókat és építőket? Aligha. Ilyen listák 
számára a szentírásban nincsen hely. Ezéik a nevek az Isten kőműveseinek 
nevei, akik az ő dicsőségére fogtak szerszámot s akiknek munkáját az 6 
keze áldotta meg.

Egymás mellett dolgoznak Jeruzsálem újjáépítő:. Mindig újra olvassuk,: 
„mcMfettöik. . . “ Nem egymás ellen, nem is egymás nélkül, nem is egymás
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■nyáíkan, hanem ni elteli. Sorsközösség, nemcsak a bűnbánatban, hanem az 
építésben is. Mi nem egymás ellen 'építgetjük ki a magunk kis pozícióit és 
nem egymás holt les én át építjük újjá az egzisztenciánkat? Vagy ha már 
összefogunk, legfeljebb új Bábeltorayoik építésére? Tudunk egymás mellett 
dolgozni a családban, a hivatalban, az iskolában? Nem választ-e el á thidal- 
’luutatlan szakadék gyanánt a bűn?

' Isten küldött egyszer egy Ácsmestert, aki az egyetlen igazi építőmester 
világon. Csak ha Ö összeácsolja a szíveket, tudnak Isten kőmívesei ma is 

egymás mellett építeni- Nemcsak új világot, hanem annál többet:■ az ö  orszá
gát. Ezt az országot igazában Is en maga építi bennünk, közöttünk és — 
néhá, kegyelméből —  még áltálunk is.

A régiség tudomány különösképpen ennalc a fejezetnek' az alapján re
konstruálta a régi Jeruzsálem városképét. Milyen különös: úgy látszik romb# 
kell dőlni egy városnak, országnak, egyháznak ahhoz, hogy megismerjük 
'valódi értékét, helyzetét és mivoltát. Groó Gyűlő.

Miért nincs kellő foganatja 
igehirdetésünknek?

Elaltathatatlan kérdésünk ez. Időnkint fojtogatni kezd, meg 
megrázza a lelkiismeretűnket és theológiai eszmélödésre is rákény- 
szérít, Ez utóbbi szándéka vezet mást bennünket, hogy nyilváno
san. felvetjük ismét egyszer, ki tudja, hányadszor. Ad-e feleletet erre 
a  problémánkra a mai theológiai

Mert problémánk igazi theológiai probléma és nemcsak néhány 
megkeseredett prédikátor sóhajtása. Eléggé bizonyítja ezt az egy
ház történetében minden korszak igehirdetőinek őszinte. vallomása 
arról, hogy az ige magva nagyobbrészt kövek és tövisek közé hull. 
Bizonyítja továbbá az a meggondolás, hogy papi foglalkozásunk 
eéntrumába csap bele az eredménytelenség és sikertelenség villáma. 
Ha g theológia ezt a •problémát nem. veszi fel megoldahdó kérdései 
közé, akkor elszakadt az egyháztól.
• Ellenkezőleg, a theológia még azokban is felébreszti ezt a 
problémát, kik már-már elaltatták szívükben, lelkiismeretükben s 
beletörődtek abba, hogy igehirdetésüknek nincsen kellő . foganatja- 
Es a theológia kell, Hogy elmélyítse ezt a problémát azokban, akik 
megelégednek felületes felelettel és gyakran még felületesebb ja
vító-kísérletekkel.

Nos, a inai theológia minderre becsületesen vállalkozik.
Nem hárítja a feladatot a psychologiára, sőt. elutasítja, ha az 

fal ’az igénnyel lép föl, hogy e problémára végleges feleletet adjon. 
Ismerjük mindnyájan azokat a reformkísérleteket, melyek á lelki 
feltételek és törvények figyelembe vételével akarják megújítani az 
egyház igehirdetését és általában az istentiszteletet. Ügy vélték, 
mindén az igehirdető személyiségén fordul meg: eléggé érdekén 
beszédű, modem szemléletű és lélektanilag iskolázott-e, aki még 
tudja ragadni a megfelelő lélektani pillanatot az emberek lenyügö 
lésére. Merész nyelvezetű, kihívó című előadásokkal vadásztak az
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emberek érdeklődésére. Eljutottak a vetítettképes istentisztelet be
vezetéséig is, csakhogy megtöltsék az üressé lett templomokat. Nem 
töltötték meg. S ahol volt siker, tolongás, gratuláció, felettébb kér* 
déses, hogy ez a siker azonosnak nevezhető-e azzal az eredménnyel:, 
amit a jó földbe vetett mag terem?

Mai theológiánk a szociológiára sem meri rábízni problémánk 
megoldását. Ennek a világi tudománynak a hullámai átcsaptak az 
egyházra, is és a gyülekezetszerűség jelszava alatt igyekeztek meg- 
írissiteni az ige szolgálatát. Volt ennek is haszna, akárcsak a 
psyehológiai érdeklődésnek, de egy szilrrányit sem tette hathatósakba 
az igét a gyülekezetekben, legalább látható módon nem, amire tö
rekedett. Kiderült, hogy hiába vesszük számba precízen a gyülekezet 
szociológiai összetételét, a családok életkörülményeit, a hívek vallás- 
sósságának történetileg és tájankint kialakult vonásait •—  s próbál
juk ehhez szabni az evangéliumot: mégsincs kellő foganatja az ige- 
h i rdetésünknek.

Egyáltalán a mai theológia bizalmatlanságát fejezi ki minden 
olyan megoldási kísérlettel szemben, amely a humanitás körén bő
iül mozog. „Ahol az ember az ige melle  lép -— olvassuk egy mai
theológusoál... , ott egyszersmind az ige Helyére is lép.“  És nagyon
találó, amit Barth mond a „légüres térben'1'való" 'prédikációról. Ezt 
a esufolődó kifejezést nem úgy kell értenünk, amint szokták, hanem 
ellenkezőleg: légüres tér ott van, ahol az ember van. „A z-a  prédi
káció megy végbe légüres térben, amely igen nagy igyekezettel veti 
bele magát a humanitás terébe.1' (Idézve: Dr. Czeglédy Sándor: 
A prédikáció gyülekezetszerűsége c. könyvében, 166 1.)

Miért nincs kellő foganatja igehirdetésünknek?
Problémánk gyökeréig a mai theológia szerint akkor ásunk le, 

ha megtaláltuk újra a régi reformátor! tételt: praedicatio verbi Del 
est verbum D ei; vagyis Isten igéjémk- â  hird^ése nem hevesebb. 
mint maga az Isten igéjtj~a megszólaló Isten beszéde; köt'étkezés
képpen cgykWul csak ö  maga teheti és teszi foganatossá- igéjét 
azokban, akik hallgatják. Ugyanezt vallja az Ágostai Hitvallás V. 
cikkelye i« ezzel a mondatával: ubi et quando visum est Deo, ahol 
és amikor Istennek tetszik . . .  T. i. szabad tetszése szerint támaszt 
hitet az ige hallgatóiban. Ismét másként úgy mondhatjuk: az ige- 
hirdetés hathatósságának titka a Szentlélek titka. Azért, tehetetlen 
ember minden erőlködésével egybe, mert nem az emberen fordul 
meg az ige hatása. S mennél inkább igyekszik az ember a sikerre, 
Isten .—*■ úgylehet —-  annál inkább megtagadja tőle az igazi ered
ményt. Mennél inkább ki akarja tölteni az igehirdető a légüres tért 
önmagával, annál inkább üressé lesz az a tér.

Első percre úgy tetszik, hogy ezzel minden felelősséget köny 
nyedén az Istenre hárítottunk, Reá a kudarcainkért való felelőssé
get is. Ez így nem áll. Ez csak az ember téves logikai következte
tése. Az igehirdetés olyan misztérium, olyan szent isteni csoda



esemény, amely ajándék és feladat egyszerre. Csoda, de -—  logi
kánk ellenére —  felelősségre hívó csoda.

Mégis álljunk meg egy percre valóban annál a gondolatnál 
hogy az ige eredményességéért vagy sikertelenségéért maga Isten a 
felelős. Csak hárítsuk Istenre bátran a felelősséget! Isten vállalja 
azt. Sőt nem is teheti, hogy ne vállalja, mert az ige az övé és soha 
som lesz a mienk olyan értelemben, mintha mi szabad kézael, ke 
nyauk-kedvére tehetnénk vele: kioszthatnánk vagy visszatarthat
nánk. Mi csak a szolgái vagyunk. Tisztünk: ministerium verbi divini. 
Van a szolgának is felelőssége a házban, de a házért mégis maga 
a gazda felelős igazán!

Halljuk meg már most ennek a ténynek hozzánk szóló üzeneteit
Első üzenete egy felszabadító vigasztalás; igehirdetésed kudar 

eai miatt no essél végkép kétségbe!
Jézus maga volt a Beszélő Isten, a testté lett Ige és mégis nem 

saját tapasztalatából merítette-e a magvető példázatát ? Az ő igéjé
nek sem volt mindeneknél foganatja. Sokaknak prédikált, de csak 
kicsiny csapat követte őt. Itt  se feledd: nem nagyobb a tanítván} 
az ő mesterénél. Luther élete vége felé kiköltözik Wittenbergbői, 
mert úgy érzi, semmi eredménye sincs évtizedekre nyúló igehirdeté
sének ; alig tudják visszacsalogatni. Fáj, hogyne fájna neked is a 
hivatásod temérdek kudarca, mégsem szabad kétségbe esned. Tengői 
kudarc után is áll az egyház. Isten, úgy látszik, mégsem munkál
kodik rosszúl, silány munkatársai ellenére sem Szentlelke nem al 
szik a legpogányabb, legcudarabb időben som. Bizony, meg általad 
is megtérít kemény szíveket, pedig erre —  magad is belátod —  nem 
vagy éppen a legalkalmasabb eszköz.

Másik üzenete rettent és: miképpen mered szádba venni az 
Isten igéjét?

Minő vakmerő és lehetetlen kísérlet embernek az Isten igéjét 
hirdetni! Márpedig kisebb igénnyel nem léphetünk föl és nem áll 
hatunk sem a gyülekezet, sem a világ elé. Tisztünk nem az, hogy 
Istenről mondjunk el egyet s mást emberi véleményként, hanem 
kizárólag csak az, hogy Isten szóljon belőlünk. I. Thess. 2, 13. ta
núskodik róla,* hogy ezt már Pál apostol ilyen szószerint vette. Ma 
gunk előtt félelmetes, a világban egyenest üldözésre okot adó — 
mégse tarthatjuk kevesebbre az igehirdetői hivatalt. Vállalnunk 
kell rettentéseivel együtt, mert Isten elhívott reá, parancsszavával 
megbízott vele és ígéreteket tett, melyekbe támolygó rémületünk 
ben megkapaszkodhatunk.

Ebből folyik a harmadik üzenet: sikert, kudarcot nem tekintve 
Úgy feltétlenül hűséges szolga/

* „...h á lá t adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az ís- 
iennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek he 
szédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az), amely m ar* 
kálkodik is tibennetek, akik hisztek".
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Itt  kell visszakanyarodnunk a fentebb már mondottakhoz: az 
igehirdetés csodája nemcsak ajándék, de feladat is. Mindenestül 
ajándék és mindenestül felelős feladat. Felelősségét tehát magunkra 
kell vennünk! Megint nem a logika szabályai szerint, hanem Isten 
Szentleikének Íratlan szabályai szerint.

Most ideje, hogy megvalljuk mulasztásainkat. Legnagyobb erő
feszítésünk is kevés ahhoz, hogy a mi gondolatainkat Isten igéjévé 
varázsolj uh, de egy rossz prédikáció elégséges ahhoz, hogy sokakban 
megrontsa a Szentlélek munkáját. Hogy mennyire nem helyes, sőt 
téves következtetés az ilyesféle: Istené a felelősség, az ember sem
mit sem tehet az ige foganatossága érdekében, tehát nem is töröm 
magamat, -— bizonyítja mindannyiunk tapasztalata; rossz prédiká
ció elriasztja az embereket, rossz theológus nem vihet lelkeket Isten 
titkainak templomába, rossz pásztornak gyér a gyülekezete. Haszon
talan szolga-voltunk ellenére is mindent meg kell tennünk! Isten 
ígérete, hogy az ő igéje nem tér vissza eredmény nélkül (És. 55, 
11.) minket bizakodó várakozásra és törhetetlen hűségre nevel.

Hogy miben kell híveknek találtatnunk — nem újság. 'A z ige 
tanulmányozásában, az imádságban, a gyülekezettel való együttélés
ben, a papi életünk megszentelésében, a pásztori tisztünk gyakorlá
sában. . .  Nem technika dolga a jó igehirdető életrekelése, hanem 
belső magatartásé. Ha ez megvan, akkor nem rendít meg a kisebb 
eredmény. Es ha a hűségemben nincsen hiba, akkor előbb-utóbb be 
kell következnie annak is, hogy a hűségesebb munkát bőségesebb 

'Áldással áldja meg az ígéret adó Isten.
Vájjon abszolút megoldást nyujt-e az eddig elmondottakkal a 

mai theológia? Nem büszkélkedik ezzel. Megelégszik azzal, hogy 
Istenhez visz (másegyebet nem is tudhat feladatának) és Istennél 
minden lelkipásztornak személyesen és naponta kell megoldom 
tiszte problémáit. Naponta kell engednünk, hogy Isten ránk tegye 
h felelősséget és hogy levegye rólunk, amint éppen szükséges.

Scholz László.

A DUNÁNTÚLI KERÜLETI LELKÉSZEGYESÜLET az őszig a köret 
kezö munkatervet ajánlotta az egyházmegyei ielkészegyesiileteknek. —- 
'Február. Tárgy: dogmatikai. 1. Isten országa mint jelenvaló és eljövendő 
valóság. 2. Keresztyén tanítás az üdvösségről. —- Március. Tárgy; etbikai. 
í. A kereszlyénség és szocializmus. 2. Egyház és állam. -— Április. Tárgy: 
gyakorlati. 1. Egyházunk és az általános iskola (közös lelkész-tanítói érte
kezlet). 2. Egyházfinanciális javaslatok az államsegély esetleges megszű
nése esetére. —  Május. 1. A pap a családjában. 2. A lelkész könyvtára. — 
Június. Lelkészevangélizáció; — Július. 1. A papné a családjában. 2. A lel 
kész politikája. —  Augusztus: 1. A papi család a gyülekezetben. 2. A 
léikész gazdálkodása. A nyári hónapok témái körzeti összejövetelek baráti 
-alkalmain nyernek megbeszélést. -
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Fiatal városi lelkész naplójából . . .
Diákjaim

E sorok nem nyomdafesték alá készültek, 
írójuk Budapest ostromakor pincében töltött hetek
ben szedte sorra visszaemlékezéseit önmaga szá
mára. Magánná piájából egy töredék következik itt 
,4 szerkesztő jónak látja közölni, mert az a friss 
áramlat csap meg belőle, amely nélkül eredményes 
lelkészt munkát nem lehet i*égezni mai diákok 
között.

.. . A  diákjaimmal is azután kerültem igazán meleg kapcso
latba, amikor a paróchia IJ . . .  -on új épületbe került. Addig isko
lákba szétszórt kallódó lelkek voltak csupán, akikkel hol itt, hol 
ott találkoztam iskolaszagú tantermek agyonfaragcsált padú, ka 
íedrás világában.

A  tanácsterem az ő otthonuk is lett.
Oda vontam össze a hittanórákat. Igyekeztem mindig elvenni 

a z órák iskolaízét. Ezért örültem, hogy elkerülhettem a tante^pv- 
ket. Családiasabb és otthonosabb volt így, körülülve a kályhát 
vagy az asztalt, mintha katedrán ülve néztem volna a padokban 
szurkoló diákokat.

' Az órákon mindig énekeltünk s bibliát olvastunk. Feleleteiké 
sohsem osztályoztam. Noteszom nem is volt. Mindig tudtam mir. 
den diákomról, hogy mit tud. Olyan fölösleges volt hát osztályo 
zással nyúzni szegényeket. Igyekeztem önmaguk értékelésére ne
velni őket. Ezért néha velük bíráltattam meg saját, vagy társaik 
feleletét.

De a kötelező osztályozásnál szigorú voltam. Volt eset, hogy 
buktattam hittanból.

A  magyarázatokat a szükséglethez mértem. Rendszerint elő 
vettük mindnyájan a könyvet, együtt elolvastuk a következő léc 
köt s megbeszéltük. Diákkorom tapasztalata alapján tettem ezt. 
Jól emlékszem, milyen nehezen találtam meg rendszerint a kap 
csalatot a magyarázat s a könyv szövege között. Számomra a ma 
gyarázat sohasem tette könnyebbé a lecke megtanulását. Én tehái 
arra törekedtem, hogy diákjaim könnyebben emlékeljenek, min 
én annakidején.

A  magyarázat mellett mindig több időt adtam a beszélgetésre 
Ezt hamar észrevették. Az örök diák feleltetér-kerülő agyafurtsa 
gával csőstül jöttek elő óra elején a kérdésekkel. Nem voltam 
még olyan messze diákéveimtől, hogy rögtön észre ne vegyem 
az ádáz szándékot.

De nem szóltam, csak mosolyogtam s minden felhozott, kérdés' 
letárgyaltam.

Hamar észrevették, hogy rájöttem a stiklire s hogy nem ha 
ragozom érte. Attól kezdve őszintén megmondották, ha nem ké
szültek s kérték, hogy ne feleltessek. Volt bennük kollektív érzés 
Sohsem egyesek jelentkeztek, hogy nem készültek, hanem min
dig együttesen. De előfordult, hogy ha valaki lustaságból túlzásba,.



ment, lehurrogták & bedaciztatták. A  közös kérésnek mindig eleget 
tettem ,s átbeszélgettük az órát. Megértették a jóindulatot s nem 
éltek vissza vele.

Tanári tekintélyre sohsem törekedtem. Inkább pajtásuk akar 
tam lenni s engedtem őket is pajtáskodni. Tiszteletlenek sohasem 
voltak.

Igyekeztem őket a parochiára szoktatni. Szabad bejárásuk volt 
bármikor. Semmiféle szervezeti keretet nem csináltunk, de szinte 
délutánról-délutánra együtt voltunk.

Könyveimet is szerették. Gyakran kértek olvasnivalót s én 
szívesen adtam. Hogy némelyik könyvemet egészen szétolvasták? 
Ö, hát arra való a könyv, hogy olvassák s közben bizony hasz
nálódik.

Hetenként bibliaórát tartottunk. Az Ige körül nyiladoztak a 
.szívek ,s egyre mélyebb lelki kérdések kerültek terítékre a beszél
getések során.

Sokat énekeltünk. A  Dunántúlit, az Énekem az Űr-at s a 
Konferenciai Énekeskönyvet (MEKDSz) egyformán használtuk, 
bőt tanultunk azonkívül is finn énekeket. Volt néhány jóhangú fiú 
Srleány, akik kapásból terceltek s dalos kis közösséggé lettünk a 
magunk s bizonyára Isten gyönyörűségére. Ezzel kezdtük s végez
tük bibliaóráinkat, kirándulásainkon ezeket fujtuk, játékaink köz 
ben ezeket daloltuk s ha nagyon belejöttünk, felmentünk a kó- 
•usra a harmonimnhoz ,s ezeket gyakoroltuk két szólamra.

Énekeinktől remegtek a tanácsterem ablakai, ezeket nyelte el 
a Pliska oldalában az erdő, ezeket vitte tovább az Ung-vize, eze
ket visszhangozták a nevickei várrom mohos falai s ezek vidítot
ták fel az arcunkat, ha a sok levegőtől, napfénytől és játéktól fá
radtan tekertük a pedált hazafelé a betonon.

Milyen jó volt, hogy kilépett a vallásos ének a templom falai 
közül, a bibliaórák csendes világából s vélünk jött a mindennapi 
percek öröméül.

Vidámlelkű, dalos tanítványaim! Hová lettek azóta?! Rejtik-e 
az erdők még ezeknek az énekeknek a melódiáját s elmereng-e az 
Ung csengő hangotokon, amikor a hajnali köd derengő fényében 
álmodik?!

Nem játszottunk mi egyesül etesd it, de ha valami kellett, elő
teremtettük.

—  De jó volna egy ping-pong asztal! —  buggyant ki a vágy 
• süs napok bibliaórái, vagy hittanórái után.

—  Az ám. de az egyháznak nincs rá pénze!
—  Hm. Hát majd megvesszük mi.
— Hü! Rendezünk majd bajnokságokat!
— Drága dolog ám egy asztal, fiúk!
De akkor már beszélhettem. Egykettőre kiosztották a szerepe- 

két. K i néz utána, ki csinál költségvetést, kalkuláltak, számítottak, 
felosztották egymás között a kiadást s egy hét múlva együtt volt 
a pénz. Egy úiabb hét s már bent állt az asztal a tanácsteremben, 
nagy csatározások színhelyeként.

Sokat játszottam már én is velük s csak Meskó Ari volt, aki 
mindig pocsékká vert. Azért ha Ari nem volt ott, hecceltem is



őket, ezt-azt ígérve, ha valamelyikük megver. Volt köztük olyan, 
akivel valóban figyelmesen kellett játszanom, hogy meg ne pakol 
jón. Ilyenkor izgatottan veselkedtek neki- a nagyobbak s a többiek 
Csillogó szemekkel figyelték a küzdelmet.
; Egyszer hittanórára korábban mentem be. Már kintről hallói 

tara, hogy ádázul verik a labdát s amikor beléptem, nagy zsivaja 
jal fogadtak.

—  Mit kap az, aki megveri Tiszteletes ürat?
Egy pillantással körülnéztem. Ari nem volt ott. Könnyelműen 

vágtam ki:
—  Tíz pengőt.

.—  Kezdhetjük! —  szólalt meg Ari s őrült konstemáció közben 
kimászott az asztal alól. A  kis Rózsa Viktor izgalmában a székek 
tetején ugrált s a szőke Csali nekipirosodva dörzsölte a kezét;

—  Behúztuk a Tiszit a csőbe!
Persze ki kellett állncin. Halálos csendben izgulták végig a 

viadalt. Nem egykönnyen hagytam magam s A ri izgalmában sok 
lecsapásnál kelleténél jobban meghúzta az ütőt. De végtére is sok
kal jobb játékos volt még izgalmában is s olyan pocsékká vert, 
mint a huzat.

A  tíz pengőt böcsülettel kifizettem, amit A ri gondolkozás nél
kül labda-alapra adott át Ottinak.

A  hitoktatási naplóba pedig minden lelkiismeretfurdalás nél 
kül beírtam: a közösségi érzés fejlesztése.

Nem sajnáltam az órát, mert kevesen voltunk s az előírt anya
got játszva behoztuk. Az ilyen kis epizódok pedig -kimoncÜhatatla 
nul összekovácsoltak. így  lettünk igazán valamennyien testvérekké.

Jártunk kirándulni is. Legtöbbször gyalog. De nem egyszer 
látott a széles nevickei beton hat-nyolcunkat egyszerre kerékpá 
rozni. Ha idegen látott ilyenkor, bizonyára nem gondolt arra, 
hogy az a középső ott, a világos lengyel-nadrágban, a városi evan
gélikus parochus.

A  platánfák alatti csendet nem egyszer éktelen biciklicsengő 
koncert verte fel. Az aranyifjúság a parochia előtt gyülekezett, 
hogy kirándulásra csaljanak.

Gyalog is sokszor indultunk útnak. Hcl a rahoncai fahídhoz 
mentürrk fürödni, hol a Pliskát másztuk meg, hol a radvánci erdő 
hallott dalolni, hol az Ung-part rítkás fűzesét verte fel lelkes csata- 
kiáltásunk, hol a nevickei vár alatt játszottunk.

Gyakran látott a Cservenyica is s egyszer az antalóci Pojána 
oldalából is gyönyörködtünk a távoli város gyönyörű panorámá
jában.

Kint ilyenkor mindig tartottunk egy rövid áhítatot. Egyébként 
játszottunk, futkároztunk, hancuroztunk, daloltunk. Ha elfáradtunk, 
körbe ültünk s Reményiket, József Attilát, Adyt olvastunk, beszél
gettünk, vagy társasjátékot játszottunk.

Istenem! A  vidám diákkirándulások!
Felejthetetlenek az adventi estjeink is.
Finn emléket elevenítettem meg benne. Én magam az adventi 

vasárnapokon csak gyertyával világítottam mindig.
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Az adventi koszorú pedig ott függött a kandalló fölött.
Ezeken a vasárnap-estéken először csak a kandalló tüze vilá 

gított, míg összegyülekeztek a fiúk s leányok. Csendes áhítattal 
léptek be s ülték körül a kandallót.

Amikor már együtt voltunk, elénekeltük a „Hosianna Daavidín; 
Poika“ adventi éneket finnül. Ezalatt az adventi vasárnapnak meg 
felelő számú gyertyát meggyújtottuk az adventi koszorún.

Utána imádkoztunk s meggyújtottuk a többi gyertyát is. Égett 
vagy 10— 15. Kandalló melege • mellett, gyertyafényben cso
dálatos áhitat szállt a szívünkbe.

Adventi verseket olvasgattunk, sokat-sckat énekeltünk adventi 
és karácsonyi dalokat s valami kimondhatatlan békesség és szeretet 
töltött el és áradt szét mindnyájunkon. Apró lángokba, duruzsoló, 
izzó parázsba révedő szemmel ültünk együtt karácsonyvárás cső 
dás Ö ömében.

K i maradt meg belőletek, vidám, fiatal diákok? A  vihar min 
két, felnőtteket is elsodort, pedig nekünk inkább van súlyunk. TI, 
könnyű, 1 ebbenő, színeket, újat kereső, fiatal lelkek! Mi lett vele
tek? Hiszen titeket úgy felkap a szél, mint a pelyvát!

Vagy tévedek?
Korén Emii:

Kiszolgáltathatja-e a lelkész 
saját magának ez úrvacsorát?

Egyházunk lelkészeit évek óta foglalkoztatja az a kérdés, hogy 
veheti-e a lelkész a saját kezéből az úrvacsorát (sumptio). A  kérdés 
tisztázásához bevezetőül hadd segítsen egy rövid történeti eszmél 
kedés.

Luther az istentisztelet evangéliumi rendjének megállapításánál 
a meglevő, megszokott és hosszú hagyományban gyökerező rendet 
vagyis a misét vette alapul. Ebből csak annak törlését, illetve meg
változtatását tartotta szükségesnek, ami az evangéliumi hittel nyi!-,- 
vánvalóan ellenkezett. A  pap kommuniója (oltáriszentség vétele) a 
mise szertartásának el nem hagyható része. Hiszen a misében igen sok
szor egyedül a pap kommunikál. A  pap kommunióját Luther meg 
tarthatónak tekintette. Semmiképen sem engedhette meg azonban 
hogy a pap egyedül, gyülekezet részvétele nélkül, részesítse önma
gát az oltár szentségben. Az ilyen magán-misét nevezte ő ..zug-misé
nek" (Winkelmesse). A  „Formula missae et ccmmunioni,s“ (1523) vilá ' 
gór? utasítást tartalmaz a pap kommuniójára: ..deinde communicet, 
tűm sese tűm populum“ .A Deutsche Messe viszont a pap sumotiójáf 
nem említi. Luther azonban több sző- határozottan kívánta, hogy a 
lelkész a gyülekezettel együtt maga is részesüli ön a szentségben, de 
merev törvénnyé ezt sem akarta tenni. Alkalomadtán mégis úgy 
érezte, hogv a sumntióban van valami, ami az úrvacsorával a pá 
pás misében történő visszaélésre emlékeztet, azért tanácsolta: „Leg
biztosabb úton az jár, aki egyáltalában nem tart pápás misét, ha-
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nem miután a kenyeret megáldotta és kiosztotta, maga mástól veszi; 
amiképen senki sem kereszteli meg és oldozza fe l önmagát, hanem 
más kereszteli és oldozza fel öt.“ (A  misével való visszaélésről, 1521.) 
A Schmalkaldeni Cikkeknek a miséről szóló részében (II. r. 2. c.) 
Luthernak ezt az ítéletét olvassuk: „Saját, magának kommunikálása 
emberi képzelgés, bizonytalan, szükségtelen, sőt tilos dolog." Ez 
azonban az összefüggés szerint nem általában a sumptiót éri, hanem 
az olyan áhítatoskodást, amikor valaki magánosán, gyülekezet 
nélkül akar az úrvacsorában részesülni (ez u. i. a communiö lénye
gével ellenkezik).

Luther tehát a sumptiót megtartotta mint lehetőséget, nem tette 
kényszerré, a lelkészeknek a gyülekezettel együtt való kommuniójái 
azonban kívánta.

A  16. századi németországi egyházi és istentiszteleti rendtartá 
sokban ugyancsak gyakori az intés, hogy a lelkész a gyülekezettel 
együtt kommunikáljon. A  magános falusi lelkész azonban előzőleg 
egyik szomszédos lelkésztársától kérje a feloldozást. Ezért kívánatos, 
fyogy a lelkészek valamelyik szomszédos lelkésztársukat confessio- 
nariusnak (gyóntató) válasszák. Ezekben a rendtartásokban tehál 
olykor határozottan, máskor csupán értelemszerűen, benne van a 
felhatalmazás a lelkész sumptiójára.

A  17. sz. elején azonban egy Pelargus nevű főszuperintendens, 
áld utóbb reformátussá lett, hét érvet sorakoztatott fel a sumptió 
ellen. Arra hivatkozott, hogy a szentséghez szükséges a kiszolgál- 
!ató és az elfogadó személy; a keresziség analógiája alkalmazandó 
az úrvacsorára is; az abszolúciót senki sem adhatja önmagának; 
a hitben való közösség, az ingadozó hit hatékonyabb megerősítése, 
az egyházi hivatal nagyobb megbecsülése egyaránt a szentségeknek 
más lelkész kezéből való vételét indokolja; végül: a sumptió nem 
volt szokásban az ó-egyházban s Luther sem helyeselte. Ezeket az 
érveket Gerhard János is átvette Loci theologici-ja V. kötetében- 
Megjegyzi azonban, hogy a Schmalkaldeni Cikkek idézett helye nem 
a lelkésznek a gyülekezettel együtt való kommunióját tiltja, csupán 
a magános szentségvételt. Arra nézve pedig, hogy a lelkész önma
gának is adhatja az úrvacsorát, idézi Franz wittenbergi professzor- 
kortársát. Gerhardtól. azonban más orthodox teológusok is átvették 
a sumptiót helytelenítő érveket. Ennek eredményeképen a 17. szá
zadban több eqyházi rendtartás már határozottan megtiltotta a le l
kész .sumptióját, s ezek a tiltó rendelkezések némely németországi 
tartományi egyházban (Landeskirche) napjainkig érvényben ma
radtak.

Az északi országok evangélikus egyházaiban, főképen a svéd 
egyházban, a régi egyházi szokások és hagyományok a rekatohzá- 
tódás veszedelme nélkül nagyobb mértékben és megszakítás nélkül 
megmaradtak. így a sumptió is. A. svéd isten tiszte1 éti rendben, ez az 
úrvacsora! szertartásnak állandóvá rögzített eleme, más egyházak
ban kötelezés nélkül mint lehetőség szintén megvan.

A  magyarországi evangélikus liturgia történetének ez a nontja 
az eddigi adatok alapián még nem teljesen tisztázott. Néhány 
adatból arra lehet következtetni, hogy a 16. században a sumptió



szokásos volt. így  pl. Huszár Gál agendájának bizonysága szerint 
(dr. Jánossy Lajos szóbeli közlése). Még az úniós-irénikus refor
mátus Samarjai János is ismeri, bár olyanformán, hogy a meg
maradt konszekrált elemeket a lelkész „legutól communicálván, 
a templomban szentség gyanánt költse el“. (Kathona Géza: Samar- 
jai János gyakorlati theologiája, 1939. —  113. 1.) Ugyanilyen értel
mű rendelkezést tartalmaznak az ú. n. Keresztúri Agenda (1598) 
1650-i kiadásával együtt megjelent dunántúli kánonok is. Itt tehát 
a sumptió az úrvacsora kiszolgáltatásának végén megmaradó kon
szekrált elemeknek a lelkész által való elfogyasztását jelenti; a cél 
a megszentelt elemek megszentségtelenítésének a megakadályozása. 
A rózsahegyi zsinat (1707) X. kánona azonban, bizonyára a német 
orthodox teológusok és rendtartások példája nyomán, megtiltja, 
hogy a lelkészek maguknak kiszolgáltassák az Űr vacsoráját. 
Indokolása: nrvel magukat fel nem oldozhatiák! (Raffay S.: A  
magyarhoni evangélikus liturgia történetéhez, 1933. —  24. 1.) Ebből 
arra lehet következtetni, hogy ekkor a sumtió szokása itt-ott még 
megvolt.

E rövid, történeti áttekintés tanulságait a következőkben lehet 
összefoglalni:

1. A  lelkész sumptiója az evangélikus egyházban Luther helyes
lésével megmaradt és sok helyütt megszakítás nélkül ma is megvan.

2. A  snmnt’ó tjlalmazásának érvei teológiailag nem kényszert- 
tőek, hitvallásilag nem megalapozottak.

3 A nehézségek, pietve akadályok inkább gyakorlati jellegűek 
(pl. a feloMozás módjai, de éppen ezért nem is elháríthatatlanok

A sv.mvtió újra való bevezetésének szorgalmazásánál azonban 
a következő szempontokra kell ügyelni:

1- A  sumptió nem elengedhetetlen alkotó része az úrvacsora 
szentségének tehát nem önmagáért szükséges.

o. a  1 pivécének a gvülékezettel egvütt való kommumóía kívá
natos. Ennek legmegfelelőbb formája, hogy ott, ahol ez lehetséges, 
egvik lelkész a másiknak nvúitsa a szentséget. Ahol azonban ee 
nem lehetséges ott kívánatos a sumptió lehetővé tétele.

3 A  tradíció megszakadása miatt; ez nálunk szokatlan újításnak 
tűnnék fel. ezért először az el’ enkezés elhárítása, vagyis a lelké
szek konszenzusának elérése szükséges.

4. Szükséges a sumptió módiának és formájának hazai egyhá
zunkban egységes és egyetemes szabályozása. Semmiképen sem 
bízható ez egyesek szabadságára és tetszésére.

5. Gondoskodni kell arról, hogy a sumptió lehetővé tétele esetén 
ez a gvidekezetekben helytelen értelmezést, vagy éppen botránko 
zást ne okozzon.

6- Kívánatos az olyan külföldi evangélikus egyházak eljárásá
nak és tapasztalatainak megismerésére, amelyek a sumptiót újab 
bán vezették be.

Wiczián Dezső dr
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A német evangélikus hitvalló egyház 
vitája Barth-tal

Barlh Károly különböző írásaiban három súlyos váddal illette a német
országi keresztyénségel. 1. Túlságosan sóikat beszólt a sátánról. 2. Túlsá
gosan sok energiát fordított az imádságra. 3. Túlságosan nagy bizodalma! 
veteit a szentségekbe. Tet-e mindezt, ahelyett, hogy erőteljes elienáuást ta
núsított volna. —  A „The Lutheron World Federation” (A Lutheránus V i
lágszövetség) hivatalos könyomaLosánalk, a News Bulletin-nak utolsó számá
ban a német hitvalló egyház hosszabban válaszol Barthnak. Válasza kivona
tosan a következő:

1. A német evangélikus egyház saját magán tapasztalta meg az „ordító 
orosz án“ elnyelő szándékát. Letűnt korszak relikviáinak kell tekinteni az 
olyan politikusokat és teoiógusakat, akik könnyedén gondolkoznak a démo
nokról. Ezek az urak futott dolgozószobáik párnázott foteljeiben csücsülve 
álomvilágot teremtenek maguknak. Mi azonban realisták vagyunk. Bartii 
Károlynak rossz a látása: jobbnak látja a világot a valóságnál. Aki bete
kintett a nürnbergi tárgyalás perirataiba és ismeri a német katonák visel* 
dolgait a megszállt országokban, nem vetheti szemünkre, hogy túlságosan 
sokat beszélünk a démonokról.

■ Barlh világnézete elfogadhatatlan a számunkra, ö  keresztyén szempont
ból „sem;ieges“ -nek lát és nevez sok olyasmit ebben a világban, aminek sze
rintünk inegkötözöttség, bűn és vétek a neve. Viszont a bűnnek az a fajiája, 
amelyről mi beszélünk, s amely alatt mi szenvedünk, egyáltalán nem szerepel 
most Barth logikus és áttetsző világképében. Azt a bűnt, amelyre mi gondo
lunk, a Szentlélek fedte fel ndkünk, Barlh .meg olyan bűnre gondol, amelyik 
emberi törvényszékek elé lartozik, politikai rendőrség is elintézheti. Régebben 
egészen .máskép tanított, ezért a politikus Barth nagy akadály lett a leológus- 
Barth-tal való közösségünk visszaállításának útjában.

2. Barth Károly kiemelkedő érdeme a divinum és humánum közötti éles 
különbségtétel volt. Valamennyien a humanizmus légkörében nőttünk fel, de 
az elmúlt tizenkét gonosz év megtanított bennünket arra, hogy a szó nem 
mindig Ige. Szó rengeteg hangzott, gyógyító Igét azonban alig-alig 
találtunk. Az egyházi harc idején rengeteget beszéltünk hatalmas tömegek 
nak. Tegnapi szavainkat holnap már a londoni lapok közölték. De pásztori 
szót mi pásztorok igen-igen keveset kaptunk

Azután következtek „a nagy nyomorúság'1, a terror és bebörtönözíc- 
lés napjai. Ügy látszott: itt az éjszaka, amikor senki sem munkálkodható. 
Csak egyet tehettünk: imádkoztunk. Bizonyos is: az imádságnélküli prédiká
ció ham más üres szóhajtogatásnál. S bizonyságot teszünk arról', hogy az az,, 
egyházi élei, amelyben mi nevelkedtünk, gyalázatosán és gonoszul elhanya
golta az imádságot. Azért nyilvános istentiszteleteken és háziáhítatokon nagy 
gondot fordítót lünk az imádságra.

S most, az összeomlás után Bar.tli Károly teljes befolyásával el akar té
ríteni megkezdett útunktól. Azt tanácsolja, hogy hagyjuk abba az imádságot 
és kezdjük gyakorolni a demokráciát.

Dehát tudna-e Barth nyílt feleletet adni arra a kérdésünkre, hogy hol 
is van az imádság helye az ő teológiájában?!

Az imádság problémájának teológiai helye a hit. A hitet az ige te
remti. De a hit abban valósul meg, mikor Isten hozzámintézett szava az én 
hozzáintézett szavammá válik. Ez pedig az imádság. A reíonnátori teológia 
az imádság teológiája. Igei látása csak az imádság embereinek lehet.

3. Ne higyje liarth, hogy mi felelősségünk elől menekü'ünk a szentsé
geihez. Leszögezzük a következő tényeket. Az összeomlás előtti utolsó évek 
ben állandóan nőit az úrvacsorázók száma. Különösen az elpusztult teanplo-
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i»ofk népe közölt és a .hadseregben. Aztán számos teológusunk egymástól 
függetlenül rájött arra, hogy az úrvacsorának az újszövetségben sokkal na
gyobb szerepe van, mint ahogy eddig gondoltuk és hogy az úrvacsorára vo
natozó számos közkeletű vélemény revízióra szorul. Lekicsinyíthette-e e té
nyekét éppen a hitixtllú eyyház? Nem! A sakramentom sokkal lényegesebb 
kérdése az egyháznak, mint az egyházkormányzat. Mi nem a realitások clöl 
menekülünk a sakramenlumhoz, hanem realitásokért. Krisztus keresztje az 
igazi és az egyetlen realitás a szenvedő Németország, a hontalanok, az 
éhező gyermekek és -hadifoglyok számára. Ütünk nem a realitástól vezet a 
kereszthez, hanem a kereszttől a realitáshoz.

Bérth Károlyt a teológust mimikájával együtt respektáljuk. Dogmatikáját 
ezután is tanulmányozzuk. De amit a politikus-Barth mond, az nem köt 
bennünket. S ha politikai eszméjét Krisztus nevében alkarja reánk kénysze-
• iteui, —  kénytelenek vagyunk élten tmondani.

Sok-sok év után 1945-ben ismét együttműködésre kaptunk felszólítást. 
Barth beavatkozása az együ.tműködést veszélyezteli. S ha egységet akarunk, 
akkor nem járhatunk az ő útján.

Fájdalom, nyomorúság, és bűn világa vesz körű! még mindig bonniun
két. Kiutat csak a kereszt tövében remélhetünk. Barth Károly ebben nem
• egített nekünk.

Kivonatosan közli: 
Szabó József

E g y h á z i  tájékoztató

Mi történik Budapesten ?
A budapesti egyházmegye lelkészegyesülete a vállalkozások korát éti.
Még a háború alatt arra vállalkozott, hogy hetenként tart összejövetelt. 

Ezen a heti munkaülésen majdnem mindnyájan részt veszünk. Legkevésbbé 
a vallástanító lelkészek őrnek rá, de időnként azért ők is megjelennek.

Ugyanakkor arra is vállalkozott, hogy a heti összejövetelek fő tárgya 
égy-egy komoly előadás lesz. A legutóbbi három hónapban pl. az egyetemes 
papságról, a reformátorok időszerű szociális tanításairól, a materializmusról, 
a kérésztyénség világhelyzetéről, a rafomátus szabad tanácsról, Grundtvigról 
és Hedbergröl hangzott el előadás. Ezeket jórészt az egyesület tagjai tartot
ták, de vendégetőadóik is megjelentek körünkben: Hcrmann Stewart, dr. Vic- 
íor János. Bármily nehéz is sokszor gondoskodni arról, hogy minden hét
nek meglegyen az előadója, amióta rászántunk a fejünket a hetenkénti mun- 
kaösszejcva.elekre, még mindig volt program,műnk.

Legutóbb pedig arra vállalkozott, hogy megindítójává tegyen az Evan
gélikus Theológiai Munkaközösségnek. Minden lelkésztársunk elölt ismeretes 
az a körlevél, amelyet egyesületünk elnöke, Scliolz László intézett a test
vérekhez. Azóta mindenki megkapta a megindult Evangélikus Theológia első 
számát is. Mindezekben a budapesti egyházmegye lelikészegycsülete szólal meg, 
de nem azzal! a nagyra törd szándékkal, hogy irányítójává akar tenni orszá
gunk evangélikus papjainak, hanem azzal az. alázatos kéréssel, hogy fogjunk 
Össze egyházunk javának a muakátására. Fogjunk össze az Evangélikus 
Theológiáért hitben és tudásban, de azután anyagiakban is. —  A budapesti 
egyházmegye most az egyszer erejét felülmúló vállalkozásba kezdett, mert 
ízt a programútól, amelyet körlevelében az Evangélikus Theológiai Munka- 
közösség számára kitűzött, sem szellemileg, sem anyagilag nem képes ön
maga megvalósítani. De nem is akarja egyedül valóra váltani. Csak .azt a



jogot áléri a maga számára, hogy legyen szabad neki is megjelennie az Evan
gélikus Theológia szabadfórumán, s reméli, hogy másclk is ugyanezt a jogot 
kívánják a maguk számára.

Befejezésül még megemlítjüik, hogy a budapesti egyházmegye lelkész- 
egyesülete munkájában és vállalkozásaiban nem ismer és nem fogad el em 
beri tekintélyeket. Megadja a tiszteletet mindenteiek, de nem hajlandó töm- 
jéneani senki eimberfiánaik. Ezért a maga körében mindenkinek igen kemé
nyen meg kell harcolnia azért, ha a maga egyházi, theológiai és egyéb fel
fogásét s meggyőződését diadalra akarja juttatni. Ebből következik, hogy 
most, amikor a legnagyobb vállalkozásába, egy evangélikus theológiai mimika - 
közösség létrehozásába kezdett, harcolva ezért az ügyért, maga is aláveti 
magát a kritikának. Grűnualszky Károly

K Ö N Y V T Á  R B A N
A háború befejezése óta megjelent, lelkészeket érintő egyházi 

kiadványokat folyamatosan ismertetjük, különösebb rendszer 
nélkül.
BERECZKY ALBERT: A magyar 

protestantizmus a zsidóüldözés ellen.
Traktátus-kiadás. Budapest, 1915. 44. 
1. 2 Ft. —  A füzet nagyjából dokumen- 
lum-gyüjteniény, magyarázó szöveg
gel. A szituáció, amelyben megjelent, 
í'eszélyezőnek mondható. Az egyház
nak egyik elemi kötelességét illetően 
kelleti tisztáznia magát. Majdnem, 
hogy „kimosnia" magát egy vádból. 
Az egyházat a „mosakodás" méltán 
feszélyezheti, különösen, ha ilyen 
dokumentumok birtokában van, vi
szont az egyháznak létformája a bűn
bánat, s így ebben az esetben is 
öntudatosan cselekedhetik, ha Isten 
előtt állva teszi ezt s nem emberek 
előtt. Bereczky Albert egész lelkipász
tori szolgálata és mélyen értelmezett 
evangéliumi álláspontja adja a hite
lességét ennek a bűnvallásnak. Beve
zetésében néhány igen markáns vo
nással rajzolja meg azt a helyzetet, 
amelybe a magyarországi „zsidókér
dés" a két világháború között jutott, 
s amely helyzet televény talajt jelen
tett a Németországból exportált anti
szemitizmusnak. Ezután részletesen 
foglalkozik a húrom zsidótörvény tör
ténelmi hátterével, megállapítva azt, 
hogy a keresztyén egyházak c törvé
nyeket a még nagyobb törvénytelen
ség és még kiáltóbb embertelenség 
elhárításának gondolatával, koncesszi
ónak, de mindenesetre a kisebbik

rossznak tartva fogadták el. Ezek 
után részletesen foglalkozik a barma 
dik zsidótörvénnyel, és az azutáni 
intézkedésekkel kapcsolatos egyházi 
ellenállás dokumentumaival, s felso
rolja, milyen engedményeket csikart 
ki az egyház a kormányzótól és a 
kormánytól a mentesítések, kivétele
zések terén, feltárja hogyan küzdött 
az elkülönítés és a deportálás ellen, 
milyen szolgálatot végzett semleges 
külföldi diplomáciai testületek segít 
ségével a katasztrófa ellen, s milyen 
szolgálatot az üldözöttek között, lel
ki és testi irgalmas-szolgálat formá
jában. A könyvnek több örökérvényű 
tanulsága van, amiket minden figyel
mes olvasó magának levonhat. Tanul
sága az, hogy az egyház nem lehel 
jóhiszemű sohasem az állam képvise
lőivel szemben, különösen, lia az az 
isteni törvények tisztelete felől nyíl 
vánvaló jeleket nem mutat. Az egy 
háznak az állam kétszínűségével kell 
számolnia. És tanulsága az, hogy a 
részekre szakadozott keresztyénség 
könnyű préda a kétszínű állam szá
mára. Az összeomlás előtti magyar 
keresztyénség pedig (s itt meg kell 
mondanunk, hogy nem annak protes
táns része) alkalmatlan volt az egy
ség szükségének felismerésére. A zsi
dókérdésben tanúsított magatartásunk 
is a keresztyénség szétszakadozottsií 
gának bánatát indokolja. A könyv



természetesen nem fogja meggyőzni 
azokat, akik ezt a témát is csak azért 
veszik elő, hogy az egyházak iránti 
dühüket fújtathassák, és nem fogja 
megnyugtatni a gyászbaborult zsidó
ságot sem, amely a keresztyénség 
közéleti erőiben csalódott. De meg 
fog győzni minden olyan higgadt és 
igazság-szerelő, vagy az igazság el
fogadására kész lelket, akinek a 
meggyőzetéshcz az hiányzott, hogy 
■okumentumokat lásson. Mert ilyene
ket, még hozzá igen lenyűgöző tar
talommal, itt megkap. 1). L.

W A L T E B  L Ü T H I :  I f ié  B a u le u te  
G o ttes . Alcím: Nehemiás próféta a 
lerombolt város újjáépítési küzdel
mében. Basel, 1945. 201 oldal. —
I.üthi, a svájci keresztyénség egyik 
legnépszerűbb, ma már nálunk is 
egyik legismertebb igeihirdetője. Több 
kis próféta után fenti könyvében Ne
hemiás 13 fejezetét prédikálja végig. 
Választása erősen időszerű, mert Ne
hemiás az újjáépítés jellegzetes köny
ve. Nem kommentárt kapunk tehát a 
könyvben, hanem prédikációkat. Mé
gis felér egy jó kommentár minden 
hasznával. Liithi igehirdetésének min
den jellemzője elénk tárul ebből a 
művéből is. Mély és egészen gyakor
lati, merész és egészen időszerű. Az 
újjáépítés kérdései izgalmas időszerű
séggel kerülnek a kijelentés mértéke 
alá. Ortlhodojs magyar fülünk persze

Magyar Evangélikus Egyház Püspöki Karénak Körlevele

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléteknek 
közössége mindnyájatokkal!

SZE RETETT MUNKATÁRSAIM:

13/XV/1946—47. szám. Egyházunk anyagi élete megnehezült. A gyüleke
zetek összetételében és a hívek gazdasági helyzetében beállt változás miatt 
-egyházközségeink nehezen, vagy sehogy sem tudják vállalt kötelességüket 
teljesítem. Nem tudják, vagy nem akarják teljesíteni, pedig lelkészi és tanítói 
íiiványlevél, egyházi törvény, egyházmegyei és egyházikerületi határozat köte
lezik erre. A vállalt kötelezettséggel szemben elhangzik a válasz: nem bírom, 
nem tudom megadni!

Mindent el kell követnünk, hogy gyülekezeteink törvényes anyagi rend - 
4ét biztosítsuk. Szükséges ez. Egyházi tisztviselőink javadalmát és cgyház- 
kíormányzati szükségleteinket csak így tudjuk biztosítani. Fontos érdek 
mindegyik. Könnyén, vagy könnyelműen egyiket sem ejthetjük el.

megriad egyik-másik megállapítására 
(pl: az európai újjáépítésben nem u 
rom-templomok, hanem a rombadöll 
lakóházak felépítése az első feladat; 
vagy: papok egyházából laikusok egy
házává kell lennünk, stb.), dehát a 
mi orthodox magyar fülünk nem  
mindig irányadó. —  Szó esett a 
könyv magyarra fordításáról is. Mi
vel a könyvben az újjáépítés proble
matikáját illetően sok a mi viszo
nyainktól elütő svájci vonatkozás, «  
lefordítást a magam részéről nem 
tartom feltétlenül szükségesnek. An
nál inkább az elolvasását. Kölcsön
kérhető a soproni Teológus Otthon 
könyvtárából. A lapunkban induló 
sorozat egyébként sok jó  gondolatát 
megszólaltatja magyarul.

Sz. i.
S Z Ű C S  E R N Ő :  A  tu d o m á n y  is ten 

tisztelete. —  Evangéliumi könyv- 
kereskedés kiadása. —  Budapest, 
1946. 140 lap. Ara 10 forint. —  A
könyv a (hívő ember természetszemlé
lete. A természet titkainak és tör
vényszerűségeinek vizsgálatával és 
feltárásával nyilogatja a szemeket 
Isten meglátására. Nagy haszonnal 
olvashatja a kereső és sokat kétsé- 
geskedő ember, különösen a felsős 
középiskolások, lfe haszonnal forgat
hatják a lelkészek is, mert az igehir 
dőléshez igaz, érdekes és tudományos 
példatárt kapnak. M. F



Lássuk meg azonban, hogy az egyházat nem az egyházi adórendszer, 
nem is az állaim, hanem az örökkévaló Isten tartja fenn. Szentleikével ö  
nevel hívő egyháztagokat, akik Isten házánaik ügyét fölébe helyezik saját 
„nfennyezetes házuknak1'. Külső törvényen kívül, belső kényszerítésből 
íselekesznek. Az á'dozathozataltól nem húzódoznak, hanem „jótéteménynek" 
érzik a szentek szolgálatában való munkájukat és a hívek közösségében való 
élésüket. A hit természetessé teszi tehervállalásukat. „Igen nagy szegénységük 
jószívűségük gazdagságává növekszik s erejük szerint, sőt erejük fedett ada
koznak." Gond és szülkséglálás után „bővelkednek a jótéteményben", mert 
megismerik Krisztus testének igaz értékét s munkájának nélkülözhetetlen 
szükségéi.

A nagy anyagi rendeződés első titka tehát ez: a gyülekezet usgjai 
„önmagukat adják először az Úrnak". A gyülekezet anyagi szükségletét ne 
intőcéduiával próbáld biztosítani, hanem híveid hitének ébresztésével. Az 
anyagi rendeződés második titka, hogy a pásztorok „sok tűrésben, nyomorú
ságban, szükségben, szorongattatásban" ajánlják magukat a gyülekezetnek. 
Anyagi helyzetünk rendeződése és biztosítása tehát Isten igéje szerint kettőn 
fordul meg: a gyülekezet tagjain és pásztorán. Milyenek gyülekezetünk tagjai? 
Önmagukat adják-e először az Úrnak, avagy távol vannak az Úriói? Milyenek 
vagyunk mi lelkipásztorok? Miiként és mivel ajánljuk magunkat gyülekeze
tünknek? Van-e bennünk lemondásra készség, belátás, önmegtagadás, avagy 
reánk vonatkozik Ezékiel 34. fejezetének vádbeszéde a hűtlen pásztorok ellen?

A gyülekezet anyagi életének feltételeiről, forrásairól és módszeréről 
prédikál nekünk Pál apostol a II. Korintusi levél 6—8. fejezeténeik néhány 
versében. Szívleljük meg tanítását!

1ÍIXVI19Í6— 47. szám. Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság 1946 
deoember 12-én tartott ülésén a tagsági járulékot a békebeli 144.— P mérsé
kelt emelésével 200—  forintban állapította meg. A fenntartói járulék meg
állapításánál figyelembe veszi az egyházközség anyagi helyzetét, lélekszámút 
és teherbiróképességét. A járulék nagyságáról külön értesítést küld.

Mivel ebben az évben nyugdíjintézetünknek át kell térnie alapszabályok 
szerinti munkámra, hangsúlyozottan kérem a lelkésztestvéreket és egyház- 
községeket, hogy kötelezettségüknek pontosan tegyenek eleget.

15IXV/19Í6—47. szám. A püspöki kar, méltányolva a Magyar 'Béthel 
értékes szeTe'etmunkájál, Várnagy (Wallrabenstein) Jakab lelkésznek enge
délyt adott arra, hogy a vezetése alatt álló intézet és az egyház szociális 
tevékenységének ismertetésére gyülekezetünkben és iskoláinkban vetített
képes előadásokat tartson, s intézete javára adományokat gyűjtsön. A Ma
gyar Béthe! intézményt és annak munkáját egyházközségeink vezetőinek és 
tagjainak áldozatkész szeretetébe ajánlom.

16/XV/19Í6—47. szám. A Lelkipásztor evangélikus lelkészi értesítővel 
kapcsolatosan megismétlem püspöki karunk azon határozatát, hogy annak 
.előfizetését egyházközségeinkre kötelezővé teszi., Mivel az egyházközigazga
tásra vonatkozó hivatalos rendelkezéseim mindig a lelkészi értesítőben 
jelennek meg s külön körlevelek kiadását papíros és portófedezet hiányában 
.kénytelen vagyok mellőzni, a lelkésztestvérek csak ily módon juthatnak 
hivatalos leirataim birtokába. Gyülekezeteink az aránylag nem nagy előfize
tési díjat a gyülekezeti pénztárból fedezzék. Ha pedig ennek akadá'ya lenne, 
ajkkor hozzák össze azt egyháztársadalmi úton. Szerencsés megoldásnak te
kintem a lelkészi értesítő tartalmi kibővülését, mert lelkészeink és hitokta
tóink gyakorlati szakszüksóglelét csuk ily módon tudjuk egyetemlegesen 
biztosítani. Kérem tehát, hogy a Lelkipásztor előfizetési díjának beküldésé
ről pontosan gondoskodjék. Annak szeretettel felkínált szellemi ajándékait 
pedig használja fel áldással egyházi munkájában.
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Hozzám érkezett hivatalos jelentésből örömmel értesülök arról, hogy 
     Lelkipásztor első számában felsorolt egyházközségek közül többen mái 
bdküldték hátralékukat. Kérem, hogy a késedelmeskedők is tegyenek m i
előbb eleget kötelességüknek. Teremtsenek rendet hátralékukat illetőleg  
az előfizetés pontos rendjét biztosítsák a jövőben is.

17IXVI19Í6— í7. szám Szükségét érzem annak, hogy rövid tájékoz
tatást adjak egyházunkkal kapcsolatos eseményekről, munkákról és tervekről

Püspöki karunk már régebben foglalkozik az egyházkerületek arányt* 
yMásának kérdésével s erre vonatkozólag tervezeteket és térképeket készítte* 
lett. Lelkiismeretes megfontolás után azon meggyőződésre jutott, hogy a kér
dés elbírálásánál a takarékossági szemponton kívül figyelemmel kell lenni1 
az egyház egyéb érdekeire. Gondolni kell az egyházkerület területi kialakí
tására, hogy a püspöknek a gyülekezetekben végzendő munkája lehetséges 
Ingyen. Törekedni kell az egyházkerület geográfiái egységére. Lehetőség eze* 
(int védelmezni kell régi, történelmi tradícióját és birtokálloanűnyát. Foglal
koztunk továbbá az cgyliázegyetem kormányzatának kiépítésével is. Mivei 
azonban ezen kérdések a zsinat hatáskörébe tartoznak, erre pedig a más 
idő alkalmatlan, keresnünk kell az ideiglenes rendezésnek azon keresz
tülvihető módját, mely a kisebb egyházkerül etek fenntartását és mun
káját tehetővé teszi. Jelenleg ezen irányban halad előkészítő munkánk.

Foglalkozik a püspöki kar az egyházi közpénztár felállításának kérdé
sével .s erre vonatkozólag adatgyűjtést rendelt el. Az adatgyűjtő ívek a köze. 
jövőben szélküldetnek.

Ordas* Lajos püspök, aki evangélikus egyházunk külföldi képviseletére 
kapott megbízást, a svéd érsek, a dán és norvég vezetőpüspölkök meghívására 
a közeli jövőben meglátogatja az északi evangélikus egyházaikat. Március ha
vában részt vesz az cvangeHzáció ügyében Genifben tartandó négynapos kon
ferencián. Június 30.—-július 6-ig részt vesz a Lundban tartandó Lutheránus 
Világgyűlésen. Átutazik Amerikába, hogy az, ottani evangélikus egyház ve
zetőségével a kapcsolatot felvegye és az amerikai magyar evangélikus egy- 
házközségeket meglátogassa. A külföldi testvéregyházaikat tájékoztatni fogja- 
magyar evangélikus egyházunk, gyülekezeteink, intézményeink, iskoláink é* 
egyházi munkásaink helyzetéről, feladatairól és szükségleteiről.

A Lutheránus Világgyűlés tárgyalási anyaga már megérkezett, melyet 
16— 20 tagú nemzeti bizottságok dolgoznak fel. A Világgyűlésen magyar 
evangélikus egyházunk öt taggal képviseltetheti magát.

A testvéri szeretőire emléikeztetéssel rövid tájékoztatás adtam szlová
kiai magyar testvéreink súlyos helyzetéről, mely azóta sem enyhült, sőt in
kább súlyosbodott. A magyar családok ezrei váltak hajléktalanokká. Sokat 
közülük az ország távoleső részeibe telepítettek.

Az ősi otthonukból tél idején kimozdított, nyomorba döntött családok 
szenvedése leírhatatlan. Több felvidéki evangélikus egyházközségünk léte 
kétségessé vált. Hónapokkal ezelőtt a magyarországi szlovákok kitelepülése
kor a szlovák evangélikus egyház egyik előkelő vezetőembere is átjött hoz 
xán,k és tevőlegesen bekapcsolódott a népgyűlés keretében végzett propet 
gainda munkába. Most azután azt az ellenőrizhetetlen hírt kaptuk, hogy a szlo
vák evangélikus egyetemes egyház rózsahegyi közgyűlésén egy lelkész felszó
lalt a magyarok üldözése és kitelepítése ellen. A közgyűlés a benyújtót* 
indítványt nem fogadta ugyan el. de jólesik annak tudata, hogy a magyarok 
védelmére felszólalás történt.

Tekiiitettel a szlovákiai imagyarck embertelen üldözésére, magyar evan
gélikus egy házegy elemünk felierjesztést intézett Génibe az Egyházak Vütág.- 
tanácsáboz s annak védelmét és közbenjárását kérte.



Németországból kapott híradás szerint odakinn még mindig körülbelül 
30.000 magyar van, köztük elég sóik protestáns. Híveink nagy része széles- 
sugarú területen szétszórtan él. Lelkigondozásukat a református szervezetbe 
illeszkedve, kinnlevő tábori és polgári lelkészeink végzik. A reformátusok 
által kidolgozott lelkigondozói szervezet hatalmas munkát végez. Istentisz
teletet tartanaik, a gyermekek vallásoktatásáról lehetőleg gondoskodnak, bár 
»c«k nehézségeket okoz a vallás tani tankönyvek hiánya. A híveket látogatják- 
Harangszó címen tábori levelet küldenek szét. Református és evangélikus 
énekfüzetet adtak ki. Svájcból magyarnyelvű újszövetségüket is kaptak, 
ünsegély-alapot létesítettek, hogy a tehetősebbek adományából segélyt nyújt
hassanak a szűkölködőknek. Híveink helyzete különben nehéz. A munka
alkalom csekély. Az élelmezési viszonyok sok helyen kedvezőtlenek. Az anyagi 
leromláson kívül lelkűk és idegzetük súlyos próbatételben vergődik. Kimond
hatatlan nagy szükség van kinnlevő testvéreink lelkigondozására és pedig 
nemzeti szempontból is, mert a kivándorlásra való kísértés igen nagy s a 
Sátán közöttük állandóan körüljár. Imádkozzunk testvéreinkért. Kérjük 
Isten áldását odakint működő lelkészeink munkájára. A kegyelmes Isten 
vezesse mindnyájukat mielőbb haza.

Az Ökumenikus Tanács vezetői közül néhányon meglátogatták evangé- 
gélikus egyházunkat. Rév. Hermán Stewart amerikai lelkész ősszel tett láto
gatást. Néhány hetet töltött nálunk s vidéken több gyülekezetei, iskolái és 
intézményt megtekintett. Boegner, a Tanács egyik elnöke, december havában 
tett látogatást. Egybázegyetemünk vezetősége és püspökei mindkét kiküldöt
tel beható tárgyalást folytattak egyházunk'helyzetéről és megsegítéséről.

18IXVÍ19Í6—47. szám. Felhívom figyelmét az „Evangélikus Theológia" 
című folyóiratra, melynek első száma a Magyar Luther Társaság kiadásá
ban most jelent meg. A folyóirat főszerkesztője Ordass Lajos püspök, a 
Luther Társaság elnöke. Felelős szerkesztője Scholz László, aki az evangé
likus theológiai munkaközösség támogatásával végzi szerkesztői munkáját. 
Az egyházépTés meginduló nagy munkájában a folyóirat minden egyházépí
tés alapját, örök eszközét és lelkét adja: Isten igéjét. Beköszöntő szózata 
szerint: „Az újulás nem indulhat külső szervezetek átalakításából, új intéz
mények létesítéséből, még csak nem is új templomok építéséből vagy új 
gyülekezetek szervezéséből. Az életnek egyetlen forrása volt és marad: Isten 
igéje. Ebbe elmélyedni, enneik a parancsát meghallgatni és követni legelső 
kötelességünk.”

Egyházunk és lelkészképzésünk szempontjából nagyjelentőségű az. 
„Evangélikus Theológia” megindulása. Örömmel köszöntőm s bizalommal 
ajánlom azt lelkésztestvéreim figyelmébe. Fogadják szívesen. Tanulmányoz
zák és éljenek a továbbképzésnek általa nyújtóit eszközeivel- Előfizetési órát 
küldjék be sürgősen, hogy a vállalkozás anyagilag megerősödjék.

Felhívom figyelmét Zulauf Henrik: „A keresztség szentsége“  című theo
lógiai tanulmányára, mely a Szentírás és a hilvallási iratok megvilágításá
ban nagy tudományos készültséggel tárgyalja a keresztség kérdését. Mély 
bepillantást ad a szentség jelentőségébe és kegyelmi ígéretébe. Tudásunkban 
és hitünkben erősödünk általa. A könyvet tanulmányozásra melegen aján
lom. Megrendelhelő a Fébé könyvkiadó vállalatnál (Budapest, VII., Dam- 
janich-u. 23.).

Az Úr békessége legyen veletek!
Budapest, 1947 január hó 21-én.
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