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Több k ü lfö ld i evangélikus lelkésznek
m egindítottuk a Letkipásztort, akik magyar evangélikus egyházunk barátai 
és ism erik nyelvünket. E zek eddig a következők: Svédországban G. A. Da- 
nell; Finnországban M. Voipio, Y. Reino; Dániában M. Zeuthen. E zúton is 
testvéri szeretettel kü ld jük  üdvözletünket és kérjük , hogy kísérjék imádsággal 
m essziről kis m agyar egyházunk lelkészeinek szolgálatát. Itthoni lelkész
testvéreinket pedig arra kérjük: aki tud a fentieken k ívü l szerte a nagyvi
lágban lélekben közö ltünk  élő és m agyarul értő lelkészekről, írja m eg cím ü
ket a szerkesztőségnek. H add lehessen kapocs közö ttük  és egyházunk közö tt 
lapunk l

E g y h á zm e g y e i lem ésszegyesü le tek 
és a L e lk ip á sz to r

A  tiszavidéki egyházm egye lelkészegyesülete azt a javaslatot 
ve te tte  fel, hogy szoros érintkezés fe jlőd jék  k i a Lelkipásztor és 
az egyházm egyei lelkészi közösségek között. Szeretném  a gondola
to t tovább vinn i s m inden egyházm egyei lelkészegyesület elé 
ezennel letenni-

A z  ország lelkészi karával való állandó kapcsolat nélkül a Lel
kipásztor nem lehet m indnyá junk lapjává és szolgálatunk tám a
szává. Lelkészi karunk közösségi élete pedig leginkább az egyház- 
m egyei lelkészi együttlétekben fo lyik . Fogadják el a Lelkipásztor 
fe lé jü k  n yú jto tt kezét és vegyék fel vele az érintkezést.

E nnek módja kettős lehet• A  Lelkipásztor néhány n y itva  ha
g yo tt kérdést m indig  napirenden tart, m ely  széleskörű m egvita 
tást és a lelkészig közvélem ény kialakulását kívánja. I lyen  pél
dául ezekben a hónapokban a konfirmáció, sumptio, elváltak eske- 
tése. A z  egyházm egyei lelkészi összejövetelek alkalmából szakítsa
nak rövid  időt arra, hogy megbeszéljék a lapnak ezirányú meg
nyila tkozásait és összefoglalják saját m aguk véleményét- A  m ásik: 
Sok gondolat, terv, programm, meglátás, egyházi kritika  születik  
az ilyen  lelkészi együttléteken- A m i ezek közt általános lelkészi és 
egyházi vonatkozású, fog la lják néhány sorba és ír já k  meg a szer
kesztőnek, m in t ötletet, kérdést, elgondolást, tanácsot.

E  kettős feladat m ozgatójául az egyházm egyei lelkészegyesü
leti elnök vállalkozhat, vagy bízzanak meg a lelkésztestvérek  
m aguk közül valakit, aki hajlandó állandó kapocs lenni a Lelki- 
pásztor és az egyházm egyei lelkészi együ ttlé tek  között-

E zekre a sorokra bizalommal várom  az egyházm egyei lelkész
egyesületi elnökök mielőbbi válaszát-

Szerkesztő.

Minden erdélyi magyar evangélikus
lelkész kapja a Lelkipásztort egyházunk ajándékaképpen. A m aroknyi kis 
lelkészi közösség felé különös melegséggel száll szeretetünk kifejezése. E  hasá
bokon az ő kérdéseiket is figyelem m el kísérjük, hogy egyek lehessünk velük 
lélekben és imádságban:
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C s e n d e s beszélgetés

E la p ró zo tt é let

Nem csodálom, Testvér, hogy téged is szívenütött a  legutóbbi 
csendes beszélgetés- Az idő kérdése sokunknak, talán  m indnyá
junknak kérdése- Szenvedünk az alatt, hogy időnk felett ú r rá  lesz 
az ördög, holott annak egyedül jogos u ra  csak K risztus lehet-

Igazad van  abban is, hogy az ördög ra ffin é r iá ja  az idővel 
való gazdálkodásunkban igen különböző form ákba tu d ja  öltöztetni 
rontó szándékát- V an olyan, akinek az ak tiv itá sá t fog ja  meg s 
beledobja a  hajszás élet taposó m alm ába s o tt gépesíti el, szik
kasztja k i a teszi terméketlenné- Van olyan, akinek passzivitását 
rag ad ja  m eg s a M árta sürgés-forgása veszedelmének feltárásával 
gátolja meg a  reá váró feladatok elvégzésében. Az egyiket sürgeti, 
hogy dolgozzék, a m ásikat b iztatja, hogy ne dolgozzék, m ert neki 
csak az a fontos, h ogy 'az  ő m unkáját végezzük ak ár aktíve, akár 
pedig passzíve.

Abban is igazad van, hogy némelyik em bert az ördög azzal 
állít a m aga szolgálatába, hogy elaprózza az életét, ném elyiket 
pedig azzal, hogy a rra  biztat, ne engedje elaprózni az életét- Teljes 
együttérzéssel vagyok m elletted alkkor, m ikor úgy  érzed, hogy a 
te eseted inkább az utóbbi veszedelem. Engem  is ezen a  ponton 
kezd ki legtöbbször- Fogadd azért testvéri szolgálatként azt, am it 
személyesen közölt m ondanivalóid folytatásaképpen a  m agam  éle
téből it t  m indnyájunk előtt mondok-

Be kellett látnom, hogy az életem elaprózódásától való húzó- 
dozás m ögött végső eredményben sokszor ott v an  az emberi hiú
ság rugója. Nem volt ezt könnyű felfedezni- K itűnően álcázta 
magát- R ám utato tt arra , hogy Isten  országában is tervgazdálko
dásnak kell lennie- Ésszerűen kell felhasználni a rendelke
zésre álló embereket és erőket- Michel Angelókkal széklábat fa- 
rag ta tn i s Lutherekkel kazánt fű tetn i nemcsak észszOrűtlen gaz
dálkodás, hanem  Isten  ellen való vétek is. De azután egyre 
világosabban megláttam , hogy erőimnek aprópénzre való felváltása 
s a szürke élet piacán való elhasználása m ia tt érzett fájdalm am  
m ögött o tt van az én elszürkülésem  fölötti fájdalom- F á j az is, 
hogy az életem elaprózódása következtében Isten  országa szolgála
tában nem alkothatok olyan nagyot, m in t am ilyet szeretnék s 
m int am ilyenre Istentől h item  szerint ta lentum okat kaptam , de 
vele legalább egyform a - in tenzitással fá j az is, hogy én  nem 
alkothatok nagyot. Különösen akkor vettem  ezt észre, m ikor a 
barátaim , vagy  ism erőseim  közül valaki k iu g ro tt valam ivel a  
sorból. M ikor erről beszélgettünk és Isten  e lő tt vizsgálgattuk 
önm agunkat — bizonnyal emlékszel reá  —• r á  kellett jönnünk1, 
hogy m ikor m ásoknak az idővel való, eredm ényeket felm utató sáfár- 
koidásukat nézegettük, mi m agunk sokszor éreztük, hogy mi
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semmi nagyot sem fogunk „alkotni1*, m ert elaprózódik az éle
tünk. Ügy éreztük, hogy kevés bennünk Keresztelő János lel
kűié te: „Annak növekednie kell, nekem pedig alább száilanom* 
(.János 3:30).

igazad van. Nem mindenkinek van elég bátorsága ahhoz, hogy 
ezt'm eg is m erje mondani, pedig erre is áll, hogy a helyzet körül
belül m indenkinél egyform a, csali az egyik bevallja, a  m ásik ta 
gadja.

Még egy m ásik rugót is fel kellett fedeznem az életein e lap ró 
zódása elleni belső tiltákozásom  mögött- Ez az óember bűnös auto
nómiája. Tudom, hogy az ördögnek is sokszor érdeke, hogy az Is 
ten szolgái életét elaprózza, de azt is tudom, hogy ugyanez lehet 
isten i cél is az életemmel, az életem elaprózása elleni belső ellen
szenv mögött teh á t m eghúzódhatik az a pogány gondolat, mely az 
életem fölötti rendelkezést a  m agam  kezébe szeretné letenni s 
elfelejtkezik arról, hogy nekem csak egy életprogram m om  lehet 
és ez az Istennek való engedelmeskedés. Lehet, hogy ez az isteni 
ak a ra t rivaldafénybe állít, lehet, hogy szürke számmá tesz a nap
számosok m illióiban; lehet, hogy „nagyot** alko tta t velem, lehet, 
hogy elszeleteli az  életemet, m int a kenyeret, apró darabokra, 
hogy éhes gyerm ekszájaknak jusson belőle falat, de az kétség
telen, hogy a  terv, am elyet ez az ak a ra t munkál, m indig nagy 
koncepciójú. — Igazad  van, m agam  is sokszor gondoltam  arra, 
hogy nem szabad nékünk koncepciózusábbnak lennünk életünk 
felől, m int az Isten.

is m eg kellett látnom, hogy az elaprózott életben lehet 
sok az idővel való rossz gazdálkodás, minden m unkának ma 
g’unkhoz való rag ad n i akarása, de azért m indennek1 dacára  is 
áll az, hogy az elaprózott élet a szeretet élete. Nem m inden e l
aprózott élet a szeretet élete, de a szeretet élete m indig el
aprózott élet. V alaki egyszer azt m ondotta: Liebe ist Zeit. ha- 
ben. Igaza van abban, hogy a szeretet nem takarékoskodik az idő
v e l, hanem  ép abban m u ta tja  meg szeretetét, hogy m indig ráér.

Igazad van, az idővel való észszerű gazdálkodás lehet nagyon 
eredményes, célravezető, de sokszor szeretetlen- Nem könnyű 
m egtaláln i a kettő között az elmosódó h a tá r t. Mi sokszor el
felejtkezünk a  m agát kendővel körü lkötö tt lábmosó K risz tus 
ról, aki úgy élt az emberek között, m in t akii szolgál-

A zt is meg kellett látnom, hogy elaprózott élet a hűség 
élete. Isten  erre a m értékre á llítja  reá szolgáit- A kévésén való 
hűség az előzménye a többre való bizatásnak- (Máté 25:21-)- Az 
élet elaprózódásától való huzódozásunkban sokszor, meghúzódik 
olyan értékelés, mely nem tek in ti elaprózódásnak, ha időnk és 
erőnk nem központi jelentőségű de mégis reprezentábilis szol
g á la tra  van igénybe véve s  elaprózásnak tek in ti az egyéni lel
k ipásztori gondozást. E gyre nagyobb álm élkodással látom, hogy 
Isten  előtt semmi sem  apró- Minden kis dolog' érdekli őt velünk 
kapcsolatban, m ert nagyon szeret minket. Azóta nem merem én 
sem olyan könnyen azt m ondani valam ire, hogy mellékes, vagy 
jelentéktelen.
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Igazad van, elsősorban az ifjú  korban lévők kísértése az, 
liogy az u. n- „kis dolgokat" elhanyagolják, de a hűség mérlegén 
mi, az idősebb nemzedék is sokszor ta lá lta tu n k  könnyűnek.

Azt is meg kellett látnom , hogy az elaprózott élet az evan- 
yélium szerű élet■ Jézus e v ilág  ítélete szerint a benne rejlő erő
ket és képességeket nem használta fel ésszerűen. Egyetlen f ilo 
zófiai m unkát nem írt, még keresztyén dogm atikát sem. Nem 
létesített jó l k iép ített szervezetet sem Isten  országának propa
gálására. H azafiú i érzéseit a  tehetetlen honfibú könnyeiben s ír ta  
el, ahelyett, hogy kihasználta volna az etekintetben kínálkozó 
lehetőségeket. H a valakinek az élete elaprózott volt, akkor az 
övé az volt-

P álnak  is elaprózott volt az élete- Ahelyett, hogy nagy tá v 
latokban gondolkozva, m issziói társu la to t szervezett és missziói 
iskolát létesíte tt volna, amelyből azután céltudatos terv  szerint 
küldte volna szét m isszionáriusait az egész v ilágra, elindul egy
maga, vagy egy-két kísérővel, ró jja  a poros országutakat, viasko
dik rablókkal, h án y ja  veti őt a tenger, kínlódik börtönben- H át 
nem k á r volt így elaprózni az életét?

K eressük ki együtt azt az igét, melyet Jézus élete elaprózására 
is érthe tett: „H a a földbeesett gabonam ag el nem  hal, csak egy
m aga m arad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem-" (János 12:24) 
Jer, sim uljunk be alázattal a nagy  Magvető kezébe s ne csak en
gedjük, hanem, boldogan vállaljuk, hogy beleszórjon m inket a ba
rázdába az ö  m indig nagy koncepciói szerint. Túróczy Zoltán-

A gyülekezet imádsága

O ltári im ádságok
Húsvétvasárnap: Feltámadás

M indenható Isten, mennyei Atyánk! F iad halálával megsemmisítetted a 
bűnt és halált, feltám adásával pedig visszaadtad az örök életet, hogy mi az 
ördög hatalm ától m egszabaduljunk és a te országodban éljünk. Add, hagy 
mi ezt egész szívvel higyjük, s e hitben állhatatosan megmaradva, téged m in
denkor dicsérjünk, Krisztus Urunlk által, aki veled és a Szentlélekkel együtt, 
él és uralkodik örökkön-örökké. Á-men.

Húsvéthétfő.
M indenható Úristen! Szent F iadat a halálból életre keltetted és feltám a

dása által az egész teremtettséget m egújítottad. Nyisd meg a mi sírunkat, 
amely fogvatart és támassz m agadnak olyan népet, am ely itt szolgál, egy
kor pedig az üdvözüll szentekkel dicsőit téged, Krisztus Urunk által. Ámen.

Quasiinodogcniti: Az újjászületés.
M indenható, örök Istent F iad  halála és feltám adása által a békesség 

evangéliumát h irdetted  nekünk. Add, hogy az ő feltám adásának ereje által 
élő rem énységre újjászülethessünk és a világot meggyőzhessük, Kriszius 
Urunk által. Ámen.
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Misericordias Doniini: A jó pásztor.
M indenható örök Isten! Te, a juhok nagy pásztorát előhoztad a ha lá l

ból s igéje által az ő nyájába hívsz bennünket. Kérünk add nekünk Szent 
lelkedet, hogy a jó  pásztor hangját megism erjük és ől kövessük, hogy így 
bennünket se bűn, se halál ki n e  szakíthasson kezedből, aki három ságos Is
tenként élsz és uralkodói örökkön-öröklké. Ámen.

Jubilate: Az új teremtés.
Urunk, m indenható Isten! Ahogy a föld ábrázatát évenként megújítod, 

úgy akarod  a bűnbe és halálba hullt világot is megújítani. Könyörgünk, add 
hogy az igazi élet beköszöntését F iadban megismerhessük, és az új teremtés 
részesei lehessünk, benne, aki veled és Szentlélekikel él és uralkodik örök- 
kön-örökké. Ámen.

Cantate: Az éneklő gyülekezet.
Szerető Úristen! Te ugyanazon indulattal töltőd meg híveid szívét. Cse- 

lekedd meg népeddel, hogy örömmel tegye akaratodat és téged egész szívvel 
dicsőítsen zsoltárokban, énekekben, s e m úlandó idő minden nyugtalanságá
ban ott lehessen, ahol az igazi öröm van, Krisztus Urunk által. Ámen.

Die Lesung für das Ja h r  dér Kirche alapján: Sz. .1.

Úrvacsorai imádságok
Előző számainkban a szószéki imádságokra adtunk néhány m ai példát. 

Most három régi úrvacsorái imádságot kö zlünk  Ács Mihály tál (Aranylánc, 
1780). E zek az imádságok több lelkésztestvér szolgálatában már m ár kezde
nek átm enni egyházunk gyakorlatába. Az úrvacsorái liturgiák megfelelő he
lyén időnként betétként szerepelhetnek, anélkül, hogy ezzel az érvényben 
levő liturgiát sérelem érné. Az egyházunk által tervbevett ú j agenda m egszüle
tését is elősegíti régi imádságos értékeinknek használatba vétele.

.Gyónóimádság

Oh örök felséges m indenható A tya Ú risten! V allást teszek én 
szegény bűnös em ber szent Felséged előtt, hogy nemcsak az ere
dendő bűnben születtem, hanem még ennék felette egész életemben 
sok és különféle vétkekkel le ltem et meg is terheltem. E zt óh szí
vek titk á t vizsgáló szent Isten, énnálam nál sokkal jobban tudod 
és átlátod, m ert vétkem et elegendőképpen sem meg nem ism erhe
tem, sem meg nem sirathatom . De óh m inden kegyelemnek Istene, 
hiszen jól látod, hogy az én bűneim et teljes szívemből és minden 
képm utatás nélkül való lélekből bánom- Jó l látod Uram , hogy az 
U r Jézus érdeme álta l egyedül esak nagy irgalm asságodhoz folya 
modom és Szent Lelked segítsége által életemet m egjobbítani aka
rom- Légy annakokáért irgalm as, légy kegyelmes énnékem a te 
Ígéreted szerint óh m i Istenünk, szerelmes szent F iad, a mi U runk 
Jézus K risztusunk által. Ámen.

Ürvacsoravétel előtt.
Óh én Uram, Jézus Krisztusom ! A djad nékem isteni erődet 

és Szentlelkedet, hogy szent testeddel és véreddel élhessek, nem 
kárhozatom ra és* ítéletem re, hanem  inkább bűneimnek bocsána
tá ra  és örök üdvösségemre- U ram  Jézus Krisztus, hallgass meg
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 en gem , és a  te áldott szent tested és szent véred táp lá lja  az én  
le lk em et, erősítse gyenge hitem et, növelje felem arátom hoz való igaz 
k eresz ty én  szeretetemet, Istenem hez való engedelmességemet, hogy 
mindörökké dicsérhessem drágalátos isteni nevedet. Ámen- 

Úrvacsoravélel után.
Óh örök felséges m indenható Úristen, szerelmes A tyám  a Jézus 

Krisztusban! Teljes szívemből alázatosan háláka t adok szent Fel
ségednek, hogy szent F iad  érettem  való szenvedése által irgalm as
ságodat e napon nagy bőséggel újonnan reám  áraszto ttad  és az 
ö érdem éért minden bűnöm et m egbocsátottad, ennek nagyobb bi
zonyságára e szent órában isteni nagy jóvoltodból az én lelkemet 
mennyei kenyérrel táp láltad , egyetlen egyszülött F iadnak szent 
testével és vérével m egvigasztaltad. A djad kérlek édes Atyám 
nékem Szentlelkedet, hadd tegye bizonyossá szívemet, hogy Fiad 
által engem is fiaddá fogadtál és érette igaz hitem  által az örök 
életre választottál- Óh Jézus Krisztus, Istennek áldott báránya, ki 
vagy egyedül az én bűnös lelkemnek az A tyaisten  előtt szószólója! 
Segélj meg, hogy szent tested és véred ereje által megósendesed- 
hessem lelkiismeretemben, erősödhessen gyenge hitemben épül
hessek a  keresztyén szeretetben, növekedhessem a jótettekbeu és 
részesülhessek az örökkévaló dicsőségben, ahol téged Szent A tyád
dal és Sz_ent Lelkeddel dicsérhetlek a vég nélkül való boldog örök 
életben. Áruén.

Igehirdető műhelye
Az óegyházi perikóparend nem  maradt ránk egységesen. Több ponton 

különbség van például a róm ai ka to likus és evangélikus óegyházi perikő pa- 
jegyzék között. N ém elyik eltérő esetben éppen az evangélikus perikóparend  
nyúl vissza régibb hagyományra, tehát hívebb. A különböző óegyházi perikó- 
parendek apróbb eltéréseivel m agyarázható, hogy ném ely vasárnap más' 
textust jelez a magyar jegyzék pl. énekeskönyvünkben, m in t az „Igehirdeta 
m űhelye'1 lapunkban. A Lelkipásztor általában Fendt professzor által ’ közölt 
evangélikus óegyházi perikóparendet veszi alapul. 

Hűsvétvasárnap
AZ ALAPIGE (I. Kor. 5, 6—8) JELENTÉSE Egy m ondatban:'' Ez a: 

szakasz %: korin thusi gyülekezetben előfordult konkrét, súlyos paráznasági: 
esethez kapcsolódik (1—5. v.), s az ószövetségi husvét kövásztafanságának- 
képével m utatja meg a keresztyén gyülekezet igazi ünneplését.

Részletezve: A kovász tulajdonképpen kétféle képben  fordul elő alapigénk-' 
hep. Az egyik képben  (6. v.) a kovásznak ikelesztő, áz egész tésztát átjáTÓ 
hatásáró l van szó. A m ásik képben  (8. v.) a kovásznak a páskaünnepT 
hetében való teljes mellőzése,sőt a háztól való eltakarítása szerepel. (II. Mőz. 
12, 1—28). A kovász m indkét képben: az erkölcsi rossznak, véteknek, bűnnek 
jeJképezésére szolgál.

Az alapigénk egészét inkább átfogó második kép jelentése: Az igazi ün
nepléshez hozzátartozik az erkölcstelenségtől, bűnöktől való megtisztulás.
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Ennek pedig két oldala van: a) Am it ezért Krisztus haldiával tett. Amint 
a páskabárány vére m egszabadította Izraelt az egyiptomi szolgaságból, úgy 
szabadította és tisztította meg Isten népét Krisztus halála minden bűntől. 
„Kovásznélküliek vagytok, m ert Krisztus, a mi páskabárányunk, megöletett* ’ 
(7 b. v. helyes fordítása)

b.)' Amit ezért a gyülekezetnek tennie kell. A nyilvánvaló vétkekkel, b ű 
nös viszonyokkal való felszámolás (7 a v.). É letünk megtisztítása. „Rossza- 
ság“ és „gonoszság** helyett „tisztaság” és „megbízhatóság, átlátszóság” (ezzel 
az utóbbi két kifejezéssel próbálkozunk az „igazság" szónak itt szereplő ere
deti értelmét megközelíteni, bár ezek sem fedik 8. v.). A „régi" és „ú j" 
szembeállítása (7. v.) figyelmeztet, hogy a keresztyén ember életében és a 
gyülekezetben állandóan  kísért a természet szerint való, e ‘ világi élet rontó 
hatása, de ugyanakkor állandó feladat, hogy új életet éljünk, megtisztult 
gyülekezet legyünk („uj tészta" elsősorban a gyülekezetre vonatkozik) Itt 
kapcsolódik az első kép jelentése (6. v.): egyetlen keresztyén embernél elő
forduló erkölcsi botlás m egronthatja az egész gyülekezetét. Éppen etilkai vo
natkozásban szorosan érvényes minden gyülekezeti tagnak összefüggése az 
egész gyülekezettel.

Lám, ismét jelentkezik alapigénkben (a és b. pont), amire m ár előző 
vasárnapok némelyikén is fel kellett figyelnünk: a keresztyén élét im peratí
vuszai a Krisztusban végbement tények indikativuszára tám aszkodnak.

HOMILETIKAI IRÁNY. Alapigénk husvét etikum át m utatja meg. Azt, 
ami Krisztus halálából és feltám adásából a keresztyén életre és a gyülekezetre 
adottságként (fenti a. pont) és feladatként (fenti b. pont) következik. Szo
katlan húsvéti prédikáció születhetik csak textusunkból, de csak nekünk szo
katlan. Mert az Újszövetségiben, különösen P á l apostolnál erősen érvényesül 
a húsvéti ténynek etikai vonatkozása: Krisztus feltám adása az uj élet lehető
ségét és parancsát jelenti. (Róm. 6, 4.)

Prédikációnk tém áját talán ebben foghatnánk össze: Az igazi húsvéti 
ünneplés — o keresztyén  ember életének és a gyülekezetnek megtisztulása, 
új életének kezdete. M erjünk rám utatni, hogy mennyi bennünk és közöttünk 
a  régi kovász: kiáltó bűnök, erkölcsi vétkek, amelyek rontó hatásukkal m ér
gezik egész életünket és a gyülekezetei. Azután láttassuk meg, hogy mit je 
lent húsvét tisztító ereje és követelése életünkben s a gyülekezetben. Nem 
lesz-e hazugsággá mai húsvéti ünneplésünk, ha Krisztus feltám adásával nem 
kezdődik új életünk?

Mint említettük, igénk mindezt erősen gyülekezeti vonatkozásban és nem 
individuális keresztyén szem pontból érinti. A prédikációban világossá kell fen-' 
ni, hogy itt a gyülekezet husvétjáról van szó. A gyülekezet megtisztítása: 
soha el nem érhető és mégis örök húsvéti programm! Majdnem azt merném 
m ondani, hogy ez az ige húsvéti felhívás az egyházfegyelemre is. Csak ezzel 
vigyázzunk, mert szavunk könnyen ítélkezéssé válhat a .szószékről, ahelyett, 
hogy m agunk megalázása lenne.

Még egy gondolat: A keresztyén élet örök ünneplés. Az ú j élet nem csak 
húsvéti feladat. Alapigénk eredetileg nem húsvéti textus. A 8. a. v. az egész 
életre és nemcsak néhány ünnepnapra vonatkozik

A VASÁRNAP JELLEGE. A nap középpontjában Krisztus feltám adása 
tündöklilk. Az óegyházi evangélium (Márk 16, 1—8) ennek tényét állítja 
elénk; az epistola pedig erkölcsi következményét m ulatja meg a gyülekezet 
és minden egyes keresztyén számára.
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Húsvéthétfő
AZ ALAPIGE (Csel. 10 34—41) JELENTÉSE. Textusunk nyilvános apos

toli vallástétel Jézus Krisztusról pogányok előtt. Péter apostol az alkalm at 
ehhez a pogány Kornélius házában ikapja Istentől. Amit P éter ezekben a ver
sekben mond, hallgatóinak ismerős („ti ismeritek", 37 v.). Jézus élete (37— 
40 vers fő vonásaiban m utatja) és tanítása (36. v. szerint: a békességről 
szóló evangélium hirdetése) tudott dolog előttük.

De három többlete mégis van ennek a prédikációnak hallgatói ©lőtt: /. 
A feltámadásra vetődő hangsúly. i0 —í l .  vers. Az őskeresztyén igehirdetés
nek jellegzetes, a mai evangélikus egyházi tanításban kissé elfeledett vonása: 
husvét jelentőségének hangsúlyozása. Az orthodox, görögkeleti egyház litur
gikus éleiében többet őrzött meg ebből. Az első keresztyén gyülekezet szá
mára husvét Krisztus életének legdöntőbb ténye. — 2. A személyes bizony
ságtétel ereje. „Mi vagyunk bizonyságai" (39. v .l; „Istentől eleve választott 
bizonyságoknak" (41. v.) Eredetiben a m artüsz szó van (tanú, m ártír). Pé
ter saját tapasztalatból beszéi Jézusról, főként feltám adásáról. A személyes 
megtapasztalás aláhúzásáért mondja részletesen: „akik együtt ettünk és együtt 
ittunk ővele, m inekutána feltám adott halottaiból" (41. v ) . A hallgatók eddig 
csak személytelenül hallottak híreket Jézusról, most a tanítás mögé élő em
berek tanuságtétele sorakozik. — 3. Jézus jelentőségének egyetemessége-
Ami Izraelen belül történt, az egész világnak szól, faji és vallási különbség 
nélkül (34—36 a. v ) Az Izrael földjén já r t Jézus m indenkinek ura (36. v.)

HOMILETIKAI IRÁNY. Alapigénk sóikban párhuzam os a virágvasárnapi
val. (Fii. 2, 5— 11) Mindegyikben az egész Krisztus van benne néhány vers 
tömör, szinte hitvallásszerű foglalatában. A különbség, hogy míg Fii. 2 ,5— 11- 
ben Jézus életének mintegy dogm atikai vonala jelentkezik, addig itt Jézus 
élete történetszerüségében áll elénk. Ott dogma, itt történet.

Perikópánk arra  indíthatja az igehírdetőt, hogy Jézust életének fővoná
saiban állítsa egyetlen képben a gyülekezet elé. Igénkben Jézus történetének 
részlet-vonásai elmosódnak, de annál erősebben világítanak a döntő kontúrok: 
Jézus személyének titka (Isten felruházta Szentlélekikel és erővel; különösen 
pedig a másik, csodálatosan egyszerű megfogalmazása: Isten  volt ővele; 38. 
v.); tettei (gyógyítások 38. v.); tanítása (36. v.); halála (39 v); feltám adása 
(40— 41. v.) Nagy szükség van az ilyen összefogó képre, m ert ritkán kap a 

gyülekezet radikális egyszerűségben és lényegszerűségben tanítást Jézusról.
Persze, ennek a Jézusról szóló tanításnak az igehirdetésben is azt a hár

mas többletet kel! megkapnia, amivel egykor rendelkezett; a feltám adás való
ságosságának és jelentőségének kiemelését, m int Jézus életének diadalmas 
győzelmét; az apostolok és az u tánuk felsorakozó, egészen a mai igehirdető 
személyéig érő bizonyságtevők személyes hitvallását; és Jézus Krisztus éle
tének, művének mindenkire szóló érvényességét. A Galileában egykor élt Jé 
zus szavainak és tetteinek a magyar földre is k iható  jelentősége van.

AZ ÜNNEPNAP JELLEGE. Husvét m ásodnapjának az első nappal szem
ben az a sajátossága, hogy a feltám adás ténye u tán m ost a feltám adás tanúi 
lépnek elénk húsvéti hitvallásukkal: az emm ausi tanítványok (óegyházi evan
gélium: Luk. 24, 13—35) és Péter apostol egyképpen.

Veöreös Imre.
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Quasim odogeniti vasárnap
AZ ALAPIGE (I. Ján. 5, 1—5) JELENTÉSE. Alapigénk az Istentör 

született ember (újjászületett, v. ö. vasárnap nevével) életéről szól. Kiesik kö
réből az újjászületés kérdése s inkább az újjászületésnek következményeit,, 
ismertető jeleit m u talja  meg. Még pedig hármat:

1. Az újjászületett em ber hitét. 1. a. 5 bv. Ez a  hit tartalm a szerint Krisz- 
lushit. Legrövidebb megfogalmazása: Jézus a  Krisztus. A földi Jézus szemé
lyében Isién F iának megismerése, v. ö. Máté 16, 16. Jóval több és egészen 
más, m int történeti tények, dogmatikai igazságok elhivése (bár ez is benne 
van). A hit: Krisztushoz való kapcsolódás.

2. Az újjászületett ember szeretetét. Két irányban: a) Isten irán t, s b j 
Isten gyermekei iránt való szeretetét.

a) Az Istentől született embert a szeretet kapcsai fű z ik  Istenhez. 3. v. 
Ez a kapocs persze nem puszta érzelem, hanem  az egész életnek odaadása- 
Függő viszony Istennel parancsainak m egtartása révén. A Ikeresztyénség nem 
tanrendszer, eszmerendszer, hanem  étet, am elyet Isten igéje irányít. Aki en
gedi, hogy Istennek irán ta  való szerctele egészen betöltse, annak szám ára nem 
lesz teher Isten parancsainak teljesítése. Belső önkéntes engedelmességbőr 
veti magát alá ö röm m el Isten királyi uralm ának.

b) Az Isten iránt való szerétéiből következik az Isten gyerm ekei iránt 
való szeretet. 5 b. v. Isten gyermekei, tehá t az Istehtől születettek egyetlen 
nagy család, am elyben m indnyájan1 testvéreik vagyunk. A mennyei Atya iránt 
való szeretet összekapcsolja a keresztyéneket testvéri ' szenetekben.

A szeretetnek ezek a különböző megnyilvánulásai szoros kapcsolatban  
vannak. Isten irántunk való szereteléből tám ad az iránta való szeretetünk, 
ebből fakad a keresztyén, testvérek iránt való szeretet, de ugyanakkor Isten 
akarata  iránt való engedelmesség (1 b. 3. v. ). Viszont fordítva is: Azt, hogy 
testvéreinket keresztyéni szeretettel szeretjük és nemcsak emberi jóság ve
zet bennünket, lem érhetjük azon a tényen: megvan-e bennünk Isten iránt 
való szeretet és engedelmesség? (2. v.). Az emberek iránt való szeretet csak 
akko r keresztyén szeretet és az újjászületés je le , ha Isten irán t való szeré
téiből és engedelmességből fakad.

3. Az újjászületett ember győzelm ét a világon. Az Isten iránt való sze- • 
retet (2, 15.) és engedelmesség (3. v.) szembeállítja Isten gyerm ekeit a vi
lággal. A világ: a hitetlen emberek közössége a sátán fővezérsége alatt. De 
továbbmenőleg: az a m agatartás, életstílus, levegő, amely a Krisztus nélkül 
élő emberek életéből Ikiárad.

Ez a szembekerülés harcot jelent. Isten parancsait az újjászületett em ber 
csak állandó küzdelemben teljesítheti. Istennek való engedelmesség m indig 
harc  a, világgal, amely körülöttünk és bennünk van. De győzedelm es harc.
A hit Krisztus felé kapocs, mely vele szorosan összeköt; a  világ felé pedig 
erő, amely legyőzi a világ tám adását és kísértéseit (4-—5. vers). A hit csa
tornáján  át Krisztus ereje árad belénk. A győzelem bizonyosságát mutatja, az 
5 b. v.-ben a m últ idő; állandó feladatát az 5 a. v.-ben a jelen idő.

Igénkben az újjászületett ember három ismertető jele szorosan egybe
fonódik. Isten gyerm ekének életében a fenti három  dolog vérkeringéssé, tehát 
életté válik. Az újjászületett ember élete a hitnek, szeretetnek, harcnak és 
győzelemnek állandó körforgása.
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HOMILETIKAI IRÁNY. Nem m ehetünk bele az újjászületés problem ati- 
(ká'ának fejtegetésébe, mert alapigénk nem ezzel foglalkozik. Az újjászüle
tésnek és a kereszt,ségnek újabban? vitatására kerü lt kapcsolatát sem érinti, 
zt a kapcsolatot csak a vasárnap liturgiái jellege tartalm azza (L. A vasárnap

J *Ie Igehirdetésünkben egyszerűen mutassuk m eg Isten gyermekeinek (az 
újjászületés azt jelenti, hogy Istentől szülöttnek, Isten gyerm ekének lenni: 
I i, 2 a. v. Ján. 1, 12— 13j ismertető jeleit s az Istentől született uj é le t
nek csodálatos vérikeringését. Igénk végeredményben erre a kérdésre felel: 
Viliién az újjászületett ember? Legfeljebb a végén világítsuk meg: Az ú jjá 
születés a Szentlélek csodája: a keresztségen és az igén keresztül, hitnek 
ébresztésével. Isten csecsemői leszünk s megkezdődik bennünk egy nem-e-vi- 
lúgból való és nem-e-világra szóló élet.

A VASÁRNAP JELLEGE. Q uasi modo geniti imfantes: Mint m ost született 
csecsemők. Az óegyházban husvét éjjelén megkeresztelt uj keresztyénekre é r
tették. A vasárnap tém ája: Az újjászületés. Az óegyházi evangélium (Ján. 
20, 19— 31) kiválasztása ugyancsak a keresztség tényéhez (bűnbocsánat vé
tele) és husvéthoz (Tamás) kapcsolódik. Krisztus feltám adásénak és a bűn- 
bocsánatnak szoros kapcsolata van az újjászületéssel (Pl. I. Pét. 1, 3). 
________ -  — T. és V.

M isericordias Domini vasárnap
AZ ALAPIGE (I. Pét. 2, 21— 25) JELENTÉSE Alapigénk megértéséhez 

szükséges a megelőző néhány vers ismerete (18. v.-től.) Az apostol ott a ke
resztyén gyülekezet egyik rétegéhez, a szolgákhoz fordul. Megvilágítja előttük, 
hogy a kér. élet szükségszerű velejárója a kereszlhordozás, azaz a Krisztusért 
való üldöztetés türelmes elszenvedése. Most jön' alapígénk mondanivalója:

1. Jézus a kereszthordozó keresztyének követendő példaképe. (21—23 
v.). A jogtalan sérelmek türelm es elviselésében a keresztyén ember nem ma
radhat egyedül. Jézus is szenvedett, teljesen ártatlanul. Nemcsak a cselekede
tei voltak bűntől mentesek (22. v.), hanem egész belső világa, szíve-lelke is 
érintetlen volt minden bűntől. Mégis súlyos sérelmeket, ocsmány szidalma
kat kellett elszenvednie — érettünk. (23 v.; lásd  Mt. 27, 39. kk.). Megtor
lásra  nem  is gondolt, sőt im ádkozott ellenségeiért. Szenvedését- is az Atya 
kezéből fogadta engedelmesen. Tudta, hogy Isten igazságosan ítél.

.4 keresztyén embert ebben a világban szükségszerűen érik igazságtalan 
sérelmek. Ha valóban K risztusért gyaláznak és a világ az életünkön kiábrázo
lódó Krisztus miatt illet gúnnyá, akko r — de csakis ebben az esetben — 
szabad kereszthordozásról beszélnünk, szabad a ném án szenvedő Isten B árá
nyára néznünk és szabad Öt „utánoznunk11 a kereszt türelmes, engedelmes 
hordozásában.

.4 helyesen értelmezett im itatio Christi-től nem szabad félnünk. Jézus 
maga m ondja Jn  13, 15.-ben: „Példát adtam nektek . . . ’“ Az embernek szük
sége van arra, hogy valaki előtte já r jo n  és m utassa az- u tat. A szenvedő ke
resztyén em bernek szabad az előtte já rt Ur Jézus lábnyom ait figyelnie és 
úgy járnia, mint Ö járt. (21. v. — I. Jn. 2, 6.)

A kereszthordozás szerves velejárója a Krisztusban való életnek. (21.
v.:  ,, . . arra  hivattatok el“). Az üdvözöllek fehérruhás serege a nagy nyo-



m orúságból jö tt (Jel. 7, 14). Ebben a  K risztusért való üldöztetés is benne 
van. Akit erre ma m éltat az Ur, az úgy hordozza keresztjét, ahogyan Ö hor
dozta.

2. Jézus azért lehet példaképünk, m ert M egváltónk  (24, 25/a v.j. A 
bűneink vitték Öt fel a fára. A bűn annyi, m int tévelygés, Istentől való el- 
esatangolás, a nyájtól, az igazi egyháztól való eltévelyedés (2ő. v.). Ez az 
ige felborítja  a bűn szokásos m eghatározását („Bűn az, am iért börtön j á r ’1). 
Az emberi élet rossz vágányon fut. Egyre távolodik Istentől. A bűn tehá t az 
emberi élet existeneiális megromlása. Isten irán ti hűtlenség, hitetlenség. Tőle 
i üggetlenített élet.

B öjti gondolatok. Jézus m agáravála lta  bűneinket és azok büntetését, a 
halált. „Bűnné", lett érettünk. Keresztfáján mi is meghaltunk a bűn szám ára, 
illőm . 6, 3. kk.). Ameddig egyek vagyunk Vele, addig nincs hatalm a felel
őink a bűnnek. — Gyülekezeteink hallják meg: meg vagytok keresztelve, 
részesei lettetek Krisztus halálának, tehát valósággal meghaltatok a bűn 
számára. Szabad ujjongani ezért!

Húsvét is benne van igénkben. Krisztus feltám adott, ezért tudunk az 
„igazságnak élni, új életben járni. A kérésztségben Vele együtt új életre 
tám adtunk fel. Húsvéti győzelem a hívők életében!

A bűn halálos betegségéből Krisztus sebei (véraláfutásos, kék foltok, k o r
bácsütések nyomai) gyógyítottak meg. Megváltott emberek vagyunk — egész
séges, Istennek tetsző életet élhetünk.

3. Jézus nyájának jó pásztora. (25. v.) E lcsatangolt bárányait Ő maga 
vezeti vissza a nyájhoz (Ezek. 34, 16 és Lk. 15, 4, 5.) M egtérésünk nem  a 
magunk „teljesítm énye". Nem érdem re jogosult emberi cselekvés. Mindössze 
annyi: engedjük, hogy m egtaláljon1 és hazavigyen a vállán a  jó Pásztor. 
Látom-e, hogy gyülekezetemben is „térít1’ a  Pásztor? Engedem-e, hogy én- 
ra jtam  keresztül sokakat megtaláljon?!

Jézus rajta tartja szem ét a nyájon (Episoopos, „felvigyázó".) A sátán 
roham ai közben, a csüggedés reménytelen perceiben, a bűn hullám aitól elbo
rítva is tudnunk kell, hogy a Pásztor tekintete ra jtunk  pihen. Ö az igazi 
„püspök". Látja, hogy gyarlók vagyunk és Nélküle semmire sem megyünk. 
Megszán és segítségünkre siet. — Tudom-e, hogy Jézus szeme szüntelenül 
lá tja  gyülekezetemet, életemet?!

A pásztor tereli a nyájat. Hazafelé is. Népét nem  hagyja örökké e világ 
nyom orúságai között vergődni. Egyházát terelgeti az örök haza felé. — Ott 
lesznek-e m ind a r  üdvösségben, akiket a Pásztor rám bízott? Ott leszek-e váj
jon én magam?!

HOMILETIKAI IRÁNY. Az igehirdetés középpontjában a feltám adott, 
élő Jézus Krisztus áll. Ha az oltári igét is figyelembe vesszük, akkor Jézus
ról főleg m int pásztorról fogunk beszélni (3. pont). „ Térítő“ m unkájáról, le
vigyázó m unkájáról, esetleg hazavezető m unkájáról. H itvány pásztori szol
gálatunk mellett sokszor ke lti gyülekezetünk a pásztor nélküli nyáj benyo
mását. A gyülekezet és a m agunk vigasztalására hadd hangozzék fel szószé
künkön az igazi Pásztorról szóló evangélium. Ha ezt az utat választjuk, akkor 
Jézus megváltói m unkáját (2. pont) talán azon a ponton kapcsolhatjuk be 
gondolatm enetünkbe, hogy a Pásztornak azért van joga a nyájhoz, m ert 
m egváltotta a maga szám ára. Viszont ebbe az irányba nehezen kapcsolható 
be az 1. pont: Jézus, m int példakép. Mivel igénknek ez a része (21. vers), 
úgyis az előzőkhöz tartozik, m ellőzhetjük, ill. köv. vasárnapra hagyhatjuk.
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A VASÁRNAP JELLEGÉT az ó-egyházi evangélium (Jn 10., 11—16.) 
és az epistola együtt adja meg. Az egyház a béres-pásztorok hitvány szolgá
latával szem ben az igazi jó  Pásztorra: Jézusra m utat, alki életét ad ta  a ju 
hokért és egyházának vérehullásával szerzett üdvösséget.

Tarjáni Gyula.

Jub ila te  vasárnap
AZ ALAPIGE (I. Péter 2, 11—20.) JELENTÉSE. Igénk középponti üzenete: 

A keresztyén ember élete szolgálat, alávetettség m indeneknek.
1. Ez a főtétel a 13/'a. és 16. versekben található meg. Az eredeti görög 

szövegben nem „minden emberi rendelésnek11, hanem  „m inden em beri te 
rem tm énynek" — ktisei — áll; ez élesíti (ki igazán az ige üzenetét!) Jóllehet 
szabadokká lettetek, rendeljétek alá m agatokat m inden em bernek! A „test 
kívánsága" (11. bv.) — itt nem a szőkébb értelem ben vett parázna kívánságra 
kell elsősorban gondolnunk — uralkodnivágyás m ások felett és a magunk 
dicsőségértek a keresése. A hívő em ber élete viszont m ások szolgálata, ön 
maga alárendelése és Isten dicsőségének a (keresése (12/b, douloi theou 
16/b).

A keresztyén ember hite állal m indeneknek szabad ura, de szeretete által 
mindeneknek alá van rendelve (Luther). Igénk ennek a  kettős tételnek a 
második felét emeli a középpontba.

2. A főtétel alkalmazása három  irányban történik: a hívő magaviseleté 
a hiletlenek között (12. v.), viszonya az állami felsőbbséghez (13— 14, 17 v.) 
és viselkedése feletteseivel, uraival szemben (18—20. v.)

A hitetlenek és istentelenek rosszindulatát, rágalm ait szeretetben kell el
hordoznunk. Az újszövetségi szeretet viszont mindig cselekedet: tehát jócsele- 
kedet azokkal, akik h itünkért megvetnek, üldöznek bennünket. Isten talán ép
pen ezt a  szereidet használja m ajd  fel megtérítésükre. (12. v.)

Az állami felsőbbség Isten rendelése ebben a világban (14. v.). Amennyi
ben a  rendetlenségből, anarchiából valamilyen! rendet alakít ki, — Isten rend- 
teremtő m unkájának az eszköze. Ezért a hívő tisztelettel és engedelmességgel 
tartozik néki.

Az „u ra inkhoz’1, feletteseinkhez való viszonyról ugyanez áll. A „cselédek1 
— alkik alatt tágabb értelem ben mindent alárendelt, m ásnak alávetett em ber 
érthető —• félelemmel és engedelmességgel szolgálják azokat, akiket Isten  fő
léjük helyezett.

Lehet, sőt bizonyos, hogy a  fenti három  viszony az önmaguk érdekeinek 
sérelmét, áldozatokat, sőt talán szenvedéseket is jelent „Istenről való meg
győződésükért" (19. v ) . Épen ezt kívánj® tőlünk ennek az igének a  lényeges 
üzenete,

3. A főtétel megokolása igénk első versében található: A hivő csak „jövevény 
és i d e g e n ebben a világban (11/a). Aki itt mások leigázója, maga pedig di
csőséges, az a  kárhozat fia odaát. Aki pedig mindeneknek alávetett és Isten 
dicsőségének a  szolgája rövid földi fu tása alatt, az az örök világ birtokosa 
Istennél. Igazi o tthonunknak, Isten új világának fényében nyeri el értelmét 
és célját a keresztyén embernek ebben a világban való szenvedése és szolgálata.

Másik megokolás a  21. v.-ben. L. előző vasárnap!
HOMILETIKAI IRÁNY. Igénk alap ján  a  középpontban a mai hívő ember 

szolgáló élete áll. Hívőnek lenni önm agunk porbahullása és Isten dicsősé
gének a magasraemelése
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A hitetlen világ felé ma ez az ige a cselekvő keresztyén szeretet áradását 
•és azt kívánja meg, hogy ak i h ite m egváltásáért hátrányt, sőt üldözést szen
ved, tűrjön  és a  rosszat jóval fizesse vissza. Nem hagyhatunk igénk alapján 
semmi kétséget a felől, hogy a hívő keresztyén nem  lehet lázadó és ön
bíráskodó, sem az állam m al, sem felettesével, „urával1’ szemben. Ha meg
gondoljuk, hogy Péter apostol a  tiszteletet és engedelmességet a véreskezű 
és keresztyénüldöző császárok és helytartók felé követeli meg, akkor nyeri el 
az igazi súlyát ez az ige: m ennyivel inkább kötelez az igehirdetés szabadságát 
nem gátló állam és felsőbbség iránti engedelmességre! Másfelől a  18__20. ver
sek elsősorban az akkori keresztyén rabszolgáknak szóltak! H a nékik is bé
kességgel és szeretetben kell szolgálniok urukat, még akikor is, ha a  fizetés 
esetleg arculverés, m ennyivel hűségesebb szolgálatra kötelez .ez az ige ma, a 
törvényekkel és szakszervezetekkel védett szolgálat idején? Az apostol ezen 
a három  vonalon á t üzen a  modern em bernek a keresztyén szolgálat érte l
méről.

A VASÁRNAP JELLEGE  Jubilate vasárnapjának az evangéliuma (Já
nos 16, 16—23 a) m agyarázza meg ennek az epistolának a helyét a húsvéti 
öröm  idejében. Most a  világ ujjong és örvend, a hívő pedig tűr, szenved és 
szolgál. De ez az idő csak átmenet, rövid zarándokút. A feltám adással megkez
dődött s egyszer teljes dicsőségében m egjelenik m ajd  Isten ú j világa, am ikor 
aztán  a  hívők serege ú jjong és diadalm askodik. Ennek a „ jubilálásnak1 ’ a 
fénye vetődik rá  a hívő e világbelli szenvedésére és szolgálatára, és teszi azt 
könnyűvé.

Dr. Nagy Gyula.

Cantate vasárnap
AZ ALAPIGE (Jak. 1, 16—21.) JELENTÉSE. Igénk centrális üzenete: Az 

első húsúét óta új teremtés van születőben! Felülről, az ige által. Ez az új 
teremtés lássék meg és tűn jék  elő egyre inkább a keresztyének életén!

1* alapvető rész a 17. és 18. vers. Isten és világa a  világosság és 
örök változatlanság világa (17. v.). Ez a föld viszont tele van a bűn és ny o 
m orúság sötétségével, a változás és elmúlás árnyékaival. A két világ még nincs 
teljesen elzárva egymástól: felülről, Istentől a  világosság és az örök élet fénye 
reávetítődik földi életünkre. Krisztus feltám adásában és a Feltám adottal eggyé 
lett hívőkben itt van Isten új terem tésének a „zsengéje'’. Még elrejtetten, de 
mégis születőben van Istennek bűnön, sötétségen és halálon diadalm as ’ o r
szága. (18. v.)

2. Döntően fontos alapigénk második üzenete: Isten új világa, az új te 
rem tés zsengéje, az ige által száll alá és bontakozik ki a hívőkben (18. v ) .  Az 
„igazságnak igéje" az egyetlen eszköze Isten először összetörő, de aztán újjá
formáló m unkájának: az igéből ered a bűnbánat, a hit és a hitből új élet. 
Ezért legyünk gyorsak a hallásra  (19/a) és fogadjuk szelídséggel a  beoltott, 
szívünkbe plántált igét (21/b).

Ha Isten új teremtése a feltám adás óta az ige révén kezdetét vette m ár 
< bben a világban, a gyakorlati következtetés a  keresztyén em ber szám ára 
ebből csak az lehet, hogy tagadja meg egészen az „undokság és gonoszság’1 
világával való közösséget (21/a) és álljon oda Isten újjáform áló erőinek az 
igében alázáporozó hatókörébe. Látszódjék m eg egyre inkább a  keresztyén 
életeken ez a .^felülről való születés*1 í 18 :i ! T űnjenek a nyelv bűnei és a
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h'irag a bosszúállás indulatai (19 v.). M ert ezeknek egyike sem állhat meg 
Isten igazságos ítéletében (20. v.)

A régi világ hatalm a a  feltám adással megtörött. Ne uralkodjék hát a 
Feltám adott híveiben sem!

fiO M lLE TIK A l IRÁNY. A „Ne .tévelyegjetek! figyelmeztetés m a azok
nak szól, alkiik azt hiszik, hogy alulról, az em berből elindulva is lehet új 
embert és új világot formálni. A b ű n  világának sötét nyom orúságát csak Isten 
gyermekei enyhítik. Ezek pedig egyedül felülről, Istentől, az ige álta l s nem 
pusztán kulturális vagy világnézeti nevelésből szüleLnekl Áll ez m inden téren! 
De fokozottan hangsúlyoznunk kell m ost az iskola és a  nevelés felé. A szü
lőknek és az egyháznak is alapvető joga és kötelessége, hogy a felnövő ifjú
ság száméra  b iztosítsa az ige, a vallásoktatás által az Isten világával való 
összeköttetést, a beleépülést az új, terem tés zsengéjébe! E  nélkül homokra 
épít m inden világnézeti és erkölcsi nevelés.

A VASÁRNAP JELLEGE. A bűn és sötétség világán áttörő  új teremtés 
fénye, a  Feltárnadottnak a Lélek által híveiben foilyó m unkája  ad ja  Isten 
gyülekezetének a jkára  itt a  földi nyom orúság közepette is az öröm és hála 
énekét (Cantate) A keresztyén hívő szíve a term észet ébredésén túl Isten 
új teremtése zsengéjének újjong és örvend ezen a  vasárnapon.

Dr. Nagy Gyula.

Újjáépítés
Nahem iás könyvének bibliaórai feldolgozása

9. óra: 6, 1—9.
Elképesztő az a makacs k itartás, amivel az újjáépítés ellenségei igyekez

nek  Nehemiás m unkájá t gátolni. Úgy látszik, ezeknek az embereiknek élet- 
érdeke, hogy ne  sikerüljön a nagy mű. Talán azért, m ert Nehemiás csinálja. 
Ha ők csinálhatnák, az más volna.

Az eddigi kísérletek (4. r.l) u tán  m ost ki akarják  csalogatni a városból 
Hakkefirim be (2 v. helyes fordítása), egy falucskába. O tt m ajd  elbánhatnak 
veie. Gyenge oldaláról közelítik meg Nehemiást: hiúsága és félénkségig menő 
óvatossága felől. Négy ízben, fáradhata tlan  szívóssággal k ísértik  őt, s m ikor 
m indhiába, jön  a legerősebb fegyver: a rágalom, a  feladás a perzsa udvarnál. 
Milyen ördögi, hogy ép Nehemiást akarják  a lázadás vádjával behálózni' „Ki
rály  akarsz lenni“ l M intha csak az ötszáz évvel (későbbi vádat hallanánk.*1 Ez 
a zsidók királyának m ondja m agát!1

A rágalom  persze a  jó indulatú segítőkészség színébe öltözködik (7/b. v ). 
Nehemiás azonban! átlát a  szitán. Meglátja, hogy nem  ellene, hanem az ügy 
ellen készül a tám adás. És ez az ügy elég erős arra , hogy m inden megfélem
lítés közepette hordozza őt. Nem eszm ényi alak  ő sem, m in t általában a 
biblia alakjai: meg-meglepte a csüggedés, megingott gyakran  De Isten ügye 
és a bűnbocsánat hordozta a  m éltatlan szolgát is. „A bűnbocsánat az ú jjáép í
tés a lap ja ’1 (Lüthi). Ezért áll meg szilárdan a  m egkezdett szolgálatban: 
Aki a kezét az eke szarvára tette, az ne tekintsen hátra  !

V ájjon a mi kegyességünk csak m agánhasználatra való világosság-e, 
vagy égünk-e az Úr ügyéért? Miniden önző kegyesség elbukik, csak az áll 
meg, ak it a  nála nagyobb ügyek ereje hordoz. Isten országában nincsenek 
„hivatalviselők11, m ert az  elhivatás hordoz minket.
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10. óra: 6, 10—19.
Nehemiás nehéz kísértései között a prófétai szóiban keres vigaszt. A 

prófétát otthonában találja, éppen kultikus tisztátalanság m iatt nem  távoz
hat onnan, — így értendő a bezárkózás. De a várt vigasz helyett rém hírrel 
fogadja Nehemiást. Az újjáépítés ellenségeinek mindenkori fegyvere az 
idegháború

A ravasz tanács ism ét újabb tőr: ha elfogadja, egyrészt elismeri bűnös
ségét (v.ö I. Kir. 1, 50.), hiszen’ a tem plom ban keresett menedéket, m ásrészt 
elveszti hitelét a nép előtt, hiszen maga is törvényszegővé vált, nem pap 
létére behatolva a templom szent területére.

A hamis próféta jelensége m indig megrendítő. Megvásárolt ember, bér
szónok! Júdásra  emlékeztet. Nemcsak Isten! küldhet prófétákat, hanem  az 
ördög is !

14 v. szerint úgy látszik a belső ellenségek egész serege környékezte 
meg Nehemiást. Egész kifejlett „ötödik hadoszlop’1 m űködött Jeruzsálem ben 
(17— 19. v.). A jósolgatok, rémlátóik serege bénítani igyekszik az újjáépítést. 
Isten műve azonban diadalt arat. „Erős várm ik nekünk az Isten11! 52 napi 
építés után  kész a fal. Igazi roham m unka volt ez 444. szeptember 25-én, a  
m i időszám ításunk szerint!

A dicsőség egyedül Istené, nem  emberé (46. v.). Az ellenség megszégye- 
niilése mindig az Ur diadala és sohasem gyarló — nagyon is gyarló — 
szolgáié.

11. óra: 7, 1—69.
Ennek a szakasznak azt a címet is adhatnánk: egy Isten akarata szerint 

való népszámlálás. Mert ismerünk a szentírásból olyanokat is, am ik az em 
beri fennhéjázásnak voltak kifejezései: lám  milyen sokan vagyunk! Meg is 
büntette őket az Isten. Itt azonban arról van szó: lám, milyen kegyelmes az 
Isten, hogy ennyit is m eghagyott közülünk a nagy ítéletben. (Lüthi azt a  címet 
adja: A maradék, i.1.1. szószerint: a túlélőik.)

A nagy városban csak lézeng a kevés nép, m int Hüvelyk Matyi 
az ap ja  csizmájában. Ezért be kell vonni az őrségbe a templomi személyzetet is 
(1. v j. Nehéz idők törvényt bontanak. Az alkalm asság mértéke m agasabb 
tisztségek betöltésénél: a ráterm ettség1 és az istenfélelem Mi lenne, — s lett 
volna! — ha egyházi tisztségeink mindig e szem pont szerint töltettek volna be 
(pl. felügyelők!), a világiakról m ár nem is szólva.

3. v rendszabálya szükséges óvatosság. Helyes fordítás szerint: am íg a 
nap az égen van, kell a kapukat bezárni. A gonosz kedveli a sötétséget.

A népszámlálás szürke adatai mögött súlyos tények rejtőznek. Az íté
let kem ény volt. Isten nagyon megrostálta a fogságban népét. Ha összehason
lítás t végzünk, Krón1. 1. könyvének adataival, kiderül, hogy 4000 énekes he
lyett csupán 148, 400 tem plom i őr helyett csak 138, 38.000 levitából is alig 
valam i m arad t meg. De ebben az ítéletben kegyelem  is van „A m aradék 
m egtér!’1 (És. 6, 13.). Ez a m aradék szent és b írja  az ígéreteket 63— 65 v. 
m utatja  — és Esdrás könyve is — hogy valóban szent m aradéknak tekin
tették magúikat és szigorúan őrködlek, hogy m éltatlan ne férkőzzék a  kivá
lasztottak seregébe. Egyházfegyelem! Persze tragikus az, hogy éppen ebből 
fejlődött ki utóbb a farizeusi kegyesség.

Ma is a névjegyzékek ko rá t éljük. E ltűntek, elesettek, hadifoglyok, h á 
borús bűnösök, stb. jegyzéke. Ezek azonban általában a halál és a veszteség 
listái. Isten az élet listá já t állítja fel. Noé nap jaiban  8 lélek kerü l bele, Illés 
idejében 7000, Nehemiás ko rában  jóval több: 42 360. Az ítélet nap ján  tud juk  
csak meg, hogy hányán' kerültek bele az élet könyvébe.

Csak a  kegyelem ú tján  lehet belekerülni. Két kiragadott példa is m u
ta tja  ezt. Anatóth esete (27. v ) v. ö. Jer: 11, 21—23, és Passuré (41. v.) v.
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ö. Jer 2 0 ,6 . M indkét esetben kim ondott ítéletet változtat a  túláradó kegye
lem  életre! A natóth m aradékából 128, Passuréból 1247 kerül a kegyelem lis
tájára.

12. óra: 7, 70^73.
A megtapasztalt kegyelem első gyümölcse: a hála. Hogyan nézhetett 

m agára a  kis sereg: kiáradó öröm mel üdvözölve a .meglévőket, gyászolva az 
elvesztetteket. Nem m indnyájan halál által pusztultak el. Sokat elragadott az 
idegen nép (Babilon) sodra, a  jólét, az idegen \ állás. Éltek, de elvesztek a 
közösség szamara.

A m ostani világégés u tán  is ilyen örömmel keresik s találják meg, 
iidvözlik egym ást rokonok, ismerősök, barátok: hála  Istennek, hogy te is 
megvagy, hogy te is túlélted! Ennek az öröm nek több hálagyiimölcsöt kellene 
teremnie !

Nehemiás népe kézzelfoghatóan megm utatja háláját. Megindul az ada
kozás az Ur o ltárára. Nehemiás és a családfők (törzsfők), a vezető embereik 
já rn ak  elől jó példával. Egy d á rik = k b . 30 F t értékű  arany. Egy m ina=725 
gr. ezüst, kb. 150 Ft.

70. és 71. v.-ben helyes ford ítás szerint: , az istentiszteletre”— olvasandó 
Tehát nem általában az építés költségeire. Szobrokat, reprezentatív dolgokat 
szeretnénk emelni, s ezekre szívesen adakozunk (v. ö. L uther szobor „ered
ményes " gyűjtését!). Azonban a tem plom hiányos tetőzete, rom lott falai, ol- 
lárgyertyái m ár kevésbbé izgatnak.

Ma különösen is időszerű az egyház anyagi kérdéseinek vizsgálata. Meg 
tud-e a maga lábán állni az egyház anyagilag is? Csak az a gyülekezet élet
képes, amely tud és akar áldozni az Ur oltárára!

Groó Gyula.

MI A KONFI RMÁCI Ó?
Múlt számunktól kezdve lapunkban egymásután szólalnak meg a különböző 
konfirmációi irányok képviselői. A különbségek sokszor csak árnyalatiak, hang. 
■súly-áthelyezések, máskor mélyrehatók. Az Írásbeli ankéttal szolgálni kívánjuk 

az egy-értelemre jutást s végül is egyházunk közös elhatározását 
a konfirmáció megújításának kérdésében

A  konfirm áció a gyerm ekkorban m egkeresztelt serdülő felké
szítése és elindítása a tudatos és személyes keresztyén életre, ille
tőleg az első úrvacsorára-

A  konfirm ációi ünnep pedig a felkészülésről és elindulásról 
való bizonyságtétel a gyülekezőt előtt és az első úrvacsoravétel.

A fenti definícióhoz ké t úton  ju to ttam  el- Az első u ta t  a h it
oktatás gyakorla ti m unkájában já rtam  meg, a m ásodik ú t  pedig a 
káté-problém a mélyebb tanulm ányozásakor vezetett el, ugyan
csak ide-

A  hitokta tás gyakorlati ú tjá n  meg kellett látnom, hogy a 8- 
osztályú népiskolában, vagy  im m áron a 8 osztályú általános is
kolában a  szükséges elméleti ism eretek m inden körét feltárjuk 
m ár a konfirm andus előtt. Az iskolában szerzett elméleti tudásra 
építeni nemcsak szabad, hanem  egyenesen szükséges is! A konfir
mációban ezt a tudást nem  ism ételgetni, hanem  m ár használni 
kell! A gyermekkeresztségben vállalt kötelező tan ítás gyermek
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kori része ezen a  fokon a zömnél befejeződött- M ikor az iskolai 
elm életi tan ításnak  m integy befejező ak tusaként az ú rvacsorát is 
odaadjuk gyermekeinknek, akkor ezt csak azzal a tu d a tta l tehet
jük, hagy a  szükséges tanítás után im m ár a tudatos keresztyén  
életre egy hatalmas ind ítást is adunk a konfirm ációban. A  kon fir
mációnak tehát a tudáson tú l azt az elhatározást és vágya t kell 
felébresztenie a serdülőben, hogy m ost szárnyra keljen és elin  
dúljon benne a tudatos, személyes keresztyén élet-

ilyen  felfogás m ellett a konfirm ációi felkészülés anyaga m a
gától fog adódni: a  két szentség alapos feltárása, m int két a lap 
p illé r elhelyezése- Közöttük vonul a keresztyén életút, és pedig: a 
bűn, K risztus váltsága, a Szentlélek bennem való m unkája, a ke
resztyén ember két fegyvere: az im ádság és a Szentírás-olvasás- 

U gyanerre az eredm ényre ju to ttam  el a m ásodik úton is- 
L uther csodálatos módon vázolta fel K is Kátéjában a kérész 

tyén  életnek az ú tjá t!  Ennek a kis szimbolikus könyvnek m ara
déknélküli m egtanulása 400 év óta tulajdonképpen elgendő volt a 
keresztyén életre szükséges ism eretek birtokolásához- M a is elégi 
Csakhogy mi a K is K áté t k iszorítottuk a tanulásunkból és aztán  
ezzel együtt életünkből is! Áll ez különösen a 3 utolsó részre- A 
M iatyánkra és a két szentségre- A K is K á té t az iskolában m aradék 
nélkül fel kell dolgoznunk! E rre  a tan te rv  eddig is módot adott, 
meg ezután is kell, hogy módot nyújtson — de fokozott mértékben! 
A konfirm ációnak az legyen azután a feladata, hogy a káté szelle
m ét a konfirm andusokkal életté form álja  és formáltassa!

A gyerm ekkeresztség a  kiindulás. Ez követeli meg a  h itok
ta tást, annak pedig értelm es vége nem  lehet más, m in t elindulás 
az öntudatos és szem élyes keresztyén életre az úrvacsora első 
felvételével! Ahol alapjábanvéve nem ez történik, o tt nem az igazi 
konfirm áció m egy végbe. Az ilyen konfirm ációval viszont helye
sen lép bele a gyerm ek a teljes gyülekezeti és istentiszteleti életbe 
és közösségbe- E ttő l kezdve egészen v ilágosan lá tn ia  kell, hogy 
m ire kötelezte el Isten  a keresztség szentségében, m it k íván  tőle 
naponta, és m i kell, hogy legyen az ő életútja!

» Meggyőződésem, hogy semmiféle nagyra-dagaszto tt k o n fir
m áció i ünnepség nem tud  olyan élm énnyé lenni (és nem is lehet 
'igazi vallásos élménnyé) ia gyermek lelkében, amelyik pótolhatná 
a személyes öntudatos keresztyén n é-1 evés nagyszerűségét- A ke- 
rasztyénné-levés élménye viszont egyetlen és egyedül lehetséges 
megerősítése lesz a keresztségben kapo tt elkötelezésnek-

H a  rá térünk  végre a konfirm áció helyes, vagy helyesebb gya
korlására, és erre ép ítjü k  fel a konfirm ációs káté anyagát is, m ajd 
ehhez idom ítjuk oktatásunkat, akkor természetesen m ajd  ennek 
irányában  igazodik el a konfirm áció többi kérdése is-

Sokoray Miklós-

Többek kívánságára a gyencsdiási lclkészevangélizáciút augusztus má
sodik felére helyezte át a rendező dunántúli lelkészegyesület. Az evangéli- 
záción Túróczy Zoltán szolgál.
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Álláspontunk a fakultatív hitoktatás kérdésében
Egyházunk a fakultatív h itoktatás bevezetése ellen erőteljesen tiltakozik.
Tiltakozásunk indokai:
1. A z egyház joga és kötelessége kiterjed m inden m egkeresztelt evangéli

kus gyermekre. H itben való nevelésük kérdését nem  döntheti el a  szülők 
egyéni véleménye vagy esetleg politikai háttérből irányíto tt elzárkózása. Az 
egyház az evangélikus gyermekek evangéliumi oktatását a  szülőik akaratátó l 
függetlenül végezni köteles. A keresztségben a gyerm ek sokkal nagyobb h a 
talmasság kezébe ikerült, m int bárm ilyen szülői vagy állam i tekintély: Isten 
tart rá  igényt.

2. M inden ország támasza és talpköve a tiszta erkölcs. Egyházunk nem 
nézheti tétlenül, hogy a m agyar nép jövendő nemzedékének keresztyén e r 
kölcsi nevelése esetlegessé és bizonytalanná tétessék. A keresztyén hit erkölcsi 
erejét nem  pótolja semilyen e-világi erkölcstan.

3. A fakulta tív hitoktatás bevezetése nyílt lehetőséget adna a keresztyén- 
seggel szemben ellenséges világnézeti erők mozgósítására. A kultú rharc  ki
törésének kezdetét jelenthetné. Ennek ütközőpontjába m indenekelőtt a gyer
mek kerülne. A küzdelemtől nem félünk, de sem a  m agyar gyerm eknek, sem 
a magyar állam nak nem érdeke, hogy kemény háborús évek után, az ú jjáép í
tés erőfeszítése közben az erők ilyen küzdelemre fecséreltessenok.

4. Az 1895. évi negyvenharm adik törvénycikk  lényegileg magában foglalja 
a kötelező vallásoktatást, am ikor még a „feleke zetnélküli" szülők gyerm ekei
nek is valamilyen vallásfelekezeti nevelését rendeli el.

Tiltakozásunk módja:
Nem tüntetés, sem bárm ilyen erőszakos megnyilatkozás, hanem az ország 

vezetősége és közvéleménye előtt ebben a kérdésben Isten színe előtt nyert 
meggyőződésünknek és lelkiism eretűnk szavának tolmácsolása.

Ha tiltakozásunk nem használ és az állami felsőbbség mégis bevezeti a 
fakultatív hitoktatást, abban az esetben is világos egyházunk útja:

1. Kemény egyházfegyelm i intézkedések  hozása és végrehajtása a gyerme
keiket a vallásoktatástól elvonó szülőkkel szemben. Lépésük súlya nem  kisebb: 
megtagadják gyermekeiktől az evangéliumot.

2. A gyerm ekkeresztséget továbbra csak olyan eseteikben gyakorolhat
nánk, am ikor emberileg biztosítékot kapunk a megkeresztelt gyermek keresz
tyén nevelésének és oktatásának  lehetőségére, m ondjuk szülőik és kereszt- 
szülők részéről te tt írásbeli kötelezvény alapján (Lásd d r S. T, javaslatát 
cikkében', m ostani szám unkban).

3. A h itoktatástó l elvont, gyermekek felé különösen kell m ajd élni a még 
megmaradó alkalmakkal: vasárnapi iskolába és istentiszteletre való hivoga- 
tással, személyes pásztorlással, konfirmációval.

4. Isten ítéletének elfogadása: nem  sáfárkodtunk elég hűségesen, míg
tartott a kötelező vallásoktatás kegyelmi ideje. S az új helyzet ad ta  ú j lehető
ségek és feladatok  vállalása: A kötelező tanóra sokszor unalm as pergetése 
helyett a szabad vallásóra még m indig megm aradó nagy alkalm ának sokkal 
vonzóbbá és missziói lendületübbé tétele. Ezt az ítéletet és tanulságot akkor 
is jó lenne szívünkre vennünk, ha a fakultatív vallásoktatás kérdése lekerül 
a napirendről s m i Isten irán t való hálával élhetünk tovább az elveszte.: le 
hetősége m iatt ú jra  nagyon drágává nőtt alkalomm al, V. I.
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Javasla t a fakultatív h itoktatással kapcsolatban
A hitoktatás kérdése szorosan összefügg a  gyermekkeresztség tényével. 

A keresztség alkalm ából az  egyház nem  csak jogot nyer, de kötelességet 
is vállal a gyermek keresztyén nevelésére, hitbeli taníttatására.

A gyermpkkeresztségnek emberi feltétele, hogy a  szülők akarják , vagy 
legalább is ne ellenezzék a gyermek keresztyén! neveltetését, az egyháznak 
pedig garantált joga és lehetősége legyen rá , hogy a megkeresztelt gyerm e
keket hitvallási ok tatásban  rendszeresen részesíthesse.

Amennyiben ezek az előfeltételek m egszűnnek, illetve veszélyeztetve 
vannak, felvetődik a  kérdés, nem  kell-e a  keresztelési gyakorlatunkban 
valam i változásnak bekövetkeznie.

M agyarországon közel ezer esztendő óta m ost bukkanik fel először 
annak a lehetősége, (ami még a pogány tö rök  uralom  a la tt sem fordult 
elő!) hogy külső tényezők koreszmék hatása  alatt ezt a legelemibb köte
lezettségét az egyháznak kétségbe vonják, s jogának gyakorlását esetleg 
meg is akadályozzák. A fakultatív hitoktatás u. i. nyilván annaík a  p ropa
gandának. esetleg csöndes, vagy nyílt te rro rn ak  a lehetőségét involválja, hogy 
a szülők ne részesítsék a  gyermekeiket vallásos nevelésben és hitoktatásban.

Ez az ú j helyzet új intézkedéseket kíván, és pedig m ár m ost, mielőtt 
a nyílt harc a gyerm ekeink leikéért kitörne.

Sok minden ráér akkorra, m ikor a  veszedelem m ár ránk  szakadt, de 
eggyel nem szabad késlekednünk:

Keresztelnünk csak olyan gyermeket szabad, akinek szülei és kereszt
szülei írásbeli nyilatkozatot adnak arról, hogy a megkeresztelendő gyer
m eket minden körülm ények között keresztyén szellemben akarják  nevelni 
és kötelező ígéretet tesznek arra , hogy a  gyerm eket keresztyén, közelebbről 
evangélikus hitoktatásban fogják részesíttetni.

E nnek  a ny ila tkozatnak  pontos szövegét illetékeseknek a legsürgő
sebben meg kell állapílaniok, azt megfelelő példányszám ban közrebocsátaniok 
és addig, míg a zsinat törvénybe nem  foglalhatja, egyháziközségi ünnepélyes 
közgyűléseken országosan határozatba kell vétetni, am i tulajdoniképpen még 
a zsinati határozatnál is jelentősebb dem onstratívahb m egnyilatkozása lenne 
az egyházi közakaratnak.

Amennyiben a  legalább két keresztszülőn kívül csak a szülők egyike 
volna hajlandó a nyilatkozatot megadni, úgy a  lelkész mérlegelése tárgyát 
kell hogy képezze a keresztelés. Ilyenkor m indig az egész gyülekezet figyel
m ét fe l kell hívni az esetre, hogy fokozott im ádságában hordozhassa a gyer
meket.

Magát a keresztelési aktust az eddiginél is nyom atékosabban az egész 
gyülekezet ügyévé kell tenni és lehetőleg mindig a főistentisztelet második 
olltári szolgálatának keretébe helyezni.

A keresztség elm aradása természetesen nem  jelentheti azt, hogy egyhá
zunk bárm ikor is lem ondhatna az állam i anyakönyv szerint evangélikus 
szárm azású gyermekei iránti felelősségről és arró l, hogy azokat, keresztelet- 
lenül is hatáskörébe tartozóknak tekintse.

K érjük a püspöki ikar legsürgősebb intézkedését.
d r S. T.

A k ö zö s prédikációs kötet
első részletébe már érkeznek prédikációk, de csak szórványosan. Lelkész- 
testvéreink nagy többsége még nem mozdult meg. A böjti és húsvéti papi 
lekötöttségre tekintetből á p r i l i s  1 5 - i g  kérőnk mindenkitől egy-két 
válogatott prédikációt az ádvent első vasárnapjától húsvétig elmondott 
epistolai igehirdetései közül. Olvassák el figyelmesen mégegyszer előző 
számunk elején közölt felhívásunkat.
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Reform átus Szabad Tanács határozatai —  evangélikus szem m el
EGYHÁZSZERVEZETI KÉRDÉSEK

1. Ismertetés pontok szerint. Az egyik bizottság m unkája „az egyház 
intézményes életé"-re irányu lt. A bizottság m unkája  a lap ján  a  teljes 
gyűlés legelőször is bűnbánatta l vallotta, hogy a  M agyarországi Re
form átus Egyház egyházszemlélete nem állo tt m indenben az ige alap
ján- Törvénykönyve—ezt m ondja a határozat,—túlnyom órészt világi 
gondolkodást tükröz. „Világosan látjuk, hogy az egyház igeszerű- 
ségét pusztán szervezeti ú jításokkal biztosítani nem  lehet. Mivel 
azonban a szervezet az élet nélkülözhetetlen kelléke, a szervezeti 
hibákat is orvosolni kell-“ Az ú jjáalaku ló  egyházszervezet a lap ja  
csak a gyülekezet lehet- A gyülekezetek egyfelől m inél teljesebb 
önkorm ányzattal b írjanak, m ásfelől egymással olyan testvéri kö
zösségben éljenek, amely az egyház szervezetében is megnyilvánul-

A továbbiakban a Szabad Tanács ha tá ro za ta  nyolc részletre 
terjeszkedik ki. 1- Az egyháztagság  tekintetében a „felelős" egy
háztagság rendszerét kívánja- E szerint az ú jraa laku ló  egyház 
majd olyan egyháztagokból fog állni, akik b írják  a „felelős" 
egyháztagság belső és külső kellékeit. „Belső kelléke a K risz tu s
ban való hit. Külső kellékei; a keresztség, a konfirm áció, az Ige 
rendszeres hallgatása, a közös teherviselésben való részvétel, a  
szolgálat vállalása, az úrvaosorai közösségben való részvétel, az 
egyházfegyelemben való engedelmesség és a  felelősség vállalásá
nak szóban vagy  írásban  való kifejezése." 2. A keresztség csak 
azoknak a gyermekeknek lesz kiszolgáltatható, akiknek legalább 
egyik szülője „felelős" egyháztag. 3- Hogy a Szabad Tanács sze
rin t mi a konfirmáció, ez a  határozatból nem világlik  ki, csak 
feltehető, hogy szerinte a fogadalom tétel a lényege- 4- A  pres
biter-zsinati elv következetesen érvényesítendő az egyházszerve
zetben. 5- A  lelkipásztor választása, ill. lehetőleg egyhangú meg
hívása legyen a felelős egyháztagok feladata- 6- Az egyház pénz
ügyeinek  a rendezésénél is elsőrendű szempont az Isten  orszá
gának a keresése, „hogy így  az egyház pénzügye Isten  pénz
ügye legyen"- Az egyháznak anyagilag  teljesen függetlennek kell 
lennie. „Az anyagi szükségletek fedezését h itre  és im ádságra, a 
hívék önkéntes áldozatvállalására kell alapozni". A lelkészek és 
egyéb tisztviselők illetm ényeit országosan és egységesen kell meg
állapítani, központi pénztár létesítendő bizonyos illetm énykülön
bözetek, a gyülekezeteken kívüli tisztviselők illetményei, a nyug
díjak stb- kezelésére. 7- Az egyházfegyelm e t a gyülekezet gyako
rolja a presbitérium  útján- Célja, hogy a bűnös megtérjen- Csak 
a felelős egyháztagokkal szemben lehet ró la  szó- A meg nem térő 
bűnöst az úrvacsorázó gyülekezet közösségéből ki kell rekeszteni 
megtéréséig. 8- A „canonica v isita tió“ a lelkipásztor, az egyházi 
tisztviselők, a  presbiterek és a gyülekezet életének és m unkájának 
elsősoriban pásztori jellegű v izsgálata legyen.

2 Ismertetés sommázva. A Szabad Tanácsnak az egyház intézményes 
életére vonatkozó h a táro za ta it a követkelző kívánságokban summáz), 
hatjuk ; Legyen a M agyarországi R eform átus E gyház „szabad egyház",
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szervezetének alapja legyen a gyülekezet, korm ányzata épüljön  
tisztán a presbiter-zsinati elvre, pénzügyi tekintetben legyen ön
ellátó, fegyelmezésében érvényesüljön Jézus K risztus uralkodása 
és bűnöstérítő szeretete.

Hogy ezt a szakkifejezést: „szabad egyház** jól értsük, nem 
szabad felednünk, hogy kettős a jel ©ütése- Jelen theti ak á r az 
„államegyház**, ak á r a „népegyház** ellentétét- I t t  m ind a kettőt 
jelenti. A Szabad T anácsnak egy m ás összefüggésben hozott h a tá 
rozatából nyilvánvaló, hogy kívánatosnak ta r t ja  a M agyaror
szági R eform átus Egyház jelenlegi jogállásának! a megszűnését, 
vagyis azt, hagy  ne legyen többé „közjogi e g y h á z (A hazai v i
szonyok közt ez felel meg az állam egyháziságnak.) - V ilágos az a 
k ívánsága is —• m ég ha nem használja is ei szót, — hogy egyház- 
közösségtani szempontból szintén legyen „szabad egyház“, (tehát 
a népegyház ellentéte-). A Szabad Tanács nemcsak a népegyhá- 
ziságra anny ira  jellemző gyerm ekkeresztséget ak a rja  korlátozni, 
hanem  az eddigi egyháztagokat is m eg alkarja rostáln i a m aga
szőtte rostán. Többi egyházszervezeti vonatkozású határozata i is 
m ind abban a meggyőződésben gyökereznek, hogy az egyház 
csak m in t „szabad egyház** lehet igaz egyház-

3. Kritika református szempontból. Az ism ertetés és tárgyszerű  
jellemzés u tán  vessük most m ár ezeket a kívánságokat teológiai 
m érlegre! Nem igényelhetjük m agunknak az illetéíkessóget, hogy 
azt m érjük ra jtuk , az igazi reform átus teológia szólal-e m eg ben
nük- De hogy a szokszínezetű reform átus szellemnek eg y ik  szí
nezete nyilvánul ra jtuk , ez kétségtelen. A keresztyénség reform á
tus tipusával m egfér egy gyékényen az a  törekvés, hogy az egy
háznak csak bizonyos külső kellékekkel b író  em berek legyenek a 
tag ja i, m egfér a keresztségnek olyan felfogása, mely annak súly
p o n tjá t emberi m agatartásban  képzeli, m egfér az egyház ház tar
tásának  theokratikus felépítése (v. ö-: „Adjunk alkalm at az Isten 
nek annak a bebizonyítására, hogy az egyház ügye az ő gondos
kodásának a tárgya**), m egfér az olyan egyházfegyelm i cél, hogy 
az egyház s azon belül kiváltképpen az úrvaosorai gyülekezet m eg
té rt bűnösök közössége legyen. Hogy aztán  a presbiter-zsinati elv 
a közkeletű felfogás szerint a (!) reform átus egyházkorm ányzati 
elv, szinte m ondani is felesleges- Nekünk tehát elég anny it látni, 
hogy mindez reform átus szellem és nem kell felelnünk a k íván
csiskodó kérdésre, hogy vájjon  a legtisztább kálv in i vagy  tö rté
nelmi reform átus szellem-e-

A reform átus teológia m értékével ezeket a  határozatokat 
annál kevésbbé m érhetjük meg, m ert több felbukkanó kérdésre 
nem felelnek. Azt m ondta a  Szabad Tanács, hogy az egyház azok 
felé az eddigi egyháztagok felé, akik az átm eneti időre e lő írt fe l
tételeket sem vállalják , „az üzenetet m issziói lélekkel viszi**, de azt 
m ár nem  m ondta meg, hogy egyáltalán  keresztyéneknek tek in ti e 
őket. Mi lesz a so rsa az időközben m eghalt felelős egyháztagságú 
reform átus apa vagy a születéskor m eghalt felelős egyháztagságú 
refarm átus anya utószülött, ill- ú jszü lö tt gyermekének- H ogyan
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fér össze az a gondolat, hogy a gyülekezeten belül a járu lékki
vetés sérti Isten  dicsőségét, azzal a k ívánsággal, hogy az 
ország valam ennyi gyülekezetét m agában foglaló szervezet köz
ponti pénztára jav á ra  az országos zsinat kivesse a  járulékokat 
a  gyülekezetekre. Nem az volna-e a következetes, hogy a központi 
pénztár a gyülekezeteik szabad, sőt költségvetésm entes áldozat- 
készségéből táplálkozzék-?

4. Két svájci vélemény. M ielőtt evangélikus teológiai álláspont
ról vennők szemügyre a szabadegyháziság k ívánását, hadd idéz
zem két svájci teológus nézetét- — Brunner E m il ezt m ondja: „Az 
államtól szabad egyháznál az állam tól való függetlenségnek m eg
felel az éppen olyan nagy függőség a  társadalom tól, durván 
szólva: a pénzeitől- A „szabad eg y h áz in ak  népszerűvé kell tennie 
magát, a társadalm i állapotok és az erkölcsi viszonyok: b írá la tá 
ban nem mehet el a végsőkig, befogja a szá já t az őt eltartó  ta 
gokra való tekintet. Ennek nem kell így lennie, de a történelem  
azt tan ítja , hogy rendszerin t így van. Am i az igehirdetést illeti, 
az állam egyház sokkal kevésbhé van kötve, m int a  „szabad egy
ház", viszont az némely más tekintetben — k iv á lt a m aga közös
sége alak ításában  és szeretetm unkájában — valóban kevésbhé 
mozgékony." B runner a népegybáz ellentétét „hitvalló egyház"- 
nak nevezi. Ezt szerinte m indenkor két veszély  fenyegeti. Az 
egyik  veszély, hogy m ajdnem  szükségszerűen tu la jdon ít az em
beri nyilvános vall ás tételnek tú lzott jelentőségét- Ezzel szemben 
a gyerm ekkeresztség és minden m egkeresztelt embernek az isten- 
tiszteleti gyülekezet tag jáu l való elismerése a legnyomatékosabb 
utalás Isten  megelőző szuverén kegyelmére m in t a keresztyén 
állapot egyetlen m egalapozására. A m ásik  veszély azon a  réven 
fenyegeti a bitvalló (értsd: szabad) egyházat, hogy csak azokat 
ism eri el tagoknak, akik kifejezik belépési óhajukat; félő, hogy 
így az egyház m ár ebben a történelm i időben el ak a rja  válasz
tani a konkolyt a búzától- (Das Gebot und die Ordnungen- 1932- 
534. kk-).

De Quervain A lfréd  pedig így  ír  a „szabad eg y h á z iró l: ,A ki 
felismeri, m i teszi az egyházat egyedül szabaddá, az megszabadult 
attól a  hiedelemtől, hogy az állam tól elválasztott egyház a va
lóban szabad egyház. Nem gondolja többé, hogy a  keresztyénnek) 
aki K risztusnak a gyülekezet feletti u ra lm át vallja, az állam nak 
az egyháztól való elválasztására kell törekednie- Éppen a  „szabad 
egyház” forog abban a kísértésben, hogy az egyházat úgy  értel
mezze, m in t az azonos gondolkodású, élénk vallásosságé emberek 
társu lását. A ,szabad egyház” is. ha  nem tan ít, cselekszik és dönt 
többé teljhatalom m al, az emberek birtokává válik, azoknak a bir
tokává, akik a  legnagyobb adom ányokat fizetik, vagy azokévá, 
akik annak az egyháznak a szellemét, sa já tosságát, hagyom ányát 
képviselik. Ezeknek a kísértéseknek a .szabad egyház”-ak m a ala
posan rabul estek- Nem kevésbhé szorulnak rá, hogy Isten  ie-éje 
szerint m egreform álják' őket, m in t az állam egyházak (az eredeti
ben: die Landeskirchen).” (Kirche, Volk, Staat- 1945- 153- k ). — 
Mind a két svájci teológus nézetében egy tek in tet a lá  esik a
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„szabad egyház", ak á r az állam egyház ak á r a népegyház ellen
lé té t é rtjü k  rajta-

5. Evangélikus teológiai álláspontról az Országos R eform átus 
Szabad Tanács ism ertetett határozata it igen alkalm asnak ítélhet
jük  arra , hogy a hazai reform átus keresztyénsógre vonatkozóan 
egyházrajzi és egyháztörténelm i tanulságokat vonhassunk le belő
lük- De hazai evangélikus egyházunkra vonatkoztatva hidegen 
hagynak  bennünket- Mi hálát adunk az Istennek, hogy hazai egy
házunknak azt az ajándékot adta, hogy lehetett s m ég m a is lehet 
„bevett vallásfelekezet", más szóval: „közjogi egyház" és egyszer
sm ind „népegyház". Nem feledkezünk m eg arról, hogy évszáza
dokon át üldözött, — m egtűrt, a hűség rostá ján  rázo tt egyház 
voltunk- Nem zúgolódunk az , állam égyháziság“ és a népegy- 
háziság hátrányai m ia tt. Tisztán lá tju k : az állam i pénz és jog
segélyre való hagyatkozást, am ely könnyen vá lhato tt időnként 
és egyesekben abban való bizakodássá; az egyháztagságnak egy
házunk részéről való szabályozatlanságát; a nagy gyülekezetekben 
a töm egm unkát; az elkényelmesedés veszélyét, s tb -t. Nem  büszkél
kedünk előnyeikkel: a társadalom tól való több-kevesebb független

séggel, az ifjúság  közt való szolgálat lehetőségével, a szűkkeblű- 
ségtől való ösztönös óvakodással, stb-vel- Jól lá tjuk  például a 
hevett vallásfelekezetiségnek és népegyháziságnak, az állam  és az 
egyházak közti kapcsolat egyik jelenségének a kötelező vallások
tatásnak  mind az előnyeit, m ind a hátrányait. H á trán y a  volt 
többek közt az a veszély, hogy akik végzik, könnyen fogják fel 
szolgálatukat; előnye volt többek közt, hogy a tanulók elő tt sze
m élyválogatás, az óráró l-ó rára  való m egnyerés szükséglete nélkül 
lehetett h irdetn i az Isten  törvényét és evangéliom át: nem függött 
az egyháznak ez az Isten tő l parancsolt szolgálata, a szülők m in
dig kérdésesen szabad elhatározásától; a  m inim um ra szorult a 
felekezetek lélekhalászata-

Ha az Isten  elvenné hazai evangélikus egyházunktól a nép- 
egyháziság jellegét és akár m ind a ké t értelemben „szabad egy- 
ház“-zá tenné, m i akkor is köszönni fo g ju k  N eki. hogy egyáltalá
ban lehetünk és szolgálhatunk. De nem vagyunk hajlandók szidni 
egyházunk eddigi „közjogi" és nép-egyház jellegét, még az állam 
segély és az egyházi adózás rendszerét sem, és nem ajánlkozunk 
tudatos vagy öntudatlan  teológiai igazolóiul politikai érdekű tö 
rekvésnek. Egyedül az Isten  tu d ja  mi fog javunkra — üdvössé
günkre válni*. Mi csak annyit tudunk, hogy az egyháznak m indig  
jegye a „kereszt". Sólyom  Jenő.

* A nagy tanulság: a  népegyházi és szabadegyházi form ának egyaránt 
megvannak sajátos előnyei és hátrányai. Az egyház m indegyikben lehet 
egyház, de .mindegyikben követhet el súlyos vétkeket az egyház lényege 
ellen. Az egyház bűnei nem kapcsolódnak kizárólagos vagy túlnyom ó m ér
tékben egyik egyházi kerethez sem. Egyházunk jó l teszi, ha Isten kezéből 
engedelmesen elfogadja azt az egyház-formát, amelybe a történelem Ura 
vezeti, de maga nem nyúl bele önkényesen annak  megváltoztatásába paran 
csoló szükség nélkül. Ha az állam részéről történnének kivédhetetlen intéz
kedések népegyháziságunk ellen, vagy pedig oly helyzetbe kerülnénk, hogy
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Falusi hétköznapok prédikációja
A szerző könyvének előszavában a következőkben határozza meg írá

sának m űfaját: „Ezeknek a prédikációknak a helye nem a szószéken, hanem  
a szószék alatt van. A m ikor a lelkész a faluban jár-kel és gyülekezetét m un
kában vagy pihenőnél találja. De akár papi köntösben beszél a lelkész a  
szószékről gyülekezetéhez, akár házavató ünnepségen az építőállványokról, 
prédikátor itt is és ott is. Ugyanazt az üzenetet kell elmondania, ha  a beszéd  
formája változik isS

A svájci falu modern papja sorra veszi a falusi élet ezerszer m egszokott 
kis eseményeit: k ibújik a kiscsirke a tojásból; dolgoznak a vetem ényeskert
ben; m uskátli virít az ablakban. A szürke apróságok hangulattal és fénnyel 
telnek meg. S Isten üzenetének tükördarabjaivá válnak. A z alábbi, a m ai 
ifjúságra annyira találó részletből sok indítást kaphat a magyar falu lelki- 
pásztora is.

Hivojratás
Ismered, ugy-e, azt az izgalmas pillanatot, amikor a húszon- 

egyedik napon kipattog a tyúktojás a kot.ló fészkében, szétválik a 
héja és kibújik belőle a kiscsirke. A  világ fényétől elkápráztatva, ú j  
pihe-ruhácskájában néhány ügyetlen mozdulattal forgolódik előtted, 
aztán nem sok idő múlva m ár táplálék u tán  kapkod.

Abban a szempillantásban, amikor a csibék ledobják magukról 
a tojáshéjat és szabaddá lesznek, még valami más, valami egészen 
megkapó dolog is szokott történni. Először halkan, azután m indig 
hangosabban hangzik körülöttünk a hivogatás: az anya hivogatása.

Kicsinyeit m ár a tojásban körülvette hűségével, melegítette és 
őrizte őket titokzatos anyai ösztönnel. Azok pedig el kellett, hogy 
tűrjék ezt az anyáskodást, amíg a tojásban voltak, akár akarták, 
akár nem. De most széthullt a tojás. A csibék szabadok. —  Ezért 
kell most az anyának hívnia őket. „ Jö jje tek !“  —  így hívja. „Jö j
jetek ide! Jöjjetek  oda!" így  hívogatja most őket heteken keresztül 
egyik napról a másikra.

Néha megtörténik, hogy ez a hivogatás különösen sürgetővé 
válik. Amikor veszedelem van a láthatáron. Nemcsak gondoskodás, 
hanem aggodalom szólal meg ilyenkor az anya hívásában. Mi min
den történik velük most, mikor kiszabadultak a tojásból, most, mikor 
úgyszólván „saját lábukra állnak" — állnak és járnak — és el is 
eshetnek!

Tavaszról-tavaszra, amikor bukdácsolnak a kiscsibék és hívogat 
a kotló, egy fiatal emberi nemzedék is lerázza magáról a védelmező

kényszerítő körülmények m iatt magunknak kellene feladni n é p eg y h á tsá 
gunkat (pl. ha lehetetlenné lenne minden megkeresztelt gyermek hitoktatása, 
ami következésképpen a gyermékkeresztség gyakorlását tenné problem ati
kussá), engedelmesen vállalnánk a szabadegyházi form át. Pénzügyek tekinte
tében m indenesetre a  népegyháznak is sokkal nagyobb m értékben kellene 
önmaga erejére tám aszkodnia, minit m a egyházunk teszi, továbbá tervszerűen 
kellene egyházunk hitbeli anyagi bázisát kiépíteni, hogy ne  talá ljon  készü
letlenül a jelenlegi jogi helyzetünknek bárm ilyen, az állam részéről történő 
megváltoztatása. (Szerkesztő.).
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tojáshéjat. A világ fényétől elkápráztatva áll i t t  előttünk ez a 
nemzedék, új ruhában, ügyetlenül ugra-bugrál, aztán tápláléka 
után indul.

Ebben a pillanatban megkezdődik az a titokzatos, aggodalomtól 
remegő, gondterhes hívogatás és csalogatás is. A  keresztyén szülők, 
meg a néhai vasárnapi iskolai vezetők és lelkészek azok, akiknek a 
hívogatása száll a„tojáshéjbór ‘ kiszabadultak után, hiszen most 
sa já t lábukon járnak  és el is eshetnek.

„Jöjjetek! Ne m enjetek!" így hívogatnak. „Jöjjetek! Ne men
je tek !"  így hívja az örök édesanya, az egyház, évről-évre mindenek 
elő tt az ifjú  nemzedéket. H ív az egyesület és a szövetség, a tá rsa 
ság és a cimborák, a p á r t  és a haza.

A Gonosz pedig találékony ravaszsággal szertejár, akárcsak az 
idegenlégió toborzója. Foglalót kínál. Csalogat és toboroz az Isten
től messzetávolodottak seregébe, ahonnét sokan soha többé haza sem 
térnek, vagy ha mégis: a földi élet és az örökkévalóság számára 
elveszetten.

Ezzel a hatalmas hivogatóval és toborzóval szemben mi vala
m ennyien tehetetlenek volnánk, ha — igen, ha! — ha valak i más 

máshonnét és egészen másképpen nem hívogatná a mi nemzedékünket.
Isten  hívása ez! Nem hallod? Sohasem hallottad még? Ma 

egész különös sürgetéssel szól hozzánk, m ert mi „to jáshéjtörő“, táp 
láléka után  siető és sa já t lábára állt nemzedék vagyunk Ezért van 
tele a hívás, az örökkévalóság hívogatása remegő aggodalommal.

H a tavasszal a p a tak  mentén vagy a kerítésen tú l a  Ikotló hivo- 
gatását hallod, gondolj a rra  az igére, mely egykor egy boldogtalan 
nemzedékhez szólt, s amely egy napon reád és reám és a mi nemze
dékünkre különösen sürgetően érvényessé válhat: „Jeruzsálem, J e ru 
zsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik tehoz- 
zád küldettek, hányszor akartam  egybegyüjteni a te fiaidat, miké
pen a tyúk egybegyűjti kiscsirkéit szárnya a lá ; és te nem akartad" .

W altér Lüth i: „Das ewige Jahr (W erktagspre- 
dig ten)“ című könyvéből fordította Tekus Ottó.

Levél Svédországból
A világ evangélikus keresztyén egyházai között talán számszerűleg is, 

de jelentőség tekintetében is a legnagyobb közé tartozik a  svéd egyház. Noha 
 egészen más viszonyok között végzi szolgálatát m in t a  mi kis magyarországi 
evangélikus egyházunk, tanulságos mégis felfigyelnünk azokra a kérdésekre 
és tervekre, amelyek m a a svéd egyházi köröket, de az egyházzal sok tek in 
tetben szorosan összefonódott svéd népet is foglalkoztatják

A legtöbbet vitatott kérdések közé tartozik ma az állam és az egy
ház viszonyának ujjárendezése. Politikai és .egyházi napi- és hetilapokban 
szinte állandó rovatot jelentenek a különféle körökből származó hozzászólá
sok. Konferenciák, vitaestek keretében országszerte foglalkoznak ezzel a 
kérdéssel: M egmaradjon-e az egyház államegyháznak, vagy ne?

Az állam  és egyház viszonyának újjárendezését nem csupán egyes po 
litikai irányok tűzték ki célul. Magában’ a svéd egyházban is megvan a vágy
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az állam túlzottan nagy gyám kodásától való szabadulásra. A lelkészeik túl 
vannak terhelve állam i adm inisztrációs m unkákkal, úgy, hogy sokszor fizi
kailag képtelenek a legszorosabban, vett lelkipásztori kötelességeiket elvé
gezni Az egyháznak legsajátosabb egyházi ügyökben sincs meg az az au tonó
miája, ami a  magyarországi evangélikus egyháznak megvan, hanem  sok te
kintetben teljesen a  világi hatóságok jó - vagy rosszindulatától függ. Például 
új gyülekezetek lelkészt állasak részére, vagy nagyvárosi m am m ut-gyüleke- 
zetek felosztása  roppant nehezen megy, mert világi önkorm ányzati hatóságok 
beleegyezésétől függ. Stodkholm egyik külvárosában (BROMMA) 81.000 lelket 
(többet, m int a m ostani D unáninneni és Tiszai egyházkerületek együttvéve!) 
foglal magában egyetlen gyülekezet és az egyhiáz képtelen ezt a lehetetlen 
állapotot megszűntetni, mert a világi önkorm ányzati hatóságok — amelyek 
ebben a városkerületben túlnyom órészt az egyház ügye iránt közömbös 
pártok kezén vannak — minden felosztási tervet igyekeznek megakadályozni.

Ugyancsak az állam és az egyház m ostani kapcsolatának az árnyoldalai 
közé tartozik, hogy a vallástanítás elsősorban az állam ügye és az egyház
nak kevés befolyása van a  jövendő nemzedék iskolai vallásos nevelésére Az 
elemi folkon az osztálytanítók, középiskolákban pedig bölcsészeti tanulm á
nyaik mellett bizonyos theológiai képesítésre! szert tett, m ás világi tárgyat 
is tanító tanárok  (legtöbbször nem felszentelt' lelkészek!) végzik a vallástaní
tást. Tekintettel a  tanárok állam i kinevezésére, e lő fordulhat az, hogy atheista 
tanár végzi ezt a  fontos egyházi munkát! így hát bizonyos egyházi érdek is 
fűződne az egyház és állam viszonyának újjárendezéséhez.

Természetes a legradikálisabbalk elenyészően1 kicsiny csoportjátó l elte
kintve, senki sem képzeli el olyanféleképpen az állam  és egyház szétválasz
tását, m int az pl. Franciaországban történt, hanem  a mi magyarországi 
helyzetünkhöz hasonló megoldást keresnek: az egyház továbbra is élvezné 
az állam anyagi és erkölcsi tám ogatását, de autonóm iája lenne. M indinkább 
felülkerekedik egyházi körökben az a vélemény, hogy az egyház és állam 
viszonyának kérdését sem jogi theoriák v ag y . világnézeti elgondolások alap
ján kell megoldani, hanem az egyház lényegéből kiindulva: milyen helyzet
ben tudja az egyház Isten Igéjét a leghűségesebben hirdetni és a szentségeket 
kiszolgáltatni. *

Az állam  és az egyház viszonyának kérdése mellett a  legtöbbet vitatott 
kérdés ma Svédországban: hogyan állhat az egyház legeredményesebben ellen 
az egyre hatalmasodó szekularizációs fo lyam atnak?

A kérdést általában minden egyházi körben fontosnak tartják . A véle
mények csupán a megoldási lehetőségek és utak k iválasztásánál oszlanak meg.

Vannak, akik a megoldást a liturgikus élet m egújhodásán keresztül kép
zelik el, m ások éppen az ellenkező utat ajánlják: a közösségi mozgalmak á l
ját Vannak, akik régi svéd kegyesség! formákat akarnak feleleveníteni, m á
sok pedig a  szigorú lutheri kegyesség form áit Ikeresik. Van olyan irányzat 
is, amely az egyház szociális feladatait helyezi homloktérbe, vagy ifjúsági 
mozgalmak gyümölcse képpen várja az egyház megújhodását.

Ezek az egyházon belüli kegyesség! és mozgalmi irányok külön-külön is 
sok jót tartalm aznak, önmagukban azonban egyoldalúak s hiányosak. Másik 
hibájuk, hogy m inden igyekezetük ellenére csupán aránylag  kis elszjgete’t 
csoportokat tudnak maguk köré gyűjteni és nem tudtak  az eaész egyház 
ügyévé lenni. Ennek következtében a passzív tömegeiket nem  tudták .közelebb
hozni az egyházhoz, így a  szekularizációs folyam atnak nem váltak nagyobb- 
szabású gátjaivá Egy 1927-ből származó adat arró l tesz bizonyságot, hogy
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a svéd egyház tagjainak 5.3 százaléka látogatja a vasárnapi istentiszteleteket. 
A tem plom látogatók szám a a  legmagasabb a  göteborgi (13%) és a  skarai 
(10%) püspökségekben (tehát Nyugatsvédországban, ahol a Schartau  féle 

egyházias ébredésnek a leginkább m egm aradtak a  nyomai), de katasztrofáli
san alacsony a  stockholm i (2.2%) és uppsalai (3%) egyházkerületek gyüle
kezeteiben! A helyzet azóta sem javult nagy m értékben és talán nem téved
nek azok, akik a svéd keresztyének 60— 70 százalékát közömbösöknek 
tartják.

Ha a  legutolsó 150 esztendő svéd egyháztörténetét vizsgáljuk (ebben a 
korszakban bomlott fel a  tradicionális svéd kegyesség és kezdődött meg a 
nagyobb változásokat létrehozó szekularizációs folyam at), akkor megfigyel
hetjük, hogy milyen baj származott abból, hogy a múlt században megindult 
svéd ébredés nem az egyházon keresztül m unkálkodott, hanem  az u. n. „sza
badegyházak” alapításához vezetett. A „szabadegyházak” m a szinte Svéd
ország második nagy „felekezeiévé” váltak. Ez azzal is járt, hogy m a sokszor 
saját berkeikben a svéd 'egyházhoz hasonlóan nekik is meg kell küzdeni a 
szekularizációs folyam attal. Kezdeti lendületüket nagyobbrészt elvesztették és 
csupán kegyességi típusban különböznek sokszor az államegyháztól. A kö 
zömbössé vált tömgeket éppen úgy nem tud ják  elérni, .mint az 'egyház. E l
különülésük ma m ár sóik esetben indokolatlan, m ert lényeges dolgokban 
— tehát tanítás tekintetében — alig választja el őket valam i is az egyház 
tanításátó l. Különösen1 áll ez a  legnagyobb szabadegyházi közösségre: az  
1878-ben W aldenstrom  álla l alapított ú. n „.Missziói Szövetség” -re, am ely
nek 107.000 tagja van, 1643 gyülekezetében 655 prédikátor szolgál. Tagjai 
egyébként nem lépnek ki a svéd egyházból, sőt néhol igen1 jó kapcsolat van 
az egyház és a „Missziói Szövetség" gyülekezetei között. Pld. U ppsalában 
1947 m árcius 16-án Thorsten Bohlin harnösand-i püspök prédikált a  „Misz- 
sziói Szövetség” tem plom ában. Mégis külön közösségi tem plom aik vannaik 
(oltárral, kereszttel, gyertyával és keresztyén1 szimbólumokkal díszítve!) és 
külön osztják ki maguk (közölt az  úrvacsorát! Prédikátoraik  külön bibliai 
iskolát végeznek. .

Ha a  múlt századbeli ébredési mozgalmak — a finnországiakhoz hason
lóan —  m egtartották volna kapcsolataikat az egyházzal és annak m egújulá
sáért is m unkálkodtak volna, bizonyosan sokkal szélesebb körben1 szolgál
hattak  volna és ta lán  a svéd nemzeti ébredés is bekövetkezett volna! Hogy 
ez nem  így történt, kétségen kívül hibáztatható az egyház a maga elzárkózó 
merevségével, de legalább ugyanolyan m értékben az ébredési irányok, am e
lyek — főleg angol-am erikai hatásra — nem lá tták a svéd egyházban azt az 
Istentől adott közösséget, am elyben és am ely általai ehet és kell a svéd népet 
a maga egészében K risztushoz vezetni.

A jelek arra utalnak, hogy ez az- alkalom nem múlt el végérvényesen 
a svéd nép számára, hanem  Isten Igéje közöttük is elvégzi a m unkát 
M agyar népünk Krisztushoz vezetéséért m unkálkodók számára bizonyosan 
sok tanulságot jelent a  svéd ébredések és szabadegyházak kifejlődésének 
kevésbé ism ert története. *

T alán  a fentiekből is kitűnik , de külön is m egírhatom , hogy a nagy svéd 
egyház 3 dologért irigyel bennünket, kicsi m agyar evangélikus egyházat:
1 Az egyházban folyó ébredésért .2 Egyházi autonóm iánkért. 3. Egyházi 
iskoláinkért. Vigyázzunk rá ju k  és ne hagyjuk m agunkat féligazságokkal 
megtéveszteni!

Uppsala. Pósfay György.
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Útját á llju k -e  az anyásodási tö rekvésnek?
Mind, gyakoribbá válik leány- és fiókegyházközségek azon tö

rekvése, hogy anyagyülekezetté alakuljanak át és önálló életet él
jenek. Mondjuk meg mindjárt, hogy ez örvendetes jelenség, hiszen 
ez a természetes fejlődés útja, ha ..  . De az a baj, hogy van felté
tel is, amely ez örömöt gyakran kissé megkeseríti és az egész kér
dést problematikussá teszi. Valóban nem egyszerű a kérdés. Az 
anyásodásnak igen fontos és lényeges feltételei vannak, amelyeket 
nem lehet figyelm en kívül hagyni.

Általában három szempontot kell figyelembe venni: 1. lelki, 
lelkipásztori, 2. anyagi és 3. egyházjogi szempontokat.

1. Örvendetes jelenség, ha egy leány- vagy fiókegyházközség 
anyagyülekezetté akar alakulni, m ert fokozott lelkiigénye van. 
Nagyobb lelkipásztori gondozást igényel. Ennek tehát csak örülni 
lehet. De, sajnos, ebben m ár igen gyakran benne van az ítélet az 
anyagyülekezetre, illetve a lelkipásztori gondozásra vagy épen ma
gára a lelkipásztorra vonatkozólag. Egészen őszintén ki kell mon
dani azon meggyőződésünket, hogy nem elég az, ha az anyagyüle
kezet lelkipásztora a filiába csak a híványban lerögzített alkalm ak
kor megy ki. (Általában évente négyszer.) Ma am ikor a szórvány
gyülekezetek lelkészei egészen kicsi szórványokat is havonta, vagy 
még gyakrabban felkeresnek, nem lehet, hogy száz-kétszáz, vagy 
ötszáz lelkes filiák csak ritkán látják a lelkészt. Form ai szempont
ból ezért a lelkipásztor nem vonható felelősségre, de lelkészi szem
pontból igen. Nincs itt most szó a tanítók levitái szolgálatának az 
á tértékelésérő l, csupán arról, hogy a lelkipásztori szolgálaton min
dig ítélet a filia ki nem elégített lelki igénye.

A pásztori szolgálatnak mindig célja kell, hogy legyen a filiák 
anyásodása. Gondozza őket addig, amíg az önálló életre elég erő
sek, akkor azután az új önálló gyülekezet megszületése közös öröm. 
De addig a mai körülmények között a filiának  sohasem szabad 
másodiknak vagy épen mellőzöttnek érezni magát.

Az egyháztörténet folyamán az a szokás alakult ki, hogy a fi- 
liában lakó hívek épen úgy elmentek az anyagyülekezeti istentisz
teletre, m int a helyben lakók és ez az adott körülmények között 
jó volt. Ennek oka és fejlődése mo,st nem tartozik tárgyunkhoz. 
Eléggé nem értékelhető form ája volt ez a filiák vallásos életének. 
Ma azonban m ár nincs így. Illetve mindig kevésbé van meg. Akkor 
a filia kereste az állandó kapcsolatot az anyagyülekezettel, ma már 
ez megváltozott. Amíg ez megvolt, elég (?) lehetett a ritka kiszál
lás, ma azonban nem elég. Ezen nem kell keseregni, hanem lelki
pásztori szolgálatunk külső form áját kell megváltoztatnunk. Ha 
nem adkalmazkodik a lelkipásztori gondozás a megváltozott hely
zethez, akkor jobbik esetben anyásodási törekvés jelentkezik és 
igyekszik lelkiigényét kielégíteni, rosszabbik esetben beáll a cser- 
des közöny, majd megkezdődik a gyülekezet pusztulása.

Háromféle anyásodási törekvés figyelhető meg. Az első a ter
mészetes. Ez az amikor annyira megerősödik, a filia, hogy önálló
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életre képes. Ennek útját állani nem szabad. Ez igazi öröm, kell 
hogy legyen m indenki számára-

A második az elhanyagoltság eredménye. Ennek is örülünk, 
m ert az életigény jelentkezik. Ez azonban a vészjelző sziréna szol
gálata. Baj van a gyülekezetben. ítélet alatt a pásztori munka, az 
anyagyülekezet, de a filia élni akar-

A harm adik fa jta  törekvés m ár k ívülről jön. Éppen ezért ezt 
csak érintjük. Ez az, amikor a lelkipásztori gondozás hatékonyabbá 
tételére az egyházi főhatóság az anyagyülekezettől távoleső filiák- 
ból és .szórványokból szervez önálló egyházközséget. Ez rendszerint 
a mentés szolgálata. Form ája a szórvány egyházközség.

2. Eddig mindegyik fajta anyásodási törekvésre azt mondottuk, 
hogy öröm, helyesebben: örüljünk neki. Sajnos azonban nem 
mindig és nem m indenkinek öröm.

A lelkipásztori szempont után az anyásodás kérdésébe igen 
zavaróan játszik közre az anyagi szempont. Ugyanis igen kevés az 
olyan filia, am elyik anyagilag is megél a maga erjéből, m int anya
gyülekezet. Ahol ez az eset áll fenn — tehát életképes, — arra  az 
egész további fejtegetésünk nem vonatkozik, vagy csak részben. 
Meg tudja-e szervezni az egyházközség az erőforrásait úgy, hogy a 
sa já t lábán m egéljen? A titkos és hátsó gondolat sokszor valam i
lyen mankó, külső támogatás (államsegély^- gyámintézeti segély, 
kerületi támogatás ,stb.). A helyes az, ha az anyásodásnál minden  
külső segítséget figyelm en kívül hagynak. A számításokat úgy kell 
elvégezni, mintha nem volna semmi külső támogatás. A gyüleke
zetnek a hitéből kell megnyitni az erőforrásokat, saját áldozatkész
ségéből. Ha azután mégis van külső segély, az nem baj, de eset
leges megszűnése nem rendíti meg a gyülekezetei alapjaiban. De 
bűn, ha arra  alapítunk. Ezért a m ondatért ne vesse senki sze
m ünkre, hogy megfeledkezünk Jézusnak a parancsolatáról: egymás 
terhét hordozzuk. I t t  nem erről, hanem  a m ásik végletről van  szó- 
Az anyásítást olyan esetben, ha eltartott egyházközség akar lenni, 
meg kell akadályozni. Ennek módja azután attól függ, hogy milyen 
okai vannak az anyásodási törekvésnek. Ha elhanyagoltság, akkor 
hűséges pásztori szolgálattal, amely teljes egységbe olvasztja a 
gyülekezet különböző helyen lakó tagjait.

Nehéz a kérdés akkor, ha a filia önállósodása esetén meg tud 
élni a maga lábán, ellenben az anyagyülekezet nem, vagy nehezen, 
illetve nehezebben. Ez is előfordul. Ez az anyagyülekezet ítélete, 
m ert vagy elhanyagolta a felnőtt gyerm ekét és az m ár megél 
egyedül is és nem óhajt együtt élni a mostoha szülővel. Vagy 
annyira elfogyott az anyagyülekezet lélekszáma, hogy emiatt nem 
tud meggyengülve élni. Ilyen esetben természetes a súlypont áthe
lyeződése. Az anyagyülekezetből filia lesz és fordítva. Ezt a belső 
erőknek kell eldönteni. A z életképes filia anyásodását nem szabad 
megakadályozni, még akkor sem, ha ezzel az anyagyülekezet önálló 
életre képtelenné válik. A gyülekezet súlypontjánál a történelm i 
fejlődés eredményezte jelenlegi helyzet nem lehet akadály, ha az 
élet ma m ást követel.



Itt persze igen súlyos kérdés, hogy m it csinál az anyagyüle- 
is vet a lelkészével. Nem valószínű ugyanis, hogy az új anyagyü- 
ipkezet őt hívná meg lelkésznek. Bizony az ítéletet el kell fogadnia. 
16 Ez azonban m ár egyházjogilag súlyos kérdés, m ert a h iványt 
sonkítani nem lehet, viszont nincs, aki fizesse. Ez az összeütközés, 

lelki kérdés ebben az esetben azután kenyérkérdéssé torzul és 
ezért válik problémává és akuttá.

Abban az esetben persze, ha az anyásodási törekvés megvan 
ugyan, de egyedül sem az anyagyülekezet, ,sem a filia nem tudna 
élni. meg kell akadályozni.

A rövid áttekintés m ár indokolttá teszi a cím megfogalma
zását. Mert ez is, mint sok más kérdés, akkor volna egyszerű, ha 
csak lelki szempontok volnának, m ert akkor nem lehetne vita az 
anyásodás kérdésében.

3. A z anyásodás kérdésében harmadik szempont a jogi. Ha az 
előző feltételek megvannak, akkor az egyházi alkotm ányban előírt 
módon az egyházmegyei, illetve egyházkerületi gyűlés az anyáso- 
dást kimondja. Ha nem, akkor az egész m arad a gyülekezet 
számára kínzó .lelki kérdés, amelynek a megoldása csak az egész 
gyülekezet közös bűnbánatában lehetséges. Mesterházy Ferenc._

Mai Erdély: a városi evangélikusság
Az erdélyi evángélikusság az arad i, eddig még el nem ism ert szuper- 

intendenciához tartozó 30 gyülekezetből áll. 1944 őszétől Argay György szuper
intendens — azóta indokolatlannak bizonyult vádak alapján  — 1945. ádvent 
első vasárnapjáig fogságban volt és csak 'kiszabadulása u tán indulhatott meg 
a (konszolidáció. Első dolga volt a gyülekezeteket végiglátogatni és személye
sen is számbavenni azt, ami Isten kegyelméből lélekben, anyagban m egm aradt 
1946 nyarán m egtarthattuk lelkészérle.kezletünket és ugyanez év novem beré
ben három  év óta az első kerületi gyűlést.

Az erdélyi magyar evangélaikusságot táj- és jelleg szem pontjából két cso
portra oszthatjpk. Az egyik a Brassó környéki csángó, nagyobbrészt falusi, 
— másik Erdély többi részében elszórt városi gyülekezetekből áll. Az utób
biak minden városban 0 5—2 % -nyi kisebbséget jelentenek, s így nyugodtan 
nevezhetjük őket városi szórványoknak. Most inkább ezekről lesz szó és 
egy későbbi cikk fogja a csángóság egyházi kérdéseit megismertetni.

Városi gyülekezeteink kicsik, halódónak  látszanák. Az 1918 előtti Magyar- 
országban javarészt Felvidékről és az Alföldről idevetődött tisztviselők utódai 
alkotják. Ezeknek nincs itt gyökerük és Brassót, B ukarestet kivéve nincs m ö
göttük az a falusi hátvéd, ami a  városi gyülekezeteket táplálni szokta. A 
vegyesházasságban elkallódott és a meg nem született gyermekek m iatt szinte 
ki lehet szám ítani, hogy miikor válik feleslegessé a  tem plom , vagy ahol van, 
az iskola. Ezeknek a gyülekezeteknek csak akkor van csekély létszámuk elle
nére létjogosultságuk, ha missziói pontokká válhatnak és a számbeli kicsi
séget a hitbeli többlet egyensúlyozza. Ez azonban ma még nitícs meg. H í
veink megszokták, hogy a keresztyénség alatt valami negatívum ot értsenek. 
A m últban a keresztyénség „nem zsidót“ jelentett, ma pedig a m aterialista 
világnézetet tagadók táborát. Nekünk ezzel 'szembem az a feladatunk, hogy meg
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láttassuk, hogy keresztyénseg pozitív valami: élet. Kis gyülekezetekben nem 
lehet a hitébresztés megszokott evangelizációs form ájával eredm ényt elérni. 
Meg kell találni a négyszemközti és kis kőében is ható evangélizáció m ód
szerét: a léieklől lélekig vezető ösvényt. Ez sokkal nehezebb ugyan, mint a 
tömeg-evangélizáció, de az is bizonyos, hogy az így megtérésre bírt lélek áll- 
hatatosabb keresztyénné válik. Papi m unkánk ezek szerint fokozottabban 
keresi a szószéken túli igehirdetési lehetőségeket. Csak így rem élhetjük, hogy 
Isten Lelke állal eljutnak híveink annak belátására, milyen roppant felelős
séggel nehezedik rájuk a missziói kötelezettség. Akkor majd mernek népesebb 
családot vállalni, a kívülállók között is Krisztusnak követőt szerezni, mert 
egyedül ez városi gyülekezeteink fennm aradásának jelenlegi történelmi hivatása 

Akadályaink  természetesen itt is számosak. Legjobban a sajtó hiányát érez
zük. Nem kaptunk még engedélyt egy központi hetilap megindításához, de ha  ez 
meg is lesz, valószínűleg anyagi nehézségek m iatt a megindulás'kétséges. A leg
jobban azonban a Biblia hiányzik. Nem tudunk teljes Szentíráshoz jutni, 
mert a Magyar Biblia társulat állal kiadott legolcsóbb (15 forint) Bibliát itt 
egy átlag havi fizetésért tudnók csak árulni. — Vallásoktatásunk  m ost annyi, 
val nehezebb, mint a m últban, hogy az állam i m agyar tannyelvű iskolákban 
rendszerint délután van tanítás, a felekezetiben pedig délelőtt és így pl. Iío- 
lózsvárt vagy Nagyváradon, ahol mindenféle felekezeti és állam i iskola k ü 
lönböző típusaiban szétszórtan jár egy-egy evangélikus gyerek, majdnem  le
hetetlen, őket összeszedni. Ahol pedig kevesebb az iskola, ott kevesebb a h it
oktató m unkás is. — Súlyosan nyomnak az anyayi gondok is. A kicsivé 
zsugorodott és. az utóbbi években elszegényedett hívőkből összetevődő gyü
lekezetek nem tudják templomaikat, épületeiket tatarozni s azok lassan tönk re
mennek. Ehhez járu l még a jelenleg tartó infláció is, am it magyaroszági 
testvéreink jól ismernek Az anyagi gondok természetesen a papi családokra 
is á thárulnak. Akinek nincsen földje, az fizetéséből nem tud megélni és kény 
telen valami módon kenyeret keresni s még így is szükség van arra , hogy 
a lelkipásztor felesége is m unkát vállaljon. A lakásínség szintén akadályozza 
m unkánkat. Kolozsvárt a papi családoknak egy-egy szobájuk van, Tem es
várra nem mehet még az oda hónapokkal előbb megválasztott Matos Pál, 
mert a paróchia nem szabad.

Feladatunkat, a családi keretekben végzendő evangélizációt csak nagyon 
komoly felkészültséggel lehet végezni. Az ilyen meghitt beszélgetéseknél a pap 
nak teológiai és műveltségi téren is meg kell állnia helyét, nehogy ennek h i
ányát az ügy rovására írják. Az elm ondottakból azonban m ár látszik, hogy 
belátható időn belül theológiai könyveket nem vásárolhatunk és a meglévőket 
idő h iányában  nem dolgozhatjuk fel. — Egym ástól nagy távolságra vagyunk 
és így nincs alkalm unk értekezletre összegyűlni.

Sok hiányunk mellett azonban a legnagyobb veszteségünk, hogy Já ró n  
Andor nem lehet közöttünk. Teológiai tudása, m űveltsége és lutheri pectusa, 
amivel Brassótól Nagyváradig össze tudta kapcsolni a szuperintend éneia p ap 
jait és át tudta hidalni az összes bajokat, különösen , a fiatal nemzedéknek 
azért hiányzik olyan nagyon, mert minden1 tudom ányos és anyagi terhet le
véve vállukról, maga hordozta a magyar evangélikusság valamennyi ügy él
baját.

Papi szemmel nézve így áll nagyjából a városi erdélyi m agyar evan- 
gélikusság ma.

Nagybánya. Deák Ödön.
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D iák a prédikációról
„Prédikálásunk, ahogyan az érdekelteik lá tják" cím ű cikkünkkel kap

csolatiban egyik lélkésztestvér azt a tanácsot írta, hogy kérdezzük meg külön
böző gyülekezetek különböző társadalm i rétegű tagjait. A gondolat jó, de 
megvalósítása nehéz, hogy valóban őszinte és építő kritikákat szerezhessünk.

A következőkben egy hívő VIII.-as diák írásbeli véleményét adjuk 
közre változtatás nélkül, amely őszinte is és előre is segít. A fiú városi gyü
lekezetnek több igehirdetőjét is hallgatja. Erősen teológiai veretű, dogmati- 
záló tendenciájú prédikációkat lát maga előtt. De azért megnyilatkozásából 
a kevésbbé teológus-beállítottságú papok is tanulhatnak.

$

„Sok prédikáció nem váltja fel aprópénzre az Isten üzenetét, vagyis 
a lelkész csupán a bibliai szöveget m ondja el más szavakkal, terebélyesebb 
mondatokban, m agasan járó  s emellett sokszor patetikus szónoklatban. Ha 
aprópénzre való felváltásként m ond is egy-egy példát vagy illusztrációt, azt 
valahonnan Norvégiából vagy Amerikából hozza. Tehát nem állítja az igét 
bole a mai emberek konkrét, m indennapi életének sodrába s ha be
állítja, akkor is inkább csak általában a gyülekezeti életbe .s nem a helyi 
gyülekezet életébe, amelynek prédikál, és nem veszi tekintetbe a gyülekezet 
sajátos viszonyait, életének speciális eseményeit. H olott — szerin tem —  éppen 
ez az a pont, ahol a gyülekezet legközelebb kerülhet az Igéhez, s értheti 
meg mai nyelvein annak üzenetét a maga m indennapi életére vonatkozólag. 
Számomra ebben az a veszteség, hogy ha mindezt elm ulasztja a lelkész, ak 
kor nekem kell ugyanezt megtennem m agam ra vonatkozóan, am i bizony sok
szor el is m arad.

A másik hiba, hogy a lelkész nem beszél sa já t életéről1, annak nyomo
rúságairól s az életében megnyilvánuló megbocsátó szeretet, lehajló kegyelem 
konkrét eseteiről. Ide kapcsolódik a  kevés papi bizonyságtétel hibája szó
széken és a mindennapi élet során  egyaránt. Leginkább természetesen olyan
kor m arad ez el a hétköznapi életben, amikor a helyzet következtében szé
gyenérzettel kellene megküzdeni (Luk. 9, 26.). — A prédikációkban nem igen 
domborodik ki az örökkévalóság világában ígért végnélküli boldogság, me
lyet Isten hitűikkel ra jta  csüngő gyermekeinek ad. Ennék az öröm nek sza
vai nem igen hallatszanak a szószékről.

Nem a prédikáció hibája, de az szegényül bele, hogy a papi életnek 
csak igen k is részlete folyik az emberek között, azokhoz élő közelségben,, 
világító lám pásként."

*

N éhány megjegyzés a d iák szavához: 1. Megszívlelhetjük, hogy az „al
kalmazást“ nem  lehet rábízni a gyülekezetre. Nem elég az ige kifejtése, ha 
nem m utatjuk  meg annak konkrét alkalm azását a  m indennapi életben. —
2. A prédikációban a lelkész nem  önmagáról, hanem  K risztusról beszél. De 
róla nem beszélhet úgy, hogy közben önmayát kivonja. Az Ige testté lett. 
A prédikációban is testet akar ölteni. Az igehirdető „testévé" is ak ar lenni. 
(Eszmélitető ebből a szempontból is Grünvalszky K ároly tanulm ánya az 
Evangélikus Teológia januári számában.) Azt hiszem, meg kell találnunk a 
helyes u ta t a jéghideg, személytelen teológizáló igehirdetés és az ízléstelenül 
önm agáról ömlengő pietisztikus prédikáció között. — 3. A papi élet az  embe
rektől elzárt élet. Valahogy, valam ikép, miagam som tudom hogyan, de köze
lebb (kellene vinni hétköznapi életünket is híveinkhez, hogy mi is lássuk a 

munkás, a kereskedő, a hivatalnok életét és ők is lássák a miénket. V. /.
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Hozzászólás a lelkész saját úrvacsora vételéhez
1. A z-úrvacsoráról szóló tanítás szem pontjából a lelkész sum tioja ellen 

felm erült ugyan az a kifogás, hogy a kegyelm i eszközöknél a közvetítő  és 
az elfogadó személye nem  lehet azonos, m int pl., a  keresztségnél és a  fel- 
oldozásnál. Ez az érv azonban nem kényszerítő, m ert Jézus külön-külön 
rendelte a keresztséget, ú rvacsorát, s ezeket csak a dogm atika foglalta a 
„kegyelmi eszközök" összefogó címe alá. A kegyelm i eszközök összefoglaló 
fogalm ából nem lehet m eghatározni az egyes kegyelmi eszközök használatá
nak módját, hanem azt Krisztus rendeléséből egyenként kell m egállapíta
nunk. Az úrvacsora szereztetéséböl viszont nem  lehet azt következtetn i, 
hogy a sumptio ellenkezett volna Krisztus akaratával. Az utolsó vacsora 
tényleges lefolyása azonban nem volt sum ptio, am it legalább is olyan é rte 
lemben kell respektálnunk, hogy csak nyom ós okok esetén nyulunlk az 
sum ptiohoz.

2. A  sumptio ellen felm erült dogmatikai érv a gyónás és az úrvacsoravé
tel szerves összefüggéséből indul ki, s azt m ondja , hogy a lelkész sum p- 
tioja nem  engedhető meg, mert közvetlen előtte nem  kaphat, illetőleg 
nem adhat magának feloldozást, Ezzel szemben arra szoktak hivatkozni, 
hogy. a bibliában nincsen nyom a annak, hogy ak á r Jézus, akár az aposto
lok a gyónást.j^és,.,a feloldözást az úrvacsoravétel feltételének tek in tették  
volna. Ha azonban figyelem be vesszük, hogy az úrvacsorában n y ú jto tt bűn
bocsánatot h ittel kell fogadnunk, ennek a bűnbocsánatra  tám aszkodó hitnek 
pedig állandó velejárója a bűnbánat és bűnvallás, —- akkor a gyónásnak 
első része: a bűnvallás nem  maradhat el az úrvacsoravételnél. Nézzük m ost 
a kérdést a gyónás m ásodik része: a feloldozás szem pontjából nézve. Ve
hető-e az úrvacsora feloldozás nélkül? Akik erre a lelkész sum ptioja érde
kében igenlően válaszolnak, azok feltételezik azt, hogy a kulcsok hatalm ával 
való megkötöttség és a fejoldozottság állapotán kívül egy közbeeső semleges 
állapot is lehetséges, s amely állapotban az úrvacsoravétel megengedhető. 
Minthogy azonban Jézus csak kötözésről és oldozásról szól, nézetem szerint 
a fel nem oldozoltakat m egkötözötteknek kell tekinteni, amiből az következik, 
hogy feloldozás nélkül nem  lehet úrvacsorát venni. A lelkész sum ptioját te
hát a feloldozásnak meg kell előznie.

3. Mindebből az következik, hogy sumptio csak akkor engedhető m eg, 
ha a lelkészek úrvacsorázása m áskép nem  oldható meg, de még akkor is 
lelkésztársától kell előzőleg, j'eloldozást kérnie. Azért lelkésztársától, és nem
a gyülekezettől, vagy presbitertől, m ert a kulcsok h atalm a az egyházi hi- , 
vatallal van kapcsolatban. ‘

4. G yakorlati szem pontból’'ehhez még azt kell hozzáfűzni, hogy ha  le 
hetségessé tud juk  tenni az t;’ hogy lelkésztestvérünktől vegyük fel a f eloldo
zást, akkor egyúttal az is 'lehetségessé válik, hogy lelkésztestvérünk kezé
ből vegyük az úrvacsorát. H a pedig gyülekezeteinkre tekintünk, akkor azt 
kell m ondanunk, hogy amíg a gyülekezeteink szám ára fenntartjuk  a gyó
nás és az úrvacsora liturgiái egységét, addig ez alól magunknak sem adha- 
ha tunk  kivételt. Az a m egoldás tehát, hogy a lelkész szolgatársától előzőleg 
nyert feloldózás u tán  a gyülekezetével együtt önm agának is k iszolgáltatja 
az ű rvacsorát, csak abban az esetben helyeselhető, ha a gyülekezeti gyónás
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Is az úrvacsoraosztástól elkülönítve történik. Gyülekezeteink épülése szem
pontjából tapasztalásom  szerint jó  megoldás az, ha az egyházmegyék lel
készei gyülekezetükről-gyülekezetre já rv a  ta r tják  közös értekezletükkel kap
csolatos gyónásukat és úrvacsoravételüket úgy, hogy erre az illető gyüle
kezetét is m eghívják. M agamról tudom , hogy az „árván" m aradt lelkész 
szám ára m ennyire kívánatos m egoldás volna a sum ptio. De ha nem  nyú
lunk túlságosan ham ar a sum ptio kényszer-m egoldásához, akkor talán ép
pen az úrvacsoravétel u táni vágy fogja gyakrabban elszigeteltségükből ki
emelni és összeterelni a m agukra m arad t lelkészeket egy-egy gyülekezetbe. 
Ez pedig nagyobb nyereség úgy a lelkészi karra , m int a gyülekezetekre, 
mint h a  a sum ptio általános engedélyezésével szentesítjük  lelkészeink el
szigeteltségét. Hangsúlyozom , hogy ezeket m ár nem dogm atikai, hanem  csak 
gyakorlati szempontból tartom  így helyesnek. Prőhie Károly.

Magyar Evangélikus Egyház Püspöki Karának Körlevele

A z Ur Jézus K risztus kegyelme, az Istennek szeretete és a 
Szentiéleknek közössége m indnyájatokkal!

Szeretett M unkatársaim !

25/XV/1946—47. szám. Kötelességnek és szükségesnek tartom , hogy 
egyházunk vezetőit, gyülekezeteinket, iskoláinkat és egyházi m unkásainkat 
tájékoztassam  a fakultatív vallásoktatás kérdésében történtekről s egyszer
smind körvonalazzam  ezen kérdésben határozott állásfoglalásunkat.

O rtutay Gyula vallás- és közoktatásügyi m iniszter u r m árc. 19-én, 
miniszteri székének elfoglalásakor, Sajtónyilatkozatban bejelentette, hogy 
pártközi m egállapodással törvénytervezetei nyújt be a nem zetgyűléshez a 
fakultatív  vallásoktatás bevezetéséről s az egyházak vezetőivel erről tárgya
lást indít. M ásnap egyetemes egyházunk elnöksége a reform átus konvent 
elnökségével együtt m eghívást nyert a m iniszter úrhoz az ism ertetett kér
désben. A m iniszter úr nagy vonásokban ism ertette a törvénytervezetet. Egy
házunk vezetői ennek m eghallgatása és beható eszm ecsere u tán aggodal
m ukat, tiltakozásukat és azon kérelm üket jelentették  be, hogy a korm ány 
ejtse el a fakultatív  vallásoktatásról szóló törvényjavaslatot. Mélyen meg 
vagyunk győződve arról, hogy egyházunk a m aga teljes egészében meg
erősíti a vezetőség állásfoglalását és nagy érdekeink védelm ében bejelen
tett á llásfoglalásunknak súlyt ad.

A fakulta tív  vallásoktatással szem ben rám uta tunk  a következőkre:

1. A vallásoktatás fakultatívvá tétele beleütközik a szabad vallásgyakor
la t teljességét biztosító állam i alaptörvényeinkbe, ezek között az 1895. 
évi XLIH. te.-be. Korlátozza és veszélyezteti Isten rendeléséből végzett tan í
tói és nevelői m unkáját, m elyről az egyház soha, sem m iképpen le nem 
m ondhat és am elynek korlátozását kénytelen egyházi sérelem nek tekinteni. 
Belenyúl csa ládaink  éleiébe. F eldú lhatja  a szülők egym ás közti békés vi
szonyát. M egzavarhatja az egyháztagoknak az egyházhoz való viszonyát, 
m ert a keresztség szentségének követelése alap ján  az egyház teljes kom oly
sággal ta rtoz ik  elb íráln i a vallások tatás igénybevételének a kérdését. Éppen 
ezért felem eljük tiltakozó szavunkat m inden olyan törekvés ellen, mely egy
házunk tan ító - és nevelő szolgálatait korlátozni k ívánja.



138

2. A vallásoktatás fakultatívvá tételéi ellentétben állónak lá tjuk  a nem 
zet igaz érdekeivel. A bűnök elfedéséért és szépítéséért felelősséget nem 
vállalva, elszorult lélekkel rám utalunk  nem zetünk testét elborító fekélyekre, 
m elyek különbség nélkül egyform án elhatalm asodtak  egyes em berek, csa
ládok életén, sőt á tkosan m érgezik közéletünket is. M egkérdezzük a m agyar 
korm ányt, hogy ma, m ostan i nethéz válságunkban érdeke-e a nem zetnek, 
a m agyar családoknak és a m agyar ifjúságnak, hogy kérdésessé tegye avagy 
egyesektől elvegye a kötelező vallásoktatásban biztosított s a nem zeti közös
ségnek, egyéneknek és családoknak m indig fejlődést jelentő örök értékeket?! 
Felem eljük tiltakozó szavunkat a kötelező vallásoktatás eltörlésével szem
ben nem zetünk életérdekeinek és jövendőjének védelmében.

3. A lkotmányos szem pontból is súlyos aggodalm aink vannak. Ez a k o r
m ány és ez a nem zetgyűlés nem kapott felhatalm azást a néptől a rra , hogy 
az egyház m unkájának  korlátozására  törvénytervezeteket terjesszen a nem 
zetgyűlés elé. Szükségesnek lá tjuk  ilyen nagy jelentőségű kérdésben a m a
gyar nép megkérdezését. Nyilatkozzék a m agyar nép m egfélem lítés nélkül 
szíve-lelke szerint: ak a rja -e  a  kötelező va llások ta tás m egszüntetését, a k a rja - t 
helyette a fakultatív  vallásoktatás bevezetését?

4. Helyetelennek és aggodalam keltőnek ta rtju k , hogy az egyház és á l
lam  jogi helyzetével kapcsolatosan egy k iragado tt kérdés előkészítetlenül 
és sietettetten vétessék tárgyalásra, holott ezek az egyházra vonatkozó k é r
déskom plexum  teljességében oldhatók meg. Másfelől a lkalm atlannak  lá tjuk  
a rendezésre a mai időt. M eggyőződésünk szerin t az egyház problém ái nyu
godt állam életi és politikai viszonyokat követelnek.

Egyházegyetem ünk vezetősége és egyházunk püspöki k ara  külön bead
ványban kifejtette állásfoglalását és a fakultatív vallásoktatásra vonatkozó 
tervezet elejtését kérte a korm ánytól. É rtesü lésünk  szerint a reform átus 
egyház és a róm ai kato likus egyház szintén bejelentették tiltakozásukat.

Midőn mindezt közlöm , bizalommal kérem a következőket: a) Tájékoz
tassa a fakultatív  vallásoktatásra vonatkozó törvénytervezetről a gyüleke
zet presbitérium át, az egyház vezetőit és iskoláink tanítóit. H atározott állás- 
foglalással védelmezzék a kötelező vallásoktatás eddigi rendszerét, foglalják 
jegyzőkönyvbe a faku tatív  vallásoktatás bevezetése ellen való tiltakozásu 
kat. Im ádságukban kérjék  Isten  megsegítő kegyelm ét, hogy elfordítsa egy
házunkró l és nem zetünkről m indazt a veszedelmet, melyet a vallásoktatás 
kérdésének a m ai a lkalm atlan  időben való tárgyalása, az eddigi rendszer 
m egváltoztatása jelentenek, b) Közölje a gyülekezettel, hogy ez idő szerin t 
még csak tervezetről van szó, az egyházak vezetőségével megindult megbeszé
lések még nem fejeződtek be,- úgyhogy a korm ány elhatározását nem is
merjük. Óvakodjanak tehát m inden külső tüntetéstől. Hogy azonban a ko r
mány előtt világossá váljék egyházunk teljes határozóttságú állásfoglalása, 
helyesnek és egyházi érdekből szükségesnek tartom , hogy m ár most küldje
nek ezen állásfoglalást tartalm azó táviratot a m agyar 'köztársaság elnökének, 
a miniszterelnöknek és a vallás- és közoktatásügyi miniszternek.

A szent Isten kegyelm e őrködjék egyházunkon és hazánkon s Szent- 
leikével világosítsa meg a nemzet vezetőinek lelkét, hogy a nem zet igaz 
javát szolgálják minden elhatározásukkal és m inden m unkájukkal!

26/XV/1946—47. szám Az 1947. esztendő fe lú jítja  lelkűnkben Melanch- 
tón Fülöp emlékezetét, aki 450 évvel ezelőtt 1497. febr. 16-án lá tta  meg a 
napvilágot. Ifjúsága idejétől 1560. ápr. 12-én bekövetkezett haláláig Isten 
evangélium ának kiváltságos tudósa s a tudom ányos és iskolai m unkának  
hatalm as erejű  művelője és szervezője volt.

Világító betűkből fejezetcím ekként m agunk elé varázsoljuk egyenes- 
vonalú és mégis gazdag tagozósú életét. L átjuk tudósi s nyelvi fegyver
kezését, figyeljük m unkájá t a tübingeni egyetemi katedrán, felkészülését
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a Szentírás szolgálatára rendelt életimunkájára. Isten gondviselő kegyelmét 
áldva szem léljük W ittenbergben L uther mellé kerülését s a  nagy refo rm á
tor m ellett reform átori m agasságra emelkedését. A reform áció történelm i 
művének külön gazdag fejezetei tá ru lnak  fel azzal, hogy a két reform átor 
egymáshoz való viszonyában m indegyikük m ester és tanítvány egyszerre. 
M elanchton mély tudása a lá tám asztja  és erősíti L uther refo rm áto ri m un
káját. A reform áció  kezdetén ő foglalja egybe annak  tanításait. Az ágostai 
hitvallásban az ő határozo tt fogalm azásában je len ik  meg evangélikus egy
házunk cáfo lhata tlan  tanítása. E lhanyagolt ugaron, szétszórt rom -kövekből 
az ő p rófétai látása, lángolása és szervező ereje terem tett iskolákat, m elyek
nek szám a az ezret is m eghaladja. Könyveket ír, lelkesít és lázit, ifjúsá
got nevel, tan ítókat és professzorokat toboroz, hogy a rögből tám adt iskolák 
tanító  és nevelő m unkájukat az evangélium  éltető világosságával elvégezzék. 
E gyházunk nagy tanítóm esterének  lábainál szom júhozó m agyar tanítványok 
is ültek. Dévai Biró Mátyás és H onter János szem élyén keresztül hazánkkal 
való kapcsolatai szélesedtek és mélyültek.

E gyházunk püspöki k a ra  e lhatározta  M elanchton Fülöp  emlékének fel
újítását. B izalom m al kérem  tehát, hogy összes isko láinkban  m ájus első 
felében Melachton emlékünnepséget tartsanak s azon az ő történelmi 
jelentőségű életm unkáját m egvilágítsák a  tanító  és nevelő m unkára  elhívott 
evangélikus pedagógusok h ivatástudatának  m élyítésére s tanulóifjúságunk 
okulására. Jelzem egyszersmind, hogy megindítandó Evangélikus Pedagó
gus fo lyó iratunk  első szám ában anyaggal szolgálunk.

27/XV/1946—47. szám, A vallás- és közoktatásügyi m iniszter u r  f. évi 
február 21-én kelt 37.435/1947. IV. ü. o. szám ú le ira tában  közli, hogy az 
állami tan ítók  vasúti arcképes igazolványainak térítési díjából, családtag
ja ik ra  is kiterjedően, az állam i k incstár 2 /3 -ad  részt, tehát 40 fo rin to t meg
térít, a tan ítók  20 forin to t ta rtoznak  fizetni.

A m iniszter ú r kérelm ének megfelelően m éltányosnak tartom , hogy ta 
nítóink és családtagjaik vasúti arcképes igazolványai térítési dijának 2/3-ad 
részét válla lja  m agára az isko lafenntartó  gyülekezel, hogy a mi tanító ink 
az állam i tanítókhoz hasonló  kedvezm ényben részesülhessenek. Kötelező 
rendelkezést nem  tehetek, de m elegen kérem  az iskolafenntartó  gyülekezé
seket, hogy a jelzett terhet elvállalják.

28/XV/1946—47. szám. A vallás- és közoktatásügyi m iniszter úr f. évi 
m árcius 18-án kelt 48.417/111/1947. szám ú le ira tában  közli, hogy az ország 
felszabadulásának (1945. ápr. 4.) megünneplésére — tekintettel ezen nap
nak .iskolai szünetbe esésére — a húsvéti szünetet követő első tanítási n a 
pot tűzi ki. Iskoláinkra vonatkozólag hasonlóképpen intézkedem.

29/XV/1946—47. szám. A VMK. f. évi m árcius hó 18-án kelt 36.938 
111/1947. szám ú megkeresésével felkérem  iskoláink vezetőit, hogy a tanuló- 
ifjúságnak a selyemhernyótenyésztésben részvételét biztosítsák, utasítással, 
tanáccsal, szervezéssel és ellenőrzéssel előm ozdítsák. Részletes rendelkezést 
a földmívelésiigyi m iniszter ú r ad ki erre vonatkozólag.

30/XV./1946—47. A VKM. f. évi m árcius hó 3-án kelt 38.146/III./1947. 
ü. o. szám ú m egkeresésére felihívom iskoláink vezetőségét, hogy az „Újjá
építés—újjászépítés“ akció jának  keretében hirdessenek  versenyt a tanulók 
között az iskolák rendbehozására és virágossá tételére. Szervezzék meg az 
iskolán belül az osztályok versenyét. Tegyenek m inden ab lakba virágot, az 
osztályokat d íszítsék  fel a növendékek rajzaival és kézim unkáival. A szün
időben az osztályok szervezzék meg a virágok öntözését. Lehetőleg maguk 
is neveljenek palán tákat és facsem etéket. Vonják be a m unkába a  szülőket. 
Vegyenek részt az iskolák a város vagy község szépítésében fásítással és a 
terek rendbehozásával. Ezen m ozgalm at a Magyar Ifjúság Országos Tanácsa 
vezeti.



140

31/XV./1946—47. szám. A VKM. f. évi feb ruár hó 24-én kelt 36.883/III. 
a. ü. 0./1947 szám ú m egkeresése a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt TBC-hét 
megrendezése tárgyában későn érkezett kezeimhez, Ennek következtében a 
m árc. 4—12.-re k ért TBC-hétre vonatkozólag nem  intézkedhettem . Felkérem  
tehát, hogy a Magyar Ifjúsági V öröskereszt m ozgalm ának ism ertetésére egy 
alkalm as hetet jelö ljenek k i s azon a m ozgalom  nem zeti jelentőségét ism er
tessék s ezt a nagy jelentőségű kérdést a szülői értekezleten is letárgyalják .

32/XV./1946— 47. szám. Felhívom  a gyülekezet vezetőjének és érdeklődő 
tag jainak  figyelm ét Dr. Boleratzky 1,óráiul: „Állam és evangélikus egyház 
Finnországban" cím ű értékes tanu lm ányára . A könyv a m iskolci jogakadé
mia kiadásában je len t meg, ára  20.— Ft. Az értékes tanulm ány megérdem li 
annak  áttanulm ányozását. Jogakadém iánk fiatal, tudós tan á ra  is m egér
demli a tám ogatást. — Felhívom  figyelm üket Molnár Rudolf: Kereszt alatt 
cím ű építő könyvére, m elyet az am erikai finn  trak tá tusbó l fo rd íto tt m agyar 
nyelvre. A lelkek építésében jó szolgálatot teljesítő m unka az Evangélikus 
Kvangélizáció k iadásában  jelent meg.

33/XV./1946—47. szám. A püspöki kar elkészíttette az Egyházi Közpénz, 
tár kérdésének tanulm ányozásához szükséges adatok összegyűjtését. Az íve
ket a közeli hetekben szétküldjük. Bizalom m al kérem , hogy azok le lk i
ism eretes, pontos és m egbízható kitöltéséről gondoskodni s azokat hozzám 
felterjeszteni szíveskedjék.

34/XV./1946—47. szám. Felhívom  az egyházközség lelkészeinek, tan í
tóinak, felügyelőinek és gondnokainak figyelm ét arra , bogy az Ág. Hitv. 
Evangélikus Egyházkerületek Jóléti Egyesülete, mely egy évtizednél hosz- 
szabb idő óta m űködött, a  háború  befejezésével m unkásságát újból meg
kezdene. A régi, pengőértékű tem etkezési segélyek, valam int az egyéb biz
tosítások kötvényeit a 6400/1946. M. E. sz. rendelet értelm ében valorizálja 
és a szorzószám  m egállapítása u tán  az esdékesség időpontjában kifizeti. A 
tem etkezési segély b iztosításán kívül az egyesület tűz, betörés, szavatosság, 
baleset, slb. és életbiztosítás terén is kedvezm ényt nyú jt tag jainak  A m egkö
tőit biztosítási üzletek u tán  az egyházközségeknek ezután is jelentős részese
dést nyújt. Éppen ezért felhívom  az egyházközségek vezetőit, hogy am eny- 
nyiben érvényben lévő m ás biztosítási szerződések és kötvények nem  gá
tolják, tám ogassák az Egyházkerületek Jó lé ti Egyesületét ú jból m egkez
dett m unkájában. Az egyesület címe: B udapest, IV., Fehérhajó-u tca 8— 10.

Isten áldása nyugodjék meg gyülekezeteinken, iskoláinkon, egyházi 
m unkánkon! Az U rnák Szentlelke adjon le lk ipásztorainknak, tan ító inknak , 
tanára inknak , szolgálatra elhívott világi vezetőinknek és híveinknek lelket 
és erő t hivatásuk betöltésére.

Budapest, 1947. évi m árcius hó 27-én.

Baross-nyom da (Harangszó nyom dája), Koncz József Győr, A ndrássy-út 24. Tel.: 7-63.

Az Úr békessége legyen veletek !

D. KAPI BÉLA s. k.
a dunántú li egyházkerület 

püspöke.

KEMÉNY LAJOS s. k.
esperes,

a bányai egyházkerület 
püspökhelyettese.

KUTHY DEZSŐ s. k.
a dunán innen i egyházkerület

püspöke.

MARCSIIK JÁNOS s. k.
esperes,

a tiszai egyházkerület 
püspökhelyettese.



K Ö N Y V T Á R B A N
TURÓCZY ZOLTÁN: E rőszakosko

d ó ké a m ennyek országa. Evangélikus 
Evangélizáció kiadása. 1946. 3.— Ft.
_ Férfi-evangélizáción elhangzott öt
előadást tarta lm az ez a k is köny
vecske M árk 10, 46-52 alap ján . Az 
evangélium erőteljes m egszólaltatása 
mellett abban van különös értéke, 
hogy qu ietizm usra hajló kegyessé
günk szám ára nagyobb ak tiv itásra  és 
bátrabb cselekvésre m utat útat. A 
synergizmus veszélye nélkül értet; 
meg: éppen elegendő dolgunk van üd
vösségünkre nézve, sok akadály  elhá
rítása, am elyeket Isten nem  hajlandó  
elvenni és leküzdeni helyettünk. Ezt 
egyébként a könyvecske cím e is v i
lágosan kifejezi. L. Z.

HÚSVÉTI EVANGÉLIUM. Evangé
likus evangélizáció kiadása Budapest, 
1947. Ára 2.50 forint. — Az utóbbi 
években ta lán  legpom pásabb egyházi 
sajtóvállalkozás volt az evangélikus 
evangélizáció karácsonyi album a. A 
húsvéti k iadvány további fejlődést 
mutat. N agyünnepi olvasnivalót ad 
népünk kezébe elbeszélésben, versben, 
képben, énekben és cikkben. A képes 
nagyheti elm élkedés-sorozatot ritka  
ügyességgel helyezi el a színes olvas
mányok között. A kiadvány gondolata 
is újszerű, m egvalósítása pedig a leg
jobb értelem ben népszerű. Család
jaink asztalára  jobb húsvét-körüli ol
vasmányt nem helyezhetünk. Szépiro
dalmi d a rab ja it különböző a lkalm a
kon felolvasásra is használhatjuk . V.

ORAVALA-PODMANICZKY; A pa
rasztpróféta. II. kiadás. Evangélikus 
Evangélizáció kiadása. Budapest 1946. 
Fűzve 23 Ft, kötve 30 F t . ,— Aki e 
könyvet elolvassa, nem té rhe t felette 
napirendre úgy, m int azt m ás élet
rajzi, vagy tö rténeti regénnyel k ap 
csolatban tehetné. R uotsalainen Pál 
élete em beri gyengéi ellenére is p ró 
fétai erővel ha t itt is és m ost is. É rez
zük benne a „m áshonnan való tűz” 
lobogását, am ely a „parasztprófétát” 
népe lelk ipásztorává tette s ta rto tta  
meg akkor is, am ikor fakéregből sült 
kenyér, meg m ohából őrölt liszt ke

rü lt családi asz talára; am ikor gyűlő , 
lői fiát m egölték, őt m eghurcolták s 
csalódások szakadtak  reá. A kadém iai 
tudása nem  volt, de volt „ re jte tt bö l
csessége” , am ely által papoknak is 
m estere lett. H ite nem ism eret volt, 
hanem  a K risztusban való életet je 
lentette; ta lán  ezért is nem  érte tték  
meg felvilágosult ko rának  egyházi ve
zetői. H a lelk ipásztor veszi a  kezébe 
élettörténetét, m a is buzdul a lázatos
ságra, szenvedésben békességes tű 
résre, keresztviselésben örvendezésre, 
Isten ügyében szakadatlan  és önzet
len m unkálkodásra . H ogyha pedig 
mindez elm aradna, vegyük eszünkbe: 
Isten m ég alvó papok ellenére, papok 
nélkül is terem thet ébredést népünk 
ben, de akkor rossz eszközöknek b i
zonyulunk és feleslegesekké is le 
szünk! Síkos L ajos.

„NAPRÓL-NAPRA GONDOSKODIK 
RÓLUNK . . Fébé-ki adás B udapest, 
1947. Ára 10.— forint. —  A régi le- 
szakítós nap tá r könyvalakban. Igét, 
elm élkedést, illusztráció t ad  az évnek 
minden nap jára . Családi áh íta t ta r tá 
sára különösen alkalm as. Indulgató 
bibliaolvasóknak nélkülözhetetlen se
gítség, de áldo tt kalauz a tapasz ta 
lat szerint régi keresztyének szám ára 
is. E gyházunkban az egyetlen ilyen 
jellegű kiadvány. V.

TURMEZEI ERZSÉBET: RAGYOG
JATOK SZÉP CSILLAGOK! Kis tö r .
ténetek, mesék. Fébé-kiadás. B uda
pest, 1946. 119 oldal. 15 F t. — M ind
m egannyi kedves és megkapó történet 
és mese Istennek gyerm ekekben is, 
felnőttekben is m unkálkodó csodájá
ról, térítő  hatalm áró l, bűntörlő  k e 
gyelméről, h itben  s  szeretetben élő 
Szendéikéről. Azt gondolná az o l
vasó, hogy m indezekről csak p réd i
kálni, hosszasan m agyarázni lehet. A 
könyvben gyerm ekek nyelvén és gyer
mekek gondolkodásában szól a r ö 
vidre fogott 36 tö rténe t és mese. Ol
vasni m ár tudó gyerm ekeknek kedves 
ajándékkönyv. G yerm ekprédikációk
hoz, vasárnapi iskolákban illusztrá
ciós gyűjtem ény. I. M.


