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Köszöntés t e n g e r e n t ú lr a
A Lelkipásztort jelen számunktól kezdve megküldjük szeretettel az 

óhazából kiszakadt 14 északamerikai magyar lelkésztestvérnek, < Névszerint 
Tomonkó {László, Papp Szebik Károly, Leffner M., Turcsányi Gyula, 
Brachna Gábor, íRettmmm Farkas, Szathmáry Gyula, Markovics Pál, Pölöskey 
Sándor, Becker Jakab, ÍPötschacher István, Rúzsa István, Smodics István 
lelkészeknek. Vigyen egy darabkát honi evangélikus egyházunk lelkészi kará
nak életéből, küzdelmeiből, látásaiból, kérdéseiből és munkájából. Jelentsen 
összekötő kapcsot a hitnek, szolgálatnak és magyar léleknek egységében!

Ú j  k ü lf ö ld i  le lk é s z t e s t v é r e k
címét kaptuk imeg, akik magyar evangélikus egyházunk életét figyelemmel 
kísérik és magyarul olvasnak. Gustav Babylon (Jugoszlávia), Hannu Pietild 
(Helsinki), Szeretettel küldjük nekik is lapunkat. Fogadják szeretettel.

L e l k é s z i  t o v á b b k é p z ő  s z e m i n á r i u m
lesz július 1—14-ig Sopronban a MELE és a fakultás Iközös rendezésében. 
Az ellátás előreláthatólag kedvezményes lesz, útiköltséghez a távolabbról jö
vőknek igyekszünk hozzájárulást szerezni, A munkatervben írásmagyarázati, 
homiletikai, lelkipásztorkodási stúdium, Luther-tanulmányozás s mai időszerű 
teológiai !kérdések szerepelnek. Előadók: néhány professzor és gyakorló 
lelkész. A lelkészi kar fiatalabb és 'idősebb nemzedékéből mindazokat hívjuk, 
ak;ik Iszolgálatuk érdekében szeretnének a teológiai ftudásban és önképzésben 
előbbrejutni. A tanfolyam módszere: 'a közös munkáltatás és szemináriumi 
megbeszélés. Részletes programmot legközelebbi számunkban közlünk. Ez 
a híradás arra szolgál, hogy ki-ki beleilleszthesse nyári munkaprogrammjába,

O r s z á g o s  le lk é s z e v a n g é l iz á c ió
lesz augusztus 26—29-ig Gyénesdiáson a MELE ,rendezésében, (Érkezés előző, 
hétfő este. Visszaindulás szombaton reggel. A délelőtti és délutáni evangéli- 
záló előadásokat Túróczy Zoltán, a reggeli és esti áhítatokat Scholz László 
tartja. A programmon ezenkívül <csak bibliakörök szerepelnek. A tágas inapi- 
beosztás módot nyújt az annyira szükséges i személyes beszélgetésekre és 
kötetlen megbeszélésekre. Részvételi és ellátási díj az egész időre 14 forint. 
Fejadagként hozandó 1 és 1h  kg ikenyérliszt, s/< kg finomliszt, 8 dkg izsír 
vagy 14 dkg olaj. Ezen a nyáron ez lesz az egyetlen, országos jellegű lelkész, 
evangélizáció. Kedvezményes jegy biztosítására, továbbá a legtávolabbról jövők
nek útiköltség-segély szerzésére megtettük a lépéseket. Lelkészi karunknak 
nagy testvéri találkozója lesz ez a négy nap.



141

Csendes beszélgetés

Fojtogató falu
Koranyári délutáni sétánkból hazafelé tartottunk, Te meg én. 

A lemenő nap fénye végigömlött a házakon s különös szépség
ben ragyogott a falu- Megszólalt az esti harangszó s a lelkűnkbe 
kúszó hangulatban megéreztünk valamit Ady szavaiból: „szent 
békés falusi hatalmak. . . “ Azután leszállt az éjszaka s paróchiád 
udvarán, hársfák illatában csendesen beszélgettünk. Fejünk fe
lett sejtelmesen szikrázott az égbolt csillagárja s a titokbonto
gató látvány mély dolgokat hívott elő- A falu titokzatos hatal
mairól esett szó- Vannak a falunak áldott „hatalmai11: csend, 
béke, az életnek nyugodt, természetes hullámzása, amelyet i ég 
nem kavart fel a városnak örvénye, kies hangulatok, kedves 
szépségek, a parasztember lelkének mély világa- De vannak a 
falunak sötét „hatalmai" is- Láthatatlan karok nyúlnak a paróchin 
■felé s ujjaik gyilkos szorítással közelednek az arcát kezébe 
temető pap felé-

Fojtogat a falunak szűk, elzárt világa• Még akkor is, ha 
köves út vezet a városba s naponként beszuszog állomására a 
vonat- Hát még ha áthatolhatatlan sártenger veszi körül. A falu
nak a természete hozza magával, hogy mindig félreesik az élet 
országútjától. Kicsit mintha vasrácsok mögött folyna benne az 
élet- Tudom, Neked nem a villanyvilágítás hiánya fáj- A falu 
elzártságának bénító átkát abban érzed, hogy messze esel az 
egyházi élet és a szellemi élet lüktető központjaitól-

Öreg teológiai könyvek porosodnak könyvespolcodon, a mai 
friss teológiai áramlatok nem hoznak mozgásba, ezért fogadod 
idegenkedve, ellenkezve — lelked mélyén azonban kielégítetlen 
fájó vággyal és csendes irigységgel — az újszerű teológiai meg
nyilatkozásokat. Az egyházi életben kérdések forranaík és új 
szelek fujdogálnak. Fázósan huzódol vissza paplakod falai közé 
gyülekezetedbe, mert ott még régi, mozdulatlan a levegő- Pedig 
öntudatlanul Te is vágyódsz friss tavaszi áramlat után, csak... 
messze áramlik. Az irodalom, világnézetek, tudományok mezején 
távol tőled nagy események történnek de túlmagas a fal falud 
körül és nem láthatsz oda- A  látóhatár szűkre szorult és a zárt 
világ lidérce bénítólag rádnehezedik.

A kicsiny szigetre összezárt emberek társasága is fojtogat- 
Még inkább feleségedet- Túl sokat kell foglalkoznotok a falu 
néhány értelmiségi tagjának életével, A  parányi társadalom éle
tében nagyra nő a tanítóné új kalapja és a jegyző úr vadászata. 
A dolgok, események, személyek elvesztik természetes nagyságukat 
s felnagyítva tehát torzítva kerülnek lelketek lemezére- A torzí
tott kép sok gátlást vált ki bennetek, bonyodalmat okoz a lélekben. 
A társas viszony is számtalan belső nehézséget támaszt.



142

A tétlenség is fojtogat• Lelkészi szolgálat szempontjából sok 
a szabadidőd- A mezei munkák idején, az év nagyobb részében 
a legnagyobb jóakarattal sem tudnád hétköznapjaidat gyüleke
zeti munkával megtölteni- Egyébként sincs, ami rugóként feszít
hetné jó értelemben vett ambíciódat- A Jóska bácsinak és Mári 
néninek szóló prédikáció nem késztet fejlődésre. Nagy, szép 
feladatok nem adatnak eléd, hogy szellemi izmaidat mozgásba 
hozhatnák, nagyobb teljesítményt (kiváltanának; erőfeszítésedet 
felajzanák- Nincs, ami kimozdítson, inspiráljon, szolgálati képes 
ségeidben fejlesszen-

Fojtogat a föld is- Bizonyára nem anyagiasságból vállaltad 
a gazdálkodást. Kényszerültél rá a megélhetésed és családod 
miatt. Vagy talán nem tudtad kiadni földjeidet- Nem is a gazda 
ságra fordított idő a legnagyobb baj, bár azt mondod, hogy ez 
is számít- Ügy érzed azonban, hogy a föld figyelmedet és tekin
tetedet vonja el nagyon szolgálatodtól- A  vesződség, a vele járó 
gondok, bajlakodások, az állatokkal való törődés mind lefoglalja 
érdeklődésedet- Tudod azt is, hogy akkor sem menekülhetnél meg 
egészen a falusi lelkipásztor gazdasági lekötöttségétől, ha nem 
magad kezelnéd földedet- Mert akkor is marad elég küzdelem a 
gabonajárandóság behajtásával és a hívek anyagiasságával-

És fojtogat a falu lelkisége. A  maradiság és a meg nem értés, 
amely már annyi szép tervedet és fiatalos álmodat letörte- Csüg- 
geszt a közöny, amely éppen legmélyebb papi szavaidat fojtja 
meg s csak jótanácsod, részvéted és a földi élet köréhez vágó 
beszélgetésed előtt nyílik meg. Húsz-harminc év munkája mintha 
eredménytelenül hullt volna bele gyülekezeted földjébe. Prédi
kációd után találkozol egyik presbitereddel- Még benned él az 
igehirdetésnek ma egészen magasba csapott belső forrósága s 
mindent megfagyaszt benned néhány visszhangtalanságot eláruló 
szó. Amikor ezekről beszélsz, eszembe jut Makkai Sándornak 
regénye — a Holttenger — félreeső kis erdélyi faluba került 
lelkes, fiatal, lobogó lelkészről, ahogyan égő homlokkal újra meg 
újra visszazuhant a falu maradiságának és közönyének áthat- 
tolhatatlan sziklafaláról.

Ugye, valahogyan így montad el mindezt Testvér?! Vagy 
talán most mondod magadban szótlanul, amikor ezeket a sorokat 
olvasod? Nézd, én megértelek, mert engem is szembecsapott már 
a falu fojtogatása vergődő szolgatársak küzdelmén és önmagam 
tapasztalatán át- Keressük most közösen a megoldást- Mert Isten 
nyilván készen tartogatja azt minden kis bogárhátu magyar falu 
evangélikus lelkipásztorának-

Nézzünk először is a napfényes oldalra- Árnyak között járni 
mérhetetlenül csüggesztő- Nem is az igazságnak megfelelő- Fő 
képpen hálátlanság- az Isten iránt- Mert lám, a falunak van egy 
másik oldala is- Vegyük csak észre a falusi lelkipásztor szolgá
latának Istentől kapott drág-a ajándékait és áldott lehetőségeit 
A  teremtő Isten közelségében szolgál- Híveihez közel van a biblia 
világa, hiszen Jézus tanításának háttere a falu élete. Vetés, ara
tás, mezei virágok: Jézus szemléltető képei az ő mindennapi
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-életük valósága- A falu lelkipásztora maga is közel van hiveinek 
életéhez, szinte együtt élhet minden családdal, s ez a közelség 
a pásztori szolgálatnak nagy lehetősége- Egyrétegű, kézbefogható 
a gyülekezete- Nem folytatom- Bizonyára még többet is tglálsz 
a napos oldalból-

Azután három, gyakorlati út is kínálkozik a falu fojtogató 
kezeiből való megmenekülésre- Itt vannak mindjárt egyházunk 
életének közösségi alkalmai■ Konferenciák, lelkészértekezletek, gyű
lések- Tudom, hogy nehezen mozdulsz ki, pedig tudod-e, hogy 
ezek a kivezető hidak a falusi paróchia elzárt várából?! Persze 
megjelenésed még nem minden- Csak ha nyitott lélekkel jössz, 
ha felhúzott vitorlák várakoznak a szélroham lecsapására, ha 
próbálsz belekapcsolódni abba a vérkeringésbe, ami ilyen együtt- 
létekben dobog- Nincs áldottatok dolog a szolgatársak közösségé
nél és a megújhodó egyház sodrába való beleállásnál. Belekerü
lünk olyan áramkörbe, amely bennünk is gondolatokat indukál, 
indításokat ad, látásokat ébreszt, felszít rég kialudt parazsat-

A másik lehetőség, hogy odahaza is kinyitod a papiak dol
gozószobájának ablakait a négy égtáj felé• Ne mondd, hogy nem 
érdekel, ami a világ keresztyénségében és a szellemi életben 
történik- A  falusi paróchia egészen kivételes lehetőség az olva
sásra és tanulmányozásra- Könyvekhez számtalan helyről hozzá
juthatsz, magam is szívesen segítek ebben- Papi példák vannak 
előttünk, akiket nem tudott visszahúzni a falu, mert teológiai, 
egyházi és szellemi téren nem engedték rá dolgozószobájuk bejá
ratára a vasfüggönyt. Említsem, hogy a legnagyobb élő protes
táns teológus egy kis falucskában bontakozott ki? Mondjam, 
hogy egy kis erdélyi falu paplakában ráér a lelkésztestvér hű
séges gyülekezeti munka mellett a modern magyar zene nagysá
gával foglalkozni?

A harmadik Istentől kínált lehetőség a feladatok megkeresése- 
Nem igaz az, hogy a falusi lelkipásztornak nincsenek szép fela
datai- Csak sokszor nem veszi észre- A gyülekezetben sereg olyan 
feladat van, amely teljes beledőlést, lázas erőfeszítést, állandó 
fejlődést kíván meg- Ott van mindjárt a prédikáció- Örökké új
szerű és nagyszerű izgalmas feladat- Hogy az ige mélyére áshas
sunk s onnan rejtett kincseket hozhassunk elő! Mit tud ennek 
a munkának „ambicionáló*1 erejéről az, aki felületesen elintézi 
készülését régi prédikációinak felújításával vagy prédikációs 
kötet felhasználásával? S hogy aztán az ige üzenete az én népe
met falusi embereket, az ő világukban ragadja meg! Mennyire 
nyitott szemet, életüknek belső átélését és melléjük alázkodó sze- 
retetet kíván ez meg! Nem csodálatos ösztökélő feladat ez? Egy  
svájci falu lelkipásztorának írásából közöltünk részletet a múlt 
számunkban- Hamarosan olvasható lesz magyar nyelven az egész- 
Majd vedd a kezedbe és lásd meg, mit jelent az ige szemével, 
a bizonyságtevés alkalmát keresve, járni a megszokott szürke, 
falusi életben- Hogyan telik meg szépséggel és mennyi fénnyel 
minden apró kis mozzanat s válhat kezedben transparenssé- Ez 
nem nagyszerű, belülről hajtó feladat? És még sok más- Azután
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ott vannak a teológiai feladatok, amelyek reád várnak- Az égető 
teológiai kérdéseknek valamelyik részletét megragadni és meg
oldására célratörő munkával elindulni, az egyházi munkának vala
melyik ágát tanulmányozni és kérdéseit tisztázni, — ki vagy mi 
akadályozhatna meg?! Csak útmutató társ kell hozzá- Nem talál
nál? Nem hiszem-

Mindez praktikus dolog- Talán fel is lelkesültél közben- Bár
csak tetté érne a lelkesedés! De mégsem elég- Felülről kell vala
minek történnie életedben. Bénultságunknak végeredményben 
mindig belső oka van- Csak azt tudja megfojtani a falu, akit 
belülről nem hajt szent tűz- Csak azt húzza le a sár, akit nem 
emel felfelé állandóan egy kéz- Hidd el, Testvér, minden dermedt 
ségünknek, hátramaradottságunknak oka hitünk sorvadtságában 
kereshető- Ne körülmények, feladatok, ambíciók inspirálására 
várjunk, hanem az egyetlen igazi inspiráló erőre, amely felülről 
adatik: „vesztek erőt minekutána a Szentlélek el jő reátok ■ • 
Pünkösd közeledik, amelyről megmondatott: „a ti ifjaitok látá
sokat látnak és a ti véneitek álmokat álmodnak" (Csel- 2, 16—17) - 
Igen, Testvér, látások és álmok, amelyek belülről hajtanak szolgá
latra és keresztül töretik velünk a fojtogató kezeket, fiatal és idős 
szolgatársaknak Isten Lelke által adatnak• Ez az a tűz, amelyre 
falusi paplakok csendje is vár-

A csillagok sejtelmesen szikráznak tovább az égen, de mi 
ketten már imádkozunk: Jövel Szentlélek Urisxten - - -

Veöreös Imre

A gyülekezet imádsága

Oltári imádságok
Rogate: Az imádkozó egyház.

Mennyei Atyánk! Megígérted, hogy megadod, amit Fiad ne
vében kérünk- Taníts meg minket helyesen imádkozni s téged min
den üdvözült szentekkel dicsérni, Krisztus Urunk által- Ámen-

Mennybemenetel.
Mindenható Úristen! örvendezve dicsérünk, hogy Megvál

tónk, szent Fiad mennybement. Könyörülj rajtunk, hogy Krisz
tusunk mennyei hatalmáról és dicsőségéről vallást tehessünk, mi 
is mennybe juthassunk és lakozhassunk vele, aki veled és a Szent
lélekkel él és uralkodik mindörökké. Ámen-

Exaudi: A várakozó gyülekezet.
Mindenható örök Isten! Hallgasd meg téged-váró gyülekeze

ted könyörgését, hogy felragyoghasson rajta dicsőséged fénye- 
Kegyelmeddel világosítsd meg s készítsd el újjászült gyermekeid 
szívét Szentlelked befogadására, Krisztus Urunk által, aki veled 
és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökké. Ámen-
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Pünkösd.
Úristen szerető Atyánk! Ezen a napon híveid szívét Szentlel- 

ked által megvilágosítottad s megtanítottad- Add Lelked által, 
hogy a te világosságodban járjunk és mindenkor örvendezzünk a 
Szentlélek vigasztalásában és erejében, Krisztus Urunk által, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökké- Ámen-

Pünkösdhétfő.
Mindenható Isten! Könyörgünk, add szívünkbe Szentlelkedet, 

hogy akaratod szerint kormányozzon és vezessen bennünket, min
den kísértésünkben vigasztaljon és tévelygés ellen igazságodhoz 
térítsen- Hogy hitünkben erősen megálljunk', a szeretetben és 
minden jócselekedetben növekedjünk, végül pedig tökéletességre 
jussunk, Krisztus Urunk által, aki veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik mindörökké- Ámen-

Szentháromság: A hároinságos egy-Isten.
Örök, háromságos egy-Isten, Atya, Fiú és Szentlélek! Te te

remtettél, megváltottál és megszenteltél minket! Hálát adunk ke
gyelmedért s ajándékaid teljességéért. Kérünk is, világosítsd meg 
szemünket, hogy titkaidat szemléljük, dicsőségedet imádjuk, végül 
pedig polgárai lehessünk a mennyei Jeruzsálemnek, ahol új nyel
ven magasztalunk téged, Krisztus Urunk által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik mindörökké- Ámen-

Die Lesünk fiir das Jnhr dér Kirche alapján közli: Sz■ ,/■

Konfirmációi imádságok
Mindeúható, örök Isten, aki ezeket a gyermekeidet drága 

áron, Szent Fiad a Jézus Krisztus vérén tulajdonoddá megváltot
tad, víztőF és Szentlélektől újjászülted, szentigédben oktattad és 
nevelted, -— alázattal kérünk, áraszd most rájuk Szentlelkedet, az 
igaz hitnek Lelkét és így erősítsd meg őket a Te hitvallóiddá- 
hogy örök életet nyerhessenek ugyanazon Szent Fiad, a mi Urunk 
a Jézus Krisztus által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben 
igaz Isten, él és uralkodik, mindörökkön örökké- Ámen-

Úr Jézus Krisztus, aki megígérted tieidnek, hogy mennyei 
Atyád Szentleiket ad azoknak, akik ezért könyörögnek, — alázat
tal kérünk: töltsd be és erősítsd meg Szentlelkeddel ezeket a 
gyermekeidet, hogy a Hozzád való hűségben állhatatosan meg
maradhassanak, az ördög, a világ és testük kísértései ellen bátran 
harcoljanak, a Szentlelket meg ne szomorítsák, hanem annak min
den ajándékával felékesítve a Te dicsőségedet és tejednek, az 
anyaszentegyháznak építését szolgálják önmaguk üdvösségére- 
Ámen-

Mindenható, irgalmas Isten, kérünk Téged: erősítsd és tartsd 
meg bennünk Szentlelkeddel szüntelenül az igaz hitet, hogy meg
maradhassunk kegyelmedben, mind a mi boldog végünkig, Szent 
Fiad, ami Urunk a Jézus Krisztus által- Ámen-

Közli: Dr■ Jánossy Lajos.
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Igehirdető műhelye
Rogate vasárnapja

AZ ALAPIGE (Jakab 1, 22—27) JELENTÉSE. Központi üzenet: Az új 
teremtmény számára (18. v.) az igét hallgatni és cselekedni egy dologgá kell 
lennie. Az igazi istentisztelet nem is egyéb, mint a meghallott ige engedelmes 
cselekvőjévé lenni.

22. vers. Az ige megtartása. Az eredeti görög szövegben „az ige cselek- 
vése“. Ez a perikopa, de Jakab levelének egyetlen része sem ad alkalmat 
arra, hogy „a hit által való megigazulással11 szembehelyezzük. A cselekedet, 
melyről Jakab beszél nem a morál cselekvése. Még csak azt sem mondhatjuk, 
hogy Jakab az evangéliummal szemben a törvényt többre becsülné, hiszen 
a 25. versben „a szabadság tökéletes törvényéről11 beszél. A cselekedet 
Jakab számára „az ige cselekvése11. Ez pedig nem más, mint a hallott ige 
életreváltása. Jakab int minket, mert fájdalmasan veszi észre, hogy keresztyé
nek életében is kettévált az ige hallgatása és cselekvése. Mindaz megcsalja 
magát, aki azt hiszi, hogy istentiszteletet cselekszik azzal, hogy csak meg
hallgatja az igét.

23-—25. vers: Az ige tükör és törvény. Annak oka, hogy az ige hallga
tása és cselekvése kettévált életünkben: az igének állandó elfelejtése. Még 
pedig kettős értelemben): a) Isten igéje tükröt tart elénk: megmutatja igazi 
valónkat, amilyenek kendőzés nélkül vagyunk. Erről az őszinte fényképről 
hamar megfeledkezünk. A sötét kép nem hajt hát bennünket az ige 
szerint való életre. — b) Isten igéje törvényt tár elénk. Ez a szabadság 
törvénye. Tehát nem kényszer, amit fogcsikorgatva, nem-szeretem módra 
teszünk, hanem Isten gyermekeinek önkéntes, boldog, szabad engedelmessége. 
Szabad tennem — hálából és szeretetből — az Isten akaratát. Sőt tehetem 
is, mert szabad vagyok a bűntől. Isten gyermekeinek ezzel a szabadságával 
kell nézni és nem elfelejteni minden egyes parancsot, amit Isten igéje elénk 
ad. „Tökéletes11 ez a törvény, mert Isten akaratát teljesen és hiánytalanul 
tartalmazza. Ha nem feledkezünk meg Istenn'ek az igében megismert, olva
sott vagy hallott akaratáról, akkor következnek a cselekedetek életünkben 
s lesz miénk az Istennek való engedelmeskedés boldogsága (25. vers vége: 
„boldog11: az üdvösség örömének előrcvetítődő fénye).

26. vers: Az ige cselekvése nyelvünk terén. Értelmileg ez a vers kapcso
lódik az óegyházi evangéliumhoz. Ebben domborítható ki a vasárnap jellege 
is. Nem tud a száj imádkozni, ha nyelvünket nem tudjuk fegyelmezni. Isten
tisztelete nyelvünk megzabolázásával kezdődik, mert Istent csak engedelmes 
nyelvvel lehet tisztelni (rágalom, pletyka).

27. vers: Az ige cselekvése: a segítő szeretet és a megszentelődés. Isten 
igazi tisztelete tettekben megnyilvánuló szolgálat. A szolgálat alkalmai előt
tünk vannak. Lázár mindig ajtónk előtt fekszik és a kifosztott sebesült 
mindig minden utunk mellett ott van. Az özvegyek és árvák mindig mellet
tünk vannak. Akkor hallottuk meg az- igét. ha cselekedetre is indít. — A bűn 
és tisztátalanság sincs távol tőlünk, bennünk van. önmagunkon kezdhetjük 
a tisztogatást.
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HOMILETIKAI IRÁNY. Jakab itt arra gondol, amit a mi időnkben 
a keresztyénség csődjének neveznek. Kevésbbé élesen a keresztyén élet meg- 
hasonlásának nevezhetnek. Az ige hallgatásának és megtartásának kettőssége 
ez. A világ megtagadja a keresztyénséget, mert nem látja a keresztyén1 csele
kedeteket, melyek neki egyedül érthetők és megfoghatók. Mi ezt a kettősséget 
sokkal világossaibban látjuk és magunkban érezzük. A keresztyén élet, amit 
Krisztus élt, csak egyszer adatott meg a földön. Ezt fájdalmasan és mégis 
becsületesen s őszintén kell megvallanunk. Éppen ez a bűn, amit naponkint 
megváljunk. És éppen ez a mi fájdalmunk, hogy nem tudjuk ezt a kettős
séget áthidalni és a ikeresztyénséget megvalósítani. — De jaj nekünk, ha 
ezzel magunkat akarnék megnyugtatni. Jaj nekünk, ha naponkint nem 
indulnánk neki újra és újra ennek a kettősségnek az áthidalására.

A VASÁRNAP JELLEGÉT az evangélium (János 16, 23b—33) adja 
meg. Nekünk magunknak szabad imádkozni és kérni. Alapja ennek, hogy 
az Atya ismer és szeret minket, mert mi a Fiút szeretjük és ismerjük. 
Amilyen mértékben megtanulunk imádkozni, olyan mértékben növekedünk 
az új életben. Azért mondja Jézus ezen vasárnapon: Kérjetek (Rogate) az 
Atyától az én nevemben. 'Bo. I.

Mennybemenetel ünnepe
AZ ALAPIGE (Csel. 1:1— 11) JELENTÉSE. A) Jézus mennybemenetele 

előtt: I. A földön, emberi testben élő Jézus tanításával és cselekedeteivel tel
jesítene messiási hivatását. (Lukács ezt főként az evangéliumában írta meg 
Theophilusnak, e római Jóembernek —• 1. v.) — II. A feltámadt Krisztus 
folytatta messiási hivatását azáltal, hogy tanítványainak megjelent, meg- 
bizonyosította őket afelől, hogy él, még tanította őket és még csodát csele
kedett (3. v.). A feltámadása utáni ezen munkájának jelentős mozzanata 
a mennybemenetele előtti utolsó összejövetele az összes tanítványaival. (Erről 
Lukács az evangéliumában csak egészen' röviden, a Csel. könyvében behatób
ban emlékezik meg.)

A feltámadt Krisztus ekkor 1. parancsot adott (2. v.): a) az általa 
választott tanítványainak. Ezek mind kiválasztottak, eszközök és mint ilyenek 
a parancsnak természetesen engedelmeskedni tartoznak; b) parancsot adott 
a Szentlélek által. Mindenben ez vezette őt. Krisztusnak, azaz a Felkentnek 
a parancsa a Szentlélek parancsa; c) azt parancsolta, hogy ne oszoljanak 
szét, hanem Jeruzsálemben maradva, várják „az Atya ígéretét‘‘ vagyis 
a Szentleiket (4. v.)

A megváltott keresztyének csak krisztusi tanítással és krisztusi élettel 
tölthetik be a megváltottak hivatását. Az élő Krisztus felőli bizonyosság 
nélkül képtelenek az élő Krisztus parancsának engedelmeskedni, akár a leg- 
nagyobbról: a Szentlélek elnyeréséiről legyen1 is szó, és képtelenek keresztyén 
hivatásukat betölteni.

A feltámadt Krisztus továbbá 2. Ígéretet tett. ígérete ez:: a) nem 
hiába fognak a Szentiélekre várakozni, hanem az tényleg meg fog hozzájuk 
érkezni. Hogy pontosan .mikor, nem fontos tudniok s nem is tartozik rájuk, 
hanem Istenre. Annyi bizonyos, hogy nemsokára. Fontosahb ennél az előttük 
álló feladat és misszió (7—8. v.); b) a Szentlélek vétele „keresztsén'1 lesz 
a számukra (5. v.), azaz úgy zárja körül őket, mint a vízkeresztségben a víz 
körülzárja a megkeresztelkedőf; c) erővel telnek maid meg. Istennek erejével



148

(8. v.) Ezt közvetíti a Szentlélek; d) a Szentlélek erejében tanuk, bizonyság
tevők lesznek (8. v.) Hirdetni fogják a '.megfeszített és feltámadt Krisztust. 
Ezt mint biztosat említi az Ür, annyira bízik nem a tanítványokban, hanem 
a Szentlélek erejében, akinek nem állhatnak majd ellen. Bizonyságtevők 
lesznek először Jeruzsálemben, azután Palesztinában, végül az egész világban. 
Zsidók és pogányoik előtt egyaránt.

Mi a kérésztségünkben kereszteltettünk meg Szentlélekkel. Ezáltal meg- 
vettelett bizonyságtevő magatartásunk, életünk alapja. Ezen a talajon nő és 
fejlődik tovább a bizonyságtevő életünk. Nemcsak bizonyosságunk, hanem 
bizonyságlevő szolgálatunk is ebben gyökerezik. Ez a szolgálatunk nem ki- 
váncsiskodik, nem tölti idejét hiábavalóságokkal, hanem megvalósítja ön
magát.

B) Jézus mennybemenetele. 9. v. A feltámadt Krisztus mennybemene
tele Isten cselekvése. Erre mutat a „felemeltetés“ ige szenvedő alakja. Nem 
mintha Jézus akarata ellenére cselekedte volna Isten, mégis ő cselekedte. 
Továbbá Isten titokzatos cselekvés az. Felhő vette körül a földről felemelt 
Krisztust. Titokzatosság kapcsolódik az üdvtörténetében szereplő felhőkhöz. 
Egyben kétséget kizáró cselekvése ez. Jézus felemeltetett „az ő Iáitokra” . Két
ségtelen bizonyosságuk van ezen esemény felől. Végül Isten dicsőséges cse
lekvése az. Krisztus visszatér az egyszer elhagyott mennyei dicsőségébe.

Krisztus mennybemenetele megnyitotta a mennyet azok számára, akik 
a Krisztuséi. Ján. 12:26; Fii. 3:21; I, Ján, 3:2,

C) Jézus mennybemenetele után. 10—11. v. I. A hűséges Ür angyalok 
által azonnal 1. megvigasztalja a magukra maradt megszamorodott szívű tanít
ványokat, s egyben 2. serkenti őket, hogy tettek mezejére lépjenek. Elmeren- 
gésre, tétovázásra, csüggedezésre nincs idő. II. Indokolttá teszi ezt Krisztus
nak a visszajövetele. ítélettételre fog visszajönni. ítélettétele a hivatásukat 
betöltők számára jutalmat fog jelenteni, mint ahogyan a hűtelenül sáfár- 
kodó'k bűnhődni fognak A legjobb előkészület az ő visszajövetelére: meg
cselekedni, amit megparancsolt, mielőtt eltávozott.

HOMILETIKAI IRÁNY. Krisztus király. A mennybemenetele nyilván
valóvá tette ezt. övéi királyi nép. Királyi népének királyi parancsot adott. 
Ennek á parancsnak feltétlenül engedelmeskedni kell. így gazdagítja meg és 
teszi alkalmassá az ő népét életre, szolgálatra, bizonyságtételre. — Útja 
királyi út. övéi követik. Hitben a színről-színre való látásig. — Királyi dicső
ségben fog visszajönni. Övéi várják. Munkálkodva várják.

AZ ÜNNEPNAP JELLEGE. Áldozócsütörtök kb. Kr. u, 400 óta önálló) 
ünnep, Chrysostomus és Augustinus már megemlítik. Az epistolai és evan
géliumi igét egybevetve: Jézus felmagasztal tatásának az ünnepe. A húsvéti 
ünnepkör lezárul.. Jézus böjti szenvedése, nagypénteki kereszthalála, húsvéti 
feltámadása és 40 napi élete után felemelkedett az égbe, „Isten jobbjára 
ültettetett“ , ezzel teljességre jutott a felmagasztaltatása. A Krisztusban való 
hit valójában a megdicsőültben va'ö hit. Mivel Krisztus megdicsőiilt, lehel 
igazán segítségére a missziójukat végző tanítványoknak (Márk, 16:20) és 
3erjedhet Isten országa e földön. Evangélium: Márk 16, 14-20.

Zulauf Henrik.
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Exaudi vasárnapja
AZ ALAPIGE (I. Pél. 4:7-11) JELENTÉSE. Mindeneknek a vége közel 

van, meri Krisztus visszajövetele küszöbön áll. 7, v. Az utolsó világkorszak
ban élünk, Persze II. Pét. 3:8 figyelembe vételével.

I, Ezért imádkozzunkI 7. v. Nem egyszer-egyszer, hanesn szüntelenül. 
Életünk legyen ima-élet. Szivünk Isten felé legyen fordulva. „Az ima a lélek 
mennybemenetele". Hogy imádkozhassunk, 1. mértékleteseknek kell lennünk. 
Testünknek mértéket kell tartania, és szellemünknek vigyázz-állásban kel! 
állnia és mindent megfontolnia. A keresztyén „szellemünk" uralkodjék felet
tünk. 2. És józanoknak kell lennünk, Szenvedély el ne ragadjon. Rajongó 
kizárva. A valóságot tartsuk szem előtt önuralmat gyakoroljunk az egész 
vonalon.

ÍZ. És ezért szeressünk! Isten felé: imádkozni, ember felé pedig: szeretni, 
í, Mindenekelőtt“  szeressünk. 8. v. Emberi vonatkozásban ez a legfontosabb 
mert ez az egész törvény betöltése, — Megfeszített erővel, teljes energiával, 
emberfeletti kitartással. Olyanokat is, akik azt nem érdemlik meg. Az ellen
séget is. — Azért szeressünk így, mert a szeretet sok vétket elfedez. 8. v. 
Nem a saját vétkeinkről, hanem embertársaink vétkeiről van szó. A szeretet
nek bűn-elfedezése nem erkölcsi közömbösség és nem lelkiismeretlenség, 
hanem arról van szó, hogy embertársainknak a bűnét nem hánytorgatjuk fel 
feleslegesen, nem akarjuk azt megtorolni, de készek vagyunk megbocsátani, 
A bűnt utáljuk, a bűnöst szeretjük. — i . Szeressünk vendégszeretettel: nem 
vendégeskedésről, dáridózásről van szó, hanem a szükségben levő ember
társainknak a házunkba fogadásáról és pedig őszinte szívből, nem szemre, 
belül pedig zúgolódás van. 9. v. A Krisztusért (Mt, 25,) —■ 5, Szeressünk 
egymásnak szo’gálva, 10-11. v. Az Istentől nyert kegyelmi ajándékokkal és 
ezek mértéke szerint. Sáfárok vagyunk a kegyelmi ajándékok, a képességeink 
felelt: nem hűtlenül és nem önmagunk szolgálatában, hanem másokat szo’ 
gálva használjuk fel azokat. Mindegyikünknek vannak adományai, képességei, 
és egyikünk sincs valamennyi 'kegyelmi ajándék és képesség birtokában. Ki-ki 
a sajátjával sáfárkodjék. Feltétlenül sáfárkodjék. Aki a gyülekezetben tanít, 
prédikál, az ne a saját gondolatait, hanem Isten kijelentését hirdesse, tanítsa. 
Éls Istenhez méltóan. Min'ha maga az Isten szólna általa. Az igehirdeté." - 
tanítás formája és módszere sohasem lehet komolytalan, Isten igéjéhez mé’ - 
tallan! Vagy ha valaki a gyülekezetben szolgál azaz szeretetmunkát végez, 
Isten ereiével tegye ezt. különben semmire sem megy és megszégyenül. Min
dig alázatosan játmm.k abban a tudatban, hogy kegyelmi ajándékunk, képes
ségünk, erőnk, alkalmatosságunk az Istentől van. Éppen ezért a mi szolgá
latunk Istent kell, hogy dicsőítse. A Krisztus által, ö  a közbenjáró Istentől 
mifelénk és tőlünk Isten felé. Istené a hatalom. Hagyjuk meg azt néki. ö  
mindent elvégez.

HOMILETIKAI IRÁNY. Krisztus visszajön, — ez volt áldozócsütörtök 
utolsó szava és ez a mai nap első üzenete. Krisztus visszajövetelének a tudata 
imaéletre indít és bizonyságtételre, szolgálatra késztet szóban és tettben. A 
lélek, amelyik ezt a bizonyságtételt - szolgálatot betölti, hordozza, az imád
ság lelke, a szeretet lelke és a hűség lelke.. A cél pedig az Isten dicsősége. 
A megdicsőült Krisztus velünk van a Szentlélek által, ezért vagyunk képesek 
minderre. Szentlélek nélkül képtelenek vagyunk rá. Ezért jöjjön pünkösd!
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A VASÁRNAP JELLEGE. Exaudi vasárnapja pünkösd előiinnepe. A 
pünkösdre készülődés ünnepe. Tehát a Szentlélekre való várásnak, a Szent
ietekért való könyörgésnek a napja. (Evangélium: Ján. 15, 26—16, 4). Mun
kálni alkar olyan magatartást mibennünk, amely lehetővé teszi a Szentlélek 
hozzánk jövetelét, hogy viszont a Szentlélek munkája következtében meg
állhassunk, amikor eljön a vég. Zulauf Henrik.

Pünkösdvasárnap
AZ ALAPIGE JELENTÉSE. (Csel. 2 : 1—13.1
1. Az Ó-szövetség nagy ünnepén: a törvényadás ünnepén — § egyben ara

tási hálaadó ünnepen — voltak együtt a tanítványok (1. v.) s az ünnepre 
összegyűlt zsidók is Jeruzsálemben, akik között voltak a különböző népek 
közé szétszórt született zsidók, s voltak prozelitusok is (magyar bibliánk az „is- 
lemfélő” ~szóval említi őket)v tehát a zsidó valláshoz hajló kegyes pogányok. 
9—11. v. Isten ezt az alkalmat használja fel, (hogy ígéretét (Csel. 1 :4 .) 
valóra váltsa. A régi szövetségünnepből újat teremt! Míg ott (Sinai hegy) 
felhőben és ködben jelenik meg és kíséri népét, itt a maga Lelkének 
jelenlétével szentel meg, vezet és tanít.

2. Isten úgy adja most Szent Lelkét, hogy a hitnek legyen miben ké
sőbb megkapaszkodnia: érzékelhetően, hallható (2. v.) és látható (3. v.) 
jellel. Különben a Lélek mindig rejtetten és titokzatosan jő! A tűz és a 
szél mint a Szentlélek pünkösdi kitöltetésének kísérő jelensége a Lélek 
örök szimbóluma. A szél jelképezi a Szentlélek titokzatos útját (Ján. 3, 8.) 
s a tűzzel együtt a Szentlélek csodálatos, hatalmas erejét (ma már kegyes 
közhely: „lángra gyújtja a szívet” ; 414. ének 6. verse).

3. A Szent Lélek nem statikus, hanem — mint a Szentiháromság min
den személye — dinamikus, cselekvő, teremtő Isten! Eszközei közül leg
fontosabb a nyelv (jele is az!) az igehirdetés, bizonyságtétel munkájában 
(Ef. 5 : 18— 19). Ezért az átok alatt szenvedő nyelvet (Gén 11.) megtisztítja, 
eszközévé avatja (Dt. ékv. 293 : 3), de megnyitja a fület is hallásra. Pün
kösd csodája éppen az, hogy az apostolok bizonyságtétele Istennek a Krisz
tusban véghezvitt nagy tetteiről (11. v. végének fordítása: „az Istennek 
nagy telteit” ) mindenki számára saját nyelvén hangzott. A Szentlélek 
munkája szorosan kapcsolódik az ige hirdetéséhez és megértéséhez. A 
Szentlélek az ige megszólaltatásának és meghallásának munkálója.

4. Isten cselekvése mindig kimozdítja az embert halálos nyugalmából, 
(v. ö. karácsony: pásztorok, vízkereszt: napkeleti bölcsek stb.) Izgalmat 
és nyugtalanságot támaszt. Ebben mutatkozik meg a bűnös emberrel szem
ben a Lélek „szent”  volta. A Szent Lélek előtt zavarba jönnek az össze- 
sereglettek (12. v.). De ez a zavar az üdvösség felé vezet, mert első kérdésük 
(12b. v.) Péter beszéde után majd megkeseredéssé lesz (27. v., II. Kor. 7:10)

HOMILETIKAI IRÁNY. Pünkösd jelentőségét mutassuk meg az egyház 
és gyülekezet életében. Ez pedig: A Szentlélek titokzatos ereje hatóvá teszi 
az igehirdetést. Jó külön felfigyeltetnünk ennek a ténynek három mozzana
tára: 1. A Szentlélek munkája a Krisztusról szóló bizonyságtételhez kapcso
lódik (11. v. fenti magyarázata). —  2. A Szentlélek munkája minden néphez



íi maga sajátosságában lordul és ugyanakkor mégis egyetemes, népek feletti, 
mert minden népé. (A misszió gondolata és „módszere.**). — 3. A Szentlélek 
munkája mindig zavart és ellentmondást kelt, döntés elé állít ma is: gúnyo- 
iod-e csodáját vagy a bűnbánat megkcseredéiébe esel? (L. fentebb 4. pontot.)

Végül is kettős szemlélettel kell néznünk pünkösdre: 1. Pünkösdben 
benne él gyülekezetünk. Az első pünkösd óta a Szentlélek korszakában élünk. 
A Szentlélek jelenlétének egyháza vagyunk. Gyülekezetünk tagjai a keresztség 
által ebbe az egyházba tartoznak, így velünk együtt viselik a Lélek jelen
létének áldott hatását és nyugtalanító felelősségét. Nem állunk-e ellent 
a Lélek munkájának, amint a hirdetett igében szembelép velünk?

2. A Szentlélek kiáradására vár gyülekezetünk. Az első pünkösd a maga 
tonnájában egyszeri és megismételhetetlen, de tényében állandó Ígéret és 
megvalósulás. Pünkösd ismétlődhet az egyház és gyülekezet éleiében. Nem 
szorulunk-e rá nagyon?! Nem hiányzik-e igehirdetésünkből a felülről való 
erő és tűz, s nem süket-e gyülekezetünk a bizonyságtételek előtt?! Nem 
szorul-e rá egyházunk mai pünkösdre alvó gyülekezeteivel?! És nem vár-e 
népünk Isten igéjének a saját nyelvén való hatalmas felhangzására, amint 
volt a reformáció századában?! Jövel Szentlélek Úristen!

AZ ÜNNEPNAP JELLEGE. Az evangéliumban (Jn. 14:23—31) Jézus 
szói a Szentlélek vezérlő hivatásáról, aki az igehirdetésen keresztül tanít és 
emlékeztet Krisztus váltságána az anyaszentegyházban, mely egyház ezen az 
ünnepen lép érzékelhető módon a világ történetébe (epistola). „Ettől fogva 
a Lé'e.k itt az egyházban található Aneg és itt ragad meg evangéliumával 
minden népet!”  ^r- L

Pünkösdhétfő
AZ ALAPIGE JELENTÉSE (Csel. 10, 42—48). Ez az ige a húsvéthétfői 

perikópának egyenes folytatása (L. Lelkipásztor áprilisi számában). Három 
részre tagozódik:

1. Péter prédikációjának befejező kettős gondolata (42— 43 v.): Krisztus 
.az ítélő bíró, ugyanakkor bünbocsánat adója. Ez a feszültség minden ébresztő 
igehirdetésnek belső ereje. Egyszerre zuhan ránk a törvény kérlelhetetlen 
szigora és a bűnbocsánat evangéliuma. Egyszerre rohan meg a lelkiismeret 
retteneté és a megrettent lelkiismeret vigasza. Ez a feszültség újra meg újra 
a hitben, a személyes Krisztus-hitben oldódik fel („aki hiszen őbenne** 43. v.). 
Ahol a bűnbocsánat objektivitása és a hit, szubjektivitása találkoznak: 
egyszerre kitárul — legyen az bárki, hiszen az objektív bűnbocsánat „rninden- 
kire“ érvényes — a kapú az üdvössége („veszi . . .  mindenki, aki hiszen” ).

2. Isten megpecsételi a prédikációt Szendéikének közlésével. Micsoda 
megragadó kép! Isten maga nyúl le a mélybe és ezt a pogány katonacsalád- 
ból álló kis gyülekezetét ugyanolyan adományban részesíti, mint a jeruzsá- 
lemit. Megmutatja, hogy személyre nem tekint és tetszését találja ezekben 
a pogányokhan is, csak úgy, mint az első halászokban egykor. Krisztushoz 
tartoznak ők is. A Szentlélek kiáradása nyilvánvaló jelekben mutatkozott: 
a nyelveken szólás ajándékában (44, 46. v.).

,‘f. A Szentlélek kiáradása két praktikus következménnyel járt: a) össze
törte az előítéleteket. 45—46. vers. Péter zsidókeresztyén társai közt nagy
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a megdöbbenés, hogy pogányok is részesednek Szentlélekben, anélkül, hogy 
zsidókká lettek volna. Isten látható módon nyilvánvalóvá tette előttük, hogy 
a bűnbocsánal ajándéka és az üdvösség nem egy nép kizárólagos előjoga. 
— Örök tanulság: Isten Lelke nem bírja azokat a korlátokat, amelyeket 
emberek állítanak eléje. Nincs a Szentlélek kötve egyetlen egyházhoz, teológiai 
irányhoz, kegyességi típushoz sem kizárólagosan!

b) Maga után vonla azonnal a keresztséget. 47—48a. v. Senki sem 
akadályozhatta meg itt a Lélek kiáradását, — ki vonhatná el akkdr 
a .kereszlség vízét? Ezt az igét sokszor szokták kijátszani a keresztség ellen, 
pedig éppen a keresztség mérhetetlen gyakorlati jelentőségének egyik leg
klasszikusabb bibliai példája. Részesedtek a Szentlélek ajándékában és még
sem volt számukra felesleges a keresztség. Sőt mint olyan drága ajándékot 
említi igénk, amitől nem szabad megfosztani azokat, akiket Isten magáéinak 
fogadott el. Bármilyen emberi előítélet útjába állhat-e — fejezik ki Péter 
szavai,—'hogy részesedjenek a keresztség áldásában?! Hogy a keresztség meny
nyire nem üres szertartás, puszta víz, hanem ott történik valami, túl a Lélek 
kitöltetésén és a hitre jutáson, — annak ez az őskeresztyén jelenet 
világos bizonyítéka. — Másrészt ezekből a versekből az is világossá válik,, 
hogy a Szentlélek kiáradásának és a keresztségnek igen szoros a kapcsolata. 
Ez nem mágikus kapcsolat, — lásd ebben az esetben az idői különbséget —  
hanem lényegi kapcsolat. Keresztség és Isten Lelke összetartoznak. Sőt még 
tovább: keresztség, igehirdetés, Szentlélek vétele elválaszthatatlan ebben 
a jelenetben. V. ö. Máté 28, 19—20.

HOMILETIKAI IRÁNY. A mai ünnepen fel kell vetnünk a sokszor 
elhanyagolt kérdést: Hogyan működhet a Szentlélek Űristen a mi evangélikus 
gyülekezeteinkben? Magunk felé: Működhet-e egyáltalán? Igehirdetésünk 
Krisztusról szóló bizonyságtétel-e az ítéletnek és a kegyelemnek feszültségé
ben s a Krisztusban való személyes hitre vezetésnek belső célkitűzésében? 
Keresztről való beszéd-e, amelyen keresztül a Szentlélek vonulhat be a szívek 
mélyére, mint itt is történt? Vagy a Lélék helyett csak vallásosságnak nyitunk 
kaput s a bűnbocsánat vigasztalása helyett emberi szólamokat, szép erkölcs
tant prédikálunk? Gyülekezet felé: A Lélek ma is le akar szállani. Erre 
ígéret éppen a keresztségünk és a hangzó prédikáció. Meg is történik, vala
hányszor bit támad és Isten magasztalása születik (46.v.). Nemi steril-e 
a gyülekezetünk a Szentlélekben való hitet illetően? A Szentlélek munkája, 
hatása, hívó, megvilágosító ereje nélkül nincs út az üdvösséghez.

AZ ÜNNEPNAP JELLEGE. Az evangélium (János 3, 16—21) a kárho
zatból az élet világosságára mentő isteni szeretetről beszél, míg az episto.la 
ezt a mentést végző Szentiéleknek a pogányok felé (vagyis minden nép felé) 
való kiáradásáról tanúskodik. fír. /.

Szenlháromcno va^érnsoif*
AZ ALAPIGE (Róm. 11, 33—36) JELENTÉSE. Az előzőkben az apostol 

végigtekint azon az úton. amelyen Isten a zsidókat és pogányokat vezeti az 
üdvösségre. Ez az út mélységes csodálattal tölti el. Térdreboruló csodálatá
nak kifejezése ez a négy vers.

1- Felhangzik egy ténymegállapítás: Isten kezében fut össze minden. 
36a. n. Minden dolog kezdete, útja és célja Istenben gyökerezik. Tőle lett 
minden. Általa történik minden. Céljait szolgálta és szolgálja minden. Ezen 
a világon minden Isten célja, az üdvösség felé halad. Az egész világtörténelem
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tágabb értelemben vett üdvtörténetté válik. De ezen belül is csodálkozva 
szemlélhetjük a szűkebb értelemben vett üdvtörténetet: csodálatos események 
sorozatát, amellyel Isten az üdvösségünket elkészítette és majdan elhozza. 
Az emberi hitetlenséget és gonoszságot is céljai szolgálatába tudta állítani.

2. Isten útjaiban Isten mélységes gazdagsága és bölcsessége nyilvánul 
meg. 33—35. vers. Üdvtervének titkaiba beleszédül az emberi értelem. Törté
nelmi vonalvezetése előtt érthetetlenül áll mag az emberi logika. Útjai titok
zatosak, kiszámíthatatlanok. „Amiképpen magasabbak az egek a földnél, 
akképpen magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, az én útaim 
liláitoknál, és gondolataim gondolataitoknál.”  (Ezs. 55, 8-9) Nemcsak tanácsot 
nem adtunk néki, de mielőtt kérhettünk volna nyomorúságunkban, már 
eleve készek voltak tervei megmentésükre. Mielőtt ajándékot adhattunk volna 
néki, már megajándékozott minket önmagával. 35. v.

3. övé hát a dicsőség mindörökké. Ámen. 36b. v.
HOMILETIKAI IRÁNY. Ez a perikopa már megvolt, mielőtt ez 

a vasárnap Szentháromság ünnepévé lett volna. Igénk fényében megjelenik 
ezen az ünnepen Isten csodálatos útja visszafelé tekintve az üdvtényekre és 
az egyházi esztendőre: karácsony, nagypéntek, húsvét, pünkösd. Megmente- 
tésünknek egész csodálatos története. Óh milyen mélységes kegyelem, isteni 
böleseség és hatalmas gazdagság jelentkezik benne. De előre tekintve is: 
amint vezeti Isten az egyes embert és a történelmet titokzatos útakon az 
üdvösség felé. — Ez az ige megőriz minket attól, hogy a Szenthárom
ságot Isten végleges leleplezésének tekintsük, mintha a Szentháromsággal 
Isten lényét teljesen megérthetnék. Éppen ezen az ünnepen kell ki
bontakoznia Isten titokzatosságának. Ez a titok készteti az apostolt leboru- 
lásra. A kijelentett Isten megfoghatatlansága előtt gyullad ki az apostol 
himnikus szavainak tüze. Amikor Isten mélységeit felismeri, meglátja kiku- 
tathatatlanságát is. A deus revelatus mindig deus absconditus is marad. És 
ezzel az Istennel csak azt lehet tenni, amit Pál tett: leborulni előtte, imádni 
Öt és imádására hívni fel mindenkit. Imádni öt, azt jelenti, hogy még gon
dolatát is elvetjük annak, hogy öt megértettük. A megfogható Isten nem 
Isten. Istent nem mi ragadjuk meg, hanem ö  ragad meg minket és készlet 
leborulásra. Nem megérteni kell Istent, hanem meghajolni előtte. Ez az Ige 
a letérdelő ember meghajlása Isten előtt.

A VASÁRNAP JELLEGE. Amit mi gyönge emberek az egyházi év 
folyamán időbeli egymásutánban voltunk kénytelenek nézni és hirdetni, az 
Szentháromság ünnepén a maga teljességében előttünk áll. A beteljesedés, 
a teljesség, az Istenség titka előtt állunk, a teljes Szentháromság egy Isten 
előtt, kinek lénye meghaladja értelmünket és dicsőítő imádságra nyililk előtte 
ajkunk. Ennek a Szentháromságos Istennek művéről, az újjászületés titkáról 
beszél nekünk az evangélium is (János 3, 1—<15). Bo. I.

ELŐZÉKENYSÉGE ÖL
mellékelünk minden számunkhoz csekklapot. Ez lapunkat jelentős összeg
gel terheli meg egy évben. Mégis megtettük, hogy a havonkénti előfizetés 
beküldését megkönnyítsük. Tudjuk jól, hogy sokak számára több szám 
árának előzetes, akár utólagos egyszerre történő befizetése nehézségekkel 
jár. Viszont éppen azért kérjük őket, hogy használják is fel hónapról- 
hónapra a csekklapot befizetésre. Viszonozzák a kiadóhivatal figyelmét 
pontos fizetéssel.
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Ú j j á é p í t é s
Nehemiás könyvének bibliaórai feidolgozása

13. óra: 8, 1—12.
Ha összefoglaló címet akarnánk adni ennek a szakasznak, akkor azl 

mondhatnánk: egy nép Isten előtt. S mível a kijelentés Istene az igében szól, 
a népet úgy állítja Isten elé prófétáinak buzgósága, hogy a nyitott biblia 
köré seregelteti őket.

A 7. hónap, Tisri, ünnepi hónap. A piacon felállított szószék köré oda
gyűl az egész nép, a gyermekek is, akik elég idősek már, hogy megérthessék 
az igét. Esdrás és munkatársai, a léviták olvasni kezdik a Tórát, -Mózes öt 
könyvét. A felolvasott szöveget felváltva többen is 'magyarázzák. Az elfelej
tett törvény újra élni -kezd. A reggel megkezdett istentisztelet a délutánba 
nyúlik. De a nép nem -fárad bele a figyelmes (3. v.) hallgatásába. 8. vers sze
rint fejezeíről-fejezetre (ez a helyes f-ord.) folyik a magyarázat, nem hagynak 
ki semmit.

A hallgatott ige nyomán feltör a bűnbánat és könnyekben keres lefo
lyást. Isten szerint való szomorúság ez. Azért jár nyomában az evangélium: 
a bűnbocsánat öröme. Istenben való öröm (10. v.). A megmentettek hálája 
ez; csák operációból, halálveszélyből szabadult beteg tud ilyen hálás és ör
vendező lenni. Ez az öröm a nép menedéke (erőssége). S ennek az örömnek 
ö jele a kiáradó szociális szeretet, mely magához öleli a szegényt.

Az újjáépítés népe igehallgató nép. Az igaz istentisztelet egyetlen igazán 
elengedhetetlen kelléke és lényege: a nyitott -biblia, a hirdetett ige. Felhasz
náljuk-e szószékeinket, igehirdetésünk lehetőségét és szabadságát, élünk-e 
a drága alkalmakkal.

Látszólag igen improduktív magatartás a szószék alatt álló, hallgató 
nép. És mégis ez a» legaktívabb újjáépítés. Mert egy a szükséges a dolog — 
és Mária választotta a jobbik részt!

14. óra; 8, 13— 18.
Az ige újrafelfedezése ébredést teremt. (A reformáció is az volt). Nagy 

dolog, hogy ez az ébredés egyházi csatornákban találhat utat — mert az 
egyház emberei nem állják útját. Sőt gondoskodnak róla, hogy az igeéhséget 
rendszeresen kielégítsék (13. v.). Legyenek, akik továbbadják a megértett 
igét.

A felébredt nép számára új értelmet nyernek ünnepei. 17. v. nem azt 
jelenti, hogy nem ülték meg a Iombsátorünnopet Józsue idejétől, csak azt, 
hogy nem úgy, ahogy kellett volna. Sem külsőségei s főleg tartalma nem 
volt olyan, amint az ige kívánta. Most lombsátrak emelkednek a lapos tető
kön és a vidékiek számára a tereken. A hazatért nép, mikor végre ismét ott
honában nyugodhatott meg —  megüli a zarándokok ünnepét! Mintha arra 
akarná Isten figyelmeztetni: a fogságból való hazatérés nem jelent végleges 
letelepedést! Isten népe mindig jövevény és vándor -marad e földön. Talán 
azért kellett atyáinknak évtizedekkel ezelőtt kezükbe venniük a keserű ván
dorbotot, mert nagyon berendezkedtek e világban.

Az ünnep igazi tartalma mindenképpen: az ige (18. v.). A harmadik 
parancsolat magyarázatában felülmúlhatatlan helyességgel mutat rá erre 
Luther. . _____

15, óra: 9, 1—26.
A megtérés útja a bűnvallás és a hála. Ezek az ébredés, a lelki újjáépü

ld  gyümölcsei. Párhuzamosan halad a két vonal: Isten jótéteményeinek és 
a saját vétkeknek felemlegetése. Az előbbit hálával, megszégyenüllen, az utób
bit bűnbánattal, megalázkodva.
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Ismét a vezetők, papok, lévitáik állanak a nép élén a kiadós (3. v.l) 
istentisztelet alatt. A 4—5. v. névsora zavaros, a szöveg romlott

Nemcsak az egyéni vétkeket vallják meg, hanem közösségi bünvallásí 
lesznek: atyáik vétkeiért (2. v.), egymás vétkeiért is 'bűnbánatot tartanak. 
Egy nép felszámolja a múltját': revízió alá vészi és átértékeli egész történel
mét Isten igéjének mértéke alatt. Jó lenne ezt minden' népnek megtenni. Sok 
hamis fény árnnyá változnék akkor s viszont rejtett értékek kerülnének elő. 
Az iránymutató: a betelt prófécia, Isten ítélete, ami megmutatta, mi volt he
lyes, mi téves.

Ezt a bűnbánatot nemcsak a törvény, az ítélet szigora táplálja, hanem 
Isten megtapasztalt kegyelmének megszégyenítő tudata is. \  6. v. szinte az I. 
hitágazatnak megfelelő hitvallás. Attól kezdve következik Isten nagy tettei
nek felsorolása (v. ö. 106. zsoltár és Csel. 7.), Isten irgalmát és hűségét tük
rözik ezek. Valóban, a meg nem érdemelt szeretet átérzése talán a .legnagyobb 
bűnbánatra indító erő. Ebben a fényben, még a voltaképpen büntető szán
dékú 40 éves vándorlásban is megmutatkozik a kegyelem (21. v.).

16. óra: 9, 27—37.
„Annáitokéért . . . ” Ez a felismerés a tékozló fiú történetének kollektív 

átélése. Egyedül ellened vétkeztünk... azért jött reánk a csapás. Keserű pa
nasz helyett a nyomorúságnak alázatos Isten elé tárása: (32. v.) „és ne le
gyen kicsiny előtted...” Azonban egyidejűleg Isten ítélete igazságának feltét
len elismerése is (33 v.j. Ez a reformáció hangja is: Istennek igazat adni.

A jelen (36—37. v.) nagyon szomorú. Izraelnek nincsen többé külső, 
politikai szabadsága, s azt a történelem folyamán nem is nyeri vissza többé. 
Isten azonban ennél sokkal többet: a bűntől való szabadságot kínálja fel 
népének.

Ez a radikális feltárása a múltnak egyúttal arra is jó, hogy elvegye -a 
népnek a kedvét az örökös visszasiránkozástól a „régi jó idők” -be. Isten meg
mutatja, hogy ezek az idők nem is voltak olyan jók, legfeljebb a testnek: 
tele vollak bűnnel (28—29. v. 34—35. v.). A testi ember csak azt látja, hogy 
akkor több volt a fizetése, — de azt nem, hogy munkanélküliek álltak hosz- 
szú sorban az utcán, hogy a ferencjózsefi aranykorban milliók vándoroltak 
ki Amerikába. Ami igazán jó volt a múltban: Isten kegyelme, az a jelenben 
és a jövőben is készen áll számukra.

Az újjáépítés népe arccal a jövendő felé él• „Amik a hátam megett 
vannak, elfelejtvén, amik előttem vannak, azoknak nekilk dőlvén...”

Groó Gyula

A K O N F I R M Á C I Ó  RENDJE
Az alábbi tervezetet a budapesti egyházmegye lelkészegyesüle

tének liturgiái munkaközössége állította össze. Budapesten ta
valy már használatba is vették. A  véglegesség igénye nélkül is
mét egy lépés a konfirmáció rendezésére egyházunkban-

1. GYÜLEKEZET KEZDÖÉNEKE.
2. OLTÁRI SZOLGÁLAT: A mennylbemeneteli vagy pünkösdhétfői isten- 

tiszteleti rend szerint, a)—f).
3. GYÜLEKEZET ÉNEKE: (főének).
4. SZÓSZÉKI SZOLGÁLAT:

a) Üdvözlet.
b) Igeolvasás.
c) Igehirdetés és imádság.
d) Dicsőségmondás.

5. GYÜLEKEZETI ÉNEK vagy KARÉNEK
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6. OLTÁRI SZOLGALAT:
a) Kedves Gyermekeim! Ti a tegnapi napon (előző vasárnapon) az

egyház megjelent tagjai előtt már bizonyságát adtátok annak, hogy isme
ritek az Isten igéjén alapuló evangéliumi hitünk igazságait, amelyet ez a 
gyülekezet is hisz és vall. Ez az a hit, amelyre megkeresztellettetek. Felhív
lak titeket, hogy a mindenütt jelenvaló Isten és ezen keresztyén gyülekezet 
előtt feleljelek meg nekem a következő kérdésekre:

(a konfirmandusok felállnak)
I Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek

teremtőjében?
Hisztek-e a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, 

aki fogantatott Szentiélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius
Pilátus alatt, megfeszíttetelt, meghalt és eltemettetett; alászállt a pok
lokra. harmadnapon feltámadott halottaiból, felment a mennyekbe, ott ül 
Istennek a .mindenható Atyának jobbján, ahonnan eljő ítélni élőket 
és holtakat?

Hisztek-e a Szendétekben, egy közönséges keresztyén anj^aszen tégy házat, 
szenteknek közösségét, bűnöknek bocsánatát, testnek feltámadását és az 
örökéletet?

Feleljen ki-ki magáért: hiszek!
II. Akartok-e — Isten segedelmével — erről a ti hitetekről éltetekben 

tanúságot tenni, a Krisztus evangéliumához méltó módon járni, az Isten 
és ember iránt való szeretetben élni?

Feleljen ki-ki magáért: akarok!
b) Az Űr áldjon meg és erősítsen meg benneteket az ő Szentlelkével, 

hogy megmaradjatok az igaz hitben, é,s hogy egész élteteket és minden 
erőtöket odaszenteljétek az Ö szolgálatára a Krisztus Jézusban Ámen.

(a konfirmadusok leülnek.)
c) Most pedig járuljatok az Ur oltárához és ősi szokás szerint vegyé

tek az áldást: (a lelkész a konfirmandusokat — először a fiúkat, azután 
a lányokat —• egy-egy ige elmondásával és kézrátétellel megáldja. Áldás 
alatt az orgona halkan egyházi éneket játszik.)

d) A sor végeztével a következő általános áldással bocsátja helyükre 
a konfirmandusokat:

A mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak Atyja, áldjon meg titeket az ő 
dicsőségének gazdagsága szerint, hogy az ő Lelke által növekedjetek a belső 
emberben és lakozzék Krisztus a hit által a ti szívetekben (Ef. 3:17). Ámen.

e) ‘ Kedves Gyermekek! A mindenütt jelenvaló szent Isten és e gyüleke
zet előtt elhangzott vallomástok alapján felhatalmazlak titeket, mint evan
gélikus keresztyén anyaszentegyházunk tagjait, hogy mostantól fogva a 
gyülekezettel együtt magasokhoz vehessétek az Űr szent testét és vérét. 
Teszem ezt az Atya, Fiú. Szentlélek nevében.

f) Intelek benneteket az Ur szent vacsorájának buzgó és gyakori 
vételére. Ne feledjétek a mi Urunk Jézus Krisztusnak Ígéretét: „Aki eszi az én 
testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és én is abban” 
(János 6 : 56.).

g) Keresztyén Gyülekezet! Isten minket: szülőket, keresztszülőket és 
mindannyiunkat a szent keresztségben elkötelezett arra, hogy gyermeke
inket Krisztus igaz ismeretére tanítsuk, nekik a keresztyén életben példát 
adjunk és érettük szüntelenül imádkozzunk. Mielőtt azért elsőizben ide
járulnának az Ur szent oltárához, könyörögjünk érettük a mi Urunkhoz, 
Istenünkhöz következőképpen:
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Irgalmas Isten, mennyei Atyánk! aki minden jónak adója és bevégzője 
vagy, könyörgünk hozzád ezekért a gyermekekért, akiket a kereszlség 
által felvettél anyaszentegylházadba és akik most e gyülekezet előtt vallo
mást tettek a Te kegyelmedről és igazságodról, amely van a Jézus Krisz
tusban, a mi Urunkban. Kérünk, vidd végbe a Te jó munkádat, amit 
bennük elkezdettél.

Urunk! gyengék még ők, tartsd meg hát erőddel; veszedelmes világban 
vezet az útjuk, oltalmazd meg őket a harcra meg a győzelemre; adj nekik 
szívet a készséges segítésre és szolgálatra; bátorságot az igazság megbáná
sára és követésére; hatalmat az elhívásban való állhatatosságra.

Áld meg őket Szentlel'keddel, hogy az Űr szent vacsorájával javukra 
éljenek. Segítsd abban, hogy szóval és cselekedettel tanúságot tegyenek 
nevedről a világ előtt, hadd épüljön általuk a Te országod. Áldd meg 
bennük a szülői otthont, gyülekezetedet és népedet. Tied legyen a dicsé
ret és' a dicsőség. Ámen.

7. ÚRVACSORÁI ÉNEK.
8. ÜRVACSORAOSZTÁS: a liturgikus rendből c' pont, továbbá

e) ponttól végig.

Református Szabad Tanács határozatai — evangélikus szem m el
A Szabad Tanács működése egyházpolitikai szempontból a református 

egyház belső ügye. De egyházi megújhodást célzó munkájának eredményeit 
és látásait megvizsgálni, mérlegre helyezni és önmagunk számára értékesíteni, 
— fontos evangélikus feladat. A határozatokkal a Lelkipásztor négy szelet
ben foglalkozik. Az első volt a múlt számunkban: Egyházszervezeti kérdések. 
A második részletben most az egyház belső életét érintő megnyilatkozásokat 
vesszük elő, A harmadik és negyedik kérdéscsoport ezután következik 
sorra. Mindegyik cikkünk csak saját részfeladatát nézi s a határozatok rész
letcsoportjainak a lutheri jelleghez való (közelsége vagy távolsága szerint fog
lal állást, összegező mérleget a négy szelet után készítünk.

AZ EGYHÁZ BELSŐ ÉLETE
A Református Szabad Tanács Nyíregyházán 1946 augusztus 

14—17-ig és 1947 március 26—28-ig tartott ülésein az egyház belső 
életét érintő határozatai nem annyira reformációs, mint inkább 
regenerációs irányba mutatnak, nem külső változtatásokat, hanem 
belső változásokat, az egyház belülről való megújhodását célozzák. 
Itt nincs terünk ezeket a nagy horderejű meglátásokat és elhatá
rozásokat kimerítően ismertetni, inkább csak néhány kiemelkedő 
szempont alá soroljuk a szemelvényeket *

1- Az egyház belső életével való foglalkozásnál a Szabad 
Tanács munkájára jellemző a hibák, hiányok, mulasztások és 
bűnök meglátása és őszinte feltárása• Nem mérlegelik azt, hogy 
a kivülvalók mit szólnak hozzá, nem használják-e fel az egyház 
•erén- Minden mellékes szemponton túl az egyház elesett állapotán

* Akik őszinte és teljes képet akarnak nyerni a Szabad Tanács mun
kájáról, azolknak ajánljuk az „Országos Református Szabad Tanács11 c. köny
vet és a második ülésszaikasz határozatai egyrészét nyilvánosságra hozó 
„Magyar Református Ébredés11 április 5-i számát (.megrendelhetők a nyíregy
házai ref. lelkészi hivatalban). Mostani témánkkal főleg az „A”  „B” és „D” 
bizottságok foglalkoznak.
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való bánkódás és a megújúlás szolgálásáriak vágya őszinteséget 
és bátorságot ad a bajok és bűnök feltárására-

Az igehirdetéssel kapcsolatban elmondják, hogy 
„elsősorban egyházunk lelkészeit, mint igehirdetőket terheli a mulasztás 
és fogyatkozás". Isten törvénye és ígérete „elhalványodott, emberi gon
dolatok mögött háttérbe szorult és sokszor egészen kiesett igehirdeté
sünkből. Ezért az egyháztagok sokasága, ha eljutott is a Jézus Krisz
tusban való hitre, a gyenge lelki táplálék miatt csak csenevész és erő- 
telen hitéletre jutott és csak Isten tudja, hányán vannak, akik még az 
egyházias külszín alatt is milyen hitetlen állapotban leledzenek . ... Még 
ha az Isten üzenete tisztán Ihirdettetett is, nagyon sokszor megerőtlení- 
tette az a körülmény, hogy az Ige szolgái nem élő bizonyságtételként 
hirdették a zt... pusztán kötelességszerűeii és gépiesen végzett szolgá
lattá vá lt... A templom zárt világából nem lépett ki az élet valóságába, 
hogy mindenütt és mindenkor megszólaljon, ahol és amikor csak alka
lom kínálkozik rá és a szükség kívánja".

Az ige szolgáival kapcsolatban elmondják, hogy 
„megsokasodott azoknak a lelkipásztoroknak a száma, akik onnan fe
lülről való elhivatás bizonyossága nélkül végzik szolgálatukat az egyház
ban". A teológiai tudományosságról vallják, hogy Isten „igéje iránti 
közömbösségünkkel és restségünkkel bűnösen elhanyagoltuk” . — „Meg
hagytuk a teológiai főiskolák ügyének . . .  Ezért sorvadozik egyháztag
jaink túlnyomó részének a hitludata olyan fejletlenségben, amely csak 
a kiskorúság éveiben menthető, ezért nem ismerik és nem értik, követ
kezésképen használni sem tudják a Szentírást, még kevésbbé tudnak 
annak öntudatos és felvértezett harcosaiként a jelenkori szellemi áram
latok közepette síkraszállani az igazságért".

A  családról vallják:
„alázattal ismerjük -el, hogy a házasságkötés (kezdve a párválasztással), 
a családi élet, a keresztség kiszolgáltatása, és általában a gyermekek 
nevelése nagyobbára nem Istennek tetsző módon megy végibe egyéni és 
közösségi életünkben". — „A gyermekek Isten ajándékai. Ajándékait 
megvetni nem engedi. Isten nem. csufoltatik meg, mert amit vet az em
ber, azt aratándja is. (Gál. 6:7-8.) Vetettünk semmikét, egykét és szü
letés-szabályozásnak a hitetlenség gyökeréből .származó minden gonosz 
machinációját. Aratjuk a magyar nép életfájának siralmas romlását, 
ágainak, törzsének, sőt gyökereinek pusztulását.. . Gyermekeinket az 
anyaméhben megölő népünknek Isten fiainak szétszórásával, fogságba 
hurcolásával, egyes egykéző vidékék kitelepítésével felel és Ő tudja, 
hogy ezért a bűnért, amelyet népünk .megromlott erkölcsű családjai már 
bűnnek sem tartanak, mit tartogat az Ö ítéletes haragja". — „Az eddigi 
ifjúsági munkák nagyrésziének az a legfőbb hibája, hogy az egy szük
séges dolog nem volt a középpontban. Éppen ezért legtöbbször csak a 
kultúráiig vagy társadalmi jelleg domborodott ki". — „Egész vallástaní
tásunk lélekben elszegényedett . . .  A vallástanításban a tantárgyszerűség 
megfojtja a lelket” .
A gyülekezet életével és szolgálatával kapcsolatban meg- 

vallják, hogy
„a gyülekezeti szolgálatot végzetesen elhanyagoltuk... Isten Igéje vilá
gosságánál megdöbbentő módon állott elénk nagy mulasztásunk: a misz- 
szió végzetes elhanyagolása . . .  Még azok a mozgalmak is, amelyek egy
házunk ébredése szolgálatát tűzték ki célul, sokszor értetlenül mentek el 
a missziói parancs mellett megvallva ezzei azt, hogy nem tartják első
rendű kötelességüknek... Ha van megbánnivaló mulasztása a magyar 
református egyháznak, akkor a világmisszió (zsidó-, mohamedán- és
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pogánynnísszió) nemvégzése miatt lehet igazán. A világ valamennyi 
evangéliumi egyháza között az utolsó helyen vagyunk ezen a téren’ .
A  hiányoknak, mulasztásoknak és bűnöknek ez a meglátása 

és feltárása nem sötétenlátás- Sorolhatnánk fel idézeteket annak 
a bizonyítására, hogy a Református Szabad Tanács Isten Lelke 
munkáját, nyilvánvaló ajándékait és áldásait is világosan látja 
és hálásan veszi.

2- A  toűnfeltáráshoz közvetlenül bűnbánattartás kapcsolódik: 
elsősorban a bűnt meglátok bűnbánattartása- Sorban sorolhatnánk 
fel a bizonyságokat a mellett, hogy Isten ítélete alatt megaláz
kodva a Szabad Tanács vallja magát bűnösnek és bánkódik az 
igehirdetés erőtelen állapota, az ige szolgáinak méltatlan és alkal
matlan volta, a teológia elhanyagolása, a család elesett állapota 
és beszennyezett élete, valamint a gyülekezeti munka és a missziói 
szolgálat elhanyagolása miatt- A  bűnbánattartást nem másoktól 
várják, nem másoknak hirdetik, hanem maguk kezdik- Mások 
helyett és másokért ife: az egész magyarság helyett és az egész 
magyarságért.

„A régi magyar életünknek a jelen napokban Istentől való kemény ineg- 
ítéltetése folytán egyes emberek beláthatatlan sokaságára, az egyházra 
és az egész magyar nemzetre is úgy ránehezedik Isten keze, hogy ebből 
annak súlya alatt félreérthetetlenül kiolvashatjuk az ő  igéjéből, hogy 
ma különös bűnbánattartásra késztet és szorongat bennünket. Valljuk 
azért, hogy a nagy nemzeti összeomlás és átrendeződés megrázkódtatá
saiban összetört és meggyötört egyes embereknek senki nem tehet jobb 
szolgálatot, mintha segít nekik megérteni, hogy valójában a minden 
evilági tényezőt, igazgató Isten keze rázta meg az életűiket. Az egyháznak 
a jelenlegi válságos helyzetből való kibontakozása is azon fordul meg, 
vájjon a benne hívők közösen meg tudnak-e hajolni Isten ítélete alatt 
és bűnbánattal keresik-e az Ö kegyelmében rejlő s a múlt minden áldá
sait fölülmúló jövendőnek az útjait. Végül egész nemzetünknek az Isten 
áldásai által fölemelkedése is azon ,muliik: lesznek-e elegen, akik egyen
ként és közösen az Ő kezéből tudják elfogadni igazságos megvesszőz- 
tetésként a bekövetkezett megszégyenülést s akik az egész magyarság 
bűnei alatt megalázkodva tudnak vele tusaikodni ítéleteinek kegyelmes 
elfordulásáért. . .  A mi napjaink a különös bűnbánattartásnak kiváltság- 
képen való és nyilvánvaló alkalmául szabatván elénk, igehirdetésünk
ben, tanításunkban, lelkigondozó szolgálatunkban és minden egyéb egy
házi életmegnyilvánulásunkban előtérbe kell helyeznünk az egyéni és 
közösségi bűnbánatra való serkentést és annak gyakorlására szolgáló 
alkalmak biztosítását. így egyebek közt most van itt az ideje, ha valaha, 
hogy felelevenítsük szükség esetén a bibliai értelemben vett magángyó
nás gyakorlatát. Úgy szintén időszerű parancs az is, hogy istentisztele
teink és más közösségi alkalmaink rendjébe, mint elmaradhatatlan ele
met, kidomborítsuk a közös bűnvallást, pl. a tízparancsolatnak bűnbánó 
imádság kíséretében való felolvasásával minden istentisztelet alkalmá
val a kálvini liturgia szerint” .
3- A  Szabad Tanács bűnfelismerése és bűnbánattartása nem 

marad meddő bánkódás vagy kedvszegő önelitélés, hanem nyom
ban kapcsolódik az előbbihez a megtérés minden felismert bűnből, 
vagy hogy használjuk az ő szavukat: a másképencsinálás• Nem 
akarják tovább folytatni azt, mit megitélt az Isten, hanem rálép
nek és másokat is indulásra bírnak az Ige mutatta útra- Miután



160

feltárták az igehirdetés nagy mulasztásait, azzal a kéréssel fordul
nak a református egyház igehirdetőihez:

„Tegyék Istennek rajiunk nyugvó ítélete alatt gyökeres lelkiismereti 
vizsgálat tárgyává az igehirdetés jelenlegi állapotát. És azzal a felhívás
sal fordulunk egész egyházunkhoz, hogy az igehirdetőik szolgálatának 
megtisztulását és megújhodását, mint egyházi életünknek elsőrendű ér
dekét vigye Isten elé állhatatos és forró imádságban... Felszólítjuk az 
egész magyar reforaiátusságot: megértve az idők félelmetes jeleit és ko
moly intéseit, térjünk vissza egyenként és együttesen Isten Igéjéhez, 
mint megtartatásunk egyetlen és elégséges biztosítékához. Váljék a 
Szentírás mindnyájainknak naponkénti lelki eledelévé. Foglalja el köz
ponti helyét családi életünkben. Hassa át világosságával és megtisztító 
erejével hivatásbéli életünket, iskoláinkat, társadalmunkat és egész 

nemzetünket. Egyházi vezetőségünk minden tényezőjét arra kérjük: sok 
egyéb Istentől vállaikra helyezett gondjuk között legfőbb gondjuknak azt 
tartsák, hogy a rájuk bízottak életét miképpen telíthetik az ige hatásai
val, ami nélkül semminemű más egyházi kérdés nem oldható meg jól, 
de aminek révén minden más egyházi kérdés is könnyen meg fogja ta
lálni a megoldását” .
Az ige szolgái belső elhivatástudatának a hiányával kapcso

latban:
„egyházi megelevenedésünk egyik legsürgősebb szükségletét abban lát
juk, hogy a hívek sokaságának imádságától kísérten, magukhoz a lelki
pásztorokhoz hangozzék el az Isten szava, s abból közülük mennél töb
ben legalább utólag foghassák fel a hozzájuk elhangzó különleges hí
vást.” Másokban viszont elhomályosodott elhivatásuk tudata s arra van 
szükségük, hogy kiújulhasson bennük. „E tekintetben rendkívül nagy 
fontosságot tulajdonítunk annak, hogy egyházunk szolgái egymás között 
mennél sűrűbb és mennél bensőbb közösséget ápoljanak, hogy egymás
nak segítségére és ösztönzésére lehessendk a Jézus Krisztusai való kö
zösségükben, amelyben szolgálatuk egyetlen igazi alapja rejlik. Azoknak 
a lelkészeknek pedig, akik továbbra is az elhivatottság minden jele-és 
bizonysága nélkül töltenék be helyüket, meggyőződésünk szerint segítsé
get kellene nyújtani egyházi hatóságainknak és gyülekezeteinknk abban, 
hogy más életpályán helyezkedjenek e l . . .  A jövendő lelkészneimzedék 
kiválogatódása érdekében elsőrenden azt tartjuk szükségesnek, hogy a 
teológiai főiskolára már olyanok jelentkezzenek felvételre, akiknek a ma
guk gyülekezete részéről jó bizonyságuk van afelől, hogy nemcsak az 
élő hitnek adták már tanúságát, hanem az egyház szolgálatára való 
elhivatottságuk is nyilvánvalóvá lett a hívők közössége előtt. .  . Világo
san látjuk azt is, hogy Isten a teológiai főiskolára igazi belső elhivatás 
nélkül jelentkezettek életében is el tudja végezni az elhívás munkáját. 
Ezért . . .  a teológiai főiskolák úgy állítsák be működésüket, tanáraik 
munkáját, ifjúsági életűik rendjét és minden egyéb szolgálatukat, hogy 
ezek által Istennek elhívó szava mennél erőteljesebben megragadhassa 
azokat, akiket erre kiválasztott, viszont más életpályákra tereitessenek 
át azok, akiket csak emberi számítások és szándékok fűznének a lelké
sz! pályához.” Hangsúlyozzák a lelkészképzésnek a gyülekezetek életével 
való kapcsolata fontosságát, kívánatosnak tartják az egyházmegyei 
vizsgáló bizottságok előtti lelkészvizsgát, a laikus prédikátorok képzését 
és munkába állítását.

„A teológiai tudományok“ cím alatt olvassuk:
„Azzal a sürgető felhívással fordulunk mindazokhoz, akik a leológiai 
tudományok ápolására Istien tői képességet nyertek: forgassák ebbeli ta
lentumaikat is az ö  dicsőségére és az anyaszentegyház épülésére,.  . 
igyekezzenek tudásukat a népszerűsítés minden módszerével a gyüleke



zetek iközikincsévé lenni. A gyülekezethez pedig azzal a komoly felszó
lítással fordulunk, hogy szégyenkezve eszmélvén reá az Isten igéjére- 
vonatkozó tudásunk súlyos elmaradottságára, vegyék hálás megbecsülés
sel mindazt a szolgálatot, amelyet a teológiai tudományosság nyújthat 
nekik hitbeli öníudatosságuk, tisztánlátásuk és növekedésük tekinteté
ben.” Végül rámutatnak, hogy sürgős szükségességét érzik az „egyház” , 
az „üdvösség rendje” , „megtérés” , az ,,újjászületés”  teológiája és a szo
ciális etika kidolgozásának. A f. é. március 26—29-i ülésen ebben az 
irányban már részmunkát is végeztek.
Hosszú sorban sorolhatnám fel az elindulásokat és felhívá

sokat a gyermek- és ifjúsági munkáról, gyülekezeti munkások 
képzéséről, stb. Hadd emeljek ki csak két szempontot, amely alatt 
az egyház megújhodását munkálják: Isten Igéje újra nyerje 
vissza központi jelentőségét és nemcsak elvben, hanem gyakor
latban is norma normáns-szá legyen: jogi, szervezeti és anyagi 
dolgokban épenúgy, mint a gyülekezeti és családi életben- A másik 
pedig a teológiai tudomány osság rendkívüli fontosságának meg
látása és érvényesítése. Ha valami, akkor ez a két szempont 
legjobb biztosítéka az egyház igazi megújhodásának.

Evangélikus szemmel. Előbb hadd mondjam így, hogy evangé 
likus szívvel csak örülni tudunk annak, hogy a testvéregyház 
köréhen egy jelentékeny egyházi csoport ennyire alapvetően és 
gyökerén fogja meg az egyház megújhodásának szolgálatát- Töbh 
pont van, amelyen testvérkent tudunk találkozni- A lelkeszevan- 
gélizációknak mi már eddig is sok áldását tapasztaltuk és egyre 
fontosabbnak és mind többet ígérőnek látjuk gyülekezeteink éb
resztésében- A  lelkészi közösségek létrehozása és ápolása formálja 
ki és hordozza az egyház élharcos seregét- Örülünk különösképen 
a prédikált ige kegyelmi eszközként való felismerésének és han
goztatásának, aminek Luther volt a legerőteljesebb képviselője- - 
A minden istentiszteleten helyet kapott bűnvalló imádság nálunk 
évszázados gyakorlat és ma már elmaradhatatlan lenne a litur
giánkból- Sok áldását tapasztaljuk- — A bibliai magángyónás régi 
lutheri örökségünk s ha közben el is vesztegettük, kívánsága újra 
meg újra felmerült- Az egyház megújhodását munkátoknak sok 
áldást jelentő gyakorlata- az evangélizáció egyik nélkülözhetetlen 
munkaeszköze.

Hadd mondjam azt is, hogy valami különbséget is érzünk- 
A Szabad Tanács látásaiban és elhatározásaiban az egyház meg- 
elevenedését munkáló kegyelmi eszközök között erősen egyoldalú 
hangsúlyozást nyer az ige- Keresztségről és úrvacsoráról alig esik 
szó. Az is inkább csak az egyház intézményes élete kapcsán 
a felelős egyháztagok ismérvei között- Mi nagyobb jelentőséget 
tulajdonítunk a szentségeknek- Egy vonalon látiuk az igével. Nem 
becsüljük le az általuk közölt kegyelem objektivitását- Éppen ezért 
nem tudunk olyan könnyedek és messzemenőek lenni az egyház 
lelki helyzetéről való véleményalkotásban és ítéletmondásban- 
A szubjektív emberi feltétel fel vagy leértékelésére hangfogót 
tesz a szentségek objektív kegyelemközlésén keresztül is munkál-
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kotló Megváltónkba, kikutathatatlan útú, emberi gondolatokkal 
fel nem érhető szándékú és tetszésű szuverén Urunkba helyezett 
hitünk. — A Szabad Tanács eszméltető látásaiból, elhatározásai
ból és munkájából azonban mi is tanulunk- Cs- B-

Idős scgédlelkészek problémái
Örömmel üdvözöljük a szerkesztőnek azon tervéi, hogy a Lelkipásztor 

hangot szeretne adni a segédlelkészi problémáknak is Nyilt feltárásuk és 
annak kapcsán remélhetőleg .meginduló termékeny megtárgyalásuk lehetővé 
teszik azt, hogy lelkészi közvéleményünk teljes súlyában és fontosságában 
lássa meg a segédlelkészi sors problémáit és . sürgős megoldásuk felé a 
maga részéről is megtegye a komoly lépéseiket.

Ebben a cikkben csak azokat a problémákat emeljük ki, amelyek a 
.segédlelkészi évek számának növekedése és az önálló elhelyezkedés kilátás- 
lak nsága miatt az „öregedő" segédlelkészek belső lelki világában és külső 
életében adódnak.

Általában el lehet mondani, hogy a segédlelkészeiket legtöbbször őszinte 
hivatásszeretet vezeti szolgálatuk hűséges, lelkesedéssel végzett teljesítésében. 
Ez a hivatásszeretet vértezi fel őket a segédlelkészi sors külső és belső nehéz
ségeivel szemben azzal az idealizmussal, amely sokszor a durva, kiábrándító 
földi valóság keserves csalódásai közben is fenntartja lelkűkben szolgálatuk 
magasztosságának tudatát. Ez a hivatásszeretet .képesíti őket arra, hogy a 
segédlelkészi munka megkötöttsége és korlátok közé szorítottsága mellett is 
a maguk munkaterületén ne csupán felelősség nélküli, gépies kisegítő munkát 
végezzenek, hanem az Egyház Ura iránti teljes felelősségérzettel, lelkipászlori 
odaadással működjenek minden szolgálattevésükben.

Más oldalról .meg kell vallanunk azonban azt is, hogy a hivatásszere
tet töl sokszor alig megkülönböztethetően, vele szoros kapcsolatiján él a se
gédlelkész lelkében egy másik nagy ambicionáló erő is: a mielőbbi önálló 
elhelyezkedés vágya. A hivatásszeretet mellett ez az önmagában véve ter
mészetes vágy is hozza magával azt, hogy a fiatal segédlelkész emberi 
képességeinek teljes sorompóbaállításával, „nagy gőzzel’* végzi a munkáját 
szolgálati helyén. Ahogyan a hivatásszeretet lelkészi munkájának elmélyí
téséhez segíti, az elhelyezkedés vágya szolgálati képességei kiválóságának 
kifelé való minél erősebb megmutatására sarkalja. Itt kell a segédlelkésznek 
a kísértések legnehezebb harcát megvívnia, ha nem akarja hivatásához való 
hűségének tisztaságát és becsületét elveszíteni. Ahhoz kell magát szigorúan 
tartani, hogy saját képességei, vélt vagy való kiválósága és esetleges népsze
rűsége mellett is alázatosan önzetlenül megmaradjon principálisa enge
delmes, alkalmazkodó, segítő szolgatársának, ne pedig a gyülekezetét ma
gával ragadni akaró riválisává váljon Viszont a principálisnak a segédlel
késze iránt tanúsított lelkipászlori bölcsesége és megértő szeretete sok bo
nyodalomnak veheti elejét, ha a segédlelkésze buzgóságát, lázas tevékeny
ségét nem tekinti mindjárt a gyülekezetét tőle elszakítani akaró törekvésnek 
és e miatt ezt a fiatalos buzgóságol nem nyomja el teljesen, hanem bölcsen 
irányítva, gyülekezete érdekeinek szolgálatára kamatoztatja.

A mi kérdésünk azonban ez: mi történik a lelkészi hivatás szere té
tévé! és a mielőbbi elhelyezkedés vágyával akkor, ha a segédlelkészi évek 
egyre gyarapodnak, 5— 6, sőt 8—10 évre emelkednek és még akkor sincs 
kilátás az elhelyezkedésre?

Mint már említettük a hivatás szeretete talán nem múlik el, de elveszti 
a szolgálatához szükséges idealizmusát s valami megkeseredett csalódottság
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érzése 1-es.z úrrá a segédlelkész lelkében. Vájjon .miben csalódott? Maga 
sem tudja teljes határozottsággal. Kellően felvilágosítják s magának is be 
kell látnia azt, hogy sem az egyház róla való gondoskodásának hiánya,
sem a saját tehetségtelensége miatt nem tudott elhelyezkedni, hanem egy
szerűen ama külső körülmény miatt, hogy nincs üres lelkész! állás, s 
ha valahol mégis megüresedett, ott az ő személye nem kerülhetett szóba: 
tovább kell tehát várnia türelemmel és reménységgel. Talán sorsának és a 
külső körülményeknek véletlen és számára szerencsétlen alakulása nem 
engedte őt eddig felszínre jutni, holott már sok vele egykorú, sőt jóval 
fiatalabb társa is révbe jutott?!

A csalódottság érzése mellett a kisebbségi érzés is gyökeret ver a
lelkében, mert hiszen neki nincs állandó helye, nyugodt tere és jó alkalma 
a maga célszerű továbbképzésére és képességeinek határozott irányban való 
kifejlesztésére és kibontakoztatására. így lemarad a többi, szerencsésebb társai 
mögött. Növeli a (kisebbségi érzést a segédielkészi státusnak a társadalomban 
elfoglalt, erősen másoktól függő, kissé lenézett, szerény, szegény, alantas
helye és állásának sokszor kedélyesen megviccelt, de ki is gúnyolt, csekély
jelentőséggel bíró volta. Kivált ha nincsenek vagyonban gazdag, vagy társa
dalmilag előkelő szülei, akkor minden jó igyekezete ellenére is az észrevét- 
lenség és részvétlenség szürke homályában marad hosszú-hosszú időre. 
Nyomasztó társadalmi helyzete mellett még jobban elcsüggesztette anyagi 
nyomorúsága is. A háború előtti időben havi 30— P volt a segédielkészi 
kongura: ebből kellett neki ruházkodnia, magát művelnie, könyveikkel ellátnia 
kultúráik szükségleteit kielégítenie, társadalmi életet is élnie. Amikor még a 
segédlelkészek könnyebben, elhelyezkedtek, ezt az ideiglenes anyagi nyomo
rúságot könnyen átvészelhették, akár szüleiktől kért segítséggel, alkar köfr 
felvevésével A segédielkészi évek egyre gyarapodásával és teljesen bizony
talan időre való elhúzódásával azonban ez az anyagi nyomorúság nagyon 
is aggasztó, nyomasztó és a hivatás teljesítésében erősen gátló tényezővé lelt- 
Az első években még tartott a diákköri ruhakészlet, de aztán1 jött a ruha- 
gond s az anyagi szűköLködéssel együttjáró szürke .kopottság. Annak a sze
gény szülőnek, aiki erejének szinte utolsó megfeszítésével végeztette el fiává! 
a teológiát, öreg napjaiban titkon tőle remélve támaszt, meg kellett érnie, hogy 
-25. 28 sőt 30 éves fiának is néki kellett venni a ruhát, cipőt. Sok-sok 
szép tervnek a megsemmisítő,je, sóik nemes ambíciónak a letörője, sőt az 
egész munka- és életkedv elvevője, az egészség aláásója, tönkretevője is lett 
ez az anyagi nyomorúság az elhelyezkedés kilátástalanságáva]. Az Isién 
gondviselő szeretjébe vetett hit sok idős segédlelkészben tartja azonban a 
lelket s mikor ennek a szeretetnek csodáit boldogan tapasztalja, türelemmel 
és reménységgel tudja tovább hordozni a sorsát.'

A segédielkészi évek egyre növekedése nemcsak a szolgálathoz szük
séges idealizmust töri meg, hanem a segédlelkészt megfosztja önálló lelki- 
pásztori egyéniségének szabad kifejtésétől, csupán gépies lelkesedés nél
küli kisegítő munkaerővé teszi principálisa mellett. Még a kezdő évek elején 
megy valahogy az, hogy bár szolgálatait principálisa rtevé'ben és helyette 
végzi, mégis a segédlelkész saját lelkipásztori ügyének tekintve, teljes bele
éléssel és lélekkel, felelősséggel teljesíti szolgálatait Később azonban a 
hatodik, vagy nyolcadik szolgálati évében, amikor már számos gyülekezetben 
megfordult, egyre idegenebbül érzi magát az úi gyülekezetben s tudva azt, 
hogy mindenütt csak ideiglenes munkát végezhet s nem a saiát híveinek 
tekintheti a gyülekezeti tagokat; ezért nem is végezhet sehol több évre 
szóló, tervszerű lelkipásztori munkát. — lelkész! ténykedése mindinkább 
veszít a lélek erejéből, az odaadás teliességéből s gépiessé válik. A segéd- 
lelkészi évek szaporodásával egyre inkább azt érzi és tapasztalja a segéd- 
lelkész. hogy inkább fizikai munkateljesítményéneik lehető olcsó kihaszná
lásáról' van szó az ő esetében, mint som sajátos, eredeti lelkipásztor! elgon
dolásai, meglátásai, tervei szerint való személyes működés lehetőségéről.



164

Inkább tárgyi, s nem személyi, egyéni vonatkozásban jön számításba. Ezt 
tapasztalhatja néha az áthelyezések olyan gyakorlásában is, amely tekintet 
nélkül az illető segédlelkész egyéni képességeire, arravalóságára vagy lei- 
készi törekvései irányára, veti egyik egyházi szolgálatból a másikba.

A segédle'Jkészi évek egyre növekedése ugyancsak meghamisíthatja és 
tévútakra vezetheti a segédlelkészek lelkében természetszerűen jelentkező 
ama vágyat, törekvését is, hogy mielőbb önálló elhelyezkedést nyerjenek. 
Ez az erős törekvés éppen' az elhelyezkedés nagyon csekély kilátásai miatt 
sok áldatlan állapotot, öl. káros esetet idézett élő a segédlelikészek egymás- 
közötti, a parochus lelkészek és a segédlelkészek egymáshoz való viszonyá
ban, Ml. a lelkészválasztási eljárásoknál. Ez az elhelyezkedési vágy a tel
jesülés reménye nélkül azután állandóan nyugtalan elégedetlenkedővé teszi 
a segédlelkészt, ami munkájában való elmélyedését erősen gátolja. Itt említ
jük meg azt is, hogy az önálló elhelyezkedés vágya a- segédlelkészi évek 
gyarapodásával annál is inkább erősödik, mert 25—30 éves fiatal lelké
szekről van szó, akik számára éppen ebben az időben a legaktuálisabb a 
családalapítás, ami önálló elhelyezkedés nélkül szinte elképzelhetetlen, de 
aminek sokáig elhúzódása komoly erkölcsi válságba sodorhatja az idős 
segédlelkészt

Biczó Ferenc.

A magyarországi zsidómissziómai kérdései
A második világháború befejezése óta eltelt két év alatt a zsidókérdés 

tovább éleződött: a Paleszlina-problémával nem tudott megbirkózni az angol 
világbirodalom, a Szenfföld véres eseményei érezhetően utalnak az esohato- 
lógia tanításaira s a nyugati országok keresztyén tudósai komolyan revideál
ják a cionizmus kérdésében kialakult álláspontot. Jelentős teológusok fejte
getik, hogy miután a zsidókérdésben csődöt mondott az európai keresztyénség, 
Isten .megengedte, hogy evilági emberek evilági eszközökkel ragadják meg 
a problémát. Ez a teológiai revízió persze nem igazolhatja a cionizmust, de 
annak mindenesetre kedvezőbb megítélésével járt: „elvégre mégiscsak az 
a fontos, hogy sokszázezer hontalan ember végre otthonra találjon11 (Róbert 
Brunner: Dér Zionizmus vön Heute.)

Ez a felismerés a zsidómisszió számára új kaput nyitott. Lehetővé tette, 
hogy az evangélista odalépjen a cionista zsidóhoz is, elismerje, hogy Isten 
örök esküvéssel tényleg Izraelnek ítélte Palesztinát, de ugyanakkor figyel
meztesse, hogy ez az Ígéret egy megtérő zsidó nép egybegyűjtését helyezte 
kilátásba Kanaán földjén. Ezt az egybegyűjtést pedig Isten Izrael Messiásának 
tartotta fenn, „aki eljött és aki eljövendő11; nemsokára az Olajfák hegyére 
veti lábait, amint meg van írva: „A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira 
kiöntöm a kegyelemnek és könyörületes ségnek lelkét és reám tekintenek, 
akit átszegeztek és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút és keseregnek 
utána, amint keseregnek az elsőszülött után.11 (Zakariás 12, 10.)

Gotllob Schrenk, Walter Zinvmerli, Róbert Brunner, Kari Barth, Hans 
Kosmala és mások már teljesen felszámolták azt a nálunk még eléggé köz
keletű felfogást, hogy a zsidó nép az Űr Jézust elvetvén elvesztette hivatását, 
elmu’ásra van ítélve, a reá vonatkozó prófétai Ígéretek átmentek a keresztyén 
gyülekezetre s ja zsidó népnek fel kell szívódni.' a keresztyén népek közé, 
hogy az egyházban találta meg az atyák üdvét. A nyugati teológusoik á'Zalában 
súlyos tévedésnek minősítik azt a magatartást, amely a testi Izráel jövő
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mcgáldását biztosító ígéreteket átviszi az egyházra, az átkokat, azonban 
a zsidóságon hagyja. Az említett teológusok egyöntetűen azt olvassák ki 
a teljes Szentírásból, hogy Isten a választott nép hűtlenségére hűséggel felelt; 
a helyreállítást, amelyre vonatkozólag minden igényüket eljátszották, mégis 
meg fogják nyerni ingyen kegyelemből Isten akarata az, hogy a zsidók 
továbbra is, mint zsidók éljenek. Ök még elfogadják majd Jézus Krisztust, 
mint Megváltójukat és akkor jön el a vég. A kegyelem asztalánál Isten 
meghagyott egy széket Izrael számára és ezen most az egyházba betért 
kicsiny maradék ül, mint pars pro toto, mintegy fenntartva a helyet „egész 
Izráel“ (Róma 11, 26) szálmára. Az üdvtörténet mai korszakában a zsidóság 
azt a rettenetes fájdalmakkal járó szerepet tölti be, hogy megkeményített 
állapotában megtagadva Jézust, mint Izrael Messiását, épen ezáltal tesz 
bizonyságot- Róla, mint a pogány ok Krisztusáról (Róma 11, 25), „ameddig 
a pogányok teljessége bemegyen“ .

Ebből az új teológiai eszmélésből gyakorlati zsidómissziói munka 
számára két lényeges szempont adódott. Az egyik az, hogy most már nem 
csupán egyes különlegesen elhívott munkásokra vagy buzgó missziói társa
ságokra vár a zsidómisszió terhe, hanem az egész evangéliumi ikeresztyén- 
ségre, magára a keresztyén gyülekezetre. Az Úr missziói parancsa általában 
— a zsidók „felingerlésére" (Róma 11, 14) vonatkozó kívánsága 'különösen — 
a gyülekezel szívére helyezi a zsidómisszióért való felelősséget. A másik és 
ezzel szorosan összefüggő szempont az, hogy a zsidómisszió „módszere" 
ezentúl nem lehet a keresztyén tanítás fölényének bizonyítása. Csak az ön- 
megtagadó, áldozatkész szeretet bizonyságtételében megnyilatkozó Krisztus 
tudja megragadni és meggyőzni a megkeményített zsidó szíveket; a keresztyén 
gyülekezet ezt a szeretetet tartozik „odaélni“ Izráel elé.

Ezek a szempontok alakították tmost ki a magyarországi zsidómissziói 
munka egymást kiegészítő kettős szolgálatát is. Egyfelől a Ikeresztyén gyüle
kezet felé hirdetnie kell a Szentírásnak üdvtörténeti jelentőségéről, Izráel és 
az egyház titkos összefüggéséről, az antiszemitizmus antikrisztusi gyökereiről, 
a zsidómisszió elvállalásához fűződő drága Ígéretről (Róma 11, 15) szóló 
tanításait. Másfelől a zsidóság felé hirdetnie kell Jézus Krisztust, mint meg
feszítettet, mint a zsidókérdés egyetlen, tökéletes, isteni megoldását; prédi
kálnia kell Krisztust, „akiben nincs sem zsidó, sem görög”  és akiben sem 
a zsidó, sem a keresztyén származás „nem használ11, hanem „csak az új 
teremtés". (Galata 6, 15) így az evangélizációnak egy új típusa alakult ki, 
„keresztyéneknek a zsidóságról, zsidóknak a keresztyénségröli‘. A zsidókérdés 
botránykövén kell megütköznie mind a két nemzetségnek, hogy a névleges 
keresztyén a zsidóság elleni gyűlöletében felismerje szívének valódi, Krisztus 
nélküli állapotát, a zsidó pedig eszméljen rá önigazságának csődjére, a Messiás 
nélkül reménytelen elveszte'.tségére és térjen meg ahhoz a Jézushoz, aki „az 
ö testében a keresztfa által — az istengyilkosság bűnében •— eggyé tette 
mind a kél nemzetséget és lerontotta a közbevetett választófálat, hogy ama 
kettőt egy új emberré teremtse Omegában, békességet szerezvén" (L. Efézus 
2, 11—22).

Már most, ami ennek az evangéliumnak a fogadtatását illeti, itt is csak 
a Pál athéni prédikációjának eredménye ismétlődik meg: némelyek gúnyo
lódnak, mások elhalasztják a döntést, némelyek azonban „csatlakozván 
őhozzá, hívének". Eleinte általában nagy idegenkedéssel fogadják a bizony
ságtételt a gyülekezetek is, a zsidók is; de amint a keresztről szóló beszéd
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lisztén felhangzik, csodálatosan megváltozik az atmoszféra. Sok keresztyén 
találja meg igazán Megváltóját azáltal, hogy éppen a zsidókérdésben sikerül 
önmagát végképp megítélnie és ráhagyatkoznia Isten bűnbocsátó kegyelmére. 
És sok zsidó szív adja át magát annak a Messiás-Jézusnak, akinek (kegyel
méből most is — „a pogányák ideje" alatt is — „van maradék a kegyelem
ből való megtartás szerint". Ez bátorítja fel újra és újra a missziót, amelyet 
az izráelita hivatalosok rendkívül heves ellenállása, valamint sok keresztyén 
ember súlyos bizalmatlansága, főként pedig saját gyarlósága gyakran fenye
get elesüggedéssel. Dr;■ Kádár Imre

M e g f e g y x é s
A cikk írója a magyarországi zsidómissziónaik egyik legkomolyabb 

munkása. A zsidómisszió kérdése a cikkben kifejtettekkel sokban újszerű meg
világításba kerül s hosszabb megfontolást érdemel teológiai szempontból, 
amibe ez a néhánysoros megjegyzés nem vághat bele, de hamarosan sort 
kerítünk rá. Mindenesetre Róni. 11., 1—32. szakasznak elsikkadt igazsága 
erősen megfontolandó. Dr. Karner Kérolynak a Római levélhez írt magya
rázatából, a 11. rész 15—24. versekhez fűzött megjegyzéseiből közlünk né
hány mondatot:

„A keresztyéniig nem mondhat le arról, hogy a zsidóság Isten válasz
tott népe s hogy egykor teljes egészében ;visszatér majd Istenhez. Ezért kell 
a zsidóság közt missziói munkát folytatnia, a zsidóságnak az evangéliumot 
hirdetnie. . .  Az a reménység, hogy fa zsidóság végeredményben majd megtér, 
azon alapul, hogy (a zsidóság mindenképpen Isten jnépe. Választott néppé 
nem saját erejéből vagy értékes tulajdonságai miatt lett, hanem egyedül 
Isten kegyelméből.. . Izrael.. : isteni cselekedetnek következtében lett 
Istennek e g y e t l e n  népévé. Ezt az egyetlenségét nem veszítheti el emberi 
magatartás következtében. Ezért lél az apostolban az |a reménység, hogy egy
kor az egész zsidóság m egtér... Visszavonhatatlanul Istené egész Izrael. Az 
apostol ezt mindenekelőtt a ipogányokból lett keresztyének felé hangoztatja. 
Mert a jelenlegi helyzet ugyan azt mutatja, hogy az Isten által választott 
nemes olajfából némely ágak kitörettek: a zsidóság egy része hitetlenné vált 
és ezért ítélet alá kerül. De ez nem szabad, hogy a pogámyokból lett 'keresz
tyéneket, azokat, akik a kitört ágak helyébe kerültek, kevélyekké tegye és a 
zsidók lenézésére, megvetésére indítsa . . .  Istennek a csodálatos eljárása 
(amelyről a 17. versben van szó) könnyen kísértéssé '-fesz a! \pogányból lett 
keresztyén számára. Isten jósága arra csábíthatja, hogy felfuralkodjék és 
lenézze 1 a zsidót, akit Isten ítélettel sújtott. Ettől |a felfuvalkodott gőgtől óvja 
az apostol zsidó olvasóit.”  ;

Lelkészegyesületi élet
Űj tisztikar

.4 MELE Budapesten, 1947 .április 24-én tartott közgyűlésén új tiszti
kait választott.

Elnök: Scholz László. Alelnök: :Dr. Wiczián Dezső. Ügyvezető alelnöki 
Veöreös Imre. Titkár: .loób Olivér. Főjegyző: Weltler Rezső. Jegyzők: Bottá 
István és Káldy Zoltán. Pénztáros: Danhauser László. Ellenőr: Blatniczky 
Jenő. Számvizsgáló bizottság: Rimái- Jenő, Görög Tibor, Kósce Pál. Választ
mány: Dr. Kékén András, Dedinszky Gyula, Kemény Gábor (bányai egyház- 
kerület); Dr, Csengődy Lajos, Gerhát Sándor, [Molnár Gyula (dunáninneni 
egyházkerület); Marcsek János, dr. Vető Lajos, dr. Weiszer (Elek (tiszai 
egyházkerület). ■
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Elnöki beközsöntő
Elhangzott a MELE Budapesten, 1947 Április 24-én tartott közgyűlésén.

Midőn a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesületének elnöki székét, 
elfoglalom, nem tehetem, hogy elsőnek ne a magam dolgában tegyek vallomást.

Hivatalosan csak két hete, barátilag azonban jóval régebben, két-három 
ízben is tudomást szereztem egyházi f elsőbbségemnek és néhány atyai jó 
akaróimnak szándéka felől, hogy a MELE üresedésben levő elnöki tisztét velem 
kívánják betölteni. Mai megválasztásom így nem érhetett merő meglepetésként. 
Mégis, meg kell vallanom: napok óta belső izgalom szorongat.

36 éves se vagyok egészen. Mindössze 13— 11 évi lelikészi szolgálat áll 
a hátam megett. Ha eddig volt két elődömre nézek, akár néhai Paulik 
Jánosra, a MELE megszervezőjére, kit agg korában ismertem meg, akár D. 
Raffay Sándor püspökre, ikit már mint tiszteletbeli elnökét hívta el a Lelkész
egyesület a vezetésre, — joggal tehetem fel a kérdést önmagámnak: önkép- 
jutottam én ebbe a magas tisztségbe?

Ha minden hiú embereknek nem abba a csoportjába igyekezném 
tartozni, mely küzd a nagyravágyás ördöge ellen; vagy lia puszta véletlennek 
merném tulajdonítani, szeszélyből született ötletnék, divatos felemeltetésnek 
a jelölésemet, — akkor elmaradhatott volna töprengéseim. E feltevéseket 
azonban már gondolatban elutasítottam magamtól.

Mélyebben keresve a féleletet, más magyarázatot találtain és az vala
melyest megnyugtatott. Végtelen erőt öntene belém, ha ez a magyarázat 
egyeznék azoknak a véleményével, akik bizalmukkal megtisztelteik. De ha 
nem egyeznék is, kérem, fogadják el önvallomásomat igaznak, mert csak 
azt várhatják tőlem új tisztemben, amire (képes vagyok, amire tálentumot 
kaptam.

Az én egy talentumomról van szó. Ezt az egyet mindig forgatni igye- 
kezlem. Hogy mi ez saját megítélésem szerint? Az a törekvés, hogy a theolo- 
giát a lehető legmélyebben megragadjam és a lehető legegyszerűbben kife
jezzem. Vagyis hogy a tudománytól eljussak az életig, a kutatástól az ered
ményig, a dogmatikától a gyülekezet tanításáig, a héber és görög szöveg 
aprólékos exegesisétől a gyermekistentisztelet . együgyű nyelvezetéig. És 
mindezt úgy, hogy útközben a theologia sava-borsa meg ne ízetlenüljön, igaz
sága meg ne rokkanjon. Mert hiába teszem én a theologiát emészthetővé — 
tápláló értékének a kivonásával, attól ugyan éhen hal a hívek serege. 
Könnyű theológia nélkül tetszetősen űzni mesterségünket, de roppantó 
feladat az igazi theologiával éltetni és táplálni a reánk bízottakat.

Hadd folytassam még ezt a gondolatot, bár érzem, átléptem már 
a magam dolgáról gyónó vallomás kórét.

Aki a Iheologiát úgy igyekszik megragadni, hogy azt világosan, szaba
tosan, szemléletesen kifejezhesse és éltető eledelként adhassa tovább, az nem 
lehet más, csak alázatos, józan theologus és testvéreket kereső testvér.

Én negyedéves theologus korom óta haladok meglehetősen egyenes 
irányban. Akkor találtam rá először Lutherre és nálánál kiválóbb mesterre 
azóta sem lelteim. Igen, de mit tanultam sokaktól, másoktól, velem ellentétes 
irányú theologusoktól is és akarok tanulni a jövőben is! Az orthodoxiától 
az ébredés embereiig kész vagyok mindenkivel leülni az írás mellé. Nem 
eddig kialakult theologiai gondolkodásom alkuba bocsátása Végett, hanem 
hogy alázatosan keressük egészében is, részleteiben is az igazságot. Maradnak 
ellentétek, ezeket el kell szenvednünk, mint ahogyan egymást is el kell szen
vednünk. Ezeknek a gyakorlása segített meg eddig abban, hogy különböző 
csoportokkal tarthatok fenn állandó közösséget. Mostantól fogva pedig még 
inkább feladatomnak tekintem, hogy a személyes .kapcsolatokat szolgatársaim
mal végső erőmig ápoljam.

Hát ez az, amire szívből és Isten nevének segítségül hívásával vállal
kozni tudok. Más egyebet aligha várhatnak tőlem a MELE tagjai. Reprezen-
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tálás, tekintélyszerzés, a lelkészek társadalmi kérdéseivel való foglalkozás, 
jóllehet egyik sem jelentéktelen, nehezemre esnének. Viszont megnyugtatna 
és erői adna az a ludat, hogy a theologiai munkát és a lelkészi közösségei 
mindennél előbbre valónak tartja valamennyi szolgatársam és mind tőlem, 
mind tiszttársaimtól elsősorban is ennek gyümölcseit várja el.

A programmunk nincsen készen. Annyit mindenesetre látok, hogy az 
egyházmegyei lelkészegyesületeket kell megújítanunk. Célunk nem lehet 
kisebb, mint az, hogy minden egyes egyházmegyei lelkészegyesület legyen 
szent papi gyülekezet és ugyanakkor valóságos theologiai akadémia. Mindenütt 
lehetőleg havonta tartassák lelkészi értekezlet. Egy-két közös, országos témán 
kívül minden kör vállaljon külön témát is földolgozásra. A szomszédos 
egyesületek kiküldöttek révén tartsák fenn a kapcsolatot. Az eredményeket 
pedig értékesítsük valamiképpen egész lelkészi karunk számára.

Mindez nem fog megvalósulni varázsvessző suhintására, de nem is 
megvalósíthatatlan, mert bőséggel vannak köztünk tálentumosa'k. Ha több 
tenne a iköfelességtudat is, több a féltékenység nélküli közös munkálkodás, 
odaadóbb az egyházunkért való áldozathozatal, nem kételkedem benne: egy
két esztendő alatt jelentős eredményeket érhetnénk el. Hadd szóljak még 
külön is a fiatalabb nemzedékhez, kiken a jövendő terhe: feszítsétek meg 
erőtöket! Ma szokatlan eset történt. A MELE vezetése közbizalomból fiata
lokra Hibáztatott. Ha egy-ikét esztendő leforgása alatt nem tudunk gyümölcsöt 
teremni, méltó, hogy kivágattassunk!

Programmunk nincs kész, de a munkát mával megkezdjük. Örömmel 
jelentem, hogy július első felében a. MELE Sopronban, a Hittudományi 
Karral közösen kéthetes Lelkészi Továbbképző Szemináriumot rendez. 
A továbbképzés szemináriumi módszerrel történik. Professzorok és gyakorló 
lelkészek vezetik. Anyagi segítségről is gondoskodunk. „Ha az Űr akarja és 
élünk11 — ez lesz az új MELE bemutatkozása.

Ezekután megköszönöm mind a magam, mind az újonnan megválasztott 
tisztikar nevében a belénk helyezett bizalmat és a Magyarhoni Evangélikus 
Lelkészek Egyesületének elnöki székét elfoglalom Pál apostolnak ezzel az 
igéjével: „Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, 
úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van: 
Aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem 
betűé, hanem a léleké.”  (II. Kor. 3, 5— 6.) Scholz László

— .......— —  C e l k i v á s & í o r  p o s t á j a  = = = = = =
Elváltak esketése

Az elváltak esketésével kapcsolatban az a megjegyzésem, hogy ez 
reánk gyakorló lelkészekre nézve nagyon súlyos lelkiismereti probléma, 
■éppen ezért nem lehet csak pusztán egyházjoyi szempontból nézni a dolgot. 
Éppen most nehéz eset van az én gyülekezetemben is. Az asszony evangé- 
kus, a férfi római katolikus, a mi templomunkban eskettem őket reverzá- 
Jissal a mi javunkra. Két gyermekük van. A férfi fogságba került, amikoris 
az asszony összebarátkozott egy református nőtlen férfival, s a barátságot 
oly feltűnően csinálták, hogy mindenki megbotránkozott rajta. Egyesek 
szerint a kisebbik gyermek is már ettől a második férfitől való lehet. Múlt 
ősszel hazakerült az ura a fogságból, s most válnak. Az egész gyülekezet az 
•asszonyt vétkesnek tartja. Hogyan eskessem meg újra laz oltár előtt ezt az 
•asszonyt, akit a gyülekezet közvéleménye már elítélt?! B. B,

Válasz: Vannak esetek — s a fentiekben körvonalazott esetnek 
részletesebb ismeretében mondhatom, hogy ezt is ilyennek tartom, — 
amikor az első házasságot ország-világ előtt nyilvánvaló paráznaság zilálja 
szét (pl összeköltözködnek) s ennek a paráznaságnak világos megpecsételé- 
sét jelenti az uj házasságkötés megáldása az oltár előtt. A kérdés itt már
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messze túlnő a lelkipásztor saját belső lelkiismereti aggályán s az esket és 
komolyságának, de általában az egyházi szent cselekmények hitelének teljes 
lóvására mehet. Alig hiszem, hogy ilyen nyílt esetben a lelkész vállalhatná 
a vétkesnek mutatkozó fél újra való esketését. Persze ez a meggyőződés csak 
még keményebben kiált a kérdésnek általános egyházi rendezéséért.

K Ö N Y V T Á R B A N

GIERTZ BO: Hitből élünk. Fordí- 
lotta Ordass Lajos. Luther Társaság 
kiadása 1947. 196 oldal. Ára fve 18.— 
Ft, kötve 24.— Ft. A Luther Társa
ság tagjai évi 15 forint tagdíjuk elle
nében évi tagilletményül választhat
ják. — Valaki ezzel adta kezembe: 
„fél évig ebből fogok prédikálni11. 
Nem csodálom. A könyv a reformáció 
s a katolicizmus svédországi össze
ütközését írja le hűséges történeti 
háttérrel, melyben benne rejlik az 
egytház s a felsőbbség viszonyának 
kérdése is. Három fő alakjában há
rom vonal fut a könyvön végig. And
rás úrban a Rómához becsületesen hű 
pap, Márton deákban a királyihoz 
(államhoz) hű, majd lelke kínzó kér
déseivel szeparatisztikus kegyességbe 
tévedt Íródeák, Péter úrban pedig a 
katolikus papból a lutheri reformáció 
hívévé lett lelkipásztor alakja rajzo
lódik elénk. A három vonal lenyűgö
zően izgalmas küzdelme vonul el az 
olvasó előtt. A könyvet nem lehet le
tenni. Meseszövése izgalmas, lüktető. 
Tömör drámaiasság s az események 
sodró áradata váltják egymást. Ko
moly szépirodalmi érték. Verseny- 
képes a legjobb regények sorában. 
Művészi toll írta. Pompásan sikerült 
magyar megszólaltatása fordítójának 
ízes, gyönyörű magyar nyelvét dicsé
ri. Vétek el nem olvasni. Kívánatos 
lenne terjeszteni a róm. katolikusok 
között is. —mpy.

SZABÓ JÓZSEF: Megítélt papi ház. 
Fejérkomáromi egyházmegye lelkész
egyesületének kiadása. Győr, 1946. 24 
lap, 3 Ft. — A szerző ismert frappáns 
és tömör fogalmazásában szólal meg 
a fiatal Sámuel története lelkipászto
rok ébresztésére. Eredetileg a kiadó 
egyházmegye lelkészkonferenciáján 
hangzott el áhítatsorozatként. Isten

kemény ítélete hangzik benne sok 
mai kiáltó papi bűnre. Többen azt 
mondták rá: Nem szabadna kitere
getni a szennyesünket. Lehel ebből u 
szempontból is olvasni a füzetet. De 
amelyik szolgalárs csak így olvassay 
az még nem rendült meg soha igazá
ban papi életének és szolgálatának 
vétkei alatt. V\

Én e k e l j e t e k  m in d e n  n é p e k :
Összeállította Békefi Benő. Kiadja a
Református Gyülekezeti Evangélizáció 
Barátai Társasága és a Református 
Traktátus Válalat, Budapest. 48 ol
dal, kottákkal. 1.50 Ft. — Kis ének
füzet. Kettős célt szolgál. Evangéli- 
zációs, gyülekezeti és ifjúsági összejö
vetelek használatára válogatták ki az 
énekeket a Jugoszláviai Magyar Refor
mátus Egyház Énekesikönyvéből. 
Egyúttal azonban az új református 
énekeskönyv előkészületéhez csatlako
zik a füzet, mint címlapjának belső 
felén egy felhívásból kiolvashatjuk. —- 
A zsoltáros részében a genfi zsoltárok 
ritmikus formáját közli. Zeneesztétikai 
szempontból ez lényeges szempont. 
Persze probléma marad így Szerezi 
Molnár Albert magyar zsoltárfordí'á- 
sával egyeztetés, a szöveg- és dallam- 
ritmikus párhuzama, a prosodia. Mi 
evangélikusok azonban sajnálhatjuk, 
hogy annyira kiveszett gyülekezeteink 
gyakorlatából a zsoltáréneklés, hogy 
már problémáink sincsenek e tekin
tetben. Pedig valamikor mind a 150 
zsoltár szerepelt az Uj Zengedező 
Mennyei Karban. Bizonyára jónéhány 
megvolt gyakorlatban is. — A dicsére
tek csoportjában sok olyan éneket kö
zöl a füzet szövegben és kottában 
egyaránt, amelyek nálunk gyakorlat
ban vannak és a reformátusoknál hiá
nyoznak. Ezek közlésében néhány té
vedés is van. (A 22. számú ének dal-
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lámáról azt írja: Régi magyar ének. 
Pedig a Pra (.is pietatis 1662-ből való 
németországi dallama.) A magyar re
formáció közös evangélikus és refor
mátus anyagából közölt darabjainál, 
különösen dallam tekintetében a mi 
használatunktól egészen eltérő varián
sokat is közöl. Ez szükséges a hyinno- 
logusainknak és zenészeinknek. Mivel 
azonban a kis füzet a jugoszláviai éne
keskönyv gyakorlati használatra való 
kiadását beharangozza, szeretnénk an. 
nak az óhajunknak nyotmtékosan ki
fejezést adni ismételten, hogy a refor-

uiációi énekeinkben legyünk teljesen 
egységesek. Mellőzzük gyakorlatra 
szánt könyveinkből a variánsokat. Dal
lam tekintetében különösen keresse
nek teljes konsensust evangélikus és 
református zenei szakértőink. Szépség 
és érdekesség van a variánsokban. De 
erő az egységben van. Közösségi, gyü
lekezeti, konferenciai sokszori együtt- 
éneklésfoen pedig ez utóbbi vezessen 
bennünket elsősorban. Tegyük a leg
szebb variánst zenei átértékelés után 
közös, országosan használandó dalla
munkká. Ittzés Mihály.

Magyar Evangélikus Egyház Püspöki Karának Körlevele

Az Űr Jézus Krisztus kegyelme, yjz Istennek szeretete és a fSzentléleknek 
közössége mindnyájatokkal!

Szeretett Munkatársaim!
35/XV/1946—47. szám. Ez a hónap sok evangélikus gyülekezetében 

«  konfirmáció hónapja. Azokat a megkeresztelt gyermekeinket, akik megéret
tek arra, hogy Isten kegyelméből saját maguk vallják Jézust testben meg
jelent Krisztusnak (I János 4:2-4), most fogjuk előkészíteni és odahívni az 
első úrvacsorához, hogy a világ Megváltója előtt úgy jelenjenek meg, mint 
az ö  Megváltójuk előtt. A konfirmációi munkának és az első úrvacsorának 
a jelenősége napjainkban sokkal nagyobb lett, mint ezelőtt volt. Nem azért, 
hogy az egyházhoz való tartozás külső bizonyságtétele legyen (mert néhány 
-évtizeddel ezelőtt idáig süllyedt), hanem azért, mert az üdvösséghez való 
tartozást jelenti. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön és az 
igazság ismeretére eljusson (I. Tim. 2:4). Nem azért tehát, hogy a felnőtt 
egyháztagok számát szaporítsuk, hanem azért, hogy az igazság ismeretére 
elvezessük és az Isten kegyelméből való üdvösség útjára tanítsuk mindazo
kat, akiket a szent keresztség eljegyzett az Isten országa számára, a legna
gyobb hűséggel és a legszeretetteljesebb szolgálattal kell végeznünk a kon
firmációval kapcsolatos minden munkánkat. Kérem minden lelkésztársamat, 
mint szolgatársamat az Ür Jézus Krisztusban, igyekezzék a lelkipásztori 
munka teljességével fáradozni azon, hogy a konfirmáció napja és az első úr
vacsorának drága órája egész életre szóló hitbizonyossággá legyen gyerme
keink életében. Köszönjük meg Istennek, hogy a .mi gyarló szolgálatunkat 
Szenlletke által felhasználja hitébresztésre, hitben való megerősítésre, Krisz
tus szerelmére és a keresztyén életben való elindulásra. Mi magunk is te
gyünk bizonyságot arról és készítsük fel gyermekeinket is arra a bizony
ságtételre, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. 
Tegye az Ür kegyelmesen megáldottá ezt a munkánkat!

36/ XVI1946—47. szám. A VKM. úr f. évi március hó 25-én kelt 50,829/ 
1947,/II, ü, o, számú iratával megerősíti 1946. évi december 12-én kelt 145.505 

-számú felhívását a rendkívüli segélyezések tárgyában. Közli, a miniszter úr, 
hogy segélyezésekre csak egészen minimális költségvetési fedezete van. Miveí 
ez a csekély fedezet .—- az inkább rászoruló nyugdíjas lelkészek és lelkész
özvegyek . istápolása mellett — a működő lelkészek segélyezését az eddigi 
keretek között sem. teszi -már lehetővé, a rendszeres jellegű államsegélyben 
részesülő lelkészeket még. méltánylást érdemlő rendkívüli körülmények fenn
forgása esetéiben sem áll módjában segélyezni. Ilyen kérelmek a jövőben nem 
terjeszthetők fel.



171

A menekült, tavábbá rendszeres jellegű államsegélyben nem rézsesiilő 
lelkészek, valamint a nyugdíjas lelkészek és lelkészözvegyek kérvényei közül 
-csak azoké terjeszthetők fel, akik a megélhetési nehézségeiken kívül rend
kívül nehéz családi, vagy szociális helyzetüknél fogva segélyre rászorulnak.

Az egyházi főhatóság a jövőben a miniszter úr óhajtásának megfelelően 
minden folyamodásnál igazolni tartozik, hogy a folyamodó kongnia, vagy 
kongruasegély formájában, vagy más módon nem részesül-e rendszeres jel
legű államsegélyben és hogy a folyó költségVelési évben nem kapott még 
segélyt. A segélykérvényeket összegyűjtve minden hó 1-e és 5.e- között kéri 
a miniszter úr felterjeszteni, miért is köreim, hogy az esetleges folyamodásokat 
hozzám mindig a hónap végére terjésszek fel.

37/XV/1946 47. szám. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f, évi
március hó 20-án kelt 49.825/19497. V. szám alatt intézkedik az OTBA tag- 
számlálás keretében kiállítandó nyilvántartási lapok és összeírást jegyzékek 
megküldéséről. A rendeletet az alábbiakban szószerint közlöm:

„Az 1.100/1947. M. E, számú rendelet 3, §-ában szabályozott rendel
kezés az OTBA járulék jövedelmét 1947. április hó 1 -tői kezdődő hatállyal 
5 % -bán állapítja meg

A fizetendő járulékoknak a rendelet alapján magasabb mértékben tör
tént 'megállapítása lehetővé teszi, hogy az OTBA szolgáltatásaira igényjogo
sultak — egyelőre korlátozott mértékben — gyógyszer ellátásban részesül
jenek.

A gyógyszerek rendelése és kiszolgáltatása során szem előtt tartandó 
szigorú takarékossági elvek érvényesítése és ellenőrzése érdekében nem mel
lőzhetem az OTBA tagoknak gyógyszerrendelési nyilvántartási lapokkal ellá
tását.

Annak érdekében, hogy az OTBA az említett nyilvántartási lapokkal az 
összes igényjogosul lakat még a gyógyszerszolgáltatás megindulását (előrelát
hatóan 1947 április 1.) megelőző időben és akadályalanul elláthassa, múl
hatatlanul szükséges, hogy a 45.630— 1946. NM. számú rendeletemmel (Ma
gyar Közlöny 242. sz.) összeírásra kötelezett hatóságok, hivatalok, intézmé
nyek, üzemek, stb.) adatszolgáltatási kötelezettségünknek —  a létszámosök- 
kenlő eljárás revíziójának befejezésére tekintet nélkül eleget tegyenk

Az igényjogosultak létszámának sürgős megállapítására, a juttatandó 
egyéb szolgáltatások (orvosi ellátás, gyógyászati segédeszközök, stb.) költ
ségének előzetes megállapítása céljából is szükség van, ezért a vonatkozó 
rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében foglalt attól a feltételtől, hogy az igény
jogosult családtagokat és családfőket a létszámcsökkentési eljárás végrehaj
tásától (befejezésétől) számított 30 nap alatt kell összeírni, el kell tekintenem.

A létszámcsökkentő rendeletek alapján még folyamatban lévő, illető
leg a még be nem fejezett ügyekkel vonatkozásban lévő nyilvántartási lapo
kat és összeírási jegyzékeket a végső döntés megtöriénte után, esetenként 
kell a Közszolgálati Betegellátás Központi Számvevőségének (Budapest VIII., 
Trefort-u. 3.) megküldeni.“

38/XV/1946—47. szám. Egyházegyetemünk vezetősége nagy egyházi ér
ceket lát abban, hogy az egyházegyetem közgyűlésének a fakultatív vallás- 
oktatás tárgyában hozott határozatát, továbbá a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez intézett felterjesztését gyülekezeteink vezetősége és egyházunk 
népe haladéktalanul teljes szövegében megismerhesse. Azért a határozatot 
•és a felterjesztést egyházegyetemünk az Üj Harangszó f. évi május hó 3-i 
számában megjelentettük. Felhívom rá Nagytiszteletűséged figyelmét, hogy 
tájékozódást szerezhessen e kérdésben hozott hivatalos állásfoglalásunkról 
mddig is, míg az egyetemes közgyűlés határozatai nyilvánosságra és végre- 
hajlásra kerülnek.

Az egyetemes felügyelő úr megnyitó beszédének egy részét, mely néhány 
■sajtóorgánumban hiányos közlés miatt téves értelmezést nyert, helyes sző-
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vegében ugyancsak közöltetjük azzal a megjegyzéssel, hogy közgyűlési hatá
rozatunk szerint a teljes beszéd külön is megjelenik.

39/XV/1946—47. szám. Az egyetemes közgyűlés határozataként az árvák 
javára minden egyházközségben áldozócsütörtökön ofjertórium tartandó. 
Az offertórium az egyházmegyei, egyházkerületi és az egyetemes egyházi 
pénztáron keresztül küldendő be és használandó fel, mégpedig oly módon, 
hogy az egyházkerületi pénz ár annak egyharmadát visszatartja az egyház- 
kerületben lévő árvaházak segélyezésére, a fennmaradó kétharmadot pedig 
az egyházegyetem pénztára osztja meg egyenlő arányban a Protestáns Or
szágos Árvaház és az Országos Luther Szövetség árvaakciója között.

40!XVI1946—47. szám. A vallás és közoktatásügyi miniszter úr f. évi 
április hó 24-én kelt 63.812— 1947. III. ii. ö. számú megkeresésére felhívom 
iskoláinkat, hogy lehetőleg május hó első vasárnapján az ország területén 
tartandó anyák ünnepségére megfelelő módon belekapcsolódni s ifjúságunk 
lelkében az édesanyák s általában a szülök iránti hálás tiszteletet megerősí
teni igyekezzenek.

41/XV/1946—47. szám. A fakultatív vallásoktatás kérdésében a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úr kiadott rendeletéiben azt az utasítást adta a 
tankerületi főigazgatóságoknak s rajtuk keresztül a vármegyei tanfelügyelő- 
ségeknek, hogy hivatalos és pontos utasítást adjanak az egyes tantestületek 
számára a fakultatív vallásoktatás kérdésében követendő állásfoglalásukra 
nézve. A tanári testület tagjait és elsősorban az osztályfőnököket az inté
zet igazgatója utasítani tartozott arra, hogy a legközelebbi tanítási órán 
a fakultatív vallásoktatás lényegéről felvilágosító előadást tartsanak s 
védjék meg az iskolát és ifjúságot hangulatkeltő, érzelmi alapon történő 
egyoldalú behatások és célzatos zavarkeltések ellen.

A miniszter úr ezen rendelkezését kiterjesztette az egyiházi iskolákra 
is, amit az egyházak főhatóságai kivétel nélkül egyiházi sérelemnek tekin
tettek s tiltakozásukat a vallás- és közoktatásügyi miniszter urnái bejelen
tették. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr kiadta saját rendeletének 
magyarázatát tartalmzó f. évi április hó 15-én kelt 59.543/947. V. ü. o. sz. 
rendelkezését s erről az egyházi főhatóságokat tájékoztatta. Egyházunk 
sajnálatára ez a magyarázóirat az első rendelkzés végrehajtása után érke
zett s a sérelem orvoslására csak elvileg és csak részben volt alkalmas.

A fakultatív vallásoktatás kérdésében egyházunk püspöki kara 1947 
évi március hó 27-én 25/XV/946—47. számú rendeletében kifejtette állás
foglalását s határozott utasítást adott gyülekezeteinek és iskoláink vezető
ségének. Joggal feltételezzük tehát, hogy iskoláink ezen kérdésben egyhá
zunk kiadott rendelkezéséhez alkalmazkodtak, nem pedig az egyházi auto
nómiánkba ütköző miniszteri rendelkezéshez, mely nemcsak jogalap 
hiányában, hanem1 az egyházi főhatóság rendelkezésével szembenálló ellen
téte miattt is nem volt végrehajtható.

Budapest, 1947. április hó 30-án.
Az Ür békessége legyen veletek!

D. KAPI BÉLA s. k.
a dunántúli egyházkerület 

püspöke.

KUTHY DEZSŐ s. k. 
a dunáninneni egyházkerület 

püspöke.
MARCSEK JÁNOS s. k. "KEMÉNY LAJOS s. k.

esperes,
a bányai egyházkerület 

püspökhelyettese.

esperes,
a tiszai egyházkerület 

püspökhelyettese.

Baross-nyomda (Haranifszó nyomdája), Koncz József Győr, Andrássy-ót 24. Tel.: 7-6J.



                                                               E g y h á z i  t á j é k o z t a t ó  

D u n á n tú li ifjúsági munka új központja
Februárban bérelte ki az egyházkerület a répcelaki Ajkai kastélyt. 

Emeletes épület, 11 szobával és egy nagy teremmel, kertje és parkja 
2 és V* kát. hold. Az épület lakható, nagy javításra nem szorul. Csupán a 
használhatóság szempontjából szükséges néhány belső átalakítás. A há
ború során megsemmisült a kerítés. Használatbavétel szempontjából az 
épület beinstruálása, a legnagyobb tétel. A munkábaállításhoz szükséges be
rendezés és felszerelés igen nagy összegbe kerül.

Dunántúli, főleg északdunántúli ifjúsági munkánk központjának szán
juk ezt az intézményt, amelyben télen egyházkerületünk egyik népfőiskolája 
kap elhelyezést. Az esztendő többi részében pedig télitáborok és nyári 
konferenciák tarthatók, főleg az ifjúság számára. Különös jelentőségét lát
juk annak, hogy ez az intézmény az északdunántúli evangélikusság szem
pontjából centrális elhelyezésű: a Rábaköz, Répcemellék és Kemenesalja 
határán, könnyen megközelíthető Győr megye és a Veszprém felső része 
számára is.

Miből? Azt tartjuk, hogy az ifjúságnak nem kell koldúskezet nyújtani 
idegenek felé. Ha Isten akarja, megmozdítja ifjúságunkat, ifjúságunkért 
felelősséget érző gyülekezeteinket, s lesz minden, amire szükségünk van. 
Az úton elindultunk. Gyűjtést hirdetünk sajtónk útján. Püspöki engedél
lyel gyűjtőíveket bocsátottunk ki, és azokat az ifjúság kezébe adtuk. Az 
egyházmegyei ifjúsági megbízottakat felkértük, hogy járják végig a gyüleke
zeteket és leányköröket, tartsanak előadásokat, szeretetvendégséget, és 
annak bevételét adják otthonunk céljaira. Tavaszi ifjúsági napjainkon 
az ifjúság tömegeivel ismertetjük terveinket.

.Most ezen helyen a lelkészi karunkat kérjük, álljanak mellénk és 
segítsenek. Amerre eddig jártunk és kértünk, gyülekezeteink és ifjúságunk 
minden reménységen felüli, kicsinyhitűséget megszégyenítő áldozatkészsége 

•és szeretete mutatta Isten ajándékozó gazdagságát.
A háború vége nagy általánosságban ifjúsági munkánk összeomlását 

jelentette. Azóta másfelé tájékozódó ifjúságunk a jelek szerint már meglátta, 
vagy előbb-utóbb meglátja sok csalóka lidérofény követésének hiábavalóságát. 
Az a döntő pillanat áll most előttünk, amikor az ifjúság kijózanodva, csaló
dottan új útat keres. Ezt a pillanatot Istenadta lehetőségként ki kell hasz
nálnunk és arra fel kell készülnünk. Az ifjúsági munkának ebben a döntő 
órájában az evangélikus fiatalságnak útat mulató alkalom akar lenni ez az 
intézmény népfőiskolájával és konferenciáival.

Az ifjúság ügye sok velünk könyörgő imádságot és segítésre lendülő
papi kezet vár.

Tekus Ottó


