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A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete Gyenesdiáson 
augusztus 26-tól 29-ig

ORSZÁGOS LELKÉSZEVANGÉLIZÁCIÓT 

rendez, amelyre minden felavatott evangélikus lelkészt szeretettel meghív.
Reggeli és esti áhítatok. Viaskodásunk felhér ördögökkel (Judás leve

lének magyarázata): Dogma-ellenesek 1— 3. v. Szabad-erkölcsüek 4. v. 
Elbizakodottak 5— 7. v. Fantaszták 8—40. v. Kain, Bálám és Kóré utódai 
11. v. Kétszer meghaltak 12— 13. v. Kikben nincs Szentlélek 14— 19. v. 
Mentsük meg őket! 20—25. v. Tartja Scholz László.

Bibliakörök: Az efezusi gyülekezet és angyala. Jel. 2, 1— 7. A thiati- 
rai gyülekezet és angyala. Jel. 2, 18—29. A sardisi gyülekezet és angyala.
Jel. 3, 1—5. A laodiceai gyülekezet és angyala. Jel. 3, 14—22.

Előadások. A pap, mint tűzből kikapott üszög (Jósua főpap élete 
fonalán): Fogságban. Az újjáépítésben. Akikkel lehet együtt dolgozni. 
Akikkel nem lehet együtt dolgozni. Belső hitelrontás. Emberi ítélet alatt. 
A Sátán ítélete alat. Isten ítélete alatt. Tartja Túrőczy Zoltán.

Napi beosztás. 8 ő. áhítat. 9 ó. bibliakör. 11 ó. előadás. 17 ó. elő
adás. 20 ó. áhítat. A tágas napirenddel —  régi konferenciai tapasztalatok 
leszűréseképpen •— szeretnénk elkerülni a programm zsúfoltságát és időt 
engedni a testvéri beszélgetésekre, kisebb-nagyobb csoportban kötetlen 
eszmecserékre.

Érkezés-távozás. A résztvevők aug. 25-én, hétfőn estére érkeznek meg 
s aug. 30-án, szombaton reggel utaznak haza. A konferencia idői elhelyezé
sénél ügyeltünk arra, hogy a vasárnapi szolgálatokra lehetőleg mindenki 
hazaérkezlhessék. Kérjük, hogy minden résztvevő tartsa lelkiismereti köte
lességének a konferencia befejezéséig való ottmaradást.

E számunk három hónapra szóló tartalommal jelent meg. A sajtó- 
törvény alapján évenként csak tízszer adhatjuk ki körlevelünket. Legköze
lebbi számunk szeptember elején kerül kiadásra.

Részvételi feltételek. Ellátási díj 4 napra 12 forint. Fejadag: 140 dkg 
kenyérliszt, 70 dkg finomliszt, 8 dkg zsír vagy 14 dkg olaj. Felszerelés: 
lepedő, kispárna, takaró.

Jelentkezés. Legkésőbb aug. hó 10-ig Evangélikus Belmissziói Otthon, 
Gyenesdiás, Zala-megye címen.

Kedvezmény. 1. A balatoni mérsékeltáru menettérti jegyek érvény
tartama 7 nap, azaz a jegy a jegykiadás napjától, mint első naptól számí
tott hetedik napon éjfélkor jár ie. Budapestről túlról érkezők —  amennyi
ben hét nap alatt nem tudnak megfordulni —  Budapesttől válthatják meg 
a balatoni mérsékeltáru menettérti jegyet. A mérsékeltáru balatoni menet
térti jegyet bármelyik vasútállomás kiállítja és 33%>-os kedvezményt jelent. 
—• 2. Akik Gyenesdiáson legalább hét napot töltenek —  az érkezés napja 
első napnak számít —  a nyolcadik naptól kezdve visszautazásnál az ala
csonyabb kocsiosztály féláru jegyével utazhatnak. Ehhez az odafelé váltott 
egészáru menetjegyet kötelesek megőrizni. Ez a balatoni visszautazás! 
kedvezmény ugyancsak 33®/o engedménynek felel meg Mindkét kedvezmény 
gyorsvonatra is érvényes.

Segély. Néhány távolabbról jövő lelkésztestvérnek utiköltség-hozzá- 
járulási segélyt nyújtunk. Ez irányú óhajt a jelentkezéssel egyidőben, 
legkésőbb aug. 1-ig kérjük. Őszintén megírhatjuk az anyagi nehézségeket, 
a lehetőségeken belül mindent elkövetünk megoldásukra.

Ne hagyjuk tovatűnni az Istentől újra felkínált lehetőséget papi éle
tünk és szolgálatunk megújhodására, megfáradt pásztorok megerősödésére!



Csendes beszélgetés

Lomha nyár

Mikor a hosszú tél után először cirógatott körül a meleg nap
sugár, úgy hogy ki kellett gombolni a kabátunkat, szinte egy
szerre kiáltottunk fel: itt a nyár. Mindkettőnk napfénytől hunyorgó 
szeme előtt ugyanaz a kép jelent meg: az összeszorított élet, melyre 
a tél kényszerített. A  konyhában vagy egyetlen szobában össze
zsúfolt élet, ahol az élet mindennapi munkája és zsibongó gyer
mekhad mellett kellett hívekkel tárgyalni, adminisztrációt intézni, 
megpróbálni stúdiumot folytatni s készülni a szolgálatra. Ez a tél 
elvette tőlünk a belső, titkos kamránkat. Megpróbáltuk biztosítani 
úgy, hogy bemenekültünk fűtetlen dolgozó szobánkba s ott próbál
tunk pokrócba csavarva elcsendesedni. Innen azonban hamar ki
kergetett a hideg. Megpróbáltuk az éjjeli csendben pótolni azt, 
amit nappal nem tudtunk biztosítani, akkor azonban a pislogó 
lámpa s a csendesen szuszogó család mellett is elbóbiskoltunk-

Meggémberedett tagjainkat ropogva nyújtóztattuk s ujjongó ér
zéssel szerettük volna visszacsókolni a csókoló napsugarat, mely 
megnyitja előttünk újra az egyéni keresztyén életünkhöz és szol
gálatunkhoz egyformán nélkülözhetetlen „belső szobát" (Máté 6:6).

Dekát a nyárnak is megvan a maga nehézsége. Eljön a rekkenő 
hőség. Lógó nyelvvel keresi az árnyékot még a házőrző eb is. 
Szinte még a levegő is megáll. Lomhán elterpeszkedik minden s hí
vogat a besötétített szoba hűvös pamlagára szenderegni, vagy egy 
kis behűtött kvaterkára az árnyas diófa alá. így elernyeszt a nyár. 
Kiszív belőlünk minden lelki frisseséget s elaltat minden lelkese
dést. Kiszáradt torokkal, orcánk verítékével prédikálni is igen 
nehéz. ’

Velünk együtt a gyülekezetünkre is ráterpeszkedik a nyár. A  
falusi híveket befogja a munka dandárja. Látástól vakulásig verí- 
tékeznek a mezőn é.s a szérűn. Csoda-e, ha azután vasárnapoként 
a valamivel mégis csak hűvösebb templomban úgy elnyomja őket 
a buzgóság, hogy semmiféle bazsalikom-szagolás sem tudja ébren 
tartani őket. Még csak azzal sem vigasztalhatjuk magunkat, hogy 
Sámuelnek álmában jelent meg az Úr, mert Sámuel felébredt az 
Úr szavától s engedelmeskedett neki, a mieink pedig csak az 
ámenre ébrednek s nem tudják, hogy mit üzent a Lélek a gyű e- 
kezetnek.

A  városi gyülekezetekben alaposan megritkulnak a padsorok 
Akik télen azért maradtak otthon, mert nagyon hideg van, most
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természetesen azért maradnak otthon, mert nagyon meleg van. 
Akik ki mernek mozdulni, azoknak egy nagy része elmegy kirán
dulni. Mondják, hogy a természet ölén tartanak istentiszteletet, a 
valóság azonban az, hogy e világ muzsikál a kirándulásokon is a 
legtöbbnek.

Lomha nyárban elalélt lelkész, elalélt gyülekezet: ez az egy
házi élet uborkaszezonja. A  legtöbben úgy oldják meg ezt a kér
dést, hogy csak annyit hagynak meg az egyházi élet megnyilvánu
lásaiból, amennyi nélkülözhetetlen. Csökkentett programmal ép 
csak annyi folyik a munkából, amennyi az élet vegetatív fenntar
tásához szükséges.

Ne gondold, hogy rabszolgahajcsár vagyok. Ha az vagyok, a 
korbáccsal elsősorban önmagam hajtom. Tudom jól, hogy vannak 
az egyházi életben időszaki szolgálatok s magától értetődőnek tar
tom, hogy a téli időszak időszakos szolgálatai nyáron elmaradnak, 
de ügy gondolod, hogy a vasárnapi istentiszteleten kívül a lomha 
nyárban mindent le lehet építeni? Engem két dolog gondolkozta
tok meg mindig ebben a vonatkoztatásban. Az egyik az, hogy raj
takaptam magamat, hogy van a szívem mélyén valami öröm 
amiatt, hogy kevesebb a szolgálatom. A  másik az, hogy újra meg 
újra rossz volt a lelkiismeretem amiatt, hogy nagyon vakációsra 
sikerült az egyházi életkeretek leegyszerűsítése. Be kellett látnom, 
hogy amit csinálok, azt nem az Ür házához és az ő népéhez való 
buzgó szerelem műveli bennem, hanem a mindig pihenési alkalmat 
kereső béres-lelkület.

Nem figyeltél-e fel arra Te''is, hogy egyházi életünkben, ha 
nem is gyülekezeti viszonylatban, de országosan már évek óta az 
a helyzet, hogy a lelki élet nyáron sokkal elevenebb, mint télen? 
Jóformán az egész nyár tele van egymás sarkát taposó konferen
ciákkal és evangélizációkkal. Ha semmi más, ez is kellene, hogy 
megvilágosítsa előttünk azt, hogy alkalmas és alkalmatlan idő csak 
a mi megítélésünk szerint van Isten országának munkájában. A  
parancs így szól, hogy Isten igéjét hirdetni kell mind alkalmas, 
mind pedig alkalmatlan időben (II. Tim. 4:2.). Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy nincs időszakos jellegű munka, csupán azt 
jelenti, hogy nincs olyan időszak, amelynek ne lenne meg a maga
jellegzetes munkája.

Nem tudom, hallottál-e már arról, hogy vannak gyülekeze
tek, ahol nyáron a szórványok és tanyák népét veszik különösen 
gondozásba. Egy-egy vasárnap meglátogatja az anya-gyule eze a 
szórványhelyet, vagy tanyaközpontot s ott istentiszteletet tan, k o -  
ferenciát rendez. A z anyagyülekezet tagjainak kedves kirándulás, 
a meglátogatottaknak drága lelki alkalom lesz.
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Arra már magadtól is bizonnyal rájöttél, hogy az ifjúsági 
munka számára milyen nagy lehetőségeket nyújt a nyár. Az ifjúság 
mindig szívesen fogad egy-egy kirándulást, melyre szívesen jönnek 
az ifjúsági munkától távolabb esők is s ezzel kiváló missziói alka
lommá válik az együttlét.

Van olyan gyülekezet is, ahol egy hetenkénti összejövetelnek a 
perselypénzét arra gyűjtögetik egész éven át, hogy a nyári konfe
renciák és evangélizációk mindegyikére az ő segélyükkel eljuthas
son valaki a gyülekezetből, elhozhassa annak áldását és beszámol
hasson arról a gyülekezetnek.

Az Isten ügyéért buzgó szív mindig leleményes. A  nem buzgó 
szívnek télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van. A  baj 
gyökere azonban nem az időjárásban, hanem a szívben van.

Jöjj, imádkozzunk együtt ahhoz, aki —  mint Atya —- ma is 
szüntelenül munkálkodik (János 5:17), hogy lomha nyár helyett 
adjon nekünk szorgos, örvendező aratást (Máté 9:37— 38).

Túróczy Zoltán.

A  gyülekezet imádsága

Oltári imádságok
Szentháromság utáni első vasárnap: Apostolok és próféták.

Mindeniható örök isten! Megajándékoztál minket isteni életed Ígéreté
vel: könyörgünk, add nekünk Szentlelkedet, 'hogy igéd által felébredhessünk, 
Fiadban vetett erős Ihittel az örök életet megragadjuk s üdvözüljünk, Krisz
tus Urunkért, ki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökké. Ámen.

Szentháromság utáni második vasárnap: A meghivatás.
Mindenható Isten! Kérünk adj gyülekezetednek Szentlelket és isteni 

bölcsességet, hogy igéd köztünk forogjon, növekedjék és keresztyén gyüle
kezeted altala jobbuljon, hogy minden kisértést meggyőzve, állhatatos hit
ben neked szolgáljunk s neved vallásában végünkig kitartsunk, Jézus Krisz
tus Urunk által. Ámen.

Szentháromság utáni harmadik vasárnap: A mcgbékéltetés igéje.
Jézus Krisztus Urunk! Köszönjük, hogy szent egyházadat a földön 

megalapítottad s benne a békéltetés igéjét hirdetteted. Küldj nekünk Szent-
leiket, hogy mi az üdvözítő igazságot megismerjük s mennyei Atyád gyer
mekei gyanánt élhessünk, benned, ki az Atyával és a Szentlélekkel él és 
uialkodik mindörökké. Ámen.

Szentháromság utáni negyedik vasárnap: Bűnösök gyülekezete.
Úristen mennyei Atyánk! Szentlelkeddel egy testié kötöttél: kérünk, 

segíts meg minket, hogy egymásnak jószándékkal szolgáljunk és szívből 
megbocsássunk, Krisztus Urunk által, aki veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik mindörökké. Ámen.
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Szentháromság utáni ötödik vasárnap: Krisztus követése.
Urunk! Nyisd meg fülünket, szívünket, hogy tudjunk figyelni rejtett 

bölcsességedre és világosságod ösvényünket megvilágítsa. Szólj hozzánk, 
Urunk élő igéddel, hogy elhívásodnak engedelmeskedjünk. Segíts, hogy 
követni tudjuk, akit küldöttéi, Jézus Krisztust, megváltónkat, aki veled 
és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökké. Ámen.

Szentháromság utáni hatodik vasárnap: A keresztség.
Mindenható örök Isten! Tekints alá kegyelmesen reánk, akik a te 

keresztséged fürdője által gyermekeid lettünk és cselekedd meg kegyelmed 
szerint, hogy Ígéreteid rajtunk beteljesedhessenek, Krisztus Urunk által. 
Ámen.

Szentháromság utáni hetedik vasárnap: A test inegszentcltetése.

Urunk, mennyei Atyánk! Vedd testünket és lelkünket egészen birto
kodba. Növeld bennünk kegyelmedet, ihogy ne tulajdon értelmünk, hanem 
egészen a te akaratod igazgasson bennünket, Krisztus Urunk által. Ámen.

Szentháromság utáni nyolcadik vasárnap: A lélek gyümölcsei.

Urunk, mennyei Atyánk! Mivelhogy elhangzott felettünk Fiad neve, —  
segíts meg minket, hogy megtagadjunk minden hamisságot. Szentelj meg 
bennünket, hogy alkalmasak legyünk- gyümölcshozásra, amely megmarad 
örök életre, Jézus Krisztus, Urunk által. Ámen.

Szentháromság utáni kilencedik vasárnap: Az eszes sáfár.

Szerető mennyei Atyánk! Te adod az ideig és örökkévaló javak tel
jességét. Kérünk segíts, meg bennünket, hogy adományaidat hálaadással 
vegyük, velük vissza ne éljünk, hanem sáfáraidként tegyük parancsaidat, 
Jézus Krisztus, Urunk által. Ámen.

Szentháromság utáni tizedik vasárnap: Isten és nép.

Örökkévaló Király, uraknak Ura! Az evangélium által a mi népünket 
is elhívtad, hogy a te néped és Ígéreteid örököse legyen. Vezess minket 
üdvösséges és kegyelmes akaratod ismeretére, hogy megértsük, mi szolgálja 
népünk békességét és tiszta szeretettel szolgáljunk néki Jézus Krisztus, 
Urunk állal. Ámen.

Szentháromság utáni tizenegyedik vasárnap: A farizeus és vámszedő.

Irgalmas Istenünk, Atyánk! Te a kevélyeknek ellenük állsz, az alá
zatosaknak pedig kegyelmet adsz. Segíts meg minket, hogy teljességgel 
bízzunk benned, kegyelmedben megvigasztalódjunk és tiszta szívvel szol
gáljunk téged, Jézus Krisztus, Urunk által. Ámen.

Szentháromság utáni tizenkettedik vasárnap: A nagy beteggyógyítás.
Úristen, mennyei Atyánk! Te nem gyönyörködő] a bűnös halálában, 

hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen. Szívből kérünk, fordítsd el 
rólunk kegyelmesen bűneink büntetését és ajándékozz meg bennünket 
Szentlelked erejével. Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.



Szentháromság utáni tizenharmadik vasárnap: Az irgalmas samaritánus.
Irgalmas Isten! Gerjeszd fel szívünkben szereteted tiizét, hogy néked 

és felebarátainknak jólelszésetl szerint szolgálni tudjunk Jézus Krisztus, 
Urunk állal. Ámen.

Szentháromság utáni tizennegyedik vasárnap: A hálás samaritánus.

Mindenható Úristen, mennyei Atyánk! Te adsz nékünk szünet nélkül, 
bőségesen mindenféle javakat és napról-napra megőrizel bennünket. Kérünk 
téged, add, ihogy mindezt teljes szívvel elismerjük, —  kegyes javaidat és 
irgalmasságodat itt és ott hálálva, téged örökké dicsérhessünk, Jézus Krisz- 
lus, Urunk által. Ámen.

„Die Lesung fiir das Jahr dér Kirclhe” alapján közli: Sz. J.

Keresztelési imádságok
Urunk, kérünk Téged, fogadd tulajdonoddá e kisdedet, akit 

a szent keresztségben kívánunk részesíteni. Tedd őt a Te tested, 
az anyaszentegyház élő tagjává és engedd, hogy az igaz hitet, 
amelyet Te kezdesz el benne, m indvégig megőrizhesse- Ezért tartsd 
távol tőle az ördög gonosz hatalmát és minden csalárdságát. 
Nyisd meg szívét kegyelmed befogadására, ajkát a Rólad való vak 
lástételre, hogy zsenge korától kezdve ellene mondjon az ördög
nek és minden művének, és hogy a sötétség minden hatalmával 
szemben — Szentlelked gyámolításával — megmaradhasson a Te 
világosságodban és így  örök életet nyerhessen Szept Fiad, a mi 

  Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
Mindenható Isten, kérünk Téged, szenteld ezt a' vizet kereszt- 

seggé, az újjászületés kegyelemmel teljes fürdőjévé, hogy e kis
ded, aki általa megkereszteltetik, részese lehessen üdvözítő kegyel
mednek és mindenkor a Te gyermekeid seregébe számláltassék, a 
mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a Szentlé 
lekkel egységben, igaz Isten, él és uralkodik mindörökkön örökké 
Á mén

Mindenható Isten, szerető mennyei Atyánk a Jézus Krisztus
ban! Hálát^ adunk Neked, hogy ígéreted szerint Egyházadat szünte
lenül növeled és a szent keresztségben e kisdedet is a Te Fiad 
titokzatos testének, az anyasz-entegyháznak tagjává tetted és ú jjá
szülted az örök életre- Kérünk, őrizd meg őt ebben a kegyelemben, 
Imgy mindig növekedjék a Te félelmedben és járhasson szüntelen 
Krisztus feltámadásának erejében, új életben, Előtted való ked 
vességben — egykor pedig részese lehessen mennyei dicsőséged 
országában a szentek örökségének — ugyanazon Te szent Fiad, 
a mi Urunk, a Jézus Krisztus által, aki Veled és a Szentlélekkel 
egységben, igaz Isten, él és uralkodik, mindörökkön örökké- Ámen-

(Reformációkorabeli német imádságok rénkomáromi magyar átdol
gozásban.)

K ö z l i :  Dr Jánossj Lajos
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Igehirdető m űhelye

Szentháromság utáni 1. vasárnap
AZ ALAPIGE (I. János 4, 16b— 21.) JELENTÉSE. Első: ne azonosítsuk

Istent a szeretet eszméjével, s a szeretetet ne tegyük Isten alaptulajdon
ságává! —  Maga az alapige közvetlenül csak a 17. v. második mellékmon
datában utal Jézus Krisztusra; e miatt is v. ö. az előzménnyel, küL ai 9. 
v..sel. Az apostol éppen a végett mondja: ,,az Isten szeretet” , hogy ne is 
próbálkozzunk Istennel közösségbe jutni vagy abban megmaradni más
képpen, mint Krisztus által. 16b kirekeszt minden másféle próbálkozást (isme
ret, vallásos tételek elhivése, cselekedet, vallásos magatartás). Ez a kire
kesztés egyszersmind vígasztalás. (pl. az Isten dolgai felől való ismeretük
kel elégedetlenkedőknek). De amennyire haszontalan e tekintetben a telje
sebb ismeretre való törekvés, annyira elengedhetetlen a teljes, tökéletes sze
retet. A szeretet teljességébe beletartozik az ítélet napjához való birodalom. 
továbbá általánosságban a mindennapi életünkre kiható felszthbadultság 
a lelkiismeret gyötrelme alól. Ennek az egységes í’elszabadultságnak, félelem- 
nélküliségnek egyik magyarázata 17b. Mi az egyezés az Isten jobbján ülő 
Krisztus között és közöttünk? Az istenfiúság: Isten gyermekei vagyunk. Ezért 
nincsen ellentét az istenfélelem és a szeretet félelemnélkülisége között. Isten 
gyermekei félik, tisztelik az Istent, de lelki gátlások nélkül szeretik. 19- v.: 
a kritikai szöveg szerint tárgy nélkül, viszont közömbös, hogy felszólító 
vagy jelentő módot használunk-e' Szeretetünknek Isten és atyánkfia egyaránt 
tárgya. Ezt a Károlyi-szöveg alapján is hangsúlyozzuk! A mondat tárgy nél
kül legfeljebb azzal mond sokat, hogy kifejezi a szeretet. teljes életünk oszt
hatatlanságát. 20b a szerethet realitását állítja elénk: akit látunk, inkább tud
juk szeretni, mint akit nem látunk. A hang józansága fokozódik 21-ben: 
emlékeztet a ,,parancsolatra” . A távoli iránti szeretet a közelvaló irántiban 
gyümölcsözik, —  ez az ige a ,.testvér" helyes értelmét is adja: elméleti 
kérdés, hogy csak keresztyén t'estvér vagy minden embertárs értendő.e rajta, 
—  szeressük. akit látunk (persze emberi látókörünkbe esik mind az. aki
nek tudom ti nyomorúságát).

HOMILETIKAI IRÁNY. Az alapigét végig szövi az Istenhez való viszo
nyunk, a kér. élet ^egységé” -nek a ténye. Nincs sokféle viszonyunk az Isten
hez, pl. a hitben, a reménységben, a bűnbánatban, az engedelmességben 
valósuló viszony a , hatalmas” , a „kegyelmes” , az „igazságos” , az akaratát 
érvényesítő Istenhez. Egyetlenegy a közösség Vele: az istenfiúság szeretet- 
viszonya■ Egységes a kér. élet: életünk szentsége nem külön feladat hitünk 
megtartása mellett. Egység a kér. élet a kezdet és a vég szempontjából isi 
megelőzi Isten szeretete, a végső ítéletben pedig bizonyos a bocsánat. Prédi
kációnk akkordjában tehát az alaphang ezúttal is az értünk halt Krisztus 
által szerzett bocsánat.

A VASÁRNAP JELLEGE. Az epistolának az evangéliummal (Lk. 16, 19— 31) 
való egységét ne keressük felebaráti szeretetben, hanem sokkal inkább 
abban, hogy mint „kicsinyek” , mint ,,kisdedek” (Isten gyermekei, Lázár) 
vagyunk igazi közösségben az Istennel. V. ö. Mt. 11, 25—27- Lk. 10, 21—22.

Sólyom Jenó-
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Szentháromság utáni 2. vasárnap
AZ ALAPIGE (I. János 3, 13— 18) JELENTÉSE. 13. v. Ne zavarjon meg 

minket,, hogy gyűlöl a világ, ne keressük a világ kedvét, felőlünk való jó* 
véleményét! Többről van itt szó, mint csodálkozásról, árról! hogy a világ 
irántunk való gyűlölete ne fordítson el minket az igaz cselekedettől. Ezt az 
előző versek Káinnak Ábel iránti gyűlöletével világítják meg. Kain azért 
gyilkolta meg testvérét, mert az Isten nem tekintett rá és ajándékaira, 
Ábelra viszont és annak ajándékaira rátekintett, ez pedig annak volt bi
zonysága, hogy az ő cselekedetei gonoszok voltak, Ábeléi ellenben igazak- 
Az apostol itt is egységben látja a cselekedeteket és az Istenhez való vi
szonyt. Ezért beszél az áldozat (vallásosság) helyett a cselekedetekről. A 
testvérgyilkosságnak ilyen magyarázata alkalmasabb a világ irántunk való 
gyűlölete rugójának a meglátására, mint I. Móz- 4, 3kk szavai. A világ 
ugyanis igyekszik közömbösséget muiatni a vallásosság, az Istenhez való 
hitbeli viszony dolgában (,,a vallás magánügy” ), de nem tud közömbös 
lenni a keresztyének igaz cselekedetei, Isten szeretetpamncsolMának telje
sítése iránt. A jó cselekedetek féltékenységet, irigységet keltenek benne; azok 
mellett a világ gonosz cselekedetei annál szembetűnőbbek, ezért lángol a 
gyűlölete. De az is a világtól való megzavartatás, ha a világ gyűlöletén 
akarjuk megmérni keresztyénségünket! Az embereknek felőlünk való rossz 
véleményének sok esetben a m i bűnünk az oka-

A 1'/. v. megmondja, mi életünk valódi tájékozópontja: az a bizonyosság, 
hogy általmentünk a halálból az életbe, annak a szeretetnek a megismeréset 
hogy Isten Fia az ö  életét adta érettünk (16/a. v.). A halálból ( =  a bűn 
zsoldjából) való szabadulás, máskép az újjászületés és a szeretetben nyil
vánuló új engedelmesség viszonyában nem láttat az apostol sem időbeli 
sorrendet, sem analizálható lelki fejlődést. Csak égy első tényt hirdet: 
Jézus Krisztus életáldozó szeretetét. Jézus Krisztus bocsánatot, üdvösséget, 
új életet szerző szeretete utján van bennünk az Isten szeretete. Ezt nem 
a mi szeretetünk eredményezi, szeretetlen ségünk sem akadályozza.

A testvérleink iránti szeretet jellemzése a nagyabbtól halad a kisebb 
felé; intés ez, hogy nincsenek lépcsőfokok, nincs fejlődő megszenteltetés 
keresztyén életünkben. Először a sommát halljuk:| szeretjük testvéreinket, 
aztán ezt: a keresztyén odaadja testvéreiért még az életét is, ezután hallunk 
a mindennapi életszükségletben való segítésről, legutoljára kapjuk a termé
szetes etikában is helyénvaló intést a 18-ban. Igaz, a 17. v. nemcsak a 
feleslegünkből való segítést köti szívünkre, abból is kell adnunk, ami a m i 
életünkre szükséges.

HOMILETIKAI IRÁNY, Az előző vasárnapi epistola üzenetének kiegé
szítéseképpen alapigénk a világhoz való viszonyunk felől is megvilágítja az 
embertársaink iránti szeretetünket. Az alapige a világ gyűlöletének, a halál
nak, a gyilkosságnak, az élet h'alálra szénásának, az emberi test nyomorú
ságának emlegetésével a prédikációnak is komorrá teszi az alaphangulatát, 
de ezen törjön át a golgotái keresztről jövő fény éppert úgy, mint az alap. 
igében! A hangsúly a megváltottság tényén legyen! (14a!) A prédikációnak 
érvényesítenie kell aj1 16a-ban nyújtott vigasztalást is: Isten Fia szeretett 
minket, halálából megismertük a szeretetet; elég ez nekünk szeretetünk 
állandó motívumául, testi szenvedéseink, nélkülözéseink közt erőü’ , üdvös
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ségünk bizonyosságául, még akkor is, ha mások nem is, még keresztyén 
testvéreink sem szeretnek minket.

A VASÁRNAP JELLEGE. Az evangélium (Lk. 14, 16— 24) az Istennel 
való közösség boldogságának Hirdetésében találkozik az epistolával- Aki ra
gaszkodik élete szűk, földi köréhez, a világhoz igazodva, a halálban marad. 
Érintkezés köztük még az is, hogy mindkettő szerint egybekapcsolódik az 
Istennel való benső közösség egy emberi közösséggel, amott a vacsorái, 
itt a keresztyén testvéri közösséggel, tehát itt is, ott is: az egyházzal.

Sólyom Jenő

Szentháromság utáni 3. vasárnap
AZ ALAP IGE (I. Pét. 5, 5/b— 11.) JELENTÉSE. A textus hátterében a 

szenvedő gyülekezet áll. A szituáció, amelybe a levél üzenete belehangzott: 
megkezdődött a keresztyének elnyomása, ha még nem is véres üldözése.

Ebben a gyülekezeti helyzetben int és vígasztal a szakasz.
1. Intése két tényhfiz kapcsolódik.

* 1. A gyülekezet szenvedése mögött Isten áll. (5/b— 7. v.)- Szenvedésük
ben Isten keze nehezedik a keresztyénekre.. 6. v. Alázatosan vállalni, nem 
zúgolódni, hanem nyomorúságukat Isten akarataként fogadni, —  ez az 
első teendő. Tehát az intés: megalázkodás az Isten előtt! (Az alázat persze 
egymással szemben is parancs! 5/.a v.). Csak így várhatják sorsuk jobbra- 
fordulását: 6/a v„ A , / elmagasztal jón” szó kettős értelmű: jelenti a szén. 
védés mélyéről való felemelést, a szenvedés megszűnését földi keretek közt; 
de jelenti a mennyei dicsőségbe való felemeltetést. A keresztyén embernek 
a jövőjét illető reménykedése sohasem mozoghat csupán földi síkban, — 
bár ez is hozzátartozik, mert az Atyától földi sorsunk javulását is szabad 
remélnünk, —  hanem .mindig eschatológiai távlatot is kap: bármikép is 
lesz életünkben, a végső reménység „felmagasztaltatásunkról” nizonyos- 
Ugyanezt a kettősséget fejezi ki az ()annakidején"  görög kifejezése: en 
kairó (6. v.). A kairos ,az Isten óráját jelenti. Amikor üt az Isten órája! S 
ez üthet földi életünk kereteij között; de idekívánkozik egy jelző is az 1, 
5. v.-ből: en kairó escható, az óra utolsó kondítása. Az alázat különben az 
egyetlen lehetőség Isten kegyelmének megtapasztalására: 5/b. v.

A megalázkodás intéséhez kapcsolódik egy másik: Szent gondtalanság! 
7. v. (A .6—7. v. főmondatának egyetlen alanya: „Alázkodja|tok meg • . .” 
amelytől függ a 7- v. participiumos szerkezete: „őreá vetvén” ). A gondta
lanság nem a könnyelműség értelmében. Nem is az Istennél való élet- s 
kárbiztosítás értelmében (ilyen értelmezésnek ellentmond már a 6. v. is: 
Isten nem kímél meg a szenvedéstől), hanem a gondok terhétől, félelmétől 
és csüggesztésétőt\ való megszabadulás értelmében. Az életünk felől való 
törődés gondja Istené (7b. v.).

2. A gyülekezet szenvedése mögött ugyanakkor —  ez a hitnek örök kettős 
látása, —  nemcsak az Isten, hanem a Sátán is áll. 8—9- v. A szenvedésben 
nemcsak az Isten hatalmas kezével találkozunk, hanem benne az ördög is 
nyúl utánunk. A kép: a zsákmányt kereső éhes, bömbölő oroszlán. A ke
resztyén ember és a gyülekezet élete állandó veszélyezettség. A tét nem ki
sebb, mint a ,,felfalás” : a teljes elszakítás Istentől, a hitnek megfojtása.

E háttér láttán az ige intése kettős: a) A keresztyén ember első fel
adatát az ördöggel szemben a józan állapotnak (néfő ) és a virrasztásnak



181

(grégoreó) képeivel fejezi ki (8. v. első két igéje). Minden fizikai vagy 
lelki narkotikum, bármilyen testi vagy lelki szenvedélytől való ittasság 
ennek rovására mehet. A grégoreó egyik jelentésárnyalata: a szemeket nyitva 
tartani! Kevés olyan keresztyén ember van, akinek számára ez aj nyitott 
szem az ördög felé olyan valóság volt, mint Luther. Lásd például utolsó le
veleit feleségéhez !

b) Az ellenállás. Nem a megfutamodás, hanem a harc vállalása. Ebben 
a harcban az egyik szál Istenhez rezet. Ez: a hit. ,,erősek lévén a hitben” 
(9/a v.). Amennyire erős valakinek az Istennel való kapcsolata, annyira 
tud megállni a kísértésben!. Kinek-kinek annyi eíeje lesz a kísértés óráján, 
amennyit akkor felülről kap. S ha ez a csatorna el van vágva?! —  Erősnes 
lenni a hitben ázt jelenti, hogy az Istenbe fogózni „állhatatosan'” (ez a 
jelző felel meg a görögben az ,,erős” -nek). A másik szál a keresztyén test
vérekhez vezet. 9/b v. Adelfotés —  a keresztyén testvéri közösség. Az anya- 
szentegyház. Ez a vers kiemeli a helyi gyülekezetét elszigeteltségéből és 
beállítja a világ kereszténységének egymás kezét fogó nagy táborába. Azt 
jelenti ez a vers: nagy erősség tudni, hogy szerte a világon ugyanazok a 
szenvedései: ,,mennek végbe” (így jobban: ,,telnek be” ). A sorsközösség tudata. 
Ezzel éltek is abban az időben:) a gyülekezetek élénk hírösszeköttetésben 
voltak egymással (Mártír-tudósítások).

Lám, ennyi az intés: megalázkodás, szent gondatlanság, éberség, hitnek 
és a testvéri kapcsolatnak erősítése!

IL  A vigasztalás mindenekelőtt egy szembeállítás (10. v.): rövid ideig 
tartó szenvedés (oligon=:egy kicsit, ugyanez a szó 1, 6-ban is) —  örök 
dicsőség. Ami most történik velük, csak pillanatnyi átmenet s eltörpül az 
örökkévalóság dicsősége mellett, ahová elhívta Isten őket Jézus Krisztus 
által- Futó -felhő az örökké ragyogó kék égen’.

A vígasztalás másik mozzanata: Isten felkészíti őket a szenvedésre. Az 
eredeti szövegben iá 10. vers végén négy ige! áll,, mind! futurum. Nem  fel
szólító vagy óhajtó mód! Az :első (katartizó) jelentése: megadni azt, ami 
most még hiányzik. A másik három jelentése lényegileg mind: megerősíteni. 
A gyülekezet számolhat vele: Isten, a minden kegyelemnek forrása, adni fog 
nekik elegendő erőt a szenvedések elhordozására, a szenvedésben jelentkező 
kísértés legyőzésére és kipótolja hitüknek fogyatkozásait- Ezért fejeződi s. he 
dicsőítéssel a szakasz: „Övé az erő (a legrégibb kéziratokban a ,,dicsőség” 
szó hiányzik) mindörökké, ámen”  (11. v.). A gyülekezet vagy a keresztyén 
ember minden kérdéséről —  a szenvedés kérdéséről is, — fűzött elmélkedés
nek ide kell érkeznie és ide is érkezik el: a hálaadáshoz s az Isten dicső
ségéhez !

HOMILETIKAI IRÁNY. Igénk alkalmazását megnehezíti, hogy nem 
élünk ugyanabban a történeti szituációban, mint a levél olvasói. A téma 
akkor ez volt: az -egyház szenvedése. Ezt ma a magyar evangélikus gyüle
kezetek nem élik át ebben a percben. Az egyik, az alapigéhez szorosabban 
simuló lehetőség mégis csak az, hogy az igehirdető elindul ezen szempont 
szerint: A megtámadott keresztyénség. S ezen a fonalon viszi végig igénket. 
Hiszen az egyház minden időben, még a legbékésebbnek lálszóban is, vala
mit átél Jézus sorsából! Mellőzést, rágalmat, sanda szemeket legalább. A 
gondok felhője meg feltétlenül ott tornyosul ma a keresztyénség látóhatá
rán (7. v.). Ma is lehetnek helyzetek, ahol a világ fenyegetésében az éhes
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oroszlán csattogtatja íogát hitünkre. A másik lehetőség a perikópából adódó 
témának tágítása általánosabb értelemre: a keresztyén ember szenvedése 
Az így adódó igehirdetési szempont, mondjuk: Nehéz idők. Ezen a fonalon 
fel lehetne mutatnunk, hogy a keresztyén ember életében mindenféle szén. 
védésben hogyan jelentkezik Istennek megalázkodásra késztető keze és 
a sátánnak védekezésre kényszerítő cselvetése; mi a feladatunk és vígasz
talásunk.

A VASÁRNAP JELLEGE. Az ó-egyliázi evangélium (Lukács 15, 1— 10) 
a bűnösök evangéliuma; az epistola az alázatosak evangéliuma. Bűnös és 
alázatos: a kettő ugyanaz, csak az egyik az állapot, a másik a magatartás 
felől nézve. S a kegyelem is ugyanaz, amely az evangéliumban az elveszet
tek után megy, és az epistolában a szenvedő gyülekezethez fordul („ke. 
gyeimet ad 5. v; .minden kegyelemnek Istene” 10. v.l. ,, .. .. .

Szentháromság utáni 4. vasárnap
AZ ALAPIGE (Róm. 8, 18— 23.) JELENTÉSE- A görög szöveg többlete 

ennél a perikópánál különösen szembetűnő, amint az alábbiakban kitűnik. 
Figyeljünk külön reá.

Perikópánkat átszövő alaphang: a sóhajtozó és feszült várakozás. Károli- 
bibliánk nagyszerűen adja vissza az „apokarodokia”-/őnéu értelmét: sóvárgó 
várakozás (19. v.) A görög szóban ezenfelül még egy kép is rejlik: az előre
szegezett fej képe. Amikor az ember valaminek a jövetelét feszülten 
és türelmetlenül figyeli. —  A „várni ’-ípe a 19. és 23. versben egyugyan
azon görög szó fordítása, amelynek képzetlartamába szintén belejátszik 
egy kép: messziről felénk nyújtott valamit elvenni; a szó tehát a várakozás 
bizonyosságát is kifejezi. A 19. vers eredeti szövegében az említett főnév 
és ige egyaránt előfordul, ez a halmozás csak fokozza a várakozás hang
súlyát (19. v.)- Pontos fordítása: A teremtett világ sóvárgó várakozása 
Isten fiainak nyilvánvalóvá levését várja.

1. Ez a sóvárgó várakozás fi l,most"-nak és a umajd"-nak roppant táv
latú ellentétéből fakad. 18. vers. Egyfelől itt a jelén a maga szenvedéseivel. 
>,Amiket most szenvedünk” , az eredetiben szószerint: ,,a mostani idő szen
vedései” . A szenvedés tág értelemben veendő. Jelenti mindazt a testi, lelki 
szenvedést, amiben a keresztyén' embernek része van akár mint embernek, 
akár műit keresztyénnek. —  Másfelől ott a jövő a maga dicsőségével. A 
„doxa Isten hatalmának és fenségének kifejezője, Isten lényének és 
a mennynek ragyogása- A „megjelentetik” ige görög megfelelőjében (apo- 
kalüptó) —  ebe ugyanúgy főnévi formájában is (apokalüpszis, 19. v.) —  
leleplezésnek, feltárásnak, elrejtett dolgok nyilvánvalóvá levésének a képzete 
szerepel. Nem valami új következik, ami még nem volt, hanem meglevő, 
de elrejtett titok tárul meg. Szétnyílik a függöny. A keresztyénekre váró 
jövő: Krisztus visszajövetelének napján részünk lesz az Isten lényében, hatal
mának és szentségének árjában, közelségének végtelen tisztaságában, örö
mében és boldogságában. S mindezt nemcsak nézik, hanem rajtuk, lényü
kön látszani is fog, valahogy úgy, amint átárad az üvegen a napsugár. 
V. ö. Jel. 21, 3— 4. —  A jelennek szenvedése és a jövőnek dicsősége nem 
hfisoívlitható.”  (18. vers.) A görög szóban a mérleg képe villan meg- Tehát: 

nem egyforma súlyúak, nem mérhetők. A reánkváró dicsőség mérhetetlenül
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több mint a jelennek átküzdött szenvedése. A 18. vers pontos fordítása:
„Mert azt tartom, hogy a mostani idő szenvedései nem mérhetők az 

eljövendő dicsőséghez, amely (majd egy adott pillanatban; pass. aor.) nyil
vánvalóvá tétetik rajtunk.”

2. A sóvárgó várakozás eltölti az egész teremtettséget. 19— 22. vers- A 
,,teremtett világ” -ba beleértendő minden', amit az Isten teremtett, de jelen
tés-szűküléssel itt főként a természet világára vonatkozik anélkül, hogy az: 
embervilágot teljesen kikapcsolhatnánk. A „hiábavalóság” (20. v.): célta
lanság. „Alávettetett” (20. v.) aoristos, tehát egy adott pillanatban bekö
vetkezett eseményt je lö l; „nem önként” : saját akaratának közrejátszása 
nélkül; „azért, aki az alá vetette” : az által (az Isten által), aki azt alá
vetette. A 20. vers tehát arra az órám  irányítja tekintetünket, amikor 
a természet világát Isten a céltalanság ésj enyészet1 Jdlátástalan\ rabszolga 
sorsára vetette (,yrothadandóság rabsága” , 21. v.), —  a bűnbeesett ember 
miatt, annak sorsában való osztozásként.

Ebből a sorsból születik a világnak —  a természet világának is —  
gyötrődő sóhaja. ,Egyetemben fohászkodik és nyög” (22.~ v.); az eredeti
ben: süstenázei =  együtt sóhajtozik, és sünódinei=együtt vajúdik (a szóban a 
szülési fájdalom képzete található). iMindkét „sün’-szócska a sorsközösség, 
kifejezése, amely az egész világot csobogó patakokkal és zizegő fákkal, 
üvöltő farkasokkal és síró emberekkel egyetlen gyötrődő tömegbe fogja 
össze. A zokogok testvériségébe. „Mind idáig” (22. v.): még mindig, mind
mostanáig. Még ma is tartó állapot. Ezt a gyötrődést az apostol tényként 
állapítja meg- Ha valakinek éles a füle —  és Isten igéje igen élessé teszi 
a fülünket —  kihallja ma is ezt a sóhajt az emberiség millióiból, az őszi 
lombok hervadásából és a kicsinyét sirató madár panaszos énekéből.

A gyötrődés mellett kifejezésre jut igénkben a világnak — és különös
képpen a természet világának —  a csodálatos reménysége■ 21. v-ben találjuk 
meg: a természet világa osztozni fog az Isten gyermekeire váró jövőben. 
Részesül abban a dicsőségben, amely Isten gyermekeinek lényét és életét 
áthatja az örökkévalóságban. Ezért várja a természet is azt a pillanatot, 
amikor Isten gyermekein nyilvánvaló lesz az örökkévalóság dicsősége. Itt  
van a természet világa jelenének és jövőjének a nagy ellentéte (20—21. v.): 
Ma céltalanság és enyészet, egykor dicsőség (doxa értelmében). Ma oszto
zik az emberiség átokverte rabszolgasorsában, egykor is osztozik Isten gyer
mekeinek a felszabadulásában. A természet világának ezt a reménységét 
már csak az Igéből lehet kihallani. Ez pedig azt jelenti: Isten gyermekei 
magukkal viszik a természet világát a mennybe, de megváltottan, de Isten 
hatalmának és fenségének a fényétől egészen megújulva és fnegváltozvfb. 
Nem azt jelenti ez, hogy nekünk szabad a mennyet elképzelni kies tisztá
sokkal, tavaszi pacsirtadallal és zúgó fenyvesekkel. De| azt igen, hogy a 
mennyben is lesz valami — egyelőre elképzelhetetlenül —  a természet meg
váltott világából. Isten világa világ leszl

3. És ez a sóvárgó várakozás ott lüktet Isten gyermekeinek lelke mélyén. 
23. v. Ebben a versben a ,,fohászkodunk” szó eredetije ugyanaz a szó, mint 
ami a 22. versben a teremtett világ -sóhajtását fejezte ki. Ugyanaz a sóhaj 
tör fel a Szentlélek első, kezdeti ajándékát vett hívőkből (,,zsenge” =  első 
termés, ami után majd jön a: teljesség), mint ami öntudatlanul az egész 
világot eltölti. Ugyanúgy várnak ők is (a 23. versben a ,,várni” -szó ugyanaz.
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mint a 19. v-ben). Számunkra a várakozás tárgya (a ,,doxa”=dícsőség mellett 
amelyről már volt szó): a „fiúság’’ (fiúvá fogadtatás), Már most Isten fiai 
és mégis teljes értelemben majd csak akkor lesznek (v. ö. I. Ján. 3, 2.). 
Már most megváltottak, de a „test megváltása” még hátra van (23. v.). Ma 
még csak bűnbocsánatban és a feltámadás reménységében övék a megvál
tás. Egykor majd teljesen mentesek lesznek a bűntől, szenvedéstől és a 
haláltól. Ma még a bűn naponta gyötri a keresztyéneket. És a halál még 
halál, amit kínlódva és eltorzulva át kell élniük. Sőt Krisztusnak a  látha
tatlansága is kínzó távolság (Fii. 1, 23.). Innen hát sóvárgó várakozásuk 
a menny felé.

HOMILETIKAI IRÁNY. Csak néhány gondolat, hiszen az előzők során 
már úgyis néhány ponton' életközelségbe került alapigénk, a) Vigyázat: alap- 
igénk teljesen eschatolóyiai beállítottságú. A tekintet, a scopus, egészen a 
,, teljes váltság” napjára szegeződik- A 19. versnek megszegényítését jelenti 
olyasfajta alkalmazás (ha e mellett az eschatológiai alkalmazás elsikkad) 
hogy: várja a család, a gazdasági meg a politikai élet Isten gyermekeinek 
a szolgálatát a mostani időben, —  foy Alapigénk két kifejezése is nagyon 
közel van a mai emberhez: „mostani idő szenvedései” ; a vajúdó, sóhaj.ózó 
világ képe. Mérhetetlen a, vágy a mai emberiségben egy jobb világ után. 
Ebbe a vágyba belekapcsolódhat az igehirdetés. Nem azért, hogy aláhúzza, 
vagy hogy továbbvigye, hanem azért, hogy áthúzza. Meg kell mutatni az új 
világ születésébe vetett emberi reménységnek csalókaságát. A hívő ember
nek ugyan kell azon munkálkodnia, hogy a világ arca szebb legyen s itt 
emberhez méltóbb viszonyok legyenek, de közben józanul tudnia kell, hogy 
a ,,mind mostanig” (22. v-) valósága igen bizonytalanná teszi a világ 
megváltozásába vetett emberi hitet. Minden kísérlet, kultúra, civilizáció és 
számtalan rendszer ellenére, n,mind máig” gyötrődő vajúdás maradt 
a világ állapota. Viszont ahnál jobban1 ragyog az egyetlen biztos reménység, 
amit igénk kínál a mai vajúdó világnak is. —  c) Igehirdetésünkben ritkán, 
vagy talán még soha elő nem került gondolat: a természet világának jelene 
és jövője Isten igéjének fényében: Az enyészet sóhaja, ami szomorú halk- 
sággal kizendült a nyár 'közepén útra perdülő sárga falevélből Ady számára 
(Párizsba’ tegnap beszökött az ősz • ..) és a megváltott természet remény
sége, amit ő már nem sejthetett meg.—  d) Igénknek van egy részlete, ami 
csak kevesekhez szól a gyülekezetünkben, de -ez nem lehet ok az elhallga
tására: ez pedig a hivő keresztyénnek elvágyódása ebből a világból, bűnnek 
és feléje vágyódásnak gerjesztése, —  ez Isten Lelke által mostani 
moly hivő keresztyének leikéből is? És belőlünk? 410. ének 7. verse. .

Akárhogyan nyúlunk is igénkhez, annak tekintete mindenütt egy csodá
latos pontra szegeződik előre. Ennek a csodálatos pontnak megmutatása 
és a feléje való vágyódásnak gerjesztése — ez Isten Lelke által mostani 
prédikációnknak feladata.

VASÁRNAP JELLEGE. Az ó-egyházi evangélium (Lukács 6, 36— 12.) 
témája: az Istentől tanult irgalmasság és megbocsátás gyakorlása. Az 
epistoláé pedig: a keresztyén reménység sóvárgó várakozása. Három tekin
tet ölelkezik bennük: feltekintés az Istenre, aki Krisztusban irgalmas volt 
hozzánk; s innen tekintés előre, a végső reménységre, azután meg a másik 
emberre, szeretetünk mindennapi feladatára. A két perikópának tehát nin
csen különleges kapcsolata egymással, hiszen a felmutatott összefüggés nem 
több a keresztyén élet mindenütt megmutatkozó egységénél. Veöreös Imre
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AZ ALAPIGE (I. Péler 3 :8 — 15/a.) JELENTÉSE. A keresztyén élet 
nem más mint Istennek <x, szívünkben való megszentelése■ (15/a,) (Megszen- 
telődéssel kapcsolatban v. ö. Miatyánk I. kérésének magyarázatát. Luther: 
,Ha Isten után járok, néki adom a dicsőséget, dolgait pedig jónak, szentnek 

és drágalátosnak tartom, akkor megszentelem őt az én szívemben!” ) Ez az 
élet kél forrásból táplálkozik —  alapigéríknek két fókusza ez: 9b és 12a 
versek. Istennel'A a szívben való megszentelése közelebbről megnyilvánul:

1. a közösségben. (8—9. v.) A külső körülményekben (nem, faj, munka 
stb) bár sokféleség és különbözőség van, de a Lélek egysége összekapcsol.
A másik emberhez való viszonyunk széles színskálája sorakozik elénk. A for
rás azonban Jézus Krisztusnál van. A kér- ember közösségi életét nem a 
nevelés, dresszúra, a törvény ökle irányítja, hanem egyedül az „elhivatása” 
szabja meg. Az, aminek nem tudott Péter sem ellentáltni a csodálatos hal
fogás után (Lk 5:11). Az elhívásnak való engedelmesség magával hozza ál
dásait és a keresztyén ember ezt a kegyelmi ajándékot (áldást) adja tovább 
szeretetében, rokonérzelmében, irgalmasságában, stb.

2. E  világban való elhelyezkedésünkben (10— <12. v.). Természetes és 
általános az a törekvés, hogy az ember jó napokat akar magának szerezni 
és biztosítani. Ez az általánosság tűnik ki abból is, hogy Péter a pogányok 
számára is kedves gondolatot az Ö-Testamentumból idézi (34. zsolt- 13— 15.). 
Csakhogy nem egyformák az elképzelések erre vonatkozólag! —  Minden 
más elgondolással szemben a keresztyén embernek csak egy út adatik: az 
Istennel való megbékélésnek az útja (12), melynek boldogsága, minden más 
boldogságot felülmúl. Ez késztet arra is, .hogy ne elégedjünk meg a pasz- 
sziviiással, hanem aktíve éljük a  keresztyén életet! (10— 11.).

3- Szenvedésekben (13— 14). Luther: Ellenségeitek gonoszsága, ereje és 
hatalma nem veheti el tőletek Isten kegyelmét, segítségét és áldását. így 
a testi és ideigvaló károtok ellenére sincsen veszteségetek, —  mert minél 
inkább akarnak nektek ártani, annál jobban közelednek azok az ítélet felé!” 
Mt. 5:10. és I. Péter 4:13. vonatkozik ide is., A szenvedjésekben való meg
állásunk is Istennek szívünkben való megszentelésének a következménye.

HOMILETIKAI IRÁNY. Istennek gyermekei áldás öröklésére hivattak 
el. Ez az elhívás szabja meg életüknek irányvonalát, cselekedeteiknek 
összhangját, mondanivalóik tartalmát és hangját, a közösségben (gyüleke
zet), e világban és a szenvedésekben való viselkedésüket, Ezen' az alapon 
találjuk meg I. Péter 1:16 és 3:15/a összefüggését.

A VASÁRNAP JELLEGE. Míg az evangélium (Luk. 5:1— 11) Jézus elhí
vásának exisztenciálisan érintő hatalmát mutatja meg, addig az epistola az 
elhívásnak való engedelmesség megnyilvánulását Isten népének életében.

Brenner Imre.

Szentháromság utáni 5. vasárnap

Lelkész! továbbképző szeminárium! Lelkészevangélizáció!
Részletek e számunk más helyein!

Legutóbbi számunkban a MELE új választmányának felsorolásából ki
maradt a három dunántúli választmányi tag neve. Pótlólag közöljük: Szabó 
József, Németh Gyula, Sokoray Miklós.
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Szentháromság utáni 6. vasárnap
ALAPIGE (Róm. 6, 3— 11.) JELENTÉSE.

P o n t o s  f o r d í t á s .  3. Elfelejtettétek, hogy amikor Krisztus Jézusba 
megkereszteltek, a halálába kereszteltek bele? Mert keresztségünk által Vele 
együtt eltemettek a halálba, hogy amint az Atya dicsősége feltámasztotta 
Krisztust a holtak közül, úgy mi is megujhodott életet éljünk. 5. Hiszen, ha 
az ő halálának közösségében^ vele eggyé nőttünk; ugyanígy lesz feltámadá
sáéban is. 6. Tudjuk ugyanis, hogy ó-emberünket éppen azért feszítették meg 
Ővele együtt, hogy a bűn teste elpusztuljon s ne legyünk többé a bűn rab
szolgái. 7. Mert a halott megigazult a bűntől. 8. Ha tehát együtthaltunk 
Krisztussal, hisszük, hogy élünk is majd vele. 9. Tudva, hogy Krisztus 
miután feltámadt a halálból soha többé meg nem hal: ezentúl már nem 
uralkodik rajta a halál- 10. Mert halála a bűnnek szólt egy szer sminden- 
korra, élete azonban1 Istennek szóló élet, 11- Ugyanígy számítsátok magatokat 
ti is a bűn számára halottaknak, ámde éltek Istennek Krisztus Jézus 
Urunkban.

E x e g  é z i s. Szövegünk a római levél derekát tevő megigazulási hosszabb 
szakaszból való. Hogyan támad a megigazultak új élete: ez perikópánk 
tartalma.

1. Az egész szakaszra döntően' jellemző a ,,syn” prepozíció. Ötször 
hangzik, hogy ,,Vele együtt.” 4., 5. (symfytoi gegonamen=vele összekapcsol
tak, eggyéplántáltak, összenőttek lettünk.). 6., 8. vers (kétszer.). Ez a „syn” 
a kapcsolat, sőt közösség, sőt elválaszthatatlanság, sőt sorsazonosság kife
jezője. A megigazultak új élete Krisztussal van kapcsolatban1. Azért, any_ 
nyiban és addig megigazultak, mert, amennyiben és ameddig ,,syn Christo” 
vannak. Részesültek a sorsában: meghaltak és eltemettettek vele, de része
sültek a dicsőségében is: feltámadlak s élnek vele. Mivel meghaltak vele, 
megigazultak a bűntől, mivel fel is támadtak vele, megkezdődhetik új éle
tük Isten dicsőségére. Mert minden ezért történt: hogy a  szóma tés ha- 
martiás” , az eredendő bűn martalékává lett s Istennek szolgálni képtelen 
ó-test elpusztuljon s megszülethessek a Krisztusban feltámadt s új engedel
mességben Istennek szolgáló élet.

2- Szakaszunk második jellemzője a sok passzívum. 3. vers: kétszer: 
megkereszteltettünk; 4. vers: eltemettettünk; feltámasztatott; 6- vers: meg- 
megfeszíttetett, elpusztíttassék; 7. vers: megszabadítatott, jobban mondva: 
megigazíttattott; sfb. Olyan cselekmények, ezek, amelyeknek, ha nem is 
ellenünkre, vagy nélkülünk, de Isten az alanya. Csak miután Isten végbe
vitte,, rajtunk Fia által ezeket a nagy tényeket, kezdhetünk új életben 
járni. 4, vers.

HOMILETIKAI IRÁNY. E^ a textus a keresztség legmélyebb és leg- 
vaskosabb teológiája. Zúgcselekménnyé nyomorodott, varázsszerré torzult 
és szokássá üresedett keresztelésekhez szokott gyülekezeteink igen rászo
rulnak ennek a perikópiának hatalmas tanítására. Szólaljon még hát minél 
erőteljesebben. —  ,Megkereszteltek K r i s z t u s b a - N e m  Krisztushoz, még- 
csak nem is Krisztusra, sem nem az egyházba, hanem* Krisztusba. Bele. 
Baptizein=belebuktatás, teljes elmerítés. A keresztség tehát totálisan Krisz. 
tushoz kapcsol. A Krisztussal való kapcsolat azonban az ő sorsában válói 
osztozást jelent: a halálába kereszteltettünk meg. A Krisztus halála pedig
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Isten ítélete a bűnre. A világ minden bűne Krisztusra zuhant. S a világnak 
ezt a teiljes bűnét ítélte halálra Isten szent 'Fiában a kereszten. Ha tehát 
Krisztus halálába kereszteltek bele, akkor rajtam is ugyanaz az ítélet megy 
végbe. A keresztség Isten halálos ítélete. Benne meghal a bűnös ember, 
mint ahogyan meg kell fulladnia a víz-alá-nyomottnak. Az a  rózsás kisded, 
mikor édesen piheg keresztanyja kezén, abban1 a pillanatban ,,halálraítélt”  
ember. Hogy a halálos Ítéletből mégsem érez semmit, az ugyanolyan ke
gyelme Istennek, mint az„ hogy -az én bűnömet szent Fián' ítélte halálra* 
Még tovább megy az ige: , EltemetteItiink ővele együtt a keresztség á lta l. . .  
Mikor keresztelünk, akkor temetünk. Egy bűne miatt halálraítélt, megfe
szített ó-embert, akin betelt a szen’t Itsen. ítélete. Csak igy válh-atik a ke
resztség feltámadássá, új életté. „Hogy amiképpen felámasztatott Krisztus 
a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.” 
A keresztségben meghal az az akármilyen nagyreményű gyermek. Bűnben 
fogant természeti ember, pusztulnia kell. Hogy mégis éljen, annak egy 
útja-módja van: végigmenni — . syn Christó —  Krisztus sorsán. Isten ítélete 
alatt vele meghalni, -eltemettetni, hogy azután Isten feltámasztó dicsősé
géből egészen más ember jöjjön elő: az Atya gyermeke, a kegyelem újszü
löttje. így válik a keresztség újjászületés fürdőjévé, új élet küszöbévé, 
élet újságává (lásd a 4. vers eredeti szövegét). Ennek az életnek naponként 
meg kell valósulnia (új életben járjunk*). Abban van az é-let, hogy napon
ként valósul. Ahjogy Luther mondja a Kiskátéban: „a  bennünk levő régi 
ember naponkénti bűnbánat és töredelmesség által vízbe fojtassék és meg
haljon minden bűnnek és viszont naponként új ember jöjjön ©lő és támad
jon fel, aki Isten előtt örökké éljen1.” így válik a megkeresztelt ember élete 
állandó „üdvösséges haldoklás” -sá, hogy állandó „üdvösséges megeleven-e. 
dés” -sé válhassék. Mikor keresztelni hoznak kisgyermeket, vesztőhelyre hoz
zák: Isten ítélete alá.) De mikor a megkeresztelt gyermeket hazaviszik, 
királyfi érkezik a szobába. Mert ez a keresztség: benne a szent Isten megöli 
ó-emberünket s a Krisztus Atyja feltámasztja új-emberünket. —- Ezen a 
vasárnapon a legfélelmetesebb elkötelezésül és legfelségesebb vigasztalásul 
kell felizzania híveink előtt a szürke mondatnak: „Baptisatus sum.”

A VASÁRNAP JELLEGE. „Krisztus gyülekezete a Szentiélektől meghí
vottak gyülekezete a szent) Isten színe előtt egyediül Krisztus igazságával 
állhat meg, aki a törvény betöltője és Ura, akinek tökéletes törvénybetöl. 
tése a szeretet forrása és ereje* Ezt hirdeti az evangélium (Máté 5, 20— 26.), 
mely Isten törvényének a keresztyén szeretetben való betöltésére és ezért 
bűnbánatra, megbékélésre, új életre hív. Ez egészen ,,természetes” , hiszen
mi __ keresztyének —  amint erre az epist-ola 'figyelmeztet, a keresztség
szentségében Krisztussal eggyé lettünk. Vele meghalva,. Vele új életre szü
lettünk, hogy benne Istennek éljünk.” (Jánossy*).

Szabó József.

Szerkesztő címe július 15-től szeptember 1-ig: Gyenesdiás, Zala-megyc.

Olvassa el figyelmesen a borítólap hátsó belső oldalát! Hátha t»'**•
kezik önmagával!_______________ __________ _____________________________________

A konfirmáció, a sumptio, az elváltak esketése kérdéséhez akinek 
van hozzászólása, küldje meg augusztus Írig. Lassan elérkezünk az össze
gezéshez és konkrét lépések megléteiéhez!
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Szentháromság  utáni 7. vasárnap
ALAPIGE (Róni. 6, 19— 23.) JELENTÉSE.
P o n t o s  f o r d í t á s .  19. Emberi képben szólok, test-voltatok gyenge

sége miatt. Lám, ahogy azelőtt neki adtátok magatokat a tiszt-itahinsúg és 
gonoszság rabszolgaságának szabados élet kedvéért, most ugyanúgy adjátok 
oda magatokat a megigazíttatás rabszolgaságának, — megszentelődés érde
kében. 20. Az bizonyos, hogy amikor a bűn rabszolgái voltatok a megiga- 
zítiatás nem kötött benneteket. 21. Dehát mi hasznát vettétek annak alcko. 
riban? Lám,, ma csak szégyenkeztek miatta! Aminthogy az olyasminek 
halál a vége. 22- Viszont most mivel megszabadultatok a bűntől és Isten 
rabszolgái lettetek, megszentelődésre vari gyümölcsötök s ennek a vége —  
erők élet, 23. Bizony a bűnnek halál a zsoldja, Isten kegyelmi ajándéka 
viszont örök élet Krisztus Jázus Urunkban.

E x  e g é z  is. Az apostol szinte bocsánatkéréssel kezdi. Részint sajnálko
zásból, hogy ilyen nagy dolgot gyarló emberi képpel kénytelen kifejezni, ré
szint meg tapintatból azok felé, akiknek — lévén maguk is rabszolgák, —  
a rabszolgaéletből vett hasonlat esetleg fájdalmat okozhatott. —  A szöveg
ben sokkal több az indikativus, mint az imperativus. Némelyek szerint még 
a 19. vers „parastézáte” szava sem imperativus, hanem az előtte levő 
„parestézáte” indikativ igealak megismétlése s eszerint fordítandó is. Min
denesetre nem ukázsorozat, hanem kategorikusan megállapított tény sorozat 
van előttünk. Ezek a tények pedig bizonyos ellentétek antipólusain ütköznek 
ki. Tisztátalanság, —  igazság (akatarzia— dikaiosyné); hamisság—megszen
telődés (anómia =  törvénynélküliség, szabadosság— hagiazmos); rabszolga 
— szabad; bűn —  igazság; szégyen' —  megszenteltetés; halál —  örök élet; 
zsold — kegyelem, ajándék ( =  opsónia =  fizetség, —  charizma =  szabad 
adomány). Ezeket a feszülő ellentét-párokat az „egykor” és ,,most” ellentéte 
fogja egybe. Egykor egészen másként volt, mint ahogyan most van. S az 

egykor” szörnyűségeit csak a „most” nézőpontjáról látni igazán. Az elha
tároló különbségeket a 22. vers döntő eseménye teszi: megszabadulfa’o/í 
a bűn alól és szolgáivá lettetek Istennek. Ez a nagy perfektum, sőt aoristos. 
Krisztus áldozatával történt meg. De éppen, mert a szabadulás objektíve 
már megtörtént, lehetséges és szükséges a szabadulásnak a szubjektív döntés 
vonalán is megtörténnie. Isten végbevitt kegyelmes tényeinek indikativuszai 
és poifektumai imperatvuszként és futurumként merednek felenx 's z ó l
játok oda.), A megváltásból megszentelődés lesz, az ajándékból —. feladat

HOMILETIKAI IRÁNY. Kétféle rabság: ez lehet mostani igehirdetésünk 
tárgya. Láttassuk meg világosan az igéből, hogy az ember sorsa —  rabság. 
Pillanatig sem_ élhetünk „senkiföldjén-” Amit a tékozló fiú szabadságnak 
vél, az a bűn sötét rabszolgasága. Aminthogy az atyai ház szolgasága a 
fiáknak járó boldog szabadság. A kérdés tehát nem, az: ,,rabok legyünk, 
vagy szabadok” , hanem, hogy melyik rabság mit jelent a számunkra. A bűn 
szabadságnak csúfolt rabsága kárhozatba torkollik, a megváltottak Istenhez 
kötött rabsága viszont üdvösséget jelent. Isten mindent elvégzett azért, hogy 
a bűn kárhozatos rabságából átmentsen tulajdon iidvösséges rabságába. 
Mindazonáltal mindez mégis naponkénti döntésünk —  odaszánásunk, -— 
tárgya. Ez a naponkénti döntés -—■ odaszánás —  ez a keresztyén élet, ez a 
megszentelődés. Halálos rabság, iidvösséges rabság: ez: a kérdés, válasz- 
szatok !
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A VASÁRNAP JELLEGE. ,,Az evangélium (Márk 8, 1—-9), a 4000 ember 
megveridégelésének csodája, amely különbözik Laetare vasárnapjának a 
kenyércsodáról szóló evangéliumi történetétől (5000 ember megelégítése, 
János 6, 1— 15.). Aj mai vasárnap evangéliumának isteni tettével az Ur 
azt hangsúlyozza, hogy az egyház népének az Ö igazságát és kegyelmét 
kereső vágyódását kielégítve, ezzel együtt minden' gondunkat, szükségünket 
megelégíti a mi testünket magára vevő, értünk testbe jött Isten Fia. Csak 
kitartsunk nála és megmaradjunk őbenne! Ezért emlékeztet az epistola 
váltságunk tényére és megállapítja, hogy a bűn rabszolgaságából és zsold- 
jának a halálnak hatalmából kiszabadítva, egészen Istené, Krisztusé va
gyunk : boldog szolgaságra, szent gyümölcstermésre és örök életre.’ 
(jánossy). Szabó József.

Szentháromság utáni 8. vasárnap
AZ ALAPIGE (Róni. 8, 12— 17) JELENTÉSE. Perikópánkrvak két közép

pontja, fókusza van: a Szentlélek és az istenfiúság. Ez a kettő egybefonó
dik: Isten gyermekei azok, akikben a Szentlélek dolgozik. (14. v.). Alapigénk 
erre a kérdésre felel: Mik a Szentlélek munkájának jelei az ember életében? 
Ugyanekkor a másikra is: Mit jelent Isten gyermekének lenni?

Két részre oszlik:
1. 12— 14. versek. Az első két szó (12. v. ara oun =  következőleg tehát, 

Károli: ,,annakokáért” ) szorosan kapcsolja az előző szakaszhoz (1— 11. v.), 
amelynek tartalma: Isten Lelke lakik bennetek. A következtetés pedig: Isten 
Lelkének jelenléte k ö t e l e z .  (A 12- versben a ,,nem vagyunk adósok” kife
jezés eredetijében a tartozási kötelezettség jelentkezik.)

A kötelezés először is egy negatívum. Nem kell többé szükségképpen 
a sarx-nák és a sarx szerint élnünk. (12. v. Következőleg tehát, testvérek, 
kötelezve vagyunk, nem a sarxnak, hogy sarx szerint éljünk” ). A „sarx"- 
szó, amelyet a magyar bibliánk a szóma.szótól meg nem különböztetve 
ugyancsak testnek fordít s ezzel sok félreértésre ad alkalmat —  Pál após. 
tol szótárában jelenti „az embert a maga vétkes elveszettségében” (Bult- 
mann). A sarx tehát nem testünk anyaga, hanem testünknek és lelkűnknek 
meghatározottsága- Röviden és világosan: megromlott emberi lényünk. —  Az 
Isten Szentlelke nélkül élő ember —  még mindig a 12. versnél tartunk — 
nem tehet mást, életének és legszebb erkölcsi erőfeszítésének is az a vég
zete hogy kénytelen megromlott emberi lénye szerint élni. Érzései, gondo
latai, tettei mind ebből a megromlott talajból nőnek. Ezért: non potesl 
non peccari. Isten1 Lelkét kapni —  azt jelenti, hogy megtörik ez az átko
zott varázs, felpattannak a börtöncellák s van lehetőség új életre.

Ez a lehetőség azonban erőfeszítést kíván tőlünk. Itt van a Szentlélek 
jelenléte kötelezettségének pozitív oldala: a megromlott emberi lényünkből 
fakadó gondolatokat, érzéseket, cselekedeteket naponként megölni! (13b. v.) 
Állandó szembefordulás ez önmagunkkal, a testünkből és lelkűnkből fakadó 
vágyakkal, kívánságokkal, elhatározásokkal. Az Isten Lelkét nem vett ember 
abban látja élete értelmét, hogy önmagát kiélje és irtózik attól, hogy 
önmagát megfojtsa. De a keresztyén ember számára ez az életnek egyetlen 
lehetséges útja. Mert önmagának szabad kiélése feltartózhatatlanul az örök 
halálba visz (13. v- „meghaltok” , a görög eredetiben segédszava is van,
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amely a biztos bekövetkezést, a készülőben Jetet fejezi ki, ugyanez Lukács 
7, 2-ben: „halófélben vala” ). Viszont önmagunknak Isten Lelke által történő 
megöldöklése az örök életre visz („éllek” , futurum). Néhány pár
huzamos hely, hogy mit jelent a: test cselekedeteinek megöldöklése: Gál. 
5, 24. (hamarosan sorra kerülő epistola); Kol. 3, 5; I. Kor. 9, 27; Máté 
18, 8 kk. A keresztyén ember új élete állandó belső küzdelemben valósul mey!

Isten Leikétől vezettetni (14. v!) —  azt jelentig hogy önmagunkkal állan
dóan harcban állanil Valami végzetes megszegényedése lutheri igehirdeté
sünknek, hogy ezt csak inkább a pielista alapon álló igehirdetők hangoz
tatják s a páili, meg lutheri alapokra hivatkozó prédikátorok könnyen meg
feledkeznek róla' Nem Pál és nem Luther szellemében, az bizonyos!

2. A Szentlélek jelenlétének másik ismertető jele, Isten gyermekeinek 
másik vonása: az istenfiúság belső élése. 15— 17. versek.

Ennek első mozzanata a belső bizonyosság. 16. v. élesen elválasztja 
egymástól az Isten Lelkét és a keresztyén ember lelkét. A Szentlélek bizony
ságot tesz a mi lelkűnknek (eredeti szöveg értelme inkább ez), hogy Isten 
gyermekei vagyunk. Nincs arról itt most szó, hogy hogyan! Nyilván az igén 
keresztül! Arról van szó, hogy megtörténik. A lelkűnkben bizonyosság támad. 
Igaz, hlogy istenifiúságunknak soha sincs a lelkűnkben horgonya, hanem 
mindig csak Istenben, a keresztben, —  ez azonban nem jelenti azt, hogy 
lelkűnkben ne lehetne vagy ne kellene személyes bizonyosság felőle. Nem él 
Isten Lelkének vezetése alatt, nem Istennek gyermeke az, aki nem tud 
mély belső bizonyossággal arról, hogy ő Isten gyermeke-

A másik mozzanata az istenfiúság belső élésének az imádság. Az Isten
hez való viszonyunk legközvetlenebb megnyilatkozása itt történik. 15. v.-ben 
,,Abbá! Atya!” vooativus, tehát közvetlen megszólítás- A Miatyánk kezdő 
szava. A gyermeki bizodálom hangja. Csak a Szentlélek hatása alatt szü. 
lelhetik igazi Miatyánk (óh, ez a mártír-imádság!). „Fiúság lelkét kaptátok, 
aki által (en no) . . Isten Lelke munkájának az imaéletünkben, annak 
hangjában és bizodalmában tükröződnie kell. — Szemben van ezzel egy 
másfajta viszony az Istenhez: a rabszolga rettegése önkény-urától. „Nem 
rabszolgáság lelkét kaptátok, hogy ismét félelmet kelljen éreznetek . . .”

A harmadik mozzanata az istenfiúság Isten' Lelke által átélt valóságá
nak: a reménység. 17. v. Isten „öröksége” vár ránk (az apa és gyermek 
viszonyának képe folytatódik az öröklés képében is) : az örökélet. Ezt az 
örökséget csak Jézus Krisztussal való közösségben érjük el- A vele való 
közösség az Ő sorsában való osztozást jelent: most szenvedést, egykor 
dicsőséget (doxa, lásd Szentháromság utáni 4. vasárnap feldolgozását!)-

A Szentlélek által gyermeki bizonyosság,, gyermeki imádság és boldog 
gyermeki reménység: ez az istenfiúság valóságának belső átélése..

HOMILETIKAI IRÁNY. A Szentlélek a mai gyülekezeteink tudatában1 
homályos és megfoghatatlan „valami” . Nem tudnak Vele mit kezdeni! Ahol 
pedig érintkezik a gyülekezet élete szektásokéval, lőtt a Szentlelket rend
kívüli jelenségekben, abnormalitásokban vélik felfedezni. Prédikációnkban 
mutassuk meg, hogy Isten Lelke milyen hétköznapi, nélkülözhetetlen moz
gatója a keresztyén életnek. Igehirdetésünk fonalául ilyen gondolatok kínál
koznak: A keresztyén élet hajtóereje (a 14. v. az ige középpontja); vagy: 
Isten gyermekeinek ismertető jelei. Láttassuk meg: a Szentlélek munkája az 
erkölcsi élet küzdelmében, hitbizonyosságban', bizodialomban, imádságban-.
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reménységben jelentkezik- Tudom jól, hogy híveink többségéből hiányzik 
Isten Lelkének ez a munkája, de miközben megmutatjuk, hogy mi a Szent
lélek munkája a keresztyén ember életében, az igehirdetésen keresztül ez a 
munka meg is kezdődhet vagy folytatódhat lelkűkben,

A VASÁRNAP JELLEGE. Az ó-egyházi evangélium (Máté 7, 15— 23) 
üzenete: Az igazi keresztyén élet ismertetőjelei a gyümölcsök. Az epistoila 
megmutatja: mik ezek a gyümölcsök s Isten Lelkének munkája nyomán 
hogyan érnek. A vasárnap témája: A Lélek gyümölcsei. Veöreös Imre

Szentháromság utáni 9. vasárnap

A Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok liturgikus színe a zöld: a 
növekedés jelképe. Ezek a vasárnapok ugyanis árra utalnak, hogy mikép
pen kell a keresztyén életben állandóan növekednünk!

AZ ALAPIGE (I. Kor. 10:1— 13.) JELENTÉSE. Igénket csak a háttér 
figyelembevételével tudjuk helyesen' értelmezni.

Korinthus városa a Kelet és Nyugat közötti útvonal legfontosabb érint
kezési pontja lévén, rendkívüli gazdagságra tett szert. Római hivatalnokok, 
katonák mellett dúsgazdag kalmáiíok és (kikötői csőcseléknépek lakják. 
Gazdagságából következik, hogy züllöttség, kicsapongások, orgiák tanyája. 
Romlottságát már Aristophan'es kipellengérezi, a „koTinthiadzein” kifejezés 
pedig a legmélyebb erkölcsi fertővel egyértelmű. Nem csoda, hiszen Venus 
kultuszában ezer papnő hódol ebben a városban a szerelem istennőjének!

Valamennyi keresztyén gyülekezet közt kicsiny korinthusi gyülekezetét 
félti leginkább Pál- Nem ok nélkül. Rövid idővel távozása után már érte. 
sítést kap, hogy a páráznaság bűne kezd beférkőzni a gyülekezetbe. Ezért 
írja levelét.

Fejezetünkben ,tpéldaképperí’ az apostol a pusztai vándorlások szomorú 
és mégis dicsőséges korára utal. Nem véletlen, hanem isteni tervszerűség 
irányította a vándor nép életét és hite megpróbálásaképpen számtalan 
kísértésnek vetette alá őket. Ezek a kísértések beletartoznak Isten üdvtervébe- 
mert csak így láthatja meg, hogy a hit valóban életet meghatározó hit-e vagy 
pedig üres vallásosság, bizonytalan lelkiállapot csupán? Ugyanakkor a „ki
emelkedést”  is megadta n'ekik, mert az élő Krisztus követte őket. Akik meg
ragadták öt, azokat megtartotta, de akik elvesztették szem elől és a bál
ványimádás, paráznaság, zúgolódás kísértései karjai közé vetették magukat, 
azokat elveszni engedte.

A 3. és í .  vers a páli theológia egyik legremekebb meglátása. Eleve 
eldönti azt a vitát, amelyen a zsidó és keresztyén theológia évezredek múlva 
is vitatkozik: lehet-e az ószövetséget önmagában értelmezni, vagy nem? Pál 
kimutatja, hogy az -Ószövetség értelme Krisztus, vala|mint: Krisztus az 
Ószövetségben gyökerezik.

Az Ige értelme: a korinthusi keresztyének lássák meg, hogy Isten egy 
olyan környezetbe állította őket hitük megpróbálásaképpen, amely telve 
van ördögi kísértésekkel. De a kísértéseket csak próbaképpen adja az Isten! 
és nem azért, hogy áldozatul essünk nekik. Erre szün'et nélkül vigyázniok 
kell- Nem kevés hitet, odaadást, türelmet. Isten iránti szeretetet, áldozatot 
követet ez, de Isten gazdagon fizet azoknak, akik kitartanak. A fizetség éppen 
a ,,megmaradás” .

2
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HOMILETIKAI IRÁNY. Igehirdetésünknél induljunk ki a korinthusi 
viszonyok jellemzéséből, majd utaljunk arra, hogy napjaink is ugyanilyen 
kísértéseket rejtenek magukban. A vagyoniasság, materializmus virágkorát 
éli, az egyéni érdek, önzés, valamint az erkölcsi szabadság valóságos bál
vánnyá lett, az istenhit felesleges gyámkodás. Hangzatos jelszavak mögött 
burkolt Isten-ellenesség húzódik meg, az autonómiára törő ember ostoba 
Bábel-tornya építése.

Isten gyermekei azonban nem úszhatnak az árral. Meg kell látniok 
hogy a megmaradás útja a kegyelembe való belekapaszkodás. A történelem 
folyamán a hitetlenség mindig a bukás előidézője, a hit pedig az emelkedés 
és fejlődés lehetségesítője volt. Ahogy a Példabeszédek írója mondja: Mikor 
nincs mennyei látás, a! nép elvadul, ha pedig megtartja a törvényt, mely 
igen boldog!

A VASÁRNAP JELLEGE. Az ó-egyházi evangélium az epistola alátá
masztása. A keresztyének példát vehetnek a hamis sáfár (Luk 16:1— 12) 
eszességéről, ügyességéről.

Csernátfalu. Kiss Béla.

Szentháromság utáni 10. vasárnap
AZ ALAPIGE (I. Kor. 12:1— 11) JELENTÉSE. A levél 11— U . része az 

istentiszteleti szokásokra vonatkozik. A tévtanok nemcsak a hívek erkölcsi 
életét rontották meg, hanem az istentiszeleli életet is. Az előző (11.) feje
zetben az apostol a nőknek az istentiszteleti életben játszott szerepét tisz
tázza. Mivel a keresztyénség a nők pogány alárendelt állapotát megszüntette, 
a gyülekezet egyes nőtagjai túlkapásokra ragadtatták magukat. Ebben a 
fejezetben' pedig, az 1—-11. versekben arról van szó, hogy némelyek a , nyel
veken szólási képességükkel" túlzottan dicsekedtek, mások pedig azon ver
sengtek, hogy melyik „kegyelmi adomány’’ (charizma) értékesebb.

Textusunkban az apostol mindenekelőtt azt szögezi le, hogy minden 
charizma fontos és a Jézus Krisztus ügyének szolgálatában áll (ugyanaz a 
Lélek.). Szükséges a nyelveken’szólás, mert a Lélek jelenlétét bizonyítja, de 
szükséges a józan bizonyságtétel is. Kár versengéseket előidézni emiatt. Az 
egyik embernek bölcseség, a másiknak tudomány, a harmadiknak hit, a ne
gyediknek gyógyítás ereje, az ötödiknek csodatevő erők, a hatodiknak prófé- 
tálás, lelkek megítélése, nyelvkészség stb. adatik. Ezeket pedig mind EGY- 
nek, Krisztusnak a szolgálatába kell állítani s ez lesz az egész népnek is a 
hasznára. (Lásd a fejezet második felét.).

HOMILETIKAI IRÁNY. Prédikációnknál "Italán leghelyesebb a népi 
gondolatból kiindulni, ez ma amúgy is általános szokás.

A nép” mindnyájunk számára fontos probléma. Magyar népünk sorsa 
hitünknél fogvaj is égető kérdésünk. Különösem ma, a sok tragédia, vér
ontás, szétdúlás után. A magyar népnek a jövőjét pedig elsősorban az igaz
ság megszerzése biztosítja. Melyik igazság? A Lélek kijelentésének igazsága. 
Ezt az igazságot hirdeti az egyház, ezt az igazságot terjeszti a maga eszkö
zeivel: templomi és házi, magánistentiszteleteivel, evangélizációkkal, konfe
renciákkal. Ebben a munkában szívesen vár és hív mindenkit: gyermeket, 
ifjút és időset foglalkozásra és nemre való tekintet nélkül- Várja, hogy 
kinek-kinek adottsága a Krisztus ügye szolgálatába állíttassák. Szükség van 
a földműves, iparos és értelmiségi hitére, a tudós bölcseségére éppen úgy,
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mint az egyszerű ember bizonyságtevésére. Szükség van arra, hogy mindenki 
a maga egyéni adottságai szerint tegyen bizonyságot a Krisztusról naponta 
és állandóan.

Ha Krisztus Lelke így megragad minket és nemzetünket egy bizony
ságtevő nemzetté teszi, akkor valóbatí minden okunk meglesz bizalommal 
tekinteni népünk jövője elé. Eddigi tragédiánkat minden esetben az okozta, 
hogy emberi akaratok áldozataivá lett nemzetünk; most pedig azért kell 
könyörögnünk, hogy Isten akarata szerint indulva megnyerhesse Isten Or
szágának a dicsőségét.*

A VASÁRNAP JELLEGE. Az ó-egyházi evangélium az epistola alátá- 
evangélium szabja meg: Jézus sír Jeruzsálem felett (Luk. 19, 41—48.). Jeru
zsálem az egész zsidó népet, átvitt értelemben valamennyi népet jelké
pezi, így vasárnapi témánkat ,,/síen és a nép” cím alatt foglalhatjuk össze. 
Központi gondolat: „  Az igazság felmagasztalja a a nemzetet, a bűn pedig 
gyalázatára van a népeknek” (Példab, 14:34.). L. Lesimg fiir das Jahr dér 
Kirche, 560- o.

Krisztus nélkül minden nemzetmegtartási erőfeszítés eredménytelenné 
válik.
Csernátfalu. Kiss Béla.

Szentháromság utáni 11. vasárnap
AZ ALAPIGE II. Kor- 15:1— 10.) JELENTÉSE. Textusunk a feltámadás 

problémáját tárgyalja. Úgy látszik, hogy a sok tévtannal együtt a feltáma
dás tagadása is belopódzott a korinthusi gyülekezetbe, vagy legalább is 
„elfogadhatóbb módosítások” jelentkeztek a hívek felfogásában. A feltáma
dás kérdése botránykő a természeti emberre nézve mind a mai napig és 
valószínűleg, hogy a tévtanítók éppen ezt a legkézenfekvőbb hitigazságot 
kezdték ki s ez zavarhatta a gyülekezetei. A 8. és 10. versben az apostol 
hirtelen szeszélyes térre csap át és önmagát hozza fel a Krisztus feltámadása 
bizonyítékául (,,nekem is megjelent” ), ezzel kapcsolatban pedig arra utal, 
hogy „többet dolgoztam mint azok mindnyájan” . Valószínűleg itt is hangoz
tatni kezdték az aknamunkások, hogy Pál tulajdonképpen nem is igaz: 
apostol, mert nem Krisztus hívta el a. szolgálatra.

Az Ige hatalmas bizonyságtevés amellett, hogy a meghalt és eltemetett, 
de feltámadt Krisztusról csak az tehet igazán bizonyságot, aki Vele együtt 
meghalt, eltemettetett és feltámadt. Pál valóban elmondhatta ezt magáról, 
mert ,,háborgatta az Isten anyaszentegyházát” , de Isten kegyelme megölte

* A szerző lapunk más helyén kifejtett álláspontja szerint a fentiekben 
megszabott homiletikai iránynál „együtt nézte” az evangéliumot és az epis- 
tolát. így az epistolának határozott gyülekezeti vonatkozása nemzeti vonat
kozássá változott. Nem tudok szabadulni attól a látásomtól, hogy nekünk 
mindig egyedül az alapige-adta irányban szabad elindulnunk s nem köze
líthetünk kívülről vett szempontból hozzá. Még a másik ó-egyházi perikópa 
szempontjából sem, ha annak nyilván nincs belső, mély és önmagától adódó 
kapcsolata vele. Igehirdetésünk rossz házassággá válhatik, ha benne két 
nem összeillő igével próbáljuk egyiket is, másikat is magyarázni és alkal
mazni. (Szerkesztő.).
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benne a régi embert és feltámasztotta új szolgálatra. De ebből az is követ, 
kezik, hogy ő nem „önmagát hirdeti” , hanem Az beszél belőle, aki őt meg
ölte és feltámasztotta. Ez a bizonyságtevés, ez az ,,énünk” teljes félredobása 
és a Krisztus igazságának tökéletes elfogadása az az alázatosság, amit 
Isten elvár a híveitől ést csak ez a magatartás vezethlet el másokat is a 
„halottak feltámadására” , az új életbe való bekapcsolódásra’*

HOMILETIKAI IRÁNY. Prédikációnk kiindulási pontjául talán leghe
lyesebb lenne az emberek önmaguk erejébe vetett hitének hamisságára rá
mutatni. Túlságosan sokat adunk az emberi adottságokra, elfelejtjük, hogy 
mindezek mérgezve vannak a bűn révén. Ez a „kevélység” egyaránt pusztít 
az egyház és a világ berkeiben. Holott új életre, feltámadásra egyedül 
a Krisztus ereje vezet el, ennek pedig szüksége van arra, hogy az ó-ember 
megölessék és eltemettessék. Lemondani magunkról, semminek ítélve ma
gunkat, feladni egész természeti mivoltunkat és átadni magunkat a kegye, 
lemnek, ez az uj világ építésének a titka.**

A VASÁRNAP JELLEGÉT itt az evangélium szolgáltatja: az igaz bűn- 
bánat döntő szükségessége a mesterkélt felett (Luk. 18, 9— 14.).

A ,,Lesünk” így fogja össze a vasárnap üzenetét: „ Isten a kedélyeknek 
ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad" (!• Pét. 5b.).

Igaz bűnbánatot, alázatosságot csak Krisztus adhat az övéinek. Krisz 
tusban vámszedők, megölt és eltemetett, de feltámadt bizonyságtevők. Nél
küle csak a vallással is visszaélő kevélyek lehetünk. A mi hitvallásunk csak 
az lehet: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által 
végeztetik el.”
Csemátfalu. Kiss Béla.

Szentháromság utáni 12. vasárnap
Az ALAPIGE (II. Kor. 3, 4—d l.) JELENTÉSE. Központi gondolat: min

den emberi kiválóságtól függetlenül az evangélium hirdetőjének Istentől 
nyert ,,méltósága” van. Ezt nem nekifeszülő igyekezettel, vagy emberi erő
feszítéssel lehet megszerezni. Amiről az apostol beszél, az a szolgálattal 
együtt megkapott drága ajándék,, ami természtesen égő és hűséges életet 
követel.

Az apostol mer beszélni szolgálatának a „méltóságáról" gyülekezete előtt. 
A gyülekezetben elterjedt helytelen vélekedések tették ezt szükségessé. S

* Figyelnünk kell arra, hogy alapigénkben a ,,feltámadás” nem az új 
élet értelmében kerül elő, mint pl. Róm- 6, 4-ben, Kol. 3, 1. értelmében 
sem, hanem egészen határozottan a testnek feltámadására vonatkozik s 
nem értendő jelképesen'. (Szerkesztő.).

** Ha az alapige hűséges tolmácsolói akarunk lenni, akkor prédiká
ciónk is alig foglalkozhatik mással, mint a halottak feltámadásának köz
ponti kérdésével s azokat a modern kételyeket veheti sorra, amelyek ma 
élnek gyülekezetünkben a feltámadással kapcsolatban, továbbá megmutat
hatja, hogy ezen a hitcikkelyen áll vagy bukik keresztyénségünk. Ha ez 
nem igaz, akkor hazúgság és színjátszás, legjobb esetben délibábkergető va
lótlanság a keresztyén hit és egyház. (Szerkesztő.)
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amit tesz, nem a maga személye érdekében teszi, hanem azért, hogy téves 
emberi vélekedéssel szemben helyes látásra segítse a gyülekezetét.

1. A szolgálat ,trrvédftósága." független minden emberi véleménytől. 
lappén ezért vele kapcsolatban félre beli tenni minden emberi vélekedést. An
nak a ,,bizodalomnak” a forrása, amellyel az apostol igehirdetői szolgálatára 
tekint, nem a saját véleménye, még csak nem is szolgálatában tanúsított 
hűsége, vagy annak nyomán megmutatkozó kiváló eredmények- Ezek mind 
hamis képet nyújthatnának. Szolgálatára vonatkozó látásának éppen úgy 
Istentől kell 'ennie, mini szolgálatra való alkalmasságának (5. v.).

2. A szolgálat méltósága mutakozik meg abban is, hogy minden emberi 
feltételtől függetlenül Isten képesít reá. Itt semmivé válik az, ami embertől 
lelik. Nem lehet számolni mással, csak az „isteni! adottsággal” . Isten az, 
aki minden emberi alkalmasságtól függetlenül, sőt annak ellenére, alkal
massá tesz az igehirdetés szolgálatára. Így soha se lehet a szolgálatot gátló 
meddő problémává, hogy alkalmas vagyok-e rá vagy sem, mert egyszerűen 
az a helyzet, hogy nem vagyok alkalmas önmagámban és önmagámtól. 
Istennek azonban hatalma van ,,alkalmasítani” (5— 6. v.).

3. A szolgálat méltósága1 mutatkozik meg abban is, hogy Isten nagy 
embermentő tervének a közvetítője. Ez azt jelenti, hiogy általa- jut el 
a Lélek megelevenítő ereje mindenekhez (6. v.). Ezért „léleknek a szolgá
lata” (8. v.). Ebben a hu-Haszagú világban (Ez. 37.) rajta kereszttől 
árad szét az Isten által támasztott új élet diadalmas ereje. Ez az „igazság 
szolgálata” (10. v.). Ebben a bűn alá rekesztett világban, ahol az Istentől 
való elszakadás következményeképpen minden a feje tetejére áll és a kár 
hozat rőt fénye von be mindent, az igehirdetés szolgálatán keresztül érke
zik el az örömhír: rendbe jöhet a dolgunk Istennel, van nagyszerű lehető, 
ség reá (Megigazulás. — L. a következő vasárnap epistoláját-).

4. Végül pedig a szolgálat méltósága mutatkozik meg abban, hogy 
reá Isten dicsőségének a fénye hull. Ezt az apostol Mózes szolgálatával való 
összehasonlításban mutatja meg. A zsidókból lett keresztyének számára ez 
az összehasonlítás rendkívül szemléletes és beszédes volt. Előttük Mózes 
úgy állt mint) az ÓT legnagyobb prófétája. Hogy ezt az összehasonlítást 
jó l megérthessük, figyelnünk kell II. Mózes 34, 29— 35-re. Mózes szolgálata 
a törvénynek s éppen ezért a halálnak és kárhozatnak a szolgálata (7/b. 
9/b. v.). Mennyivel inkább megmutatja Isten „doxáját” azon a szolgálaton, 
amelyik az örök életet hordozza ebben a világban- (11. v.). Ennek a szolgá
latnak nincsen tehát saját fénye. Fényét egyes-egyedül Istentől nyeri. S 
egyszerűen csak azért, mert tetszett az Istennek, hogy az evangélium hir
detőinek szolgálatán is megmutasson valamit tulajdon dicsőségéből.

HOMILETIKAI IRÁNY: Igehirdetésünk számára kettős lehetőség adódik. 
Arra a tényre gondolva, hogy miiyen helytelenül, egészen emberi szempon
tok szerint s éppen ezért alapjában rosszul ítélik meg gyülekezeteinkben 
az igehirdetői szolgálatát, adva van an'nak a lehetősége, hogy azt helyes 
megvilágításban állítsuk a gyülekezet elé. Természetesen ez nagy bátorságot, 
de mégnagyobb alázatot követel tőlünk. Nehézzé teszi számunkra a szolgá
latunkról való ilyen számadást az is, hogy alig áll mögötte az a hűséges, ma
gát egészen elégető é ti, mini az. apostolnál. Magyarán: a híveink nem lát
ják eléggé rajtunk, hogy mi magunk elég komolyan vesszük ezt a szent és 
Isten dicsőségének a fényével bevont szolgálatot. Ha mégis beszélünk róla,
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szavaink mögött valamiképpen át kell izzania annak a bűnbánatnak, amelyet 
készülésünk közben tartottunk, éppen szolgálatunkra nézve. Az igehirdetői 
szolgálatot szembe állíthatjuk azután1 olyan hivatásokkal, amelyeket 
manapság igen sokra tartanak s mint Pál Mózes szolgálatával szemben, mi 
ezekke az emberileg igen értékelt szolgálatokkal szemben mutatjuk meg 
igénkből a gyülekezetnek az igehírdetői szolgálat isteni ,„méltóságát” . —  
A másik lehetőség sem állít bennünket sokkal könnyebb feladat elé. A 
gyülekezetben bármely Krisztuséit és az ő  küldetésében végzett, talán 
emberi tekintet előtt nagyon is jelentéktelen és gyarló szolgálatra is hull 
Isten dicsőségéből valami fénysugár. A két lehetőséget össze is lehet kap
csolnunk egy igehirdetésben.

A VASÁRNAP JELLEGE. Az ó-egyházi evangélium: Márk 7, 31— 37. A 
két perikópából az a Jézus lép elénk, aki az emberi élet minden bajában, 
a legnagyobb bajában is, közvetlenül is, meg szolgáin keresztül is az 
egyetlen segítséget hozza. Az igehirdetői szolgálat, de még a legkisebb ke. 
resztyén szolgálat is annak a Jézusnak a megmutatása, aki segíteni kész 
kötíyörülettel és a hathatós segítés hatalmával jár az emberek között- Ebben 
a mi mostani, beteg, megkötözött és Isten felé süket világunkban is

Laborczi Zoltán.

Szentháromság utáni 13. vasárnap
AZ ALAPIGE (Róni. 3, 21— 28.) JELENTÉSE: Hajlandók vagyunk ezt 

az igét azonnal a „hit által való megigazulás” szempontja alatt vizsgálni. 
Most mégis a helyes megértés érdekében arra van szükségünk, hogy textu. 
sulikat a dogmától függetlenül próbáljuk megérteni.

Annak, amiről itt olvasunk, örök időszerűsége van. Ez az ige valami 
hallatlanul újszerű és az idő végtelenjében soha múlttá nem, váló, mindig 
aktuális esemény felé irányítja tekintetünket: ,,Most azonban...” (21. v.) 
Vele Isten egy rég történt eseményen keresztül a mostani jelenre nézve visz 
véghez sorsdöntő jelentőségű dolgokat- Az az esemény, melyen itt meg
nyugszik az apostol tekintete, a történelem egy bizonyos pontján ment végbe 
ugyan, —  pontosan meg lehet mondani az idejét, —  de a „mostani időt” 
(26. v.),is épen olyan döntő módon határozza meg. Ez az alapja annak, hogy 
igénk a gyülekezet és az egyes ember életének ma adott helyzetében is 
tsorsdöntőén” szólalhat meg. Világosan tudni kell az igehirdetőnek, hogy az 

a pillanat, amikor ennek az igének üzenetével gyülekezete elé áll, Isten 
Lelkének munkájaképpen döntő ,,most pedig” -gé válik gyülekezete számára.

Azt az esem énytamelynek a mostani jeleit számára ilyen döntő jelen
tősége van, igénk két kifejezéssel jelöli: ,,Krisztus Jézusban való váltság” 
(24. v.) és ,,eleve rendelt véres áldozat” (25. v.). Mindkettő ugyanazt az 
egyetlen valóságot jelenti: a keresztet. Ez áll textusunk középpontjában. Itt 
van az a fényforrás, ahonnét világosság árad textusunk egészére is. S 
ugyan ebből a fényforrásból árad világosság az élet egészére nézve is- A 
kereszt az a hely, ahonnét nézve egyedül helyesen ismerhetem meg Istent, 
a világot is, meg önmagamat is.

1. Itt a kereszten, Jézus váltságában lepleződik le az ember igazi álla
pota (23. v. és megelőzően a 8— 18. v.). Végzetes eltévelyedés: ,,vétkeztek” , 
és szörnyű mélyre zuhanás: „senkinek sincs része Isién dicsőségében.” Ez
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alól nincs kivétel, bármennyire is igyekszik szépíteni, tagadni a mai ember. 
Természetesen ezt a mai embernek hiába próbáljuk bárhogy is bizonyítani, 
nem ad neki hitelt. Még addig Italán hajlandó elmenni, hogy igen, hát gyarlók 
vagyunk. Ennek a végzetes állapotnak igazi mélységére csak akkor döbben 
rá,i ha előbb szembetalálja magát a kereszttel. Igazi bűnismeretre csak a 
kereszttel szembesített ember jut el. Igehirdetésünkben erre nagyon komo
lyan ügyelnünk kell. —  Az ember igazi állapotával együtt természetesen 
lelepleződik itt végeredményben az egész hitetlen emberség, amelyik nincsen 
tudatában Istentől elszakadt állapotának és éppen ezért egyáltalán nem 
is törődik azzal, hogy hányadán is áll Istennel.

2. Azután a kereszt kizárja annak a legkisebb lehetőségét is, hogy em
beri erőfeszítéssel magam, próbáljam rendbehozni dolgomat Istennel. Itt tehát 
lelepleződik a vallásos emberek serege. Ez a tömeg van ott általábanvéve 
szószékeink alatt. Külsőleg jól mutató vallásos gyakorlatokkal (istentiszte
letre való járás, szerény adakozás stb.), szóval a „törvény cselekedeteivel” 
elrendezhetni vélik dolgukat Istennel. Legalább olyan tévedés áldozatai 
mint a teljesen hitetlen ember. Lehet, hogy még veszedelmesebb is, mert a 
hitetlenségből könnyebb megtérni, mint a vallásosságból. A vallásos ember 
azt képzeli, hogy vezet út tőlem Istenhez. Tetszett azonban' az Istennek ezt 
az útat egészen járhatatlanná tenni: „törvény nélkül jelent meg az Isten 
igazsága...” (21- v. 28. v.).

3. Ugyanitt azonban feltárul az egyetlen lehetőség is. Ezt a lehetőséget 
Isten maga szerezte. Ö nyitotta meg az egyedül járható útat. S ez nem 
ábránd kegyes emberi elképzelés. Ez a megoldás: (,,Isten igazsága” ) ,,meg
j e l e n t Ebben a megoldásban Isten csodálatos irgalma tárul fel előttem 
(25.-és 28. v). Ez a megoldás teljességgel ajándék: „ingyen az ő kegyelmé
ből” (24. v-). Ezt a megoldást egyedül csak a Jézus Krisztusban való hittel 
lehet megragadni. (Sorozatosan ismétlődő kifejezések: 22, 25,, 26, 27. ver
sekben.). Ez a megoldás kikapcsol minden emberi érdemet, a dicsekedésnek 
a legkisebb lehetőségét is. (27. v.).

HOMILETIKAI IRÁNY: Igehirdetésünkben három vonalon is elindulha
tunk- Megkeményedett hitetlen gyülekezetben — tehát olyanok között, akik 
egyáltalán nem döbbentek még rá arra, hogy rendezni valójuk van Istennel, 
—• éppen erre kell rádöbbentenünk őket. Itt a 23. vers erőteljes megszólalta
tására van szükség a keresztnek a fényében. Le kell -itt lepleződnie a végze
tesen eltévedt embernek, hogy feltárulhasson számára az egyetlen megoldás 
lehetősége, éppen a keresztben. Templomod gyülekezetben, ahol tehát a 
,,vallásos emberek” seregével állunk szemben, az általuk járt út céltalansá. 
gát kell megmutatnunk és minden emberi igyekezet hiábavalóságára rádöb
bentenünk, hogy vele szemben megnyílhasson az egyetlen járható út: hit 
által Jézus váltságában. Ebben az esetben is, meg az előzőben is igehirde
tésünk inkább evangélizáló jellegű lesz. Végül a  harmadik vonal azok felé 
a híveink felé, akik már elfogadták az Isten által szerzett megoldást. 
Ennek a megoldásnak az örömére kell emlékeztetnünk őket s így igénk 
hitben járásuk új megerősödését jelenti majd.

A VASÁRNAP JELLEGE: A rajtunk szeretettel könyörülő Úrról szól 
ezen a vasárnapon minden. Az evangéliummal (Luk. 10, 33—37.) azon az
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úton kereshetjük a kapcsolatot, hogy az Istennel rendbejött ember tekinte
tének azonnal a másik ember felé kell fordulnia. Ebben az esetben az evan
gélium útmutatás lesz az epistolában meghallott üzenet gyakorlati élése 
télé, Laborczi Zoltán.

Szentháromság utáni 14. vasárnap
AZ ALAPIGE (Gál. 5, 16—24) JELENTÉSE. Igénkén végighúzódik a 

,,test” és a  ,Lélek” ellentéte. De nem az emberi testnek és léleknek a köz- 
gondolkodásunkban meghonosodott értékeléséről, a biblia mérlegén teljesen 
tarthatatlan platonizmusról vart szó. Erről az igéről csak humanista idealista 
prédikálhatna úgy, hogy testünk alacsony ösztönei felett úrrá kell lennie a 
nemes léleknek! Magyar bibliánk is félrevezető a  17. versben, ahol a 
,,lélek” szó kis betűvel olvasható, ellentétben a 16- és 18. verssel, ahol már 
a nagybetű is emlékeztet helyesen a Szentlélekre. Mert Róla van szó ! A 
,,lest” pedig: a sarx, megromlott emberi lényünk (Lásd részletesebben Szent- 
háromság utáni 8. vasárnap alapigéjének jelentésénél). Ha valaki mégis ra
gaszkodni próbálna az emberi test és lélek magyarázatához ezen a helyen, 
csináljon ellenpróbát: A ,,'test cselekedetei” címén egy sereg egészen nyilván
valóan ,,lelki” jelenség található: féltékenység, harag, önzés, irigység 
(20— 21. vers.).

l.Megromlott emberi lényünknek (sarx) és a Szentiéleknek ellentéte a 
keresztyén ember életében is jelentkezik. Az apostol azokról beszél, akiket 
Isten Lelke mozgat, és mégis számolniok kell az ó-emberük valóságával. Az 
utolsó évtizedben foglalkoztatta a teológiai berkeket az a probléma, hogy 
Pál apostol Róm. 7, 14— 24-ben a keresztyén ember belső harcát írja.e le, 
vagy pedig a még Krisztus nélkül élő ember tusáját. Lehet, hogy ott az 
utóbbira gondol az apostol (ennek a kérdésnek megvitatásába nem mehetünk 
most bele), de hogy az a szakasz Pál apostol előtt a hívő keresztyén ember 
életére is érvényes, az éppenl mostani textusunkból nyilván kivi
láglik- A „test” és Lélek harcát a keresztyéni ember életében a 
/ 7. vers világítja meg: „Mert a sarx a Szentlélek ellen tör, a
Szentlélek pedig a sarx ellen, mert ezek egymással harcban állnak, hogy ne 
azokat cselekedjétek, amiket akarnátok” (így az eredeti szöveg).

2- Miben jelentkezik megromlott emberi lényünk valósága? A kívánsá
gokban (16, 24. v.), amelyek a szenvedély erejével törhetnek fel (24. v. az 
„indulat” szó eredetije ,,szenvedélyt” jelent.).

3. A harc a feltörő kívánságok és szenvedély-rohamok végrehajtásának 
kérdésénél é{eződik ki. 16b. v. De a harcot megelőzi egy hatalmas tény a 
keresztyén ember életében: a Kereszt ténye (24. v.). Mert ott már halálra- 
ítéltetett megromlott emberi lényünk mindért bűnös kívánsága és érzése- 
(Róm. 6, 6.). Sőt továbbmenve: Jézus Krisztushoz tartozónak, az evének 
lenni —  azt jelenti, hogy vállaltuk is azt, ami a  kereszten végbement: a 
hitünkben mi magunk is odaszegeztük, megtagadtuk, elítéltük és halálra 
szántuk mindazt a gonosz kívánságot, ami testünkből és lelkűnkből napon
ként előtör. (24. v..ben „megfeszítették” act. aor., a múlt adott pillanatában 
általunk végbevitt tény.). Hogyan ápolgatnánk azokat az érzéseket, amelyek
ért Jézus Krisztus vérét adta?!
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4. Mit kíván tőlünk ez a harc? Nem említi most igénk az erőnk megfe
szítését és akaratunk bevetését (Szentháromság utáni 8. vasárnap p-erikópá- 
jánál láttuk, hogy erről is szó M n, s hogy a Szentlélek gyümölcsei nem 
hullanak ölünkbe, hanem állandó kemény, önmagunkkal vívott küzdelemben 
valósulnak meg, —- de most itt, a másik oldalon van a hangsúly), —  hanem 
élet folytatásunkban Isten Lelkének való engedelmességet. Teret a Szentlélek, 
nek életünkben! S Ha [ez megvan, akkor a Szentlélek megküldi bennünk győ
zelmesen a harcát! A 16- vers ugyanis az eredetiben így hangzik: „Mondom 
pedig, Szentlélek szerint járjatok (az életfolytatást jelzi a görög ige), s 
akkor a sarx kívánságait nem fogjátok végrehajtani. (Az „ou mé” valamilyen 
jövőben bekövetkező eseménynek a leghatározottabb formájú tagadása, L 
Bauer-szótár; ugyanígy Jel. 2, íl/b-benj. A 18. v-ben a Szentiélektől való 
vezetetésről, hajtatásról van szó (v. ö. Róm. 8, 14). A 22. v.-ben pedig gyü
mölcsöknek neveztetik mindaz a látható eredmény, amelyben Isten Lelke 
győzött megromlott emberi lényünk gonosz érzései felett- Ha a Szentlélek 
kifejtheti munkáját egy-egy ember életében, ott érnek a munkájának kon
krétumai is.

5. Olyan világos tehát, hogy a  keresztyén ember számára az új élet 
nem jelent új törvényt. Igénk kétszer is hangsúlyozza, hogy amiről itt szó 
van, annak nincs köze a törvényhez. ,,Nem vagytok törvény alatt” (18b. v.j. 
Sőt: ,,Az ilyenek ellen nincs törvény” (23. v.). Tehát: akikben dolgozik a 
Szentlélek, azoknak lelkiismeretét nem rettentheti többé a törvény —  ma
gyarázza ezt a verset Luther. Nem kell örökké remegve méricskélniük, hogy 
vájjon elég-e bennük a szeretet, a hűség és így tovább (H- W. Beyer.).

6. Ugyanakkori mégis halálos komoly marad számukra a cselekedetek 
kérdése. 21b. v. Azok a keresztyének, akik megromlott emberi lényük szerint 
élnek, Isten országát nem fogják örökölni (fut.). Az eljövendő ítéletre tör
ténik 'emlckeztelés: „amelyről előre mondom n'éktek. . . ” Az utolsó napon 
nem mondhatjátok, hogy nem figyelmeztettelek már előre.

7. Most már csak egy pillantás arra, hogy miben konkrétizálódnak 
megromlott emberi lényünk kívánságai és miben mutatkoznak a Lélek gyü
mölcsei? Az elsőről azt mondja az apostol, hogy az világos (,,nyilvánvaló” ) - 
A felsorolásban (19—21. v.) főként nemi bűnök és a  szeretet hiányából fa
kadó vétkek szerepelnek. Fordításuk igénk sorrendjében: házasságtörés (fon
tos kódexekből hiányzik), paráznaság, tisztátalanság, kéjelgés, bálványimá
dás, varázslás, ellenségeskedések, harc, féltékenység, haragok, önzések, viszá
lyok, pártoskodás, irigységek, gyilkosságok (szintén hiányzik a legjobb kéz
iratokból), részegségek, lakmározások. A Szentlélek munkája pedig ezekben 
jelentkezik: szeretet, öröm!, békesség, türelem (másokkal szemben), ba
rátságosság, jóság, hűség (emberekhez), szelídség, önmegtartóztatás. Ahol 
valamelyik keresztyén embernek életében ilyenek nem teremnek, baj van ott 
a Léleknek való engedelmességgel.

HOMILETIKAI IRÁNY. A keresztyén ember életében a cselekedetek, a 
magatartás, az életfolytatás kérdése kerül élű igénk alapján. Egy kérdés, 
amelyet egyes igehirdetők ritkán vetnek fel teológiájuk alapján, más igehir
detők meg ritkán válaszolnak meg helyesen teológiátlanságuk alapján. Vessük 
fel hát most ezt a kérdést és adjuk meg rá hűségesen1 az ige feleletét! A 
textus életközelségbe hozása magától adódik. A szenvedélyig fokozódó vá
gyak, önzésnek, •tisztátalanságnak, szeretetlenségnek érzései, a „testnek” az
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ige által felsorolt önmagunk és mások életében szembeötlő cselekedetei —  
mind az élet valósága- A 22. vers is közel van' híveinkhez mert éppen ez az, 
ami hiányzik a családi otthonokból, ember és ember viszonyából, az éle
tünkből. De ez az életközelség nem arra való, hogy azután valamilyen nyárs
polgári erkölcstant facsarjunk belőle, hanem hogy a textusnak az „alapige 
jelentésénél” sorravett üzeneteit belő csendítsük híveink életébe. Ha már 
előbb alázatosan meghallottuk készülésünk során önmagunk számára.

A VASÁRNAP JELLEGE. Az óegyházi evangéliumot (Luk. 17, 11— 19.) 
ez a gondolat fűzi össze epistolánkkal: Krisztus kegyelméért való hála is a 
Szentlélek gyümölcse. Egyébként a vasárnap jellegét inkább az evangélium 
szabja meg a hálás hitnek előtérbe állításával.

Veöreös Imre.

Keresztelési ige*)
Ján. 10, 27— 30.

AZ ALAPIGE (Ján. 10, 27— 30.) JELENTÉSE. A benne nem hívő zsidóknak 
mondja ezeket Jézus Salamon tornácában a templomszentelés ünnepén. Azok
kal szemben, akik nem hisznek benne, megmondja: kik az övéi. Az egész 10. feje
zet külső keretét a „jó pásztor” hasonlat adja. A jó pásztor és a nyája: Jézus 
és az egyház. A Jézus egyháza ott van, ahol hallják az i& szavát. A nyáj 
a pásztor szavához igazodik; ahol hallják a Jézus szavát, egyben követik 
is őt. —  27. v-

A nyáj nem azért Jézusé, hogy a pásztor éljen belőle, mini a nyájnál 
szokás. Ö ad. Adja a legnagyobbat, az örök életet. Végzetes ezt meg nem 
kapni és el nem fogadni tőle. Azoknak a hatalmaknak a támadása, amelyek 
elvesztésünkre igyekzenek, rendkívül erős. Velük szemben csak a náluknál 
erősebb védelme használ. Milyen jó magunkat biztos kézben tudni! Abban 
a kézben, amelyikre Isten bízta a kárhozat sodrába került embert. —  28. v.

Jézus az övéit azon a réven tudja a sajátjának, Hogy a Mennyei Atya 
néki adta őket. Mint ahogyan Péter hitét az első tanítványi vallástételkor 
a Mennyei Atyától fogadta) ajándékul, úgy mindenki az övé, a Mennyei 
Atyjától néki adottan az övé. Mások más úton szerzett lélek-birtoklása 
jogbitorlás! Jézus és a Mennyei Atyja nem két külön gazda: Jézusban 
Isten mentő kegyelme öltött testet szabadításunkra! — 29— 30. v.

HOMILETIKAI IRÁNY. Minden rólunk való emberi döntést —  történ
jen az a szülő vagy más tényező részéről —■ megelőz az Isten mellettünk 
való döntése üdvösségünkre. Ez a keresztség. Hogy vesszük ezt? A hívő 
ráhaligatás engedelmességével, vagy érteni nem akaró hitetlenséggel? A rontás 
hatalmainak lelketvesztő rohamában jó gyermekeinket Krisztus -kezében 
tudni.

* Többek kérésére időnként közlünk kazuáliáklioz is igehírdetői műhely
munkát- Segítés akar ez lenni, die nem úgy, hogy megkönnyítse, hanem 
hogy elmélyítse —  s ezzel sokszor együttjár, hogy megnehezíti —  készü
lésünket. (Szerk.)
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Esketési igr
I. Móz. 2, 18—24.

AZ ALAPIGE JELENTÉSE- Milyen jó  a Teremtő az emberhez! A szíve vágyai
ban olvas. Észreveszi, hogy hiányzik valaki gyermekének, akinek pedig 
minden lehetőt megadott. Jólét, áldások özöne csak úgy öröm, ha van 
azt kivel megosztani- Aki boldog, hogy valóban1 az lehessen, el kell mon
dania valaki hozzá hasonlónak, hogy mennyire boldog. Az első „nem jó " 
ezen a világon ez,: egyedül lenni. —  18/a. v.

Az asszonyt segítőtársnak szárija Isten. Az irigyelt tétlenség nem 
„édeni állapot.” A ^segítőtárs” nem örülni és élvezni, hanem dolgozni, célra 
törekedni segít. —  18/b. v.

Figyelemre méltó mozzanat hogy a nékik nevet adó ember előtt elvo
nul latja Isten a teremtett lényeket. Meg kell ismernie Ádámnak, hogy ezek 
nem ő- Az ember személyiség. A házasság is Isten akarata szerint személyi 
életviszony. Népi szóhasználat, hogy a házasságban „ember” az ember. A 
házastárs ne eszközt lásson a házastársában, hanem vele egyenrangú sze
mélyiséget! így engedelmeskedjék Isten igényének a másik adottságában 

—  19— 20. v.

Isten új teremtéshez lát, hogy az embernek hozzáillő segítőtársat ad
hasson. 21—23. v. gyermekien egyszerű kifejezése az új teológiai irányban 
is oly nyomatékosan érvényesülő igazságnak: egymásból vagyunk, egymá
sért vagyunk. Létünket lehetetlen; önmagából érteni. Az ősbűn az önzés, 
élni igazán csak a szeretetben lehet.

A házasság a közösségi élet őssejtje, mert benne a társak egy
máshoz való vonzódása még a szülői-gyermeki egymáshoz való ragaszko
dást is áttöri. Itt a legjobb alkalom arra, hogy Isten kegyelméből a 
„magunk szeretetétől” megszabaduljunk a „másik” számára s ezzel életünk 
„íendbejöjjöri.” -— 2í- v.

Az első házasság mintája a következőknek. Lényeges különbség a; ón
ban, hogy ott a sexualitás démonizmusa nem rontotta még meg a 
teremtési rendben élő embert. (25. v.). Mióta az ember bűnbeesett s ez bekö
vetkezett, azóta az ember a házasságban sem élhet a Megváltó nélkül.

HOMILETIKAI IRÁNY. Vegyük hálásan Isten reánk vonatkozó rendel
kezéseit. Ö nemcsak általában a! házasságra, hanem konkrét házasságra 
hív el. ö adja hitvestársadul épen azt, akit ád. így becsüld meg! —  Vedd 
számba:: kinek, szán téged Isten hitvestársad mellé! Számolj azzal, hogy 
másért, másokért való életre hív el! Miután erre mégoly nagy szerelem 
esetén se képes a természetes éned, keresd a Megváltót, hogy tőle kaphasd 
az erőt- Á házastársaknak meg kell látniuk, hogy bűnös emberek. így Isten 
tetszése szerint keresztyéni módon csak a naponkénti bűnbánat, megtérés, 
bűnbocsánat révén élhetnek együtt.
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Temetési ige
Ján. 11, 21—27.

AZ ALAPIGE JELENTÉSE. Lázár sírban van már, mire Jézus Belhániába 
érkezik. Sok lélek fájdalmából lávaszerűen tör ki a Márta csendes, szelid 
szemrehányása. De ha fáj is neki, hogy Jézus nem volt ott, —  amikor sze
rinte annyira szükség lett volna rá, —  a hite nem szenved hajótörést ezen. 
Jézusban változatlanul az Isten Fiát látja, akinek mindenki mástól megikü. 
lönböztető módon van menetele imádságban az Atyához. Várakozó hittel 
hagyatkozik Jézusra s rajta keresztül Istenre. Tudja, hogy Jézusnak lesz 
gyásztól lesújtott barátaiért imádsága, az ö  Mennyei Atyjának pedig az imád
ságra felelete. —  2í— 22. u.

Amit Jézus a feltámadásról mond, úgy érinti Máriát, mint általában a 
szokott temetési beszéd1 a hívőbb gyászolókat. Helybenhagyja, tudja, hogy 
lesz majd általános feltámadás, de többet szeretne. Az utolsó nap túl mesz- 
sze vanl Jézus szava és cselekvése azonban a jövőt jelenné teszi. Ahol Jézus 
van, ott már most feltámadás van és élet. —  23— 26■ v.

Hogy a Jézusban megjelent élet (mennyire az élet, az épp a halállal 
szemtől-szembe mula,kozott meg. Jézus ebben is más mint az emberek. Mi 
hódolunk a halál előtt, hódolásunk egyebek mellett a túlzásba vitt halott- 
kultusz is. A gyenge nem tehet mást, mint hogy belenyugvást erőltet magára 
az erősebb hódításának láttán. Jézus nem emelkedett gondolatokat ad, hogy 
az ember belenyugodjon. Ö maga se nyugszik bele a halálba, megrendültén 
áll meg a  Lázár sírjánál. Szánja a barátot, általában az embert a halál
sorsban. Felveszi hát a harcot és győz. Húsvétkor is, Lázár sírjánál is. Az 
Isten Fiával nem bír a halál. Jézusnak viszont hatalmában áll letenni az 
életét akkor, amikor ő akarja és ismét felvenni, amikor akarja. Tehát 
rendelkezik a halállal.

Jézusban megjelent élet a hitben a miénk is- A hálál ténye ezért mindig 
■a hivés és nem hivés „vagy-vagy” kérdése elé állítja az embert. —  26/b—27. v.

HOMILETIKAI IRÁNY. A halál nem természetszerű. Az emberi „terme, 
szét” tiltakozik ellene. A hideg ész ajánlja a természet ellenkezésének ellen
súlyozására: bele kell nyugodni a megmásílhatatlanba. A szíved tiltakozá
sára hallgass, keresd az életet, keresd Jézustl Mikor a  halállal szembenállva 
felelned kell a hitedről, bárcsak tudnál Mártával felelni: „Hiszem, hogy te 
vagy a Krisztus az Istennek Fia.” Legott megváltoznék a halál félelmetes 
és vigasztalan arca.

Szabó Lajos. * *

Júliusra megjelenik svájci vasárnapi iskolai módszertani könyv 
magyar átdolgozása. Mutatvány e számunkban 227—240 1. Ára 5 forint. 
Megrendelhető a szerkesztő címén.

*

A magyar evangélikus vasárnapi iskolai munka szép fejlődésnek 
indul. De kevés az érdeklődő és a munkát támogató lelkésztestvérek száma. 
Pedig külföldön az egyháznak egyik legfontosabb ügye. Az aug. 5— 10-ig 
tartó gyenesdiási országos vasárnapi iskolai konferencián jó alkalom nyílik 
a munka módszerének és irányításának megismerésére. Várjuk azokat 
a lelkészeket, akik mozgatói szeretnének lenni ennek az ügynek!



203

Újjáépítés
Nehemiás könyvének bibliaórai feldolgozása

17. óra: 9, 38— 10, 31.
Az igazi Bűnbánat mértéke a jóvátétel szándékának komolysága. „Ezentúl 

máskép csináljuk!” Ez a lélek jut kifejezésre Nehemiás népének fogadalom- 
tételében is. Nem a rom. kát. szerzetesi értelemben vett érdemszerző foga
dalomról van szó, hanem tulajdonképen az Isten szövetségének, az Ó-szö
vetségnek vállalásáról: hitről és engedelmességről. Kötést tesz a nép: meg
köti magát —  miután történelme során eddig oly gyakran megszegte Isten 
szövetségét, „paráználkodott-” Most nevük aláírásával vállalnak személyes 
felelősséget a törvény megtartásáért.

Három vonalon vonják le az Istennek szentelt élet gyakorlati követ
kezményeit: 1. A szombatnap (31. v.). Az ünnep megszentelése ma is égető 
kérdés. Az újjáépítés lázában el ne feledjük, hiogy hiába fáradunk, ha az 
Űr nem építi a várost. Az ö  színe előtt való megállás fontosabb minden 
sürgés-forgásnál. Ha békére vágyik a világ, ezt csak Isten adhatja^ meg 
Igazán. Isten népének van szombatja (Zsid. 4, 1— II.)-

2. A házasság újjárendezése. A vegyes-házasságot kizárólag vallási érdek
ből tiltja Nehemiás (30. v.). A házastárs megválasztásánál legyen a döntő 
szempont a hit.

3. A szombatév megtartása- Ez az ősi törvény biztosítja a gaz
dasági élet egyensúlyát, helyes társadalomalakulást, mert eleve kizár min
den nagyobb vagyonképződést s biztosítja a gyöngébbek jogát- (31/b)

Az újjáépítés feltétele a konkrét bűnbánat: ezt rosszul csináltuk, most 
másképpen lesz.

18. óra: 10, 32—39.

Amiről itt szó van, mindaz nem újdonság. Meg volt írva kezdettől 
a törvényben, amely az Isten házának háztartását is megszabja. Csak fele
désbe ment. Ezért kell' most felújítani, hogy „ami tennivaló csak az Úr 
házában van’” (33/b.), rendjén menjen.

Egy siklus (ezüst) =  16.37 g. Móz. 10, 13— kk. szerint félsiklus volt a 
fejadó, ezt most a nép szegénységére való tekintettel harmadra szállítják le.

Az elsőszülött megváltása (36. v-) is a törvény előírása volt. Minden
ből a javát kellett vinni. Isten házára semmi sem túldrága!

Nehemiás gyülekezetében' élt a papság megbecsülése. Mert ők „a  mi 
Istenünknek házában szolgálnak” . A hivatal ad méltóságot az egyébként 
gyarló szolgáknak. A gyülekezet érezte a róluk való gondoskodás felelős
ségét. Csak akkor élhetnek hivatásuknak, ha nincsenek megélhetési gondjaik.

t,Nem hagyjak el a mi Istenünknek házát!” —  mintha Jozsue fogadását 
hallanók itt: Én és az én házam népe az Ürnak szolgálunk! Milyen fájdal
mas, hbgy néhány év múlva ez a lelkesedés annyira lelohadt (V. ö. 13. 
rész). Fogadalmainkat csak Isfen válthatja valóra; Lélek nélkül mit sem 
ér az emberi lelkesedés Pedig sokszor csak arról van szó hogy megürese. 
dett cégi kereteket kell megtölteni lélekkel és élettel. Életet azonban csak 
a Lélek adhat.
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19. óra: 11, 1—36.
A telepítések korát éljük. Egy kis új népvándorlás, minden tragédiájával 

és kalandos izgalmával. Ez is egy telepítés; Nehemiás népe újra otthonra 
talál, a számkivetés évei után. ,,Lakozának. . . lakozán’ak ’, olvassuk több
ször is. Beteljesedik a 137. zsoltár sóvárgása az ígéret földje után. Mintha 
csak Jozsúe honfoglalásának napjai ismétlődnének meg: elosztják a pusz
tává lett földet s újra benépesednek a rombadölt falvak. Kiki az ő „örök
ségébe” költözött (20. v.), oda, amit Isten egykor elrendelt- Lakásinséges 
és annyit költöztetett, deportált, kilakoltatott korunkban megértjük, mit 
jelent, ha valaki jtelsóhajjhat: végre otthoni

Külön1 kérdés volt Jeruzsálem betelepítése. Az elpusztult városban senki 
se lakott szívesen, mintha átok lebegne felette. Ma -sincs kedvük ehhez az 
embereknek; az átélt városi borzalmak (légitámadás) után inkább falusi 
csendre vágynak. Mégis sorsolás és1 önkéntes jelentkezés utján megtelik 
a város. A vezetők és a főpapok járnak elől jó példával! (1. v. 11. v.)

23— 24. v-; szerint Artaxerxes király, —  tehát a pogány hatóság —  
gondoskodott arról, hogy az egyházi tisztviselők megkapják járandóságu
kat. Amilyen különös, annyira nem egyedülálló jelenség ez az egyház tör
ténetében, —  megszégyenítésére a mindenkori egyháznak és az egyházi 
vezetőségnek.

Lüthi rámutat arra, hogy végső fokon azért kellett Jeruzsálemet bené. 
pesíteni, hogy egykor, ha eljő a megígért Király, a Messiás, legyen majd 
nép, aki hódolattal fogadja a bevonulót. „Imh-ol jő néked Sión a te 
királyod . . . ”

Isten népe jövevény és vándor a földön. Amennyire áldott az otthon,, 
annyira nem tud végleges lenni. A templom emlékeztet erre többek között. 
Mígnem eljő a nap, amikor Isten sátora az emberek közt lesz és velők 
lakozik a templomnélküli városban- Ez lesz a végleges letelepítése Isten 
népének.

20. óra: 12, 1— 13.
Ismét egy névlistás fejezet. Ezúttal papi családiok (1— 7. v.), papi 

családfők (12—21. v.) és léviták családjainak felsorolása. Nehemiás gyüle
kezete számontartja papjait, mert igényli szolgálatukat. Erről tanúskodik 
a fejezet további része, a  felszentelési hálflünujep is.

Jellemző, hogy a falak felszentelésére csak akkor kerítenek sort, ami
kor már előbb rendezték a törvény megismertetésének s annak alapján való 
új életkezdésnek -az istentiszteletnek a kérdését. Ez a sürgősségi sorrend-

Az egész ünneplésen végigvonul az ujjongó hálaadás. Minden zene
szerszámot előszednek, a vidék is egybesereglik, hogy résztvegyen a szent 
város örömében. Ez az öröm nem férhet meg a falak között, kikivánkozik 
az utcára, körmenetben hordozza meg Isten dicséretét. Biblikus körmenet 
ez! Váltakozó énekléssel (9. v. 24. v.) igazi liturgia. Nehemiás és Esdrás 
(25. v. 28. v.) maguk állanak a menet élén.

Az örvendező hálaadásnak ez a lelke nagyon hiányzik nálunk. Pedig 
minden okunk meg volna reá, akárcsak Nehemiás sokat szenvedett népé
nek. A Jób hálája ez: Az Űr adta, az Űr elvette, áldott legyen’ az ő neve. 
De Dávidé is, a bűnbocsánatot nyert emberé (32. zsoltl) : A 30. v. is mu
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tatja a bűntudatot! A nagy nyomorúságból megszabadult s az újjáépítés 
kegyelmére méltatott keresztyén embernek nincs joga és oka a megkese- 
redésre, zúgolódásra, savanyú képpel járásra, rémlátó pesszimizmusra.

Néhány szövegkiigazítás: a 17. versben „Minjáminében” után hiányzik 
egy név. —• 38- v. nem ,,átellenben” , ,,hanem „balra ment” . T. i. a két 
menet ellenkező irányban indulva megkerülte a várost s azután1 találkozott. 
—  40. v. nem az „Ür házánál” , hanem házában.” —  42. v. helyesen. 
,jjizrahija vezetése alatt” , ő volt a karmester.

21. óra: 12,44—1 3,31.
Az ünneplő gyülekezet nem feledkezik meg arról, hogy kenyérrel is 

él az ember, —  Isten szolgái is. Gondoskodnak az egyház bevételeinek, 
általában anyagi ügyeinek rendezéséről is, különös tekintettel a papok ellá
tására. Örömmel és szívesen adnak erre a célra (44/b.), mert tudják, hogy 
a papok szolgálata szent és szükséges. 46- v. romlott szövegű, helyesen: 
,,Mert régtől fogva, Dávid és Asáf napjaiban is voltak énekesek . .. ”

A 13. részben egészen új kép és új helyzet tárul elénk. A templom- 
szentelés .óta esztendők teltek el (nem tudjuk mennyi)t Nehemiást közben 
pohárnbki tiszte elszólította Jeruzsálemből (6— 7. v.) Mikor újra vissza
tért, a romlás leverő képe fogadta. Csődbe jutott az újjáépítés, mert a hét
köznapok kísértései között elbukott az ó-ember. Felütötte fejét a nepotiz
mus (4— 9. V'). Éppen] Tóbiásnak, ennek a sötét alaknak, Nehemiás régi 
ellenségének keze van benne (v. ö. 6, 12—49.). A papi rokonság az egyház 
mindig égető sebe. A papok fizetését hiába rendezte olyan szépen a gyüle
kezet, mint az előző fejezet végén láttuk. A gyakorlat másképpen festett. A 
megélhetés nélkül maradt papok kénytelenek voltak vidékre menni s mező. 
gazdasági munkával kenyeret keresni. A gazdálkodó —  mert reászorult, — 
pap örök problémája! (19— 14. v.). A szombatot is megszentségteleníti a 
nép kalmárszelleme- A tirusiak hírhedt kereskedők voltak akkoriban. A 10, 
31-ben tett fogadalom csúf megszegése ez (15—22. v.). Végül megbomlik a 
családi élet tisztasága. A vegyesvallású házasságok gyermekei nem ismerik 
többé a szentírás nyelvét! (23—28. v.).

Nehemiás mindenütt erélyes kézzel nyúl a darázsfészekbe, s. rendet 
teremt személyekre való tekintet nélkül! Tóbiás repül, s nemkülönben Jó- 
jada papfi veje is. A nagytakarítást felülről kezdi, tudja, hogy a hal is 
fejétől romlik . .. Nem riad vissza a személyes becsületsértéstől sem (25. v- 
szakáll megtépésel). Egyházunkban is nagy szükség volna az egyházfegye
lem újraéledésére.

22. óra: Összefoglalás, visszapillantás.

Az újjáépítés könyve emberileg a kudarc képével zárul. Nehemiás ugyan 
elkeseredetten küzd: félkézzel szakállt ráz, másikkal imádkozik. De tudjuk, 
hogy buzgalma vajmi kevés sikerrel járt. Izrael maradékán mindinkább erőt 
vesz a farizeusi álkegyesség. Nehemiás könyvével zárul az ószövetségi tör
téntelem! Attólfogva Jézus eljöveteléig, mintegy 400 esztendeig, hallgat Iz
raelről a Szentírás. Hallgatnak ,a próféták is. Bármily sötét képet látott is 
Nehemiás, mikor végre lehúnyta fáradt szemét, jó, hogy nem látta a söté- 
tebbet, ami azután jött: művének összeomlását- Mert a falak állottak, de a 
..lelki falak” , a „lélek temploma” leomlott. Míg Kr. u. 70-ben beteljesedett 
Jeruzsálem falain is az ítélet.
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Minden emberi újjáépítésre ez a sors leselkedik. Legalábbis ez a 
biblia látása. Vájjon művének gyümölcseiből mit láthatott Mózes, Dávid, 
Salamon, mit az apostolok, amikor a pallos alá, vagy keresztre hajtották 
fejüket? Mit a reformátorok, egy Luther ellenségek tengerében, egy Zsvingli 
vesztett csatatéren haldokolva? Mindez azonban nem pesszimizmus, hanem 
realitás. A mi munkánk mindig töredékes, mert bűnösek kezeink és siker
nek harmatával aligha Öntözi Isten azt, amit emberkéz alkotott az ő or
szágában. Nem látásban járunk, hanem hitben (Zsid. 11, II). S ez a hit 
nem csalatkozik. Nehemiás nem láthatta a sötét jelennél sötétebb jövőt, —  
de a fényes csillagot sem, amely ebben a sötétségben felragyog majd (Ésaiás 
9.)- S az apostolok és reformátorok szeme végeredményben minden földi 
történésen, kudarcon és bűnön át odaszegeződött az eszchaton felé, amikor 
Isten' maga cselekszik népével hatalommal és dicsőséggel. S mert erre néztek 
és ebben hittek, —  küzdöttek és tudták, hogy nem hiába. Nehemiás imád
sága is (31. v.), meghallgattatott. Isten nem feledkezett meg Jeruzsálem
ről (Es. 49, 14— 26), elköldötte Sionnak királyát.

Az egyház teljes erejéből kiveszi részét az újjáépítésből, mert jóllehet 
józanul látja az emberi lehetőségek Határait (a bűnt), de bízik Urában s ez 
az eszchaton felől táplált hite serkenti arra, hogy már ebben az aeonban 
is meghordozza Urának dicsőségét.

Groó Gyula.

Az ébresztő bizonyságtétel dogmatikai alapja
E tanulmánynak témájánál fogva rendkívüli súlyt kölcsönöz Írójának 

személye, aki világhírű evangélikus dogmatikus. A cikk ,,Christu:s lebt" 
c. kötetből való.

í. A Szentírás tekintélye és a Szentlélek belső bizonyságtétele.

A  Krisztusról szóló ébresztő igehirdetés dogmatikai alapjá
nak kutatása az elé a (kérdés elé állít bennünket- amely elé az 
egyház tanítói teológiai rendszerük építményének alapvetésekor 
kerültek- Tudták, hogy a keresztyén hitnek egész tartalma, a Te- 
remtőbe, Krisztus mindenre elégséges váltságművébe és a végső 
teljességbe vetett hit nem saját értelmünkre, hanem egyedül a 
Szentírás tekintélyére támaszkodik• De honnan tudjuk, hogy az 
írás hiteit érdemel1 Ezt nem bizonyíthatjuk matematikai tétel
ként olyképpen, hogy visszamegyünk a végső principiumokra, 
amelyek minden gondolkozó ember számára önmagukban is meg
győzőek, hiszen ellentétük logikai ellentmondást jelent (például 
1 =  2X2=4). A  Szentírás bizonyságot tesz arról, hogy Isten
lehajol a bűnöshöz; lelkiismeretünk azonban eléggé világosan 
megmondja, hogy ez éppenséggel nem szükségszerű értelmi igaz
ság- Inkább az lenne jól elgondolható, hogy Isten elkárhoztatja 
a bűnöst- Istennek a világgal való kiengesztelődése legkevésbbé 
szükségszerű gondolat- Ha pedig a bibliai igazságok nem logikai 
szükségszerűségek, úgy látszik, hogy már csak egy másik lehetőség
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marad: a Szentírás tekintélyét és a Biblia igazságát tisztük és 
tekintélyük alapján kezességet nyújtó embereik bizonyítják. Nos 
azonban minden ember — a legtekintélyesebb egyházi vezető is 
—  bűnös s éppen ezért tévedhet. Merészségnél, sőt felelőtlenségnél 
is több az ő bizonyságtételükre hinni a Szentírás tekintélyében. 
Luther ismételten hangsúlyozta: Még ha pápa, zsinatok és szent
atyák jönnének is esküvéssel, „az ördög hamar rést törne és el
hitetné veled, hogy hamis amit mondanák és tévednek. Ha ilyen 
kísértés megkörnyékez, már le is győzött11. Hasonlóképpen kérdezi 
Kálvin  az Institutió alapvető fejezetében: M i adhat nekünk bi
zonyosságot, hogy a Szentírás — ami elsősorban mégis csak egy 
könyv — Istentől származik és hibátlan, érintetlen, a jelenünkig 
nyúló örökséget képvisel? Az egyházi hagyomány garanciájára 
való hivatkozás hitünket tévedhető emberek véleményére építené- 
Mégha bármilyen nagy egyházi és tudományos tekintély garatálja 
is az Ígéretek valóságát és az üdvtények realitását, a lelkűk üd
vösségéért aggódó emberek lelkiismerete nem szűnik meg remegni 
és hánykódni. mert abszolút biztosságot követelnek, amit emberi ke
zesség nem nyújthat-

Ezzel bezárult mindkét út a Szentírás tekintélyének megala
pozására; pedig ezen nyugszik végül is valamennyi keresztyén 
hittétel igazsága. Holtpontra jutottunk. Tovább juthatunk ezen a 
holtponton? A  reformátorok és a nyomukba lépő protestáns egy
házi tanítók igennel felelnek: a Szenttrás tekintélyének nincs em
beri, de van isteni alátámasztása. Isten csodát tesz. Ez által a csoda 
által keletkezett és él évszázadokon át az egyház- Ez a csoda: a 
„Szentlélek belső bizonyságtétele“ . Kálvin  azt mondja: A  halál 
óráján minden emberi közvetítés és kezesség csődöt mond: az 
egyház konzensusa, a hit ellenségeinek diadalmas meggyőzése, 
megannyi mártir vére és mind az a számos más hatalmas tény, 
amely a bibliai hagyomány valóságát garantálja- Mert mindebből 
nem kapcsolódik ki az emberi tényező, amellyel végeredményben 
tévedhető emberi tanúbizonyság’ kockájára kerül az egész. Csak 
akkor lehet szó az üdvösség biztos ismeretéről, ha bizonyossá
gunk a „Szentlélek belső meggyőződésén11 alapul. Hasonlóképpen 
mondja Luther is: „Miért nem hisznek mindnyájan, akilk hallják 
az igét? Mert a Szentiéleknek kell munkálkodnia a hallgatók szí
vében . . .  Honnan tudod ezt? Onnan tudom, hogy a Szentlélek ezt ép
pen úgy mondja a szívemben, ahogyan fülemmel a hitben hallom: 
ihletettségének külső és belső bizonyítékait. A  külső kritériumokhoz 
toroknak ezt a gondolatát az óprotestáns dogmatikusok egybe
hangzóan megismételték. Megkülönböztetik a Szentí'rás isteni 
ihletettségének külső és belső bizonyítékait- Külső kritériumokhoz 
tartozik a Szentírás régisége, Íróinak igazságszeretete, a tanítás 
megerősítése csodák által, az egyház egyértelmű bizonyságtétele. 
A  belső kritériumok a Szentírásban önmagáról bizonyságot tevő 
Isten fensége, a bibliai stílus egyszerűsége és méltósága, stb. Ám 
ezek a külső és belső bizonyítékok még mindig csak emberi hitelt 
és nem isteni hitet (fides divina) alapoznak meg. Ez egyedül és
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kizárólag a belső bizonyságtételen nyugszik, amelyet a Szentlélek 
tesz a mi lelkűnknek arról, hogy Isten gyermekei vagyunk• (Kőm. 
8, 16.)

Mindkét protestáns egyház tanításának ez a felismerése a 
misszió és az evangélizáció számára döntő jelentőségű- Ez a fel
ismerés nem a bibliai üdvigazságok tartalmára vonatkozik — te
hát a bűn lényegére, a kiengesztelés és a végső teljesség tányéré, 
— hanem arra az útra, amelyen az emberi lélek megtalálhatja az 
üdvigazságokat- Az üdvtényelk bizonyosságára — életben és halál
ban egyetlen vigasztalásunkra — nem juthatunk el úgy, mint 
matematikai ismeretekre- De nem jöhet létre ez a bizonyosság 
érzéki megfigyelés útján sem, —  mint ahogyan a tárgyak kerülnek 
elénk, környezetünkben, például a telihold megjelenik az éjszakai 
égen, — sem pedig a megfigyelésekhez fűzött következtetések ré
vén- De nem juthatunk el erre a* bizonyosságra úgy sem, mint 
ahogyan valamilyen eseményről meggyőződünk szemtanuk elbe
szélése nyomán. Annak a három útnak, amelynek segítségével 
egyébként ismereteket szerzünk, — logikai szükségszerűség, meg
figyelés, és emberi tanúvallomások, —  van közös vonása. Azok 
az ismeretek, amelyekre az említett három úton jutunk, csak ak
kor tárulnak fel előttünk, ha énünket személyes kívánságaival és 
szubjektív hangulataival teljesen kikapcsoljuk; ha tehát fénykép
lemezhez leszünk hasonlóak, amely a képet passzívan felveszi.

Éppen fordított a helyzet azzal a megismeréssel, amely fele
letet ad üdvösségünkről és örök jövőnkről lelkünk végső, szorongó 
kérdéseire. Ez az ismeret csak akkor lesz a mienk, ha saját 
énünkkel egészen és teljesen bekapcsolódunk az áramkörbe. Egy
házunk tanítása szerint életünk végső kérdéseire csak akkor ka
punk feleletet, ha a Szentírás szavának olvasásakor, vagy hallga
tásakor saját személyiségünk bensejében egészen elementáris ese 
mény megy végbe. Még pedig az, amit Róm. 8, 15-16-ban olvasunk: 
..Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkűnkkel együtt, (eredetiben: 
lelkűnknek), hogy Isten gyermekei vagyunk. — A  fiúságnak lel
két kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, A tyám !“ Csak ha ez a 
hatalmas esemény bennünk végbemegy, tárul meg előttünk a Szent- 
irás üdvigazságaihoz vezető kapu- Változás következik be ismere
tünkben- Mintha hályog esett volna le szemünkről- Olyannak tet
szik ez előttünk, mint a vakon születettnek, amikor csoda által 
egyszerre látóvá lett. Látjuk magunkat: amilyenek Isten szemé
ben vagyunk; látjuk Krisztust, a mi Megváltónkat és megismer
jük az egész világtörténelem célját a Szentírás kinyilatkoztatá
sának fényében- El tudjuk mondani, amit a samaritánusok mond
tak az asszonynak: „Nem1 a te beszédedért hiszünk immár; mert 
magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ Üdvözí
tője. a Krisztus.“ (Ján. 4:42.) Vagy más képpel: Süketek voltunk 
Isten Igéje előtt. Nem volt szervünk a bibliai igazságok megraga
dására. Most elhangzott felettünk az E ffata; fülünk megnyílt 
Isten számára- Az Ige beteljesedhet rajtunk: .Akinek van füle 
a hallásra, hallja.14
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Strauss Dávid Frigyes a Szentlélek belső bizonyságtételéről 
vallott tételt „a protestáns theológiai rendszer Achilles sarka
ljak1- sebezhető pontjának nevezi- Ez teljességgel igaz. Ha meg
rendül bennünk a Szentlélek bizonyságtételének igazsága, ha ez a 
csoda nem történik meg ténylegesen újra meg újra, — ezzel ugyan 
Isten nem válik kérdésessé, de befalaztatik az az ajtó, amely a 
bibliai Isten-megismerés szentélyébe vezet. A  Biblia zárt kincses
kamara marad. Mert a Szentírásnak és az egyházi tanítás
nak egész tartalmára érvényes az Ige: „Érzéki ember nem fog
hatja meg az Isten Lelkének dolgait; mert bolondságok néki; meg 
sem értheti, mivel hogy lelkiképen (pneumatikusan) Ítéltetnek 
meg “ (I- Kor. 2:14.) ■

2. Az ébresztő bizonyságtétel theológiai alapja.
A  Szentlélek bizonyságtételéről szóló tan az ébresztő bizony

ságtétel theológiai alapja, — legyen az személytől személyhez szóló 
személyes bizonyságtevós, vagy nyilvános bizonyságtétel templo
mokban. összejöveteli helyiségekben. Mert mi is tulajdonképpen 
az élő bizonyságtételnek különleges vonása, amelynek révén éb
redés támad? Mi különbözteti meg igazhitű lelkészeknek üres 
templomokban hatástalanul elhangsiíf oktató prédikációjától? A  
dogmatikai tantartalmat illetőleg nincs különbség a 17- és 18. szá
zad széliében szokásos száraz orthodox, tanprédikációi és Spener 
Fülöp Jakabnak az evangélikus egyházhoz forduló, a hallei pietiz- 
musból fakadó hatalmas megtérésre hivó prédikációja közt; vagy 
Krummacher Gottfried Dániel gyújtó igehirdetése közt, amelynek 
révén a nagy elberfeldi ébredés keletkezett; vagy Hofacker La
josnak hatalmas prédikációi közt Würtembergben, akihez em
berek ezrei özönlöttek mindenünnen. Mi a mélységes ellentét a 
kétfajta igehirdetés közt a közös dogmatikai tantartalom ellenére?

A  tiszta tannak ébredési mozgalomtól érintetlen képviselői 
Isten üdvtényeiről úgy beszéltek, mintha Istennek ezeket a tetteit 
olyképpen tehetnénk hozzáférhetővé, ahogyan emberi ismereteket 
közvetítünk- Tehát az üdvtényeket oktató módon leírjuk és az
után felszólítjuk a hallgatókat, hogy fogadják el igaznak az egy
ház emberi tekintélye alapján- Ezzel ellentétben az ébredést moz
galmak bizonyságtevői világosan tudták, hogy az egyház tanítása 
szerint az isteni igazságok megismerésével egészen másképpen 
állunk, mint más ismeretek szerzésével- Érezték a hallatlan fele
lősséget. amelyet a Szentlélek bizonyságtételéről vallott tanban 
rejlő súlyos igazság az Isten dolgairól szóló emberre ráhelyez. 
Mert ebből a tanból nagy horderejű gyakorlati következmény 
származik. Isten Igéjének minden hirdetésekor, a bűnről és a ki
engesztelésről szóló bizonyságtételnél, mindig csak két lehetőség 
van. Vagy hiábavaló vállalkozás az egész; az Ige üresen tér visz- 
sza- Vagy pedig szavaink alatt a hallgató szivének legbensejében 
bekövetkezik a nagy. mindent megváltoztató esemény: Isten Lelke 
személyes beszélgetésbe kezd a lelkűnkkel, állapotunkat felfedi és 
Isten ígérete felől bizonyossá tesz. Ha ez a helyzet, akkor ezek
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ről a szent dolgokról más embereknek csak úgy beszélhetünk, ha 
imádságban való forró tusakodás, félelem és remegés közt, Isten 
előtt való mélységes megalázkodással bizonyosak vagyunk, hogy 
beszédünk alatt a Szentlélek jelen van s hogy Isten bennünket, 
bűnös embereket, dadogó szavunkkal eszközként felhasznál arra, 
hogy elvégezze munkáját az emberek lelkében- Tudatában vagyunk 
annak, hogy amikor az Ige által kontaktus keletkezik, az Isten és 
a hallgatók szíve közt keringő áramkörbe mi magunk is be va
gyunk kapcsolva. Ez a tudat különbözteti meg az ébresztő bizony
ságtételt alapvetően a tudományos fejtegetéstől, katonai parancs
hirdetéstől és erkölcsi oktatástól. Ez ad az ilyen bizonyságtétel
nek teljességgel más csengést és más belső magatartást- Mások
ért való könyörgésből született tusakodás ez emberlelkekért. 
olyan izzó szent szenvedéllyel, amint azt különösen Hofacker La 
jos prédikációiban látjuk- A  neki adatott rövid életben már 30 
éves korára felemésztette magát. De ebben a rövid életben embe
rek ezreiben gyújtott soha ki nem alvó tüzet-

3. Az ébresztő bizonyságtétel theológiai jellege.
Az ébresztő bizonyságtétel theológiai alapjáról szólva, ugyan

ilyen világosan meg kell mondanunk még egy másik dolgot is. 
Ezt is magába fogla lja  a Szentlélek bizonyságtételéről szóló tan: 
A  szent szenvedéllyel eltöltő bizonyosság, —• az a tudat, hogy Isten 
Lelke felhasznál minket, — egyetlen pillanatra sem szakadhat el 
a Szentírásban megvallott üdvtörténet hirdetésétől Am int ezt az 
úgynevezett ,,halott orthodoxia" is mindig tanította- Mert a 
Szentlélek Isten Igéhez kötötte magát. M ihelyt a lélek Isten Igé 
jéhez való kötöttségtől szabadulni akar, már nem Szentlélek, ha
nem rajongó tévelygés. Az egyház és misszió történetének szám
talan lapja mutatja: Maradandó gyümölcsöt hozó igazi ébredés 
csak olyan igehirdetések által keletkezik, amelynek középpontjá
ban a Biblia üdvösséghitének három központi igazsága világít.

A z  első igazság, amely nékül nincs életerős bizonyságtétel, 
Luthernek kolostori harcában megvilágosodó felismerése: Isten 
előtt m int megkeresztelt és megtért emberek is mindig bűnösök 
maradunk. Spener élete végéig hálás tanítványa volt Luthernek 
és vallás tételében határozottan mondotta, „hogy Isten előtt állan
dóan a legmélyebben kell megalázkodnunk, mert egész életünk fo
lyamán bennünk marad a minden bűn gyökerét rejtő természetes 
romlottság"-

A  második theológiai igazság, amely nélkül nincs ébredést 
támasztó bizonyságtétel- az az alázatos felismerés, hogy örök üd
vösségünkért a legcsekélyebbet sem tehetjük s teljesen Krisztus 
halálának helyettesítő erejére vagyunk utalva- Hofacker Lajos 
igehirdetése, amelyből olyan hatalmas hatások áradtak, szinte 
összefoglalását nyeri néhány egyszerű szóban- Ezeket írta vigasz
tal ó l  eveiében ő, az újra, és újra megkísértett, kísértések közt ver
gődő barátjának: „A z  Üdvözítő a bűnösökért halt meg-.. De azt 
mondhatnánk, van-e záloga a bűnösnek arról, hogy ez reá is vo
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natkozik? A  felelet: a zálog éppen az, hogy bűnös, mert Krisztus 
minden bűnösért meghalt-•. Amikor Isten előtt való megigazulá- 
sunkról van szó, nincsen szükség a mi munkánkra- Istennek min
den szegény, elveszett bűnösről irgalmas végzése van öröktől fog
va. és ez az időben vég'rehaj tátik és megpecsételtetek. - - Még a leg
hatalmasabb vádlónak, magának az ördögnek is hátrálnia kell. 
mert itt olyan vér van. amely jobbat beszél, mint Ábel vére "

A  harmadik theológiai Igazság, amely nélkül nincs ébresztő 
bizonyságtétel, a Jézus Krisztus engesztelésébe vetett hitből fa
kadó új életre vonatkozik: Van üdvbizonyosság. Luther is hang
súlyozza ezt még a Thiel Rudolf által kiemelt ..resignatio ad in- 
fernum" ellenére is- De ez az üdvbizonyosság sohasem „üdvbiz
tonság" (Schniewind). Sohasem lehet valamilyen földi tulajdon 
biztosításával összehasonlítani. Olyan bizonyosság ez. amelynél 
egyedül és egészen Istenre vagyunk utalva. Az ellentétes lehetősé
gek szakadéka fö lött Ö tart meg bennünket. Ezért h ív az ébresz
tő bizonyságtétel újra meg újra vigyázásra és imádkozásra, na
ponkénti megtérésre és megszentelődésre- Ezért nincs az ébredési 
mozgalom körében vallásos individualizmus• ,.Nem ismerek ke
resztyén séget közösség nélkül", mondja Zinzendorf. Túl nagy ve
szélybe kerül a felébredt egyén, ha magára marad- A  környező 
világ hatására elveszti azt, amit nyert. Testvéri körre van szük
sége. amely hordozza, imádsággal és lelkipásztori intéssel. Ezért 
támadt minden ébredési mozgalomban egészen magától az a sür
gős szükség, hogy megvalósítsák azt, amit Luther a „Deutsche 
Messe‘‘-ben, 1526-ban, eszményként állított fe l s ami a német re
formáció kezdetén még nem volt megvalósítható: „Azoknak, akik 
komolyan keresztyének akarnak lenni és az evangéliumot tettel 
és szóval megvallani, névszerint be kellene iratkozniok és valahol 
egy házban magukban összegyülekezniök imádkozásra, igeolva
sásra, ikeresztelésre, szentség vételére és más keresztyén cselekede
tek gyakorlására-. • Ha volnának olyan emberek és személyek, 
akik komolyan keresztyének szeretnének lenni, a keretek és mó
dozatok hamar elkészülnének."*

* Egyházunkban évek során át folyt vita az ecclesiola kérdéséről. A vitát 
Isten úgylátszik azzal döntötte eh hogy fontossá lett szinte kivétel nélkül 
mindnyájunk számára: „ébredési” és „egyházias” emberek számára, az 
egész gyülekezetét, s eggyé tett a kegyelmi eszközök által .meghatározott 
objektív egyházfogalomban. Ugyanakkor pedig drágává tette a gyülekezeti 
élet egyik áldott formájaként a bibliaköri és imádkozó testvéri közösséget- 
Kár lenne, ha Heim Károlynak ez a néhány mondata —  amély látásom 
szerint nem megy túl a testvéri közösség szükségességénél és gyakorlásánál. 
s nem célozza ecclesiola szervezésétf zárt közösségek alkotását a gyüleke
zetben, legfeljebb a Luther-idézet érthető félre ebben az irányban —  most 
ismét felelevenítené az ecclesiola gondolatát és a ma már lényegileg meg
haladottnak mondható vitát. Viszont az is kár lenne, ha a tanulmánynak 
ez a kis részlete, amely nemi is következik szervesen alaptételéből —  a 
Szentlélek belső bizonyságtételének tanából —  megállítaná sokak tekintetét 
s az ébresztett ellentmondással meggátolná a jelentős tanulmány egész 
mondanivalójának tárgyilagos értékelését és igazságtartalmának elfoga
dását. (Szerkesztő.)
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Az ébresztő igehirdetésnek theológiai oldalról szemére hány
ták. hogy a megigazulás helyébe a megtérést állítja és a megtérés 
élményét dogmává teszi; tehát beleesik pelagiánus tévtanításba. 
hogy megtérés és megszentelődés által magunk is közreműkö
dünk üdvösségünknél. Ez félreértés- A  megtérésre és belső meg
változásra való felhívásnak éppen ellenkező az értelme. Mert az 
ébredés és megtérés, amely az élő igehirdetés célja, tulajdonképen 
sepimi más, mint bekövetkezése egy nagy eseménynek- Ennek a 
történésnek, a Szentlélek belső bizonyságtételéről szóló tan szerint, 
az Istentől kiindulva kell végbemennie, amikoris a lélek füle 
megnyittatik a kiengesztelésről szóló üzenet előtt- A  Léleknek a 
megtérésben megtapasztalt belső bizonyságtétele tehát nem vissza
esés pelagianizmusa, sőt éppen megfordítva, éppen ez az egyetlen 
eszköz, amelynek révén megszabadulhatunk a minden embert ter
mészeténél fogva tartó pelagianizmustól■ Csak ha a Szentlélek ben
nünk munkálkodik és előidézi a nagy belső változást, akkor v ilá 
gosodik meg előttünk minden saját erőfeszítésünknek, minden bel
ső élményünknek és önmegváltó próbálkozásunknak tisztátalan- 
sága és értéktelensége Isten szemében- Akkor világosodik meg, 
hogy reménységünket csak abba vethetjük, ami rajtunk t ú l  tö r
tént. Ameddig ez a legbensőbb változás még nem történt meg. a 
legkorrektebb theológiánk és egyházi tanításunk ellenére is szí
vünk „természetes" pelagianizmusában fogva maradunk. Paradox 
tényhez érkeztünk: Csak azáltal> hogy bennem valami egészen 
nagy dolog történik, fordul el tekintetem teljesen attól, ami ben
nem magamban történik, és irányozódik egészen arra, ami az én 
hozzájárulásom nélkül érettem történt■ Csak azáltal, hogy Isten 
atyai keblére ölel, váltatom meg a magammal való törődéstől és 
belső élményeimtől. Megtanulom elfeledni önmagamat és egészen 
feloldódni abban, amit Isten tett- Csak „szubjektivizmuson“ ke
resztül jutok el bibliai ,,objektivizmusra-“

Am it az ébresztő bizonyságtétel theológiai alapjáról elmon
dottam, számomra nem csupán az egyház és misszió történetéből 
adódó tanulság- Személyes megtapasztalásommá lett, amikor 
egyetemi éveimben a theológiai liberalizmussal való vitatkozás 
közben megragadott Schrenk Éliástól, a hatalmas ébresztő pré
dikátortól kiinduló ébredési mozgalom. Schrenk kis egyetemi vá
rosunkba jött és olyan férfi-összejövetelekben volt részünk, ahol 
a templomajtók előtt egymás mögötti sorokban álltak különböző 
hivatású férfiak, akiknek már nem jutott hely a zsúfolt temp
lomban; most így  próbálkoztak, hogy valamit mégis halljanak. 
Magam is átéltem, hogy amikor a résztvevők esténként mentek 
haza vonattal falvaikba, a hallottaktól megragadott férfiak h ir
telen az egyház hiténekeibe kezdtek s bárkinek ellenvetése nélkül 
majdnem az egész vonat együtt énekelt- Saját életem alakulására 
Schrenknek Ézsaiás 43, 18—19-ről tartott prédikációja volt döntő: 
>,Ne emlékezzetek a régiekről és az előbbiekről ne gondolkodjatok! 
Tmé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? 
Igen, a pusztában utat szerzek és a kietlenben folyóvizeket-"
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Ilyen felszabadítom! és lélekben-hatalmasan soha nem hallottam 
még a régi reformátori üzenetet, hogy a Krisztusban való Ibűn- 
bocsánat által elmúlt életünk egész terhétől megszabadulunk és 
életünket még egyszer elölről kezdhetjük-

Schrenk egyik utolsó, megbetegedése előtt Halléban tartott 
prédikációjában visszatekintett egész életére és megkérdezte ön
magától. tulajdonképpen mi volt az, ami súlyos feladatát rá
szabta. hogy egész életében az evangéliumnak üzenetével az orszá
got fáradhatatlanul járja? Azt vártuk, hogy talán népmissziói 
munkájának kezdettől fogva rendkívül eredményeit említi. Valami 
egészen mást mondott. Elmondta, hogyan feküdt súlyos betegként 
Afrikában misszionáriusi kunyhójában és várta halálát- Világos 
volt számára, hogy most már semmit sem tehet eddigi életének 
jóvátevésére, mert mozdulni sem tud és beszélni is alig. Ebben 
az órában — mondotta — egyszersmindenkorra megvilágosodott 
előtte, hogy mi emberek örökre elveszettek vagyunk, ha nincs 
örök Főpapunk, aki hordozta bűneinket és Isten jobbján közben
jár értünk- Amikor csodálatos módon felépült, tudta, hogy ezt 
az egyszerű igazságot minden embernek el kell mondania-

Annak az erőnek, amely évtizedeken keresztül áradt ebből a 
hatalmas evangélizátorból, végső gyökere Luther theológiai fel
ismerése volt: Schrenk meggyőzően tapasztalta meg saját életé
ben, hogy örök üdvösségünkért semmit sem tehetünk, hanem 
egyedül Isten irgalmasságára és Krisztus váltságmunkájára 
-"agyunk utalva-
Tübingen. ~ D. dr. Heim Károly.

Mi a konfirmáció?
A konfirmáció teljes felelősségtudattal való gyakorlása szűk-1 

séges abban az egyházban, amely már a gyermekeket is a kereszt- 
ség szentségében részesíti. Az egyháznak tanítania kell a gyerme
keket, hogy tudatában legyenek annak, mit tett értük Isten, mit 
nyertek a keresztségben és meg kell őket terhelnie azzal a felelős
séggel, amely Isten ajándékával együttjár. Ez történik a konfirmá
ciói oktatásban, ill. a konfirmációban. Ennek keretében azután a 
konfirmandusok vallást tesznek arról, hogy immár tudják, mit kap
nak a keresztségben és ismerik az abból rájuk háruló felelősséget.

A  konfirmáció lényegét kezdeti formája alapján sokan abban 
látják, hogy az oktatás előkészíti a gyermekeket az úrvacsora véte
lére, a konfirmációi ünnepély, pedig az első úrvacsoravételben 
kulminál. Ezzel szemben az a, meggyőződésem, hogy a konfirmá
ciónak csak a gyermekkeresztségre van lényegbeli vontakozása, 
abból keletkezik szükségszerűen gyakorlása. Az első úrvacsoravétel 
el volna tőle választható. Mikor ezt kimondom, nem gondolok 
arra, hogy az Űr asztalához még későbben bocsássuk a gyerme
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keket. Ellenkezőleg! Megfontolandónak tartom, nem kellene-e 
ezt a konfirmáációnál korábban megtenni. A  hit, amelyet Luther 
a Kiskátéban a méltó úrvacsoravétel egyetlen feltételeként jelöl meg, 
éppen a gyermekkorban van meg a legmentesebben reflexióktól és 
kételyektől, Ennek a hitnek a megőrzésében és egyre teljesebb és 
mélyebb kibontakozásában azután a Krisztussal az oltáriszentség- 
ben újra és újra való egyesülés nyújtaná a gyermekeknek a leg- 
hathatósabb segítséget. Amennyiben pedig az úrvacsorához való 
j árulás feltételezi a bűntudatot és bűnbánatot, meg kell állapíta
nunk, hogy a gyermek a jó és a rossz között nagyon korán tud 
különbséget tenni, tehát a bűntudat és bűnbánat is ugyancsak 
korán ébred a lelkében. Magától értetődő, hogy abban az esetben, 
ha az egyház egyszer bevezetné a gyermekeknek a konfirmációtól 
független, azt megelőző úrvacsoraosztását, ezt is megfelelő előké
szítő oktatásnak kell megelőznie. Éppen olyan természetes a jelen
legi gyakorlat mellett, hogy az úrvacsora lényegének és páratlan 
jelentőségének feltárása jelentős helyet foglaljon el a konficmációi 
oktatásban.

A konfirmációi oktatás anyagára vonatkozólag csak annyit 
jegyzek meg, hogy minden, elemének szoros összefüggésben kell 
lennie a keresztséggel, ill. annak tartalmának és jelentőségének 
kifejtését kell szolgálnia. Külön hangsúlyozom, hogy ebben az 
anyagban fontos helyet kell elfoglalnia az egyházról való tanításnak. 
Annak felmutatása, hogy a keresztség közösséget teremt a megke
resztelt és az élő Krisztus között (Gál. 3, 27), egyszersmind pedig az 
egyháznak, mint az Ő testének, tagjává is teszi azt, természetes 
kiindulási pont az egyház lényegének, páratlan jelentőségének 
megvilágítására, amire a szekularizmus mai idején fokozott mér
tékben van szükség- Mert ha a keresztségről meg kell állapítanunk, 
hogy lényegéről és jelentőségéről teljesen torz fogalmakat alkotnak 
maguknak a hívek, az egyház értékelése tekintetében, sajnos, nem 
kedvezőbb a helyzet!

Ami a konfirmációi ünnepély alakítását illeti, hangsúlyoz
nunk kell, hogy a hitvallás és fogadalomtétel nem állhat a közép
pontban. A  hangsúly azon van, amit Isten tett és tesz a jövőben is! 
A  konfirmáció vázolt lényegének megfelelően elegendő, ha a 
konfirmandusok vallástétele annak megállapítására szorítkozik, 
hogy tudják, mit cselekedett velük Isten a keresztségben és hogy 
mire kötelezi őket annak ajándéka. A fogadalomtétel helyébe leg
feljebb a jószándék nyilvánítása léphet (1. a bpesti egyházmegyei 
lelkészegyesület konfirmációi rendjét múlt számban!) „Jobb hűnek 
lenni, mint a hűséget csak megfogadni. A  hűséget a gyermeknek 
magától értetődőnek kell tartania, magától értetődő dologról pedig 
nem beszél az ember." (Mehl,).
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A  konfirmáció helyes lényegének felismerése irányt szab a 
konfirmáció homiletikai részének is. A  megszokott gyakorlattal 
szemben erősen háttérbe kell szorulnia az érzelmi elemeknek és 
annak hangsúlyozásának, hogy a gyermekek az érettség és vallási 
nagykorúság, tehát önállóság szempontjából életüknek milyen fon
tos állomásához érkeztek meg. A  hangsúly Isten cselekvésének fe l
mutatásán van, amely elhatározó módon nyilvánult meg a kereszt- 
ségben és amely a jövőben az üdvösségre akarja őket vezetni. Ö 
az, aki mindenkor konfirmál, azaz megerősít! Annál nagyobb a 
felelőssége azoknak, akik ezt a kegyelmes szándékát visszauta
sítják.

Budaker Oszkár

Konferenciázó híveink
Konferenciák tömege várja ezen a nyáron is a résztvevőket. 

Férfiak, nők, fiúk, lányok, vezetők és vezetettek, lelkészek, orvosok, 
pedagógusok, papnék, BM tagok, teológusok, ökuménikusok s még 
ki tudja hány féle tagozódás szerint hívják és gyűjtik egyházunk 
népét és munkásait országszerte. A  rendező szervek elvárják, hogy 
a lelkészek is toborozzák a konferenciákra a résztvevőket.

A lelkész pedig gyakran tele van aggodalommal. Csak néhá
nyat hadd soroljunk fel.

1. Valamikor egységes volt a gyülekezete. Ő terelgette legjobb 
tudása, legszentebb elhivatása szerint bölcsen a nyájat. Tudta, ki
nek mi a baja, mi a lelki szüksége s kézben tartotta híveit. Temp
loma, igehirdetése és gyülekezeti munkája volt az az erő, mely 
centrifugálisan tartotta össze a gyülekezetét. A  konferenciák most 
megannyi centripetális erőként hatnak. Fél ezektől az új irányú 
erőhatásoktól. Gyülekezetének egysége mellett félti ettől az egyhá
zat is. Egyházunk régi jó jogi alapját, az egyházközségekre való 
támaszkodást látja veszélyben, amikor a konferenciák és a mögöt
tük csoportosuló erők „mozgalmasig ák“ az egyházat. De legfőképp 
híveit félti, akik között már-már olyanok is vannak, akik futká- 
rozó atyafiakként egyik konferenciáról a másikra kóborolnak s 
ebben élik ki keresztyénségükst.

Szóval a konferenciák megbontják az egységet.
De vájjon ez a féltett egység sokszor nem a koporsók zárt 

egysége?
2. Aggodalmai vannak azért is, mert konferenciákra járó híve 

esetleg más szellemet hoz gyülekezetébe. Féltve őrködött eddig, 
nehogy az a hit és véleménybeli irány, amit ő képviselt, megbon
tassák s most egyre inkább bele kell ütköznie ebbe az új szellembe, 
új irányzatba s amit eddig épített, most előlről rakosgathatja.



162

De vajjon az a féltett régi szellem nem a szunyókálás moz
dulatlansága?

3. Talán az eddigi aggodalmak legtöbbünk előtt már túlhaladott 
érvek s átlátunk rajtuk, de ki ne észlelné, hogy a konferenciákról 
igen gyakran lelkileg felkavart emberek jönnek haza. Akik eddig 
nyugodtan és problémák nélkül ballagtak arra, amerre a pap te
relgette őket, most egyszerre kérdések tömegével állanak elő s 
problémásított keresztyénségük problémák sora elé állítja a lel
készt. Később meg gyakran azt kénytelen tapasztalni, hogy az egész 
csak szalmaláng volt. Ezt tudva már előre legyint a konferen
ciákra. Lelkes, buzgó keresztyének helyett csak lelkendező keresz
tyének kerültek haza —  s lassan ez is elaludt bennük.

4. A  nagy vonalakban vázolt nehány aggodalom mellé negye
diknek állítsuk ide a legkeserűbbet. Én vetettem, mások aratnak.

Évek, vagy évtizedek gyötrő, küzdelmes, imádkozó hosszú so
rán át szóltam az igét. Pásztoroltam áldozatosan és tőlem telhető 
legjobban és leghűségesebben a híveket s oly kevés a látható ered
mény. Ijesztőn sötétlik fölöttem a lelkészi munka elgépiesedésének 
felhője éppen azért, mert olyan ritka az eredmény látása s legkín- 
zóbb papi kérdésem: miért oly hatástalanok az igehirdetéseim. 
Nincs ugyan különösebb baj a gyülekezetemben, de olyan meg
szokottan és eredménytelenül megy minden. S most egyik hívem 
elvetődik konferenciára, ahol a szívébe markol valami s felbuz
dult lelkesedéssel jön haza ilyen szavakkal: „meghallottam Isten 
szavát . . „most tudom igazán, mit jelent keresztyénnek lenn i. . . “ 
„megtértem. . . "stb. Hát én nem tudtam mindezt elérni? Általam 
nem szólt Isten? Hiába tanítgattam s vezetgettem hosszú éveken 
át? 3— 4 nap alatt egyszerűen learatja valaki, amit én évtizede
ken át vetettem?

Ez csak nehány aggodalom a sok közül. Folytathatnám. Az 
olvasó bizonyára kiegészíti magának a soraimat.

* * *

Ha az első két aggodalmam fennáll s konferenciázó híveim  
megbontották az „egységet“ a hozott ,,új szellem“ által —  ez ma- 
gábanvéve is ítélet papi munkám felett. Valóban nem új, hanem 
friss szellemet hoztak a híveim. Ha nem tudnék vele mit kezdeni, 
egyetlen orvosság van erre a „bajra": magamnak is el kell men
nem konferenciákra, hogy ne másodkézből kapjam ezt a friss szel
lemet. Ez a friss szellem nem más, mint a semper reformári lük
tetése. Nagyon elkényesedtem már, ha ezt nem veszem észre.

Én magam számtalan konferenciát jártam végig kisdiák korom 
óta. Olyankor is. gyakran megfordultam, amelyeket nem kimondot
tan egyházi szerv rendezett. De egyre sem emlékszem, amely mint 
lélekben megmozgatott embert ne az egyházba, a gyülekezetbe állí-
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tóit volna vissza. Igaz, a papom is olyan volt, aki örömmel látva 
bennem a megmozdulást, lelkipásztori bölcseséggel fel tudott hasz
nálni. Több társammal való konferencia-j árásom eredményeként 
az addig táncoló, vagy közönbös „egy hittanórára járó" társaság
ból (mert evangélikus diákközösségnek nem lehetett nevezni) diák- 
bibliaóra let: s ifjúsági egyesület mozdult ki belőle. Nem tagad
hatom, hogy a centripetális erő bennem is működött s lelki kérdé
seimet nem a gyülekezeten belül oldottam meg, hanem az ország 
másik végén lévő gyülekezet diákszövetségének egy tagjával, de 
míg addig a papom ielkipásztori munkáját nem értettem meg, 
azután értékelni és becsülni tudtam.

Ne féltsük híveinket a konferenciák „ élményeitől“ sem. A  lelki 
élet dinamikus valami, amiben hullámhegyeket félelmetes völgyek 
is váltják néha. S ha elér valakit az a szikkasztó valami, amit Sík 
Sándor „lelki bórá“ -nak nevez egyik költeményében, akkor gyak
ran igazzá válnak a híres finn igehirdetőnek, Muromaa-nak a sza
vai: „amikor a szenvedések tűzében a megtanult ige is kiég belő
lünk, mi marad más bennünk, mint az élmény!" Anélkül, hogy 
ezzel az élmény-teológusok sorába esnék, el kell ismernünk, hogy 
egy-egy konferencia emléke átsegít sokszor ezen a lelki bórán, —  
különösen, ha azt az Ige melege fűti. Mert a konferencia kon-fe- 
rencia, mely együtt visz, emel, hordoz (confero).

Minket, szolgálatban megfáradt, fásult, tanácstalan, megkese
redett, friss erőt váró lelkészeket is ezzel az „együtt-hordozással“ 
vár a lelkészkonferenciák közössége s ott mindenekelőtt az az Űr, 
aki ebben az együtt-hordozásban elől jár, hiszen betegségeinket 
és fájdalmainkat hordozta.

Híveink mellé pedig Isten nem a lelki tüzek oltogatójává ren
delt. Konferencián felbuzdult és nekilendült híveinkben tehát ne 
„megzavart lelkű embereket11 lássunk, hanem indulóban lévő lel~ 
keket, akiket támogatnunk, felkarolnunk, emelnünk és vezetget
nünk kell. Kétségtelen, hogy konferenciázó híveink külön munkát, 
külön felelősséget jelentenek. De aki ettől a külön-munkától, ettől 
a felelősségvállalástól s ennek a tűznek a lobogva-tartásától fé l —• 
az béres, nem lelkipásztor.

Végére maradt a papi keserűség. Én vetettem s mások a ra tn ak .

Hadd mondom meg őszintén, hogy ez bennem is fáj. Az elmúlt 
hetekben kaptam levelet egy volt növendékemtől. Négy éven át 
tanítgattam, nevelgettem. Ott fenn a Kárpátok tövén gyülekeze
temnek értékes, buzgó kis tagja volt. Sohsem volt vele bajom s 
Isten előtt nyiladozó lelkét sok imádsággal próbáltam odasegíteni 
Megváltójához. Amolyan kereső lélek volt. Most Nyíregyházáról 
írt levelet, amelyben boldogan írja, hogy egy konferencia hatása 
alatt szíve most már egészen az Uráé.
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Örültem nagyon a levélnek. De hazúdnék, ha eltagadnám azt 
a keserűséget, amely emögé a kérdés mögé sűrűsödött: hát az én 
négy évi munkám? Az nem tudta ezt elérni? Hát ezért terelgettem 
őt annyi gonddal és imádsággal, hogy most egy konferencia három 
nap alatt érje el benne azt, amiért én négy évig fáradtam? S 
akkor tanulni mentem az íráshoz. Amikor Jónás zúgolódik az Isten 
ellen, hogy Ninivében hűséggel prédikált s még sem úgy végző
dött minden, ahogyan megjövendölte— az ítélettel —  ,Isten így inti:

„Bizd azt reám. Majd szétválasztom én.
A  szó tied, a fegyver az enyém.
Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem.
Nini ve nem él örökké. A  tök sem 
S Jónás sem . . . “ (Babits műfordítása.)

Igen. „Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem.“ Ma hálát tu
dok adni Istennek, hogy ezt a kis diákomat megtalálta Ö. Oly 
mindegy, hogy nem énmelettem, hanem egy konferencián. Nekem 
elég, hogy ez a kis diákom szavakat talált arra, hogy megköszönje 
azt a hiábavalónak látszó négy évet.

Koren Emil.

A z  ú j énekes k ön yvrő l
Énekeskönyvszerkesztés rendkívül összetett, komplex feladat. 

Teológiai, irodalmi-esztétikai, zenei és gyülekezeti vonatkozásai 
szétválaszthatatlan szövevénnyé fonódnak, pedig egyenként is rend- 
kívül kényes és bonyolult kérdéstömeget hordoznak, amiknek az 
egyeztetése sokszor szinte megoldhatatlan feladatnak látszik. Jó 
énekeskönyv szerkesztése a Szentlélek megsegítő különös kegyelme 
nélkül elképzelhetetlen.

Minden énekeskönyv valamiképpen hordozója és kifejezője 
keletkezési ideje teológiai felfogásának, mind az énekkiválasztás, 
mind a szövegváltozások tekintetében, sőt az idegen nyelvből való 
fordításoknak gyakori hangsúlyeltolódása is ebben leli magya
rázatát.

Ha a teológiai gondolkodásban alapvető változás áll be, akkor 
az előző kor énekeskönyvével szemben az elégedetlenség egyre 
érezhetőbbé válik tartalmi vonatkozásban.

Ugyanez áll irodalmiiesztétikai vonatkozásban is. A  magyar 
nyelv ugyan nincs annak a sajátságosan gyors változásnak alávetve, 
mint a német (Luther iratait ma már csak fordításszámba menő 
modernizálásban képes egy átlag német megérteni), de nyelvi íz
lése erősen változik. Ma a nyelvújítás stílusától távolabb áll, mint 
akár a reformáció korától s Ady és a népi írók nyelvén nevelke



219

dett nemzedék nem bírja már el a Tompa Mihály vagy akár Jókai 
Mór irályát s jobban vonzódik ahhoz, ami talán nyersebb és ne
hézkesebb, de gyökérszálaiban a magyar mélykultúráig nyúló.

Zenei vonatkozásban is változó a világ. Itt is vannak szár
nyaló és hanyatló korszakok. Változik az ízlés és vele az igény. 
Mérvadó ebben is az elit útja, mert lehetséges, hogy az alsó réte
gek még egy roppant értékű örökséget rejtegetnek s a felső rétegek 
már idegen istenek után futnak vagy vánnyadt dekadenciába 
süllyednek, de lehet a fordítottja is: a néphez éppen most szivárog 
le a felső réteg rontása, de a felső réteg már felszámolt vele és 
értékes elmélyülésbe fog.

Schleiermacher vallotta, s valóban igaza van: ötven esztendős 
átlagban aktuális nagy általánosságban is az énekeskönyv-megújítás.

A  mái' eddig is háromrétegű feladatot még nehezíti a gyüle
kezeti, más szóval a folytonossági szempont. A  múlttal valamikép
pen kapcsolatban kell maradni, nem csak az egyház lényegéből 
foiyóan (successio fidelium), hanem egyszerűen a hívekre való le
tekintettél, akikben rendkívüli visszahatást váltana ki, ha egy 
a megszokottól merően eltérő énekeskönyvet kapnának máról- 
holnapra a kezökbe. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az énekes
könyvünket átlaghíveink sokkal többet forgatják otthonaikban, 
mint a bibliát. Ez lehet sajnálatos, de a felelősséget csak öregbíti.

Az evangélikus magyar énekeskönyv Gálszécsi István 1536-os 
könyvétől az Uj Zengedező Mennyei Kar-ig (először 1743, utoljára 
1803) páratlanul érdekes, szerves fejlődést mutat. Nem lett volna 
talán különösebb romlás az első ízben 1805-ben megjelent dunántúli 
énekes-könyvvel sem, amely 1911-ig volt használatban, de mérhe
tetlen pusztítást hozott a Kis János szerkesztette Nagy-Győri éne
keskönyv, amely a racionalizmusnak, felvilágosodásnak és az 
induló nyelvújításnak oly kétségbeejtően tömény sivárságát zúdí
totta az egyházunkra, hogy attól még az is kiveszett a gyülekeze
teink leikéből, amit a hitetlenné sorvadt papi nemzedékek meg
hagytak benne.

Megható a gyülekezetek ragaszkodása az Uj Zengedezőhöz és 
démoni az az igyekezet, mely helyébe Kissi Jiános vallásos verseit eről
teti. 1811-től 1911-ig pusztított ez a könyv. Még 1919 után is használat
ban volt egyik-másik gyülekezetben. Egészen sajátságos jelenség, hogy 
az ugyancsak visszaesést jelentő, de mégis jóval különb hivatalos 
(1805) dunántúli énekeskönyv sehogyan sem tudott megküzdeni a 
korszellem hordozta győri énekeskönyvvel.

Felmérhetetlen jelentőségű volt azért 1911-ben az új dunántúli 
énekeskönyvnek megjelenése. Szerkesztőinek nagyjában (akkori 
értelemben vett) modern pozitív teológiai álláspontjuk Kiss János 
világával szemben örvendetes változás volt, de természetesen ők 
is csak benne állottak mindkét lábukkal korukban. Csak a felejt
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hetetlen, áldott emlékű Payr Sándor húzott a múlt örökségéhez is. 
Persze, a maga módján és a maga nyelvén. Nincs is helye a du
nántúli énekeskönyv beható bírálatának, de a puszta tény, hogy a 
folytonosság fenntartása érdekében (a győri énekeskönyv likvidá
lása határozott és eléggé meg nem hálálható célja volt a kiadásnak) 
nem kevesebb, mint 64 Kis János-féle költemény került a 600 
ének közé, mutatja, hogy itt olyan kényszerengedmény történt, 
amely ma már csak mint fölösleges és terhesnek érzett tehertétel 
szerepel a könyvben. Igaz, hogy a szerkesztők egyike-másika sem 
bírt a kellő önbírálattal és szerénységgel: Sántha Károlynak 108 
éneke is erősen nyomja a mérleg bal oldalát.

A  dunántúli énekesáönyvben örvendetes visszakanyarodás 
történt a nagy himnológiai hagyományunkhoz. A  német egyházi 
ének javának jó része helyet talált megint. Sajnos azonban ez a 
felújítás úgy történt, mintha egyházunknak soha sem lett volna 
Zengedező Mennyei Kai a. A patinás, régi fordítások helyébe újak 
kerültek, érzelmesek, színtelenek. Még az eredeti magyar énekeket 
is kivétel nélkül át kellett formálni, „megszépíteni", savától, bor
sától megfosztva diétássá tenni. Az asszimilált magyarok elhatalma
sodtak a magyarok felett s az ízes magyar beszéd száműzetett az 
énekeskönyvből, csakúgy, mint a revideált bibliafordításból. Saj
nos, ez legtöbb esetben nem csak nyelvi-formai tekintetben, hanem 
teológiai tekintetben is áll. Főleg a tizenhatodik század teológiájá
nak mélységei sekélyesedtek el a recensorok kezén.

Mindezt érdekes és tarulságos lenne példákon is bemutatni, de 
meghaladná folyóiratunk lehetőségeit.

Milyen legyen hát az új énekeskönyv?
1. Első tételem, hogy kiindulási alappá az U j Zengedező Meny- 

nyei Kart kell tennünk. Az is hordott holt anyagot magával. Arra 
nincsen szükségünk. Sok minden magától kiesik. Az egyiknek nin
csen már meg a dallama, a másiknak túl gyarló a szövege. (Nem 
minden jó, csak azért, mert régi.). 24— 26 versszakos énekeket sem 
igen bír el a mai ember. A  rövidítés kulisszatitkait minden szer
kesztő ismeri. De alap mégis csak az legyen. Mind tartalmi, mind 
formai, azaz elsősorban nyelvi tekintetben.

Kimondhatatlanul megalázónak érezném például, ha Luther 
Márton klasszikus énekeit Vietórisz Tranoszciusz fordításán keresz
tül, tót közvetítéssel vennénk át, amikor igen erőteljes és ízes 16., 
17., és 18. századi fordításaink is vannak.

És nem szabad félnünk ősi magyar nyelvünktől sem. Azért, 
mert elmagyarosodott svábjaink és tótjaink ezidőszerint még jobban 
szeretik a századforduló könyvnyelvét és gyökérszálait szándéko
san elszakított városi népünk finnyáskodik egy-egy erőteljesebb 
vagy tőrőlmetszettebb fordulaton, nem szabad magyar népünket
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megfosztani egyik legdrágább örökségétől s benne állandóan azt a 
csökkentértékűségi tudatot táplálni, hogy nekünk tőzsgyökeresen 
magyar evangélikus hagyományaink nincsenek is. A  magyar re
formátus énekeskönyv nem azért rossz, mert a zsoltárokat Szenei 
Molnár Albert nyelvén éneklik, hanem azért, mert dícséretanya- 
gukban a multszázadeleji nagy romlás után még 1921-ben is to
vábbpusztítottak s a „korszerűsítést“ a legsilányabb Hozsanna
anyaggal pótolták.

Természetes, hogy a régi szöveg itt-ott simításra szorul. Hogy azt, 
valamint a szerkesztés rövidítési eljárását milyennek képzelem, 
a Régi Magyar Istenes Énekek c. tavalyelőtti Harangszó-kiadvány- 
ban bemutattam.

2. Második tételem, hogy a leendő énekeskönyvnek a gyüle
kezeti és családi szükségletnek szemelőtt tartásával az egyháztör
ténet egész hosszával kapcsolatban kell maradnia. Nem szabad ko
rokat kihagyni, vagy eredeti mivoltukból kiforgatni. Tehát igenis 
maradjon Kis Jánosból és Sántha Károlyból is, csak el ne hatal
masodjanak. A  reformáció meg a magyar pietizmus csodáltosan 
megáldott időszkai azonban kell hogy jobban érvényesüljenek s 
helyet kell kapnia annak az istenes lírának is, amely mostoha kö
rülmények következtében nem kerülhetett a könyveinkbe, ha tar
talmi-formai szempontból arra méltó. (Balassi, Rimay, Beniczky, 
Petrőczy Kata, Ráday Pál, Szőnyi Benjamin stb.).

Ha a jelenkor rejtene valahol fel nem fedezett énekírót, úgy 
annak is helyet kellene találnia, ha nem is olyan egy hatodot meg
haladó bőséggel, mint Sántha Károly a mai Dunántúliban.

Az egyháztörténet teljes életét tükrözni kívánó igyekezet azt 
is jelenti, hogy a középkori örökséget is erőteljesebben be keli 
kapcsolni. Erre sok kincset nyújtanak a régi könyveink, de szemlét 
kell tartanunk a jelenlegi katolikus és keleti (orthodox) énekanya
gon is. Minden a mienk, ami a reformáció előtti időkből Krisztusról 
szentül és tisztán énekel s a legesztelenebb öncsonkítás lenne, ha 
lemondanánk rója.

3. Lássék meg az új könyvön korunknak komoly és őszinte 
ökumen'tlus igyekezete. A  világ keresztyénségének legkimagaslóbb 
tru kk'nese találja meg helyét minálunk, és pedig nem csupán tót 
és külföldi evangélikutságé. (De azé okvetlenül.). —  Ez tehát 
többek között azt is jelenti, hogy a genfi zsoltároknak nem egy 
darabja kell, hogy felvétessék, és pedig nem valami külön csinálta 
ízlésünk szerint, hanem úgy, amint azt a református egyház fogja 
készülő új enekeskőnj v ebe felvenni. Igen nagy öröm, hogy a két 
magyar protestáns egyház elnöksége hivatalosan is deklarálta ]azt 
az óhaját, hogy minél több közös anyag, azonos formában kerüljön 
a református és evangélikus hívek használatába.

4
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Hogy mindezek alapján mekkora terjedelmű lesz az új köny
vünk, arról még nehéz lenne képet alkotnunk. Legjobb hagyomá
nyainkkal ellentétben állónak tartanám, ha egy szűkösen mintegy 
200 enekre mért könyvet adnánk ki, amely talán még a perikópák 
analógiájára kánonszerű rendjét is nyújtaná minden egyes 
vasárnap kötelező énekének, ezen felül pedig csak a leg
szükségesebbet. Az| Uj Zengedező Mennyei Kar a maga 632 
énekével és 150 genfi zsoltárával azt bizonyítja, hogy nemcsak 
Tranoszciusz népe szeretett énekelni, hanem a mi magyar népünk 
is, amelynek házi istentiszteletei az üldözések, artikuláris helyek 
és bibliaelkobzások világában erre az áldott öreg könyvre épültek. 
Nem kell félnünk az 500 énektől s nem kell félnünk attól sem, ha 
a leendő egyetemes könyvet azonnal megfejelnék egyes vidékek 
a maguk külön hagyományú toldalékaikkal.

4. Negyedik tételem, s ezzel el is hagyom a szöveg kérdéseit: 
az új énekeskönyvnek (kottásnak kell lennie. Különös bánata a 
himnológia kutatójának, hogy Huszár Gál 1574. évi graduáléján és 
az 1654. évi Lőcsei énekesnek néhány darabján kívül evangélikus 
magyar énekeskönyv még kottával nem látott napvilágot (a leg
utóbbi békéscsabai énekeskönyv kivételével.).

Pedig egységes éneklésről nem is álmodhatunk addig, amíg 
nem lesz kottás maga a szövegkönyv is. Ez ugyan bővíti a terje
delmet és drágítja az első kiadást, de érről lemondani semmikép
pen sem szabad. Az új általános iskola tantervében az ének olyan 
nagy helyet foglal el, s a kottaolvasásra is oly nagy súly esik, 
hogy komoly reménységünk lehet arra, hogy azt a közeljövőben 
nem csak a zeneileg külön képzettek fogják tudni hasznosítani.

Jóval nagyobb probléma a közlendő dallamok dolga. Mindenek 
előtt a kiegyenlített vagy ritmikus éneklési mód között kell dönteni. 
Gyülekezeteink ma mindenütt és mindent kiegyenlítetten énekel
nek. (Talán a „Krisztus Urunk áldott születésén" az egyetlen rit
mikusnak maradt énekünk.).

A  17. század közepéig világszerte a ritmikus ének járta, akkor 
ellaposodott. Bach már kiegyenlített éneket vezetett. Világszerte 
felekezeti különbség nélkül ma az az igyekezet, hogy vissza az 
eredeti ritmikus énekléshez. Nekünk j sem szabad e ponton 
elmaradnunk, bár nyilvánvaló, hogy itt sok bajunk lehet még a 
gyülekezeteinkkel és a kántorainkkal.

A  német eredetű dallamok dolgában elfogadhatók a német ének
reform  kialakult eredményei, magyar anyagunkban alapvető kísér
letet adott Sulyok Im re az Istenes Énekekben. Sajnos egyetlen 
szakértő bírálatról sem szereztem eddig tudomást. Szakképzett ki
váló orgonaművészeink, egyházzenészeink konszenzusára minden
esetre igen-igen nagy szükség lenne.
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A  régi egyházi hangnemnek (dór, írig, lid, mixolid stb.) bát
rabb vállalása s gyülekezeteink fülének céltudatos szoktatása is 
e vonalba tartozik.

Az az adottság, hogy az énekeskönyv a jövőben is a legelter
jedtebb egyházi népkönyvet fogja jelenteni, szükségessé teszi, hogy 
annak függeléke igen gondosan szerkesztett imádságos gyűjteményt 
és egyéb fontos tudnivalókat tartalmazzon. Pl. magatartás haldokló 
mellett, halott mellett, házi és családi áhitaton, perikóparend, bib
liakalauz, hitcikkek, énekszerzőkről és énekekről tudnivalók stb. 
Mindezt nem szabad utolsó pillanatban összeütni. De ki lesz, aki 
ezt a kezébe veszi?

Nagy gondot, sok szeretetet és ízlést kell fordítanunk a leendő 
könyv művészi kiállítására is. Istennek minden dolga a lehető leg
művészibb formát igényli. Egységes felfogású, magától értetődő, 
vagy megfelelően megmagyarázott szimbólumok, tökéletes nyomda- 
technika, szép előzékpapír, művészi és erős kötés. A  régiek is meg
adták a módját (két tulajdonomban lévő Uj Zengedező kötése ta
núskodik róla), nekünk is meg kell adnunk. Ne kelljen az utókor
nak szégyenkeznie miattunk.

Mik mármost a legközelebbi teendők? ,
1. Az új énekeskönyv ügyét a legsürgősebb egyházi felada

taink homlokterébe kell állítani.
2. Előkészítő füzeteket kell megjelentetni, szöveg és dallam

próbákkal. Egy Luther-füzet már sajtókész állapotban van. Hogy 
még nincsen a nyomdában, annak egyedüli oka, hogy Zalánffy 
Aladár, legjobb dallamtudósunk, most 1941 évi kiadványától el
térő dallamokat prezentált.

3. Az új (helyesebben régi) dallamformák népszerűsítése. Ezen 
a ponton az evangélizáciös szolgálat segítő támogatása volna nagy 
jelentőségű. És az igen sok tekintetben aggályos „Énekem az Ür“ 
énekfüzet kiküszöbölése a tél folyamán már megállapított új evan- 
gélizációs énekgyüjtemény sürgős kiadásával. Erősen számítok a 
vallástanárok, ifjúsági mozgalmak, sőt még a vasárnapi iskolai 
vezetők megértő támogatására.

4. Céltudatos konszenzus-formálás. Erre énekügyi konferencia 
rendezése, majd minden egyéb konferencián énekügyi előadások 
beiktatása látszanék a legcélravezetőbbnek.

5. A kántorképzés átalakítása és átképző tanfolyamok felállítása.
6. Munkatársak toborzása. Főleg az idegennyelvű (finn, svéd, 

norvég, dán, angol, holland, cseh, pravoszláv stb.) anyag felkuta
tására és művészi fordítására kellenek segítőtársak. Jelentkezzenek!

Rengeteg még az elvégezni való s az idő sürget. A  megujhódó 
egyház követeli a megujhodott énekeskönyvet. Nem szabad elsiet

4 *
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nünk, de két-három éven belül el kell készülnünk vele. Lesz-e, aki 
ezért is tud imádkozni?

Befejezésül még egy személyes vallomás:

1932-ben vagy 33-ban, a Keresztyén Igazság budapesti munka
társi körének Sturm und Drang korszakában azt a leckét kaptam, 
hogy írjak az énekeskönyvreformról. A  tárgy igen vonzott, a meg
jelent cikk meglehetős megütközést keltett . Amennyire vissza- 
emlékszem rá, nagyjában vállalom az ottan vallottakat, bár ma
gába a problémába csak azóta fúrtam bele magamat. Egyedül ab
ban változott meg alapvetően a véleményem, hogy akkor azt írtam: 
új könyv alapjává a dunántúli énekesünket kell tenni, ma pedig 
azt tartom, hogy az Uj Zengedező Mennyei Kart. Volt azonban 
e cikkemnek egy utóhatása, amit mindhalálig sajnálni fogok. Be 
nem gyógyuló sebet ütöttem vele legkedvesebb professzoromnak, 
Patyr Sándornak szívén. Páratlan szerénységében soha el nem 
árulta, hogy ezt a könyvet élete főművének tartotta. Ma, amikor 
a kérdést felekezetközi viszonylatban is jóval alaposabban isme
rem s az 1910-es évek theológiai vonatkozásait is látom, állíthatom, 
hogy a jelenleg országszerte használatban lévő dunántúli énekes
könyv korának (1911!) legbecsesebb evangélikus egyházi alkotása. 
Payr Sándornak Krisztusát szerető szíve nagyobbat alkotott, mint 
amit korától várni lehetett. Ha tudtam volna, hogy neki milyen 
fájdalmat okozok, életében azt a cikket meg nem írom. De minden 
tanítványi szeretettől, kegyelettől és töredelemtől eltekintve, az új 
énekeskönyvet meg kell sürgősen teremtenünk. Mert a dunántúli 
fölött mégis csak eljárt az idő, a többi pedig nem magyar talajból 
nőtt gyülekezetek szükségletéhez igazodik.

Függelékül meg még néhány személyes kérés:

1. Kérem úgy is, mint az énekügyi bizottságnak a püspöki kar,, 
illetve az egyházegyetem elnöksége által megbízott előadója mind
azokat, akik a munka iránt különös érdeklődést és felelősséget 
éreznek, hogy ezt velem közöljék s azt is megírnák, hogy miben 
tudnának az ügy segítségére lenni. (Különösen a Finnországban, 
Skandináviában stb. jártak vagy levők segítsége kellene!) Egy 
leendő énekügyi konferencia résztvevői névsorát is gyüjteném.

2. Kérem azokat, akik gyülekezetükben, szórványukban a hivek 
mestergerendáin és padlásain porladó öreg énekeskönyvekről tud
nak, gyűjtsék be azokat s írják meg nekem azoknak adatait (cím, 
kiadás éve, helye, az énekek száma, lapszám stb.), vagy küldjék 
el nekem. Egy készülőben lévő nagy, minden nyelvre és feleke- 
zetre kiterjedő magyarországi énekeskönyvbibliográfiához minden 
adatra szükség van.
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3. Kérem a Régi Magyar Istenes Énekek című 1945. évi Ha- 
rangszókiadványunk népszerűsítését gyülekezeti bibliaórákon, ünne
pélyeken stb. Gyönyörűen kötött példányait a Harangszó 5 Ft-os 
önköltségi áron bocsátja bárki rendelkezésére s minden 10 példány 
után 10 százalék kedvezményt nyújt.

Észrevételt a tárggyal kapcsolatban akár egyházi sajtónk út
ján, akár magán levélben kérek. Címem: Pécs, evangélikus lel- 
készi hivatal.

Schulek Tibor.

SZERKESZTŐ MEGJEGYZÉSE:
A cikket külön lenyomatban megküldjük a z  ország összes tanítóinak 

és más érdeklődőknek. Legkiválóbb egyházzenészeink és más szakértőink 
hozzászólását a legközelebbi számunktól kezdve közöljük. Az énekeskönyv 
szerkesztésének ügye egyházunk közös ügye.

Mintha nem történt volna sem m i. . .
Egy barátom mesélte az egyik evangélikus lelkészről a kö

vetkező történetet.
1944- őszén az események forgataga és a különböző célzatos be

folyásolások hatása alatt ez a lelkész úgy látta, hogy — noha me
nekülésre nem gondolt —  már nincs sok ideje hátra sem a csa
ládja, sem a gyülekezete körében. Fel kell tehát készülnie arra, 
hogy bármelyik pillanatban beköszönthet a kényszerű válás szük
ségessége. Nem lehet többé papja gyülekezetének.

Felesége berakta egy hátizsákba mindazokat a holmikat, ame
lyekre szüksége lehet és odaakasztották az ajtó mellé, hogy az 
adott percben mindjárt kéznél legyen.

Ö maga pedig számba vette lelkészi munkájának eddigi mu
lasztásait, a jelen feladatait és a jövendő követelményeit. Azután 
nekifeküdt a dolognak olyan erővel, mint akinek napok alatt kell 
esztendők munkáját elvégezni.

Múltak a napok, a hetek, sőt lassan a hónapok is. A  hátizsák 
továbbra is ott függött az ajtó mellé bevert szegen, a munka üteme 
változatlan lendülettel pergett, de a kényszerű távozás időpontja 
nem következett be. Aztán lassanként nyilvánvalóvá lett, hogy 
végleg el is marad. A  hátizsák lekerült a szegről, a tartalma visz- 
szavándorolt a szekrénybe és az éléskamrába. De a munka irama 
is megtört és lelassudott a régi, kényelmes tempóra. Nemsokára 
minden úgy folyt, mint régen.

*
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A z a benyomásom, mintha felesleges, sőt kár is lenne a törté
nethez megjegyzéseket fűzni. Tökéletes tükör ez legtöbbünk szá
mára. Csak le kell vonnunk a következményeket.

De mégis adunk néhány vázlatos gondolatot az elmélkedés
hez és az öneszméléshez.

A  régi világ visszahozhatatlanul eltűnt, a maga hazug bizton
ságérzeteivel együtt. A  maradandónak hitt város romjainak porát 
is széthordja lassan a szél.

Az átmeneti idők bizonyos, elsősorban anyagi tekintetben Ked
vezőbb helyzetet teremtettek, mint amilyen a régi voit es ?z e.- 
ernyedésre örökösen kész ember felelősségérzetét szinte teljesen el
kábították. Pedig jaj nekünk, ha az Istentől a felkészülésre adott 
időt tétlenkedésre, látszatmunkára vagy legalább is kényelmeske
désre használjuk. Nem övezzük fel derekunkat es nem gyújtjuk 
meg szövétnekünket. Csendes tónak tartjuk továbbra is egyházun
kat, és szinte haragszunk, hogy vannak okvetetlenkedők, akik 
néha beledobnak néhány hullámgyűrűt megindító köve-. A z  alkal
mak légióit mulasztottuk el máris, és szalasztjuk el minden pilla
natban. Pedig az idők gonoszak és áron is meg kellene venni az 
alkalmakat. . .

De ha csakugyan nem történne semmi sem és a tanítvány egye
lőre különbül élhet is még mint Mestere, mert a megjövendölt e 
világi nyomorúság pillanatnyilag még nem tört ránk, az evangé
lium egyházának nem kell-e szüntelenül várni az okos szüzek 
módjára a hamar való eljövetelét ígérő Krisztust?

A  hátizsákot levehetjük a szegről, a hamis biztonságtudat meg
ejtheti és betöltheti lelkünket, munkánk lendületét a béresek tem
pójára lassíthatjuk le, ragaszkodhatunk a megszokott és az esetleg 
méltatlanul viselt. Pszíségekhez, vagy marhatjuk egymás*, és kriti
zálhatjuk piedesztálunkról azt az embert, aki Krisztus szerelmétől 
szorongatva minden egyebet kárnak és szemétnek ítélve végzi mun
káját az egyházban, de mindezzel nem tudjuk kitolni a ránkkövet
kező nagy pillanatokat.

De akkor hátizsák nélkül, felkészületlenül és a gonosz élet, a 
mulasztási bűnök izzó parazsával fejünkön indulunk az e világi, 
vagy odaátvaló nyomorúságba.

Akasszuk vissza tehát a hátizsákot az ajtó mellé és kezdődjék 
az Isten Leikétől ihletett munka az utolsóknak hitt percek lendü
letével. __n

Lelkészi továbbképző szeminárium! Lelkészevangélizáeió! Részletek 
e számunk más helyein!
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Bibliai történet elbeszélésének technikája
Mutatvány ' a Magyar evangélikus vasárnapi 

iskolai mozgalom kiadásában július elején megje
lenő módszertani könyvből. Eredetije svájci vasár
napi iskolai kézikönyv. Vasárnapi l'tskolán kívül 
használhatják lelkészek) ezt az ügyes, igeszerü és 
gyermekszerű módszert bibliai történetek élőszó. 
beli kifejtésénél gyermekistentiszteleteken. Bibliai 
történetek vallástani tanításához is termékenyítő 
szempontot ad, hja ott teljes I egészében nem is al- 
kalmszzható, hiszén a vattására közvetlen célja miás, 
mint a gyermekistentiszteleté, vagy a vasárnapi 
iskoláé. Ott a cél: tanítás, itt: igehirdetés gyer
meknyelven. Természetesen az itt közölt tanulmány 
az ige gyermeknyelven való hirdetésének csak egy 
részletével, a bibliai történetnek saját szavainkkal 
való elmondásával foglalkozik, ez elé tartozik az 
érdeklődésébresztés, utánna az alkalmazás. A sajtó 
alatt levő kiadvány ezekkel is részletesen foglalko
zik hasonló ügyeséggel.

A  történetet jól elbeszélni művészet, de ezt a művészetet meg 
lehet tanulni. Ha nem is született elbeszélő valaki, attól még jó 
elbeszélő lehet belőle. Csak tanulmányoznia kell hozzá az elbeszélő
művészet szabályait és el kell sajátítania a felépítéshez és előadáshoz 
szükséges gyakorlatot, technikát. Sok kezdő vasárnapi iskolai vezető
nek az az aggodalma: nem vagyok jó elbeszélő, —  olyan hiányon 
alapszik, amin segíteni lehet.

„A  jó elbeszélés ajándékát szorgalommal, gyakorlattal és imád
sággal legtöbbször azok is megszerezhetik, akik azzal kezdettől fogva 
nem rendelkeznek." (Fankhauser)

A) A  történet felépítése
A  jó történetnek három alkotó eleme van:
a) egyszerűség,
b) feszültség,
c) szemléletesség.

El s ő  s z a b á l y :
Légy egyszerű: csak egy nézőpontot alkalmazz!
A  történet nem csupán a tényeket, hanem élményeket közvetít. 

Élményük azonban csak a személyeknek van és minden egyes sze
mélynek, a gyermek-hallgatóknak is csak egy élménye van egyszerre. 
Ezért legelőször meg kell keresnünk a történetben azt a személyt, 
akinek a szempontjából a történetet el akarjuk beszélni. Ezt néző
pontnak nevezzük és a nézőpont kiválasztásában rejlik a történet 
egyszerűségének titka.

Minden ember másképen éli át az eseményeket. Ha száz' diákot 
viszünk együtt utazni, mindegyik más élménnyel tér haza. S ha
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azután szabad fogalmazást iratunk velük a tanulmányi kirándulás
ról, akkor világosan megfigyelhetjük: egy sem látott meg mindent. 
Mindegyik csak azt a részletet látta, ami neki szembetűnő volt, ami 
az ő nézőpontjának megfelelt.

Egy finn egészen máskép élte át a finn-orosz háborút, mint egy 
orosz, vagy egy semleges megfigyelő. Ha a finn-orosz háborút élmény
ként akarjuk elbeszélni, először döntenünk kell arról, hogy kinek 
a személyében akarjuk átélni, úgy akarjuk-e elbeszélni, mint egy 
finn, vagy mint egy orosz. Más szóval; először az elbeszélés néző
pontját kell megválasztanunk.

Ennél az egy nézőpontnál maradunk aztán az egész történet 
folyamán. A  történet ezáltal tudatosan egyoldalúvá válik. Lemon
dunk arról, hogy minden oldalát megmutassuk és mindenkinek eleget 
tegyünk. Hiszen nem az esemény történettudományos lefolyását 
akarjuk előadni, és nem erről szóló jegyzőkönyvet akarunk fe l
olvasni. A  nézőpont szigorú megtartásával a gyermekeknek teszünk 
nagy szolgálatot. Lehetővé tesszük számukra, hogy velünk tartsanak 
az egész történet során. Az elbeszélő számára a nézőpont megtartása 
nem kis feladat és sok gyakorlatra van szükség, amig valaki már 
nem változtatgatja és cserélgeti tetszés szerint a nézőpontot. Mi 
felnőttek t. i. épen abban leljük kedvünket, hogy a dolgokat minden 
oldalról megnézzük és a háborút pl. orosz, finn és semleges oldalról 
egyszerre megvizsgálgassuk. Mennél bonyolultabb, annál érdekesebb 
az a számunkra, mert kedvünkre való itt is, ott is bekukkantani 
a konyhára és a színfalak mögé nézni, de közben mi azért mégis 
lépést tudunk tartani. A  gyermekek azonban nem tudnak olyan 
könnyedén és előkelőén egyik bőrből a másikba bújni. A  nézőpont 
változtatása zavarja őket. Kérdezősködni kezdenek: „E zt most ki 
mondta és ki volt az, Jézus vagy Péter, az orosz vagy a finn?1' 
Nagy fáradságba kerül aztán eloszlatni a zűrzavart és a sok magyá- 
rázat közben szertefoszlik a történet varázsa. Ezért: csak egy néző
pontot alkalmazz!

Minden történetnél többféle nézőpontunk lehet. A  nézőpontok 
mindegyike más-más lehetőséget nyújt a történet felépítésére. Ezeket

Ez a valóság

így látják ugyanazt hárman há
romfelöl
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u lehetőségeket meg kell vizsgálnunk és aztán egyet, természetesem 
a legjobbat, ki kell választanunk az összes közül.

Vegyük például Lótnák Abrahám által történt megmentését
I. Móz. 14-böl. A  történetet elbeszélhetjük L ót szemével nézve. 
Akkor azon kezdjük, hogy Lót jól érzi magát Sodomában. Aztán 
jön a háború. Lót reménytelen fogságba esik és legnagyobb ámula
tára Abrahám megmenti. Ez esetben a történetet azzal fejezzük be, 
hogy Lót ismét a nyájait őrzi Sodomában.

Ha azonban Abrahám nézőpontját választjuk, akkor Abrahám 
kunyhójában kezdjük a történetet. Egyszercsak megpillantja Abra
hám a feléje tartó, ziháló menekültet. Ecseteljük Abrahám gondola
tait, mialatt a hírt hallgatja. Belső harca, szolgáinak összegyűjtése, 
és az éjszakai kivonulás következik a képek sorozatában. A  történet 
aztán azzal végződik, hogy Abrahám újra felvonul a hegyre és 
Isten szavából tudja: jól cselekedtem. Ennél a nézőpontnál tehát 
elmarad minden, amit Lót gondolt és ami azelőtt történt, még ha 
Abrahámnak valamilyen elbeszélés révén tudomására is jutott. 
Épenígy Lót nézőpontjának alkalmazása esetén nem szabad elbeszél
nünk, amit Abrahám gondolt és cselekedett, amikor Lót nem volt 
jelen. Harmadik lehetséges nézőpont a menekülté. Ez először Lót 
mellett volt, átélte a vereséget és elmenekült. Abrahámhoz szalad 
és maga is meglepődik a gyors segítségen. Mutatja az útat A'bra- 
hámnak és átéli a szabadítást, de természetesen más gondolatokkal 
és érzésekkel éli át, mint Abrahám és Lót. Aztán azzal végződik, 
hogy megint mindnyájan hazamennek.

Negyedik nézőpont lehetne Sodorna királyáé, az ötödik Melki- 
sédeké.

Mindegyik nézőpont teljesen másképen alakítja a történetet. 
Melyik nézőpontot válasszuk hát? Természetesen azt, amelyik a leg
jobb történetet szolgáltatja. A z a nézőpont már eleve kiesik, amely
nek alapján csak a történet felét lehet elbeszélni, vagy épen döntő 
jeleneteket el kell hagyni, mert az illető nem volt ott. A z előbbi 
történetnél Melkisédek és Sodorna királyának nézőpontjai ezek. 
A  másik háromnál feltesszük a kérdést: ,,ki élte át a történetet 
a legelevenebben, kinek jelentettek az események a legtöbbet?" De 
a célra tekintve is dönthetünk: „Melyik nézőpont esetén jut leg
inkább érvényre a történet üzenete?" Igen gyakran a főszereplő 
nézőpontja a legjobb. Ez esetben Abrahám lenne az. De megragadó 
történetet rajzolhatunk egy mellékszereplő szempontjából is, legyen 
az akár a menekült, akár csak egy szolga.

A  nézőpont megtartása most már azt jelenti, hogy nagy önfe
gyelemmel csak azt beszéljük el, amit ez az ember látott, hallott és 
átélt. Amiket nem ő maga élt át, annak úgy adunk teret, hogy 
valaki hírt ad róla, vagy elbeszéli, ami ott történt. t

A  nézőpont az elbeszélő mesterfogása, amit a gyermekekkel nem 
kell közölnie. A  gyermekeknek nem kell tudniok, hogy milyen néző
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pont szerint hallják a történetet. Elegendő, ha ez a titkos rendező-  
szempont egyszerűen létezik. Ezzel minden érthetetlen bonyolultság: 
kiküszöbölődik.

Különösképen a legkisebbeknél kell ezt az első szabályt egészen 
szigorúan tiszteletben tartanunk! Nehogy nézőpontot változtassunk! 
A  legnagyobbaknál a tíz éven felülieknél, néha elmerészkedhetik az 
ember odáig, hogy változtat a nézőponton, de az elbeszélőnek tudnia 
kell, hogy mit csinál.

A  nézőpont arra is lehetőséget ad nekünk, hogy egy és ugyan
azon történetet többízben újra és másképen mondjunk el. Különösen 
nagy érték ez a karácsony, szenvedéstörténet és húsvét évente vissza
térő történeteinél. Egy alkalommal elbeszéli az ember karácsonykor, 
amit József és Mária átéltek, más alkalommal, amit a betlehemi fiúk 
láttak, azután, amit a pásztorok átéltek és mindig adódik valami új.

M á s o d i k  s z a b á l y :
Légy érdekfeszítő. Jól építsd fel az elbeszélést.
A  bibliai történetnek érdekfeszítőnek kell lennie. Hogy érdek- 

íeszítő-e csakugyan, az nem csupán a tartalomtól, hanem a fe l
építéstől is függ. Az elbeszélőn múlik, hogy a történetben rejlő  
feszültséget meg tudja-e eleveníteni. Ügy kell felépítenie és elbeszél
nie, hogy a gyermekek állandóan lélegzetvisszafojtva várják; „mi 
lesz ebből ?" A  történet valóságos eseménygombolyag, melyet szépen 
fokozatosan ki kell bogozni és le kell gombolyítani, amig aztán egész 
világosan áll előttünk minden. A  jó legombolyítás a művészet.

Ehhez legelőször szükséges a
K IIN D U L Ó P O N T . Legelőször a csomót kell kibogozni, aztán 

odatehetjük a gyermek elé a legöngyölítésre váró gombolyagot. Ezt 
az első ütemet, mely már a kezdet kezdetén ízelítőt ad a feszültség
ből, kiindulópontnak nevezzük. „Csomónak" is mondhatnánk. Az 
a feladata, hogy a gyermekek figyelmét a történet titkára felhívja 
és felébressze bennük a kérdést: „M i lesz ebből?"

Ha egyszer a gyermekek figyelmét lekötötte az elindulás, az elbeszé
lés lépésről-lépésre halad a csúcspont felé. Ezért nem hosszúlélegzetű 
leírásokkal kezdjük, hanem mindjárt az elején cselekményt viszünk 
bele. Legtöbbnyire a történetben szereplő személyek megismertetésé
vel kezdjük és azután jellemezzük bonyolódott helyzetüket. A  mesék 
rendszerint így kezdődnek: „Egyszer v o lt . .. egy királyfi, vagy egy 
hercegnő" —  és azután pereg a mese fonala, az érdeklődést már
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felkeltettük. Nem így kezdődik; „Egyszer volt egy nagy fa, ennek 
sok levele volt és a levelek rezegtek a szélben ..

Lót megmentésének történetében (I. Móz. 14.) ez lehetne a ki
indulópont: „Egyszer Ábrahám épen a kunyhójában volt. Sajtot 
készített és derekasan dolgozott. Egyszercsak, amint munka közben 
feltekintett, messze a hegy lábánál egy embert látott felfele jönni. 
Milyen volt az az ember 1 Az ábrázata maszatos, az inge szakadozott, 
s a járása is bizonytalannak látszott. Ezzel valami történt. Abrahám 
abbahagyta a munkáját és kiment a kunyhó elé. Addigra odaért az 
ember i s . . . “  Kész a feszültség. A  menekült fuldokolva beszélni 
kezd. A  feszültség pedig mindaddig meg nem szűnik, amig ki nem 
derül, hogy meg lehetett-e menteni Lótot, vagy nem.

Unalmasan, lendületet adó első ütem nélkül így kezdődhetne 
a történet elbeszélése: „Csodaszép reggel virradt fe l Kánaánban. 
A  nap sugárzóan indult útjára és a kis madarak legszebb énekeiket 
dalolták. A  marhák békésen legelésztek a mezőn. Abrahám pedig 
a kunyhójában tartózkodott. Epén sajtot készített. Rágondolt Lótra. 
Hogy mehet vájjon sora? Eszébe jutott mindaz, amivel őt Lót meg
bántotta és nagyot sóhajtott: Óh az a Ló t!“  Erre a gyermekek 
aligha fognak felfigyelni, mert nem mozdul benne semmi. Nincs 
lendület. Epén a „csomó" hiányzik.

A  K É P E K . Mire a csomó elkészült, már benne is vagyunk 
a történetben egészén. Most szépen lepergetjük az eseményeket,, 
egyik jelenetet a másik után. Ezeket a jeleneteket a történet képeinek 
nevezzük. A  magunk számára az egész történetet szakaszokra osztjuk, 
melyek a dráma felvonásaihoz és jeleneteihez hasonlóan a főbb ese
ményeket rögzítik. Az elbeszélés során azután ezekhez a „képekhez" 
igazodunk. A  gyermekeknek persze nem kell elárulni, hogy most 
hányadiknál tartunk. A  képeket egyszerűen csak a felépítés rend
jének érdekében használjuk.

A  feszültséget most minden képpel lassan, de céltudatosan kell 
fokoznunk egészen a csúcspontig. Egy kicsivel mindig többet leple
zünk le a titokból, de vigyázunk rá, hogy az utolját egyre újra 
eltakarjuk, el ne áruljuk, míg a történet végére nem érünk.

A  történetnek egyenes vonalban kell a csúcspont felé törnie. 
A  felépítésnél szigorúan ügyeljünk arra, hogy a fonál sohase szakad
jon el. Tilos a megszakítás, hosszas magyarázat, régebbiekre való 
visszatérés, vagy akár az elfelejtettek pótlása. Ezek az elbeszélés 
lendületét egészen megtörhetik. Azután már hiába próbálna az 
ember megint nekilendülni, vagy az elszakadt fonalat újra összekötni.

A CSÚCSPONT. A  történet egyik szakaszában a feszültség eléri 
tetőfokát, ezt nevezzük csúcspontnak. A  gyermekek figyelme is akkor 
éri el a tetőfokát, mert itt sül ki, hogy „mi lesz belőle". A  feszültség 
megoldódik. A  csúcspont felé tör az egész történet, valamiképen 
tehát az egész órának a magvát is tartalmaznia kell. Ezért ezt a részt 
kell a leggondosabban előkészíteni és kifejteni. A  tékozló fiú  törté-
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Hetének például az a csúcspontja, amikor az atya átöleli fiát és 
szíves-örömest visszafogadja. Lót megmentésénél az a csúcspont, 
amikor Abrahám megszabadítja Lótot bilincseitől, stb. Akadnak 
olyan történetek, melyeknél több csúcspont lehetséges. Például 
a gutaütött történetében csúcspont lehet Jézus szava: „Megbocsát
tattak néked a te büneid“ , vagy a beteg lábraállása, meggyógyulása. 
A  felépítéstől és a célkitűzéstől függ, hogy melyik csúcspontot 
választjuk. Két csúcspont semmi esetre sem lehet, hanem csak egy. 
A  felépítés dolga a csúcspont ügyes elhelyezése. Ez a felépítés pedig 
uiér a kiindulópontnál kezdődik. Ha a bűnbocsánatot tesszük csúcs
ponttá, akkor a kiindulópontot úgy kell megalkotnunk, hogy a bete
get valójában bűne és le]kiismerete kínozza. A  gyógyulás aztán rá
adás. Ha azonban a gyógyulás a fő, akkor úgy kell a csomót meg
oldanunk, hogy a fé r fi betegsége miatt szenved és a gyógyulás 
vágyát hordozza szívében.

A  ZÁ R Á S .  A  csúcspont után lanyhul a gyermekek figyelme. 
Hiszen tudják már, hogy mi lett belőle. A  meredek kapaszkodón 
kifogyott a lélegzetük, a csúcson már szabad egy kicsit pihenniük, 
torkukat köszörülhetik, előhúzhatják a zsebkendőjüket. A  jó elbeszélő 
ezt észreveszi és így  szól önmagához: „fejezd be hamarosan 
Rövidre fogott magyarázattal tekints még körül a látóhatáron, pár 
pontba foglalva mond el, hogy mi történt azután és vess véget 
a történetnek. Legfeljebb két kép követheti még a csúcspontra jutást, 
több semmi esetre sem. Nem épen legrosszabbak azok a történetek, 
amelyek egyszerűen a csúcsponttal zárulnak. A  gazdag ifjú  törté
nete zárul így, nagyon hatásos csúcsponttal, t. i. amikor az ifjú  
elmegy. Általában azonban nem hagyjuk abba a történetet a csúcs
pontnál, hanem nyilvánvaló befejezéssel zárjuk. Ügy kell lezárulnia 
a történetnek, hogy a gyermek fellélegezhessen és megelégedetten, 
azzal a tudattal mehessen haza: „a kérdés megoldódott, a dolog 
rendben van.“  A  gutaütött hazamegy és hálás. Abrahám újból 
békességes szívvel tér haza, mert Izsákot nem kellett feláldoznia. 
Isten a hetedik napon megpihent munkája után, mert mindent el
végzett, stb. A  folytatólagos történetre is áll ez, hogy ott kell abba
hagynunk, ahol viszonylagos nyugvópontra találunk. A  ponyvaregény 
ismertetőjele az és nem a vasárnapi iskolai történetnek, hogy mindig 
ott szakad félbe, ahol a legérdekesebb. Nem lehet mindig jó vége 
a történetnek. Egyszer-másszor nagyon nyugtalanító is lehet, pl. 
amikor Akánt megkövezik, és amikor Jézusnak szenvednie kell, de 
ennek ellenére mégis határozott lezárásnak, befejezésnek kell a végén 
állania.

Ennek a szabálynak a figyelembevétele különösen a legkisebbek 
szempontjából fontos. Velük kell tartanunk egészen az utazás végéig 
és nem szabad őket valahol útközben elhagynunk. Ha a történetnek 
nincs valóságos befejezése, még napokon keresztül, esetleg éjszakán 
át is gyötrődnek rajta, hogy a dolgot valahogy jó végre juttassák.
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Ezen a ponton a történet letér az élet útjáról. A  valóság köz
tudomás szerint gyakran nem jut nyugvópontra. A  bibliában nincs 
mindig így. A  gyengékre azonban tekintettel kell lennünk és ide 
tartozik az is, hogy a gyermekek számára kerek egészet alkotó 
részekre osszuk a valóságot. A  nyugtalanság és befejezetlenség majd 
még úgyis elég közel férkőzik a gyermekhez.

*  * *

Rövidre fogva a történet menete ez: Kiindulópont (csomó), —  
a . feszültség nyilvánvaló erősödése a kiinduló pontnak képekben való■ 
kifejtése során, —  csúcspont, —  rövid befejezés.

Egy történet mintavázlata a következő:
A  történet: Sámuel születése.
Nézőpont : Anna.
1. Anna nyomorúsága. (Kiindulópont)
2. Anna imádsága.
3. Anna Élivei beszél.
4. Sámuel születése. (Csúcspont)
5. Anna magasztaló éneke.
Ez a történet szabályszerű felépítése. Mellette természetesen 

mindenféle torzszülött is akad. Az egyik történet tulajdonképen 
sohasem kezdődik el. A  másik sohasem akar befejeződni. Másoknak 
a csúcspontja van túlkorán. Rakétaszerűén a magasba röppennek 
s már félúton aláhullanak, aztán megint hősiesen nekilendülnek. 
Mások viszont belevesznek a folytonos utalásokba és kerülőútakba. 
További szószaporítás helyett az alábbi vázlatos rajz világosan 
megmagyarázza ezt.

Rendesen felépített, érdekes 
történet.

Unalmas történet első típusa: 
A kiindulópont túl későn jön és 
a feszültség nem fokozódik (ke
vés cs e lekmén y ).

Unalmas történet második tí
pusa: Nincs kiindulópont és 
nincs csúcspont, az elbeszélés
nek összekuszált a fonala, is
métlések stb.

Unalmas történet harmadik 
típusa: Bombaszerű kezdés, de 
elnyújtott vég. Nem akar abba
maradni. Moralizálás, stb.

K =  Kiindulópont C s =  C s ú c s p o n t
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A Z  E LH A T Á R O L Á S . A  kiindulópont és a csúcspont között 
játszódik le a történet. A  valóságból most ki kell vágnunk egy 
darabot, melynek a tulajdonságai ehhez illenek. 1 Más szavakkal: 
a történetet jó l kell kiválasztani és elhatárolni.

A  fényképzéshez hasonlítanánk ezt. Aki nem ért hozzá, az válo
gatás nélkül lekapja az egész világot és aztán csodálkozik, hogy 
a képei ritkán lesznek igazán szépek. A  hozzáértő azonban először 
a szeméhez illeszti a keresőt és vizsgálódik. Egyszer túlsók a képen 
az ég, más alkalommal túlsók az iitca rajta, vagy túl kicsi a felvétel 
tárgya. Akkor addig mozgatja, állítgatja, a masinát ide-oda, míg 
végül jó képet kap. Ha pedig kiderül, hogy nem lehet jó képet 
csinálni, akkor egyáltalán nem csinál képet.

Pontosan ugyanígy vagyunk a bibliai történetekkel. Nem választ
hatjuk ki tetszés szerint akármelyiket. Először megvizsgáljuk: Jó 
történetet ad? Van-e az eseménynek szemmellátható csúcspontja, 
vagy események színtelen sorozata csupán, vagy talán nincsen benne 
egyáltalán semmi cselekmény? Ha nem ad jó  történetet, akkor 
a bibliai részt eltesszük későbbi évekre. Eközben hamar kitűnik, hogy 
a biblia nem kész vasárnapi iskolai történetek könyve. Sok olyat 
tartalmaz, ami formája vagy tartalma szerint nem gyermeknek való. 
Az elhatárolásnál ez az első kérdésünk; M i a csúcspontf  Ha a törté
netnek nincsen csúcspontja, akkor nem is tudjuk elbeszélni. Ha 
a csúcspontot megtaláltuk és megállapítottuk, akkor a csúcspontból 
visszafelé megkeressük a csomót (kiindulópontot)  és úgy osztjuk be, 
hogy a kiindulópont mindjárt az elejére, a csúcspont csaknem 
a végére kerüljön. Ha a kiindulópont előtt is van valami, azt le
vágjuk. Nem tartozik a történethez. Ugyanilyen módon állapítjuk 
meg, hogy hol fejeződik be a történet. Ott elvágjuk, még ha a bibliá
ban azután egy és más következik is.

A  biblia szűkszavú elbeszélése sok történetnél a csúcsponton 
kívül egyebet nem is mond el. Sem kiindulópontot, sem zárást nem 
találunk. Ha csak így beszélnénk el a történetet, nem volna semmi 
hatása. A  történetnek alapépítményre van szüksége. Sokkal előbb 
kell tehát elkezdenünk, azt mondhatnánk, hogy nekifutunk és úgy 
jutunk fel a csúcsra. A  csúcspontról letekintve össze kell ilyenkor 
állítani a történet előzményeit, amelyek egyenesen a csúcspontra 
vezetnek.

Ilyen alapépítményre van például szüksége a guta ütött törté
netének. Nem kezdhetjük el mindjárt azzal, hogy négyen a beteget 
hozzák. Sokkal előbb kell hozzáfognunk, éspedig a gutaütött nyomo
rúságánál. Elbeszéljük, hogyan vágyódik hasztalanul segítség után 
és hogyan akarja őt négy barátja megmenteni. Vagy: a bélpoklos 
meggyógyításánál nem. azzal kezdjük a történetet, hogy meggyógyul, 
hiszen ez már a csúcspont. Megbetegedésénél kezdjük, és együtt 
éljük át a történetet egészen a gyógyulásig. Haza is elkísérjük és 
így egészítjük ki a rövid befejezést, mivel azt a biblia nem beszéli
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el. A  kiindulópont és csúcspont segítségével minden történetnél ki 
tudjuk választani a megfelelő szakaszt.

A  kiegészítésre szoruló történetek mellett vannak olyanok is, 
amelyeket rövidíteni kell. Az ószövetség sokszor hosszadalmas be
vezetéseit elhagyjuk. Ilyen a Sámson születése (Bírák 13.) és 
Gedeon jelkeresése a gyapjúval. (Bírák 6.) Epígy Gedeon későbbi 
cselekedeteit sem beszéljük el. Az ilyen szakaszokból inkább egy 
második történetet alakítsunk, ha alkalmasak rá. Ha nem alkal
masak, akkor elhagyjuk. A  tékozló fiú példázata is tulajdonképen 
két történetre ad lehetőséget. Először csak az elveszett és hazatért 
fiú ünnepi lakomájáig beszéljük el a történetet. Második alkalommal 
aztán az idősebbik fiú történetét mondjuk el, mint önálló elbeszélést.

H a r m a d i k  s z a b á l y :
Éld bele magadat a történetbe. Légy szemléletes.
A  feszültség kiegészítője a szemléletesség. Enélkül egymagában 

nincs hatása. A  feszültség maga a nélkülözhetetlen nyers épület, 
de most be is kell bútorozni a helyiségeket és a képeket meg kell 
festeni. Nem gyorsvonaton vagy repülőgépen utazunk, hanem 
gyalog és szakítunk magunknak időt a körül tekintésre. Teljes lelki- 
nyugalommal megyünk lépésről-lépésre előre és mindent megfigye
lünk. Az a legjobb történet, amelyben tanító és tanítvány benne él 
és valósággal ott járnak Palesztina földjén és minden egyébről meg- 
feledkeznek_ Elsősorban tehát a tanítónak kell magát beleélnie 
a történetbe és mindent lelki szemei előtt látnia. Akkor aztán úgy 
beszéli el mindazt, ami a lelki szemei előtt elvonul, mint valami 
riporter. Ahogy a mozi vásznán minden láthatóvá válik, úgy kell az 
elbeszélőnek a gyermekek lelki szemei számára mindent láthatóvá 
tennie. A  gyermekeknek valósággal látniok kell, hogyan búcsúzik 
el Abrahám és Izsák Sárától és hogyan mennek egyre nehezedő 
léptekkel a hegyre fölfelé. Szakíts időt magadnak az elbeszéléshez, 
mert ezen a ponton a sietség valóban az ördög munkája.

A  szemléletesség első eszköze t e h á t ; l e l k i  j e l e n l é t .  
Egészen közelébe kell lépnie a történetnek. Nem távolról, messze- 
látóval kísérjük figyelemmel az eseményeket, hanem mi magunk is 
benne állunk azok sodrában.. Legelsősorban a szereplő személyek 
közelednek hozzánk. Pontosan megfigyeljük és jellemezzük őket. 
Dávid a kispásztor és az óriás Góliát elevenen kell, hogy álljon 
mindenki előtt. Minden szemrebbenést és mozgást megfigyelünk 
s ha valamit mondanak, azt közvetlenül halljuk. Ezért nem haszná
lunk az elbeszélésben sohasem közvetett beszédet. Tehát nem így 
mondjuk: „Abrahám és Izsák együtt mentek fel a hegyre, és akkor 
megkérdezte Izsák, hogy hol van a velük vitt fához és tűzhöz való 
áldozati bárány", —  hanem: „Amikor egymás mellett ment fel 
a hegyre az apa és fia, egyszercsak azt mondja Izsák; Atyám.
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Abrahám így felelt: Hallom fiam. Izsák folytatta: Látod, itt a tűz: 
és a fa, de hol van az égőáldozatra való bárány? Ekkor egy ideig 
kínos csend volt. Csak a lépések zaja és a lélegzetvételük hallat
szott . . . “  A  szereplőknek úgy kell a gyermek előtt állani, mint 
valami drámában.

A  szemléletesség má s o d i k  eszköze-,  a rész l etezés .  A  gyer
mek az általánosságokat nem ragadja meg, csak az egyes részletekbe 
akad bele. Szint szín után kell a képre rakni, amíg egészen elevenen 
ragyog. Tudnunk kellene, hogy milyen volt a gutaütött szobácskája 
és milyen volt az arca. Látnunk kellene a köteleket és hallanunk 
a tetőbontás zaját. Más történetnél az időjárásnak van szerepe, 
a ruhák színének, vagy más egyéb részletnek.

A legkisebb részletek is jó l láthatók

Őrizkednünk kell az általánosságoktól, mert azokból a gyermekek 
semmit sem tudnak elképzelni. Tehát nem így mondjuk: „Elküldték 
Dávidot élelmiszerekkel a sereghez'^, —  hanem így: „ísai így szólt 
a fiához Dávidhoz; Vedd magadhoz a bátyáid számára ezt a véka 
pörkölt búzát meg ezt a tíz kenyeret és vidd el sietve bátyáidnak 
a táborba. Ezt a tíz sajtot meg elviszed az ezredesnek/' ( I  Ján. 
17, 17— 18.)

A  szemléletesség h a r m a d i k  eszköze :  az e l l e n t  ét  ek. Meg- 
foghatóbb lesz a kép és mélyebb lesz, ha nem szürkét festünk a szür
kére, hanem fehéret és feketét. Kidolgozzuk a kézenfekvő ellentéteket 
és a zajongó néptömeg mellé odaállítjuk a csendesen szenvedő 
Krisztust, a csüggedt hajósok mellé a bátor Pált. Egész sötétre 
festjük az éjszakát, amelyben Betlehem fényessége felragyog és 
semmi kétséget sem hagyunk Saul gonosz szándékait illetően, amikor 
őt Dávid ott a barlangban megkíméli, stb.

Az ilyen kiszínezés sok időt és1 komoly szellemi munkát igényel. 
A  vasárnapi iskolai óra előkészületi munkái között a képeknek ez 
a részletekbemenő kidolgozása foglalja el a legnagyobb helyet. Az 
alakítóerő és fantázia isteni adományát a gyermek szolgálatába és 
az Isten szolgálatába kell állítani.

De honnét vegyük a festéshez szükséges színeketf Első forrá
sunk maga a biblia.. Elmélyedünk a szövegében és mindent meg
elevenítünk a képzeletünkben. Csodálkozni fogunk, hogy milyen sok 
részletező szín rejlik magában a bibliai szövegben. Gyakran találko
zunk a főszereplők közvetlen beszédeként mondott szavaival. Ilyen
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kor örömmel látunk hozzá és semmit sem változtatunk rajta, mégha 
emiatt talán épen Dávid szavait könyv nélkül meg is kell tanulnunk 

8ok esetben azonban a bibliai szöveg nagyon szűkszavú. Hiány
zik minden közelebbi adat. Ilyenkor nem állnak rendelkezésünkre 
azok az egyes részletek, amelyekre szükségünk volna? Valamilyen 
időjárás volt azon a napon is és az emberek valamilyen ruhát visel
tek és az arcukon valamilyen kifejezés ült. Ezekről tehát beszélnünk 
is szabad. A valóságot úgy kell megjelenítenünk, amilyen az épen 
akkor lehetett A  hiányzó vonásokat elsősorban a magunk életéből 
egészítjük ki, meg a gyermekekéből. Helyükbe képzelhetjük magun
kat mindannak segítségével, amit az életből megértettünk. Másodsor
ban tanulmányozni fogjuk a Szentföld és <a bibliai korok életét. 
Magyar nyelven is megjelent pár könyv, ami ebben segítségünkre 
lehet: Marton H. W .: Az Üdvözítő nyomában. —  Sylvester bibliai 
lexikon- Németben: Ehibany: Morgenlandische Sitten im Leben 
Jesu. —  P. V o lz : Biblische Altertümer. —  L. Schneller könyvei.

Mindamellett az eseményekhez sohasem lehet olyan közel fér
kőznünk, hogy azt mondhatnánk: „ Íg y  történt és nem máskép.“  
Megelégszünk azzal, ha jó lelki ismerettel szólhatunk: „ Íg y  történ- 
h etett akkoriban." Tilos olyan vonásokat hozzáfűzni, amelyekről 
előre tudjuk, hogy „így nem történhetett", mért amiről beszélünk, 
akkor még nem is létezett.

K i akarjuk színezni a képeket, de nem akarjuk túlszínezni. 
A  képzelőerő a biblia szövegének szolgája. A  kép meg a történet 
üzenete kapjon hangsúlyt általa, de ne legyen túlhangsúlyozottá. 
Mennél ügyesebb a festő, annál élesebben kiemelkednek munkája 
nyomán a biblia vonalai és határai. Meg kell mutatnunk, hogy 
tiszteljük a valóságot, —  nem vagyunk fantaszták. Mindenekelőtt 
meg kell mutatnunk, hogy tiszteljük a biblia szövegét. Nem költők 
vagyunk, hanem igehirdetők.

A  kiszínezésre vonatkozólag ez szigorú fegyelmet igényel. K i 
kell vetni mindent, ami nem az ügyet szolgálja. Ha például egy dús 
képzelőerejü elbeszélő Mária angyali jelenésének történetében hosszú 
időt tölt a cserepesvirág mellett, amit ő Mária szobájába képzelt, 
vagy egy másik a példázatbeli gazdag arany óraláncát ( ! )  dicséri 
a legkülönfélébb hangnemekben, ez már túl sok a jóból.

A  kifestés elsősorban a csúcspontnak és a főcselekménynek 
szolgál javára. Mellékes vonásokat, melyek a főcselekményt, elnyom
hatnák, inkább tudatosan színtelenítsük el, hogy a háttérben 
maradjanak. Különben a mellékes vonás könnyen a legmélyebb 
hatásúvá válhatik.
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B) Az előadás művészete

a) A nyelvezet.

Ha a történetet jó l felépítettük és jól kidolgoztuk, akkor azt 
most azon a nyelven és azokkal a kifejezésekkel kell előadnunk, 
amit, ill. amiket a gyermekek megértenek. A  gyermekek köztudo
más szerint saját nyelvük van, melyet mindenek előtt a kicsi szó
kincs jellemez. Ennek a kicsiny szókincsnek egyszerű a magyarázata: 
az ismeretkörük és képzetkörük még nagyon kicsi. Ezzel a szókics- 
csel be kell érnünk és úgy kell minden újat az ismert dolgokkal 
összekapcsolnunk, hogy azt a gyermek nyelvileg is megemészthesse. 
Egész csomó dolog van a bibliában, amit a gyermek abban a formá
ban egyszerűn nem ért meg. Az ő füle számára úgy hangzik, mint 
valami idegen nyelv. A mi feladatunk a biblia nyelvének gyermek
nyelvre való lefordítása. Ha a fordító-munkát könnyen vesszük, 
vagy éppenséggel arra gondolunk; „majd megérti ezt a gyermek 
később“  — , akkor elsősorban talán éppen a későbbi megértést (pl. a 
„bün“  szó megértését) alapozzuk meg rosszul, másodsorban pedig 
minden vasárnappal hosszabbra fűzzük a félreértések láncolatát. 
A  vasárnapi iskola gyermekies félreértéseiből nagyon mulattató 
könyvecske készülhetne. Az sem helyes, ha először kimondjuk az 
idegen szót és azután kérdve és körülírva megmagyarázzuk. Az óra 
menetét ez erősen megzavarja. Sokkal jobb, ha elejétől fogva a 
gyermekek által ismert szavakat használunk. Harsona helyett tehát 
trombitát mondunk vagy kürtöt, drachma helyett forintot, stb.

A  vasárnapi iskolai tanító beszéde azonban a gyemiekiesség 
címén sohasem lehet hiányossá és gyerekessé. Szabatosan beszéljünk 
a gyermekekkel, hogy ezáltal is tanulják a helyes beszédet.

Jézus halálának óráját tehát valahogy így beszélnénk el:

A  Megváltó már éppen hat órája lóg a kereszten. Meleg volt 
és a nap erősen égetett. Akkor egyszercsak azt mondta csöndesen, 
de azért lehetett érteni: „Szomjas vagyok''. Akkor egy katona 
ugrott és spongyát fogott. Azt ecetes dézsába mártotta, míg te i- 
szítta magát. Aztán a spongyát egy póznára tűzte es a Megváltó 
elé tartotta. A  Megváltó ivott az ecetből és jól esett neki Amikor 
elég volt neki, mégegyszer felemelte a fejét es azt mondta: A  őst. 
elvégeztem/ Aztán egy nagyot lélegzett. A  feje lehanyatlott A  Meg
váltó meghalt. A  kereszt mellett állt az őrségből egy kapitány.
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Amikor mindezt látta, akkor azt mondta: ,Ez aztán igaz ember 
volt.' “ *

b) Az elbeszélési mód.
A  történet kezdetén úgy állunk a gyermekek elé, hogy mind

egyiket láthassuk és minden gyermek láthasson minket. Az elbeszé
lés alatt állandóan rájuk nézünk. A  szemükön meglátjuk, hogy 
velünk tartanak-e, vagy nem, hogy megragadja-e őket a történet 
vagy hidegen hagyja. Köztünk és a gyermekek között semmiféle 
papirosnak, könyvecskének, vagy pepitafüzetnek nem szabad lennie. 
Ha valaki valóban nem tud jegyzetek nélkül odaállni, akkor helyezze 
maga elé az asztalra vagy a padra, de szokja meg, hogy sohasem 
néz bele. A  gyermekek szemébe nézve beszélünk. Ne leckét mond- 
jük az öklünkét. A  beszédnek és taglejtésnek ez a változatossága 
vegyünk részt. A  titokzatosat halkan és lassan mondjuk. Ha a tör
ténet hőse nagyot kiált, mi is nagyot kiáltunk. Ahol ő nekilendül, 
a beszédünk szaggatottá válik és ahol egészen érdekfeszítő lesz a 
történet, ott visszafojtott lélegzettel, lassan beszélünk. Ha valaki 
meghal, nem mosolygunk hozzá és ha valaki fenyegetőzik, felemel
jük az öklünket. A  beszédnek és taglejtésnek ez a változatossága 
nagyon emeli az elbeszélés elevenségét. Amellett persze őrizkednünk 
kell mindenféle alakoskodástól, színjátszástól. A  hatást nem akarjuk 
mesterségesen fokozni és nem akarunk „úgy tenni, mintha". De 
részvétlenül sem akarjuk lepergetni az eseményeket. Nem kell el
rejteni az érzéseinket, de valóságos érzéseknek kell azoknak lenniük!

* Ez a részlet a könyv .eredetijében falusi svájci dialektusban 
olvasható. Magyarul répcemelléki tájszólásban' fonetikusan talán a követke
zőkben érzékeltethetjük:

;,A megváltuó má ippen hat uorája luóg a kereszten. Meleg vuót, a nap 
ígetett. Akko eccécsak aszonta csöndesen, de azért lehetett értenyi: Szon1- 
gyus vagyok- Akko ek-katona ugrott, spongyát fogott. Ászt ecetes diézsába 
mártotta. Oszt teliszítta magát. Osztán a spongyát ep-póznára tűzte és a 
megváltuó elé füőnyútotta- A megváltuó ivott az ecetbű, j.uó’ esett néki. Ami
kor ölég vuót neki, mégeccer felemiéte fejét és aszonta: Most elvígeztem. 
Oztán en-nagyot lílegzett. A feji lekanyút. A megváltuó meghuótt. A ke 
resztníl átt az őrsígbű ek-kapitán. amikor mindezt látto, akkó aszonta 
Ez osztán! igaz ember vuót.”

Ez a két közölt minta nem azt jelenti, hogy a bibliai történet elbe
szélésénél falun nem használhatjuk az irodalmi nyelvet^ De kettőre figyel
meztet: 1. Irodalmi nyelven történő elmondásnál magunk is alkalmazkod
junk á gyermek szókincséhez, sőt bizonyos mértékig a vidék jellegzetes ki
fejezéseihez. Lásd a szövegben közölt első mintát! —  2. Engedjük és mun
káljuk, hogy falusi vasárnapi iskolai vezetők teljesen a falu nyelvén mond
hassák el gyermekeiknek a bibliai történetet- Lásd második jegyzetben kö
zölt mintát! Az evangéliumot mindenkinek a maga' nyelvén! hirdetni —  a 
gyermekek között azt jelenti, hogy nem 16. századi stílusban vagy városi 
nyelvhasználattal dolgozunk.

5*
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Valódiakká pedig akkor lesznek, ha mi előbb elmélyedtünk a tör
ténetben, egészen benne élünk és csak azután beszéljük el

c) A félbeszakítás.
Az előadásra időt kell szánnunk, nem szabad azt elsietnünk. Ami

kor a történet egészen érdekessé válik, meg is állapodhatunk egyszer, 
sőt azt is megtehetjük, hogy a történet titkaira éppen csak utalunk 
és azutánra hagyjuk. Óvakodnunk kell azonban a tulaj donképeni 
félbeszakításoktól. A  gyermeket nem szabad kiszakítani az élmény 
folytonosságából. Kérdéseket csak akkor szabad feltenni, ha a tör
ténetet nem szakítják félbe és a gyermekeket nem zavarják. Ez azt 
jelenti, hogy a kisebbeknél sohasem kérdezünk, a középső korcsoport
nál néha-néha, a nagyobbaknál gyakran kérdezünk. Pár pillanatnyi 
csendes szünet elmélyíti a kicsiket, a nagyobbakat pedig a történet
ből fakadó kérdés indítja mélyebb megértésre. Ne akarjuk a gyer
mekekből kérdésekkel kihúzni a történetet, hanem inkább plántáljuk 
beléjük a kérdésekkel azt!

Jung Emánuel. —  Fordította: Tekus Ottó.

„Elváltak esketése“
Újabban ismét felvetődött a .kérdés, mit tegyen a lelkész, ha elváltak 

új házasságkötés céljából jelentkeznek és megesketésüket kérik. Az ilyen 
esetek közt is különösen súlyosak azok, amikor egyik vagy másik leendő 
házastársnál a közerkölcsbe ütköző magatartás esetleg az egész gyülekezetei 
megbotránkoztatja, —  mint amilyen esetről a „Lielkipásztor”  legutóbbi 
számában a 168. lapon tett említést. A ,,Lelkipásztor” ennél az esetnél 
megjegyzi: ,Alig hiszem, hogy ilyen nyilt esetben a lelkész vállalhatná a 
vétkesnek mutatkozó fél újra való esketését. Persze ez a meggyőződés csak 
még keményebben kiált a kérdésnek általános egyházi rendezéséért>” A 
következő megjegyzések néhány szempontot - igyekeznek felsorakoztatni 
a „rendezés”  érdekében-

1. Az elváltak esketése kérdésének „általános egyházi rendezése”  bele-  
tartozik a gyülekezeti fegyelem egészében rendezetlen és vajúdó kérdésébe; 
nem is oldható meg kiszakítva ebből a komplexumból és önmagában. A 
szóban foigó eset ezt világosan tanúsítja. Annak az asszony a dolga, akiről 
a ,,Lelkipásztor”  írt, nem akkor válik kritikussá a gyülekezetben, amikor 
a lelkésznél az új házasságkötés céljából jelentkezik, hanem már akkor, 
amikor „összebarálkozott egy református nőtlen férfival, s a barátságot 
oly feltűnően csinálták, hogy mindenki megbotránkozott rajta.”  Ha erre 
sem a lelkésznek, sem a gyülekezetnek nem volt más szava, mint hogy 
„megbotránkoztak”  („világi”  értelemben!), ha a lelkész nem kísérelte meg 
lelkipásztori eszközökkel helyes keresztyén magatartásra bírni az asszonyt 
s ha a gyülekezet sem tett e tekintetben semmit, —  akkor tulajdonképen 
következetlenség volna megütközni azon, hogy most a torvény adta eszko-



zökkel élve az asszony és a férfi „rendezni”  és a világ szeme előtt kifogás
talanná akarják tenni viszonyukat. Az a lelkész, aki ebben az esetben meg
tagadja az egyházi e&ketésl, szinte abba a helyzetbe kerül, hogy útjában áll 
egy eddig a világ szeme előtt is megbotránkoztató viszony „rendezésének” , 
azaz a közerkölcs medrébe terelésének. De éppen ez a helyzet mutatja, 
hogy a probléma tulajdonképen nem ennek az asszonynak az újra való 
megesketésében rejlik, hanem sokkal mélyebben, a gyülekezeti fegyelem
kérdésében. Az elváltak esketése csak egyik —  nem jelentéktelen __ része
ennek az ügynek s egészségesen nem oldható meg anélkül, hogy a gyüleke
zeti fegyelmezés kérdése a magú egészében megnyugtató rendezésre nem kerül.

2. önkénytelenül is felvetődik i tt az a kérdés, hogy nem hozott-e 
e tekintetben a legutóbbi zsinat az „ egyházközségi bíróság”  megszervezé
sével* oly intézkedést, mely legalább is kiindulópontul szolgálhat az átfogó 
rendezés számára? A VIII. te. 20. §-a szerint az egyházközségi bíróság 
hatáskörébe „az egyházhoz tartozással járó kötelesség” tartozik „különö
sen a hűség megszegése esetében” . Ez a rendelkezés ugyan — sajnála
tosan —  egyoldalúan a reverzális ügyekre korlátozza az egyházközségi 
bíróság intézkedési körét. Azonban a VIII. te. 175. §-a szerint — az előbbi, 
tői némileg eltérőleg —  az egyházközségi „bíróság megfeddi az egyház 
fegyelmi bíráskodása alá nem eső azt az egyháztagot, ak i. . .  a vallásos 
vagy általában az erkölcsös érzést sértő életmódjával vagy magaviseletével 
az egyházközségben megbotránkozást okoz.”

Az egyházközségi bíróság felállítása az utóbbi rendelkezés szerint való
ban eszközül szolgálhatna a gyülekezeti fegyelmezés ügyének a rendezé
séhez, ha a reá vonatkozó törvény nem szenvedne néhány nagyon súlyos 
hibában. Ezek — eltekintve attól, hogy a törvény egyoldalúan van beállítva 
a „hűtlenség” eseteire —  főként a következők: a) az egyházközségi bíró
ság maga túlságosan bizonytalan keretek közt szerveztetek meg, —  ezen 
talán lehetne még segíteni egy jó szabályrendeletbe!^ nevezetesen, ha a 
szabályrendelet világosan elkülönítené azt az egyháztanácstól; b) a bíróság 
hatásköre is túlságosan határozatlan, mert még a hatáskörébe tartozó 
ügyeknek az elbírálása is csak akkor .tartozik ügykörébe, ha a lelkész 
lelkipásztori eljárása, illetve az egyházközségi elnökség megintése eredmény
telen marad; de a legsúlyosabb hiba c) az, hogy az egyházközségi bíróság 
által alkalmazható fenyítés egyedül a „feddés” : ez azt jelenti, hogy egy
mástól nagyon különböző fegyelmi „vétségek”  ugyanazzal a fenyítékkel 
sújtandók- Ez magában véve is kétségessé teszi, hogy az egyházközségi 
bíróság helyesen és kielégítő módon alkalmazható-e a gyülekezeti 
fegyelmezés nagyon nehéz és sok körültekintést követelő eseteiben.

Az elmondottak ellenére is fel kell vetni a kérdést, vájjon a fentebb 
említett esetben nem kellene-e a lelkésznek megkísérelni, hogy igénybe 
vegye az egyházközségi bíróságnak az egyházi törvényben megalkotott lehe

* V. ö. Sólyom Jenő cikkét januári számunkban, (19— 20. L)í „Az egy
házfegyelem lehetősége mai egyházi törvényeink alapján-”  _£S*erk.)
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tőségéi oly célból, hogy általa készítsen elő oly rendezést, mely a botrán- 
koztatást megszünteti és az illető egyháztagnak a gyülekezetben való életét 
lehetővé teszi. Hogy ilyen eljárás lehetséges-e, vagy hogy a lelkipásztori 
gondozás szempontjából helyesnek és célravezetőnek igérkezik-e, azt nekem 
természetesen nincs módomban megítélni. A kérdést azonban mégis fel 
kell vetni.

3. Azt a lehetőséget, hogy az illetékes lelkész megtagadja adott esetben 
az esketést, igen meg kell fontolni. A megfontolás alapja nem lehet az a 
„világi” szempont, hogy esetleg lesz majd más lelkész, akij hajlandó lesz 
az esketést elvégezni, vagy hogy az illető esetleg más felekezet templomába 
megy, —  ami a botránkozást csak szaporítja. Ezek nem lehetnek döntő 
szempontok, már csak azért sem, mert a lelkipásztori szeretetnek éppen 
az „elveszett”  híveket kell a legnagyobb gondldal keresnie s így egykönnyen 
nem szabad őket olyan helyzet elé állítani^ mely a lelkész lelkiismeretét 
megnyugtatja ugyan, de az elesett hívünket csak mélyebbre taszítja bűné
ben. Még ennél is fontosabb annak a meglátása, hogy minden ilyen esetben 
alkalmazott fenyítés —  s az esketés megtagadása sem lehet más —  csak 
nevelő eszköz. Ez más szóval azt jelenti, hogy minden fenyítésnek megté
résre való felhívássá kell lennie. Ez pedig magában foglalja azt, hogy a 
megtérésre való felhívásban benne kell lennie az útbaigazításnak is, hogyan 
térhet meg az elesett, nyilvánvaló bűnbe lesett hívünk. Hogy világos legyek: 
az adott esetben az esketés megtagadása csak azt jelentheti, hogy a lelkész 
útbaigazítást ad annak az asszonynak, mit tegyen, hogyan rendezheti be 
életét helyesen. Ez esetleg megköveteli, hogy a lelkész békéltetési eljárást 
kísérel meg hadifogságból visszatért férjével s csak ha ez eredménytelen 
maradt, akkor fontolja meg a további lépéseket stb.

Az adott esetben tehát távolról sem olyan egyszerű annak eldöntése, 
hogy megtagadhatja-e a lelkész elváltak ésketését vagy sem, még akkor 
sem, ha kizárólag lelkipásztori szemszögből nézzük az ügyet és teljesen 
kikapcsoljuk azt a kérdést, hogy a lelkésznek joga van-e ilyen lépésre a 
jelenleg érvényben lévő egyházi törvények keretein belül. Ezt a kérdést is 
fel kell azonban vetni. Erre feleljenek egyházjogászaink.*

4- Annyi azonban világos: égetően szükséges, hogy az egyházi fegyel

mezés kérdését napirendre tűzzük, kidolgozzuk annak bibliai és hitvallásos 

alapjait, de egyúttal feltárjuk azokat a tapasztalatokat is, melyeket az egy

ház a fegyelmi eljárások (ú. n. penitenciális eljárások) terén évszázadiak 

során tett. Külön is fontos volna, hogy ismerjük magyar evangélikus egy

házunk egykori s most már régen feledésbe ment gyakorlatát.

5. Az egyházi fegyelmezés kérdésének rendezése során azonban külön 
is kell gondolni a házasságok, főként pedig az elválások nagyon is sokrétű 
ügyére. Miként a katolikus egyháznak, úgy egyházunknak is hosszú időn

*A márciusi számban, 96. oldalon S. J. egyházjogászunk lehetségesnek 
tartja a lelkésznek ezt az eljárást, bár határozott feleletet nem ad. (Szerk.)
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Keresztül voltak külön „házassági székei.” * Amikor az állam vette a 
kezébe a házassági ügyekről származó peres eljárások intézését, és megal
kotta a „polgári házasságot”  és polgári üggyé tette a válás kérdését, akkor 
mi feladtuk egyházunknak azt az igényét és jogát, hogy házassági ügyek
ben ítélkezzék.** Ma azcnban egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a 
világi bíráskodás házassági ügyekben, különösem pedig a házassági elválá
sok alapjául szolgáló állami törvények 'nem fedik minden vonatkozásban.azt 
a meggyőződést, melyet mi az evangélium alapján a házasságok érvénye 
tekintetében vallunk. Innét származik az a sok nehézség, melybe lelkészeink 
kerülnek, ha elváltak uj házasságot akarnak kötni és házasságkötésüket az 
egyház által is meg akarják áldatni. Természetes, hogy nekünk törvényes 
házasságnak kell elismernünk az olyan házasságkötést, mely törvényes 
formák közt jött létre. De híveinkre nézve keresztyén házasságnak, vagyis 
az írás alapján álló házasságnak csak azt tekinthetjük, melyet keresztyén 
jegyesek a gyülekezet színe előtt kötöttek. Az ilyen házasságok felbontása 
nem tisztára polgári ügy. Ezért szükséges volna, hogy egyházunk újból 
érvényesítse igényét és állapítsa meg, hogy mely házasságokat kell egyházi 
szempontból megszűntéknek, érvényteleneknek vagy felbontottaknak tekin
teni- Ez más szóval azt jelenti, hogy szükséges volna újból felállítani az 
egyházi házassági székieket, természetesen nem gyülekezetenként, hanem 
minden egyházkerületben vagy —  esetleg —  csak az egyházegyetemnél. 
Ezeknek a házassági székeknek kellene elbírálni a felbomló házasságokat és 
pedig a régi evangélikus házasságjog korszerű (s ez egyúttal azt jelenti: 
az evangéliumnak megfelelő) felújításával. Elváltakat csak akkor lehetne 
újból esketni, ha az előző házasság felbontását az egyházi házassági szék 
is helybenhagyná, ill) az engedélyt az újraesketésbez megadná. Könnyű 
belátni, hogy ez az eljárás mennyire megkönnyítené a lelkész helyzetét és 
egyúttal milyen' nagyjelentőségű volna ez az eljárás a gyülekezeti fegyelem 
szempontjából is.

Itt nem lehet feladatom, hogy a házassági székek felállítására vonat
kozólag részletes tervezetet vagy javaslatot dolgozzak ki. Ezt csak olyan, 
a régi egyházi házasságjogot jól ismerő egyházjogászok tehetik meg, akik 
teljesen benne élnek egyházunk hitében és tanításában. Világos az is, hogy 
ennek a rendezésnek bele kellene illeszkednie az egyházi fegyelem átfogó 
rendezésébe és annak szerves része volna. Bizonyos azonban az is, hogy 
egyházunk belső megújhodása szempontjából nem kis jelentőségű cselekedet 
volna az egyházi házassági jognak az egyházi fegyelem keretében való új 
rendezése.

Lic. Dr Karner Károly.

* Ezeknek a működését nálunk az üldözések idején hosszú időn ke
resztül tiltották és a protestáns házassági ügyeket is a katolikus püspöki 
házassági székek elé kényszerítették. Kívánatos volna; hogy a protestáns, 
különösen pedig az evangélikus egyházi házassági bíráskodás ügyét történé
szeink részletesen feltárják.

** A katolikus egyház nem adta fel ezt az igényt és jogot és a polgári 
házassági bíráskodástól függetlenül, ill- avval párhuzamosan fenntartotta 
és ma is gyakorolja a bíráskodást házassági ügyekben.
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Falusi hétköznapok prédikációja:
A parasztélet prófétája

,.A fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs, 
megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek elesé- 
get, kivesz a juh az akolbái és nem lesz ökör az istállóban, fíe 
én örvendezni fogok az Úrban és vigadok az én szabadító Iste
nemben. Az Úr Isten az én erősségiem, hasonlókká teszi lábai
mat a nőstény szarvasokéihoz és az én magas helyeimen 
jártat engem!”  (Hab. 3, 17— 19.).

Valaki az időjárásról beszél ezekben a mondatokban. Vagy pa
raszt ez az ember maga is, vagy különösképen jól ismeri a paraszt
életet. A közeljövőre vonatkozó időjárási kilátásai a lehető leg
rosszabbak. Olyan rosszak, hogy szűkös terméstől és súlyos gazda
sági válságtól kell félni. A  belsőség megtekintése során arra az 
eredményre jut: „ a fügefa nem fog virágozni." Erre Habakuk —  
ez a neve az embernek, —  a szőlőhegyen keres vigasztalást, de 
jaj: „a szőlőkben nem lészen gyümölcs.11 Megmetszi és megtrá
gyázza az olajfát, de hamarosan kiesik kezéből a szerszám: „meg
csal az olajfa termése." Van értelme ilyen körülmények között 
még tovább dolgozni? A z eke után lépked, de járása már törődött 
és fejét lecsüggesztve gondolkodik: „a szántóföldek sem teremnek 
eleséget." Mindenütt egyformán vigasztalan reménytelenség. Ha 
így megy tovább, egy szép napon a hitelezője elhajtatja a juhot a 
legelőről és a marhát az istállóból: ,,kivész a juh az akolból és 
nem lesz ökör az istállóban." Úgy érzi, mintha Isten elvette volna 
róla áldó kezét, amelyre pedig rá van szorulva. Habakuk elked
vetlenedett és ez igen nagy veszedelem.

Neki azonban nemcsak a szántóföldekhez, gyümölcsöshöz és 
állatállományhoz van érzéke, a látóhatára sokkal tágabb annál. 
Aggasztó villámlásokat lát künn a népek életében. A z időjárási ki
látások ott is rosszak, a barométer ott is vihart jelez. Jövőbe vetett 
pillantása előtt felrémlik a háború közeledése. Szomorú idők kö
vetkeznek. Eljön az ellenség és őt is, népét is fogságba viszi. Ezért 
reszket egész testében és remeg az ajka. Végül is ezekkel a szavak
kal tör ki belőle felindultsága: „porladni kezdenek csontjaim, resz
ketnek lábaim: hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely 
feljön a népre, mely sanyargatja azt.“  (16. v.)*

Különös, milyen jó ismerőseinkké lettek nekünk, mai emberek
nek ezek a nehéz veretű hangok! A z előttünk járó nemzedék még

* Figyelemreméltó a svájci bibliafordítás szövege: ,,meggennyednek 
csontjaim és térdeim reszketnek, míg nyugton kell várnom a nyomorúság 
Idejére, amikor áite tpítenek a néphez, mely bennünket leigáz ”
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egyáltalán semmit sem tudottt kezdeni az ilyen és ehhez hasonló 
prófétai szavakkal. Csak húsz évvel ezelőtt, tudod, amikor minden 
olyan rendezett úton és biztos vágányon haladt! —  mennyire ide
gen volt számunkra az ilyen szomorúságról és háborúságról szóló 
tudósítás. Az ilyen szavakat akkor nem igen tudtuk többnek tekin
teni forrófejű és zavaros emberek rémlátomásainál.

És m ost. . .  most felfigyelünk rá, amikor ez az ember beszél. 
Valami megcsendül a szívünkben, mikor beszélni halljuk, mintha 
bennünket is érintene az, amit mond. Ügy tetszik, mintha ezt az 
embert már jónéhány év óta ismernénk. Azt az embert, akinek 
reszketnek térdei és ajka remeg. Szeretnénk vele közelebbi isme
retséget kötni. Jó volna hosszasan és mélyebben elbeszélgetni vele, 
kezét megszorongatni, szenvedésekkel teli .szemébe nézni és őt 
testvérnek szólítani.

De ami ezután következik, az kedvelteti meg őt igazán velünk. 
Ebben a nyomorúságban különös élményben részesül. A válság 
ideje mindenfelé új dologra tanítja meg. Megtanul felfelé tekinteni, 
megtanul szilárdabban hinni, elevenebben reménykedni és izzóbban 
szeretni. Valami megvilágosodott benne, mint az éjszaka sötétjébe 
belevilágító reflektorfény, mint valami titokzatos fényesség. S mivel 
a szív teljességéből szól a száj, ajkáról az öröm hangja csendül: 
„de én örvendeni fogok az Ürban és vigadok az én szabadító Iste
nemben. A z Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat 
a nőstényszarvasokéihoz és az én magas helyeimen jártat engemet!“

Olyan ember titkaiba kapunk itt bepillantást, akit az élet meg- 
görnyeszt és az Isten felemel. Ennek a parasztnak a szíve elcsüg
gedett és most csodálatosan bátor. Olyan valakit ismerünk itt 
meg, aki elkedvetlenedett, veszedelmesen elkedvetlenedett és most 
megint új vállalkozó szellem feszíti a lelkét.

Ennek a különös nevű embernek a szavai átölelik a mennyet 
és a földet: a földet ezernyi jajával és az eget minden értelem fö
lött való békességével. Először úgy hangzik Habakuk hangja, mint 
a pacsirta diadalkiáltása, mely felrepül és tekintetünket magával 
ragadja oda, ahol az éjszakát és ködöt legyőzi a reggel.

Kedves barátom és szomszédom, a te életed is állandó harc az 
időjárás viszontagságaival. Talán meg is szólnak amiatt, hogy te 
mindig csak az időjárásról beszélsz és eszükbe sem jut, mennyire 
fontos számodra az időjárás. Hol az aszály, hol a tartós esőzés, vagy 
hóvihar szorítja el a torkodat, máskor meg a szűkös termés, vagy 
a különböző kártevők pusztítása. Mindehhez még a felvevő piac 
válsága, meg a politikai bizonytalanság is hozzájárul és akkor 
mindez egyszercsak neked is elviselhetetlenül soknak tűnik, mint 
ott Habakuknak és a csendes teherhordozást áttöri a hangos panasz 
árja.
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Jó annak, aki minden izgalom me l l e t t ami t  a parasztember 
számára az esztendő tartogat, nem veszíti el belső nyugalmát, azt a 
belső csendet, melyet az Isten ajándékoz az őt keresőnek. Őszintén 
megvallom, mély nyomot hagyott bennem annak az asszonynak 
szava, aki egy esős nyáron azt mondta: „a mi apánk otthon soha
sem panaszkodott az időjárásra." Még a szomszédom, aki egy ízben, 
elviselhetetlen hőség idején megjegyezte: „az apánk egyszer azt 
mondta, hogy a nap még senkit sem tett szegénnyé." Ők kerten 
tudtak valamit arról a szívbeli csendességről, amelynek Habakuk 
hite révén minden nyomorúság ellenére részese lett.

Az a parasztság, melynek nincs többé szilárd alapokon álló 
hite, menthetetlenül elvész. Isten nélkül még más ember sem sze
retnék lenni, nemhogy paraszt. Mert a parasztember az őszi vetés
től a következő esztendő aratásáig óránként odakényszerül az Is
tennel való találkozásra. Elfutni előle csak ideig-óráig lehet. Ha 
Isten akarata nem áll mögötted, tehetetlen vagy te magad. Egyet
len magot nem szólhatsz a földbe és egyetlen szál gabonát nem ta
karíthatsz csűrbe, ha Valaki előbb igent nem mond rá. Őrült vál
lalkozásnak látom, ha a parasztéletet minden előre nem látható 
fordulatával, életet és halált magukban hordozó feszültségeivel és 
sokszor heteken lm  észtül tartó türelempróbáival enéluül az Isten 
nélkül akarja valaki élni.

Bár lenne kegyelmes a mai parasztsághoz az, aki egyedül te
heti boldoggá és rátermetté a parasztot: Isten. Az az Isten, aki egy 
paraszt ajkán már évezredekkel ezelőtt, szántók és istállók szűkös 
hozamának láttán, a válság esztendeinek kellős közepén ezeket a 
boldog szavakat fakasztotta:

„De én örvendezni fogok az Úrban
És vigadok az én szabadító Istenemben.
Az Űr Isten az én erősségem,
Hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz
És az én magas helyeimen jártat engemet!"

Walter Lüthi: ,,Das ewige Jahr“  
c. kötetéből fordította Tekus Ottó.

DUNÁNTÚLI EGYHÁZKERÜLETI LELKÉSZEGYESÜLET KIADVÁNYAI: 
Keresztyén Családi Emlékkönyv (új házaspárnak gyülekezetek és magáno

sok részéről kedves ajándék) 4 Ft
Keresztelési Emléklap (ezzel is figyelmeztessük .híveinket a keresztelés nagy 

fontosságára) szép- képpel 30 fillér 
Sághy Jenő: A vetés szárba szökken (szórványtörténetek) 3 Ft 
Kiss Samu: Jézussal egy úton (útravaló .konfirmált ifjúságnak) 4 Ft 

Megrendelhető az egytházkerületi lelkészegyesület pénztárosánál:
Ittzés Mihály lelkész, Győr II., Petőfi-tér 2. címén.
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A  reform átus zsinat új határozatai
A Magyarországi Református Egyház zsinata május 7-én és 8-án ülést 

tartott, egy töményt és több határozatot hozott. Ezek tárgyuknál fogva min
ket is érdekelnek. Amennyire a rendelkezésemre álló források alapján ezt 
tehetem, —  hivatalos kiadvány még nem jutott kezembe, —  megpróbálom 
ismertetni őket.

1. Az új tömény az egyházi bíróság által kimondható rehlpibilitá. 
dóról szól.

Az a volt egyházi tisztviselő vagy alkalmazott, akit az egyházi bíróság 
ezzel a büntetéssel sújtott: „hivatalvesztés, az egyházi hivatalvesztési jogtól 
való megfosztással” , az ítélet jogerőre emelkedésétől számított tíz év el- 
telte után kérheti, hogy az egyházi bíróság helyezze vissza őt egyházi hiva
tal viselésére való képességébe. „Ha a kérelmező hiteltérdemlő módon iga
zolja és a bíróság a hivatalból elrendelt vizsgálat adataiból is meggyőző
dik arról, hogy az elítélt az eltelt idő alatt minden vonatkozásban kifogás
talanul viselkedett és hogy mind testi, mind szellemi és erkölcsi tekintet
ben alkalmas és méltó egyházi tisztség viselésére, az elítéltet feloldja az. 
egyházi hivatalviselésre való képességétől megfosztás hatálya alól és őt 
egyházi hivatalviselési jogába visszahelyezi.”  „Az ítéletfeloldást kivételesen 
már az ítélet jogerőre emelkedésétől számított öt év eltelte után lehet 
kérni abban az esetben, ha a bíróság olyan körülmények között és hatása 
alatt hozta meg az alapítéletek, amely körülményiek időközben gyöke* 
résén megváltoztak-”

Ennek az új töménynek a teljes értékeléséhez szükséges volna tudnunk, 
hogy a hazai református egyháznak van- e afféle jogszabálya [a Ijelkészi 
képesítés elévüléséről, mint amilyen van hazai egyházunknak. A mi egyhá
zunk Lelkészképesítő Szabályzata szerint azoknak a lelkészeknek a képesí
tése, akik bármilyen időponttól kezdődően öt éven át a lelkészi hivatás
nak megfelelő vagy azzal rokonpályán nem működtek, vagy más pályára 
léptek, elévül és a képesítés érvényesítését csak újabb lelkészi vizsgálat 
útján szerezhetik meg. Nálunk tehát külön össze kellene egyeztetni a 
lelkészképesítés elévülését és a rehabilitációt. Ha nálunk hasonló rehabilitá
ciós törvényt hoznának, viszont az elévülésre vonatkozó jogszabályt meg
hagynák, akkor egy hivatalvesztésre (vigyázat, nem állásvesztésre) ítélt lelkész 
tíz évi szünet után könnyebben nyerhetné vissza hivatalviselési képességét, 
mint az aki bár büntetve nem volt, de öt évig nem a lelkészi vagy azzal 
rokonpályán működött.

Külön figyelmet érdemel az a könnyítés, hogy bizonyos esetben már 
öt év eltelte után kérni lehet a rehabilitációt. Ha a bíróság azt fogja meg
állapítani, hogy a hivatalvesztést kimondó bíróság olyan körülmények között 
és hatása alatt hozta meg az alapítéletet, amely körülmények időközbeny 
gyökeresen megváltoztak, akkor voltaképpen pálcát tör a felett, mert annak 
nem lett volna szabad múló törvények hatása alatt ítélkeznie. Ezt a ren
delkezést tehát végeredményül úgy kell elfogadni, mint általános intést az 
igazságos és egyedül az egyház érdekét érvényesítő bíráskodásra. Ez az álta

■<
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lános intés pedig szükségképpen kiterjedi a rehabilitáló bíróságra is, mert 
hiszen ez ugyancsak ki van téve a kísértésnek, hogy változó körülmények 
hatása alá kerül.

A törvény egyébként óvatos. A rehabilitálásról a végső döntést a kon- 

venti, tehát legfelsőbb rendes bíróságnak kell meghoznia —  a jogegység 

biztosítása érdekében. Arra a javadalma* állásra pedig, amelyről az elítélt 
annak idején elmózdíttatott, a rehabilitálás után sem választható.

2. Nem törvény, hanem határozat formájában rendelkezett a zsinat a 
következő tárgyakban: a nagy létszámú egyházközségek megosztása és új 
lelkipasztori állások szervezése, a Magyarországra vonatkozó békeokmány- 
nyal kapcsolatos teendők. A tetszőleges vallásoktatás kérdésében a zjsinait 
megállapította, hogy az egyháztagokra nézve nincs és nem lehet probléma, 
mert amikor az egyháztag az egyháztagságot elvállalta és gyermekét meg
kereszteltette, a maga részéről nyilatkozatot tett és kötelezettséget vállalt,í 
a gyermek vallásos nevelésére-

Ugyancsak határozat formájában rendelkezett a zsinat az egyház- 
tagságról.

Megállapította, hogy az „egész egyházi élet jogrendjének egyik alapja 
és az egyházi élet megújulásának is egyik döntő tényezője az igaz egyház
tagság.”  Addig is, amíg törvényhozás útján minden vonatkozásban rendez
heti az egyhátingság kérdését, —  a Szenti hás, az egyház hitvallásai és a 
reformátori bizonyságtételek alapján az egyháztagságról szóló világos tanítást 
a gyülekezetek elé állítja. Ennek vázlata után a határozat felhív minden 
gyülekezetét ,hogy ez év október 1-ig terjessze fel a presibtérium az egyház, 
tagságról szóló tanítás tanulmányozásának eredményét; minden gyülekezet 
ugyanis köteles tanulmányozni azt, presbitériumában, „imádkozó közössé
geiben” , konferenciákon, a gyülekezeti igehirdetés tárgyaképpen.* Az egyház
tagságnak törvényhozás útján történendő rendezéséig azoknak, akik az egy
háztagsági jog teljességét igénylik, beleértve a választói és választhatósági 
jogot is, alá kell irniok azt a nyilatkozatot, amelyet egy korábbi törvény 
már elrendelt .Az újság az, hogy amig az a törvény csak azokat kötelezi 
nyilatkozatra, akik annak a törvénynek életbelépése után kérik a választók 
névjegyzékébe való felvételüket, addig ez az új jogszabály a nyilatkozatra 
kötelezést mindenkire kiterjeszti, és az „ünnepélyes kijelentés”  helyett irás. 
beli nyilatkozatot kíván- A törvény annak idején mindössze e szavakban álla
pította meg a kijelentés tartalmát: „a református keresztyén hitet vallja és 
magát az egyházi fegyelemnek aláveti.”  Most a zsinati határozat a nyilat
kozat szövegét is megállapítja. így hangzik:

,<Hálát adok Istennek, az én mennyei Atyámnak azért, hogy engem a 
keresztség sákramentuma által az ő Anyaszentegyházába, a Jézus Krisztus 
híveinek közösségébe beiktatott. Megemlékezem a konfirmációi vallástéte
lemről és fogadalmamról, mely által az egyházközség úrvacsorái közössé
gébe is befogadtattam. Most azért, hogy teljes jogú egyháztag lehessek, 
konfirmációi fogadalmam megújításaképpen kijelentem Isten és a gyüle
kezet színe előtt, hogy református keresztyén egyházamnak hűséges, enge-
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cklnies es áldozatkész tagja maradok. Ezért ígérem és fogadom, hogy az 
istentiszteleteken és az úrvacsora sákramentumában rendszeresen résztve- 
szek; az egyházfegyelemnek magamat alá vetem; református vallású gyer
mekeimet hitűnk szerint nevelem és neveltetem; egyházam anyagi fenntar
tásában és a szeretetmunkákban tehetségemhez képest részt veszek- Mind
ezekhez Isten Szentleikének hathatós segedelmét kérem.”

A zsinat felhívta a gyülekezetek lelkipásztorait, presbitereit, hogy a nyi
latkozat megtétele előtt találjanak megfelelő módot és elegendő időt „gon. 
dós és lelkiismeretes felvilágosító és lelkileg előkészítő munkára.”

E cikkben azt tartottam főfeladatomnak, hogy az új református egy
házi jogszabályokat ismertessem. De mivel rendjén is való, hogy olvasásuk
kor mindjárt a mi egyházunk dolgaira gondoljunk, szükségesnek tartom 
még azt isj előadni, hogy a zsinati ülés elé terjesztett határozati javaslat 
még így szólt: „A  zsinat megállapítja, hogy egész egyházi életünk jórend
jének alapja és egyházi életünk megújulásának is döntő tényezője az i-gaz 
egyháztagság.”  Csak a zsinati ülés iktatta be két helyen az ,,egyik”  szól. 
(Lásd fent!).

Mi ebben a kérdésben alighanem tovább mennénk az egyháztagság je
lentőségének az értékelésénél; alighanem az ige hirdetéséről és a szentsé
gek kiszolgáltatásáról, Isten Szent Lelkének azokban megnyilatkozó mun
kájáról állapítanék meg minden emberi magatartást kirekesztőén, hogy az 
az egész egyházi élet jórend,jének alapja és az egyházi élet megüjhodá. 
sának a forrása.

Sólyom Jenő.

Legközelebb szeptember elején 
jelenünk meg.

Ezért adtunk most 
több mint háromszoros tartalmat.

Epistola és evangélium a prédikációban
Az újjászületett „Lelkipásztort" örömmel üdvözöljük Erdélyből is. Sok 

támogatást, erősítést nyújt küzdelmeinkben. A januári és februári számban 
azonban a vasárnapi igemagyarázatokkal kapcsolatban olyan kitételeket 
találunk, amelyek azt a látszatot keltik, mintha az epistolák és evangéliu
mok között néha semmi összefüggés nem lenne. Mivel ez a beállítás az 
evangélikus tan tisztaságát veszélyezteti, utalnunk kell arra, hogy a két ige 
közt minden alkalommal a legszorosabb, szétválaszthatatlan egység ta
pasztalható. Azok, akik bármelyik perikopális rendszert összeállították, féltő 
gonddal végezték munkájukat és különösen vigyáztak arra, hogy az epistola 
és evangélium közt nemcsak hogy összefüggés legyen, hanem egyik a másikat 
magyarázza. Mert a két alapige közt a viszony pontosan az, mint ami 

a törvény és evangélium közt áll fenn, mindkettő ezeket, szimbolizálja. (Ó- 
és Újszövetség viszonya.)

Ezzel kapcsolatban kell prédikálásunk egyik nagy hibájáról megemlé
keznünk. Az a) prédikáció, amely vagy az epistolai, vagy az evangéliumi 
alapigét magyarázza, béna. Ilyenkor a liturgikus törvényt szem elől té



vesztjük. Dr Jánossy Lajos az evangélikus istentiszteletről szóló alapvető 
tanulmányában eléggé felhívja a figyelmet a liturgikus törvényszerűségekre, 
melyeket büntetlenül áthágni nem lehet. Sajnos, az epistola és evangélium 
viszonyáról nem szól bővebben. A theológiai homiletikai előadások is hiá
nyosan érintik ezt a kérdést, holott istentiszteletünk lényeges kérdése!

Az evangélikus istentisztelet (amint dr Jánossy és Járosi professzorok 
idevágó munkái eléggé hangsúlyozzák) formailag a misét követi. Két ez
redév liturgiái és evangéliumi öröksége lüktet elemeiben és ,ha keresztyé
neknek valljuk magunkat, ezeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

A mise részei változtathatatlanok, nem lehet cserélgetni, össze-vissza 
dobálni őket, mint ami a mi islentiszteletünkkel megtörténi. Minden egyes 
darabjának, mondatának meg van a maga törvényszerűsége, helye.

A mise két ősrégi eleme: az epistola és evangélium-olvasása. Ezt a két 
elemet az evangélikus istentisztelet is átvette. És ha átvette, akkor ez azt 
jelenti, hogy e részeknek szerves összefüggésben kell lenniök, mint ahogyan 
a mise és így az evangélikus istentisztelet részei is szerves összefüggésben 
vannak egymás sál.'Szinte elképzelhetetlen, hogy \egy-egy rész csonkán, ősz- 
szefüggés nélkül lógjon a levegőben. A liturgikus törvény csonkaságot 
nem tűr. 1

Az epistola olvasása ősrégi keresztyén örökség. Rendesen a püspök vá
lasztotta ki a felolvasandó részt, később a perikopális rend határozta meg 
az egyházi év menete szerint. Justinus Martyr megjegyzi, hogy vasárnapi 
összejövetelek alkalmával az apostolok feljegyzéseit vagy a próféták Írásait 
olvasták a rendelkezésre álló idő szerint. Hieronimus egyházatya Damasus 
Pápa utasítására különösen sokat buzgólkodott a perikopális rendszer ki
építésénél.

Az epistolában mindenkor Isten törvénye, követelése hangzik (ó-testa- 
mentumi jellegű). Itt adja tudtunkra Isten, hogy Ü mit kíván tőlünk! Az 
'epistola tehát mintegy rólunk szól, az apostol ezen szavát juttatva kifeje
zésre: Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?

Ezzé! szemben az evangélium mindenkor Krisztusra utal, mint 
aki nélkül semmit sem cselekedhetünk. Krisztus életünk alapja, feltétele, 
gyökere. Csak általa, Benne, Vele lehetünk Isten gyermekei.

E két alapige tehát mindenkor kész dogmatikai üzenet: Isten törvénye: 
Krisztusban a megoldás; és végül: az oltári szentség, mint a megoldás vég
hezvitele. Epistola, evangélium, úrvacsora: Krisztus az út, igazság és az életi 
Ez minden prédikáció tartalma !

Ebből azonban az is következik, hogy a prédikáció nem állhat egyik 
vagy másik textus alapján, hanem mindkettő tolmácsolása kell legyen. Ami 
formai szempontból a misét az evangélikus istentisztelettől megkülömböz- 
teti, az az, hogy mi elengedhetetlennek tartjuk az Igéről szóló személyes 
bizonyságtevést, mert Isten országa hitből hitbe terjed. A prédikáció mint 
bizonyságtevés dialektikus természetű: isteni és emberi, emberi és isteni. 
Az Isten üzenetének személyes bizonyságtétellé kell válnia, de sohasem lehet 
emberi bölcselkedéssé.

Mi történik, ha csak az egyik textus alapján prédikálunk?
Rendesen az, hogy vagy a törvény-, vagy az evangéliumi jelleg csonkán 

marad. Vagy Isten követelése nem hangzik eléggé, vagy a Krisztusra való 
utalásunk erötelen. A törvényt csak az evangéliumból, az evangéliumot csak 
a törvény alapján értjük meg igazán. Ha valamelyik résszel mostohán bá
nunk, akkor abba a hibába esünk, mintha vagy az O Testamentumot akar
nánk elszakítani az Újtól, vagy pedig csak az Újat akarnánk elfogadni.
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Az erdélyi evangélikus egyház belmissziói körlevelei mindkét textus 
alapján magyarázzák Isten üzenetét, de ezt az igazságot juttatja érvényre 
a „Lesung für das Jahr dér Kirche” című vezérfonal is.

Az elmondottak alapján világos, hogy minden perikópa szoros össze
függés alapján választatik ki. Nézzük pl. a hatvanadvasárnapi perikópát. 
Az előböjt második hete az Igére hívja fel a figyelmet, mint Isten ke
gyelmes adományára. Az alaptéma a Lesung útmutatása szerint: „Ma, 
ha az Ö szavát halljátok, .meg ne keményítsétek szíveteket*1 (95. Zsolt., 7—8).

Az epistola Isten követelését, törvényét tartalmazza. Tehát kérlelhetet
lenül rámutat arra, hogy Isten Igéjét minden körülmények között, mindenre 
való tekintet nélkül hirdetni kell! És hogy a követelés ne legyen üres be
széd, az ige rögtön egy emberről szól, akinek életében ez a követelés va
lósággá lett, aki bizonyságot tesz arról, hogy (II. Kor. 12:1— 10) hallotta Is
ten hívását (4. v), amelyet hirdet is, mert csak ezzel dicsekszik (5— 6), pedig 
testébe tövis adatott (7), amelyet Isten nem akart eltávoztatni tőle, mert 
így, szenvedések közt akarta az ő bizonyságtevését hallani (8). Azért nem 
fél az üldöztetésektől, szenvedésektől, mert itt kell bizonyságot tennünk 
Istenről (v. ö. Máté 5:11— 12). Helyesen jegyzi meg Jánossy (Az egyházi 
év Útmutatása), hogy ehhez az igéhez a II Tim. 3: 10— 4:5. talál a leg
jobban. Ez Isten követelése. Ezen az úton járni a böjt igazi jelentősége 
evangélikus értelmezés szerint.

Ezt egészíti ki az evangéliumi üzenet: Luk. 8:4— 15, amely szavaiban 
(!) arról szól, hogy a sok nehézség miatt csák kevesen fogadják be az igét. 
de tudjuk, h'ogy az ige Krisztusról szól. Ö az, aki által egyedül le
hetséges az Ige befogadása, megtartása, hirdetése, mint ahogy Pál is Krisz
tus által lett apostollá. „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek” . „Higyj 
azért Jézus Krisztusban és üdvözülsz” : ez a vasárnap konkrét üzenete. Vele, 
Benne Isten beszéde, élő bizonyságtétele leszel s életed Isten dicsőségére 
szolgál. „Őbenne, őáltala és Őreá nézve vannak mindenek, övé a dicsőség 
mindörökre” .

Az erdélyi egyházban a most érvényben levő finn-perikopa epistolájá- 
ból (Ámos 8:11— 12) szintén csodálatosan csendül fel Isten követelése: éh
ség lesz az Ur beszéde után, amelyet keresnek, de nem találnak meg!

Kiss Béla (Erdély)

Epistola és evangélium a istentiszteletben
Néhány megjegyzést szeretnék fűzni erdélyi testvérünk fenftebb ködöli 

gondolatsorához.
1. Teljesen helyes az istentisztelet szerves egységére való törekvés. Az 

evangélikus liturgia nem lehet egymás mellé illesztett mozaikdarabkák ösz- 
szessége. hanem a gyülekezet minden vasárnap Isten színe előtt megtett út
jának végigvezetése.

2. Az istentisztelet egysége megkívánja az evangélium és epistola egy
ségét. akármelyik szerepel is lekcióként vagy prédikációként, ill. akár mind
kettő lekcióként. Ez a törekvés vezette a Lelkipásztort, amikor még a 
negyvenes évek elején, éppen e sorok írójának tollából, talán először történt 
kísérlet hasábjain az , oltára és szószéki ige egységének” megkeresésére.

3. Az evangélium és epistola egységbe azonban bonyolult probléma. Ke
vés azoknak a vasárnapoknak a száma, ahol ez a liturgiái egység kétséget ki
záró módon, erőltetés és belemagyarázás nélkül centrális kapocsként jelent
kezik. Elég csak két komoly teológiai munkálatra utalnom. Fendt, berlini 
gyakorlati professzor, aki e téren talán a legkomolyabb kísérletet végezte
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(Die altén Perikopen), sok vasárnapon kénytelen kijelenteni, hogy nincs 
lényeges összefüggés a perikópapár között és sokszor bizony csak egészen 
mellékes vagy pedig messzi kapcsolatot lúd úgy-ahogy megmutatni közöt
tük. Ugyancsak felhívom a figyelmet a Bemeucheni Mozgalom kiváló köny
vére: Das Kirchenjahr. Az előző cikkben idézett ,,Die Lesung für das Jahr 
dér Kirche” tulajdonképpen ennek a munkálatnak gyakorlati kivetítődése. 
Nos, Das Kirchenjahr utolsó oldalain közölt szemléletes áttekintő táblázat, 
már az első pillantásra mutatja vastag, dőlt és ren'des betűszedéssel való 
megkülönböztetés útján, hogy milyen kevés alkalommal van a vasárnap 
vagy ünnepnap jellegét megszabó, komoly belső egység az óegyházi evangé
lium és epistola között.

Érthető is ez, a fordítottja lenne furcsa. Az óegyházi perikóparend —  
úgy, ahogyan most kezünk között van, —  javarészt esetleges történeti alaku
lás eredménye és nem egy előre átgoridolt, eltervezett, íróasztalnál elké
szített rend pontos gépszerű egymásba illeszkedése, Az egyház életének hosz- 
szú évszázadaiban született s az élet nem ismer vaskövetkezetességű rend
szert. Egészen izgalmas vállalkozás lenne például felkutatni próbálni az 
egyes perikópák helyére-kerüléséf kiváltó tényeket. Az egyház liturgikus 
életének oly gazdagsága tárulna elénk, ami sokkal többet ér és többet ad 
örökségként nekünk, mintha valamelyik egyházatya maga csinálta volna 
pontos törvényszerűség szerint az egészet- Az ó-egyházi perikóparend litur
giatörténeti esetlegességeit hagyja figyelmen kívül Kiss Béla testvérünk.

Hadd említsek csak két dolgot. A Szentháromság utáni vasárnapok epis- 
tolái például az evangélikus rendben egy vasárnap eltolódást mutatnak, 
szemben a római egyház ó-egyházi perikóparendjével. Most már melyik 
adja az igazi egységet? Lehet, hogy ott erőltetjük azt, ahol éppen talán a 
másik vasárnap epistolájával volt annak a vasárnapnak evangéliuma párban. 
Azután: „Az ó-egyházi perikópák gondos vizsgálata azt mutatja, hogy —  két
ségtelenül inkább az epistoláknál, de részben talán az evangéliumoknál is — 
az egyházi évben elfoglalt helytől teljesen független rendezési szempont ér
vényesült, mégpedig bibliai könyvek szerint, lectio continua maradványaként. 
Hasonlítsuk össze pl. a Római levélből vízkereszt utáni vasárnapokon vett 
szakaszokat, vagy a közönséges levelek textusait Quasimodogeniti-től Szent
háromság utáni 3, vasárnapig, vagy a Gál. és Ef. levélből vett részleteket 
Szentháromság utáni 14—21. vasárnapokon” (Das Kirchenjahr.). Hogyan 
keressünk egységet ott, ahol például az epistola egyszerűen a folytatólagos 
sorra-kerülés miatt, az evangélium pedig más liturgiái szempontból került 
arra a vasárnapra?

Az evangélium és epistola egységének helyreállítására, az egyházi esz
tendő rendezésére, történtek kísérletek. Das Kirchenjahr is ezzel próbál
kozik. Ezeknek jelentőségével most nem [foglalkozhatunk, de már magukban 
is mutatják a jelenlegi ó-egyházi perikóparend minden vasárnapi belső egy
ségének tarthatatlan állítását.

4. A prédikációban tertusunkhoz semmiféle idegen szempontból nem 
nyúlhatunk. Alapigénket csak olyan más igék fényében1 nézhetjük, ahonnét 
ugyanannak az üzenetnek másoldalú megvilágítását vagy ellenfényét vagy 
a teljes fénynek egy hiányzó sugarát kapjuk. De egy vele belső kapcso
latban nem lévő igének gondolatait belevetítenünk az egészen más gondola
tokat tartalmazó és más irányú textusba, —  erőszak az Igén.
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Ha egy prédikációban akarunk az ó-egyházi perikópapárról beszélni, 
akkor az ó-egyházi perikópáknak sajátos, csodálatos mélységei igen sok 
esetben soha nem nyílhatnak! meg előttünk. Semmiféle liturgiái szempont 
nem kerülhet fölébe az Igének, legkevésbbé akkor, amikor az a liturgiái 
szempont már liturgiailag sem helytálló (Gondolok arra, hogy az óegyházi 
perikópának mindjén vasárnapra vonatkozólag vélt szétválaszthatatlan egy
sége liturgiái szempontból sem áll meg.).

Viszont, ahol a perikópapár belső egysége magától adódik, ott az ol
tárnál olvasott igével a kapcsolat meghúzása, ha nem is lehet uralkodó szem
ponttá az igehirdetésben, de számottevő vonást és jelleget kölcsönözhet 
annak. Éppen az istentisztelet 1., 2. pontunkban említett érdekének
szolgálatában. Ezt az ,,Igehirdető műhelyével” is szolgálni szeretnénk.

A törvény és evangélium kettőssége sem kívánja az ó-egyházi evangé
liumnak és epislolának egy prédikációban' való megszólaltatását. Nem lehet 
úgy felosztani az Újszövetséget, hogy az evangéliumok: Krisztus, a levelek: 
törvény. Minden igének —  törvény jellegűnek különösen —  a kapcsolatát 
Jézus Krisztushoz kell meghúznunk és nem az esetleg esetlegesen odakerült 
másik perikópához- Ez lehet az egyetlen „idegen” szempont textusunkkal való 
foglalkozás közben, de ez nem is „idegen” szempont, hiszen az egész írásnak 
egyetlen középpontja, azt is mondhatnám: szempontja ö.

5. Összefoglalom: Keressük mindig nagyon alázatosan, mindenféle szem
pontoktól tudatosan függetlenül, alapigénk értelmét, s azután hűséges 
szorgalommal perikópa-párjával való valóságos és igazi összefüggését. Ahol 
ezt „magától” megtaláljuk, érvényesítsük; ahol nincs, ne erőltessük.

Veöreös Imre.

Ú t i  b e s z á m o l ó :
az Ökumenikus Intézet Bossey-ban

„A .hat éves világiháború után, amikor egy egész generáció gyökér- 
telenné vált és eszméinek összeomlása következtében lesújtottan él, az 
egyházra mérhetetlen nagy feladat vár. Ez a feladat pedig az, hogy a 
világ számára a .keresztyén hitben új alapot adjon. A tettrekész erő azonban 
hiányzik. Az egyházak nem képesek egyedül elhárítani az útból az irán
tuk megnyilatkozó rosszhiszemű bizalmatlanságot és nem tudnak mindenütt 
úrrá lenni a reájuk váró feladatokon. így merült ifel az a gondolat, hogy 
ökumenikus alapon kellene központot létesíteni laikusok képzésére. Az 
Ökumenikus Intézet tehát egy olyan eszköz szeretne lenni, amelyet az 
egyetemes egyháztanács a tagegyházak rendelkezésére bocsát, hogy itt az 
oly szükséges felelős munkások kiképzést nyerjenek.

Az intézeti kiképzésnél a hngsúly a Ibit alapelveire, különösen a Bib
liára kerül.

Az Intézetnek kimondottan misszionáriusi tendenciája is van, mert 
ugyanúgy, ahogy a misszionáriusoknak pogány földön a vidék vallási szo
kásait ismerniük kell, —- az evangélium üzenete hordozóinak, akik most 
egy keresztyéniellenné vált világba küldetnek, szintén ismerniük kell azok
nak élet- és gondolkozásmódját, akikkel majd dolguk lesz.

Az Intézet végül valóban ökumenikus jellegű. Ezzé teszi az oktatás 
anyaga, valamint a legkülönfélébb keresztyén .felekezetekből' kiválasztott 
előadók és a kiképzendők összeválogatása is. Mindenki számára nyitva áll 
a lehetőség, hogy a különböző lelki hagyományokkal kontaktusba kerülve 
önmaga is meggazdagodjék, s ugyanakkor saját meggyőződésében is meg
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erősödjék. Az egyetemes egyháztanácsihoz tartozó egyházak kiküldöttei, 
férfiak és nők, itt közösen tanulhatják meg, (hogy mennyire jelentős a 
gondolatok kicserélése, s a valóság és egység feszültségét kiváltó szellemi 
küzdelem. Ezt a feszültséget mindenkinek magára kell vállalnia, mert 
e nélkül nincs igazi ökumenikus közösség.

A Biblia, a világ és az egyetemes egyház az ^ három nagy téma, 
amivel az intézet foglalkozik.”

így jelöli meg a bossey-i Ökuménikus Intézet célját a vezetőség által 
kiadott tájékoztató. Ebben az intézetben töltöttem két Ihónapot, a theológiai 
tanfolyam résztvevőjeként. Most személyes élményeimből és tapasztalataim
ból szeretnék Ízelítőt adni.

Bossey, az intézet székhelye, egy régi kastély. Mintegy negyven sze
mély befogadására képes. A 19. sz. végéről való stílbútorokkal van be
rendezve. Ebédlő. Kél társalgó terem. Kis könyvtárszoba. Egy különálló 
előadóterem, amely függöny mögé rejtett oltárral van felszerelve és a 
kápolnát is 'helyettesíti. A kisebb-nagyobb szobákban hárman-öten laknak. 
Hatalmas park tartozik Ihozzá. Második emeleti szobámból, alhol Jeppesen 
koppenhágai lelkésszel és dr. Makkai László egyet. m. tanárral laktam az 
egyórai járásra levő Genfi tóra nyílt kilátás. Köröskörül hegyóriások. Genf 
18 km. Félórai vonatozással majdnem minden héten beutazhattunk. Főleg 
az egyetemes egyháztanács épületét kerestük fel.

Az intézet 1946 októberében nyílt meg egy ú. n. laikus tanfolyam
mal. Minden évben két .három-hónapos tanfolyam mellett több Ihosszabb- 
rövidebb konferencia megtartását tervezik. Jelenleg egy hat hetes ifjúsági 
vezetők konferenciája közeledik a befejezéshez. Januárban öt napos the- 
lógiai konferencia volt, amelyen a Szentírás tekintélyének kérdése állott 
a tárgyalások központjában. Az 1948-as amsterdami világkonferencia tanul
mányi előkészülete tette szükségessé ennek a témának a felvetését. Barth, 
Nygren, Aulen, Eichrodt stb. professzorok kaptak meghívást. Magyarorszá
got dr. Nagy Barna sárospataki ref. professzor képviselte. Húsvét után 
—- ha nem is hivatalos képviselőként — magam is részt vettem az ugyan
csak öt napos egyházi laikus-munkák vezetői konferenciáján.

Január közepétől március végéig tartott az intézet második tanfo
lyama. Erre tiheológusok és fiatal lelkészek kiküldését kérték az egyes 
egyházaktól. Most inkább a háborúban szenvedett egyházakra gondoltak 
s ezért meglehetősen európai jellegű volt a tanfolyam. Tengeren túlról, 
az Egyesült Államokból négyen jöttek. A többi mind európai: 2 finn, 2 
dán, 1 norvég, 1 lett, 4 holland, 10 német. 1 francia, 2 svájci, 1 belga, 
1 angol, 1 olasz, 2 cseh, 2 szlovák és 3 magyar.

A konferencián való részvétel egyáltalán nem öltötte magára a kül
földi „üdülés” jellegét. Magam közel egyhónapi késéssel érkezhettem csak 
meg, de hamarosan meg kellett éreznem azt a feszültséget, amiről a tájé
koztató is említést tesz. Ezt a feszültséget nem személyi, vagy nemzeti 
ellentétek okozták. Ilyennek alig lelhetett nyomát látni. Felekezeti ellen
tétek sem. Az intézetben folyó munka, az előadásokból kitáruló sokszor 
újszerű távlatok, a munkaközösségekre való előkészület, a viszonylag 
olcsó, de kitűnő svájci cigaretta és pipáfüst felhőiben hol nagyobb csopor
tokban, hol két három ember között folytatott személyes beszélgetések, 
a három njélvnek: angolnak, franciának és a legtöbbnyire beszélt német
nek a váltakozva való használata és mindenek előtt azok a kérdések, 
amelyek megragadták a sziveket, hozták létre a bossey-i feszültséget. Könyv 
olvasásra alig volt idő. Pedig sok eddig ismeretlen uj könyvvel lehetett 
volna megismerkedni. Mindenki azt érezte azonban, hogy a könyvekkel ta
lán egyszer még odahaza is találkozhat, az alkalmakkal, amelyek abból 
adódtak, hogy Krisztus egyházának különböző népeik, különböző hitvallások 
között szolgáló munkásai ilyen huzamosan lehetnek együtt, •— ki tudja



255

mikor? Mint amikor egy szétszakadt család egyszerre, váratlanul össze 
találkozik s nem fogynak ki a kérdezgelésből, beszédből, így volt a hábo
rúban egymástól elszakított egyházak képviselőivel is. Bossey is bizonyítéka 
annak, hogy az egyházak ebben a háborúban sokkal inkább egyek voltak, 
mint az előző alkalmával. Éjfél előtt bizony alig tértem aludni. Viszont 
a reggel 8 órai áhitatot ritkán mulasztottam el. Nem véletlen, hogy mi
kor a tanfolyam bevégződött, Hoekendijk holland misszionárius, a kurzus 
vezetője a külmissziói területeken használatos köszöntés-formával búcsúz
tatta a résztvevőket: „Golt möge deine Müdigkeit verjagen!”

Az életforma Bossey-ben inkább hasonlított egy kis köztársasághoz, 
mint egy kolostorhoz. Se erkölcsi, se szellemi diktatúra nem volt. Nagy 
szabadság. Egy bizonyos minimális házi rendhez alkalmazkodva, külön
ben mindenki azt tehette, amit akart. Ez a szabadság mégsem volt sza
badosság. Rádiózhatott, olvashatott, sétálni mehetett, dohányozhatott, aki 
akart, sőt olykor-olykor —  Ihorribile dictu! —  még néhány ütem tánc
lépést is téhetett, hiszen hét hölgy résztvevő is volt. Nagyon természetes 
emberi közösség volt. Nem valami „mennyei Jeruzsálem” a földön. Ko
molytalan visélkedést mégis alig figyelhettem meg. Az előadásokat mindenki 
hallgatta. Az áhítatokon odaadással vettek részt. Semmi kilengés nem volt. 
Az evangélium ügyében való részesedés volt a belső regulátor.

Az intézet igazgatására Hendrik Kramer holland professzort kérték 
fel, a tambarami missziói világkonferecia programmjának előkészitőjét. Ő 
azonban betegsége miatt, csak a következő év januárjától veszi át a veze
tést. Addig Suzanne de Dietridh kisasszony, a Keresztyén Diákszövetség 
volt titkára állítja össze a külömböző tanfolyamok és konferenciák prog- 
rammját és kéri fel az egyes előadókat. Ez az állandóan két botra támasz
kodó törékeny testű, nagy műveltségű és erős lelkű hölgy az intézet bib
liai munkájának is vezetője. Az adminisztratív igazgató Henriod református 
lelkész, aki szintén a Diáikszövetség egyik titkára volt.

A tanfolyam témája: „az egyház megújulása” . E körül a téma körül 
■csoportosultak az egyes előadások és a 8— 10 tagú munkaközösségek sze
mináriumi munkái is. Volt liturgiái, evangélizációs, világnézeti kérdésekkel 
foglalkozó munkaközösség. Magam a gyülekezetépítés kérdését tárgyalóban 
vettem részt.

Az előadók közül csak néhánynak a nevét emelem ki. R. Prenter 
dán professzor, a Szentlélek és az egyház kapcsolatáról; G. Florovsky, 
a párisi orthodox fakultás professzora, az egyházról mint Krisztus testéről 
beszélt és betekintést adott a görög-keleti egyház gondolatvilágába; Visser’t 
Hooft, az egyetemes egyháztanács főtitkára, Krisztus királyságáról és az 
ökuménikus mozgalmakról szólt. A. Keler és Stewart Hermann előadásai 
az amerikai keresztyénség életébe és gondolkozásába engedtek betekinteni.

Amerika és Európa találkozása szempontjából nagyon sokat jelentett 
R. Niebuhr newyorki professzornak a köztünkléte. Még most is emléke
zetemben élnek a tanfolyam utolsó estéi, mikor esténként, feketekávé 
mellett a kérdések özönével rohantuk meg.

Sajnos nagyon sok előadástól elestem késésem miatt. A hallottak kö
zül legnagyobb hatást rám egy freiburgi református jogi professzor elő
adásai tettek, aki a németországi egyházi harcról beszélt és annak egyete
mes egyházi jelentőségét mutatta meg az egyház megújulása szempontjából. 
Valamint Hoekendijknak, a kurzus vezetőjének előadássorozata a misszió
ban keletkezett ifjú egyházak életéről és kérdéseiről. Ez a 35 éves holland 
misszionárius, aki az ősz folyamán valószínű Magyarországra is ellátogat, 
olyan méretekben mutatta fel előttem a külmisszió ügyét, amiről eddig 
fogalmam sem volt.

Hogy a bossey-i egyiittlét milyen lehetőségeket kínált számunkra, 
azzal kapcsolatban két jelenségre mutatok rá.

6*
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Ordass püspök két hetes genfi tartózkodása idején Bosseyba is ellá
togatott. Ebéd után az egyik társalgóban három vonásban képet rajzolt 
a mi evangélikus egyházunkról. Szórvány-egyház, az iskolák egyháza és 
nemzetiségi egyház vagyunk. A beszélgetésen részt vett a tanfolyam két 
szlovák lelkésze is. Ők bizony már eleve rossz szemmel nézték püpökünk 
megjelenését, A szlovákiai lapok valami elfogult soviniszta magyarnak 
állították őt be. Objektív igazságkereső magatartása, nemzetiségi politi
kánk múltbeli hibáit föltáró őszintesége, szenvedélyességtő! ment modora 
—  úgy tapasztaltam —  nagy hatással volt ezekre a nemzetiségi kérdéseik
ben meglehetősen érzékeny lelkésztestvérekre. Valahogy az volt az érzésem, 
hogy ott, ahol Jézus nevében közelítik meg a legkényesebb kérdéseket 
is, megtörik a démonok behatása, még akikor is, .ha az egyik legsötétebb 
démonnak: a nacionalizmus démonának, ijesztő arcával kell szembenézni. 
Ez a beszélgetés nagyon kedvező légkört teremtett egy későbbi másik szá
mára, mikor egy kis ebéd utáni fekete mellett a két cseh, két szlovák és 
mi hárman magyarok jöttünk össze egy szobában közös kérdéseinkről to
vább beszélgetni. Bizony találó volt Ordass püspök megállapítása, hogy az 
ökuménikus közösséget könnyebb egy ujzélandi és egy norvég keresztyén
nek elkezdeni, mint olyan szomszédoknak, akiket csak egy palánk választ 
el egymástól —  de éppen ezeknek kell elkezdeniük.

A másik eset a lutheranizmusnak az ökuménén belüli helyzetével kapcso
latos. Itthon sokszor kellett tapasztalnom, ihogy a magyarországi ökuniéné- 
ben —  és ezt most önmagunk megrovására írom — elsősorban református 
testvéreink érzik magukat otthonosan. Nagy meglepetésemre szolgált, hogy 
ugyanezt tapasztaltam Bosseyban is. Az Intézet vezetősége református, az 
előadók nagyrésze is és a tanfolyam résztvevőinek többsége is. Ez a hely
zet tette szükségessé, hogy dán lakótársammal együtt a tanfolyam 11 lut
heránus résztvevőjét egy külön beszélgetésre (hívjuk össze. Itt mindenek
előtt azt kellett meglátnunk, hogy az egyes lutheri egyházaknak sokkal 
komolyabban kellene venniük a testvéri összetartozást. Az ökuménikus gon
dolkodást elsősorban magunk között kell megkezdenünk. A skandináv luthe- 
ranizmus nem látja még eléggé, hogy mennyire megnövekedett jelentő
sége az utóbbi időkben. Amerika lutheránus egyházai életéről keveset tu
dunk, pedig jelentős tettekben mutatták meg a bajba jutottak iránti felelős
ségérzetüket. Kerestük az ökuménében kialakult helyzetünk magyarázatát. 
Számba vettük azokat a kritikákat, amelyek református részről hangzanak 
el felénk és próbáltuk megkeresni, hogy miben látjuk mi az ő fogyaté
kosságaikat. Elhatároztuk, hogy Midhelfeldert, a lutheránus világszövetség 
főtitkárát kihívjuk Bosseyba, (hogy az amerikai lutheránus egyházakról és a 
lundi világkonferencia előkészületeiről beszéljen. Ö azután készségesen 
vállakozott is kérésünk teljesítésére és két ízben is kijött, sajnos már 
csak á tanfolyam utolsó napjaiban tehette meg, mikor már többen elutaz
tak. A lutheránus csoport beszélgetéséről egyik este referáltunk az intézet 
egész közössége előtt. Hoekendijk a tanfolyam vezetője köszönetét mondott 
az őszinte szóért és a „lutheránusoknak a többi egyházakkal szemben vég
zett eme interkorafesszionális lelkipásztorlásáért.”

Egészen kölün kellene még Írnom a laikus munkák vezetőinek husvét 
utáni öt napos konferenciájáról, amelynek színtere szintén Bossey volt. 
Kár lenne azonban csak néhány sorban elintézni ezt a rendkívül jelentős 
eseményt. Legközelebb lesz alkalom, hogy Írjak róla.

Összefoglalóan azt kell mondanom, hogy Bossey ökumenikus jelentő
ségét abban látom, hogy kinyitja a szemet széles távlatok felé, megadja a 
lehetőséget, .hogy huzamos személyes együttlét révén az egyházak be
szélgetésbe kezdjenek egymással és ugyanakkor minden résztvevőnek a 
figyelmét a tulajdon egyházára koncentrálja, a maga munkahelyére; a gyü
lekezetre, ahol az egyház megújulásának el kell indulnia.

Benczúr László.
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A sumplló kérdése
Ez a kérdés abban a formában ahogyan időnként felvetődik közöttünk 

a lelkészek pásztorolásának kérdése. Az előttem kifejezésre jutott két meg
nyilatkozás* egyformán hangsúlyozta, hogy dogmatikai akadálya nincsen 
a lelkész önmaga kezéből való úrvacsoravételének, de — és ez is mindkét 
megnyilatkozásban benne foglaltatik —  gyakorlati szempontból vannak 
nehézségek, amelyeket le kell küzdeni. Én úgy vélem, hogy ezek a gyakor
lati nehézségek —  a felsoroltak és fel nem soroltak egyaránt — abból a 
vitathatatlan feszültségből származnak, amely egyházunk publica doctrinája 
és az empirikus egyházi élet között húzódik meg. Természetesnek kell tar
tamunk, hogy gyülekezeti életünket teológiai gondolkozásunknak kell for
málnia és nem megfordítva. A teológiai gondolkozásunknak természetesen 
egyházunk hitvallásos tanítását kell fednie. Egyházi tanításunk pedig évez
redes keresztyén tapasztalat és gondolkozás eredményé, amelyeket a kinyi
latkoztatás határoz meg. Ezt a  kérdés szerves összefüggéséből kiragadni 
nem szabad, mert akkor tárgyszerűtlenül járunk el. Ezért maradjunk annál, 
amit elöljáróban mondottunk: ez a kérdés mint a pásztorok pásztorolásá. 
nak a kérdése lehet megbeszélés tárgyává és az egymás iránt val* felelős
ség, valamint helyes közegyházi gyako-lat kialakítására való törekvésünk 
lehetnek a rugói-

Evangélikus teológia gondolkozás számára az is vitathatatlan, hogy 
mind az, amivel az anyas zentegyHáz az oltári szentség kiszolgáltatását, méltó 
élvezését elősegíteni igyekszik, pasztorális jellegű! Még a szentség megtaga
dásának is ez a motívuma. A lelkipásztori felelősség alakította ki éppen 
az anyaszentegyház egyik legnagyobb tanítójának, Luther Mártonnak a szol
gálatával a gyónás különböző formáit az úrvacsorával kapcsolatban. De ne 
feledjük, a gyónás intézményesített formája, amellyel a régi fülbegyónás örö
két vettük át, nem sine qua rton-ja az oltári szentség vételének.

Ez jutott kifejezésre abban is, hogy az e g y e n k é n t i  gyónásnak két 
formája volt: 1. ,,Beichtverhör” vagy „Béichtexamen” , és 2. az absolutio 
vagy confessio privata. Az utóbbi az odozatot szolgáltatja és pedig híven 
a  lutheránus iskola tanításához: operatív, exhibitiv értelemben; valóban 
nyújtja a bűnbocsánatot. A z előbbinek a katechetikai jellege dom
borodott ki és megvizsgálás volt tulajdonképpen abból a célból, alkalmas-e 
az illető, aki az oltári szentséghez kíván járulni, a  szentség vételére? Meg 
van-e a szükséges ismerete, hogy így a felelősség rajta lehessen a szentség- 
vétellel kapcsolatosan? A személyes gyónást, a confessio privátat azok hasz
nálták, akiket az igazi mély bűnbánat kényszerített bűneik megvallására a 
lelkipásztor előtt, .mert más hely nem volt számukra, más úton megszaba
dulni nem tudtak a bűneiktől. Az exnmennek pedig azok vetették magukat 
alá, akiknek nem volt belső okuk ,a személyes gyónásra.

Ezzel a gyakorlattal párhuzamosan haladt már a reformáció korában 
az ú. n. általános gyónás és feloldozás, mely a liturgiába illesztetett be. 
A pietizmus és a racionalizmus lazította egyházunk személyes gyómási gya
korlatát annyira, hogy szinte elveszett. De már a pietizmus is pótlásul a 
,,Beichtanmeldungot” vezette be, amelynek csaknem ugyanaz a szerepe lett

* Februári számban közölt dr Wiezián Dezső, áprilisi számban ifj. Prőhle 
Károly hozzászólása. (Szerk-)
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volna, mint) a fent említett examennek, megvizsgálásnak, azzal a különb
séggel, hogy a jelentkezők fölött nem a pap, hanem a gyülekezet, illetve- 
cnn'ek megbízásából egy kollégium gyakorolta volna az ítéletet- így kísértett 
a judikatorikus gyakorlat újra, melyet éppen a reformáció korrigált. Mind
ezek az oltári szentség felelősségteljes kiszolgáltatására való törekvésből és 
a pasztorális szempontok jobb érvényesítésének vágyából érthetők meg.

A lelkipásztorról fel kell tételeznünk, hogy képes megítélni híveit, akik. 
a Beichtexamennek megfelelő módon1 úrvacsoravételre jelentkeznének nála. 
Aki ezt másokkal meg tudja tenni, tisztában kell lennie önmagával is. Tel
jesen saját felelősségére kell vállalnia, hogy mikor képes a szentséghez nyúlni 
és elvenni Isten oltáráról Isten egyik legdrágább iajándékát. És önmagát kell 
ismernie annyira, hogy tudja mikor kell tartózkodnia a szentségektől, mert 
hiányoznak a feltételek! Ha ezek a feltételek nincsenek meg, akkor meg kell 
szerezni. Ez indíthatja el a sokat hangoztatott személyes gyónás gyakor
latát lelkészeknél. Lelkipásztornak lelkipásztort kell keresni a maga számára . 
szolgatársai között. Ez csak akkori nélkülözhető, ha az állandó készenlét 
állapotában1 él. A ,,hit gyónásának” (confessio fidei) gyakorlásával elnyer
heti a naponkénti bűnbocsánatot. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy 
minél inkább él valaki a ^magasságban1” , annál inkább lát a mélységbe, 
a szíve örvényeibe is. És ez kényszeríti őt közben arra is —  a hit termé
szete ez! —  hogy „coram minister vei fráter” , a szolgatárs vagy egy testvér 
előtt is kiöntse szívét. Hogy az oldozat annál bizonyosabb legyen! Ezzel 
nyomatékosan’ szeretnénk rámutatni arra, hiogy a sumplio kérdése m int 
minden úrvacsoravétel kérdése a hit kérdése. Ha ez meg van, naponként is 
lehet akár kommunikálni; ha hiányzik akkor sem szabad, ha jelenlegi 
rítusunk szerint részt vettünk is az u. n- gyónáson és feloldozáson, amely 
az úrvacsorái liturgiánkban található.

Semmi akadályát nem látom ennek a mai berendezésünk mellett sem. 
Hiszen a híveink saját felelősségükre veszik Krisztus testét és vérét s az 
általános gyónás és feloldozás csak emlékeztetés arra, hogy gyakoroljuk az 
egyedül Isten előtt való bűnvallást, amelyet a ,,confessio fidei” terminusszal 
jelölt a XVI. század. De éppen mivel ezt kevésnek tartjuk és magunk eseté
ben látjuk, hogy mennyire probléma lehet a saját úrvacsorázásunk, arra a 
meggyőződésre kell jutnunk, hogy keressük a híveinkkel való pasztorális 
kapcsolatokat és igyekezzzünk az Igével a gyülekezeti tag legspeciálisabb 
helyzetében is szolgálni. Ennek az érdekében szükséges a gyónás és úrva
csora különválasztása. A gyónás különböző formáinak a gyakorlata paszto
rális viszonyt hoz létre a pásztor és a nyáj között.

Ezt követtük a mezőberényi I-ső kerületi gyülekezetben, ahol a szom. 
bat délutáni vecsernyén tartjuk a gyónást: általános gyónást személyes fel- 
oldozással, mert ennek tradíciója van a gyülekezetben és nem szűnünk meg 
figyelmeztetni a gyóntatój beszédekben a személyes gyónás alkalmaira is, 
amelynek meghirdetett időpontja van. Az új gyakorlat mellett, hogy senki 
kárt ne szenvedjen}, az eddig szokásos gyakorlat szerint az évi 5— 6 úrva
csorái istentiszteletet is megtartjuk a szokásos és gyakorlatban levő rend 
szerint. A havi úrvacsoraosztáson csak azok vehetnek részt, akik szombaton 
este feloldozást nyerlek. Kívánatos volna, hogy minden vasárnap és ünnepi 
istentiszteletünk ilyen szentséggel is szolgáló istentisztelet lenne. De ehhez 
meg kell várni a lüktetőbb lelki életet, amit az egész gyülekezeti munkával 
igyekezzünk munkálni. Kún Kaiser József
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Akiben Jeremiás újraéledt
Niemöller, a németországi hitvalló egyháznak 

hosszú éveket koncentrációs táborban töltött har
cosa, a háború befejezése óta a világ érdeklődé- 
sének középpontjába került. Az alábbiakban egy 
belga lelkész szemüvegén laeresztül mutatjuk be 
őt és prófétai szerepét■ Rendkívül tanulságos, 
ahogyan a győztes nemzetek egyik hívő kérész, 
tyén polgára világosan látja: A próféta mindig 
félreérteit ember, akkor is, amikor prófétai üze
nete aláássa, akkor is, amikor, szolgálja a hatal
mon levőknek politikai céljait. A Vikik pompás 
adalék a mai német kérdések keresztyén meg
értéséhez s ugyanakkor kiváló útmutatás, mit je
lent az egyház prófétai szolgálatának rendíthetet
len tisztántartása politikai érdekektől.

Ha Jeremiás szerepét és prófétai szavait Niemöllerre gondolva ától.
vassuk (különösen Jer. 37— 40. fejezeteket), feltűnő rokonságot találunk a 
két ember között. Amikor Jeruzsálem pusztulásának felidézéséhez érkezünk 
és közelebbről tanulmányozzuk a próféta tragikus helyzetét, akkor minden 
pszichológiai tanulmánynál és híradásnál jobban értjük meg annak a küz
delemnek az igazi arculatát, amit ma Niemöller Németországban folytat.

* * *

Jeremiás a nacionalista párt határozott ellenzéke volt, nem mintha 
nem lett volna jó hazafi, hanem mert az egész népet elragadta a gőg, s a 
hamis próféták miatt elhagyták az élő Istent. A hitvalló egyház is a hit
lerista bálványimádás ellen lépett fel. Niemöller mint egykor Jeremiás, 
hazájában árulónak tűnt fel, mert „destruálta”  a népet. A háború vége 
fogságban találja és nemzetének a veresége hozza csak meg szabadulását.

Most ott látjuk Niemöllert a győztes Egyesült Nemzetek körében, mint 
egykor Jeremiást Nabuzaradan előtt (Jer. 39, 11— 14; 40, 1— 6.) M it csinál
tok ti nagylelkű győztesek ezzel az emberrel, akinek a munkája kétség
telenül sokat segített nektek, de aki ennek ellenére nem értetek dolgozott 
Jól tudjátok, hogy ő szereti népét, akkor is ha keményen szól hozzájuk, 
akkor is ha népszerűtlen. Ö népének, vagy legalábbis népe egy részének 
megmentését várja a borzalmas megpróbáltatásból, amelyben ti Isten egy
szerű eszközei voltatok- Vájjon ez a próféta lehet-e a ti eszközötök? Fel
használhatjátok politikai célokra?

Niemöller csak a saját népéhez és egyházához szól és az ő bűnükről 
beszél. Más népekhez, más egyházakhoz egyelőre nincs mondanivalója. 
Jeremiás is így hallgatott egykor Babilon királya és fővezére, Nabuza
radan előtt •..

Amikor Jeremiás nem mondott semmit, nagy volt a babiloniak kísér
tése, hogy fitogtassák győzelmüket. Nabuzaradan bele is esik a kísértésbe,
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amikor így szól: ,,Az Ú r . .. rendelte ezt a büntetést e hely ellen .. . mert 
vétkeztetek az Ür ellen” (Jer. -10, 2— 3.).

Ezt Jeremiásnak joga van megmondani, de a babilóniaiak fővezérének 
annál kevésbé volt. Hasonlóan vigyáznunk kell nekünk arra, hogy Niemöller 
hitvallását hogyan fogadjuk és hogyan használjuk fel. Remegnünk kell Isten 
előtt, aki ritkán ad prófétáinak olyan üzenetet, ami könnyű és hízelgő a 
népeknek. Hogyha az az ige, amit Ö Niemöllernek ad, Németország számára 
kemény beszéd, ne gondoljuk, hogy nekünk elég azt egyszerűen elismételni. 
Ad Ö nekünk prófétákat, akik a mások felé fordított vádakat nekünk 
szegezik majd.

* * *

Jeruzsálem pusztulása után az elpusztított, lakatlan, kétségbeesett or. 
szág élére egy tisztességes embert tesznek, Gedáliást, Jeremiás baráti köréből 
valót, akinek az a nehéz feladat jutott, hogy romokon kormányozzon.

Németország igazgatásával most vájjon kit bíznak meg vagy kiket en
gednek megbízni? Valószínűleg néhány tisztességes szociáldemokratát, akik 
Niemöllerrel egy vízen eveznek, akik azt fogják mondani a németeknek, 
amit Gedáliás mondott a zsidóknak: „Ne féljetek a Káldeusoknak
szolgáln i... lakozzatok a földön... és én imé Mispában lakom, hogy 
szolgálatukra álljak a Káldeusoknak (vagy az Egyesült Nemzeleknek); ti 
pedig szedjetek össze bort és gyümölcsöt, és olajat (vagy burgonyát) is 
szerezzetek edényeitekbe (vagy indítsátok meg újra iparotokat) és lakjatok 
a ti városaitokban, amelyeket elfoglaltok”  (Jer- 40, 9— 10.).

Milyen szerepet kell most p- prófétának vállalnia? Jeremiásnak nagyon 
jó helyet ajánlanak Babilonban. Niemöllert is szívesen fogadják a szövet
séges országok. Nem ő-e az első hős mindannyiunk szemében, aki a 
náciknak olyan derekasan ellenállt?!

Milyen nagy veszedelem azonban, hogy őt övéi előtt kompromitáljuk! 
A németek nagyrésze, majdnem minden hadifogoly, sőt a keresztyének 
többsége is, benne csak a győztesek barátját látja; sokan lefizetettnek 
tartják. Mi nagyon jól érezzük és Nabuzaradan már meg is értette, hogy 
milyen nagy veszedelem rejlik a próféta bizonyságtételének kompromitá- 
lásában. Ez politikailag is hiba lenne.

A babilóniai fővezér Jeremiásnak is azt mondta: „Imé, az egész föld 
előtted van', ahová jobbnak és helyesebbnek látszik menned, menj oda . S 
amikor a válasz késett, így folytatta: „Vagy menj vissza Gedáliáshoz. . . 
és lakjál vele a nép között. .. vagy akárhová tetszik menned, oda menj.”  
(Jer- 40, 4—6.).

Ahogy ezeket a mondatokat olvassuk, könnyen felfedezzük azt a 
zavart, am it a fővezér Isten embere telőtt érzett. Egy kicsit olyan ez, mint 
amikor a  tyúk kacsát költött ki. Észreveszi, hogy a prófétát nem lehet úgy 
vezényelni, - mint a katonát és végül Jeremiást szabadon engedi, hogy csele
kedjék belátása szerint.

Mi is úgy gondoljuk, hogy a szövetséges hatóságok jól látják: lehetet
len a német evangélikus egyházra szellemi vagy politikai nyomást gyako
rolni. Niemöllernek nem lehet mást mondani, mint azt, hogy: „íme az 
egész föld előtted van . . .  és lakjál a nép között.”  Még ebben az óhajban
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is súlyos kettősség rejlik. ^Maradj és dolgozz a néped között —  gondolja 
az egyház, hogy tisztán hirdesd számára Isten igéjét, néped megmentésére 
és Isten dicsőségére. ... ,,Ragaszkodj Gedáliáshoz (vagy a szövetségesek
bizalmát élvező kormányhoz, —  gondolják a politikusok, — hogy őket 
támogasd és vigasztald. „Nekünk keresztyéneknek nagyon fogékonyaknak 
kell lenni az ige iránt: ,,Ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok 
lesztek”

Ha Ő megszabadít titeket minden hazafias bálványozástól \ németi 
keresztyén testvérek, ne hódoljatok be semmilyen más szolgálatra nekünk, 
akik titeket körülveszünk. Egyébként bizalommal nézünk rátok. Ha nyomást 
gyakorolnak rátok, jól tudjuk, hogy egy régi próféta izzó felelete tör ajka
tokra: „Él az örökkévaló! azt mondom, amit az örökkévaló szól!”

Mit hoz a jövendő? Gedáliást olyan vezetők és miniszterek veszik körül, 
akik egy idegen ország tanácsára titokban ellene szövetkeznek. Értesül, 
hogy Ismáeit szemelték ki megöletésére. A féltő hang megszólal: „Miért 
oltaná el a te életedet? Hiszen a Júdabeliek, akik tehozzád gyülekeztek vala, 
mind elosztanak, és Júdának maradéka is elvész” (Jer. 40, 13— 16.)- Gedá- 
liás azonban nem ad hitelt a vádlóknak s egy napon Ismael megöli. 
(Jer. 41, 1— 10.).

Németországban még messze van a belső béke. Ha itt lalálnak egy 
mérsékelt embert, aki újjáépítésre és kiengesztelésre tömöríti a népet, ki 
tudja nem kell-e összeesküvésekkel, felbukkanó náci szervezkedésekkel, 
vagy végzetes merénylettel számolnia !

És ha Niemöller, a modeijn Jeremiás egy napion megnemértetten, 
elhallgattatva, meg talál halni,, annak a népnek a kezétől, akit meg akart 
menteni? Ez Isten dolga. Niemöllertől azt kérjük egyedül, amit Isten kér 
tőle: teljes hűséget Hozzá. ,

Ph■ Vernier cikke, a Lausanne-ban megjelenő 
,Semeur Vaudois" 1946. június 8. számában 

Franciából: Deák Ödön.

É le t  az erdélyi végeken
1. Idegen népek és idegen vallások tengerében küzd hitéért, nyelvéért, 

kultúrájáért, mindennapi kenyeréért magyar evangélikusságunk legkeletibb 
végvára, a Brassó megyei csángó nép. Törzsét a Barcaság délkeleti szegé- 
l jrén, a Nagykőhavas és Csukás tövében elhelyezett Hétfalu nyolc egyház- 
községe alkotja: Bácsfalu, Türkös, Cserriátfalu, Hosszúfalu, Hosszúfalu-Fű- 
részmező, Tatrang, Zajzon, Pürkerec. Az ősök valószínűleg a közeli Székely
földről települtek ide még a X III. században. Múltjuk tele van jogaikért 
folytatott késhegyig menő küzdelemmel. A jelen kemény. Életkörülményeik 
Igen nehezek. Jövendőjük is kilátástalan lenne, ha nem az ige fényében 
néznénk.

Hétfalu nemcsak politikai, hanem egyházi szempontból is a szászok kö
zösségében élt évszázadokon keresztül Brassó megye másik három evangé
likus községével: Barcaujfaluval, Krizbával és Apácával, valamint a brassói 
magyar evangélikus gyülekezettel együtt. Midőn 1886-ban végre megtörtént 
a Szász Országos Egyházból a kiválás, a Brassói Egyházmegye mint a ma
gyar evangélikus egyház egyik legerősebb egyházmegyéje kezdhette meg
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most már önálló működését. Évtizedlek múltán a Bukarestbe szóródott héit- 
í'alusi csángókból megalakul a bukaresti magyar evangélikus gyülekezet is, 
mint lélekszám szerint az egyházmegye legnagyobb gyülekezete, majd! az 
1940' évi bécsi döntés következtében a Székelyföldre szóródottak gondozá
sára a Székelyföldi Missziói Egyházközség. Azóta még csatlakozott a 
Szász Országos Egyháztól három távolabbi gyülekezet; a Fogaras-megyei 
Halmágy, a Szeben-megyei Oltszakadát és az Udva rjhely-megyei Székely, 
zsombor. Így ma 11 egyházközsége van már, összesen 32.000 lélekkel a 
Brassói Magyar Evangélikus Egyházmegyének. Területi szempontból idetar
tozik Erdély egész délkeleti része, valamint Bukarest.

Nem lesz érdektelen talán pár számadattal is megvilágosítani az egy
házmegye általános képét: A 17 -egyházközségben 17 lelkész (közülük 1 
fogságban van), 1 helyettes lelkész és 1 segédlelkész teljesít szolgálatot. Az 
egyházmegye 5 egyházi iskolájában. 14 tanító működik. Ahol nincs evangé
likus iskolánk, ott magyar nyelvű állami vagy más jellegű iskolába Járnak 
növendékeink. Ezekben az iskolákban is több evangélikus tanerő tanít. 4 
lévita.tanító is működik az egyházmegye területén. Igen siralmas képet mu
tatnak a népmozgalmi adatok. 1945-ik esztendőben 197 kereszteléssel szem
ben 329 temetés volt, az esketések száma pedig 89. Mindenesetre figyelembe 
kell vennünk, hogy ez még (,háborús” esztendő volt, a -keresztelések ekkora 
lecsökkenése azonban így is igen aggasztó- Nagyon siralmas a templomlá
togatók és az úrvacsorázók száma is. A rendelkezésemre álló hiányos ada
tok és értesülésék alapján azonban ezen a téren a háború óta lassú emel. 
kedés tapasztalható.

2. Az elmondottak többé-kevésbbé fel is tárják már Brassó-megyei 
eviangélikusságunk sajátosságait. Az egyházmegye lélekszámának nagy több
sége, legalább 75 százaléka falusi. Azonban mint ilyen, egészen Sajátságos 
összetételű. A termőföld kevés — különösen Hétfaluban túlságosan kevés 
ahhoz, hogy megélhetést biztosítson, így legtöbb esetben más a fő jöve
delmi forrás. Brassó és Bukarest kőművesei nagyrészt éppen hétfalusi 
csángók. Ezenkívül különösen Hétfalu. közvetlen közelségénél fogva igen 
sok otthonról bejáró gyári munkást ad Brassónak. Fakitermeléssel, házi. 
iparral, fuvarozással, kereskedelemmel, általában imindénnel foglalkoznak 
és mindenhez értenek a csángók. A nagyvilággal, a várossal és különösen a 
fővárossal való sűrű, állandó érintkezés természetesen a megszokott falusi 
világnézetet nagy mértékben módosítja. A falusi ember általános konzerva
tívizmusát haladóbb szellem váltja fel, kiszélesedik a látókör, mozgékony
ság, rugalmasság és vállalkozó szellem jellemzi a csángót, sajnos nem ke
vésbé anyagias és kalmár lelkűiét. Szántóföldjéhez, tradícióihoz mégis hű 
marad- Bukarestből is mindig hazavágyik kis házat, földet venni, otthon 
férni örök nyugovóra. A falusi ember józan megfontolása, egészséges, nehe
zen befolyásolható életszemlélete is megmaradt számára mindenkori bölcs 
életelvként. Szélsőséges eszméknek nem .igen hódol be. Ezzel magyarázható 
mindenkori egyházhű magatartása is, bár vallásosnak nem mondható, sem 
külsődleges •vallásos megnyilvánulásokban —  t-emplombajárás, személyes 
kegyesség gyakorlása —  sem hitében. iHite nem nevezhető evangéliumi 
hitnek, hanem inkább a természettel szoros kapcsolatban élő embernek az 
Isten valóságát közvetlenebbül, kézzelfoghatóbban megsejtő pogány hit. 
Érzi ösztönösen, hogy kell templom, ha nem is igen járogat bele, -—  le.
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gyen istentisztelet, ha nem is tudja, mit kezdjjen vele és ragaszkodik is 
hozzá.

Ezt a hideg, evangéliumi alapokat nélkülöző természet-hitet azonban 
semmiképpen sem írnám népünk alaptermészetének rovására, hiszen az 
evangélium befogadására egyaránt alkalmatlan minden ember és tudjuk, 
hogy Isten kövekből is tud fiákat teremteni magának. Inkább a szolgálatot 
teljesítő egyház, igehirdetés, ébresztő munka sivárságának a rovására kell 
írni imindezit. Itt a Székelyföldjön és peremvidékén ezer éves keresztyén- 
ségünk még nem hatolt be népünk leikébe, a reformáció sem végzett kü
lönösebb munkát, s a lelkek (alapjában véve pogányok maradtak a mai 
napig. Éppen ideje volna már, hogy komoly ébresztő munka induljon, egy
házunk, igehirdetőink végre pótolják évszázados mulasztásaikat. Hogy ennek 
mennyire itt van az ideje, arra figyelmeztet Isten azokkal a külső támadá
sokkal is, amelyek sorozatosan ostromolják egyházunkat. Egyre nagyobb 
mértékben hódítanak a szekták (főiként a Jehova tanúi), hódít egyéb egy
házellenes világnézet is és az sincs kizárva, hogy egy szép napon kicsúszik 
egyházunk alól az állam támogatása. Mit fog tenni akkor a csak külső
ségeiben élő, megcsontosodott formáiban bizakodó egyház? Az egyház meg
újulása azonban, —  amely talán nálunk is készül már, —  csodálatos ered
ményeket hozhat. Még az a reménységünk is megvan, hogy az ige magvetése 
számára sokkal alkalmasabb talaj ez a lényegében pogány-, de mégis isten
hit, —  mint a városi álkultúrája ember szkeptikus, mindent tagadó és 
teljesen közönyös magatartása-

3. E körül az ,,egy szükséges dolog” körül bontakoaik ki az egyház
megyénk sok feladata, amely -tulajdonképpeil mind ezt a munkát lenné
nek hivatva támogatni. Legelső helyen áll a hitvallásos iskolák kérdése. Saj
nos —- amin' már említettük, —  jelenleg mindössze 5 egyházi iskolája van 
az egyházmegyének: Brassóban, Csernátfaluban, Hosszúfalu-Alszegen és 
Fürészmezőn, valamint Szakadáton. Hála Istennek, a demokratikus kor
mányzat ideje óta a többi egyházközségekben is sikerült felállítani anya
nyelvű iskolákat, ezek azonban az állam kezében vannak. Nagyon is aktu
álissá vált Hétfaluban legalább egy evangélikus középfokú iskola felállí
tása is. Egyelőre Csernátfaluban és Hosszúfaluban működik egy-egy u. n. 
egységes gimnázium (algimnázium), azonban szintén állami jeleggel, noha 
fenntartásukért és megszervezésükért igen fiagy áldozatokat hoz az egyház, 
akárcsak a magyar anyanyelvű állami elemi iskolákért is.

Evangéliumi sajtó ügye több komoly próbálkozás ellenére is pang, 
részben részvétlenség, de leginkább papírhiány miatt. A pár. évvel ezelőtt 
megszűnt ,,-Evangélikus Életet”  még nem sikerült életre kelteni. Itt-ott 
gyülekezeti értesítőkkel próbálkoznak: így Csernátfaluban a ,,Harangszó”, 
Sepsiszentgyörgyön pedig a ,,Magvető” jelenik meg időnként, mint egy
házi lapot pótló értesítő. Múlt év folyamán Kiss Béla jelentette meg kon
firmációi kátéjának II. kiadását, valamint megindított egy evangélizáló 
füzetsorozatot, amelynek azonban fenti okok miatt eddig csak első száma 
jelenhetett meg- Bothár L. Vilmos, székelyföldi egyházfelügyelő „iZörgeték”  
címen adta ki szórványkátéját, végül 1946-ban Kiss Béla, 1947-ben pedig 
Kovács László szerkesztésében jelent meg az erdélyi evangélikus naptár.

Legfontosabb intézménye az egyházmegyének 40 éve fennálló Gyám
intézete, amely főként szegénysorsu, érdemes diákokat van hivatva támo
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gatni tanulmányaikban. Népfőiskolái munka, ifjúság és gyermekek komoly 
lelki gondozása, evangélikus kórház és egyéb szeretetintézmények létesíté
sére részben már történtek próbálkozások, részben pedig, mint megvalósí
tandó tervek állnak egyházmegyénk előtt.

4. Van az egyházmegyének három városi gyülekezete ist mindegyik 
egészen sajátos feladattal: Brassó, régi jól megszervezett városi gyülekezet; 
kb. 200 itt tanuló középiskolás diák egyházi nevelésének feladatával. Buka
rest az idegenbe szakadt, a főváros tengerében kallódó és elmerülő lelkek 
gondozója. Különösen kitűnik feladatának komoly és égető volta, ha meg
gondoljuk, hogy csángó népünknek 10, talán 15 százaléka is Bukarestben 
él. Sepsiszentgyörgy a székelyföldi szórványok gondozója. Itt találkozik 
az egyházmegye az egész magyar evangélikusságnak ezzel a nagyon is égető 
sebével, a szórványkérdéssel, s hovatovább mind jobban érzi saját testén 
ennek a kérdésnek a folyton növekvő veszedelmét, A szórványhívek meg. 
tartására épül az egyházmegye legújabb temploma Kézdivásárhelyen. Lesz 
talán az olvasók között, aki emlékezni fog, hogy ez az építés éppen három 
esztendeje indult meg, a magyarországi evangélikusság széleskörű támo
gatásával. Végül, hogy teljes legyen a kép, vegyük figyelembe azt is, hogy 
van az egyházmegyének két távolabbi, teljesen idegen népek közé szakadt 
és elszigetelt falusi gyülekezete is: Halmágy, Fogaras megyében és különö
sen a mindössze 200 lelket számláló Szebenmegyei Szakadát.

5- A seregszemle ezzel végeiért. Biztató képet semmi esetre nem nyújt: 
Nehéz életkörülmények, nyelvért, faji megmaradásért folytatott küzdelem, 
a természetes szaporodás feltűnő csökkenése, szórványosodás minden irány
ban, elmerülés a főváros tengerében. — Mindezzel szemben mi van ne
künk? — talán népünk hajlíthatatlan konzervatizmusa? hihetetlen regene
ráló képessége? jövőbe vetett megingathatatlan hite? ősi népi ereje? rög
höz, szülőföldhöz, szikláinkhoz és fenyveseinkhez való ragaszkodása? hagyo
mányaink? gyönyörű szép üres templomaink? — Mindezek bármennyire 
értékesek, mégis csak gyarló és elmúlás alá vetett emberi eszközök. Ezért 
volna hát szükség nagyon sürgősen arra a komoly ébresztő munkára, 
amely végre a legnagyobbat, a legtöbbet, az evangéliumot vési kitörölhetet- 
Denül népünk szívébe.

Mindezt a Brassó megyei, csángókkal való öt éves kapcsolataim és 
ilyenformán szerzett tapasztalataim alapján írtam. Ha valamiben tévedtem, 
adjja Isten, hogy ez a tévedés indokolatlan sötéten látásnak a következ
ménye lett légyen. Félek azonban ,hogy éppen ellenkezőleg, a való hely
zetnél derűsebb képet festettem, mint ahogy a nem egészen semleges szem
lélő könnyen beleeshet ilyen hibába.

Sepsiszentgyörgy^______________ ____________________________Kovács László.

Egyik lelkésztestvér javaslatára meghirdettük márciusi számunkban 
a közös prédikációskület gondolatát. Azóta tudomást szereztünk arról, hogj 
a miénket időben megelőző terv alapján már szeptemberre készült az 
Evangélikus Evangélizáeié számos lelkész közreműködésével posztillas 
könyvet kiadni. Tekintettel, hogy kicsiny egyházunkban a szellemi es 
anyagi erőkkel tervgazdálkodást keit folytatni, —  a másjellegű, de mégis 
hasonló célú kettős vállalkozás elkerülésére a Lelkipásztor a tervtől vissza, 
lép. A beküldött prédikációkat hálás köszönettel eltesszük máskorra.
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A világmisszió mai kérdései
1. 1938-ban Tambaramban! tartott világkonferencián az a nyilatkozat 

hangzik el, hogy „Isten városának minden égtáj felé nyílik kapuja.” Akik 
keleten vannak, azokn'ak nem ikell nyugat felé kerülni. Nem szükséges a 
nyugati egyházak gyámkodása. Ezt a gondolatot a második világháború is 
megerősíti mert akkor, amikor 3500 misszionáriust kiemelt a munkaterületé
ről, kiderült, hogy a magukra hagyott egyházak önállóan is meg tudnak 
állarii. Most már nem is lehet szó, hogy ezekre a helyekre olyan minőségben 
térjenek vissza a misszionáriusok, mint azelőtt. A missziók mind élesebben 
látják, hogy céljuk utoljára a „ visszavonulás", Az idegenből jött misszioná
riusnak lassan feleslegesnek kell lennie a bennszülött munkások mellett. De 
hogyan? Arra kell törekedni hogy az átplántált egyházak lassan önállóak, 
függetlenek, önfenntartók, az evangéliumot hirdető egyházakká váljanak-

Amíg a 19. század missziói munkáját az egyéni munka jellemzi, addig 
a 20 század és főleg a jelenkori munkát az u. n. ecclesiocentrikus munka
irány jellemzi. A pietizmus egyes lelkeket igyekezett Krisztushoz vezetni és 
az egyes eleven lelkek kötelékéből állította össze a gyülekezetét. A régebbi 
missziói munka a maga kiindulását tekintve is sokszor nélkülözte az egy
házi jelleget. Sokszor imperialisztikus törekvések uszályhordozója is lett. De 
amikor befejeződik a világ felfedezése és meghódítása a 19. században, ak
kor lezárul a misszió ezen szakasza is. A tambarai konferencia után egyre 
öritudatosabb lesz annak felismerése, hogy a misszió az egyház munkája. Az 
egyház kezdi .komolyan venni a missziót és arra törekszik, hogy a misszió 
ne legyen semmi más, mint az egyház . tovább plántálása. A misszió nem le
het kegyes emberek önkéntes vállalkozása, egyesületek és társulatok egyéni 
vállalkozása. A misszióban a keresztyén egyház átplántálása folyik és mint 
ilyen munka nem támaszkodhat másra, mint az evangélium hirdetésére. Nem 
támaszkodhat a pogány! vallásos szokásokra, kultúrára, bizonyos életfor
mákra- Amikor a misszió a világ christanizálása tekintetében ilyen, a lényeg
től idegen támaszpontokra tekintett, mindig optimizmus és pesszimizmus 
között ingadozott. Az egyháznak nem szabad sohasem elfeledkezni, hogy 
nincsen egyedül a földön. Krisztusra kell tekinteni, az egyház fejére, a 
misszió középpontjára, és azokra a jelekre, melyek Máté 24.ben olvashatók 
és akkor mentes marad minden emberi nagyotakarás’tól (lásd: Edinburgi 
világkonferencia 1910.), „még ebben a generációban keresztyénné kell tenni 
a világot” —  és mentes,marad a pesszimizmustól, mely csak a világban 
megjelenő démoni erőket, az egyház szekularizmusát látta (lásd: Jeruzsá- 
lemi világkonferencia 1928.).

3. Már az első világháború felhívta a missziók figyelmét arra, hogy be 
kell szüntetni az imperialisztikus missziói. Ez a világháború teljesen véget 
vetett ennek. Livingstone nyomári úgy élt a misszionárius a köztudatban,, 
mint a felfedező és emberbarát.. Ma azt modják az afrikaiak: az európaiaké 
volt eleinte a Biblia és övék a föld. Nem kell ma az a misszió sehol, mely 
mögött ott settenkedik a kolonizáló nagyhatalom. A misszió, ha misszió, 
akar maradni, teljesen el kell szakadni az imperialisztikus politikától- Indo
néziában ezért szakították meg a kapcsolatokat a nagyhatalmak missziójával 
és tárgyalnak a kis magyar nemzet református egyházával. Indiában is ez 
a helyzet. Akarata ellenére belekényszerítették a háborúba. Most minden
nel szemben bizalmatlanok, ami angol.
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4. A missziónak még mindig égető kérdése a népiséggel szembeni viszo
nya. Az egyház sokszor botránykő a pogányok között, mert szerintük fel
oldja a népi adottságokat. Azt mondják: hirdesse az egyház az evangéliu
mot, de a vallást ne kényszerítse a pogányokira. Az izlám részéről azt a 
kérdéstvetik fel: vájjon tényleg összetartozik-e Jézus és az egyház? Sokan 
állítják, hogy mohamedán területen okosabb lenne nem keresztelni és a meg 
nem keresztelt krisztushívőket valami nem szembetűnő formában össze
gyűjteni, mert aki belép a keresztyén egyházba, az kiszakad a pogány népi- 
ségből, elveszti talaját és egzisztenciáját. Mindezzel kapcsolatban mégis 
csak azt kell mondani: az egyház ezt a „skandalon”-t nem oldhatja fel, mert 
ez a keresztyénség lényegéből fakad. Az egyház elleni tiltakozás: az evan
gélium döntésre hívó jellege ellen való tiltakozás! Keleten igen sok a Niko. 
démus, akik titokban szeretnének vallásilag gazdagodni, de dönteni Krisztus 
mellett nem akarnak. Az egyház mindig botrány marad, mert az evangé. 
lium is az.

Magának a misszionáriusnak is van idegen karaktere. És ezért sokak 
szemében az evangélium hirdetése a népiségtől idegen- Ezt is belefoglalják 
sokan az egyháziasság elleni tiltakozásukba. Ez a ,,botránkozás azonban 
már nem tartozik az egyház lényegéhez és amint fölöslegessé válik maga a 
misszió, úgy válik fölöslegessé maga a misszionárius is. Sőt, az sem elkép
zelhetetlen, hogy bennszülött kezekbe kerül a í misszió vezetése és irá
nyítása.

Van terület, ahol ezt a kérdést kollektiven oldották meg: Uj Ouineábnn. 
Itt nem egyeseket tesznek keresztyénné, hanem ,egész néptörzseket. Az egész 
néptörzsnek kell a pogány fejlődéssel szakítani, ami mindig könnyebb, mint 
az egyénnek, aki továbbra is ott él. Igaz, hogy itt az a veszély, hogy ke
resztyén kollektivizmus jön létre és a személyes jelleg elsikkad. Ilyen helyen 
nag' szerepe \an azután az evangélizációnak, hogy minden gyülekezeti tag 
Jézus bizoj \ íagtevője legyen. Ilyen evangélizációkon természetesen az egész 
gyülekezet résztvesz- Ha nyitott szívbe hull az evangélium megújító magja, 
akkor egészen csodálatos dolgok történnek kollektív vonalon. Például feliie- 
rekedik az egész gyülekezet és átmegy a szomszédba levő gyülekezetnek 
segíteni az aratásban, mezőgazdaságban. Az ifjú egyházaknak nagyon jó 
érzékük, meglátásuk és fantáziájuk van a gyakorlati keresztyénség vonaian. 
Világosán látják, hogy akkor, amikor Krisztus mellett döntöttek, teljesen jel 
kell hagyni minden pogánysággal. Ez annyira megy náluk hogy kihagynak 
minden pogányságra emlékeztető szokást az istentiszteletükből. Még a templo
maikat is egészen más stílusban építik. Ne emiékeztesse őket semmi a r.’gi 
múltra. Egében más énekeket, dallamokat és szövegeket énekelnek. Ahol 
erős az evangélizáciö ott a liturgikus formákra való törekvés is erős.

5. Egyébként nagyon érdekes és komoly kérdése a missziónak az uj 
egyházaknak „stereotip betegsége.” Érdekes, hogy a fiatal egyházak ugyan
azokon j  bajokon mennek keresztül, mint az első keresztyén gyülekezetek s 
ugyanazon problémák előtt állanak, mint azok. Az eretnekség, a bibliafor
dítás a teológia és a többi kérdések ugyanúgy előjönnek, mintha most kez
dődnék a keresztyénség. Egyáltalán nem hat ki az életünkre az, hogy vala
hol a világ más részén ezek a kérdések meghaladott, átélt és megoldott 
problémák.
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- 6. A fiatal egyházak életében erős vonás az a tudat is, hogy döntő sze
repük van és k\ell lenni a politikai forrongásban. Nem akarnak visszahúzódni 
semmitől, mert teljes sorsközösséget vállalnak a néppel. Ebből a felelősség- 
tudatból természetesen sok probléma, vád, gyanúsítás és nehézség támad, 
melyeket az egyes egyházaknak a maguk módja szerint kell megoldani úgy, 
hogy az evangélium kerüljön ki győztesként.

7- A legújabb idők azt is világosan megmutatták, hogy nincsenek a 
missziók és misszionáriusok tervszerűen elosztva a világ (lfekete foltjain.” 
Égető kérdés, hogy legyen tervszerű missziói stratégia. Ez annyival égetőbb 
kérdés, mert a háború következtében óriási csere állott elő. Internált misszio
nárius munkáját átvette a másik nemzet missziói állomása. Egyik világrész
ben a németeket, a másikban az angolszászokat internálták. Sok gyülekezet 
maradt gazdátlanul. Most, amikor Amerika ezrével küldi újra a misszioná
riusokat, bizony jó lenne ezen a téren is egyetemesen és tervszerűen 
intézkedni.

8. Utoljára hagytam, de nem utolsó kérdés a német missziók sorsa. A 
világmisszió jól tudja, hogy nem nélkülözheti ennek a hatalmas; missziói 
tábornak a munkáját. Ma elsősorban a német misszió életbentartása és 
támogatása a probléma. Mi lesz a Japánban és Indonéziában lévő német 
misszionáriusokkal? Anyagi segítség kell a munkanélküli misszionáriusok
nak; megélhetést kell biztosítani a hazájukba visszatérni kényszerülő misz- 
szionáriusoknak; Amerikában élő misszionárius családok újabb területre 
való beállítása: mindj-mind sürgős kérdés, mert előreláthatólag 1949-ig 
nem tudnak talpraállni a német missziók.

Ezek azok az időszerű kérdések, melyek egyetemesek, szembetűnők és 
égetők. Természetesen az egyes világrészeknek és népeknek más-más kér
déseik is vannak. Nem törekedhetünk néhány sorban teljességre, de nincsen 
is még mindenhonnan hiteles híranyagunk- Ezek azok a kérdések, melyeket 
bossey-i ökumenikus intézet egyik kiváló előadója, H. Hoekendijk indoné
ziai misszionárius tárt fel a világmisszió egyik aktív vezető egyénisége. Az 
ökumenikus sajtó-szolgálatból kiegészítve és alátámasztva, röviden az egyes 
világrészekről még ennyit jegyezzünk fel.

Japánban az elmúlt században nagy volt a nyugati orientáció. A ke- 
resztyénséget államvallássá akarták tenni. 1904 óta a nacializmus erősödik. 
Az egyháztól is elvárják ennek a szolgálatát. Határozott kérés az egyházzal 
szemben, hogy hagyjon fel az ökumenikus kapcsolatokkal. 1941-ben Japán 
Keresztyén Egyházat akarnak létesíteni. Csakhamar keresztyénellenes han
gulat kerekedik felül- A keresztyénüldözésekben sokan vesztik életüket. 
Körülbelül a fele. Most Kagawa vezetése mellett nagy népi evangélizációk 
folynak. A .keresztyénség megint igen népszerű.

Koreában a bibliai munka figyelemre méltó. Itt a biblia volt maga a 
misszionáriusi A legkülönfélébb biblia-kutató, tanulmányozó körök, konfe
renciák és szemináriumok alakultak. A nép a maga egészében keresztyén 
lett. Hihetetlen szenvedéseken mentek keresztül.

Indonéziában ugyanaz a helyzet, mint Japánban. A hollandusokat üldöz
ték. Minden nyugati hatástól el akarják szakítani az egyházat is.

Kína még ma is a nyomorúságok hazája. 600.000 prot- és 2 millió róm. 
kát. van. A kínai egyház szamaritánus egyház. Annyira azonosítják az egy-
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házat a szociális munkával, hogy szinte egyszerűen szociális intézménynek 
tekintik sokan. Ma a kínai egyház feladata az, hogy minden szociális ke. 
reszténysége mellett is mint Krisztus egyháza valljon ismeretessé. Legyen 
mindenekelőtt az evangélium hordozója,

Afrikában a háború alatt nagy imperialisztikus vállalkozások történtek. 
Jellegzetes, hogy itt is felhagytak a prot. missziók minden pogány szokásra 
való támaszkodással. Sajátságos a faji kérdés kiéleződése, különösen Dél- 
afrikában.

Délamerika. Csak nemrég fedezték fel, hogy itt is új prot- egyházak 
létesültek. A háború hatása abban mutatkozik, hogy elszakadt az egyház 
Spanyolországtól és önálló róm. kát. egyház alakult ki, mely önálló kultúr- 
fejlődésen megy át. A római egyház mindjobban elnyomja a 2 milliónyi 
prot. egyházat. Brazíliában mégis a legnagyobb a keresztyénség szaporulata.

Indiában az önállósulási vágy tölt be mindent. Az egyházat is. De még 
sok időre van szükség, hogy az indiai egyházak teljesen a maguk lábán 
álljanak. Annyi már most is nyilvánvaló hogy az indiai egyház vezetése 
indiai kezekbe kerül. Félő, hogy egy -esetleges testvérháború (hinduk és 
mohamedánok között) a keresztyén egyház életét is gyökeresen érinti.

Indítsanak a misszió problémái minket is buzgóbb imádságra, hiszen 
egy Testnek vagyunk a tagjai és nekünk is szól a parancs: Egymás ter
hét hordozzátok! ._______________________ Danhauser László

A H OZZÁSZÓLÁS V A G Y V ITA TK O ZÁ S  T ÍZPA R A N C SO LA TA
Lelkészkonferenciák elébe:

1. Ne szólj, ha nincs mondanivalód; ne hallgass, ha van gondolatod!

2. Ne a tekintélyeddé' adj súlyt szavaidnak, hanem az igazságoddal!

3. Ne akarj magadnak dicsőséget aratni; szolgálj tehetségeddel! a 
közösségnek!

4. Ne kezdj beszélni, mielőtt meggondoltad volna, mit akarsz mondani; 
készülj fel gondolatban reá, hogy beszédednek legyen sava-borsa, szilárd 
váza és világos menete.

5. Ne kalandozzál el a közös tárgytól; bármily okosan szólsz, hiába, 
ha nem a helyén mondottad el.

6. Ne szólalj fel minduntalan, nem szükséges mindenkinek külön 
válaszolnod; várd ki és ragadd meg az alkalmat, midőn összefoghatod leg
fontosabb mondanivalóidat.

7. Előadásodban ne légy szenvedélyes, de légy annál inkább meggyőző!

8. Ne hadarj, ne motyogj, ne is kiabálj, csak fegyelmezett beszédet, 
lehet bosszúság vagy mulatság nélkül hallgatni.

9. Ne keseredj el, ha véleményeddel magadra maradtál. Lehet, hogy 
igazad van; sok más vélemény mégis arra int: vizsgáld felül ítéleteidet!

10. Ne haragudjál arra, aki meggyőzött tévedésed felől. —  hálával 

tartozol neki! 8.
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Élet a teológiánkon
1. Tudományos munka

Több oldalról hangzott már el az a kívánság, hogy valamiképen eleven 
kapcsolatot kellene létesíteni a lelkészi szolgálatra készülő és a szolgáló 
lelkészek között. Néhány sorban beszámolok arról, hogy milyen teológiai 
munka folyik a soproni fakultáson az előadásokon kívül. Ezzel talán iega 
lább az érdeklődést felkelthetem azokban, akik több-kevesebb esztendeje, jó 
vagy kevéshbé jó emlékekkel megrakodva elhagyták a theológiát.

A kötelező szemináriumokról nem akarok most bővebben szólni, csak 
épen megemlítem, hogy az egyetemes egyháztörténeti szemináriumban Me- 
lanch'ton munkáival (Loci communes, Ágostai Hitvallás és Apológia) foglal
koznak, az újszövetségi szemináriumban János ejső levelét vizsgá'ják exegeti- 
kai és biblia-theológiai szempontból, az ó-festámentami szeminárium témája 
pedig: az ó-teslámentomi történetírás theológiai szempontból. Ezeken kívül 
azonban sok más, komoly theológiai munka is folyik itt.

Értékes indítást kaptunk a német nyelvi órákon. Az elmúlt év 
januárjában a régi rendet megváltoztattuk és a német nyelvi prédi
kációk helyett, ugyancsak német nyelven megbeszéléseket és vitákat tartot
tunk a megtérés kérdéséről. Ennek során* alaposan áttanulmányoztuk Éra 5- 
mus „De liberó arbitrio” c. munkáját és Luther „De servo arbilri V-jáoafc 
idevonatkozó részeit. Igaz, sokan nem vállalták a munkát nyelvi nehézségek 
miatt, mások pedig abból a meggyőződésből, hogy ezzel nem kell foglalkozni. 
Mégsem maradt gyümölcsléién ez a munka. Sokan kezdtünk épen ennek a 
hatása alatt komolyabban foglalkozni theológiai problémákkal. A német 
órák ma is hasonló rendben folynak, jelenleg a Galáciai levél exegéziséve! 
foglalkoznak, ennek kapcsán aktuális kérdéseket (Pl. a „Gliederung”  és 
„Soriderung” problémáit) tárgyalnak. Azonban a munka más téren is foly
tatódott. Rájöttünk arra, hogy más alkalmakat is fel lehet használni a ko
moly munkára. így mindjárt itt említem meg, hogy az angol nyelvi órákon 
ebben a félévben a haladók a Szentírás magyarázásának problémáival foglal
koznak egyes konkrét kérdésekkel {kapcsolatban; (Az utolsó idők jelei, stb.) 
A hermeneutika kérdéseivel azonban alaposabban és részletesebben foglalko
zunk az egyik szabad szemináriumban. Lehetőség szerint igyekszünk mind
azokat a kérdéseket alaposan megtárgyalni, amelyek ma újból előkerülnek, 
amikor szektáknak, vagy egyes embereknek önkényes írásmagyarázásával ta
lálkozunk. Ehhez a munkához csatlakozik azután az is, hogy a „Jézus élete”  
kollégiumban is közös munkát végzünk: professzorunk vezetésével együtte
sen dolgozzuk ki Jézusnak az Isten országából szóló tanítását.

A szabad szemináriumokon kívül külön is összeállónk kisebb munka- 
közösségekbe egy-egy probléma kidolgozására. így alakult egy kis munka
közösség, amely a most kialakuló világkép és a kereszlyénség viszonyával 
foglalkozik. Egy másik munkaközösség alakult az elmúlt félévben Luther 
theológiájának kidolgozására. Enn'ek a munkának első .eredménye volt az a 
beszámoló, amelyet ez év januárjában a budapesti egyházmegye lelkészegye
sületének összejövetelén tartottunk Luther keresztségről szóló tanításáról. 
Ebben a félévben az egyházról szóló tanítást dolgozzuk ki és reméljük, hogy 
erről is nyilvánosan beszámolhatunk majd. A közeljövőben nyomtatásban is 
megjelentetjük Luther két sermoját és egy prédikációjának magyar fordítá
sát. Külön meg kell emlékeznem az egyházföldrajzi intézetről, melynek tag
jai most nagy munkában vannak. A június végén Lufidban tartandó lutherá
nus világkonferenciára készülő, a magyarországi evangélikus egyház helyze
tét ismertető füzethez térképeket és grafikonokat rajzolnak. Itt említem meg



270

végül azt is, hogy az ökumenikus intézet most kezdi meg működését a 
fakultáson.

A munkához hozzátartozik az is, hogy egy-egy aktuális problémának, 
néha kérdések hosszú sorának megnitatására összeültünk néhányan és még ha 
nem is tudunk megegyezni, sokat segítünk egymásnak gondolataink kicseré
lésével.

Mindebből kivehető: ma már a theológia és az egyházi élet kérdései 
foglalkoztatják a hallgatókat. Igaz, ebben a munkában még nem minden 
theológus vesz részt, de reméljük, hogy előbb-útóbb mind belátja: nagy- 
szükség van arra, hogy már most komolyan' kell dolgozni, mert a theológia 
nem öncél, hanem az Egyház ügyének legszentebb szolgálata, a tiszta evan
gélium hirdetésének minden lehető módon való biztosítása.

Talán nem volt hiábavaló, hogy mindezt leírtam és Isten Szent Lelke 
sokakat indít majd arra, hogy ezentúl imádságban hordozzák a soproni 
theoliógusok munkáját is.

Mimtag Andor 
IV.éves teológus.

2. Hit és szolgálat.
Az Igte köré hajol közel félszáz fiatal lélek iés keres. A Lélek kétség, 

leien és világosan látható jelei tesznek bizonyságot arról, hogy a mai theo
lógus nemzedék többségben kereső, szomjas, száraz földhöz hasonló lelkű 
ifjakból áll, akik záporra várnak, akik azért imádkoznak és a saját életük
ben fakadt terméssel is bizonyságot akarnak tenni Róla az Úrról, kinek ők 
méltatlan szolgái.

Hitéletről, lelki életről és Ige egyházáról beszélni csak ebben az Ige és 
közöttünk fennálló viszonyban lehet. Amennyire és amennyiben élünk az 
Igével, keresünk, annyiban vagyunk az Ige egyháza.

Az alkalmak, melyek az ezzel való élésre szolgálnak: gazdag lehetőséget 
nyújtanak. Ha ezekről beszélünk, jó, ha fölébe helyezkedünk minden em
beri gondolatinak. Az Ige Ige. És vele szemben megkeményíteni a szívet: 
ítéletet jelent.

Az első fénysugarat az Igével való élésnek a közös, hivatalos alkalmaira 
vessük. Reggel az Otlhon lakóinak félórára egy időben hajlik a feje Bib
liájuk fölé: egyéni elcsendiesedésükben. Nyolckor egyszerű liturgikus áhitat 
lekcióval. A délelőtt tartott előadások áldottak és vádoló jellegűek. Hiszen 
minden órán az Ige körül vagyunk. Itt is, hányszor mulaszthatjuk el azt az 
üzenetei, amit épülésre, elindításra, erősítésre akart közölni az Űr. Főleg 
az exegetikai előadásokra áll ez, amelyeken —  hála legyen az Űrnaik, — 
hatalmasan szól az Ige.

Az Otthon keretében tartott bibliaórákon az idén heti egy órába.'), a 
Zsidókhoz ír; levele! magyarázza az igazgató úr. A napi esti könyörgéseken 
pedig Lukács evangéliuma alapján mi tartunk rövid igemagyarazatot. A 
szombat.esti „nagy-könyörgéssel”  záruljon e sor.

Ez az első fénysugár mindenkit befog. Ennek a fiatal, kereső lelkű, 
vergődő és haladó ifjúságnak minden tagját. Ha visszatekintek az első 
félévünkre, nem hagyhatom említés nélkül azokat a csendes napokat, ame
lyeket decemberben Túróczy püspök úr tartott. A szolgálat nagysága, szép
sége, de egyúttal súlya is reánk nehezedett ezekben a ‘napokban. Éreztük 
a közeli lehelletet, mely összeköti a theológiát az élettel, az egyház gyüle
kezeteivel A felelősség is nyomni kezdett és vádolva lépett fel. Az egyéni 
titkos kannáiba nem világíthatunk be, de nem is akarjuk ezt megtenni. Az 
első fénysugarat lassan felváltjuk egy másikkal, mely mindenkit be'eg 
ugyan de élesebb megvilágításba helyez egy munkaközösséget, mely khariz-
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mórnak megielelően és már most is keresi a szolgálat lehetőséget, helyét és 
alkalmát. Ennek a közösségnek helye van itt mindaddig, míg a kevesen hű 
tud lenni és munkájának, tanulmányainak során megállja a helyét. Nem 
akkor leszünk az ' r szolgái, amikor felszentelnek bennünket, az Űr már 
elhívott bennünket- De jaj annak, aki nem látja meg, hogy az elhívás első 
útja ide köt theológiai munkánkhoz. Ennek a második fénycsóvának a 
megvilágositoitjaiban is él az ecclesia militans tudata. Ma —  inkább, mint 
valaha, —• jó  ezt tudni a teológusnak. Az én egyházam még nem a dicsőség 
egyháza, és én még nem vagyok a regnum gratiae-ban.

A fénycsóva nagy területet ölelhet fel: az egész Sopront úgyszólván, A 
munkaközösség: dolgozik a főiskolások között, ahol egy feladatot lát je. 
lenleg csupán: odaszeretni személyesen egyeseket Jézushoz. A tanítóképző
ben, a lyceumban bibliaköröket vezetünk, a vasárnapi iskolai munkát együtt 
végezzük a leány egylettel, a munkások között a tanoncokkal van meg 
nevelőre a kapcsolat, az uíca-misszió szervezete még nem működik, ds 
egyes lelkes fiúk végzik ezt a munkát is. A kórház, a külmisszió és még két 
fiúiskola kebelében a munka most van megindulás előtt. Felsőbbéves teo
lógusok prédikálnak a délutáni istentiszteleteken, alkalomadtán' a környék
beli gyülekezetekben is.

A közösség tagjai munkára való előkészülésüket nagyrészben a maguk 
körében végzik. Ezt a közösségi erősödést szolgálja a heti egyszeri bibliakör, 
a minden esti imaóra és a vasárnap esti seurat. Főleg a közösség tagjai 
vesznek részt aztán az angol-amerikai és az északi ébredés munkásairól 
bibliaóra keretében tartott előadásokon is. Két héttel ezelőtt ez a közösség 
tartott egyhetes evangélizációt minden este egy előadással.

Az élet több, mint amiről itt szólhattam. De a tények hadd tegyenek 
bizonyságot arról, hogy Krisztus keresztje alatt élő fiatal, lelkésznek ké
szülő ifjak előre is néznek és itt végezve munkájukat tudják, hogy az Űr 
munkára hívta el őket. Imádkoznak, keresik az Urat, amíg megtalálható. A 
Biblia fölé hajolva tudják: soha eleget nem olvashatják azt: A Keresztre 
nézve tudják, hogy arról kell prédikálniok, de nekik maguknak is rendezni 
kell a viszonyukat a Kereszttel.

Lelkész testvéreim Nem hiányzik-e a Te imádságod egy rövidesen mel
letted szolgálatba lépő testvéredért? Munkájának, akár tudományos, akár 
belső kényszerből megkövetelt jó végzéséért?

A fénycsóva Rád esik: együtt állunk az Űr előtt. Mi imádkozunk a Ti
szolgálatotokért és gyülekezetetekért. , , , ... - ,tabry István IV. éves teológus.

RAUTA HANNA: Kcdvesanyánk.
Fordította: Molnár Rudolf. Budapest, 
1947. az „Evangélikus Evangélizáció” 
kiadása. 8° 173 1. Ara: 9 Ft. Kötve: 
12 Ft. — Alcímnek annyit írtak oda, 
hogy az anyai szeretet regénye. En
nél azonban sokkal több. A megtért 
élet regénye, amelyben a felébredt 
édesanya gyermekei üdvösségéért való 
munkálkodást tartja a legfontosabb
nak. Az Írónak sikerült „Kedves- 
anyánk” -ban megrajzolni a halálig 
szolgáló szeretet emberét. A megva
lósított keresztyén élet árad belőle, 
amelyben a felvetődő társadalmi 
problémák csodálatosan egyszerűen

Oldódnak meg, holott míg a megtérés
be nem következik, még a szülő és 
gyermeke között is szakadék lehel. A 
halálig szolgáló édesanya története 
valóban építő olvasmány. M. F.

JAKUS IMRE: A harmadik talál
kozás. Gvőr. 1947. Harangszó kiadás. 
32 lap. Ara 2 forint. A szerző vallo
mása arról, hogyan lett ügyévé az 
árvák ügye. Meleg hangon ír az ár
vák elesett helyzetéről és segítésüket 
célzó terveiről. Mindezzel komolyabb 
felelősséget ébreszt és az árvák érde
kében nagyobb áldozatkészségre ser
kent. L. Z.
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 Egyházi tájékoztató 

Ökuménikus konferencia
Május 11— 13-ig ökumenikus tanulmányi konferencia volt Sopronban a 

fakultáson1. A konferencia beleilleszkedik abba a sorozatos munkálatba, ame
lyet a magyar protestáns egyházak végeznek az 1948.évi amszterdami öku
menikus világkonferencia szellemi előkészítéseként. A témák tehát mind a vi
lággyűlés tárgysorozatát érintik* Az elgondolás szerint az egyes országok 
sajátos keresztyén látásukal dolgozzák ki s ezzel járulnak hozzá az egész 
világ .keresztyéüségének ökumenikus vallomásához- A soproni konferencián,. 
—  amelyet megelőzött az őszi debreceni tanulmányi együttlét, —  reformá
tus, evangélikus és baptista előadók tárgyalták az egyes kérdéseket. Jó 
volt tapasztalni azt a szellemi egységet, ami bizonyos kérdéseknél egysé
gessé tette az egymástól függetlenül készült evangélikus referátumokat. De 
jó volt ismét megtapasztalni, hogy teológiai szempontból is mennyi közös 
kincsünk van református testvéreinkkel, akik közül jelentős személyiségek 
veitek részt. Viszont ahol eltért a két egyház látása, mind a kettő lerög- 
zítésre került, mint sajátos evangélikus vagy református álláspont. A 
konferenciai eredmények közvetlenül is szolgálják egy nemzeti kötet meg
jelenését, amelyet a magyar evangéliumi keresztyénség tesz le a világ
gyűlés asztalára saját vallástételeként.

A konferencia ellátási és elhelyezési, anyagi szempontok miatt, továbbá 
a munka menetének előmozdítása érdekében zártkörű volt, aminek persze 
vannak hátrányai. Legfőképpen az, hogy lelkészi karunk nem kapcsolódhat 
be még érdeklődő tagjai révén sem nagyobb körben az ökumenikus áram
körbe, ami pedig nagy gazdagodás lenne.

A tanulmányi konferenciák megszabott rendjének pedig az a hátránya, 
hogy az egyes témákhoz előre felkért több hivatalos előadó és hozzászóló 
előterjesztése után nem marad idő a kérdések nyugodt kifutást biztosító 
megtárgyalásához. Az óramulató miatt legtöbbször akkor kellett megsza
kítani a további eszmecserét, amikor a kérdés körül felforrósodott a levegő, 
s izzani kezdett a téma. Ezen talán lehetne segíteni legközelebbi alkalom
mal, a budapesti konferencián.

Egyházmegyei teológiai tanfolyam
A Fejér-Komáromi egyházmegye lelkészi kara május hó elején négy

napos továbbképző szemináriumot rendezett egyik gyülekezetében, Bokodon- 
A teológiai konferencia jellegénél és módszerénél fogva úttörő kísérletet 
jelentett. A célja az volt, hogy rákapasson a teológiai munka ízére, beve
zessen a teológiai gondolkozásba és megmutassa, hogy milyen életszükséglet 
a teológia a gyakorló lelkész számára. Ez a cél szabta meg módszerét és 
programmját. Az a meglátás vezetett bennünket, hogy a legnagyszerűbb 
teológiai konferenciai előadások is hatáialanok maradnak a lelkésztestvérek 
nagyobb körében, akiknek nem adatott meg, hogy állandóan benne éljenek 
teológiai munkában. Néhány gondolattal és helyesebb teológiai látással talán 
gazdagabbak lesznek, de nem történik meg a teológia műhelyébe való beve-
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vetésük. Ezért teológiai tanfolyamunkon tulajdonképpen egyetlen előadás 
sem hangzott el, hanem szemináriumi munkával az első lépéstől kezdve az 
utolsóig közösen tettük meg az útat. Ott bontakoztak ki előttünk a kérdé
sek, ágazódtak el, indultunk el nyomukban, vagy hagytuk nyitva tisztázandó 
feladatként megvillantva a problémákat. A konferencia programmjának 
összeállításában szinte nem is az volt a döntő szempont, hogy mit tárgyal
junk, sokkal inkább az, hogy az elővett témákon és teológiai feladatokon 
mintegy mintapéldákon önkéntelenül is tanuljuk a teológiai munka mód
szerét és találkozzunk az igazi teológiai eszmélkedés izgalmas, életközei 
levegőjével.

Délelőtt az igehirdetésre való készülés módszertanának érdekében vet
tünk 'négy különböző textust: evangéliumi történetet, példázatot, epistolát 
istentiszteleti feldolgozásra és egy fejezetet az Ószövetségből bibliaórai fel
dolgozás szempontjából.

Délután a keresztségnek mint dogmatikai: problémának, azonkívül a 
házasságnak mint többfelé ágazó etikai, liturgiái és egyházjogi kérdésnek 
kifejtésével foglalkoztunk.

Példaadó volt az idősebb lelkésztestvérek őszinte és hűséges bekapcso
lódása a munkába és megkapó a fiatalok lelkesedése. „Zoknit akartam 
venni, —  mondta az egyik, de most inkább kommentárt veszek.” Az 
egyházmegye lelkészei maguk között szeretnék továbbfolytatni a rendszeres 
teológiai munkát-

Részletek
A budapesti egyházmegye lelkészegyesületének 1946— 47 évi jelentéséből.

Egyesületünknek 1946. évi március hó 13-tól 1947. évi április hó 30-ig 
lefolyt életét vesszük számba. Ha volt életünkben időszak, amelyben kike
rülhetetlenül ránk nehezedett a „hic et nunc” parancsszavában megcsendülő 
felelősség, akkor ez valamennyiünk életében ilyen volt.

A letűnt idő nagyon jelentős közegyházunk történetében. Nyomait meg
találjuk egyesületi munkánkban. És ezt nemcsak abban a vonatkozásban 
értem, hogy a témakörök, a megbeszélések hűen simultak a frissen vál
tozó jelenségekhez, hanem áll ez abban az értelemben is, hogy Egyesüle
tünk nagyon szemmel tartotta egyházaink életmegnyilvánulásait, szükség
leteit, feladatait s nem egy kérdésben döntő megmozdulások elindítója lett. 
Akár a hézagpótló „Evangélikus Theológiára” és a régóta szükséges ,,Theo- 
lógiai Munkaközösség” létrehívására, akár a lundi világtanácskozásra 
készített ismertető füzet összeállítására gondolunk. Egyesületünk szolgálata 
az egyházmegyei határokon messze túl hatott. Örvendetesen rögzíthetjük, 
hogy Lelkészegyesületünkben ez a munkálkodás az 1946. évi március hó 
13-án tartott tisztújító közgyűlés után indult meg. Ez az új élet már kifeje

zésre jutott abban is, hogy kialakít ott munkarend hívta hetenkénti találkozóm 
Egyesületünk tagjait a Deáktéri sekrestyébe. Ezek a megbeszélések, munka
ülések áttörték egyházmegyénk szűk határait és szívesen látott vendégek
ként üdvözöltük körünkben a szomszédos egyházmegyékből alkalomról- 
alkalomra megjelent érdeklődő testvéreket. A felső pesti egyházmegye lel- 
készegyesülelével 2 együttes ülést tartottunk sok nyereséggel.

1. Összejöveteleinket szerdai napokon tartottuk, amelyeknek sorát a 
havonta egyízben beiktatott belmissziói ülés szakította meg.

Mint papi gyülekezet egyik főfeladatunkat a lelki épülésben láttuk. 
E végett tartottunk minden alálkozón áhítatot liturgikus formában. Ennek
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rendjét Luther Kis Kátéja alapján elnökünk állította össze. Az elcsende- 
sedés perceiben a íilippi és efezusi levélen, majd Judás levelén keresztül 
keresett Isten üzenete. Időnként: nagy ünnepek vagy munkaév kezdete 
előtt, együttesen hajtottunk térdet az Ur oltáránál (összesen 4 alkalommal). 
Ezt bibliaköri beszélgetés, illetve evangélizáció előzte meg. Munkaközben 
szívesen kerestünk felfrissülést uj énekek tanulásában.

2. Másik főfeladatunkat a theológia művelésében jelöltük meg, abban 
tehát, hogy Egyesületünk tlheológiai akadémiává váljék, ahol komoly theo- 
lógiai munkásságra nyílik alkalom. A dolgozatok tárgyköre a theológia 
egész mezeje, amint azt az alábbi felsorolás mutatja is;

Bottá István: Ami Ortégából kimaradt.
Benczúr László: Luther Traubücihlein-je.
Dezséry László; Világnézettan.
Grünvalszky Károly: Az általános iskola hitoktatása.

A megtérés.
Egyetemes papság.
Luther és Kálvin néhány szociális gondolata.

I)r. Halász Kálmán: A megigaznlás tana hitvallási iratainkban.
Kemény Lajos: Hénoch Apokalypszise.
Lehel László: Hegel dialektikája.
Molnár Rudolf: Hedberg teológiája.
Ordass Lajos: Grundtvig élete és műve.
Pósfay György: Vajta Vilmos „Keresztyén hitélet”  c. kátéja.
Dr. Kezessy Zoltán: Az egyház kifejező és közlő formái.
Dr. Szilády Jenő: Luther Márton utolsó útja.
Várady Lajos: A materializmus csődje.
Virágb Jenő; Demonológia.

Hutten Ulrich.
Luther Márton élete a bibliafordítás évében.

Hernád Tibor: Pünkösdi magyar néphagyományok.
Ebbe a theológiai munkáiba örömmel vettük vendégelőadók bekapcso

lódását. így előadást tartott Egyesületünkben:
Fekete István és Muntáglh Andor theológusok; A keresztségről szóló 

lutheri tanítás.
Kun (Kaiser) József: A gyónásról.
Zászkaliczky Pál: A keresztyén házasságról.
A munka természete hozta magával, hogy egy-egy kérdés megvitatá

sára külön csoportok, munkaközösségek alakultak. Külön is meg kell 
emlékeznem a liturgiái bizottságokról, amely kidolgozta a theológiai alap
vetésnek megfelelő konfirmációi liturgiát, egy reggeli dicséretet és az esti 
hálaadás rendjét. Külön bizottság alakult az 1848. évi szabadságharc evan
gélikus vonatkozású eredményeinek és tényeinek feldolgozására.

3. Aktuális kérdések megbeszélésére is időt kellett kerítenünk. Egyesü
letünknek kötelessége volt lelkészi karunk napi gondját szem előtt tartani 
és megoldásra váró kérdéseinek megvitatására lehetőséget nyújtani.

A békéscsabai MELE konferenciáról —- Blatniczky Jenő.
A gyenesdiási lelkészevangélizáció —  Molnár Rudolf.
A szlovák kérdésről —  Bogya Géza és Válint János.
A MKP törekvései és a róm. katolicizmusról —  dr. H. Gaudy László.
A SzDP jelenlegi helyzetéről és viszonya a MKP-hez >—Gyöngyösi 

Vilmos.
Reakciós-e az egyház? *— Dezséry László.
Ifjúsági munka ügyében memorandum —  Várady Lajos.
Javaslat a tanonc-kérdésről —  Várady Lajos.



Vajda Péter halálának 100 éves évfordulója -— Muncz Frigyes.
Ebbe a szolgálatunkba is bekapcsolódtak vendégelőadók. így: 
Herskovits Fábián rabbi — A cionizmusról.
Kádár Imre író —  A zsidókérdés megoldásáról.
Hermáim Stewart, az egyházak világtanácsának genfi kiküldötte —  

magyarországi tapasztalatairól.
Stewart Jakab skót evangélizátor —  Az evangélizációról.
Dr. Victor János református lelkész — A Református Szabad Tanács

ról.
Oldass Lajos püspök „Utam és célom” címen nwujtott tájékoztatót 

és vett búcsút lelkészi karunktól külföldi útja előtt.
Ez a nagy vonásokban felvázolt egyesületi munka 28 rendes munkaülé

sen, 2 együttes ülésen, 6 aktuális megbeszélésen és 2 közgyűlésen zajlott le.

 Kendeh György titkár.

K Ö N Y V T Á R B A N

TURÓCZY ZOLTÁN: Hol a boldog.
súg? Budapest. 1947. Evangélikus 
Evangélizáció. 98 lap- Ára 5 forint. A 
harmincnyolcadik zsoltár szólal meg 
ebben a könyvecskében evangélizáló 
előadások során. A mai embernek, 
akinek a boldogságban való hitét ala
posan megtépázta a háború vihara, 
megmutatja az egyetlen boldogságot: 
a bűnbocsánatot és a belőle fakadó 
új életet, amelyben szenvedés és bá
nat között mégis diadalmas örömmel 
halad Isten gyermeke a nagy cél felé.

L .  Z .

WALTER LÜTHI: Az örök nyár.
Fordította I. Madarász Lajos. Fóti re
formátus missziói könyvtár kiadása. 
Főt 1947. 40 lap. 5 forint-A híres svájci 
igehirdetőnek ..Werktagspredigten” c- 
kötetét adja ki magyar nyelven soro
zatos részletekben’ a fóti református 
gyülekezet és lelkipásztora (kapható 
ugyanott). A falusi élet eseményeihez 
kapcsolódó, az évszakokat követő, han
gulatosan szép, igeszerű és egyszerű 
prédikációkból ez a füzet a „Nyár” -t 
adja. A fordító hamarosan ígéri az 
,.ősz”-| is. A prédikációkat nem kell 
bemutatnunk olvasóinknak: egyik mun
katársunk fordításában áprilisi és je
len számunkban .két szemelvényt is 
közö.tünk az eredetiből „Falusi hét
köznapok prédikációja” címen. Ami
kor most felhívjuk a figyelmet a refor

mátus lelkésztestvér fontos munkájára 
és a könyv magyar megszólaltatásának 
felmérhetetlen jelentőségére —  éppen 
falusi lelkipásztorok számára, —  a 
későbbi részletek szolgálata érdekében 
meg kell mondanunk, hogy a fordí
tás meglehetősen eltakarja: az erede
tinek szépségét és itt-ott nehezen ért
hetővé teszi az eredetinek mondani
valóját. A fordítás mindig rendkívüli 
feladat: nem elég pontosan visszaadni 
a német szónak értelmét, hanem a 
mondatokat a magyar gondolkozás 
talajába kell átültetni és pedig zök
kenő nélküli folyásban1. Talán a füze
tek kiállítása is megérné a nagyobb 
anyagi áldozatot.

KORÉN EMIL; Észak ébresztői. 
Győr. 1947. Harangszó kiadása. 32 lap. 
Ára: 2.50 forint. Rövidre fogott eleven 
életrajzok sora- Nem csak az tűnik 
ki belőlük, hogy mennyi megnemér- 
téssel és szenvedéssel kell megküzde
niük az evangélium bátor hirdetőinek. 
Átvilágít' életükön Isten' csodálatos ve
zetése is. amellyel a legkülönbözőbb 
módon választja ki eszközeit. Mai 
lelkipásztorok, akik elég „nyárspolgá- 
rian” szolgáljuk az evangélium ügyét, 
nagy haszonnal olvashatunk olya
nokról akikben a Lélek gyújtotta tűz 
erőteljesen lobogott.

L . Z.
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EDUARD THURNEYSEN: Dér Brief 
des Jakobus. Verlag Fr. Reinlhardt, 
Basel 1941. 231 lap. —  Mióta Kirke- 
gard nagyon erőteljesen hívta fel a 
modern protestantizmus figyelmét a 
„szalma-levél”  jelentőségére, egyre 
elevenebben fordul feléje a theológiai 
vizsgálódás érdeklődése. Thurneysen 
könyve rendkívül fontos munka Ja
kab levelének megértése és theológiai 
értékelése szempontjából, de minde- 
nek-előtt az igehirdető lelkipásztor 
számára nagy a jelentősége, 'hiszen 
nem „száraz” theológia, Ihanem pré- 
dikáciöskötet. A baseli Münster lel
készének 1940 augusztusától 1941 jú
liusáig elhangzott prédikációit tartal
mazza. Szinte megdöbbenve érezni, 
hogy Jézus evangéliuma Jakab leve
léből milyen aktuális erővel szól haz- 
zánk. Mennyire nem „törvényeskedő” 
morálprédikátor ő. Örömhírt, evangé
liumot mond —• természetesen a maga 
módján, á kísértések között élő és a 
hétköznapi élet harcaiban álló keresz
tyénihez fordulva üzenetével. A theo- 
lógus az evangélium és törvény, a 
megigazítás és megszentelődés kérdé
sére kap világos feleleteket Thurney
sen könyvéből. Az igehirdető pedig 
fő'eg 'három dolgot tanulhat meg be
lőle: 1. hogyan kell a textust és an
nak minden egyes szavát komolyan 
venni; 2. hogyan keli a textust az 
egész írás összefüggésében látni; 3. 
hogyan kell gyülekezetszerűen prédi
kálni. Benczúr László.

ADOLF MAURER; Ob Berge wei- 
chen. Verlag Reinhardt, Basel. („Mert 
a hegyek eltávoznak” ) Vigasztaló 
könyv. —  Az Evangélium vigasztalása 
húzódik végig ezen a könyvön. Mind
annyian vigaszra szorulunk, ez a 
könyv megállapítása; és fogadjuk el 
szívesen, ez a tanácsa. Nem akármi
lyen vigasztalást kínál minekünk, ha
nem szüntelenül Krisztusra mutat és 
általa vigasztal. Éppen ezért a szür
ke betűkből a Szentlélek ereje árad. 
Teológusokhoz és laikusokhoz, hitet
lenekhez és hivőkihöz egyképen, van 
mondanivalója, mintahogy egyképen 
megpróbált és megkísértett emberek

vagyunk, akiknek ezerfajta fájdalmát 
sebét feltárja, Krisztusunk jóságos te
kintete elé viszi, az Ö áldott módsze
reivel kötözi be és gyógyítgatja őket. 
Az olvasókban tudatosítja á szenve
dés szükségességét, mint bűnös éle
tünk átformálásának nélkülözhetetlen 
eszközét. Ez a vígasztalás, mely Mau- 
rer Vigasztaló-könyvéből árad, hama
rosan a magyar keresztyénekhez . is 
eljut. Már fordítás alatt van.

Bruck Klára.

VVALTER LÜTHI: Johannes das 
vierte Evangélium. Verlag Fr, Rein
hardt, Basel 1942. 375 lap — János 
evangéliuma prédikálásánál —  Írja 
Lütihi könyvének előszavában —- na
gyon nagy kísértés, hogy úgy te
szünk, mint a spárga evéskor: a spár
ga puha hegyét élvezzük, a nehezen 
rágható szárat otthagyjuk. A 'fejezetek 
élén álló képies történetekről szíve
sen beszélünk, de elhanyagoljuk iá 
tanítói jellegű törzset és befejezést. 
A 42 prédikációt tartalmazó könyv
ben, mely János evangéliumának egé
szét szólaltatja meg, Lüthi éppen ezt 
a kísértést védi. Jó példát mutat 
mindnyájunknak, miként lelhet hosz- 
szú textusokról, sokszor egész fejeze
tekről prédikálni úgy, hogy az ember 
nem csak egy tetszetős gondolatot kap 
ki a szövegből, hanem a textus belső 
vonalát hűségesen követi. —• Sok za
varó példa riaszt vissza bennünket ma 
a prófétai jellegű prédikációtól. 
Lütíhi-nek a prédikációit mindig je l
lemzi a prófétikus vonás. 1939-ben 
kezdte el prédikációit János evangéli
umáról, abban az időben, mikor Ba
sel a „háború kráterének szélén” volt. 
A történelmet akkor feszítő esemé
nyek ott tükröződnek igehirdetéseiben, 
de nem azért aktuálisak beszédei, 
mert az aktualitások szóbahozásával 
teszi aktuálissá, hanem, mert Jézus 
Krisztusban megtalálja a feleletet 
nem csak a kis, hanem a nagy kér
désekre is. Mikor sokszor politikai 
kérdéseket érint, nem a napisajtó új
ságcikkeit érzi az ember a szavak 
mögött, hanem gyülekezet tagjaival 
folytatott lelkipásztori beszélgetéseit, 
amelyekben ilyen kérdések is vetőd
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lek fel. Ezekre próbál feleletet adni. 
Prófétizmusa teljesen lelkipásztori 
jellegű és ezért nem érezni belőle a 
propagandaízt, amely mindig izgatja, 
vagy sérti a gyülekezetei. Jó példát 
mutat az egyház prófétai szolgálatára.

Benczúr László.

ZULAUF HENRIK: Evangélikus 
diakónusképzés. Eébé-kiadás. Buda
pest. 30. lap. A füzet a diakónus
munka erőteljes újraindulását kívánja 
szolgálni. Rendkívül átgondolt, min
den tekintetben helytálló, minden 
részletre kiterjedő figyelmű tervezetet, 
sőt konkrét javaslatot hoz. Súlyos 
kérdésnek találó megoldása, hogy két
féle diakónust különböztet meg: 
olyant, aki külső-földi otthonát is az Anyaidázbán bírja, :— akárhol is szol

gál az országban; és olyant, akinek 
van saját otthona, mert családot ala
pított. Az első kategóriához tartozót 
az anyaház látja el, önálló keresete 
nem lehet. A második kategóriába 
tartozónak viszont önálló kertesetjteil 
bíró szolgálati állása van s őt illeti 
esetleges ipari mellékfoglalkozásából 
származó jövedelme. Viszont az utób
binál is biztosítja a tervezet az anya
házhoz való lelki kapcsolatát, az 
anyaház irányítását szolgálatában és 
munkaihelyének megszabásában. Kívá
natos lenne, 'hogy mielőbb kibonta
koznék az erőteljes férfidiakónia, még 
pedig kiképzésben, szervezetében és 
munkájában függetlenítve a női dia- 
kóniától. neh)ogy annak természetes 
nöi» jetleve meggátolja a férfias ke
resztyén életforma és szolgálati forma 
kialakulását. — amint ezt a tanul
mány illusztris szerzője is kívánatos
nak látja.

SCHOLZ LÁSZLÓ: Kicsodám van 
az egekben? A 73. zsoltár magyará
zata. Fébé-kiadás, Budapest, 1945. 
Ára 1.40 Ft. —  Pröbás időkben sok
szor kerül a hívő ember csüggedés ál
lapotába. Sokszor nem is a próbák 
ránehezedő súlya miatt, hanem Isten
nek látszólagos igazságtalan ítélete 
miatt. Istenteleneket kell látnia maga 
körül, akikre rámosolyog a jószerencse, 
míg ő szenved. Erre az örök kérdésre

ad feleletet ez a könyvecske a mai em
bernek mostani helyzetében. Tulajdon
képpen nem tesz mást, mint Isten igé
jét híven lefordítja a ma emberének. 
De ez a legtöbb, amit meglehet ten
nünk. Igehirdetők nagyon sokat tanul
hatunk belőle ebből a szempontból is.

L. Z.

ORDAS LAJOS: A nagy próbatétel
idején. Fébe-kiadás. 1946. 16 lap. Ára 
40 fillér. — Két előadást tartalmazó 
kis füzet. Mindkettő közvetlenül a há
ború után hangzott el. Időszerűsége 
azonban átnyúlik napjainkban is. A 
„nagy próbatétel" ideje még nem ért 
véget, sőt az egyház ebben a világban 
mindig a próbatétel idejét éli. Minden 
ellenkező látszat ellenére is ez neim 
kárára, hanem inkább javára van az 
egyháznak. Jó nekünk figyelmünk 
erre, akik éppen elég sokat szoktunk 
panaszkodni a próbás idők miatt.

L. Z.

VIRÁGH SÁNDOR: Jöjjetek én 
hozzám. Zsoltáros imakönyv. III. ki
adás. A Református Traktátus Válla
lat kiadása. Ara 1.20 Ft. —  Az első 
részben —  Tudom kinek hittem •— 
összefoglaló cím alatt az Apostoli hit
vallás gondolataival összeválogatott 
igeidézeteket kapunk. Célja, hogy Íze
lítőt adjon-az írásból és Isten min
ket üdvözítő akaratának ismeretére 
hívogasson. A második rész azonos 
Az Úr az én pásztorom című füzetke 
tartalmával. A meginduló és keskeny 
úton járó ember számára találunk 
benne útmutató igéket és zsoltárok
ból összeválogatott imádságokat. Kü
lönösen az imádságok miatt érdemel 
figyelmet. Kovács Géza.

BÉKEFI BENŐ: Én Uram és én 
Istenem. III. kiadás. Református 
Traktátus Vállalat kiadása. Ára 9 Ft. 
— Az örökélet élő reménységére el
jutott lélek személyes és mégis rend
szeres, biblikus és el nem problémá- 
sított hitvallása, bizonyságtétele. Azok 
forgathatják nagy áldással, akik sze
retnének rendszeres áttekintést, ösz- 
szefoglalást arról a gazdag kincsről, 
melyet megad az Ür az őt szeretők
nek. Kovács Géza.
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A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete az Evangélikus Hit- 
tudományi Karral közösen 1947 évi július hó 1— 14. napjain Sopronban

LELKÉSZI TOVÁBBKÉPZŐ SZEMINÁRIUM
címen elsöizben rendezi meg kéthetes nyári theológiai tanfolyamát.

CÉLJA; a szolgálatban álló gyakorló lelkészek theológiai továbbiképp 
zése; egyes theológiai stúdiumok mai eredményeinek ismertetése és hasz
nosítása az egyházi munkában.

MÓDSZERE: szemináriumi közös munka egy-egy professzor vagy gya
korló lelkész vezetésével; feladatok kiosztása —• könyvtárhasználat -— sza
bad megbeszélés.

MUNKAREND, Napi beosztás. D. e. ^8-kor reggeli, 8-kor litur
gikus áhítat, V29— 10 óráig, valamint 11— %  1 óráig munkaülések. Délután 
1-kor ebéd, d. u. 5— 7 óráig másodnaponkint munkaülés; (a közbeeső sza
bad délutánokon egyénenkinti munka); %  8-kor vacsora, 8-kor esti áhítat 
rövid igehirdetéssel —  Vasárnapokon a munka szünetel.

Július 1-én némileg másként alakul a munkarend. D. e. 8-kor úrva
csorái istentisztelet az összes résztvevők számára. A szent szolgálatot 
Dr Sólyom Jenő egyet, tanár végzi. Utána 9-kor ünnepélyes megnyitó. 
Ezen a MELE elnöke és a Hittudományi Kar dékánja szólalnak meg. —  
Július 14-én d. u. 5 órakor pedig ünnepélyes záróülésen fejeződik be a 
tanfolyam.

Theológiai munkánk négy sorozatban folyik le. Mindegyik sorozat
6—6 előadásból, ill. megbeszélésből áll.

I. SOROZAT; Isten igéje a szentírásban.
Sorra kerül az első hét délelőttjein. Vezető: Dr Karner Károly egyet, 

tanár.
I. A hagyományos és az u. n. történeti-kritikai irásmagyaráeat. 2. A 

reformáció, különösen Luther jelentősége az irásmagyarázat terén. 3. Az 
u. n. pneumatikus írásmagyarázat, értelme, jelentősége és feladata. 4. és 5. 
Két példa az írás értelmezésének problematikájára: a) Jézus eschatologiai 
példázatai Máté 13-ban, b) II. Kor. 5, 1—40. 6. .Példa az írásmagyarázat 
biblia- theológiai problematikájára: „Újjászületés.”

II. SOROZAT: Luther-tanulmány.
Sorra kerül az első hét délelőttjein. Vezető: Dr Wiozián Dezső egyet, 

tanár.
1. Bevezető tájékoztató a Lutther-irodalom újabb termékeiről. 2.—5. 

Luther négy sermójának megbeszélése. A négy sermó: A halálra való elő
készülésről, A keresztségről, A bűnbánatról, Az úrvacsoráról. (A sermokat 
magyar fordításban a Szeminárium résztvevőinek kezébe fogjuk adni.) 6. 
Összefoglalás.

Ili. SOROZAT: Textustól a prédikációig.
Sorra kerül a második hét délelőttjein.
Feldolgozásra kerülnek a következő textusok: 1. 1. Móz. 32, 22— 31 

(ószövetségi történeti szakasz). 2. Rám. 6, 19—03. (etikai jellegű epistola). 
3. 110. zsoltár, (ószövetségi messiási szakasz). 4. Máté 17, 1— 9. (evangé
liumi történet). 5. Etf. 3, 14— 21. (dogmatikai jellegű epistola). 6. Jel. 7, 
1—47. (esdhatológiai szakasz).

IV. SOROZAT: Mai theológiai kérdéseink.
Sorra kerül másodnaponkint két .héten át a délutáni munkaüléseken.
1. A keresztség erkölcsi kötelezése. 2. kz utolsó idők aktualitása. 3. 

Az egyház egysége. 4. Kegyesség! típusok. 5. Az evangélizáció. 6. Az egy
ház prófétai szolgálata.
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A III. és IV. sorozatot megosztott munkával Scholz László budapesti 
lelkész, a MELE elnöke és Veöreös Imre dunántúli egyiházker. missziói 
lelkész, a MELE ü. v. alelnöke vezetik.

A reggeli liturgikus áhítatot 12 résztvevő végzi. Az esti áhítatokon az 
igehirdetést az első héten Danhauser László budahegyvidéki lelkész, a 
második héten pedig Szabó József győri lelkész tartják, mégpedig folya
matosan a II. Tim. levél alapján.

RÉSZVÉTEL. Részt vehet a tanfolyamon minden szolgálatban álló 
gyülekezeti, tábori, intézeti lelkész, vallástanító-lelkész és segédlelkész. A 
komoly munka megkívánja, hogy a jelentkezők a tanfolyamon eleitől végig 
részt vegyenek! Megérkezés jón. 30-án estig, hazaindulás júl. 15-én reg
geltől.

MENETREND.
Budapest keleti p. u. ind. 14.20, Győr érik. 17.01 (Győrig gyors), 

Győr ind. 17.20, Sopron érk. 20.30. —  Budapest déli ind. 17.00, közvetlen 
gyorsmotor Sopronig (különleges díjszabás), .Sopron érk. 20.52-kor. — 
Budapest keleti ind. 19.50 (személy), Győr érk. 23.31, ind. 5.05 Sopron 
érk. 8.30.

Pécs—Nagykanizsa—Szombathely— Sopron közvetlen vonat: Pécs ind. 
8.00, Nagykanizsa ind. 13.30, Szombathely ind. 17.44, Sopron érik 19.44,

Cclldömülk ind. 3.30, 8.40, 17.30. Sopron érk. 7.10, 11.20, 20.30.

JELENTKEZÉS. Jelentkezni lehet június 15-ig dr. W iczi án Dezső 
egyet tanár, a MELE alelnökének címén, Sopron, Alsólövér-u. 12. A részt
vevők száma korlátozva van (elhelyezés, munkahely, anyagi vonatkozások 
miatt), ezért tanácsos a mielőbbi jelentkezés. A jelentkező okvetlen tudassa: 
kíván-e félárú-jegyre jogosító igazolványt a MÁV és GySEV vonalain 
vagy sem; valamint azt is, hogy a GySEV vonalain, melyik állomásról 
szándékozik Sopronba utazni (Győr, Celldömölk, esetleg valamelyik közbe
eső állomás). Az utazási kedvezmények iránt a szükséges lépéseket meg
tettük. A MAV-nál már meg is kaptuk. Késve jelentkezőknek nem tudunk 
kedvezményt biztosítani. —  A MELE igyekszik a távolabb lakó lelkészek
nek utisegélyt biztosítani. Az erre való igényt is kérjük a jelentkezés alkal
mával bejelenteni.

ELHELYEZÉS. A résztvevők az Evangélikus Theoíógusok Otthonában 
kapnak szállást és ellátást. Az Otthon jelenleg a fakultás épületében mű
ködik. (Sopron, Deák-tér 80.) Fekvőhelyül ágyak szolgálnak, ezekben azon
ban csak matrac van. Ágyneműt tehát mindenkinek magával kell hozni 
vagy postai csomagban előre megküldeni. Nyár lévén, .elégséges: lepedő, 
párna, takaró. Az ellátás költségeinek nagyobb részét (élelmiszerek, tüzelő
anyag, személyzeti díj) a MELE vállalja. Mégis minden résztvevőnek ter
mészetben hozzá kell járulnia a kétheti ellátódhoz a következőkkel: 1 kg. 
nullás liszt, 1 kg. főzőíiszt, 3 kg. kenyérliszt, 30 dkg. zsír, l^kg. cukor, 
5 drb. tojás, ^  kg. só. Ezt megérkezéskor az Otthon igazgatójának, Buda- 
ker Oszkár egyet, tanárnak kell átadni.

FELVILÁGOSÍTÁS. Akinek bármiféle problémája vagy nehézsége van 
a részvétellel kapcsolatban, forduljon bizalommal dr. Wiczián Dezső pro
fesszorihoz, ki a rendezés teendőivel megbizatott. Mindennemű ilyen leve
lezést kérjük, hogy idejében bonyolítsanak le a jelentkezők. —  A munká
hoz szükséges, a résztvevők által felhasználandó könyvek, füzetek címeit, 
továbbá esetleges újabb tudnivalókat az Evangélikus Theológia jún. 15-én 
megjelenő körlevelében közlünk.

Évek óta beszélünk lelkészi értekezleteken, konferenciákon arról, 
hogy lelkészi továbbképző tanfolyamot kellene évenkint rendeznünk. Most
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íme, a megvalósítás útjára léptünk. Kérjük az ország evangélikus lelké
szeit, idősebbeket, i'fjabbakat egyaránt: élezzenek felelősséget e nagy- 
jelentőségű kezdeményezés iránt, foglalják imádságaikban, áldozat árán 
is vegyenek részt rajta szolgálatukban való megerősödés végett és egy
házunknak javára!

Magyar Evangélikus Egyház Püspöki Karának Körlevele
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretető és a Szentlé. 

leknek közössége mindnyájatokkal!

Szeretett Munkatársaim!

47/XV/1946—47. szám. Mikor a hadiszintér elvonult hazánk földjéről 
és számba vettük a megrongált templomokat, iskolákat és egyéb egyházi 
épületeket, sok ihelyen csüggedés szólalt meg a szívekben; hogyan tudjuk 
mindezt kijavítani, helyrehozni, vagy újjáépíteni? A gyülekezetek lélekszáma 
sok helyen erősen megfogyatkozott, egyházfenntartó családok megszegé
nyedtek, egyházközségek elerőtlenedtek. Örvendezve hallottuk a híreket 
arról, hogy a külföldi evangélikus egyházak szeretettel indulnak segítsé
günkre és adományok fognak érkezni, melyek lehetővé teszik az újjá
építő munkát. Sokan estek abba a hibába, hogy mindent erre a külső 
segítségre bíztak. Ezek a kétségtelenül megígért segítségek azonban nehe
zen indultak el, gyéren érkeztek és az újjáépítéshez szükségesnek mutat
kozó nagy összegnek csak töredék részét jelentették. Hallunk is az utóbbi 
időben nyugtalan hangokat, különösen olyan helyekről, ahol meg sem 
kísérelték a meglévő erőket felkutatni és felhasználni. Örömmel kell meg
állapítani, hogy sok gyülekezet minden várakozás nélkül maga kezdett 
hozzá a helyreállító munkáihoz és közben kiderült, hogy önerejéből többet 
sikerült elérnie és teljesítenie, mint amennyire saját maga is számított. 
Ma még nem tudjuk, hogy a megakadt külföldi segítségek mégis el fog
nak-e érkezni, de az eddigi tapasztalat máris azzal a tanulsággal szolgál, 
hogy a segítséget csak segítségnek vegyük, melyre csak akkor van okunk 
és bizonyos jogunk számítani, ha a saját erőnkből is minden lehetőt meg
tettünk. Intjük azért az egyházközségek vezetőit és egyháztagjait egyaránt, 
hogy Isten iránti bizodalcwnimal és tovább mitsem késlekedve, saját mun
kájukra és áldozataikra támaszkodva folytassák a ‘munkát ott, ahol már 
elkezdték és kezdjék meg ott, alhol azzal mindeddig késlekedtek. Az or
szág egyházközségeiben szenvedett károk pontos összeállítása és a helyre
hozatali költségvetések országos egyházunk és az egyes egyházkerületek 
rendelkezésére állanak és külföldi segítség érkezése esetén ezeket figye
lembe fogjuk venni, — de éppenígy számontartjuk a saját erőből elvégez
hető javításokat és munkákat is. II. Korinthusi levél 8. fejezete alapján 
kérünk titeket, hogy önmagatokat adjátok először az Úrnak és az apostol 
szavaival szólunk: „Tanácsot is adok e dologban, mert hasznos az néktek, 
akik nemcsak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta. 
Most hát a cselekvést is vigyétek végbe, hogy amiképpen az akarás kész
sége, azonképpen a végrehajtás is ahhoz képest legyen, amitek van.”

44/XV/946— 17. szám.
A f. évi április hó 25-én tartott egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve a 

közeljövőben megjelenik. Tekintettel azonban egyes fontos és sürgős intéz
kedést igénylő határozatára, már most közlöm) ezekre vonatkozó rendelke. 
zéseimet. Kérem egyszersmind, hogy az ezekkel kapcsolatos intézkedéseit 
megtegye, az egyetemes jegyzőkönyvet az egyházközség közgyűlésének be
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mutassa, a határozatokat bejelentse s a  jegyzőkönyvei a gyülekezet levél
tárában elhelyezze, minekutána azt áttanulmányozás céljából a gyülekezet 
egyházi munkásainak, hitoktatóinak és tanítóinak átadta.

7. p: Az egyetemes egyház a németek összetelepítése és a hadifoglyok ha
zaszállítása ügyében a kormányhoz beadványt intézett.

7. p: A fakultatív vallástanítás kérdésében' tiltakozását, aggodalmát és 
kérelmét részletes indokolással alátámasztva a vallás, és közoktatásügyi 
miniszterhez beadni határozta részletes memorandum kíséretében. Ezen ha
tározatot az Uj Harangszó 1947. május 4-ik számában közzétettük.

8. p: Az egyház lelkimunkájáról szóló jelentés (5. pontjával kapcsolato
san felhívom gyülekezeteink lelkészeit és minden egyházi munkásunk 
figyelmét az ország különböző egyetemi városaiban tanuló evangélikus 
pfMású egyetemi ifjúság lelki 'ék anyagi támogatására. 'Felkérem vallásita- 
nárainkat, hitoktatóinkat és hitoktatást végző lelkészeinket, hogy a) a 
budapesti egyetemre kerülő evangélikus ifjak nevét közöljék Dezséry 
László egyetemi lelkésszel (Budapest, XI. Fehérvári-út 14.), a  más városok 
egyetemére vagy fakultásaira kerülők nevét pedig közöljék az illető város 
lelkészével; h) indítsanak megfelelő mozgalmat anyagi eszközök gyűjtésére, 
hogy evangélikus egyetemi ifjúságunk nyomorán enyhíthessen egyházunk s 
tanulmányaik folytatása lehetővé váljék; c ) külön kérem, gzt a támogatást 

-teológusaink számára, hogy tanulmányaik elvégzése s a Teol. Otthonban 
való elhelyezésük lehetővé váljék. Nagy egyházi érdek követeli gyülekeze
teink és egyháztagjaink megértő állásfoglalását és áldozatkészségét-

!), p. alapján kívánatos tájékoztatni a gyülekezetét, hogy a Luther- 
szobormű sértetlenül megmaradt, csupán az alapépítmény kőtömbjeinél érte 
egyházunkat kisebbméretű károsodás. A szobormű felállításáról később 
t, rténik intézkedés

17. p; Az egyetemes közgyűlés a választások korlátozása tárgyában 
kiadott kétrendbeli határozatát (1941/23. és 1943/18. p.) feloldja s az egyház, 
megyéknél és egyházközségeknél az új választások megejtését engedélyezi. 
Ezt tudomásulvétel és intézkedés céljából közlöm.

Í8. és a 24. p; Az egyetemes egyház egy Házművészeti és temp ombe- 
rendezési bizo'ttságot szervezett, mely építkező, restauráló gyülekezeteinknek 
rendelkezésére áll- Kötelezem gyülekezeteinket arra, hogv új építkezésnél 
avagy lényegesebb átalakítási munkáknál szabályszerű egyházközigazgatási 
utón ezen bizottságok szolgálatát igénybe vegye.

20. p. alapján közlöm, hogy az ökumenikus Újjáépítési Bizottság köl- 
csönsegély-alapot létesít, mely remélhetőleg kölcsönsegélyre szoruló gyüle
kezeteinknek -jó szolgálatot tesz-

22. p. határozatával tárgyalásba bocsátkozik egyházunk a református 
egyházzal a szórványbeli hívek adózási kérdésének rendezéséről.

30. p- határozatát tudomásulvétel és intézkedés céljából közlöm, amely 
szerint; a) azon egyházközségek, amelyek egyházi tisztviselők 19i6. évi 
augusztus hó 1-től esedékes illetményeinek kifizetésével hátralékban marad, 
tak s azokat 1946. évi december 31-ig nem rendezték, a hátralékos, 
pengőben megállapított illetményeket 2-es szorzószám alkalmazásával kö
telesek foiintban kifizetni. A hivatalos és a gyakorlatban tényleg érvénye
sülő szorzószamnál lényegesen alacsoyabb szorzószám megállapításánál te
kintetbe vette a közgyűlés az egyházközségek nehéz anyagi helyzetét.

b) Azok a leány- vagy fiókegyházközségek, amelyek az anyaegyház
községükkel szemben, érvényben lévő szerződések, vagy közgyűlési határo
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zatok alapján, készpénzben vagy természetben fizetési kötelezettséget vállal
tuk, amennyiben a fizetés módozatait időközben újabb határozatban nem 
szabályozták, pengőben megállapított fizetési kötelességüknek forintban 3-as 
átszámítási kulcs alkalmazásával kötelesek eleget tenni.

c) Az egyetemes közgyűlésnek a forint-átszámítási kulcsra vonatkozó hatá
rozata csak az egyetemes egyház legközelebbi közgyűléséig van érvényben.

31. p. határozata szerint „a pengőben megállapított stólndíjak forintra 
átszámítási kulcsát 3-ban (háromban) állapította meg a közgyűlés.”

32. p. határozatban kimondja, hogy az anyakönyvi díjakra vonatkozó, 
lag érintetlenül hagyja az érvényben levő lelkészi díjleveleket, kívánatosnak 
tartja azonban, hogy az anyakönyvi kivonatok és családi értesítők kiállí
tási díja az állami anyakönyvi hivatalok által szedett díjak szerint álla
píttassák meg.

36—39. pontoknál felhívom figyelmét egyháztársadalmi szervezeteink 
munkájára s felkérem, hogy azokat messzemenő anyagi és erkölcsi támo
gatásukban részesítsék.

Az Országos Luther Szövetség és a Keresztyén Ifjúsági Egyesület evan
gélikus ágának alapszabályait a| belügyminiszter jóváhagyta, így tehát gyü
lekezeteink hasonló egyháztársadalmi szervei tagegyesületként az országos 
szervbe bekapcsolódhatnak s szükséges munkájukat végezhetik.

46. p. határozatában kimondta az egyetemes közgyűlés, hogy a theol. 
fakultás jövő évben bekövetkezői 25 éves jubileumára a Theológusok OtL 
honát teljesen karbahozatja és ezt egyetemes egyházi feladatnak tekinti. Erre 
az ügyre jnár most felhívom figyelmüket.

47. p. határozatával gyülekezeteink, lelkészeink és híveink szívére he
lyezi egyetemes közgyűlésünk a  Theol. Otthon ügyét és theológusaink súlyos 
anyagi helyzetét. Szívem és lelkiismeretem szerint kérem gyülekezeteinket 
és lekésztestvéreinket, hogy érezzenek kötelezettséget és felelősséget egyhá
zunk lelkészképzése és lelkésznevelése tekintetében s önmagunk önkéntes meg
adóztatásával. Termény- és készpénzgyüjtéssel álljanak a Theol. Otthon 
tényleges fenntartói sorába, hogy az Istentől adott s egyházunktól rábí
zott feladatát betölthesse.

50- p: határozatában kimondta a közgyűlés, hogy az általános iskola 
közismereti tantárgyai tankönyveink megjelenéséig • csak ta vallástanítási 
tantervét készítteti el s a régi vallásiam tankönyveket érvényben’ hagyja.

51, 52, 53, 57. pontokban tárgyalta az egyház összes iskoláinak (Jogaka
démia, középiskolák ’lyceumok és tanítóképző intézetek nép- és álalános 
iskolák) működésére vonatkozó jelentéseket. Ezekre a részletes jelentésekre 
külön is felhívom figyelmét s kérem, hogy iskoláink érdemes működéséről, 
egyházi és nevelőszolgálatáról, anyagi nehézségeiről és nagyjelentőségű hi
vatásáról gyülekezetét megfelelő módon tájékoztassa, hogy iskoláink mun
káját megismerjék, azok létjogát és egyházi jelentőségét meglássák s velük 
szemben felelősséget érezzenek.

54. p. határozatával kimondta a közgyűlés az iskolai bizotság szerveze
téről készült szabályrendelet átdolgozását,

58. p. határozatával kimondta, hogy az általános iskola kérdésében 
részletes memorandumot intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez.

59. p. alatt kimondta a közgyűlés, hogy az általános iskola felállítá
sát mindenütt szükségesnek és kívánatosnak tartja, errfe gyülekezeteinket 
utasítja. Kooperáció esetén a megállapodás személyi és tárgyi vonatkozó, 
saira az egyházi főhatóság engedélyét és utasítását kell kikérni- Az álta
lános iskolai jellegre való áttérés mellőzésére vagy keresztülvihetetlensé- 
gére vonatkozó minden eddigi határozat csak az egyházi felsőbbség jóvá
hagyása után válik jogerőssé. Erre a nagyjelentőségű határozatra az érdé
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kelt gyülekezetek figyelmét külön is felhívom s a szükséges intézkedések 
megtételét kérem.

61. p. határozatával bizottsági előkészítés tárgyává teszi az egyházi 
tanfelügyelői és főigazgatói állások megszervezését.

62. p. határozatában kimondotta, hogy az egységes tankönyvek állami 
bevezetésének kérdésében méltányolja az állam azon törekvését, hogy a 
tankönyvek olcsóbbátétlelél kívánja elérni, megállapítja azonban, hogy egy
házi szempontból iskoiláinkban csak az egyház állal engedélyezett tankönyv 
vehető használatba. Nem engedhető meg olyan tankönyveknek használat
bavétele, amelyek nincsenek tekitetlel egyházunk lelki szempontjaira és 
évszázados iskolapolitikánkban mindig szem előtt tartott elveire. Felhívja 
az egyházegyetem közgyűlése iskolafenntartóink figyelmét az E. A. V. te. 
41. §-ára, mely szerint csak az egyházegyetem által engedélyezett tanköny
vek használhatók iskoláinkban', s ugyanakkor tiltakozik az egyházi önkor
mányzatnak e kérdésben való esetleges megsértése ellen. Kimondotta végül, 
hogy egyházi és tanügyi szempontból szükségesnek tartja evangélikus szel
lemű új, illetőleg megfelelően átdolgozod tankönyvek megjelentetését.

71. p. határozata szerint a közalapi és adóalapi kérvények fedezet hiá
nyában nem voltak 'tárgyalhatok. Kimondta a közgyűlés ,higy a közalapi 
és adóalapi államsegély újbóli folyósítását szorgalmazza, a közalapi járu
lékot az 1947. évre kiveti, annak összegét az eddigi 4 fillér háromszorosá
ban, vagyis 12 fillérben állapította meg. Ezen határozatot végrehajtás céljá
ból közlöm azzal, hogy az egyházkerületek által közlendő iközalapi járu
lékok 1947. évi október hó 15-ig lesznek beszolgáltalandók az egyházka. 
riilat pénztárába.

72. p. részletes tájékoztatást ad egyetemes nyugdíjintézetünk helyze
téről, munkájáról, nehézségeiről s közli számadását. Erre a határozatra 
külön is felhívom figyelmüket s kérem, hogy azt az edliginél nagyobh 
érdeklődésükkel és támogatásukkal megajándékozzák.

74- p. határozatával elvetette az egyetemes közgyűlés a lelkészek szol
gálati korhatárának megállapítására vonatkozó javaslatot s azt a zsinati 
anyagot gyűjtő bizottsághoz áttette.

Végül felhívom figyelmét az egyetemes közgyűlés most fel nem sorolt 
határozataira, melyek egyházi életünk jelenségeire és küzdelmeire vetnek 
világító fényt.

Midőn az egyetemes közgyűlés határozatainak pontos és lelkiismeretes 
végrehajtását kérem, egyszersmind azért könyörgök a szent Istenhez, hogy 
határozatainkat tegye gyülekezeteink életében életté és áldássá.

45 XV/1946— 47. szám. Felhívom Nagytiszteletüséged figyelmét, hogy 
a Mele és a Hittudományi Kar 1947. július 1— 14-ig lelkész! továbbképző 
ianfolyamoi rendez Soproniban, amelynek részletes programmját és felté
teleit a Lelkipásztor jelen száma más helyen részletesen közli. A részvétel ' 
megkönnyítésére az anyagi akadályokat a Mele igyekszik minél nagyobb 
mértékben elhárítani. Egyházunk szempontjából rendkívül jelentősnek tar- 
tom ezt a kezdeményezést s fontosnak látom, hogy annak munkájában 
és áldásaiban lelkészi karunknak minél több tagja részesüljön. Ezen cél 
érdekében nyomatékosan kérem a segédlelkésztartó paróclhus-ielkészeket, 
hogy amennyiben önmaguk a tanfolyamon nem vehetnének részt,, segéd
lelkészüket kérése esetén erre az időre feltétlenül szabadságolják, ’a  gyü
lekezeti munkának mindennél előbbre való érdeke a lelkipásztor elmélyü
lése az igében és szolgálatának kérdéseiben. Mindent el kell követni, hogy 
ei ie az időre a lelkipásztorok helyettesítése szomszédos lelkészek megkéré
sével, esetleg a vasárnapi igeszolgálatnak a tanítóra való átruházásával —  
ami más esetben néha úgyis megtörténik —  biztosítható legyen.
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48/XV/1946—47. szám. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. évi 
május 13.-án kelt 72.753/1947. III. számú rendeletével a Magyar Paraszt- 
szövetség kérésére hozzájárult, hogy iskoláink kapcsolódjanak be az „Ül
tessünk fát” mozgalomba. A magam részéről a mozgalomba való bekap
csolódásihoz hozzájárulásomat megadom.

49/XV/1946—47. szám. A VKM. úr ifolyó évi május hó 22-én kelt 
08.790/1947. IV. számú iratában közli, Ihogy a nem állami iskolai tanítói 
állások szervezése céljából rendelkezésére bocsátott 700 állás pénzügyi 
fedezete teljesen kimerült. Űjabb álláshitellel nem rendelkezik, így tehát 
nem rendelkezik a nem állami iskolai tanítói állások államsegéllyel leendő 
megszervezéséhez anyagi fedezettel. A beérkezett kérelmeket előjegyzésbe 
vette és újabb pénzügyi fedezet rendelkezésére bocsátása esetén azokat 
a lehetőségihez mérten figyelembe fogja venni.

Közli a miniszter úr. hogy az iskolafenntartó egyházak az elvileg 
engedélyezett állásokat mindaddig nem tölthetik be, míg az államsegélyt 
részükre nem biztosította az állásnak államsegéllyel való megszervezésével. 
Ha az iskolafenntartók az állást ennek figyeleiríbevétele nélkül betöltötték, 
azt a miniszter úr csak abban az esetben veheti tudomásul, ha a tanító 
teljes illetményeit az iskolafenntartók helyi javadalomként biztosítják.

42/XV/946—47. szám A VKM úr f. évi" április hó 24-én kelt 20877/1947.
III. ü. o számú rendeletével, az általános iskola továbbfejlesztése tárgyában 
kiadott 70.000/946. VKM. számú rendelet kiegészítéseképen, az általános 
iskolában követendő osztályozás tárgyában az alábbiakat rendeli el:

1. Szabadbeszélgetésből osztályozni nem keli.
2. A magyar nyelv- és irodalomból más eljárás követendő az általános 

iskola alsó és felső tagozatában. Az alsó tagozatban a tantárgy tantervi 
anyagának .különböző részleteiből (beszélgetés, olvasás, írás, fogalmazás és 
nyelvi ismeretek) kiilön-külön osztályzatot kell adni.

3. Kézimunkából, amely a népiskolákban önálló tárgyként szerepelt, 
a tanuló külön nem osztályozandó. Az alsó tagozatban a beszélgetésnél, 
felső tagozatban pedig megfelelő választható tárgynál kell beszámítani az 
erre vonatkozó osztályzatot.

4. A tanuló általános tanulmányi eredményét az évvégi osztályozások
nál az értesítő könyvben fel kell tüntetni.

5. A tanulókat a rendszeretetből is osztályozni kell, mely osztályzat
sem a továbbhaladásra, sem az általános tanulmányi eredmény meg
állapítására nincs hatással.

6. Az intőt és rovót, mint az általános iskolai tanulók teljesítményének
fokozására lélektani szempontból alkalmas eszközt •— amely . a 9— 14
éves tanulót már nem befolyásolja károsan —  az általános iskola IV'—VIII. 
osztályában' alkalmazni kell. Ennek csak lélektani értéke van, gyakorlati 
kihatása nincs.

Budapest, 1947. évi május hó 23-ári,

Az Űr békessége legyen veletek!

D. KAPI BÉLA s. k.
a dunántúli egyházkerület 

püspöke.

KUTHY DEZSŐ s. k.
a dunáninneni egyházkerület

püspöke.

MARCSEK JÁNOS s. k.
esperes,

a tiszai egyházkerület 
püspökhelyettese.

KEMÉNY LAJOS s. k.
esperes,

a bányai egyházkerület 
püspökhelyettese.

Barosg-nyomda (Harangszó nyomdája), Koncz József Győr, Andrássy-út 24. Tel.; 7-63.



Kedves Lelkésztestvér!
Csendes emlékeztetésiil közöljük lelkész! hivatalának tartozását. 

Hátralékosaink tartozása megközelíti a 3000 forintot. A Lelkipásztor min. 
ilcn! elkövet, hogy fontosat és hasznosat nyújtson. A számonkénti csekklap. 
melléklettel (jelentős és javarészt hiábavaló áldozatvállalás ez!) technikai
lag is megkönnyíti a fizetést. További szolgálatunk érdekében elkerülhe
tetlen, hogy hátralékát rövid időn belül rendezni szíveskedjék. Köszönjük 
előre!

A hátralékkimutatás 1947 május 28-i helyzetet mutatja. A fenti ösz- 
szeghez m ég  12 F t  j á r u l ,  jelen hármas számunk ára!

Dunántúli egyházkerület: Alsónána 30 Ft, Barcs 8, Barlahida 12, 
Bakonyszentlászló 8, Bátaapáti 30, Bezi 4, Beled 14, Bük 3, Celldömölk 4, 
Csönge 30, Csorna 10, Csikvánd 20, Csögle 12, Dabrony 30, Dunaföldvár 8, 
Egyházaskozár 2, Felsőnána 30, Farád 12, Gecse 8, Győrszemere 30, Györ- 
köny 24, Gyenesdiás 20, Hanta 12, Hidas 30, Iharosberény 20, Kapos- 
szekcső 4, Kerta 12, Kapolcs 8, Keszthely 10, Kemeneslhőgyész 30, Keme- 
nesmagasi 12, Kismányok 5, Kistormás 2, Kölesd 12, Körmend 3, Kisbabot 
30, Kővágóőrs 8, Lovászpatona 16, Mérges 30, Móriehida 8, Mencshely 16, 
Magyarbóly 4, Marcalgergelyi 4, Meszlen 6, Mekényes 20, Mucsfa 8, Nagy- 
simonyi 4, Nagyszokoly 16, Nagyalásony 12, Nemeskér 27, Nemespátró 12, 
Nemeskolta 8, Nagyvázsony 16, Őrimagyarósd 8, öskü 20, Paks 30, Pálfa 4, 
Pécs 13, Pápa 8, Porrogszentkirály 4, Répcelak 8, Sárszentmiklós 4, 
Somogydöröcske 16, Somogyvámos 20, Sand 13, Surd 30, Súr 30, Sikátor 
10, Somlószöllős 20, Szentantalifa 8, Szilsárkány 2, Tengelic 20, Tét 8, 
Tolnanémedi 30, Takácsi 10, Tés 10, Ujmalomsok 30, Vanyola 8, Varsád 
12, Vönöck 8, Vése 30, Veszprém 4, Zalagalsa 20, Zalaegerszeg 12, Siófok 20.

Bányai egyházkerület: Békés 8, Pusztaottlaka 20, Gerendás 30, Gyoma 
10, MedgyesMza 30, Csabacsüd 10, Csorvás 2, Kondoros 4, Mezőtúr 4, 
Nagymágócs 30, Szarvas 3 állás 30, Szentetornya 20, Tótkomlós 60, Bp.- 
Ferencváros 18, Bp.-Kőbánya 16, Bp.-Ángy alföld 8, Bp.-Rákóczi-út 30, 
Bp.-Verbőczy-út 16, Csepel 8, Csillaghegy 8, Dunaharaszti 4, Vác 8, Amb- 
rózfalva 4, Battonya 5, Csanádalberti 10, Hódmezővásárhely 20, Magyar- 
bánhegyes 30, Makó 4, Mezőhegyes 30, Nagybánhegyes 12, Pitvaros 30, 
Szeged 16, Szentes 16, Tiszaföldvár 20, Nagyrév 20, Csépa 25, Ácsa 30, 
Aszód 8, Csornád 6, Csővár 6, Fót 30, Galgagyörk 8, Gödöllő 10,’ Hatvan 4, 
Iklad 22, Alberti 20, Cegléd 2, Maglód 30, Monor 18, Nyáregyháza 8, 
Péteri 16, Tápiószentmárton 30, Tápiószele 20, Vecsés 30, Baja 16, Duna- 
egylháza 8, Kecskemét 12, Kiskörös 8, Ócsa 10, Pálhi 15, Kiskunhalas 30, 
Luther Könyvtár 20,

Dunáninneni egyházkerület: Bánk 10, Nógrád 20, Bér 4, Bokor 30, 
Kutasó 6, Csabdi 30, Csákvár 12, Heréd 30, Érd 8, Felsőpetény 16, Galga- 
guta 12, Ipolyvecse 10, Kétbodony 4, Kisterenye 8, Legénd 12, Magyaróvár 
30. Nagybörzsöny 20, Nagyveleg 12, Oroszlány 16. ösagárd 20, Rajka 26, 
Salgótartján 4, Bocsárlapujtő 30, Szúpatak 30, Szend 16, Szécsény 30, 
Székesfehérvár 30, Szirák 17.50. Szügy 20, Csesztve 13, Ipolyszög 30, 
Mohora 30, Patvarc 20, Terény 20,

Tiszai egyházkerület; Diósgyörvasgyár 16, Eger 16, Ormospuszta 4, 
Putnok 3, Tállya 4, Ujcsanálos 20, Debrecen 30, Délszabolcsi misszió 8, 
Kisvárda 5, Kölese 12, Sátoraljaújhely 12, Olcsva 2, Tokaj 4,

Az egyéni előfizetők hátralékát most nem mutattuk ki, de kérjük 
azoknak is sürgős rendezését.

Expediálás), előfizetési ügyben a kiadóhivatal vezetőjéhez, Mesterházy 
Ferenc püspöki titkárhoz forduljunk (Győr, Ráth Mátyás-tér 1.}.


