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E •*ám megjelenésinek
néhány napos késedelmét a technikai okokból késve beérkező püspökkari 
körlevél bevárása okozta.

Folyóirat engedélyezéséi
kérő folyamodásunk még mindig nem nyert elintézést. Addig is közlemé
nyeinket csak rendszertelen időközökben jelentethetjük meg. Ezért a szepb 
— dec. hónapokban négy szám helyett csak három számot adunk ki, de 
négy szám terjedelmében; szept. elején másfél, akt. végén egy, dec. elején 
másfél szám terjedelmében. A terjedelemnek megfelelően a négy szám 
ára megoszlik erre a három számra.

Szeptem b er 2 3 —25-én  há iom n ap os konferencia  Féton

az evangélizácié nagy kérdéseiről
E z a konferencia hivatott a jövő évi gyülekezeti evangélizációk 

előkészítésére is. H ív ju k  az evangélizációt kért vagy már tartatott 
gyülekezeti lelkipásztorokat, az evangélizáció kérdései iránt érdek
lődő, továbbá az evangélizalo munkában résztvevő lelkésztestvéreket.

H elye; Fóti Belmissziói Otthon. Érkezés szept. 22-én estig. 
Hazaindulás szept. 26-án reggel.

Reggeli áhítatok: Máté 28, 16— 20. 1. „Nékem adatott minden 
hatalom..." 2. „Elmenvén azért..." 3. „Én tiveletek vagyok..."  
(Veöreös Imre)

Előadások: 1. Az evangélizáció világhelyzete. (Csepregi Béla)
2. A magyar evangélikus egyház mai küldetése. (D. Ordass Lajos)
3. A magyarországi evangélizáló munkák általános helyzetképe. 
(Balikó Zoltán) 4. Az evangélikus evangélizáció mérlegen. (Dr. 
Mády Zoltán) 5. Az evangélizáció és a gyülekezeti lelkipásztor. 
(Benkóczi Dániel)

E sti áhítatok; Máté 9, 35— 38. 1. Pásztor nélkül való juhok.
2. Sok az aratnivaló. 3. A munkás kevés. (Turóczy Zoltán)

Ellátási díj 3 napra 10 forint. Hozni kell fél kg fehérliszt, 
1 kg kenyérliszt, 10 dkg zsír vagy olaj, lepedő, kispárna, takaró. 
A fejadag részben más természetbenivel is pótolható.

Jelentkezés: Evangélikus lelkészi hivatal, Fót, Pest-megyei.
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@&£ndzs heszelíjeth

Bénító otthon
Am ikor ennek a szűkebb- íelkészi körben hangot adtál, sokan 

szóltak hozzá, Testvér. Érezhetted, hogy nemcsak a  m agad életének 
elszigetelt problém ája. Vergődnek a la tta  szolgatársak. A kérdés 
így mered elénk: otthonom belső kerékkötőm-e a  szolgálatban 
vagy lendítő erőm ?

Megy haza a lelkész. Belép az ajtón és körülveszi otthonának 
sajátos légköre. Sokszor a nyárspolgáriság. Nincsenek benne nagy 
bajok. Nem robbannak ki házi viharok. De a gondolkozás, a  beszéd, 
az életmód odahaza polgáriasán szekularizált. Feleséged gondolat- 
v ilágát a házi gondok, a varrónő, a vasárnap i mozi, a rég i Üj 
Időknek előszedegetett példányai töltik  meg. Apósod politizálgat 
és néha esténkin t öreg bará tja iv a l elkártyázgat. A gyerekek rosz- 
szalikcdnak, tanulgatnak. Nem történ ik  semmi különös rossz. Mint 
ezer más polgári családnak, olyan az életetek otthon. De szűk- 

lá tó k ö rű  kicsinyes világ, amelyből im pulzusok villam os erő i nem 
áradnak beléd. S olyan valószínűtlen messziségbe viszi tőled azt 
a másik világot, amely néha á tfo rró sítja  lelkedet szolgálatod köz
ben. Otthonod éppen azzal bénít, hogy term észetessé teszi a  Jézus 
Krisztus valóságát kikapcsolt, kiegyensúlyozott földi életet.

M ásokat feszültséggel terhes levegő fogad otthon. Feleséged 
talán  ideges lelkiaJkatu s belső ziláltsága, nyugtalansága ki-ki 
csap keserű szavakban, igazságtalan  ítéletekben, másokkal való 
ellenségeskedésben, reádháruló  hangos szemrehányásokban, sorsá
val való elégedetlenségben. — Vagy talán  az a  helyzet, hogy 
nagyon messze távolodtatok egymástól. Szerelemből lettetek 
egymáséi, de a  lelketek soha igazában nem  találkozott. S az évek 
m úlása során egyre idegenebbül és ellenszenvesebbbül vettétek 
egymás kibontakozó természetét. Nincs közietek semmi nagyobb 
ellentét, csak nagy  ű r és idegenség. H a ism eretlenül társaságban 
találkoznátok, szépen elbeszélgetnétek. De az együttélés összezárt
sága feszültté teszi az érintkezést. ,S lehetne fo ly ta tn i a változa
tokat. V alam elyik talán  a te sorsod: Otthonod légkörében nemcsak, 
hogy nem tudsz szolgálatodhoz belső indításokat kapni és elmé
lyülni, hanem  inkább nyug talanná tesz, fáraszt, zilál.

És vannak, akiket az Istennel való n y ílt ellenkezés csap 
szembe otthon. Papné, aki nem ak a r templomba m enni és ostoba
ságnak ta r t ja  hivatásodat. A tudatos hitetlenség m egnyilatkozásait 
hallod napról-napra, még vallásos álca sem burkolja, m in t a 
nyárspolgári papi otthonokban. Lenézik otthon, ami számodra 
d rága és szent. Legmélyebb szándékaidat kigunyolják. Még ennél 
is súlyosabban nehezedik reád, ha családodban az erkölcsi gátlás
mentesség eseteivel találkozol. A feleséged bizalmaskodó társai-
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gása kergeti a 'Vért áreodbá. vagy nagy fiad  kalandjaj taszítanak  
mellbe.

Testvér, én most m ár érteni* hogy m iért válto tt ki oly mély 
■Visszhangot őszinte m egnyilatkozásod. M ert — talán  nem az em lí
te tt példáknak a fo rm á jáb an —..de valahogyan és valam ikép m ind
n y á ju n k  kérdése. H álá t adhatsz, ha otthonod gyötörni kezd szol
gála ti erőtlenséged m iatt. M ert ennek a  gyötrelem nek m élyén 
Isten  Leikétől ha jto tt vágy  buzog: szeretnéd m agad jobban, te lje 
sebben, egészebben odaszánni az Isten  szo lgálatára s tehetetlensé
gedben úgy érzed, hogy megkötöz az otthon i s __ Ú jabban estén
ként L u thert szoktam olvasgatni. A napokban mélyen m egkapott 
-egyik m ondata: „Ahol nincsenek nagy harcok, elalszik a bit". 
Ahol nem lesz gyötrelmen belső küzdelemmé papi otthonunknak 
nyárspolgári, feszült vagy Isten-ellenes légköre, végzetesen alszik 
a  hitünk s k ihunyt egészen szolgálati tűzünk.

Ügy érzem. Testvér, hogy ebben a belső küzdelemben meg
világosodhat két dolog is az otthonunkról. Az egyik rettenetes 
ítélet. Amilyen az otthonom, azért én felelek. Amilyen a felesé
gemmel való viszonyom, azért én felelek. Amilyen családi életem 
levegője, azért én felelek. Most, am ikor gondolkozol, ta lán  nem is 
ju t  eszedbe semmi különösebb vétked: nem voltál durva és nem 
voltál hűtlen. (Hát még ha azonban vétkek árnya is sötétlik fel 
előtted ebben a pillanatban!) C s a k . ..  sokat elm ulasztottál. Nem
régiben csendes órámon olvastam  egyik igéhez ezt a m ondatot: 
,,A mulasztások sokkal súlyosabbak, m int tévedéseink és hibáink, 
és elveszített órák, napok, alkalm ak vádolnak bennünket." Lehet, 
hogy családi életed lav in á já t most m ár nem  lehet fe ltartóztatn i, 
de am ikor m egindult a kicsi kő, m iért hagytad  gurulni? Lehet, 
hogy most m ár áth idalhatatlan  köztetek az űr, de m iért engedted 
kicsiből nőni, egyre csak nőni? Ne vádolj m ást odahaza, csak 
önm agadat, m indazért am it nem tettél meg: nem ny ito ttad  meg 
eléggé lelkedet feleséged előtt; nem törődtél hitével; nem izgatott 
fiadnak  Istenhez való viszonya; nem voltál otthon is pap, hanem  
házikabátot öltött magánem ber. Mea culpa: it t  kezdődik az én 
pap i házam  m egújulása.

Sokak szám ára ítélet a házasság — hadd m ondjam  ezt el 
különösen a nőtlen fia ta l lelkésztestvéreknek — a házasságköté
sért. Nem keresték az Isten  akaratát, és a  vér szava m eg az a rany  
szava vagy az emberek szava döntött a párválasztásban. Aki m it 
vet, azt a ra tan d ja  — sokszor m ár ebben az életben is. Csodálkoz- 
hatom  azon, hogy am i nem Isten  előtt kezdődött, az így fo ly ta
tódik, ha ugyan az Isten  közben meg nem  könyörül?!

És ebben a belső gyötrelemben megvilágosodhat m ásodszorra: 
a bénító papi otthon teher is, am it Isten  helyezett reánk. M ert ha 
valaki az eddigiekből a papi coelibátus eszményét m erítette volna 
m agának, téved. A m agános élet zavartalanabb papi élet lehet 
ugyan. Viszont benne éln i a családban, önm agunk állandó m eg
tag ad ásá t kívánja, terhe t rak  ránk. Félhom ályos cella csendjében, 
napfényes kolostorudvaron, zsolozsmázó kórus hangjainál több



287

ihletet kaphatnánk  ta lán  az igehirdetésünkhöz. De nekünk úgy kell 
tö retlenül szolgálnunk, hogy közben megküzdünk az otthon m inden 
zavarásával és bénításával. P ap i szolgálatunk a  valóságos v ilág 
gal való első küzdelmét, a  legnagyobb küzdelmét, otthon kezdi 
meg. V ehetjük nevelő eszköznek, olvasztó tűznek a  papi ház sok 
belső keresztjét.

Van-e m egoldás? Én úgy  látom, hogy csak egyetlen-egy: 
ha m egszületik a  papi családban a hitnek élő közössége. M ind
ad d ig  nem emel, hanem  gátol m inden kom olyan szolgálni vágyó 
papot az otthon, am íg ra jta  k ívü l legalább m ég valakiben meg 
nem  kezdődik odahaza a tudatos, élő keresztyén hit. M ert csak 
akkor lesz valósággá a papi családban az egyház. „Ahol ketten 
vagy hárm an összegyűlnek az én nevemben, o tt vagyok közöttük. 
Ez az egyetlen hely, ahol szolgálatunk erő fo rrást kaphat: a  Jézus 
személyének csodálatos többletével megáldott kereszyén közösség. 
S  am íg a pap i család nem válik  ebben az értelemben gyülekezetté 
legalább kis töredékben, addig világ, Istentől elszakadt v ilág  a 
papi ház. Ne csodálkozzam, hogy a  világ nem  ta r to g a t Jézus szol
gájának  lendületet adó pihenőhelyet, m égha papi családnak neve
zik is az emberek.

Ha Isten  Lelke m egterem ti otthonunkban ezt a közösséget, 
m egkapjuk szolgálatunk legnagyobb lendítő kerekét. Nincs na
gyobb emberi erő, m egtisztító hatalom , repítő  szárny  a lelkipásztor 
szám ára, m in tha felesége lelki tá rsa  az élő keresztyén h it értel
mében. És hogy megsokszorozódik ez az erő, ha m ellette felsora
kozik az egész imádkozó család.

A gyakorla ti ú t ehhez is az ige és az imádság. H a le tudok 
ülni feleségemmel bibliát olvasni és együtt imádkozni, ez a 
csendes félóra megszentelheti és m egú jítha tja  családi életünk 
egészét. Csak nehogy m egm erevedett form ává váljék  papi házak 
esti családi áh ítata! Á llandóan fenyegeti a veszély, hogy kenetes 
jócselekedetté lesz, amelynek nincs köze a család tag ja in ak  leiké
hez és életéhez. Végeredményben: csak ha az Isten  órája üt, akkor 
születik meg a családban a hitnek élő -közössége. Lám, a  családi 
áh ita t áldo tt szokása sem b iztosíthatja . „Embereknél lehetetlen, 
Istennél m inden lehetséges".

És ha valakinek nem  adja meg Isten  családjában szolgálata 
végezetéig sem a hívők közösségét? Gondoljon Jézus sorsára. Jézus 
földi életében családja g á tja  volt m unkájának. Isten  csak később 
hozta el a megtérés idejét életükben. De Jézus mégsem volt család 
nélkül. Isten  minden hivő szolgája kap lelki családot, ha családja 
nem is az. „És k inyújtván  kezét az ő tan ítv án y aira , m onda: Imé 
az én anyám  és az én testvéreim ! Mert aki cselekszi az én mennyei 
A tyám  ak ara tá t, az nékem fitestvérem , nőtestvérem  és anyám" 
(Máté 12, 49—50.). Isten  a családjukban m agukra  m aradó szolga- 
társaknak  ta rto g a t lelki testvéreket szolgálatuk hordozójául.
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A  gyülekezet imádsága

Oltári imádságok
Szentháromság utáni tizenötödik vasárnap: Földi javak.

Úristen, mennyei A ty án k ! Te adod meg m indnyájunknak, amire- 
szükségünk van. Tekints atyai jótetszéssel ránk, gyermekeidre, 
szentelj meg igéddel, elégíts meg javaiddal, erősíts meg szolgála
todra. Jézus Krisztus, U runk által. Ámen.

Szentháromság utáni tizenhatodik vasárnap: Szenvedés és vígasztalás.
Mindenható örök Isten! Te a szomorkodók vigasztalása vagy 

és a gyengék ereje. Engedd színed elé ju tn i azok könyörgését, akik 
nyomorúságukban és kísértésükben hozzád sóhajtoznak és kiáltanak, 
hogy szükségében ki-ki megnyerje isteni segedelmedet s téged 
örökké dicsőítsen. Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

Szentháromság utáni tizenhetedik vasárnap: A keresztyén ember szabadsága.
Úristen, mennyei A tyánk! Kérünk téged, add nekünk Szent- 

lelkedet, hogy igédet hallhassuk és befogadjuk, lelkünk általa meg- 
szentelődjék és életünk megújuljon s így néked éljünk ideig és 
örökké. Jézus Krisztus U runk által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, örkkön-örökké. Ámen.

Szentháromság utáni tizennyolcadik vasárnap; A legfőbb parancsolat.
Szerető mennyei A tyánk! Szent F iadban kijelentetted nekünk 

szeretetedet. Kérünk téged, add nekünk Szentlelkedet, hogy teljes; 
lelkűnkből szeressünk téged, felebarátunkat pedig mint m agunkat 
és így szent akaratodat betöltsük, Jézus Krisztus Urunk által, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örükkön-örökké. Ámen.

Szentháromság utáni tizenkilencedik vasárnap: Aratási hálaadó.
M indenható Isten, irgalmas Atyánk! Te megnyitod jótékony 

kezedet és megelégítesz minden élőt jótetszésed szerint. Alázatosan 
köszönjük néked, hogy áldásoddal megkoronáztad a mezőt és a föld' 
gyümölcsét ú jra  begyűjteni engedted. K érünk áldd és őrizd meg 
szívünkben igéd örök magvetését is, hogy mindenkor hálaáldozatot 
tehessünk néked az igazság gyümölcseiben. Jézus Krisztus U runk  
által. Ámen.

Szentháromság utáni huszadik vasárnap; A nagy vacsora.
U runk! Könyörgünk, vezess minket a te  világosságodban, hogy 

szívünk minden bűntől megtisztuljon és semmi el ne szakasszon 
bennünket szeretetedtől. Jézus Krisztus U runk által. Ámen,
B ie Lesung fü r  das Jahr dér Kirche-ből fordította: Szabó József,
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Lelkészszentelő imádság
a 370 éves Hercegszöllősi Kánonok függelékéből, 

a most végzett lelkészjelölteknek ajánlva.

Örök A tya M indenható Úristen, ki nem akarod az emberi 
nemzet elvesztőt, hanem inkább m egm aradását és életét, szent igé
det nekünk m egjelentetted és p réd ikálására választottál nem 
.angyalokat az égből, hanem  embereket a földről, hogy senki előt
ted ne dicsekedjék és az églből jelenséget ne várjon, hanem  ki-ki 
megelégedjék szent igéddel, m elyet emberek szájéba adtál. Embe
rek közül választottál prófétákat, apostolokat, evangélistákat, 
tan ító k a t és pásztorokat népednek épülésére. K érünk tégedet, Ű r
isten, hogy miképpen nem hagy tad  eleitől fogva a te népedet, 
hanem tudós és böles tanítókkal m eglátogattad, ezu tán  se hagyjad 
híveidet, bocsáss miközénk bölcs tanítókat. Ezeket is, kiket most 
kiboosátunk nevedben a te szőlődbe, látogasd m eg szent ajándé
kaiddal, hogy szent igédet igazán és nagy bátorsággal m indenütt 
prédikálhassák, az igaz h itre  és az á rta tlan  életre népedet tan ít
hassák, magok is jó példaadók lévén, Jézus K risztus U runk által. 
Ámen. Közli: Sz. J.

Ig eh ird e tő  m ííhely e
 

Szentháromság utáni 15. vasárnap
AZ ALAPIGE (Gál. 5, 25—6, 10) JELENTÉSE. A textusunkban 

kifejtett keresztyén magatartás alapja a 25. vers. Károli: „ha lélek szerint 
élünk" szöveget Luther: „ha lélekben élünk”, Menge: „ha lélek által" 
fordítja. Mit jelent ez az élet? Lélekben, azaz Szentlélekben élni csak az 
tud, aki Krisztusban van, hisz ő az, aki az Atyával együtt a Szentldlket 
nekünk adja. Ahogyan Krisztus ál bennünk Gál. 2, 20 értelmében. Krisztus 
nékünk az élet: Fii. 1. 21 és az igaz ember hitből él: Rém. 1, 17. A 
Szentlélekben való élet nélkül a következő versek tanítása merő moraliz- 
mus, de nem is lehet nélküle keresztyén életről beszélni.

Aki azonban megajándékoztatott a Szentlélekkel, az nem hiú dicsői- 
ségre,, fennhéjázásra, saját keresztyén nagysága fitogtatására — akár 
Krisztus szerelmétől hajtott bizonyságtevése formájában sem —, mások 
ingerlésére, irigykedésére, vagy irigység keltésére kapta azt — 26. v. —■, 
hanem, hogy Lélek szerint járjon, Isten Szentleikéhez tartsa magát, A 
„hívő” harag és lenézés helyett lehet itt utalni Fii. 2, 3-ra: .. . egymást 
különbnek tartván . . .  és Kém. 12, 10-re: . . . a  tiszteletadásban egymást 
megelőzök legyetek.

6, 1. v. Isten a Szentlélek által vezetett megkegyelmezett bűnöst 
közösségben: a gyülekezetben, anyaszentegyházban tartja  meg és pászto- 
roija,.Nem szabad, hogy bűn előfogja, de tudnia kell, hogy esendő bűnös, 
akit bármikor meglephet valami vétek. Az 5, 25. szerinti lelki emberek
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feladata, hogy az ilyen vétekbe esett keresztyént ítélgetéssel ne vessék m ef; 
hanem szeretettel és szelídséggel vezessék vissza régi állapotába, szaba- 
dítsák ki bűnéből és térítsék meg igaz hitre. Mi ez a visszavezetés? Nem 
ítélés, nem egyetértés bűnével, hanem papi szolgálat: pásztorolás, rtraí 
minden, . keresztyén feladata' hittestvéreivel szemben .Miben áll ez a 
pásztorolás? Lehet, hogy dorgálás Mt. 18, 15. kk. értelmében. A hitben 
erőtelen befogadása: Rom. 14, 1. Az erőtelen erőteíenségének hordozása: 
Rom. 15, 1. Pál értelmében: vessző, vagy szeretet és szelídség (I. Kor. 
4, 21.). De minden esetre az illető megtérítése (Jak. 5, 19.). Miért a 
szelídség lelke és az ügyelés önmagunkra? Nem mi vagyunk a szabadítok, 
hanem Krisztus egyedül. Mi hasonlóan esendő emberek vagyunk. Ha nem 
tudjuk, hogy Krisztus a szabadító, térítgetés közben hasonló bűnbe eshe
tünk, vagy bűnpártolók leszünk, vagy a kereszlyén gőg és ítélgetés ejt 
meg minket, vagy esetleg magunkat véljük a Szabadítónak. Legjobb 
esetben dicsekedve beszélünk megtérített lelki gyermekeinkről..

6, 2. v. Krisztus törvénye: a megváltó, szabadító szeretet. Egymás 
esendő voltát és botladozását is szeretettel kell hordoznunk. Saját elesésünk 
lehetőségét is figyelembe véve: I. Kor. 10, 12. A gerendáról sem feled
kezve meg: Máté 7, 3.

6, 3, v. Hisz semmik vagyunk. A fő-főapostoloknál sem alábbvaló 
Pál is semmi: II. Kor. 12, 11. Csak ha Krisztus van bennünk, vagyunk 
valamik; II. Kor. 13, 5.

6, U, v. Mindenki vizsgálja meg azért nemcsak hitét, bizonyságtevését, 
hanem tettét, cselekedetét, hivatáshűségét, abban való megállását s ha 
valami jót talál magában, tartsa meg dicsekedését önmagának, Ha Isten 
kegyelme megenged néki.valamit, csendben örvendezzen s adjon hálát; ne 
farizeus módjára dicsekedjen: Lk. ,18, 11.

6, 5. v. Ne mindig mást ítélgessen, máshoz mérje magát, hanem 
gondjaival, bűneivel, sorsával együtt hordozza saját Istentől kapott szol
gálati feladatát. Hisz tudja, hogy mindenki maga ad számot magáról az 
Istennek: Róm. 14, 12.

6, 6—10. v. Kegyessége ne vesszen önzésbe, hanem tudja, hogy hite 
mire kötelezi: a szeretetre, mely meg kell, hogy mutatkozzon az igehírv 
detők, az anyaszentegyház anyagi terheinek a hordozásában. De a lnlkiH 
pásztorok is gondolják meg, hogy mindig ige volt-e az, aminek fejében 
méltó a munkás a maga jutalmára. De ezen túl a szeretetnek mindeneket 
szem előtt kell tartania. Pogányt és zsidót. Ma hozzátehetjük hitetlent is, 
Mt. 5, 43—48. ad erre útmutatást. Természetes, hogy ezek között elsősor
ban a hittestvérek ügyét helyezi a szívünkre. A sok keserűség, hálátlanság 
és gonoszság közben meg ne restüljünk a jótéteményben. Mert hisz nem 
földi és emberi célokért cselekedjük, hanem a Léleknek vetünk. Anyagi 
eszközeinket is állítsuk az Isten szolgálatába, ne testünknek szolgálatába,

HOMILETIKAI IRÁNY. Az igazi keresztyén kegyesség kifejtésénél 
rá kell mutatnunk arra, hogy Szentlélek nélkül nincs keresztyén élet. A 
Szentiélekben való élet viszont nemcsak beszédben áll, hanem egymást hor~ 
dozó és segítő szeretetben. Ahogy a „templomosok” élete Szentlélek nélkül 
nem ér semmit, beszéljünk ennél a szeretetnél a „hívőik” hitetlenségéről,, 
ítélgetéséről, gőgjéről, polgári foglalkozásban előforduló hűtlenségről. Don-
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tőén fontos, hegy igaz kegyességben járjunk,hogy a gyűlölködő világnak
utat mutathassunk.

A VASÁRNAP JELLEGE. Az evangélium (Máté 6, 24—34) arra 
mutat rá, hogy Isten országa igazságát nem hitetlen aggodalmaskodás, 
hanem Istenbe vetett bizalom és az Úrnak való szolgálat által nyerjük el. 
Az epistola viszont rámutal arra, hogy Isten igazságában a Szentlélek' 
által járhatunk. Az igaz embernek kegyessége az epistolánk értelmében 
kifejtett felebaráti szeretet. Téma: az igaz ember kegyessége.

Gyöngyösi Vilmos.

Szentháromság utáni 16. vasárnap
AZ ALAPIGE (Ef. 3, 14—21.) JELENTÉSE. A szakasz az apostol 

imádsága olvasóiért, egyben lezárása az efezusi levél első nagy részének, 
az 1—3 fejezetnek. Az apostol nagyszabású gondolatmenete Isten titkáról, 
a Krisztusban kinyilatkoztatott üdvtervről — ez volt eddigi gondolatmene
tének tárgya — tehát térdreborulással zárul. Az átmenet: „Ezokáért” 

\  (14. v.). Amit az apostol fejtegetéseivel el akar érni, imádságra kénysze
ríti. A gyülekezetért való imádkozás még az igehirdetésnél is nagyobb 
szolgálat.

A gyülekezetért mondott imádAágjnak három része van: a megszó- 
lítás (14—15. v.), a kérés (16—19. v.) és a doxológia (29—21. v.).

1. 11—15. v. A térdhajtás a hódolat kifejezése. Ebben az imádkozó 
magatartásban benne van Isten fenségének megvallása. Felséges Isten az, 
akihez imádkozik. .És ugyanakkor: Atya. („A mi Urunk Jézus Krisztus 
nak” —• kifejezése a legrégibb kéziratokból hiányzik). Szent félelem [és 
gyermeki bizodalom: ez az igazi imádság alaphangja. — A 15. vers 
értelme: Akitől létét nyeri minden teremtmény mennyen és földön. A 
világhatalmas Istenhez, mindenek teremtőjéhez száll az imádság, nem 
egy kis vallásos társaság kuckó-istenéhez.

2. 16—19. v. A kérésnek első lépcsője a 16b v.: a Szentlélek erősítse 
meg bennünk a ,.belső embert". Hogy ez mit jelent, azt fejezi ki a 17—18/a 
v. A belső ember élete: hit és szeretet. Ebben a  kettőben való imegerősö- 
dést kéri az imádság. A 17. v. képe: Krisztus lakik az emberi szívben 
mint egy otthonban, lakásban. Jelentése: Krisztussal való állandó szemé
lyes közösség. A „lakozás”_képében az állandóság óhaja jelentkezik. A 
szív középpontjában az „én” helyére Krisztus kerül (H. Rendtorff). Nem

.misztikus közösség, hanem a hitnek reális közössége, amely a bűnbocsánat 
állandó vételében, mindennapi engedelmességben nyilatkozik meg.
18/a. v.: „szeretetben meggyökerezvén -s alapot vévén”-kifejezésben ismét 
két képet találunk: a gyökér és a fundamentum kópét. A keresztyén err. 
bér életének bele kell épülnie a szeretetbe. Élete állandó elemévé kell 
válni a szeretetnek. Lám, a hitnél is és a szeretetnél is az állandósulásra 
esik a hangsúly az apótól imádságában. „Szeretet”: Isten irántunk való 
szeretetének és az ebből fakadó, emberek iránt való szeretetünknek kife
jezése. A keresztyén szeretetnek ez a két motívuma nem szakítható él 
egymástól; itt talán mégis inkább a másodikra esik a hangsúly.

Az első után következik a kérés második lépcsője a 18. v. folytatá
sában és a 19. v.-ben. Pontos fordítása: „ ...hogy  képesek legyetek meg
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érteni minden szentekkel együtt, mi a szélessége és hosszúsága és mély
sége és magassága (az Isten üdvtervének), és képesek legyetek íneg- 
ismemi Kriszlusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, míg végül 
beteljesedtek Istennek egész teljességével”.- A kérés második lépcsőjének 
tárgyalása tehát az ismeretben való előrehaladás, mégpedig Isten titok
zatos, csodálatos, betekinthetetlen (ezt fejezi ki a szélesség, hosszúság, 
magasság, mélység) üdvözítő tervének és — ami ugyanaz — Krisztus 
megismerhetetlen szeretetének megismerésében. (Figyeljünk a görögben 
jelentkező szójáték ellenmondásának csodálatos valóságára; megismerni 
azt, ami messze túlhaladja az ismeretet.). — Ez a második lépcső csak 
az első után érhető el. Csak olyan embernek tárulnak meg egy jobban a 
szemei Isten üdvözítő tervének és Krisztus szeretetének mélységére, aki 
növekszik a hitben és a szeretetben. Figyeljünk az eredeti szöveg célhatá
rozói kapcsolatára: „ ...hogy képesek legyetek...” — A -végső cél is itt 
van: az Isten teljességével, azaz az Isten szeretetével való betöltetés. A 
belső emberében, azaz hitében és szeretetében, erősödő keresztyén egyre 
többet ismerhet meg az Isten szeretetéből, mig majd az eschatológiai jövő
ben egészen megtárul előttünk az Isten lényének, az ő szeretetének végte
lensége; betöltetünk vele teljesen.

Az apostol kérésének tárgya tehát összefoglalóan: A keresztyén 
ember növekedése, ami a hitnek és a szeretetnek vonalán történik, de 
ennek nyomán az ismeret vonalán is el egészen az Isten teljes meg
ismeréséig.

3. 20—21. v. Az imádságnak doxológiája három gondolatot fejez ki:
a) Isten mérhetetlen többet tehet annál, ahogyan azt mi gondolata

inkban megfogalmazzuk és imádságunkban eldadogjuk. Az imádság vagy 
a teológia meg sem közelítheti azt, amilyen csodálatosan végbeviszi Isten, 
amit elkezdett.

b) Az Isten már dolgozik is ezen („a mibennünk munkálkodó erő 
szerint”). Amiért az imádkozó könyörög, már megvalósulóban van. A 
Szentlélek ereje máris munkálkodik érte a gyülekezetben.

c) Ezért legyen hát Néki dicsőség: Még pedig az ekklesití-ban, tehát 
a gyülekezetben s az anyaszentegyházban. A váltakozó nemzedékeken át 
egészen az örökkévalóságig. Magyar bibliánk „nemzetség”.szava itt (21. v.) 
nemzedéket, generációt jelent. (A 15. versben más görög szó van, amely 
nemzetséget, törzsét jelent.) Ez a dicsőségmondás elválaszthatatlan Krisz
tustól. Érette, Benne dicséri az egyház az Istent („a Krisztus Jézusban”).

HOMILETIKAI IRÁNY. Igehirdetésünk témáját az alapige köz
ponti gondolata adja: A keresztyén élet fejlődése. Nehezedjék rá a lelki
pásztorra hivei belső hitbeli növekedéséért érzett felelősség, ahogyan 
térdrekényszerítette ez a felelősség az apostolt. Ha igazi a készülése, 
bizonyára úgy megy a szószékre, hogy előbb titkos kamarájában hasonló 
imádság fakadt szívéből. — Lehet a mi gyülekezetünkben növekedésről 
prédikálni, ahol még legtöbben el sem indultak? -— vethetnénk ellenünk 
éppen evangélizáló körökből. Lehet, mert nincs olyan gyülekezet, amely
ben ne lennének elkorcsosodott, a fejlődésbe megrekedt,, erőtlen ,,belső 
emberii” keresztyének. De nem mindnyájan azok-e a megkeresztelt, temp
lomjáró hívek?! — Az igehirdetés menetét igénk magától adja: A keresz
tyén élet növekedése a hitben, szeretetben, ismeretben egészen a végső
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itt szó volt. azt csak az Isten teheti meg; ezért volt az egész ige tulajdon
képpen a lelkipásztor imádsága; de az Isten megteheti sokkal csodála
tosabban, sőt már teszi is; legyen övé a dicsőség ebben a gyülekezetben 
az utánunk következő nemzedékekben is!

A VASÁRNAP JELLEGE. Az óegyházi evangélium a naini ifjú 
története (Lukács 7, 11—17). Kapcsolószála az epistolával erőltetetten 
húzható meg. A két perikópa nem ad egységes témát a napnak.

Veöreös Imre.

Szentháromság utáni 17. vasárnap
AZ ALAPIGE (Ef. 4, 1—ú.) JELENTÉSE. A szakasz kiinduló 

pontja az 1. vers: Általános intés keresztyén, életfolytatásra, amely a 2. 
verstől az egységre való felhívásban konkretizálódik, a levél hátralevő 
fejezeteiben pedig más keresztyén életszabályokban. „Kérlek” helyeit 
inkább „intelek,,. — „Járjatok”: az életfolytatás kifejezése, amely a to
vábbi intésekben is előfordul (4, 17; 5, 2. 8. 15.). ■— „Fogoly vagyok 
az Ürban”: keltős értelmű. Tömlöc rabja (levelét fogságból írja) és 
Krisztus foglya. Ezzel a személyes vonással intését húzza alá. Az ige 
súlyát, megadhatja vagy hitelét elveheti a személy, aki szólja.

Az egyes intéseket megelőzően ez az 1. vers megmutatja a keresztyén 
élet egységét: nem törik szét ezer szabályra. A keresztyén élet — válasz. 
Egyetlen szabály; Isten hívására való felelet legyen az egész élet. Az 
„illik”_szó az eredetiben a mérleg képét tartalmazza, helyesebb fordítása: 
megfelelő. Elhivatásomnak megfelelő, ahhoz illő legyen az életem. „Elhi- 
vatás”, „elhivatni”: Istennek az egész életre szóló döntő megszólítása, 
lásd a tanítványok elhívását. Isten üdvösségemet munkáló cselekedeteinek 
sorában egy láncszem (Róm. 8, 29—30.), amikor üdvösségem felől való 
végzése számomra személy szerint nyilvánvalóvá válik s megcsillan előttem 
az út vége, ahová hív: az örökélet (Ef. 1, 18.).

A 2—6. vers az ,, elhivat ásnak” megfelelő életet rajzolja, a keresz
tyének egymáshoz való viszonya terén az egységben. Még pedig két mozL 
dulattal. Ab egyik nyomán megtárul a keresztyének egysége, mint adott
ság : 4—6. v; a másik nyomán mint feladat: 2—3. v.

Az első: A keresztyének egységének vannak nagy tényei. Ilyen ja 
„test" (4. v.): a gyülekezet, az anyaszentegyház. Minden keresztyén az 
e g y  anyaszentegyházhoz tartozik. — Ilyen a Szentlélek (4. v. „Lélek”) . 
Minden keresztyénben ugyanaz a Lélek dolgozik. — Ilyen a reménység: 
egy a cél, ahová mindnyájunkat hív az Isten (4. v.). —• Egy az Űr: 
Krisztus. (5. v.) . — A következő két összekötő kapocs szorosan egybetartózik: 
hit és keresztség. Az egyik belső, a másik külső kapocs. Minden keresztyén 
hitnek ugyanaz a tartalma: Jézus Krisztus. S összefűz mindnyájunkat az 
ugyanazon egy keresztség. — Végül —. s ezzel teljes a Szentháromság .— 
a keresztyének egységének legfőbb biztosítéka: az Isten. Még pedig azzal, 
hogy mindenkinek egyformán Atyja, egymásközt tehát testvérek vagyunk 
(6. v .) ; mindeneknek egyformán felette álló, felséges, hatalmas Istene 
(„mindeneknek felette van”) ; mindenek egyformán eszközök kezében tervei
nek végrehajtására („mindenek által”) és mindenekben egyformán jelen
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van („mindnyájatokban” : 6. v. bibliánk „munkálkodik” szava magyar 
betoldás).

Á másik: A keresztyéneknek ezt az egységet meg is kell őrizniük, 
erre való buzgó törekvéssel. „Igyekezvén’: buzgón törekedvén (3. v.). Az 
egységhez több minden kell a részünkről! Kell hczzá hiánytalan alázat. 
(„teljes alázatossággal”, 2. v .) ..Büszkeség, gőg, rivalizálás, önmagunknak 
mások fölé való emelése mindig megtöri a közösséget. — Kell hozzá 
hiánytalan szelídség („teljes szelídséggel” 2. v.).Harag, indulat mindig 
szembeállít a másikkal. — Kell hozzá ihosszútűrés (2. v.). Türelem, meg
bocsátás a másikkal szemben. Ugyanezt még világosabban kifejezi igénk: 
„elszenvedvén egymást szeretetben”. A másik hibáinak, kellemetlen tulaj
donságainak, bűneinek szeretetből fakadó elhordozása nélkül nem lehet 
emberek között igazi közösség. S kell hozzá 'békesség (3. v.). A békesség
nek kapcsai fűzhetnek egy.egy keresztyén közösséget egységbe.

HOMTLETIKAI IRiÁNY. Igénk a keresztyén egység gondolatával 
foglalkozik. Mondanivalója időszerű több viszonylatban is: a gyülekezet 
körén belül, a keresztyén családon belül, felekezetek között, a világ keresz- 
tyénségében. Mind a négy viszonylatban égetően fájdalmas az egység, 
békesség hiánya.

Ezeket ,a gyakorlati területeket szem előtt tartva és az alkalmazás 
során ezekre tekintve, — beszélhetünk igehirdetésünkben először a keresz
tyén egység meglévő lényeiről (4—.6.), azután a keresztyén egység meg
valósításáról a magunk körében (2—3. v.), amelyre hajtórugó csak az 
Isten belső elhívása lehet (1. v.).

Az említett négy viszonylatban az alkalmazásnál igénknek más és más 
vonásai kerülnek előtérbe. A gyülekezetre vonatkozólag arra kell felhívni 
a figyelmet, hogy mennyire nem érzi a mai gyülekezet — különösen a 
városi, de a falusi sem mint gyülekezet — az összetartozandóságát. Nem 
dolgozik bennük szent kohéziós erő. — A keresztyén családnál a lég. 
időszerűbb üzenet: „elszenvedvén egymást szeretetben”. Szétzilálódik 
minden házasság, amelyben nem tudnak egymásnak megbocsátani, egymás 
természetét elhordozni felülről kapott szeretetben. — Felekezeti viszony
latban nem árt ha egyszer rávilágítunk arra, ami nem szétválaszt, hanem 
összekapcsol, — anélkül, hogy lealkudnánk bármit az evangélium reánk 
bízott tiszta igazságából. — Ez már át is vezet az anyaszentegyház 
egységéhez, amely megvan minden felekezeti szétszakadozottság ellenére 
is, mégpedig nemcsak a „keresztség”, hanem a „hit” (5. v.) vonalán is. 
Azokkal, akik a világ különböző keresztyén egyházaiban, különböző tanté
telek formájában, de hiszik, hogy Jézus a Krisztus, az ő Megváltójuk. — 
egy vagyok a szentek közösségének egységében. Az ökumenikus mozgalom
nak éppen az a jelentősége, hogy ebből valamit megéreztet, sőt találko
zásaiban meg is valósit.

A VASÁRNAP JELLEGE. Az óegyházi evangélium (Lukács. 14, 
1—11-) az alázatosság dicséretével nagyszerűen kapcsolódik az epistolához, 
amelynek témája: a Lélek egysége.

Veöreös Imre.
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Szentháromság utáni 18. vasárnap
AZ ALAPIGE (I. Kor. 1, 4—9.) JELENTÉSE. Igénk kulcspontja

A 9 . versben van. Keresztyén életünk és létünk alapja Isten kegyelmi ki
választásán nyugszik. Isten hívása üdvösségünket szolgálja. Az ő Fiával való 
közösségre hívott el. Ezzel életünket egybekapcsolta Krisztussal, hogy ő 
éljen bennünk (Gál. 2, 20.). Ez a közösség, eggyólevés nem kétes értékű 
emberi élményeken és elgondolásokon nyugszik, hol mindig az énen van 
•a hangsúly, hanem Isten objektív lényein. Ilyen a kereszfeégünk, melyben 
Krisztus halálával és feltámadásával lettünk eggyé (Róm. 6, 3—4.). Az Úr
vacsorában feláldozott teste és vére által szerzett üdvösség a mienk. (I. Kor. 
10 10.). Isten mint szegényeket és semmivel nem bírókat választott ki

.minket (I. Kor. 1, 27—29.).
Senki ne kérkedjék tehát keresztyén életével, munkájával, nagyságával, 

vagy ahogy újabban szokás: megtérésével, újjászületésével vagy térítő mun
kájával. Gazdagságunk Isten elhívásában, Krisztusban van. Általa viszont 
lehetséges az ,,új gazdagoknál" nagyobb, minden beszédben és ismeretben 
való gazdagság: 5. v. Sőt semmi kegyelmi ajándékban nem szűkölködtek 
a korinlhusiak: 7. v. Hisz ahol Krisztus van, ott Szentlélek is van és ahol 
.Szentlélek, ott a Szentlélek adományai is. Ebből is látjuk, hogy mindez 
nem emberi képesség, munka, akarás, hanem kegyelmi adomány aszerint, 
amint hittel fogadták és a Krisztusról szóló bizonyságtétel megerősödött 
náluk: 6. v.

A gyülekezet így várja Krisztus Urunk megjelenését: 7/b. v. Krisztus 
{mindent bezáró, befejező, ítélő kinyilatkoztatása még hátra. van. Pál azonban 
abban a reményben ól, hogy a gyülekezet feddhetetlennek találtatik e napon. 
Ez azonban megint, csak nem a gyülekezet, vagy az egyes keresztyén képes
sége, vagy érdeme alapján lehetséges, hanem Krisztus az, aki mindvégig 
'megerősít és megtart: 8. v. A gyülekezet minden gazdagságában és minden 
kegyelmi adományával is szegény és tökéletlen és semmiben sem dicsekedhet, 
semmi földi értékre nem építhet. Isten hívta, Krisztus meggazdagította, 
a Szentlélek minden adománnyal megajándékozta, Krisztus az utolsó napig 
erősíti. Ö csak mindezt hittel fogadja. Sala gratia, sola fide.

Mind e felett méltán adhat hálát Pál és adhat hálát minden keresztyén. 
Nem is lúd mást cselekedni: í. v.

HOMILETIKAI IRÁNY. Kiindulhatunk abból, hogy tapasztalat szerint 
mind a bűnös, mind a hívő élete bűnös. Lehetséges-e hát keresztyén élet? 
Mutassunk rá az igazi kegyességre, a keresztyén élet alapjára, jellemvoná
sára és jövendőjére. Az önmagára építő elbizakodott kegyességgel szemben, 
hangsúlyozzuk, hogy Isten kegyelme érlel minket az utolsó napra.

A VASÁRNAP JELLEGE. Az evangélium (iMt. 22, 34—46) arról szól, 
hogy az Írás alapja Isten és felebarátunk szeretető. Erre azonban osak az 
képes, akit Isten kegyelmével elhívott (epistoila). Téma: Igaz keresztyénlség.

Gyöngyösi Vilmos.

Október 6.
SZABADON VÁLASZTOTT ALAPIGE (Joel 3 : 12—17.) JELEN

TÉSE. Nem tudjuk pontosan meghatározni a dátumot (Kr. e. kb. IV. sz.) 
és a helyét amikor és ahol elhangzott e prófétai felhívás. Annyit azonban 
■tudunk, hogy akkor temetővé változott hazája. 1 : 4-beri. olvassuk a pusz
tulás kíméletlenségét, 2 :9 —10-ben a pusztító vész hatalmát. Nemzete 

•pvMztulásábah Isten ítéletét' látja. A pusztító tehát csak eszköz, az 
Ür rendeletének végrehajtója, amely Isten célja érdekében működik.
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E  meglátás alapján hívja, népét megtérésre. Még m o s t, a romlás, 
idején sincs későn, ha teljes szívük szerint az Űrhöz térnek. Böjtölés, 
Bírás, és kesergés a belső, mély bűnbánatnak külső jele és megnyilatko
zása .2. v.). A szív megszaggatása a bűnbánat őszinteségét jelenti a 
képmutatással és a felületi meghatódottsággal szemben, amelyet a ruha 
megszaggatása jelképez. A megtérés lehetősége onnan van, hogy még 
nyitva az ajtó Istenhez: könyörülő, irgalmas, késedelmes a haragra, nagy 
kegyelmű és bánkódik a gonosz miatt. Tehát Isten örül a megtérőnek. 
(Újszövetségi gondolat felfokozottan ugyanez: jobban ö rü l..  ) A 14. v. 
Jiátha” (vagy a parallel helyek Ámos 5:15, Jónás 3:9 „talán”) szava 
bizonytalanságot jelentő értelme megvéd attól a gondolkozástól, amely 
üzletfélként állítja szembe a bűnbánó embert a könyörülő ú rral. Isten 
nem a bűnbánatért, hanem a bűnbánónak kegyelmez; kegyelmez önma
gáért, az egyetlen áldozatért: Krisztusért. 15—17. v.: A bűnbánati artás- 
bán az egész népnek részt kell vennie; vénektől kezdve a kisdedekig, 
papoknak is. A megtérésből senki nem maradhat ki, mert az egész nép
ről van szó.

Nem hallgathatjuk el, hogy mind a csapás, mind pedig a fenyegetés 
leírásának eschatologiai jellege is van a történeti tényszerűségen kívül. 
Viszont ez a körülmény még inkább aláhúzza az Ige követelését és sür
getőbbé teszi a „még most” kegyelmének felhasználását.

HOMILETIKAI IRÁNY. Október 6-i nemzeti gyásznapnak is ép 
úgy, mint más nemzeti ünnepeknek, igen nagy kísértése van: vagy embe
reknek való hódolás, azok ünneplése; vagy emberek, ha mindjárt ellenség 
is, gyalázása. Akármelyik irányban ragadtatja el magát az „igehírdető”, 
mindenképen téved. Nemzetünk vértanúi és nagyjai csak eszközök Isten 
kezében. Ebben van „dicséretük”, ha és hogy Istentől vannak. Ez a  
gondolat megvéd másik irányban attól, hogy a zsarnokok és pusztítók 
elleni mennydörgés domináljon beszédünkben. Ha ezt nem látjuk meg, 
csak felületi lehet a bűnbánatunk, vagy nincs is bűnbánatunk, hanem csak: 
hazafias frázisokat halmozunk. Isten a centrum, még a nemzeti gyásznap 
igehirdetésében is! Csak úgy van helye ünneplésünknek a templomban és 
úgy van értelme, ha nem magyarkodást végzünk, hanem magyarságunk
nak szóljuk az Isten szavát. Lejárt az ideje a gyászlobogós ünnepléseknek.. 
Ugyanazt tettük mint Joel honfitársai, csak ép fordítva. Azok megszag
gatták ruháikat, mi meg gyászpompával ünnepeltünk (pedig az előbbi 
jobban illett volna!).

Isten nemcsak centrumban áll, de megszabja az ünneplés mikéntjét is: 
szíveteket szaggassátok meg! Minden október 6-áknak ez az Isten szerint 
való céljuk. Az, hogy nemzetünk történetében oly sokszor megismétlődnek 
az október 6-ák, mutatja, hogy a felületi meghatódottságnál mélyebben 
nem akarunk megmozdulni. Megtérés és ébredés jelei csak itt-ott mutató 
koznak, de nem oly általánosan mint Igénk kívánja. Reámutathat az 
igehírdető a keresztyén felelősségre, amellyel e tekintetben is tartozunk 
egymásnak. „Fújjatok kürtöt a Sionon!” — ennek kell lennie a mai ige
hirdetésünknek. Harcra való riadót jelentsen egyéni és közösségi bűneink
kel szemben. A bűnbánat pedig az imádságban realizálódik (17. v.). Éppen 
mai időnk emlékeztethet bennünket arra, hogy nem lehet soviniszta öncélja 
még a nemzetnek se:::. Hisz ebben az esetben az október 6-ák „nagy
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temetőt" jelentenek csupán s tényleg fogcsikorgató bosszúlihegés lehetne 
csak éltető elemük; ds a nemzeti közösségben is egyének élnek, sorsában 
egyének osztoznak s benne egyéneket szólít meg Isten. Szólítását hangoz
tatja az Egyház s az életre vezető útat pedig világosan mutatja nekünk 
Krisztus. Ö a megoldás itt is. Ö a reménység most is, aki október 6-át 
ú j élet bölcsőjévé teszi a megtérőnek. Síkos Lajos.

Aratási hálaadó ünnep. (Szt. u. 19. vas.)
AZ ALAPIGE (II. Kor. 9, 6—11.) JELENTÉSE Textusunk egy 

.szakasza Pál apostol buzdításának, melyet a jeruzsálemi gyülekezet Ínsé
gének enyhítése érdekében a korinthusi gyülekezethez intéz.

1. a) Az adakozásra való felhívás során beszél Pál a minden kegyel
mét gyülekezetére árasztó Istenről (8. v.) Ez a kapcsolódási lehetőség 
az aratási hálaadó ünnepen. Isten az, akinek hatalmában áll (dünatei) 
ránk árasztani minden ktgyelmét. Parasztnépünk kétségtelenül nagy 
fáradozását és nagy munkateljesítményét ne magasztaljuk. Ezt úgyis 
megteszik sokan, akik kegyeit keresik. A mi igehirdetésünk fel felémutatás 
legyen. Az Ö kezében van az áldás, amink van, tőle kapjuk. Nagy dolog 
aratás és cséplés után nem dagadó kebellel, önelégültséggel betelten, 
hanem alázatos hálaadással megálluni a szérűn és a csűrben és a mag
tárban — meg a templomban is. Istentől kapott világossággal látnunk 
kell, hogy valóban tőle jön az erő, az eső, a növekedés és minden; csak 
így tudjuk megőrizni magunkat az elbizakodottságtól.

b) „Minden kegyelmét” ránk árasztja (8. v.). Ezt az aratás gazdag 
ajándéka nem meríti ki. A „pasa charis” testi javaknál, kenyéráldás
nál jóval többet jelent. A kegyelem teljessége Krisztus. Az aratás kegyelme 
túlmutat önmagán, nemcsak a világkcrmányzó Istent látjuk, az Atyát, 
hanem a megváltó Istent, aki Jézus Kriszusban magához ölelte a gyüle
kezetét. „ Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyá
junkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” 
Aratási hálaadó ünnepen a gyülekezetnek ezzel a Krisztusban minden 
kegyelmet elnyert örömmel kell Isten felé fordulnia.

c) ^Hatalmas arra" (8. v.) — nem beteljesülés, (hanem lehetőség. 
A teljes írás bizonyságából tudjuk, hogy Isten mindenkire ki akarja árasz
tani kegyelmét, aki azt befogadja. Mégis megakad az ő  akarása nagyon 
sokszor az emberi akaraton, amely Isten akaratához való engedelmes hozzá- 
simulás helyett ellenszegül. A gyenge gabonatermés után és mindent 
elepesztő szárazság kellős közepén az aratási hálaadó ünnepen is pana. 
szolkodó, siránkozó szívnek meg kell hallania: Istennek hatalmában állott 
"volna ránk árasztania minden kegyelmét, ha nem így történt, miattunk 
történt. A „térjetek meg" megnemhallásának az időjárásban és termés- 
eredményben' is meg lehet á maga -következménye.

2. a) „Auterkeia” — teljes ellátottságot jelent (8/b. v .) ; ilyen ellá
tottság állapotában él a gyülekezet. Nem lehet olyan kevese, aíúi elég né 
lenne, és amiből adni ne tudna a még kevesebbel bírónak. 1947-ben, fe j
adagot és vetőmagot alig-alig kiadó terméssel, B-listázottan, kisfizetésű 
állásban is — „mindenkor, mindenben” lehet teljes megelégedettségben 
hálát adni azért, ami van, ahelyett, hogy azon rágódnánk, ami nincs.
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b) Csak a külső körülményektől független teljes megelégedés gazda
godik meg minden jótéteményre. (Lásd: szegény asszony két fillére). így 
lesz az Isten ránk kiáradó áldásából általunk sokak számára áldást 
a kegyelem így munkálja az adakozást. Szétbonthafelanul összetartozik 
ez a kettő. Aratási 'hálaadó ünnepen a sok és kevés egyformán úgy 
álljon előttünk, mint Istennek sáfárságra adott áldása..

3. Az adakozásban döntő a szív indulata (7. v.). Két veszedelemre 
figyelmeztet Pál: lehet adakozni a veszteség miatt fájó, szomorú szívvel, 
és kénytelen-kelletlen, kedvetlenül. Egyiket sem szereti az Isten, ő  a 
Jókedvű adakozót szereti”.Ezt állítja elénk (9. v.) a zsoltáríró szava is 
ószövetségi példaként (Zsolt. 112, 9.) Ez a  jókedvű adakozás azoknak 
az embereknek a képessége, akik Krisztus igazsága birtokában vannak 
(9—10, v.). Ezek az emberek engedik magukon keresztül érvényesülni 
annak akaratát, aki ,magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül ád,” 
a földi vetést és az igazság gyümölcsét is sokasítja — növeli, hogy teljes 
legyen a jószívűség (10—11. v.).

4. Az adakozásnak, áldásvetésnek az aratása áldásaratás. 11. v.; 
.általunk hálaadást szerez az Istennek.” (Lásd 12—15. verseket.) Ennek 

kell mozgatnia, indítania minden jótéteményt: általa Isten nevére száll 
dicséret és hála. — Továbbá: az adakozó készség és anyagi (íratásunk 
között rejtett összefüggés van (6. v.). „Aki szűkén vet”, — szűkmarkuan 
adakozik, „szűkén is arat” — szűkén fog csöppenni Istentől az áldás. 
Aki pedig „bőven vet”, — hálaadással ad, az „bőven is arat”, mert ömlik 
rá az áldás Isién kezéből. Az adakozásban a mérték sohasem a mennyiség, 
hanem a szív indulata. Nem mintha minden egyes „befizetésre” kamatos
tul várhatnánk a „térítést”, azonban biztosan számíthatunk arra, hogy 
a jókedvű adakozó nem fizet rá az adakozásra, mert Ura gondot visel rá.

HOMILETIKAI IRÁNY. Igehirdetésünkben csendüljön meg a hála 
szava, de ugyanúgy az álcjs kötelezése. Igénk hathatósan ébresztheti1 a 
gyülekezet tagjainak egymás iránti felelősségét és a gyülekezeteknek 
egymás iránti felelősségét.

VASÁRNAP JELLEGÉT az artási hálaadás gondolata szabja meg.. 
Evangéliuma: Lukács 12, 15—21, mely a munkánk eredményéből támadó 
hamis biztonságérzettől óv. • Tekus Ottó.

Szentháromság utáni 20. vasárnap
AZ ALAPI.GE (Efez. 5, 15—21) JELENTÉSE. Az efezusi levél 

második része buzdítás és útmutalás; „Járjatok úgy, mint illik elhiva- 
tástokhoz”. (4, 1.) Ezeknek az utasításoknak egyik szakasza általánosság
ban az egész gyülekezethez szól, a másik külön-külön asszonyoknak, férfi
aknak, gyermekeknek stb. A gyülekezethez szóló utasítások szakaszát 
zárja le ez a perikápa. Az egyes utasítások összefoglalásaként itt az 
apostol bölcs, életre buzdítja a gyülekezetét (15. v.). Ez a bölcsesség* ne;m 
„e világ bölcsessége” (I. Kor. 2, 6—7), hanem „Isten bölcsessége” (I. Kor. 
1, 24.). E kettő élesen szembenáll egymással. Isten bölcsessége bolondság 
e világ szemében, és e világ bölcsei bolondok az Isten előtt. (I. Kor. 3, 
18—19.). Az apostol által ajánlott bölcsesség tehát nem e világ hitetlen 
életbölcsessége, nem is a langymeleg megalkuvás bölcsessége, hanem 
o keresztyén ember hittel körültekintő világossága.
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A bölcs keresztyén tudja, hogy gonosz időben él, t. i. ennek a hiába. 
val'ság alá vettetett, bűn alá tekesztett világnak mindenkor „gonosz” 
napjaiban (16. v.). A ,,gonosz” szó mögött az ördög, képzete húzódik meg, 
A „napok gonoszok”, ez azt jelenti, hogy az ördög mint ordító oroszlán 
szerte jár, keresve, kit elnyeljen (I. Pét. 5, 8.). Életveszedelemmel teljesek 
tehát a napok az „élet” számára (Ef. 2, 1; 5, 14.). Akinek tehát élete 
van a Krisztusban, az vigyázzon és látó szemmel előretekintve (15. v.) 
járjon az életveszedelem között: bölcsen.

A gonosz napokon alkalom („alkalmatosság” 16. v.) is nyílik szó. 
munkra az Ür akaratának teljesítésére: Az, alkalom nem tűr tétovázást, 
halogatást. Ezért kell megértenünk, micsoda ez alkalommal, most az Úr 
akarata. A keresztyén életbölcsesség nem általános igazságok tára (ilyen 
általános igazságai is vannak ugyan), hanem az Űr mindig új és aktuális 
akaratára való figyelés. Készség, ébrenlét, (hogyha szól az Ür,. az alkalom 
né szálljon el hasztalanul, hanem megértsük az Ő akaratát (17. v,).

„Áron is megvegyétek az alkalmatosságot,” — az alkalom (Isten 
akaratával való találkozás) eljön mindenképpen, de hogy akkor valóban 
az én alkalmam legyen és éljek az alkalommal, azért kell „áron megyeim: ’ 
azt. Az eredeti görög szó a >piac képét idézi fel. Valamit adnom kell érte, 
ami az enyém. Máté 13, 44—46: a szántó-vetq és kereskedő példázata, 
valamint a gazdag-ifjú és Zákeus története, meg Pál élettörténete is 
(Filippi 3, 7—8.) azt mutatják, hogy nagy áron, minden egyéb kincsü ; 

/árán kellett megvenniük a Jézussal való találkozás alkalmát. Nemcsak 
egyszer, hanem attól kezdve (Pál) mindig. Egyik megvette, másik nem.

Amikor itt az alkalom, akkor készen kell állnunk az Űr akaratának 
megértésére. Ebben a vigyázó készségben akadályozhat értelmet-tompíró 
erejével a bortól való megittasodás (18/a. v.). Minden mámor és Icábulat 
idetartozik. A  politika és hatalom mámora éppen úgy, mint a szexualitásé 
és a szépségé. Akármilyen emberi lelkesültség kerít a hatalmába, egyfor-. 
mán alkalmatlanná tesz a vigyázásra. Egy mámor azonban van, ami az 
Úr akaratának 'vigy ázásában alkalmassá tesz: 'ha a Szentlélekkel telje
sedik be (megtelítődik) valaki (18/b.). Ennek az „ittasságnak” (Csel. 
2, 13—18) a gyümölcse: zsoltárokban, dicséretekben és lelkiénekekben 
való beszélgetés és éneklés, meg a szívet megtöltő öröm kicsordulása, 
Urunknak való dicséretmondás (19. v.) és hála (20. v.) A bölcs embernek 
,,mindenkor, mindenekért” hála ébred a szívében. Csak az ostoba keresz
tyének hálátlanok. Ezek a gyümölcsök mir.d a készenlétet növelik. Ehhez 
a készenléthez tartozik a gyülekezetnek — a szövegkritikai vizsgálat ered
ménye szerint nem Isten, hanem; „Krisztus félelmében” egymásnak enge
delmes élete (21. v.). Ahol visszavonás, versengés, civódás van, ott nincs 
készség a szívekben Isten akaratának és az „alkalomnak” megragadására.

HOMILETIKAI IRÁNY. Az igehirdetésnek ezúttal Isten „alkalmat” 
nyújt arra,^ hogy gyülekezeteink elé állítsa az ige ítéletét mindenféle 
evilági kábítószerrel Isten országára teljesen alkalmatlanná lett állapota 
miatt. A ma általános keresztyén életére t. i. ez a legjellemzőbb: ahol 
a Jézushoz ragaszkodás és a mai egyházféltő konjunkturális vallásosság 
meg is van, teljesen hiányzik az isteni alkalomra, és az abban megnyilat
kozó isteni akafat megértésére való figyelem és készség. Az igehirdetésnek 
erre kell indítást adni: Aki urának vallja Jézust, az engedelmeskedjék
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neki. Hogy engedelmes lehessen, ahhoz keresse Ura akaratának megér
tését! Mutassak meg a „készültség” gyakorlati alkalmait: igehallgatás, 
napi elcsendesedés, imádság, lelkiközösség, gyülekezet. A katona parancsra- 
váró készültsége legyen ezeken!

A VASÁRNAP JELLEGE. Az esztelen bolondság példáját mutat
ják az evangélium (Máté 22, 1—14.) hivatalosai és u menyegzői ruha 
nélkül maradt enber. A bölcsesség útját mulatja az epistola az Isten egyes 
alkalmakkor felénkirányuló akaratának megértésére való készenlétben.

Tckus Ottó.

Reggeli könyörgés rendje
Á ldo tt szokás sok gyülekezetünkben legalább a téli hónapokban 

a reggeli templomi könyörgés. Igaz, résztvevői sokszor csupán iskolás
gyermekek és néhány öreg, de a megnyíló templomban mégis régi 
drága örökséget ápolunk: a gyülekezet reggeli istentiszteletét. Többek 
kérésére ehhez szeretnénk segítséget adni az alábbi renddel. A rra  nem  
gondolhatunk, hogy a mai körülmények közt a M atutinum gyüle
kezeteinkben hétköznaponként meghonosodhat. Ellenben szeretnénk 
megszabadulni attól a sivár reggeli könyörgéstől, amely a kezdő és 
befejező éneken kívül nem áll másból, m in t fogalmazásában, nyel
vezetében és tartalmában az imádkozó gyülekezet számára követhetet
len 7— 8 perces agendáris imádságból. Reggeli könyörgési rendünket 
Budaker Oszkár, fakultásunk egyik gyakorlati teológiai professzora, 
állította össze. Külön közöljük a reggeli lekciókat „Die Lesung fü r  
das Jahr dér Kirche“ c. munkából, amelyek mindig a vasáriutp 
üzenetét fe jtik  tovább. Reggeli könyörgésünk időtartama kb. 15 perc.

1. Kezdőének. (Váltogatott reggeli vagy dicsérő ének. Pap az oltárhoz 
megy.)

2. Az Atya, F iú , Szentlélek. Szentháromság egy igaz Isten 
nevében. Ámen.

3. Imádkozzunk: (L uther reggeli imádsága.)
H álát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy ezen az éjszakán minden kártól és veszedelemtől 
megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem ezen a napon is a bűntől és 
minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem a Te 
tetszésedre legyen. M ert én magamat, testemet, lelkemet és minde
nemet a Te kezedbe ajánlom. A Te szent angyalod legyen velem, 
hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam . Ámen.

4. Jöjjetek, imádjuk az U rat, aki minket a lk o to t t : . . .
Zsoltárrészlet, a gyülekezet imádságként ülve (hallgatja. A pap a zsol- 

táxrészlet olvasásába bevezetés, íxásíhely-megijelölés nélkül kezd. A zsoltár élén 
előforduló megjelölések: Dávid zsoltára, Ihálaadó zsoltár stB. elihagyandók, 
ugyancsak neim olvasandó a szöveg köziben a „szela s*em.
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1. ihél. Hétfő: 100. zsoltár. Kedd: 02. zsoltár 2—9. Szerda; 103. zsoltár
1  ('). Csütörtök: 8. zsoltár 2—-10. Péntek; 145. zsoltár 1—<13. Szombat: 150.
zsoltár-

2. iliét. Hétfő: 84. zsoltár 2—5. Kedd; 40. zsoltár 2—12. Szerda: 113. 
zsoltá r  1—5. Csütörtök: 140. zsoltár. Péntek: 148. zsoltár. Szombat: 98. 
zsoltár.

3. iliét. Hétfő: 93. zsoltár. Kedd: 95. zsoltár 1—7. Szerda: 103. zsoltár 
8—22. Csütörtök: 96. zsoltár. Péntek: 111. zsoltár 1—9. Szombat: 23. zsoltár.

Negyedik héttől ismét elölről kezdendő.
A zsoUárrészlét után:
Dicsőség legyen az A tyának és a F iúnak és a Szentiéleknek, 

miképen kezdetben volt, úgy legyen most és mindenkor és mindörök- 
kön örökké. Ámen.

5. Hallgassátok meg az igét, amely m eg ira to tt. . . .  (lekció) 
Utána; Boldogok, akik hallgatják és m egtartják Isten beszédét. Ámen.

6. Esetleg rövid írásmagyarázat.
7. Jertek, tegyünk vallást hitünkről: (apostoli hitvallás közösen 

hangosan)
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és föld

nek teremtőjében.
Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi 

Urunkban, aki fogantat ott .Szentiélektől, született szűz Máriától, 
szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszíttetett, meghalt és elte- 
m ette te tt; alászállt a poklokra, harmadnapon feltám adott halottai
ból, felment a mennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható A tyának 
jobbján, ahonnan eljő ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentiélekben, egy keresztyén Anyaszentegyházat, szen
teknek közösségét, bűnöknek bocsánatát, testnek feltámadását és az 
örök életet. Ámen.

8. Imádkozzunk: (rövid imádság: az alapigéhez esetenkint ké
szített szabad imádság, vagy az alábbi, IV. századi görög egyházi 
imádság)

Urunk, Istenünk! Te parancsoltál a világosságnak, hogy a sötét
ségből világoljon s te támasztottál bennünket ú j életre, hogy jór- ' • 
godat dicsérjük, kegyelmedért könyörögjünk. Vedd véghetetlen irgal
masságodba imádásunk és hálaadásunk áldozatát s add, hogy azt 
tudjuk kérni, ami üdvösséges. Tégy bennünket a világosság és nap
pal gyermekeivé s örökkévaló örökségünk örököseivé. Emlékezzél 
meg Urunk, gazdag irgalmasságod szerint egész egyházadról, m ind
azokról, akik velünk együtt imádkoznak, valamennyi testvérünkről, 
szárazon és vizen, vagy bárhol legyenek is királyi nagy országodban, 
kik kegyelmed segedelméből élnek. Áraszd rá juk  irgalm ad gazdag
ságát, hogy m int testben-lélekben megváltották és a hitben állhata
tosak mindenkor dicsérhessük csodálatos, szent nevedet. Jézus 
Krisztus, U runk által. Ámen.
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9. (Közösen hangosan imádkozva.) Mi Atyánk, ki a mennyek
ben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jö jjön  el a te országod. 
Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. 
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg 
a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezők
nek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosz
tól. M ert tied az ország és a hatalom és a dicsőség, mindörökké. 
Ámen.

10. Az Űr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete 
és a Szentiéleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

11. Befejező ének. (A kezdő ének utolsó, összefüggő versei; vagy a 
szentírási szakaszhoz énekeskönyvünkből bárhonnan választolt egy-két vers.)

Reggeli könyörgés alapigéi
s z e p t .  15-től ok t. 2 5 -ig

Szentháromság utáni 15, hét. Szeptember 15, iPiéld. 50, 4 9. Szeptember
16 I Tini 6 6—12. Szeptember 17. I. Kor. 7, 17. 20—24. Szeptember 18. 
Márk 6, 7—13. Szeptember 19. János 4, 31—38.. (Szeptember 20. Jel. 18,
1—2. l í —20. , „

Szentháromság utáni 16. hét. Szeptemlber 22. Jer. sir. 3, 22 3-. Szép- 
tember 30. Máté 15 1—9. Oiktóber 1. Máté 12, 9—21. Október 2, il. Kor. 9, 
Zsid. 10, 35—39. Szeptember 26. I. Péter 4, 12—19. Szeptember 27. Lukács 
21, 10—19.

Szentháromság utáni 17. hét. Szeptember 29. Róm. 13, 8—10. Szep
tember 30. Máté 15, 1—9. Október Máté 12, 9—21. Október 2, I. Kor. 9, 
16—23. Október 3. Gál. <5; 1. 4—15. Október 4. Ámos 5, 11—15. 21—24.

Szentháromság utáni 18. hét. Október 6. I. Thess. 4. 9—42. Október 
7. I. Ján. 3, 11—48. Október 8. I. János 4, 7—16a. Október 9. V. Mózes 
30, xi—16. Október 10. II. Kor. 8, 7.—45. Október 11. Cseh 5, 1—41.

Szentháromság utáni 19. hét. (Aratási Ihálaadó.) Október 13. Péld. 6, 
6—11; 10, 3—5; 30, 7—9. Október 14. V. Mózes 24, 14—15. 17—22. Október 
15. Fii. 4,’ 10—20. Október 16. Máté 9, 35—38. Október 17. János 4, 31—38. 
Október 18. Jel. 14, 14—20.

Szentháromság utáni 20. hét. Október 20. János 6, 14 29. Október
21 II. Mózes 16, 2—7a. 13—15. Október 22, Lukács 12—.15. Október 23. 
í. Kir. 19, 1—8. Október 24. Zsid. 9, 11— 45. Október 25. Zsid. 7, 23—28.

Vázlatok egy falusi magyar gyülekezet feegyességrajzához
Mikor vállalt?m a feladatot, sem nagyságát, rém jelentő;égét nem 

ismertem. Azóta látom, hogy ilyen rendszertelen munka mennyire csak 
javításra és kiegészítésre szoruló vázlat lehet. Mégis elindítom, _ hogy 
minél előbb bekapcsolódhassanak és jobbat adhassanak mások. Kérdéseket 
adok fel magamnak néhány szóban és arra adom feleletül megállapí
tásaimat.

Keresztyén család. F a  bibliai mérték szerint keresem az. evangélikus 
családot, nem találom. Minél jobban beleilleszkedett e világba, annal 
jobban elszakadt a másiktól. Ritkaság a tudatosan istentelen család, de 
a keresztyénségük se tudatos. Nem ellensége a hit dolgainak, de nem is 
ápolója feltétlenül. Tartozéka életének ez is, de nem létkérdése. Erkölcsi



felfogása a növekvő nemzedék előtt példa, de a föld, vagy a pénz az 
idegen istene már, ha nem is tudja. Az Isten nevével való átkozódás 
hozzátartozik munkájához mely sokszor visszatartja az ünnepszentelés- 
tői is. A negyedik parancsolatnál öregjeink csóválják fejüket a régi 
világháború óta. De az ötödik betűjének megszegésétől irtóznak. Ez a 
legnagyobb bűn a szemükben. A krisztusi értelmezés nem zavarja őket 
szitkok és haragok között. A házasságon kívüli nemi életet elítélik álta
lában, bár egyénenként a fiatalság címén sok felmentést adnak ifjaiknak. 
Különben egykések családjaink, de az ide vezető útat nem tartja bűnnek,, 
hanem olyan okosságnak, amelyet sikerült eltanulnia uraitól. A tulajdon
jogot régen ismerte és becsülte. Mások becsületére sohasem adott sokat. 
A hamis esküre is sikerült liánevelni őkjet. Bizony elkívánja gátlás 
nélkül a másét, de hiszen számára csak a cselekvés lehet vétkes. Ahol 
.másféle a család, az kivétel még akkor is, ha rendszerint azokról szok
tunk beszélni.

Keresztség. Megkeresztelt volta nem nagy jelentőségű előtte. Unoká
ját ugyan ünnepélyesen fogadja már gyermekévé Isten s gyülekezet színe 
előtt, de magát és fiát is suttyómba keresztelték Jánosra egy hétköznapi 
délután. Elmondhatjuk neki százszor, hegy a keresztelés nem egyszerű 
névadás, mert azt ,a szülők megbeszélték már a születés előtt és régen 
be is jegyeztették az anyakönyvbe. Tudják ők az igazságot.

Iskola. Döntő jelentőségű életében. Öreg korában is arra hivatkozik, 
amit ott tanult. Görcsösen ragaszkodik régi tudásához. Nem ellenőrzi 
ugyan annak igaz voltát, de csalhatatlannak tartja. Keresztyénsége dolgá
ban ez azt jelenti, hogy majdnem teljesen fejlődésképtelen. Az iskola 
talán nem is a fejlődés kötelezésére nevelt, hanem befejezettséget adott. 
Ha jót adott, akkor még rendben van, de gyakran adott hit dolgában 
tévedésből rosszat. Ahhoz is ragaszkodik. Megtanulta: „Szentek nincsenek, 
mert ember szent nem lehet.” A megszentelődésről szóló prédikációt ezen 
méri le és ejti el. És így van sok mindennel. Az iskola jelentőségét 
mutatja az a tapasztalat is, hogy a jó iskola áldott magvetését nem tudja 
elverni későbbi hitetlenség jégverése sem.

Konfirmáció. Sokszor ez az utolsó alkalom, amikor hit dolgában 
taníiá.st elfogadott. De mit? A racionalizmus szörnyű kátéi helyenként 
napjainkig irtják a hitet, eredményesen. Ezért egyházához nem is a hite 
köti, hanem a konfirmációi hűség'fogadalom. Amikor valami hűtlenség 
készül, nem a hitre figyelmeztetnek, hanem a konfirmációra. Az ismeret 
itt nem számit, a hit is kis jelentőségű, de az oltár előtt tett fogadalom 
és az áldás, mely régi szép versek alakjában, talán „a háziasság szent 
erényeivel” kötözte eredményesen az anyaszentegyházhoz.

Tcmploniozás. Nem üres a templomunk, pedig kicsiny az eklézsia. 
A 30—50 év közöttiek hiányzanak inkább. Megszokásból jönnek főképen, 
de nem szabad lekicsinyleni ezt a jó szokást. Különösebb lelki szomjúság 
.nélkül vannak jelen, de hallják az Igét. Nem rendíti meg őket, majdnem. 
mozdíthatatlanok. A dicséretet élvezik, az ostorc.zást jól birják, de nem 
sokat adnak rá. A személyes bizonyságtételre gyanakvóan néznek. Nagy
péntekei, óév estéjén a templomkerülck is ott vannak a gyülekezettel.

Bihliázás. Bibliája van. Keszegen nyomtatták és ett is vette a déc- 
öregapja. Büszke is rá, mutatja is, meg is őrzi. Csak nem olvassa. Ritka, 
aki olvassa, de az is szégyenli, mert a hitetlenek csúfolják érte. A régi 
háziáhitat kihalt, nem is emlékeznek rá, az új még idegen nekik. Biblia
órákra inkább az asszonyok és fiatalok járnak. Kegyességi iratot is ritkán 
olvas a Harang-szón és naptáron kívül.
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Éneklése. Énekeskönyve közelebb van szívéhez, mint a Biblia. Szeret 
énekelni nemcsak a templomban, hanem gyakran otthon is. A fiatalok 
kezdik, vagy az asszonyok, de a férfi is beledörmög, vagy legalább is, 
elhallgatja. Gyermekeivel szívesen énekeltet mások előtt is. Legkedvesebb 
énekei: Szegény ítejem hová hajtnálak és Isten felséges adománya. Az a 
bizonyos eltévedt juh nem ő maga, hanem a dédapja lehetett, az a „'meg
gondolatlan” pedig, aki a Bárány elé igyekszik, amint éppen van, az. 
unokája. Pedig az evangéliumot énekben veszi be legszivesebfcen. Itt 
idegenkedik legkevésbbé az újítástól, mert hamar legyőzi szívét az ének 
szépsége.

imádsága. Imádsága van. Igaz, hogy nem mindig állja ki a minő
ségi próbát. A munka kezdésekor felsóhajt, végzése után is hála Istent 
mond, de ez gyakran csak a természetes ember sóhaja, A tanult imádsá
got szereti, vagy könyvből imádkozik. Nagyon szemérmes ebben. Közös
ségi imádságra a nagy átlag nem volna kapható. Templomban nem; 
mindig imádkozik együtt az igehírdetővel, ez talán nem is az ő hibája,, 
de a Miatyánkba belekapcsolódik. Elrejti imádkozó életét az is_ akinél 
van. Képmutatásra itt nincsen példa. Nem tusakodó természetű az imád
kozásban. Inkább asszonyai az imádkozok, akik kis gyermekükkel évekig 
imádkoznak reménységgel a fogoly apáért. A férfi ha asszonyosnak tartja 
is az imádkozót, gyermekeitől elvárja a rendszeres imádkozást.

Milyen a hite? Komoly hivő. Nem igaz a vád, hogy hitetlen vagy 
közönyös. De nem keresztyéni módon hívő! Nem üdvösség hite van, 
hanem gondviseléshite. Itt vannak keresztyénségének hibaforrásai. Nem. 
érti pásztorát, mért 'mondja hitetlennek, mikor ő hívőnek érzi magát? A 
gondviseléshittel azonban sok baj van. Csalódik benne. Jószága elhull, 
háza leég, vetése kiszikkad, fia fogságba esik, vagy nyomorékká lesz a 
háborúban. (Ez nagyobb eset a hősiha1 álnál is.) Hát érdemes akkor 
imádkozni, templomba járni? Lehet olyan Istenben hinni, aki ezt eltűri? 
A jó Istentől a füves legelőkön való terelgetést várja; ha a halál árnyé
kának völgyéhez érkezik mégis nyilván Isten a hibás, mert e’hagyta.

Mit vár Istentől? Kenyeret, jó egészséget, jó időjárást, termést 
és árat, néha egy kis bocsánatot is. De üdvösséget nem igen.

(Istene, Krisztusa van-e? Eszével keresi az Istent. Istene van, mert 
kell lennie. Isten nélkül nem lehetne élni, mert akkor nem lenne erkölcs, 
arra pedig szüksége van (Már a másik ember erkölcsére, hegy bs ne 
csapja, meg ne lopja, agyon ne üsse.), Ezért utolsó embernek tartja arr, 
akinek „se Istene se Máriája”. Krisztusa azonban nincsen. Ügy látom, 
másodrangú szerepet ad neki, mint családban ,a gyermeknek. Ő Iste mek 
„csak” Fia. Az én magyarom csak az Atyával tárgyal. Az egész váltság- 
mű idegen neki, mivel nem érzi magát megváltásra szorulónak. Ma az a, 
helyzet, hogy krisztocentrikus élet számára elképzelhetetlen. A krisztusi 
etika annyira ellenkezik természetes eszével, é etösztönével és vágyaival, 
hogy ha nyíltan nem is, belül titkon ellenállásra gondol Krisztussal, 
szemben.

Van-e bűntudata? Ilyen nincsen. „Vétket úgyse követünk el, hiba. 
nélkül ember nincsen.” így oktatott ki egyszer egy mama, mikor náluk 
beteget gyóntattam. Csak a cégéres bűnösöket tartja bűnösnek, főként aki 
ölt, rabolt. Másnál még észreveszi éles szeme a hibákat is.de magáról tudja, 
hogy azok csak emberi gyarlóságok. H,a a szószéken a bűnöket ostorozó 
korbács csattan, néz jobbra-balra: Na ebből érthetett a szomszéd. Sohasem, 
érzi magát elveszett és elkárhezott embernek.
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Gyónása, úrvacsorázása. Szokás. Évenként egyszer. így tanulta és gya- 
korclja. Sck a közönbösség. Vannak, akik évekig kerülik. Érthetetlen, 
hogy sem tegnap, sem holnap nem bűnös, de itt van bűnbánata. Igaz’ 
hogy főként emberi gyarlóságaira gondol. Sok komolyan készül rá, 
imádsággal és böjtöléssel s megrendültén térdel oda. Bár az új életben 
járás öröméig nem jut el. Betegeit is úrvacsoráztatja. „Hátha segít. 
Megnyugszik a_ beteg” mondják. „Csak arra vigyázzon tisztelendő Űr, 
hogy el ne szólju_ ám magát előtte; meg ne tudja, hogy meghal”.

Ide kapcsolódik megbocsátása. Könnyen megharagszik, de nehezen 
békül. Nincs hozzá alázata. Érzi a haragtartás lehetetlen voltát, de inkább 
bebizonyítja, hegy a másik a hibás, vagy bevallja Isten előtt ezt a vétkét 
is, de embertől bocsánatot kérni nem tud. Megbocsátana, de így nincs rá 
lehetőség. Ha papjára haragszik meg, még templomba se jár.

Megtérése. Megtérni csak az tud, aki szükségét érzi annak. Hát nem 
érzi szükségét, hiába magyarázzuk neki. Ahol mégis van, megtörténtét 
semmiképen el nem ismeri. Figyelmeztet is.: Észnél legyen ám tisztelendő 
úr, mert fiatal korában nagy tolvaj volt ám ez, ha most bújja is a temp
lomot, Akiben egyszer csalódott, nem hisz annak többé. Életfelfogása, hogy 
kutyából nem lesz szalonna. A lutheri naponkénti megtérést nem érti. 
Általában keresztyénségünk lényegének kifejezése népünk számára kézzel 
fogható módon nagy feladatunk.

Közösségben. Közösségi életének kifejlődését egyéniségének ereje 
akadályozza, meg önzése is. Nem nyáj természetű, hanem igenis önálló. 
Okosabb is, mint a másik ember, ezért nem olvad bele a közösségbe. Ott 
is van külön érdeke útja, véleménye. A többség akaratát nem tartja 
magára kötelezőnek, ha más nézeten van.

Egyházi közigazgatásban. Gyűlésekre csak addig jár el, amig ott 
véleményét figyelembe veszik, máskülönben feléje se néz. A gyűlésen 
szeret másról beszélni, de ha nyugodtan elmondhatja a 70 évvel ezelőtti 
tagosítás igazságtalanságait, azt is megszavazza, -amit papja akar. 
Becsíipni nem szabad, mert gyanakvó lesz. Tudni akarja, hová megy el 
az ő pénze. Mindent nem lehet az orrára kötni mégse, mert akadékoskodó 
is tud lenni. Annak örül igazán, amit maga talált ki. Tévedéseiről meg
győzni alig lehet. A holnap érdekli inkább, mint a távolabbi jövendő. 
Idegenkedik az újítástól. Nehézkes, még félrevezetni is nehéz.

Szere tetrmmka, adakozás, adó. Élete folytonos törődés, megbecsüli 
munkája gyümölcsét, ezért lesz anyagias és önző. Szeretetmunkára így 
képtelenné válik. Nem a szükséget nézi, hanem a személyt és azonnal 
kész ítélete: Nem érdemli meg. Mért nem becsülte meg magát addig, 
amig módjában volt. Aki önhibáján kívül jut bajba, azt szívesen segíti. 
Adakozása távoli célra minimális, nem kísérheti nyomon pénzének útját 
a célig. Helyi célra néha szépen ad,kivált ha meg kell mutatnia, hogy ő 
különb ember, mint mások. Az anyagi kérdések igazi megoldása nála az 
egyházi adó. Orgonát javítunk? Ki kell vetni! Megadja, ami ráesik. Az 
egyházfenntartásban sem gavallér, de adós maradni nem akar. Ami jár, 
az jár.

Halállal szemben. A keresztyén életet néha megkísérli, de legtöbbje 
pogány módra hal meg. Megsemmisülésnek tartja leginkább a halált, ahol 
mindennek vége. Ezért esik kétségbe, lesz vigasztalhatatlan szerette kopor
sója előtt. Vagy beletörődik a sors végzésébe. Nyereség halálom, ezt csak 
énekli, de szíve-lelke tagadja. Csak néha és váratlanul akadunk itt 
'kivételre.
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Mi lesz az üdvösséggel? Az egyházias élet tartozéka nála az üdvössége 
Minden rendes evangélikus ember üdvözül. Megbotránkozik, ha üdvbizo- 
nyossága felől érdeklődünk. Van üdvbizcnyossága, de az egészen hamis. 
Aki adót fizet, templomba, jár, nem tér ki és nem ad reverzálist, • meg; 
emberi sem ölt, annak csak ad a jó Isten üdvösséget. A Krisztus váltság- 
háláIában elveszettek és elkárhozottak számára készített üdvösség fogal
máig nem tud már felemelkedni, bár ősei ezt az utal járták. Tömegében 
ma még nem indult el erre, hiába küldtük.

Papjáról tudja, hogy fizetésért beszél, vagy ha nem, akkor ilyen a 
természete. Ha távol áll fölötte, az baj. de ha egészen hozzá ereszkedik, 
akkor sem becsüli sokra. Rendszerint csak egész életszolgálata után becsüli 
meg igazán.

A tanító sokkal közelebb van hozzá. Tőle könnyebben fogadna el 
lelki vezetést is, ha kapna. Jó tanítóját egész életén át hálával emlegeti.

Vendégszónokok szolgálata felkelti érdeklődését, de ki nem zökkenti 
a kerékvágásból. Az boldogan megy tovább a jól végzet! szolgálat örö
mével, hogy a gyülekezetben minden megváltozott, pedig nem változott 
semmi, vagy igen kevés.

A vázlathoz két megjegyzésem van.
1. Elkeserítő, hogy fájdalmas tapasztalatok árán juthatunk el ide 

és lelkészi szolgálatunk kezdetén nincs róla biztos ludasunk. Sok nehézség 
láttán fásulnak meg a falusi papok: Nem érdemes, úgyis hiába. Te is 
bolond vagy, mert meg akarod tériteni őket. Dolgozzuk ki közösen és 
alaposan népünk kegyességrajzát, hogy megtudhassuk, hogyan és mivel 
kell közelíteni hozzá a legjobb eredmény érdekében. Javítsuk, bővítsük, 
bíráljuk egymás ilyen irányú munkáját. Csak akik madártávlatból isme
rik népünket, legyenek igen óvatosak.

2. Ez a kép nem általános, hanem az én gyülekezetemről készü’t,. 
tudatosan hallgattam el. amit máséról mondtam volna. A többségről raj
zoltam képet, nem egyesekről. Csak komor a kép, de nem hamis. Meg
vallom, hogy mindezek ellenére reményteljes eklézsia a miénk. Templo
munk mm üres. Bibliaóránk sem. Fiataljaink között van több rendszeres 
bibliaolvasó. Konfirmandusaink az oktatás ideje alatt otthon háziáhítatokat 
tartanak. Elmegyünk egy-egy konferenciára is az ige után. Vasárnapi 
iskolánkban rnnegő szívvel végzik szolgálatukat falusi leányaink. És az 
áldott órák szent csendjében, hat-tíz éves gyermekek dadogó szavával a 
jövendő eklézsia, hangosan imádkozik.

R ác Ernő.

Jegyzetek
A fenti cikket egyik dunántúli tőzsgyölceies magyar falunak lelki- 

pásztora írta. Valóságos és megdöbbentően találó Ihelyzetkép a mai magyar 
evangélikus falu átlag-kegyességéről. Ha valaki összeveti azzal, amit az 
írás az élő keresztyénségről mond, összeroppanlhat a felelőssége: átlhidal- 
Ihatatlan a távolság Ez a „hit” megmerevedett, öröklött vallásosság, amely 
alig megy túl a pogányságon, annyira megreked a teremtés körén belül 
s nem is sejti a megváltás és megszentelés titkait.

Nemi lehet azt mondani ihogy ez a magyar emlber természete s nem 
várhatunk többet tőle a Ihit dolgában. Volt már máskép és szórványos 
egvedeiben ma is van máskép. Ami elénk tárul, az tikkasztóan sivár másfél 
század lelki eredménye. Jaj a mai magyar evangélikus lelkésznemzedék
nek, ha a mi szolgálatunk nyomán nem történik valami változás.
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Falusi igehirdetéseink egyik .hibája, hogy mi egyszerűen tovább táplál
juk ezt a kegyességet, ahelyett, Ihogy az ige dinamitjával — az evangélium: 
(halalom, dünamisz - robbantanánk. Kap egy kis vigasztalást, erkölcsi 
intést a szószékről a magyar falu embere, felkeltünk benne néhány jó, 
nemes érzést, de nem merjük a trombita biztos zengésével eléje tárni, 
hogy az evangélium és az élő keresztyénség 'valami egészen, homlok
egyenest más, mint ami benne névleg „vallásosság”, igazában pedig: 
cgyházias pogányság.

Falusi igeihirdetéseink másik hibája, hogy amikor mégis megszólal
tatjuk az evangélium döntő, nagy tényeit, olyan nyelven, szóhasználattal 
és gondolatvilágban tesszük, ami nem .hatolhat be lelkivilágukba. Vagy 
frázisnak veszik, vagy félreértik a legtöbb igazi, mély igeihirdetést. Szomorú 
tapasztalat: nem tudunk evangélizálni magyarul. Nemcsak a városról falura 
került lelkészek, hanem tapasztalat szerint a /falun nőtt lelkészek gondol- 
kozásmó'dja, eszmevilága is elszakadt a néptől, — (ha a mindennapi élet 
dolgaiban nem is, de az evangéliumihirdetés terén igen. Komolyan kellene 
keresnünk és tanulnunk a falusi igeihirdetés módszerét s járnunk az ehhez 
vezető utat: népünk mai kegyességi szótárának, kegyességi formájának, 
gondolkozástmódjána.k és lelkiségének megismerését.

A reménység azonban, ami a ciklk végén megszólal, nemi alaptalan. 
S minden elvi igazságnál, az idesorakozó tények adják meg a meglevő 
átlaggviilckezeti kegyesség Ítéletét és másfajta, élő kegyességnek a lehető
ségét. Mert vannak már itt is, olt is a magyar falvakban lelkek, akiket 
szíven ütött az evangélium. Különösen a fiatalságból. Ők hordozzák ma 
kicsiny magiként a magyar evangélikus falu lelki jövőjét. De vannak fel
nőnek közül is, — józanok, egészségesek, erősek és komoly hívők. Az 
a kegyességi forma, ami ezeknél kialakulóban van, valami egészen meg
kapó: "'józan, kemény, férfias, csendes, szemérmes, de bibliás, bizonyság
levő, szolgáló s elhatározóban .sztauroeentrikus. Letagadhatatlan jelei ők 
a magyar falu lelki ébredése csendes kezdetének. Sóikban rajtunk fordul 
meg, hogy mi lesz velük s futhat-e tovább a tűz. V.

Szempontok az egyháztörténet tanításához
Az egyháztörténet látszólag a könnyebb vallástan ítási fel - 

adatok közé tartózik. Az anyag 'kevés fá radsággal érdekfeszítő 
módon tá rgyalható  s ha adatok tömkelegé nem kuszálja össze, 
a  tanuló emlékezetébe is gyorsan beiródik. Fenyeget azonban a 
veszély, hogy az egyháztörténet tan ítása  során a legkülönbözőbb 
és nem m indig helytálló szempontok érvényesülnek. Ez az írás 
néhány szempontot szeretne a vallástan ítást végzőknek figyel
mébe aján lan i.

A v a llástan ítási elgondolásokban egyform án k ísért az egyház- 
történet szerepének túlhangsúlyozása vagy az egyháztörténet hát
térbe szorítása. Az alábbi k ísérlet ebbe a v itába nem szól bele, 
de szeretne olyan ú tra  m utatni, amelyen az egyháztörténet tan í
tása  m egtalálja az igazi fe ladatá t és jelentőségét.

Mi az egyháztörténet?
Feleletünk egyszerűnek látszik: az egyháztörténet az egyház 

története. H ogy azonban ez a kézzelfog-ható válasz mégsem oly 
m agától értetődő, azt m utatja , hogy két irányban is történ ik  tőle 
elhajlás.



A z egyik  a liberális teológia vonalán következett be. Ezen a 
gyűjtőnéven összefoglalt teológiai irány  nem tu d ja  igazában, hogy 
mi az egyház, m ert em beri társu lásnak  véli. Ebből következik, 
hogy a hazai liberális egyháztörténeti tan ításban  az egyház sza
badságának és állam i joghelyzetének kérdése lett döntő. U gyan
csak az egyházfogalm ából következik ennek az egyháztörténet- 
tan ításn ak  kultúrprotestantizm usa: az egyháznak jelentőségét, 
szerepét a nemzeti életben és a művelődés terén  végzett szolgálata 
m éri le. Ez iaz egyháztörténetírás a m ag y ar protestáns- egyház 
m ú ltjá t főként e két tém a körül dolgozta fel: az egyházunk köz
jog i helyzetéért v ívo tt küzdelem; egyházunk hazafias és ku lturá lis  
missziója. íg y  lesznek azután például Bocskay szabadságharca 
vagy K iss János püspök irodalm i működése döntő mozzanatok.

M ármost ez az egyháztörténeti szemlélet az e g y h á z a t  
keresi és nézi ugyan az egyháztörténetben, de nem a k inyila tkoz
tatás fényében és a h it szemével. Az egyház igazi lényegéről m eg
feledkezik. Nem azt lá tja  meg az egyházban, am it az ige m egvilá
g ít: a szentek közösségét, amelyben az evangélium  h irdetiik  és a 
szentségek ereje szótárad. Ezért az egyház életének izzó m agja 
hom ályban m arad, igazi hullámzó sodra nem  látszik, hanem  az 
egyház életének jelentéktelenebb külső, járulékos és csak másod- 
rangú  m egnyilvánulásai kerülnek központba. Tisztelet adassák 
a Zsilinszky-féle m agyar protestáns egyháztörténetnek, de mégis 
onnan veszem a jellemző példát: regisztere szemléletesen m utatja , 
hogy K iss János neve tizenegyszer fordul elő benne, Bornem isza 
Péteré meg csak kétszer. Az arán y  ta lán  éppen az ellenkezője 
lehetne. M ert am ennyire em berileg m egállapítható, Bornemisza 
P éter jelentősége az ige szolgálatában hatalm asan több, m int a 
m aga kora emberének: K iss Jánosnak.

A m ásik elhajlás az egyháztörténet világos meghatározásától 
az ú jreform átori teológia vonalán következik  be. Az egyháztörténet 
e szerint: az ige története. M érhetetlen többlete van ennek a lá tás
nak az előzővel szemben. Felfedezi és b á tran  képviseli, hogy mi teszi 
az egyházat egyházzá. Az Isten  igéje! R eform átori felfedezés ez .— 
És boldogan vallja, hogy mi az egyház legdrágább kincse. Az Isten  
igéje! Reform átori h itvallás ez. — Igaza van  abban is, hogy az 
egyháztörténetben az ige sorsát k ísérhetjük  figyelemmel s az 
egyház történetének leghűbb grafikon já t azzal húzhatjuk meg, ha 
m egrajzoljuk a prédikáció történetét, a h ird e te tt ige ta rta lm i hu l
lám zásait és, ú tjá t. Mégis van ebben a fogalm azásban bizonyos 
egyoldalúság. Ezt ta lán  most erősebben húzom alá. m intsem fenye
get, de sokszor élesebb színekkel kell dolgoznunk, hogy a kérdések 
közt tájékozódhassunk. A veszély két irán y ú : a) „Isten igéje" 
ebben a meghatározásban megmerevedhet és élettelenné válhat. 
Sokszor szinte az az érzése az embernek, hogy inegszemélyesül és 
elválik az Istentől. K iélezett fogalm azással: Az ,,Isten  igéje" e lta 
karhatja  az egyháztörténetben az élő Istent. — b) „Isten igéje" 
ebben a meghatározásban az egyház helyére lép. Egyház ugyan  
ott van, ahol az ige tisztán  hírdettik, de az egyház nem egyenlő
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az igével. Az ige az egyház valóságának csak egyik, mégha leg
döntőbb vonása is. U gyancsak kiélezett fogalm azással: ,,Isten igéje" 
e ltak a rh a tja  az egyháztörténetben az egyházat. — Még akkor sem 
teljes az ú jrefo rm áto ri teológia talajából nő tt m eghatározás, ha 
életteljesebben írju k  körül és kiegészítjük: „Jézus K risztus evan
gélium ának történetét tan ítju k : az evangélium  hírdetéséét és hall
g a tá sá é t' (V allástani tan terv  és u tasítás).

Most vessük fel m égegyszer a kérdést: Mi az egyháztörténet? 
A z egyház életének története. H árom  újszövetségi szakasszal tud
nám  jellemezni: Ef. 4, 11—16; Jel. 13, 7—10; Csel. 2, 42—46. Az 
egyháztörténetnek azt kell felvázolnia, hogyan élt K risztus egy
háza minden időben üldöztetés közben, tév tan ítás viharában, de 
az Istentől kü ldött m unkások és az egyes kicsi névtelen keresztyé
neknek szolgálatával épülve, növekedve az igének, úrvacsorának, 
im ádságnak és szeretetnek közösségében. A z egyháztörténet a szen
tek közösségének történelme. Az ú tm uta tó  ehhez ny ilván  m indig 
Isten  tiszta igéjének megkeresése az évszázadok változásaiban. De 
ez csak zászló, jelző lám pa: it t  az egyház! Az egyház életének tö r
ténete azután több m int a tan ítás, az igehirdetés és igehallgatás 
vizsgálata.

Mi az egyháztörténet tanításának jelentősége?
1. A z egyháztörténet az a hely, ahol az egyház valóságával 

a legszemléletesebben találkozhatom. Az egyháztörténetben a  szen
tek közösségének földjére lépek. A  szentek közösségének térbeli és 
időbeli a táv la ta . Az idői táv la to t ad ja  az egyház m últja, a térbeli 
távlato t az egyház jelene. A kettő együtt az egyháztörténet ta n í
tásának  anyaga. A hitvallásnak ezt a mélységes m ondatát: „Hiszek 
egy egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, szenteknek közössé
gét" — nem foghatom  fel, ha nem  élek benne az egyház történeté
ben. I t t  találkozom A ssisi Ferenccel, Isten  szegényével. I t t  me
gyek el az ezer tó országába és ülök a parasztp ró féta  szobájában 
tusakodó finn parasztok mellé. I t t  találkozom Nommensen keresz
tyén batakjaival. I tt  fogom m eg kezét a m agyar szórványokat járó 
lelkésznek, és itt találkozom L uther M ártonnal meg szám ta
lan előttem já r t  testvérem mel a hitben. Ha valljuk, hogy 
az egyház nem  elvont fogalom, teológiai absztrakció, hol ta lá lh a t
nánk meg jobban az egyház valóságát — a gyülekezetben való 
m indennapi élés mellett — m int az egyház történetében?! Nem 
kelt-e hálát bennünk, hogy az egyház egész életében, egész össze
függésében benne állhatunk?!

Ezzel m egkaptuk az egyháztörténet tan ításán ak  első szem
pontját: M inden korban és helyzetben megkeresni és a tanulóknak  
m egm utatni a „szent maradékot", amely akkor és o tt Isten népét 
jelentette. Még a legsötétebb felekezetben és a legsötétebb kor
szakban is m egtalálható. Róm. 11, 3—5 állandó egyháztörténeti 
valóság. Izgalm as feladat: keresni az egyházat az egyházban! Volt 
r á  eset, hogy az egyház csak a litu rg iában  élt. M utassam  meg 
tan ítványaim nak. Vagy például komoly feladat m egkeresni az
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y 11á /,í11 ;i felvilágosodás s za z ad á b a n cs rábukkant a sivatag köze
pén néhány zöldelő oázisra.

2. A z egyháztörténet az a hely , ahol Isten  igéjének megvaló
sulásával a legszemléletesebben találkozhatom. Isten  igéje m indig 
testté  lesz. Egyedülálló, p ára tlan  értelem ben: Jézus a testté lett Ige 
H a m ás értelemben is: az Újszövetség ugyancsak testté, azaz 
em beri szóvá és könyvvé lett ige. H a m egint más értelem ben: az 
ige az egyházban is testté lesz. Még pedig pazar sokféleségben. 
Assisi Ferenc életében de m ásként valósul meg Isten  igéje, m int 
m ondjuk V II. Gergely életében. A reform áció m egvalósult ige és 
Dosztojevszkij „Bűn és bűnhődése szintén. Nincsen olyan csodá
latos múzeum, képtár, kiállítás, amely ennél izgalm asabb lenne.
_- .A  m egvalósult ige természetesen sohasem tiszta. Em beri
gyarlóság és szenny  tapad  hozzá. Természetes, hogy tele van 
•gyatrasággal és bűnnel. Az egyház története csak ilyen értelem ben 
m egvalósult ige. — Sőt még ezt is ki kell egészítenünk: Isten  igéje 
az egyház története folyam án m indig küzdelemben  valósul meg. 
A reform áció korában Luther belső küzdelmében, a  pápasággal 
v ívo tt harcában, Zwingli-vel fo ly ta to tt polém iájában, és így to
vább. V agy például megfigyelhető, ahogyan összeütközik Székács 
Józsefben a racionalizm us és M ária D orottyán keresztül Isten  
Lelkének eleven fuvallata.

Az egyháztörténet nemcsak pozitív  oldalról, hanem negatív- 
oldalról is és a két oldal küzdelmében: Is ten  igéjének képeskönyve, 
illusztrációs albuma.

Ebből következik az egyháztörténet tan ításának  második  g y a
korla ti szempontja: A z egyháztörténeti személyek, események, 
mozzanatok Isten  igéjének fényébe állítandók. Jelenlegi tan te r
vűnk ezt így fogalm azza: ,,A cél: bem utatni a  keresztyén egyház, 
■történetében Jézus K risztus evangélium ának jelentőségét". Az 
egyháztörténeti jelenségek értékelésében tehát nem a  felekezeti 
szempont dönt, hanem m indig az ige m értéke. íg y  kell az ige m ér
legére helyezni például az istentiszteleti rend történetét: L uther 
istentiszteleti rendjét, a racionalizmusét, stb. így  tá rg y a ltam  meg 
tan ítványaim m al a felvilágosodás em bereit vagy az ébredést moz
galm akat. V állaltunk sok m indent a róm ai katolikus egyház m últ
jából és nem vállaltunk  sok m indent az evangélikus egyház m últ
jából. M erjük m egvilágítani a m últ h ib á it és ne féljünk racio
n a lis ta  énekünk: Isten  felséges a d o m á n y a ...  b írálatátó l. Ez csak 
néhány k iragadott példa szempontunk alkalm azására.

3. A z egyháztörténet az a hely, ahol Isten  lábanyomával a 
legszemléletesebben találkozhatom , annak minden elrejtettsége  
m ellett. Ennél a pontnál tűnik  elő legvilágosabbán, hogy m ennyire 
m erev az ú jrefo rm átori teológia területén  m egszületett m eghatá
rozás: az egyháztörténet az ige története. M ert elre jtheti előlünk 
az egyháztörténetnek legmélységesebb titk á t: az egyház története 
Isten  ú tja  ezen a világon, népe között. N ekünk mindenen keresztül 
az Isten  lépteire kell figyelnünk és Istennek hála, sokszor észre is 
vehetjük. Úgy is m ondhatom : m egfigyelhetjük Jézus K risztus, az
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élő Űr ú tjá t. A Szentlélek ú tjá t. Tudom jól, hogy a történelem  
nem érthető kinyilatkoztatás. Az egyháztörténelem  sem. De a hívő 
szem szám ára valami mégis m egtárul. Az egyháztörténelem  vala
m it lá tn i enged abból, hogy K risztus mennybemenetele u tán  ho
gyan indul el Jeruzsálem ből, já r  szerteszét K isázsiában, átlép a 
tengeren, m egjelenik a görög ku ltú ra  régi fellegvárában, az. 
Areopágon, hódít Európában, betör m agyar földre, m egy messzi 
pogányok közé, betekint ma is az Alföldön nádfödeles kis kuny
hókba az evangélium  m ai örömhírével. Figyelem rem éltó ebből 
a szempontból Dibelius: ,,Jézus" (Keresztyén Igazság kiadása, 
Győr, 1940) 46 és kk. lapok.

Ebiből következik harm adik  gyakorlati szempontunk az egy
háztörténet ta n í tá s á b a n :^  egyháztörténeti személyek, események, 
je lenségek és az ige, sorsa m ögött meg kell m uta tnunk a hatalmas 
Istent, az élő K risztust, a m unkálkodó Szentleiket. Az egyháztörté
netből is a megváltó és megszentelő Isten  lép elénk és vele ta lá l
kozhatunk, ha jó az az egyháztörténeti tan ítási óra. Meg kell ny itn i 
a tanulóik szemét Isten  erejének, kegyelmének, csodálatos gondo
latainak  m eglátására egy-egy ember életében vagy eseményben. 
H ány fejezete beszél például az egyháztörténetnek arról, hogy 
Isten  nem hagyja ügyét elveszni, evangélium át feledésbe m erülni! 
Más: aki betekint Bornemisza életébe keresztyén szemmel, végül 
Is  N agyobbat lá t meg nála. Csak úgy, m int P á l apostol törékeny 
alakjában.

4. A z egyháztörténet az a hely, ahol a, jelen és a jövő készül. 
A múlt sohasem csak m últ. Szálai belenyúlnak a jelenbe is. Ortho- 
doxiával m a is találkozunk — m ondtam  diákjaim nak: megszólal 
minden dogmatizáló, az élettől elvont igehirdetésben. A pietizm us 
benne cl a mai ébredési m ozgalm akban s jelenségei it t  is, ott is 
megfigyelhetők. Am ikor tehát a m últtal szembenézünk és az igén 
lem érjük, a  jelenre készülünk fel, a jelenben tájékozódunk és a 
jelenben ta lá ljuk  meg a helyes keresztyén ú tat. — Am ikor pedig 
ez történik, az egyház jövőjének műhelyében vagyunk, a holnap 
egyházának műhelyében, amelyben kevesebbnek kell lennie a fel
világosodás fagyasztó levegőjéből és többnek az ébredési keresz- 
tyénségből; kevesebbnek a kultúrprotestantizm usból és többnek 
az 1791-es pesti zsinat hitvallásos irányzatából, — hogy egy-két 
példát is em lítsek m ind já rt a  tanításból.

Az egyháztörténet tan ításának  tehát negyedik  szem pontja: 
A z egyháztörténeti események, személyek tárgyalásánál m utassuk  
meg a jelennel való összefüggést és a jövő számára. a helyes maga
tartást, irányt. E zért szerepelhetnek a lecke-kikérdezések végén 
ilyen kérdések: Az 17! l e s  pesti zsinaton a szimbolikusok vagy az 
antiszim bolikusok mellé álltunk  volna-e és m iért? V agy: mi az 
állásfoglalásunk a kultúrprotestantiznrussal szemben? Nem szeret
ném, ha tisztán  tö rténeti érdekességül lenne az a  szemléltető rajz, 
amely a különböző izmusok, szellemi irányzatok hullám verése, 
áram lata i közt az egyház h a jó já t m utatta, am int egyetlen tá jé 
kozódási pon tja: a világító torony. Isten  igéje. Azt szeretném, ha
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ebből a rajzból is döntés érlelődött volna meg tan ítványaim ban  
a  m a szám ára. Tehát elengedhetetlen az egyháztörténet tan ítása  
folyam án a kapcsolat m eghúzása a m a egyházával és az  ak tuális 
m ag ata rtás gyakorla ti megbeszélése. íg y  lesznek felelőssé szemé
lyükben és elhatározásaikban az egyház jövendője felé.

Fendt az egyházi oktatás egészére használja a következő 
m eghatározást, de én az egyháztörténet tanításának definícióját 
nem tudom  jobban összefoglalni: ,,Az egyházi oktatás annak utána- 
rajzolása, am it Isten  az igével és a szentséggel Jézus K risztu s  
népe között végez". (Katechetik, 1935.)

Az anyag válogatása.
A fenti szempontok alkalm azásánál fontos az egyháztörténeti 

an y ag  megfelelő válogatása a tan ítás során.
a) K evés tegyen az adat és az anyag. Ne terheljük tú l vele 

tan ításunkat. Nem m arad idő az anyag megbeszélésére. Nem m arad  
erő és figyelem az egyháztörténelem  lelkének m egtalá lására . A 
fá k  nem nyom hatják  el az erdő látását.

b) A z egyháztörténet fen ti négy szempontból fontos szeméY 
lye in ek  és mozzanatainak kiemelése, a többinek háttérbe szorítása. 
Az egyháztörténet e lá tás  szám ára nem egyhangú sík vidék, hanem 
vannak csúcsai és kopár sivatagjai. Nem szemlélhetem eg y fo r
mán, egyform a jelentőséggel az egyháztörténeti eseményeket. Ezt 
a  válogatást nem lehet a tankönyv kis és nagybetűs megkülönböz
tetésére rábízni. A  Sólyom—W iczián-féle középiskolai V—V l-as 
tankönyv apróbetűs részeiben például egészen lényeges egyháztör
téneti mozzanatok vannak. A rra  különben is figyelni kell, hogy 
szem pontjaink alkalm azása állandó konkrétságot kíván. Nem lehet 
általánosságokba veszni, hanem  am it m eg akarunk  m utatn i áz 
egyháztörténetből, azt egyes konkrét részleteken m uta tjuk  meg. 
De ugyancsak m egkívánja módszerünk, hogy a tankönyvön kívül 
más szem elvényeket is felhasználjunk.

c) A z egyháztörténetet, amennyire csak lehel, fu tta ssu k  bele a 
helyi gyülekezet egyháztörténeti em lékeinek tárgyalásába. Sokkal 
valóságosabbá válik  a tanulók szám ára a  múlt, ha  igyekszünk a 
helyi gyülekezet történetéiből minél több, az egyháztörténeti k o rra  
jellem ző anyagot előadni. M últtal biró városi gyülekezeteink pedig 
éppen k itűnő lehetőséget adnak. Végezzünk tan ítványainkkal ,,egy
háztörténeti sétát", am ikor m egállunk — sa já t gyülekezetemre 
gondolok most — K iss János em léktáblája előtt, keressük H aubner 
M áté arcképfestm ényén a kemény, retten thete tlen  vonásokat, vagy  

‘betüzgetjük a tem plom kapú felett a beszélő rég i szöveget.
Az egyháztörténet tan ításán á l teh á t a válogatás, az anyag  

szűrése — talán  senki sem é rti félre p ietisztikusan — építő  célzat
ta l történik. Az egyháztörténet-tanítás: alkalm azott egyháztörténe
lem:. Az egyháztörténetírás m int tudom ány talán  megengedheti 
m agának, hogy a tárgy ilagosság  és a tudom ányosság m inden 
ép ítő  szempontot kikapcsoljon, a v allástan ítás nem. A v a llás tan í
tásb an  minden egyes egyháztörténeti órának  az ige üzenetévé kell
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váln ia a négy megjelölt vágányon. De hiszen ezzel nem is kívülről 
viszünk be idegen szem pontokat egyháztörténet-tanításunkba, m ert 
mindezek az egyháztörténet lényegi szempontjai.

V. /-

A zsidómisszió feladatáról és módszeréről
1. A gyökereiben antiszemita hitleri Németország leverése nem hozta 

meg a zsidókérdés megoldását. Mintha Eszter könyve ismétlődnék meg 
újra. Hámán ötven könyök magas akasztófát készíttet a zsidó Mardókeus 
számára s végül maga kerül a fára. Az akasztó és az akasztott szerepének 
ez a megcserélése azonban nem viszi a kérdést közelebb a nyugvóponthoz. 
A háború végeztével a zsidókérdés nem szűnt meg, hanem kiszélesedett 
és a palesztinai fejleményekben csomósodott össze. Az antiszemitizmus 
is felüti újra a fejét, hozzá még olyan országokban is, amelyekben eddig 
ismeretlen volt. Nálunk a zsidóság a háború végeztével újra erőteljesen 
bekapcsolódott a gazdasági, politikai és kulturális életbe s befolyásának 
megerősödése következtében az a látszat, mintha a kérdés maga is nyugvó
pontra jutott volna. A valóság az, hogy továbbra is nagy szükség van 
az Igéből megvilágosodott tájékozódásra, tiszta csengésű józan hangra, 
az egyháznak — különösen ebben a kérdésben mások által el nem végez
hető — szolgálatára.

A keresztyén egyháznak ebben a helyzetben nem lehet más feladata,. 
minthogy az ötven könyök magas akasztófa árnyékából, amelyen hol 
Hámán Mardókeust, hol Mardókeus Hámánt akarja felakasztani, az évszá
zadok távlatán át köszöntse azt a másik akasztófát, amelyen a zsidó Kaja- 
fás és a pogányokat reprezentáló Pilátus egyetértésének jegyében meg 
kellett halnia Isten Bárányának, hogy elvehesse a világ bűneit s az ő 
testében a keresztfa által eggyé tegye a két nemzetséget, lerontsa a közbe-. 
vetett válaszfalat, s ama kettőt egy új emberré teremtse Ö magában, 
békességet szerezvén (Efézus 2 : 11—22.).

2. Kádár Imrének a Lelkipásztor májusi számában megjelent és 
rövidségében is átfogó cikke ebben az értelemben látja a magyarországi 
zsidómisszió feladatát. Ami újszerűnek tetszik előttünk, az a feladat meg
látásából . következő m ó d s z e r . Ezt a módszert kettősség jellemzi. AJ 
zsidómisszió nemcsak a zsidóság felé fordul az evangélium hirdetésével, 
hanem az egyház tagjai felé is azzal a célkitűzéssel, hogy a zsidóság 
sorsát állandóan az evangélium megvilágításába helyezze. Ezt a kettősséget 
szemléletesen fejezi ki az evangélizáeiónak az az új típusa, amely „keresz
tyéneknek a zsidóságról, zsidóknak a keresztyénségről akar szólni. A. 
hangsúly tulajdonképen nem az egyes zsidók megnyerésére kerül, hanem 
elsősorban a gyülekezeten belül az antiszemitizmus leküzdésére, Isten 
üdvtörténeti útjának megláttatására az egyház és Izrael titkos össze
függése tekintetében. A szorosabb értelemben vett zsidómissziót (zsidók
nak, a keresztyénségről) nemcsak kiegészíti, hanem fontosságában is meg
előzi tehát a gyülekezeten helül a zsidókérdést evangéliumi szeretettel 
és igazságossággal napirenden tartó felvilágosító munka (keresztyéneknek 
a zsidóságról). A „Megújhodás” című zsidómissziói lap is ezt a szolgálatot
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végzi. A zsid'tmisszió munkamódszerének ez a kettőssége tulajdonképen 
már nagyon régi. Pál apostol missziói munkájából vezethető le. A Római 
levél 9—1,1 részei fölé erőltetés nélkül lehetne írni feliratul: „Keresztyé
neknek a zsidóságról, zsidóknak a keresztyénségről”.

Ha ezt a kettősséget figyelmen kívül hagyja a zsidómisszió, munkája 
kisiklik. A zsidóüldözés idején például az egyház zsidómissziója olt siklott 
ki, hogy az egyre égetőbbé váló zsidókérdésre a keresztség és végül már 
csak a keresztlevelek kiszolgáltatásával válaszolt. Ennek a módszernek 
elégtelensége, sőt kára nyilvánvalóvá lett. Az egyháznak ebben az időben 
nem a kereszt elés lett volna elsőrendű feladata, nem a zsidóknak kellett 
volna ekkor beszélni a keresztyénségről, hanem mindenek előtt a keresz
tyéneknek, az antiszemitizmustól megkísértett gyülekezeteknek, a zsidó
ságról. A zsidó-kérdéssel kapcsolatos számtalan eretnek tanítással szemben 
az egyház hitvalló hangjának kellett volna megszólalnia és enn:k a hang- 

,nak megfelelő hitvalló magatartásra lett volna szükség. Ma még mindig 
szükséges ez a szolgálat, de ma már egy másik kísértés is ferog fenn. 
A megkeresztelt zsidók hitben való megtartása végett, a meg nem keresz
teltek Krisztusnak való megnyerése végett, a zsidómisszió egyes tényezői
nek kísértése: cly prédikáció, amely a zsidóság felé csak evangéliumot, a 
keresztyének felé csak törvényt és ítéletet szeretne hirdetni. Ez az ige
hirdetés kapcsolatba hozza ugyan a megtérő zsidókat Jézus Krisztussal, 
de nem hozza kapcsolatba az ö  egyházával, mert ez nem állt ki eléggé 
a zsidóüldöztetések idején és sok tagját sikeresen ámította el az anti
szemita propaganda.

A zsidómisszió munkájának másik kisiklása abból ered, hogy 
középpontjában nem Jézus Krisztus áll. Jézus Krisztus személye tartja 
ugyanis egyedül egységben a zsidómisszió kettős munkáját. Ha mindenek 
előtt nem Öt hirdeti a zsidómisszió,propagandává válik az egész.. Az 
egyházias antiszemitizmus is így jött létre, mert nagyon biblikusnak tetsző 
prédikációban is megbújhat az antiszemita propaganda, ha nem hirdeti 
azt a Jézust, „akiben nincs zsidó, sem görög”. De ellenkező eset is fordul
hat elő. Ahol nem a békességet szerző Jézus Krisztus hirdetése ,a cél,

, ott könnyen történhet meg, hogy még az evangélizáció szavait sem Jézus 
Krisztus és az ő megkeményítelt szivű népe iránti szeretet fűti, hanem 
az antiszemitizmustól való félelem vagy éppen a zsidóktól való félelem.

A zsidómisszió kettős munkamódszere tehát kísértéseket rejteget. 
De hol nem jelenik meg a kísértő, ahol Jézus Krisztusról van szó? 
A kísértésekkel azért nézhetünk bátran szembe, mert, a kettős munka- 
módszerre megadja a lehetőséget Jézus Krisztus azáltal, hogy egy személy, 
ben a zsidók Királya és a pogányok Megváltója. Ö maga biztosítja ennek 
a kettős munkamódszernek az egységét. Aki Reá néz, az minden időben 
kap bölcseséget ahhoz, hogy a kettős munka helyes arányát megtalálja.

3. Nekünk evangélikus lelkészéknek feltétlenül szükségünk van a 
zsidómisszió azon munkaágára, amely keresztyéneknek szól a zsidóságról. 
Hálásan kell vennünk Kádár Imrének nagyon figyelemreméltó írását 
s figyelemmel kell kísérnünk azt a teológiai eszmélkedésf, amely Izraföl 
népével kapcsolatban sokszor olyan meglepő eredményekre jut. Ebből a 
teológiai eszmélkedésből legfontosabbnak látom Róma 9—,11 alapján annak 
a ténynek elfogadását, hogy a zsidó nép — annak ellenére, hogy Krisztust



315

elvetette _. választolt nép, a Messiás népe. Nemcsak a reá nehezedő
ítéletet, hanem a hozzájuk fűződő ígéretet is meg kell látni. Kérdésesnek 
látom viszont, hogy miként lehet Jézus Krisztus személyétől függetlenül 
Izrael népére alkalmazni egyes ígéreteket közvetlen és szószerinti módon. 
Nem lehet például a zsidóságra értelmezni Máté 25:40-et, vagy Róma 
9 : 33-at. Ugyanígy vagyunk a Szent Földdel kapcsolatos ígéretekkel is. 
Isten eszkatológiai ígéretei nem földrajzi ígéretek.

Szükségünk van a zsidómisszió munkájára nekünk lelkészeknek, 
mert ha igeszerűen és gyülekezetszerüen prédikálunk, újra és újra szóha 
kerül Izrael népének a kérdése. Az Ige késztet arra, hogy helyes tanítást 
adjunk Izrael népéről és a felelősséget felébresszük iránta.

Szükségünk van rá lelkipásztcri szolgálatunk miatt is. Egyre másra 
kell a vígasztalás üzenetével fordulnunk azokhoz, akikre nagyon ránehe- 
zedeit Isten keze és nehéz sorsukat valamilyen formában a zsidósággal 
hozzák összefüggésbe. Ezek ma különös pásztori szeretetre szoruló embe
rek. De akarva vagy akaratlanul az antiszemitizmus szolgálatába fogunk 
állani, ha nem tartjuk szem előtt a Biblia Izrael népéről adott Tanításait.

Szükségünk van rá azért is, mert nyilvánvaló, hogy az evangélium 
hirdetésével kötelesek vagyunk a zsidóság iránt is. Nem beszélhetünk 
előttük a keresztyénségről, ha előbb odaadással nem figyeltünk arra, hogy 
mit mond Isten róluk az ő Igéjében.

A norvég evangélikus egyház Seland Bernhard kiküldésével újra 
.megkezdi hazánkban zsidómissziói munkáját. Ez a körülmény is azt erő
síti, hogy a zsidómisszió feladatunk s ezért a gyülekezetek és lelkészek 
szívügye kell, hogy legyen. A norvég evangélikus zsidómisszió munkája, 
ha együtt dolgozik gyülekezeteinkkel, nagy segítséget hozhat a tanítások 
és a helyzet kuszaságában, felébresztheti gyülekezeteinkben a zsidóság 
iránti keresztyén felelősséget, elősegítheti a magyarországi evangélikus 
zsidómisszió kiépülését.

4. Nemcsak a nehézségeket, hanem a feladatokat is meg kell látnunk, 
amelyek abból a körülményből származnak, hogy Magyarországon, a többi 
németektől megszállott országokhoz viszonyítva, aránylag nagy számú 
zsidóság maradt vissza. Ilyen feladat a könyörgés. Minél jobban látjuk 
a zsidó-kérdés szövevényességét, annál inkább érezzük, hogy Isten térdre 
kényszerít. Régi egyházi imádságainkban állandó volt a megkeményített 
szívű zsidóságért való könyörgés. Ennek mai formáját meg kell keres
nünk. Feladalunk a hit vallásosság. A sokféle tanítás és tévelygés szük
ségessé teszi néhány h'tvadásszerű, alapvető tanításban való egyeség 
létrejöttét Az igehirdetés számára nyújthatna ez segítséget. Feladatunk, 
hogy a ítószéktn is beszéljünk a keresztyéneknek a zsidóságról. A Szent- 
háromság után 10. vasárnap, melynek Jeruzsálem pusztulása a témája, 
alkalmasnak mutatkozik orra. hegy ezen a vasárnapon a zsidó népről 
tanítást adjon az igehirdetés. Ennek bizonyos tradíciója is van. A régi 
énekeskönyvek mind tartalmazták Jeruzsálem pusztulása történetének leírá
sát. Egykét gyülekezetben -- pl. Szál vason — mind máig megvannak 
a  nyomai Jeruzsálem pusztulása emlékünnepének. Ezt a vasárnapot a 
zsidómisszió vasárnapjává is lehetne tenni,
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Végül. Nemcsak a nehézségeket meg a feladatokat kell látnunk, 
hamm szabad arra a reménységre is tekinteni, amely alá helyezte Isten 
az ö választott népét. Néni szabad megijedni és kitérni, s csak ..görögök
nek” szóló evangéliumot hírdélni. Maga az írás gátol még ebben. Lássuk 
meg, hegy azért engedi Isten a zsidókérdést mind inkább világ-problémává 
dagadni, mert általa egész közvetlen módon az ő megfeszített Királyukra 
irányítja a figyelmet. Miatta kell felvennünk ezt' a keresztet, de éppen 
ezért nem hiába és reménytelenül..

Benczúr László.

Lelkipásztori naplóból
Halálos beteghez

hívtak. A z udvari hátulsó lakás konyhájában kisírt szemű asszony 
fogad.- A  vele való rövid  beszélgetésből megtudom, hogy nem a 
beteg kívánja ; azt úrvacsorát, hanem a. hozzátartozók. A  beteg talán  
vissza is u tasítja  azt. Fül- és agybaja van; rmnt gyógyítha ta tlan t 
hazaküldték a kórházból, hogy haljon meg otthon. Bem egyek az 
alacsony, sötétes szobába, a beteg ügyet se ni vet rám, kiabál, 
ordítozik, átkozódik, szidja az orvosokat, m ert nem akarják meg
gyógyítan i, hazaküldik meghalni, „Én még nem akarok m eghalni“ 
- -  kiáltozza kétségbeesett dührohamában. Leülök az ágya, mellé, 
hallgatok, várok, hallgatok talán egy félóránál is hosszabb ideig. 
Várom  miig elhagyja. Végre kimerül. K izavar m indenkit a szobá
ból, kéri, hajoljak hozzá egészen, közel, valam it akar mondani. 
Suttogó csuklásokkal m ondja el, hogy bárhová néz, m indenütt két 
évvel ezelőtt elhalt öccse haragos arcát látja maga előtt, a keze 
fején, a, vízen, amiből mosdott, a takarón, a falon, dühösen néz rá, 
fenyegeti. Úgy halt meg ké t évvel ezelőtt, hogy nem békültek meg. 
B e ő azután magában megbocsátott neki, sírjá t gondoztatta, két 
árvá já t magához vette, neveli azóta is. Mégis üldözi; nem akar 
meghalni,miért fél vele találkozni. A zután m egin t szidni kezdi az 
orvosokat, hogy lem ondtak róla, nem akarják gyógyítani, haza
kü ld ték  és így  tovább.

K is vártáivá  tudom  már, m it kell neki, épen neki monda
nom, Mondom is határozott hányon: „Nem akkor fog meghalni, 
■amikor az orvos küldi, hanem amikor az Is ten  hívja. H iába küldi 
az orvos, lemondhat életéről százszor is, ha Isten még nem hívja, 
élni fog tovább. De ha Isten  hívja, akkor ne ellenkezzék, m enjen  
és készüljön Megadással, megbékülten, önként engedelmeskedve, 
hiúba is állana ellen. Halott öccse haragos arcát pedig, m elyet 
előbb a vízen is látott, am ely üldözi, a Sá tán  m utatja  haragosnak, 
hogy ijesztgesse. Nem a halottakkal. Istennel van számolnivalónk. 
A kin ek  Isten  megbocsátott, aki Istennel megbékélt, annak békes
sége van az emberekkel, még halott haragosával is. H a odaát az 
Istennél találkozhatnak, öccse meg fogja köszönni két árvájának  
tartását és nevelését. Ha meg kell halnia, ha Isten hívja, akkor
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is  h igyjen  nekem. H igyjen  Istennek, aki általam  akarja  neki ezt 
mondani. A  beteg hosszan hallgat, m egnyugszik, kéri, hogy szol
gáltassam ki neki az úrvacsorát. Behívom hozzátartozóit, kiszol
gáltatom a szent jegyeket. H etek m úlva hallottam, hogy nem  
halt m'eg.

A vonatról szállóik le,

előttem  ünnepi ruhás parasztember, bottal, k is m atyóval. U gyan
arra az ú tra  tart, amerre én. T. községbe, m ely három  kilométerre  
van  az állomástól, egymás m ellett bandukolunk kis ideig, csak
hamar beszédbe elegyedünk. Megtudom, hogy ő is T.-be megy, 
odavaló. Csodálkozom, hogy még nem ismerem, nem  találkoztunk  
eddig. Nem ism erhet engem a tisztelendő úr, mondja, m ert én nem  
járok templomba. M iért nem  jár? M inek járjak én a templomba 
dicsérni az Isten t, nekem  három', szép szál legényfiam  volt, m ind
hárm at elvette a. háborúban s még dicsérjem, azért, m ert elvette?

N agy itt  a baj, látom rögtön, nem is vudok hirtelen m it 
szólani.

Szépek a vetések  — mondom, — az idén m egin t jó termés 
ígérkezik, aranyat ér ez a m ájusi eső. De m i haszna, ha Isten  
m eg is adja a m indennapi kenyeret, ha egym ás között rosszul 
osztjuk el, emberek. E g y ik  ember, réteg, osztály, nép a m ásikéra  
tör, el akarja venni, am it Is ten  neki adott. Jóllehet Isten  megadta, 
m indenkinek a  m indennapi kenyerét, de nem m indenkinek ju t  
m ég sem elég és igazságosan, ebből származott a világháború is. 
E z v itte  el a maga három legényfiá t is, nem  Isten, nem  ő akarta  
a háborút, hiszen ő megadta bőven a kenyeret, de elég volna az 
akkor is, ha épen kevesebbet adott volna, ha szépen, testvériesen  
elosztjuk. A  háborút, mely elvitte  a fia it, m i csináltuk, összeférni 
nem  akaró emberek.

Nem akarta Isten  a háborút, nem akarta , — mondogatja több
ször is, — hát akkor m ért engedte, m ért tűrte, hogy legyenf

Nem ő akarta, igen, bizonyosan nagyon fá jt  a tya i szívének, 
talán még jobban is m in t nekünk, mégis engedte, tűrte . . .  Hogy  
miért, ilyenekről a templomban szoktunk beszélni, meg is tudják  
azok, akik a h itnek  iskolájába eljárnak, maga is meg fogja egyszer 
bizonyosan érteni. De épen e lvá lik  az utunk. Isten  vele,

Temetésről jövet

beszélgetünk a halottról. H ogy m iért is kellett meghalnia? Jól 
tu d ju k  m indnyájan, hogy önkezével ve te tt véget életének, de erről 
hallgatunk. Ügy történt, hogy tegnapelőtt kazalrakásnál az egy ik  
gazdával évődtek, hogy micsoda ember az, akinek még gyerm eke  
sincsen, stb. ahogy ilyenkor szokták munkaközben. A  sértett önér
zetesen válaszolt: „Méghogy nekem  nincsen gyerm ekem , nézzétek  
csak meg a G. A . legkisebb lányát, ő az enyém." G. A. a szín 
m ögött volt épen, meghallotta véletlenül, hazaszaladt nyomban, 
feleségét va lla t óra. fogta. M ikor megtudta, hogy igaz, felakasztotta  
m agát a padláson.
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M ért is kellett neki meghalnia? ve tik  fe l a kérdést m indun
talan a temetésről hazajövőben, — hiszen olyan jó ember volt, 
buzgón já r t a tem plom ba, szeretett nagyon énekelni a karban. 
Em lékszem  magam  is, háziistentiszteletet is tarto ttunk a. házá
nál tavaly.

M ért kellett m eghalnia? — kezdem v é g r e —, m ert nem érezte, 
nem  hitte, hogy Isten  neki megbocsátott. H a h itte  volna, ő is meg  
tudo tt volna bocsátani, még ilyen nagy vé tke t is, hiszen neki is 
sok bocsáttatott meg, akkor nem akart volna halálával bosszút 
állani. Soka t já r t a templomba? Szerete tt énekelni? H ányszor 
ke lle tt neki hallania az igéből, énekből, hogy Isten  neki, személy- 
szerin t neki, a K risztusért megbocsát. N em  hitte, nem  tanulta  
meg, nem vette  komolyan, nem vette magára. Pedig neki m ondotta  
az Isten. Sokáig engedte Isten  m agát sem m ibe venni, komolyan  
nem, venni, de im'e eljö tt az idő, most, am ikor m egm utatta, hogy  
a nem -hivés: halál, és a hit: élet. Szem ünk láttára m uta tta  meg, 
kézzel foghalóan. 0  Dr. Ferdinánd István .

B c s s é l g e t é s  O rd a s a  p ü s p ö k k e l
Ordass Lajos püspök külföldi tapasztalatairól kért a Let-

 kipásztor beszámolót. Azok közül a kérdések közül vettünk elő
néhányat, amelyek különösen is számot tartanak lelkészi karunk 
érdeklődésére.

Hírek jöttek arról, hogy a világ protestantizmusának életében csök
kent a lutheranizmus befolyása. Milyennek látja Püspök Űr világviszony
latban az evangélikus egyház jövő szerepét az ökumenikus mozgalom 
területén?

— Valóban igazság, Ihogv az ökumenikus munkáiban ez idő szerint 
a reformátusok adják a vezető-bangót. A munka élén holland református 
áll, a Keresztyén Diákszövetség ismert Ikiváló munkása: Visser T Hooift. 
Mintha azt az állmot is kergetnék néhányan, hogy az őkuméné útja végéről 
egy-'felekezetté vált protestantizmus integet elénk, amely természetesen kál- 
vinizmus. A másik magyarázata annak, hogy a ká Ívin izmussal szemben az 
evangélikus vonal elhanyagoltalbbnak látszik, nem mai jelenség. A refor
mátus egyház a gyakorlati élet problémáival mindig is jobban birokra kelt 
s a világ égető kérdéseibe ma is jobban beleveti magát mint a luthera- 
nizmius.

Mégis el tudom oszlatni az aggodalmakat. íRendkívül jellemző volt az 
a kijzdelem, amely a luttheranizmusnak az ökuménében elfoglalandó helye 
körül folyt. Visser* ’T Hooft és általában a reformátusok az együttműködést 
a földrajzi elv alapján gondolták megvalósítani olyképpen, hogy az egy
házak viláigtanácsálban országok szerint vegyenek részt az egyházak kép
viselői. Így 'például Magyarország protestantizmusa együttes képviseletet 
nyert volna s a magyar evangélikus egyház csak ezen belül kapott volna 
itthoni számarányának megfelelő helyet. Ugyanígy Svájc, Franciaország stb. 
egyházainak együttes képviselete jutott volna szóhoz. Nem vitás, hogy 
ezzel a megoldással a lutheranizmus sajátossága nem érvényesülhetett volna. 
Michelifelder, az amerikai lutheranizmus genfi megbízottja, dr. Fry, az 
United Lutheran Ghureh elnöke és dr. Long jelentős amerikai egyházi 
vezető — mindketten fakultásunk ddszdoktorai —, de általában az evan
gélikus egyháznak többi képviselői is viszont csak rígy tudták elképzelni
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az együttimunkálkodást, ha az ökuménében a lutheranizimus egy testként 
szerepel s az egyes országok evangélikus egyházainak képviseletét ezen 
belül a lutheránus egyházi világszerv szabja meg.*) így érvényesülhet csak 
kellőképpen a komfesszionális jelleg világviszonylatban és nyílihat lehető
ségünk az evangélikus mondanivaló 'megszólaltatására. A lutheránus világ- 
szövetség lundi megalakulásakor világos megállapítást is nyert, hogy ezért 
küzdött az evangélikus egyház. A lutiheranizmus jövő szerepe szempontjá
ból rendkívüli jelentőségű, hogy az 1848. évi amszterdami ökumenikus világ- 
gyűlés előtt már evangélikus részről teljes egységre jutottunk. Ezen az 
elkövetkező hatalmas összejövetelen, tehát nem részeikre szakadozottan, 
hanejn teljes lelki és szervezeti egységben veszünk részt, s gazdagítjuk 
határozott evangélikus színnel a világ evangéliumai keresztyénségének cso
dálatos összefogását.

Ezzel máris áttértem a második felvetett kérdésre:
Mi a jelentősége a világ evangélikus egyházai új összefogásának?
—■ Az említetten túl igen sokféle 'jelentőségét látom. Csak két mozzanat:
1. A lutheránus világszövetség számba itette, hogy hol hogyan áll az 

evangélikus egyház. Általában véve három kategóriát állítottak fel. 1. Hódító 
és erősödő evangélikus egyházak. Ide .számították az amerikai és részben a 
megújuló skandináv egyházakat, .legfőképpen pedig a távolkeleti misszióban 
keletkezett új evangélikus egyházakat. 2. A kérdőjeles csoportba vették Német
ország Iutheranizmusát s általában Iíözép-Európa egyházait, nem tudván, 
hogy lelki fejlődésük milyen irányba fordul. 3. Meghalt egyházak a balti 
államok evangélikus egyházai. — A magyar evangélikus egyházat a remény
séget hordozó egyházak közé számították. Én is így adtam képet egyházunk
ról: Az ébredés ajtaja előtt állunk; Isten bármelyik pillanatban megnyithatja 
előttünk az egyházi ébredés kapuját.

Ez a számbavétel azért történt, hogy megkeressék: melyik területen' 
mi a tennivaló. Különösen hangsúlyozták a fiatal missziói egyházak szer
vezett, jelentős támogatásának szükségét. Ezeken a területeiken régebben 
erőteljes német és finn misszió dolgozott. A világ evangélikussága nem 
nézheti tétlenül a megárvult missziói állomásokat. Éppen az amerikai evan
gélikus egyházak vették ezt nagyon komolyan lelkűkre.

2. A lutheránus világszövetség elhatározta teológiai folyóirat megjelen
tetését a világ evangélikussága részére. A folyóirat egyes számai ugyanazt 
az anyagot közölnék angol és német nyelven. Nem merem állítani, hogy 
a gondolatnak én voltam az atyja, de magam is felvetettem megelőzőleg. 
Még Genlfben hallottam .ugyanis: Bartlh Károly .Nygren svéd professzorral 
történt találkozásakor csodálkozva állapította meg, ihoigy sokkal közelebb 
érzi magát a skandináv evangélikus teológiáihoz, imint a németihez, s meg
jegyezte: olyan nyelven kellene írniuk, amelyet az egész világon meg
értenek. A kérdésről beszélgettem azután a svéd teológiai folyóirat szer
kesztőjével: Bring dogmatikai professzorral. Ő angolnyelvű folyóiratra gon
dolt, amelybe a skandináv teológusok írnának. Nem lenne-e még jobb — 
vetettem közbe — olyan teológiai folyóirat, amely az egész világ lutíheraniz- 
musáé?! A gondolatot meg is írtuk, illetékeseknek. A lutheránus világ- 
szövetség végrehajtó bizottsága később meghízta Midhelifeldier főtitkárt, 
hogy keresse az ügy gyakorlati megoldását és nézzen alkalmas szerkesztő 
után. A kétnyelvű folyóirat megjelenése azt jelentené, hogy bármelyik 
magyar evangélikus teológusunk komoly, újszerű és jelentős eredményét 
az .egész világ evangélikus teológiai munkájába beépíthetné.

*) Az amerikai lutiheranizmus vezető /férfiai azt is hangsúlyozták, 
hogy az egyházi segélyezés az ökuménében szintén komfesszionális alapon 
történjék. .Például az amerikai lutiheranizmus gyűjtését ne a genfi ökume
nikus központ ossza szét a segélyezésre szorult országok felekezeti arány
száma szerint, 'hanem a hittestvér adja a ihittestvérnek.
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Az evangélikus világgyülésről még annyit: Összehívásának korai idő
pontja lehetetlenné tette az elméleti tárgyaló anyagnak részletes előkészí
tését, de sürgőssége még ezt az árat is megérte. Uólag azonban megküldték 
.a tárgyalási anyagot minden evangélikus egyháznak, hogy feldolgozzák. 
(A Lelkipásztor legközelebb ismerteti. Szerk.) A továbbiak során az öt 
évenként tartandó világgyűlés tanácskozását előzetes tanulmányokkal készí
tik elő. lAz 1962. évi evangélikus világgyűlés anyagával a végrehajtó bizott
ság jövő nyáron már foglalkozik. Országonként pedig ú. n. helyi bizott
ságokat létesítenek, amelyben résztvesz az illető evangélikus egyház minden 

-munkaterületéről egy-egy. szakértő.
Melyik evangélikus egyháztesttől várhatjuk a világ lutheranizmusában 

a vezetőszerepet?
Nehéz választ adni. A németek nem mondanak le vezetői igényükről. 

Ez a lutheránus világgyűlés alkalmával többször kifejezésre jutott érzé
kenységükben. Jellemző például, a lutheránus világszövetség elnöki tiszt
ségének betöltésénél is kényes kérdés volt: (hogyan lehetne megoldani a 
német evangélikusság megbánt ása nélkül? Németnek az élre-állítása kihívás 
lett volna a világ felé. Az amerikaiak inkább a főtitkári helyet tartották 
meg maguknak. A skandinávok közt elsősorban Bergrav Eivind oslói püspök 
jött volna számításiba rendkívüli, hatalmas személyiségénél fogva, viszont 
ő elkeseredett harcot folytatott a német megszállókkal. Nygren svéd profesz- 
szor személyét elleniben rokonszenvvel fogadták a németek is az elnöki 
székben.

Á vezetőszerepnél hathatósan jön számításba hatalmas anyagi esz
közei, de egyre világosabban kialakuló (fejlődési irányánál fogva is az 
amerikai lutheranizmus. Hét különböző amerikai evangélikus egyház ugyanis 
a legjobb úton van arra, hogy egyetlen egyháztestté váljon, talán már a ma 
élő nemzedék életében. Ez az egyesülés Amerikában a római katolicizmus 
után számiban a második helyet biztosítaná az evangélikus egyháznak. Az 
így kialakuló nagy egység a kisebb evangéliumi csoportok, szekták felé 
is komoly vonzerőt gyakorolna. A vezetőszerepre az egyre növekedő, fejlődő 
amerikai lutheranizmus tehát aktivitásával lesz alkalmas.

■A skandináv lutheranizmus pedig ma vitathatatlanul első helyen áll 
a teológiai megalapozás munkájában. ■— Talán jól is van így, hogy több 
egvháztest adja majd a világ evangélikusságának élharcos csapatát, a saját 
különböző értékeivel.

Miben látja Püspök Űr a magyar evangélikus egyház külön értékét, 
amivel hozzájárul a világ Iutheranizmusának képéhez?

—  Utam során megláttam, hogy egyházunk helyzetében szerencsésen 
egyesül, ami odakint néha egyoldaiúságálban található meg. Mentesek vagyunk 
a skandináv egyháznak az állammal való bénító összekötöttségétől, viszont 
az amerikai szabadegyházi helyzetnél sokkal szerencsésebb a mi masszí
vabb egyházszervezetünk és az állaimmal való jogi kapcsolatunk. Külföl
dön nagyon megszerettem a mi egyház-formánkat. — Ami egészen ikiiiönös 
sajátsága hazai egyházunknak s eziránt mindenütt rendkívüli érdeklő
déssel találkoztam: felekezeti iskoláink. Dr. Fry egyik válaszában kijelen
tette: „Magyarországon az egyházi iskoláknak szolgálatukat (mindenképpen 
be kell tölteni, még a mi áldozatunk árán is.”

Mit tanulhatnak a magyar evangélikus lelkészek az amerikai telki- 
pásztorok tói ?-

Teológiai és .igehirdetést- tartalom szempontjából talán mondhatjuk, 
hogy? az átlag-színvonal alacsonyabb az európainál, de bámulatos, sírni! 
az amerikai lelkészek a lelkipásztori látogatás terén felmutatnak. 800-900 
lelkes városi gyülekezetben .minden egyes egyháztagot évenként kétszer



meglátogatnak. Az egyháztagok el is várják a cura pastoralis-t. Ha három 
napon belül nem látogatja ímeg a lelkész kórházba került hívét, az illető 
otthagyja könnyen egyházközségét. ,A megélhetés, biztosításának motívuma 
be’ejátszhatik a látogatás gyakorlásába, mert a papi állás jövödelme 
a fizető egyháztagok számától ‘függ, — de a lényeges, hogy végzik. Amikor 
amerikai szokás szerint istentiszteleti szolgálataim után búcsúztam kéz
fogással a kijövő híveiktől — akik között a rendkívüli alkalomból voltak, 
nyilván ritkább templo/mjárők is, — a helyi magyar lelkész mindegyiket 
név szerint mutatta ibe. A magyar lelkészi kar ne éljen vissza papi állá
sának kényelmes biztosítottságával és vegye komolyabban legelhanyagol
tabb lelkészi szolgálati területünket; a lelkipásztorkodást.

A nemzeti szocialista uralom idején Norvégiában és Dániában az 
egyház elszánt hitvalló magatartást tanúsított. Személyes benyomásaként 
mondjon erről valamit Piisipök Úr. Mit vehet példaként tőlük a mai magyar 
evangélikus lelkészi kar?

Dániában az egész egyház résztvett a nemzeti ellenállásban, Norvé
giában pedig Ihitvalló egyházi harcot vívott. Bergrav osloi püspökkel való- 
beszélgetésem nyomódott különösen mélyen 1 etkembe. Lebilincselő keresz
tyén személyiség (Hitvalló bátorságának ifia is áldozata: a 17 éves ifjú 
beleőrült a kínzásokba. Északnak ez a ima talán legnagyobb egyházi etmbero- 
ezeket mondotta nekem; „Nézd, testvérem, én az egyház küzdelmét kezdet
től fogva úgy vezettem, hogy a legnagyobb rosszakarattal se lehessen 
rámfogni politikai szándékokat. Hitvallási irataink és a Szentírás alapján,, 
egészen tiszta vonalú egyház véd el mi iharooi folytattunk. Neim vádolhattak 
politizálással. Viszont az egész nemzet teljes megértéssel kísérte az egyház 
védelmi harcát. Ha küzdenctek kell az egyház lelki szabadságáért — 
tanácsolta —, arra vigyázz testvérem, hogy ne keveredjék bele politikai 
szempont.”

Két példát is említhetek. Amikor a kormányzat létrehozta a nemzeti 
szocialista vezetés alatt álló országos ifjúsági szervezetet s tagjainak sorába 
akartak kényszeríteni minden fiút és leányt 11 éves kortól kezdve a házas
ságig, — a norvég egyház nem a kérdés politikumát kifogásolta. Az ige 
oldaláról szóltak bele a kérdésbe; a szülőik Istentől kapott jogát és fele
lősségét hangsúlyozták gyermekeik irányítása tekintetében; a negyedik 
parancsolatot az államnak is tiszteletben kell tartania. — A másik kiraga
dott példa: A lelkészeket kényszeríteni akarták, hogy a gyónási titokként 
tudomásukra jutott politikai természetű adatokat hozzák a hatóságok 
tudomására. Itt sem politikai érvekkel állott ellent az egyház, hanem 
a lelkészi eskü szentségére hivatkozott.

A norvég egyházi harc tanulsága kettős: Ha az állaim szembekerül 
az egyházzal, sohasem állhatunk politikai zászló alá, hanem az egyház 
sajátos álláspontját, Isten igéjét kell tisztán képviselnünk minden kérdésben 
Lelkészi karunk pedig imponáló egységet tanulhat: az 1700 lelkészből csak 
17 tévedt meg.

Közel két évtizednyi távoliét után milyennek látta Püspök Úr a svéd 
egyházat?

Tizenkilenc évvel ezelőtti kinttartózkodásomhoz viszonyítva javulást 
láttam a gyülekezeti élet terén. Az úrvacsorátok számának akkor ijesz
tően csekély ezreléke emelkedett. A templomlátogatás is jobb. Svéd lelké
szek elmondták, hogy a háború legizgalmasabb éveihez képest már ez is 
lanyhulás. A háború alatt a megkímélt Svédország hihetetlen idegifeszült
ségben élt. Norvégia és Dánia megszállásakor nem tudtak a hívek árada
tának helyet biztosítani a templomokban. Kikapcsolva azonban a háború 
feszültségének ezt az alkalmi hálását, az érezhető javulást különösen 
a Sigtunából kiinduló megújulási mozgalom hozta létre. Sok minden bon-
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Lakozott ki innen: ifjúsági munka, vasárnapi iskola, a (hiányzó egyház- 
tanácsot pótló s a férfiakat az egyház iránt való felelősségben Összefogó 
.megmozdulás. Megemlíthetem még, .hogy a svéd egyházban 1938-ban készír 
tettek új énekeskönyvet, új bibliafordítást és néhány lényegtelenebb újítást 
vittek Végbe régi gazdag liturgiájukon.

Mi volt legdöntőbb benyomása a finn evangélikus egyházról?
Kevés időt tölthettem Finnországban. Legjobban megragadott, amikor 

Laitinen Toivo lelkészbarátunk. kivitt Helsinki közelébe az u n. gyüle
kezeti intézetbe. iHaunarosan nagyszabásúvá kiépülő burák tábor. Országos 
viszonylatban minden olyan munkát el akar végezni ez az intézmény 
tanfolyamok keretében, amely a gyülekezet megerősödését szolgálja. Ott
létemkor vasárnapi iskolai tanfolyam, továbbá lelkész-konferencia folyt. 
Az intézet lelkészvezetője az egyesületi, mozgalmi keresztyénség embere 
volt egyetemi hallgató korában, most is látja annak nagy .egyiháztörténelmi 

.jelentőségét, de vallja, hogy a gyülekezeti keresztyénség ideje érkezett el. 
A gyülekezet szolgálatának biztosítása, a gyülekezet szereteíközösségének 
az erősítése, a gyülekezeti diakóniá fejlesztése lebeg szemünk előtt.

Milyen lehetőségeink nyílnak a meglátogatott országok keresztyén- 
ségével további személyes kapcsolatok ápolására?

Az ökuméné részéről 5 ösztöndíjas .hely áll rendelkezésünkre. A pá
lyázók szabadon választhatják tanulmányuk színhelyét bármely európai 
országban. Kaptunk .három északamerikai ösztöndíjat is, amelyre azonban 
•csak angolul jól tudók pályázhatnak. A Rock Island-i svéd egyetem éveken 
keresztül kész egy magyar lelkésznek lakást és ellátást adni, de útikölt
séget hem tud biztosítani. . Muhlenberg-ben is várnak hasonló feltételekkel 
cgv magyart.

Dápiából még ezután kapunk választ: egy ösztöndíjas helyről van 
szó. Dániába egyébként az idén nyáron négy magyar evangélikus lelkészt 
hívtak 6 hétre, de közülök csak kettő tudott kijutni. A meghívást jövőre 
is megismétlik. A 6 hétből két hetet dán paródhiákon töltenek üdülésként, 
négy hetet pedig szemináriumban, ahol a (hangsúly különböző országokból 
összejött lelkészek közvetlen beszélgetésén van.

A svéd egyház két tüdőbeteg lelkészlünknek .kínál gyógyulási alkalmat 
egv, esetleg két esztendőre.

A Bossey-i ökumenikus Intézet Svájciban minden kurzusára ugyan- 
•csak vár egy-egy magyar evangélikust. Ezek a szemináriumok különböző 
'időtartamnak s (hol laikusok, hol fiatal lelkészek részére rendeztetnek.

Vendégelőadóként Nygren és Bring svéd professzorok készülnek fakul
tásunkra. Dániából szintén jön valaki. Giiertz Bo is tervez biztatásomra 
előadói körutat hazánkban.

A külföldi egyházi segélyezéssel kapcsolatban mi Püspök Ür üzenete 
lelkészi karunknak?

Sokan indokolatlan várakozással néznek a külföldi anyagi segítség 
felé. Ne felejtsük el: A legelső segélyezési/forrás mi vagyunk. Lehetetlenség, 
hogy minden egyházi feladatunkhoz a külföld egyházi áldozatát várjuk. 
A lényegesebben nagyobb részt magunknak kell előteremtenünk. Különben 
az egyházunknak szóló anyagi ígéretekről és a külföldi váriható segélyezés 

 mérvéről részletes jelentést tettem egyházegyetemünknek.
Milyen terv érlelődött meg Püspök Úrban odakint?
Rendkívüli fontosságúnak láttam? m-eg a szomszéd evangélikus egyhá

zakkal való együttműködést. /Fel kell vennünk a kapcsolatot a lengyel, 
szlovák, osztrák, jugoszláv és romániai evangélikus egyházzal. Amennyi
ben .'egyházamtól megbízást kapok, készséggel .vállalom ennek munkálását. 
Kötelességemnek érzem ezt a lutheránus világszövetség reámruházott



alelnöki liszténél fogva is. Közép- és Kelet-Európának szószólója lettem 
a végrehajtó bizottságiban. Ezen a területen tőleim váTja a lutlheránus 
világszövetség, Ihogy az evangélikus összefogást előmozdítsam. Ennek szük
ségét és lehetőségét több alkalommal is megéreztam cselh és szlovák 
lefkésztestvérekikel való beszélgetéseimlben. Do .Amerikában és Lundban 
a világgyűlés alkalmával is ösztönzést kaptam, bogy a kis egyházaknak 
keresniük kell egymás testvéri kezét. A csdhszlovákiai lelkészegyesület 
jövő évi májusi gyűlésére meghívást is kap majd egyházunk.

A hosszú beszélgetésnek vége. A magyar evangélikus lelkész! kar 
együttérez köszönetiinkben: Ordass Lajos püspök, magyar evangélikus 
egyházunknak a nagy tűz után első követe a világ kereszlyénsége előtt, 
áldott szolgálatot végzett odakint s a látottak hazahozásával jó munkát 
végez idebent. V.

A harmadik hitágazat szövegingadozása
A harm adik h itágazat szövegével zavar van. M ostani l i tu r

giánkban az ú jabb  káték nyom án így került: H iszek . . .  egy ke
resztyén  A nyaszentegyházat. . ."  H olott a régebbi szöveg ez volt: 
,,Hiszek . . .  egy közönséges keresztyén A nyaszentegyházat..

A dűltbotűs szavak jelzik a problém ákat. Az „egy" névelő-e, 
vagy számnév? A „keresztyén" tulajdonképpen pleonasztikus be
toldás, m ert hiszen az Anyaszentegyház csak keresztyén lehet. 
S végül: mi legyen a „közönséges"-sel?

Az ősgörög szöveg ez: „Piszteüó . . .  bagian ekklézian ..."  
A  másodjellegű őslatin  szöveg pedig: „C redo.. .  sanctam  ecclesiam 
catholicam  ..

M indjárt látjuk , hogy az „egy" hiányzik a görög szövegből 
is, meg a latinból is. Ez a szócska a m agyar ford ításba a Nicénum 
megfelelő la tin  szövegrészének (unam, sanctam, catholicam, apos- 
tolicam  ecclesiam) átcsengéseként, a  későbbi ném et szöveg névelő
iből számnévre fé lreérte tt „ein" szava nyomán került bele. H a m eg 
akarjuk  hagyni, akkor nem névelőként, hanem számnévként, tehát 
hangsúlyosan kell olvasnunk. A „keresztyén" jelző sem szerepel az 
ősszövegekben. Ez is német közvetítéssel kerü lt hozzánk. — L átju k  
végül, hogy az eredeti görög szövegben a „közönséges" szó sem 
volt meg. A „hé kát h öli kő ekklézia" először Igná tiu sná l jelentkezik. 
T ertu lliánus révén aztán belekerül az Apostolikum  latin  szöve
gébe. B auer szerin t jelenti az egyes gyülekezetekkel szemben 
az egész egyházat, .

A „katholikos", szó etim ológiailag a „kata” és „holos” szó 
összetételéből származik. K a ta : szerint, -ig, át, keresztül; bolos: 
minden, egész. Katholou: általában, egyáltalában, m inden együtt, 
az egész szerinti, az egészre tartozó, in  summa, in  genere. L ásd: 
Csel. 4, 18 és 9, 42 eredetijét.

M aga a  „katholikos" melléknév az újszövetségi görögségben 
nem fordul elő. Csak a Jakabbal kezdődő hét „közönséges" levél 
ősi címében ta lá lju k  és rag ad h atju k  meg. „Iakobou epistolé katho- 
liké", stb.A V ulgáta a szót nem fo rd ítja  la tin ra, hanem görög 
form ájában egyszerűen átveszi. A legtöbb indogerm án és latirí
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nyelv se talál rá  genuin szót, hanem  az universus, communis, 
generális szóval p róbálja  visszaadni. A szláv nyelvek a ,>katholikó 
szót ugyanazzal ford ítják , am ivel a  Csel. 2, 44 „koiné" szavát, ez 
a  szó pedig „közos”-t jejent. L uther derekas merészséggel és nem 
is rossz exegézissel a „christliehe" szóval fordítja. K ét h íres régi 
latin -m agyar szótár ford ítása: P ariz  P áp ai: m indenütt való; M ár
ton: m indeneket egyform án illető. Károli, Torkos, B árány  bib lia
fo rd ítása  a  kitűnő ,,közönséges" szót használja.

Csakhogy a „közönséges" szó a nyelv életének kalandos fo r
gatagában  lassanként elzüllött és a szó értelm e m a nagyon is 
közönséges.

A „katholikos" levelek „katholiké” cím szavának értelm ére 
nézve eltérők a  vélemények. Némelyek .szerint a  szó azt jelenti, 
hogy ezeket a leveleket a gyülekezetek összessége kanonikusnak 
ism erte el. Mások szerin t a  ,,katholiké epistolé" Pál apostol egyes 
gyülekezetekhez és személyekhez í r t  leveleivel szemben az összes 
gyülekezeteknek szóló körlevelet jelent. A „katholikos szó korai 
„orthodox", „igazhitű” eretnekkülönböztető jelentése és János h a r
m adik levele egyes személynek szóló címzése inkább az előbbit 
valószínűsíti. B ár ugyancsak korai a  szó „egyetemes", „általános”, 
„közös”, „mindenkire tartozó" értelme is. A róm ai püspök igen 
korán „episkcpos katho likos '; m indenki püspöke. A kérdést m eg
lehetősen nyitva kell hagynunk.

B arth  (Credo) szerin t a „katholiké" azt jelenti, hogy az egy
ház nincsen kötve egyetlen néphez, államhoz, kultúrához sem, 
hanem  ezek h a tá ra it  áttörve, m indenütt és m indig ugyanaz: 
communio sanctorum . Az egyház annyiban  iidvház: szentház, 
amennyiben katholikos. Kérdés, hogy a szó etim ológiája és tö rté
nete megenged-e ilyen vaskos, b á r  kitűnő teológiai értelm ezést?!

M árm ost m it fogadhatnánk el jó szövegül?
A legősibb görög szöveg szószerinti fo rd ítása ez: „Hiszek 

Szentiélekbe (eisz)_, az A nyaszen tegyházat. . ."  (hagian ekklézian), 
A  gazdagabbá teljesedett későbbi la tin  szöveg pedig: „Hiszek 
Szentiélekbe, a katholikus A nyaszentegyházat. . ."  A Concordia 
könyvünkben szereplő német szövegé: „Hiszek a Szentlélekben, 
a keresztyén A nyaszentegyházat..  A  hivatalos m ai angol szöveg 
szószerinti fordítása ugyanez.

Az ősi görög szöveg szerint tehát a Raffay-féle litu rg ia  Apos- 
tolikum ában csak egy betoldásos tévedés van, az „egy ". H a  ezt 
hangsúlyosan vesszük, akkor a Nicénum szövegét mondjuk.

Végül pedig a  la tin  szöveg „catholica" szavának az elközön- 
ségesedett „közönséges" helyetti m odern fo rd ításá t az dönti el,, 
hogy a görög „katholiké” szó eredeti jelentésére nézve m iben álla
podunk meg. H a térbeli kifejezésnek vesszük, akkor jelentése: 
„az egészet m agában foglaló.". H a pedig osztó értelm ű szónak 
veszem, akkor jelentése: „Mindenkire tartozó, mindenkié".

Az első szerint: „Hiszek Szentiélekbe, az egyetemes (á lta lá
nos?) A nyaszentegyházat. .."
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A második szerint: ,,Hiszek Szentiélekbe, a közös Anya- 
szen tegyházat. .."  A Nicénum „ u n a ’-jával m eggazdagitva: „Hiszek 
Szentlélekbe, az egy (egyetlen?) közös A nyaszentegyházat— "

Mivel pedig a régi m agyar ,,közönséges" u tódja kétségtelenül 
a „közös” és ez az életteljes kitűnő képzésű szó tulajdonképpen 
m agában foglalja a nyelvújításkorabeli rosszképzésű „általános” 
és „egyetemes" szavak értelm ét is, ezzel tudnék leginkább meg
alkudni. Az ,,egyetemes"-hideg, inkább földrajzi kifejezés, a „kö
zös” m ögött em berek vannak. K issé su tának  érezzük, pedig csak 
tömör, a  gyakorla t pedig egy év a la tt tartalm asítaná.*

Szabó József.

*Az apostoli (hitvallás jelenlegi hivatalos magyar szövegében (Kis 
Káté, Istentiszteleti Rend) tulajdonképpen a régi „közönséges” szó elmara
dása a sürgető gyakorlati probléma. Egyrészt a többi szövegrész megváltoz
tatása jól felfogott liturgiái konzervativizmus csak igen komoly teológiai 
indokból történhetnék. Másrészt azonban a „közönséges” szó elmaradása 
a régi szöveget tanult híveink számára érthetetlen. Már találkoztam vegyes- 
házas családban azzal a váddal, hogy miért Ihasinisítjuk meg a (hitvallást 
a nem-tetsző „katolikus” szó mellőzésével. Kívánatos lenne, ha illetékes 
egyházi szerv a kérdésben állást foglalna és a hitvallás szövegébe beiktatná 
a cihatolica megfelelő magyar fordítását. A „közös” egyszerűbb és mester
kéletlenebb szó; az „egyetemes”-ben viszont jobban kifejezésre jut az, 
amit az eredeti szöveg látásom szerint sejtet: az egyháznak világot átfogó, 
népek és felekezetek határát átlépő, az egész keresztyénséget magábaöielő 
egyetemességét. (Szerkesztő.)

Egyházi tájékoztató

Két hét Sopronban
50 lelkész gyűlt egybe július első felében a soproni lelkész! tovább, 

képző szemináriumra, ami igen komoly érdeklődés jele a nagy idői áldo
zatot tekintve. Főként a 25—40 évesek nemzedéke. A távolabbi ország
részekből viszonylagosan többen voltak, mint Dunántúlról. A nyári 
számunkban ismertetett munkaprogrammot teljes egészében elvégezte a 
szeminárium. A munka sajátosságát éles teológiai • ellenpólusok és az 
előkerülő teológiai problémák nyitvajhagyása jellemezte. Ez a két körül
mény útját állta annak, hogy lezárt, egyszínű teológiai eredmények köz
lésévé váljék a szeminárium s elősegítette, hogy a mai teológiai kérdések 
problematikája szellemi elevenséggel táruljon a résztvevők elé és a kinyi
latkoztatás alázatos kutatására serkentsen olyanokat is, akiknek szolgálata 
eddig nem volt terhes teológiai problémák megoldatlanságától. A széles„ 
sugarú mezőnyt felölelő teológiai vizsgálódásnak mindén egyes részleténél 
mégis kikristályosodhatott mindenkiben az alapvető, igeszerű, ihitvallásos 
látás és a további kutatás irányvonala. A befejezéskor a szeminárium 
tagjai Isten iránt való hálával tettek bizonyságot arról, hogy lelkipásztori 
szolgálatuk nélkülözhetetlen feltétele lett a teológia. Örömmel jegyezzük 
ide, hogy a kéthetes együttlét nagymértékben közelebb hozta egymáshoz 
a professzori kar szép-számmal résztvevő tagjait és a gyakorló lelkészeket.
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A szeminárium tapasztalatai alapján a jövpre • nézye. talán három 
•tanulságot vonhatunk le: 1. Ezt a munkát érdemes és kell folytatni, 
2. A legközelebbi továbbképző programmjában világosan el kell határolni 
az előadásokban folyó és a szemináriumi módszerrel végzendő munkát. 
Megállapíthatjuk, hogy a munkának mindkét formája szükséges. Az 
előadások egy-egy t olőgiai kérdésről vagy tárgykörből hozzanak alapos, 
kifejtett és nyugvóponthoz juttatott tájékoztatásokat, amelyek után a' 
résztvevőknek továbbra is. megmarad a hozzászólási és kérdezési lehető, 
ségo. A szemináriumi munka viszont legfeljebb 14—16_cs csoportokban 
végeztessék, ahol mindegyik kis munkaközösség külön-külön témával 
foglalkozik, még pedig valóban közös munkaképpen lépésről-lépésre ha
ladva, a tanulmányi segédeszközöket állandóan felhasználva, hogy így 
a tanulmányozásból mindenki kivegye a részét. Az egyes szemináriumok 
végső eredményét azután rövid összefoglalásban bocsássák az összes 
résztvevők elé. 3. A résztvevők lelki közösségének és a munkához szük
séges közösségi szellemnek érdekében jó lenne legalább máscdnaponiként 
bibliaköröket beiktatni, ami ugyan időt venne el, de a teológiai munka
eredményben is megérné. Csak azok tudnak komoly teológiai munkát 
végezni munkaközösségben, akik találkoznak egymással az igének és imád
ságnak közösségében.

110
lelkész volt együtt a gyenesdiási lelkészevangélizáción. Az egyházkor
mányzati gyűléseket kivéve, ez az utóbbi évtizedben a legmagasabb lelkész- 
konferenciai létszám. Régi arcok mellett szép számmal jöttek lelkésztest-* 
vérek életükben az első lelkészevangélizációra. Bevált a tavalyi tapaszta
latokból leszűrt tanulság: a lelki épülésre szánt napoknak nem használ, 
ha teológiai problémák tárgyalásával kapcsoljuk egybe. Az idei nyári 
lelkészkonferenciánk fővonása az Isten színe előtt való csendes figyelés 
volt. Két szolgatárs ajkáról hangzott a viva vox evangelii négy napon át 
s az összejövetelek közül csak a bibliakörökön volt beszélgetés. Jó néha, 
amikor az Isten Leikével való megerősödést kereső konferenciát nem tölti 
meg az eszmecserék és a hozzászólások hangzavara, hanem ki-ki csendesen 
csak hallgat. A konferencia lelki mérlegét talán az egyik lelkésztestvér 
készítette el leghívebben, aki az utolsó este együttlétén körülbelül ezeket 
mondotta: Nem tudom az Isten bennem végzett munkáját most egyetlen 
dologban összefoglalni, inkább azt kell mondanom, hogy soha ennyi sokféle 
egyes üzenetet nem kaptam, mint itt. E sorok írója hadd fűzze hozzá 
későbbi tapasztalatát: a lélek mélyéről hol az egyik, hol a másik hallott 
gondolat bukkan fel előtte olykor-olykor. Apró lámpácskák, amelyeket 
szolgálata során ki-kigyujt Isten Szentlelke, minden elvetett igének örök 
megelevenítőj e.

SAJTÓHIBAIGAZ 1TÁS

a Lp. 1947. nyári számában, Sólyom Jenő cikkében:
247. lap, alulról 3. sorban törvények helyett (körülmények
248. lapon felülről 18. sortban jogrendjének helyett jórendjének olvasandó 
248. lapon alulról 19. sorban a * törlendő
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Néhány gondolat
Sriholz László MELE elnöknek a gyenesdiási lelkészevángélizáció- 

alkalmából mondott megnyitójából (19-17 aug. 26.):
—- Ez a M.ELE-nek ezídén már a második nagy, népes lelkészkon

ferenciája. Július első felében kéthetes Lelkészi Továbbképző Szemináriu
mát rendezte meg, elsőízben Sopronban., ,A résztvevők száma meghaladta 
a félszázat. Most pedig erre az evangélizációra .hívta tagjait és íme 
a számunk megkétszereződött. Amott a tudomány csarnokaiba léptünk 
be. Ide az a kívánság hozott, hogy épüljünk és testvéri közösségben öreg- 
büljünk. iA MELE örömest vállalja mind a kettőt. S ennek nem kis jelen
tősége van.

— A iMEíLE Ikét célt tűz ki minden egyházmegyei lelkészegyesülete 
elé. Először is legyen pajti gyülekezet; az ige és az imádság fűzze tagjait 
egybe. Másodszor legyen az országnak minden egyes lelkészegyesülete egy- 
egy teológiai akadémia, ahol a tudomány műhelyébe '.ép a lelkész.

— A magyar evangélikus teológiai tudomány egy évtized óta kétség
telenül ifeleszmé'őben van. Ennek a ifeleszmélésneik nemcsak vezérkara van, 
de serege is van már, főleg a fiatalabb nemzedékiből. Sopronban is ezeik 
telték a résztvevők zömét. Azt az értékítéletet is megkockáztathatjuk im
már; túl van a sekélyességen, mind mélyebbre ás és ígéretes a holnapja.,

— Az evangélizáció szintén egy jó évtizedes plántálás s már virágja* 
gyümölcse van. Egyházunk történetében nagy fordulat, nem adhatunk érte 
eléggé ihálát Istennek.

—. De mia már azt is meg .kell látnunk, hogy ez a kettő, az egyház 
teológiai munkája és az evangélizáció (s általában a gyülekezeti lelkipász- 
tori munka) nem folyhat egymás mellett ihidegen-ridegen vagy ellenségesen, 
hanem csak harmonikusan!

•— Nemcsak az egyháznak van szüksége mindkettőre, de az egyházért 
mindkettőnetk .kölcsönösen egymásra is szüksége van.

— Mi nyereséget jelenthet az evan gél izác tónak a teológiai munka? 
A teológiai munka arra hivatott, hogy ellenőrizze az evangélium hirdetését 
és erre az ellenőrzésre az evangélizációnak is szüksége van Továbbá: 
a teológiai munka az evangélizációt gondolati mélységgel ajándékozhatja 
meg. Végül: a teológiai munka az evangélizációt megtartja az egyházban.

— És miért van a teológiai munkának szüksége evangélizációra, élő 
gyülekezetre? Azért, ímert a teológiai tudományt meg az élő gyülekezet 
ellenőrzi. Meg kell tapasztalni azt, hogy a tudományunk nem elefánt
csonttoronyban kieszelt rendszer-e csupán? Továbbá; érzületi mélységet 
ád neki és gyakorlati irányba tereli. Végül: legnagyobb áldása, hogy rá
irányítja a teológia figyelmét az emberekre, mondhatnánk ,,emberivé” teszi!

— Isméi mondom: a M.EiLE örömmel vállalja mind a kettőt, még
pedig a kettőnek harmonikus együtthaladását a magyar evangélikus lelkészt 
karban. Én magam megtestesítője szeretnék lenni annak a lelkipásztornak, 
aki megkarcolja ennek a ketlőnek a harcát és a harcban nem süllyed 
el meghasonolva, hanem győztesen hirdeti a kettőnek együttes eredményes, 
szolgálatát az anyaszentegylházban! .Segítsetek ehben nekem és segítsünk 
mindnyájan egymásnak...
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K Ö N Y V T Á R B A N
BERECZKY ALBERT: Két ítélet 

között. (Időszerű '.próféciái.) Evangé
liumi megújulás munkaközösségének 
kiadása. Budapest. 1947. I-Il. kötet. 
32(1 1. 32 Ft. Érthető érdeklődéssel vesz- 
sriik kezünkbe Bere-czky Albert írá
saiból és prédikációiból összeállított 
két kötetet. Az egyház prófétai szol
gálatának vitatott problémájához ka
punk Ibenne illusztrációt. Abban az 
utolsó 6-7 évben, amelyet a könyv- 
anyaga átölel, roppant fordulatokon 
és iszonyatos megrázkódtatásokon 
ment át a magyar történelem. Az 
1946—1947 közötti időiből dátumozott 
írások szemléletesen mutatják, hogy 
az omló világban Bereczky Albert 
e g y e t l e n  prófétái üzenetet akart 
átadni a magyarságnak: népünk bű
neire Isten történelmi ítélettel felel 
s a menekülés útja csak az őszinte, 
mély nemzeti bűnbánat lehet. Az ige
hirdetések, cikkek hangja kristály
tiszta, egyszerű, közvetlen s a belső 
kényszertől hajtva néhol szenvedé
lyessé forrósodik. Akik már valaha 
szemben állottak lebilincselő igehir
dető lényével, a nyomtatott betű mö
gül fülükbe cseng az élő személy bi
zonyságtevő hangja. Az evangélikus 
lelkipásztornak azért kell elolvasnia 
ezt a könyvet, hogy lássa, milyen a 
helyes értelemben .vett prófétai ige
hirdetés. Csak köziben arra ne gon
doljon, hogy ez csupán egyesek hiva
tása. Nemzeti sorsiunkat, jelenünket 
és jövőnket Isten igéjének fényébe 
állítani -— mindnyájunk igehirdeté
sének egyik feladata. Nem másként, 
csak ahogy a .magyar reformátorok 
is telték.

KARL SCHENKEL: Jetzt und einst 
im Morgcnland. Zvvingli-Verlag, Zü
rich. 8° 174 lap. Ára; 8.70 svájci
frank. — A keresztyénség igazsága és 
tanítása nincs helyhez kötve. A keresz
tyén ember számára mégis minden 
időben vonzó és fokozottan érdekes 
volt az. ami azokra a területekre vo
natkozik, ahol a Megváltó élt és mű
ködött, vagy valamilyen módon kap

csolatban van a bibliai történettel. 
Külsőleg ez a tapasztalati igazság te
szi már eleve vonzóvá ezt a könyvet. 
Elolvasás után sem okoz azonban csa
lódást. Az író módszere az, hogy az 
utazás időrendjében -végig vezet Egyip
tomon és Palesztinán. Elmondja mit 
látott most és imi volt, illetve mi tör
tént ott akikor, amikor az üdvtörté
net szempontjaiból annyira fontos ese
mények leperegtek. Itt-ott rámutat 
arra is, hogy imi maradt meg a vidék 
lakosságának tudatában annak a kor
nak az emlékei közül, amikor a bib
liai események történtek. Az Írónak 
kétségkívül érdeme, hogy objektív 
marad, annak ellenére, hogy egyetlen 
keresztyén embernek sem közömbös 
az a hely és az az emlék, ami hozzá 
fűződik. Nem esik abba a hibába, 
hogy helykultuszt csinál. Nem avatja 
kegythellyé, aminthogy számunkra 
ilyen nincs. Ezért nem okoz sem ne
künk, sem az írónak csalódást, hogy 
a mostani nem keresztyén lakosság 
nem érzi a múlt örökségét nagynak, 
sőt annak emléke Európában erő
sebb, mint ott. A könyvben volta- 
•képen azt mondja el, amit egv tisz- 
talátásiú hívő ember Egyiptomban és 
Palesztinában láthat. Tegyük hozzá 
még, hogy jó szemű ember és jó 
előadó. M. F.

KEZEDRE i BÍZOM LELKEMET. 
Evangélikus gyermekek imádságos 
könyve. Szerk.: Jávor Pál. Luther-Tár- 
saság kiadása. Budapest, 1947. 123 1. 
Ára 14 Ft, 10 pld.-on felül 12 Ft. A 
kiadó komoly anyagi áldozattal meg
küldte minden evangélikus lelkész
nek tiszteletpéldányként. A legkülön
bözőbb alkalmakra talál benne a 
gyermek egyszerű nyelven megírt 
imádságokat. A rajzóik különös fi
gyelmet érdemelnek. Némelyikben 
annyi a gyermeki bálj, hogy kicsinye
ink lelkét mélven megérinti. Az érté
kes imádságoskönyv gyakorlati szol
gálatát majd az élet dönti el: meny
nyire tudjuk forgatását 8-—14 éves 
gyermekeknél rendszeressé tenni.
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GÁLÁT GYÖRGY: Az áldott orvos.
Az ige tanítása betegágyon. Evangé
likus Evangélizáció kiadása. Buda
pest, 1947. 64 1. Ára 3 Ft. Régóta nél
külözött írás, a/melyet a lelkipásztor 
kezébe adíhat betegágyon fekvő h í
veinek. Több íráshely felhasználásá
val ad sorozatos, személyes evangé- 
lizáló elmélkedést, amelynek egyes 
részletei után imíádság következük 
odavágó igeihelyek közlésével. Lélek
bemarkoló, .bizonyságtevő hangja, 
egyszerű, világos igekiifejtése alkal
massá teszi, hogy nagyon komoly 
szolgálatot végezzen betegek között.

ÉLSÖ IMÁDSÁGOS KÖNYVEM, 
írta; Bruck Klára. Rajzolta: Doniján 
Mária. Deák-téri Luther Szövetség 
Árvaházának kiadása. Budapest, 1947 
36 1 Ara fűzve 10, kötve 12 Ft. — 
A 3—7 éves gyermekek kedves örö
müket lelik a képeskönyvekben. A

képeket úiiihatatian élvezette! nézege
tik és a versikéket néhányszori fel
olvasásra boldogan mondogatják. Ezt 
a gyakorlati tapasztalatot használja 
fel a most megjelent kiadvány a kis
gyermekek imádságos nevelésére. 
Ügyesen rajzolt képei a gyermekélet 
külörfböző mozzanatait ábrázolják. 
Mindegyik alatt négysoros versike 
foglalja a ikép élményét Imádságba. 
Például: Játszó gyermekek, kettő kö
ziülök nagy labdán vetekedik. A verst 

Én jó Istenem, ígérem Neked, 
Hogy játékommal, mit úgy szeretek 
Pajtásomat is játszani hagyom 
És azt szívesen kezébe adom.

Ámen-.
Úttörő, nagyszerű gondolat volt a 
.képesikönyv-imádságoskönyv megje
lentetése. Itt-ott azonban több gon
dot lehetett volna fordítani a verse
lés simaságára és ritmusára.

A Magyar Evangélikus Egyház Püspöki Karának Körlevele
Az Ür Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent

iéleknek közössége Mindnyájatokkal !

Szeretett Munkatársaim !

61/XV/1946—47. A német nemzetiségű lakosság kitelepítése ismét meg
indult. Beérkezett jelentések szerint az eljárás nemcsak eddig érintetlen 

községekre terjedt ki, hanem olyanokra is, melyekben a kitelepítési rendel
kezéseket már végrehajtották. A kormány ezirányú kijelentése ellenére 
kitelepítendőnek minősítik azokat is, akik magyar nemzetiségüeknek, de 
német anyanyelvűnek vallották a népszámlálásikor magukat és akiknek 
a Volksbunddal semmiféle közösségük sem volt.

Egylházegyetomünk lelkiismereti kötelességének ismerte, hogy a kor- 
mányihoz intézett eddigi beadványai után újból 'felemelje tiltakozó szavát 
a német kitelepítés kérdésében s a jog- és igazság védelmében a megindí
tott kitelepítési akció haladéktalan megszűntetését kérje. Egyházi, nemzeti 
és egyetemes emberi szempontok szabják meg állásfoglalásunkat.

Beadványunkat az alábbiakban ismertetjük: Elismerjük, hogy egyházi 
érdekünk elégtelen lenne tiltakozásunk alátámasztására. Az állaim szem
pontjából közömbös, hogy Isten igéje melyik egyház tanai szerint hirdet- 
tetik s közömbös lelhet a lakosság .hitfelekezeti összetételének a kitelepítés 
és betelepítés következtében való megváltozása. A német kitelepítés azonban 
az állam szempontjából is káros, aiminek ismételt megvilágítását, Isten 
örök igazságainak védelmében, lelkiismereti kötelességünknek ismerjük.
A hozzánk érkező jelentések szerint a községek német nemzetiségű lakos
ságát nem egyszer az emberiesség legegyszerűbb követelésének mellőzésével 
otthonukból elhurcolják. Házukat, földjüket, vagyonukat vagy a hatóság 
foglalja le, vagy szabad prédáiként kezelik azt. Egészségügyi, lelkigondo- 
zásukra semmi, vagy csak kevés lehetőség nyílik. Életfenntartásuk eddig 
biztos alapjait a teljes '.bizonytalanság váltja fel.
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Azzal a határozottsággal, amellyel annakidején a trianoni határon 
túl lévő, otthonukból kitett testvéreink érdekében, majd a még friss emlé
kezetben lévő zsidóüldözés idejében a t deportálások és a gettókba zárás 
•ellen, nemkülönben a csallóközi magyarságnak a Szudétákba áttelepítése 
ellen s a mostani csehszlovák-magyar úgynevezett lakosságcsere egyezimény 
alapján otthonukból kitett magyar véreink érdekében felemeltük tiltakozó 
szavunkat, ezúttal is óvást emelünk a keresztyén emberiesség nevében 
a  német nemzetiségű .'hittestvéreink és honfitársaink olyan elbánásban 
részesítése ellen, amely a keresztyén humanitás követelményeinek nem 
felel meg. A (humanitás szempontjálból nem tarthat helyeslésre számot, ha 
embereket, családokat évszázados otthonukból, tisztességes úton szerzett 
vagyonukból, egyházi, társadalmi, gazdasági életviszonyáikból erőszakosan 
kiszakítják s az isteni és állami törvények szerint mindenki számára bizto
sítani kívánt emberi méltóságot megcsúlfolja az, ha az emberek ezreit k i
mondhatatlan szenvedéseknek, nélkülözéseknek és megalázásoknak teszik ki.

Ezenkívül utal legyiházegyetemünk beadványa arra a veszedelmes 
hasonlóságra, mely a jogalap nélküli német kitelepítés és a német nemzeti 
szocialista kormányzat hasonló természetű akciói (csehek kitelepítése 
a szudéta vidékekről, lengyelek kitelepítése Keletporoszországból, a zsidó
ság elhurcolása stb.) 'fennáll és amely a világ közvéleményének lesújtó 
ítéletét vonta magára. Hazánk határain kívül még mindig jelentékeny 
számú magyar testvérünk él Ne adja Isten, de elkövetkezhetnek reájuk 
az üldöztetés idői. Miképpen emelíhetnők ifel tiltakozó szavunkat érdekükben 
az illetékes nemzetközi fórum, avagy a világ közvéleménye előtt, ha reánk 
olvashatják: csak azt cselekszik a magyarokkal, amit a magyarok is meg
tettek a német kisebbséggel.

Az államnak gondolnia kell a német nemzetiségű lakosság tagadha
tatlan jellembeli és gazdaságbeli értékeire. .Mezőgazdaságunk haladásában, 
különösen az állattenyésztés emelésében (bonyhádi tájfajta kitenyésztése, 
tejgazdaságok, Levél község híres tehenészetei, tejszövetkezetek, a szőlő- 
művelésben Mecsek, iSzekszárd; a gyümölcstermelésben pestkörnyéki őszi
barack, cseresznye stb.) németajkú honfitársaink úttörő, példaadó munkát 
végeztek. Mint (bányamunkások a pestvidéki, esztergomkörnyéki,' sopron- 
vidéki bányákban elismerésre méltó munkát végeztek és végeznek. A gyár
ipari és a kézműipari munkából számarányukat meghaladó mértékben 
és rátermettséggel vették ki részüket s a közönséges napszámos munkában 
is szorgalom és megbízhatóság tekintetében nemi maradtak hátra. Méltán 
kelthet aggodalmat, (helyesen járunk-e el, hogy amikor az újjáépítés minden 
kezet munkába szólít, éppen ez a szorgalmas, józan, kipróbált munkás
réteget szorítjuk ki a dolgozók köréből.

<A szociális szempontok kielégítésére törekvő radikális földreform 
a háború következtében egyébként is súlyos válságba jutott mezőgazdasági 
termelésünket nehéz feladat elé állította. Sok százezer új parasztlbirtok 
számára kell lehetővé tenni a munka eredményes megkezdését és folyta
tását. Vájjon helyes-e ilyen körülmények között meglévő parasztgazdaságok 
szétbontásával csökkenteni az eredményesen dolgozó mezőgazdasági termelő 
egységeket s szaporítani az új parasztgazdaságok talpraáílitásár.ak a már 
értőikül is szinte elviselhetetlen gondját.

/Politikai közéletiünk mértékadó tényezői helyesen emelik ki, (hogy 
az újjáépítési tervek megvalósításának nem lényegtelen előfeltétele a társa
dalmi és gazdasági élet felzaklatott nyugalmának helyreállítása. Vájjon 
a társadalmi és gazdasági életünk megnyugvását előmozdítja-e a szóban 
levő hatósági intézkedések nyomálban járó, nagy tömegekre kiterjedő 
izgalom, békétlenség, kétségbeesés és az erféle mozgalmakkal természet
szerűen együttjáró sotk mindenféle túlkapás, visszaélés, ami rendszerint 
nem korlátozódik az akció határai közé, (hanem túlterjed azokon s növeli 
az általános zabolázatlanságra fogékony hajlandóságot.



A szóbanlévő hatósági intézkedések következtében igen jelentékeny 
egyházi, iskolai, kulturális szervezetek, intézetek mennek tőnkre. Minthogy 
a német nemzetiségűek helyébe letelepülőknek és az ottmaradt egyéb lakos
ságnak a lelki és kulturális gondozását továbbra is el kell látni, nehéz 
gazdasági viszonyok között szinte elviselhetetlen terthet ró az egyházakra 
és az államra is a lakosság megváltozón nyelvi és vallási összetételének 
megfelelő új szervezet és új intézmények kifejlesztése.

Nem kétséges, hogy azoknak a felelősségrevonása és azokkal szemben 
a. megtorlás, akik a „Yolksbund” mozgalmat életrekeltették és szították 
és a hazai németségben a magyar 'haza iránti Ihűséget megrendíteni igye
keztek, igazságos, az általuk ifélrevezetett tömegeknek, vagy még inkább 
a propagandájukkal szemben közömbösen viselkedett tömegeknek a kollek
tív felelősségrevonása vagy megbüntetése azonban alig indokolható s az 
igazságérzettel alig egyeztethető össze. Nem vitás történelmi tény ugyanis 
az, hogy a hazái németség magyar nemzetihűség szempontjából általában 
nem adott okot a szemrehányásra. Köztudomású, hogy nemzeti független
ségi mozgalmainkból mind a svábság, mind a felvidéki németség kivette 
részéi. Az 1848-49 évi függetlenségi harcokban derekasan vett részt. Köz
tudomású az is, hogy a függetlenségi politikai párt országgyűlési képviselői 
tekintélyes számmal ljutottak mandátumhoz sváblakosságú választókerüle
tekből. A hazai németség egésze ellen tehát a nemzethűség szempontjából 
a korábbi időkben nem merült fel kifogás. Az utolsó évek szomorú ese
ményei pedig csupán a vezetők, az izgatok, a személvszerint bűnösek 
felelősségre vonását indokolja.

Az egyházegyetem beadványa végül hangsúlyozza, hogy beadványával 
nem kíván illetéktelen behatást gyakorolni államkormányzat! ügyekbe. 
Aggodalmainak feltárása az egyház iránt való kötelességből folyik s tilta
kozó és aggódó szavának felemelésével az illetékes tényezőket újabb meg
fontolásra igyekszik késztelni, hogy ezzel a haza iránti kötelességét 
teljesítse.

Midőn egylházegyetemünk ezen beadványát tájékoztatás céljából 
közlöm, egyszersmind tudomására hozom azt is, ihogy a közvetlenül erősen 
érdekelt egyházkerületek püspökei külön beadványt is terjesztettek a kor
mányhoz s náluk bejelentett egyes sérelmi esetekben haladéktalanul kérték 
a kormányt, a belügyminiszteri, a telepítési kormánybiztosság és a mente
sítési biztosság közbelépését.

Nemzetünk eme újabb megpróbáltatásában Isten kegyelmét hívjuk 
segítségül. Szendéikével világosítsa és erősítse kereszthordozó testvéreinket. 
Adjon bölcseséget és leiket népünk vezetőinek s szent igéjével tanácsolja 
lelkipásztorainkat. A kegyelmes Isten őrködjék egyházunkon, nemzetünkön 
és népünkön!

52/XV/1946—47. sz. Egylházegyetemünk rendezésében szeptember 23-tól 
25-ig Foton háromnapos konferencia lesz az evangélizáció kérdéseiről.
A konferencia feladata a most következő munkaév gyülekezeti evangéli- 
zációinak előkészítése. A tavaly ilyenkor tartott hasonló konferencia ered
ménye igazolta, hogy ezen egyiüttlétre az evangélizáció munkásainak és az 
evangélizációba hekapcsolódó gyülekezetek lelkipásztorainak múlhatatlan 
szüksége van. Rajtuk .kívül örömmel látjuk kotíferenciánkon az evangéli
záció ügye iránt érdeklődő lelkésztestvéreket is.

Miután a konferencia az evangélizációk megfelelő helyi előkészítése, 
toválbbá az evangélizációt végző személyeknek és a helyi lelkészeknek 
munkaközössége szemponl(jJLból nagy fontosságú, evangélizáció tartását 
csak azokban a gyülekezeteikben .biztosíthatjuk elsősorban, ahonnan a gyü
lekezel lelkésze az előkészítő konferencián résztvesz.
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Felhívom Nagytisztelelűségedet, hogy , amennyiben gyülekezetében 
evangélizációt óhajt, ezen a konferencián feltétlenül (megjelenni szíveskedjék.

A konferencia részletes programmját és részvételi feltételeit a Lelki
pásztor jelen száma ismerteti. Kérem a programén gondos áttanulmányo
zását és jelentkezésének mielőbbi beküldését Evangélikus Lelkészi Hivatal, 
Főt címen.

Útiköltséghez való hozzájárulást központilag ez idő szerint még nem 
tudtunk biztosítani, de a gyülekezete lelki érdekét szolgáló hivatalos konfe
renciára az egyházközsége anyagi erejéhez mért hozzájárulás helyileg 
bizonyára' biztosítható

63/XV/1946—47. Tájékoztatásul közlöm, hogy egylházegyetemünk az 
általános iskola szervezeti és tanulmányi kérdéseiben részletes memoran
dumot nyújtott be a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak.

A memorandum egyházi és nemzetkultúrális szempontból megvilágí
totta az általános iskola egész kérdéssorozatát. Ezzel kapcsolatiban a követ
kező kéréseinket terjesztette elő;

1. Olyan falvakban ahol az általános iskola személyi és lárgyi felté
telei hiányoznak ne kelljen azt megszervezni, Ihanam ott továbbra is a nyolc- 
osztályos népiskola működjék.

2. Ahol valamelyik iskolafenntartó iskolájában kevés a tanulók száma, 
az általános iskola IV. osztálya azonban megszervezhető, legyen erre 
lehetőség s ,a kisebb tanulószámé általános iskola ne legyen kénytelen 
beolvadni egy más iskolafenntartó népesebb iskolájába.

3. Legyen meg a lehetősége annak, hogy a gimnázium négy alsó 
osztálya, mint általános iskolai tagozat, esetleg a gimnázium alsó négy' 
osztályával kiegészítve, a gimnázium keretében, a gimnáziumi igazgató 
vezetése alatt működjék.

Sajnálattal látom, hogy az általános iskolák munkája, különösen 
szervezeti megépítettsége következtéiben, sok 'helyen nehézségekbe ütközik 
s egyházi szempontból is kedvezőtlen következményekkel jár. Megújítom 
régebbi azon rendelkezésemet, hogy a külön elbírálást igénylő eseteket 
nálam szabályszerű egyházközigazgatási úton azonnal 'bejelentsék. Bejelen
tendő az is, ha az állam iskolaközigazgatási hatóságai iskolánk ügyében 
illetéktelenül döntően beavatkozni igyekeznek.

64/XV/1946—47. Előzetes tájékoztatásul közlőim, hogy egylházegyete
münk az 1947—48. évre újból kiadja Belnvi.s.sziöi munkaprogram inját. 
Részletes anyagot ad munkaprogrammunk a .'fiú- és leányifjúsággal való 
foglalkozásra, vallásos ünnepségekre, reformáció hetére. Külön előadás- 
sorozatban megvilágítja (magyar evangélikus egyházunk mai helyzetét és 
megrajzolja egyházunk jelenlegi nagy feladatait.

Belmissziói Munkaprogrammunkra már most felhívom lelkésztest- 
vérek figyelmét s azt érdeklődésükbe ajánlom.

Az Űr békessége legyen veletek !
Budapest, 1947. augusztus hó 1.

D. Kapi Béla sk. D. Ordass Lajos s. k.
a dunántúli egyházkerület püspöke. a bányai egyházkerület püspöke

Marcsck János s. k.
esperes,

a tiszai egyházkerület 
püspökhelyettese.

I>r. Csemgődy Lajos s. k.
esperes

a dunáninneni egyházkerület 
'püspökihelyettese

Baross-nyomda (Harangszó nyomdája), Koncz József Győr. Andrássy-üt 24. Tel.: 7-63.



Legtöbbször mindig ugyanazok
vannak hátralékban lapunk árával. Kiadóhivatalunk a nyáron összeállította 
augusztusi helyzetnek megfelelően hátralékosaink jegyzékét s kénytelen 
volt megküldeni az illetékes püspöki hivatalon keresztül az espereseknek, 
hogy a tartozást rendeztetni szíveskedjenek. A hivatalos példányok árát 
úgy szabtuk meg a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel, hogy éppen 
csak fedezze lapunk előállításának költségeit. A magán-példányok ára 
pedig szinte alatta marad az önköltségi árnak. Az összevont számokon 
sem akarunk semmit megtakarítani, hanem teljes terjedelemmel szolgálni. 
Nem Is lenne semmi baj, ha nem lenne lelkész! karunknak olyan töredéke, 
akik feledékenységből következetesen nem gondolnak lapunk anyagi gond
jaira. Még hozzá — amint hátralékosaink névsorát nézegetjük — legtöbb 
esetben igen jó jövedelmű egyházközségekről van szó, ahol elképzelhetetlen, 
hogy pénzhiány miatt ne fizettek volna több mint egy esztendeje egyetlen 
számot sem. De még a gyenge egyházközségek pénztárából Is előteremt
hető — talán beosztással — lapunk alacsony összege.

Nagyon kérjük a tartozásban levő lelkésztestvéreket: ne legyenek 
kárára lelkész! karunk többi, hűségesen fizető tagjának, hogy folyamatos 
tartozásukkal lapunk megjelenését a legteljesebb mértékben veszélyeztessék. 
Akik pedig eddig is hűségesen fizettek, azokat szeretettel kérjük, ne restül- 
jenck meg továbbra sem a pontosságban.

Teológiai konferencia Fóton nov. 11—13.
T árgyas

TEMETÉSI  S Z OL G Á L A T U N K
Reggeli bibliatanulmány; I. Kor. 15.
Előadások: A halál és feltámadás teológiája (dogmatikai alap

vetés). 2. Temetési agendánk. I. rész (Történeti anyaggyűjtés). 3. Te
metési agendánk. II. rész. (Temetési rend tervezete), 4. Igehirdetés 
a koporsónál (Homiletikai rész). 5. Gyászolók vigasztalása (Paszto- 
rális rész).

E sti áhítatok; A halál meg én.
Délután eszmecserék időszerű egyházi kérdésekről.
Részletes meghívó következő számunkban.


