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P A P I  I M Á D S Á G O M
Ha Luther sekrestye-imádságának csendes elmondása közben 

valahol mégis bujkál bennem valami rejtett papi önérzet, egészen 
el kell tűnnie, mikor elkezdem a második mondatot.

„Te látod, mennyire tehetetlen vagyok ilyen nagy
cs nehéz hivatal jó betöltésére ..

Évtizedeken át megszoktam, hogy vasárnap délutánonként csen
des órát tartottam: először átolvastam és visszagondoltam délelőtti 
igehirdetésemet, azután kikerestem a következő vasárnapi textust, el
olvastam, forgattam és elkezdtem magamban hordozni. Ezekre a 
csendes órákra való emlékezéseim egészen különbözőek. Volt olyan, 
amikor ha nem is elbizakodottan, de azzal a benső nyugalommal 
indultam a sekrestyéből a gyülekezetbe, hogy becsületesen elkészül
tem az igehirdetésre és ami ezzel a szolgálattal kapcsolatban ma 
tőlem telik, azt Isten segítségével adni fogom. Ilyenkor elhalványo
dott a sekrestye-imádságnak az az alázatos vallomása, hogy én meny
nyire tehetetlen vagyok a magam ereje szempontjából az igehir
detésre. Ha előre nem is vártam soha ú. u. „sikert" az igehirdetés
től, úgy tekintettem végig gondolatban az elkészített beszéden, mint 
aki megterítette idejére az ő Ura asztalát és minden a helyén van. 
nem felejtett el semmit. Emlékezetem szerint mindig (és ezt a szót 
ismételnem kell) mindig elégedetlenséget éreztem az utólagos végig
gondolásnál. Kivilágosodott előttem, hogy egyik-másik gondolat idő 
előtt abbamaradt, vagy oldalúira került; a bizonyító ige-idézetnél 
pontosabban odaillőt kellett volna idéznem, vagy- pedig a főgondö- 
lat csúszott ki éppen akkor, amikor még egyszer nyomatékosan szól
nia kellett volna, Ereztem, hogy ez az elégedetlenség gyakran nem 
magamtól származott, hanem onnan felülről kaptam, és egyszerre 
megint felhangzott bennem a sekrestye-imádságnak ez a második 
mondata: Te látod, mennyire tehetetlen vag y o k ... Teljes komoly
ságában kellene átgondolni azt a végzetesen szobássá váló időcserét, 
hogy a tehetetlenségnek az érzése utólag jelentkezik, a szolgálat után 
jelentkezik ahelyett, hogy előtte serkentene, sőt sarkantyúzna min
den erő megfeszítésére a felkészülésben.

Meg kell vallanom, hogy a sekrestye-imádságnak ez a mondata 
idővel úgy tűnt fel előttem, mint elkésett vallomás. Már túl vagyok 
a készülésen, már megírtam, megtanultam, már ennek az igehirde
tésnek megásott medre van, amelyben gátak közé szorítva fog áram- 
lani, és most vallom be, hogy tehetetlen vagyok az igehirdető hiva
talnak jó betöltésére. Hiszen ez minden bátorságomat elveszi. Több
ször, különösen a jónak vélt előkészülés esetében nem hangzott a 
szívemben őszintén ez a vallomás. Soká tartott, míg rájöttem, hogy 
éppen ez a nagyon figyelemre méltó benne, hogy nekem ezt az ige
hirdetés megkezdésének a pillanatában kell a legerősebben éreznem. 
Mert most lesz belőle az Igének a hirdetése. Most leszek az a szolga, 
aki Ura nevében megszólal és megpróbálja elmondani azt, amit rá



bíztak. Az Ige nem tőlünk való. Azok a sikerült szónoki fordula
tok, azok a gondos logikai kapcsolatok, azok a nehezen megtalált 
átmenetek, azok tőlünk valók, —  de ami hitre ébresztő erővel bír, 
ami az üdvösségre,]utásra szolgál, az nem tőlem való. Ha az én Uram 
azt mondta János ev. 12 :4!). verse szerint: „Én nem magamtól szól
tam, hanem'az Atya, aki küldött engem, ö  parancsolta nekem, hogy 
mit mondjak és mit beszéljek", —  akkor mit mondhatnék én előre 
mást erről az igehirdetésről, amelyet elkezdek, minthogy egészen 
tehetetlen vagyok ennek a hivatalnak jó betöltésére? És nem kell-e 
utána világosan érezni az ítéletet arról, hogy íme ismét bebizonyult: 
mennyire tehetetlen vagyok ennek a hivatalnak a jó betöltésére?

Meg kell vallanom azt is, hogy le kellett szoknom az állítólag 
gondosan elkészített templomi igehirdetés és az ű. n. funkciók közötti 
különbségtételről. Igaz, hogy a temetést délelőtt jelentették, egyéb 
munkák között éppen csak vázlatot tudtam készíteni és a temetőbe 
utazás ideje alatt végiggondolni, de ez csak mentegetődzés. Mikor 
elváltam a sírnál a gyászolóktól, hiába köszöngették hálálkodva a 
vigasztalást, magamban hallottam Jób könyve 16:2 v. szavát: „Nyo
morult vigasztalók vagytok ti mindnyájan." És idő múltával ilyen 
esetekben mindig többször tért vissza Luther fogalmazásában a szé
gyenkező sóhajtás: Uram Istenem, Te látod, mennyire tehetetlen 
vagyok a múlandóság és az örökkévalóság, az ítélet és a kegyelem 
igéit úgy hirdetni, hogy az evangélium vigasztalásává legyen a meg
szomorodott szívek előtt. . .  Lehet ezt felvigyázásnak nevezni az 
egyházba pásztorul rendelt szolga részéről ? Hiszen sokkal nagyobb 
kincsed van, mint amennyit osztogattál: Ananias módjára félre
tettél a mező árából és megcsaltad a Szentleiket. . .  Menj csak haza 
és tarts bűnbánatot! . . .

Nagy és nehéz hivatal ez. Nem vagyunk rá alkalmatosak ma
gunktól (II. Kor. 3 :5 . ) .  A  mi alkalmatos voltunk Istentől van. 
Éppen ezért egész lelkészi hivatásom egyik legalattomosabb ellen
ségének kell tartanom a magammal való elégedettséget. De fi gyein ént 
kell arra is, hogy még a magammal való elégedetlenkedésemet se 
tartsam elegendőnek. Nagyobb mérték alatt vagyok. Azt kell tud
nom, hogy tehetetlenségemet Isten látja. Akkor érzem ezt elevenen, 
amikor magamban szinte felkiáltok; Hát énvelem akarod, Uram 
Istenem, ezt megcsinálni? Hiszen Te látod a legjobban, hogy én 
mennyire tehetetlen vagyok! Nem segíthet rajtam senki, én magam 
legkevésbbé, —  egyedül Te. Erőimhez, képességeimhez, sőt még oda- 
szánásomhoz képest is nagy és nehéz hivatal ez számomra és „jó  
betöltésétől" olyan messze vagyok. Nem tehetek mást, minthogy meg
adom magam. Aki kövekből is teremthet fiakat, belőlem is készíthet 
magának szolgát. Luther szavába fogódzom: „Mi ásók vagyunk Isten 
kezében." Isten ásóvá tett és nekem forgatnom kell a földet az ő 
szőlőskertjében, míg csak használ engem. Tehetetlen vagyok Szent
lelke nélkül.

Kemény Lajos.
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A  gyülekezet imádsága

C lem ens R o m a n u s :

Oratio oecumenica
Ez a gyülekezeti közhnádságra igen alkalmas szöveg Kómád Kelemen- 

ivek a korinthusiakhoz intézett leveléből való. János evangéliumánál előbb 
keletkezett, ;kb. 95—96-ban. 1875-ben az egyik legrégibb codexben, a codex 
alexandrinusban lalállák meg. Rómában már a II. század elején volt latin 
fordítása és Korinthusban még 170-ben is istentiszteleti szöveg. A kiváló 
Alexandriai Kelemen a kánonhoz számítja. Tekintélyét mutatja, hogy még 
Eusebius is úgy említi, mint amelyet az istentiszteleteken szerte használnak, 
de a kánonba nem tartozik.

Minden változtatás nélkül közöljük a görög eredetiből való fordítását. 
A textus helye: 59, 3—61, 3.

Hatalmas adoráció ez az imádság. Szavain átvilágítanak isimért ige
helyek. Ha a gyülekezetünket igazán imádkozó gyülekezetté akarjuk nevelni; 
el kell vezetnünk őket az imádság ilyen mélységéig, a fenséges Isten iniá- 
dásáig, az Isten csodálatos gazdagságának kifogyhatatlan magasztalásáig.

Jelenlegi istentiszteleti rendünkben a gyülekezeti főistentiszteleten pré
dikáció után vehetjük használatba, a múltkor közölttel váltogatva.

Megnyitottad lelki szemünket, hogy megismerjünk téged, ki 
egyedül vagy fenséges a fenségben s háborítatlan szentségben lakozol. 
Ki megalázod a felíuvalkodottak gőgjét, elszéleszted a pogányok 
hiábavaló gondolatait, hatalmasokat döntesz le trónjaikról s aláza
tosakat magasztalsz fel. Éhezőket töltesz be javakkal s gazdagokat 
küldesz el üresen, megölsz és megelevenítesz, a lelkek egyedüli jól- 
tevője s minden test Istene. Felméred a mélységeket s megvizsgálod 
az emberek cselekedeteit, bajbanjárók segedelme, reménytelenek 
megváltója, minden lélek teremtője és felvigyázója. Megsokasítod 
a földön a népeket s kiválasztod közülök azokat, akik szeretnek téged 
szerelmes Fiad, Jézus Krisztus által, aki által minket megdorgáltál, 
megszenteltél, megbecsültél.

Könyörgünk, Uram, légy segedelmünk és menedékünk. Szaba
dítsd meg azokat, akik szorongattatást szenvednek, könyörülj az 
alázatosokon, emeld fel az elesetteket, jelenj meg a gyámoltalanok
nak, gyógyítsd meg a betegeket, fordítsd vissza néped tévelygőit. 
Tápláld az éhezőket, szabadítsd meg foglyainkat, emeld fel a gyen
géket, vigasztald a kishitűeket. Tudják meg a pogányok, hogy csak 
te vag.y Isten és Jézus Krisztus, a te Fiad, mi pedig a te néped 
vagyunk és legelőd juhai.

Hatalmas müveddel te jelentetted ki a mindenség örök rend
jét, té fundáltad, Uram, a földkerekséget, hű maradsz nemzedékről 
nemzedékre, igaz vagy az ítéletben, csodálatos az erőben és fenség
ben, bölcs a. teremtésben és a teremtett dolgok megerősítésében, jó 
vágj" az üdvözülőkhöz s hű a benned bízókhoz, könyörülő és irgal
mas. Bocsásd mag gonoszságunkat és hamisságunkat, vétkeinket és 
hibáinkat. Ne tudd be szolgáid bűnét, sőt tisztíts meg minket tisz
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tító igazságoddal s igazgasd lépteinket a szív kegyességében való 
járásra s hogy azt lehessük, ami jó és kedves előtted és elöljáróink 
előtt. Igen, Uram, világosítsd meg orcádat mirajtunk, javunkra, 
békességben, hogy hatalmas kezed befedezzen minket és felséges job
boddal megszabaduljunk minden bűntől. Szabadíts meg azoktól, akik 
igazságtalanul gyűlölnek bennünket. Adj egyetértést és békességet 
nekünk s a föld minden lakójának, ahogy adtál atyáinknak, kik 
hitben és igazságban hozzád folyamodtak, engedelmesek lévén min
denható és minden tökéletességgel teljes nevednek.

Földi urainknak te adtad az uralkodás hatalmát, nagyságos és 
kibcszélhetetlen erőd által, hogy tőled vett méltóságukat megismerve, 
magunkat nekik alávessük, semmiképpen ellene ne szegüljünk akara
todnak. A dj nékik, Uram, egészséget, békességet, egyességet, állhata
tosságot, hogy hiba nélkül gyakorolhassák tőled vett uralmukat. Mert 
te adsz, Uram, örökkévalóság mennyei királya, dicsőséget, méltóságot 
és hatalmat az dmberek fiainak a földön. Te kormányzód akaratukat 
a jóra s ami kedves előtted, hogy a tőled kapott hatalommal békes
ségben és szelídségben kegyesen szolgálva, kegyelmedet bírhassák.

Néked, ki egyedül teheted velünk ezeket és még több jókat, 
vallást teszünk lelkünk főpapja és ura, Jézus Krisztus által. Dicső
ség általa most és nemzedékről-nemzedékre, örökkön-örökké! Ámen.

Közli; Kun Kaiser József. Fordította: Szálló József.

Ig eh ird e tő  műhelye

Új indulás
Jelen számuniklól kezdve az „Igehirdető műhely“ -ét homilclikai munka

közösségek készítik.
Tovább keressük a honiiletikai segítség nyújtásának legalkalmasabb for

máját, amely elvezet az alapige mélyére, a prédikációhoz is értékes gyakor
lati indításokat ad, anélkül azonban, hogy a lelkész saját előkészületéjiek 
fáradságát megtakarítaná. A sorra kerülő textus-feldolgozások elkészítéséhez 
a következő „menet’ * -et jelöltük meg:

SZÖVEGMAGYARÁZAT. A versek sorrendjében fellüniteli — ahol jelen
tős — az eredeti szöveg többletét (amikor a Károli-fordítás erőtlen és a 
görög szöveg többel, mélyebbet ad) és az eredeti szöveg eltérését (aduikor 
a Károli-fordítás félreértésre ad alkalmat s a görög szöveg értelme más); 
továbbá a legszükségesebb szövegmagyarázati, exegetikai megjegyzéseket 
nyújtja.

S c o p u s. A szövegmagyarázat végén, ikülön bekezdésben összefoglalja 
az alapige tengelygondolatát qgy, legfeljebb ikét mondatban. Scopus-nak 
nevezzük a bibliai szakasznak azt a belső célját, „tűkintet-irányál“  (skopeól), 
ahová a szakasz el akar érni, amit meg akar mutatni, ami felé az egész 
szakasz „tekint." Ez tehát niég nem a prédikáció témája, hanem az alap- 
igének saját belső célja.

MEDITÁCIÓ. Itt azokat a gondolatokat adjuk, amelyek az alapige mai 
üzenetének megragadásáért vívott tusakodásunkban születnek. Ezeknek a gon-



(dokitoknak az a szerepük, hogy indításokat adjanak a prédikációhoz. A me
ditáció nem csupán „homiletikai irány11,' de nem is prédikációvázlat. Azt a 
gondolatsort kell adnia, ami még a prédikáció vázlatának kialakulása előtt, 
az alapige „alkalmazásán11 való elmélkedésünk köziben ébred bennünk. Itt kel) 
tekintetbe vennünk a vasárnap jellegét és. a párhuzamos (oltáxi) perikópát, 
de csak annyiban, amennyiben a prédikációnkra nézve szám pontot ad. Nem 
tüntetjük fel tehát külön a „vasárnap jellegét11, „az oltári , és szószéki 
ige egységét11, hanem ezt a meditációban érintjük akkor, amikor 'táplálhatja 
vagy irányíthatja prédikációnkat.

Az egyes részek arányát így kértük: szövegmagyarázat 17 sor, scopus 
A sor, meditáció 30 Sor.

A munkát a segédkönyvek és a textus előzetes egyéni megtekintése 
után, 2— 3 órányi időt igénybevevő közös munkaülésen végzik. A kézirat 
elkészítését a munka-ülésen' készíteti feljegyzések alapján a munkaközösség 
vezetőjétől vagy általa megbízott (munkatárstól kértük.

A leikért munkaközösségekből kettő csak hiányosan tudott megalakulni 
több munkatársnak személyi elfoglaltsága miatt. Egyébként a munkaközössé
gektől beérkezett hírek arról számolnak be, hogy mindenütt nagy örömmel 
és belső gazdagodással végezték a közös munkát.

A kezdeti próbálkozás után bizonyára egyre jobban kiforr a -munka- 
közösségek módszere, a különböző helyekről származó feldolgozások menete 
is egységesebbé válik, — úgy, hogy remélhetőleg egyre használhatóbb segít
séget tudnak majd nyújtani hasábjainkon a szolgatársaknak. A legfontosabb, 
•hogy egy-egy munkaközösségnek különböző karizmájú tagjai minél cselek- 
vőbben kapcsolódjanak bele a közös munkába. Annál jobb lesz a munka- 
éredmény, minél inkább neun egyéni kéz vonása, liánéin közös látások cgybe- 
.iotn-ása érződik rajta.

Áradjon tova a betűkben a közös munkának és imádságnak Isten igé
retéhez kapcsolódó áldását

* * *

•Jelen szánnunk munkaközösségeiben a következők dolgoztak:
Uiy-ori munkaközösség: Baráth József, Groó Gyula, dr. Győrffy Béla,

, ittzés Mihály, Kiss Samu, Lukács István, Molnár Sándor. Vendégként Bárány 
Gyula és Dóka Zoltán teológusok. Vezette: Szabó József. Kéziratot össze
állította: Groó Gyula. >

Crlldömölki munkaközösség: Garain Zoltán, Szabó Lajos. Vezette és 
.» kf aratort összeállította: Molilórisz János. 

f \u!  i Jfejfgé, munkaközösség: Breimer Ima-e, Bottá István, Gyöngyösi ■ Vilmos, 
A’ezelte és a kéziratot összeállította: dr. Nagy Gyula.

Kelenföldi munkaközösség: Benczúr László (kéziratot írta) és Mar- 
schalkó Gyula.

Pesti munkaközösség: Brenner Imre, Bottá István, Gyöngyösi Vilmos, 
dr. Kékén András, Placliy Lajos. Vezette és a kéziratot összeállította: Scholz 
László.

Nyíregyházi munkaközösség: Túróczy Zoltán, Balczó András, Csákó 
Gyula, Fálxry István, Joób Olivér, Lábossá Lajos, Máczay Lajos, Rózsa’ 
István, Solymár András. Vezette és a kéziratot összeállította: Megy ér Lajos.

A munkaközösségek további kialakítása folyamatban van.
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Hatvanad vasárnap
Szószéki ige: János 11, 20—2/. Ollári ige: Fii. 1, 12— 21.

SZÖVEGMAGYARÁZAT. A szöveg általában nem akoz különösebb ne
hézségei. 22/a. v. Czeglédy szerint: „Ám én most is tudom." —  24/b. v.: a 
feltámadásban, I. i. részt vesz az általános feltámadásban. — 25. és- 26. v. 
„hisz énbennem“ , tulajdonképpen: „belém", — a bit belefogózó, belegyöke- 
rező, közösségbe forrasztó jellegére utal. — 26 b. v. értelme: „az többé nem 
ljal meg örökre" (eredeti szöveg), csak időleges halálnak van hatalma rajta, 
de nem az örök halálnak- — 27. v. perféktwm-alakja Mártha hitének szi
lárdságát jelzi. • E világra" helyeit „e világira" a helyes, ami az ige testté 
léteiére utal.

S k o p u s. A középpontban kétségkívül nem Márllia hite vagy kételye, 
hanem Jézus Krisztus, a feltámadás és élet ura áll. A jánosi „ego ejmi" - 
szakaszok legfontosabbika ez, inért itt igazán1 élet-halál kérdésről van szó. 
A feltámadás Jézus Krisztus idő és térfeletti személyiségével van szoros kap 
csolatban —  ezt hirdeti igénk. A halál legyőzése' nincsen tehát Jézus földi 
jelenlétéhez kötve; 21. v. enyhe szemrehányása szerint Mártha ilyenformán 
gondolkozott s így Jézusban inkább a halál elhárítóját, a nagy orvost, mint 
a halál urát, a feltámadás szerzőjét látta. Jézus azonban nem a földi élet 
'oldozgalója, hanem örök élet hozója!

A feltámadás nem valamely generális érvényű természeti törvény, mint 
a születés és a halál, aunely Jézus személyétől függetleníthető volna. Hanem 
Ö a feltámadás szerzője (húsvét) és eszközlője is (paruszla). Feltámadása 
a miémknék záloga. Mártha feltámadáshite ószövetségi fokon áll. Jézus ezt 
a hitet most személyéhez kapcsolja (25—26. v.l.

A feltámadásban való részesedésünk a Jézus Krisztussal való szoros 
közösség útján lehetséges: hit Őbenne. A bit mint a Jézusközösség módja és 
állapota, a vele együttfeltámadás és élés lehetősége. (V. ö. a „Krisztusban 
élni", az „élet Krisztus", stb. pali kifejezéseit). A vasárnap epistolai peri- 
kópája is ebbe az irányba mutat. A feltámadás a Jézus Krisztussal közösség
ben élő számára már jelenValó realitás.

MEDITÁCIÓ. Az egyházi év ideje: farsang végén, böjt küszöbén, át
meneti idő. A szakaszban a húsvéti öröm előrevetett fénye csillan meg. Mária 
gyásza farsang idején komoly' figyelmeztetés a múlandóságra s egyben böjt 
komoly idejére utal. A vasárnap óegyházi (missale) introilusa 95. zsolt. 7— 8. v,

A farsangban oly gyakran elhangzó „sohase halunk meg" a hálái elől 
menekülő ember szánalmas önáltatása, A valóság az, hogy' minden ember útja 
a halál felé vezet. Ezt a „végzetet" elodázni lehet, de megkerülni nem. Az 
emberi szeretet, tudomány stb. erőfeszítése lehetetlen a halál elölt. — A 
kereszyén ember feltámadáshite sokszor szintén csak vallásos változata a 
világi önáltafásoknak; a feltámadásban az élet természetes rendjét látja: mint 
a természet megújul tavasszal, úgy „feltámadunk" mi is. Az. ige igen erő
teljesen mutat reá. arra, hogy' csak a Krisztushit igazi feltámadáshit. Jézuson 
kívül nincsen feltámadás! A vele való közösség a feltámadás egyetlen lehe
tősége és reménysége. Vele valóban „sohasem halunk meg!"

Győri mimkaközösség.
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Ötvened vasárnap
Szószéki ige: Mk. 10, 3&—U. Oltárt ige: 1. Kor. 1, 21—31.

SZÜVEGMAGYAKÁZAT. Ha nem akarunk fogalomzavart, külön kell 
tartanunk textusunk két részéi. Az elsőben (35— 10. v.) Krisztus eljövendő 
országáról van sz.ó, a másodikban (11—45. v.) Jézus földi gyülekezőié számára 
ad meghagyást.

Zebedeus fiainak ezt -a különös kérését helyteleníti Jézus is, a többi 
tanítvány is s maga az evangélista is. Ök maguk is érzik kérésük furcsasá
gát, azért jönnek elő vele oly körmönfonlan. Jézus az ő országával szemben 
különösen idegennek találja élvező beállítottságukat. Ezért szól nekik a szen
vedésről. A pohár képe oly szenvedésre utal, mely Istentől ered; a baptizma 
szóban .kifejezett képnél nem elég az egyház által gyakorolt keresztséget 
számba venni, hanem gondolná kell az Isten elé való járulásboz szükséges 
ótestámentomi mos kodásokra. Az „all’ hois“  akár egybe, akár külön olva
sandó szavak Isten szuverén rendelkezési jogát hangsúlyozzák az ő országá
ban (40, v. végén).

Súlyos exegetikai és teológiai probléma a lütron (45. v.) szó értelmé
nek a visszaadása. A klasszikus görögben a fogolyért fizetett váltságot jelenti, 
a LXX-ban a fennálló rend megsértéséért fizetett érték. Még többet mondó 
az ítélet alól való felmentéssel kapcsolatban előforduló használata. Nem kell 
feltétlenül későbbi betoldásnak venni ezt részi, mert hisz Jézus itt nem ad 
váltságtant, s inkább életéről, tmint haláláról beszél. A „sokaikért11 Es. 53-mal 
való kapcsolatra utal.

S <• o p u s : A tanílványság útja a Krisztus keresztjét vállaló szolgálat.
MEDITÁCIÓ. A bűn járma alatt élő emberiség életében a másokon való 

felüikerekedés vágya uralkodik. Népek és nemzedékek történeti alakulásának 
mozgató rugóit ebben találhatjuk meg. Egy-egy kor keresztmetszetében min
denkor megláthat juk, mint feszülnek egymásnak külső vagy belső erők, akár 
társadalmi, gazdasági vagy politikai vonalon azért, hogy az erősebb maga 
alá gyűrje a gyengébbet. Bellum ouimium cumira onmes ez. A világ jövendő 
formálódásának óriási méreteket öltött vajúdásában ma is ez az indító ok. 
Élen járó egyének, eszmék és rendszerek tusázó vívódása így szakaszt újra 
meg újra keserves nyomorúságot a világra.

Jakab és János kérésében nem pogány, hanem keresztyén talajon jelent
kezik az önzésnek, a másokon felülkerekedni akarásnak, az uralkodásnak 
ez a sáláni vágya. A két tanítvány öncélúvá telte Krisztussal való kapcso
latát. Ök biztosítafii akarják a maguk számára a mennyek országát; kivált
ságos helyet kívánnak a többiekkel szemben. Krisztus eljövendő dicsőségének 
trónusa mellett legalább is egy-egy miniszteri bársonyszéket.

Krisztus útja azonban nem az uralkodás, hanem a szolgálat. Nem csu
pán a másokon' való segítés egyszerű, hanem a megaláztatást és szenvedést 
jelentő szolgálat kereszt-hordozó útja. Isten dicsőségébe csak ezen keresz
tül juthat az ember. Az életnek erre a másoknak szolgáló, sohasem Csupán 
a magunk egyéni üdvösségét tekintő és az Isten nagyjai sorába vezető meg
gazdagodására csak a Krisztus kereszthalála által beteljesült szolgálat vált- 
sága juttat el bennünket. Jakab és János igenlő fogadkozását (39. v.) csak 
azért fogadja ei Jézus, mert előre tudja, hogy váltsághalála és feltámadása 
által majd újonnan fognak születni élő reménységre (I. Pét. 1, 3.) s akkor 
valóban képeseikké válnak arra, hogy „megigyák a pohárt.“

Böjt küszöbén egy uralomra törtotésben tusázó világ keresztyénéi szá
mára örök élet dicsőségét ígérő szent biztatás: félre untadén uralomvággyal, 
dicsőségkereséssel, vállaljuk boldog alázattal Krisztus „bolond és botrán- 
kozlató" keresztje hordozásának szolgáló útját! Celhfőmölki in un kokö zösség.
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Invocavit (böjt 1.) vasárnap
Szószéki ige: Máté 16, 21— 26. Oltári ige: /.síd. A, 16—16.

SZÖVEGMAGYARÁZAT. Ö s s z e f ü g g é s .  Textusunk szorosan kapcso
lódik a nagy vallástétel igéjéhez. A tanítványok nevében Péter hittel meg
váltja, hogy az ember Jézus a megígért Messiás, Istennek Fia (16, 13— 16.). 
Péter és a tanítványok azonban a dánieli próféciák eljövendő) hatalmas és 
dicsőséges Emberfiát várták (22. v.). Az Üir „ettől kezdve" tárja fel előttük 
a messiási titkol: az Emberfia útja ebben a világban deuteroezsaiásr 
próféciák vonala, Ezs. 53 —  a szenvedés és a kereszt útja (21. v.). Ez 
övéinek a sorsa is (24. v.).

A t e x t u s  j e l e n t é s e .  A Messiás szenvedése és halála nem bal- 
végzet, kudarc vagy ellenfeleinek győzelme. A vének, főpapok és írástudók 
— együttvéve a halálos ítéletet kimondó synedrium tagjai — csak eszközök. 
Krisztus halála Istennek öröktől fogva való akarata (dei 21. v.). Péter 
szembehelyezkedik ezzel az isteni „kell“ -lel (epilimán nagyon erős kifejezés: 
íoddi, dorgálja Jézust. Igv lesz itt az előbb még hitvalló tanítvány most 
,,Sátán“ , ellenfél, a nagy Ellenkező eszköze; ugyanakkor skandalon, botlatö, 
akadály az embervilág üdvösségének útjában (a „hántásomra vagy nékem" 
erősen legyengített fordítás). Ebben a világban nemcsak a Mesternek, hanem 
«  tanítványnak a sorsa is a kereszt. Arató tón stauron annyi, mint vállalni, 
felvenni és hordozni a keresztet: ezt az életet elveszteni, tönkretenni, meg
öldökölni (apolesai) az el neun veszthető éleiért. (A 26. v.-ben a pszüché-t a 
Káróli-féle fordítás helyett mindkétszer ugyancsak az „élet" szóval kell for
dítanunk, mint az előző verseikben is! Antallagma: amiért cseréhe megkapnánk 
az. életet).

S k o p u s. A Messiás útja éhben a világban nem a dicsőség, hanem a 
megüresíttetés, a kereszt útja. Követőinek, a tanítványoknak sem lehat más 
sorsuk, mint felvenni keresztjüket. Szenvedni, üldöztetni és meghalni öéretl» 
ebben a világban, hogy részesei lehessenek az el nem veszthető életnek Isten 
országában. Az alapige címéül ezt adhatjuk: A kereszt felvállalása.

MEDITÁCIÓ. Pétw megbotránkozása a halálba induló Messiáson csak ' 
egy kis töredéke a Krisztus körül zajongó, akkori és azóta is szüntelenül 
tartó botránkozásnak. Ez a megalázott, megfeszített ember lenne Isten Fia, 
a világ Ura és Megtartója? A világ fiai inkább választják liát a dicsőséges 
és győzelmes messiásokat, akiknek homlokán a hatalom, a tudás vagy a 
gazdagság aranykoronája ragyog, nem pedig a szenvedések töviskoszorúja 
éktelenkedik. Krisztus ma is és az idők végéig a Megalázott és Megfeszített, 
akit gyalázliat, areulverhet és leköpdöshet ez a világ.

Krisztus passiójának részese titokzatos földi „teste", az egyház. Dicső
ség és diadal helyett néki is hordoznia kell a keresztet. Néki és mindazoknak, 
akik benne a Krisztus teste élő tagjai. „Felvenni a keresztel" kettőt jelent: 
megtagadni magamat és elveszteni az életemet Őérette. A mai világ az én- 
imádat megtestesülése: függetlennek lenni, Istentől és erkölcsi törvényektől, 
kiélni magamat szabadon és korlátok nélkül! Krisztus tanítványa megtagadja 
a maga akaratát és feltétel nélkül őneflei rendeli alá az életét. Ez a világ 
jobban hajszolja a biztonságot, a nyugalmat, mint valaha. Mindenki kétség- 
beesett erőfeszítéssel próbál felkészülni minden várható eshetőségre. Krisztus 
;l tanítványtól ennek a „biztosítottságnak" a teljes feladását, a teljes bizony
talanság vállalását, ennek az életnek feltétlen elvesztését, szer,eleiben és
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szolgálatban való elégetését cs az érette való örvendező szenvedést és niarty- 
riuinot kívánja. A tanítvány-sors a Krisztus sorsa ebben a világban. Böjti út. 
Önmegtagadás, szenvedés, arculveretés és leköpdösletés, talán mártírhalál is. 
Élet a kereszt alatt.

Böjti áljára azonban senki sem léphet ágy, hogy erre az útra már most 
rá ne esne valami a húsvét ragyogásából ('41. v.!). „Alki elveszti az ö életét 
énérettem, megtalálja azt!“  Az Isten Fia szenvedésének és halálának titkát 
sejteti meg velünk igénk utolsó mondata. A kétségbeesett élethajszoló kezei 
közül elöbb-utóbb, de a halálban egészen bizonyosan, kihullik az élet. A éle
tét Istennek adó tanítvány azonban elvesztett, Öéretite tüzreadolt élete helyébe 
életet talál. Életet itt és életet odaát. Eletet, amely válójában már a Krisztus 
elrejtett dicsőségű, titokzatos és el nem veszthető élete földi „testének", az 
egyháznak élő tagjában, öröm a szenvedésben. Békesség az üldözetésben. 
Erő az erőtlenségben. Dicsőség a gyalázatban. Etet a kereszt alatti

Pécsi munkaközösség.

Rem iniscere (böjt 2.) vasárnap
Szószéki ige: Lukács 10, 17— 20. Ollári ige: 1. János 2, 12— 17.

SZÖVEGMAGYARÁZAT: 17. v. Jézus mint hadvezér beszélt a „be
vetés" után visszatért „hetvennel." 10, 1. v. szerint mielőtt bevonult volna 
valamely városba, előre küldte őket. (Nemcsak elöltük jár, hanem utánuk 
is, hatalmának jeleivel!) Ürömök forrása küldetésük ellenálthatáttan ereje. 
A Jézustól kapott evangélium fényében az ő királyi hatalma tűnik fel előt
tük az emberfeletti láthatatlan erők, ördögök ídaimonion), gonosz lelitek 
(pneúmata 19. v.) felett. —  18. v. Jézus ezekből a részletjclenscgekből az 
egészet látja, a démonok fejének, a sátánjaik letűnését. Nincs Isten trónu
sánál (Jet. 12, 7— El.), hogy vádolja a választoltakat (Zak. 3. Jóh. 2.), 
Jézus lépett helyére (Róma 8, 33—34.). — 19. a. Jézus hátaimat adott tanít
ványainak, (nem „adok", hanem: „adtam" az. eredeti szöveg szerint). Ezt 
komolyan kell venni. Hinniük kell benne. (Mik. l(i, 17.) Az „ős ellenséggel" 
találkozásuk lesz és csak így állhatnak ellen. (Ef. (i, 11.) —  20. v. A gonosz 
lelkek hatalmával szemben elért siker azonban csak jel. Követi a hitet, de 
meg nem alapozza, örülni lehet rajta (helyes szórend: de ne azon örül
je tek ...). Az öröm végső forrása azonban a bűnök bocsánattá. (Az élet 
könyve a megöletett Bárányé! (Jel. 13, 8; 21, 27.) Az ördög azért veszíti el 
erejét, mert Jézus elvette a bűn erejét.

Soopus :  Jézus arra inti tanítványait, hogy az ő királyságát — a démo
nok lelett megnyilatkozó hatalmát — ne függetlenítsék az ő magát érettük 
odaszánó főpapi szolgálatától.

MEDITÁCIÓ. Nem egv mágikus világképet akar népszerűsíteni ez a 
ige. Jézus Krisztus királyságáról tesz tanúbizonyságot, az ördögök hatalma 
feletti uraságáról. Aktualitása abban van, hogy korunk erős démoni voná
sokat mutat. A régi primitív varázseszközök múzeumira kerültek, de a mo
dern ember kezében varázseszközzé vált a sajtó, rádió, film. Mennyi szen
vedélyt, gyűlöletet idéznek ezek föl a szívekben! (Lásd előző szám 17. lap.)

1. Ha valaki Jézus nevében jár el, Jll egbízik benne és engedelmeskedik 
néki. számoljon vele, hogy az egyes emberen túleső ellenállásba ütközik. 
Ez az emberen túli, személyen kívüli éppen a démoni. Erről azonban nem 
önmagáért beszélünk, hanem azért, mert számolni kell vele és mert Jézus 
náluk erősebb hatalom. Az ő vonzóereje nagyobb az emberre, mint amazoiké. 
Blumhardt tapasztalata szól arról, hogy Jézus neve által megtörik az igézet 
az emberen. Csel. Ifi, 18.
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'>. Az egyes esetek annak a jelei, hogy Jézus már most Ür. Ezek a 
jelek Isten eljövendő országára utalnak. Jézus az egyes esetek kozmikus 
jelentőségét látja. A világ azért olyan nyugtalan, mert érzi az eljövendő ellen
állhatatlan erejét. Egy reakció van alapjában véve, az, amelyik a sátán le
ve ítélését és Isten országa eljöttét akarja (meggátolni,

3. A tanítványokul és az egyházat is azért választotta ki Jézus, hogy 
az ő királyságát meghirdessék. Az oslói ökumenikus konferencia jelszava 
1947-ben: Jézus Krisztus az Űrt — éppen a tanítvány bizonyságtétele. A mi 
hatalmunk a Szentlélek erejével hirdetett Ige. Az Ige lel akarja szabadítani 
hallgatóját és befogadóját gátlásaitól. . előítéleteitől, az öl megszálló leg
különfélébb indulatoktól.

4. Jézus királyi tisztét nem .lohol elválasztani a főpapitól. A démoni* - 
maissal szemben folytatott küzdelem kiinduló pontja «  bűnök bocsánata. 
Különben a démoni (tényekkel csak a bűn lényét magyarázzuk. Pedig az 
ördögnek csak azért van hatalma rajtunk, mert a bűn miatt Isten kiszol
gál tatait minket neki.

5. Két téma van textusunkban. Az egyik Jézus Krisztus királyi, a másik 
az ő főpapi tisztéről szól. Az első mögött lnisvél és a mennybemenetel, a 
másik mögött nagypéntek ténye áll. A két témát egybe fűzi áz öröm, a tanít
ványok öröme és Jézusé. Öröm böjtben! — ebből indulhat ki a beszéd.

Kelenföldi munkaközösség.

Ocuii (böjt 3.) vasárnapja
Szószéki ige: Lak. 9, 5 /—.56. OUári ige: I. Pét. 1, 13—16.

S Z ÖV EGMAGYA RÁ Z AT .  51. v. ,,Amikor az ő felvételének napjai 
elérkeztek (beteljesültek)".' Analémpszisz= felvétel, mennybemenetel (v. ö. L 
Ti in. 3, 16. j. Lukács azonban nemcsak a (mennybemenetel aktusát érti, hanem 
érti azt az utolsó szakaszt, mely Jézus megdicsőüléséi)' vitt, vagyis fül- 
menetelét Jeruzsálembe, passióját, halálát, feltámadását és mennybemene
telét. —  „Eltökélte magái" tartalmilag jól kifejezi az eredeti szöveg szavait: 
„és határozottan ráirányította a rcá t..."  Jézus akarja a szenvedés útját! 
Ez az ő megái csői ttetésc. —  52. v. Jézus a legrövidebb utat választja: 
Saniárián át megy Jeruzsálembe, nem pedig Pereán át, a Jordán köteti pari- 
vidékén, amerre a zsidó zarándokok rendszerint mentik a samáriaiakikni 
való ellenségeskedésük miatt. Az ellentét közöttük résziben faji volt (II. Kit. 
17, 24. -kik.: telepes, elegynépség), részben vallási (zsidó szekta, külön temp
lommal, más messiás-várással); ezt fokozta, hogy a samáriaiak meghunvász- 
kodón barátkoztak a rómaiakkal. — 54. o. Jakab és János természetéhez 
v. ö. Márk 3. 17: Boanerges. — „Mint Illés is cselekedet! "  a legrégibb 
kéziratokból hiányzik, de nyilván helyes magyarázat. — .55—56. a. is meg
rövidül a legrégibb kéziratok (Nestle-szövege) szerint, ekképpen: „De Jézus 
megfordulván megdorgálta őket Elmenének azért más faluba." Tehát csak 
Jézus viselkedése van megírva, a viselkedését magyarázó szavait nem talál
juk. Az igehirdetésben mégis nyugodtan vehetjük a hosszabb magyar szöve
get, mert ez is elég régi kéziratokra megy vissza s mégha későbbi betoldás 
is, az egyetlen helyes magyarázatát adta Jézus viselkedésének. — Az 55. v. 
végére kérdőjel kívánkozik: Hat nem tudjátok minémű létek van bennetek? 
A kimondatlan felelet: Az én lelkem, a megtartásé.

S c o p u s :  .4 tanítványok tüzet kérnek Jézus ellenségeire: az embernek 
Fia azonban Mindül meghalni értük is.

MEDI TÁCI Ó.  Csábító volna, hogy lélektani értelmezéshez nyúljunk. 
A samárilánusok elfogultsága, gyűlölete, a két tanítvány felháborodása, heves 
kedése és velők szemben Jézus türelme, fegyelme, nyugalma —  indítást ad-



halna rá. Csakhogy ez a történet nem psychologiai tanulmány, hanem —: 
böjti evangélium. Az evangélista a szenvedéstörlén'et hangjat üti meg benne 
iát. v.). Mégpedig diadalmas örömüzenet akkordjában: Jézus Jeruzsálembe 
menetele, szenvedése, halála — fölemeltetés, megdicsőülés! Jézust ezen az. 
úton semmi sem állíthatja meg; sem a samarilánusok fanatizmusa, sem a 
tanítványok „szent haragja**'; Jézus szeretetét nem korlátozhatja a gonosz 
emberi indulat. Ö meglátja e mögött a sátán kísértését, akárcsak Péter fél
tésében (Mt. 16, 22—23.); ö vállalja a „feleuneltetést** (Ján. 3, 14: a keresztre 
és a mennyekbe). A tanítványok is a sátán hatalmában állnak, midőn a 
kereszt megkerülésével akarnak eljutni a- messiási dicsőségbe. Jézus vállalja 
a. keresztet, az ellenség szeretetét is, ő a világ Megváltója — ez a böjti 
evangélium. Nem erkölcsi tanulságot kell levonnunk teliül a történetből: ne 
légy gyűlölködő, ne légy heves. . .  (vájjon tudunk-e nem az lenni?), hanem 
a kegyelem evangéliumát kell meghallanunk belőle: Krisztus mindeneket sze
retett, megváltott, Istennel kiengesztelt. Az epistola is (I. Pét. 1, 13— 16.) 
arra int, hogy ebben a kegyelemben. reménykedjünk tökéletesen.

Ennék a böjti evangéliumnak megWlása után azonban böjti követeléssé 
is lesz az ige. Az Újszövetség lelke keli hogy éljen bennünk! Krisztus meg
vallott tanítványai vagyunk az anyaszentegybázban. Itt nincsen helye sem 
a fanatizmusnak, sem Illés szent haragjának. Faji gyűlölet, vallási fanatiz
mus. samarilánusi és egyéb szektaság az ördög leikéből való, nem a Jézusé
ból. Egyházvédő szent harag, keresztes háború, inquisitio, az igazság jogán 
való fegvveriőgás és erőszak nem az Újszövetség leikéből való. A keresz- 
tyénsség ugyan meg akarja hódítani a világot, erről az igényéről le nem tehet, 
csakhogy nem az Illés leikével fogja legyőzni. Sőt ellenkezőleg, az Illés egy
háza mindig ki van téve a vereségnek. A világgal erőszak tekintetében nem 
lehet íélvéhni győztesen a harcot A Krisztus leikével áthatott egyház azon
ban leverhetetlen, mert a vereségen, a szenvedésen kezdi és jóval győzi meg 
a gonoszt. Ne fegyvert fogj az igazságért, hanem szenvedj érte! Ez több, 
mint faji vagy vallási tolerancia; arra a „felvilágosodás** erejéből is telik. 
Ez a keresztyén lélek győzelmes járása a Krisztus nyomdokain.

Honnan estünk ki! Minő lélek lakik bennünk! Mennyire megfeledkezünk 
sokszor megváltott Ságunkról. Milyen tirranizmussá válik a hitbeli meggyőző
désünk is. Vissza-visszasüHyedünik pogányságba vágy haragvó ótestámentomí 
szintre. Kapaszkodjunk a böjti evangéliumba, hogy az Újszövetség leikétől 
megújulhassunk! Pesti munkaközösség.

Laetare  (böjt 4 .) vasárnap
Szószéki ige: János 6, 47— 57. Oltári ige: II. Kor. 7, 4- 10.

SZÖVEGMAGYARÁZAT: Jézus az élet kenyere (47. v.) és az élő kenyér 
jó l. v.) Leszállóit, amikor testet öltött. Sarx: hús, test. Itt csak ez szerepel. 
Más helyütt az úrvacsorával kapcsolatban sóima: test áll. Mt. 26, 26. Mk. 
14, 22. Lk. 22, 19. I. Kor. 11, 24. Az evést frógeih ige fejezi ki, erősebb 
kifejezés, mint a lagein. Az én testem bizony étel (55. v,): valódi, igazi 
étel. aléthés (wahrhafte). Di eme (57. v.) két jelentésű: általam, érettem 
tnémetben mein'etwegen). Jézusban van az élet. Jézus által van az élet. ö  ad 
új életet.

A beszéd kerete: 5060 etnber jóitartúsa. A testileg jóllakott tömeg Jézust 
keresi. Jézus beszélgetni kezd velük, s figyelmüket önmagára, mint az élet



kenyerére irányítja (v. ö. sani. asszony), s a vele való közösségre hív fen 
Bejelenti áldozati halálát, mely a vele való közösség eszköze. Itt tehát a 
keresztre feszített Krisztussal való (közösségről van szó. Rím. 8, 10. Gál. 2, 20. 
3, 27. Kol. 3, 11. II. Kor. 13, 5. Jn. 14, 19—20; 15, 5. E közösség jelentkezik 
az úrvacsorában is. Dexel, Sammetreuter, Schlatter így értelmezi e szakaszt, 
míg Kendi szerint ilt Jézus az úrvacsoráról szól, de úgy, hogy - szavaiban 
már bele vau szőve a gyülekezeti gyakorlat. Valószínűbb az első értelmezés.

S k o p u s :  E szakaszban a kenyérrel megvendégelt embereknek beszél 
Jézus arról, hogy Öt magát keressék bit által. Legyenek egyek vele, mint 
a másik kenyérrel egyek lettek. Attól meghal az ember, ettől örök élete van.

MEDITÁCIÓ; Böjt van. Az egyház felhívása: laetare, örüljetek! (Ézs. 
60, 10.) Nem stílustalan-e felhívás? Szenvedésre, halába való emlékezés 
közben hogyan örülhetünk? Ha a böjtöt emlékezésnek vesszük és ha nem
csak azt nézzük, hogy téli történt közben, hanem azt is, hogy mi lett a vége 
és miért történt, aimi történt (húsvéP, feltámadás fénye), akkor’ lehet örülni. 
Krisztus érettünk szenvedeti! és halt meg és ennek eredménye, hogy nekünk 
örök életünk van, már e földön. „Oázis e nap a böjti sivatagban", s benne 
tompítva a húsvéti öröm csendül fel. Ezért e napon az óegyház liturgikus 
színe rózsaszín (csak ez egyszer). Ezt az örömöt fejezi ki az evangélium: 
Jézus az élet kenyere." Örömre vezet az eisenachi epistola is (II. Kor. 7. 
4— 10): Pál öröme Isten megszoimorílása felett.

Sok cuuber megáll annál a gondolatnál, hogy Krisztus érettünk meg
hall, élete azonban marad továbbra is bukdácsoló. élet. De Krisztus miben- 
nünk van! Ennek meg .kellene látszani rajtunk! Mutatkozik-e rajtunk Krisz
tus hatása? Az étel és ital ma: Ige és a szentségek, különösen is az úr
vacsora. Ezzel kell élnem! Meg fcel'l ennem, mint a kenyeret. Itt jelentkezik 
a megszentelési engedelmesség. Ez engedelmesség állal lépek vele közösségre. 
Miben jelentkezik ez? A „d ia" kettős értelmére gondoljunk. Benúe van az 
örök élet. Általa kapom az örök életei, áz eledelnek fordított hallása van. 
A földi kenyeret én alakítóim. Krisztus engem alakít. Kemény beszéd ez. 
Intellektuális botránkozá.s van benne. Nem érlelték meg, nem csoda, mert 
a kereszt előliről néztek rá. Mi a kereszt után élünk és a kereszten át szem
lélhetünk, s hit által mindent ériünk. így számunkra nem kemény beszéd, 
hanem igazi evangélium, örömhír.

Xijiregyhitei munkaközösség.

Hom iletikai példa

Halál vagy élet?
János 11:20—27. Hatvanad vasárnap.

Kedves testvéreim! Bár egyházi szempontból a múlt vasárnappal már 
böjt előcsarnokába léptünk, e világ még mindig a farsangnak él. Víg muzsika
szó mellől nem egyszer hangzik a kurjantás: sohse halunk meg! — Mai- 
igénk e mulató világ lábai elé Lázár koporsóját állítja azért, hogy a meg
döbbent lélek e koporsó felelt meglássa a maga nyomorúságát és azontúl 
méglássa felragyogni Krisztus dicsőségét.

Felolvasott igénk megmutatja az embert a halál előtt és megmutatja 
a feltámadott Krisztust a halál mögött.
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1. a) Mit csinál az ember a. halál előtt? Porba omlik, miként Lázár. 
A por vagy és porrá kel! lenni11 alól nincs (kivétel. Nem ment meg ettől 
még Jézus szeretető sem. Hiszen Lázárt is szerette. Bűnbe fogant emberi 
létünk megváltozhatatlan törvénye a halál.

b) A halál előtt nemcsak a halandó, hanem a gyászoló ember is meg
jelenik. u\z evangéliumban két testvér. Márta és Mária jelenik meg a halál 
előtt. Mindegyik elhozza a maga gyászát. Mindegyik a maga módján. Márta 
mozgékony természetét tükrözi gyásza is. Odakergeti a Bethániához közeledő 
Jézushoz. — Mária otthon marad könnyeivel. Együtt ül a résztvevő látoga
tókkal. - -  A gyász ma is különböző alakiban jelenik meg a halál előtt.. Van
nak, kiket hajszol és majdnem őrülésbe kerget a halál betörése, vannak, 
kikét elnémít és megbénít.

c) Márta szavaiban még más is megjelenik a halál előtt: kétség1 és- 
töprengés. A „ha" (és a „volna” . Ha a beleg jobban vigyázott volna, ha az 
orvos idejében jött 'volna . . .  és így tovább. Száz meg száz volnába torkolló 
ha. Mindmegannyi gyarló kételkedés és hiábavaló töprengés a halál előtt.

d) A halál előtt megjelenik az ember végül a maga szólamokba temet
kező, külső vallásosságával. Márta szavai: „Tudom, hogy feltámad az utolsó 
napon11 úgy hangoznak, mint a jól betanult lecke, amely mögött azonban 
csak kézlegyintés és a feltámadásnak meglehetősen személytelen és szenv
telen elhívásé húzódik meg.

Az ember tehát halála előtt sem tagadja meg magát. Gyarló, tehetetlen 
és bűnös marad.

2. Közben felmagaslik a koporsó és a halál mögött egy hatalmas fehér- 
ruhás alak: Krisztus, az élet fejedelme. Szava megállásra kényszerít .bennün
ket akár a farsang örömeiben, akár a koporsó gyászában.

„Én vagyok a feltámadás és az élet” . E szavak őtreá irányítják mind , 
az örvendező, mind a gyászoló, mind a halálban megüvegesedő tekinteteket. 
— 'Nem ott van az élei, a hol azt ti keresitek, akik a mának, a ma örö
meinek éltek, mart én vagyok az út, az igazság és az élet. — Ti sem talál
játok mag az életet, akik az élőt a holtak között keresitek. .A halál után 
jön a feltámadás és azután az igazi élet. — Ti sem vesztitek el az igazi 
életet, haldoklók, mert nemesük Pál apostol, hanem a ti számotokra is igaz 
az ige: Nékem az 'élet Krisztus és a meghalás nyereség. A feltámadott 
Krisztus dicsőségéből minden koporsóra fény hull, hiszen ő zsengéje lön 
azoknak, akik elaludtak.

Jézus így folytatja szavalt: „Aki hisz énbennem, lia. meghal is,; él.“  
Aki hisz énbennem, vagyis aki belém akasztja hite horgonyát. Nem könnyű. 
Különösen nehéz a koporsó mellett. De hiszen éppen azért van szükségünk 
koporsókra, hogy ezek próbára teg5rék hitünket. Áldott halál, amelybe az 
elet hite kísér el. Áldott hit, amely a halál küszöbén Krisztusiba fogódzik.

Jézus ezekkel a szavakkal fordul Mártához: „iHiszed-e ezt?” Boldog, 
aki Mártával így. válaszol: . Jgen Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus! 
Az ilyen ember ajkán más szint és ízt nyer, sőt imádsággá, igévé magasz
tosul'a, „solhse halunk meg'”  farsangi jelszó, mert imára kulcsolt kézzel 
mondja, hogy nem halok meg, mert aki (feltámasztotta Krisztust a halálból, 
engem is feltámaszt. Ámen.

*
IGÉHALLGATÓ GYÜLEKEZET JELLEMZÉSE. Eelpéc mintegy 900 

lelkes régi magyar nemes gyülekezet, magyarságának és nemes voltának 
minden erényével és megannyi bűnével. Földművelő falusi népünk szorgalmas, 
nyiltszivű és áldozatkész. Minden új eszme iránt fogékony, könnyen lelke
sedik. De a talaj felszínéhez igen közel van a köves réteg. Lelkesedése 
elillan, hite formaságokba merevedik. Tcmpjomlátogatás téli hónapokban 
átlag 200, nyáron 100 lélek vasárnap délelőttönként.

Dr. Győrffy Béla.
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Szabó József püspök
A  dunáninneni egyházkerület új püspökének életében Isten 

különösen két csatornán át 'küldötte a lélekformáló és egyéniség- 
alakító erőket.

Az egyik döntő tényező életében: a kis kemenesaljai hajlék. 
Amit itt magyar népiségben örökölt és kapott, életkísérő valóságok 
lettek nála. Innen szívta pompás tömör nyelvét, szenvedélyes vonzal
mát mind ahhoz, ami népi és magyar —  irodalomban és a múltban. 
Az anyaföld szülte magyarrá. A  magyar lelkiségnek ez a mély 
ösztönös titka személyiségének jelentős vonása, egyéniségének jelleg
zetes verete.

A  másik döntő tényező életében: az utitársak. Bennünket Isten 
terve szerint azok a hatások alakítanak, amelyek a mellénk állított 
emberekből elérnek. Isten a közösségen keresztül neveli fiait, —  pap
jait is. Ehhez persze az kell, hogy valaki olyan frissen, szinte gyer
meki kíváncsisággal és örömmel engedje oda magát a, mások felől 
jövő láthatatlan indításoknak, egyénisége sajátos értékeinek megőr
zésével, mint Szabó József. Pályája külsőleg a siker egyhangúsága: 
jeles iskolai bizonyítványoktól egyenesen ível előre a nagy győri 
gyülekezet egyre magasabb szolgáló helyein át már fiatalon a.püspöki 
székig, s közben, különösen a sajtómunkával, országos hírnévig. 
Sokkal izgalmasabb belső fejlődése: ahogyan a szép-szónoknak induló, 
kitűnő orgánumú, tehetséges, szorgalmas fiatal pap fordul és mélyül 
az ébredés, az egyház és a teológia felé, s ahogyan tekintete egyre 
esodálkozóbban tárul meg e három nagy valóság: szent ajándék és 
drága lehetőség felé. Ez csak úgy lehetett hogy mindig kész volt 
és. nyitva volt —  kapni.

Szeretettel köszöntjük püspöki szolgálatának kezdetén. Isten 
áldja meg lelki frisseségének és nyitottságának megőrzésével, őszinte 
barátokkal és Szendéikétől érintett önzetlen munkatársakkal, fel
villanó látások és fellobogó feladat-fáklyák közt a kitartó és hűséges 
szolgálat csendes elégésével, önmagának megtagadásával, állhatatos
sággal és bölcs belátással. Áldja meg, hogy legyőzhesse a püspöki 
szolgálat kísértéseit és teljesíthesse a püspöki szolgálat feladatait.

Szolgálatára sokan tekintünk reménységgel. Ezekből az imád
kozva várakozó tekintetekből kövessük most egyiknek sugarát s 
kapcsoljuk bele a magunkét. Fiatal dunáninneni lelkésztestvér néhány 
hozzá intézett komoly mondatát idézem:

„Nem tudom, megszólíthatlak-e ezen a meleg, régi, baráti han
gon, miután Isten kegyelme egyházkerületünk püspöki székébe emelt. 
Mindenesetre akár a régi hangon, akár az új hangon, én a régi 
szeretettel köszöntelek ebből az alkalomból. Az embernek mindig jól 
esik, amikor Isten meghallgatja az imádságát. Nekem is nagy örömöt 
okozott Isten azzal, hogy meghallgatta imádságomat és éppen Téged 
tett .püspökké, akihez együttlétünk során olyan nagy bizalommal 
bújtam oda, mint kisfiú az apjához, mint gyenge az erőshöz. Azóta 
megvilágosodott bennem Belőled valami. Az, hogy Te sem vagy túl 
még a harcon, Te is csak ember vagy és Számodra is csak a Krisz
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tusba való görcsös fogódzás ad egyedül erőt a megállásra. Olyan jó  
volt ezt megérezni Veled kapcsolatban. Mert nekünk, nyomorult 
papoknak, nem Szent Atyára van szükségünk, aki elérhetetlen magas
ból csókra nyújtja le hozzánk a gyűrűjét és megbotránkozik azon, 
hogy álmatlan éjszakáktól karikásak a szemeink és véresre harap- 
dáltuk a szánkat a kíntól, amit számunkra a Krisztus mellett való 
megállás jelent. Nekünk ember-püspök kell! Olyan főpásztor, akinek 
megértő, meleg tekintete sokszor megpihen a pásztorokon, aki soha
sem botránkozik, hanem nagy segítő szeretettel, imádsággal, bizta
tással, baráti kézszorítással sokszor siet a segítségükre azoknak, akik 
gyarlóságuk minden terhével a vállukon, szolgálatuk minden kereszt
jét magukra vállalva tántorognak előre az úton.

Tudom, hogy Isten szíve szexint való püspök csak kegyelemből 
lehet Belőled. Ezért sok beszéd helyett most, levelem végén, meg
hajtom a fejem a mi Urunk, a Főpásztor előtt és abban a szobában, 
az előtt az íróasztal előtt, ahol annak idején áldott órákat éltünk át 
egymás közelében, imádkozom É r t e d . . .  hogy Jézus tegyen Téged 
igazi jó püspökké, az ő  dicsőségéin, a mai nagy-nagy örömünkre!“

A  fiatal szolgatárs tekintetét követve, az imádságig érkeztünk 
el; a püspökért való könyörgésig. Nem lehet már több szavunk, 
csak ez: Ámen.

Veöreös Imre.

+ Szelényi János
Január hó 4-én, az új esztendő első vasárnapján érzékeny csapás érte 

a nagy szarvasi gyülekezetek Isten hazahívta rövid, de súlyos betegségben 
összetört szolgáját, a gyülekezet közel huszonhárom éven munkálkodó lelki- 
pásztorát: Szelényi Jánost. Két hónappal ezelőtt a közeli felépülés és viszont
látás reményében bocsátottuk útira, a debreceni klinikára. Hamarosan fájda
lommal vettük --a hírt: állapota emberileg menthetetlen. Karácsony estéjén 
tért haza, hogy híved résztvevő .szereltétől övezve készüljön a nagy útra. 
T íz napi itthoni szenvedés után a sok küzdelemben' megfáradt s az élevharcon 
sok sebet kapott lelke visszatért szerető Mennyei Atyjához.

Szelényi János 1885 december hó 17-én születeti Pilisen. Elemi iskoláit 
szülőközségében, középiskoláit a szarvasi evang. gimnáziumiban, teológiai 
tanulmányait az eperjesi evang. teol. akadémián végezte. Breznóbányai segéd- 
ledikészi szolgálata után Pónik evangélikus gyülekezete hívta meg egyhangú 
bizalommal. Nem sokára a tótpelsőczi (Zólyom ni.) gyülekezet választotta 
meg. Innen az első világháború után megalkuvást soha nem ismerő magyar
sága miatt távoznia kellett, átmenetileg családjától is elszakadva. Rövid 
bényei (Pest m.) adminisztrátorság után a salgótarjáni gyülekezet válasz
totta meg. Néhány évi munkálkodás’ után 1925-ben a . szarvasi evangélikus 
gyülekezet lelkésze lett, melyben haláláig szolgált.

Osztatlan részvét kísérte utolsó útján arra a díszsírhelyre, melyet Tes- 
sedik Sámuel sírja szomszédságában jelölt ki részére a kegyelet.

Híveinek serege kevésbeszédű, erőskezű és mindenek felett magyar
ságában izzó szívű lelki vezetőjét gyászolja és síralja benne.

Kiss György.
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Liturgikus magatartás
6. Istentiszteleti szolgálat

Az alábbi fejtegetéseinél a jelenlegi liturgikus rendet tartjuk 
szem előtt. A  helyes liturgikus magatartás alapelvei azonban termé
szetesen változatlanok, bármilyen istentiszteleti rend keretezi is.

A z o l t á r h o z  m e n e t
Az oltár elé vagy a papi pádból, vagy a sekrestyéből indul el 

a liturgus. Mérsékelten lassú lépésben teszi meg az utat az oltárig. 
A lobogó köntösű, gyors lépésű liturgus épen olyan kellemetlen lát
vány. mint az, aki gyászmenet-ütemben alig jut előbbre és akinek 
méltóságteljes vonulásáról csak úgy lerí a magára erőltetett ünnepé
lyesség. A  természetes magatartás, testtartás és járás itt is legmeg
felelőbb liturgikus magatartás. Isten színe előtt szívünk szentelődik 
meg. természetes adottságunk nem torzul el. Csak a Lélektől való 
belső megérintettség tessék át rajta! A  liturgikus testi magatartá
sán is!

Fejét nem emeli magasra, de nem is csüggeszti a mellére. Az út 
az oltárhoz nem arra adatik alkalmid, hogy megolvassa, hányán van
nak a templomban 1 (Ezt akkor sem teszi meg. ha az oltári szolgálat 
előtti időt padjában a hívek között tölti el.)

A  híveket a templomban nem köszönti. Természetes fejtartással 
maga elé néz a földre. Nem közvelenül lába elé. hanem líb. 5— 10 
meterre előbbre. Ha ezt teszi, sem elbizakodottnak, sem pedig magába 
roskadtnak nem fog tűnni. Egyikre sincs oka. Csak arra. hogy át
evezze az alkalom komolyságát.

Ezt a komolyságot tükröztesse vissza arckifejezése is. Sem mo
solygós arc, sem ráncbaszedett homlok nem illik a liturgushoz. üljön  
ki az arcára, ami a szívében van. Itt pedig nem lehet más, mint szent 
megilletődöttség, hogy emberek üdvére Isten szolgálatát végezheti.

A  liturgikus könyveket hal kezében a szív magasságában gyen
géden magához szorítja. Jobb kezét sem lóbálja, vagy lógatja le mere
ven oldalán, hanem vele megfogja, vagy legalább is érinti a baljában 
tartott könyveket. Ha nincs nála könyv, a mell magasságában össze
kulcsolja kezét.

Az oltár elé érve, az volna a helyes, ha a liturgus. mielőtt fel
lépne az oltárhoz, lépcsőjén rövid imádságra letérdelne. Ez a „lépcső- 
imádság" (43. zsolt.) ősi rendnek felelne meg. Egységesén kellene be
vezetni. Amíg ez nem történik meg, inkább hagyjuk el. Amikor az 
•egyház istentiszteleti életéről van szó, egyéni eske'désnek nincs helye.

Az oltár lépcsőin óvatosan haladunk felfelé. Volt már eset. hogy 
a liturgus reverendájában megbotolva, úgy bukott az oltár elé. Ilyen 
nem szándékos és a nézőkre egyáltalában nem felemelő megalázkodási 
gesztus elkerülésére tanácsos a reverendát az oltár lépcsőin kissé fel
fogni. Ennek a mozdulatnak azonban észrevétlennek kell lennie.



A z  o l t á r  előtt

A  liturgus az oltár közepén, a feszület előtt áll. Itt végzi el • 
az egész oltári szolgálatot. Mivel itt a liturgus magatartásáról az > 
érvényűén levő rend keretén .beiül és a hazai viszonyúi figyelembe • 
vételével szólunk, ligyelmen kívül hagyjuk a lectiók helyéül szolgáló 
olvasupult, valamint az odamenet és ott-tartózkodás alatti maga
tartás kérdését. Tudomásom szerint ilyen olvasópult egyetlen hazai 
templomunkban sincs és a lectio mindenhol az oltár előtt történik. 
A  romai aldozopap számára adott utasításoknak, amelyek szerint a 
mise alatt az nem tartózkodik mindig az oltár közepén, a mi ren-> 
dunk szerint nincs értelme. Mivel ma értelemszerűen az oltár köze
pén helyezkedünk el, ezt tegyük meg gondosan s álljunk pontosan 
és ne csak körülbelül a feszület előtt.

Testtartásunk legyen természetes, fegyelmezett, egyenes, de né 
legyen merev. A  test súlya mindkét lábon nyugodjék. Ezért , néni 
helyezkedünk az ú. n. „pitién j [“ -állásba, de mellőzzük á „vigyázz !“ - 
állast is, amelyben a sarkok egymáshoz zárkóznak. Ebben az állasban 
hamar Kitárad az ember és bizonyos merevséget sem kerülhetünk el. 
Lábunk legyen közel egymáshoz és ha nem is zárjuk a sarkckat, ne 
is terpesszük szét lábunkat. A  helyes állás mellett nem fogunk hol 
egyik, hol másik lábunkra állni. A  fegyelmezett testtartáshoz tar
tozik természetesen az is, hogy nem izgünk-mozgunk, nem ingunk 
előre-hátra. Sokan megszoktak ezt. Sürgősen szokjanak le róla! "

Az oltárhoz nem támaszkodunk. De nem is könyökölünk reá, ha 
szemben állunk vele. Ezt a figyelmeztetést joggal minősíthetjük 
feleslegesnek. De életem egyik legvisszataszítobb élménye marad, 
hogy amikor egyik idegen gyülekezetben a hívek soraiban résztvet- 
tem konfirmációi ünnepen, kénytelen voltam végignézni, hogyan 
terpeszkedik a liturgus a konfirmandusok éneke közben mindkét • 
könyökével rá az oltárrá. Az a gyülekezet egyéb furcsa „liturgus1' 
különlegességekhez is hozzászokott már, de ezen a „liturgikus maga
tartáson'* mégis megbotránkozott.

Az oltári szolgálat csendes imával kezdődik. Ezt nem leplezzük, 
de nem is fitogtatjuk, színpadias látványossággá nem szélesítjük. Sem. 
gesztusa, sem tártaim tekintetében! Az oltáron, az oltári biblián 
elnyúlt karokkal összekulcsolt kezekre ráborulni és onnan mintegy 
mindenről megfeledkező áhítatból felriadni, amikor az orgona már 
régen elhallgatott, színészkedésnek tűnik a gyülekezet szemében akkor 
is, ha talán nem az. Különösen megbotránkoztat pedig akkor, ha' a 
liturgust egyébként magánéletében nem ismerik éppen valami nagyon 
imádságos' embernek. Mereven égre függesztett szemekkel se végez
zük csendes imánkat. Hajtsuk meg alázatosan, de mértékkel fejünket 
és rebegjük el imánkat. Rövid imánkat! Isten hallja szavakba sem 
foglalt szorongó sóhajtásunkat is. De mindenesetre jó volna, ha vol
nának az ilyen csendes imák számára is rövid ágenda-imádságaink. ’

Mindenki természetesnek fogja találni, hogy csendes imánkat áz . 
oltár felé fordulva mondjuk el. Nem olyan természetes sok liturgus 
számára, hogy a liturgikus kötött imák alatt is az oltár felé fordulva 
álljunk. Akiket erre nem késztet természetes érzékük, azok meggyőzé-
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sére szolgáljanak a következő érvek. 1. Az oltár felé fordulás a 
liturgikus imádságok alatt éppen olyan egyházi hagyomány, mint az 
oltárok orientálása keletre. Ugyanaz a háttere is (ex oriente lux). 
Ettől a hagyománytól persze el lehetne térni, senki üdve, semmiféle 
istentisztelet áhitata és áldása nem függ betartásától. De miért tér
jünk el tőle? Ez annál kevésbbé volna indokolt, mert az oltár felé 
fordulás 2. a liturgus elmélyedő imádkozásának is kedvez. Mert azt 
talán csak feltehetjük, hogy a liturgikus imádságokat nemcsak fel
olvassa, hanem imádkozza is. Vagy talán nem ? . . .  Nos, ezt az elmé
lyedését zavarja a tudat, hogy szemben vele figyeli a gyülekezet. 
Nézik is sokan, mert sajnos, nem tehetjük fel, hogy vele együtt min
denki maga is imádkozik. 3. Az akusztikai szempont is az oltár felé 
fordulást ajánlja az ima alatt. Az imádkozás természetéből folyik a 
hang mérséklődése. Nagy templomban ezt a hallhatóság javára ellen
súlyozza a hang visszaverődése az oltár faláról. 4. Megemlíthető 
(Mehl nyomán) az a megfontolás is, hogy a liturgus az istentiszteleti 
szolgálat, alatt is pásztora a nyájnak. A  nyáj, a gyülekezet —  az 
oltár, ill. a feszület felé fordul. A  pásztor pedig a nyáj élén annak 
irányában halad és nem fordul szembe vele. 5. Az oltár felé 
fordulás mellett szól az a körülmény is, hogy ebben az esetben nem 
kell az ágendát kezünkben tartanunk, hanem letehetjük az oltárra 
és az imádkozásnak megfelelően összetehetjük a kezünket. (Erről a 
gesztusról még szólunk). 6. Végül az oltár felé fordulás tulajdon
képpen szimbolikus cselekmény. Aminthogy a térdelés, fejlehajtás is 
az. Kifejezzük vele az Isten felé való fordulásunkat. Ezért az isten
tiszteleten az Istenhez szóló minden szavát az oltár felé mondja 
a liturgus, a gyülekezethez szóló szavát pedig kifelé fordulva.

Az oltár felé fordulunk a liturgikus rendünkben szereplő min
den énekvers eléneklése alatt is. Az ének lényege szerint imádság. Ez 
alatt a gyülekezeti imádság alatt tehát a liturgus természetesen szin
tén felveszi az ennek megfelelő helyzetet és tartást, vagyis arccal az 
oltár felé lehajtott fővel és összetett kézzel imádkozik ő is. Azt a 
helyenként tapasztalt magatartását, hogy a gyülekezet felé fordulva 
vele együtt énekli az énekverseket, a magam részéről nem tudom 
helyeselni. Ebben az esetben szinte elkerülhetetlenül a gyülekezeten 
járatja szemét és ha jó hangja van, erre tereli a figyelmet. Sem az 
egyik, sem a másik nem válik javára sem az ő, sem a gyülekezet áhí
tatának. Ha meg nem énekel a gyülekezettel együtt, akkor imádkoz
zék. Imádkozás közben pedig, csendes imája alatt sem néz szembe a 
gyülekezettel. Ahol eddig a gyülekezet a liturgus más magatartásá
hoz szokott és nem látszik célszerűnek ezen változtatni, ott a Verbum 
gratiae ill. Glória és a Credo után következő énekvers alatt'a gyüle
kezet felé fordulva maradhat a lelkész. Ebben a két esetben még 
leginkább lehet ezt az énekversnek responsorium jellegével indo
kolni. A  többi énekvers alatt azonban mindenképpen forduljon az 
oltár felé. Egyébként az egység létrejötte mind ebben, mind pedig 
más tekintetben, csak az illetékesek intézkedésétől várható. Ahol 
a Credo-t —  mint később látni fogjuk: helyesen —  az oltár felé 
fordulva mondja el a liturgus, ott természetesen az utána következő 
énekvers alatt is megtartja helyzetét.
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A  gyülekezet felé mindig az énekvers utolsó egy-két szótagja 
alatt fordulunk. Így nem szakad meg az istentisztelet folyamatos
sága.

A  gyülekezet felé fordulunk liturgikus rendünk kővetkező sza
kaszainál: a) lntroitus (és az ezt követő hármas Ámen), b) Anti- 
íona, c) Verbum gratiae, glória, d) a Collectát bevezető „Imád. 
kozzunk!“ felhívásnál (ezért az egy szóért is, amelyet nem szabad 
elüagynunk, a megelőző énekvers után szembefordulunk a gyüle
kezettel, hogy utána a Collektához megint az oltár felé forduljunk), 
ej a JUectionál, f )  az áldást követő háimas „Am en!“ -nél, amely
nél, valamint az lntroitust követő háimas „Á m en !" alatt lesütjük 
szemünket. Ilyenkor is kb. 5— 10 méternyire nézzünk magunk elé. 
A  szem lehunyasa színpadias és képmutatasnak tetszhetik. Bár talán 
még mindig jobb, mint a szétnézdegélés a templomban. A  gyüle
kezetre csak akkor nézünk, amikor elmondjuk az lntroitust, a Col- 
1 ekta-imádságra, a Lectio meghallgatására, valamint a Credo el
mondására való felhívást és a Dectio-t követő boldognak mondást, 
végül a befejező oltári szolgálat alatt a Miatyánk elmondására való 
felnívást.

A  Credot, szintén az oltár felé fordulva kellene elmondanunk. 
Istent imádjuk vele. Tehát imádkozunk! Nem tudom megállni, hogy 
ne idézzem (Mehl nyomán) Mahling szavait: „ A  hitvallás a gyüleke
zetnek az az imádsága, amelyben újból Istenének szenteli oda magát, 
Ha ezt a gondolatot, mint a liturgikus istenimádás csúcspontját, he
lyesen ragadnék meg és érvényesítenék, akkor a hitvallásnál meg 
kellene szólalnia minden harangnak, a liturgusnak az oltár előtt le 
kellene térdelnie, vele együtt az egész gyülekezetnek térdre kellene 
ereszkednie. Azután pedig a legnagyobb ünnepélyességgel és legszen
tebb megilletődöttséggel a lélek legmélyebb mélységéből közösen kel
lene elmondani az istenimádásnak ezeket a szavait, mint mindent 
összefoglaló imádságot, lassan és tartalma teljes tudatában." Hol va
gyunk mi ettől! De esetleges újabb liturgikus reform munkásainak, 
akik nem félnek annyira sem a liturgus, sem a gyülekezet térdepe- 
lésétől, figyelmébe ajánlhatjuk Mahling látását. Igaz, hogy hozzá
teszi : „A z ilyen eljárást a gyülekezetben az egyházi esztendő folya
mán a legnagyobb ünnepnapok számára kellene fenntartani." De erre 
azt kell mondanunk, hogy nem! Minden vasárnapon így kellene len
nie ! És legyünk tudatában annak, hogy a valóságban annyira közelíti 
meg már most a gyülekezet Istennek ezt az imádását a Credóban, 
amennyire segíti ebben a liturgus magatartása!

Budaker Oszkár

Ebben az énben ollári imádságokat nem közlünk. A vasárnap délelőtti 
gyülekezeti istentisztelet kollekta-imádságául immár három sorozat is rendel
kezésre áll. .4 Lelkipásztor régebbi évfolyamai hozták az óegyházi kollekta- 
imádságokat de, Jánossy Lajos közlésében, továbbá kollekta-imád súgnak 
használható régi magyar imádságokat dr. Schulek Tibor összeállításában. Az 
elmúlt évfolyamban pedig a legkiválóbb modern német liturgiái mozgalomnak 
imádságait adtuk közre Szabó József fordításában. A sorozatokat évről évre 
felváltva használhatjuk. Mindegyik az egyház imádság-kincsének igazi értéke 
és a kollekta-imádság liturgiái követelményének mintaszerűen megfelel.
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Beszélgetünk az ifjúsággal
A lelkészi munka során gyakran találkozunk azzal a megdöbbentő ténnyel, 

hogy a szószékről tisztán és világosan hangzó ige 'teljesen érintetlenül hagyja 
a gyülekezet tagjainak az igével gyökeresen ellentétes meggyőződését. Még csak 
észre sem veszik saját felfogásuknak az igében hallottakkal való ellentétét. 
Ugyanez a helyzet az ifjúság között is. Ezért próbálkozunk mind gyakrabban 
v a l ó s á g g a l  b e s z é l g e t n i  a fiukkal a felvetődő kérdésekről, hogy eközben 
feltárják a maguk lelkivilágát. Csak így tudjuk őket személy szerint meg 
szólítani és keresztyén életükben előbbire segíteni. Egyik eszköznek tekintjük 
ifjúságunk hitrejutásáért végzett szolgálatunkban ezekét a beszélgetéseket.

Az alábbiakban egyik falusi gyülekezet ifjúságával folytatott valóban 
elhangzott beszélgetést próbálunk utólagosan írásba rögzíteni. Eleven, izgalmas 
beszélgetés volt. A beszélgetés feszültségeit, fordulatait nehéz visszaadni. 
Az ifjúság ritkán tapasztalható érdeklődéssel és hévvel kapcsolódott bele. 
A beszélgetés gondolatmenetének természetesen csaik a vázát adhatjuk, hely
szűke miatt. Az összejövetelt ének és imádság vezette be, majd egyenesen 
és félreérthetetlenül hozzáfogtunk a beszélgetéshez.

— Fog-e valaki közületek üdvözölni, fiúk?
— ??? (A fiúk összenézneik és vállulkat vonogatják.j
— Ügy tesztek, mintha csodálkoznátok a kérdésen. Nem szoktatok 

azon gondolkodni, hogy mi lesz veletek a halálotok után?
— Néha eszünkbe jut —  hangzik az egyik vélemény.
— Bizony neun nagyon gondolkodunk rajta —  mondja a másik.
—  Azt mi úgysem tudhatjuk, hogy ki üdvözöl, az I-sten dolga az, 

Ö tudja egyedül — fele! egy harmadik.
— Hát olyan van-e köztelek, aki el fog kárhozni?
—  Azt talán még inkább tudhatja magáról az ember.
Röviden tisztázzuk, hogy m i, az üdvösség és mi a kárhozat a biblia 

világossága szerint.
— Szerintetek tehát mi a magunk életéről nem tudhatjuk, hogy üdvös

ségre jutunk, vagy elkárhozunk?
Az élőbb még bizonytalankodók most onár beleilleszkednek az egész 

ifjúság véleményébe és egyhangúlag adják meg a választ:
—  Nem 'tudhatjuk.
— Ezek szerint kiki éljen úgy, ahogy akar, vagy ahogy gondolja, 

hogy jó lesz, mert úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz velünk. Amikor kimegyünk 
az utoára, útjelző táblákat látunk. Egyikre rá van írva: Budapest. Másikra 
rá van írva: Szombathely. Az irányt mutatják. Aki az országúton jár, a 
tábláról láthatja, hogy Szombathely felé megy, vagy Budapest felé. A ma
gunk élele útjáról nem tudhatjuk, hogy az üdvösség, vagy kárhozat felé halad?!

— Ezt talán mégis tudhatjuk.
— Lássuk hát, merre kell menni, ha a mennyországba akarunk jutni? 

- viszem tovább a beszélgetést.
—  ??
— Valamit csak tudtok arról, hogy hogyan1 lehet üdvösségre jutni? 

Tegyük föl, hogy én ágrólszakadl ember vagyok, aki sohse szaporítottam 
á templomi gyülekezetét és imost újabban valami elszorítja a torkomat, 
hogy mi lesz velem a halál után. Tőletek kérdezem, én, aki semmit se 
tudok az üdvösség útjáról, hogy merre menjek, mit csináljak. Ti evangélikus 
ifjúság vagytok. Templomosak. Mi tanácsot tudtok adni nekem?

—  Jónak kell lenni — mondja egyikük.
— Ki milyen foglalkozásban van. azt hűséggel és becsülettel töltse 

be — szól a másik.
— Ez így nagyon általános útmutatás —  válaszolom, — Ezzel semmit
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se érek. Az egyik ember ezt mondja jónak, a unásik mást. Nincsen valahol 
pontosabban megállapítva, hogy mi. a jó és mi a rossz?

— A bibliában. (Rámutatnak az előttem fekvő bibliára.)
—  Ebben? El is olvasnám, hozzá is fogok. De két évig i« eltart talán, 

amíg én .estéről estére elolvasgatom. Van énnekem imás dolgom is, mint hogy 
mindig csak hibliázzak. Hátha meghalok közben. Nincs valahol rövidebben 
megírva, hogy mit kell az üdvösségért tennünk? .

Rövid, zavart csend. Suttogás. Azután az egyik megszólal. '
— Meg van az írva a tíz parancsolatban.
— No lássátok, erről már lehet beszélni! Tíz paranccsal talán már 

könnyebben megbirkózunk, mint ezzel a vastag könyvvel. Hogy szól az 
a tíz parancsolat?

A továbbiakban a tízparancsolatról folyt a beszélgetés. Az előbbi be
állításnak megfelelő,eh faggattam a fiúkat a tíz parancsolat értelme felől. 
Az volt ezzel , a célom, hogy a felületes törvény-értelmezésből rávezessem 
a fiúkat a törvény teljes követelésének megértésére.

— Nem is olyan egyszerűek ezek a törvények, mint gondoltaim. Be lehet 
tartani .ezeket, fiúk? Ti bizonyosan próbáltátok már.

Háromféleképpen válaszolnák:
—  Nem lehet!
— Be lehetne tartani, ha akarnánk!
— Be lehet tartani!
Rövid, izgalmas vita. A három elhangzott vélemény köré csoportosul

nak a többiek. Körülbelül húsz legény közül 2 állítja, hogy be lehet tartani 
a törvényt, a többi felesen! oszlott meg a -másik két vélemény képviseletében. 
A harmadik véleménnyel kezdem:

— Lássuk csak, ti azt állítjátok, hogy be lehet tartani a tízparancso
latot. Be is tartjátok?

— Én megpróbáltam és sikerült.
— Mikar?
— Egyszer régebben (két hónapig figyeltem, hogy betartom-e és be is 

tartottam.
— És aztán?
— Aztán elfelejtettem figyelni rá és észrevettem, hogy nem tartottam 

be az egyik parancsolatot. Azóta aztán nem figyelek arra, hogy betartsam.
—. Szóval végfii -mégis csak rájöttél arra, hogy nem tudtál -eléggé 

figyelni!
Most a második csoport felé fordulok:
— Hát ti, akik azt mondjátok, hogy be lehetne tartani, ha akarnánk, 

miért nem akarjátok betartani a tízparancsolatot?- ,
—• ? ? ? (A fiúk vállufcat vonogatják és megértőén egymásra moso

lyognak).
— Majd én megmondom helyettetek. A törvény ellenkezőjét, megszegé

sét. a rosszat akarjátok!
— Azt senki se alkarja.
— Gondolkozzunk csak .ezen őszintén! - Mire van inkább hajlandóság 

és kívánság bennünk, a jóra-e, vagy a rosszra?
— A rosszra inkább hajlik az ember.
— Meg is tesszük mindig a rosszat, valahányszor megvan rá a haj

landóság bennünk?
—  Nem. mert sok minden visszatartja az embert.
— Micsoda? — kérdezem.
— Fél. hogy majd mondanak róla valamit.
—  Valóban így van. Mi nem ártatlan szívvel, hősi elszánással küzdünk 

a bennünket kívülről támadó gonosszal szemben, hanem a szívünk mélvén 
van’ a gonosz és mi is az, ő nártján állunk, de sok zsandár áll körülöttünk 
és fenyegetnek minket: a lelkiismeretűnk, ’a jóérzésünk, a belénkneveM vallá
sosság, a szüléink, magasra emelt bibliával és kárhozattal fenyeget a papunk



s ott áll mögöttünk a gyülekezőt közvéleménye. Aki meg tud szökni ezek 
elöl a zsandárok elől, az többé-kevésbbé nyugodtan meg is cselekszi a szíve 
indulatát, a rosszat.

— Bizony, ilyenek vagyunk.
— Akkor hát azért nem tudjuk megtartani a törvényt — szólal meg 

egy azok közül, akik kezdettől fogva ezt vallották a beszélgetés során — 
mert belül van a hiba.

—• Igen, az igyekezetünk csalk látszólagos (külső igyekezet — állapítom 
meg —  de valójában megromlott a szívünk és nem a jót kívánja.

— Akkor meg, —  szólal meg egy másik, — lia mi foglyai vagyunk 
a rossznak, a bűnnek, akkor osaik valami (kívülről jövő felszabadító sereg 
segíthet rajtunk.

— Jól mondod. Találkozott-e valaki 'közületek már ilyen kívülről jövő 
segítséggel?

—  ? ?
— Volt valaki a régi időben, aki ugyanígy tusaikodott az é'ete bűnei' 

vei, mint mi ezen az estén. Le is írta a Rómabelieikhez írott levele 7-ik 
részében. —  Elolvasom a 21-ik verstől a 24-ikig. Kétségbeesetten ’ kiált fel 
a végén: „Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak 
restéből?" De lássátok, ő már akkor a kívülről jövő segítséget is ismerte 
mert így folytatja: „Hálát adok Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által" 
Ha valaki közületek ezzel a segítséggel találkozni akar, akkor Jézusnál keresse. 
Ami úton elindultunk, az járhatatlan!. Nem tudjuk betartani a törvényt, 
a kárhozat útján járunk.

*  *  *
• ■ Ez a beszélgetés kétszer két óráig tartott. A gyülekezeti lelkésztől azzal 
vettem búcsút, hogy megnyugtatott, ő folytatni fogja ezt a beszélgetést.

Tekus Ottó.

Z s in a t e lé :

A lelkészt szolgálat egysége
1. E gy a lelkészi szolgálat. 2. Ennek meg kell állapíttatnia 

egyházunk törvényeiben is. 3. Hogy a lelkészi szolgálat egv, ennek 
á valóságnak egyházunk jogi berendezkedésében is érvényesülnie kell. 
i. A lelkészi szolgálat az összegyház ügye. 5. Ennek a valóságnak 
a lelkészek javadalmazásában is érvényesülnie kell.

1. Az egyházunkban jelentkezett új reformtörekvések egyike 
arra irányul, hogy a vallástanító lelkész jogi állása1 legyen azonos 
az egyházközségi rendes lelkészével. Ez a t ö r e k i  általában a lel
készi állások egységesítését célozza. Ez az egységesítő követelés jogo
sult —  a célját tekintve. De hibás a jelszó. A  meglévő baj gyökeres 
kiküszöbölése azzal kezdődik, hogy megállapítjuk: egy a lelkészi 
szolgálat. Nem egységesíteni kell a lelkészi állásokat, hanem abból 
a valóságból kell kiindulni, hogy egy a lelkészi tiszt. Ez nem szociális 
követelmény, hanem dogmatikai igazság! Egyházunkban egy evsza - 
zaddal ezelőtt nem volt szükséged, hogy eleink erről gondolkozzanak: 
az iskolai (teológiai akadémiai) állásokban működő lelkészeken kívül 
csak egyházközségi lelkészek voltak, az utóbbiak közt legfeljebb az 
volt a különbség, hogy az egyik rendes, a másik „segéd" volt. Eddig 
ebhez az egykori helyzethez igazodott a Magyarországi Evangélikus

54



55

Egyház a lelkészek jogi állásának megállapításában. Az 1934-ben 
megnyílt zsinat már látta a lyukat, amelyet az Egyházi Alkotmány 
e tekintetben mutatott; ki is foltozta a szakadást a II. te. 5. §-ával, 
de bizony durva, rikító folt volt az ó-ruhán; nem szüntette meg 
a vallástanító és más hasonló állású lelkészek fájdalmas másodrendű- 
ségét. A  törvényhozásnak ez a mulasztása részben azzal függött össze 
hogy a lelkészi szolgálat maga sem kapott méltó helyet az eevházi 
törvényekben, az egyházközség fejezetében is csak az egyházközségi 
elnökség körén belül jutott neki hely.

2. A  zsinatnak az lesz egyik feladata, hogy a lelkészi szolgálat 
jelentőségét és egységét alaptételszerűen megállapítsa. Ez a rendel
kező paragrafusokhoz kénest talán haszontalannak fog látszani, de 
a törvénvhozóknak mindig számot kell vetniök azzal, hogy az élet 
előbb-utóbb bizonytalanná teszi a rendelkező paragrafusok haszna- 
vehetőségét, ellenben azok a törvények, amelyek híven állapítják 
meg egyházunk tanítását és a Magyarországi Evangélikus Egyház 
történelmi alkotmányának szellemét, új helyzetekben is alkalmazható 
jogszabályoknak fognak bizonyulni. Akármilyen korszerű lesz is 
a zsinat, nem tudhatja maid. hogy a lelkészi szolgálatnak milyen 
úiabb elágazódását, a lelkészi munkának piilyen újabb részletező- 
dését fogja szükségessé tenni az egyház élete. Ezért lesz szükséges 
bizonyos „alanelveket", ,.alaptörvényeket" rögzíteni. Ez esetben 
nem is egv mulókonv jogi elv paragrafusba öntéséről lesz szó. hanem 
annak; a megállapításáról, hooy az egyház Ura csak egyetlenegy 
szolgálatot szerzett: az evangéliom szolgálatát.

3. Az alaptételen túl természetesen a rendelkező paragrafusok 
is fontosak, de itt csak néhány részletkérdést szeretnék szóbahozni. 
MiMpnen lehetne és kellene valósággá tenni egyházunk jogi hrren- 
dezkedéséhrn a lelkészi szolgálat egységét?

a) Az alkalmazás tekintetében csak a rendes és a segéd-, ill. 
a helyettes lelkészek között kellene különbséget tenni.

h) A  rendes lelkészek alkalmaztassanak mind választás útján! 
Mégpedig az illetékes önkormányzati testületnek valamelyik testü
leti hatósága által. Tehát egy esetben se elnökségi rendelkezéssel. 
Pl. aszerint hogy miiven önkormányzati testület alkalmaz egy vál
la stamtó lelkészt nevezhetjük egvházközségi vagy egyházmegyei vagy 
akár egvbazkerületi vallástanító lelkésznek Az a fontos, hogy ugyan
úgy hivánnval. véglegesen alkalmazott lelkész legyen, mint annak 
az önkormányzati testületnek más választott lelkésze.

r ) A  ..rendesen'1 alkalmazott lelkészek evvenlő jogi állásának 
többek között, az esperessé? és az egyházmegyék által zsinati taggá 
.választhatóságban kell maid megnyilvánulnia. Legyen az egyház
megyén belül minden rendes telkész esperessé választhatót Ha már 
hae-yfnk. bo.gr- a lelkészek szolgálata a munkaágak szerint részlete
sed i<->k. akkor ideiétmulta jogszabály hogy esperessé csak egvház- 
köjaécj rendes lelkész választható. Viszont mivel az esperesi tiszt 
időköz kötött —  s maradion is az —  csak rendesen alkalmazott 
lelkész legven rá me<rvál a sztható, és csak olvan aki az illető egy
házmegyei hatóság alá, tartozik.
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d) Külön eset a püspökké választhatóság. Tekintettel a püspöki 
-tiszt,egyetemes jelentőségére, meg arra az irányzatra, hogy a püspöki 
székhely állandósíttassék, és más egyéb mozzanatokra, a jelenlegi 
törvény úgy módosítandó, hogy püspökké választható a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház minden rendes lelkésze. —  Elsősorban

; idekívánkozik annak hangsúlyozása, hogy a „rendes" alkalmazásban 
minél közvetlenebbül kell érvényesülnie az illetékes ..gyülekezet." 
akáratnyilvánülásának. „Gyülekezeten" itt az illetékes önkormány
zati testületben élő hívek összességét értem. —  szemben a képvise
leti szervekkel.

e) A  törvényben is ki kell-fejezni azt a valóságot, hogv az 
esperesi és a püspöki tiszt nem egyéb, mint az ugyanegy lelkészi 
szolgálatnak az elágaztatása. Ha a zsinat törvénybe iktatná az 
„egyetemes püspöki" (helyesebb szóval: főpüspöki) tisztet, az sem 
lenne más, mint az ugyanegy egyházi tisztnek újabb eligazodása, 
közelebbről az „episzkoné"-tiszt tagoltságának szaporodása.

f)  A  törvényben ki kell majd domborodnia, ho"v a segédlel- 
készi és helvettes lelkészi megbízatás valóban „rendkívüli" alkal
maztatás. Kívánatos volna- elérni, hogy áz alkalmaztatás' ideiglenes
sége —- mást a helvettesítéseket figyelmen kívül hagyva —  a lel
készi oklevél megszerzéséhez szükséges két gyakorló évre korláto
zódjék, és reméüük, hogy ez a kívánalom mint irányzat érvényesülni 
fog a törvényekben. Hogy megnyugtató eredményre juthassunk, 
szükséges, hogy az önkormányzati testületek rendes lelkészi állásokat 
szervezzenek mindenütt, ahol azokat a munka sokasába szükségessé 
teszi. Amelyik egyházközségben rendszeresen, évtizedek óta van 
segédlelkész, ott nyilvánvalóan szükséges a lelkészi állások szaporí
tása. Amelvik egyházmegyében rendszeresen volt eddig az esperes 
mellett segédMkész ott meg kellene szerveznie az egyházmegyének 
az esperesi másodlelkészi állást.

p) A  törvénynek ki kell majd kerülnie azt a kísértést, hogy a 
lelkészek összessége —  akármelv elágnzodási fokon vagy körben .—  
hatóság jellegű testületté alakuljon. Vannak, akik a lelkészek ö«sze- 
ségének szívesen megadnák a hatóság-jellegét, csak a püspöktől 
irigylik a kollektív hatalmat (nüsnöki kar). Én mindegyik esetben 
helytelennek tartom azt a tendenciát, hogy n lelkészek hatóság jel
legű testületet alkossanak az egyházban. Álláspontom rom érinti 
a A! ELE becsületszókét és azt a vágyat, hogv a lelkészek testvéri 
testületet, alkossanak, testületi szellem legyen közöttük.

4. Hogy a lelkészek srnlaálsita n?. nsszeavház vave. ez a mai egy
házi törvén vekben is töhhé-kovóshbé kifejezésre int. Pl. abban. b«oy 
az eo'vházközséffi rendes lelkészt, a hívánnyal alkalmazott vallás- 
tanító. egyesületi (stb.) lelkészt az esperes iktatna' be. a 1«iVéSz- 
válosztástól, vonakodó egyházközségbe • a püsnnk lóikéért
küld. a- püspök beiktatását megelőzi egy másik püspök óltnl való 
avattafásq, Szükséges azouhan, hogv a lelkészi > szolgálat minden 
hordozójának kifejezésre jiissop —  inoá formák között js.
között ni. abban, hoov az ifjúsági. diákon kd missziói ovancrólSzéló 
sth lelkészek valamelyik önkormányzati testülettől alkalmaztassanak 
tehát a 3. d) alatti értelemben „gyülekezettől" választassanak, és



57

csak ilyen alkalmaztatás esetén tekintessenek a Magyarországi Evan
gélikus Egyház lelkészeinek. Konkrét példa: nem arról van szó, hogy 
a Misszióegyesület ne tartson lelkészt. Ám tartson. Azt mindenesetre 
helytelenítem, hogy egy egyesület által alkalmazott lelkész jogosít
vánnyal bírjon a szervezett egyházban. Arra teszem a hangsúlyt, 
hogy egyházunknak, mint a hívek összességének, kötelessége munká
sokat beállítani- a misszióra, diakóniára, ifjúsági munkára stb.

A Az előbbi tételnek javadalmazás tekintetében úgy kell meg
valósulnia, hogy egy lelkész se érezze magát egészen az őt alkalmazó 
önkormányzati testülettől függőnek, hanem mindig érezze s tapasz
talna az összegyháznak, jogilag foghatŐan: a Magyarországi Evan
gélikus Egyháznak érte való anyagi felelősségét is. Célszerűtlen lenne 
a lelkészi fizetés egységesítése —  tekintet nélkül a lelkész munká
jának nagyságára, pl. az egvházközség lélekszámúra, vnsrv a szór
ványterület kiterjedésére. Hadd maradjon rajt’ az egyházközségeken 
az anyagi felelősség terhe, mégha .-megosztott teher is az! De viszont 
az összegvház gondoskodása folytán ne kelljen félnie a szükségtől 
annak a lelkésznek, akinek —  az ő hibáján kívül! —  kiesi a helyi 
javadalma. Semmi akadálya nincs eery belső, egyházi fizetéskiegé
szítő rendszer kiépülésének! (Tarrulsá'oms pl. a Norvég Egyház lel
készi javadalmazási rendszere; —  jóllehet államegyház, érdemes 
volna tanulmánvozniok a szakértőknek.)

Sólyom Jenő dr. •

M e g j e g y z é s .  Megelőző cikkünkben: „Egyházunk jogi fogalma" — 
a félreértének elkerülése vésett a d.l pontban ..evangélikus le'kiszí szolgálat" 
helvett ..evangélikus ea’tbázi szolgá'at" értendő, Erre ikonnak megbízatást 
élethivatásként a lelkészek, de ugyanebbe a szolgálatba ■kancsn'ódnak bele 
riíe vocatus nem-lellkészek is. Ugyanígy az egyházunk iogi fogalmáról adott 
szövegezési kísérlet, negyedik tagjában ..az evangélikus lelkészi szolgálat 
által“  helyébe ugyancsak „az evangélikus egyházi szo'gólat által" írandó. 
A meghatározásban tehát a lelkészi és az ú. n. laikus-munka (ametínviben 
az szintén rite vocatio alapján történik jegyűit értendő. (Sólyom Jenő dr.)

A m ai német egyházi helyzet— háromféle szemmel
BRUNNER EMIL

a bázeli református eigyiházii lambam beszámol németomszóigii út jóval kapcso- 
iajtrwcain az oMőátoőt egyházi ibelvze'irőL. 'Nemcsak érdekes, aimöt mond, 
hanem az is, ab orvéin mondja. Rr'mner nem a po’ltVus szemüvegén kereszt
iül nézi a németországi evangélikus egyház íhetyaekéf, bainem szavaiban 
megérezni a Ikeres/itvén lelkioászíor komolyabb, nWievéblb érdek'nd és ét.

A német evanvé’nkus evviház helyzete ik'íviiVő,1. tekiimbve szinte lebonoz- 
ihatatfiaip. Még a különböző .hélvekiről jövő 1\ájéProzfiatáisok iis meg'-’ibetősein 
egvoi’idnliiíirk. Bruoner bejárba mindhiárom 'németországi zónáit, alkalma volit 
az n'*''i,’iá'7/,|be’ v7ie*iét iközvct’em ül lé.'ini, sízemé’v<»s kaiT'e«n,0itan révén meg- 
b-cTéi’ .éopik.eí foM aiott az egvbáz towtő férfijaivá1!. Szükségét érzi, hogy 
út iá ról beszám oljon és kiegészítse, helyesbítse az eddigi egyoldalú, zavaros 
hiireket. —

Beszámolójában részletesebben foglalkozik a ihttvalló egyházzal. A 
iniitvalbő egylház bátor, elszánt ihamcot folytatott aiz> egyháznak a naeionaliz -
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mussal való kapcsolata ellen, védte az egyház önállóságát, küzdött a totali- 
!áirius állam ellen, — :benme mégis két irány 'húzódott meg. A hdtvailó 
egyházham volt egy' madiifkáiliis csoport („dáihtemi” csoporti, amely elégtelen
nek tartotta azt, hogy csak az igével harcoljon a ,,szörny" ellen, s kötelezve 
érezte magát arra, hogy politikailag is küzdjön a nácizmus ellen. Persze 
ez a Gestapo szemében ipoiitókaii, katonai összeesküvés vollt.

A hit-valló egyházijain aiz ellenállás módszereire vonatkozólag is különb
ségek támadlak. Wuirm püspökiák azt az álláspontot képviselték, (hogy az 
országos, „intakt” egyház erősebb védelmet jelent a korméinv beavatkozá
sával! szemben, mint az elrejtőzésre ikényszenítetl hitvafló egyház. A" „diákié
in i-ek“  részéről bizalmatlanság nyilvánult meg ezért az országos egyházzal 
szemben. Ez persze igazságtalanság, hiszen nemi tehet csialk aiz együk hősies
ségéről és a másik gyávaságáról beszélné. %

Néhány évvel ezelőtt Wuirm püspök, látva a hitleri unalom össze
omlását, új egyházi szervezetet dolgozott ki, amit a különböző tartományi 
egyházak titokban elfogadtak. A háború befejezése után 7>epscr-ban tanács
koztak az új szervezetről, amikor a hitvalló egyház radikális szárnyának 
küldöttsége naigy (meglepetésre a imaiga 'érdiekében kompromisszumot erő
szakolt fai Kétféle tehetőséig előtt álltaik: nyílt szakadást engedni, vagy 
pedig engedni a IhAtvalló egvhiáz küldöttségének és a tervezett ©sység#s 
mumikiát összeomlaini hagyni. Wumm püspök és közössége semmi kőrülmé- 
■ Vök között nem volt hajtandó a német evaingéliikus egyház egységét 
kiszolgáltatni,

Brannier Emdili szerint a németországi egyházi- étefinelk újjá keli élednie. 
Ez csak kizáróan a lutheri ihaigyomámy talaján 'történhet meg, nem pedig 
a számukra idegen református egyházi elvek szerint. Az újjáépítést csaik 
olyan egyházi szervezet tudja elvégezni, amely számot vet azzal a ténnyel 
is, hogy a mai ember a pusztám prédikáló egyházzal nem érhető el. Nagy' 
jelentőségűnek tartja a német egyházi életben Asmuissen liturgiái mozgalmát 
(Az úrvacsora szentségének, az imádságnak, 'bel- és külmissziói munkáinak 
fontossága!) Két dolgot, amiről eddig nem Igen tudtak, kétségtelenül pozi-ti- 
vummiak könyvel el Brunmer: az evangélikus akadémiák ágyét, és az evan
gélikus segítő szeretetszolgálat munikiáiált. Az előbbiek fontos szolgálatot 
végezmeik a világi tudományok és a teológia közti klaipcso'atok keresésében 
(kere-sztv-énség és humiamizmuis, kieresztvénség és tudományos viláigkép, 
nevelésügyi kérdések stíb.), továbbá a ilaikmis szolgálatra való nevelésben. 
A fe"örvendölesebb azonban ma a német egyházban a szeretetszolgálat, 
munkája. Még a háború befejezése előtt Emsen Gerstenmiaier, Ham Sebőn- 
féld és Wuirm püspök. a teljes összeomlásra ellőkészülve, megszervezték 
ezt a szolgálatot egész Némeforszátgina kiterjedően. A keresztyén testvéri 
szo'eálatiniak számtalan megható tanú jelét látja a*z ember. Eiz a szervezel 
ma N émei'OTiszág ;le gl 1 aitalmasa bb szervezete, amely niimdegvilk zónára kiter
jedve végzi szolgálatát, karöltve a külföldről érkező segítséggel. Azt írja 
beszámolója végén Bromner Emii. íhoirv ezen a szeretetszolgálaton keresztül 
az egyház -#z egyházon kívüli tömegeknél naigvo/bb szolgálatot végez, minit 
a teológiai, egyházpolitikai viszálykodinsolklknil és vitáikkal.

THURNEYSEN PROFESSZOR
válaszolt Brumner cikkére. írása roppant érdekes. 'Vádolja Brunnert, hogy 
kíözileménve egyoldalú, bűnösnek tartja azokat, akik őt tossizuí tájékoztatták. 
Szeninta Birunmier félreórtetta a trevsai konferenciát, ahol a ihiitvailió egyház 
vezetői éppen az 'egyház féltendő lését igyekeztek szolgálni. Kifogásolja, hogy 
Tirevsabain központi irányítást aikartak aiz eayháiz muinkáiának adni, amiiniek 
politikai íze van. Ügy véli, hogy a lutheri „blokk”  Németországban aizou 
fáradozik, hogy 'lutheri birodalmi egyházat építsen ki. Vádolja az országos 
egyházait, hogy benne a püspöki szervezeten, kultikus és liturgikus eleme-



ken van a hangsúly, _  az eleven gyülekezetek helyeit. Az eleven' gyülekezni 
életet elnyomja az óprotestamilzmus merevsége. Az evangélikus egyház 
mellőzi a reformátust, sőt a meglévő, eleven hitvalló egvházat is el akarja 
nvonni'!. A „dá'hilemiiek’*  új reformációt s neim restaurációt alkalmak, s meg
újult igehirdetésért fáradoznak, A honfesszionalizmusnak —  írja Thuffiey 
sén —  nincsen köze a poiüitákáii reakcióihoz, mésiis az új német lutheri 
birodia’imi egyház gomidolatiáinialk éppen azok örvendeznének legjobban, akik 
hiítetleniségüikben új német bincdialom után sóvárognak. Az egyházat vezetői 
ezá'.ital. politikai eszközzé tehetik.

Tih urna vson prof ess zor cikke világosam mutatja, hogy a vitáiba poffitíikaii 
szempontok is keverednek, nem választva el határozottan a német ,evangé
likus egyház újjáénítéséheflc kérdését a németség politikai elnyomásától. 
Azután szeretnék elmosni a InlheTaimizTnus Ihiitvaililáisos határát is. Az együk 
hozzászóló,, a bázeli Iára későbbi számában attól fél, ihosv sajátos lutheri 
egyházért való fáradozás veszélyt jelent az egész protestáns ogvíház egysé
gére nézve: nem szólva iámról, hogy a püsoöki vezetés alatt álló egyiházi 
szervezet közigazgatási szempontból seim egészsége®.

A Bmunner-Tiliuimeysen vitához hozzászólt a leghivatoittabb fél
WURM PÜSPÖK — -

is. 1938-tól kezdve vázolja a mémieit egyházi helyzet történetét. Ismerteti 
a hitvallö e<*vhiáz harcát, a német-keresztyének tévtamait, akik egyébként 
Fnirtk ináéi Ibelügyminiisztteenclk a támaszai voltaik. A német -keireszityének 
püspökével, a nemretiiszocialistia szolgálatiban álló Ludvvig Mü.l’einrel nem 
lelhetett tárgyalni, aki már Wiurm nüsrökiöt, Meiser bajor püsnölkőt 1934-bem 
hazaiáirulőnaik, tartatta, A körös harc érdiét1,lében a bitvaffő egyház aiz orszá
gos egyházzal 1934-ben szövetséget kötött. Fninelk eredménye volt a barmems 
és a diatVenni konferencia, ahol teológiai sziemnointból is tisztiázíiák a kérdé
seket. Közben a nemze'iszocialista párt levetette álarcát és most már az 
újtx»»áinvsáig részéről minden fronton megindították a hajszát a lutheri 
egyház ellen.

Az ellentétek íneim szűntek meg azonban a hit vall ók és az országos 
egviház között sem. Kezdetitől fogva a püsoöki kormányzat miatt, kést^bb 
nediig a;z 'állami hatóságokkal szemben való mérsékeltebb. marat airtas wrvé- 
hen folyt vita. Az országos egyháznak hatalmas munkát kellett végeznie 
Kü zdiött a oóirt és a titkos áitlamrenidiőrcéiT befoíváiss ellem, viaskodott a 
keresztyén 'növelésért, az ifjúság gondozásáért, a belmissizióért, fenyegetett 
és ül-dözött. lelkészeiket mentett meg. A külföldi kritika nem látja eléggé, 
hogy az országos egyház mit tett ebben aiz embertelen korszakban. 1941-ben 
az egvházi sajtót teljesen megfojtották, teológiai és egyéb egyházi intéz
ményeiket megszüntették. Wutrm püspök hiába emelte fel az egyház nevében 
tiltakozó szarvát Göbbels-siziel szemben a ímegszáHott orszáigolk lakosságával 
való bánásmód miatt és 1943-ban a zsidók megsemmisítésié ellem.

Végre 1945-ben eljött az ide je annak, h ogy közvetlenül megtárgyal - 
hassák a német protestáns egyház .szervezeti kérdéseit és jövendőjiót. így 
jött létre .a Tireysabain tartott konferencia. A lutheránus püspökök meg
voltaik győződve arról, hogy az új, lutheránus összefogás létrejöhet. Ezzel 
szemben állt, elő a ihitvailló egyház küldöttsége azzal a javaslattal, hogy az 
egyház élére 3 tagból álló vezetőség állíttassák, amely- 3-a® bizottságot 
6 lutheránusból, 4 uniáitlból, és 2 mefommáitusbóil álló 12 tagú tanács váilasiz- 
sza. Ezt a tervet Wurm püspökék nem fogadták el.

Wuirm püspök cikke végén nagyon komolyain kiéri olvasóit, hogy az 
egyházi kérdések, tárgyalások mögött ne keressenek politikai elemeket. Ma 
a helyzet más, mint 1918-ban volt. Ma a hitleri urálimat senki nem kívánja 
vissza. Ma minden német a legmélyebben meg van győződve: a német 
népnek egészen meg kell változnia, új utakon kedl járnia, hogy Istennek
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tetszését és m  emberiséig bizalmát vissraanyieirje. ,Szerinte új ruaeiomiailiisía 
ár nem öntheti el az országot. Isién Leifte bűnlbáiniaitna iindlít.

Minden hiitfhanámus öss.zieikaipcso'jásiánaik vágya ftvöigötf nem tápul sommi- 
1 éle politikai szánidiélk. Sajnos ia lutheri evangélikus egyűiáz összefogfásiáirp 
irányuló első terv nem sikerült. „Célunk az, hogy egységes, elhatárolt lutheri 
egyházat építsünk be a német protestáns egyház egészébe.“

Valóban ez volna a legjobb megoldás. A német protestáns egyház, 
közelebbről az evangélikus lutheri egyház, helyzete nehéz. Érdeklődéssel 
figyeljük a reformáció országában folyó egyházi kérdések kialakulását.

Sümeghy József.

A Lelkipásztor híradására a tiszavidéki egyházmegye lelRészegnesü ’ete 
a kiadás megkönnyítése céljából 25 példány ideiglenes előfizetési áraként 
1000 forintot bocsát elölegképen D. dr. Prőhle Károly dogmatikájának kiadá
sára. A tengerentúlról pedig értesítés érkezett, hogy az északamerikai magyar 
evangélikus lelkészek a dogmatika angol nyelői! kiadásának költségét és mun
káját önként vállalják. A kéziratot a szerző teljesen befejezte v azt a Harangszó 
nyomdája e sorok megjelenésével egyidőbcn munkába vette.

Helyzetjelentés az énekeskönyvi munkálatról
Az új énakeskönyv előkészítő munkája erős iramban1 folyik. Az ádvent- 

karáesony-vízkeresztl anyagot tartalmazó próbafüzet sajtókészen állott, de 
a svéd papír késése, valamint a kottametszcs lassúsága miatt nem volt már 
munkába adható. Megje'enése jövő ádvéralira marad. A bőjt-búsvétmennybe- 
.nenetelfj próbafüzet hamarosan elkészüli és Isten segítségévei januárban 
nyomdába mehet.

Kb. hat próbafüzet közrebocsátásává! az egész énekeslkönyvanyag mint 
tervezet nyilvánosságra kerülne.

A munka menetét nagyban könnyíti az az elvi jelentőségű elhatározás, 
hogy alapkönyvnek az Űj Zengedezö Mennyei Kar tekintessék, természete
sen az azóta megjelent értékes anyagnak figydlémbe vételével.

Örvendetes jelenség a református énekeskönyv-szerkesztőikkel való meg
hitt együttműködés. Nem csak a régi magyar közös anyag fog legnagyobb 
részt teljesen egyező formában megielenlni, de a részükről szép számban 
felvenni tervezett korátok szövegközlésailbe is nagyfokú konszenzusra van 
kilátás.

Az „Erős vár“  szövegének megállapítására teljesen szabad kezet adtak, 
de kérték a végleges szöveg gyors megállapítását, mivel próbaénekesük már 
közepest megjelenik. Ezért énekügyi bizottságunk soronlkívüt tárgyalta ezt: a 
buther-éneket és a következő határozatokat hozta.

Elvben marad a dunántúli éndkesik.önyv szövege. Csak a következő 
módosítások' esnek rajta:

„Küzd velünk a hős vezér“  helyett: Küzd értünk (2. vers).
„Kincsünk, életünk, nőnk és gyermekünk" helyeit: Kincset, életet, 

hitvest, gyermeket, mind el vehetik. (4. vers).
Ezzel a ikét kis javítássá] ez a sokait vajúdott kérdés remélhetőleg 

nyugvópontra jutott.
, Befejézésül közöljük a hozzászólás lehetősége érdekében a bizottság 

előadójának javaslatát az énekeskönyv szerkezeti beosztását illetően.
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Hiszek
Keresztyén énekeskönyv

Szentháromság dicsérete és segítségül hívása.
HISZEK EGY ISTENBEN, MINDENHATÓ ATYARAN MENNYNEK 

ÉS FÖLDNEK TEREMTŐJEBEN.
Isten'dicsérete és segítségül hívása: Könyörgések; Hálaadások. Reggeli 

énekek. Esti énekok. Étkezés előtt. Étkezés után.
Teremtés: Természet. Óév, Újév. Család. Házasság. Hívd tás. Haza 

és nemzet.
Gondviselés: Aratás, szüret. Szárazság, esőzés. Szüköiködés. Háborúság. 

HISZEK A JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT I IÁBAN. 
A MI URUNKBAN.

Krisztus dicsérete és segítségül hívása. Krisztus a Megváltó. Krisztus
az Ür.

FOGANTAI OTT SZENTLÉLEKTÜL.
- Advent.

SZÜLETETT SZŰZ MÁRIÁTÓL.
Karácsony. Kis karácsony. Vízkereszt.
SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT.
Böjt.
MEGFESZlTTETETT, MEGHALT, ELTEMETTETETT, SZÁLLÁ ALÁ 

POKLOKRA.
Nagypéntek.
HARMADNAPON FELTÁMADOTT HALOTTAIBÓL.
Húsvét.
FÖLMENT A MENNYEKBE.
Menny bemenetel.
ÜL ISTENNEK, A MINDENHATÓ ATYÁNAK JOBBJÁN.
Közbenjáró. Király.
ÉLJŐ ÍTÉLNI ELEVENEKET ÉS HOLTAKAT.
VisszajöveteL Ítélet.
HISZFK A SZENTLÉLEKBEN.
A Szentlélek dicsérete és segítségül hívása. Pünkösd.

Igaz keresztyén élet: H i t. Megtérés, újonnan születés. Keresztyén öröm. 
Lelki, vigyázás. Imádság. R e m é n y s é g .  Bizodalom. Béikeíűrés. Háladalos- 
ság. S z e r e t e t .  Önmegtagadás. Alázatosság. Tisztaság.

HISZEK EGY EGYETEMES KERESZTYÉN ANYASZENTEGYHAZAT. 
Az Auyaszenlegyház. Reformáció. Isten igéje. Istentisztelet. Kezdő 

énekek. Záró énekek. Keresztség. Úrvacsora. Kulcsok hatalma. Konfirmáció. 
Misszió. Ünnepszeffllelés. Templom. Harang. Orgona. Iktatások. Iskola. Az 
Anyaszenlegyház háborúsága. Az Anyaszentegyház diadala.

HISZEM A SZENTEK KÖZÖSSÉGÉT.
Közösség. Gyámintézef. Barátság. Megdicsült szentek. Angyalok 
HISZEM A BŰNÖK BOCSÁNATÁT.

Az emberi természet romlottsága. Bűnbánat. Kegyelem. Megigazulás. 
HISZEM A TEST FELTÁMADÁSÁT.
Szenvedés. Betegség. Öregség. Halál. Temetés. Feltámadás.
HISZEM AZ ÖRÖK ÉLETET.
Örök kárhozat, örök élet. Dr. S. T.



Ifjú s á g i  ö k u m é n é
OSLO.
Megjelent az „Oslo.riport” könyvalakban, Paul Griswold Macy szer- 

kcszteseixii. A  Könyvet az osioi deieöacu.L-jelveny ©.iWi&naja díszíti. A kép 
egy íiatalemcert aurazol, aai imádságból emeiKcdiK fel és atolen a vilá
got. A nataiemuei leje loiolt ragyog a kereszt. A kép Kifejezi a Kome. 
. mcm egesz szeueme., s a aonyv tanaimat is. A  könyvet egyébként egy 
angliai nemei hauiiugoiy nyuiiiua készítette, mely a németeket neteme 
sok ezei könyvvel latja ei. A nyomna a vilag-KlE naaiíőgoiy-szolgáiaiubül 
nőtt ki. a z  oslo-i konferencia négy rendező területe, a Világ-rolni, a 
Világ-ALL. a keresztyen Diakviiagszövetseg és az Egyhazak vnagtaná- 
csánaK frjusagí UsZtaiya nagy eraeklodest mutat, a iiaaitugoiy-s^oigaial 
iránt szerte a vnaguan, s a nyomda nagy megt*szteltetéaneK veue. nogy 
o nyctnnuitja a vilagKonf erencia beszámolóját. A könyv 2tiü oldalas, egy 
oO cidalas riporton Kívül teioien a konferencia egesz anyagat, eioauasait, 
megbeszeiesen és fiatarozatait is. A könyv fordítás alatt van, s ot luzet- 
oei icg ja  kiadni az Evangélikus K ik.

MAGYARORSZÁG.
Az Ökumenikus Ifjúsági Bizottság rövidlejáratú progrannnjában 

érdekes kezdemenye^éseket taiainatunk. 1047. december 23-án egész napos 
evangélizaciot tartott a KlE Székház templanában, Bpesten, amelyről külön 
beszámolunk. — A  négy egyház itjusága a tavaszi nagy iijusági evangéii- 

zácios kampány elokcszite»eképen magyar „Ökumenikus énekeskönyvet' 
állít össze s ad ki a jövő év első honapjaiDan. A  könyv 20 éneket fog 
tartalmazni a Schulek Tibor—Csomasz 'Tutit Káimán-fele gyűjtésből, meiy 
a közös retormáton magyar anyag germceképen íog beKerumi az uj 
egyetemes énekeskonyvunKDe is. Ezen énekek közös terjesztésével a Bizott
ság hozzá akar járulni a magyar ének-reform ügyének szolgálatához. 
Ezeken az énekeken kiviül 10— tu ének lesz az új éneKeskonyvben a refor
mátus zsoltárokból, a Dunántúli kneitesKönyvbol, az evangélizacios éne
kekből s a Oantate Domino.bol (a Diákvilagszovetség nemzetközi éneKes- 
könyve), melynek legszebb darabjait most tordítják. Ezenkívül néhány 

egyházi kánon is belekerül. —  A bizottság 1948 februárjában nagy dele- 
gaciós konferenciát tart a megbékélés, a bűnbocsánat, béke gondolata ki
fejtésére, s ezután ugyanezzel a témával a politikai iíjúsági szervezeteket 

akarja meghívni ugyanerről a kérdésről ankétra. .— Az Ökumenikus Ifjú 
sági Bizottság legutóbbi havi összejövetelét meglátogatta Mr. Clai eiics 

Josephscn. az Egyházak V iiágtanácsának magyar előadója, s örömét 
fejezte ki afelett, hogy Magyarországon is, mikent más országokban is, 
az ifjúság eloljar az ökumenikus együttműködés konkrét szolgálatában.

ANGLIA.
Egy angol delegátus így ír Oslo-ról: Az cslo-i nemzetközi hangver

senyen igen meggondolkoztatott az a jelenet, amikor négerek énekelték 
a maguk spirituáléját, s amerikai fehérek zümmögtek hozzá a háttérben. 
Ügy éreztem, hogy ez a jelenet példa volt a jövőre nézve, amikor Isten 
dicséretét a színesek fogják zengeni, s a fehérek csak zümmögni 
fognak hozzá.

SVÉDORSZÁG.
Egy svéd ifjúsági vezető ezt írja Oslo-ról: „Mint sokan mások, én is 

túlzott enihuziazmussal mentem Oslóba, mintha Isten az ő királysága látá
sára hívott volna oda. Pedig Ö valójában az ő egyházának látására 
hívott engem oda. Oslo nem Isten királyságának, hanem az egyház meg-
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nyilatkozásának helye volt. Mindenesetre az Egyetemes Egyházé, de ne 
gondolja senki, hogy ez az Egyetemes Egyház valami más volt, mint 
bárkinek hazai egyháza, vagy épen saját parókiája. Ez Is épúgy küzd, 
mint emezek a saját gyengeségeivel. Az egyház dicsősége nem azonos 
egyszerűen Krisztus dicsőségével. De Krisztus dicsősége állandóan sugár
zott mégis az Oslo-ban összegyűlt szegény egyházra” .

SVÁJC.
A svájci ifjúság beszámol két nagyjelentőségű nyári tömegkonferen

ciájáról. A  „Junge Kirche” hatalmas gyűlésre gyűlt össze a Rcmansholm-i 
templomban a Constanzi tó mellett, s a németül beszélő Svájc ifjúsága 
német és osztrák ifjúsággal együtt dicsérte Istent. A  francia-Svájc 
Géniben a Szent Péter székesegyházban gyűjtött össze 3000 ifjút, s ezen 
francia és olasz (waldens) ifjúság vett részt. „A  lelki barátság és 
gyakorlati segítség jegyében Svájc ezzel kinyújtotta francia kezét Olasz, 
ország Franciaország felé, német kezét pedig Németország és Ausztria 
felé” —: örvendezik az ökuméné örömével a beszámoló.

GÖRÖGORSZÁG.
Gorogorszagi diákszövetségi bibliaóráról Írtak levelet egy hollandiai 

nemzetközi diákkonferenciára: „Országunk és a világ általában példát, 
lan válságon megy át. Imádkozzunk, hogy a mi Urunk őrizze meg az ö 
gyermekeit és küldje el nékűnk azt a békét, amit annyira kívánunk. Kö
szönjük Istennek, a mi Atyánknak, hogy olyan őszinte babátokat ad ne
künk a világ minden táján a keresztyén diákokban.”

JAPÁN.
A főiskolás KIÉ a háború utáni első időkben már újjászervezte 

diákcsoportjait Tokióban, Nagoyaban, Kyotoban, Osakában. Első nemzeti 
konferenciájuk ősszel veit 80 résztvevővel, akik több, mint 30 kollégiumot 
és egyetemet képvisellek. A  konferencia főtémája ez volt: „A  keresztyén 
diák feladata az egyetemen.” A  főelőadást Imanaka professzor tartotta, aki 
széles körökben ismert. Összpontosított munkatervet készítettek a mozga; 
lom továbbfejlesztésére, mert ennek különös jelentőséget lehet tulajdo
nítani az új Japán felépítésében.

GENlF.
Az Egyházak Világtanácsa Ifjúsági Osztálya 1947. októberében indította 

el havi közlönyét „Yout.h Department News Sheet”  címen. Ez a szám az idén 
nyáron Londonban tartott ifjúsági világkonferenciáról a következőképen 
emlékezik meg: I- i ,  || | j | | \ii |#Jj

„Az egynázi ifjúsági vezetők lundi megbeszélései igen világos javas
latokat terjesztettek az Ifjúsági Osztály elé. A javaslatok igy foglalhatók 
össze: Az egyházakhoz tartozó ifjúsági mozgalmak részt kívánnak venni 
és felelősséget kívánnak vállalni az egyházak ifjúságának világot átfogó test

véri szövetségében. Azt kívánják, hogy ez a szövetség valóságosan fejezze 
ki az egyházak ifjúságának életét és Uirához való hűségét. lAzt kívánják, 
hogy ez az ifjúsági összefogás szerves része legyen az Egyházak Világtanácsa 
világot átfogó szervezetének. Folytatni kívánják az együttműködést az Oslo-i 
konferencián résztvett négy keresztyén ifjúsági világmozgalommal.”

A javaslatok lényegének ilyen ismertetéséhez dr Visser’t iHooft a követ
kező megjegyzést fűzi; Ezek a javaslatok igen világosak, de igen súlyosak. 
Aki tud valamit az egyházak ifjúságii munkáinak komplikációiról, az tudja, 
milyen nagy feladat az egész világon elterjeszteni Oslo és Lund meggyőző
dését. Sok függ szervező erőnktől, ökumenikus hűségünktől és akaraterőnktől, 
hogy diadalmaskodhassanak ezek a tervek. De mindennél több függ attól a 
meggyőződésünktől, hogy mindez nem újabb jó ötlet vagy érdekes vállalkozás, 
hanem a ma élő keresztyén ifjúságnak az Őrtől való elhívása erre a feladatra.

Dezséry László.
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Egyházm egye i le lkészegyesü let munkában
Az alábbiakban a tiszavidéki egyházmegye lelkészegyesületi elnökének 

beszámolóját közöljük, ame.yet a nuvemOcr-oégi nyíregyházi lelkészkonfe- 
renda été terjeszteti, témát szerelnénk oete mutatni, hogy egyszerit eszközök
kel, tiuseyes munkával, hogyan kezdhet bele ,egy-egy le.készeyyesii.ei otyan 
munkává, ameuj nemcsak önmaga jteotoylal e,s gyakorlati gazdagítására 
szolgái, hanem országos je.adui szerves részevé is va.ik. Aincs o.yun egyház
megyénk, ahol hasoiuó munkát ne tuáitának elvégezni, ha meg van hozzá 
a szo.ya.at kedve és kiiariasa. Aha.ában tie.yieten, hogy kialakult az a köz
felfogás, ame.y egyházunknak netJ/ány, a , leoiogieti tudományokkal eddig 
taián többet fogta.kozó leikészére veti a teo.ógiai munka, fe.eiosségét, s a 
hozzánemeriés címén sokan lüvvl tartják magukat a bekapcsoioáastói. Ide
gen nyelv luaásának hiánya vagy a teológiai stúdiumok réyeboen történt 
abbahagyása sem ákaaá.y senki előtt, aki a maga erejével szorgalmasait 
szeretne szo.gáini abban az ügyben, amely kivetet nélkül minciunnyiunk 
közös feladata.

A keresztség kérdésével való foglalkozás gondolata egyik értekezletün
kön,vetődött tel. Nem te.söbb utasításra, vagy idegen, külső indításra kezd
tünk ezzel a masokat is érdeklő s időszerű kérdéssel tog.a.ko.zni, hanem a 
saját hiányérzetünk és éruek.öaésüná késztetett reá és nem uio.só sorban 
az a gondo.at, hogy előkészítő munkánkkal hasznos segítséget nyújthatunk 
egy sürgősen időszerű, elkészítendő ágenaa egyik lényeges szakaszának ki
dolgozásában.

Ezzel a kérdéssel ez ideig már két értekezletnek keretén belül fog
lalkoztunk, Első alkalommal párhuzamosán két e.óaüást hallgattunk meg. 
Mindkét előadás , tartalmi.ag és lényegében Zulauf Henrik nem régen meg
jelent idevonatkozó, „A  keresztség szentsége" c. könyvén épült fel. Az egyik 
előadás (Jurányi Istváné) 'bevezetésében a kérész tségiről, mint a legfontosabb 
teológiai kérdésiről szólt és ismertette először a szentségekre, majd külön a 
keiresztségre vonatkozó . felfogásunkat. Befejezésében a keresztséget az evan- 
gélizációval hozta kapcsolatba és kimutatta, hogy az evangéiizáció ha nem is 
domborította ki mindig és ha nem is hangsúlyozta eléggé a keresztség fon
tosságát, azt mindig elismerte és értékelte is. A megtérés szükségességének 
hangoztatásával, nem akarja a keresztség .értékét aláásni, de tudja azt, hogy 
a keresztség nem cél, hanem út Krisztushoz.

A másik előadás (Solymár Andrásé) szólt arról, hogy milyen kapcsolata 
van a keresztségnek a mához. .A keresztelésben a kereszteltető szülő már dön
tött a hitoktatásról is amellett. Felveti a kérdést, hogy fenntartható-e a nép
egyház megszűnésével <a kereszteiés mai formája? E kérdésre nemmel felel. 
Csak keresztyén szülő kereszleitetett régen, s a jövőben szintén. Az evan
géiizáció szerinte nem fektetett nagy sú.yt a keresztelésre.

Mindkét előadást élénk eszmecsere követte, amelyből azután a követ
kező gondolatok szűrődtek le:

1. A keresztség Isten cselekedete. Az ember csak Isten eszköze.
2. A gyermek-keresztség .gyakorlata nem ellenkezik a Szeniírással, sőt 

Krisztus - parancsába teljesen beleillik; „Engedjétek hozzám jönni a gyer
mekeket, és ne tiltsátok el őket; mert ilyenekké az Isten országa." Mk. 10, 14.

3: A keresztség nem ex opera operato hat. Megkívánja a hitet.
4. Az újira-keresztelés gondolata Írás ellenes.
5. Alámerítés, vagy meghinlés kérdése nem elvi, de gyakorlati kérdés.

*  *  *
Mindezek mellett éreztük, hogy még sok ponton homályos a látásunk 

és ezért felvetődött a különböző keresztelési ágenda-részek, formulák ismerte
tésének gondolata. A második értekezletünkön azután a következő keresztelési 
formulákat tanulmányoztuk ét: dán, finn, német, XVI. sz. magyar, svéd, tót és 
a lutheri keresztelési ágenda-részeket vettük.
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Az összefoglalásból veszem a következüket:
I. Az összes fellelhető alkotó elemek.
I. üdvözlés, 2. imádság a keresztelés előtt, 3. a keresztség lényegének 

ismertetése, 4. keresztjei, 5, gyermek evangélium. Mk. 10, 13— 16. 6. Apostoli 
Hitvallás, 7. keresztelés a Szentháromság nevében, 8. keresztelés utáni imád
ság, 9. áldás (Aroni), 10, intések szülők és keresztszülőkhöz, 11. ígéretek, 
12, dicsőség, 13. elbocsátás, 14. ördög-űzési kérdések, Iá. szereztetési ige, 
16. özönvíz imádság, 17. alámerítés, 18. leöntés, 19. kötött beszéd, 20. Mi- 
atvánk.

II. Minden keresztelési formulában megtalálható közös eleinek.
1. Szentháromság Istenre való keresztelés. 2. Áldás kézrátétellel. 3. Apos

toli Hitvallás (egyik helyen kérdések formájában, más helyen teljesen el
mondva). 4. Miatyánk.

III. Majdnem valamennyiben szereplő részek.
1. Gyermek evangélium. Mk. 10. Ii3—16. Csak a tótból hiányzik. 2. 

üdvözlés. Luthernél ördögűzésre emlékeztető rész. 3. (Szerzési igék. Luther
nél s a német ágendából hiányzik. 4. Leöntés. Luthernél és a tanulmányo
zott német ágendából hiányzik. 5. Intések, 'Hiányzik Luthernél és a tót 
formulánál. 6. Ördögűzés, ellentmondás kérdések formájában. Hiányzik a 
finn és svéd ágendából. 7. Keresztséget értelmező beszéd. Nincs meg Luther
nél és a német ágendában. 8. Kér. utáni imádság. Nincs meg a svéd formu
lában. Helyét buzdítás foglalja el. 9. Záró imádság. Nincs Luthernél és a 
németben.

IV. Csak egyik-másikban szereplő elemek.
1. Özönvíz imádság. Luther és a német ágendában. 2. Alámerítés. 

Luther és a német ágendában. 3. Áldás szerepel valamilyen formában mind
ben, de a finnben és svédben ároni áldás. 4. Elbocsátás. (Menjetek e! 
békességgel!) Megvan a finn és svéd ágendában.

V. A leendő ágendának tartalmaznia kell a következő elemeket.
1. A Szentháromságra való keresztelés. 2. Áldás kézrátétellel. 3. Apos

toli Hitvallás. 4, Miatyánk. 5. Szerzési igék. 6. Gyermek evangélium. 7. Ke
resztelés előtti és utáni kötött imádság (esetleg az özönvíz imádság). 8. Ive- 
resztség értelmezése. Kötött szöveg. 9. Intések, esetleg az ellenmondások az 
ördögnek.

Elmaradhat nyugodtan a kötetlen beszéd. Általános elvül el kell fogad
nunk azt, hogy igyekezzünk megmaradni a lutheri és magyar síkon és 
figyeljük más népek kialakult és jól bevált gyakorlatát is.

*  *  *

Amikor ezzel a részlet-alapvetéssel készen lettünk, éleztük, hogy elő
készületünk még mindig nem teljes és nem egész, és éppen ezért inár egy
más között kiosztottuk az újabb munkákat és feladatokat. Ezek a munkák 
kiterjednek a római- és görögkatolikus', református, legújabb német ágendák 
áttanulmányozására, valamint a különböző ágendák keresztségről vallott 
tanításainak teológiai feldolgozására. A legközelebbi értekezletünknek lesz 
feladata ezeket a még előttünk álló feladatokat átvenni és feldolgozni.

Ezekben foglaltam össze azt a munkát, amelyet egyesületünk eddig 
végzett és amely munkának befejezése még előttünk áll feladatképen és én 
hiszem, hogy Isten elhozza azt az időt, amikor majd egyesületünk ezen 
előkészítő munkáját a köznek további munkálatok és feldolgozások céljából 
rendelkezésre bocsáthatja. Kérem a konferencia résztvevőit, hogy kérdéseik
kel, esetleg hasznos tanácsaikkal szóljanak hozzá a beszámolóhoz, hogy 
azután hozzászólásaikat, tanácsaikat értékesíthessük és felhasználhassuk.

Nyíregyháza, 1947 november 26.
Megyer Lajos.



L e lk ip á s z to r  p o s tá ja
KISZOLGÁ LTATHATJA-E A LELKÉSZ 

SAJÁTMAGÁNAK AZ ÚRVACSORA SZENTSÉGÉT?!

...... Az Istennel való megbékélés vágya mellett másik szempont, ami az
Úrvacsora szentségével való mennél gyakoribb élésre késztet az, hogy a 
szentséget olyan fenségesnek, isteninek, szentnek érzem, amihez kiosztás 
szempontjából közelíteni is félelmetesnek érzem. Isten a  legnagyobbat, éret
tünk feiáldoztatott, szent Fiát adja kezembe az ostyában és borban, kegyel
mének gazdagságát, a bűnök bocsánatának közvetítését bízza reám, lehet-e 
ehhez már kiosztás céljából is bűnös kézzel, meg nem tisztított lélekkel 
közelítenem?! Minden egyes alkalommal éreztem a vágyat, előhb megtisz
tulni, előbb megbékélni s csak azután kiszolgáltatni a kegyelem, megváltás 
és bűnbocsánat drága megszentelt jegyeit a vágyakozó telkeknek.

Jól tudom, hogy a szentség érvényessége szempontjából nem számít 
a kiszolgáltató bűnössége, de az én szempontomból nem lehel közönyös az, 
hogy hogyan nyúlok ahhoz a más számára kiosztandó szentséghez. Bár a 
szentséggel élők számára mellékes lehet az én bűnös vagy megbékélt voltom, 
nem hiszem, hogy Isten előtt mindegy volna az, hogy szolgája milyen tisz
tán, vagy tisztátalanul áll oda a szentség kiszolgáltatásának szolgálatába. 
Ezért lenyűgözve a reám váró szent szolgálat nagyságától, mindig kerestem 
a lehetőséget arra, hogy e szolgálat elvégzése előtt előbb letegyem bűneimet 
Krisztus lábaihoz, megbékélést nyerjek Istenemmel s így mint nem ugyart 
méltóbb, de használhatóbb eszköze, teljesítsem általa megtisztított lélek
kel azt a szolgálatot, mely híveimet is a nekem már juttatott boldog meg
békélésre juttatja el.

Mindezek ellenére, amikor olvastam a Lelkipásztor 1947. ápr. számában 
most híveimet is tekintem, emberileg az volt minden alkalommá!, kivált- 
képen szóirványistentiszteleteim alkalmával a tapasztalatom, hogy híveimnek 
nem csupán „jó l -esett", hanem hitben! megerősítésükre is szolgált az, hogy 
velük együtt vallottam a közgyónás alkalmával én is bűnösnek magamat 
(az egyes kérdésekre általuk adott válaszok után mindig én is hangosan 
feleltem: én is vallom, én is bánom, én is igyekezem, én is megbocsátok, 
én is hiszem!) s azután elsőnek éltem az Úrvacsora szentségével. Termé
szetesen .egyetlen esetben sem tettem ezt azért, hogy lássák a hívék. Nyugodt 
lelkiismerettel állíthatom, hogy soha képmutatásból, külső szertartáskodás 
céljából nem élteim az Úrvacsorával híveim közösségében.

Mindezek ellenére, amikor olvastam a Lelkipásztor áprilisi számában 
P. K. hozzászólását, nem mertem élni a szentséggel sem nagypénteken, sem 
húsvét egyik napján sem. Meg kall azonnal vallanom, hogy állandó nyugta
lanságban volt -a lelkem a szentség kiosztásainak alkalmával. Most azután 
nagy üresség, hiányérzet tölti be telkemet Azt még nem tudom, milyen 
egyénnek gondolják híveim lelkipásztorukat, aki íme nem érezte szükségét 
ez ünnepek alkalmával az Űrvacsora szentségével való élésnek a maga szá
mára.

Azt szeretném tehát, ha e beszámolómra valamelyik testvérem meg
magyarázná nekem, de meg is nyugtatná azután telkemet, hogy amikor P. K. 
hozzászólása szerint is „Az úrvacsora szereztetéséből viszont nem lehet azt 
következtetni, hogy a sumptio ellenkezett volna Krisztus akaratával" s ami
kor ö maga is azt írja; „Magamról tudom, hogy az árván maradt lelkész 
számára mennyire kívánatos volna -sumptio", —  akkor mi a helyesebb az 
ilyen magamhoz hasonló árván maradt lelkész szempontjából: az-e, ahogyan 
az eddig velem történt, hogy mélységes hálával és a szentséges cselekmény 
isteni voltától áthatott lélekkel osztottam ki magam és híveim számára a
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szentségei, vagy pedig hordozni magunkban a bűntudatot, bűnbánatot, meg- 
vallani ugyan imádságainkban Istennek, mert én azért most is igyekeztem 
legalább így elő készülni az általam végzendő szolgálatra, de még sem élhetni 
a szentséggel, csupán azokon' a ritka alkalmakon, amikor lelkészt összejöve
teleken egymásnak osztják a szolgatársak?

De álljunk aneg még egy percre ennél a kérdésnél is. Összejövünk 
évente egyszer lelkészi úrvacsora vételre, h a . . . Éveken át nem volt alkalmunk 
öszejönni. Éppen akkor, amikor pedig lelkészek s híveik is legjobban vágya- 
közlünk az Ü.rvacsora szentségében nyerhető isteni erő után. Jöhet egy el 
nem odázható temetés az árván maradt lelkésznek éppen az egyházmegyei 
közös úrvacsorázás alkalmával, az sem lehetetten, hogy éppen pénze nincs 
elutazni, velem is megtörtént. Azután a kerékpáron hosszabb utakat sem 
bírjuk már mi öregek. Más okok is vi-s maianként előállhatnak s akkor 
abban az évben nem vehet a  lelkész úrvacsorát, csak ha alkalomszerűen 
elutazik valamelyik lelkésztársához, vagy azt kéri, hogy látogassa meg ebből 
a célból.

Meg lehel-e rendelni még egy lelkésznél' is, hogy el tudjon pontosan, 
egy kitűzött egyházmegyei dátumra úgy készülni, hogy méltón járuljon a 
szentséghez. S ha nem lúd lélek szerint elkészülni s mégis testületi úrvacsora- 
vételen így vesz részt, Pál szerint nem ítéletet eszik és iszik-e magának, síiig 
saját gyülekezetében a szentség kiszolgálására való -komoly előkészület a lel
kész lelkét saját előkészülete szempontjából is jobban átjárja s előkészíti? 
Nem szokás, nem szertartás, nem közösségi cselekvény, hanem megalázkodás 
s valóban szentséggel élés számára az otthoni előkészület.u

Id. Abaffy Gyula, Békés.

HITTAN ÓRA-M UL.ASZTÁS
Kérdés: Kómái katolikus édesanya nem akarja evangélikus vallásé gyer

mekéi hittanórára engedni. Milyen eszközöket vehet igénybe a lelkész a eura 
pasloralis-on kívül?

Felelet:
A hittanórán való jelenlét jelenleg nemcsak egyházi, hanem az államtól 

rendelt iskolai kötelesség is. Az iskola igazgatójának a kötelessége, hogy 
ellenőrizze, résztvesznek-e a tanulók a hittanórán, mégpedig az illetékes hit- 
tanórán. Az elmulasztott hittanóra, ha igazolatlan, akkor igazolatlan marad 
iskolai viszonylatban és a rendelt hátrányokkal íjáir. Ha a lanuló nem jár 
hittanórákra, nem kaphat osztályzatot a hittanból, következésképpen nem 
kaphat érvényes bizonyítványt sem. Szabályellenesen jár el az az iskolai 
igazgató, aki hittanjegy nélkül ad ki évvégi bizonyítványt, vagy aki nem az 
illetékes lelkész (vallástaníló) bejegyzése alapiján állítja ki a bizonyítványt. 
Mindezért a tanuló érdekében cselekszik a hitoktató, amikor felhívja azr 
iskolai igazgatót, hogy szorgalmazza a tanulók pontos részvételét a hittan
órákon. Ha a hitoktató lelkipásztori bölcse ségből mellőzi az iskolai igazgató 
útján való „kényszerítést", a-kkotr legyen következetes, és vigyázzon, hogy 
hazugságba ne keveredjék és hazugságot ne tűrjön. Hazugság lenne ugyanis 
akár az, hogy az év végén könyörületből osztályzatot ír -be olyan tanulónak, 
aki nem járt hittanórára, akár az, hogy evangélikus vallásé tanulónak idegen 
hitoktató ír be hitlanjegyet.
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Egyházi tájékoztató

Az első ökumenikus utca-evangélizáció Budapesten
Az Ökumenikus Ifjúsági Bizottság az Egyházaik Világtanácsa Magyar- 

országi Bizottságának ifjúsági albizottsága. Az evangélikus, református, bap 
lista és melhodista egyházak egv-egy képviselője, s a négy egyház 10 ifjú
sági egyesületének három-három képviselője alkotja. A Bizottság már az 
elmúlt években is igen magasszínvonalú konferenciákkal hívta fel magára 
a figyelmet, melyek közül kettőnek anyaga könyvben is megjelent. Most 
nagyszabású utcaevangélizációt rendezett mind a négy egyház ifjúságának 
részvételével. 1947 dec. 23-án, karácsony előtti napon egésznapos szabad- 
evangélizációl tartott a KIÉ budapesti templomában, a Vas-u. 2/c. alatt. 
Több mint harminc evangélizáló prédikált ezen a napon folytatólagosan a 
karácsonyi evangéliumot hirdetve. Nyolc kántor vezette egész napon át az 
éneket, s három orgonaművész működött közre művészi egyházi zenével. 
A hívogatást az utcára kitett hangszórón keresztül akarlak végezni, ez azon
ban ebben az évben nem valósulhatott meg. De uícai plakátok, utcára ki
helyezett álló plakátok, is sok ezer röpcédula, valamint személyes liívogatás 
az utcán, amit ifjúsági itagok végeztek, megtette a hatását. Az egészen új
szerű hívogatás eredményeként kb 500 utcai járókelő vett részi, s ez egy 
nagy templomi gyülekezetét jelent olyanokból, akik egyébként nem mentek 
volna templomba. A templomban meghaló jelentek játszódlak le. Munkájuk 
után járó, vásárló, sétáló emberek ismerkedtek az evangéliummal ezen a 
napon. Érdemes feljegyezni ennek a kezdeményezésnek néhány tanulságát.

1. Igazi ökumenikus evangélizáció volt. melyen a négy egyház prédi
kátorai egész napon minden zavaró körülmény, minden disszonáns hang 
nélkül buzgón szolgáltak. Bizonyossá lett, hogy Jézus Krisztus tiszta evan
géliumának hirdetése közbeni igazi testvérek vagyunk.

2. Az utcai járókelőkre s a templomba bejövökre igen jó hatást tett 
ez az együttes vállalkozás. Ezt sokan kifejezték az utcán is, a templomban 
is.̂  A keresztyén egységnek ez a mély realizálása mindenkit megragadott, 
akinek még valamelyes érzéke van a hitélethez.

3. Az ifjúság szervezetei önfeláldozóan' s igen ügyesen dolgozlak a 
bívogatusban. Nem kis dolog odaszegődm a járókelők mellé, vadidegen 
emberekhez s hívni őkel az igehirdetés alkalmára. Fiataljaink ezt szolgálatot 
lelkesen és ötletesen végezték. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a baptista 
és methodisla ifjúság a mi ifjúságunknál is elfogulallannbbul működőit az 
utcán. Jó ezen is elgondolkozni.

4. Egyházainknak van olyan evangélizáló gárdája, akikkel bátran kezd
hetünk szabad evangélizációt. Ezen a töhb mint harminc emberen kívül még 
számos munkásunk volna alkalmas iá. Miért nem merünk kimenni a temp
lomokból?

5. Hiányzóit az evangélizáoiónak a már evahgélizált közösségekkel való 
kapcsolata. Ilyen szabad misszióban részt kell vennie egy hívő gyülekezetnek 
is, hogy a templom nem színültig, de legfeljebb felerészben tele legyen egész 
napon, hogy akik idegenül bejönnek, jól érezzék magukat, s legyen gyüle
kezet, amely énekelni tud. Ez magával ragadja a betévedőket.

6. Érdekes volna ezt a munkát felnőttek szolgálatával végezni.
7. Időszerű feladatunk az evangélizáció szabad munkaterületein, a gyü

lekezeteken kívül is ható módszereit tanulmányozni, kikísérletezni s bátran 
művelni.

8. Az ilyen alkalmak megrendezéséhez nem kis anyagi áldozat is kell. 
Ezt is a felébredtek gyülekezeteinek kellene hordoznioik.

Dezsénry László.



69

Lic. dr. Karner K ároly,
aki az Újszövetség megértése terén hazai teológusaink közül az utóbbi év
tizedekben a legdöntőbb hatásokat adta, az utóbbi hónapokban befejezte 
János evangéliumának magyarázatát. A kézirat nyomdakész állapotban egye
lőre fiókban hever, mert hiányoznak a kiadásaihoz szükséges anyagi eszközök. 
Az I. Korinthusi levél kommentárján ugyancsak dolgozik s félig már azzal is 
elkészült. Most1 a bibliafordítás revíziójának munkája legalább félévre minden 
erejét leköti, mert neki kell elkészítenie a kéziratnak végső sajtói alá rende
zését, utána remélhetőleg be tudja fejezni az I. Kor. levél magyarázatát. A 
régebben megjelent Máté-kommentárja évekkel ezelőtt elfogyott, pedig ezt a. 
munkát ma is többen keresik. Kívánatos lenne, hogy valamiképpen megtalálja 
lelkész! karunk a módját ezen kiadványok megjelentetésének. Magyar nyelvű 
megbízható írásmagyarázati munkák pótolhatatlan hiányt jelentenek a leg
több lelkésztestvér könyvtárában, akiknek idegennyelvű teológiai irodalom-nem 
áll rendelkezésre. Nem lenne szabad hagyni, hogy standa'rd-jel-entőségű teo
lógiai művek hozzáférhetetlenek maradjanak a teológiai szomjúság általános 
növekedése köziben.

Budapest evangélizálása
A Magyarországi ökumenikus Evangelizációs Bizottság rendezésében je

lentős megmozdulás készül tavasszal 'Budapesten. Egy hétig Sagy-Budapest 
több liánt 20 templomában lesz előkészítő evangélizáció, az utána következő 
bélen pedig egyetlen központi helyen, valószínűleg többezres tömeget befogadó 
sportpályán, nagyvárosi méretű evangélizáció. A. megmozdulásban az evangé
likus, református, baptista, methodista egyház és az Üdvhadsereg vesz részt. 
'A templomok is megoszlanak közöttük. A budapesti központi tömegevangéli- 
záció előadójának személye még nincs eldöntve, a bizottság ülésén négy név 
vetődött fel, két evangélikus és két református. .4 tömegevangélizáción előre
láthatólag Adum Jenő vezényletével több mint félezer tagú énekkar fog mű
ködni, amelyben a különböző egyházak legkiválóbb budapesti énekkarai egye
sületnek. A ökumenikus evangelizációs összefogásnak egyik legjelentősebb to
vábbi terve eoangétizáló film készíttetése. Többek között filmre kívánják 
vinni az Evangélikus Evangélizáció kiadásában most megjelent, jelen szá
munkban ismertetett „A keskeny út vándorá“ -t. A bizottság munkája az öku
menikus összefogás és a modern eszközök, nagyszabású megmozdulások 
jegyével járul az evangélizáció ügyéhez.

Egyetemista sítábor
volt a Glatz József-féle Mátraszentimre—Bagolyír tá s i  penzióban január 

második hetében 18 résztvevővel. Leányok, fiúk voltaik együtt, s a tábor 
kísérletezésnek számított abban a vonatkozásban, hogy a sport és az evan
gélizáció hogyan egyeztethető össze, hogyan hat egymásra. Nagyon kedvező 
tapasztalataink voltaik. Reggeli áhítat után délután háromig kirándulások 
és sízés töltötte ki a napot, a késői ebéd után ikét órás alvást-pihenésí 
engedélyeztünk, s este hat óra után. kezdtük a lelki programmal. Bevezető 
előadás után két órás eszmecserék alakultak ki, vacsora illán szép magyar 
versek és széppróza olvasása következett, majd esti áhítat teremtett külö
nösen meghitt keresztyén testvéri közösséget. A diákok este már várták a 
megbeszélést, amihez nagyszerűen járult hozzá az is, hogy az esti órákban 
a begyekben semmit sem lehet csinálni. A napi sport után a meleg szobára 
egészségesen vágyakozó fiatalok telkesen gyűllek össze az ige tanulmányo
zására. A világtól való elzártság őszinte hangulatot teremtett, s ige n mély 
megbeszélések alakultaik ki. Sokkal jobb tapasztalataink vannak, mint a



nyári tájborokká? kapcsolatban. A Glatz-féle diáküdülő pedig kiválóan alkalmas 
kislétszámú, legfeljebb 25 személyes 'tábornak rendezésére. Feltétlenül gon
doskodnunk kell róla, hogy jövő télen ebben az üdülőben legalább két egy
hetes egyetemista tábort s legalább két egyhetes középiskolás tábort ren
dezzünk. Az időbeosztást máj- jólelőre meg kellene beszélni.

Detséry László.

Misszió és népi kultúra
Az egyik báseli misszionárius beszámolójában érdékes tájékoztatást 

adóit a borneói dajakokról s általában Indonézia missziói feladatairól. Fel
számolja azt az előítéletei, hogy a dajakok „vadak” , akiket az európaiaknak 
civilizálniok keli. Éppen megfordítva van: a gazdag évszázados dajak-kultúrát 
fenyegetik és jórészt szét is rombolták az európaiak. Ezt sok saját tapasz
talatával igazolja. Az egyre jobban fellángoló indonéz nemzeti törekvéseket 
is látókörébe vonja. Jelszavuk;Vissza a basa Sangiang-ihoz! -vagyis: vissza 
az ősök és az ősi istenek szent nyelvéhez! Ezen a nyelven maradtak rájuk 
szent énekeik és törzsenként! elbeszélés-hagyományuk. Ez a jelszó tulajdon
képpen azt jelenti: Vissza a régi istenekhez! Csak ennek a vallási törekvés
nek az ismeretében láthatjuk meg a mai indonéz forradalmi eseményeknek 
igazi, benső hátterét. Megemlíti, hogy erről a vallási háttérről nem tájékoz
tatnak az európai napilapok és a nagyhatalmi politikai meg katonai vezetői 
setn sokat tudnak. Ez a tudatlanság és az ebből eredő fölényesség — az 
eddigi európai gyarmatpolitikának az ismérvei — érlelték meg most keserű 
gyümölcseiket. A misszió új feladatok elé kerül!. El kell különítenie magái 
a szinte gyógyíthatatlan európai „magasabbrendűségi”  komplexumtól. Meg 
kell adnia az elismerést az idegen népek magas kultúrájának, de ugyanakkor 
azt az üzenetei is vinnie kell, amely ázsiaiaknak és európaiaknak egyedül 
az üdvösség.

K Ö N Y V T Á R B A N

REfiK IVÁN: ÉLET ÉS HALÁL. Élő
Víz kiadása, Budapest, 1947. Ára: 25 Ft 
Reök Iván áldásos apologéta, aki a ter
mészettudományos gondolkodás hatása 
alatt hitében megingott, kételkedő em
bert igyekszik visszavezetni Krisztus
hoz. Nagyszerűen ismeri a modern em
ber hitetlenségét, kétségeit. Rendelke
zésére állnak a természettudomány, kü
lönösen az orvostudomány gazdag kin
csei. Kőként az élettudomány, biológia 
modern eredményeinél emlékeztet min
dig új erővel azokra a mozzanatokra, 
amelyek a keresztyén hit irányába mu
latnak. Újabb könyvében pompás meg
jelenítő készséggel, képekben és hason
latokban gazdag, a mai ember számára 
szemléletes és könnyed nyelven vizs
gálja az élet és halál kérdéseit, és pe
dig úgy, hogy a természeti világ életé
nek és az abban uralkodó halálnak a 
képzetköréből egyenes vonalú úton sik-

lunk át oda, ahol Istenhez való viszo
nyunkról, örök életünkről és örök ha
lálunkról van szó. Mivel azonban a 
szerző nem teológus, a racionalista ki- 
nyiíatkoztatásfogalom látásával is ta
lálkozunk könyvében. A Biblia isteni 
„ismeretek forrása”  (125. old.). Ez a 
kinyilalkoztatásfogalom csábítja a szer
zői arra, hogy a Bibliához forduljon 
tanácsért olyan kérdésekben —1 külö
nösen az emberi exisztenciának, to
vábbá életnek és halálnak már a ter
mészettudomány határait soridő pro 
b'-émáiban, amelyekre nézve a Biblia 
nem kiiiyilakoztatást ad és ilyet nem 
is akar adni, hanem természetszerűleg 
saját karának fogalmi kincseivel nyilat
kozik. Ilyenkor azután állandó a .kísér
tés, hogy a Szentírás kifejezéseit azo- 
nositsuk a saját más (természettudomá
nyos slö.) úton szerzett és megalkotott 
fogalmainkkal. Legfeltűnőbb ez a
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könyvben a lest-szeltem-lélek fogalmai
nál, ahol a szerző a maga sok tekin
tetben nagyon ‘figyelemreméltó felfogá
sát vetíti bele a Bibliába. Veszedel
messé ez akkor válik, amikor saját 
„szellem1*-fogalmát azonosítja azzal, 
amit a Szentírás Isten Lelkének mond. 
A szerző számára a „szellem11 a vilá
got átjáró, helyenként a panteizmus 
gondolkodását suruló, de egyúttal bio- 
iógisztikus értelemben vett „életszel
lem.11 Így elsikkad az, amit a Szentírás 
az Isten szolgálatába állító Szentlélek- 
ről mond. Hasonlóan saját elképzelését 
viszi bele a Szentírásba, amikor az 
evangéliumokkal ellentétben tagadja 
(1'5Ö k, Ipk.), hogy Jézusnak fel .,kellett” 
áldoznia magát. Az ilyenféle emberi el
gondolásokkal szemben állította fel Pál 
apostol azt a mértéket: „annakfelette, 
ami írva van, nem kell bölcselkedni11 
(1. Kor. 4, 6). Ezek a megállapítások 
semmit sem vonnak le a könyv értéké
ből és még kevésbbé érintik annak az 
áldott szolgálatnak jelentőségét, ame
lyet a szerző egyházunkban az értelmi
ség felé teljesít. k.

ŐSEPRÉGI BÉLA: KARÁCSONYI 
EVANGÉLIUM. Élő Víz kiadása. Buda
pest, 1947. 24. 1. 3 Ft. — A már máso
dik évben megjelenő karácsonyi kiad
vány vonzó és jó olvasnivalót ad hí
veink kezébe. Versek, elbeszélések, éne
kek, cikkek az örök karácsonyi evan
géliumot szólaltatják meg. Művészi ké
pek és szép nyomdatechnikai kiállítás 
növelik értékét. Amelyik lelkésztestvér
nek nem került még kezébe, rendelje 
meg, mert anyagát a gyülekezeti mun
kában felolvasásra is felhasználhatja.

LELKI TANÁCS ÉS OKTATÁS BE
TEGEKNEK. Hairangszó vállalat ki
adása. Győr, 1946. 24 1. Ara: 2,— Ft. 
Á magyar pietizmusnak 18. századi ter
méke indul el Szabó József közreadá
sában betegágyakon végzendő szolgá
latára. A könyvecske 53 kis pontban 
meditációk gondolátokat ad betegek 
számára és utána odavágó íráshelyeket 
közöl, —- ez az igegyűjtemény különö
sen pompás. Betegek lekigondozásában 
jól használhatjuk, ha az átadáskor egy
két pontját mindjárt végigmeditáljuk a 
beteggel és megtanítjuk használatára: 
gondolkozva, önmagát vizsgálva, imád
kozva olvassa. A könyv végén 'három

régi magyar imádság található: csodá
latos gyöngyszemek, templomi szolga, 
latunkban is használhatók. Befejezésül 
„Szegény fejem hová hajtnálak11 kez
detű énekünk eredeti dallamát és régi, 
hatalmas szövegéi közli.

A KESKENY ÚT VÁNDORA. Kylála 
Kilpi után finn eredetiből átdolgozta: 
Csepregi Béla. Evangélikus evangélizá- 
ció kiadása, 1947 . 32 oldal. Ára 3 Ff. -— 
A könyv rendkívüli. Egyforma kis raj
zok sorozatával és alájuk írt néhány- 
soros szöveggel vezet végig az Isten- 
nélküliség állapotából a megtérésen és 
a hitnek harcán át az üdvösségig. Az 
egyszerű rajzok elsőrangúan ötletesek 
és találók. A megtérés, a vált ságihit, az 
új életben való járás stb. kérdéseit 
szemléletesen érthetővé teszik. Nagy
szerű, ahogyan például a megtérés so
kat vitatott teológiai problémáját az 
egyedül helyes megoldásban mutatja 
meg: a megtérés egyszeri kezdetének 
és állandó ismétlődésének kettőségében. 
Ugyancsak pompás élességgel világít rá 
n hívők kísértéseire és sajátos bűneire. 
A 98 kép közül megítélésünk szerint 
csupán egyen változtathatott volna a 
fordító teológiai szempontból: a meg
halt hívő férfi, „András a paradicsom
ban várja a feltámadás nagy napját,. 
Ott vannak mindazok a szentek, akik 
elköltöztek és várják az órát, amikor 
Jézus elviszi övéit a Bárány mennyeg- 
zőjóre.11 Ez a mondat a hívők halál 
utáni állapota kérdéséiben tovább megy, 
mint ameddig az Írás enged; s egyéb
ként is: paradicsom —- Jézus nélkül? 
A könyv különben oly izgalmas, hogy 
nem lehel letenni s amellett oly egy
szerű, hogy mindenki megértheti. Ta
nulmányozása igehirdetésünk és vallás- 
tanításunk egyszerűségét, tisztaságát és 
közérthetőségét nagyban elősegítheti. 
Híveink számára igazi népszerű evan- 
gélizáció. Minden evangélikus em.be: 
kezébe el kellene juttatni. Méltán várja 
a már szóbakerült megfilmesítést.

RAVASZ LÁSZLÓ—MAKKAI SÁN
DOR; AZ IGEHIRDETÉS PECSÉTJE.
A diakonisszaszolgálat alapkérdései. 
Filadelfia diakonisszaintézet kiadása, 
38 1. — Makkai Sándornak egy eszten
deje diakon issza konferencián, elhang
zott előadásait és Ravasz ugyanott el
mondott -préűik-áe iónját tartalmazza a
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füzet. Makkai. egyik előadása a diakó- 
nia helyét és szerepét mutatja meg az 
egyházban, a másik kettő a diakonissza- 
életnek a 'világhoz és a gyülekezethez 
való viszonyát tárgyalja. A tanulmány
sorozat a diakóniával kapcsolatos két 
kísértésre adja meg a választ. Az egyik 
kísértés a diakóniával s zem b e n szokott 
jelentkezni: nagyon sokan nem látják 
az értelmét híveink, de lelkészeink kö
zött sem a diakon issza intézménynek. 
Nos, itt kristálytiszta bilblikussággal és 
teológiai vonalvezetéssel áll elénk: mi 
az, és miért nélkülözhetetlen funkciója 
az egyháznak? A másik kísértés a dia- 
kónián b e 1 ii 1 szokott jelentkezni: a 
diakonisszaanyaház élete — különösen 
anyagi téren — öncélúvá válik. Nos, itt 
a hitnek merészségével világít az egyet
len út: a diakonisszaintézmény a gyü
lekezet szolgálatáért van és a gyüleke
zet áldozatából merjen élni. A világos 
füzet ismeretére minden evangélikus 
lelkésznek szüksége van.

LEVELEZŐ BIBLIAISKOLA. Élő V ia
kiadása. Budapest, 1917. 1—2 füzet. —• 
A levelező bibliaiskola az újabb idők 
egyik legjelentősebb egyházi vállal
kozásának indult. Egyházunk legko
molyabb híveinek, a gyülekezetek mag
jának, hívő, szolgálatra kész telkeknek 
bibliai elmélyítését hivatott megadni. 
Ehhez a hatalmas lehetőséghez és fele
lősséghez képest kell mérlegre tennünk 
az eddig megjelent két számot. Töb
bünkben bizonyos csalódást keltett. 
Teológiai szempontból jobbat, kifogás- 
talanalribat, gyakorlati szempontból is 
használhatóbbat vártunk. Szerkesztői 
állandó evangélizáló szolgálatban áll
nak, hatalmas teljesítmény, amit a fü
zeteknek idegen anyagból való. fordí
tása és kiegészítése során mégis végez
lek; de valahogy megoldást kell találni 
a további számok alaposabb á'.dolgozá
sára. A szép munkát mindny újunknak 
támogatnunk kell, mert a Biblia egé
szen füzetes megismerése apróbb hiá
nyok ellenére is jól halad általa.

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

léleknek közössége Mindnyájatokkal! 
Szeretett Munkatársaim!
10/XV/1947—48. szám. Ideges világban élünk s benne idegesek vagyunk 

mi magunk is. Nem igen tudunk várni. Sürgetjük a hatóságokat, sürgetjük 
magát az Istent. Türelmetlenségünk nemcsupán annak tünete, hogy a körü
löttünk lüktető, rohanó élet kimozdított a ráérő tempójú életstílusból és 
magával sodor bennünket, hanem hitbeli állapotunknak a kifejezése is. A hívő 
ember bizodalmas hite mindig tud várni. Nemcsak azért, mert tudja, hogy 
Isten Őfelségét sürgetni nekünk alattvalóknak nem szabad, hanem azért is, 
mert tudja, hogy mind jó, amit Isten tészen. Gondoljunk sokszor ebben a 
türelmetlen állapotunkban ama, hogy mint visdlkedett Mária a kánai meny- 
nyegzőben. Körülötte vígadozó násznép, melynek sejtelme sincs, hogy az el
fogyott bor utolsó csöppjei csillognak a pohárban. Szorongó szíve kemény 
tanítást kapott válaszképen Fiától: „Nem jött még el az órám.“  Szívében 
még sincs semmi türelmetlenség; Magatervelte segítségén nem töpreng. Nem 
kíséri izgatott figyelemmel, mint fogv a poharakban a (bor. Csak néz a Fiára 
és várja a csodát. Tudja, hogy nem hiába várja.

A hitnek ez a belső békessége, várni tüdő türelme ragyogjon rajtunk 
és ömöljék ki nyugtalan indulatok háborgó tengerére, mint csendet teremtő 
áldott olaj. Várjad én lelkem az Urat!

ll/XV/1947—48. szám. 1948 nemzetünk ünnepi esztendeje. A centená
riumi évszámok ütközése: 1848- 4948, nem időbeli külső kapcsolódás csupán, 
benne történelmi igazságok belső logikai összefüggései feszülnek, a remzet 
őszinte akarata dolgozik, szembe fordul az abszolutizmussal, hősi küzdelmet 
folytat az emberi és nemzeti szabadságjogokért, a testvériség és egyenlőség



nemzetformáló szüks-égét hangoztatja, proklamálja ezen esztendő azon igaz
ságát, hogy a szabadság az ember életében életfeltétel, jog, programit! és köve
telés, amely nélkül kiépítetlen az ember és nemzet méltósága, torzó és látszat 
csupán történelmi élele. Ezt a valláslételét a magyar nemzet vérével és szen
vedésével mégpecsételte s megírta a legszebb magyar hősi eposzi,

A centenárium határköveinek belső kapcsolnia tehát nyilvánvaló. A sza
badság, testvériség, egyenlőség iiemzeii és emberi méltóságot jeleniő örök
ségét bízza reánk, hogy azt történelmi életünk mai időszakában álomból Való
sággá legyük.

(A? ország ünneplésébe beilleszkedik evangélikus egyházunk is. De"ezen 
kívül külön is van mondanivalónk népünk számára. Épen ezért márciust 
gyülekezeteinkben és iskoláinkban ünnepi hónappá lesszük. Gondoskodni 
ki v á nunk arról, hogy töibb előadásiban megvilágítsuk a protestantizmus törté
nelmi szerepét a szabadságért való küzdelem előkészítésében. Megvilágít
juk továbbá a vallásszabadságot és egyenlőséget biztosító 1848. XX. te. 
jelentőségét. Emlékezni akarunk egyházunk vértanúiról, bőseiről és egy
házunknak a szabadságért dolgozó munkásairól. Összegezni akarjuk- törté
nelmi munkánkat és feladatainkat.

Részletes intézkedésünket, amelyben közölni fogjuk az ünnepi előadások 
anyagát is, rövidesen rendelkezésre bocsátjuk,

(Szeretettel kérjük gyülekezeteink és iskoláink munkásait: hordozzák 
szivükön és imádságukban nemzetünk centenáriumi ünneplését. Készüljenek 
lelkesedéssel egyházunk ünnepi emlékezéseire, hogy hálaadással, önvizsgálat
tal s kötelességeinkről való számadással álljunk Isién színe elé és ünneplé
sünk erősítést jelentsen híveinknek, nemzetünknek és egyházunknak.

12/XV/1947—48. szám. Az utóbbi években mindenütt megfigyelhető a 
szekták előretörése. Ebben az előretörésben' külső tényezőkénl hivatalos 
működési lehetőségük visszanyerése, külföldi támogatás és a háború utáni 
állapot kedvezése hatnak közre. Belső tényezőként az elszánt missziói hév, 
szégyenkezés-nélküli és fáradhatatlan egyéni toborzásuk említhető.

A szekták lényege, hogy a keresztyén igazságnak valamely részletéi 
torzítva és felnagyítva a maga meUékhelyóröl a középpontba tolják, ezzel az 
evangéliumi igazi középpontjai: Jézus Krisztus váltsa gát akarva vagy akarat
lanul elhomályosítják, ugyanakkor a kegyelemből való megigazulás helyéibe 
valamilyen emlberi magtartás feltételét helyezik. Például' kétségtelen, hogy 
az első keresztyénség ideijén volt nyelveken szólás, de nem volt központi 
jelentősége, sőt Pál apostol harcolt a gyülekezeti életben a háttérbe szorí
tásáért; mármost van szekta, amely a nyelveken szólást mintegy a keresz
tyénség, ülik döntő tényezőjévé és feltételévé akarja tenni. Más szektánál 
a szombat gondolata keiül elferdítve a középpontba és így tovább. Sok
szor zavaros és kuszáit gondolatrendszerekkel is találkozunk szektáknál. 
Egyező vonást mutatnak a szekták a keresztyén felekezetekkel szemben 
való éles szembenállás, merev elkülönülés és a bibliai igazság kizárólagos 
birtoklásának tudata tekintetében is. A felekezetek ellen való támadás sok 
szektának szinte főfeladata.

Kettős tekintettel nézzünk a székiákra. Lássuk bennük saját ítéletünkét. 
Gyakran legkomolyabb hívőink kerülnek bele a szektákba, akik gyülekezeti 
életünkben nem kapták meg a komoly evangéliumi táplálékot és az igazi 
keresztyén testvéri közösséget. Legfőképpen pedig nem kapták meg az állandó 
pásztori szolgálatot. Tartson önvizsgálatot minden lelkipásztor, akinek gyü
lekezetéből különböző szektákba folyamatosan belépések történnek. Lássa 
meg Isten színe előtt, hogy híveinek szektákba való szivárgása nagyon sok 
esetben az ő gyülekezeti munkájának, igehirdetésének és papi hivatástuda
tának krízise.

Másrészt ismerjük fel a szektákban a keresztyénség démoni eltorzulását. 
A szekták sokszor oly jelenségeket mutatnak, amelyek nyilván n.em Isten 
Leikétől valók —• noha ilyenekkel is találkozhatunk a szekták figyelése
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közben, hanem világosan ördögi vonást hordanak magukon. Ide tartozik, 
amikor nyilvánvaló bibliai tévedéseknek, sokszor kuszáit és fantasztikus 
emberi kitalálásoknak megszállottjaival találkozunk soraikban, akiklet Igével, 
józan értelemmel, az evangéliumi keresztyén hit meleg bizonyságtételévé; 
meggyőzni lehetetlenség. Könnyű lenne a dolgunk, ha tudatlanságuk miatt 
félrevezetett emberekkel állnánk csupán szemben. De sok esetben megérint 
bennünket a démoni megkötözöttség sejtése. .Jézus .harcai jutnak eszünkbe 
az ördöngősökkel és a tanácsai' is: „Ez a íajzat semmivel sem űzhető ki. 
csupán könyörgéssel és böjtöléssel", — a 1 dk ipá sztori kitartó, tusakodö 
imádsággal és a megszentelt papi élettel. .Mint sok más területen, itt h 
hitetlenségünk erőtlensége roskasszon bennünket: hol van kezűinkben Jézustól 
kapott ördögűző hatalmunk? A szekták elleni gyülekezeti harcunk is ered
ményesebb lenne, ha komolyan tudnánk belefogózni .ebbe az igébe: „Hatal
mai ada nékik a tisztátalan lelkek feleli, hogy kiűzzék azokat..." (Máté 
10, 1.).

A szektáknak ez a kettős szemlélete nem alkalmazható egyforma mér
tékkel mindegyik szektára. Van szekta, amelyben többel kell látnunk a ma
gunk Ítéletéből, nnert komolyabb leret enged Isten Lelke munkájának, és van. 
amelyben sakkal nagyobb mértékben kell észrevennünk a démoni elto/zulf- 
ságot. A Jehova tanúinál például ez az utóbbi sokkal erősebben figyelhető 
meg, mini a .pünkösdista mozgalom józanabb irányzatában.

Szükségéi látom, hogy a más keresztyén feleketek és a szekták közölt: 
-  sok esetben nehezen meghúzható — határvonalat a mai magyar 'viszo

nyaink közölt a jelen helyzetre nézve megállapítsam. A magyarországi öku- 
ménében jelenleg együttműködésben és ökumenikus testvéri kapcsolatban 
vagyunk a református egyházon kívül a baptistáikkal, methodistáikkal és az 
üdvhadsereggel. Ezeket tehát ma szektának i nem tekinthetjük. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy velük szemben a magunk evangélikus igazságából bár
mit is feláldoznánk, aminthogy egyházunk nyájál is evangéliumi igazságunk 
bizonyosságában minden más felekezetid szemben megőrizni és megtartani 
lelkiismereti kötelességünk.

A szektákkal kapcsolatos országos helyzet felmérése és további intéz
kedések megtétele érdekében folyó évi február hó 15-ig jelentést kérek 
külön papíron, egy oldalon írva a következőkről:

Milyen szekták találhatók gyülekezete körzetében? Egyenként tanításuk 
és magatartásuk rövid jellemzése? Egyenként hódításuk intenzitása (hány 
evangélikus került a legutóbbi két éviben tagjaik sorába vágj: érdeklődési 
közelségbe? mennyiben növekvő szám ez?)? Elsősorban milyen rétegben ter
jednek (nemzetiségi, társadalmi, jellemképi —• pl. megbízható, becsülete' 
emberek közt stb .—, és hitbuz.gósági —  pl. komoly vallásos emberek között, 
s t b .—- szemponitból) ? Milyen módon próbálkozott eddig a .szektavesz,élv 
leküzdésével? Miket látna hatásos eszköznek, módszernek a szekták elleni 
küzdelemben?

„Viseljelek azért gondot magatokra és az egész nyájra, amelyben a 
Szentlélek titeket vigyázókká 1ett.“  (Csel. 20, 28.)

ld/XV; 1947—48. szám. A gyülekezeti evangélizációk előkészítéséhez és 
véghezviteléhez a teendők csoportosításával adok az alábbiakban vázlatos 
útmutatást. Az Útmutató nem megkötés, hanem segítés akar lenni, hogy az 
evangélizáló munkások és a 'gyülekezeti lelkipásztor figyelme mindeme ki
terjedjen és ar evangélizáló bét „ékesen és jó trendben" mehessen, végbe 
Isten dicsőségére, egyházunk megújhodására.

A. rövid emlékeztetőt külön lenyomatban is elkészíttettem s azi az ér, 
déklődő lelkészek, evangélizáló munkások ingyen igényelhetik püspök 
hivatalomnál.



TEENDŐK AZ EVANGÉLIZÁCIÓ ELÖTT.

A) A gyülekezet lelkésze részéről:

Midenekelött újból emlékez le lem a lelkésztestvéreket, hogy az cvan 
gélizációt az egyházkerületben a püspök irányítja, az evangélizáció munkásait 
8 jogosult kiküldeni és kérem, hogy ezt az utat szigorúan tartsák be. Az 
evangél'izáió személyt illetően a külön kívánság kifejezésre juttatható.

1. Tájékoztassa az evangélizációt végző lelkészt a következőkről: Helyi 
gyülekezíet léteksziáma  ̂ láraladaitmd tagozódása, templom járás arányszjáma. 
a gyülekezeti munka eddigi medrei, esetleges gyülekezeti önkéntes munká
sok, diakonissza van-e, szórványok és filiák miilyen messzire feküsznek, 
bejövésiikire esténként mennyiben lehet számítani, mikor lehetue kiszállni 
hozzájuk az evangélizáció alatt? Vonzások máshonnét: katolikusok, szekták 
irészéitől? Kapcsolat a testvéregyházzal? Van-e iratterjesztés, ki végzi és 
milyen alkalmakkor, milyen anyaggal rendelkezik és mi az esetleges irat- 
terjesztési igénye az evangélizáoióra? Volt-e már evangélizáció, ki tartotta, 
mikor? Annak hatása, következményei, ma is látható eredményei? Volt-e 
a gyülekezet lelkésze az evangélizációkat előkészítő konferencián és melyik 
évben (l ót, 1946, 47.)? Hol tarthatjuk az evangélizációt (templom, nagy
terem)? Melyik időpont legalkalmasabb a helyi viszonyok között az esti 
főciőadásira? A helyi viszonyok szerint mikor legalkalmasabb a férfiak, asz- 
szonyok, leányok, gyermekek, ifjak összegyűjtése és hol? Reggelenként a köz 
pontban istentiszteletre vagy bibliaórára (bibliakörre), vagy pedig a gyüle
kezet különböző pántjaira vándorló házi bibliaórára lehetne-e gondolni' 
A gyermekkel való foglalkozás kérdése (lásd később)? Van-e közös Imádságot 
és bibliakört beszélgetést gyakorló összejövetel? Ki szolgálhatna esetleg a 
gyülekezetből énekkel, szavalattal, zeneszámmal (az anyag kiválasztása csak 
az evangélizáló lelkész előzetes hozzájárulása után történhet)?

2. Hivogatás: Meghirdetés szószékről. Nyomtatott meghívók? Röplap 
osztaga lás? Házról-házra járás röplapokkal? Személyes hivogatás? Hívogató 
hadjárat gyülekezeti tagok bevonásával? Plakát? Helyi sajtó? Mozihirdetés?

.'t. Imádságos hátvéd: Gyülekezeti hibliaórán, imoiközösségekbcn imád
kozni a készülő evangólizációérl.

4. Egyéb előkészület: Az evangélizáció munkásai elhelyezésének elő
készítése (lehetőleg nyugodt helyen, ahol napközben bármikor van lehető
ségük a meditációra). Templom, terem rendezése (világító eszközök kellő 
számban). Az evangélizációt végzővel való előzetes megállapodás után helyi 
énekkari számok, esetleg szavalatok előkészítése.

B) Az cvaugélizálő lelkész részéről:
1. A fentebbi tájékoztatás bekérése a helyi lelkésztől és tanulmányozása. 

Az előző evangéliizátóval az érintkezés felvétele: Volt-e valami különösebb 
lapas^fálata akár a gyülekezette), akár lelkipásztorával kapcsolatban?

2. Iratterjesztési anyag összeállílása, — tekintetbe véve a helyi lelkész- 
idevonatkozó tájékoztatását. Az evangélizáló előadás-sorozat témáival kap
csolatosan olcsó és valamivel drágább kiadványok összeválogatása, általános 
anyag (Biblia stb.). Az Élő Víz legfrissebb számából előre mutatványszámok 
kérése az evangélizáció befejező napjára. Az anyag lekütdése előre. irat- 
terjesztő kijelölése és utasítással való ellátásit. Az iratterjesztési munkálatra 
egyik munkatárs is szántba jöhet.

3. Ének-tanítási terv: Önmaga, vagy melyik munkatárs tanítja? Melye
kéi (az evangélizáció témáihoz válogatva)? A szöveg kézreadásáról való gon 
doskodás. (Régi Magyar Istenes Énekeket az t'j Harangszó kölcsönöz meg
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felelő példányban. Az evaíVgélizáció alatt eladásra is lehet bocsátani, a többit 
használat után azonnal visszaküldeni. —  Az evangélizációkon általában 

3 énekeskönyv anyagából válogatva énekelünk: Dunántúli, vagy a helyi 
templomi énekeskönyv. Régi Magyar, Énekem az. Ür.) Énekkari számok, 
vagy szólóének számok előkészítése, az ének kiválasztásával, az evangélizáló 
munkatársi, vagy helyi erőik bevonásával. Ugyanez áll zeneszómra vagy 
szavalatra. (Turmezei-versek.)

4. Munkabeosztásánál; összeállítása, a munkatársak feladatával együtt. 
Ennek megküldése -— az evangélizáció alapigéivel, témáival együtt .— 
a helyi lelkésznek és evangélizáló munkatársaknaik. Érkezésünk jelzése 
.a helyi lelkészhez.

5. Uj Harangszónak és Elő Víznek előre megírni az evangélizáció helyéi, 
dátumát és munkásainak nevét, leközlés céljából.

TEENDŐK AZ EVANGÉLIZÁCIÓ ALATT.

Az evangélizáció szokásos kerete:
1. Evangélizáló előadássorozat a helyileg legalkalmasabb esti órában
2. Utóösszejövetel a hét második felében bárom vagy négy alkalommal, 

ez előző után, a keresztyén élei gyakorlati kérdéseiről (imádság, ige, közös
ség úrvacsora, szolgálat, tized stb.)

•3. Külön összejövetelek férfiaknak, ifjaknak, asszonyoknak, lányoknak, 
esetleg még presbitereknek, lehelőleg legalább kétszer.

4. Gyermekekkel való foglalkozás. „Vasárnapi iskolai őrák“  tarlósa, 
sorozatosan, legalább kétszer. Erre személy szerint meghívandók a gyüleke
zetben már működő vas. iskolai vezetők, továbbá a vas. isik. vezetőnek 
alkalmas ifjak és lányok, akik mintegy inimtatanításból tanulnak az órából. 
Velük a bét végén külön vezetői megbeszélés, ahol a vasárnapi iskolai munka 
végzéséhez a legszükségesebb felvilágosítást megkapják, a most megindítandó 
vagy már folytatódó munkát megbeszélik. A figyelem felhívása a vas. iskolai 
munka anyagközlő és irányító lapjaira (Vasárnapi Iskolai Vezető. Ára havi 
2 Ft. Megrendelhető Győr, II. Petőfi-tér 2.). A vas. iskolai munkába álló 
vezetők igényeljenek kérdőlapot a vas. iskolai központtól (Veöreös Imre, 
Győr, Ráth Mátyás-tér 1.), hogy az országos munkában számontarlhassák 
őket. Ugyancsak megállapítandó a helyi lelkésszel és a vezetőkkel a további 
helyi előkészítő ideje és helye. A gyermekekkel való foglalkozásnak másik 
lehetősége különösen olt kívánatos, ahol nem lelkész tanítja a hittant (fjiiákj: 
sorozatos hittanóra, kerek egészet adva, pl. a második hitágazat magyarázata. 
A gyermekkel való foglalkozásra legjobb az iskolai tanítás első vagy második 
órája (Elkérni!) A vas. isk. órákat a női munkatárs végezheti, a hi'tanóráikat 
az evangélizáló lelkész tarfsa. Az evangélizáción tartandó vas. iskolai órásra. 
« helyi vas. iskola megindítása, ill. elmélyítése érdekében! van okvetlen szükség.

5. Kegyet énként a központban istentisztelet vagy bibliaóira (ha a részt
vevők bele tudnak kapcsolódni: bibliaikor.) Ha kívánatosabbnak látszik: 
minden nap a falu más és más pontján háznál tanítóit bibliaóra, azon 
környék számára.

6. Házi látogatás a délelőtti órákban betegeknél, öregeknél, különösebben 
lelkipásztor! szolgálatra szorulóknál a helyi lelkésszel, Mindenütt lehetőleg 
házi áhitat is.

7. Magánbeszélgetésre alkalom nyújtása a hét második felében. Az 
úrvacsorát megelőzően pedig a  magángyónás ismertetése, és hirdetése egy 
nappal hamarább.



8. Az evangélizáciö végén „morzsaszedés" lehetséges, bár tapasztalni., 
szerint jobb csupán közös hálandó imádságokba gyűjteni azt, amit bennünk 
Isten Lelke elvégzett.

9. Utolsó napon úrvacsoraosztás.
10. Naponként imaközösség az evangéiizáció áldásaiért.
11. Naponként az evangéiizáció munkásainak és a helyi lelkésznek 

(lelkészcsaládnak) megbeszélése a tapasztaltaikról, teendőkről s közös imádsága.
12. Naponként a gyülekezetnek énektanulási alkalom (a főösszejövetel 

elölt).

.Más teendők;
Fontosabb udvariassági látogatások (felügyelő, testvéregyház lelkésze,, 

tanítóik stb.). Naponként az evangélizáló előadás után hirdetés: másnapi 
alkalmaik helye és ideje; az irattérjesz lésből mindennap egy olcsóbb és egy 
valamivel drágább iraitira felhívni a figyelmet, ami kapcsolódik az aznapi 
előadáshoz; a hét végén az ofí'artórium hirdetése az evangelizációs munka 
javára (a tapasztalat szerint jobb nem naponként hirdetni, hanem sűríteni 
az utolsó két napra, de akkor külön szólva az Istentől megajándékozott lélek 
hálájáról s a célról; az evangélizáló mimika mellett óéiként a kühnisszió is. 
említendő). Az utolsó napok egyikén; egyházi lapok ajánlása, Üj Harangszó, 
Élő Víz, Missziói Lapok. Az Élő Vízből mutatványszámok osztogatása. Ugyan
csak a végén: nyári konferenciákra (Gyenasdiás stb.) a figyelem felhívása, 
fiú- és leánynépfőiskolára (megnevezve az ajánlott helyet) a figyelem fel
hívása. Emlékeztetés a vasárnap esti országos láthatatlan' közös imádságba 
való bekapcsolódásra. A hét második felében a helyi lelkésszel az utómunkái 
megbeszélése (tartalmilag lásd alábbi), s a következő hét helyi gyülekezeti 
alkalmainak az utolsó összejövetelen való hirdetése.

TEENDŐK AZ EVANGÉLIZÁCIÓ UTÁN.
1. Az ülőmunka keretei: .Gyülekezeti bibliakör közös imádsággal. Gyüle

kezeti munkások előkészítő összejövetele, mely beleszövődhet az előbbibe.. 
Vasárnapi iskolai vezetői összejövetel. Házi istentiszteletek. Ifjúsági össze
jövetel. És a szokásos gyülekezeti alkalmak. Különösen házi látogatások.

2. Egyes azonnali- teendők: Beszámoló küldése az evangélizációról a- 
püspöki hivatalnak a helyi lelkész és az evangélizáló lelkész részéről külön-- 
külön.

Híradás az evangélizációról az Élő Vízben és az Üj Harangszóban..
Iratterjiesztési elszámolás.
Az offertóriumból az evangélizáló munkások útiköltségének kifizetése.. 

A fennmaradó összeg beküldése az evangélizációt végző szervnek (dunántúli 
egyházkerületben a püspöki hivatalnak).

Kölcsönkért Régi Magyar Istenes Énekek el nem adott példányainak 
visszajuttatása a Harangszó könyvesboltjába.

3. Félévvel, egy évvel később: Egy-két napos hitmélyítő konferencia 
a helyi gyülekezetben az eVangélizáció munkásainak szolgálatával.

14/XV/1947—48. szám. Scholtz László budapesti evangélikus lellcész- 
Vezérfonalat írt tavaly megjelent Evangélikus Konfirmációi Kátéjához. Köny
vének bevezetésében tárgyalja a konfirmáció vitás kérdéseit, azután 19 órára 
osztva, tárgyalja a Konfirmációi Káté anyagát, Minden óra tárgyalásánál 
teológiai magyarázatot, bőséges tanítási vázlatot közöl és illusztrációkat is 
nyújt. Függelékképen közli a konfirmációi istentisztelet rendjét. A három- 
íves vezérfonal január végére jelenik meg a Luther Társaság kiadásában.
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Sebőit/ László Konfirmációi Kátéja teológiai és gyakorlati szempontból jeles 
munka. Gazdagodásnak érzem tehát a vezérfonal megjelenését, mely bizo
nyára növelni fogja konfirmációi oktatásunk céltudatosságát s a konfirmációi 
anyag pedagógiai és teológiai feldolgozásának 'értékét. Hasznát láthatják 
azok is, akik más konfirmációi kátét vezetlek be.

15/XV/1947—48. szám. A vallás- és közokt. miniszter úr f. évi január 
hó 5-én kelt 185.971/1948. X. a. sziámii átiratálban közli, a honvédelmi minisz
ter 32.588. Eln.-—1946. számú iratát, mely szerint a lakóhelyükön elhalálozott 
visszatért hadifoglyokat honvéd temetésben kell .részesíteni, .Ily temetéseket 
tehát a hozzátartozók kívánságára hősi temetőkben, ingyenes sírhely jutta
tásával és a tábori lelkész ingyenes közreműködésével kell végrehajtani. 
Ingyenes sírhely juttatandó a kerületi parancsnokság székhelyein lévő oly 
helységekben is, ahol hősi temető, vagy hősi tetnetőrészleg áll rendelkezésre.

Katonai temetésben részesítendő az a visszatért hadifogoly, aki a haza
térés időpontjától (hadifogoly igazolvány keltétől) számított két éven belül 
halálozott el, s hozzátartozója hatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolja, hogy 
a .haláleset a hadiszolgálattal, vagy a hadifogságban szerzett egészségrontással 
okozati összefüggésben áll.

Oly helységekre, ahol a község a temető tulajdonosa, a .beliigyminisz- 
ler a közigazgatási hatóság útján intézkedik.

Midőn ezen rendelkezéseket közlöm, egvszesmind bizalommal kérem 
lelkésztestvéreimet, hogy saját hatáskörükben a rendelkezés lehető végre
hajtásáról gondoskodjanak, enyhítsék a hadifoglyok .hozzátartozóinak fáj
dalmát és gondjait ingyenes sírhely juttatásával és ingyenes lelkészi szol
gálat biztosításával.

16/XV/1947—48. szám. A VKM. űr f. évi január hó 8-án kell 56.100/ 
1948. IV. ii. o. számú iratálban közli, hogy 1948. évi szeptember hó 1-től 
kezdődő hatállyal hivatalból végelbánás alá vonja mindazokat a tanítókat, 
akik eddig az . időpontig a teljes szolgálati idejüket, vagy 65. életévüket be
töltik.

Vonatkozik ezen rendelkezés mindazokra, akik szolgálatukat az 1908. 
év folyamán, vagy ennél korábban kezdték, továbbá azokra, akik 1883. szep
tember hó 1. előtt születtek.

A miniszter úr kijelenti egyszersmind, hogy „az állás és jövedelem- 
nélküli nyomorgó fiatal tanítók nagy számára tekintettel, szolgálati idejét 
már betöltött tanítót csak a legkivételesebb és legszükségesebb esetiben fogja 
a tényleges szolgálatban visszatartani. 1A 7000/11925. M. E. számú rendelet I. 
fejezet 8. pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően e tárgyban egyházi 
vonalon csak az egyházi főhatóság előterjesztését fogja tárgyalás alá venni 
s közvetlenül beterjesztett kérelmeket tárgyalás nélkül irattárba fogja helyez
tetni.

Felkérem a gyülekezetek lelkészeit, hogy nyugdíjazásra kerülő tanító- 
ieslvéreinkre vonatkozó (bejelentést az egyházmegye espereséhez eljuttassák 
és pedig a következő kérdésekre adott válaszolással:

1. név, 2. működési hely és jelleg, 3, születési idő, 4. a tanítói oklevél 
megszerzésének időpontja, 5. a szolgálat megkezdésének időpontja, 6. eset
leges megszakítások a szolgálatban.

Az egyházmegyék espereseit .pedig bizalommal kérem, hogy az egyház
megyéjükben nyugdíjazásra kerülő tanítókra vonatkozó összesített kimutatást, 
mely a fenteibb közölt rovatokra adott válaszold alapján készül, elkészíteni 
saját használatukra nyilvántartani s a kimutatás 1 példányát hozzám f. évi 
február hó 25-ig tájékoztatás és nyilvántartás céljából felterjeszteni szíves
kedjenek.
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17/XV7I947—48. szám. A V KM. f. évi január hó 14-én kell 30.303/1:948. 
II. fő. o. számú iratában tudatja, hogy a lelkészek (helyi javadalmának érté
kelése s fizetéskiegészítő államsegélyük megállapítása megtörtént s erről 
hivatalos értesítést kapnak. A megállapítás ellen észrevétellel élhetnek azok, 
akik azt sérelmesnek ítélik. Erre vonatkozó kérések, megfelelő bizonyítékok 
közlésével, az egyházmegye esperese útján hozzám terjesztendők.

Adott esetek alaipján hangsúlyozottan közli a miniszter úr, hogy csak 
hivatalos úton benyújtandó kérvényeket, vagy megkereséseket vehet figye
lembe. Kifogásolja, hogy egyesek közvetlenül intéznek hozzá megkeresést, 
vagy kívülálló személyek közbenjárását kérik folyamodásuk, avagy panaszuk 
elintézésénél. A közigazgatási rend megsértésén kívül ezek súlyos többlet
munkál okoznak, miértig a jövendőben az ilyen megkereséseket kénytelen 
figyelmen kívül hagyni. Nevüket az1 egyházi főhatósággal közölni fogja.

18/XV/1947—48 .szám. Utalással az 1947. évi egyeteme s közgyűlés 
jegyzőkönyvének 79. pontjára, bizalommal kérem a hátralékban lévő gyüle
kezeteket, hogy az Orsz. Protestáns Árvaház javára 1947-ben tartott offer. 
tóriumok egyhairmadát az Orsz. Prot. Árvaház cimére (Budapest, VII., Rózsák- 
tere 1.) 45.816 postatakarékpénztári csekkszámlára haladéktalanul megküldeni 
szíveskedjék. Ugyanezt kérem az áldozócsütörtökön tartandó áirvaházi offer- 
iáriumra vonatkozólag is.

Az offertórium kétharmada további intézkedés céljából az egyházkerü
let pénztárába küldendő ellennyugtával. A jótéteményben meg ne 'restüljünk!

19 XV/1947—48. szám. Tájékoztatásul közlöm, hogy Túróczy Zoltán 
püspök, egyházunk vezetőségének kérelmére egyházkerületének közigazgatási 
vezetését további intézkedésig átvette.

20/XV/1947—48. szám. Tudomásulvétel és az érdekeltekkel közlés céljá
ból közlöm, bog}- a Magyar Államvasutak (Igazgatósága a Vallás- és Közokta
tásügyi Miniszter úr. közbenjárására 98.564/947. C. I. számú iratával azon 
hitoktatók részére, akik egyházi {elsőbbségük állal egy. tanévre szóló meg
bízás mellett kizárólag hitoktatói teendők ellátására megbízólevéllel kikül
dettek és egyéb lelkipásztori teendőket legfeljebb csak másnak akadályoztatása 
eesetén kisegítésképen teljesítenek, arcképes igazolványt engedélyezett. Arc
képes igazolvány tehát annak az óraadó hitoktatónak jár, aki teljes óra
számmal működik és csakis hitoktató. Az igazolvány kiváltásához szükséges 
térítési szelvényt a vallás- és közoktatásügyi minisztérium számvevősége állít ja 
ki az iskola igazgatója által igazolt és felterjesztett kérelem alapján.

21/XV/1947—48. szám. A VKM. úr f. évi január hó 15-én kelt 30.323/948. 
II. fő. oszt. számú iratában közli, hogy az ország pénzügyi helyzetének és 
érdekeinek szem előtt tartásával továbbra is támogatni kívánja a vallási 
 célokat szolgáló épületek, iskolák háborús kárainak helyreállítását. Szüksé
ges azonban, hogy a háborús károkra vonatkozó jelenlegi adatok az egyes 
egyházközségek vallásos célokat szolgáló épületeire és belső berendezésükre 
vonatkozólag rendelkezésére bocsátassanak.

A miniszter lír megkeresése alapján felkérem a következő adatokai 
tartalmazó jelentés sürgős összeállítására:

1. Külön kérem megállapítani a templom, iskola és egyéb egyházi épület 
(lelkészlakás, missziói otthon, stb.) háborús kárait.

2. A károkat és a helyreállítás költségeit az ügy sürgősségére tekintettel 
helybeli iparos állapítsa meg és azt a lehetőség szerint a községi elöljáró
ság igazolja.

3. A belső berendezés kárai közül a nagyobb károk veendők kimutatásba.
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4. A kimutatás az egyházmegye espereséhez február hó 16-ig beterjesz
tendő, ahonnan a bejelentéseket összesített .kimutatással február hó 20-ig- 
kérem hozzám felterjeszteni.

5. .A miniszter úr hangsúlyozza, hogy a megküldött adatok csak tárgya
lási alapul szolgáltiak s a segélyek tényleges megadására és mértékéire semmi
féle határozott ígéretet nem tehet. Az adatszolgáltatásiban részt nem vevő 
gyülekezetek azonban semmiesettre sem számíthatnak az. esetleg lehetővé 
váló támogatásra.

Az Űr békessége legyen veletek!
Budapest, 1948. évi január hó 22-éji.

1). Kapi Béla s. k.
a dunántúli egyházkerület püspöke.

Túróczy Zoltán s. k.
a tiszai egyházkerület püspöke.

I). Óid áss Lajos s. k.
a bányai egyházkerület püspöke.

Dr. Csengődj- Lajos s. k.
esperes

a dunáninneni egyházkerület 
püspökihelyettese.

Új egyetemi leányotthon!
nyitott a megalakulóban levő Evangélikus Diákszövetség ,a Luther Szövetség
gel karöltve Budapesten, IV. kér. Somogyi Béláját (volt Károly körút) 24. sz. 
alatt. Az intézményt Dezséry László egyetemi lelkész Vezeti. A lelkészek 
figyelmét felhívjuk az egyházi jellegű olcsó és családias kollégiumra. Havi 
40 forintért lakást és reggelit kapnak a bentlakók. A még rendelkezésre átló 
néhány üres helyre a felvételi kéréseket Itezsérj- László lelkész, Budapest, 
XI. Fehérvári út 15. szám alá lehet küldeni.

Többek kérésére
közöljük, hogy lelkészek és családtagjaik részére egyszeri utazásra jogosító- 
félárú igazolvány havonként egyszeri a következő úton szerezhető. A kérvény 
szövege: „Magyar Közlekedésügyi Miniszter Űr! Tisztelettel kérem, hogy 
részemre (feleségem részére, gyermekem részére — kiírva a teljes nevét; 
ha együtt utazik a család, akkor elég így: és családom részére, 3 személyre) 
egyszeri utazásra jogosító félárú igazolványt engedélyezni és kiállíttatni méi-
Iáztassák. Címem; ............................  Fogadja Miniszter Űr kiválói tiszteletem
őszinte kifejezését." Dátum, aláírás, lelkész. — tA kérvényre esperesi vagy 
püspöki hivatallal a következő záradékolás vezetendő rá: „Fenti lelkész 
szolgálati viszonyát hivatalosan igazolom." Dátum, aláírás, pecsét. Az így 
elkészített kérvény a következő címre küldendő egyszerű tevéiben: Magyar- 
Közlekedésügyi Minisztérium Jcgylkezelősóge Budapest. VII., Doh-utca 75—81. 
II. cm. 226. Az igazolvány utánvéttel érkezik. Az igazolvány kiállításának 
ára 3 forint, az utánvét kb. ugyanannyi. Amennyiben valaki személyesen 
váltja ki a megadott címen, csak a 3 forint kiállítási díjat fizeti. Postán 
egy héten belül szokott megérkezni.

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



Reggeli könyörgés alapigéi
1948. február 1-től 29-ig.

Hatvanad vasárnap hete: Február 2. Jak. 1, 22—27. Február 3. Márk 
2, 15—19. Február 4. Márk 6, 1—ö. Február 5. I, Kor. 3, 6— 10. Február
6. Zsid. 3, 7—44. Február 7. Zsid. 6, F—8.

Ötvened vasárnap hete: Február 9. Lukács 13, 31— 35. Február 10. 
Lukács 9, 18—26. Február 1(1. Zsolt. 57, 2—12. Február 12. Lukács 9, 
57/l>— 62. Február 13. Ezs. 58, 1—8. Február 14. Máté 6, 1—8,

Invocavit vasárnap hete: Február 1(6. Jak. 4, 1—40. Február 17. II. 
Kor. 6, 14—1(8; 7, 1. Fehruár 1/8. II. Móz. 24, 12—,18. Február 19. Zsid, 
12, 1—7. Február 20. Máté 16, 21—38. Február 21. Máté 12, 38—45.

Rcminiscere vasárnap hete: Február 23. Ján, 7, 14—il8. Február 24. 
Csel. 5, 17— 29. Február 25. Máté 21, 2,8—32. Február 26. Lukács 12, 2— 12. 
Február 27. Zsid. 5, 4— 10. Fehruár 28. Máté 21, 33—44.

Konfirmációi oktatáshoz vezérfonalat
adott ki Scholz László budapesti l̂elkész, Bevezetőjében tárgyalja a konfir
máció vitás kérdéseit, azután a tavaly megjelent Evangélikus IKonfirmációi 
Kátéja alapján 19 órára osztva közöl minden óra tárgyánál teolc;|iai magya
rázatot és hő tanítási vázlatot, megfelelő illusztrációval. Függelékképpen a 
konfirmációi istentisztelet rendjét közli. A más konfirmációi káték aíapján 
tanítók isi használhatják a könyv teológiai magyarázatait és példatárát. A 
vezérfonal ára 6 Ft. Megrendelhető Zuglói (Luther^Szövetség Budapest című, 
19.880. számú estekkszándíán az östszeg előzetes beküldése mellett. A konfir
mációi káté (ára: 1.50 Ft.) pedig a Luther Társaság címén, Budapest VII., 
üliői-út 24. kapható. i

Baross-nyomda (Harangsió nyomdája), Konc* Józseí Gyír, Andrássy-ót 24. Tel.: 7-63.


