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LÖHE VILMOS: HÁROM KÖNYV 
AZ EGYHÁZRÓL. Fordította: D. 
Raffay Sándor. FÖbé kiadása. Buda
ipest, 1948. Ára 10 forint. 95 oldal. 
—  Ez a százéves írás az evangélikus 
teológia és építő irodalom örökértékű 
gyöngyszemei közé tartozik. Az egy- 
házfogálomnak határozott és világos 
konfesszionális teológiája. A három 
rész címe mindjárt jelzi is a gondo
latmenetet: az egyház, az egyházak, a 
lutheri egyház. A mai teológiai gon
dolkozás alázatos dialektikája mellett 
kissé masszívan hangzik, némely fen- 
költ megállapítása az evangélikus 
egyházról, de ez az érzésünk szétper- 
zselődik a kicsapó forró egyházszere
tet lángjában. Egyébként e tekintet
ben önmagát is helyesbíti Löhe Vil
mos: például a 41. oldalon az evan
gélikus egyházat a „ t e l j e s  igazság” 
(v, ö. I. Kor, 13, 9!) birtokosá

nak tartja, a kővetkező oldalon már 
alázatosabb és helyesebb megállapí
tásnak ad helyet: a részegyházak kö
zött a „ l e g t ö b b  igazsága”  van; de 
azért még ingadozik a kettő között 
(43. oldal 13—<16. sorok), pedig nagy 
a különbség: az egyik megállapítás az 
albszulutum, a másik relatívum. A mai 
vibráló, poláris teológiai légkörben 
megnyugtató a feszültségmentes, hatá
rozott és lecövekelt teológiai monda
tokat olvasni. A  könyv tulajdonkép
pen hatalmas h im n u s z  az egyház
ról. Egyetlen evangélikus lelkipásztor 
könyvtárából és legkedvesebb olvas
mányai köziül sem hiányozhat. Ne
künk, magyaroknak külön érték, hogy 
Raffay Sándor ezeknek a gondolatok
nak magyar megszólaltatása közben 
készült a küzdő egyházból a diadal
mas egyházba.
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+ P A P I  I M Á D S Á G O M  +
Amint bizonyos idő szükséges a lelkipásztori szolgálatban ahhoz, 

hogy hivatásunkban való tehetetlenségünket személyesen megtapasz
taljuk, éppenúgy idő szükséges annak a személyes tapasztalására is. 
hogy a Szentlélek nem fog helyettem dolgozni, hanem nekem kell 
magamat engedelmesen az ő rendelkezésére bocsátani.

„Szíves készséggel adom és hajlítom számat és szívemet: 
készen vagyok, hogy a népet tanítsam.“

Ennek a mondatnak az első fele sokáig csak udvarias kifeje
zésnek tűnt fel előttem. Ez természetesen következett abból, hogy 
amíg tehetetlenségemet át nem éreztem annyira, hogy kénytelen vol-~ 
tam Szentlélekért folyamodni, addig vétkes önbizalom uralkodott raj
tam. Nagyon megelégedett tudtam lenni egy-egy sikerültnek gondolt 
részlet miatt, még ha úgy egészében nem is voltam elégedett vala
milyen munkámmal vagy igehirdetésemmel. Egyszer nagyon tetsze
tős irodalmi formát találtam egy nehéz szolgálat elvégzéséhez és 
megint csak utólag döbbentem arra, hogy a feladat könnyebb végét 
fogtam meg s valójában hűtlenséget követtem el. Mikor azonban Jób 
könyvének 33. fejezete 26— 29. versei teljesedtek rajtam: Isten 
kegyelmébe vett,- hog^a*?Ő színét nézhessem örömmel és emberek 
előtt is énekelhettem és mondhattam: „Vétkeztem és az igazat el
ferdítettem, de nem eszerint fizetett meg nekem, megváltotta telke
met a sírba szállástól és egész valóm a világosságot nézi“ —  nagy 
változás történt velem. Boldog szolga lettem. Egyszerre benső öröm
mel, munkára éhesen és még az engedelmességnél is alázatosabb és 
odaadóbb érzéssel tudtam mondani ennek az imádságnak most már 
új jelentőséggel megtelített két szavát: Szíves készséggel! Ráébred
tem a szolgálat örömére. Ez az egyetlen titka annak, hogy a vocatio 
internét meghálálhassam. A megélhetés gondjaihoz semmi közöm 
többé, —  olyan súlyosak nem lehetnek ezután, hogy a szolgálatot 
megakadályozzák. Szolga vagyok, akinek az ő Ura megadja mindazt, 
amire szüksége Van, hogy szolgálhasson. Meg is adta mindig. De azért 
adja meg, hogy szolgálhassak.

A boldog szolga szíves készségével adom és hajlítom tehát számat 
és szívemet. A  sekrestye-imádságnak eredeti németnyelvű szövegé
ben azonban nemcsak szájról és szívről van szó. „Meinen Mund und 
meine Zunge und meín Herz.“ „Számat, nyelvemet és szívemet. Ügy 
értem ezt, hogy szíves készséggel adom, ajánlom fel a szolgálatra 
hallgatásomat is, beszédemet is és egész bensőmet is. Bizony, ez oda
adást jelent. Szíves és készséges odaadást. Nem félembert, hanem 
az egészet. Ha senki nem szolgálhat két Űrnak, —  Isten szolgája 
a legkevésbbé. „Nekünk egy Urunk van, a Jézus Krisztus, aki által 
van a mindenség, mi is ő általa." (I. Kor. 8, 6.) A  lelkipásztori és 
igehirdetői tisztség elkerülhetetlen csődje az, ha. nemcsak a világ 
próbál kiegyezkedni velünk, hanem mi is a ^világgal. Ha a világ
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mondja rólunk ezt a nagyon tetszetős kifejezést: „a pap is ember", —  
ravasz csábítás ez; ha én mondom magamról, már csak félig lehetek 
pap. Már két Úrnak szolgálok. Már kiveszett belőlem a szíves kész
ség, a szolgálat már csak kötelesség.

Ebben az imádságban nagyon szeretem ezt a felajánlkozást: 
adom és hajlítom. Benne van, hogy én egészében adom oda minden 
képességemet arra, hogy Isten Szentlelke felhasználja, de ez bizony 
sokszor nyers és alkalmatlan. Számat, nyelvemet, szívemet aszerint 
kell hajlítanom, ahogy Isten Lelke kívánja tőlem. Valamikor nagyon 
terhesnek éreztem azt, hogy öltözésben is, utcán-menésben, társaság
ban való viselkedésben, bárhol való beszédben különböznöm kell a 
világ fiaitól. Ez az apró-cseprő folytonos önmegtagadás nehezemre 
esett. Aztán ez is elváltozott éppen Isten kegyelméből, éppen a Szent
lélek titkos munkája alatt szíves készségre és ma már örömmel mon
dom és érzem, hogy valóban szívesen és örvendezve adom és hajlítom 
Uram szolgálatára számnak, nyelvemnek, szívemnek minden kész
ségét.

Ez ;gz odaajánlás maradéktalanul szükséges ahhoz, hogy ki mer
jem mondani a nagy szót: készen állok, Uram, arra, hogy a népet 
tanítsam. Melyik népet? Istennek elszéledt gyermekeit. A  kemény 
nyakúak, engedetlenek, hitetlenek, csak szájjal közelgetők népét ép
pen úgy, mint az Isten beszéde után éhezőket és szomjazókat; —  
a kereszt ellenségeit éppen úgy, mint a kereszt megváltottjait; azo
kat, akik nem is tudják, hogy van Szentlélek, éppen úgy, mint azo
kat, akik Szentlélekért folyamodnak, és félelemmel és rettegéssel 
vigyáznak arra, hogy Isten Szentlelkét meg ne szomorítsák. Micsoda 
vakmerőség volna a magam erejéből vállalkozni arra, hogy tanítsam 
a népet, amelyikben együtt van a búza és az álbúza, a bűnben meg
átalkodott és a bűneit sirató, a halott és az újonnan született, az én 
Uramnak a jobbkeze és balkeze mellé kerülő egyaránt. Tehát a 
Bárány menyegzőjének hivatalosai is és a „pokol hivatalosai" is, —  
azok is, akiknek kegyelemre és azok is, akiknek ítéletre hirdettetik 
az evangélium. Ha én készen vagyok arra, hogy ezt a népet tanítsam, 
akkor én már leszámoltam az egyéni életemmel; amennyire csak 
tőlem telik, teljesítgetem az önmegtagadást; számat, nyelvemet, szí
vemet, egész életemet önmagámban való bizakodás nélkül alázatosan 
és engedelmesen, szívesen és örömest az Úr szolgálatára adtam. Ezért 
igen nagy dolog számomra az, hogy ezt imádkozni merem.

Csak egyet kell mindig világosan éreznem ennél a mondatnál. 
Azt, hogy a Szentlélek nem fog helyettem dolgozni, hanem engem 
fog dolgoztatni. Teljes készséggel kell készen állnom. Válogatás nél
kül, elfáradó csüggedések nélkül. Sámuel szavával kejl mondanom: 
Szólj Uram, mert jól hallja a te szolgád . . . Mikor ezt mondom, a bol
dog szolga örömével nézek Uramra és várom parancsait.

Kemény Lajos.



A  g y ü l e k e z e t  i m á d s á g a

Modern oratio oecumenica
Barth Károlynak, a legnagyobb élő protestáns teológusnak magyar- 

országi látogatása alkalmából közöljük ezt az imádságot. /.9í7 október 12-én 
a báseli M ünster-ben mondotta el l. János 5, í  alapján tartott igehirdetése 
után. Etelközei, hatalmas imádság.

Urunk és Istenünk a te Fiad a Jézus Krisztus által! Megaláz
tad magad, hogy bennünket megfoghatatlan módon felemelj. Sze
génnyé lettél, csakhogy gazdaggá tégy minket. Szenvedtél és meg
haltál. hogy általa szerezz számunkra szabadságot és életet. És ez, 
óh örök irgalmasság és jóság, ez a te hatalmad és méltóságod: Te
remtőnk és Urunk, ez az a dicsőség, amelynek fényében dicsérünk 
téged s amelyben az általad számunkra engedélyezett napokat még 
tölthetjük. Hála legyen ezért tenéked.

Mikor most hálánkat elmondjuk, mindjárt feléd is fordulunk 
azért, hogy eléd tárhassuk mindazt, ami annyira érthetetlennek és 
megoldhatatlannak tetszik értelmünk számára, ami segítségért kiált 
látásunk szerint. Kérünk, gondolj ránk és könyörülj rajtunk mind
nyájunkon, akik nélküled semmit sem tehetünk, a te kegyel mességed 
szerint most is és az örökkévalóságban is.

Szánd meg egyházadat a földön szétszórtságában és szétesettsé- 
gében, gyengeségei és tévelygései közepeit 1

Szánd meg a te népedet, Izraelt, hiszen oly vak annak az üdvös
ségnek meglátására, amely először hozzá jött és közüle támadt.

•Szánd meg a pogányokat, a régieket és újakat, a távoliakat és 
közelbenlévőket, az istenteleneket és a bálványok imádóit, mindazo
kat, akik előtt még nem fénylett fel vagy nem fénylett fel igazán 
neved!

Szánd meg a föld kormányait és népeit tanácstalan békesség
én igazság-keresésükben.

mindazt a zűrzavart, amelybe emberi fáradozásunk jutott a tu
domány, nevelés és oktatás terén,

és a házaséletben és a családokban felmerült sok nehézséget!
Szánd meg a ma megszámlálhatatlanul sok éhezőt, nyomorgót, 

üldözöttet és hontalant, a testileg-lelkileg betegeket itt is és bárhol 
is. a magukra hagyottakat, a foglyokat és mindazokat, akiket emberi 
büntetés sújtott.

Szánj meg mindnyájunkat a kísértés és a halál óráján!
Urunk, mivel hisszük és tudjuk, hogy te már győztél és hogy 

veled együtt már mi is győztünk, hozzád kiáltunk: mutasd meg bál
áz első lépcsőfokot az általad kiharcolt szabad utón! Ámen.

Barth Károly. —  Fordította: Benczúr László.
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Tem etési imádságok

Mindenható, irgalmas és örökkévaló Isten! Akinek végzése 
szerint meg kell" halnia az embernek a bűn miatt, de akinek végzése, 
hogy ne maradjunk örökre a halál hatalmában, mert. meggyőzted 
a halált egyszülött Fiad, a Jézus Krisztus által, akiben bűn nem 
találtatott és halála által a mi halálunk elnyeletett. Kérünk fordítsd 
felénk a Te atyai orcádat; add kegyelmedet, hogy valamennyien 
úgy tekintsük e koporsót, mint amely arra int: ha elérkezik hozzánk 
hívó szavad, á mi testünk is ismét porrá lesz és figyelmeztessen 
arra, hogy nincs ebben a világban maradandó városunk. Irgalmas 
Atyánk add kegyelmedet, hogy az örökkévalót keressük és úgy ván
doroljunk a Te szent akaratod szerint, hogy az utolsó napon örök- 
életre feltámadjunk. Ámen.

Imádság a svéd agendából. Fordította Rendeli György. Közli: Kása Pál.

Űr Jézus, aki halálod által elvetted a halál tövisét, engedd 
meg, hogy mi, a te szolgáid, hitben járhassunk azon az úton, ame
lyen vezetsz és végül békességben aludjunk el tebenned s felébred
jünk a te kedved szerint, könyörületed által. Urunk, aki élsz és 
uralkodói az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen.

Temetési kollekta az amerikai Lutheránus Egyház agendájából: Fordí
totta és közli: Kása Pál.

Gyermek temetésén.

Űr Isten, mennyei Atyánk! Te ezt a gyermeket a szent kereszt- 
ségben gyermekeddé fogadtad s most rövid küzdelem után magad
hoz vetted. Hálát adunk atyai irgalmasságodért és magasztaljuk 
nevedet a, vigasztalásért, amelyet a halál ellen a Te Fiadban a 
Jézus Krisztusban adtál. Alázatosan kérünk, add nekünk a Te Szent 
Lelkedet, hogy mi mind szívünk szerint megtérjünk Hozzád, olyanok 
lehessünk mint a gyermekek s egykor az örök örömre gyüjtessünk 
ugyanazon te szent Fiad a Jézus Krisztus által. Ámen.

.4 norvég agendából közti: Kása Pál.

 Jelen .szülnünk homiletikai munkaközösségeiben a következők dolgoztak:
Nyíregyházi munkaközösség: Balczó András, Csákó Gyula, Fábry István, 

Lábossá Lajos, Lovas Kovács András, Máczay Lajos, Tarján Béla, Tuiróczy 
Zoltáu. Vezette és a kéziratot összeállította: Megyer Lajos.

Celldömölki munkaközösség: Balázs Béla, Garatn Zoltán, Hubert István, 
Mesterházy Sándor, Molitárisz János. Vezette és a kéziratot összeállította: 
Szabó Lajos.

Békéscsabai munkaközösség: Dedinszkiy Gyula, Filippinyi János, Je
szenszky Tibor, Kincses Gusztáv, Linder László, Rohály Mihály, Sáfár 
Lajos, Dr. Szanday János, Sztik Gusztáv. Vezette és a kéziratot összeállí
totta: Mekis Adóm.

Budai munkaközösség: Danhausler László, Marschalkó Gyula, Ruttkay 
Elemér, Veöreös Imre. Vezette és a kéziratot összeállította: Benczúr László,

Pesti munkaközösség: iBrenner Imre, Csdba László, Gyöngyösi Vilmos, 
Gniinwalszky Károly, dr. Molnár Rudolf, Korén Emil, Plachv Lajos. Vezette: 
dr. Kékén András. A 'kéziratot összeállította: Muncz Frigyes.

Péesi munkaközösség: Balikó Zoltán, Kákty Zoltán, dir. Schulek Tibor, 
Szabó Gyula. Vezette és a kéziratokat összeállította: dr. Nagy Gyula.
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I g e h i r d e t ő  m ű h e l y e

Misericordias Domini vasárnap
SzAxzéki ige: János 14, I —6. Oltári ige: Ej. 2, 4— 10.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Jézus utolsó beszédei közül való ez az 
jge. Az utolsó vacsora után mondotta el Jézus. 1. vers. „tarassésthó" több, 
mint egyszerű nyugtalanság. Komoly, erős lelki megrendülésről van itt szó. 
...pisteuete" kétszer fordul elő, de nem külön két hitparanicsot jelent, hanem 
csak egyet: az Istenben való hit és a Krisztusban való hit összefügg 2. vers. 
,moné“ többese ,,monaj“  az UT.-foen itt és a 23. versben fordul elő, János
nál kedvelt „meno“  igéből származik, s állandó lakhelyet jelent. Itt a „hoti“  
szó célhatározói mondatot vezet be. 3. vers. ,ean“ nem kételkedést, hanem 
eredményt fejez ki: „Ha elmentem már, ismét eljövök.11 Ez többre is vonat 
kozhaitik: feltámadás, Szentlélek kitöltése, paruzia. A 18. vers a Szentlélek 
kitöltésére enged következtetni. F.z a vers nem ad alapot a léleknek a halál 
utáni állapotára vonatkozólag. A keresztyén embernek meg kell elégednie 
•azzal, hogy Isten gyermeke ott van, ahol Krisztus van. A lakóhely Krisztus 
maga. „Mi a menny az értelmes ember számára? Semmi más, mint Krisz
tus" (Luther) 4. vers. „Ahová én megyek, az utat oda ismeritek" (Mengej. 
Egyes fordítók szerint az út Krisztus útja: a szenvedés. A 6. vers már 
nem Krisztus óljáról, hanem a tanítványok útjáról szól, s ez az út pedig: 
Krisztus maga. ö  köti össze az .egét a földdel, embert az Istennel, de Ö 
vezet is el oda. Összekötő és vezető egy személyben, „alétheja": igazság, 
valóság. Jézus azt akarja itt kifejezni, hogy aki rajta kívül akar oda jutni, 
az nem helyes úton jár.

AZ ALAPIGE MAGVA. A hit vigasztalása: A magukra hagyástól félő , 
Ja ni tv ány ok jövője a: Atyánál Krisztus által készen van.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. .4 vasárnap jellege: Isten irgal
massága. Istennek van bűnbocsátó, vigasztaló irgalmassága. Itt éppen a 
vigasztaló irgalmasságát látjuk. Az oltári ige pedig Isten irgalmasságának gaz
dagságáról szól. -  Húsvét után vagyunk. A feltámadás tudatában örvendezni 
kellene. Mégis sok a nyugtalanító körülmény. A tanítványok is nyugtalanító 
körülmények között élnek. Jézus átéreztc övéi nyugtalanságát, tudta a nyug
talanságot kiváltó okokat, azokat nem szüntethette meg, de tanítványait 
erősíti, vigasztalja. Vigasztalása nem üres és nem olcsó szó vigasztalás, hanem 
komoly, életbevágó, üdvösségre vonatkozó erősítés. Vigasztalás látszik az 
igében. Hogyan vígasztal?

1. .4 tanítványok figyelmét a hitre utalja. Ez a legelső és legfontosabb. 
Vigyázz a hitedre: Minden egyéb dolog mellékes, első a hit. Nem általános 
hitről szól, hanem személyes, konkrét hitről! Csak a hit tart meg az-aggasztó 
körülmények között. Istenben való hit tart- meg Krisztus mellett és 'Krisztus
ban való hit az Isten mellett.

2.. Kész az üdvösséged. Krisztus megszerezte azt. .Az Atyánál Krisztus 
készít helyei. Ö azért jött, tanított, szenvedett, halt meg, hogy. számodra 
megnyissa a mennyet és olt helyet készítsen, üdvösséget adjon. Szenvedése 
s batáta üdvösségszerző cselekedet.

3. Ismét eljön. Krisztus megígérte eljövetelét. Szavát be is tartotta. 
Jézus eljött a Szentiélekben övéihez. Nem maradtak egyedül. Jézus ma is 
'betartja szavát. Szentlelke velünk van. Nincs egyedül az ember. Egyesek 
szerint e vígasztalások bizonytalanok, ingadozók. Jézus éppen ennek elkerü-.
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lésére különös súlyt helyez arra, hogy. ilyeneknek ne látszódjanak azo£_ 
„Ha nem így lenne megmondaná m.“ 0 mindent megmond. Nem akar 
bizonytalanságot.

4. .4 vigasztalás biztosítéka: saját személye. Ö a záloga unnak, hogy aimit 
mond: igazság,-valóság. Ö az út. Ö köt össze Istennel és Ö vezet el Istenhez. 
Magamtól ezt elérni nan tudóm. Személyes kapcsolat kell ide. Ezt pedig 
Krisztus teremti meg az ige által. 0 is ápolja ezt. Isten igéjét van hivatva 
hirdetni, tolmácsolni a sajtó is. (Itt lehet beleszőni a sajtóvasárnapi gondo
latokat) A sajtó egyetlen hivatása: Krisztus vigasztalásának tolmácsoló ja lenni.

Nyíregyházi munkaközösség.

Jubilate vasárnap
Szószéki ige: Ján. 12, 20— 26. Oltári ige: l. János A, 9— I I .

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Nem faji, népi hovatartozandóságol 
jelöl meg az evangélista, amikor itt görögöket említ. Hogy prozeliták vol
tak-e, nem lényeges. Pál I. Kor. 1, 22— 23. szerint az evangélium szem
pontjából kétféle embert ismer. Ezek a második csoportot képviselik. Akár
csak a -napkeleti bölcsek Jézus születésekor, ők meg Jézus, halála előtt, jel» 
zik előre az evangélium útját a zsidóktól a pogányákhoz. A tanítványok 
nagy jelentőséget tulajdonítanak jöttiiknek (22. vére). A görögök közeledé
sében benne van az a hódolat, amellyel általában a pogányság képviselői 
közeledtek Jézushoz (Luk. 8, 5— 13). .András és Filep földiek voltak (János 
1, 45). Görög jellegű a nevűik, a lakóhelyük révén is közvetlenebb kapcso
latuk lehetett a görögökkel. Hogy idegenek Jeruzsálembe jöttek az ünnepre, 
nőm egyedüálló eset. (V. ö. Csel. 8, 27.) Mindenesetre kereső lelkek lehet
tek s talán ez indította őket arra is, hogy Jézussal óhajtottak találkozni. 
Érkezésük jelzésében ki is merül szerepeltetésük és Jézus veszi árt a szót 
János evangélistánál ismeretes módon (V. ö. János 3, 1—21). A 23—-24. 
versben a halála órájának a közeledtéről beszél. A halálát, mint megdicsőft- 
tetését emlegeti (V. ö. 7, 39 és 17, 1). A halálának ezt a megdicsőíHetés- 
jellegét a gabonamag példáján szemlélteti. Ebben benne van az, hogy Jézus 
megdicsőíttetése két irányú: egyfelől megdicsőíti Öt az Atya, aki jobbjára 
emeli; másfelől megdicsőíttetik abban, hogy sokan térnek őhozzá és új 
életűk annak a magvetésnek lesz a gyümölcse, amelyet önmaga halálra adá
sával eszközöl (János 4, 36— 38; 12, 32). A 25— 26. versben Jézus a saját 
keresztjében kulmináló életét példa gyanánt állítja követői elé (V. ö. Máté, 
16, 21— 201.

AZ ALAPIGE MAGVA. Renget: Praeludium regni Dei ab Judaeis ad 
genles traiisituri. Ír  út, amelyen Jézus a népek megváltója lesz: a kereszt.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Kiknek prédikálunk: „görögök
nek", vagy „tanítványoknak"? Ezen múlik az. ige megszólaltatása. Végered
ményben. akik hallgatják igehirdetésünket: vagy szolgálják vagy szolgálni 
szeretnék Jézust. Ezt prédikáljuk hált: „aki nékem szolgál, engem kövessen". 
Jézust követni annyi, mint ráhagyatikozni, engedelmeskedni Néki. Nem szo
rul bövébb bizonyításra, hogy Neki engedelmeskedni nehezünkre esik. mert 
nagyon kedves nekünk az, élet evilágiján. Jézus pedig ezen a ponton nem 
ismer megalkuvást. Meg kell gyűlölnünk, ami Tőle elválaszt, ha mégolyán 
kedves is! (Luk. 14. 26.) Készek vagyunk-e mint egyén s mint egyház 
a gabonamag sorsát elvállalni? Hisz’ aminek a mi esetünkben meg kell . hal - 

mi a, azon nincs mit sajnálni! Isten azt már a keresztséghen nieghatásra 
kárhoztatta. Persze ezt a kockázatot vállalni csak abban a hitben tudja
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az ember, hogy „ha az ő hulálána-k hasonlatossága szerint Vele eggyé lel
tünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk44. Ez adja az igehirde
tés husvétutáni jellegét.

Es ugyancsak a „tanítványoknak*4 kell elmondanunk, hogy ma is van
nak „görögök", akik látni szeretnék Jézust. Nem a mai keresztyének enge- 
detlensége-e az oka annak, hogy nem látják?

Nagyon gyümölcsözőnek ígérkezik, ha igehirdetésünket a siker és az 
engedelmesség kettősségére építjük fel. A sikerre való beállítottság sokszor 
azonos a szenvedni nem akarással, az engedetlenséggel. Jézust Izrael nem 
fogadta el. A gyűlölet hullámai fel tornyosullak körülötte vésztjóslóan. 
Viszont a görögök vágyódnak utána. Milyen sikerei lehetnének köztük! 
g ö az engedelmesség és —: ami együtt jár ezzel —  a szenvedés mellett 
marad. Kérdés, hogy az egyháznak is nem keltene-e igen sokszor bizonyos 
átmeneti és látszat-sikerről lemondani. Megtennök, ha nem szerel nők túlsá
gosan a mi életünket e világban! De ne feledjük: Jézus útja az engedel
messég, a kereszt. S e: a valóban gyümölcsöző út.

Celldömölki munkaközösség.

Cantate vasárnapja
János 6, 60— 69. 11. Tim. 2, 8— 18.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Előzmények: Az. 5000 ember csodálatos 
megelégítése után Jézus az Öt követő sokaság előtt a kapernaumi zsinagó
gában rámutat arra, hogy a múlandó értékű testi kenyérrel szemben Ö maga 
a mennyből ai ás zajlott és az örök életre megtartó kenyér. —  61. o. A g«n- 
giidzó alapjelentése: morogni, zúgolódni; itt Jézusnak a 26—59. versek Íren 
elmondott szavain való megbotránkozásnak külső kifejezésre juttatása (v. ö. 
41. v.) —  62. v. A „felszáilani44 kifejezésben benne van Jézusnak a kérészi 
álján vaió megdicsőülése is (v. ö. Ján. 3, 13— 14.). —  63. v. A semmit nem 
használó földiekről (testi kenyér) az örök életet nyújtó testté lett Igére (és. 
nemcsak egyszerűen Jézus egyes szavaira) utal (v. ö. 68. b. v.). —  64. v. 
A zúgolódásnak és botránkozásnak oka hitetlenség Jézussal mint Krisztus
sal szemben (v. ö. Ján. 3, 12; 6, 36; 6, 69). —  65. v. A Krisztus-Ilit 
(és a 69. v. elején a ,>mogisme.nés44 is) isteni .{kinyilatkoztatás" aján
déka (v. ö. 37. 40. 44. v. és Mt. 16, 17). —  66. v. „Apélthon-eis ta opisó*4 
nem egyszerű eltávozást jeleni, bánon' Pücitsel fordításában: „uan -meder 
zu werden, uras sic gewesen"; a Jézustól való elfordulás, döntés , zns ellen 
(v. ö. Lk. 9, 62). — A 67. versben a mé szinte eltanácsoló uangzású. 
A hiipagedn mellék jelentése: „elkotródni44. — 68. v. Péter kérdésében benne 
van a kizárólagosság is, mint felelet: senkihez. —  69. v. A görög szöveg: 
„és mi elhitt ük és megismertük, hogy te vagy az Istennek a Szentje“ . Jézus 
messiási megjelölése (v. ö. Márk 1,' 24) —  Péter vallástételével kapcsolat 
bán v. ö. Mt. 16, 13—20: Márk 8. 27—30 és Lk. 9, 18— 21 Tészeket, de 
vegviik észre a jánosi közlés önállóságát is.

AZ ALAPIGE MAGVA. Krisztus beszéde a hitetlenek számára a botrén- 
kozásnak elfogadhatatlan „kemény beszéde", —  az Őbenne hívők számára 
az örök életnek beszéde.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. 1. Jézus szava nem választható 
el személyétől. Jó ezt kihangsúlyozná különösen azokkal szemben, akik sze
retnek utalni a ..krisztusi tanításra-' vagy annak szociális vonatkozásaira, 
de magától Krisztustól és a romulUnintól idegenkednek. Jézus a testté lett 
Ige, szavaiban önmagát adja, tehát sokkal főbbet, mint amennyit az anya
gias világ tőle vár és kíván. Ezért az Ö szava Lélek es élet Iliiért az Alvá-
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nak lelke van Őbenne,  — szemben e világ beszédeivel, amelyekben nincs 
igazi lélek és élet. Jézus szava az örökélet beszéde.

2. Jézus szava döntés elé állít: a)  Botránkozás kemény beszéde a hitel- 
len világ számára, mert a múlandóságra berendezett világ fülében botrán- 
hozásként hangzanak Jézusnak örök életet igénylő és magában foglaló sza
vai, kereszthaláláról és megdicsőüléséről szóló beszéde még inkább. Jézus 
nem taszít el senkit magától, de kívánja a döntést. Nem esik kétségbe, ha 
talán sokan esetleg fenyegetőznek, hogy Öt elhagyják; ha nem döntöttünk 
mellette, akkor döntöttünk ellene: csak mi vagyunk a vesztesek, mert el
szakadtunk az örökélet forrásától. A gazdag ifjú szomorú példája mutatja, 
milyen katasztrofális a múltba való visszazuhanás, amikor a már-már látó 
ember újból, esetleg végleg elveszíti szemeviilágát.

b) Örökéiül megtartó beszéde a hívők számára. A Krisztustól és az 
örökélet beszédének ismerete Isten kinyilatkoztatásának ajándéka; sokan 
talán éppen emiatt idegenkednek és elfordulnak tőle, akik a maguk erejére 
és bölcsességére építenek. Pedig csak a saját erőtlenségünk felismerése, tehe
tetlenségünk meglátása tarthat meg bennünket Krisztusnál („Uram,' kihez 
mehetnénk?"). Ugyanakkor azonban Péter számára, de minden hívő szá
múra is boldog örömöt jelent annak megtapasztalása, hogy Krisztusnál, 
Krisztusban van az örökélet beszéde. Ürömének boldogsága átcsendül bizony
ságtevésén, Krisztusban látja a Szabadítót és unnak felismerése zendíli meg. 
ajkán a boldog bizonyságtevés „új énekét" (Zsolt. 98. —  Canlatel). öt, 
a testté lett Igét kell tehát befogadnunk, akkor mibenmink is ott van „az. 
örökéletnek beszéde"; Öt, „az életnek kenyerét" kell szívünkbe zárnunk (úr
vacsora!) és akkor a mi számunkra is valósággá válik a „nékem az élet 
Krisztus" boldog közösségének megtapasztalása.

Békéscsabai munkaközösség.

Rogate vasárnapja
Szószéki ige: Lukács 11, 5— 13. ' Oltárí ige: 1. Tini. 2, 1— 6.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Csak két verset emelünk ki. A 7. v.- 
b'en a „ne bánts engem" kiléteit Kecskeméthy így fordítja’ „Ne alkalmat
lankodj!", a 8. p.-ben szereplő „tolakodás" szó görög megfelelője még éle
sebb, szemtelenséget jelent. Mindkettőből az tűnik ki, hogy micsoda lehetet
ten gondolat éjfél idején valakit nyugalmában megzavarni és kenyeret kérni 
tőle. Ez alkalmatlankodás és szemtelenség.

AZ ALAPIGE MAGVA: Isten gyermekeinek csodálatos joga, hogy sza
bad fáradhatatlanul és bátran imádkozniuk a meghallgattál ás bizonyosságá
val, kiváltképen Isten Szentlelkéért.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Nem általában az imádságról, 
hanem a könyörgő,, esedező imádságról szól Jézus" tanítása. A tanítványokat, 
a gyülekezetét, Isten gyermekeit serkenti arra, hogy kérjenek. (Rogate!) 
A prédikációnak érzékeltetnie kell,. hogy a keresztyénség a másik ember 
ügyét magáévá tevő imádkozó tábor.

Az alapige első fele, az 5—8. vers, azt mutatja meg, hogj- az imádság 
nem magától értetődő valami, hanem hallatlan merészség. Csak Isten szerv- 
le lének megmagyarázhatatlan titka által és hit által lehetséges az, hogy mi 
imádkozunk. Ezt a példázat; löbb egyes vonása is szemlélteti. —  Istennek 
azonban mégis úgy tetszett, hogy mi ajtaja előtt tolakodjunk és alkalmatlan
kodjunk, v .



Az alapige második fele, a 9— tS. vers, viszont arra figyelmeztet, hogy 
a könyörgés kötelességünk. Kérjelek' Nem a lelkiállapotomból és hangula
tomtól függ, hogy könyörögjek-e vagy sem. Isten sértésnek, bizalmatlan
ságnak veszi, ha nem hisszük, hogy ö tényleg Atyánk, aki adni akar, engedi 
magát megtalálni és megnyitja magát előttiünk.

Csak Jézus adhat ilyen tanítást nekünk a könyörgő imádságról. 
A könyörgésben ö példánk és előttünk jár. Imádságával a kereszten közben 
járl mindnyájunkért, akiket a bűn Isten ellenségévé tett. Csak az ő kereszt
jénél lehet igazán könyörögni. Ott válik Isten Atyánkká, gazdagon adakozó, 
velünk találkozó, előttünk megnyilatkozó Istenné. — Az imádságot tartjuk 
a legáltalánosabb vallásos jelenségnek, mégis a legritkább dolog az igazi 
imádság. Csák egyedül kegyelemből, hit által lehet igazán imádkozni. Mindez) 
más imádság bitorlása az imádságnak. Önáltatás.

A példázat két sajátos vonását is ki kell emelni:
1. Az éjfélkor zörgető ember nem a maga, hanem éhes barátja érde

kében zörget. A másokért való könyörgésben a keresztyénség alap-maga
tartása jut kifejezésre: „közülünk senki sem él önmagának11. Az oratio 
oOcumenica alapján felsorolhatjuk, hogy kikért kell ma imádkoznunk. Jó 
alkalom nyílik arra is, hogy az epislola alapján tanítást adjunk a kormány
zatokért való könyörgésről. —  Nincs nehezebb feladat, mint a hatalom 
helyes gyakorlása. Rengeteg itt a kísértés. A hatalmon levők rá vaunak szo
rulva arra. hogy könyörögjenek érettük. —  A felsőségért mondott könyörgő 
imádság nőm politikai tüntetés, hanem a gyülekezel minden időre vonat
kozó kötelessége.

2. Az éjfélkor zörgető ember „nem cigarettái kér, hanem kenyere?'. 
(Lüthi.) —  Csak Krisztus keresztje elölt állva tudjuk meg, hogy mit kelt 
kérnünk, minek az érdekében kéll síkra szállnunk. —  A 13. versben emlí
ted Szent Lélekéri való könyörgés is csak a kereszt elölt válik égetővé. 
Id ismerjük fel, hogy Széni I.élokrc van szükségünk egyéni életünkben s 
akkor is, ha imádkozó, térdre ereszkedő, könyörögve közben járó táborrá 
akarunk válni.

Hildái munkaközösség.

Mennybemenetel ünnepe
Lukács 24, 50— .5.5. Kol. 3, 1 -4 .

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. 50. v. Heósz prosz Bétlianicn =  Bethá 
nia határáig. Nincsen ellentétben a Csel. könyve közlésével. Bethánia határa 
ugyanis az Olajfáit hegyének gerince. „Jeles hely volt az Olajfák hegye 
s különösen Bethánia, mindnyájan nagy megbecsüléssel nézlek rá.“  (Bengel.t 
Jézus szenvedéseinek helye volt ez. Ili gyöngyöztek véroseppék a homlokán 
s innen indult fogolyként halálra. 51. v. Kai ancfereto eisz Ion ouranon: 
a textus receptusbó! kimarad, de sok V I—IX. sz.-belli kódex közli, nyilván
valóan a diesté szó magyarázatképpen. (Csel.: „épérthé“  =  felemeltetett.) —  
52. v. A textus receptusból kimaradt: proszkünészantesz, a fentebb említett 
kódexekben azonban megtalálható. A szó kultikus tiszteletadást jelent. (Lásd 
angol és francia fordításokat.) Jézust tehát tanítványai Isteni megillető tisz
teiéiben részesítik. 53. o. „eukigúntesz“  melleit áll a fenti kódexekben 
„aínunlesz". A tanítványok Isten felé forduló örömének kifejezése ígv sok
kal plasztikusabb.

AZ ALAPIGE MAGVA. A tanítványok az őkel áldó és mennybe távozó 
l r  Krisztust imádják és örömmel várják ígéreteinek teljesedését.

137



138

AZ • ALAPIOK MAI MONDANIVALÓJA. 1. Ez az agyházi esztendő 
utolsó Jézus-ütme/te. ,,Krisztus 'mennybemenetele minden eddigi ünnepének 
betetőzése és Isten Fia földi életének boldog befejezése.“  (C. Bernét.)

2. Krisztus ezen az ünnepen mint „rex glóriáé11, a dicsőség királya 
mutatkozik meg. Tövis helyett „dicsőséggel és tisztességgel* koronáztalik 
meg. Egyszerűségét a dicsőség isteni fellege rejti el. A pokol kapui után 
a menny tárul fel előtte. Az igehirdetésben elsősorban ennék kell érvénye
sülnie. A legtöbb hívő előtt' nem világos ennek az ünnepnek az értelme: 
a mennybemenetel ténye. Karácsony és húsvét öröme után, nagypéntek gyásza 
után fel kell ragyognia a végső diadalnak is. Krisztus a legmagasabb tró
nuson ül és-uralkodik minden nép fölött az egész - világon.

3. A hely, ahol dicsőségének tanúi lehelteik, ugyanaz, imént ahonnan 
gyötrelmeinek ment elébe. Akikor Jézgs .kért tőlük. Vigyázás't, éberséget kí
vánt. Most ő ad. Áldásra emelt kézzel távozik tőlük: a kegyelem ajándékát 
hagyja nékik. Ez az áldás minden hívőt /illet. A mai gyülekezetét is együtt 
feltámasztotta és együtt ültette Isten a .mennyekben a Krisztus Jézusban, 
iEf. 2, 6.) Most, hogy mennybe ment — .mondja Luther — , most van iga
zán kösipi hozzánk. Áldása valóság a gyülekezet életében, mert nyomán 
békesség, öröm és üdvösség fakad. Feladatunk megmutatni igehirdetésünk
ben ez áldás erejét. Lehet a ke.résztségben kapót! áldásra is utalni. Kiváló 
alkalom, ha e napon tartjuk a konfirmációt, a konfirmációi áldásra vonat
koztatni.

4. Krisztusban a rex glóriáét csak a hívők láthatják. Rejtve van e világ 
szeme előli. A hívőt, úgy minit egykor a tanítványokat, a bizonyosság kész
teti arra, hogy kiboruljon Jézus előli és imádja öt. Az ige hallása adja meg 
ezt a bizonyosságot, melynek nyomán öröm éled. Egykor ezen a helyen 
szomorúság töltötte el őket, most örömmel vannak tele, nagy örömmel. 
János 14, 28. A bánat és szomorúság idejét éli az egyház itt a földön, 
kereszthordozás a sorsa, de mindezek között mégis örvendező egyház lehet 
éppen, mert látja a láthatatlan Urai, a rex glóriáét. Ez a félelem nélküli 
élet alapja.

5. A tanít oány ok további életéi betölti Krisztus Ígéretének beteljesedé
sére való várakozás. Elsősorban a Szent Lelket várták. Másodszor vissza
jőve telét: Csel. 1, 11. Ez a várakozás tartotta őket együtt Isten temploma1 
bán, állandó örömben. Vájjon megvan-e ez a várakozás és öröm a mi 
gyülekezeteinkben? Ez kapcsoljá-e őket egymáshoz és a templomhoz? Szét
húzásokat. egyénieskedéseket nem kellene-e áthidalnia ennek a közös öröm
nek és közös várakozásnak?! Annál is inkább, .mert mi már a Szent Lélek 
ajándékának tulajdonosai lehelünk. így várhatjuk az utolsó ígéretének be
teljesedését is. Pesti munkaközösség.

V kész prédikációk közlésének kérdésére legközelebb visszatérünk.
A Vasárnapi fskolai Vezető legfrissebb számát mutatványként mellé

keljük.
Április !2-én, hétfőn d. e. 10 órakor Dr. J. Hutchison Cockburn, az 

egyházak világtanácsa újjáépítési osztályának igazgatója tart előadást 
a soproni fakultásunkon

B A R T H  K A R O L Y , a bázeli egyetem híres professzora március 
22-tői április í-iy Magyarországon járt. Körútja során meglátogatta a sáros
pataki, debreceni, budapesti református és soproni evangélikus teológiákat 
s több előadást tartott. A hagy érdeklődést kiváltott látogatásra még ítészé 
mohi formájában visszatérünk.



Exaudi vasárnapja
.Szószéki ige: Ján. 7, 32—39. Oltári ige: Ej. I, 15—23.

AZ ALAPIGK MAGYARÁZATA: Alapigénk :i vasárnap kettős .jellegé
nek megfelelően tagolódik. Első fele (32— 36. v.) a mennybemenetel lényére 
utal vissza; második fele (37— 39. v.) előretekint a pünkösdi Lélek aján
dékára.

32. i>. „gongüzonios" a tömeg fölindult zúgása; Jézus körül megszűnik 
a világ felszínes nyugalma, szétválnak a lelkek (Ml. 10, 341. — 34. v. Kettős 
értelemben áll. Egyfelől hiába próbáltok az ulatinba állni. Másfelől: egyszer 
majd ti is keresni fogtok, de akikor már nem tatáitok meg (egyes kommen
tárok szerint utalás az utolsó ítéletre). — 35—30. v. Értetten, de ugyanakkor 

zsúfolódó, gúnyos szavak is, v. ö. „görögöket tanítani". — 37. v. „Az ünnep 
utolsó nagy napján": a sátorosiinincp 8. napjára elrendelt szent gyülekezés-, 
kor (III. Móz. 23, 36). „Kiálta": ritkán, Jézus legnagyobb jelentőségű igéi
nél használt kifejezés. A Messiás mint a megtisztulás kútfeje, Zak. 13, 1'. — 
A 37—38. versekhez v. ö. Ján. 4, 14-et és 6, 35-öt! — 38. o. „Élő víz“ : 
első jelentése szerint el néni apadó, szüntelenül folyó forrásvíz. „Folyamai": 
kimeríthetetlen gazdagságára és bőségére utal. —  39. o. Ez a csodálatos 
bőségű forrásvíz a mérhetetlenül gazdag Szentlélek, akit Krisztus küld el 
övéinek. Életüket elárasztja a Lélek bővizű folyama és rajtuk keresztül ki
árad ebbe a világba is. „Még nem vala Szentlélek", 1. i. rajtuk, a tanítvá
nyokon (v. ö. egyes kéziratokban az „ep’autois" és a „dedonnenon" ki
egészítéseket).

AZ ALAPIGE MAGVA. Jézus a megdicsőült Krisztus: e világ számára 
elérhetetlen és megfoghatatlan, ott ül az Atyának jobbján (34. v.); övéi 
számára azonban csodálatos közelségben van, a Lélek mérhetetlenül gazdag 
ajándékával (37/b—38. v.).

AZ ALAPIGE MAI ÜZENETE: .4 világ ma és mindenkor a mennybe
menetel és a pünkösd tényei k ö z ö l t  él. A mennybemenetel már mögötte 
van. á pünkösdi Lélek-vólel pedig előtte. Jézus ebből a pünkösd nélküli 
világból hívja magához a szomjazókat a Lélek bőven áradó folyamathoz, 
amelyek a Menny-bementből fakadnak és a Benne hívőkből kiáradnak ebbe 
a világba. •

.4 világ áldozócsütörtök után él. Ez azt jelenti, hogy sehol másutt 
nem találja meg’ a Szabaditót, egyedül az Atya jobbján. Az egész teremtett- 
-ség sóvárogva várja a szabadulást. Az emberiség is keresi, kutatja. Világ
nézetekben, kultúrában, -technikában, tudományban. Nincsen más Szabadító, 
esak Sfz Atya jobbján ülő Jézus! Mert egyedül nála van váltság e világ 
mindé nyomorúságának ősforrásától, a bűntől. ,— Számunkra még tart az 
..egy kevés idö“ (33. y,), Bárcsak felismerné ez a világ népünk, gyülekeze
tünk  ̂ bár felismernéd Jézusban a Szabaditól, mielőtt beteljesedik a 34. vers 
félelmetes ítélete és végleg bezáródik az ajtó!

Áldozócsütörtök után élni annyi, mint pünkösd e l ő t t  állni. Ma Krisz
tus pünkösd ajándékát ígéri. A világ szomjazó! hallják meg az igét: Jézus 
«  Forrás! Az életadó és életújító Lélek forrása. Aki a hitben ivott ebből 
a forrásból, annak életét elárasztja a Lélek kimondhatatlan gazdasága, élet- 
ájulása. De nem marad meg benne! Szétárad belőle a környezetére, a töb
biekre is, árad tovább -a világban. A Léleknek ez előtt ,a csodálatos, mérhe
tetlen gazdagsága előtt fakad fel. hívő és gyülekezet szívéből a pünkösdváró 
könyörgés: Jövel Szentlélek Úristent

(Tartalma szerint igéinkhez kapcsolódó és karének formájában az isten- 
tiszteletben — lehetőleg az igehirdetés után közvetlenül beilleszthető — 
.ajánlott ének: Krisztus, a Király, nézzétek feláll . . .). ffécsi munkaközösség.
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Homiletikai pétda

Temetési beszédek 
1.

Az elhunyt .53 éues posiaatltiszl, akinek temetésén közel 100 kartársa, 
hivatalfönöke és hatalmas gyülekezet vett részt. Vesekő operáció után halt 
meg. (Az operáció sikerült) ‘Budapestről hazahozták, otthon felravatalozták, 
majd a gyülekezetben szokásos módon a temetés a templomban fo ly t ' le. 

4  A koporsó a gyászkocsin a templom elölt állt) —  ,1 beszéd kísérlet arra. 
hogy az objektív igét az „ esette1“ úgy kozzuk kapcsolatba, hogy az ige 
ne veszítse el üzenettartalmát, mégis „egyszerivé“ váljék. Konkretizált ige
hirdetés legyen tehát a beszéd, mely így más koporsó felett nem hangoz- 
hatik el.

Nem csüggedünk! 11. Kor. 4., 14. és 16. vers.
Rokonok, barátok, kar társak elindultatok a gyászházból, hogy utolsó 

földi útjára elkísérjétek Sch. F. földi maradványait! Bizonyára nehéz volt az 
elindulás! A hitvesnek is, aki 29 év örömét és bánatát osztotta meg az elköl- 
tözöttel. Az édesanyának is, akinek Isten azt a nehéz sorsot, szánta, fiogv 
javakorabeli férfi-fiát temesse. A kartársaknak is, áiljitk együtt voltak az 
elhunyttal két héttel ezelőtt a közös munkahelyen.

Nehéz volt számotokra ez az elindulás, mert bizonyára teltet.szel t előtte
tek mégegyszer a férj, az apa, a kartárs, a rokon, a barát arca. Elcsüggesztő, 
annak halott, élettelen, merev arcát látni, aki napokkal ezelőtt együtt élt, 
küzdött és dolgozott velünk.

Isten házánál megállottátok. Bejöttetek ide. Jól teltétek! Isten igéje 
itt valaki másnak az arcát akarja megláttatni veletek. Itt Istenre figyel 
hetünk. Isten kegyelmes arcába tekinthetünk. Annak az Istennek igéje szó! 
hozzánk, aki feltámasztotta a halálból Jézust és Jézus által minket is fel
tárna szí. Ennek az Istennek kegyelmes orcájára kell néznünk, mert különben 
elcsüggedünk. Ha csupán Sch. F. arcát látjuk, minden csak elcsüggeszt. 
Minden csak a gyászra és veszteségre utal. Aránylag fiatal ember. Viszont
látásra búcsúzik munkatársaitól. Megoperálják, mint annyi más ezret. . 
ina mégis azon tárgyalnak felettesei, hogy ki foglalja el árvámmáradt helyét- 
Családja nem akarja hinni a hihetetlent. Nem így akarták fogadni, akik 
vártak jöttére .. . ezért nem tudok nektek mondani Testvérek nemmi vigasz
talót, semmit, amit az elköltözött életéből meríthetnék.

Egyedül Isten igéje adhat nekünk vigasztalást. Bmbersorsunk a Sch. F. 
sorsa. Egyikünk sem bizonyos a holnap felől. Lehet, hogy holnap egy 
újab testvérünk helyét kell betölteni a hivatalban s ti élők egy másik teme
tésen újabb kartárstól búcsúztok. Isten azonban azt üzeni nekünk igéje- 
által, hogy nem kell elcsüggednünk! Nem a halálé az utolsó szó a mi 
életünkben, habéin Istené, aki a Jézust feltámasztotta a halálból és aki 
azt >az ígéretet adta nékünk, hogy minket is feltámaszt a halálból a Jézus 
által! Amiként Sch. F. korai halálában nincsen semmi vigasztaló, úgy fénylik 
fel ennek az ígéretnek vigasztalása: Isten nem hagy miniket a halálban. 
Ezen az ígéreten keresztiül nézhetjük elköltözött testvérünk és a magunk 
halálát!

Az idő eljár felettünk. A halál keze dolgozik rajtunk. A halántékunk 
őszül, a hátunk meggörbed, idegeink a szakadatlan munkában felőrlődnek. 
Testi emberünk, külső emberünk napról-napra. romlik, kopik. A halál marta
lékává válunk előbb utóbb? Nőm, ha a mi belső emberünk napról napra 
megújul a hitben! Lehet halálunk korán’, vagy késő vénségümkben! A Meg
váltóban. a Jézusban legyen eleven hitünk. Ebben a hitben növekedjünk
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cs győzelmünk lesz a halálon, mert Isten a Jézus által minket is feltámaszt 
a háláiból. Isten szent Lelke erősítse bennetek ezt a hitet. Ha kopik és 
romlik is külső emberetek, ne csüggedjetek, aki a feltámadás ígéretét adja, 
az be is váltja azt.

Ebben a hitben búcsúzzunk el elköltözött testvérünktől is. Kísérjük 
halóporait utolsó útjára az Isten ígéretébe vetett bizalommal. Ajánljuk szí’ 
rétiéit és magunkat Isten hitet ébresztő és hitet erősítő kegyelmébe, hogy 
ne csüggedjünk el. Ámen.

2.
TEMETÉSI BESZÉD b. I. 77 éves férfi felett, aki szürke tagja a 

íjyiilekezetnek. Valóban semmit nem lehet róla mondani. Személyesen nem 
ismertem. Templomba nem igen járt. Családja igen egyházias és meglehető
sen templomos. A beszéd kísérlet (ára, hogy az azon vasárnapi oltári igéi 
-  vasárnap délután volt a temetés — temetési alapigéül >felhasználjak.

Istennek beszéde megmarad mindörökké! I. Péter 1, 17—25.
Keresztyén gyülekezet! Ma már hallottátok egyszer a felolvasott igét. 

A mai napra, kirendelt oltári szent ige ez. Ha ennek az igének szemléltetést 
keresek és azt kérdem, hogyan tudnám megmutalm nektek azt, amit az 
apostol ebben’ az igében mond: erre a koporsóra kell mutatnom.

t. Azt hirdeti nekünk ez a koporsó, hogy minden test olyan mint 
a fű és minden dicsősége olyan mini a mezei virágé! Elvesz! Igaz, hogy B. I. 
testvérünk 77 évet élt. Nem vagyunk-e véle mégis úgy, ahogyan általában 
nyilatkozni szoktunk életünkről: elrepült. Ha 54 évig vele együtt küzdő- 
hitvesét megkérditek az élet felől, azt feleli majd: hamar elmúlt. Nem is 
az a lényeges a mi számunkra, hogy hatvan, hetven, avagy nyolcvan eszten
deig tart-e életünk, hanem az a döntő, hogy elvész. minden emberi élei 
dicsősége és nagysága. Egyszer minden -életen a fű és a mezei virág igazsága 
teljesedik: elmúlik!

Egy dolog van csak a világban, auni mindörökké megmarad, míg Isten 
.a világot így tanítja meg, ahogyan most van: a? Isten beszéde! Ez a beszéd 
hírdettetett a mi atyáinknak és hirdettelik a jövőben mind az ítélet napjáig. 
Minden a múlandóság törvénye alá van vetve, de Istennek beszéde megmarad!

Ez az ige hirdettftik most is közöltünk. Nektek is gyászoló család, 
hitves, gyermekek, unokák és dédunokák. Ha majd közü'letek a legkisebb 
idős emberré érik és megy a minden lest útján, ugyancsak Isten beszéde 
fog hírdettetni, mert életünk, minden e világon elmúlik, csak Isten beszéde 
marad meg mindörökké.

2. Ez a nektek hirdetett ige azt mondja most: Jézus Krisztus minket 
nem veszendő hqjimih, hanem szent és drága vérén megváltott a haláltól, 
a bűntől, a pokolnak hatalmától. A hibátlan és szeplőtelen Bárány vére 
B. I.-ért is hullott a keresztfán. Ebben a gyászban is az a mi egyetlen 
vigasztalásunk: keresztyén társunkat is megváltotta u Bárány a haláltól. 
Istennek kegyelme az, hogy nekünk a vállságról szóló evangélium hírdetfetik.

Isten megengedi ennek az örömhírnek a hirdetését: Van meneke- 
dósünk a .halál hatalma elől a Bárány által, mert az az Isten kegyelmes 
akarata, hogy a mi hitünk reménység is legyen. A jövőbe néző hitel nevez
hetjük reménységnek. Isten azt akarja, hogy mi mindnyájan, akik a halál
nak el vagyunk jegyezve, reménységgel nézzünk a jövőbe, mert a szeplőtlen. 
Bárány örök életre" váltott meg miniket. Isten megengedi, hogy mi most mint 
keresztyének kísérjük sírjához testvérünket, akiknek van reménységük.

Tihozzátok, családja az elköltözöttnek^ van az igének egy külön mondani
valója. Megszegényedett az életetek. Az apa' halt meg; az 54 évig tartó 
hitvesi kötelék szakadt el; a rokon, a barát költözött el. Isten igéje azt 
kéri tőletek, hogv egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek. Ilyen szere-
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leire van szüksége a megárvull hitvesnek, anyátoknak, akinek szokatlan 
egyedüllétében a ti igaz szerctetetek kárpótlás lehel. Az elköltözőit emlékét 
is akkor őrzileík legáldottabban1, ha gyermekei, unokái egymáshoz hninisílathm 
szeretettel lesztek. Búcsiízáskép fogadjátok ezt a szeretet.fi.

Köszönjük meg Istennek az elköltözött életét. Kérjük Istenit árra, hogy 
a gyászolók szivét töltse meg hittel, amely reménység a Bárány érettünk 
való halálában, s adjon a gyászolóknak is és mindnyájunknak egymáshoz 
való igaz, buzgó szeretet. Ámen. Kása Pál.

Liturgikus magatartás
Az ol tár  elő tt

Az igeolvasára nézve hasonló szempontok mérvadók. A Deutsche 
Messe-ben Luther itt is az unisono-olvasást írja elő, mégpedig az 
epistola számára a collecta-imádságéval egyenlő hangmagasságban 
„in octavo tono“ , az evangélium számára „in quinto tono“ . Erre 
vonatkozólag ugyanazt valljuk, mint a collecta elmondásával kap
csolatban.

Paul Zeller Strodach: „A  Manual on Worship“ c., 1946-ban revi
deált kiadásban megjelent, nagyon figyelemreméltó amerikai evan
gélikus „istentiszteleti kézikönyve" az epistola olvasására vonatko
zólag azt az utasítást adja, hogy azt mindenkinek hallania kell. a 
Iiturgus gonddal ejtse ki a szavakat („enunciating carefully") és 
óvakodjék a gyors beszédtől, valamint a szónoki hatáskeltéstől 
(„avoiding any tendency either to road rapidly or wijth declamatory 
effect"). Az utasításhoz fűzött megjegyzés még részletesebben óv 
mindenféle egyénieskedéstől, vagy szokástól a kiejtésben, ill. előadás
ban, mesterséges fogásoktól a hang használatában, szónokias, művé- 
szieskedő olvasástól és hangsúlyozza, hogy az ilyesminek sem itt, 
sem pedig máshol a liturgiában, vagy a kazuáliákban nincs helye 
(„perspnal icliosyncrasies or mamiértsms in pronunciation, or tricks: 
of voice, or declamatory ór oratical reading have no piacé here or 
fór that matter anywhere else in Liturgy or Offices"). Az evangé
lium olvasásáról pedig még külön is megjegyzi, hogy azt mindig 
különös tisztelet kísérte („the reading of the Gospel has always been 
attended with special honor‘ ‘ ), amiért is különös gondot (specific 
provision") kell reá fordítani.

Nálunk az oltári igeolvasás, amelynek helyesen tulajdonképerr 
nlvasópultnál (ambo-nál) kellene végbemennie, sajnálatos módon 
vagy az evangélium vagy az epistola felolvasására redukálódott, 
A  legközelebbi liturgikus reformnak a kettős igeolvasáshoz való 
visszatérésre is ki kell majd terjednie. Mai gyakorlatunkban is mind 
a kétféle igeolvasásra, az epistola olvasására is, fordítsuk a leg
nagyobb gondot! Átfogó reform végrehajtásáig is ezen a ponton
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máris nem egy liturgusnak kellene magatartását és eljárását meg
reformálnia !

A  természetes, de ünnepélyes hang alkalmazásának és a szavak 
értelmük szerint való hangsúlyozásának követelménye érvényes a 
liturgia többi szakaszára is. A  szavak, ill. mondatok tartalma termé
szetes módon színezi a hangot, annak mindvégig ünnepélyes (litur
gikus) jellege mellett is. Ennek megvilágítására szolgáljon pl. az 
említett amerikai „istentiszteleti kézikönyvben" található az az uta
sítás, hogy a Glóriát a liturgus „örömteljes" („joy fu lly ") hangon 
mondja. Más alkalommal, pl. a bűnvallásban, a tartalom szükség
képen épen ellentétes módon befolyásolja a hang színét. Nem az 
egyéni szabadságot guzsbakötő és a formalizmus veszélyét felidéző 
előírásokról van itt szó. Aki úgy végzi oltári szolgálatát, hogy hívő 
szíve verése benne lüktet a szavakban, annak magatartásában erőlte- 
tettség nélkül is megvalósul, amit itt egészséges normaként meg
állapítunk.

A  liturgikus könyvek kézben tartásának, ha nem olvashatunk 
az oltáron (a pulton) fekvő könyvből, szintén megvan a maga leg
megfelelőbb módja. A  könyvet jobb, vagy bal tenyerünkre fektetjük 
és a másik kezünkkel megtámasztjuk megfelelő szélét. Lapozásnál 
az ujjat megnyálazni illetlen és ezért tilos! Űjkötésű, különösen 
aranymetszetű könyvnél megnehezítheti a lapozást, hogy a lapok 
egymáshoz tapadnak. Ezért a liturgikus cselekvényekhez való elő
készülés keretében terjedjen ki figyelmünk arra is, hogy a felolva
sásra kerülő szakaszoknál könnyen fordulnak-e a lapok. Ha erre 
gondunk van, nem is lesz szükség a fenti, mindenképen ízléstelen 
segítségre.

Kazuáliáknál nálunk az igehirdetés is az oltár előtt történik. 
Sőt a használatban lévő Liturgikus Rend a „különleges alkalmi isten
tiszteleten" tartott igehirdetést is az oltári szolgálat keretébe éleszti 
bele. Meg kell jegyeznünk, hogy az oltár az Isten imádasának helye 
és ezért az oltári szolgálat ősi rendje csak a szorosabb értelemben 
vett „liturgiát" öleli fel. Mindenféle igehirdetést tehát tulajdonképen 
a szószéken, vagy pult mellett kell végezni. Mindenképen mellőzendő 
azonban bármiféle hirdetés az oltárnál! Az itt végzett hirdetés 
-  esetleg a kötelező himlőoltásról! —  liturgikus képtelenség!

Tekintettel a ma esetenként az oltár előtt végzett igehirdetésre, 
amikor tehát á liturgia az oltárra helyezi vissza, vagy onnan veszi 
fel a bibliát, vagy az figendát, szólnunk kell arról is, hogyan történ
jék ez. Amikor a liturgus arccal a gyülekezet felé, féloldalt fordulva, 
a mellett többé-lcevésbbé meghajolva nyúl a mögötte lévő könyv 
után, vagy oda teszi vissza könyvét, sokszor a leggroteszkebb képet 
mutatja. Mennyivel természetesebb és méltóbb mozdulat ennél a tel
jes fordulat! Ne féljünk tehát a pár pillanatnyi szünettől és amikor 
az oltárra visszahelyezzük, ill. onnan újból elvesszük a bibliái ill
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az agendát, tegyük meg a két fordulatot az oltárhoz és megint a 
gyülekezet felé! Nem kell tartani attól, hogy a ,,forgolódás“ esetleg 
visszatetszést kelt a gyülekezetben. Ha valaki méltó módon, nem el
hamarkodva és nem is alvajáró módjára végzi, senki sem fog rajta 
megütközni. Ha valakinél; mégis jobban tetszik a görnyedt hátra- 
nyúlás az oltárra, vegyük magunkra nyugodtan rosszalását! Híveink
ben lassan újból ki kell fejlődnie a helyes liturgikus érzéknek. 
Ha nem veszett volna ki belőlük, mindezekről a nagyön természetes 
dolgokról szólni sem kellene. De hogy kiveszett, abban a sok hanyag 
és érzéketlen liturgusnak is van részt. Újraélesztésében pedig megint 
nagy szerepe lesz azoknak a liturgusoknak, akik tudják, hogy Isten 
házában, az Ő színe előtt, az Ő szolgálatában milyen magatartást 
tanúsítsanak!

Liturgikus rendünk szerint az oltári szolgálatot az „ároni áldás“ 
zárja be. A legtöbb liturgus az egész ■ áldásmondás alatt felemelve 
tartja mindkét karját (az ú. n. áldó gesztusban). Vannak azonban, 
akik az áldást összekulcsolt kezekkel mondják. Annak a körülmény
nek, hogy az áldás tulajdonképen áldást kérő imádság és nem a litur
gus áld (tehát helytelen ez a bevezetése: „Fogadjátok az én áldáso
mat"), teljesen megfelelne az utóbbi eljárás. Viszont szimbolikus 
gesztusnak a karok áldó felemelése igen kifejező és erre is ráillik, 
amit Claus Harms a keresztvetésre mondott: „Miért akarunk csal; 
ajkunkkal és csak a fülekhez szólni? Miért nem szólnánk kezünkkel 
a szemekhez i s? . . .  Ne sajnálják a lutheri egyháztól a szemekhez 
szóló ezt a kevéske, nagyon kevéske beszédet!" Mind kifejező erejére, 
mind pedig arra való tekintettel, hogy a karok áldó felemelése inkább 
honosodott meg a mellőzésénél, mindenképen indokolt ennek a szim
bolikus gesztusnak gyakorlása. Az egység kedvéért pedig kívánatos 
mindenütt és minden alkalommal, amikor az áldás elhangzik,, azt 
ezzel a gesztussal kísérni!

De épen így kívánatos az egységes módon való végrehajtása is! 
Nem esztétikus a karokat túlságosan, a fejnél magasabbra emelni! 
A  legjobban festenek a szemnél valamivel magasabbra emelt karok. 
Mindkét karunkat emeljük! Gyakran látunk egy kézzel „áldó" litur- 
gust. Kompromisszum akar ez lenni az „igen" és a „nem" között? 
A karokat gyengén behajlítva emeljük és nem nyújtjuk ki. Nem is 
terjesztjük ki őket szélességben, hanem a test szélességében emeljük 
fel .őket egyszerűen. Nem emelgetjük és süllyesztgetjük őket ritmi
kusan az áldás egyes szakaszainak megfelelően, hanem mindvégig 
egy magasságban tartjuk őket.

Tekintetünk testünkkel együtt az egész áldás alatt egyenesen 
előre marad irányozva. Nem fordulunk hol jobbra, hol balra, nem 
emeljük kezünket hol a földszinten, hol a karzaton elhelyezkedő hívek 
felé. Az áldás nem varázslás, amelynek hatása alól kimaradna, akire 
nem irányul reá az „igéző" kéz! Imádság, amelyet csak kísér a szim
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bolikus mozdulat és hatása mindenkire nézve egyformán függ Isten 
kegyelmétől és nem attól, beleesik-e valaki abba a sávba, amelyet 
r. két kár iránya határol!

Az áldás „békességet!" szavánál keresztet vetünk a gyülekezetre, 
mégpedig az ú. n. nagy keresztet, A  keresztvetést Luther a magán
áhítat számára megtartotta, a gyülekezeti istentiszteletben ellenezte, 
a keresztelésnél megint helyeselte. A  17. századtól kezdve azonban 
a lutheri egyház az'úrvacsora rendjében és a gyülekezet megáldásá- 
nál.általánosan használja. Híveink túlnyomó többsége a magánáhítat
ban is tudatosan mellőzi, mert tipikusan római katholikus szokásnak 
tartja, a kultuszban azonban megszokta és természetesnek , veszi. 
Az ebben rejlő következetlenséget nem érzi. Bár ismerek jó evangé
likusokat, akik belső szobájukban imádság előtt és után —  Luthert 
követvén! —  megjelölik magukat a kereszttel. Jól teszik! Természe
tesen távol áll tőlem a gondolat, hogy ezt a bár őskeresztyén szo
kást híveinkre nézve egyenesen kötelezővé tegyük. Az ároni áldás
nál azonban gyakoroljuk általánosan! Mert vannak liturgusok, akik 
itt is tartózkodnak tőle. Szimbolikus jelentés, —  akár Krisztus tulaj
donának megjelölését, akár megváltó halálára való emlékeztetést 
lássunk benne, —  olyan gazdag, hogy erre való tekintettel akkor is 
becses lehet a számunkra, ha nem is tulajdonítunk neki szakramen- 
tális erőt, mint ahogyan ezt a római katholikus egyház bizonyos ese
tekben teszi.

A . keresztvetés végrehajtási, módjának is megvan az ősi hagyo
mánya. Ennek részleteiben is kifejezésre jut szimbolikus voltának ki- 
émelése. Ehhez a hagyományhoz ragaszkodnunk természetesen szin
tén nem szükséges törvényszerűen, de szükséges-e az eltérés tőle 
egyéni ízlés szerint, amely sokszor —  ízléstelenség?

A keresztet tehát ősi szokás szerint úgy vetjük, hogy jobb ke
zünket a homlok magasságáig emeljük és felülről lefelé, kb. a derék 
mélységéig, meghúzzuk a kereszt függőleges ágát. Azután ugyan
ebben a függőleges irányban tér vissza kezünk a meghúzott ágnak 
kb. a közepéig és onnan (tehát nem közvetlenül a ' meghúzott ág 

. aljáról) balra térve, balról-jobbra megrajzolja a kereszt vízszintes 
ágát kb. a mell szélességében. A  kéz egészen keveset behajlított uj
jakkal ki van nyújtva. A  13. századig a keresztvetésnél csak az első 
három újjat nyújtották ki, emlékeztetésül a Szentháromságra, 
amelytől az áldást várjuk, a többi ujjat behajlították. Az egység 
kedvéért azonban tartsuk magunkat a leírt eljáráshoz.

Bal karunk a kereszt vetése alatt a derék magasságában tes
tünkhöz simul, mintegy alapjául a reá ereszkedő keresztnek.

Budaker Oszkár.



A vasárnapi iskolai munka gyülekezeti munka
.4 fenti cím németiül, elvei mond ki, hanem előrehaladott folyamatot 

állapít meg. A vasárnapi iskola megindulásakor egyházunkban ú. n. szabad 
keresztyén munka volt. Nem volt szoros kapcsolata a gyülekezetekkel. 
Kezdetben sokan szektás megmozdulást láttak benne. Az első világháború 
után mégis valamilyen formában a legtöbb gyülekezetben gyökeret eresz
tett. A gyülekezetek felismerték, hogy a vasárnapi iskolai munka az ő mun
kájuk. a gyermekek között való igehirdetés egyik nagyon alkalmas módja. 
£s mint sok más szabad keresztyén mozgalom,. a vasárnapi iskola is fel
fedezte, hogy-1 munkaiere nem csupán területileg, hanem elvileg is a gyü
lekezet.

I'.nőikül a tolyam.it nélkül nflin indulhatott volna meg a vasárnapi 
iskolai munka új szakasza a második világháború végeztével. Ennek az új 
szakasznak a jellegzetessége az, hogy a vasárnapi iskolai munka most már 
bizonyos tervszerűséggel, szervezettséggel és munkamódszerében elmélyütten 
igyekezik a gyülekezeti megújhodás szolgálatába állani.

Az új szakasz kezdete a Baráti Mozgalom 1945-ös szeptemberi konfe
renciája volt. Ezen, a résztvevők számát tekintve nem nagy igényű konfe
rencián „Gáncs Aladárnak, az evangélikus egyházi megújhodás nagy látno
kának gondolatai újra izzani kezdtek*'. Itt kerüli elő a vasárnapi iskola 
kérdése. is. Arra a felismerésre jutottak, hogy a Dunántúlon megkezdett 
„iskolai kisgyülekezeí*' és a „missziói gyermekszövetség11 munkáját az orszá
gos vasárnapi iskolai munkába kellene beépíteni. A konferencia javaslatára 
ez egyházegyetem Veöreös Imrét és e sorok íróját bízta meg az országos 
munka továbbvitelévé].' A vasárnapi iskolai munka ogyházkarületi vezetői 
a bányai egyházkerületben Jávor Pál (Cegléd), a dunáninneni kerületben 
eddig Gerhút Sándor (Galgaguta), a dunántúli kerületben eddig Veöreös Imre 
(Győr), a tiszai kerületben eddig Solymár András (Kosnádi).

Legelső feladat a vezetők képzéséről való gondoskodás volt. A kép
zésre egyhetes vezetőképző konferenciák tartása mutatkozott legalkalmasabb 
naiv. 1946-ban Győrött, Orosházán, Hűvösvölgyben, Gyenesdiáson, Szarvason, 
Ford a són; 1947-lien Orosházán, Pilisen, Bakony szombathelyen, Gyenesdiáson. 
Foton, Sopronban, Békéscsabán, Oroszlányban volt vezetőképző tábor, 
v vasárnapi iskolai vezetőképző konferenciák kettős vágányon futnak: a hit 
ébresztés és a vasárnapi iskolai képzés körül csoportosulnak egyes program
pontjaik./ Az a meggyőződésünk, hogy élő, személyes Krisztus-hit nélkül 
nem lehet igazán szolgálni a vasárnapi iskolában, de ugyanakkor szükség 
van -gyermeklélektan:, bibliaismereti, módszertani ismeretekre is.

Szükségessé vált a régi és újonnan munkába álló vezetők közösségbe 
tömörítése. Az egyesületbe, vagy szövetségbe való tömörülés gondolatát el
ejtettük, ehelyett szervezetileg kötetlen munkaközösség, a Vasárnapi Iskolai 
Vezetők Tábora jött létre. Ezt a 'tábort a gyermekek között végzett evan
géliumi munkában való részvételen kívül a vasárnap estéken egymásért 
könyörgő imádság, az évi gyenesdiásd nagy találkozó és mindenek előtt 
a havonta „Vasárnapi Iskolai Vezető1* címen megjelenő körlevél fogja össze. 
A körlevél Amtinüen vasárnapra vezérfonalat nyújt. Jelenleg az ó-egyházi 
evangéliumokat dolgozzuk fel. December óta a körlevél szerkesztője min 
déri hónapban Budapesten tölt két napot s az ő vezetésével munkaközös 
ségbén-készül el a vezérfonal. Ez év januárjában pedig a tanfolyamok elő
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adói 'és vezetői tartottak a Fébé hűvösvölgyi anyaházában tapasztalataik ki
cserélésére és a tanfolyamnak további munkájának elmélyítésére egynapos 
értekezletet. - A vezetői lap jelenleg 700-as példány-számban megy szét. 
Egy év alatt majdnem megkétszereződött a vezetők száma. Ez a lendü
letes emelkedés főként a vezetői tanfolyamoknak tudható be.

•A vasárnapi iskolai munka' új szakaszának egyik jellemző sajátossága, 
hogy a vasárnapi iskolai munka módszerét is igyekezett tisztázni. Ezen a 
ponton jó segítségre találtunk. Emanuel Jung svájci lelkész Igen praktikus 
vezetői könyvében (címe: Sonntagscluile, als Kindergottesdiensi). A mód
szertani rész fordításban, ahol pedig szükséges volt, átdolgozásban: „Hogyan 
vezessünk vasárnapi iskolát?*1 címen hamarosan megjelenik. A gyehesi or
szágos találkozón résztvett mintegy 140 vezetővel közös megvitatás útján 
tisztáztuk,, milyen módosításokkal alkalmazhatjuk az ú. n. svájci módszert 
a mi viszonyaink között. Különben is az újabb magyar evangélikus módszeri 
próbálkozások több azonos eredményre jutottak, még a svájci módszer meg 
ismerése előtt. A magyar kiadás ezekre a módosításokra is tekintettel van. 
Az új módszer főbb vonásait könnyen fel lehet ismerni a havi körlevélben 
közölt vázlatokból. Legjellegzetesebb sajátossága, hogy hagy súlyt fektet 
a bibliai történetek színes, élményszerű elbeszélésére. Számol azzal a tény 
nyel, hogy a gyermek nem fogalmakban gondolkodik: az elbeszélés, a mese 
szemléletes, megjelenítő előadásmódja a gyermek-nyelv. Ezen a nyelven kél! 
az evangéliumot is hirdetni számára.

* *  *

Ha az előzök alapján a vasárnapi iskolai munka meghatározásúi kísé
relném megadni, talán a következőképpen lehetne:

A v a sá rn a p i is k o la i  m unka a? az ö n k én tesen  v á l la l t  gyű 
le k e z e l i  munka, a m e l ly e l  t ö r té n e t  e lb e s z é lé s  és közvetle .n  
b e s zé lg e té s  fo r m á já b a n  h ir d e t jü k  az ig é t a g y ü le k e z e t  l e g 
k isebb  ta g ja i, a gyerm ekeik  szám ára .

A vasárnapi iskola az ige hirdetésének egyik módja tehát. A módszer 
kérdését feltétlenül szükséges volt tisztázni, már csak azért is, mert e nélkül 
nehezen tisztázható, hogyan helyezkedik el a vasárnapi iskola mint gyűlt 
kezeli munka a többi gyülekezeti mudkák között, különösen q hitoktatás és 
a yyvrmekistentisztelet tekintetében. Ez a kérdés se elvileg, se gyakorlatilag 
nincs még lezárva. Amit most a magam látásából közlök, az csak a tisztázás 
megkísérlésé szeretne lenni.

A hitoktatásban elsősorban az oktatáson van a hangsúly. Bizonyos 
keresztyén ismereteket és szokásokat be kell gyakoroltatni a gyermekkel. 
Tanulni kell. A tanítás, a bibliai történetek tanítása is. a Káté felé fordul 
tekintetével.

A gyermekistentisztelet a gyülekezet temploinozó, liturgikus életéhe 
akarja bevezetni a gyermeket, hogy az igében és szentségekben jelenlevő 
Jézust imádatos lélekkel vallhassa ő is Urának.

A vasárnapi iskola azt szeretné elősegíteni, hogy a bibliai történetek 
és a kiemelkedő bibliai versek (aranymondások) ne a betűkben öröklőd
jenek tovább pusztán, hanem éljenek elevenen a gyülekezet emlékezetében 
és az ajkán, —  szájról szájra, hitből hitbe. .4 bibliai történeteknek a sze 
mélyes közlés útján való eleven elbeszélését nem tette szükségtelenné a 
könyvnyomtatás feltalálása. A bibliai történetek ilyen elbeszélése olyan lég



kört tesz szükségessé, mint amelyik akkor vette körül Jézust, útikor a kis
gyermekeket térdére ültette és meysimogatta fejüket. A vasárnapi iskola 
ezért a bibliai történetek elbeszélésével nem annyira a Káté, mint inkább 
«  gyermek hétköznapi életének kérdései felé fordul. A pásztori és evange- 
lizáló jelleg itt erőteljesebben érvényesül, mint a hitoktatásban és a gyérme.k- 
istentiszteleten.

A gyermekek között végzett gyülekezeti munka módozatainak három
felé ágazta tusával nem merev elhatárolás volt célúm, inkább azt akartam 
megjelölni, hogy hol látom egyiknél is, másiknál is a hangsúlyt.

A gyakorlatban az a helyzet, hogy nagyon sok helyen nincsen mód 
különösen gyerniekistcntisztélcd, vagy ifjúsági istentisztelet tarlósára. Ilyen 
eselben a vasárnapi iskola egyben a gyermekistentisztelet szerepét tölti be. 
A gyülekezeti istentisztelet közösségébe azonban ilyenkor is be kell vezetni 
a gyermeket rendszeres időközben. (Kelenföldiül pl. havonta egyszer és 
a nagy ünnepeken.)

Sokhelyt, különösen a szórványokban, a hitoktatás ellátásának nehéz
ségei miatt a vasárnapi iskola a hitoktatás kiegészítőjévé is válik.

A vasárnapi iskolai munka létjogát mégsem ezek a sajátos esetek iga 
zolják. Ezektől függetlenül is van létjoga. Nem kifoltozója, kiegészítője 
a gyülekezeti munkának, hanem szerve®. része. Normális gyülekezeti munka.

A vasárnapi iskolai munka meghatározásából végül még azt szeretném 
kiemelni, hogy „önkéntesen vállalt gyülekezeti munka". Önkéntesen vállalt 
munka, mert nem a lelkész végzi, hanem olyan gyülekezeti laikus mun
kás, akit vasárnapi iskola vezetésre Isten elhívott. Gyülekezeti munka pedi# 
azért, mert azokat, akiket Isten elhívott, a gyülekezet és annak nevében 
a lelkész bízza meg munkával. A vasárnapi iskolai vezető ezért a lelkész 
munkatársa, a lelkész viszont felelős a vasárnapi iskolai munkáért. A lel
kész vezetésével folyik az előkészítés és a lelkész ellenőrzi «  munkát, .

*  *  *

Ma mosd lelkész testvéreim azt kérdezik, hogy mivel szolgálhatják az 
országos vasárnapi iskolai mozgalmat, akkor kérdésükre azt kell felelnem: 
azzal, hogy gyülekezetükben minél elmélyültebbé válik a vasárnapi iskola 
szolgálata. Mivel, sok minden függ a lelkésztől, azl szeretném kérni lelkész
testvéreimtől, hogy foglalkozzanak maguk is érdeklődéssel a vasárnapi is
kola kérdéseivel. Igyekezzenek (megismerni a mind közkedveltebbé vált ..új 
módszert". Gondoskodjanak arról, hogy esg^leg a gyülekezet költségén 
minden vezető kézhez kaphassa a körlevelet. A vezérfonal felhasználásával 
tartsák meg hűségesen vezetőikkel az előkészítő órákat. Tegyék lehetővé-, 
hogy vezetőik, valamelyik . tanfolyamon résztvegyenek. Esetleg többen össze
fogva ' a vasárnapi iskolai központ segítségével egyházmegyéi tanfolyam 
létrehozását szorgalmazzák.

Azt szerétnők, ha lelkésztestvéreink gyülekezeteikben annyira szívük 
ügyének éreznék a vasárnapi iskolát, hogy vasárnap este imádságukban 
a. vezetők táborával együtt tudnák Isten színe elé vinni az Űr kicsinyei 

. között végzőit ezen szolgálatnak az ügyét.
  Benczúr I.ászó

148



149

Z s i n a t  e l é :

Egyházközség
„Zsinat elé“ rovatunkba nemcsak olyan egyházjogi anyag kíván

kozik, amely gyökeres újítás után kiált, haneifl olyan is, amely csu
pán foltozgatásra szorul, vagy éppen megerősítésre vár. Véleményem 
szerint ilyen anyag egyházunkban az egyházközségi jog  ( =  az egy
házközségre vonatkozó jogszabályok összessége). A zsinatnak persze 
a részleteket is bírálat alá kell majd vonnia. De az előkészítés kezde
tén az a legfontosabb, hogy keressük az egyértelműséget a külön
böző, sőt nem is csak különböző, hanem egyenesen ellentétes irány
zatok között. Az egyik irányzat korlátozni kívánja az egyházközség 
önkormányzatát, pl. meg akarja szűkíteni lelkészválasztó szabadsá
gát; központosítani, egyszersmind tehát egységesíteni, vagyis az 
egyházközség eddigi autonóm háztartásából kivonni óhajtja az egy
házi tisztviselők fizetését. Ezzel ellentétben a másik irányzat az egy
ház életének a súlypontját az egyházközségbe akarja helyezni, vagyis 
jog i síkon fejleszteni akarja annak önkormányzatát. Figyelhető mind 
a két irányzat, akár a közgyűlések vonalán, akár a lelkész— esperes— 
püspök vonalán. Az utóbbi vonal tekintetében egyaránt hallható az 
a kívánság, hogy legyen nagyobb a hatalma a püspöknek a lelkészek 
felett, mint eddig, és viszont az a kívánság is, hogy a lelkész ne kap
jon annyi főhatósági ügyiratot, utasítást, rendelkezést, mint eddig.

Az én véleményem az, hogy tovább is fenn kell tartanunk az 
egyházközségnek azt az eddigi jogi helyzetét, hogy egyfelől önkor
mányzata van, másfelől alája tartozik magasabb egyházi habóságok
nak. Egészséges, ha az egyházközségnek megvan az „egyházközségi 
öntudata" és ha ugyanakkor bírja azt a tudatot, hogy beletartozik 
nagyobb egyházi testületekbe. Hangsúlyozni kívánom, hogy ez a véle
ményem nem egyeztetése a két ellentétes irányzatnak, hanem mél
tánylása a hazai evangélikus egyházi jog ösztönös alakulásának. 
Itt-ott s ekkor-akkor tapasztalt hibák miatt nem szabad ellenemon- 
danunk egyházunk történelmi és eddig nagyjában jónak bizonyult 
alkotmányának. Szerintem ennek az ösztönös alakulásnak a mérté
kével kell vizsgálnunk az egyházközségi jog részleteit és a változta
tásokkal éppen azt kell biztosítanunk, hogy legyen valóban egyensúly 
az egyházközség önkormányzó hatalma és a Magyarországi Evan
gélikus Egyház legfőbb ellenőrző, kormányzó hatalma között. Az új 
jogszabályoknak a majd meghagyandókkal együtt azt kell majd biz- 
tosítaniok, hogy az egyházközség önkormányzata ne akadályozza, 
sőt inkább támogassa az összegyház életét, viszont mégis úgy kell 
majd szabályozniók a kormányzatát, hogy szükség~esetén akár ön
állóan, önmagára hagyatva, a többi egyházközségtől elvágva, a fe l
sőbb egyházi hatóságoktól megfosztva is tudja magát kormányozni
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és fenntartani. Végzetes hiba lenné az egyházközségeknek a Magyar- 
országi Evangélikus Egyházhoz való eddigi viszonyát lazítani, de 
hiba lenne e viszony szorosságának kedvéért az egyházközségeket 
„kiskorúságára szorítani.

Az előbb vázolt egyensúly szükséglet a mi időnkben különösen 
három ponton vált problematikussá. E három pont: lelkészválasztás, 
háztartás, egyháztagok közti fegyelem.

a) A lelkészválasztás tekintetében a lelkészek között erős az az 
irányzat, hogy legyen a felsőbb egyházi hatóságoknak az eddiginél 
nagyobb befolyásuk a lelkészi állások betöltésére. Egyszerűsítve ez 
irányzat szándékát, azt mondhatjuk, hogy ki akarják terjeszteni az. 
E. T. II. te. 40. §-át minden- egyházközségre, vagyis azt óhajtják, 
hogy az egyházközség csak azok közül választhasson lelkészt, akiket 
a püspök (avagy valami püspöki szerv) jelöl. Kétségtelenül sok 
a visszássága lelkészválasztások körül, sokszor mutatkoznak éretle
neknek, méltatlanoknak, vakoknak az egyházközségek, de van sok 
példája annak is, hogy az egyházközség áldott érzékkel, érett ön
tudattal áll egy olyan jelölt mellé, akinek ellenében mást ajánl, sőt 
erőltet ez vagy az a felsőbb hatalmasság. A  külföldi lelkészválasz
tási rendszerekre hivatkozók többnyire elfelejtik, hogy néhol éppen 
a felsőbb hatóságok túlnyomó hatalma miatt kellett a reform útjára 
lépni. (E  reform egyik jelenségének tartom a dán népegyházon belül 
végbement azt a reformot, hogy az egyházközség kisebbsége jogot 
kapott arra, hogy mint „szabadon választó gyülekezet" külön válasz^ 
szón magának lelkészt. Másutt e reformvágy megnyilvánulásának 
látom az állami, ill. ú. n. népegyházak mellett ú. n. szabadegyházak 
alakulását, ha ezek a tanítás tekintetében luteránusok.) Akik pedig 
a „fe l nem ébredt" tömegű egyházközségek lelkészválasztó szabad
ságát szívesen korlátoznák a „hívő" egyházi fők befolyása növelésé
nek kedvéért, ne feledkezzenek meg arról az egyszerű igazságról,, 
hogy „az óra körbejár", jöhet még idő, hogy majd az ú. n. felébredt 
gyülekezetek szabadságát kell félteni^ méltatlan egyházfőktől!

Mindezzel korántsem akarom azt .mondani, ho^y nincs szükség 
lelkészválasztási rendszerünk revíziójára. Hogy ez a revízió valóban 
alapos legyen, össze kellene gyűjtenünk az utolsó 30 évbeli lelkész -̂ 
választási tapasztalatainkat. De nem egyoldalúan! Hangsúlyozottan: 
ideiglenes vélekedésem, hogy a következő irányokban próbálkozhat
nánk: a választójogósultság (általában az egyházkormányzatbah való 
részvételt új szabályozása, a lelkészek fegyelmezésének szigorítása,; 
a választható, lelkészek állandó nyilvántartása (mindegyik egyház- 
kerületben országos jegyzékkel!), a lelkészi állások és javadalmak 
közti méltánytalan különbségek lehető kiküszöbölése (lásd a lelkészi 
szolgálat egységéről írt. cikket), a választási eljárás kezdetén ajánlás- 
egy olyan bizottság részéről, amely a püspökből, a MELE képviselő
jéből és az egyházközség felügyelőjéből áll.
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b) A háztartás tekintetében hajlandóság van illetékesek között 
a központosításra. Kétségtelen, hogy szükséges az összegyházi terhek 
egyenletes elosztása, nagyon elkelne egy benső egyházi fizetéskiegé
szítő intézrhény, ez pedig csak úgy fog tudni működni, hogyha az 
egyházközségek arányosan résztvesznek a szükségletek fedezésében.. 
Azonban a cél csak az lehet, hogy az egyházközségek felelősséget 
viseljenek az összegyház szükségleteiért, de a cél elérésén úgy’ 
kell munkálkodni, hogy e közben ne csökkenjen az egyházköz
ség felelőssége a maga fenntartásáért. Gondolkozni lehet azon 
is, hogy a VII. te. 1. §-ának gyökeres megváltoztatására, az egy
házközségi önálló háztartás elsorvasztására irányuló terv nem fele
más terv-e, nem épít-e egyik fele a múlt adózási-kivetési-végrehajtási 
rendszerére, másik fele egy elképzelt új világra. Ebbe a probléma
körbe nem esik bele az adó— megajánlás dilemmája, de annyi aligha 
lehet kétséges valamennyiünk számára, hogy az adóvégrehajtás ideje 
végétért. Ha pedig végétért, akkor vájjon nem időszerűtlen dolog-e 
arra számítani, hogy az egyházközségek „kötelesek1' ennyit meg any- 
nyit befizetni egy központi pénztárba. Ha nincs kivetés és nincs 
végrehajtás az egyháztagok felé, akkor lehet-e járulék-kivetés az 
egyházközségek felé?

c) Áz egyháztagok közti fegyelem megvalósítására ma az egy
házközségi bíráskodás volna hivatva. Lásd a V III. te. hatodik címét. 
Ennek csődjét látva, többen országos érvényű egyházfegyelmi rend
szabályokkal óhajtják az egyháztagok közti fegyelem megvalósítását. 
Valóban kívánatos is, hogy az ú. n. egyházfegyelem ne legyen egye
seknek maguk felelősségére csinált próbálkozása, de viszont nagy 
a veszedelem, hogy a fegyelem megvalósításában a súlypont eltoló
dik az igehallgató gyülekezetről az országos rendezésre. —  Az ú. n, 
egyházfegyelem felől való theologiai tusakodásunkban mai látásom 
szerint akkor jutunk előbbre, hogyha világosan megkülönböztetjük 
egymástól az egyháztagságot és az egyháztagsági jogokban való 
részesedést (pl. közgyűlési tagságot), és hogyha nem kapcsoljuk 
össze a különböző jogosultságokból való s különböző fokú kirekesz- 
tési szándékot az egyházból való kirekesztésnek —  szerintem képte
len —  gondolatával. (Más dolog kirekeszteni valakit az egyháztagok 
közösségéből, megint más az úrvacsorái közösségből, újra más az 
egyházkormányzatban osztozók közösségéből.)

Általában jellemző az egyházközségi jog reformját célzó törek
vésekre, hogy ördöggel akarják kiűzni az ördögöt, inkább vállalnak 
nyilvánvaló veszedelmeket, csakhogy kiküszöböljenek megtapasztalt 
bajokat, és elfelejtik a legfontosabbat: mind a helyi, mind az orszá
gos egyház építésének igazi útja az igaz evangéliomhirdetés.

Az egyházközségi jog egyéb részleteiben máris szükségesnek- 
mutatkozik: az egyházközség jogi fogalmának új meghatározása 
az összegyházközség fogalmának bevezetése, az egyházközségi tag-
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sági jog új szabályozása, a missziói egyházközség nevének felcseré
lése „szórványegyházközség“ -gel, az egyházközségi közgyűlési tag
ság új szabályozása, a presbitérium ( helyesebben: tanács) jogköré
nek tisztázása, a lelkészt körökre vonatkozó rendelkezések reformja, 
az egyházközségi felügyelő tisztének új megállapítása, az igazgató- 
lelkész mellett a nem-igazgató-lelkész jogi helyzetének tisztázása. 
Ezek másod-, harmadrendű kérdések. Ezért tartom elhalaszthatónak 
a kifejtésüket. Egyelőre az a fontos, hogy a-fentebbi alapvető reform
kérdésekben próbáljuk megismerni a szükségletet és egymás javas
latát. De a zsinatig tovább gyüjthetjük tapasztalataink alapján a 
gondolatokat az egyházközségi jog teljes revíziójához.

'Jfi íj:

A  „Zsinat elé" rovatunkban eddig megjelent cikkek főcélja az volt, 
hogy egyértelemre jussunk a tekintetben, hol s miért mutatkozik szüksége 
•egyházjogi reformnak. A  cél felé való együttes haladást akadályozza te
hát —  akár félreértésből, akár szándékosan — , aki a közlés szerint is 
ideiglenes szövegkísérletek egyik-másik szavába kapaszkodik bele, a he
lyett, hogy először arra nézve foglalna állást, helyesli-e a szövegkísérlet 
mögött meghúzódó reformvágyat. Példa: A z  első közleménybeli szöveg
kísérlet harmadik tagjában „az evangélikus lelkészi szolgálat" kifejezést 
magam is kicseréltem ezzel: „az evangélikus egyházi szolgálat", az ugyan
ott olvasható „„fenntartott" szó helyett ma már megfelelőbbnek találom 
ezt: „épített". De ez a csiszolgatás is súlytalan^dolog ahhoz a kérdéshez 
képest, hogy helyénvaló-e és szükséges-e a Magyarországi Evangélikus 
Egyház jogi meghatározásába belefoglalni az evangéliomhirdetést és a 
szentségnyujtást, más szóval: az egyház ágostai hitvallásbeli meghatározá
sának ezt a részét: „in qua evangélium pure docetur et recte administran- 
tur sacrameMta", illetve szabad-e és kell-e élnünk egyházunk jogi meg
határozásában az Ágostai Hitvallásnak ezzel a kifejezésével: „minlsterium 
docendi evangelii et porrigendi sacramenta".

 Sólyom Jenő dr.

A svéd egyház — másik oldalról
A „Lelkipásztor" egyik elqző számában Gsepregi Béla tollából cikk 

jelent meg, amely részben foglalkozóit a svéd egyházzal is. Egyházunknak 
az a rajza kiegészítésre szorul. Ez persze nem- jelenti azt, hogy nem helyez
hetjük ujjainkat a svéd egyház általánosan ismert gyenge pontjaira, de min
den kritika akkor lesz igazán hatásos, ha a másik oldal is megvilágíttutik.

Kétségtelen, hogy a svéd egyház jelenlegi életének két legégetőbb pro
blémája az államhoz való viszony, valamint az ébredés kérdése. De a dolog 
nem olyan egyszerű. Nem az államegyházi 'rendszer az egyetlen, sőt a leg
lényegesebb akadálya annak, hogy a svéd egyház nem ébredő egyház. 
Hasonlóképpen a vallási megoszlás sem magyarázhdtó egyedül evvel. Hiszen 
mind a négy északi államban ugyanaz az „államegyházi rendszer" van vala
milyen formában. Bizonyos szempontból a norvég egyház sokkal inkább 
függ az államtól, mint a svéd egyház, míg a finn evangélikus egyház —  hála 
az 1869-es esztendő igen bölcs törvényének —  aránylag függetlenebb az 
állaimtól. De amikor Ruotsalainen Pál és más nagy ébresztő igehirdetők 
munkálkodtak, az 1809 előtti időből származó svéd egyházi alkotmány volt 

.'Finnországban is érvényben. Igen sok oka vgn annak, hogy a finn, dán és
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norvég népi ébredés! irányok nem vezetlek olyan szomorú vallási széttagolt
sághoz, mint a Svédországjaik. Noha nem egykönnyen lehet egyetlen rövid 
képletben ezt összefoglalni, utalhatunk néhány tényre. Nem lehet mindennel 
az államegyházi rendszert, a szűklátókörű egyházi vezetőséget, vagy az 
érdektelen papságot okolni. Hiszen a finn történelmi ébredési irányok is 
beleütköztek az egyháziak bizonyos ellenállásába, de mégis hűségesek maradJ 
lak az egyházhoz. Hasonlóiképpen a délnyugatsvédországi Schartau-féle ébre
désnek is eleinte igen nehéz küzdelmet kellett megvívni az akkori egyházi 
vezetőséggel és a papsággal, de ennek ellenére ragaszkodtak az egyházhoz, 
és ez az ébredés ma, több mint száz év múltán, a nyugatsvéd egyházi élet 
legerősebb támasza. Waldenström, a múlt századbeli svéd szeparasztikus 
ébredési irányok egyik vezetője és a későbbi ,,Missziói Szövetség14 nevű 
szabadegyház megalapítója, előzőleg a svéd egyház lelkészeként működött. 
Bizonyos, hogy a dolgok másképpen alakultak volna, ha benne is több lett 
volna Schartau semmiképpen sem kritikanéllküli, de az egyház iránti aláza
tos lojalitásából. Ehelyett valami elvi szeparatisztikus beállítottság volt talál 
ható ebben a mozgalomban. A másik óka a vallási szélltagoJtságnialk az, hogy 
ezek a „szabadegyházi ébredési mozgalmak44 olyan tanításokért küzdöttek, 
amelyek nyilvánvalóan ellentétben állanak a svéd egyház hitvallásaival. (Pl. 
a lutheri úrvacsorái tanításnak elvetése.) Legfőképpen' áll ez a többrészre 
tagolt baptista mozgalomra. Milyen álláspontot foglalhat el lelkész a gyü
lekezetéire is átterjedő olyan: mozgalommal széniben, amely következetesen 
megveti a gyermekkeresztséget? — Mindezen szempontok ellenére el kell 
ismernünk, hogy tisztában vagyunk azzal: a vallási megoszlás nem jutott 
volna ilyen következményekhez, ha a svéd egyház nagyobb lelki tartalékok
kal rendelkezett volna, -r- Meg kell említenem azt is, hogy a svédországi 
szeparatisztikus ébredési mozgalmaknak rendkívül alkalmas vezetőik voltok 
áll ez elsősorban az, előbb már említett Waldenströmre, és az utóbbi idő
ben a pünkösdi*ták két vezetőjére, Pethrus Levi-re és Lidman Sven íróra. 
Amennyire az északi államok ébredési mozgalmait ismerem, a többi ország
ban meglevő szeparatisztikus ébredési mozgalmak egyike sem rendelkezett 
ezekhez hasonló tehetséges vezetőkkel.

Ami az államegyházi rendszernek a svéd egyház sóik lelki munkáját 
lefékező hatását illeti, e sorok írója az első, aki elismeri, hogy az államhoz 
való viszony sürgős revízióra szorul. De utalhatunk arra az immár nem kis
számú fiatal lelkészből álló csoportra, akik között ez a vélemény mind" 
erősebb visszhangra talál. Az állam szándékai az egyházat illetően orszá
gunkban is mind homályosabbá kezdenek válni. Előrelátó egyházi vezető
ségnek minden' erejét latba kellene vetni, hogy az állam és egyház közötti 
viszony alapjaiban újjárendeztessék, E sorok írója szerint az alábbi hiá
nyosságok igénylik a legsürgősebb rendezést:

1. A svéd egyházban hiányzik a legfelsőbb egyházi vezetés. Az érsek 
csupán primus kitér pares, a püspöki értekezletnek semmiféle hivatalos tél 
hatalma zása nincs, az egyházi közgyűlés, amely minden ötödik évben össze
ül, igen szűk körre körülhatárolt lehetőségekkel rendelkezik.

2. A svéd egyház nem rendelkezhetik szabadon saját anyagi eszközeivel.
3. Saját egyházi rendjét, szertartásait, egyházi könyveit nem határoz

hatja meg az egyház.
4. A helyi gyülekezetek egyházi választásait egyre inkább fenyegeti 

a politikai és nem egyházi szempontok érvényesítése.
Mindezek a nehézségek nem idegenek azok számára, akik Cseipregt 

Béla cikkét olvasták. De mégis azt kell mondanunk, hogy ezen' történelmi
leg könnyen érthető adott helyzetnek következményei nem olyan katasztro
fálisak. A háború előtti időre gondolva megállapíthatjuk, hogy számtalan 
új templomot építettek, gyülekezeteket osztották meg, újonnan keletkezett
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gyülekezetek templomot vagy kápolnákat kaptak, iga/ az. hogy a fönnálló 
icndszer sokszor nehézkes. l)e igen sok esetben önkéntes erők léptek ak
cióba. Igen sok kápolna:alapítvány jött létre abból a célból, hogy az új 
településeket istentiszteleti hellyel lássák el. Sajnos, jelenleg évek óta szü
netel, vagy csak korlátozva folyhat ez a munka, (le ez összefügg azokkal 
az építési korlátozásokkal, amely minden építkezést súlyosan hátráltat.

Könnyen arra következtethetnének a magyar lelkészfeslvéreik. hogy. 
svéd kollégáik mást nem is csinálnak, mint megtartják a vasárnapi isten
tiszteletet a templomban, elvégzik a szükséges funkciókat és az irodai mun
kál. Bizonyos, hogy vannak, sajnos, ilyen lelkészeink is. De a legtöbb azok 
közül, akiket e sorok írója ismer, más kategóriába tartozik. Ma már ott 
tartunk, hogy sokszor hangok hallatszanak az ellen, hogy az egyházi munka 
mind széttagoltabb lett. Az n. n. önkéntes, azaz törvényben (híványban) 
népi előírt vgyházi munka lassanként olyan elágazóvá vált, hogy teljesen 
felemészti a lelkészek minden munkaidejét. Ennek a munkának a szimbó
luma a t gyülekezeti ház sokféle helyiségével, amely otthont kíván nyújtani 
minden templomon kívüli egyházi munka számára. Ezek a gyülekezeti há
zak legtöbbször önkéntes adományok által jöttek létre.

Ha a lelkész csupán azt a munkát végezné el, amire a törvény köte
lezi, akkor is sokkal többet kei,lene elvégezni hosszúranyúl): gyülekezeteink
ben, mini. a vasárnapi istentiszteletet. Szórványistentiszteletek tartását a 
in nyac.so portok iskoláiban és imaházaiban a törvény elő is írja. Egyik gyüle
kezetben, ahol néhány évvel ezelőtt szolgáltam, a templomon kívül egy 
nagyobb ipari településen kápolnával és gyülekezeti teremmel rendelkez
tünk; azóta központi helyen >újabb gyülekezeti házat építettek, ahol rend
szeresen tartanák istentiszteleteket, azonfelül két fabarakkot vásároltak, ame
lyet a gyülekezet .2 pontján .felállítottak és amely ideiglenes istentiszteleti 
helyid szolgál. (A gyülekezet 4000 lelkes.)

Mos-t pedig valamit az adakozásról. Világos, hogy ha mindazokat szá
mítjuk, akik névlegesen a gyülekezethez tartoznak, akkor az adakozási Sta
tisztika nem olyan kedvező, mint a beiratkozott tagokkal rendelkező, szabad- 
egyházaknál. Néhány év előtt az, egy főre eső évi egyházi célra adott ön
kéntes adomány a legmagasabb számot elért egyházikerületben 50 őre körül 
volt. országos átlagban 35 őre. Azóta ezek a számok emelkedtek valamit. 
De ha a templomba járó gyülekezeti unagra gondolunk —  noha ilyen sta
tisztika , összeállítása teljesen lehetetlen — igen megnövekszik ez az összeg. 
Különösen a külmisszióra adakoznak szívesen. A svéd egyházi misszió veze
tősége 1948-ra 3,000.000 svéd korona önkéntes adományok befolyásával szá
mol (1948 vízkeresztjén a göteborgi egyházkerületben eddigi adatok szerint 
80.000 korona folyt be egy nap' alatt. - Ez az egyházkerület akkora, mint 
.a. magyar evangélikus egyház 4 kerülete összesen.) A kühnisszión kívül 
.;»• négy diakonisszaanyaház, a diakonusintézet és két, jövendő lelkészeket 
nevelő gimnázium önkéntes adományokból tartja fenn magát.

Kétségtelen, hogy jelen , pillanatban még nem beszélhetünk népünket 
magával ragadó mélyrenyuló lelki ébredésről, de igen sok lobogó lángocska 
ég papok és laikusok szívében, akik kitartóan könyörögnek ezért. Bizo
nyára nekünk is szükségünk lenne ielkószevangélizációra, de már így is 
vannak elég szép számmal olyan charizniáikkal rendelkező emberek egyhá
zunkban, akiknek ébresztő igehirdetését Isten megáldotta. A skara-i egy
házkerületben. amelybe tartozom, már meg is kezdődött széles fronton 
induló ébresztő hadjárat, amelyet alapos felkészülés előzött meg. A 416.000 
lakost számláló skara-i egyházkerületben 1947 nyarán 16 ifjúsági tábor és 
konferencia volt, összesen 1600 ifjú részvételével Ezeken felül számos más 
hasonló tábor volt gyülekezetek és magánosok rendezésében.

Végül az üres templomokról. Sajnos, valóban vannak ilyenek, külö
nösen Középsvédországban. Ezenfelül igen alacsony az átlagos templomiálo-



gajók száma. De ebben is nagy különbség van az egyes egyházkerületek 
közöli. Kgy régebbi statisztika szerint a lakosság ő..‘VVo-a jár templomba 
országos állagban, a legegyháziasabb göleborgi kerülőiben 13%. Ma ezekrí* 
a mindenképpen alacsony számokra tekintünk, n n szabad elíeiejtenüii/k, 
hogy egy svéd gyülekezel struktúrája egészen más, mint egy magyaré.

De magunk is tisztában vagyunk, hogy országunk nagy része ma már 
ismét az egyház missziói területének tekinthető. Ha a magyar evangélikus 
kereszlyénség el>l>en a mi missziói munkánkban segíteni tud bennünket, 
.akkor ezt csak igen hálásan fogadhatjuk.

I ppsala.
Dr. theol Danell GusztávAdolf. 

svéd evangélikus lelkész,
1932 -33-ban a soproni hittudományi kar 

hallgatója.

A  temetési agendáró l
Az elmúlt év utolsó napjaiban kérdőívet küldtem a lelkészt hiva

talokhoz. A temetési agenda ügyében kívántam tájékozódni. Nem 
várt. és nem remélt eredményt könyvelhetek el. 280 kérdőívből 212 ív 
érkezett vissza!.' Igen sok válaszoló kért a munka végzésére. K itet
szett a válaszokból az ínség, melyben lelkészi karunk —  főleg a fiata
labb generáció —  szenved éppen a temetési szolgálat tekintetében. 
Nem kell hangsúlyoznom, hogy milyen lelkesítőleg hatott rám a felém 
sugárzó vágy. A másik hajtó erőt a magam tehetetlensége adta. 
Tizennyolc esztendőt töltök maholnap az Űr igájában s a temetési 
beszéd nyitott problémám, volt minden időben. Sokszor szenvedtem 
miatta.

Munkám eredménye a temetési szolgálat elvi tisztázása lett. 
Dogmatikai, liturgikai és homiletikai szempontból tettem vizsgálat 
tárgyává szolgálatunkat. Remélem, hogy „Szolgálatunk a koporsó
nak‘ címmel lelkésztársaim kezébe adhatom dolgozatomat, a  dog
matikai rész a halál és feltámadás teológiáját foglalja magában. 
A liturgikai részben a temetés problematikáját igyekszem megoldani. 
Az eredmény: temetési liturgia-tervezet! A homiletikai rész a teme
tési beszéd problematikáját világítja meg.

A liturgia-tervezetet püspököm elé terjesztem. A továbbiakban 
■<i következő utat látnám helyesnek: Egységes eljárás kedvéért a 
-püspöki konferenciának kellene véglegesen állást foglalnia a teme
tési liturgia kérdésében. Püspökeinknek kell a liturgiát illető kérdé
sekben dönteniök és rendelkezniök. Szívesen elkészítem az egységes 
temetési rendhez szabott temetési agendát (segédkönyvet értek 
alatta), vagyis összegyűjtöm a szükséges kollektákat, lekciókat, imád
ságokat. Magam nem szándékozom imádságokat írni. Kutatásain' 
során drága kincsekre akadtam. Az egyház imádkozik a koporsó mel
lett és nem az egyén. Közel két évezredes anyaszentegyházunk imád
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ságkincséből kívánnám kiválogatni a megfelelőket. Kívánatos még az, 
hogy az agendával egyidöben temetési beszéd-kötet is megjelenjék, 
Iwgy homiletikai például szolgáljon a temetési igehirdetéshez. Deo 
volente ennek anyagát is elkészítem. Arra gondoltam, hogy 5— 10 
munkatársam elhangzott beszédeit adnám ki (v. ö. Alberti gyűj
teményi.

Testvéreimet bizonyára érdekelné a liturgia-tervezet. Erről majd- 
egy későbbi alkalommal fogok írni.

Megköszönök minden visszaküldött kérdőívet, minden biztatást. 
Aki pedig bármily okból nem küldte még meg az ívet, kérem, küldje 
meg. Hadd legyen teljes a kép, amely a kérdőívek válaszaiból elénk 
tárul. Ha elveszett volna az ív, egy darab papiroson írja meg, hogy 
milyen agendát használ és hogyan temet.

Addig is, míg az egységes temetési liturgia megvalósul, Isten 
áldja meg nehéz szolgálatunlcat a koporsónál.

Kósa Pál.

A készülő új énekeskönyvről
linekcskönyvünk ügye hosszú idő óla szorongatja telkemet. Sokat haj 

lódtam, viaskodtam vele. Meglátásaimat, amit e kérdésben gyújtott bennem 
az Ür, nem rejthetem véka alá. A vajúdó új énekeskönyvre az az óriási 
feladat vár, hogy válságos időiben a vergődő és egyedül Isten kegyelmébe 
fogódzó nemzedék lelkét és az evangélium örökké zengő, felszabadító iizene 
lét egybefoglalja és a most élő nemzedék nyelvén kifejezze.

Megértem Schulek Tibort, ősi magyar énekeink nagy. szerelmesét, ami
kor új énekeskönyvünk alapjává a reformátori magyar énekkincsünket leg
hívebben megőrző „Uj Mennyei Zengedező Kar” -t kívánja megtenni. Ez**.!' 
az énekek ép úgy őrzik és kifejezik a kor gazdag lelki örökségét, mint ahogy 
Luther énekei is kemény, kifejező erővel és klasszikus tömörséggel szólaltat
ják meg ugyanazon reformátori idők bizonyságtételét.

Fájdalom, a XVI, századbeli örökséget a racioiíalizmus kora elherdált* 
x már már a feledés porával elfedte. Kívánnám, hogy a magyar reformálon 
örökséget újra közkinccsé tehetnénk .teológiai eszmélkedésünkben épp úgy. 
mint gondolataink kifejezésében, nyelvünkben s nem utolsó sorban énekeink
ben. Ma már köztudomású, hogy egész teológiai gondolkodásunkban, de 
kifejezéseinkben is milyen mély nyomokat: hagyott nem a klasszikus német 
reformátori teológia, hanem a későlbbi német teológia eszmevilága és stílusa. 
Kétségtelen, hogy a magyar reformátorok sokkal magvarabbul élték át és 
szólaltatták meg az Ige örök üzenetét, mint akár a jelen vagy az előttünk 
járó nemzedék.

Mindezek ellenére .régi énekkincsünk tervezett átvétele és újfa alkal
mazása terén nagy óvatosságot ajánlok. Gondolkodásunkban és nyelvünkben 
mi már annyira eltávolodtunk fiitól a kortól, hoyy egyszerűen olt kezdeni 
éneklésünket, ahol őseink elhagyták, kárbavesző kísérlet maradna. Új énekes- 
könyvünket nem tehetjük régi és jórészt elfelejtett énekeink muzeális gyűjte
ményévé. Egyszerűen azért nem, mert túlságosan elvesztettük a XVI. század
dal való lelki kapcsolatunkat. S bármennyire kívánatos, hogy annak a lelki
leg oly gazdag és nyelvében olyan klasszikus tömörűségü. kevés szóval is 
kifejező erejű kornak kincseiből merítsünk, mindenestől fogva nem ültet
hetjük át azokat a mai nemzedék lelkivilágába. Még kevésbbé plántálhatjuk
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ál mi magunkat annak a kornak az eszmevilágába és Istenes nyelvezetébe. 
Teljésen osztom e téren Benkő István református lelkészuek a református 
énekügyi bizottság figyelmébe szánt közleményét („Élet és Jövő” , 1947 lö. 
szám). A Szeivtírás több helyén ismételt isteni üzenetre: „Énekeljetek az 
Urnák új éneket!" felépített fejtegetésében többek között ezeket írja:

„A  gyülekezet éneklése legyen mindig az élő nemzedék lelkének, 
buzgóságának friss kivirágzása. Tartalmában, hangulatában, dallamában, 
ritmusában legyen mindenestől ma született imádság, közvetlen' vallomás 
és bizonyságtétel. Olyan énekekre van szükség, amik a mai emberben 
erős és természetes rezonanciát keltenek, a lélek mély rétegeit ébresztik 
fel, — amiket a most dobogó szív a maga ritmusának ismer- s így meg
találja benne a maga kifejezését. . . amire nem illik már- pontosán semmi 
ősi dallam, ritmus, avult p gondolat és rég kiégett érzés. Ezért hangsú
lyozza az Írás,, hogy új éneket, új éneket!

Az egyházi, énekeknek az átéreztelp művészetét csökken'ti, ha az 
ének és az éneklő közé évszázados távolságokat, korszellem- és stílus
különbségeket iktatunk, még akkor is, ha maga a kifejezett lelki élmény 
különben rokon, sőt azonos.

Az újdonság természetesen nem jelent szigorúan meghatározott év
folyamot. Üj az, amit a szívem annak érez. A mai hivő ember leikéhez 
közelálló, rezonáns darab legyen, amin nincsenek az azonosodást és átvi
telt akadályozó archaikumok. Ez a bibliai követelmény (Énekeljetek új 
éneket!) nem vonatkozik azonban a liturgikus, vagy bitvallási énekekre, 
ahol sokszor éppen a múlttal, az ősökkel való szent egységet kell kife
jezni. Ezeknél nem hiba, hanem előny a dallam, vagy szöveg régiessége, 
klasszicitása. Ezért a zsoltárokat és hitvalló jellegű régi énekeinket (pl. 
Luther énekei) nem kell modernizálni, mert éppen ezzel hamisítanánk 
meg őket. l)i az ilyen énekek számát ne szaporítsuk szükségtelenül, kü
lönböztessük meg őket valamilyen megjelöléssel és főként használjuk arra 
a célra, amire valók. Ne tegyük a köz,használatra szánt énekeskönyvünket 
irodalomtörténeti emlékek gyűjteményévé. Erre a célra ki lehet adni 
külön kötetet az érdeklődők részére, de ez már nem az énekügyi bi
zottság mai feladata.’’

Azt ajánlanám új énekeskönyvünk szerkesztőinek figyelmébe: válogas
sák ki a lutheri énekek, valamint a magyar reformátor! énekek gyöngysze
meit és alkalmazzák őket minél hívebb tartalmi és nyelvi eredetiségükben 
és erejükben. De azzal, hogy majdani új éneklésünk alapjává egyoldalúan 
és túlságosan az „Üj mennyei zengedező kart" tegyék, fenti szempontok fi
gyelembevétele után mégis bánjanak kissé óvatosan.

Azt tartanám kívánatosabbnak, ha új énekeskönyvünk, a régi óegyházi 
énekekhez is visszanyúlva (amint ezt -i jelenlegi dunántúli énekeskönyv is 
telte) a reformátor! kor énekkincseifől 'köztivé mind a mai napig felölelné 
és magába foglalná hazai és külföldi énekeink gyöngyszemeit. Az ilyen Szem
pontú és felépítésű énekeskönyv számára a jelenlegi dunántúli énekeskönyv 
inkább szolgálhatna alapul és példaképül. Az ily módon elképzelt és alkal
mazandó keretbe beleférne az „Új mennyei zengedező kar” gazdag, ősi ének- 
kincsének sok-sok, minden eddigi átdolgozásnál eredetibb és erőteljesebb, 
de sok teljesen elfelejtett éneke. is. Maga Luther is az eddiginél eredetibben 
n még több énekébeú megszólalhatna. Még a sivár racionalista kor és az 
édeskés barokk-biedermeyer- nyelvezetű századforduló énekei közölt is akadna 
néhány, mely a gyűjteménybe Beleilleszthető lenne. S nem maradhatnának 
ki e gyűjteményből végül a legmodernebb, ina már közkedvelt magyar és 
nem német eredetű egyéb külföldi énekek sem. Utóbbiak között, tudjuk, sok 
selejtes, értéktelen. De közkedveltségük csak ízlésünk romlásáról tanúskodna, 
semmi egyébről!? Vájjon nem a hívő lélek örök vallomásait szólaltatják-e



meg ezek, a mai ember nyelvén!? Népszerűségük oka nem inkább ' ebben 
keresendő!?

Mindent összefoglalva: Születő új énekeskönyvünk foglalja magában 
mindazt, ami kincs és érték, akár patinás öltözetben, akár modem köntösben 
is szólal, meg. Oe ne legyen egyoldalúan sem régi idők értékgyűjteménye, 
sem egyoldalúan csupa új s még kevésbbé desztillálódon énekek gyűjteménye. 
A két szélső pólust e téren a Régi Magyar Istenes Énekek és a modern 
„Hallelujah”  és „Énekem az Ür” füzetek énekei képezik. A kettő között áll 
a dunántúli énekeskönyv. Az új énekeskönyv ne legyen csak az egyikből, 
vagy csak a másikból, hanem adja mindenikből a legszebbet és a legjavát. 
Az alap, kiindulás így mégis csak a dunántúli énekeskönyv lenne. Innen le
hetne visszanyúlni gazdagodás és megtisztulás céljából a múlt kincsesházába. 
És innen kiindulva lehetne széttekinteni a modernebb énekeink közölt is, 
kiválogatva közülök a tartalom, nyelv- és dullambeli kifejezés szempontjából 
a legkedveltebbeket és legértékesebbeket.

így bizonyosra vehető, hogy készülő új énekeskönyvünkben benne lesz: 
nemcsak egész múltúnk, jelenünk, hanem rajta keresztül utat találhat, meg
nyilvánulhat a mai kor hivő evangéliomi emberének vágyódása, hite, vallo
mása is.

Ormos Klek.

A sumptio kérdése
Nagyon sajnálatos dolognak kell tartanlom, hogy ez a kérdés még ina 

is IJérdés egyházunkban.
Mindig érthetetlen volt számomra a magyar evangélikus egyháznak az 

a gyakorlata, amelyik nean letté, lehetővé, hogy az úrvacsorát kiszolgáltató 
lelkész szintén élhessen a szentséggel a gyülekezettel 'együtt még akkor is, 
ha más lelkész nincs jelen. Ez a gyakorlat kielégíthette egy olyan kor 
lelkészt -karát, amelyik úrvacsorái előkészületül és úrvacsora vétel után is 
adomákkal szórakoztatta egymást, de teljességgel tarthatatlan unnak a lel
kész! ' karnak a számára, amelyiket Isten könyörülő irgalmassága kezd ebből 
a lelki elesettségből kiemelni. Annál nagyobb örömmel vettük a felhatalma
zást 1945-ben (a dunántúli egyházkerület ielkészi kara előtt az 1945 október 
havában tartott gyenesdiási telkes/.konferencián hangzott el kijelentés), hogy 
ezentúl minden lelkész szabadon gyakorolhatja a sumptiof.

Érthető meglepetés volt ezek után sokak számára, hogy most úgy kerül 
a dolog megtárgyalásra, mintha a kérdést még ezután kellene tisztázni. 
Helyesnek iálom a sumplio ügyének többoldalú megvilágítását abból a cél
ból, hogy akik nem látnak tisztán ebben a kérdésben, aggódó lelkiismeretű
ket megnyugtathassák, de világosan szükséges leM volna tmegmondani, hogy 
a kérdés már el van' döntve abban az értelemben, hogy a magyarhoni evan
gélikus egyház minden lelkésze felhatalmazottnak érezheti magát a sumptio 
gyakorlására

Mint ilyen eldöntött kérdésben szeretnék az aggódó leltkiisnierelüek 
számára néhány megnyugtató megjegyzést tenni.

Jézus Krisztusiról szóló evangéliumi, akár írásban, akár élő szóban jut 
el hozzám, mindig megkötöző és feloldozó ige egyszerre. Megkötöz, ha bűn- 
bánat és hit nélkül fogadom és feloldoz, ha írem állok ellent a Szentlélek 
munkájának, aki az ige által bűnbánatot és hitet akar ébreszteni szívemben. 
Isten kegyelme gazdagságában gondoskodott arról, hogy a feloldozó evan
gélium "a legváltozatosabb formákban, utakon és alkalmakon keresztül jut
hasson el hozzánk. Akit a Szentlélek az evangélium által' már megéfinthe- 
tett, az mindig világosabban megismerve saját szívének romlottságát és 
a Iliiéi ébresztő, erősíti kegyelemre való rászorultságát, örömmel fog kapni
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m i nden eszköz után, amelyen keresztül Isten kegyelmét közölni kívánja- 
velünk. Határozottan bűnös dolog miniden olyan alkalomnak az elszalasz
tása, amelynek a megragadására lehetőségünk van. De semmilyen alkalom 
nak a hiánya nem tartja távol tőlünk Isten feloldozó kegyelmét, ha az 
evangélium csak egyetlenegy lehetséges utón eljuthat szivemhez. Ha nem 
volna más lehetőségem, mint emlékezetembe idézni csupán a valamikor hal
lott feloldozó igét és ezt élő hittel ragadom meg, feloldozottnak hihetem 
magam. Csak az az eset ne álljon elő, hogy megvessem az egyéb alkalma
kat, amikor azokat szintén felkínálja Isten kegyelme. A magángyónás nél
kül is feláldozáshoz juthat az ember, de bűnös dolog a magángyónás meg 
vetése. A szolgatárs állal nyújtott feloldozás nélkül is feloldozást nyerhet 
minden lelkész, ha a szolgatárs szolgálatát szívesen venné igénybe, de nincs 
rá lehetősége, azonban bűnös dolog a szolgatárs feloldozó szolgálatának 
a megvetése.

Isten nem azért adja kegyelmét olyan változatos eszközök, utak és 
módok felhasználásával' hogy egy bonyolult rendszert építsünk belőlük és 
megterheljük a lelkiisimeretet azzal, hogy az egész rendszer aprólékos és 
pontos végigjárása nélkül nem juthat bűnbocsánathoz. Nem új törvíny 
igájául adattak a kegyelmi eszközök, hanem hogy annál bőségesebb lehess 
a vigasztalásunk az evangélium által.

Egészen evangélium-ellenesnek 'tartom azért az egyik hozzászólónak azt 
a beállítását, mintha a szolgatárs által nyújtandó ('eloldozásra való alkalom 
hiánya feloldozás nélküli állapotban tarthatná az úrvacsorát kiszolgáltató 
lelkészt. Miképpen! teljesülhetne ilyen körülmények között az, amit Luther 
a harmadik hitágazat magyarázatában mond: „Ebben a keresztyénségbcn 
kegyelme gazdagságából nekem és minden hívőnek minden bűnt naponként 
megbocsát. . Tökéletesen igaz az, amit Kún-Kaiser József írt ezzel a kér
déssel kapcsolatban, hogy t. i. a „hit gyónásának" (oonfessio fidei) gyakor
lásával minden lelkész elnyerheti a naponkénti bűnbocsánátot, tehát ha ezt 
elnyerhette, nyugodtan gyakorolhatja a sumptiot is.

Csak azt hangsúlyozom újra, hogy az evangéliumnak ez a szabadsága 
ürügy ne legyen a számunkra és ne vezessen a szolgatárs vagy testvér által 
nyújtott feloldozás megvetésére. Del akik nélkülözhetetlennek gondolják 
a lelkész minden úrvacsoravétel előtt a szolgatárstól a nyilvános gyónásban 
kapott feloldozást, mért nem tartják ugyanúgy nélkülözhetetlennek a ma
gángyónás gyakorlását és az abban kapott abszolúraót? Holott köztudomású, 
hogy a magángyónás a lelkész! kar gyakorlatából is mennyire kiveszett. Tud
juk pedig, hogy Luther milyen kemény szavakkal illette a magángyónás 
megvetőit. Bizonyos, hogy miután a sumptio gyakorlása megengedett dolog 
lett a magyar evangélikus egyházban, lesznek, akik vissza fognak vele élni 
és el fogják hanyagolr: a szolgatárs által nyújtott feloldozás megszerzéséi, 
mint ahogyan elhanyagolták a magángyónást is, miután egyházunk kijelen
tette, hogy azt nem lehet kényszerré tenni. Ám azért, mert sokan vissza
élnek az evangélium szabadságával, nem lehetünk újra törvényeskedőkké. 
Ne mulasszuk el azonban szorgalmasan inteni és buzdítani egymást, hogy 
csak a gőgös ember vetheti meg a kegyelem közlésének bármelyik eszikoze-F 
is. A felfuvalkodott pedig utálatos az Úr előtt. Az alázatos ember hálás 
örömmel vesz, igénybe mindent, amivel Urunk gyenge bitünket erősíteni 
akarja.

Törvényt felállítani arra nézve, hogy hol van a szolgatárs állal köz 
vetített abszolúció megvetésének a határa és mikor erezhetem magam fel
hatalmazottnak arra, hogy e nélkül is kommunikálhassak, nem lehet. Aki 
alázatosan engedi magát [mindenben a Szendétektől vezettetni, annak a Lélek 
mindig megadja a határ helyes megállapításához szükséges bölcs-eséget. Aki 
a Lélekre nem figyel, annak a számára a Lélektől való bölcseséget mással 
helyettesíteni sohasem fogjuk tudni. Túrmezei János.
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Egyházi tájékozta tó

Az egyházpolitikai háttér
Március harmadik hetében egyházunk és az állam viszonyénak ker

ítésében nagy fontosságú hírlapi .közléseik történtek. A Iolkésztestvérck tájé
kozódásához és vélemény-kialakításához szükséges, hogy. amit lehet a hát
iérből megvilágítsunk.

1. Január 14-én történi a budapesti egyházmegye lelkészegyesületének 
állásfoglalása a következő határozatban:

,.A budapesti evangélikus egyházmegye lelkészegyesülete kéri egyházunk 
vezetőségét, tegyen lépéseket az állaimhoz való viszony rendezésére. Nem 
akarunk ugyanis sem a politikai katolicizmus sem a politikai reakció felé 
sodródni, hanem önálló magyar evangélikus utunkat óhajtjuk járni. Szük
ségesnek látjuk továbbá a zsinat összehívását, hogy megújuló egyházi éle
tünk és új külső viszonyunk követelményeinek megfelelő egyházi törvénye
ké! alkosson."

Ez a határozat első felében bizonyos mértékig januári számunk 
.,Történelmi helyzet" cunű cilkikértdk vonalát folytatja. A határozat szüksé
gességét és a püspöki konferenciához való fél terjesztését a bevezető sorok 
őzzel indokolták: „Nemcsak Budapesten, turném az ország más területén mű
ködő lelkészek is aggódva figyelik a kérdést (t. i. az egyház és állam viiszo 
atyának kérdését) tisztázatlanságát."

A határozat rövidesen ismeretes lett Mihályfy Ernő miniszter, a köz
társasági elnöki hivatal vezetője, Mihalovics Samu volt béri evangélikus 
le1kész lia előtt, aki nyomban1 felvette az érintkezési a budapesti idlkész- 
egyes&let egy-kél tagjával. Ennek következményeként március 17-én Mihály
fy Ernő miniszter megjelent a budapesti lellkészegyesüilcf tanácskozásán, ott 
előadást tartott és a lelkészekkel a kérdéseket közvetlen beszélgetésben 
tárgyalta. Közölte, hogy a . magyar demokrácia sok belső kérdésének meg
oldása után az egyházakkal való viszony rendezésére keríti a sort, s ezt 
a rendezést így vagy amúgy az őszig elintézi. Egyházunk érdekeire való 
tekintettel rendkívül kívánatosnak, látná, ha egyházunk vezetősége kezdemé
nyező lépéssel elébe menne a kormánynak. Ugyanezt —  elhangzott szavainak 
több egyes részletére itt most nem férünk ki —  másnap, március 18-án 
a balassagyarmati püspöki beiktatás délutánján, lelkészt megbeszélésen az 
egyetemes felügyelőnek és püspökeinknek jelenlétében is elmondotta. Kapi 
püspök válaszképpen bejelentette tárgyalási készségünkéi a kormánnyal. 
Ezen alkatommal a püspökök részéről bíráló megjegyzések is hangzottak el. 
A következő napon' a délutáni napisajtóban Mihályfy miniszter a felsorolt 
előzményeket összefogva, Szabó József püspöknek a magyar demokrácia 
leié tett elismerő mondataival együtt az ország közvéleménye elé tárta.

2. Az elmúlt hónapokban egv másik vonal is futott. Reök Iván, az. 
evangéliumi munkájáról ismert evangélikus sebészfőorvos, országgyűlési 
‘képviselő a vallás- és közoktatásügyi, tárca költségvetési vitájában a. kisgazda- 
párt kijelölt szónokaként felszólalt .február 23-án. Beszédéből közöljük 
-i, következőket:

„Elsőnek veszem a vallás és az állam viszonyát és itt kiemelem, hogy 
u költségvetés 42 millió forintot, tehát az egész kultusztárca költségvetésének 
lOVo-út fordítja erre a célra. Amikor az adófizető polgárok filléreiből 
öt) milliónyit megközelítő összeget fordítunk vallási célok támogatására és 
az egyházak javadalmazására, amikor hozzájárulunk n lelkészek fizetéséhez, 
templomokat építünk és tartunk karban', egyházi célokat támogatunk és 
amikor mind a kormányzatnak, mind pedig a koalíciós pártoknak minden 
egyes megnyilvánulása a demokráciának azt a szándékát, azt a kívánságát, 
azt az akaratát és azt a törekvését húzza alá, hogy az állam és az egyház 
között harmónia, kollaboráció legyen, akkor az ember elgondolkozik azon, 
hogy in ígis mi lehet az oka és a magyarázata annak, hogy ezt a törekvő
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sünket nem fogadják olyan jó szívvel, méltánylással és elismeréssel, mint 
ahogy ezt elvárjuk és ahogy ez a dolog természetéből fakadna . . .  Az a kér
dés tehát, vájjon az egyház tanításaiból lehet-e olyan következtetéseket le
vonni. amelyek erre lápot, vagy alapot adnák. . .  Az egyház tanításában 
alapvető fontosságú volt mindig a tényleges helyzet felismerése, a világi 
hatalom tudomásulvétele és ez különösen nagyjelentőségű akkor, ha arra 
gondolunk, hogy a világi hatalom ellenséges álláspontot foglal el az őskeresz- 
lénységgal szemben és ennek ellenére ebből az ellenséges álláspontból, ebből 
a keresztény-és vallásüldözésből nem fakadt a passzív rezisztentóa gondolata„ 
nem fakadt az ellenállás gondolata, hanem éppen' ellenkezőleg a híresnek, 
a szeretetnek a gondolata.

Lelkiismereti kötelességemnek leszek tehát eleget, umiikor nem emberi 
szavaikra, emberi állásfoglalásokra és okoskodásokra akarok itt hivatkozni, 
hanem perdöntőnek tartom Pál apostolnak azt az üzenetét, amelyet az ős- 
koreszténységhez intézett, amikor Néró idejében a keresztények a katakom
bákban üldözést szenvedtek és martirumot vállaltak. Ebben a korszakiján, 
ebben az időben Pál apostol a róntabeliekhez írott levelének 13. részében 
olyan utasításokat adott, amelyeket érdemes figyelemmel meghallgatni és 
érdemes ennek konzekvenciáit levonni. (Itt a Bibliából Heok Iván felolvasta; 
Róni. 13, 1— 7. verseit.)

Tiszteit Országgyűlés! Azért tartottam fontosnak ennek szószorint való 
felolvasását, mert ezzel eldőli az állam és az egyház viszonyának a kérdése. 
Az állam és az egyház közölt belső Okokból nem lehet és nem szabad ellen
tétnek lennie. Akii ifi ellentétet szít, az nem hivatkozhat ik a vallásra, 
a hívők ileíkületérc, az politizál és mindjárt hozzátehetjük, hogy rosszul, 
helytelenül politizál és ennek következtében ez a helytelen egyéni akció nem 
befolyásolhatja a demokráciának és a köztársaságnak azt a törekvését, hogy 
a vallásnak és az államnak továbbra is kollaborálnia kell és mindent el 
kell követnie, hogy itt békesség, szeretet és megértés uralkodjék."

Ez a megnyilatkozás adott alkalmat arra, hogy Reök Iván egyházunk 
és a magyar demokrácia közötti hídépítés munkájába belekapcsolódjék. 
Egyházunk vezető embereivel folytatott tárgyalásainak eredménye tulajdon
képpen az. a deklaráció, amelyet püspökeink március 20-án, a budapesti 
centenáriumi ünnepségek záró alkalmán, a köztársasági elnök jelenlétében 
kinyilvánítottak. Ezt a deklarációt jelen számunk püspöki körlevele is közli.

3. A kavargó egyházpolitikai események hetében a MELE ügyvezető- 
alelnöke beadvánnyal fordult az egyetemes felügyelőhöz és a püspökökhöz. 
A beadvány megállapítja, hogy egyházunk és az állam viszonyában döntő 
hónapok előtt állunk. Végzetes lenne, ha az egyházpolitikaöllag feszült órák
ban ellentét támadna az egyházunk mai politikai magatartását különbözői
képpen elgondolok tábora közt, aminthogy ennek jelei mutatkoztak. Vázolta 
a beadvány, hogy egyházunk vezelősége nem vette elég komolyan azt az 
általános egyházi reform törekvést, amelyet a lelkészt karnak jelentős meg
újhodási csoportja éveik óta képvisel; ez a törekvés tisztáira egyházi szem
pontból tárgyi és személyi kérdésekben tisztázást kíván s ugyanakkor poli
tikai reakciótól mentes bátor, hitvalló álláspontot sürget. Annáik érdekében, 
hogy egyházunk vezelősége egységesen tudhassa maga mögött lelkészi karun
kat, kívánatosnak mondta a beadvány, hogy lelkészek is kapcsoltassanak be 
az egyházpolitikai tanácskozásokba. A kérés teljesítéseként az április 1-én 
tartott püspöki konferenciára lelkészi karunk rtélvámy tagját behívtak és. 
véleményüket meghallgatták.

E soroknak tisztán csak tájékoztató céljuk van, s nem állásfoglalás. 
Az egyházpolitikai helyzet a különböző irányokból jövő összetevőik eredője- 
ként sokkal kuszáltahb, hogyseim ebben a pillanatban világosan láthatnánk: 
nvi van benne Istentől és mi van benne az ördögtől? A közeli napokban 
megjelenik egyházunk vezetősége a kultuszminiszternél, hogy megkérdezze 
az egyház és állam viszonyának rendezésére vonatkozó kormány-kívánságo
kat. ígéretünk van arra, hogy a tárgyalások anyagához a lelkészi karunk is
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hozzászólhat. Sok imádságra és prófétai látásra vaui szükség, hogy se politi
kai reakció, se politikai konjunktúra cd ive térítsen az egyház igazi útjától!

V. I.
Az új püspöknek

'/.ét megnyilatkozása tarthat mindnyájunk figyelmére' fokozottan számot. Az 
<yyik: széles horizontú és egészen nagyszabású püspöki székfoglaló beszéde, 
amely hamarosan eljut minden evangélikus lelkésztestvérhez. Ez a beköszön 
to beszéd egyházunk mai helyzetét és korszerű feladatúit, időszerű útját 
mély teológiai megalapozottsággal és az ébredés szolgálatában, frappáns 
fogalmazással mutatta meg. .-1 másik: első püspöki körlevele, amelyet 
egyházkerülete lelkészeihez intézett. Néhány döntő sorát ideiktatjuk:

„Kedves Testvér! Szolgálatomat közietek, —  veletek Isten nevében 
megkezdem. Nem magaméit, az ügyért kérlek: segítsetek. Rendszeres közben
járó imádsággal, vállvetett munkával. Szerétetet, bizalmat csak cserébe kérek.

Szolgálatom vonalvezetésében teljesen elfogadom Sólyom Jenő dr. egye
lőre még csak kéziratos tanulmányának jólátású megállapítását: a lelkészt 
szolgálat egységes s csak elágaztatásai vannak: egyik segédlelkész, másik 
püspök, egyik vallástanító, másik esperes és lelkész, de mindegyik lelkész.

Ez az értelmezés kizárja szolgálatoniból a diktatúrát, egy kézrendszert, 
hierarchikus gradációl s csak a grimus inter pares elvét hagyja meg, ezt is 
a munkaközösség értelmében.

Ehhez tartom magamat. Kérlek, benneteket, konstruktív kritikával 
figyelmeztessétek, ha erről a vonalról a hatalomvágy kilendítene. —

Szeretnek sokkal inkább személyesen, mint papíron érintkezni veletek. 
Tapasztalatból tudom: kocsiderék aktánál többet ér egy meghitt, komoly 
beszélgetés. Kérlek, keressetek meg minél többször, én is sokat szeretnék 
forgolódni közietek

Isten adja, hogy az a nagy ígéret, amelyet mindkét megnyilatkozás 
jelent, valóra válhassék Szabó József püspöki szolgálatában!

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

leieknek közössége mindnyájatokkal!
 Szeretett Munkatársaim!
2/XV/1947—48. szám. Imádkozzak el együtt buzgón Ács Mihály néhai 

 elődünk imádságát:
„Egyház Ura, Jézus Krisztus! Ha egyszer a magyar Izrael házának 

önállóul adtál, ha híveid leikéért vigyázóul és számadóul hagytál és juhakl 
pásztorává választottál: vidd végbe szent nevedért bennem az elkezdett jót. 
Öregbítsed Szentleik ed velem közlötl ajándékát. Add szent igéd igaz értel
mét szívembe, hogy lelkem üdvösségére azt szorgalmasan tanulhassam és 
mások épülésére buzgóságman taníthassam. Tartsd meg kegyelmesen e földön 
vitézkedő anyaszentegyházadaf, mindenütt és itten mi közöttünk is szent 
igédnek tisztaságában, tarts meg mjnket szent sakdamentornáidnak rendelésed 
szerint való kiszolgáltatásában. Könyörgök Felségednek legkiváltképpen ezért 
a te tulajdon véreddel szerzett ek léz s i ácsiad ért, melyben a Szentlélek enge- 
mcl vígyázóvá tett gyülekezeted legeltetésére. Tartsd meg, nagy tanácsú és 
nagy cselekedetű Ür. ennek mindennémű igaz tagjait a hitnek egyességében. 
az életnek kegyességében és az egymás között való keresztyéni szent szere
iéinek állhatatos békességében. Szabadítsd meg ezt a te jegyesedet az ördög 
incseJkedésétöl és ártalmas tagjainak diihösségétől. Mutasd meg kicsinv 
seregednek megszabadításálban régi hatalmadat, mutasd meg megtartásában 
döbbeni irgalmadat. Adj édes Jézusom hallgatóimnak szent igédhez való 
’buzgósógot, megismert hitükben mindvégig megmaradandó állhatatosságot.”

Ámen.
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28/XV/1947—46. szám. Kötelességünknek érezzük, hogy egyházunknak 
a kormánnyal szemben tett kijelentésével kapcsolatban tájékoztatást adjunk.

Hivatalos nyilatkozatokból és a kormány progffammadásálból tudjuk, 
hogy a kormány az állam és egyház viszonyát sürgősen rendezni kívánja, 
erre irányuló tárgyalásait megindítani szándékozik. Vártuk a tárgyalásra 
szóló meghívást és csak a legutóbbi időben értesültünk amról, hogy másfelől 
a kormány kívánatosnak tartja e kérdésben egyházunk megnyilatkozását s 
a  tárgyalásokra vonatkozó elvi állásfoglalásának közléséi. Ez és még néhány 
más körülmény nyilatkozattételre késztette egyháziunkat. Ezt a nyilatkozatot 
alább közöljük,, hogy egyfelől hivatalos tájékoztató kötelezettségünknek eleget 
tegyünk, másfelől, hogy a teljes szöveg megismerését lehetővé tegyük.

A nyilatkozat a következő:
,,ü. Kapj Béla püspök ünnepi előadása végén bejelentette, hogy evan

gélikus egyházunk a centennáriumi ünnepség emlékezésében nemzetszeTe- 
tetöben és kötelesség-átérzésélben a következő nyilatkozatot teszi:

1948 centennáris ünnepségleinken, melyeken az evangélikus egyház is 
teljes s'zíwel-lélekkel részt vett, felragyognak 1848 . eszményei. Ezeknek az 
eszményeknek a ténye rávetődik magyar jelenünkre, a magyar demokratikus 
.államra, népre és benne evangélikus egyházunkra is. Ennél a fénynél ünne
pélyesen kijelentik a következőket.

A nemzet egyetemével együtt Isten előtti Mnlbánattal valljuk, hogy 
1848 követelései sok tekintetben nem valósultak meg népünk életében. Ám
bár az elmúlt 100 esztendő alatt és a közelmúltban is igyekeztünk evangé
liumi szolgálatú nkat a nemzeti és állami élet minden kérdéséiben teljestíteni, 
érezzük, hogy többet kellett volna tennünk s még .határozottabban kellett 
volna küzdenünk a szabadság, testvériség és egyenlőség megvalósulásáért.

Készséggel állapítjuk meg, hogy a demokratikus magyar köztársaság, 
melynek közösségéiben egyházunk a maga életét éli, történelmi hivatásának 
vallja az 1848 eszményeinek teljes megvalósulását és reménykedünk albban, 
hogy az emberi szabadságjogok mindenkire nézve egyenlő és igazságos ki
terjesztését meg fogja valósítani. Ebihez a » országépítéshez imádkozó lélek
kel felajánljuk erőnket és munkánkat. Evangélikus egyházunk örömmel 
állapítja meg, hogy mind a mai napig háborítatlanul végezheti egyházi szol
gálatát. Meggyőződésünk, szerint, erre a szolgálatra népünknek a jövőben is 
szüksége lesz. Szüksége van népünknek egyházunk Istentől rendelt leljes 
szolgálatára, ama, hogy az evangélium tisztán és igazán hirdettessék, a szent
ségek Krisztus Urunk rendelése szerint és zavartalanul szolgáltassanak ki, 
gyermekeink a szent keresztségben részesíttessenek, iskoláinkban és azokon 
kívül vallásos szellemben neveltessenek él hogy a szociális és szeiretetmunka 
minden ágában Isten parancsának engedelmeskedvé .fáradozhassunk.

Mindezek alapján kívánatosnak látjuk az állam és_ az egyházak között 
sajnálatosan feszültté vált viszony rendezését. Az evangélium és a nemzet 
S/Jolgúlatának kötelezését átérezve, felelősségünk tudatában kjéselségünket 

.nyilvánítjuk, hogy az állam és egyházunk közötti összhangzás és .együtt- 
munkálkodás érdekében meginduló tárgyalásokban részt vegyünk és ezt a 
kormánynak bejelentetik. Elhatározásunkban az a becsületes vágyódás és 
hívő reménység vezet, hogy az állam és egyházunk viszonyának rendezése 
a magyar demokráciáiban végzendő munkánkat áldássá teszi egyházunk és 
nemzetünk javára.”

Ezen nyilatkozatokon kívül hivatalos iratban közöltük a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrral, hogy egyházunk a kormány meghívására 
hajlandó az egyház és állam viszonyának tárgyalásán részt venni. A minisz
ter úr április elejére egyházegyetemiink elnökségét megbeszélésre már meg 
is hívta.

A kormánynak az egyház és állam viszonyának rendezésére vonatkozó 
tervezetét nem ismerjük.-Az altipelvek épúgy ismeretlenek előttünk, mint a 
 részletekre vonatkozó elgondolás. Első feladatunk tehát, hogy' a kormány
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tervezeteit megismerjük, azt ‘egyházunk arra illetékes szélesebi)) szemeivel 
megismertessülk, s lehetővé tegyük a kérdések Iheha'tó megtárgyalásával az 
egyiháiz közrvéleményének, majd törvényes akaratának kialakulását. Ezen 
munka befejezése után történhetik majd meg a kormánnyal való együttes 
tárgyalás.

29/XV/1947— 18. szám. Szíves tudomására hozom, hogy' az Egyházak 
Világtanácsa az elmúlt esztendő július havában jóváhagyta a kölcsönsegély 
szabályzatot, melynek alapján megalakult a magyarországi kölcsönsegély 
bizottság. A bizottságban egyházunk számára fenntartott bizottsági helyre 
Piwgly Lajos dunáninheni egyházkerületi felügyelő küldetett ki.

A ' Szabályzat alapiján minden egyház legfőbb hatóságánál kölcsön
segély .bizottságot kell alakítani, mely egyházi részről beérkező kölcsön
segély kérelmeket felülvizsgálja s ennek alaipján (benyújthatja javaslatait az 
egyetemes kölcsönsegély alaphoz. Egyetemes egyházunk ezt a bizottságot 
megszervezte s annak elnöki tisztségét Purgly Lajos egyházkerületi fel ügye
lőre bízla.

Kívánatos, hogy a kölcsönsegélyre szoruló egyházközségek kérvényei
ket szabályszerűen felszerelve, szabályszerű egyházközigazgatási utón mi
előbb benyújthassák, hogy azok kellő időben, lehetőleg kedvező elintézésben 
részesülhessenek.

A segélyre szoruló gyülekezetek lelkésztestvéreinek figyelmét felhívom 
a kölcsönsegélyért való folyamodásra, az érdekelt esperes-testvéreket pedig 
kérem, hogy a segélykérvényt a gyülekezetek anyagi helyzetének ismeretében 
elbírálják, véleményezzék s azokat hozzám tovílbbi intézkedés céljából fel
terjesszék.

30/XV/1947—48, száim. A V.>KM. folyó évi március hó. 23-án kelt 
is 1.893/1948. 11. főo. sz. rendelkezése szerint: lelkészek, ny. lelkészek, lel
készözvegyek segély kérelmei a pénzügyminiszter úr újiablb rendelkezése értel
mében bélyegilleték kötelesek. A kérvényt, illetve a beadványt 6.— forintos, 
a mellékleteket, —  amennyiben nem volnának felbélyegezve — 1.—  forintos 
otománybélyegigel kell ellátni, ellenkező esetben a beadványokat meglelete- 
,z.ik. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a lelkészeknek a szolgálati jogviszony
ból eredő beadványaira, tehát fizetéskiegészítő államsegély' kérelmekre, csa
ládi pótlék, OTBA temetési és szülési segély és ezekhez hasonló természetű 
ügyekre.

31/XV/1947—48. szám. A VKM. f. évi március hó 7-én kelt 1Ö8.388-— 
1947. II. főo. számú értesítése szerint „Azon lelkészek részére, akiknek 
helyi javadalma á 20°/o-ot nem éri el, 'a külörlhö.z:etet 1947. évi augusztus- 
íió 1-től visszamenőleg folyósítja.”

32/XV/1947—48. szám. A lundi konferencia számára svéd teológusok 
lianuJmány -elsöpörtja az e.vangéíik,us tr,uítias . summáját össziefoglaPó ,/Üt- 
jelző”-t adtak ki, melyet Szabó József püspök lefordított s az Uj Harangszó 
ajándékképpen szeretettel felajánlja egyházunk lelkészeinek. Erre az érdemes 
munkára különös melegséggel hívom fel a figyelmet, mert rövid, világos 
summa zással tisztán mutat irá egyházunk tanításának lényegére. Köszönettef 
gondolok az Ü } Harangszó vezetőségére, amely ezzel a füzettel lelkészi ka
runkat megajándékozta.

AZ ÚR BÉKESSÉGE LEGYEN VELÜNK!

Budapest, 1948. évi március hó 30-án.

D. Kapi Béla s. k. Túróczy Zoltán s. k.
a dunántúli egyházkerület püspöke, a tiszai egyházkerület püspöke.

D. Ordass Lajos s. k. Szabó József s. k.
a bányai egyházkerület püspöke. a dunáninneni egyházkerület püspöke..

Raross-nvomda IHarangszó nyomdáját. Koncz .Tózseí Gvőr. Andrássv-út 24. T e l:  7 63.
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GYAN KAPHATOK BŰNBOCSÁNA- 
TOT? Fordította: Csepregi Béla. Az 
Evangélikus Evangélizáció kiadása. 
Budapest, 1948. 80 old. — A pompás 
kis könyvecske tartalomjegyzékét már 
előző számunkban ismertettük. A fel- 
o'.dozás köirüil az üdvösség útjának 
sok, éspedig döntő kérdése kerül szó
ba. ' A mi szerteszórt hitéletünkben és 
orédikációs fáradozásunkban jó meg
érezni ebből a könyviből keresztyén 
életiünk és igehirdetésünk egyetlen 
igazi központj át r a bűnbocsánatot, az 
e v a n g é l i u m o t !  És meglátni en
nek a inegköiözöttségeklből felszaba
dító, Istentől kapott módját: a f e l 
öl  d o z á s 4 1 Luther és a ihitvallási 
iratok szólalnak meg itt. A szerző 
mindegyik fejezetnek csak a végén 
kezd beszélgetésibe velünk és csupán 
néhány személyes kérdést intéz hoz
nánk. Vájjon az evangélikus lelki- 
pásztorok úgy olvassák-e el ezt a kis 
könyvet, hogy minden kérdésre kere
sik csendben a maguk leikéiben is az 
őszinte feleletet?!

BERECZKY ALBERT: GYÜLEKE
ZETI EVANGÉLIZÁCIÓ és MARKAI 
LÁSZLÓ: GYÜLEKEZETÉPlTÉS MUN
KAKÖZÖSSÉGE. Református egyete
mes konvent kiadása. Budapest. Ára: 
1 Ft. —  20 oldalas, igénytelen kiál
lítású füzet, hivatalos kiadvány: az 
utóbbi évek egyik legjelentősebb egy
házi írása. Őszintén megmondhat
juk: a magyar református egyház 
belső életét és 'megújulási törekvéseit 
figyelve, sok örömünk mellett, fél
tünk attól, hogy az evangé lizáció  hát„ 
térbe  szoru l a reformtörekvések mel
lett. Ez a félelmünk erősbödött, ami
kor az elmúlt nyáron a református 
egyház megújulási köreiben felröp
pent a jelszó: Nem lesz magyar re
formátus ébredés! —  Isten nem en
gedi, eljátszottuk a lehetőséget. Be- 
rcczky Albert tanulmányának egyik 
jelentősége, hogy ebben a kérdésben 
döntő fordulatot mutat: ,, . . .  a sor
rendet nem lehet eltéveszteni. Első 
és most legégetőbb ügyünk az evan

gélizáció”. „Alázatosan elhárítjuk 
magunktól azt a kérdést: mi lesz 
akkor, ha Isten mégse újítja meg a 
magyar református egyházat, hanem 
széttöri. . .  Isten döntése, legalább Is 
ezidőszerint. előttünk nyilvánvalóan 
az, hegy Ő a mi gyülekezeteinket 
akarja életre támasztani s mi ennek 
a látásnak engedelmeskedünk.” —  A  
másik, talán egyháztörténelmi jelen
tőségű tény Bereczky írásában, hogy 
tisztázódik benne a m a g y a r  r e f o r 
m á tus  egyház és az evangé lizáció  
v iszonyának  feszü ltsége, amit így fo
galmaz: „az evangélizáció hivei fél
tik a komoly és határozott evangéli- 
zációt e ttő l az egyháztól, — a ma
gyar református egyházat szeretők 
pedig féltik az egyházat e ttő l az 
evangélizációtól.” A  veszély: „Nincs 
még kimondva, de bármely napon 
kimondható, hogy a magyar refor
mátus egyház —  már nem egyház." 
„Fel kell tenni világosan a kérdést: 
aki itt a mi gyülekezeteinkben evan- 
géllzál, egyháznak tartja-e a mi egy
házunkat. vagy egy új egyház lá
tomása vezeti munkáját?” És a dön
tő felelete: „Az evangélizáció szol
gálatát ma és itt csak úgy lehet vé
gezni, ha elesett és megro.nlott álla
potában is valljuk és vállaljuk a ma
gyar református egyházat egyháznak, 
a Jézus Krisztus uralma alatt levő 
közösségnek.” —  A  kis íűzctnek har
madik, a református egyház élete 
szempontjából az előzővel összefüg
gő jelentősége, hogy benne nyilván
valóvá lesz a magyar református 
egyház k a rizm a tik us  e rő inek , az éb
redés em bere inek  s a nevezetes „S za 
bad Tanács” -n a k  egybekapcsolódása  
a „h iva ta los  egyházza l” . Ez pedig 
nem kevesebbet jelent, mint hogy a 
„hivatalos egyház” engedi a Lélek 
friss erőit beáradni történelmi csa
tornáiba, a magyar református egy
ház bátor és komoly megújulási cso
portja pedig vállalja a szolgáló sze
repet a hivatalos egyház szervezeté
ben.


