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+  P A P I  I M Á D S Á G O M

Isten szolgájának odáig kell érnie, hogy hivatását boldog szol
gaságnak érezze. Ha Isten kegyelméből idáig jutott, a maga. részéről 
mindent meg kell tennie, hogy mennél alkalmasabbá legyen a szol
gálatra. Nem mintha magunktól volnánk alkalmasak. Isten tesz min
ket az újszövetség szolgáivá (II. Kor. 3:6.), de készségünk vagy 
hanyagságunk már rajtunk fordul.

„Magam is késesen vagyok, hogy mindig ta n u lja k ../'
A papi' hivatást nem lehet befejezetten megtanulni. Negyven 

évi szolgálatra visszatekintve, el kell szörnyülködnöm készületlensé- 
gemen, tanul atlanságomon, kezdetlegességeimen, elbizakodottságo
mon. Másoktól is hallottam ilyen vallomást, de egészeit őszintén csak 
öregedő vagy már meg is öregedett lelkipásztor-testvéreimtől hallot
tam. Érmek a hivatásnak nagyszerű és félelmetesen felelősségteljes 
munkái közé olyankor tekinteni mélyen és alázatosan, amikor az 
ember önmagára vonatkozólag „az utolsó óra munkásai" között érzi 
a szolgálatát: mindenesetre nagyon komollyá teszi a múltra való 
visszatekintést is és a veszedelmesen rövidülő ■,időt is, — „minden 
napon, míg tart a ma." Szeretném megfogni minden kezdő szolga
társam kezét és könyörögve • kérni: igyekezzék magát semminek, 
alkalmatlannak,, tanulatlannak, csak kegyelemből felfogadott és a 
szőlőbe küldött muükásnak érezni. Jajgatni szeretnék, ha visszagon
dolok, hogy mennyi időt fecséreltem el világi tudományokra, művé
szetekre, irodalomra, társadalmi életre, — még pedig nem úgy, mint 
az általános műveltséghez tartozó kellékekre, hanem úgy,, hogy hol az 
egyik, hol a másik volt időnkint a fontos számomra és . ugyanakkor 
csak úgy mellékesen el-elvégeztem hivatásbeli munkáimat is. Ha 
ezekre.visszagondolok, tisztán látom, hogy mit kell kárnak ítélnem a 
Krisztusért, (kétségtelenül kárnak) es mit kell most utólag — a Szent- 
lélektől segítve — szemétnek ítélnem, (Fii. 3, 7—8), bár a felfogha- 
tatlán kegyelem bölesesége azokon is szükségesnek tarto tt keresztül 
vezetni. De ez. nem csökkenti a magam szemrehányásait, és szégyen
kezéseit azon, hogy én bizony a szolgaságomtól függetlenül forgo
lódtam közöttük.

Valahányszor ezt a mondatot mondom a sekrestye-imádságban, 
mindig sóhajtok a szívemben az elvesztegetett idő miatt. Nem vol
tam mindig készen arra, hogy mindig tanuljak: az én (Iram dolgait 
tanuljam. Keresgéljem az akaratát, amit a világban, amit az ő anya- 
szentegyházában és amit a magam szolgálatára nézve a nekem adott 
világosság mértéke szerint megismerhetek és teljesíthetek. Szívein 
mélyéig megdöbbent az a felismerés, hogy milyen sok munkát és 
feladatot az Egyház líra  bölcsen és igazságosan azért nem bízott 
rám. mert tudta rólam, hogy én nem végeztem volna el. 0  alkalma
tossá tehetett volna engem azokra is, — ez hatalmában van — de 
ha a látóköröm szűk volt, ha csak napi munkámra néztem, ha nem 
mindent a Krisztusban megjelent üdvözítő kegyelem szolgálatában, 
ha nem mindent az Isten országa eljöveteléért, ha nem mindent a 
Krisztus ítélőszéke felé fordított szívvel tettem: magam zártam el
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meghitványodott erőimtől olyan parancsokat, amelyekért pedig kö
nyörögnöm kellett volna, hogy rám bízassanak. Sokszor mondom ma
gamban és ezt nem alázatosság látszatáért mondom, hogy még a 
nekem adott parancsokra is érdemetlenné tettem magamat.

Hozzám hasonló szolgák végig sem tekinthető sora élt előttem. 
Névtelen elődök évszázadok porába elmerült emlékei felé tekintek. 
Hánynak lehetett késő tusakodása azon, hogy tanulatlanabb, hasz
nálhatatlanabb volt, mint lehetett volna. Hánynak az írása, könyve, 
élete, küzdelmei, vereségei, megáldatásai ismeretlenek előttem. Meny
nyit tanulhattam volna tőlük hit dolgában, hűség tekintetében, szor
galom és alázatosság példázásaiban. Szinte éhezek egy-egy morzsa 
után, abból, amit ók hagytak az Egyház asztalán. És marad-e utá
nam ? Ha mar a sokon nem legalább a kévésén egy kevéssé hűséges 
lehetttem volna. . .  Nem tudom tehát ezt a mondatot másképpen 
mondani, mint eddigi életem és szolgálatom feletti bűnbánattal. Le
mondok a szegyen takargatasárol is (II. Kor. 4; 2.) és egyedül a 
kegyelembe kapaszkodom.

„Azért hozzád folyamodom.“ Megint ez a korábbi mondat tér 
vissza a szívembe, amikor a magam készségére hivatkozom. Az ú. n. 
„rutin" nemcsak elégtelen, hanem veszedelmes önáltatás. A mester
ségbeli gyakorlat túlbecsülése. Felment a tanulástól, folytonos ön
képzéstől, lassanként elszegényít. Én már hallgattam elfáradt és 
hazakészülő szolgák vívódó vallomásait a maguk terméketlenségéről. 
Mentsen meg Isten mindnyájunkat ettől. Mert ez azt jelenti, hogy 
a Szentlélek tanácsolása hiábavaló és elutasított volt az életemben.

Mennyit kellene egymástól is tanulni. Szomjasan kellene 
vigyázni arra, hogy váratlanul és sokszor a legkevésbbé gondolt sze
mélyeken keresztül kaphatok készen olyan tanulnivalót, amihez ma
gam szolgálatában nem jutottam  el. Néha egy egészen kezdő szolga
társam adhatja, néha egy-egy bibliaköri közbeszólás, néha egy hal
doklónak a töredezett szava. Vájjon ninesen-e mindennap innen- 
onnan valami tanulnivalóm ? Vájjon egészen jelentéktelennek tetsző 
dolgok mögül nem tekintenek-e felénk nagy törvények figyelmez
tetőn? A lélek mélységei milyen meglepetéseket tárnak fel. Csak a 
reám bízott nyáj titkai hányszor megrettentenek. Jóság és gonosz
ság, hit és hitetlenség, őszinteség és képmutatás összekeveredve höm
pölyög körülöttem.

Legerősebben olyankor érzem magam hanyag és készületlén 
szolgának, amikor azzal keresnek fel, hogy tanácskérésüket a tapasz
talt és bölcs lelkipásztorhoz hozzák. Ha csak tehetetlenségem nehe
zednék rám, tudnék ellene hová folyamodni. De rám nehezedik ön
vádolásom is. És ilyenkor nagyon forrón tudok fogadkozni magam
ban : minden időmmel és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy 
még mindig tanuljak mindent, amit a szolgának tudni kell. A segít
séget hozzá onnan felülről megkapom. Ebben egészen bizonyos 
vagyok. Egyedül csak ez bátorít fel arra. hogy fogyatékos magamat 
ebben az imádságomban naponkint elkötelezzem: magam is készen 
vagyok, hogy mindennap tanuljak. Kemény Lajos.
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A gyülekezet imádsága

Oratio oecumenica
• Idén  több gyülekezeti közim ádságot közlünk,

hogy lehessen váltogatni vasárnaponként. /
Irgalomnak Atyja, Mindenható Isten, aki a földön szentigéddel 

Szentlelked által összegyűjtötted a te gyülekezetedet az anyaszent- 
egyházban, összegyűjtöttél bennünket most is szent templomodban.

Urunk és Istenünk, irgalom Atyja imádunk tégedet és áldjuk 
jóságodat.

Könyörgünk néked:
ne hagyd el népedet, ne hagyd el a kicsiny sereget, amely a Te 

igédet kegyelmedből elfogadhatta, azt tiszteli és cselekedni akarja. 
Tarts meg bennünket az üdvözítő hitben, a tiszta tanításban és a 
szent keresztyén életben. Részeltess bennünket bőségesen az anya- 
szentegyház üdv javaiban: az ige lehessen zsinór-mértékünk és a szent
ségek lehessenek erőforrásaink.

Ö Uram, Istenem nagy a Te kegyelmed, csodálatos a Te neved!' 
Magasztalunk Téged.

Tarts meg így bennünket ezután is az ördög és a gonosz világ 
minden kísértésével szemben. Erősíts meg, hogy erősek lehessünk. 
Készíts fel, fegyverezz fel, hogy éberek lehessünk. Hadd álljon mint 
szikla, rendületlenül a Te néped az idők zivatarában.

Uram, Istenem nagy a Te kegyelmed, csodálatos a Te neved! 
Magasztalunk Téged.

Köszönjük teljes szívünkből, hogy most is építed közöttünk és 
általunk is a Te országodat. Taníts meg minket jobban és jobban 
.neved félelmére, szentséged imádására és akaratod követésére.

Könyörgünk anyaszentegyházad népéért szerte a világon: a sok
féle nyelvű, fajú, ágazatú népeket egyesítsd az igaz hitben az anya- 
szentegyház ölén.

Könyörgünk ezért a mi gyülekezetünkért. . .
Könyörgünk; közelben és távolban lévő szeretteinkért. Légy 

oltalmunk és erősségünk. Bizonyos segítség a nyomorúságban és 
akkor nem félünk.

Te vagy a mi menedékünk irgalmas Istenünk; áldassék szent 
neved örökké.

Könyörgünk a hitetlenekért és istentelenekért is, hogy meg
térhessenek és megismerhessenek. Irgalomnak Atyja, mindenható 
Isten, ne nézd a mi bűneinket, hanem légy hozzánk továbbra is irgal
mas és kegyelmes.

Te vagy a mi menedékünk, irgalmas Istenünk, áldassék szent 
neved örökkön-örökké.

Oltalmazd meg a te népedet, amelyik benned bizakodik.
Cselekedd meg ezt velünk a Te nevedért, hogy legyen szent 

közöttünk. Cselekedd meg ezt Jézus Krisztusért, szent Fiadért és 
a mi Megváltónkért, aki Veled és á Szentlélekkel egységben mint 
Isten él- és uralkodik. Ámen.

Közli: Kán Kctiser József.
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Ig e h ird e tő  m ű h e ly e

.KERESZTYÉN PRÉDIKÁTOR KI SEM NYITHATJA A SZÁJÁT 
ANÉLKÜL, HOGY FELOLDOZÁST NE HIRDESSEN A HALLGATÓINAK."

L u th e  r.

Pünkösdvasárnap
Szószéki ige: Ján. 14, 15—-21. Oltári ige: Ef . 2, 19—2 2 .

AZ. ALAPIGE MAGYARÁZATA: A 15. v. t kit éledé „lasz entolasz em asz": 
a parancsoltatokat, amelyek áz enyémek, nyomósítás. Ént ólé és nem nomosz, 
lehál ikonkrél utasításiról van szó. Térészete: meg fogjátok  tartani, t. i. mert 
Jézus erőt ad  ni a jel reá. Az evangéliumiban m inden im peratívusz voltakép
pen indjkativusz! —  A 17. o.-beU alélheia áill, tehát az a kifejezés, uimit 
„valósággal" adhatunk vissza: ami igaz, nem hazugság. Igazmondó Lélek!
A Paraklétosznak, ennek a jánosi alapfogalom nak igen gazdag a jelentése: 
Szószóló, közbenjáró, segítő (adyocatus, Beistand, Fürsprecheir, Luther, Trös- 
ler). Mindenesetre: Jézus Lelke, akit mellénk a d  .arra az-időre, amíg 'vi-sszajő.. 
A mennybemenetel és paruszia közötti idő, az egyház kora, a Parakléiosz 
ideje. —  20. v. „Azon a napon" kifejezés érthető húsvétra, pünkösdre, s ő t  
végsőképpen a parusziára is. A jánosi teológia egy vonlaiban látja az üdv
történet eseményeit. Tekintettel a perikópa alkalm azására, jelien esetben 
pünkösdre' gondolunk. Azon a Papon „meg fogtok győződni ró.la“ (Czeglédi 
férd.), hogy a F iú egységéit, az Atyával és viszont tanítványaival, a gyüleke
zettel a  Lélek: az 0  lelke s az Atyának ia lelke biztosítja és valósítja meg.

A perikópát te re ib e  foglalja a  Jézus árártti szerétéiről és neki való enge
delmességről szótó parancs, amfely egyúttal —r öntet m ár 15. v.-nél láttuk! — 
ígéret is. Ho echón =  alkii b írja  parancsolataim at (2 1 . v.) az meg is ta rtja  
őket s az szeret igazán eingemet! Bírja, vagyis Szentlélek által adatik néki 
a m egtartás lehetősége. A Jézus irán ti szeretet az engedelmesség lehetősége 
és feltétele, v iszont, az emgeknesség ezen" szeretet meglétének jele és ismérve. 
Együtt': á  Lélek jelenlétének és m unkájának jele * csak a Lélek áltál 
lehetséges.

AZ ALAPIGE MAGVA: Mennybemenetele u tán Jézus új m ódon akar 
jelen lenni övéinél (Schlatter),. A Lélek által váló szüntelen illetettünk állás 
az az  új mód, ahogyan Jézus m ost —- míg visszajő — velünk m arad. Jézus 
helyett Lelkét kapjuk, de a Lélekben Öt magát. A Krisztus praesens valósága: 
a Szentlélek. A Lélek viszont csak annál m arad , ak i engedelmességével tesz 
bizonyságot Jézus iránti szeretőiéről.

AZ ALAPIGE MAI ÜZENETE: A ina gyülekezete — mennybemenetel 
és paruszia közölt — látszólag Krisztus riéilkül él. Ura azonban bár rejtetten  
vele van. E felől vigasztalja tanítványait a 18. versben. Krisztus re jte tt jelenléte 
azonban csak a hívők  szám ára valóság! A világ nem ismeri és nem  fogad
hatja  be őt. (17. v.. és 22—24. v.'t) Megdöbbentő ítélet van ebben. Hiába 
van itt a világosság (Ján. 1,. 9—-11.), a  megkövéredetf szívű, vak és süket 
nép nem  ismeri fel Öt. A Krisztus-közösség békessége és öröm e csak- az  őt 
szerető, neki engedelmeskedő hívőik kicsiny csapatának életéből sugárzik elő 
s érthetetlen a  kívülállóik számára.

Nagy ítélet yz, felettünk. Pünkösd az az ünnep, amivel legkevesebbet 
tud kezdeni a  legtöbb, egyébként buzgó, egyháztag. A „Vettetek-e Szent- 
telket?" .kérdés m a  is nagyon időszerű és sajnos a  reá  adott válasz is: ..Azt 
sem tudjuk, ha vagyon-é Szentlélek?" Egyéni ikeresztyénK,égünk és egyházi



vle tűnik erőtlcinsége, örömktlensége, bizonytalansága pünikösdlelen voltából 
tered jórészt. Azért nincs Jézussal közösségünk, m ert nem valóság szám unkra  
a Lélek jelenléte. S ez igen sokszor azon m úlik , hogy nem  akarunk enge
delm eskedni még a felismert parancsoknak sem!

Jézus SzunOétekfoen szüntelen ú tban  van hozzánk, sőt m ellettünk áll. 
Meg kell nyílnunk előtte, hogy nálunk maradhasson.

G ijö ri m űn ka kő zösség.

Pünkösdhétfő
Szószéki ige: Ján. lő , 9— 16. Oltárt ige: Ef. A, 11— 16.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Perikopánk az első püHanatásira, össze
függéséből kiszakítva néni látszik pünkösdi igének; evangéliumi összefüggé- 
■sében (a Lélek .elküldése körül fotrgó búcsúbeszéd egy része), valam int az 
első  ünnepnapi p iáiké pávai való kapcsolata szerint azonban pünkösdi üze
nete nyilvánvaló.

9. v. A m a it idők itt aoristosolk: nem jelentik a cselekvés lezártságát. 
„Az én szere tetem ben" t, i. int irta tóik; itt Jézus személetéről van szó (gén. 
suhj.l. —  in/a. v. v. ü. 12. y.l —  11. v. A „kai" itt m agyarázó értelm ű is: 
,.azaz“. — Itt. v. Krisztus szereteti' még ennél is nagyobb, v. ö. R901. 5, fi.
14— lő. v. A bará t és a rabszolga •ellentéte. ,Jézus b a rá tja "  be van avatva 
a titokba is. De hogy a hasonlat mégsem vihető végig, m u ta tja  a 16.
Jézus úgy barátunk , hogy ugyanakkor ö  a 'kezdeményező is („én válasz
tottalak titeket") és feltétlenül rendelkezik. Ikiküld a világba gyümölcster
mésre. — „ . . . hogy (hinn i akárm it kértek": a gyüm ölcsterm ő élet feltétele 
az ilyen teljes imádságmágbaligaiásnivk.

A sajátos jánosi közlésform a (gondolaliritmus) egymásbafonódó, szél 
nem szakítható, de talán mégis m egkülönböztethető részei: az öröm (1 ), 
a iszorelet (2\. Jézus bará ta i (3), választó ttság- (4), gyüm ölcsterm és (51, imád- 
ságmegha'ilgalás (fii. Mindezek pünkösdnek, a Léldk elküldésének ajándékai 
a tanítványok számára.

AZ ALAPIGE MAGVA: A tanítványok élele a pünkösdi Lélek hatalm a 
alatt: egyfelől b ará ti közösség a Fiúval' másfelől élet itt a világban öröm 
ben egymás iránti szereidben. gyümölcstermésben (szolgálatban) és teljes 
imádságmeghallga Itatásban.

AZ ALAPIGE MAI ÜZENETE. A Lélek és pünkösd nélküli mai világ 
nyomorúságával szegénységével szemben áll a (maii) tanítványoknak a Lelek 
ajándékaiban  gazdag, csodálatos élete.

A pünkösdi Lélek’ legnagyobb ajándéka, hogy hitünk által felséges, 
'egyedülálló közösségünk van a Fiúval. Ennek a közösségnek a lap ja  és h o r

dozó ereje Krisztus szereidé. Ez a szeretet választott ki a világból (16/a). 
Ennek a szeretettnek' erőterében, sugárzásában él a tanítvány (9. v.l. Ez a 
szeretet, avat „Krisztus barátjává", emel a legnagyobb méltóságba, amit mi. 
nyomorult bűnösök, itt a földob elérhetünk  (14. v.). Viszont várja tőlünk 
a választ, az engedelmességet, a Irénné való megmaradást! 19 1) 10 . v.l

Horizontális síkban a  pünkösd utáni tanítvány! élet jellegzetes belső 
ajándéka az öröm. A felülről. Krisztustól való öröm , mely , két dologban 
különbözik e világ öröm étől: egyfelől m egm arad, m ásfelől —  a  helyett, hogy 
csökkenne — egyre inkább .kitdljesedilk (l t .  v.l. A m ásik nagy ajandek 
egvmás közti viszonyukban a szereiét. Nem érzelem. Életet „letevő , oda
áldozni 'kész, cselekvő szeretet. Krisztus szeretető a ^tanítványok szivében 
ilyen szeretetté alakul át, egymás iránt. Ezért feltétele is a Krisztus szere
id éb en  való m egm aradásnak (12. v.). A következő ajándék: kiküldetés^ a 

•  világba megszentelt és bizonyságtevő. gyümölcstermő, eredm ényes eleire. Ez
zel jár együtt igénk utolsó nagy ígérete: „Akármit kértek  az Atyától az en
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nevemben, megadja nektek11 (10. v.)'. A tanítvány élete a  m eghallgatott 
imádságai; élete.

Piiilkösdhétfő a  legtöbb gyülekezetben (nagyon is kívánatos m ódon, 
nem pedig a  Mennybemenetel ünnepének lefoglalásával) a konfirmáció napja. 
Alapigénk kiválóan, .alkalmas pünkösd és a konfirm áció üzenetének össze
kapcsolására. Amit Krisztus a tanítványoknak ígér és felajánl, azt ad ja  ,kon
firm andusainknak is. Ha m egm aradnak Krisztus szeretedében, aktkor öröm , 
szeretet, Krisztus-barátság, gyümölcsöző élet és meghallgatott im ádságok 
lesznek az osztályrészük. Ha megőrzik a Léleknek ezeket a drága ajándékait, 
akkor szüntelenül árad reájuk U ruk csodálatos szeretető.

Pécsi munkaközösség..

Szenthárom ság vasárnapja
Szószéki ige. Máté 28, 16—20. Oltári ige: Ef . 1, 3— 14.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. 16— 17. v. A külső IkÖTÜlmény-ek leírás t 
pontatlan és nem  egyezik a lobbi evangélli'um hasonló tartalm ú elbeszéléseivel, 
v. ö .: Mk. 16, 14. Iköv. Luik. 24. 36. Ikiöv. Ján . 20, 19. köv. Mátét nem a körű i
mén vek, hanem  Jézus beszéde érdekli. — 18. i>. Isten minden hatalm ai 
Jézusnak adott, v. ö.: Mt. 7, 29; 9, 6; 11, 27; 21, 23—24. Dán. 7, 13. —
19. v. Jézus a  neki adatott hataüoah alapján 'küldi tanítványait, hogy minden 
népet az  Ő hatalm a a lá  vonjanak. Jézus m unkája Izraelre irányult, tanít
ványait korábban szintén csak Izrael fiaihoz küldte (Mt. 10, 5. 6; 15, 24. 
Mk. 7, 27. Luk. 7, 4. 5.), ezért az apostolok csak küzdőknek árán  értik m eg 
a missziói parancs iiniverzaiizmusát (Csel. 10— 11. Gál. 2). „M athéteu?ate“ : 
nem  „tanítsatok* (Kiskáté szövege a  la tin  és néniét szöveg nyom án), hanem  
„legyetek tanítványokká* (revideált Károli helyesen):, a tanítvány nemcsak 
tanu l m esetrétől, hanem  követi őt, vélte együtt él és osztozik sorsában (ML 
4, 20. stb . Mt. 10, 24. 25. Járt. 13, 16. 15, 20)(. A tanítvánnyá tétel, üt. Jézus 
hatalm ába véled egyrészt a Ikeresztség, m ásrészt Jézus rendelkezéséinek meg
ta rtásá ra  való tanítás ú tján  (20/a. v.) történik. „Gisz to onrana*: a keresztség 
a Szenthárom ság nevének említésével, teh á t megbízásával és halalm ával tö r
ténik, és ezért a megkeresztelt annak tulajdonába és hatalm ába kerül, akinek 
neve fölötte elhangzott. Az Újszövetségben többnyire a Jézus -névéire való 
keresztelési találjuk (Csell. 2. 38; 8, 16; 10, 48; 19, 5), de a keresztelés m in
denképpen az Istentől adato tt hatalom  alap ján  (18. v.) és Sz-enIdeiekkel törté
nik (Mt. 3, 11. Ján. 1, 33. Ősei.- 2, 38; 11, 1)6). — 20. v. A kereszteléshez 
tartozik  a tanítás is. „Téréin": gondosan megőrizni, szemmell tartani, és 
m egtartani, azaz megcselekedni. A kifej ezés m agába foglalja a tanítás tiszta
ságát és annak  cselekvését.

AZ ALAPIGE MAGVA. Minden hatalom  Jézusé: ezért küldi tanítványait, 
hogy kereszteléssel és tanítással az 0  hatalm a alá vonjanak minden népet.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Közvetlen és szemléletes kapcso
latba kerül az álaipige a, m ai időkkel, ha a hatalom kérdését em eljük ki. 
Ma a teljes, osztatlan hatalom ért folyik a harc. Totális rendszerek nem csak 
az egész világra kiülsőképen, hanem a telkekre, is k iterjedő hatalom ért küzde
nek. s fegyverül használják nemcsak a  hadi eszközöket, a  politika, diplom á
cia, gazdaság és közigazgatás eszközeit, hanoin a tudomány, irodalom  és- 
nevelés fegyvereit is. A hatalomért küzdő világban hirdetjük , hogy mindem  
hatalom Krisztusé, m ert a minden,ség Ura Neki adott m inden hatalm át.

Rögtön hozzá keld azonban tennünk azt is, hogy Krisztus hatalm a nem 
nyilvánvaló, hanem  elrejtett hatalom. Tényleges tapasztalatunk szerint van 
a világon olyan1 hatalom  is, amely szintén Istentől van (Róm. 13.), de sok
szor mégsem ak ar Krisztus előtt meghajolni, sőt esetileg ellene tám ad és- # 
látszólag erősebbnek bizonyul. A Krisztusra támadó világi hátalom azonban
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mégis Krisztus ügyét szolgálja. Gondoljunk Krisztus keresztjére: a keresztet 
ácsaié világi hatalom  válik Isten üdvtervénék végrehajtó eszközévé. Isten 
valóban m inden hatalm at K risztusnak adott, ezért 'minden hatalom  — 
akarva vagy akaratlanu l — K risztusnak van  alávetve, de Krisztusnak ez 
a világhatalma a kereszt (üldöztetés, stb .) a lá  fejtetett.

Krisztus nem  fegyverrel, hanem keresiteléssel és rendelkezéseinek m eg
tartására való tanítással érvényesíti hatalmát: Ebből világosodik m eg a  (gyer
mek-) keresztségnek, valam int minden nép (szülők és gyermelkek)i tanításának, 
világra szóló jelentősége éppúgy, m int a keresztyénségnelk missziói felelős
sége. A szolgálatot emberek végzik isteni felhatalm azással, s ezért szolgála
tukat úgy kell fogadnunk, mint Krisztustól m agától.. Ez azonban nem  jelenti 
azt, hogy nekik önálló hatalmúik van, m eri az egyház szolgáival szemben is 
áll az, hogy .minden hatalom  Krisztusé. Szolgálatúik eredm énye felett nem 
rendelkeznek, m ert szolgálatuk nyom án osalk akkor tám ad hit ha a  Szent
lélek h itet ébreszt (Ágost, hitv.' V. cikk). Ezzel a kör bezárul, s pirédilkálá- 
sunk, ha a világot meggyőző K risztusra tekintünk, üres és élettelen fo rm u
láktól mentesen m agától válik a Szentháromságról szóló bizonyságtétellé.

Soproni lelkészt munkaközösség.

Szenthárom ság után 1. vasárnap
Szószéki ige: Máté 13, 31—35. Oltári ige: Csel. i ,  32—35.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. A példázatok m egtalálhatók Mik. 4, 
30—32. és Lk. 13, 18— 21-ben is. Márk nem  szól a kovászról. 31. vers: 
„hazileje" ország, XII. sz.: „uruszág‘‘-uraság. Csak a k irá ly t nevezték „ur“ - 
nak. „Krisztus urasága". Mustái'csa-iSenfstainde-syniapis nigra; m ustárfa- 
Senfbaum-salvadora persica. Itt ez utóbbiról van szó, mely Palesztinában 
3 ;m. m agasra is megnő. 32. vers: v. ö. Ezókiiel 17, 22— 24. és D án. 4, 9— 18. 
„lachanon" k e rti vetemény, ellentétben a vadon, növővei. 33. vers: „kovász" 
Mt. 16, 6. és Mik. 8, 15-tel ellentétes értelemben. Hogy a  kovász áthathassa 
a tésztái, érintkezésibe kell hozni vele. „Mérce" fcb. 13 liter. „Endkrüpszen" 
abseondit, Luther: venmengte; elrejt, belevegyít. 35. vers: „ereuxom áj" eruc- 
tabo, aussprechen, hangosain kim ondani, hirdetni.

A ikét példázat értelm éről Fendt ezt mondja: „Nem  a  m ustárm aghoz, 
se nem a  kovászhoz hasonlítja  (t. i. Isten országát), hanem  egy képhez 
(Bildhalfte), airnely .a m ustárm agról, ill. a  kovászról szóló e l b e s z é l é s , "  
A hangsúly a kicsinek és a nagynak, az ellentétén van.

AZ ALAPIGE MAGVA. Isten országának kezdete k icsiny, elrejtett, de 
teljessége m indennél dicsőbb és m indenki számára nyilvánvaló lesz. 1

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. A szenthárom ság utáni vasár
napok peribopiái a k ics iny kezdetről (il—9), Isten  népének keresztjéről 
(10—23) és Krisztus királysága teljességre jutásának végső eseményeiről 
(24—27) szólnak. A mai ige együtt m utatja  a  kezdetet és a teljességet.

1. Isten országa „kicsi" m ég m a is. Az egyház története és mai hely
zete is m u ta tja , hogy Isten maga kényszeríti népét „ham upipőke" szerepre 
ebben a világban. Mindig akikor já ru n k  rossz úton, miikor „nagyok" akarunk  
lenni a világiban. Nem akarhatunk  nagyobbat, m int Isten, Sem az, hogy 
kevesen vagyunk, sem az, hogy nincs gazdagságunk, az  sem, hogy „csak 
prédikálniuk", —  nem ejthet kétségbe. V. ö.: V. Móz, 7, 7!

2. Isten országa „kisebbségi túlerő“-vel terjed. Amilyen mérhetetlen 
nagy a  mennyiségi ellentét a  kovász, és a liszt közö tt, olyan* nagy az ellen
tét Isten országának kezdete és a  világ között. Mégis a kisebbségnek van 
nagyobb ereje; ez a „'kisebbségi túlerő" az igében és a  szentségekben van. 
A világ ezekben nemi lá tja  Isten országának hatalm át, m ert az el van rejtve
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(pél clázatok! 34. versi. A világ nem  tud ellen'állni énnek az erőnek (első 
, keresztyének, reformáció, ébredések stb .),

3. Isten kovászai a világ ki nem veheti, meg nem sem m isítheti, akár 
tetszik neki, akár nem. „A/, egyszer beiegyurt keresztyér.'ségel az emberiség
ben az ördög főzheti, sütheti, pö/nkiölheti, p iríthatja, mégis bennem arad a 
kovász ítéletnapig,“ (Luther). A világ nam tud megszabadulni Krisztustól, 
még tagadásával (iáin!!,krisztus) is az ö  halalm át bizonyítja. Finnek biztosítéka 
pedig az, hogy Isten országának királya az élő Jézus Krisztus '(j>1. a keresz
tyének üldöztetései).

4. Meg kell vizsgálnunk, nem  vesztettük-e el kicsiségünk és kovász- 
voltunk átütő erejét. Ez a kél példázat bűnbánatra indít, vigasztal és új meg 
új feldúlókat ad. Nemi tettük-e mii Istent hazuggá? Isten ígérete azonban áll 
és Isten nekünk  adta Ígéretét! Azért vigyáznunk kell a  tiszta evangélium 
hirdetésére (misszió! \.

5. Jövendőnk dicsőségét senki el nem  veheti. Isten országa, m ikor te l
jessé (lesz, Is ten  Ígérete szerint mindennél hatalm asabb és dicsőbb lesz. 
Krisztus tekintetünket a jövendő dicsőségére irány ítja  és megm utatja, hogy 
ez m ár a 'kicsiny kezdetben a mionlk. .

Szegedi munkaközösség.

Szenthárom ság után 2. vasárnap
Szószéki ige: Máté 9, 9— 13. Oltón ige: Hóm. 10, 1— 15.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. A szövegben semmi különösebb nehéz
ség nincsen. — En té oikia: Máté lakása, ahol Máté vendégül látta Jézust 
és hivatalno'ktársait, illetve barátait. —  A vámszedők: Heródos szolgálatában1 
álló hivatalnokok \ ittuk, akik a vámok (különféle nem eit szedték be. A leg
többjük csalás révén icksntótyes vagyonra te tt szert. A nép gyűlödt« őket.
— Bűnösök: nyilvánvalóan rom lott életű emberek, akiknek az életfotytatása 
mély erkölcsi rom lottságukról tanúskodott. HázasságtÖTŐk, paráznák, gyil
kosok, rablóik és egyéb cégéres gonosztévők tartózlak ebbe a csoportba. 
A joibbérzésü eniberek durva bűneikért 'megvetették őket. — Farizeusok: 
a zsidóság legkom olyabb vallási és politikai pártja. Sóikat" éis kom olyan fog
lalkoztáik a törvénnyel és, m inden emberi akaratukat megteszilelték azért, 
bog}7 a törvény parancsait m egtartsák  és ezáltal Isten  előtt igazságot ková
csoljanak a maguk számlára. Jellemézle őket az elkülönülés mindazoktól, 
akik nem tartózlak ,közéjülk. Különösen is megvetették a vámszedőket és 
a bűnösöket. Vallásos erőfeszítésük, hogy a törvényből való igazságot ki
harcolják, .kétségtelenül Tiszteletreméltó, dg agyban tragikus is, m ert éppen 
vallásosságuk alap ján  elzárkóztak mereven a Jézus 'kínálta kegyelem elöl.
—  Asztali közösség: az egy as dalhoz letelepedők teljes közösséget vállallak 
egymással.

AZ ALAPIGE MAGVA. Jézus a 'farizeusok holránkozása ellenére közös
séget vállal a vám szedőkkel és a .bűnösökkel, sőt 'tanítványt is választ m agá
nak közül ők.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. • G yülekezetünk minden tagja 
kivétel nélkül „beteg" , bocsánatra és kegyelemre ráutalt bűnös ember. Mégis 
ülnek a szószékünk alatt olyanok, atkák ezl nem hajlandóik elismerni. leélik 
tartják  a tisztességes, becsületes életüket, komoly vallásos erőfeszítéseiket 
és meg vannalk győződve arról, hogy ezek az em beri teljesítmények (külön
bekké teszik elkel Isten előtt m ásoknál. —  Ezek nagyon tudnak  botránkozni
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a ,,bűnös“ emberek elrontott életén, és legtöbbször sémii ni irgalom sincs ben. 
műk az elesettek irán t. — Végzetes tévedésük, hogy önigazságulk gomolygó 
köde eltakarja előlük Krisztus keresztjét és semmiképpen seim bírják e l
fogadni a sola gratia-t. ^

A „bűnösök“ legtöbbször álarc .mögé húzódnák. Utálatos, durva bűnö
ket tudnak az em berek .mesteri m ódon álcázni. A legtöbb áhítatos asrcú temp- 
Ioiinios ember élete tele van  .egészen durva 'bűnökkel. Jó  Leniné lehúzni az 
álarcot, hadd ism erjék meg az embereik önm agukat és hadd rém üljenek meg 
alttól, hogy Ők m ennyire „betege,k<4; m ennyire elveszettek. —  Ezeknek Jézusra 
van szükségük. A pszichológus, idegorvos, vagy kuruzsló m esterkedései m it 
sem használnak. A bűn  terhe ala tt roskadozó, .nagyon beteg m odem  embe
ren egyedül Jézus segíthet.

Jézus irgalmas Űr. Hajlandó ina is közösségre lépni a  bűnösökkel. Az 
igében és a  szentségekben k ínálja  legdrágább ajándékait: a  bűnbocsánatot, 
kegyelmet, erőt és üdvösséget. Sok alkalm at készít az egyházban. Szeli és 
osztogatja szent bőkezűséggel az é le t kenyerét, drága önm agát üdvösség után 
kiáltó bűnösök szám ára. Senkit nem  taszít el m agától. A legmélyebbre zu
hant embert is irgalm ával veszi /körül és öleli magáihoz.

Jézus nem futólagos ismeretséget ak a r  csupán a  bűnösökké), hanfem 
állandó közösséget. Azt akarja, hogy a bocsánatot nyert bűnös o tthagyja 
régi éleiének vánnszedőpultját, m indent, ami szám ára Jézusnál drágább volt, 
egész régi életét, és elinduljon kom oly elszánással Jézus nyom ában a kes
keny úton. Máté szó nélkül vállalta a  tanítványsággal já ró  nagy áldozatot: 
otthagyta m indenét (Lk. 5, 28.). Még van-e bennünk ez az engedelmesség? 
Kedvenc bűneinket, régi életünk sok édes m ozzanatát hajlandók vagyunk-e 
feláldozni Jézusért, azért, hogy igazán a tanítványai lehessünk?

Tatai m unkaközösség.

Jelen számunk igebirdetési munkaközösségeiben a következők dolgoztak:

Győri m unkaközösség: B aráth József, Ittzés Mihály, Laboirczii Zoltán, 
Lukács István. Vezette és a kézirato t összeállította: Groó Gyula,

Pécsi m unkaközösség: Geyer Zoltán, Káldy Zoltán, Dr. Schulek Tibor. 
Vezette és a  kézirato t összeállította: Dr. Nagy Gyula.

Soproni m unkaközösség: Beyer Pál, Dr. Ferdinánd István, Hanzm ann 
Károly, Dr. Pusztai László, Sághy Jenő, Zierm ann Lajos. Vezette és a kéz
irato t összeállította: ifj. Pröhle Károly.

Szegedi m unkaközösség: Endref'fy 'János, Szlovák Pál, Taikáos János, 
Zátonyi Pál. Vezette: Benkóczy Dániel. Kéziratot összeállította: Muntag Andor.

Tatai m unkaközösség: Németh Géza, Sólyom Károly, Selimeczy János. 
Vezette és a kéziratot összeállította: T arján i Gyula.

Kész prédikációk a Lelkipásztorban? —  kérdésre még m indig érkeznek 
be válaszok. — Mivel eddig még nagyon kevés m egnyilatkozás futott be, a 
kép teljessége kedvéért azok közlésével várunk u következő számig.



174

H úsosfazék vagy m anna! ?
Az- államhoz való közjogi viszony rendezésre 

kerülő kérdése legidőszerűbb és legégetőbb kérdése 
egyházunknak. Az alábbi írás aZ igében való tájé- 

. kozódással keresi a választ.
„Monda fáraó az ö népének: ím é Izrael fiainak népe több és 

hatalmasabb nálunknál. Nosza bánjunk vele okosan . . .  Kendéiének 
azért föléjök robotmestereket.. . Fáraó megparácsolta, hogy minden 
fiút, aki születik, vessenek a folyóvízbe . . .  És lön, amikor fáraó 
elbocsátó a népet. . .  az Űr ment előttük nappal felhőoszlopban, 
hogy vezérelje őket az utón, éjjel 'pedig tűzoszlopban, hogy világít
son nékik . . .  A nép pedig szom juh ozott a pusztában . . .  és ímé víz 
jött ki a sziklából. . .  És zúgolódék Izrael fiainak egész gyülekezete 
Mózes és Áron ellen a pusztában, mondván: Miért hoztatok ki 
Egyiptomból a husosfazelcak mellől, mikor ott jóllakhattunk . . . ? És 
monda Mózes: Estve húst ád az Űr ennetek, reggel pedig kenye
ret .. . És lön hogy estve fürjek jövének fel, reggel pedig harmat- 
szállás lön és manna . . . “ II. Mózes 1—16.

* * =!=

Isten népe igen megszokott Egyiptomban. Szava alig volt, sza
badsága látszat, első szülöttjein a Nílus krokodilusai híztak. De a 
rabszolga-népnek fáraó hatalma védelmet jelentett és__£ húsos fazék 
— jóllakást. É s . . .  h á t . . .  ez a fő ! Csak semmi izgalom, s minél 
kevesebb kockázat!! A békességért érdemes szemethunyni, a biztos 
kosztéi’t vissza lehet nyelni az önérzetet, az eltartásért érdemes áldo
zatot hozni .. .

Idővel azonban Isten keményen belerontott ebbe az áporodott 
biztonságba. Nem nézhette tovább, hogy az ő népe fáraó etetett ki- 
tartottja legyen. El kellett szakadni a szolgaság földjétől, ki kellett 
vonulni a pusztába. Keserves kiszolgáltatottság állapota volt ez. 
Biztos fedél helyett a sivatag csipős szele, csapó esője. Rabszolga- 
hajcsárok korbáesos, de kockázatmentes terelése helyett saját lábon 
járni, imbolygó felhő és tüzoszlop után. Nem hordták többé helyükbe 
a vizet, Isten jótetszése fakasztott esetenként a számukra. Husós- 
fazékok zsíros bősége helyett egy-egv najtra való tárolhatatlan 
manna és falatnyi fürj. De ezt a kockázatot vállalni kellett. Isten 
népének, ha az Ígéret földjére haza akart érni. le kellett maarát ol- 
dozni Egyiptom  járszalaarjáról, rá kellett magát bízni Isten kezére, 
a husosfazekok mellől elindulni a pusztába s hittel elfogadni, hogy 
ez az ú t hazafelé vezet. Útközben sokat zúgolódtak és sokszor vissza
kívánkoztak Egyiptomba. Mózes és Áron hallgattak eleget. .. Vá
dolta őket tulajdon népük. De ők nem embereknek akartak tet
szeni . . .  * * *

Mese ez? Nincs kedvünk mesét mondani. Tgaz történet ez. Isten 
népének ismétlődő története. Egykor a testi Tz.raelé, ma a lelki 
Izraelé. A magyar evangélikus egyházé! S zabó József.
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A gyülekezet hangja
Az elmúlt év októberében a  pécsi evangélikus tem plom  szószékéről 

három  vasárnapi istentiszteleten a hirdetésiek (között az alábbi felhívást intéz
tem a gyülekezethez:

,,Keresztyén gyülekezett A gyülekezet tagjainak alkalm at szeretnénk 
adni arra, hegy a  pécsi gyülekezet életével, a gyülekezeti élet hiányaival és 
a  gyülekezetben folyó m unkával kapcsolatban egészen őszintén véleményét 
nyilváníthassa. Annikor ezt tesszük, az a  meggyőződés vezet bennünket, hogy 
a  gyülekezet, — amely nem pusztán, (kópiásén, hanem valóságban is a  Krisztus 
teste — , olyan organizmus, amelyben az egyes tagok neun pusztán azért 
vannak, hogy elfogadják  a gyülekezet vezetőinek és munkásadnak szolga- 
tatát, hanem  sokkal inkább azért, hogy ők m aguk is szolgáljanak a gyüle
kezetben. Vagyis ott van valójában élő gyülekezet, ahol a  gyülekezet tagjai 
nem pusztán tárgyai a  gyülekezeti mimikának, hanem egyben1 alanyai is 
arcnak, azia.z m unkaközösségben  vannak a  gyülekezet- elhívott vezetőivel. 
Meggyőződésünk szerint m inden külső látszat, sürgés-forgás ellenére halo tt 
az  a gyülekezel, amelyben a  lelkész m unkájában  egyedül m arad. Nincs élet 
ott, ahol a gyülekezet m indent a lelkésztől vár, sőt elvár. H ála legyen a 
gyülekezet U rának azért, hogy pécsi gyülekezetünk tagjainak egyrésze az 
őrállói nehéz szolgálat által erőteljesen és áldozatosan résztvesz a  gyülekezel 
lelki m unkájában. De a gyülekezeti munkaközösségbe az őrálilókon kívül 
m inél több más gyülekezeti tagunkat is szeretnénk bevonni .egyelőre olyan 
formában, hogy a gyülekezeti élet unegelevenlítését célzó terveket, látásokat, 
elgondolásokat és szerétéiből fakadó segítő bírálatot kérünk tőlük. Ennek 
megfelelően itt és m ost arra  kérjük gyülekezetünk mindéin egyes tagját, hogy 
Isten színe elé állva kapcsolód jón  bele a gyülekezet m unkaközösségébe 
azáltal, hogy vélem ényt nyilvánít a  gyülekezet vezetésével, igehirdetésekkel, 
egyesületeinkkel, istentiszteleti életünkkel és általában gyülekezetünk életé
vei kapcsolatban. M ondja m eg m it hiányol az igehirdetésekben, miről és 
hogyan szeretne hallani? Kérjük a  gyülekezet tagjait, hogy látásaikat kis 
levelekben  írják  meg és azokat akár névaláírás (nélkül (mint a  konferenciai 
kérdéseknél szokás) helyezzék el a -templom elé három  vasárnapom keresztül 
kitett levelesládába. A beadott levelekre való válaszokat megfelelő form ában 
és helyen tudom ására hozzuk m ajd a  gyülekezetnek. Az Ur áldása legyen 
ezen a m unkán."

A .fenti felhívásra mintegy 30 levél érkezett be, mélyekben kb. 50 terv, 
látás, elgondolás és bírálat került papimra és ju to tt el kezeinkbe. Szinte 
valamennyi mély felelősségérzetből és szolgáln.i-akarásbó! fakadt. A névte
lenséggel senki nem  élt vissza és egyetlenegy levélnék som volt árUunn-akarő, 
bántó hangja. A legértékesebb és legérdekesebbek közül pá ra t közreadunk, 
azzal a  aéllal, hogy felh ívjuk a figyelm et a gyülekezet sokszor eléggé nem  
értékelt hangjára. O kuljunk és tanuljunk belőle, gazdagodjunk általa, sok 
tekintetben pedig bátorítson bennünket.

„Továbbra is olyan igehirdetéseket kérünk, amelyek nem ál-békességet 
teremtenék, hanem  amelyek elhalnak a  szívnek és léleknek, az izéknek és 
a velőknek megoszlásáig."

„Mindig életközel-igehirdetéseket .kiérünk, amelyekben1 a leggyakorlatibb 
módon hallhatunk mindennapi életünk problém áiról."

„Örvendetes, hogy különösén az egyik lelkész igehirdetéseiben hozza 
m er nyúlni egészen őszintén és nyíltan a VI. parancsolathoz. Látásom sze
rint ugyanis azért van olyan sok ketté tö rt élet ezen' a ponton, mert csupa 
alszemérémből seim iskolában, sem általában szószéken nem beszélnek erről 
a  kérdésről. Mindig csak érintik."
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..Nagy öröm öm re szolgál miniden igehirdetés, de különösen az, amelyik 
az ifjúságnak szú! a tisztaságról. Nagy szükség van rá -a mai -világban."

,, Minden vasárnap űi-vacsoraosztást kérek, szemesen beleépítve az 
istentiszteletbe."

„Barcsaik az úrvacsora is belekerülhetne az istentisztelet keretébe, m in t 
a keresztelés.“

,.Az úrvacsora-kiszolgáltatása minőén alkalom m al teljes liturgiával 
történjék."

,.Az úrvacsorái istentiszteleten a  szereztetési igéket és a Mi A tyánkat 
nem lehelne a lelkésznek többször énekeim et Nagyon fölemelő!?"

„Aki nyilvánvaló bűnbein él, pl. vadházasságban, az  ilyen szám ára, nem  
kellene kiadni az úrvacsorát, m indaddig, míg nem rendezi életét."

„Feltűnően kirúzsozolt és kikészített egyénektől nem lehetnie megtagadni 
az úrvacsorát? Tiszteletlenségnek is minősül így oltárhoz járulni!"

„Úrvacsora! istentiszteleten, bárm ennyi is az úrvaesorázó, ne hagyja  
el senki a tem plom ot m indaddig, miig a  bála-adó im ádság és a  befejező ének 
el nain hagziik."

„Nem lehetne megvalósítani az úrvacsorái előkészítőt, ha csak előtte 
kél vagv egy estén is? Sokan készülünk otthoniunkban m agunkban, de tessék 
elgondolni hányán vannak, —• különösen azok, ak ik  nincsenek állandó 
közösségben é s  ritkán  élnek úrvacsorával —, akik  nem is tudják  talán 
lényegében m it cselekszenek. T alán az őrálüók figyelmeztethetnék családijaikat 
és hívhatnák ezekre az előkészítőikre, am elyeket különösen nagy iinüepek 
elől! lehelne állandósítani."

„A magángyónást, — b ár sokak előtt idegen — . hangsúlyozottan  és. 
rendszeresen be kellene vezetni."

„K érjük 'bemutatni az eredeti, teljes lutheri liturgiát!*
„Jó lennie a -különböző összejövettíli alkalmiakon ismerteim a mai litur

gia m enetét, m it jelentenek az egyes részei
„Áldásos volna szerintem, hogyha a Mi A tyánka t az egész gyülekezet 

hangosan imádkozna a tem plom ban
„Szükségesnek tartom  több esetiben felhívni a templosnibajárók figyel

őnél arra, hogy azok is hordozzák imádságukban a szolgálatol-végzőket, akik 
maguk nem  is végeznek esetleg gyülekezeti szolgálatot."

„Van-e gyülekezeti munkaközösség? Van-e a gyülekezeti m unkásoknak  
im ádkozó hátvédje‘>‘‘

„Igen nagy szolgálatot tenne, ha a  vasámlapi -igehirdetéseket, ha nem is 
állandóan, de legalább a nagyobb ünnepeiken nyom tatásban ki lehetne adni, 
azzal a céllal, hogy az őrállók elvihessék a reájuk-bízott családokhoz."

„Tekintettel arra, hogy a- gyülekezet lelkésze egyszerre neon ju that er 
minden családhoz és hogy mégis jobban -megismerje őket és a környék 
családjai is egymást, nem lehetne-e azt megvalósítaná, hogy az őrállók laká
sán időnként (2—3-iszor egy évben.) -összejönnének az illető önálló családjai 
és házi áhítat formájában együtt lennének az  ige mellett és itt szókerülhe-tne 
problém áikról is."

„A belvárosi leányok vállalják egy-egy kü lte lk i leátry lelki gondozását. 
ezekkel rendszeresen törődjieweki, k ísérjék figyeliemimel életüket."

„A fiatal-leányok is kapcsolódjanak bele a vasárnapi-iskolai m unkába* 
hogy legyen vasámapi-isikolai-vezeiő utánpótlás. K apjanak ők is körzetet, 
mint az őr,állók, hogy otít hivoga-ssák a gyerm ekeket a vasárnapi-is-kolákba. 
Legyen mindegyiknek pár kisgyermek gondozottja. így  nevelődnének később  
örállókká.“

„Nagyon sok szép korái-dallam  van, am it még nem tudunk. Jó  il-emre* 
az istentiszteletek után ezekre a gyülekezetei m egtanítani.“



177

„A saaUőket nean lehetne m egkérni arra, hogy kicsiny gyerm ekeiket 
ne  vigyék be a fői s ten t is zteletre, hiszen őiket is zavarják, hanem  szoktassák  
a (/yennekistentiszteletre  vagy bizalomm al ad ják  á t az istentisztelet előtt 
a  tem plom ajtóban várakozó leány egy I éti lányoknak, akik a gyülekezeti 
tanácsterem ben az istentisztelet ideje alatt vasárnapi-iskola,szénién foglal
koznak veliik?“

„Szervezessék meg a  gyerm ekénekkar. Nincs annál felemelőbb és 
biztatóbb, m int m ikor a gyermekek énekének!"

,,A középiskolás diákok menjenek ki a szórványokba  és o tt rendezzenek 
vallásos délutánokat és e s té tek “

„A szórványgyerm ekeket konferenciával egybekötve, nyaraltassuk vala
m i módon Gyenesdiáson!"

„Eslketések alkalm ával állandósítani kellene a jegygyűrűknek a lelkész 
által való megáldását és azl a  szép szokást, hogy a gyűrűiket a  dóiké,sz húzza 
fel a jegyesek ujja,ina!"

„Nagyon helyes, hogy az eskető-fclkész az  esketés u tán  kivezeti a tem p
lom ból a  m egesketett párt, mert így legalább a tem plom ban nem  folyik le 
a  hangos gratulációik özöne, ami egyáltalában nem odavaló."

„Tudom, hogy m ás nagyvárosi gyülekezetben is tem etések alkalmával 
az  a szjolkás, hogy csalk ,a kántor, vagy a kántor és lelkész együtt énekel. 
Jó  lenne, lm a gyülekezet tagijai megszoknak, hogy a tem etésekre énekes- 
konvvet vigyenek m agukkal, hogy a koporsó mellett né csak a kántor, 
hanem  a gyülekezet énekeljen

—  A levelekben foglaltakat a gyülekezet presbitériuma elé vittük, hogy 
azokkal ott behatóan foglalkozzunk és ezáltal a  presbitereket is foglalkoz
tassuk  a szám adásokon felüli kom oly kérdésekkel. A javaslatok egyrészérő! 
megállapítottuk, hogy olyan dolgok megvalósításút szorgalmazzák, amelyek 
a  gyülekezet életébein valósággal m egvannak, csak levélírója elő tt úgylátszik 
nem volt ismeretes. Így például vad ólban m egvan a gyülekezeti m unkaközös
ség, a gyülekezeti m unkások im ádkozó hátvédje, a magángyónás hangsúlyo
zása és gyakorlása, a  főislenti,sztélét ta r tam a  ala tt a  kisgyermekekkel való 
vasárnapiiskolaszerű fogdáik,ozás ,a tanácsterem ben stb. A javaslatok m ásik 
csoportját a  presbitérium  okvetlen megváló sít amiónak ítélte, többek között 
a szombatesti úrvacsora! előkészítőik bevezetését, az igehirdetések egvrészének 
nyom tatásban Váló kiadását és az őr,állók által való szétosztását, eddig nem  
ism ert Ikoráil-dallamoik m egtanítását, a gyermekénaklkar megszervezését, a 
temetéseken a gyülekezet énekelt,elését, a kültelki leányoknak belvárosi leány- 
egyleti leányok álta l való lelki gondozta,fását, vasárnapiiskolai-vezetőlk u tán 
pótlásának nevelését, a  középiskolás diákok szórványm unkájának a szorgal
mazását, az őrállóik családjainak az önállók lakásán! időnként való össze
gyűjtését, a templomi rendre való vigyázást. Ezeknek egyirószét a  javaslatok 
beadása óta meg is valósítottuk, a másik részük m egvalósítás elölt áll. Volt 
egypár kérdés, am elyben a presbitérium  úgy látta, hogy azoknak eldöntése 
és bevezetése nem  reá tartozik. Ez a megállapítás első sorban a liturgiái kér
désekre vonatkozik, pl. a  Mi A tyánknak a templomiban való közös, hangos 
imádkozása, az úrvacsorának az istentisztelet keretébe való beillesztése, 
a teljes lutheri liturgia bevezetése, a jegygyűrűk meg,áldása. Ezekre vonat
kozólag az volt a döntés, hogy az illetékesek elé visszük elintézés végeit. 
Az illetékesek viszont nyúljanak bátran ezekhez a liturgiái kérdésekhez, m ert 
hiszen már úgy látszik egyes gyülekezetek maguk is kérik. Végül volt egy- 
pár javaslat, így például az úrvacsorától különböző bkok m iatt való eltiltást 
szorgalmazó, amelyekre vonatkozólag ,a presbitérium tartózkodott az állás-
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foglalástól, a rra  valló hivatkozással, hogy ezek alaposabb megfontolást igé
nyelnek.

M indeneseire nekünk igen nagy gazdagodást és öröm öt jelenteti a gyü
lekezet hangjának meghallása. Ezután is állandóan figyelni szertnénk reá!

Káldy Zoltán.

Liturgikus magatartás
Több l i t ur gus

A római katolikus papnak halálos bűn elkövetésének terhe alatt 
tilos, hogy ministránsok nélkül, egyedül mutassa be a mise-áldozatot. 
E rre  csak pápai diszpenzáció adhatja meg az engedélyt, vagypedig 
„urgens neccessitas“ hatalmazhatja fel. Nálunk ilyen megkötöttség 
nincs. Sőt az a megszokott, hogy az istentiszteletet végig egy liturgus 
végzi. Legfeljebb az történik meg gyakrabban, hogy más tartja az 
oltári és más a szószéki szolgálatot. Ez többnyire két esetben fordul 
elő. Az egyik az, hogy még fel nem avatott teológus kapcsolódik bele 
az istentiszteletbe. Egyházunkban meghonosodott felfogás, hogy csak 
a megtörtént felavatás hatalmaz fel az oltári szolgálat elvégzésére 
és így fel nem avatott egyén csak igehirdetést végezhet. Ebben a 
felfogásban tehát az oltári szolgálat különös megbecsülése jut kifeje
zésre. A másik esetben épen ellenkezőleg áll a dolog. Híres vendég- 
igehirdetőket gyakran „megkímélnek" attól, hogy az oltári szolgálat
tal fáradjon és ezért “ csak,, a helyi lelkész végzi azt, míg az egyházi 
nagyság ennek végeztével jelenik meg liturgusként a gyülekezet előtt 
az annál feszültebb érdeklődéssel várt igehirdetésre. Ez az eljárás 
az oltárnak és az oltári szolgálatnak a lebecsülését jelenti a szószék
kel és a szószéki szolgálattal szemben, amit természetesen határozot
tan el kell ítélni!

Amikor több liturgusnak az istentiszteleten való közreműködé
séről szólunk, nem a kétféle szolgálatnak más és más személy által 
történő elvégzésére gondolunk. Hanem arról van szó, hogy az oltári 
szolgálatban osztozkodhatnak-e többen.

Több liturgusnak a megjelenése az oltár előtt a mi egyházunk 
istentiszteleti életében sem ismeretlen, ha ritkább is. Leginkább az 
úrvacsora kiszolgáltatásakor fordul elő, hogy a. szentséghez járulók 
nagy számára való tekintettel ketten forgolódnak az oltár körül. 
Szorosan véve azonban ebben az esetben is tudajdonképpen csak egy 
liturgus liturgikus szolgálatáról van szó, mert az a körülmény, hogy 
az egyik az úrvacsora egyik elemét nyújtja, csak technikai segítség
nek is minősíthető. Erről a kérdésről' majd az úrvacsorával kapcso
latos liturgikus magatartás tárgyalásakor szólunk részletesebben.

De megtörténik más alkalmakkor is, hogy több liturgus áll az 
oltár előtt. Ilyen alkalmak a lelkészavatás, a különféle beiktató isten
tiszteletek. Előfordul máskor is, hogy amikor egyházunk kimagasló 
egyéniségei, funkcionáriusai, pl. püspökök, végzik az oltári szolgála
tot, még két lelkész (esperes) „segédletével" teszik ezt. Végül ide- 
vehetjük azokat a temetési alkalmakat is, amikor templomban, vagy



temetői csarnokokban oltár előtt folyik le a szertartás egyrésze és 
„nagy" temetéseknél több lelkész műKódik közre, Lzt az uioobi ese- 
ret is a maga helyén tárgyaljuk majd részletesebben.

Több iiturgus együttes oitári szolgálatának kérdéséről először 
is leszögezzük, hogy az együttes szolgalatot csak helyeselni lehet. 
Semmivel sem lehetne indokolni, hogy miért kellene az evangélikus 
liturgusnak mindig csak magányosan végeznie szolgálatát. Természe
tesen az ellenkező római katolikus előírást sem vállalhatjuk. De ha 
egy gyülekezetben több lelkész működik, legalább is az egyház nagy 
ünnepem és egyéb ünnepélyes alkalmakkor egyenesen kívánatosnak 
tartjuk, hogy az oitári szolgálatban résztvegyenek. Különösen indo
kolatlan, ha több lelkésszel rendelkező templomban a nem soros lel
kész is résztvesz ugyan az istentiszteleten, de jóllehet papi köntös
ben ül a papi padban, mindvégig passzív résztvevője marad az isten- 
tiszteletnek. Az igehirdetést, a tolmácsolás szükségességének esetétől 
eltekintve, természetesen csak egy igehirdető végezheti. De az oitári 
szolgálatba igenis bekapcsolódhatnak többen. Végezhetik ketten, sőt 
hárman is.

De valóban együtt kell végezniük! Annak igazán nincs értelme, 
hogy puszta díszként, statisztaként szegélyezze „a“ liturgikust jobb
ról és balról egy-egy köntösös lelkész. Az oitári szolgálat rendje 
elég gazdag ahhoz, hogy egyes elemeiben akár három liturgus is 
osztozkodjék. Hogy ez részleteiben hogyan történjék meg, arra vonat
kozólag nem szükséges magunkat bizonyos szabályokhoz tartanunk. 
Több liturgusnak ilyen közös szolgálata kezdetben talán szokatlan
nak hat, de nem nehéz elgondolni, hogy milyen dramatikus életet 
nyer így az oitári szolgálat is. Kevésbbé lehetséges akkor, hogy a 
hívek közül sokan unalmasnak tartsák, ahogyan az, sajnos, nem 
ritka dolog. A valóban közösen végzett oitári szolgálat szép példáját 
láthatta legutóbb a győri gyülekezet három lelkészének beiktatása 
alkalmával, amikor is az egyik alkalmi imádságot, a másik záró 
imádságot, a harmadik pedig áldást mondott. („Uj Harangszó“ IV. 
évi'. 14. sz.)

Több liturgus együttes szolgálata esetén jó, ha testi magasságuk 
és terjedelmük tekintetében nincs közöttük nagy különbség. A fel
tűnő különbség különösen két liturgus szolgálata esetén lehet bántó. 
Ha hárman vannak, nem baj, sőt egészen jó, ha a középen álló ki
magaslik közülük. Természetesen távol áll tőlem, hogy ilyen külső
ségnek túlzott fontosságot tulajdonítsak. De senki sem tagadhatja, 
hogy ebben a tekintetben groteszk kép is tárulhat a gyülekezet elé 
és hogy onnan nem éppen kívánatos visszhang is érkezhetik. Lehetnek 
tehát esetek, amikor pusztán ilyen, egyébként jelentéktelen, külső
ségekre való tekintettel meg kell fontolni, ne mellőztessék-e több 
liturgus közreműködése.

Az együttes oitári szolgálat természetesen a liturgikus magatar
tás szempontjából is bizonyos követelményeket támaszt. Ha az oltárt 
nem szegélyezi rács, vagy ha a rács ajtónyilása elég széles, egymás 
mellett egyszerre lépnek a liturgusok az oltár elé. Ott pedig egy
szerre és egyformán mozognak, fordulnak, egyforma magatartást 
tanúsítanak. Ahol örvendetes módon megvan a térdelés, ott egy
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szerre térdelnek le és emelkednek újból fel. A gyülekezet felé és az 
oltár felé egyszerre és egyöntetűen (jobbra!) fordulnak. Amikor az 
egyik igét olvas, a többi összekulcsolja kezét. Ezt teszik akkor is, 
amikor az egyik áldást mond.

Ezt a mindig együttes cselekvést az oltár előtt a magam részé
ről előnyben részesítem azzal a másik lehetőséggel szemben, hogy 
a liturgusok közül ki-ki csak akkor lép az oltár elé, amikor ott 
szerep vár reá.

S z ó s z é k i  s z o l g á l a t

Az oltártól távozásra es a szószékre menetre ugyanazok a szem
pontok alkalmazandók, mint az oltárhoz menetre. Az oltári szolgá
latot követő foenek utolsó kitűzött verse (rövid versek éneklése ese
ten mar az utolsoelotti vers) alatt idejeben induljon el a liturgus 
a papi pádból, vagy a sekrestyéből, hogy nyugodt lépésekben tehesse 
meg az u tat a szószékre és ne kifulladva érkezzék meg ide. (Közbe- 
vetőleg megjegyezzük, hogy a szószéki szolgálat is liturgikus szolgá
lat. Helytelen u. i. az a szóhasználat, amely a „liturgia11 nevét csak 
az oltári szolgálatra alkalmazza. Az egész istentisztelet liturgia. 
Az igehirdetés szolgálata tehát szintén „liturgikus magatartást" 
követel meg!)

A szószékre megérkezvén, először is csendes imáját végzi el a 
liturgus. Ezt tegye meg ugyanazoknak az elveknek a figyelembevéte
lével, amelyeket mint mondottuk —  az oltár előtt kell szem előtt 
tartania. A római katolikus pap a szószéki szolgálat megkezdése előtt 
letérdel. Ugyanaz a gyakorlat sok helyen külföldön, többek között 
tudomásom szerint még az egyébként liturgikus tekintetben egészen 
puritán württembergi evangélikus egyházban, — talán egyes hazai 
gyülekezetekben is. Amennyire helyén való a térdelés az oltár előtt, 
annyira kérdésesnek látszik gyakorlásának helyessége a szószéken. 
Nem épületes látvány, ha az igehirdetőnek térdelése közben csak a 
feje látszik a szószék pereme felett, vagy éppenséggel, ha kis ter
metű, pár pillanatra egészen eltűnik. Nem a gesztus a fontos, hanem 
az, hogy valóban imádkozzék! Erre ugyancsak megvan az oka, ha az 
igehirdetés nyomasztó felelősségének csak valamennyire is tudatá
ban van.

Ha a liturgus alacsony termetű, tanácsos a szószékben pódiu
mot elhelyezni. De töltse ki a szószék egész alját, nehogy megtör
ténjék a baleset, hogy igehirdetés közben felbillenik, vagy e nélkül 
is lecsúszik róla az igehirdető.

Imádsága elvégzése után nyugodtan várja meg, amíg elhallgat 
az orgona. Innen se nézegessen körül, számbavéve, hogy kik vannak 
jelen, vagy éppen megolvasva őket. A szószékről csak az apostoli 
üdvözlettel köszöntjük a gyülekezetét, nem pedig jobbra és balra 
végzett^ főhajtással, amint ezt az egyik gyülekezetben láttam. (Ez 
egyébként a híveknek is határozott nemtetszésével találkozott, de 
senki sem akadt, aki ezt a lelkésszel közölni merte volna!)

Budaker Oszkár.
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Barth Károly Magyarországon
Barth Károly március 22-től április i-iy Magyarországon járt. S em  elő

ször látogatott meg minket. 1936 őszén jö ft először hozzánk. Most végig
látogatta az összes református teológiákat: Sárospatakot, Debrecent, Buda
pestet, Pápát. V olt Sopronban is az evangélikus hittudom ányi karon. A refor
mátus egyetemes konvent meghívására érkezett, de látogatásának jelentősége 
az egész magyar protestantizmust, sőt bizonyos vonatkozásban az egész 
magyarságot érinti. A napisajtó is több cikkben em lékezett meg látogatásáról.

Barth Károlyt nem  kell bem utatni az evangélikus lelkészi karnak. Köz
hely, hogy • korunk legnagyobb élő protestáns teológusának szokták őt nevezni, 
l-lnnél talán még többet mond az, hogy embernek és keresztyénnek is kivéte
les egyéniség. A ném et hitvalló egyház harcának szellemi irányítója 1935-től, 
a Harmadik 'Birodalomból kiutasittatván, Bázelben gyújtópontja  a teológiai 
életnek. A háború befejezése után első dolga ismét tevékenyen résztvenni az 
európai egyházi újjáépítésben. ,-1 német egyházi állapotokon gyakorolt éles, 
ile találó kritikája általános figyelm et keltett. 1945 óta számos külföldi utat 
lett, előadásokat tartolt, egyházi vezetőkkel tárgyalt. Mostani útját volta
képpen a francia reform átusok áldozatkészségének köszönhetjük. N ekik  
ígérte már elébb húsvéti szabadságát s ők most nekünk engedték át a ritka 
vendéget.

Barth a teológiai fakultásokon több előadást i tartott. Ezek közül k im on
dottan teológusok számára szólt

„A keresztyén gyülekezel az államformák változásai között“ 
című, melyet élénk eszmecsere kö ve te tt.'E z  az előadás, illetőleg tém akiválasz
tás is mulatja, m ennyinc benne él a legnehezebb vértezetű rendszeres teoló
gus a mában, a kor problémáiban. Egészen teológus marad és egészen a ma 
emberéhez szól. Isten mai leckéjét mondja: próféta. Ezt az egészen e világi 
és emberi kérdést az örökkévalóság távlataiba állítja: a gyülekezet m inden  
e világi változást, tehát az állam form ák változáséit is az egyetlen igazi nagy 
változás fényében látja  — Jézus Krisztus feltámadása felől és vissza jövete
lére előre tekintve. Ebben a megvilátgífásban látja az államrendet is, m int 
az emberi együttélésnek a biztosítékát, ahol a jog érvényét a hatalom  
garantálja. A gyülekezet hálás ezért a rendért, mert a legrosszabb rend is 
jobb az anarchiánál.

Az államrendszerei, változnak,. Éppen ez reáljuk a jellemző. Nincsen 
tökéletes állam, de részletekben haladhatunk viszonylag jobb rend felé. A 
keresztyén ember sem túlzott pesszimizmussal, sem optim izm ussal 'nem 
szemléli őket. Csak a Krisztusban lelt alapvető változás tudja igazán m eg
rendíteni, félelem m el é s  öröm mel eltölteni.

Ezek a világi változások számára voltaképpen ama nagy változásnak: 
a parusziának előjelei és em lékeztetői .Máté 24. r.). — M ásrészt m inden ilyen 
változás egyúttal Isten gonditkelő kegyelm ének felkínált alkalma is. Isten 
mindig újra rendről gondoskodik s nem hagyja a világot ehaoszban alámerülni-

A keresztyén gyülekezet szám ára m inden ilyen változás a megtérés, 
bűnbánót és megújulás nagy. Istentől (lelőtt alkalma is. Ezt nem tehát eléggé 
kom olyan venni.

‘A változás m indig kísértés is arra nézve, hogy az egyház feláldozza 
szabadságát és hivatását. Vagy úgy, hogy görcsösen ragaszkodik a régi 
rendszerhez, szövetkezik a reakcióval1 is megpróbálja tízé ideológiaitag is 
igazolni. Vagy úgy, hogy fenntartás nélkül állást foglal az új mellett. Mind 
a két esetben legtöbbször nem elvi okok indítják reá, hatlem az önfenntartás 
ösztöne s így állásfoglalása érdekből történik. M indkét esetben elfeledkezik 
arról, hogy saját útja van s hogy Urának országa nem  e világból való. Ezért 
a gyülekezet alapelvileg f ü g g e t l e n  az államrendszerek változásai között.
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Másfelől azonban a tkeresztyén gyülekezel é r d e k e l v e  van minden  
változásban. Becsületesen és őszintén részi kell vennie a környező világ 
életében. .I z a gyülekezel„ am ely a világot egyszerűen áladja az ördögnek 
— azt a világot amelyért Krisztus meghalt! (Ján. 3, 16.), az nem keresz
tyén gyülekezet. .

Csak Isten igéje független minden változástól, de nein a keresztyén 
ember. Az ószövetség prófétái Isten igéjével benne álltok a maguk korában 
és arra figyeltek, Iwiiy a k k o r  mii szólt nekik az ige. Az ajságot és a 
bibliát egyszerre és egymásra vonatkoztatva kellene ma is olvasnunk.

Aki igazán keresztyén a: emberi: viszont igazán emberi éppen a keres:. 
Igén tud lenni. Sem  kísértetek vagyunk, hanem em berekként kell em ber
társaink között élnünk.

A gyülekezel /ügyetlensége tehát nem teszi lehetővé az önző módon 
csigaházba húzódást a világ kérdései elöl. .4 parusziá varasa nem kibúvói 
a ma feladatai alól. .4 szolgálat keskeny áljáról nem térhetünk az önbiztosító 
diplomácia ösvényeire.

A világtól elvileg független, de a világi változásokban mégis alapvetően 
érdekelt keresztyén gyülekezet keskeny ú tja  alapvetően eltér a katolicizmus 

ú tjától. A protestantizmus sohasem alakíthat politikai pártot, hogy „világ 
nézetet“ ilyen m ódon képviselje. Csak cselről esetre hallathatja hangját a 
világi kérdésekbep s nem alkothat Igehirdetéséből rendszert.

B izonyságtevésünk veleje, hogy Isten a Jézus Krisztusban bűnein!, 
dacára is nem  ellenünk, hanem velünk van. Ezért tudunk m i is m indenkiben 
e m b é r i  látni a mögött a rendszer, párt, stb. m ögött, amelybe ő'l egyébkén! 
szeretjük beskatulyáznh Szerétéire kiírattunk el nem gyűlölködésre. Erre kell 
miralcnl.it felszólítanunk, a Jézus Krisztusban adott reménység alapján.

* *  *
Ezen az előadásán kívül Barth még ké t előadást tartott nálunk. Egyikei 

a "Mai ifjúság öröksége cs felelőssége" címmel, a m ásikat ,,.4 valóságos 
egyház“ címen. Ezeknek még vázlatos ismertetésére sem térhetünk itt m ost 
k i  .4 fent', szem elvények bizonyára alkalmasak arra, hogy Barth lédrőlg 
mostani látogatásának jelentőségéi felmérjük. Legyünk hálásak szolgálatáért. 
S ezt úgy tehetjük a Icyláryyszerübben, ha hallgatunk reá s arra az üzenetre, 
amit Isten bizonyára általa is m ost nekünk m ondani akar.

Groó Gyula.

Zsinat e lé :
Felügyelők

1 . A felügyelőkről szoló mai jogszabályok .soniniája.
A Magyarországi Evangélikus Egyháznak mind a négyféle ön- 

kormányzati testületében van felügyelő, de a négyféle felügyelő 
nemcsak az illetékességi kör földrajzi kiterjedése tekintetében külön
bözik egymástól, hanem a feladat, a hatáskör tekintetében is. A 
három alsó önkormányzati testület felügyelője osztozik a kormány
zatban és képviseletben az ú. n. elnökség másik tagjával, a legfelső
ben — a törvény szava szerint — nincs kettős elnökség. Az egyház- 
községi felügyelő tiszte külön is meg van határozva, mégpedig így: 
„az egyházközség jogainak, érdekéinek és vagyonának, valamint az 
egyházközség, a lelkész s a többi egyházi tisztviselők tekintélyének 
őre és védője." (E. A. 60. §) Az egyházmegyei felügyelő és az 
egy házkerületi felügyelő tiszte nincs meghatározva, az ú. n. elnökség



tisztétől elkülönítve; az előbbié — az egyházmegye közigazgatásának 
vezetését kivéve — teljesen egy és közös az esperesével; az egyház - 
kerületi felügyelő tiszte viszont sokkal szőkébb körii. mint ú. u. 
elnöktársáé, a püspöké. Az egyházegyetem felügyelőjéről az egyházi 
törvény maga mindössze annyit mond, hogy kormányozza és képviseli 
az evangélikus egyházat, egyik elnöke az egyetemes közgyűlésnek és 
presbitériumnak, összehívja a zsinatot, legfelsőbb fokon felügyel az 
iskolákra; egyébként az egyetemes közgyűlésre hárítja hatáskörének 
a meghatározását. — A választhatóság tekintetében is különbözőek 
a felügyelőkre vonatkozó törvénybeli rendelkezések. A három felső 
önkormányzati testületben három feltétele van: magyar állampolgár
ság, evangélikus vallás, a világiak közé tartozás. Egyedül az egyház- 
községi felügyelővé választhatóság vau más feltételekhez is kötve.
„ Közbecsülésnek örvendő, művelt feddhetetlen erkölcsű, vallásos és 
anyagilag független, magyar honpolgársággal bíró evangélikus világi 
egyének sorából választandó." (EA. 59.) Szintén csak az egyházköz
ségi felügyelőről mondja a törvény azt, hogy „hivatala tiszteletbeli.“

2. Jutásiul u felügyelőkről .szóló űj törvényre.

A cik rövidsége kedvéért nem adok .szövegkísérletet, hanem 
lehetőleg egyszerre teszek javaslatot a felügyelők tisztének új meg 
határozására. Hangsúlyozom azonban, hogy ezzel a felügyelők tiszté
nek csak az egységesítését célozom, de sajnálnám, ha valaki is azt 
gondolná, hogy van valamilyen egységes felügyelői tiszt az evan
gélikus egyházban.

a) Mindegyik önkormányzati testület felügyelője osztozik az 
á. n. elnökség másik (lelkészi) tagjával a képviseletben, felügyeletben 

.és■ kormányzatban még [teáig akképpen hogy a felügyelő és az ú. n. 
elnökség másik tagja mindig közösen., együttesen, egységesen kép
viseli az önkormányzati testületet, a kormányzatban és felügyeletben 
pedig bizonyos feladatokat együttesen, másokat viszont pontosan 
megosztva teljesítenek. A törvénynek majd önkormányzati testületen
ként külön-külön kell majd meghatároznia, hogy mi a közös és mi 
a külön feladatuk. Egyelőre elég megértetésemhez, hogy pl. az ú. u. 
lelki munkát az elnökség lelkészi, a házastársi ügyeket az elnökség 
felügyelői tagjának a külön hatáskörébe sorolnám.

1)) A felügyelővé választhatóságról szólva, előre bocsátom, hogy 
a törvénynek, egy más pontján kellene megállapítani, hogy minden 
esetben, amikor a törvény jelző nélkül egyszerűen ..egyháztagot." 
mond. akkor korábbi, de hibás szóhasználat szerinti ,világi“ -t kell 
érteni rajta. Igaz, hogy az egyháztagság' szempontjából a lelkész, 
éppen olyan értelemben egyháztag. mint a nem-lelkész, de véget kell 
már vetnünk a „világi" szó használatának. Ugyancsak előre jelzem, 
hogy a felsorolandó feltételek közül az első kiesik az egyetemes 
felügyelőnél. —  Felügyelővé választható az olyan egyháztag. aki 
I. az önkormányzati testület területén lakik, ,2. egyháztagsági köteles
ségeit hűséggel teljesíti. 3. egyháztagsági jogaival példásan él. 4. 
egyházközségi közgyűlési tagsággal legalább öt év óta megszakítás 
nélkül bir, 5. az önkormányzati testület képviseletére alkalmas, az 
önkormányzati testület felügyeletére és kormányzatára képes.
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3. A javaslat indokolása.

a) A  felügyelői intézmény fenntartása. Javaslatom magában 
foglalja álláspontomat, hogy a felügyelői intézmény fenntartandó. 
Szükségesnek mutatkozik ennek az álláspontnak az indokolása is. 
.Mindenekelőtt fontos, hogy széjjelválasszuk egymástól az eddigi és 
mostani felügyelők személyét és a felügyelői intézményt. Ugyancsak 
fontos, hogy az egyházfelügyelői intézmény és egyes személyek körül 
a múltban vagy akár ma is tapasztalt hátrányok ’ miatt ne tartsuk 
olvetendőnek mindenestől az egész intézményt. Fenntartandónak, de 
magam is fejlesztendőnek tartom .. Semmi esetre sem engedhető meg, 
hogy a felügyelő a lelkész fölébe helyezze magát. A teljes egyen
jogúságnak mind az egyházi törvényben, mind a gyakorlati egyház
kormányzásban — például a gyűléseken való elnöklésben is — ki
fejezésre kell jutnia. A felügyelő véletlenül se képzelje, hogy köz
életi súlyával vagy tekintélyével van segítségére lelkész! elnök- 
társának.

A hangsúlyt javaslatom indokolásában azért vetem először a 
fenntartásra, mert cikkem a lelkészek értesítőjében jelenik meg, s 
közülük valóban sokan tapasztalták a kettős elnökség hátrányait. T)e 
éppen ma nagyon kívánatos, hogy legalább mi lelkészek ne legyünk 
egyoldalúak. Vessük a mérlegre a hátrányok mellett az előnyöket is!

A felügyelői intézmény kialakulását se nézzük egyoldalúan, el
fogultan ; nézzük társadalomtörténeti szempontból is, de ne csak 
abból a szempontból! A társadalom átalakulásának a tudomásul
vétele ne késztessen bennünket arra, hogy a felügyelőket- a XV III. 
és a XIX. század kísérteteinek tekintsük ; — ellenkezően, késztessen 
arra, hogy Isten iránti hálával mutassunk rá egyházunk felügyelői 
intézményére:- íme, egyházunk már a XI X .  ■ században az 'egyház
tagok egyenlőségének elve alapján rendezte; önkormányzatát, egy
házunk már akkor osztoztátta a lelkészeket és a többi egyháztagokat 
az egyház képviseletében, felügyeletében és kormányzatában, amikor 
másutt erre nem is gondoltak, és nem csak oly korban ad egyház- 
kormányzati hatalmat az egyház valamennyi tagjának, amikor , fel
tűnően fordul az egyház külső életének á kereke.

Gondoljuk meg, hogy a felügyelői intézmény hiánya esetéti az 
egyházi szolgálatra nem rendelt (nem ordinált) és el nem hívott 
egyháztagok eleve ki volnának rekesztve az egyház elnökségi képvise
letéből és kormányzatából. És ez nemcsak elvi ügy. Akik inkább 
szeretik a dolgokat az ú. n. gyakorlati oldalukról nézni, azok meg
gondolhatják, hogy éppenséggel nem volna célszerű, hogy az egyház 
külső életének minden gondja-baja azokra nehezedjék, akik az evan
gélium és a szentségek szolgálatára vaunak hivatva. Annál a meg
oldásnál, hogy egyedül az egyházi szolgálat hordozója képviseli és 
kormányozza az egyházat, szintén gyakorlati veszély az, hogy a vá
lasztók a személy kiválasztásánál sokkal inkább fogják nézni az egy
ház külső képviseletére, mint az egyházi, evangéliomhirdető szolgá
latra való alkalmasságot. Száz szónak is egy a vége: hazai egyházunk 
kormányzatának különleges alkata, melyet egyházjogi műszvakkal 
élve, akár lelkészi-képviseleti, akár püspöki-képviseleti egyházkor-
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mányzati alkatnak is nevezhetünk, nemcsak hogy nem célszerűen, 
hanem ellenkezően gondviselésszerű.

Mindezen felül meggondolhatjuk még a következőket: Az északi 
evangélikus egyházakban csak látszat, hogy az egyházat a püspökök 
kormányozzák, valójában a kormányzatnak bizonyos, némelyik or. 
szágban tetemes része az államfő, a kormány, a parlament kezében 
van ; a római katolikus egyház most építi ki „önkormányzati" szer
veit, Magyarországon is szabályozva van az egyházközségi tanács és 
képviselőtestület, és ezeknek világi elnöke is van!

A felügyelői intézmény védelme persze egyúttal az ú. n. iker
elnökség apológiája is. Elismerem, hogy vannak hátrányai, de többek 
között megvan az az előnye, hogy korlátokat állít az autokrata- 
hajlamúak elé . . .

b) A  felügyelői intézmény fejlesztése.
Egyházunkban a felügyelői intézmény ma sem az, mint ami volt 

eleinte, a XVI11. században. Alakult a történelem folyamán. Mond
hatnám úgy is, hogy fejlődött. A története következetesen haladt 
a patronátustól a képviselet felé. Most vagyunk azon a ponton, hogy 
teljesen meg kell tisztítanunk a patronátus vonásaitól, annak minden 
csökevényétöl, még az emlékeitől is. Az tehát nem volna előbbre 
haladás, ha csak személyi revíziót végeznénk, s az elv továbbra is az 
lenne, hogy a befolyásos emberek közül kell kiszemelni a felügyelő
ket. A történelem ütemétől igazában az marad el, aki az ezutáni fel
ügyelők személyének kiválasztásánál más főmértéket alkalmaz, mint 
ezt: képviseli-e valóban az illető önkormányzati testület evangéliku
sait'! Javaslatom ezt a fejlesztési szükségletet tükrözi. — Ugyancsak 
fejlesztés-számba megy a kettős elnökség kiépítése a legfelsőbb ön- 
kormányzati testületben. Ezt mint magátólértődőt tekintettem javas
latomban. Egyébként is külön cikk fog szólni róla. — Félreértés 
elkerülése végett szükséges még megjegyeznem, hogy voltaképpen 
arról van szó, hogy az egyházi törvényeinkből is végérvényesen ki
küszöböljük a patrónusság emlékét és hogy a jogszabályok által is 
biztosítsuk a jó tartalmú felügyelői tiszt megvalósulását. Az élet 
maga már is leszámolt a patrónussággal. És a törvény megváltozta
tása előtt választhatunk már tisztújításkor felügyelőket a „fejlődés" 
mai foka szerint.

c) A  választhatóság feltételei között alapvető újítás, hogy az 
alsóbb önkormányzati testületek felügyelője azok közül az egyház
tagok közül választandó, akik az illető önkormányzati testület terü
letén laknak (1) és akik éppen az illető önkormányzati testület 
evangélikusainak összességét igazán alkalmasak képviselni (5). Már 
láttuk, hogy egyedül ez a feltételszabás igazodik a felügyelői intéz
mény eddigi történelmi alakulásához. A  képviseletre való alkalmas
ság és a kormányzatra való képesség feltétele egyszersmind magában 
foglalja azokat. a kívánalmakat, amelyeket a világi felsőbbség tá
maszthat a felügyelők személye tekintetében. Ugyanakkor viszont 
emberileg akadályozva van az a kísértés, hogy az ezutáni felügyelők 
személyének kiválasztásánál visszaessünk a felügyelői intézmény
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„fejlődésének" egy már idejétmúlt fázisába és éppen az által vál
junk korszerűtlenekké, hogy túlságos korszerűek akarunk lenni.

4. Függelék.

Kérdés még, hogy ne legyen-e az új törvényben egy ú. n. át
meneti rendelkezés azokról a személyekről, akik a zsinat idején fel
ügyelők, de az új törvény szerint nem volnának felügyelővé választ
hatók. Pl. egy egyházközségi felügyelő nem lakik abban az egyház- 
községben, amelynek a felügyelője. Van több olyan egyházközségi, 
egyházmegyei felügyelőnk, aki hűségesen teljesíti a tisztét annak 
ellenére, hogy másutt lakik. Szó lehetne arról, hogy azck, akik a 
zsinat idején már felügyelők, újra választhatók, ill. azok maradhat
nak. Ez azonban már nem annyira egyházjogi, mint sokkal inkább 
egyházvezetési (népszerűén szólva: egyházpolitikai) kérdés.

Meggondolandó még, hogy ne választassék-e az egyházkerületi 
és az egyetemes felügyelő ugyanúgy egy bizonyos időtartamra, mint 
ahogy már ma sem élethossziglan választatik az egyházközségi és az 
egyházmegyei felügyelő. Ez a kérdés azonban szorosan kapcsolódik 
ahhoz a kérdéshez, hogy az egyházi tisztviselők általában kapják-e 
élethossziglan a tisztüket. Jelenleg az a nézetem., hogy a lelkész, 
esperes, püspök választásában még kell hagyni az eddigi, rendszert, 
s majd az egyetemes (vagy fő-) püspököt is élethossziglan kell vá
lasztani ; a felügyelők tekintetében pedig az egyházközségnél, egy
házmegyénél és az egyházegyetemnél az eddigi rendszer mellett ma
radhatunk, legfeljebb azon kell gondolkodnunk, hogy nem volna-e 
célszerű az egyházkerületi felügyelőt egy bizonyos időtartamra vá
lasztani. Sólyom Jenő dr.

Beszám oló-levél
Kedves Szerkesztő-Testvér!
Szívesen hajlóm rá, hogy svájci utániról néhány sorban beszá

moljak a Lelkipásztor olvasótáborának. H a t'he te t töltöttem oda- 
künn; nemcsak pihentem, de sokat utaztam, sokakkal találkoztam; 
problémák, melyekre eddig csak hunyorogva pillantottam, tág 
látásra nyitották meg szemem. Az általad felvetett kérdések is olya
nok, hogy örömest felelek rájuk. Sorra veszem hát őket.

1. Milyennek látják nyugaton az egyház szerepét a mai világban; mit 
várnak a magyarországi keresztyénségtől?

In  médiás rés kezded ezzel a kérdéseddel. Bármerre jártam, 
bárkivel elegyedtem szóba, ezt a témát hamarosan megpendítették. 
Mindenütt érdeklődéssel fogadtak, mint keletről jöttét. (A  bőseit 
teológiai alumneum évkönyvében az ott járt magyarok neve mellett 
évtizedekre visszamenően ez áll: „Osteurope.“) Ma nagy általános
ságban azt tartják rólunk, hogy nagyobbak a nehézségeink, mintsem 
megbirkózhatnánk velük. Keresztyénségünktöl, különösképpen is a 
protestáns egyházaktól hitvallóbb magatartást várnának el. Volt, 
aki példakép állította, elém a norvég és holland egyház ellenállását
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a náci-eretnek segg el szemben. A ttól féltik egyházunkat, hogy halk 
lépteivel a megalkuvások iltját járja. Mit feleltem? Rámutattam  
először is arra, hogy nem hallgattunk, ahol igazságtalanságot lát
tunk, legfeljebb mi sem hallgattattunk meg. Nem állítottam, hogy 
mi mindenestül készen volnánk 'a status confessionis esetére, mert 
ehhez teljesebb megújulásra van még szükségünk. De állítottam, 
hogy a norvég és holland ípélda több okból sem találó. Nem ugyanaz 
a helyzetünk, csak távolról látszik ugyanolyannak, Magyarországon 
egész más a felekezetek megoszlása és hatalmi súlya is. Az említett 
országokban <az egyház nemcsak hitbeli, de nacionális indítékok alap
ján ragadta magához az egész nemzetet. Kifejeztem azt a nézetemet, 
hogy az egyháznak mindig készen kell lenni a világban a bizonyság- 
tevésre (martyrion!), késznek a mai világban is keleten s nyugaton 
egyaránt, de csak a Krisztusra nézve és csak az Istentől parancsolt 
órában! Az egyháznak keskeny ösvényen kell haladnia, jobbról-bal- 
ról tátongó mély szakadékok fölött vékony gerincen visz az útja.

Végtelenül örültem, amikor a két világhírű teológus szájából 
hasonlót hallottam. Eduard T h u r n e y s e n  iilyesfélekép szólt hoz
zám: az egyház menjen csak a'maga útján, ne azonosuljon a nyugati 
kultúrával és ne legyen keleti államegyházzá; tanítson, prédikáljon, 
ne döntsön politikai kérdésekben, vegye számon a való tényeket■ és 
végezze a maga dolgát! Waltér L ü t h i  pedig éppen abban látja 
nyugaton az egyház kísértését, hogy minden olyan jónak, szépnek 
látszik s ezt a civilizált életformát összetévesztik a keresztig énséggel. 
Az egyház útját meg ekkép látja kelet s nyugat kísértései között: 
nyugaton van szabadság, de nincs Űr, —  keleten van közösség, de 
nincs Atya, — az egyháznak azonban van Ura és A ty ja  is! Ehhez 
a mondathoz meditációt lehetne írni.

2. Milyen a svájci egyházi élet?
Nem szeretnék igazságtalan lenni, hiszen csak itt-ott láttam 

valamit. De mintha csöndesebb, sőt szendergöbb volna, mint itthon. 
Különös dolog, hogy; Barth professzor sem próféta a maga hazájá
ban. Ügy értem ezt, hogy az egész világ kér észt yénsége többet tanult 
tőle, mint a svájci teológia, mely még erősen a liberalizmus bilincsei
ben vergődik. A  gyülekezetek javarésze is eléggé mozdulatlan, Mi 
más is lehetne, ha „haladó-keresztyének“ jelszava alatt racionalista 
előadásokra hívogatják az élő ige helyett a híveket. A  jólét nem 
bizonyult jó nevelőnek a mélyebb keresztyén életre. Szépek az intéz
mények. Á  berni diakonisszaház és intézményei az Aare partján egy 
egész domboldalt lefoglalnak. Modern, ragyogó a berendezés, a tech
nika minden vívmánya felhasználva. I t t  és másutt nagy szolgálatot 
tesznek a diakonissza-kórházak. A  ,,IIilfsu'erk dér Ev. Kirchen in 
dér Schweiz“ sok jót tesz.

3. Mi a helyzet az Ökumenében?
Lázas készülődés folyik az amsterdami világgyűlésre. Jártam 

a genfi központban. Több épület es két sor barak-iroda szolgál 
munkahelyül a különböző osztályok szorgos dolgozóinak, kik mintegy 
130-an vannak. Nagy és precíz üzeni. Többször találkoztam Visseidt
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Iloofttal, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával, ki nemrégiben 
C. Josephsonnak, a stipendiumok osztályának vezetőjével Budapes
ten járt. Ez utóbbinak is visszaadtam látogatását. Megismerkedtem 
Ehrenströmmel, ki a tanulmányi osztályt irányítja; óriási felelős
ségű munka, hiszen az Ökumené nem akarja többé elkerülni a teoló
giai kérdéseket, viszont itt nagy különbözőségek vannak országok s 
felekezetek közt. Külön kell megemlékeznem Michelfelderről, a Lu
theránus Világszövetség főtitkáráról. Az volt a benyomásom, hogy 
az ö erélyes keze a világ evangélikusságának méltó helyet fog biz
tosítani az Ökuménében. Sajnos erre az öntudatos fellépésre úgy 
látszik szükség van.

Jártam Bossey-ban, az Ökumenikus Intézetben is. Éppen egy 
kisebb nemzetközi csoportnak, laikusképző-vezetőknek a gyűlésezése 
folyt, ill. ért véget. Élmény volt. A  különböző világi hivatásokban 
állók evangélizálása' és kiképzése terén külföldön nagy lépések tör
ténlek már és még rtagyobb tervek vannak készülőben.

Ökuménikus élmény volt maga a „Casa Locarno“ is, hol időm 
javarészét eltöltöttem az Egyházak Világtanácsának meghívására. 
Több ország lelkészei voltunk együtt. Nagy dolog a keresztyén hit: 
napok, sőt néha percek alatt testvériséget teremt!

4. Tárgyaltam é MEL.K-ügyekben ?

Igen, tárgyaltam. Michelfeldernek elmondottam, miféle tovább
képző tanfolyamokat, lelkészevangélizációkat, egyéb konferenciákat 
tartottunk az elmúlt évben; hogyan tartjuk fönn lelkészi folyóira
tainkat. Vele és másokkal közöltem legnagyobb hiányunkat, hogy 
t. i. nélkülözzük a külföldi teológiai irodalmat, kiváltképpen az 
utolsó 4 évben megjelenteket. ígéretet kaptam, hogy segítségünkre 
lesznek, de ez is csak a mi hivatalos egyházi segély-tervezetünk kere
tében történhetik meg. (Örömmel közlöm, hogy segélyosztó bizott
ságunk a napokban ezt lehetővé tette a következő elgondolással: pon
tos lista szerint megfelelő mennyiségű könyvet vásárol meg az Öku
mené a lelkészeknek nyújtandó pénzbeli segély számlájára, a köny
veket adományként megkapják a megrendelők, viszont az ' őszi segé
lyükből az illetőknek természetesen levonatik. Katalógusokat hoztam 
s rövidesen összeállítok egy hosszú jegyzéket, megküldöm a lelké
szeknek, hogy ki-ki megrendelhesse az őt érdeklő teológiai müveket. 
Ezenkívül Budapesten, Győrött, Nyíregyházán, Békéscsabán és Pé
cset szaporítani fogjuk a teológiai munkaközösségek könyvtárát.) 
Tárgyaltam továbbá Baselben a Friederich Reinhardt vállalattal, 
Zürichben a Zoliikon- és a Zwingli-kiadóváMalatokkal s Ígéretet kap
tam. arra, hogy az Evangélikus Teológiának ismertetési példányokat 
küldenek. Néhányat már küldöttek is a minap. Nagyon érdekes volt, 
amit az egyik kiadó üzletvezetője mondott nekem: kérem, kérjenek 
devizát teológiai könyvekre is, meg fogják kapni; ha csak egy masi
nát vesznek Svájcban, akkor arra van 20—30.000 frank; ennek egy 
kicsiny töredékéből elláthatják az egész} lelkészi kart könyvekkel; 
s ez is van olyan fontos, mint egy masina, csak kérjenek, meg fog
ják kapni!
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Befejezem, bár mondhatnék még sokat, ami felől nem is kér
deztél. Legyen most elég ennyi. Azt- üzenem minden szolgatársam
nak: járjunk szédülés nélkül a gerincen és végezzük a magunk 
dolgát!

Meleg szeretettel köszönt;
Budapest, 1948 április 26. Scholz László..

Luther tanítása az egyház és állam 
viszonyáról, tételekben

Az egyetemes presbitérium egyházpolitikai kérdésekben tanácskozó 
legutóbbi ülésén elhangzott előadás.

Luther elég bőven foglalkozott az egyház és az állam, viszonyá
val. Tanítása ebben is tiszta és ma is sokat tanulhatunk tőle.

Luther nem politikai, hanem teológiai alapon foglalkozik a kér
déssel. Nem Aristoteles államelméleti tanítása érdekli, hanem hogy 
mit mond ebben a dologban Isten igéje.

Luther életközelségben foglalkozik a kérdéssel. Teológiája lé
nyege és központja szerint „theologia erucis", de nem „theologia 
destillata" értelmében. Az egyház és állam akkori viszonyának kor- 
és időszerűségében ragadja meg az evangéliom idevágó üzenetét.

Luthernak az egyház és állam viszonyáról vallott felfogása a 
két birodalomról vagy kevésbbé félreérthető kifejezéssel: a két szfé
ráról, a világi és lelki területről szóló tanításában ju t kifejezésre.

Az egyház feladata a lelki szférára vonatkozik; Isten teljes; 
igéjének hirdetése. Az egyház és állam szférája kölcsönösen és hatá
rozottan elkülönítendő egymástól. I t t  minden elmosódás vagy össze
zavarás végzetes, volna.

Az államhatalom feladata a világi szférára vonatkozik: Az em
berek békés együttműködésének biztosítása.

Az emberiség bün-alá-rekeszteftségének mostani eonjában szük
ség van az államhatalomra.

Az állam tehát, bár nem teremtési rend, mint például a család, 
hanem „Noteinrichtung“ , szükség-rendelvény, de mint ilyen, Isten
től való. A felelősség Isten kegyelmének a jele.- a bűnös ember
számára.

Még a „mala potestas", a zsarnoki rossz állam is Isten hely
tartója. Hiszen még a legtajtékzóbb önkényuralom is éppen azért, 
mert uralom, „arehia“ és nem „anarchia", jobb, mint az anarchia. 
A jó kormányt pedig a Kiskáté a Miatyánk negyedik kérésének ma
gyarázatában a mindennapi kenyérhez sorolja.

Minden felsőbbség Istent szolgálja a gonosz megbüntetésére. 
Az állam tiszte éppen ezért „Vateramt“.

Az állam ideig váló, az egyház örökké való. Az állam uralkodik, 
az egyház szolgál. A világi felsőbbség karddal, az egyházi igével és-, 
szentségekkel forgolódik. De mindegyik „larva dei“.
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Autonómiája vertikálisan egyiknek sincs, mert mindegyik Isten
nek van alárendelve, de horizontálisan, egymáshoz képest mind
egyik autonóm. Az állam legyen állam, az egyház legyen egyház.

Ez az egymástól való függetlenség azonban egymáshoz való kö
töttség is a kölcsönös szolgálat értelmében.

Az államhatalmat vallásos tiszteletben kell részesíteni. Még az 
igazságtalan és hatalmával visszaélő felsőbbségnek is engedelmes
kedni kell. Nem is csak kényszerből, hanem szeretetből.

Az erőszakos ellenállás vagy lázadás joga a keresztyéneket nem 
illeti meg. A császárral való fegyveres szembeszállást Luther mind
végig elítélte és haláláig sikerrel megakadályozta.

Az egyház lázadását semmiféle jószándék vagy igaz cél sem 
szentesítheti. A rossz felsőbbséggel szemben az egyháznak egy fegy
vere van : a martirium. Ha a felsőbbség gonosz, van Istennek tüze, 
vize, vasa, köve és számtalan módja, hogy büntesse.

Hogy Isten maga büntesse meg a rossz felsőbbségét, annak szük
séges feltétele az alattvalók szenvedő engedelmessége.

A keresztyén embernek egy esetben van joga az ellentmondásra, 
de ez azután kötelessége is; ha a világi hatalom arra vetemedik, hogy 
a léleknek szabjon törvényt. Ha az igét tiltja, bántja. Ekkor: „Isten
nek kell inkább engedni, semminthogy az embereknek.“ Luther: „H a 
a fejedelmed, vagy a világi urad azt parancsolja, hogy a pápával 
tarts, így vagy amúgy higyjél, vagy azt parancsolja, hogy dobd el 
a könyveket magadtól, így kell válaszolnod: „Kedves uram, tartozom 
önnek engedelmeskedni testemmel ék vagyonommal. Parancsoljon 
hatalmának mértéke szerint e földön, én engedelmeskedem. De ha 
azt parancsolja, hogy az ön hite szerint higyjek, könyveimet dobjam 
el, akkor nem tartozom engedelmességgel, mert ön ebben zsarnok és 
túllépi a hatáskörét. Ott parancsol, ahol sem joga, sem hatalma 
nincsen."

A világi felsőbbség kötelessége, hogy az egyház hivatásának 
szabad és akadály nélküli teljesítésére a lehetőséget megadja és biz
tosítsa. Jelenti ez az anyagi feltételek biztosítását is.

Látnivaló, hogy Luther az egyház és állam viszonyának sok 
mai kérdésére nem ad választ. 0  a kérdést az akkori helyzetben 
vizsgálta.

Akkor az egyház volt totális és az államot kellett a tiszta egy
házi szolgálat érdekében az egyház zsarnokságából megszabadítani. 
Akkor a pápa volt cézár.

Ma éppen fordított a helyzet. Ma a cézár akar pápa lenni. 
Az állam a totális. „A mindenható állam egyházi ismérveket ölt 
magára, hitet követel, üdvösséget hirdet, excomrr.unikál.“

Luther akkori látásának mechanikus alkalmazásával a merőben 
más mai helyzet nem oldható meg. De tanításának alapelveire, figyel
nünk kell.

Luthernak az egyház és állam viszonVáról való tanítási ma 
nem lehet számunkra minden további nélkül rét. de lehet olvasmi, 
mint sötét éjszakában az autósnak az útszéli fehér cölöpsor: eligazít, 
ha reflektorfény esik rá.

*  *  *
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Luther két birodalomról szóló tanítása megtartandó. Az egyház 
egyház, az állam állam. Mindkettő [Mentői függ, de egymástól füg
getlenek.

Ez nem azt jelenti, hogy az egyháznak semmi köze a világi 
dolgokhoz. A földi ambícióktól fű tö tt politikus egyház éppen úgy 
rossz úton jár, mint az apolitikug gettó-egyház.

Akkor az egyházat kellett az Istentől rendelt felsőbbség iránti 
kötelességekre figyelmeztetni, ma az államot kell az egyház iránti 
kötelességekre figyelmeztetni.

Az egyház ma sem spórolhatja meg az őrállói tiszttel járó hit
beli döntések kockázatát.

A fenti hevenyészett tételes szöveg az egyetemes presbitérium 1948 
 április 22-iki gyűlésének elején hangzott el. Az anyagot előzetesen1 levélvál
tással m egbeszéltem  Benczúr László, Groó Gyula, Veöreös Imre, W iczián  
Dezső dr. barátaimmal.

Szabó József.

D. Dr. Prőhle Károly dogmatikájának előszavából
Megjelenik a Harangszó kiadásában pünkösd re

Amit még ífjanta gondoltam el és sokan régóta vártak tőlem, most 
életem  alkonyán bocsátom közre: evangéliumi hitűnk tartalm ának rendezeti 
feldolgozását. Miért ily későn? Nem  'tagadom: sok em beri gyarlóságnak is 
része van ebben; dr még i’-kább annak, ahogyan Isten vezette sorsom fo lyá 
sát. Egy az, am i a sokszor türelmetlen várakozás hangjaival szem ben n yu 
galmat adott lelkem nek: hogy nem téllenül töltöttem napjaimat. Arra soha
sem gondoltam, hogy éretlen gyümölccsel lépjek a nyilvánosság elé. Készül 
nőm kellett a lelkiismeretesen á tirze it feladalru. Eközben sok más feladni 
hárult reáim. Ha m ikor egyházam, tanári hivatásom vagy a közélet külön  
m unkát várt tőlem, hosszú időn ért sohasem tagadtam meg szolgálatomat. 
A „világ" felé tudom ányos, filozófiai, világnézeti kérdésekhez érdemi hozzá
szólás jogát, iigy éreztem , a filozófiai doktori cím megszerzésével kellelt biz
tosítanom. A z első világháború s a reá következő nehéz küzdelem  a puszta  
megélhetés gondjaival évekre vetett vissza. Aztán következett a hittudom ányi 
kar szervezkedésével és több ízben reám ruházott vezető tisztségével kap 
csolatos m unkatöbblet, továbbá az ökum enikus m ozgalmakban aktív részvé
telem, amivel szintén egyházamat és nem zetem et szolgáltam. Mindez sok  
időt és erőt emésztett föl. E zeknek az évtizedeknek részint bel- és külföldi 
folyóiratokban és gyűjtem ényes m üvekben közreadott, részint az íróasztal 
fiókjában Jtilienő gyümölcseivel jó néhány kötetet lehelne megtölteni. E nnek  
ideje mull. De nagy és főtartozásom ról sohasem feledkeztem  meg.

Isten soha eléggé meg nem hálálható különös kegyelmét látom abban, 
hogy pályáim kezdetén tervezett m unkám at most pályám  végén, az aktív  
tanári szolgálattól és a közélet kötelm eitől m entesülten „nyugalm i“ állapot
ban, de sokszor a legkedvezőtlenebb külső körülm ények között, a  nagy vilá
got és kicsi hajlékunkat, külső és belső existenciánkat egyaránt m egrázkód
tató esem ények hatása alatt, többször betegségektől is hátráltatva, nem is 
dolgozó szobámban, hanem  — ez is jellem ző a helyzetre  — a háztartás tű z
helye m ellett végre befejeznem és legnyom asítóbb tartozásom at lerónom  
adatott.

* * *
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. .  . Az egyházi lan és a teológia történetéből csak a legszükségesebb
nek nagy Ieglan ulságosabbnak látszó anyagot nettem föl. Mellőztem a: ti. n. 
tudom ányos apimrátust, tárgyi szükség nélkül tanuk és tekintélyek idézésétr 
az olvasottság hivalkodó bizonyságjeleit, a szám- és betűjelekre aggatott 
jegyzeteket. Legfőbb igyekezetem  az volt: úgy szólaltatni meg hitünk igaz
ságait, hogy saját meggyőző erejük m inél közvetlenebbül érvényesüljön s e 
közben m inél jobban kitűn jék h itünk  igazsága. Formai tekintetben arra töre
kedtem, hogy könyvem  m ondanivalóját niinden a tárgy iránt kom olyan  
érdeklődő, m üveit olvasó teológiai szakképzettség nélkül is megérthesse. Ez 
nem  zárja ki, hogy elsősorban mégis az ige szolgáit, kö ztük  im m ár nagy
számú volt hallgatóimat gondoljam  a könyv  olvasóiként, őke t szeretettel 
köszöntőm  abban a rem ényben, hogy ha'\ elfogulatlanul m élyednek el a  könyv  
tartalmába, m ég szívesebben, tisztábban és erővel teljesebben hirdetik a K risz
tus eixmgéliomát, m elynek vigasztaló és életújító hatalmára sohasem  volt 
nagyobb szüksége az em bereknek, a népeknek, a világnak, m int napjainkban.

Ezzel m ár kifejeztem  azt is, hogy m unkám  vallási, egyházi célját fölébe 
helyeztem a pusztán tudom ányos szem pontoknak. De azt hiszem, hivatásának  
tudatával levő teológia nem is járhat el m áskép. N ekem  az az érzésem, hogy 
a hittan tárgyához és tárgyi feladatához sehogysem illik az a  hideg-rideg 
,,tárgyilagosság“, mely a tudományosság látszatáért jégburokba rejti a h it 
Sznilélek-szorította hevét. Annak a jégburoknak le kell olvadnia, hogy a h it  
saját term észetének megfelelően formálhassa a hittant. De a kom oly tudo
mányosságra is szüksége van a hittannak, ha feladatúinak meg akar felelni 
és azzá válni, amivé válnia kell: jól megalapozott, a tudom ány eszközeivel 
is m inden irányban kiépített és körülhatárolt lelkes bizonyságtétellé a meg
váltó Krisztusról. Csak így válik ,u hittan egyszersmind magasabb értelem
ben „tárgyszerűvé", Ez a cél lebegett előttem. A kivitel gyarlóságait fájdal
masan érzem. De ha a célt legalább m egközelítően elérnem adatott, m unkám  
nem volt' és remélhetően nem  lesz hiábavaló.

É letem  fájának ezt a nyugovóra siető nap sugaraiban érlelődön gyü 
mölcsét azzal az imádságos óhajtással bocsátom közre, hogy Isten m inden  
igazságra vezérlő Szentlelke ó v ja  meg a könyv olvasóit m inden olyan téve
déstől, m elyre annak tartalma a szerző hibájából alkalm at adhat, am i pedig 
az 0  kritikájának füzében megáll, azt tegye gazdagon áldottá azokon, akik 
csöndes órák áhítatos magányában szom juhozó lélekkel keresik az igazságot,

Sopron, 19A8 február havában.
D. Dr. Pröhle K ároly,

Az erdélyi evangélizáló hadjárat tanulságai
E L Ő Z M É N Y E K .

A rontania magyar evangélikussá# törzse Brassó megyében van. ahol. 
egy töm bben 9, s egymáshoz elég közel még 3 gyülekezetét találunk, ami 
kerületünk lélekszámúnak %-á.t teszi. A szántbeli túlsúly sajnos nem rejte
get hasonló hitbeli erősséget s erire vonatkozóan utalnom kell a rra , am it 
Kovács László a Lelkipásztor 1947 nyári számúiban ír t  az „Klet az erdélyi, 
végeken” c. cikkében. Ennek a való helyzetnek ,a felismerése késztette az. 
egyházkerület lelkiismeretét jelentő lelkészegyesületet a rra , hogy a m agyar
országi evangélikus egyháztól Ikapott ösztönzésre, ezen a- területen evangelizá
ciós m unkát kezdeményezzen. Ha csak ^születési statisztikánkat vizsgáltuk 
! ugyanannyi volt 1946-ban a kereszte'.és, mint a temetés, ebben az egyház
megyéiben) világos volt: ha Isten nem nyúl bele gyülekezeteink életéire és 
nem ári ébredést, elpusztulunk és az elkallódókat a mi kezünkből kéri szá
mon az Gr. Az 1946. évi kerületi gyűlésünkön még úgy döntöttünk, hogy



193

ezt a 'feladatot ejgy, csak ézzel foglalkozó m unkásra fbízzuk, s Józsa M ártont 
szerettük volna vele megbízni. Hazatérése elé azoűban olyan akladályok to r
nyosultak, hogy le kellett róla mondanunk s arró l is, hogy valaki csak az 
evangélizaciónak éljen, Argay Györgty szuperintendens kezdeményezésére 
gyülekezeti lelkipásztorok ajánlottak tel egy-egy szolgálatot s így született V  
meg az 1917 nov. 1-én ia csá.ngóföldi evangélizáció terve, A magyarországi 
gyakorlattól- abban különbözött, hogy am íg ott kérni szokták az evangélizá- 
ciót a gyülekezetek lelkipásztorai, addig mi felajánlottuk azt s a brassó- 
megvei papság elfogadta. Ennek az volt a következménye, hogy a talaj nem . 
volt még elég érett s m egtörtént, hogy az utolsó pillanatban két papunk is 
visszamondta a szolgálatot, valamint az is, hogy eyyik m unkásunk lemondás 
ellenére is nekivágott az útnak.

K E 1) V E Z Ö T E E N E E E T  É T E L E K.
A m agyar evangélikusiságn’aik ez :a csoportja a cuius régió eius religio 

elv alapján csatlakozott a lutheri reformációihoz és évszázadoson át a szász 
egyházkerülethez tartozott, ahonnan m ajdnem  semmi kegyesség; örökségei 
nem  hozott magával, Nem kellett a hitüket olyan tűzben m egpróbálni, m int 
a felvidókieikneik és a pietiizmus sem hagyott o lyan nyomot, miint a D unán
túlon, Amikor a miilleneumi időkben ia tiszai kerületihez, csatlakoztak, nem 
hitbeli, hanem nemzeti meggondolások késztették erre a lépésre. A kegyes; 
ségi örökség h iányát csak fokozta, hogy a csángó nép, mivel nem ziud a 
szűk földjén megélni, állandóan Óiromániiáit já r ja  és erős ortbodox hatással 
tér vissza. Gór, kel. hatásokat szív magába otthonában is, m ert ezeknek 
a  száma elég tekintélyes a Csángó-földön.

Megnehezítette az evangélizáció előkészítését, hogy m ár évek óla nincs 
egyházi sajtónk. Irattér,jesztési anyagot, de még B ibliát se vihettünk 
magunkkal.

I ' *
A M Ű N K  A.

Az ige erejében bízva ez év február első hetében megkezdtük az evan- * 
gélizációt. M árcius második hetében ért véget. Argay Gyöngy szuperintendens 
a két távolabbi gyülekezetben], K rizbán és B arcaújfalun, M olnár János m a
rosvásárhelyi (lelkész Zajzoniban, Pürkerecen, Tünkösöin és HoaszáMu-Alszc- 
gen. e sorok író ja  pedig Hosszűfalu-Felszegen és Tatragon szolgált. Baroa- 
új, faluban B-otháir Vilmos egyházkerületi felügyelő is bekapcsolódott a 
munkába.

Eleinte az érdeklődés lanyha volt, de a  hét végére egyre fokozódott. 
r\  férfiak itt. is kevesebben jöttek és feltűnő volt egy-egy helyen az ifjúság 
távolmaradása. Az ige azonban elvégezte a m unkáját, s az evangélizációk 
végeteké egyre többen kértek házi áhíta to t s miire az utolsó állomásihoz ju to t
tunk, Hosszűfalii-AlszeguMi. megmozdultak a szomszédos gyülekezetek 'éb re 
dező 'elkei is.

V I S S Z A P I L L A N T Á S .
Emberileg nézve az evangélizácicó eredm énnyel zárult,  de ha teológus 

szemmel néziimk a dolgok mélyére, őszintén meg kell á llapítani, hogy egy-egy 
hét alalt nem tehetett ikiirtanli a,cselekedeti igazságosságot, ami ellen, papjaink 
évtizedek óla küzdenek. Alkalmunk volt látni, hogy az igét félreértették. Egy 
helyen pl. azért kérték a háziáhítatot, m ert ,,az utóbibi időben pusztulnak 
a m arhák” s valami .ráolvasás-télét vártak. Kiderült, hogy voltak olyanok, 
akik azért jöttek el szívesen, m ert önigazolást és nem önvádat kerestek. F el
tűnő volt, hogy az új énekeket inkább' fülbemászó dallam uk miatt, mint tar- 

-lalnrukért tanulták. Végül illegi kell emlékezni minden evangélizáció nagy 
veszedelméről: az evangiélizá’Jóról. A fel-nem -ébredjek sokszor összetévesztik 
a  személy és az ige jelentőségét. Az evangélizálónak fel kell tennie a  kér
d é s t, hogy miért tud idegenben nagyobb tömeget megmozgatni, mint oda
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haza. Egyik lelkipásztor a szomszéd gyülekezetben, tapasztaltakról pl. így ír : 
„Az evangélizáció . . .-»  hatalm as tömegeket vonzott. A szomszéd falvakból 
seregestül jöttek. Ez egy kicsit .gondolkodóba ejtett engem az evangélizáció 
értékére nézve, hogy az ige vonzotta-e inkább az embereket, vagy a sze- 
m éiy?“ Pedig ez a  lelkipásztor a, saját gyülekezetében lefolyt m unka után 
az t vallotta, hogy az elsősorban az ő szám ára volt építő. Ebből azt a  követ
keztetést vonhatjuk le, hogy az evangélizáciőnak olyanná kell válnia, hogy 
egy pillanatig se férjen  kétség hozzá, hogy Krisztusé a dicsőség és ezt otl 
is meg kell éreztetni, ahová a  .^tejnek eledelét” visszük.

Az evangélizáció után nyilvánvaló lett, hogy új feladat Tár papjainkra: 
háziistentiszifeletek, a  gyülekezetekből k irajzottak  szám ontartása, közösségi 
alkalmak szaporítása, de az is, hogy' a z  igehirdetésünknek tanitőlhb-jellegűnek 
kell lenni, m ert népünk ihitfudata osák az első h itágazatig  terjed. V alószínű
leg, új konfirm ációi oktatás-rendet is kell bevezetni, m ert a  jövendő nemze
dék nem tudja a, v í z.ker es Z11 ő 1 - v ir ág vas áir napig terjedő idő alatt eléggé ön- 
ludatosítani, hogy „az igaz, em ber hitiből él.”

Az evangélizáció negatív eredményei ilyen megvilágításban pozitívvá 
válnak, m ert Isten ezzel is több hűségre serkentett. Deák Ödön.

Egyházi tájékoztató

Félhivatalos megbeszélés egyházi iskoláinkról 
a kormány képviselőivel

Április £7-én az egyetemes egyházi iroda - tanácsterm ében a  kultusz
m iniszter kezdeményezésére nevelési intézmény, einlki vezetői és értelmiségi 
m unkásai közül 30-at fél,hivatalos jellegű megbeszélésre hívtak össze. Az 
értekezlet a  korm ány tudtával, de htom a  korm ány kívánságára jö tt létre. 
Feladata volt: tájékoztatni és tájékozódni arró l, hogyan illeszkedjenek hehe 
evangélikus nevelési intézményeink) —- addig is, am íg  az egyház és állam 
viszonyának alapvető kérdései rendezést nyernek — a  m agyar népi demo
krácia közművelődési politikájába. A felvetett kérdéseikben állásfoglalás nem 
ilörtént; ez az  a rra  illetékes egyházi szervaken keresztül oldódik meg és 
nyerhet rögzítést. A résztvevőiket felkérték, hogy ,a tárgyalt kérdésiekről a  fel
m erült szempontok figyelembevételével készítsenek munlkatervelket s azokat 
az egyházi hatóságok hoz ju ttassák  el.

•A kultuszm inisztert dr. Kovács Máté állam titkár és Nagy Miklós m inisz
teri osztályfőnök képviselték.

Szabó József püspök igeolvasás és ima u tán  nyomban átadta a szót 
üir. Kovács M áté állam titkárnak. Az állam titkár az alábbiakba' foglalt tá jé 
koztatót adta s vázolta a  kérdésekkel kapcsolatos művelődéspolitikai 'kívá
nalmaikat:

1. A spirituális és a malerialis'tia világnézet, az egyháiz és az állam  köl
csönös jóakara tta l tűrjék el egymást.

2. Oszoltassék el az a bizalmatlanság, tartózkodás, elzárkózás, külön 
utak keresése, amely m a sóik vonatkozásiban fennáll. Az egyházi és a politikai 
töm egeket m indkét oldalról a megbékélés, egészséges rendezés célzatával 
meg kell győzni.

3. A népi dem okrácia roham os forradalm i megvalósításának időszakú-' 
bán reálisan nézzen szembe az egyház a társadalm i és politikai tényékkel..
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meri steril térben az új társadalom  szám ára nevelni nem lehet. A protestan
tizmus, amely á lta lában  m indig (korszerű volt, szorosan összenőtt a  polgárt 
demokráciával, ottöl' kissé nehézkesen megy az elválása. Feladata, hogy job 
ban  épüljön bele a  népbe, forduljon jobban azok felé, aikik eddig csak „nép  
voltak a nemzet a la tt."  Ez a jó l felfogott egyházi érdek is.

4. Az elszigetelődés rendkívül veszélyes lenne nem csak az egyház in téz
ményeire, hanem  az igehirdető, misszionáiló egyházra is.

Ezen alapszempoUtak után a népi dem okrácia (közművelődési politikáját 
igenlő, sürgető részletkérdéseiket em elt 'ki az állam titkár. A részleteik is mind 
érdemesek lennének a tájékoztatás szem pontjából, de helyszűke m iatt csak 
•az alábbiakra szorítkozunk:

1. A „kulturális olló" megszüntetése a települési helyek között; a  ku ltu 
rális értékek igazságosabb elosztása a  nép között,

2. Az iskolák és inlernátusók benépesítésében a szociális és minőségi 
(tehetség) szem pontok erőteljes érvényesítése. Külön hangsúly esik a gim 
náziumokból k ivált általános iskolák 'tanulóanyagának szinte autom atikus fel
vételére a gimnázium ok felső osztályaiba, ez a helyzet nem lairtható fenn. 
egészséges kiválasztás szükséges! Nagyon gondolkodóba e jtő , rendezést k ívánó  
az olyan iskolák helyzete, melyben az evangélikus tanulók tekintélyes kisebb
ségben vannak; it t megegyezés (keresendő az érdekelt egyházakkal. (L. egye
sült protestáns iskolák 1)

3. Az iskolázás bárm ennyire is társadalm i (állami) feladat, mégis tö re 
kedjünk a rra , hogy 'evangélikus iskoláink kisebb iménlékfoeo függjenek az 
állam kincstártól. A törpéi Skodák, k is iskolák -több okból sem felelnek m eg  
a óéinak, aligha feszinak fenntarlhatók.

4. Nevelői lestületeink személyi összetétele nem  egészen m egnyugtató- 
Különösen fontos a  helyi politikai 'tényezőkkel való megértés keresése, a -háza
lom megteremtése. A vezetők ne  veszélyeztessék iskoláikat saját politikai 
meggyőződésük előtérbe helyezésével, inkább  álljanak félre. Panaszok m erü l
tek fel konok és m arad i helyi egyházi vezetőikkel szemben is, akiknek m aga
tartása m iatt a nevelőik két erő között őrlőditek.

5. Az egyház elégedjék meg a világnézeti tantárgyaikból saját kiadású 
tankönyvökkel, egyébként vezesse ibe az  olcsóbb és jobb kiállítású állami 
tankönyveket.

6. Az egyházi szabadm űvelődés —  amely állam i tám ogatóst élvez —  
a hitbuzgalma munka túltengésével ne  n y o m ja . el az általános közművelődési 
feladatot.

7. A nap i pártpolitikától függetlenül ne legyenek közöm bösek egyházi 
Intézményeink a. népi demokrácia .művelődési politikájával szembeni; foglal
janak  el pozitív álláspontot, —  m agyarság •— társadalm i és politikai k o r
szerűség egészséges szintézisét terem tse m eg az egyház nevelési rendszere. 
A m egtartható régit* építse bele az újba. A m agyar történelemibe új tömegek 
és elvek kerültek; ezt a tényt el IkeliI fogadni; korszerű fe ladatainkat a  m ag y ar 
valóságból kell kim unkálni.

A mindvégig magas színvonalú értekezletet a résztvevőik teljes figyelem
mel kísérték. Sokan szólottáik a  kérdésekhez; 'kiegészítették, tájékoztatást 
adlak, felvilágosításokat kértek és óhajokat tolmácsoltak. Dr. Kovács Máté 
állam titkár m inden egyes felszólalónak válaszolt. A term ékeny értekezletről 
késő délben oszlottak szél á résztvevők. (R . K.)

* * *



.42 ülésen résztvett egyik fiatal, középiskolai igazgatónk még a követ
kező m egjegyzést tette a szerkeszőnek az értekezletről:

—  Az áUamltitikáimaik Lsikatipolitókánkria vonatkozó (kritikáját sóik pont
ban jogos, sokszor azonban inkább  látszat- és résztej-érveiklkel tehetne m eg
cáfolni, s p róbálták  is cáfolná. A főpontok azonban cáfolhatatlan tényék
ként kell, hogy bűnbánatra  intsék az egyházat is. Ha aiz egyház az elmúlt 
évtizedeikben eriköiliosi, sízet'jemi és anyagi erejét áldbzatosan megfeszítve 
igyekezett volna m agáénak m egtartani az iskoláit, akikor m a erősebb érveink 
volnának, minit a m últ századok érdem ei és 1948. XX-ik törvénycikk. Az idő 
rostájában ezek gyenge sóhajtozások.

I t t  a x  ú f v á l lá s ia n í t ó s i  ta n le r v
Az egyetemes tanügyi bizottság vallástanítási albizottságai a közelm últ

ban ülést tartott s ezen tárgyalta a még ősszel elkészült általános iskolai 
mtllásttmilási iymtervhez érkezett hozúíszéü.ásokat. A bizottság a tainlerv- 

ieroezelet a kővetkezőkben állapította,m eg: I—IV. o. bibliai történetek. V. o. 
■az előbbi osztályok anyagára felépülő szervesen összefüggő és áttekinthető  
üdvösségtörténét a bűnbeeséstől a Szabadító eljöveteléig. Egyúttal az ú j 
szövetségi Isten országáról szóló üzenet hirdetése. VI— VII. o. egyháztörténet, 
egyházismertetés, a bibliaismertetés legfontosabb anyagával. V ili. o, hit- és 
erkölcstan a Kis Káté alapjául, egyúttal a konfirm ációra előkészítő anyag is. 
Ezáltal a konfirm ációra előkészítés pasztorális jellegének kidom borítása foko
zottan lehetővé védik és a gyerm ekek jelentős tehermentesítésiben részesütnek. 
4 Kis Káté egyef részei természetesen alsóbb fokon is szóhoz jutnak. Meg
felelő énei;anyag egészíti ki a tanterv anyagbeosztását. Az Utasítás is készülő
ben van s remélhető, hogy az iij tanévet m ár az új Turiterv és Utasítás alap- 
jón s új tankönyvekkel kezdhetjük el a 'vallátstamllásban.

0 . Uy.

Izrael és az Egyház
Április 12— 15-ig - ta rto tták  a magyarországi zsidómisszió 'munkásai, a 

Jó Pásztor és a Norvég Misszió, a .reform átus missziói bizottság rendezésében 
zártkörű teológiai konferenciájukat (Budapesten. Előadóik voltak: Makkal Sán
d o r dr., Berecziky Albert, Dr. V id o r (Ján o s  D.r. Pákozdy László M árton egyel 
tanár, Dr. Kádár Imre, Éliás József és Salaiul Bermhard a norvég misszió 
lelkésze. Evangélikus egyházunk több képviselője is meghívást nyert, akik 
közül o lt voltaik: Szabó József püspök, Gálát György dir. Gyimesy Károly, 
Benczúr László, Dr. M olnár Rudolf, Veőreös Imre, Groó Gyula lelkészek. A 
konferencia elmélyedő teológiai m unkájának legfontosabb üzenetét az a láb 
biakban foglaljuk össze:

1. Izrael népe és Jézus Krisztus egyháza között sokkal mélyebb és tito k 
zatosabb az összefüggés, m int általában azt eddig véltük. Isten a tagnap és 
ma leckéjével,, az ú. n. zsidókérdéssel ,akarta és akarja  egyházát figyelmez
tetni erre az elhanyagolt kijelentésbeli tényre.

2. Az egyház nem egyszerűen Izrael folytatója és ígéreteinek örökös >. 
Istennek vannak a  leső Izrael számára, külön is szóló ígéretei, amelyek az 
eszluiIonban teljesülnek. Izrael kiválasztottsága nem  száll át az egyházra 
autom atikusan. Titok  ez a kiválasztottság, mint Általában a kegyelem lényen.

II. Izrael kiválasztásának értelme: Isten dicsőségének szolgálata. Ez a 
szerszáma is Istennek —  m int valam ennyi —  sufb conitraria spécié — pozitivr 
és negatív-e is végzi szolgálatát: a pogányok „felingerlését“. Így vagy úgy.
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Iliiével vagy hitetlenségével a Messiás népe mindenképpen Krisztusiról les/ 
bizonyságot, sől az .egyetlen természetes Islenbizonyíték (Barlht.

4. Az antiszem itizm us gyökere a Krisztus ellen lázadás (2. zsolt.i. 
Ezért ellene döntően esaik az evangéli uhuinál harcolhatunk. Az időleges -kér
dések megoldására, a megbékélés szolgálatában azonban a keresztyén szere
tet minden eszközéi fel -kell vonultatnunk, míg majd az eszhatonban Krisz
tusban végleg és teljesen találkozik a b é t nemzetség.

5. A muil't és jelen ■antiszamiiitizjmusa s álta lában  az n. n. zsidókérdés
által Isten figyelmezteti egyházát el nem végzett teológiai feladatára: Izrael 
és az egyház kérdésének feldolgozására. A reformáció som adott különböző 
okoknál fogva e  téren tanítás!. Ezért szükségesnek látszik hitvallásainknak 
e ponton való kiegészítése. E rre nézve a reform átusoknál megtörténtek a 
hivatalos lépések. Graö Gyűld.

Konfirmációi fogadalom
Tavaly, pümtkösd másodnapiján koníiirmálfatolt legidősebb gyermekem. 

Istennek igen hálás voltam, hogy éppen akkor került új lakóhelyére, am ikor 
ott az előkészítés megkezdődött, s éppen abba a gyülekezetbe, amelyet m a 
az ország egyik legelevenebb gyülekezetének tartanak  s amelyben az Isten 
Szentlelke valóban sok jelét adta erejének.

Néhány héti-cl a .konfirmáció előtt beható eszméoseirénlk volt a gyüle
kezet lelkipásztorával a konfirm ációi fogadalomról. A kérdés problem atiká
já t m indketten ism ertük, amely engem m ost mint szülőt egészem személyesem 
érintett.

Minden elméleti aggodalma,slkodást félre téve, úgy találtuk helyesnek, 
hogy Jegyen fogadalomtélél.

Lelt is a következő szöveggel:
Én, ..................................... , akit Isten a s^ent keresztségben magáévá tett,

az. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság nevében fogadom, hogy evan
gélikus keresztyén egyházamhoz, mint. a Krisztus testéhez, mindhalálig hő 
maradok. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy' hitemben megállják, 
imádkozó, igére hallgató, tiszta, jó erkölcsű és példás életet éljek, az Úr szent 
asztalához gyakran járuljak, egyházamat minden tehetségem szerint szolgál
jam, kárára, gyalázatjára semmit se cselekedjem.

Isten engem úgy segéljen.
Szerettük volna, ha minden konfirm andus kisméretű, Bibliájába helyez

hető, ízléses kivitelű kairtonlapon emlékeztetőül, anegk.apja a fogadalom szöve
gét, konfirm ációja dátum ának megjelölésével és a konfirm áló lelkipásztor 
aláírásával, de ennék m ár technikai akadályai voltak.

Dr. Schulek Tibor.

N y á r i  l e l k é s z e v a n g é l i z á c ió k
Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete ezidén nyáron két lel- 

készevangélizációt rendez:
Balassagyarmaton július 27— 30 napokon Tiíróezy Zoltán szolgálatával. 
Gyenesdiáson augusztus 24—27 napokon Szabó József szolgálatával. 
Részvételi feltételeket később közöljük.
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K Ö N Y V T Á R B A N
Hogyan élte át egy laikus az egyházi harcokat 

a hitleri Németországban ?
Ein Laie erlebt den enangelischen K irchenkam pf. 

in Hitler-Deutschland. Von I)r. jur, Reinold non 
Thadden Trieglaff. 144. oldal.

Egy keletnémetországi, régi nemesé család sarja  .mondja el az evangé
likus egyház harcát 1933—1945 -ig. N em ' ennek a  'harcnak felmagasztalását, 
íegondásítását látjuk , hanem  őszinte keresztmetszetét. 'Két em beri vezéralak
ja :  Niemüller lelkész és von Thadden, a laikus volt.

A könyv főértéke az őszinteség. Nem hallgatja el1 azokat a  bajokat és 
bűnöket, amelyek az egyház élienállását m egnehezítették. Nyíltan' ír az egy
ház elöregedésének lá tható  jeleiről. Idejétm últ volt á  ném et evangélikus 
egyház külső szervezete. Szétforgácsolt egyházat 'találtak Hitlerék 1933-ban 
N&netországban. A sóik különálló  tairtoijiúnyi egyház a maga egyéni életét 
élte. A „Privát Pa.'tironlage" intézménye a  lelkészt legtöbbször a földesúmaik 
teljesen kiszolgáltatta. Megöregedett volt az egyház vezetőiben is. Különösen 
a világi vezetők korszerűit is vénekből kerü ltek  ki. Amikor őt 37 éves k o rá 
ban a zsinat tagjává választották, 75 éves1 nagybátyja így fogadta: Éretlen 
vagy még kedvesem! Ennek megfelelően! a lakult az egyházi gyűlések arcu la ta  
is! A legtöbb tag a  gyűlések a la tt vagy aludt, vagy a büifíében falatozott! 
A tárgysorozat legfontosabb pon tja  m indig bizottságok tagjainak m egválasz
tása volt! Az im ádságnak kevés hely jutott s a gyülekezetek sem hordozták 
im ádságukkal ezeket a  tanácskozásokat. — Megnehezítette az ellenállást 
a lu theri egyház, — különösen! kezdetben tapasztalható  —  ingadozása. 
A könyvnek fejtegetéseit itt n'em egyszer megkérdő jelezhetjük, mert ez az inga
dozás nem  általánosítható. Az ú. n. in tak t tartom ányi egyházak, W urm , 
Meisser püspökök az igazi egyházi hitvalló m agatartásnak örök példái m arad 
nak. Viszont voltak olyan tartom ányi egyházaink, am elyekről ez nem m ond
ható el. A nyugatném etországi reform átus gyülekezetek éber vigyázass és 
báto r elhatározása m indenesetre jelentős volt. Az egyházi harc  legkellemetle
nebb és legérthetetlenebb jelensége a  pietizmus és a  közösségi mozgalmaik, 
de különösen a szabadegyházak teljes csődje volt. Ezek egyszerűen vakok 
voltak a fenyegető veszéllyel szemben s a  német nemzeti szocialista fo rra 
dalm at nem  egyszer kinyilatkozlatás'kén't üdvözölték!

Von Thadden „Fiatal: egyház" cím 'alatt elvezet azután a .„Hitvalló 
egyház" bölcsőjéhez. Néhány, az első .világháború m egrázkódtatásai által 
előkészített és Isten igéjétől megragadott lélek Kezdi kom olyan venni az 
Isten iránti m inden körülm ények között kötetes engedelmességet. Kis, jelen
téktelennek látszó imunkaközösségek' képződnek, amelyben! papok és laikusok 
soha nem  remélt áldást m erítenék. Megtalálják az ökumenikus kapcsolatot 
is, am elyet még a háború  v ihara  sem tudott teljesen elszakítani.

Az egyház elleni harc  részletes le írása  m egerősíti vélem ényünket, hogy 
itt valóban sátáni erők szabadultak reá Isten népére. Tervszerű és kíméletlen 
had jára t indu lt .a német evangélikus egyház ellen a „német keresztyének" 
tám ogatásával. Szinte hihetetlennek hangzik, pedig tény, hogy pl. az  egyik 
városban a  ,,ném et keresztyén" lelkész SA 'egyenruhában, nohamlkéssel az 
oldalár* akarta a  gyülekezetnek az úrvacsorát nyújtani. Tervét csak az 
húzta keresztül, hogy a katonákból álló gyülekezet, tisztje példáját követve, 
egy em berként állott fel s hagyta el a  templomot! Von Thadden! letartózta
tása! és ú tja  a  titkosrendőrség különböző börtöneibe, kiszabadulása, detektív-
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regény érdekességét és izgalmait megszégyenítő fejezete a  könyvnek. Részle
tesen megism erjük a  banmeni zsinat történetét is (.lásd Evangélikus Theolooia 
1948. 1. szám 46. oldal) s  a  hit vallási fro n t sajnálatos kettészakadását, m ajd 
az egyházi hairc történelm i jelentőségének kiemelése u tán  néhány tanulságot 
olvasunk a mai ném etországi evangélikus egyházra vonatkozóan: Az egyház 
sorsa a ttó l függ engedi-e m agát Istenitől visszavezetni egyetlen m egbízatására: 
Az Ilmáik halálát hirdessétek, míg el jövend! (I. Kor. 11, 26.) —  A monolo- 
gizáló „Pasto.renikiirche" helyett tud-e társalkodó, ,a leJkipá sztori m unkára 
döntő súlyt helyező egyházzá leírni.

A könyv végén rövid  .meg.emlékezést olvasunk a szerző húgáról Elisa- 
beth von Thadden Trieglaiffról, akit H itler 1944-ben halálraítélté tett és ki- 
végeztetett. A szerző, aki ,a háborúban hámom fiát s németországi harca ese
mények következtében otlhomát és földbirtokát is elveszítette, orosz h ad i
fogságból hazatérve m a  a  ném et evangélikus egyház egyik vezető férfija. "Meg
érdemli, hogy nevét el ne felejtsük s hogy Istennek hálát ad junk  érte!

W eltler Ödön.
GRÖÓ GYULA: AMIT HISZÜNK.

(Missziói káté.) IHarangszó kiadása, 
1948. 24 lap. Ára: 2 Ft. — A keresz
tyén tanítás (szerencsés összefoglalása. 
Azt is úgy adja, am it és am int az 
ember keres. Szól az em berről, a  b ű n 
ről, az üdvösségről és az új életiről. 
Nem hadakozik negatívum ok ellen, h a 
nem minden sorában pozitívumot mond. 
..41 B iblia tan ításá t (rögzíti roppant tö 
mörséggel. Ez adlja meg előadásának 
a határozottságot, ami a káténál el-, 
enged,hetetlen. Nemcsak az egyházon 
kívül, de belül valók is haszonnal fo r
gathatják. M. F.

Az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége
főtitkárának üzenete a papné khoz

Szövetségi életünk sajnos még mindig nagyon nehezen mozog, nem 
tudok közvetlen form ában hozzátok szólni, azért ezt a közvetítést veszem 
igénybe, hogy a legfontosabbakról tájékoztass a,laík benneteket.

Papné-evangélázáció Isten kegyelmes segítségével ismét Fölön lesz július 
5—9 napjaiban'. Készüljünk jóelőre, hogy dolgainkat úgy .tud juk  beosztani, 
hogy ezen az áldott alkalmon résztvehessirnik. Akik m ár voltak ilyenen, tud
ják. mit jelenteti és kívánják azt minden papné-leslvé,rönknek. Örömmel 
adhatok h ír t a rró l is. hogy ha van olyan papné, aki senkire sem tudná 
bízni kis gyerm ekeit távolléte alatt, de őket m agúkkal ludná hozni, je len t
kezzék, egy néhány gyermek elhelyezését vállaltja a (konferencia rendezősége.

Akik Fótra semmiképpen se tudnának eljönni, azok szám ára a gyenesi 
asszony-konferencián .lesz a tavalyihoz hasonlóan küllőn b ib liakör és eszme
csere.

Sajnálattal közölhetem, hogy kistarosaii papnié-otthonunlk igen nehéz 
körülmények között tengődik; ,n tervezett! baráti kö r, m elytől rendszeres 
tám ogatását vártuk, nem  jö tt létre, igen kevesen hallották meg a segítséget 
kérő szól. Szívetekre helyezem ezt az ügyeit.

GYŐRI JÁNOS: SZOMBAT VAGY 
VASÁRNAP. Evangélikus Evangelizá- 
ció kiadása. Budapest, 1948. 44 lap. 
Ára; 3 Ft. Ügyes összeállítású köny
vecske. Szekták elleni küzdelemben 
nagyon használható, de még inkább 
szektások között való terjesztésre. 
Voltaképpen nem tesz egyebet, mini 
világos okfejtéssel, bebizonyítja, hogy 
a tiszta víz valóban tiszta. A szom bat 
vagy vasárnap kérdése régen eldöntőit 
dolog, úgyhogy valóban nincs miás 
dolgunk ezzel, mint rám utatn i a rra , 
hogy ez a tiszta  víz. ,A könyvecske 
annyira ügyes, hogy rem éljük , elvégzi 
a  neki szánt (Szolgálatot és sokaknak 
megm utatja a tiszta igazságot: az új 
ember vasárnap ünnepel. M. F.
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Kvi 'bözgyűlésünikel ősszel az egyetemes gyűlés idején fogjuk ta.rtaaii.
Azokat a páijpiié test véreket, akik egy városban, vagy közel .laknak egy

máshoz, arra kéreim, jöjjenek össze, olvassák együtt Isten Igéjét, együtt 
imádkozva, papné-éíeiülk nagy (kérdőseiről beszélgetve és írjanak nelkem egy-egv 
üsszejövetelről. Mindenki), aiki a .sorokait olvassa, arra  (kérem, közölje azt 
gyülekezetükben élő özvegy papné.klkial, vallástanáruékikaj,. közénk tartozó 
minden test vérünkkel.

Szeretettel köszönt Benneteket Isten áldó kegyelmiébe ajánlva Judás- 
21— 22. v.-vel Marcsel; Jánosáé fő titkár.

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

ieteknek közössége mindnyájatokkal!

Szeretett Munkatársaim!

33/XV/1947—48. szám. Tudomásul vétel és további intézkedés céljaiból 
közlöm, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter ú r értesítésié szerint az 
evangélikus óiraadó hitoktatóik hitoktatói Aradijáról szálló nyugták az illetékes 
vármegyei tanfelügyetőségek.hez nyújtandók be, ak ik  erre a célra ellátm ányt 
kaplak.

34/XV/1947—48. szám. Felhívom a lelkész, tanítótestvérek és gyüleke
zetek figyelmét .Linder László: „A lu theri reform áció énekköltészete” című 
■sajtó illat) ilevő himnológiaii m unkájára. A körülbelül 54 oldálas mű a követ
kező 'tanulm ányokat ikiözli; A reform áció énekköltészetének kialakulása. — , 
Luther és a zene. — Énekreform . — Az evangélikus énekek liturgikus a la 
kítása. — L uther énekei- *— L uther költői köre. — Ismeretlen költőik éneikéi. 
Unok dalbumok. — Énekes könyveik. — Gyülekezeti éneklés a, reform áció 
idejében.

A könyv értékét biztosítja Linder László  lelkész tudom ányos készült
sége és kiváló szaktudása. A könyv könnyed stílusa, az egyes énekekhez 
fűztődő történetek közvetlen 'e lőadása alkalmassá teszi arra, hogy az.'elem i, 
minit a középiskola; énektanításnál segédkönyvül Ihasználjuk. De bizonyára 
nagy lelki hasznot fog jelenten: a felnőtt hívek, 'főleg a .bi.bliaórákra járó  
ifjúság körében is. A könyv előfizetési á ra  m ájus K5-i|g 6 ‘Ft.„ bolti áira-maga
sabb lesz. Megrendelhető a ibékésoisalbaí evangélikus egyházi könyvkereske
désben,

35/XV/1947—48. szám . Szíves tudom ására hozom hogy. evangélikus 
egyházegyetemünk átdolgozta és k iadta: a M agyarországi Evangélikus Egy
ház nép- és általános iskoláinak statisztikai adatgyűjtő  iveket. Az ivek szé t
küldéséről intézkedtem. Valószínűnek tartom, hqgv az m ár gyülekezeteinkbe 
m egérkezett. Egyhiáizegyetemünk őszintén sa jnálja , hogy a statisztikai ivek 
árát fedezet hiányéiban kénytelen a gyülekezetekre .hárítani .

Raross-nvoq id a  (Harangszó  oyofndájal ,  Koncz  József  G y ő r .  Bajcsy-ZsiU nszky-ú t 24. Te l.  7-63.

AZ ÚR BÉKESSÉGE LEGYEN VELETEK!

Budapest, 1948. évi áp rilis  ihó 30-án. 

D. KAPI BÉLA s. k. TÚRÓCZY ZOLTÁN s. k..
a dunántúli egyházkerület püspöke. a tiszai egyházkerület püspöke..

I» ORDASS LAJOS s. k. SZABÓ JÓZSEF s. k.
a. Irányai egyházkerület püspöke. a  dunáninneni egyházkerület püspöke.



A Hittudományi Kar Sopronban 1948 június 29—július, 8 napjain — 
Isten Iránti hálaadásait a fakulták működésének 25. évfordulóján —

theológiai konferenciát
rendez. A konferencia összefoglaló témája: „AZ EGYHÁZ.”

Előreláthatólag a konferencián í I)r. Being svéd professzor, a Lund-t 
egyetem dogmatikusa is előadássorozatot fart.

A konferenciára a  ielkésztcstvéreket szeretettel hívja és várja a Hit
tudományi K ar., Részletes programul legközelebb!

A magyar evangélikus lelkészt kar régien óhajtott kivánságb teljesül: 
pünkösdre megjelenik

A MA GY AR  E V A N G É L I K U S  D O G M A T I K A  
D, Dr. P r ő h l e  Károly professzorunk nagy műve.

Előfizetési! felhívást és megrendelő lapot jelen számunkhoz mellékelünk. 
Előfizetési áron, 40.— forintért megrendelhető május hó 16-ig.

Szívből örülünk, hogy Prőhle Károly professzor nehéz körülmények 
között is be tudta fejezni munkáját és azt külföldi hittestvérek áldozatkész
ségéből mindenki számára hozzáférhető áron a Harangszó kiadta.

Dr. M o l n á r  R u d o l f :
A FINN EVANGÉLIKUS MOZGALOM ELŐZM ÉNYEI ÉS KIALAKULÁSA
címen írt jelentős tanulmányát a  Fébé kiad ta . A k ö n y v  ára 82 Ft, lelkészek 
20 Ft-os áron kapják. A szerző a könyvet megküldi valam ennyi lelkésznek 
azzal, hogy az önköltségi árat jelentő 20 F t-ot csekklapon a Fébé könyv- 
kiadóvállalatnak szíveskedjék elküldeni. Ha valaki nemi kapja meg, közvet
lenül kérje: Fébé könyvkereskedés, 'Bpest, VII., Üamjanich-u. 251a. A könyv  
ismertetésére a következő szám unkba visisza fogunk térni. Addig is ajánljuk  
a lelkésztestvérel; figyelmébe.

Lelkészek, szíves figyelmébe
Keresztelési-, házassági-* halotti-, konfirmációi-, áttérési-, kitérési anya

könyvi ürlapok. Anyakönyvi kivonatok számára űrlapok, Iktatókönyv —  
postakönyv — nyugta-ellennyugta nyomtatványok; Lelkész-szolgálati napló ür 
lapok, egészen gyakorlaU alapon szerkesztve.

Állandó raktári áron beszerezhetők a HARANGSZÓ könyvkereskedésben.
* * *

Nyomdánk minden e szakmába vágó munkát vállal. Megrendelésével 
keresse fel. Cím: HARANGSZÓ, GYŐR, Petőfi-tér 1.

A  KIADÓHIVATAL ÜZENETE:
Több bántódott felszólalásra szeretettel közöljük, hogy a Lelkipásztor 

hátralékos összegeinek püspöki hivatalokon keresztül történő behajtása neih 
a ml kezdeményezésiünkre és nem a mi szövegezésünkben történt. Mindazon
által a magunk részérpl is kérjük az előfizetési díjak pontos beküldését.


