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P A P I  I M Á D S Á G O M

Ennek az imádságnak minden szóra figyelmes el-elmondása 
közben egészen világosan meg kell látni, hogy akármennyire te
hetetlen vagyok nagy gg nehéz, hivatásom jó betöltésére, a meg
segítő Szentlélek teljes készségemet kívánja. Olyan munkával 
bízott meg az én Uram, amit magam erőivel nem tudhatok 
teljesíteni, de az önbizalom helyett Őbenne kell bíznom. Ő nem
csak parancsokat ad, nemcsak munkára küld, hanem azt is meg
kívánja, hogy az általa adott segítséget keressem, várjam és 
befogadjam.

„Készen vagyok, hogy igéddel sáfárkodjam és arról 
szorgalmasan gondolkodjam.”

Megtanultam, hogy az ige-hirdetői, szolgálat betöltéséhez ke
vés az igehirdetést készség. A sekrestye-imádságban gyakorta 
úgy éreztem, hogy ennek a mondatnak nagyon megnyugtató 
hatása van: Készen vagyok, hogy a népet tanítsam, — ez a kész
ség a fontos a szolgálat megkezdésekor. Azután, rájöttem, hogy 
ezt meg kell előznie a mindig tanulásra való készségnek, tehát 
a lelki élet elevenségének és szomjúságának. Ez azonban köny- 
nyen vezet abba a veszedelembe, hogy a magam tudásával kez
dem diszítgetni az igehirdetést, mint ahogy a kultúrprédikációk 
bűne bizonyítja. így jöttem rá, hogy ebben az igehirdetőt nevelő 
imádságban nem ismétlés annak külön hangsúlyozása: készen 
vagyok, hogy igéddel sáfárkodjam. Több ez, mint tanítani Isten 
népét az Isten igéjére. Isten igéiét csak sáfárkodva szabad taní
tani. A pénzváltók asztalára kell tenni a mi Urunk példázata sze
rint (Lukács 19 : 11—26.) Amelyik igehírdető még nem vette 
észre, hogy ez mi tőkénk élő tőke, és vétkezik, aki keszkenőbe 
bekötve tartja: az méltán fogja ennek a példázatnak a büntetését 
kapni, mert megkárosította azokat is, akik közé szolgálatra kül
detett. Elvonta tőlük azt, amit adnia kellett volna. Magyarázta 
az igét, holott előbb összefüggéseiben kellett volna átélnie. Sok
szor lehet hallani, vagy olvasni olyan igehirdetést, amely az ala
pul szolgáló szakaszt ragyogóan dolgozza fel, még azt is érez
hetjük, hogy mélységeibe szállt alá és kincseket hozott fel onnan, 
de Isten igéjének egyetlen törvénye, vagy példázata sem függet
len a többitől. Ha függetlennek fogod fel, bekötötted a keszke
nőbe. Az Isten igéjével való sáfárkodás titka az összefüggések 
határtalanságaiban gyönyörködő szolgálat. Persze, hogy értelmet
len, igazságtalan, nyugtalan, sőt egyenesen ördögtől megszállt ez 
a földi élet a hitetlen előtt, de még a szűk látókörű hívő előtt is. 
Az Isten igéjével való sáfárkodás akkor kezdődik, ha a szent 
Isten bűn által megrontott, de kegyelemből megváltott világának 
prédikálsz mindig akár Mózes első könyvéből, akár János evan
géliumából, akár római levélből. Mert ennek a bűn által meg-



rontott világnak adatott az evangélium és te annak prédikaláká
val megbízott szolga vagy. Előbb tehát belül kell .sáfárkodni az 
Igével, csak azután lehet kifelé. Mondtam is sokszor magamnak: 
No, te bekötött keszkenő, nem szégyenled magadat?

A sáfárságra való eljutáshoz idő is kell, élettapasztalat is 
kell, lelkipásztori gyakorlat is kell, hit is kell, boldog szolgaság 
is kell, de főképpen személytelenség kell. Ezzel a személytelenség
gel van, tele Luther sekrestye-imádsága. Mennyire határozottan 
tudja ő, hogy az összefüggések világosságát Isten adja. Azért 
ad látást, hogy mások számára lássunk, és azért ad az igehirde
téshez gyakran olyan szavakat, amelyek magunk számára is vá
ratlanok, hogy mások számára beszéljünk azokkal. Sokszor el- 
álmélkodtam azon, hogy egészen egyszerű és mindennapi szaválc 
vagy képek milyen távlatokat nyitnak meg az Isten igéjében. Pál 
apostol sokszor beszél az evangélium titkáról, Isten titkon való 
bölcseségéről, elrejtett igazságokról. De ez a n.év: „Isten titkai
nak sáfárai”, csak azokat illeti meg, akiket az igéhez való szere
lem szorongat. Ez az igazi olthatatlan szerelem. Nem lehet be
telni vele. Bele kell nyugodni abba, hogy kevés az élet és a 
szolgálat ideje ahhoz, hogy mindent meglássunk és elmondjunk 
róla. De aki belenyugszik abba, hogy részecskéket adjon, mert 
önmaga is megelégszik azzal, attól az is elvétetik, amije van.

Az igével való sáfárkodás azonban semmiképpen sem abból 
áll, hogy hányszor olvasom végig a teljes Szentírást. Szükség 
van erre a szolgálatomhoz, de a sáfárkodáshoz az kell, hogy szá
momra abban a teljes és változások felett álló élet legyen. Meg
tapasztaltam, hogy a sekrestye-imádságnak ez a szava sem feles
leges: készen állok, hogy Isten igéjéről szorgalmasan gondolkod
jam. Nehémiás könyve szerint a leviták a napnak a negyedrésze 
alatt az írást olvasták. Volt idő, mikor én is naponként sok órát 
olvastam egyfolytában. Ez nem elég. Szorgalmasan kell gondol
kozni róla. Ilyenkor villannak fel a rejtett összefüggések, ilyen
kor kapok olyan örömöket, amiket senki el nem vehet tőlem. 
Ilyenkor dobog fel háladatosan a szívem: Istenem, de szép, de 
háládatos hivatást adtál nékem! Hogyan köszönjem meg? A lelki- 
pásztor csak úgy élhet Isten igéjében, ha arról naponként szor
galmasan gondolkozik. Szomjasan könyörög a Szentléleknek, hogy 
mutasson és világítson meg abból mennél többet. Azután rábízza 
magát az igére. Egészen köznapi dolgokban, egészen oda nem 
illő környezetben és egészen meglepetésszrűen jön — jön egy-egy 
ajándék annak, aki nagyon alázatosan és engedelmesen akar Isten 
igéjének szolgája lenni. De ez természetes is. Ahol van a ti kin
csetek, ott van a ti szívetek. Ha nem akarok hamis sáfárrá rom
lani, aki m ásoknak elenged a tartozásból, hogy neki is keveseb
be! kelljen, elszámolni, akkor szorgalmasan és elfáradás nélkül 
logok ebben a világban az örök rendről, kegyelemről és a békél
tetés evangéliumáról gondolkozni.
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Most már világos előttem, hogy Isten országában semmit 
sem szabad félig-meddig csinálni, hanem teljes készséggel. Egy
más után, és egyszerre készen kell lenni arra, hogy a népet tanít
sam, hogy magam is tanuljak, hogy Isten igéjével sáfárkodjam 
és arról szorgalmasan gondolkodjam. Hála Istennek, nem jut 
időm semmi másra.

Kemény Lajos.

A  gyülekezet imádsága

Esketési imádságok
A lutheri egyházban az esket és egyik fontos eleme: a megoldás. 

A megoldás főként abban a gyülekezeti imádságban jut kifejezésre, ame
lyet az új házasokért imádkozik a gyülekezet. Ennek az imádságnak a 
tartalma is tükrözi a házasságkötés szent egyházi cselekményének a bib
likus alapját. Nem egyéb, mint az ige ígéreteinek és áldásainak az 
aktualizálása a könyörgő 'imádság eszközével. Az imádság formája. szerint 
visszanyúlik az óegyház talajára. Már a Sacramentum Gregoriánom tar
talmazza ezt az imádságot, amelyet a reformátor szabadon felhasznált 
Traubüchleinjében. Luthertől vették át több^kevesebb változtatással szinte 
az összes evangélikus szellemű egyházi rendtartások, rituálék és ágendák. 
Elsőnek közöljük Luthernek a Traubüchleinjében megőrzött imádságot, 
amelynek — mint Luther kátéjának — párja 'nem ‘akadt. Azután közlünk 
ősi magyar imádságot, amelyet kéziratos ágendában találtunk. Harmadik
nak az 1935-ös kiadású óporosz lutheránus egyház ágendájából közlünli 
imádságot. Negyediknek 'pedig az 1901-es kiadású bajor ágendából köz
lünk egy terjedelmesebb, de hasonló célú imádságot.

1. Úristen, aki férfit és nőt teremtettél, őket házasságra ren
delted és a testi élet gyümölcseivel is megáldottad és ezzel Szent 
Fiadnak, a Jézus Krisztusnak és az egyháznak, az ő menyasszonyá
nak a titkát is példáztad — kérjük végtelen kegyelmedet, hogy 
a te művedet, rendelésedet és áldásodat ne engedd sem elveszni, 
sem megromlani, hanem irgalmasan őrizd meg bennünk, Jézus 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Örök Mindenható Úristen, aki mindjárt eleitől fogva férfiat 
és 'asszonyt teremtettél és azonnal a szent házasságot szerzetted, 
melyet áldással is körülvettél: a te szerelmes Szent Fiadnak ne
vében kérünk mi téged, adj Szentleiket ezeknek az ríj házasok
nak, igaz szeretetet, egyességet, csendes békességes életet és min
den egyéb keresztyén jóságos cselekedetet, úgy, hogy minden 
botránkozás és visszavonás nélkül életüknek minden napjaiban 
tehéked Szolgálhassanak. Koronázd őket mindenféle áldásaiddal, 
hogy ők is látván atyai jóvoltodat, teneked hálákat adhassanak 
és szent nevedet mindenek előtt dicsőíthessék. így  cselekjél ővelük 
Szentséges Úristen, szerelmes szent Fiadnak, a Jézus Krisztusnak



204

érdeméért, aki veled és a Szentlélekkel egység-ben él és uralko
dik mindörökké Ámen.

3. Mindenható Örök Isten, aki férfit és nőt teremtettél és 
őket házasságra rendelted, add ezeknek a házastársaknak a te 
Szentlelkedet, hogy házasságukat félelmedben folytassák és egy
mással békességben lakozzanak. És bár a kísértéseket ki nem 
kerülhetik, engedd, hogy kegyelmes segítségedet és isteni áldáso
dat mindig tapasztalhassák, s végül mennyei örömbe és üdvös
ségre juthassanak, a mi Urunk Jézus Krisztus, Szent Fiad által. 
Ámen.

4. Irgalmas Atyánk és Istenünk! Te rendelted a házasságot 
és isteni áldosodat helyezted reá, azért könyörgünk: álld meg ezt 
a. házassági szövetséget, amelyet ezen hitvestársak kötöttek. 
Töltsd be őket, akik színed előtt egybekeltek — Szeutlelkeddel, 
hogy istenfélő életet élhessenek, a Jézus Krisztus kegyelmének az 
ismeretében növekedjenek és gyarapodjanak. Ajándékozz nékik 
megelégedett és gyermeki lelkületűt, hogy mindenben betölthessék 
szent akaratodat; Ínségben és keserűségben se rendüljenek meg 
a te mindenható hatalmadba vetett bizodalomban. És ha eljön az 
idő, amikor elhívod őket ebből a világból, szabadítsd meg őket 
minden gonosztól és engedd, hogy a hervadhatatlan örökséget, 
amely nekünk elkészíttetett, elnyerhessék Jézus Krisztus, a mi 
Urunk által. Ámen.

Közli: Ki'm-Kaiser ,1 ózsef.

I gehirdető műhelye
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

Luther.

Szentháromság után 3. vasárnap
Szószéki ig e : Luk. ,15, 11— 32. Oltiíri ig e: Csel. 3, 1— IS .

IAZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: A példázat keretéül a 15, 1—2. 
versek szolgálnak. — 1 ti. v. ,,-keration”, kis szarv, szarvacska, (a szent- 
jánoskenyérfa gyümölcse, mellyel a disznókat hizlalták s a szegény em
berek táplálkoztak.) — 19. V. a hazatérni szándékozó fiú nem „doulos” 
akar lenni, hanem csupán „misthios”,. béres, bérelt napszámos. — 21. v. 
Hazaérkezésekor nem mondja el az eg'ész, előre átgondolt vallomását, 
(jl9. v.) Az újszövetségi népies rajzoknál általában nincsen ismétlés. V. ö. 
Csel. 10, 3—7; 8, 22—27. - A második fiú története is hozzátartozik 
a példázathoz. Ezért hibás a példázat címzése, mert az nem a tékozló 
fiúról szól. Isten « középpont. A címet helyesen így modmhatjuk: Példá
zat a ,ikeglfelmes Atyáról". ,(Sanraoetreuther.) A Luk. 15-ben levő három 
példázat mindegyike Istenről beszél: a két első az Atya kereső szere- 
tetéről, ez utóbbi a megbocsátó szeretetéről. Jn. 6, 37 illuszztrációja! A 
példázatról szóló prédikációk java részének hibája az, hogy a megtérésre 
helyezik a hangsúlyt (v, ö, iképek,melyek a fiút az atya keblére borulva,
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előtte térdelve ábrázolják stb.) éí benne az ember megfordulását, meg
indulását tartják fontosnak, holott a példázatban arról van szó, hogy az 
atyának esik meg a szíve, elébe .szalad gyermekének, nyakába esik és 
csókolgatja. (20. v.) A példázat tertium comparationisát az 1—2. versek 
keretéből elindulva így kereshetjük meg: A farizeusok megbotránkoznak 
Jézusnak a vámsziedők és bűnösök iránt tanúsított magatartásán, mire ö 
ezekkel a példázatokkal világít rá magatartásának céljára. Lényeg tehát: 
Isten a vám szedőnek és bűnösnek is kész megbocsátani és Jézus azért 
jött, hogy a bűnösök barátja legyen. Ezért ül le velük együtt az asztal
hoz is.

AZ ALAPIGE MAGVA: Isten megbocsátó szeretetének nincsen 
határa. ,(iAki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Jn. 6, 37.) Isten 
szeretetét sem elnyerni, sem megérteni nem lehet a Jézusban megjelent 
szeretete nélkül!

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Nehéz ma erről prédi
kálni, mert a (Szituáció teljesen megváltozott. Az embereknek Istenről, 
önmagukról, az örök életről szinte alig; van tudomásuk, vagy pedig hamsi. 
Ezért kell I s t e n r ő l  beszélnünk, hogy rectifikáljuk az Istenképet. A mi 
Istenünk nem a „jó Istenke”!

Erre az Atyára a mai embernek azért van szüksége, mert e mb e r .  
Szabadságra vágyó (12. v.), mert akkor érzi jól magát, ha független 
minden megkötöttségtől; nem kell Isten, tízparancsolat, egyház, csak sza
badság. Pedig ekkor a legnagyobb rab az ember. A vér és arany rabja. 
Még a templomban, a szószék alatt ülve is esőről, szárazságról, politikai 
fordulatról stb. gondolkozik. Kell-é a mai embernek a bűnbocsátó Isten? 
A másik fiú a megelégedettség, testvértelenség mintaképe. Ez teszi anti- 
patikussá. Ö máis, különb, mint a többi. Nem tud örülni, hogy testvére 
meghalt és fáltámadott, elveszett és megtaláltatott. 0 is kegyelemre 
szorul!

Az Isten bűnbocsánatát megkapod, mert Isten Jézus Krisztusban 
megmutatta! Itt beszéljünk a példázatról. Jézusban az Atya fut (”edra- 
mon”) elébe az embernek. Nem engedi lábai elé borulni. (Kerüljük az 
édeskés megtérési jeleneteket!) Szeretetének jeléül meg is csókolja, az
után felöltözteti (!) és lakomát szerez neki.

Íme Isten bűnbocsátó kegyelméből leszünk élők. Élővé lettünk, mert 
az atyai ház részeseivé lettünk.

Pesti felső egyházmegyeii 1. számú munkaközösség.

Szentháromság után 4. vasárnap
Szószéki ige: Máté 5, 13—lfí, Oltárt ige: Csel. J, 1—12.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. A tanítvány: a föld sója. A 
holttengerből kivont só olyan anyagokból áll, hogy idővel elveszti kémiai 
tulajdonságát és megromlik (morajnó annyi mint: bolonddá tenni, meg
romlani, Luther szerint: „dumm wird”). Ha megizetlenül, nem alkalmas 
(iszchüó) semmire, méltó a szét taposásra. — ,A tanítvány: fénye, vilá
gossága, fáklyája, fénylő csillaga az egész mindenségnek (kozmosz!), 
benne az embervilágnak is (Luther: Licht dér weltj. A világosság jánosi 
értelme gazdagíthatja Máté szövegét: Jn 1, 5; 1, 9; 12, 46, különösen 8, 
12: „Én vagyok a világ világossága”. — A hegyen épített város nem 
képes, mert nem teheti (on dünataj), hogy elrejtőzzék. — A lámpásnak 
az a rendeltetése, hogy mindenkinek, aki a házban van, világossága le
gyen; véka alá rejteni: önellenmondó, abszurd, képtelen helyzet. A tanít
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vány a fényforrástól, Jézustól kapott világosságával (to fősz hóimon) 
úgy köteles világítani, hogy az emberek látva n fénylő és sugárzó jótet
teket (ta Ikala erga), a világosság Atyjának adjanak dicsőséget (doksza).

AZ ALAPIGE MAGVA. A tanítvány hivatása: Isten dicsőségének 
szolgálata, ami úgy történik, ha a föld sójaként, a világ- fénylő csillaga
ként, messziről látható, hegyen épített városként láttatja -meg a világ
gal a láthatatlan Istent.

IAZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. 1. Jézus Krisztus meg
keresztelt és minden igehirdetés által elhívott tanítványa: a föld sója. 
Ez a rendeltetés ki van szabva rá: „ti vagytok...” A só: megóv a rom
lástól, fertőtlenít, másokat is tisztít, jó ízt jelent, áthat mindent, mint 
a kovász. Vájjon egyéni életünkben végezzük-e a sónak ezt a szolgálatát? 
Só vagyok-e családom, gyülekezetem, nemzetem, népem, a világ számára? 
Vájjon a tanítványok közössége: az egyház, só-e ma a világ számára? 
Nem erőtlenedett-e meg só-jellege? A megizetlenült só csak arra jó, hogy 
Isten eltapostassa az emberekkel (értjük-e, mi történik ma?!).

2. Jézus Krisztusnak ugyanilyen határozott kijelentése ez is: „Ti 
vagytok a világ világossága.” Nem magunktól van fényünk, hanem csak 
azért, mert a Szentlélek tüze meggyújt minket. Jézuson kívül minden 
a sötétségben vesztegel. A vak, békétlen, vigasztalan világ számára kell 
világítanunk, mint iránytmutató csillagnak az éjszakában (Filippi 2, 15).
E Jézustól jövő fény világánál megújul a látás: más lesz az érték és 
.más a veszteség. A Jézustól jövő fény meleget áraszt: szeretetek Vájjon 
mi tanítványok világítunk-e mindenkinek, „aki a házban van?” Vájjon 
nincs-e akár elefántcsonttoronyba, akár véka alá rejtve a világosság? 
Jézus 'azért adja a fényt, 'hogy tükörként visszasuigározzuk. Jaj nekünk, 
ha a felülről jövő fény sikkad el és miattunk van sötétség a világban!

3. A hegyen épített város irányít, eltévedéstől óv. A vándor fel
emeli tekintetét rá, tőle vár védelmet és irányítást. Ezt a kiemelkedő jel
legét, ha akarná, se tüntethetné el a hegyen épített város. A tanítvány 
se rejtőzhetik el, akármennyire menekülne is feladatai elől. Gyülekezet, 
te hegyen épített város, hogyan állód a világ és Urad tekintetét?!

Mindhárom kép látható eredményt sürget: Gyümölcséről ismerik 
meg a fá t i(Mt 7, 16), A pusztán szóbeli keresztyén ség theátrális Uram- 
Uramozása helyett gyümölcsöt keres az Úr is és a világ is. A só ízlel
hető, a fény látható, a hegyen épített Város zaja nem jut el a távoli 
szemlélőhöz. A keresztyén élet megnyilvánulásai akkor igaziak, ha lát
hatók és nem csupán beszélünk róluk. Annyira láthatók, hogy az embe
rek ráj-uk tekintve kénytelenek Istent dicsőíteni.

Miskolci lelkészt munkaközösség.

Szentháromság után 5. vasárnap
Szószéki, ige: Lukács .9, 18—26. Oltári ige: Csel. 5, 3U—U2.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Az ismert Cézárea-Filippi-i jele
net Lukács szerinti változata. „Krisztus” szó a héber „Messiás” görög 
fordítása, Felkent, a próféták által hirdetett Messiás. (20. v.) Miért pa
rancsolta meg Jézus, hogy ne hozzák a tanítványok nyilvánosságra Krisz
tus-voltát? (21. v.) Ugyanazon okból, amiért Istenországáról is csak rej
tetten példázatokban (beszélt. Nem látta még elérkezettnek sem az időt,, 
sem az alkalmat arra, hogy a nagy nyilvánosság előtt felfedje. De hogy 
szétromboljon a tanítványokban is minden földi messiási várakozást, azért 
beszél mindjárt arról (i22. v.), hogy Neki sokat kell szenvednie. Dei-=  kell
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(Káróli: szükség). Ebből következik azonban az is, hogy a tanítványok
nak a sorsa sem lehet más ezen a földön, mint a szenvedés. A tanítvány- 
nyá-Jevés kikerülhetetlen feltétele a Jézus Krisiztus mellett való határo
zott, személyes döntés; a hit. Ezzel együtt jár az, hogy Krisztus követő
jének meg kell tagadnia önmagát és hordozni az ő keresztjét. Ameomai= 
nemet mondani, megtagadni, nem elismerni. Sztaures = kereszt; nem a 
földi bajok, gondok, nyomorúságok köznapi értelmében, hanem a Krisz
tusért való önmegtagadás után a tanítványi sors hordozása (23. v.). 
Pszyché = lélek, itt: az egész emberi mivolt, élet. Gondolni lehet a halálra 
ítélt embernek a képére, aki maga kénytelen vinni a vesztőhelyre a ke
resztjét a tudja, hogy számára elveszett már az egész világ s saját szemé
lyének sincs már semmi jelentősége. „Szószéi" fut. = megmenti (Károli: 
megtartja).

AZ ALAPIGE MAGVA. Jézus Istennek ama Krisztusa, akinek útja 
nagypénteken és húsvéton át vezet az Ő dicsőséges visszajöveteléig; tő
lünk szóban és életben személyes vallástételt és naponkénti kereszthor
dozást követel.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. A világ, a sokaság, sok
félét mondott már és mond még ma is Jézusról ;(18—19. v.) A tanítvá
nyok — mi — csak egyfélét mondhatunk: Az Isten ama Krisztusa! (20.)

Erről vallást kell tennünk szóval mint Pétéi’. Ez nem mindig könnyű, 
mert voltak idők (Csel. 4. és 5. epistola ) és lesznek, mikor nem Jézus, 
hanem a világ parancsa és kívánsága, „hogy ezt senkinek ne mondják.” 
(21. v.) De ezen a ponton nincs megalkuvás. (26. v. Róm. 1, 16.) Az 
egyház a hitvallás döntő pillanataiban nem tehet hangfogót szájára és 
esetleges előnyök vagy hátrányok miatt nem némulhat meg, mert a meg
alkuvó egyházra is vonatkozik: „Aki meg akarja tartani az ő életét, el
veszti. azt.” (24/a. v.)

Érről vallást kell tennünk hitvalló élettel. Ez Krisztus követését je
lenti. A Krisztuskövetés pedig önmegtagadást, naponkénti keresztvállalást 
— ez a kereszt egy szép nap véres keresztté is lehet — és személyes 
üdvösségem mindenek-fölöttiségét jelenti. (25. v.)

Krisztus az utolsó ítéletben azok mellé áll, kik Krisztuskérdés körül 
kavargó földi életben kiálltak mellette szóval és élettel.

Mosoni munkaközösség.

Jelen számunk igehirdetés! munkaközösségeiben a következők dolgoztak:
Pesti felső egyházmegyei munkaközösség: Blatniczky Jenő, Blázy 

Lajos, Endreffy Zoltán. Vezette: Kosa Pál. |A kéziratot összeállította: 
ifj. Tóth-Szöllős Mihály.

Miskolci munkaközösség: Bujdosó György, Duszik Lajos, Moravcsik 
Sándor, dr. Ottlyk Ernő, dr. Szikszay Zoltán, Smid Lehel, dr. Weiszer 
Klek. A munkaközösséget vezette: dr. Vető Lajos. A kéziratot össze
állította: dr. Ottlyk Ernő.

Mosoni munkaközösség: Biczó Ferenc, Weltler Ödön. Vezette és a 
kéziratot összeállította: Weltler Rezső.

Répcelaki munkaközösség: SmidélLusz Ernő, Sümeghy József. Ve
zette és a kéziratot összeállította: Tekus Ottó.

Balassagyarmati munkaközösség: Csekey Zoltán, Furia Zoltán, Kin
cses Lajos, Rónay Zoltán, Szilárd Gyula. A munkát vezette: Szabó József 
püspök. A kéziratot összeállította: Turján! Gyula.
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Szentháromság után 6. vasárnap
Szószéki ige: Máté 21, 28—32. Oltári ige: Csel. 8, 26—38.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. A megelőző versek (23—27.) 
tanúsága szerint Jézus izgalmas vitába keveredik főpapokkal és vénekkel, 
akik hatalmát látják, de .annak mennyei eredetét nem hiszik. Jézus vi
szontkérdését Keresztelő Jánosra vonatkozólag teszi fel nekik, de azok 
ügyesen válaszolnak, nehogy Jézus rájuk olvashasson: miért nem térietek 
hát meg?

Ekkor Jézus példázat képében és annak egyenes, keményen őszinte 
alkalmazásában tükröt tart a kegyes, de engedetlenségéből megtérni nem 
akaró Izrael elé. Azt is megmutatja, hogy akiket megvetnek, azok messze 
elkerülik és megelőzik őket. Metszőén éles a példázat alkalmazása. Fel
háborító arculcsapása a kegyességükben szunyókáló „igazak” .számára.

Az alapige egyes verseihez fűződő megjegyzések:
28. V. „Mit gondoltok ti?” — Jézus magukkal az ellenfeleivel akarja, 

kimondatni, saját ítéletüket. A 31. vers szerint ez meg is történik. 29. v. 
„Nem megyek” eredetije: ou theló = nem akarok (Kecskeméthy Karner 
ford.) Ez világosabban kifejezi a fiúnak atyáéval szembeforduló auto
krata elhatározását. — „Azután”, Kecskeméthy szerint: „később.” Nem 
egyszerűen a szájon meggondolatlanul kicsúszott szó visszahívásáról van 
szó, hanem egy már kialakult engedetlen magatartás felszámolásáról. -— 
„Metamelomai” = sajnálni, megbánni, megtérni. Tehát nem csupán ér
telmi funkciót, „meggondolást” jelent, hanem a teljes emberi existenciát 
magábafoglaló változást, más 'belső indulatot és ennek megfelelően más 
gondolkodásmódot és más cselekedeteket.

31. v. A „megelőzés” nem sorrendi megjelölés abban az értelemben,, 
hogy később ugyan, de bejutnak ők is; ha meg nem térnek, kívül- 
maradnak.

32. v. (A vers tulajdonképpen Jézus előbbi versbe foglalt mondani
valójának magyarázata.

AZ ALAPIGE MAGVA. Az engedetlenségéből feleszmélt, megtért 
fiú cselekedheti az Atya akaratát.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Számolnunk kell azzal, 
hogy falusi gyülekezeteink ezt az igét a munka-munkátlanság és köte
lességteljesítés morális vonalán értelmezik, magjuk előtt látva a szaba
dosság sok kiáltó példáját.

Ez a példázat ellenünk szól!
1. Isten küld bennünket „ma” az ő szőlőjében való munkára. „Ma”, 

az én szolgálati kiküldetésem ideje, az „életem napja”. — Az Ő szőlőjé
ben dolgozni = Isten országának építő munkájában résztvenni valahol az 
egyházban.

2. Engedetlenségben vagyunk, látszólagos engedelmességünk elle-> 
nére is. Az egyháztagság külső ismérvei, a világ fiát takarják. Potemkin- 
falak építése helyett az élő egyház ige- és szeretetszolgálatában alig-alig 
van részünk. Papi igeszolgálatunk az élő Krisztus bűnbocsánatát és új 
életet teremtő ereje helyett silány vallási Igazságokat és erkölcsösködést 
tartalmaz. Harag engesztelhetetlensége, az anyagi javak sóvárgása és 
a test érzékisége köt bilincsbe.

3. Az engedetlenségből át lehet jutni az engelmesség útjára: meg
téréssel „később”! Miután Isten Szentlelke a mélységekben eléggé meg
mutatta bűnünket.

4. A megtérés akadálya: az önigazság; ösztökéje: a vámszedői bűn
tudat. Az ember mindig önmaga bűnös állapotát akarja igazolni, hogy'
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ne kelljen megtérnie (Tielicke: Tód und Leben 98—99. 1.) Az eredmény: 
„jó evangélikusok.” Boldog az, akit nyilvános és letagadhatatlan bűnei 
vámszedckké és paráznákká tesznek önmaga szíve előtt.

5. A megtérés alkalma: feljött hozzátok János” — és Jézus — ma 
az igében. És mi sem hittünk néki? — Az Atya. vár, hogy gyermekei 
megtérjenek.

Répcelaki munkaközösség.

Szentháromság után 7. vasárnap
.Szószéki ige: Márk 4, 26—29. Ottári ige: I. Tim. 6, 6—12.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. A példázat minden egyszerűsége 
ellenére is nagy mélységeket tár fel Isten királyságának lényegéből és 
nagyon időszerűen mutatja be annak egy-egy vonását. Basiteia: király
ság. Itten királyi uralma. Ott van, ahol Isten királyi akarata érvényesül, 
ahol Öt királynak elismerik. — 27. v. autós: a magvető emberre vonat
kozik. Automaté: magától, azaz öntevékenyen, külső behatás nélkül. A 
mag önmagában bírja azt az erőt, amely elég ahhoz, hogy belőle élet 
legyen. — A példázat főmozzanatai: Az egyházban tiszta magvetésnek, 
igehirdetésnek, kell történnie. — Az ige emberszivek talajában kihajt a 
nélkül, hogy az ige szolgái tudnák, ismernék és átlátnák ennek a titok
zatos folyamatnak a mibenlétét. — A termés kifejlődéséhez az ige szolgái 
az. akaratukkal semmit sem adhatnak hozzá, sem, nem járulhalnak hozzá 
semmivel, hiszen magától terem a föld. — A csirától az érett kalászig 
bizonyos rend szerint, rejtett törvényszerűségek alapján folyik a növe
kedés. — A maga idején megtörténik az érett gabona learatása, részben 
már idelent, de teljes értelemben az utolsó napon. — Az anthrópos első
sorban Isten, aki végzi az egyházban a magvetést és egykor majd az 
utolsó nagy aratást, de vonatkozhatik emberekre is, akik hirdetik az igét 
és végeznek már idelent bizonyos részleges aratást.

AZ ALAPIGE MAGVA: Isten királysága az ige tiszta hirdetése 
nyomán a munkások szeme elől elrejtetten, az ő beavatkozásuk nélkül, 
rejtett törvényszerűségek alapján bontakozik ki ebben a világban és jut 
teljességre az utolsó napon.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Sokan látják úgy, és 
minden bizonnyal jól látják, hegy Isten a mostani időkben egyre inkább 
■arra szorítja az egyházat, hogy más irányú elfoglaltság helyett igazi 
lénytgének megvalósítására, törekedjék. Az egyház egyetlen küldetése 
■ezen a világon az, hogy benne megvalósuljon Isten királysága, azaz hívek 
és gyülekezet egyaránt engedjék, hogy Isten egészen király lehessen az 
életükben. ■

1. E célból legelső feladatunk nekünk, igehirdetőknek, az ige tiszta 
hirdetése. A keresztrefeszített és feltámadott Krisztust kell prédikálnunk 
a megváltott ember belső örömével és lendületével. Fontos a vetésben való 
hűség, fáradhatatlan buzgalom is. — A híveket tanítani kell arra, hogy 
az egyházban Isten magvetése folyik. Az igehirdetés nem nagyszerű, vagy 
kevésbbé nagyszerű emberi produkció, hanem az élő Isten, magvetése. 
Arra is kell nevelnünk őket, hegy egyedül ezt várják az egyháztól. — - 
Vállalkozzanak ők is magvető szolgálatra!

2. Az elhintett ige nyomán az emberek életében titokzatos folyamat 
indul meg: a belső ember növekedése. Legyen elég nekünk, hogy ez a 
folyamat mindig és mindenütt megindul, ahol a tiszta ige felhangzik és 
n Lélek munkába áll. Álljunk meg mindig alázattal a növekedés titka
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előtt. Ha nem látunk eredményt, akko-r se csüggedjünk: Isten Lelke sze- 
műnk elől elrejtetten is dolgozik.

3. Az igében Isten hatalmas ereje van a Lélek által. Ezért nem kelí 
és nem lehet befolyásolni az ige munkáját. Nem adhatunk hozzá sem
mit, de tönkre sem tehetjük. Mi sem, más sem! Ezért ne féltsük az egy
házat, amennyiben az valóban az Isten királyságának a hordozója. Hiszen' 
a poklok kapui sem vehetnek diadalmat rajta. Nagy bizalommal néz
hetjük az ige munkáját. Nem tér az vissza üresen az Istenhez! — Az 
aggódó hivek vigasztalása, üres optimizmusba élők reménységének helyei 
irányba terelése lehetséges ezzel az igével: magától terem a föld.

4. A belső ember fejlődése is, Isten királyságának a növekedése is
bizonyos el nem hanyagolható törvényszerűségek alapján megy végbe.' 
Türelmes lélekkel, sokszor évekig tartó imádsággal kell kivárni a tért 
mést. — Nem lehet erőltetni a megtérést. A fű állapotában lévő növény-! 
tői nem lehet még termést várni. Több tőreimet! Több imádságot! t

5. Kis aratás az is, ha a gyülekezetben munkábaállítjuk azokat, 
akikben Isten igéje megfogant. Kis aratás, ha Jézus Krisztusban valót 
igaz hitre elsegítjük azokat, akikben megmozdult valami. A nagy aratás 
ideje az egyén számára a halál pillanata, a világ számára pedig az' 
utolsó ítélet. Akkor Isten csűrbe takarítja a gabonát és tűzre veti a kon
kolyt. Mi is ott leszünk — vagy a tűzben, vagy a csűrben!

Balassagyarmati munkaközösség:

Homiletikai példa

Konfirmáció —  öröm nap
Lukács 10 : 20í\b.

Elhangzott idei konfirmáción, kitelepítés miatt teljesen meg
fogyott gyülekezetben.

Kedves Gyermekek! Számotokra ez a nap örömnap. Vártátok már, 
tudom. Ma dobogó szívvel ébredtetek. Talán korábban, mint máskor. Mennyi 
mindennek is örültök. Szülők, keresztszülők ajándékkal lepnek meg. új ruha, 
új cipő került rátok, ma mindenki titeket néz, rátok figyel, mindenki kedves 
hozzátok, hogyne telne meg a szív feszülő örömmel. Napsugár vesz körül 
mindenfelől, emberarcok és emberszemek napsugara. Ma nincs szidás, nincs 
korholó szó, csak felétek áradó, becézgető szeretet. És ez eltölti szíveteket 
örvendezéssel.

De örülnek ma a szüléitek is. örömkönny csillog a szemükben, ahogy 
végignéznek benneteket újból és újból itt az oltár előtt, Lelkűkben elvonul 
az a hosszú út, míg benneteket eddig vezethettek. Rágondolnak arra a sok 
gondra, amivel kicsiny korotoktól eddig neveltek. Hányszor álltak ott remegő 
szívvel betegágyatok mellett, hányszor gondolták: Istenem, ha csak fölnevel
hetem a gyermekemet. Eszükbe jut, milyen nehéz volt sokszor megszerzni 
a mindennapi kenyeret és a ruhát. És ahogy ezt mind végiggondolják, meg
telik a szívük valami melegséggel, nagy nagy hálával Isten iránt, aki ezt 
meengedte. Hogy most elhozhattak benneteket ide, az oltárhoz. Örül a szí
vük és köszönet van az ajkukon azért, hogy Isten megengedte nekik, hogy 
épen, egészségesen elvezethettek benneteket eddig a mai napig.

És örül a gyülekezet. Ez a gyülekezet, mely úgy megfogyatkozott. 
Ma valami hálás örömmel néz végig rajtatok, és köszöni Istennek, hogy Ö 
nem hagyja az ő népét, hogy ím megint gyarapítja az ő kicsiny egyházát, 
gyarapítja azoknak a kicsiny számát, akik ennél az oltárnál járulnak oda 
?z ő szent asztalához.
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Jól is van. Örüljetek is. Szabad nektek örülni mind ennek is, az aján
dékoknak, meg új ruhának, meg minden egyébnek. Kedves Szülők! Nek
tek is szabad örülni a ti kedves gyermekeiteknek, jól van az, hogy szeme
tek háiakönnytöl csiliog. Kedves, kicsiny gyülekezetem, jól van, hogy örül
tök annak, hogy ezután már többen járulnak megint ehhez az oltárhoz. 
Isten nem tiltja el ezt a ti örömötöket, csak még sokkal nagyobb örömmé 
akarja fokozni, amikor azt mondja, azon örüljetek, hogy a ti neveitek föl 
vannak írva a mennyben.

Kedves gyermekeim, ez a világon a legnagyobb dolog, amikor valaki
nek a neve fői van írva a mennyben. Mert nem mindenkinek a neve van ott 
fölírva. Igaz, a keresztségkor nemcsak a nagy anyakönyvbe írták be a neve
teket, hanem már akkor fölírták a mennyben is. De ezt az írást mi emberek 
nagyon hamar kitöröljük onnan és olvashatatlanná tesszük. A bűneinkkel. 
Ti is már rég kitöröltétek azt a nevel, mielőtt még írni tanultatok volna. 
Engedetlenségetekkel, dacosságtokkal, hazudozástokkal, sok minden más 
haszonlalansággal és gonoszsággal töröltétek ki. Az emberéletnek és a 
gyermekéletnek a bűne is igen gonosz dolog nemcsak hogy kitörli a mi 
nevünket a mennyek országában, hanem lakatként, nagy kinyithatatlan lakat
ként záródik rá a mennyek országának kapujára .Nincs is semmiféle kulcs, 
amely ezt a lakatot ki tudá nyitni. Csak egy. Jézus szent vére. Es látjá
tok, ma itt az oltáron Jézus Krisztus szent vérét készíti és kínálja nektek. 
És ti azért álltok itt, hogy kicsiny életeteknek minden csúnya bűnét meg
bánva, oda tegyétek szíveteknek minden gonoszságát Jézus Krisztus vére 
alá. Látjátok, ezért nyílik meg számotokra ez a nagy öröm, amiről a szent 
Ige szólt, az az öröm, hogy a ti nevetek, amelyet keresztségetek óta a 
bűneitek rég kitöröltek a mennyek országából, ma Jézus vérével újból be- 
iródik oda. Ö maga akarja ezt megtenni. Már meg is tette, és mindekinek 
a neve, aki ezt most tőle elfogadja, az be lesz írva. Jöjjetek hát, fogad
játok el Jézusnak ezt a nagy ajándékát és örüljetek velem együtt, hogy 
a ti nevetek a Jézus Krisztus vérével újból be vannak írva a mennyek orszá
gában. Higyjük el Jézusnak, hogy ő nem hazudik nekünk, hanem ez így 
van, ahogy ő nekünk mondja

És ti is, kedves Szülők, ennek örüljetek ma mindenek fölött. Amikor 
•na nagy dolognak érzitek, hogy annyi betegségen, annyi veszedelmen és 
sok minden egyében keresztül megtartattak a ti gyermekeitek egészségben 
mind e mai kedves napig, akkor lássátok meg, hogy mindennél sokkal sok
kal nagyobb dolog az, hogy a ti drága gyermekeitek minden bűn és min
den gonoszság ellenére megtartattak és Jézus nevüknek a mennyben való 
fölírását ígéri nektek. Hiszen mi az, ha egy szülő mindent meg tudott is 
adni az ő gyermekének, ételt, italt, ruhát, nevelést, meg tudja tartani egész
ségben, erőben, de az üdvösségét elveszti. Hiszen akkor mindent elveszít! 
Meggondoltátok-e, hogy ennek a világnak a legborzalmasabb dolga gyerme
keket kárhozatra fölnevelni. Pedig mi semmi mást nem tudunk. Mi gyerme
keinket kárhozatra és örök veszedelemre neveljük föl. Akármit teszünk, még 
ha a tulajdon életünket adnánk oda áldozatra, akkor sem tehetünk mást, 
nem tudjuk őket megtartani a bűntől és gonosztól, sőt éppen tőlünk örö
költék azt, a mi bűneinket, és gonosz a szívük, mert a mi szívünk is olyan 
gonosz. Öh milyen borzasztó is a saját gonoszságunkat viszontlátni a gyer
mekeinkben, akik pedig oly drágák nekünk. És ez a gonoszság nemcsak egy 
kis hiba az életükön, hanem bizony lakat a mennyek országán, bizony a kár
hozatnak és örök romlásnak a pecsétje az ő életükön. Hogyne kelljen hát 
ujjongásba kitörni a szívünk örömének annak hallatára, hogy íme Jézus 
Krisztus az ő drága vérének bűntörlő erejét kínálja most oda a mi leg
kedvesebbjeinknek, a gyermekeinknek és hívogatja őket, és ígéri, hogy nevü
ket beírja a mennyek országába. Öh örüljetek velem, ennek a kegyelemnek 
és könyörögjetek velem, hogy e gyermekek igazán el tudják most fogadni
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Jézus ajándékát, ne zárják el a szívüket előle. Ha valamiért könyörögtetek 
ez életben, könyörögjelek most, hogy ne legyen egy sem gyermekeitek közül, 
aki ítéletre vegye az Ür szent vacsoráját. Jézus azt mondta, ha mi gonosz 
létünkre jó ajándékokat adunk gyermekeinknek, mikor kérik, mennyivel in
kább akarja ő nekünk az ő Szendéikét adni. Kérjétek hát most a gyermekei
tek számára.

Es ne is csak kérjétek, de örvendezve adjatok is hálát azért, hogy 
Jézus ezt meg is cselekszi és ne kételkedjetek, hanem higyjétek, hogy ö  
az Ö ígéretét megtartja.

Es örülj te, gyülekezet. Hiszen az Isten angyalai is örülnek, amikor egy- 
egy bűneiben levő, tévelygő lélek odajön a Jézus vére alá és engedi, hogy 
ez a vér lemossa bűneit. Az angyalok öröme lehet ma a mienk, abban az 
örömben osztozhatunk ma, drága kis emberlelkek jönnek ide és hozzák éle
tüket, bűneiket Jézus vére alá és Ö beírja neveiket a mennyekbe.

Gyermekeim, kedves szülők, kedves gyülekezet, milyen nagy dolog az, 
hogy Jézus a ti neveiteket, amelyeket a bűneitekkel kitöröltetek ,ma újra 
ke akarja írni a mennyekbe. Bizony, örömnap ez.

Foltin Brúnó.

Ravasz László
Egyszerű litografált füzetet tett asztalomra a postás. 

Megindultan olvasom a címét: „Dr. Ravasz László 27. (és 
utolsó) püspöki jelentése."

Dr. Ravasz László, a dunamelléki református egyházkerü
let püspöke és a református egyetemes konvent egyházi elnöke, 
nyugalomba vonult.

Utolsó püspöki jelentése is hatalmas szolgálat: új idők meg
kiáltott programmja. Elköszönése pedig alkalom sokunknak 
a köszönetre.

Amikor egyházilag eszmélkedni kezdtem, Ravasz László már 
javában orgonáit. Hömpölygő fugái kis kontárok kezén a mi 
templomainkban is széliében zúgtak.

Legtöbb írását elolvastam s nevelő élmény volt figyelni 
az útját. Évtizedek során az esztétából theológus lett, brillián- 
tos szónokból kenyérosztó igehirdető. Mindig nagyszerűbb lett, 
mert mindig egyszerűbb. Szikrázó ormok szökellő turistájából 
monumentális mélységek bányászává súlyosodott. S akik hajda
nán Ravasz László kölcsönkért paradicsommadarait röppentget- 
ték, ma aranyló aszú-bort ihatnak grandiózus serlegéből. 
Köszönjük.

Ravasz László most fogja a botját-kalapját s Arany János
sal halkan elköszön. Jó tudni, hogy csak a püspök búcsúzik, 
a prédikátor ittmarad.

Isten áldja meg püspöki körlevelek és akták helyett is ,ió 
prédikációkkal s bandériumos canonica visitatiók talmi dísze 
helyett Krisztus egyszerű bojtárainak mély örömével!

S z a b ó  J ó z s e f .
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A paraszti kegyesség fordulópontja
A mai társadalmi fejlődés iránya egyre sürgetőbben vár el

mélyülő szolgálatot egyházunk falun végzendő munkájától. Nap
jainkban egy re nagyobb mértékben terjed parasztságunk modernizá
lódása, urbanizálodása és ezzel polgáriasodása.. A modem társada
lomnak pedig nincs parasztsága, mert nincs benne semmiféle rendi 
tagozódás. Mai parasztságunk még egy régebbi társadalom ittmaradt 
kövülete. Az egyháznak-résen kell lennie akkor, amikor éppen végbe
menőben van a rendi parasztság átalakulása a paraszti népszokások 
és az íratlan törvényű életrend felbomlása az osztálytalan társa
dalom felé, az agrárvállalkozó, vagy agrármunkás felé. Jelenleg 
éppen összeütközőben van az öregek „régi jó“ paraszti öntudata, 
amely konzervativizmusával a, rendi tudat íratlan törvényeit akarja 
átplántálni az utódokra — közte a „vallásosság11 mindenkire köte
lező töményét is — és a város felől jövő hatás, amely felold a 
paraszti rendiség alól s egyenlővé tesz, felbontva a hagyományokat. 
Pedig földmívelő és paraszt nem azonosak. Az előbbi csak foglalko
zás, az agrár kisüzem értelmében, akár világpolgári öntudattal, az 
utóbbihoz azonban hozzátartozik a magyar, népi hagyományokon le
szűrt világnézet, életforma, életrend.

1. A parasztélet rendjéhez hozzátartozik bizonyos sajátos kegyes- 
ségi forma. Ennek eddig a hajtóereje a szokás és a hagyomány volt. 
A szokásokban mindenki egyforma bizonyos mértékig, noha a részle
tekben individuális különbségek lehetnek. Amint az élet külső moz
zanataiban a szokások hosszú sora (öltözet, házépítés módja, be
rendezés, földmívelés módja stb.), úgy a belső ás alapvető kérdé
sekben a hagyományok vezetik az életet. A hagyományrombolástól 
fél a paraszt és ilyen szándék esetén bizalmatlan. Ebbe a hagyo
mánytiszteletbe kétségtelenül beletartozik a „vallásosság“ követel
ménye is. A vallás kötelező. A templomra szükség van. Az istentelen 
mindig lenézett valaki. Kész harcosan is kiállni hite védelméért. 
A gyülekezeti élet vezető szempontja is ez: úgy legyen minden, 
ahogy régen volt („nagyapáidnak is jó vót, nekem is jó“).

E hagyománytisztelet folytán a keresztyénség „népvallás11-sá 
lett a parasztságnál, ami abban nyilvánul meg. hogy a népszokások 
összeötvöződtek a keresztvénséggel s így sok esetben népszokásai 
megkoronázásának tekinti az egyházi ünnepeket vagy cselekménye
ket. Maga a vasárnap ünnep annak a számára is, aki nem szenteli 
meg. Nem a munkaszüneti jellege a fontos, mint a városban, hanem 
az ünnepi életrend, hangulat, öltözet, étkezés. Legjobb bizonyítók 
talán a hétköznapi öltözet és az ünneplő viselet közötti éles különb
ség, az ünneplés népszokás! jellegére. A templombamenés hagyomá
nyos tartozéka az ünneplésnek.
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A keresztyén ünnepek egyúttal népünnepély színezetet is nyer
nek. A karácsony egészen közel áll népünk szívéhez. A téli idő 
házba kényszeríti a családot s bensőséges családi légkörben áll a 
(XIX. század óta német nyelvterület felől elterjedt) karácsonyfa. 
A hagyományos ételek elmaradhatatlanok. A betlehemezés a * fiúk 
feladata, liázról-házra járva hirdetik verses köszöntésekben Jézus 
születését. Nagyhét a tisztálkodás ideje (lusztráció), ekkor rendbe
hozzák a háztájékot, meszelnek, szerszámokat fényesítenek („nagy
pénteken mossa holló a f iá t . . . “), míg azután az úrvacsorái oltár
hoz borulva várják a szív megtisztítását. A pünkösddel nem tud 
mit kezdeni népünk. A pünkösdi királynak és királynénak bajos 
lenne kimutatni a legtávolabbi keresztyén vonatkozását is. A kora
őszi aratási hálaadás vasárnapja a legnagyobb ünnepek jelentősé
gével vetekszik.

A születés, házasság, halál eseményeihez fűződő egyházi cselek
ményekhez erős szálakkal szövődtek hozzá a különféle népszokások. 
A falu illemtana szerint a komaasszony viszi a bábával kereszte
lőre a gyermeket, míg az anya csak az egyházkelő asszonyavatáskor 
jön templomba, A keresztelővel általában sietnek, mert biztosított
nak érzik a gyermek üdvösségét, ha már meg van keresztelve. — 
A paraszti életforma megkívánja, hogy mindenki házaséletben éljen, 
a természet rendjével ellenkezőnek érzik a „rideg" magányos életet. 
A nagy szerepet játszó anyagi kérdésen kívül az endogámia jellemzi 
a házasságokat. Lehetőleg falubeliben és egy hitbeliben keresik a 
párjukat. Advent és böjt idején maguktól sem gondolnak házasság- 
kötésre. A vőfély, a házasságkötés „szertartásmestere" verses köszön
tőibe bibliai idézeteket kever, a templomban a párt az oltárhoz ve
zeti, a lakodalmi vacsorán olykor a paradicsomi házasságszerzésről 
szól. — A halottasház virrasztójában énekkel és imádsággal részt- 
vesz az egész nemzetség. Olykor Bibliát, fiatalnál virágot helyeznek 
a halott kezébe s úgy helyezik a koporsóba. A temetési szertartásba 
sokhelyen benyomultak a népszokáson alapuló helyi bővítések (pl. 
búcsúztatások). A halotti tor énekei, imádságai, rigmusos mondásai 
fejezik be a temetés napját. A halottakról való felfogásuk sokszor 
sajnálatosan pogány. Egyes halottlátó asszonyok messzi földön híre
sek és sokan keresik fel őket, hogy a túlvilágról hírt szerezzenek.

Az emberi élet két állandó funkciója: a hagyományépítés és a 
hagyomány rombolás. Az előbbi nélkül nincs időt álló érték, az utóbbi 
nélkül nincs egészséges haladás. Századok szülték paraszti társadal
munk kialakult szerkezetét és századok fogják azt szétbontani és újjá 
formálni, amikor már nem lesz szükség a parasztság rendi mivol
tára. Ez az utóbbi folyamat már megkezdődött. Addig, amíg fennáll 
a rendi parasztság életformája, addig élni fog az egyháziam színe
zetű, formai vallásosság, de a hagyományok eltűnésével fel fog ol
dódni a rendi jelleghez fűződött formai vallásossága is. Éppen azért
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Íveli új formát, sőt új életet nyernie kegyességének! Az áporodott 
falusi gyülekezeteket az ébredés friss fuvallatának kell megújítania! 
Már maga a puszta tarea3aIomléÍeIctani szempont is elvezet oda. 
i'ogy új alapokra kell helyeznie a parasztságnak is a maga keresz
tyén életét, mert az eddigi formát szét fogja repeszteni a hagyo
mányokat koptató társadalmi fejlődés. Kétségtelen, hogy ebben a 
„népvallási" keresztyénségben sok pogányos beszüremlés van. De el 
kell ismernünk, hogy parasztságunk életébe ezek ellenére is erősen 
beleszántott a keresztyénség tanításának hatása s ez a népet költé
szetében, betlehemezésében és egyéb szokásaiban is erősen foglalkoz
tatja. ami más társadalmi rétegről viszont nem mondható el. Mégis 
Isten történelemvezető kezét kell látnunk abban, hogy ezt a hagyo
mányos, formai vallásosságot felbomlásra ítélte s a parasztságot, 
ugyanúgy, mint lelkipásztorait, arra kényszeríti, hogy a fehér falusi 
templomokban ne csak „régi jó szokásból'1 dicsérjék a „nagy Istent", 
hanem a Lélek kényszerítő hatására keressék az élő Krisztussal való 
sorsdöntő kapcsolatukat.

2. Ami a paraszti vallásosság belső tartalmát illeti, arra vonat
kozóan ki kell emelnünk, hogy ha van „theologia naturális", akkor 
a parasztember már foglalkozásánál fogva is sokat sejt meg a te
remtő és gondviselő Isten munkájából. Verejtékezésének minden 
eredménye az égtől függ. Jégverés, fagykár, aszály, élősdiek tönkre
tehetnek mindent. A természeti erők szeszélyességével szemben védel
met keres az Istennél. Állandó szorongások közt él. Látja a rossz
ban az ártó hatalmak erejét. Fenntartás nélkül hisz a személyes, 
gondviselő Istenben. Élményforrás számára Isten gondviselése, amint, 
látja Isten bölcs terveit a riigyfakadásnál, állatai szaporodásánál, 
amint csodálja a sárba került mag kalásszá érését. Az első hitága
zat világában sokkal jobban benne él, mint bármely más foglalkozású 
ember. Luther első hitúgazathoz fűzött magyarázata senki szájába 
nem illik annyira, mint éppen a parasztéba. Imádságai megrekednek 
az első hitágazat körében, mert élete java részét ez tölti be. Egy 
alföldi esőért könyörgő népdal-imádság így szól:

„Kiszáradt a tóbul mind a sár, mind a víz,
A szegíny barom is csak az egekre níz.
Istenem, Istenem! Adj egy csendes esőt,
A szegíny baromnak jó legelő mezőt."

Erre azt is lehet mondani: pogány esővarázslás. De azt is lehet 
mondani: a primitív pásztorember élete nagy gondját így viszi Istene 
elé, a maga szívből jövő, egyszerű könyörgésében. — Parasztgyüle
kezetemben mai napig fennálló szokás, hogy amikor a vetések fölé 
komor viharfelhő közeledik, a harangozó a távoli mezőkről is haza
rohan és meghúzza a harangokat. Erre megint azt is lehet mon
da n i : mágikus varázseszköz. De azt is lehet mondani: a harangszó
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hívja az egész gyülekezetei könyörgésre, hogyha Istennek tetszik, 
múljék cl felőlünk a csapás.

Ez az első hitágazat világában bent élő paraszti kegyesség- 
magában véve sem értéktelen, mert éppen ez lehet a kiinduló pont. 
ahonnan eltalálhatnak a második ég harmadik hitágazathoz. Jézus 
Krisztus maga viszi egészen közel megváltó müvét a paraszthoz, mi
kor magáról, mint földbe hullott gabonamagról beszél. A termé
szettel kapcsolatos összes példázatok, de általában az Ö- és Újszö
vetség egész világa is sokkal közelebb áll hasonlataiban, képeiben, 
szemléltetéseiben a paraszthoz, mint pl. az üzemi munkáshoz. Egé
szen életközei képeken keresztül üzen az írás a parasztnak, amit 
minden különösebb paraszti tolvajnyelv igénybevétele nélkül, egy
szerűen, de hűen vihet az igehirdető gyülekezete elé, amely úgyis 
szereti a világához közel álló, szemléletes,' eleven igehirdetést és 
mindig kész felfigyelni arra, akiben megérzi a bizonyságtevő hit ere
jét. A paraszt számára is „vezet a kereszthez út“. Speciális bűnei
nek a nyomorúsága is megváltó után kiált.

Ha azonban az ébredés áldott munkája hirtelen és zuhany- 
szerüen szakad rá, akkor éppen hagyományt isztelő alkatánál fogva 
elutasítja magától, szektáskodásnak fogja tekinteni. Eddig kollektív 
vallásossága volt, szerette a gyülekezeti éneket, ki is eresztette a 
hangját, szerette a gyülekezeti imádságot, a pap után is mondta, 
de az egyéni és személyes kegyesség távol esett tőle. A városi ember 
individuális hajlandóságú kegyessége csak a lelki álszemérem kísér
tését győzi lé, ha bibliaórán, imaórán imádkozik, — a parasztnak 
ezen túlmenően még a hagyományból adódó lélektani gátlása is van, 
mert kollektív vallásosságának hagyományát is át kell törnie ilyen
kor, Állandó, alapos előkészítés után, évről-évre végzett evangelizá- 
ciók eredményeképen, lassan beérő vetésként mutatkozhat az ál
dás, —  ha az Ur építi egyházát!

Isten minket, evangélikus lelkipásztorokat parasztságunk kegves- 
ségi életének fordulópontjára helyezett. Akár akarjuk, akár nem, 
a régi hagyományokon alapuló paraszti kegyességet felbontja az Ur. 
Az újat ő megépíti, ha velünk nem lehet, nélkülünk. Könyörög
jünk az egyház. Urához magyar parasztságunk megújulást kívánó 
kegyességéért és a magúnk lelkipásztori hűségéért!

Dr. Ottlyk Ernő.

NYÁRI LELKÉSZEVANGÉLIZACIÓK.
A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete ezidén nyáron két 

lelkészevangélizációt rendez:
Balassagyarmat, július 27—30. napokon. Az előadásokat Tűróczy Zoltán, 

az áhítatokat Zászkaliczky Pál tartja.
Gyenesdiás, augusztus 24—27. napokon. Az előadásokat Szabó József,  

az áhítatokat Budaker Oszkár tartja.
A részvételi feltételeket júliusi számunkban közöljük.
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I  katolikus egyház ú| utakon
Az ,Űj ember* egyik számában „Homoki magvetés” cím alatt cikk 

.jelent meg, mely eszméltető fénybe helyezi a mai „modem”, korszerű 
katolikus egyházi szolgálatot. Feltételezhető, hogy a cikket lelkészeink kö
zül kevesen olvasták, ezért a Lelkipásztor lapjain mutatjuk be annak 
számunkra is igen komoly mondanivalóit.

Háromezer protestáns közé elszórt 1500 Icatolilcu,s lélek megmentésé-, 
nek munkájáról ír a cikk. A nyáj futóhomokon, elszórtan él. Sem temp
loma, sem papja. Filia csupán, melyet a messze levő plébánia „gondoz?” 
Az egyházi főhatóság úgy segít a bajon, hogy külön plébániává szer
vezi. A rr avuló, sok tapasztalattal rendelkező lelkészt állít a munkába s 
megindul a „sivatagban” a szervezés. A lelkész sorra járja a tanyákat 
Házi ájtatosságoknt szervez. Az elhanyagolt nép leikéből kitör a vágy: 
Isten után! Az .egyház oda viszi egyszerű vertfalú hajlékaiba az oltári 
szentséget. Az oltárrá díszített asztalon a Szeplőtlen Szűz szobra két. 
gyertya között. Az asszonyok körülötte, a férfiak a másik szobában...  

a pap kezébe veszi a Szentírást, olvassa és magyarázza. . .  a nép hall
gatja, issza az ige szavát és boldog, mert valami olyan történik vele, ami 
eddig nem volt: az egyház kijött a templomból, leszállt a szószékről, 
uttána ment a híveinek, a szegényeknek, rongyosoknak, tanyaiaknak s 
templommá lett földes szobában a régi olvasókon félig elfelejtett imád
ságok kelnek szikkadó lelkekből és a munkában megkérgesedett ujjak 
nehezen, de összefonódnak. így megy a miunka hétről-hétre. Soha nem 
volt kétszer egy helyen házi ájtatosság.

Az eredmény: Eddig az Isten után vágyódó lelkek a református 
templomba mentek úrvacsorázni; a misét a bibliaolvasás pótolta, „ter
mészetesen nem katolikus Szentírásból!”, ma — háromszáznál is többen 
vannak a földesúri kúriában alakított kápolnában!

Alföldi lelkészeinknek különösképpen érdekes ez a cikk. Nagy gyü
lekezeteink lelkészei maguk ezt a gyakorlatot — a tanyákra kikerült, 
templomtól messze lakó hívek gondozását — régen folytatják.. Békés
csabának külön „tanyai lelkészi” állása van. A tanyavilág iskoláiban 
különösen a téli hónapokban hétközi estéken megszólal az ige s bizony 
igen zsúfoltak azok a tanyai tantermek. A sokszor térdig érő hóban-sár- 
ban napközbeni tanyától tanyáig látogat a „kinti hetes” lelkész. — Szór
ványgondozó lelkészeinknek a „homoki lelkész” szolgálata igen ismerős. 
Hogy mégis lapunk hasábjaira hoztuk ezt a cikket, annak oka: eszmél
tető volta! íme az ébredő, támadó, hódítani kész katolicizmus kész tőlünk 
tanulni! A házi ájtatosság nem más, mint amit minden lelkiismeretes lel
kész évek óta gyakorol. A katolicizmus nem késlelkedik azoknak a mód
szereknek átvételével,, amelyeket hasznosaknak ítél! Elveinek fenntartása 
mellett sck mindent átvett már a protestantizmustól, ami bástyáinak meg
erősítésében eredményesnek látszott. Milyen nagy utat tett meg a katoli
cizmus a népe fölött élő, kezét kézcsókra nyújtó pap típusától a homokot 
taposó mester gerendás tanyai szobában igét olvasó és magyarázó 'lelki- 
pásztor típusának megjelenéséig! Nem ösztökél-e minket arra, hogy régen 
felismert és helyes pásztori szolgálatunkat szétszórt, elhagyott tanyai 
népünk között még nagyobb hűséggel és még lelkiisméretesebben végezzük?

Van azonban a. cikknek még két olyan mondanivalója, ami ugyan
csak gondolkodásra) késztet.

1. A „homoki lelkész” az útjára elkísérő újságírónak azt mondja: 
— Jézus személyét kell megismertetni a néppel!
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— Szóval Bibliát a nép kezébe?
— Igen — válaszolja a lelkész az újságírónak, — de nem akár

hogy an.' A Biblia önmagában nagy veszélynek lehetőségéi rejti. Kell még 
valami hozzá.

— Mi az?
.—- Az oltáriszentség! Az előtt kell olvasni ki Bibliát mégpedig imád

kozva! Az Ö jelenlétéből kell kiindulni, abba kapcsolódni, ha igazán meg 
akarjuk érteni a szent szövegeket.

A Biblia tehát, veszedelmes dolog! A Jézus személyének megismer
tetésére igen alkalmas, de sokszor és sok helyen félreérthető! Ennek igaz
ságából sok lelkész, aki szektákkal kínlódik és küzd, megtapasztal egyet 
s mást, Egyébként azonban csak annak veszélyes a Biblia, akinek van 
mit takarnia a Biblia egyszerű mondanivalói elől. Veszélyes volt a Biblia, 
mindig minden egyházra, amelynek gyakorlata a Krisztus evangéliumnál 
tói elhajolt. Veszedelmes ma is, ha az egyház nyilvánvalóan helytelen 
gyakorlatot folytat. Berendezkedéseiben,' viselkedésében, tanításában nem 
biblikus. Egyszóval: ha nem áll biblia reformátori alapon! Mikor egy
házunk „Bibliát a népnek" jelszóval magyarázat nélkül mindenkinek a 

        kezébe adja az Igét, önmagát is vizsgálja: 'helyes-e a gyakorlata, ige
hirdetése, szolgálata,? Nehogy veszedelmére legyen a saját fegyvere: A 
Biblia!

A Biblia mellé adjunk a népünknek traktátusokat. A hit nem a 
traktátusok olvasásából, hanem az ige hallgatásából fakad — ubi et 
quando visum est dei —, mégis szükséges az, hogy a traktátusokból irá
nyítást kapjanak híveink — emberileg szólok — a Biblia helyes meg
értéséhez. — Mindenek felett azonban valóban igaz az, hogy a Bibliát 
imádkozva kell olvasni, Krisztus színe előtt. A Szentlélek világosságáért 
„való imádság nélkülözhetetlen eleme az igeolvasásnak. A bibliaórák — 
gondolom, hogy nincsen egyházközség, ahol ne volna rendszeresen — 
áldott alkalmak arra, hogy Bibliát olvasó híveink a kellő pásztori irá-t 
nyitást megkaphassák. Ezt szolgálja különben a bibllaiskolai munka is.

fi. Az újságíró bírálatát, abban foglalta össze, hogy „elsősorban a 
férfiakkal kell a Szentírást olvasni és átelmélkedni. Mennyire emelné a 
magyar nép műveltségét, erkölcsi erejét, ha minden földmíves férfi kezébe 
okosan és jól oda tudnák adni az evangéliumot!”

'Az '„elasszonyosodett” egyházi munka keserveit mi is ismerjük. 
Különösen falusi népünk az, amely ebből a szempontból egészen kon
zervatív. Bibliaórára, vagy egyéb hétközi összejövetelre nehezen kapható. 
Ezen a téren tehát ugyanazok a nehézségek jelentkeznek. Új szeleknek 
kell betörniök a Kárpátokon a magyar ugarra, hogy férfiaink szívében 
élet ébredjen. A Szentlélek szele ez! Nem lehet kikényszeríteni. Csak ígé
retünk van arra, hogy Isten ad Szentleiket azoknak, akik kérik. S azt is 
tudjuk, hogy ha Szentlélek életet ébresztő szele megpörköli a mi népünk 
szívét, abból nemcsak erkölcsi és kulturális haszon származik. Sokkal 
több annál! Élet az Istenben, az istenfiúságban.

A cikk azzal végződik, hogy az ötletet ne {bíráljuk, hanem köves-r 
sük! Ez a cikk .is azzal végződik: Ahol nem folyna a szétszórt, elhagyott 
tanyai népünk pásztori gondozása, ébredjenek >a pásztorok és tanulják 
„vissza” azt, amit a katolikus egyház eltanult tőlünk. Ne várjuk az el
veszett juhot, hanem menjünk utána, míg nem késő! Népünk Bibliával 
való ellátását és biblikus nevelését pedig elsőrendű feladatunknak ismer
jük, mert még megéljük, hogy saját fegyverünkkel vernek meg. Sapienti 
sstt! Kása Pálj



Z s in a t e lé :
A z egyházi munkaágak kijelölése

Az egyházi munka folyhatik ugyan jól akkor is, ha rossz 
róla az egyházi törvény, de ha már számbavesszük, hogy mit 
kellene egy zsinatnak megváltoztatni az eddigi törvényeken, akkor 
hadd jusson kifejezésre az a kívánság is, hogy szüntesse meg a 
zsinat a munkaágak mai elosztásában való fonákságokat és jelölje 
ki azokat újra és szabatosan. Ez nemcsak fogalmazási feladat. 
Az egyházban folyó munka h e l y e s  elágaztatása ugyanis egy
szersmind c é l s z e r ű  elágaztatás is! Ha jól vannak kijelölve a 
munkaágak, akkor könnyű látniok az egyház tagjainak az egyházi 
feladatokat, az azokból rájuk váró tennivalókat, akkor a khariz- 
mákkal való hűséges sáfárkodás kellő teret kap az egyház mun
kásainak: foglalkoztatásában, s akkor a felügyelet hatékonysága is 
fokozódik az egyház elöljáróinál.

Mai egyházi törvényeinkben három ponton ötlik szemünkbe 
fonákság a munkaágakról való rendelkezés vonalán. 1. A IV. te.
2. §-a szerint „az egyház m i s s z i ó i m unkája... saját tagjainak 
lelki építésére, evangéliumi egyházi öntudatának erősítésére, a 
keresztyén társadalom bajainak gyógyítására, a nemkeresztyén 
népeknek Krisztushoz vezetésére vonatkozik. Felöleli az egyházi 
e vangélizációt, az ifjúság egyházias nevelését, a szegénygondozást, 
a diakónus- és diakonisszaképzést, munkájuk irányítását s az 
evangéliumban kötelezővé tett különféle szociális munkát.” 2. Az 
egyház iskoláiról szóló V. te. tárgyalja a n n a k  a v a l l á s t a  n í- 
t ásnak a dolgait is, amely nem az egyház iskoláiban folyik, 
s amelynek.ilyen iskolák nélkül is kell folynia. 8. Ugyancsak az 
V.. tehát az iskolákról szóló tc.-be vannak beleerőltetve ilyen 
intézmények: csecsemőotthonok, árvaházak, diakonisszaképzőinté- 
zetek, bibliakörök (!), énekkarok . . .

Maradhatunk ilyen rendezésnél? Semmiképpen! De elemző 
bírálat helyett próbáljuk meg újrarendezni az egyházi munka 
ágak helyét. Amikor most megkísérlek egy ilyen átrendezést, 
hangsúlyozom, hogy elsősorban az újjárendezés szükségét szeret
ném bizonyítani: javaslatomban harmad-, negyedrendű a csopor
tosítás, az elnevezések terén pedig magam is látom a nehézsége
ket, félreérthetőséget. Viszont úgy érzem, hogy már most az elő
készítés kezdetén hasznos az átrendezési kísérlet, mert az egyházi 
munkaágak felől való ismereteink tisztulása már most fokozhatja 
bennünk a. felelősséget, munkakedvet, figyeltethet minket a kha- 
rizmákra.

1. Az alapjában véve egységes egyházi (evangéliomhirdető és szentség- 
nyújtó) szolgálat megnyilvánulásai.

a) Az ige szolgálata az istentiszteleten (beleértve ebbe az ú. n. 
casuálékat is), b) A személys (egyes személyekre irányuló) pász
tori szolgálat, c) Az ige hirdetése, a Biblia magyarázása a gyüle
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kezet egyes csoportjaiban (pl. bibliaórák), d) Vallásoktatás, ide- 
értve a vasárnapi iskolát is, ha az nem kapcsolódik ú. n. gyer
mekistentisztelettel. (A „vallásoktatás”, „vallástanítás” szó tkp. 
csak az iskolai tanításba szervesen beépült'„vallásórára” illik. 
Ezért ,jó lenne más megfelelő szót találni rá. Kínálkozik a „keresz
tyén tanítás”, „evangélikus tanítás”, „gyülekezeti tanítás”, „ige- 
tanítás” kifejezés, de egyik sem kifogásolhatatlan.) e) Az evangéli- 
záció = az evangéliom tervszerű hirdetése olyan, keresztyének 
számára, akik akár nem élnek rendszeresen az evangélommal és 
az úrvacsorával (nem vesznek részt a gyülekezeti istentiszteleten), 
akár nem élik az egyház eleven közösségi életét. (Az evangélizáció 
egyaránt fordul az evaiigélikus gyülekezet elhidegült, meglangyo- 
sodott, a hit harcában megerőtlenedett, elrestült, vagy éppen 
hűtlen tagjai és minden olyan megkeresztelt ember felé, aki a 
maga felekezeteben nem kaphatja tisztán az evangéliumot.)

2. Az egyház szeretetszolgálatának megnyilvánulásai.
Az Üj-Testámentoin a diakónia szót a szűkebb értelemben 

vett egyházi szolgálatra is alkalmazta (v. ö. „az engesztelés szol
gálata”, II. Kor. 5, 18.) azonban nyugodtan tudomásul vehetjük, 
hogy a mai egyházi szóhasználatban a diakónia szeretetszolgálatot 
jelent. Ez a sajátos értelemben vett diakónia a szeretet gazdag
sága és találékonysága szerin,t olyan hosszú skálájú, hogy kár 
meg is próbálni törvénybeli élágaztatását. Legfeljebb arról lehet 
szó, hogy kiemeljük azt a diakóniát, amely olyan személyek által 
megy végbe, akik teljes munkaerejüket, egész életüket odaszánták 
reá, vagyis a diakonisszák és a diakónusok szeretetszolgálatát. 
De ha az előző csoportnál mellőzük a lelkészek és a nem-lelkészek 
által végzett szolgálat elkülönítését, akkor itt is indokolatlan a 
hivatásos és önkéntes, alkalmi szeretetmunkások szerint való 
csoportosítás. Ugyancsak szó lehet arról, hogy a törvény külön
vegye a g yülekezet egésze és a gyülekezet vagy gyülekezetek 
valamilyen, külön szerve által végbemenő munkát. Pl. az egyház
község alkalmazhat diakonisszát a betegek látogatására, gondo
zására, az árvák, elaggottak segítésére, de lehet, hogy külön 
intézményt létesít az árvák, elaggottak, betegek, erkölcsileg ve
szélyeztettek, erkölcsi fertőből mentendők stb. gondozására.

3. Az egyházi közösségépítés munkaágai.
Az egyház mint közösség voltaképpen egyedül a Krisztus 

evangélioma által épül, de vannak az egyház életének olyan meg
nyilvánulásai, amelyek éppen a közösség elevenségét bizonyítják, 
és egyúttal fokozzák az egyháznak, mint élő testnek egészséges 
vérkeringését. Ezért nevezek bizonyos munkaágakat ideiglenesen, 
amíg jobb szó nem kerül helyébe, közösségépítő munkaágaknak. 
Ilyenek: a vasárnapi iskolán s vallástanításon túlmenő gyermek
es ifjúsági munka, konfirmandus-otthon, tanuló-otthon,, ú. n. kon-
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feren.ciák, különböző feladatú munkaközösségek. Itt aztán igazán 
nincs helye, hogy a zsinat hosszú felsorolást adjon, mert egy még
oly hosszú sor is csakhamar hiányosnak bizonyulhat. Azonban a 
részletezéstől óvakodva is, 'bele kellene majd venni a törvénybe, 
hogy az egyházi közösség- különböző megnyilvánulásai, köztük 
a munkaközösségek semmiképpen sem lehetnek különböző kegyes- 
ségi típusok ápolói és a gyülekezeten belül valamilyen exkluzív 
csoport fedezékei; mind az egyetlen igazi közösségépülés javára 
kell lenniök.

4. Az egyház missziói munkája.
Az által, hogy előrevettünk bizonyos munkaágakat, máris 

felszabadítottuk a misszió szót az ártalmas tapadékoktól. Az egy
ház „missziói munkája” név ne jelentsen mást, mint az egyház 
Krisztus hirdetését a nem-keresztyének felé! Itt csak két, legfel
jebb három missziói munkaágról lehet majd beszélni. Minden
képpen elválasztandó egymástól a zsidó- és a pogánymisszió, a a 
utóbbin belül pedig esetleg külön beszélhetünk az iszlám hívei 
és a pogányok felé végzendő misszióról. Hogy aztán a misszió 
hol történik, bent az országban-e. vagy azon, kívül, ez alapjában 
véve mellékes dolog, és egyelőre zavart okozna, ha e sezrint 
beszélnénk belső és külső misszióról. Mindenesetre ideje véget 
vetnünk a belmisszió szó félreérthető és a keresztség érvényessé
gét is érintő eddigi használatának!

F ii g g e lé  k. A munkaágaknál egyébként is rendezendő, de 
előbb sommásan tisztázandó az „egyházi munkások” dolga. Kik 
végezhetik az egyházi munkát? Csak „elhivottak” ? Csak szolgá
latra „rendeltek” ? Melyek azok a munkaágak, amelyekben csak 
„rite vocati” szolgálhatnak? És mi az a rite vocatio? A zsinatnak 
a mai tapasztalatokból okulva pontosan kell majd szabályoznia, 
hogy miképpen óvassék meg az az egyházbeli jórend, amelyet 
az Ágostai Hitvallás így látott biztosítottnak: ,, senki se tanítson 
az egyházban nyilvánosan és ne nyújtsa a szentségeket, ha nincs 
szabályosan ( = a rendnek megfelelően) elhíva reá.” (14. cikk) 
Szerintem ez az egyházbeli jój'end nincs megrontva, ha mások is 
hirdetik az igét az egyházban nyilvánosan, mint az ú. n. lelké
szek = az evangélomhirdető szolgálatra élethossziglan rendelt 
személyek, csakhogy valóban mindenkinek, még ha alkalomról- * 
alkalomra is, híva, küldve, rendelve kell lennie a nyilvános ige
hirdetésre, különben nem valósulhat meg a jórendhez hozzátar
tozó felügyelet, ellenőrzés. (V. ö. I. Kor. 14; Csel. 20, 28.) Pontosan 
szabályozni kell tehát, hogy pl. az egyházközségi lelkész — püspök 
ő az egyházközségben! »— kit, mikor, milyen időtartamra, milyen 
feladatkörben „hívhat el” nyilvános „egyházi szolgálat”-ra. (A 
rovatunkbeü januári cikkhez lásd az áprilisi szám 152. lapján a 
félreértést kiküszöbölő jegyzetet.) Hangsúlyozni szeretném azon
ban, hogy jóllehet a rite vocatio megvalósulhat egyes szolgálati 
alkalmakra és munkaágakra nézve is, mégis a jórendért mindig



222

   kell lenniük az egyházban az evangélom hirdetésére az egész 
életre szólóan elhívott, rendelt, elkötelezett személyeknek. Ennek 
folytán az egyházbeli jórend mindig megköveteli, hogy legyenek 
— profán szóval élve — hivatásos evangéliumhirdetők, hivatá
sos „egyházi szolgák”, mai közbeszéd szerint: lelkészek. — 
Ezzel a gondolatsorral már el is jutottunk ahhoz a szintén 
megfontolandó kérdéshez, hogy használjuk-e az egyházi mun
kások egyik csoportjára a laikus szót. Javaslom, hogy ne hasz
náljuk többé! Egyenesen örvendetesnek tartom, hogy a Lelki- 
pásztor márciusi számában Benczúr László és Veöreös Imre írásai 
rávilágítottak az e szó körüli zűrzavarra. Mi eddig laikus munkán 
leginkább , olyan munkát értettünk, amelyet az egyházban, 
nem-lelkész, nem-lévita, nem-vallástanárnő, nem-diakonissza vé
gez. Külföldön ma kezdenek olyasmit érteni rajta, amit Veöreös 
Imre így akart közérthetőbben kifejezni: „keresztyén hivatás- 
misszió. ”De a magyar nyelv körén belül is megszívlelendő az a 
tény, hogy a köznyelvben a laikus hivatásonkíviilit, fel-nem- 
készültet jele,nt. Tehát ilyen mértékkel mérve méltatlanság esik 
azon, aki alaposan, esetleg vizsgázottan felkészül a vasárnapi 
iskolai munkára, és mégis laikus-munkásnak nevezzük. S nem 
utolsó sorban kell meggondolnunk: azt, hogy bár az egyházon 
kívül csak hivatásonkívülit jelöl a szó. az egyházon belül őrzi 
a pápás kovászt: a klérus és a laos, plebs, nép közti „rendi” kü
lönbséget. Ne beszéljünk hát többé laikus-munkásokról, hanem 
keressünk az evangélikus egyház életébe beleülő szavakat az egy
házi munkásokra, s addig is, amíg jobbakat nem találunk, be
széljünk „hivatásos” („élethivatású”) és „nem-hivatásos”, „önkén
tes” egyházi munkásokról.

Sólyom Jenő dr.

Komoly szó az ifjúsági munkáról
Nincs még egy munkaterület, melynek annyi nyitott kérdése lenne, 

mint az ifjúsági munkának. Azt kell mondanunk, hogy megoldani és 
nyugvópontra vinni sohasem lehet. Amikor azt hinnénk, hogy egyes kérdé
sek megoldódták, — jön az újabb generáció s ismét felujulnak. Viszont 
sok kínzónak és nyugtalanítónak vélt probléma simul el magától. A hely
zetnek ez a lezárhatatlansága egyrészt az ifjúság rendkívül érzékeny lelki 
telítettségéből, másrészt az ifjúsági munka természetéből adódik,

Az itt következő néhány gondolatban tisztulási, helyesebben egy, az 
igazságnak megfelelőbb elindulási folyamatnak alapját szeretném megraj
zolni, már csak azért is, mert szükséges, hogy az összes erők egy irány
ban hassanak. Célomat elérem, ha a jövőben ehhez a kérdéshez nyugod- 
tabb légkörben tudunk hozzányúlni.

Az ifjúsági munka vonalán a „KIÉ vagy nem KIÉ”-kérdés foglal
koztatta sokáig lelkészi karunkat. Van tábora köztünk a KIE-nek, és 
van az ellenzőinek is. A jelen pillanatban úgy látszik, az utóbbinak erő
sebb a tábora. A KIÉ evangélikus ága munkásainak és képviselőinek
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magatartása, munkamódszere a leghatározottahb ellenvélemény kialakítá
sára adott okot. Itt-otf. szinte bojkott alá vették és az ifjúságot elzárják 
előle. Mivel a helyzet ennyire elmérgesedett, szükséges annak megállapí
tása. milyen okok működtek közre, hogy ez a helyzet állhatott elő?

1. A legtöbb megoldatlan 'kérdés kétféle nézőpontnak alkalmazásának 
következménye. Másként nézi az ifjúság közötti munkát a KIÉ jelenlegi 
tábora és másként az egyházi munkások, az ifjúsággal foglalkozó lelké
szek. Az EK IE  képviselői az ifjúság oldalúról szemlélik, ezért minden 
tevékenységüket ez a szemlélet határozza meg. Innen magyarázható meg, 
hogy miért foglalnak el sokszor nagyon radikális és méginkább kellemet
len álláspontot az egyházzal szemben. Az ifjúság helye, tevékenysége és 
igénye szempontjából beleakadnak sok olyan hibába és fogyatékosságba 
az egyházi élet vonalán .amely a bírálat tényét váltotta és váltjai ki 
belőlük.

Az egyházi vonalon állók az egész ifjúsági munkát és magát az 
ifjúságot is az egyház szempontjából veszik figyelembe. A gyülekezeten 
keresztül, annak igényével együtt szemlélik a munkát. E tekintetben olyan 
ifjúsági munkát akarnak, amely a gyülekezet felé irányul, eredményeivel 
azt gazdagítja. Erről a nézőpontról látszik a KIÉ forradalminak, destruk
tívnak, amely minden kötelező tisztelet hijjával, a bírálat fütykösével 
jókorákat suhint az egyház érzékeny pontjaira s mint a megszállott, nem 
törődve sem intéssel, sem vádakkal, a vele szemben megnyilatkozó ellen
szenvvel, megy a maga helyesnek tartott útján.

2. A megoldásra váró kérdések szülőanyja másodsorban a munka- 
módszerbeli vélemény-eltérés.

Az EKIE képviselői szakítottak a KIÉ évtizedek által kialakított 
módszereivel, amelyek mindig az ifjúság egészére tartottak számot, annak 
megnyerése érdekében széles, az ifjúság számára járható útat nyitottak. 
A már nem a merítőháló nagy felületeket átfogó módszerével já r az 
ifjúság között, hanem a horgászó ember türelmével egyes, előre kiszemelt 
ifjakat akar döntéshez vinni Krisztus mellett. Lemondott mozgalmi jelle
géről, nagyon szűk körre korlátozta tevékenységét is. Elzánkózott a nyil
vánosság elől is, lemondott a saját sajtójáról, de a kínálkozó lehetőséget 
sem használja fel, hogy a mozgalom iránt az érdeklődést megtartsd 
és fokozza.

Az egyházi vonal ezzel szemben azt a KIÉ munkát akarja, amely
nek van szava és mozdulata a gyülekezet egész ifjúságához. Nemcsak 
egyesekkel — aikik e világ szellemétől úgyis elszakadtak, hanem a. füttyös, 
nótázó, ivó és svingelő ifjúsággal törődik elsősorban. Mozgalmat akar, 
amelynek van vonzása és olyan hatása, amely alól nem vonhatja ki magát 
senki sem. Erőteljes, mindenhova elérő ifjúsági missziót akar, amely 
elér a csak e világgal foglalkozó ifjúhoz is. A mértéket nem helyezi 
olyan magasra és igénye sem olyan nagy, hogy ne lenne fontos neki a 
legminimálisabb érdeklődés is az egyház dolgai után. Igénye ez: nyissa 
olyan szélesre az ajtót, amelyen a gyülekezethez tartozó minden ifjú 
befér. A gyülekezet lebegjen előtte, annak szükségletei határozzák meg 
a munka irányát és tempóját is. Olyan ifjúsággal, amely állandóan ug
rásra készen áll és örökké hibák után szaglász, nem tud mit kezdeni.

3. Végül egy harmadik különbözőség, amely a meg nem oldott kér
dések mögött van: az ifjúsági munka célját illeti.

A KIÉ ma ébredést közösséggé lett, vagy legalább is útban van e 
felé. E tekintetben meg kell állapítani, hogy mélyebbre tudott nyúlni,
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mint a gyülekezeti evangélizáció. Az ifjúság lelki ébredésének nagyon, 
jellemző vonása a forradalmiság. E vonás magyarázza meg radikálízmu- 
sát és sokszor gunyoros hangját. A Biblia ismeretének gazdagsága sok
szor egyenesen megdöbbentő. Éppen emiatt igen sokszor kellemetlen per
ceket szerez a teológiai normákkal megkötött és irányított lelkész szá
mára is.

Az egyházi vonal a KIÉ e célkitűzését nem szívesen látja. Meg
elégszik azzal, hogy a gyülekezet lelki színvonala legyen az ifjúsági 
munka számára az elérendő cél. A felébredt fiatalság fokozottabb lelki 
igényeit, nem tudja kiszolgálni. Nem prófétákat akar, hanem használható 
egyháztagokat. A lelkileg felébredt ifjúságtól azt várja ,hogy teljes hit
tel és erővel a gyülekezet lelki-alvóit ébresztgesse, nem pedig, hogy suty- 
tycmban teológiai studiumökat folytatva, adandó alkalommal hátulról 
ledöfje őt. •

1gy áll röviden összefoglalva a helyzet az ifjúsági munka frontján. 
Az elmondottakból azonban egész határozott, megszívlelésre méltó ered
mények adódnak.

A KIÉ számára ennyi:
Tisztázza a maga számára is, hogy egyházunk ifjúsági munkája 

akar-e lenni továbbra is, vagy sem? Ha igen, akkor vegye fel az egész 
evangélikus ifjúság misszionálásának gondját, tevékenységében, módsze
reiben- forduljon vissza oda, ahonnan elszakadt, t .i. a KIÉ alaphoz. 
Munkájában, mint egyházi ifjúsági munka, a gyülekezeti szempontokat 
érvényesítse - mindenekelőtt. Ne akarjon több lenni, mint amire rendel
tetett. Nem ébredési közösségnek, hanem ifjúsági missziói munkának kell 
lennie. Csak a maga feladatát lássa és ne akarjon olyon kérdéseket meg
oldani, amik nem tartoznak rá. Elégedjék meg ű kevéssel is, ne csak a 
kiválasztottak, hanem az elesettek is érdekeljék. Ne zugolyában, hanem 
az egyház nagy nyilvánossága előtt építse ki az evangélikus ifjúsági 
munka frontját.

Az egyházi vonal számára pedig ez az eredmény levonása ajánlatos:
A KIÉ az elmúlt évtizedek legjelentősebb ifjúsági mozgalma, volt. 

Hatásának leméréséhez elég csak arra a tényre rámutatni, hogy az egy
ház belmissziói munkájának a bölcsője nálunk is a KIÉ volt. Ébredési moz
galom volt lényege szerint mindig. A tömegben a néhány felébredt mun
kálkodó tag szinte elveszett, de a munka terhét mindig, ezek hordozták. 
Az ifjúsági munka ma már kinőtt a ping-pong-korból, egészen komoly 
eledelre is szüksége van az ifjúságnak, amelyet ha a gyülekezet megadni 
nem tud, elmegy oda, ahol ezt megkaphatja. A túl alacsonyra tűzött cél 
mocsárba, csődbe visz. Örülnünk kell annak, hogy a KIÉ a legnagyobb 
igényt támasztotta az ifjúsággal szemben s ezzel megadta a lehetőséget 
arra, hogy komoly, az egyház számára is értékes gyümölcsöt termő ifjú
sági mozgalom indulhasson útjára. Soha se ijesszük el magunktól az 
ifjú-prófétákat, akikben komoly felelősség él az ifjúság ébresztése tekin
tetében. Szálljunk le a tekintély magas lováról és a szószék karfájába 
se kapaszkodjunk, amikor ,az ifjúsághoz közeledünk, mert ez az út ma 
járhatatlan. Ne süssük rá az eretnekség bélyegét senkire se, csak azért, 
mert az Isten akaratából, az ő világából többet látott meg az Ö kegyel
méből, mint mi. Szabad alázatosaknak lennünk az ifjúság előtt is!

Erős Sándor.
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Egyes programm vagy négyes programm?
Iskoláink államosítása a küszöbön. Mi lesz az ifjúsági munkánkkal? 

Az alábbiakban néhány irányvonalat szeretnénk meghúzni, — hogy ma
gunk is tisztábban lássunk.

1. Folyamatos munkára van szükség. Haszontalan erőpazarlás fun
damentum nélkül házat építeni. Az ifjúsági munka fundamentuma pedig 
a vasárnapi iskola és a serdülőmunka. Még az is nagy veszteséggel járó
érvágás, ha a vasárnapi iskolásokat konfirmáció után szélnek eresztjük: 
3—4 évig kallódjatok, hadd vesszen oda mindaz, amit az ige épített a 
vasárnapi iskolában bennetek. Majd aztán jöhettek az Ifjúság közé... 
Sajnos ez a gyiilekezteink túlnyomó többségének szóbelileg ki nem feje
zeti gyakorlata.

2. Mi a munka célja? Az elmúlt esztendőkben kemény hadakozás 
folyt sokhelyütt: egyes programm, vagy négyes programm? Az egyház 
Üra most úgy látszik igen jó „teológust’ állít a porondra a kormányzat 
személyében és ők nemcsak az egyház egészének hozzák tudomására: 
törődj a magad dolgával, az ige hirdetésével, a lelkek megmentésével, 
hanem tudomására fogják hozni ezt egyházi ifjúsági munkánknak is. 
Szórakozni lehet az EPOSz-ban, művelődni hasonlóképen, vagy akár a 
szabadművelődési keretek felhasználásával, aki pedig a lelke üdvösségének 
dolgával törődik, az menjen az evangélikus ifjúsági összejövetelre — ott 
más nem is történhetik. Ennek az álláspontnak mindig határozottabb 
érvényesülésével számolnunk kell.

A körülöttünk kialakuló helyzet. Isten intése ifjúsági munkánk szá
mára, mivel az igéből nem voltunk hajlandók elhinni és tudomásul venni, 
hegy nekünk egy missziónk van csak az if júság felé és ez nem a kultúra 
és nem a nemes szórakozás missziója, hanem a bűnösöket menteni akaró 
Krisztus missziója. Az ifjúsági munka az ifjúság ébresztésének szolgálatát 
vállalja, hogy az ifjúságnak is közössége legyen Jézus Krisztussal.

3. A vasárnapi, iskolai munka az iskolák államosításával különös je
lentőséget kap. Az elmúlt esztendőkben ez a mozgalom nagy lendülettel 
fejlődött egyházunkban. Talán az egyetlen munkaterület, ahol megtörtént 
némiképen a felkészülés a jövőre. Önkéntes munkások szolgálata. Igen 
nagy súlyt kell helyeznünk arra, hegy minden gyülekezetben akadjanak 
a gyermekmunkáért felelős egyháztagok, akik a szolgálatot hétről-hétre 
vállalják Jézusért és a gyermekért. Az eddiginél is sokkal nagyobb erő
vel kell a vezetőképzés munkáját végeznünk. Az ősz folyamán egyház
megyénként egy-egy vasárnapi iskolai vezetőtanfolyam megrendezését ter
vezzük Dunántúlon.

Félreértések elkerülése végett szükségessé vált a mozgalom elneve
zésének megváltoztatása. A világmozgalcm és magyar református testvér
mozgalmunk ebben már előttünk járnak.

4. Ifjúsági munkánk eddigi szerkezetében kiáltó hiány aolt a ser- 
dülömunka. Gyakorlott munkásai és kialakult módszere ennek a munkának 
egyházunkban nem igen vannak. Ahol végeznek ilyen munkát, sgy-két 
esztendeje végzik. Legtöbb helyütt nem is gondolnak arra, hogy ilyen 
munka létezik és végezni kellene! Sürgős tisztázásra várnak ennek a 
munkának a kérdései és még sürgősebb, hogy minél többen legyenek, akik 
nem várnak központi bizottságok elvi tisztázásaira és egyházfőhatósági 
rendelkezésekre, hanem megértik, hogy serdülőkorú ifjúságunkat nem 
szolgáltathatjuk ki ige nélkül a világnak! Az államosított iskolák ifjú
sága felé különös szeretettel kell vinnünk az igét. Az „egyes programm-
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nak” ezen a ponton sem merev vaska lapossággal kell nevetségessé tenni 
az igét, hanem az egyház átütő eleven evangéliumát kell a serdülőkorú 
ifjú nyelvén megszólaltatnia.

5. Az ifjúsági munka a kételkedés korában élő ifjúság felé irányul. 
Ezért van szükség Isten Szentlelke által világosságra jutott vezetőkre, 
akik világos, tiszta tanítást tudnak adni. Ez az ifjúság kritikus ifjúság, 
ezért szükséges, hogy egészséges keresztyén egyéniség legyen :a vezetőjük. 
.Ez az ifjúság korának rendkívül erős itesti kísértéseiben küzködiik, — ezért 
van szüksége melegszívű pásztorra, aki utánamegy és megérti, minden 
ifjúi merevségét, belső kínlódását, erőtelenségét és krisztusi szeretettel 
pásztorolni tudja. Ez az ifjúság az ifjúkor nagy vállalkozó korát éli, 
amely előtt nevetséges minden nyárspolgári, kicsinyes és szőrszálhasogató 
keresztyén'ség, de amely oda tud állni _a radikális, határozott és lendü
letes keresztyénséghez; élet kell neki!

Az egyes programon alapján állunk. Méltán (Szegezik nekünk a kér
dést: mit tudtok csinálni mindig a Bibliával? Akinek a számára nem elet 
és erő, annak valóban érthetetlen is marad és sosem tudja elképzelni, 
hogy az ifjúságot le tudja kötni és maradéktalanul meg tudja hódítani 
Isten igéje. Azdk számára, akik ezen az úton el akarnak indulni, segít
ségül hadd írjuk le itt az „egyes programmnak” nemrég megtörtént 
beszélgetésből leszűrődött A módszerét.

a) Egyéni lelkipásztorolás. A felelőtlenséget vetik legtöbbször az 
„egyes programm” szemére: „kiesik így a kezünkből az ifjúság" (noha 
sohasem volt a kezünkben), „másfelé megy szórakozni” stb. Az igétől, 
elidegenedett ifjúság számára azonban Jézus sem rendezett görög tragé
diákból előadássorozatot, 'hanem pásztorolta őket. A tanítványait is erre 
küldte. Az egyes programm bál-miféle ifjúsági munkaalkalmának — a 
vasárnapi iskolai és serdülőmunkán kívül — a Krisztus szeretetével át
fűtött szív lelkipásztori gondozása az alapja. Enélkjil valóban felelőtle
nül ki vannak szolgáltatva ifjaink a világnak. Ez azonban papi segéd
lettel végrehajtott „egyházi ifjúsági ping-pong csaták” mellett is fennáll. 
Lelkipásztori szolgálatot az ifjúság között! Utcán, otthon, ahol megtalál
juk őket. Ne féljünk e beszélgetést a kínálkozó kapcsolóponton Isten or
szágának dolgaira terelni. Ez a szolgálat szükségszerűen odavezet — ha 
a szolgálatot Isten felhasználja Szentlelke által, —- hogy pásztorával 
együtt olvassa az igét és együtt imádkozik az ifjú. El kell jönnie azután 
az időnek, hogy két ifjút, akivel eddig külön-külön beszélgetett, egyszerre 
hív magához és hárman lesznek már együtt. Aztán eljön annak is az 
ideje, hogy sokan lesznek. Ez nem zárt közösség, hanem a pásztori szere
tet nevelgető bölcsesége. Ha hitetlen, egészségtelen ifjúsági közösségünk 
van, nem jó az alig életre kapott kis palántát a köves terméketlen talajba 
kiültetni —• halálra ítélve!

b) Meghirdetett összejövetelek. Ezek bibliaórai, vagy bibliakör! kö
zösségek. Nem szabad félnünk az ige üzenetének határozott és világos 
hirdetésétől. Nem kell félnünk attól sem, hogy esetleg a más okokból oda- 
tódiulók tönkreteszik ezt az alkalmat: az ige szelektál. Az igével kezdjük 
és az ige mondanivalóját igyekszünk közelvinni az ifjúság életének kér
déseihez.

e) Beszélgetés az ifjúsággal. Ezeken az összejöveteleken nem az igé
ből indulunk ki. Engedjük, hogy az élet gyakorlata tegyen fel nekünk 
kérdéseket. De a beszélgetés folyamán meg kell érkeznünk a végállomásra, 
amely az igét szólaltatja meg. Erre adtunk példát a Lelkipásztor 1948. 
február havi számában.
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d) 1 fjaik munkába állítása. — Ez már nagyon nagy ajándéka Isten* 
nek, ha a szolgálatnak végzésére alkalmas fiatalok is vannak. Ezért 
imádkoznunk különösen sokat kell és ki kell építenünk a vezetőképzést. 
Nem mesterfogások megtanítására, hanem az igében való komoly elmé- 
lyedésne van szükségük a vezetőknek.

Tehus Ottó.

Liturgikus magatartás
S z ó s z é k i  s z o l g á l a t

Az apostoli üdvözlet után következik az alapige felolvasása. 
Ennél ugyanazokat a szempontokat kell irányadóknak tekinte
nünk, mint az oltári lekcióknál. Természetes, de ünnepélyes han
gon olvassuk az igét, miközben a szavakat értelmük szerint hang
súlyozzuk.

Az igehirdetés alatt tanúsítandó magatartásról következők 
a homiletikával érintkeznek. Mégis szükséges, hogy itt is szóba- 
kerüljön néhány elvi szempont. Az igehirdetés liturgiánk szerves 
része és külső hangjának, valamint az igehirdető magatartásának 
összhang-ban, kell lennie az oltári szolgálat emelkedett, ünnepélyes 
hangjával és módjával. Ez már a tárgyból is következik. De a 
liturgia egységének is tükröződnie kell a liturgikus személyének 
az oltár előtt és a szószéken egyformán helyes, tárgyszerű visel
kedésében. Aki tudja, hogyan forgolódjék az oltár előtt és ehhez 
tartja is magát, a szószéken is igyekszik majd elkerülni min
dent, ami az istentisztelet e két része között hang, jó értelemben 
vett hangulat tekintetében valami bántó törést vonhatna maga 
után. Ugyanez áll megfordítva is„

A helyes szószéki magatartás első feltétele az igehírdelő 
alapos készülése. Akadozás, kínos szünetek, meg-megismétlődő 
nyelvbotlások, megkezdett mondatok végnélküli bonyolódása, be
fejezetlenül maradása, vagy logikátlan befejezése készületlenség 
jelei és természetesen' a liturgia ünnepélyes, emelkedett jellege 
ellen is vétenek. Ezért liturgikus szempontból is meg kell köve
telni, hogy az igehírdető gondosan memorizálja igehirdetésének 
szövegét. Igazán nagy igehírdetők akkor is megteszik ezt, ha a 
szöveget írásban nem is dolgozzák ki szóról-szóra. Természetesen 
nem szükséges a szolgai ragaszkodás a gondosan előkészített szö
veghez. De csak az ilyen lelkiismeretes készülés adja meg a szük
séges biztonságérzést és zárja ki a kapkodást, valamint azt, 
hogy az igehirdető a gyülekezetnek is kínos zavart okozzon.

Se kidolgozott prédikációt, se pedig vázlatot ne vigyünk 
magjaikkal a szószékre. Ha magunk elé tesszük azt, akkor is 
bele-beletekintünk, ha történetesen nem volna erre szükség. Ha 
könyvbe rakjuk, vagy éppen a köntös alá kabátzsebbe, keresgé
lése az adott pillanatban csak fokozza a zavart.
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Az igehirdetésben idézett igéket betanuljuk és emlékezetből 
idézzük!

Az igehirdetés előadásáról általában megkövetelendő, hogy 
legyen az az Isten Szentleikétől megihletett igehírdető természe
tes előadása. Jellemezze fesztelenség, mesterkéletlenség, de ugyan
akkor komoly fegyelmezettség is. Különösén kisebb gyülekezet- 
iben már a külső helyzetből is adódik, hogy bizonyos közvetlenség 
sző láthatatlan szálakat az igehírdető és az igét hallgató gyüle
kezet között. Nehezebben születik ez meg, de mégis érvényesülnie 
kell az igehirdetésben nagy templomban,és nagy gyülekezet előtt 
is. Ez az igehirdetés bizonyságtevés-jellegből is következik é,s ez 
a közvetlenség az oltári szolgálatétól eltérő színezetet is ad a 
szó,széki szolgálatnak. De az igehirdetésnek ugyanakkor szükség- 
képen, ugyanígy kidomborodó objektív jellege megkívánja a szub
jektivitás' áthághatatlan határain őrködő fegyelmezettséget is.

Ennek először is a hang kezelésében kell érvényesülnie. 
Nem lehet eléggé küzdeni az ellen a veszély ellen, hogy az ú. n. 
szószéki hang („Kanzelton”) eltorzítsa természetes hangunkat. 
Ez a veszély kivétel nélkül fenyeget minden igehírdetőt. A szó
széki hang hol kellemetlen éneklő hangban jelentkezik, hol síri 
monotoniában, hol a mondatok végén a hang furcsa felemelésé
ben, ellentétben annak természetes leereszkedésével, hol elmosó
dott mássalhangzók indokolatlan odabiggyesztésében magánhang
zókhoz és még számtalan más változatban. Egészen mentesnek 
még a legenyhébb szószék i hang-modorosságtól is talán egyikünk 
sem mondható. De amennyire csak lehet, szakadatlanul küzde- 
nünk kell ellene szigorú önmegfigyeléssel, fegyelmezettséggel és 
azzal, hogy hálásan fogadunk minden idevonatkozó jóindulatú 
megjegyzést a gyülekezet köréből. Ilyen bírálat, ha elhangzik, 
persze nem esik jól hiúságunknak, mint a dicséret a „szép” 
prédikációért, de százszorta értékesebb ennél.

A  beszéd ütemének tekintetében is vigyáznunk kell ma
gunkra az igehirdetés alkalmával is. A szavak érthető kiejtése 
céljából tartózkodni kell a hadarástól, de óvakodni kell attól is, 
hogy túllassú beszéd ne ölje meg az érdeklődést és ne ringassa 
álomba a híveket. Magától értetődő, hogy az előadás üteme vál
tozik egy igehirdetésen belül is az egyes szakaszok főleg érzelmi 
tartalmának hatása alatt. De határozottan rossz szokás, ha indo
kolatlanul lódul neki egyszer-egyszer az igehírdető. hogy azután 
szinte kifulladva, a tartalom szempontjából megint indokolatla
nul, az ellenkező végletbe essék. Az egész előadásra természetesen 
az igehírdető vérmérséklete is rásüti a maga bélyegét. Tempera
mentumunk joggal érvényesül előadásunkban, ha másképen, 
volna, ez volna természetellenes. De maradjunk urai tempera
mentumunknak is!

A  hang erőssége szempontjából is szükséges az önuralom. 
Ha suttogunk, mintha csak magunknak beszélnénk, épen, úgy
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vétkezünk, mint amikor rikácsolunk, úgyhogy ijedten rezzennek 
össze a hívek. A túlhangos bestédet különösen könnyen lehet 
megszokni, ha egyébként .bírjuk hanggal. Bemutatkozó beszéd 
alkalmával néha meg is történik, hogy a hang erőssége dönti el 
a pályaválasztást egy-egy jelölt javára. Pedig nem mindig a.z a 
jó pap, akinek hangjától megremegnek a templom falai. Litur- 
gusnak semmi esetre sem jó az ilyen! Hanem jó az, aki olyan 
tisztán tagolja a szavakat, hogy csendes beszéd mellett is érthe
tők mindenütt.

Az igehirdető testtartásában is érvényesülni fog- a vérmér
séklet, hasonlóképen a taglejtések, valamint az arckifejezés te
kintetében is. Ezen a téren azután még fokozottabb mértékben 
szükséges, hogy fegyelmezzük magunkat. Elsősorban a túlságos 
mozgékonyság ellen kell kiizdeniink, bár a mozdulatlanságban 
megmerevedett igehírdető épen olyan bántó jelenség, mint a 
folyton izgő-mozgó, forgolódó-ugrándozó. Maradjon testtartásunk 
természetes a szószéken is, Itt is fennáll az a veszély, hogy meg
szokjunk egy-egy állandó jellegű mozgást. Ilyen rossz szokások 
az ütemesen előre és hátra ingás, lábujjra emelkedés és sarokra 
visszahelyezkedés, hol jobbra, hol balrafordulás (hogy a gyüleke
zet egyik része se érezze magát mellőzöttnek!), a beszednek indo
kolatlan fejbólintésokkal való kísérése stb.

A  taglejtések,  gesztusok alkalmazásának kérdésével kapcso
latban idézzük Schopenhauer megállapítását: „Kísérik a beszédet, 
mint a szabályszerűen fel-felhangzó alapbasszus a melódiát és 
arra valók, hogy miként az, emeljék annak hatását.” Tanulságos 
ez a megjegyzése is: „Elvont szabályokat ezen a téren sem lehet 
felállítani. Legfeljebb néhány alapvető vonást lehet megállapí
tani, amilyen pl. az, hogy a gesztus nem követi a szót, hanem 
inkább közvetlenül megelőzi azt, hogy mintegy előre jelezze és 
felhívja rá a figyelmet.” Főszempont ebben a tekintetben is a 
természetesség és mesterkéletlenség szempontja. Ha egészen ma
gától születik meg a gesztus, úgyhogy az igehírdető szinte nem 
is tudja, hogy gesztikulál, hihetetlen kifejező erő rejthetik benne 
és szemléltető erejénél fogva megkönnyítheti az elmondottak 
megértését és megsokszorozhatja azok erejét. Nagy szónokok 
(világiaknak is) hatásának titka sokszor jórészt gesztikulálásuk 
kifejező erejében, szinte virtuozitásában keresendő. Viszont ha 
a gesztusok erőltetettek, és amellett túlsűrűk, bántok. Eblmn a 
tekintetben is áll, hogy bizonyos tehetség a feltétele a helyes, az 
igehirdetés szolgálatában szerepet játszó gesztikulálásnak. Akinek 
ez a tehetség nem adatott meg. inkább ne erőltesse a dolgot. 
Schleiermacher és Gérock pl. állítólag sohasem gesztikuláltak. 
Jelenkori hazai neves igehírdetőink között is vannak, akik alig 
élnek gesztussal. Lehet az előadás taglejtések nélkül is eleven és 
kifejező. Viszont groteszk mozdulatok mellett elveszhet a fensé
ges tartalom is, ha a gesztusok kellemetlen módon önálló életet
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élnek és a beszéd tartalmától azzal vonják el a figyelmet, hogy 
nevetésre ingerelnek, vagy legalább is furcsa ámulatba ejtenek. 
Feltétlenül tartózkodjunk attól, hogy bizonyos gesztusokat meg- 
szotkjunk, és azután állandóan használjunk, akár helyénvalók 
akár nem. Mértékük is feleljen meg a helynek és az alkalomnak. 
A fej magassága fölé ne emelkedjék a kéz. A magasban szétter
pesztett ujjakkal, vagy ökölbe szorított kézzel való hadonászás 
természetes lehet népgyűlésen, de visszatetsző a templomban.

Fegyelmezzük arcunk kifejezését is. Az igehirdetésben kife
jezésre jutó érzelmek természetesen visszatükröződnek arcunkon 
is. De ne szokjunk meg bizonyos fintorokat. Állandóan összerán
colt homlok épen úgy nem illik az ige hirdetőjéhez, mint az 
állandóan szája körül játszó mosoly.

Végül külön, még néhány szót kezünk tartásáról, amikor 
nem gesztikulálunk. A fesztelen magatartáshoz tartozik, hogy 
kezünk helyzete az igehirdetés alatt ne legyen kezdettől végig 
mereven ugyanaz. Nyugodhatik a szószék peremén, összekulcso- 
lódhatik, természetes módon leereszkedhetik oldalunkon. A köntös 
zsebébe ne süllyesszük.

Mindezeket azért mondottuk el, hogy eszméltessenek szószéki 
liturgikus magatartásunk felülvizsgálásában. Ha rábukkanunk 
modorosságra, rossz szokásokra, amelyek már valósággal beideg- 
ződtek, ne nyugodjunk ebbe bele akkor sem, ha évtizedek alatt 
már a gyülekezet is megszokta, amit  mi megszoktunk. Alig 
hihető, hogy megbotráiikoznék rajta, ha megváltoznék rajtunk 
valami, aminek elviselése kezdetben neki sem volt könnyű.

Budaker Oszkár.

Mi az e xommunicatio a római katolikus egyházban?
Nekünk, evangélikus lelkészeknek is szükségük van arra, hogy leg

alább nagyjából tudjuk, mi az excommunicatio a római katolikuls egy
házban. Sok a téves nézet róla. Ezek a téves nézetek könnyűszerrel zavar
hatnak bennünket lelkipásztori munkánkban, hamis példavevő tervezge- 
tésre csábíthatnak az egyházfegyelem terén, sőt — a legutóbbi hetek 
tanúsága szerint — még a napilapok olvasása közben is akadályozhatják 
tisztánlátásunkat.

A mai magyar nyelv az excommunicatio helyén kiközösítést mond, 
ennek megfelelően kiközösít ettröl szoktunk beszélni. De ezek a kifejezések 
voltaképpen ellenkeznek a magyar észjárással. Ahogyan a magyar ember 
„kinyitja” és „becsukja” az ajtót, nempedig „kinyitja.benyitja”, „be- 
csukja-kicsukja” ugyanúgy nem „kiközösít” abból, ami közös, hanem „ki
rekeszt”. Kétségtelenül megvan ezeknek az idegen észjárású szavaknak 
az az előnyük, hogy éreztetik, miről is van szó: valami közösből, valami
féle közösségből való kirekesztésről. A nyelvi pert el nem döntve, hasz
náljuk mi teológusok az eredeti latin szavakat, ez is segít bennünket a 
helyes ismeretben.

Az excommunicatio a római katolikus egyházban a communicatio- 
ból való kirekesztés, az attól való megfosztás. Az excommunikálttal az



egyház nem „közöl” bizonyos javakat, mondhatnánk így is: nincs vele 
„közlés”, különböző mérték szerint. Tehát nem az egyházból való ki
rekesztés! A kánonjog kifejezéseivel élve, olyan „gyógyító büntetés”, 
amely kizár a hívek közösségéből bizonyos, pontosan megállapított követ
kezményekkel. A exkommunikáltak részint „kerülendők”,, részint „tűrtek”; 
ehez képest különböznek egymástól a következmények. Minket leginkább 
a tűrt, mégpedig közelebbről az egyszerűen tűrt exkommunikáltak dolga 
érdekel. Az ilyenek büntetése ú. n. „önmagától beáll” büntetés, olyan, 
„mely a bűncselekmény elkövetésével önmagától beáll’ magának a  tet
tesnek kell magán végrehajtani bírói marasztaló ítélet bevárása nélkül, 
csak megállapító ítélet válhat néha szükségessé.” Nem vehetnek részt az 
istentiszteleten, kivéve a prédikációt, a passzíve résztvevőket azonban 
nem kell eltávolítani; nem járulhatnak a szentségekhez; nem részesül
nek a búcsúkban, a szent misék gyümölcseiben s az egyház nyilvános 
imádságaiban; el vannak tiltva az egyházi jogi cselekvényektől stb. De 
ők is tagjai az egyháznak, és megmaradnak kötelességeik! Mi, a római 
katolikus egyház szemében eretnekek, a szkizmatikusokkal és hithagyók- 
kal együtt, voltaképpen mind ilyen tűrt exkommunikáltak vagyunk.

Minket általában a vegyesházasságok révén érdekel az excommuni- 
eatio, és ennek folytán rendszerint csak annyi van a tudatunkban, hogy 
az exkommunikált nem gyónhat és nem áldozhat. Innen származik a csábí
tás a példavételre: hasonló esetűeket ne eresszünk úrvacsorához. Minden 
más teológiai meggondolást felfüggesztve, ebben az összefüggésben lás
sunk meg legalább annyit, hogy a gyónástól és áldozástól való eltiltás 
a római katolikus egyházban csak a legszembetűnőbb és a római .kato
likusok számára legfájdalmasabb büntetés, de nem ennyi az excommuni- 
catio, hanem annál több. A gyónástól, szabatosan szólva: a bűnbánat 
szentségétől való eltiltás ugyanis a római katolikus egyház felfogása sze-i 
rint, azzal a következménnyel jár az exkorrimunikáltra, nézve, hogy nem 
bocsáttatnak meg a bűnei. (Kritikailag szólva: hasztalan hallja az evan
géliumot, hasztalan bánja a bűnét, hasztalan hisz a Krisztusban, nincs 
bocsánat bűneire, mert a pap nem oldozza fel.) Ezért van más súlya, 
hatása, ,,sikere” a római katolikus egyházban a gyónástól való eltiltós- 
natk, és ezért súlytalan, hatástalan, legfeljebb szórványos, múló sikerű 
nálunk az úrvacsorától való eltiltás. (De minthogy mi már a reformáció
ban kétségtelen határozottsággal kivetettük az egyházból a külön papi 
-rend hatalmára épített, űdvösségosztő berendezkedést, ezért — világos! — 
most sem fogjuk például venni a római katolikus egyház hatalmaskodó 
rendtartását, hanem ezután is a magunk módján, a Krisztus evangéliu
mából tájékozódva, fogjuk táplálni az egyház tagjaiban az egyház közös
sége iránti hűséget. Nem felejtjük az egyháztörténelem tanulságait!)

Ugyancsak a „gyógyító büntetések” csoportjába tartozik, de az 
excommunicatiotól világosan különbözik az interdictum és a suspensio 
Az interdictum (egyházi tilalom) eltiltja a híveket — az egyházi közös
ségben meghagyva — bizonyos lelki javaktól. A suspensio (felfüggesztés) 
csak 'klerikusokra alkalmazható büntetés: eltiltja a klerikust hivatalától 
vagy javadalmától vagy mindkettőtől. Annak a plébánosnak az esetével 
kapcsolatban, akiről a napilapok az elmúlt hetekben sokat írtak, egy
szerre esett szó az exeommunicatioról és a felfüggesztésről, ezért kíván
kozik ide az utóbbinak a rövid ismertetése. Ajánlatos vele kapcsolatban 
emlékeznünk arra, hogy nálunk is megvan a hivataltól való felfüggesztés 
intézménye. S. •/.
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E g y h á z i táj ék o ztató

Barth Károly
és a magyar egyházpolitikai helyzet

— 1 —
Református egyház a ,,vasfüggöny mögött“

Ezen a címen jelent meg Barth Károly beszámolója magyarországi út - 
járói a Basler Kuchenbote c. egyházi lapban. Rólunk, evangélikusokról nincs 
szó a beszámolóban, mert Barth Károly a magyar ev. egyház vezetőivel 
hivatalosan nem érintkezett; mindvégig a ref. konvent vendége volt. Mindaz 
tehát, amit ír, csak a református egyházra vonatkozik. Tanulni azonban 
nekünk is nagyon sokat lehet és azt hiszem — kell is belőle. A beszámoló 
fontosabb részleteiben így hangzik:

— A magyar ref. egyház meghívott erre az útra. Feladatom abból 
állott, hogy előadásokat tartsak teológusok, professzorok, lelkészek és a 
nagyközönség előtt. Az ottani egyháznak szinte minden vezető egyéniségé
vel beszéltem. Találkoztam azonkívül Tildy elnök úrral is, aki szívélyesen és 
őszinte melegséggel fogadott.

— -Döntő benyomásom erről az országról jó, felvillanyozó és meg
örvendeztető, — minket svájciakat pedig némikép megszégyenítő benyomás. 
Különösképpen ugyanis ott sokkal több nyugodt és vidám embert találtam, 
mint Bázelben. Komoly, égető és valódi kérdésekkel foglalkoznak. Ügy talál
tam, hogy a politikai kérdésekkel szemben nem viseltetnek olyan idegessége 
gél, mint idehaza a bázeliak, akik úgy látszik ezt az idegességet elkerülhe
tetlennek látják. Sok meggyőző alázatot és türelmességet találtam, ébersé
get é s 'bátorságot Főképen pedig kitartó hitet és az örökkévaló dolgok felé 
fordulást, sokkal inkább, mint nálunk (t. i. Svájcban, — ford.). Ezeknek 
az embereknek az ősei évszázadokig török uralom alatt voltak, azután a 
Habsburgokat is kiállották. Most pedig egyáltalán nincsenek úgy kétségbe
esve és elszomorodva, mint ahogyan azt a távoli szemlélő elképzeli. Vilá
gossá lett előttem — s itt szomorúan gondoltam arra, hogy éppen ez hiány
zik ma a legtöbb németnek —, hogy egy jó adag kálvinizmus ma is fér
fias, kémény és nagyon praktikus dolog.

-— Amikor 1936-ban utoljára ott jártam, ugyanezeket az egyházi körö
det és személyeket, akikkel most ismét találkoztam, olyan nacionalista láz
állapotban találtam, amihez képest mindaz, amit ebben a vonatkozásban 
Németországban tapasztaltam, vérszegény és mesterkélt dolog volt. (! ! ! ) 
A magyar református keresztyénség is valósággal tombolt akkor Trianon 
ellen s Szent István ezeréves birodalmának mielőbbi helyreállításáról ábrán
dozott. Amellett tajtékozó gyűlölet töltötte el őket a csehek és románok 
ellen, akik akkor (mint ma is) a szerencsés győztesekhez tartoztak.

— Ma mindez a múlté. Tovatűnt a nemzeti gőg és a nemzeti gyűlől- 
ség is. valamint a nemzeti aspirációk. Nem tudom természetesen megítélni, 
h ogy milyen mértékben tűntek ezek el a református n é p b ő l  is. A ref.
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egyházi és teológiai élet felelős vezetői azonban ma már egészen biztosan- 
nem találhatók ezen a vonalon. Ezeket a hagyományokat ma úgy látszik 
egészen a római egyház vette át, illetőleg a római taktika alkalmazza. Ezzel 
szemben a mértékadó református körök józan, reális látásukkal tűntek fel 
előttem. Nincsen szükségük már arra, hogy a múlt mulasztásaira és tévely
géseire valaki is figyelmeztesse őket, — pedig ez az, ami Németországban 
annyira megnehezíti az eszmecserét. Amit e tekintetben tanulni kellett, azt 
megtanulták. A „vétkesség kérdése” feleslegessé válik, mert mindent elismer
nek és bevallanak. Világosan látják, hogy az a nemzeti szerencsétlenség, 
amely Magyarországnak a németek oldalán való hadbalépésével kezdődött 
s a háború elvesztésével végződött, a vereség minden következményével 
együtt, — mindez Isten igazságos ítélete rajtuk. S épp ezért igyekeznek azt 
lázadozás és zúgolódás nélkül elviselni és így a jövőbe tekinteni.

— A ref. egyház az új magyar államnak több intézkedését, így a föld
reformot is kifejezetten és őszintén helyesli. Megtartja azonban magának 
a szabadságot arra nézve, hogy prófétai igehirdetését hallassa a közélet 
dolgaiban.

— Ellentáll azonban annak a közelebb fekvő és sokkal nagyobb kísér
tésnek is, hogy csatlakozzék a római egyházhoz és vonuljon oppozíeióba. 
Ezzel sok harátot szerezhetne magának. Mert bizonyára nem lehet kellemes, 
ha a saját hívei köréből olyan szemrehányásokat kell hallania, hogy „se hideg, 
se meleg", s hogy az egyetlen igazi kálvinista ma az országban a hercegprímás 
Nem találtam azonban a ref. egyház vezetői között senkit sem, aki keresztyén 
szempontból helyesnek tartotta volna, hogy a politikai reakció útjára lépjen. 
A magyar reformátusok, nézetem szerint, nem fognak hallgatni akkor, ha 
beszélniök kell. Túlságosan is jól látják azonban a magyar múlt bűneit, sem
hogy most kedvük lenne ellenzékbe menni. Szociális dolgokban is sokkal 
tisztábban 'átnak, semhogy hajlandók lennének teljesen kommunistaellenes 
álláspontot elfoglalni. A nyugat gyengéit is elég jól ismerik ahhoz, hogy
annak a pártjára állhatnának.

— Látjuk tehát, hogy a magyar református egyház a keskeny úton jár. 
Hadd említsem meg ezzel kapcsolatban, hogy amikor hazatértemben a prá
gai repülőtéren alkalmam volt néhány cseh barátommal beszélgetni, úgy 
találtam, hogy a cseh egyház problémái is egészen hasonlók, mint az itte
niek. Lehet, hogy a magyar ref. egyház jobbra és balra még sok fájdalmas 
áldozatot fog hozni, hogy sok félreérthető visszavonulást kell végrehajtania 
és hogy sokat fog népszerűségéből veszíteni. A magyar reformátusok azon
ban mindezzel számolnak. Hiszen az egyház útja az Újszövetség szerint 
minden időben a keskeny út volt. S aki ezt nem értené meg. az gondoljon 
a mi svájci semlegességünkre mint példára! Egy ilyen állásfoglalás, amely 
Sem igen, sem nem — sokszor éppen nem férfiatlanságot jelent, hanem jelle
mességet.

— Hogy a magyar reformátusok jó úton járnak, az nemcsak abból 
tűnt ki számomra, hogy a legtöbben olyan derűs kedélyállapotban voltak, 
am: éppen nem a bizonyialankodó emberekre jellemző, hanem főképpen abból, 
hogy politikai kérdések meddő taglalása helyett az egyház igazi feladataival 
való buzgó foglalatosságban találtam őket. S ezek a feladatok: az evange- 
lizáció, a gyülekezetek belső megújulásának a kérdése. S e munka sikerének 
előfeltételeképpen: az Isten igéjével való foglalatosságban, alapos teológiai
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munkában, s nem — mini Németországban — hajánál elővonszolt liturgiai, 
felekezeti és egyházjogi kérdésekben, amik csak arra jók, hogy bennük az 
igazi kérdések elől elbújjon az ember. Oh bárcsak a németek egyszer már 
itt tartanának, ahol ezek a magyar reformátusok vannak! Ügy látszik, itt 
komoly ébredésről van szó. Ezért e ref. egyház keskeny útja a szabadságba 
vezet és bizonyságtevése jó bizonyság lesz.

Vájjon rólunk mit írt volna Barth professzor?
Közli: Groó Gyula.

—  2 —

N y í l t  l e v é l
a magyarországi református egyházban élő barátaimhoz

Tisztelt és szeretett Atyák és Testvérek!
A két hét óta, amelyet ezen a tavaszon magyarországi barátaim köré

ben élhettem át, gondolataim újra meg újra visszatérnek hazájukhoz, egy
házukhoz, mindnyájukhoz. Olyan fogadtatásban részesítettek mindenfelé, 
hogy annak szívélyessége igen mély hatással volt rám. Es különleges hely
zetük, jelenük és jövőjük problémái, gondjai és reménységei is úgy meg
ragadtak, hogy nem tudok szabadulni tőlük. Különös örömömre szolgált az 
a hír, hogy a jelentés, amelyet utamról készítettem és amelyet itt Svájcban 
nyilvánosságra hoztam, körükben azok előtt, akik megismerték, nagy vona
laiban helyeslésre és kedvező fogadtatásra talált.

Most pedig ezekben a napokban kellemes meglepetést kaptam Péter 
János lelkész látogatásában. Megismertette velem azokat a fontos fejlemé
nyeket, amelyek időközben lejátszódtak.

Tájékoztatott egyházuknak az új magyar állammal kötendő konkordá
tum ügyében megkezdett tárgyalásairól és azokról a megbeszélésekről, ame
lyek az igen nagyrabecsült dr. Ravasz László dunamelléki püspök utódjának 
megválasztásáról folynak. Tanulmányozásra átadta a zsinati tanácsuk 1948 
április 30-án tartott ülésének egyik jegyzőkönyvi kivonatát, amely magában 
foglalja többek között azt a tíz programmjellegű pontot is, amelyben ez a 
testület kinyilvánítja egyházuk elvi állásfoglalását új államuk iránt, ugyan
csak átadta dr. Ravasz László 27-ik és utolsó püspöki jelentésének elvi fejte
getését és befejező részét. Beható tárgyalás után arra kért végül, hogy 
nézeteimet minderről írásban összefoglalva fejtsem ki önök előtt.

Ha az általam alkotott kép helyes, akkor egyházuknak államukhoz való 
viszonya általában és röviden a következőkben írható le: egyházuk ma az
előtt a feladat előtt áll, hogy mint s z a b a d  egyház, vagyis mint olyan, 
amely változatlan lényegéhez, mint Jézus Krisztus egyháza, hű marad, sőt 
még hívebbé válik, egy a maga részéről is s z a b ad állammal szem ben belső 
és külső tekintetben újra eligazodjék.

Egyházuk ebben a feladatban kettős tehertételt hordoz: az egyik abból 
ered, hogy szabadságát a múltban az akkori állammal és az általa képviselt 
társadalommal szemben saját felismerése szerint nem úgy őrizte meg, hogy 
a mai_ állammal szemben vitathatatlan joggal hivatkozhatnék múltbeli maga
tartására. A másik az, hogy ma, amikor a politikai átalakulás még nem feje
ződött be, nem lehet még áttekinteni, hogy a magyar állam a jövőben milyen 
arányban és. milyen értelemben él szabadságával- mind az egyház, mind más 
tekintetben. Az első meggondolás joggal gátolja meg egyházukat abban, 
hogy az új magyar állammal szemben a római katholikus egyház példáját 
követve olyan ellenzéki magatartást tegyen magáévá, amilyenre — amennyi
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ben ilyenre egyáltalán szükség lenne — egyházuk a maga múltja alapján 
komolyabb feljogosítással vállalkozhatnék. A második meggondolás viszont 
joggal akadályozza Önöket abban, hogy az új állam de facto és de jure el
ismerésén túlmenve, pl. különleges ideológiájával szolidaritást vállaljanak és 
előre helyeseljenek olyan fejleményeket, amelyek arányai és mibenléte ma 
még nem tekinthető át.

Vázolhatjuk pozitív formában is a helyzetet: az új magyar állam szuve
renitását mindmáig oly módon használta, hogy ez, véleményük szerint, el
térően a római katholikus egyház állásfoglalásától, megengedi és kötelezővé 
teszi, a részletekkel kapcsolatos minden meggondolásuk ellenére azt, hogy 
szerkezetének és politikájának nagy vonalaihoz tárgyi értelemben igent 
mondjanak, amint ez abban a tíz pontban meg is történt és így azt is, hogy 
mindenesetre nem alap nélküli bizodalommal tekintsenek az állammal való 
jövőbeli viszonyuk, illetve közelebbről egy konkordátum megkötése elé. 
A maguk részéről azonban tudatában vannak annak, hogy az egyház sza
badságát a komolyabban, elvileg tisztázottabban és radikálisabban kell érvé
nyesíteniük, mintahogy ezt a múltban tették. Az evangelizációnak és a . . .  
gyülekezetek újjáépítésének sürgető feladata előtt állanak. Abban, hogy 
hogyan élnek ezzel a szabadságukkal, az új állam ép oly kevéssé segíthet 
Önöknek, min,t a régi, de semmiesetre sem engedhetik és szabad engedniük 
azt, hogy ebben ez az állam zavarja, vagy akadályozza Önöket. Ez magá
val hozza azt is, hogy vele szemben teljes szabad mozgást kell biztosítaniok 
maguknak, vagyis a már megtett és esetleg még megteendő jól meggondolt 
és önkéntes engedményeik közül egyetlen egynek sem szabad azt jelentenie, 
hogy a magyarországi református egyház most ezzel az új állammal „Gleich- 
schaltung" formájában azonosul és újra „államegyház“-zá lesz. Katonai ki
fejezésekkel: a református egyház az új magyar államot nem támadhatja 
meg és nem akarja megtámadni. Annak sem látja szükségét, hogy véde
kezzék ellene. Egy pillanatig sem gondol arra, — sőt arra még sokkal 
kevésbbé gondol! —, hogy kapituláljon. Vagy békésebb kifejezéssel: a refor
mátus egyház elszánta magát arra, hogy olyan úton jár, mely az új magyar 
állnak, nagyon keskeny, nagyon nehéz és veszélyes, de nagyon ígéretes út is. 
párhuzamos. De éppen annyire (sőt még jobban!) tisztában van azzal is, 
hogy ez az út csak az ő saját útja, vagyis a számára Isten igéjében előírt 
út lehet.

Ha mindenben jól értettem önöket, akkor az az út, amelynek kezdetén 
állnak nagyon keskeny, nagyon nehéz és veszélyes, de nagyon ígéretes út is. 
Az a mód, ahogy végigmennek rajta nemcsak saját egyházuk jövője szá
mára lesz döntő, hanem minden más egyház számára is keleten és nyugaton 
egyaránt, példaadó jelentőségű. Erre az utolsó szempontra különös nyoma
tékkel kell felhívnom figyelmüket. Akik ezt megértik, még világosabban lát
ják, hogy miért foglalkoztatnak engem a magyarországi események olyan 
komolyan.

Az Önök számára most minden elsősorban azon fordul meg, hogy önök 
mint református egyház legyenek tisztában ügyük felől ebben a teljesen meg
változott helyzetben és legyenek eltökéltek abban, hogy állásfoglalásukat 
szigorúan ehhez az önökre szabott ügyhöz szabják és így politikai-diplomá
cia mérlegeléseknek mindig csak másodlagos érvényesülést engedjenek ide
jében. Másként mondva: most minden azon fordul meg, hogy szíves és 
örvendező bizalom támadjon Önökben ama lehetőség iránt, hogy éppen az 
Önök előtt álló gyakorlati kérdésekben lelkien gondolkodjanak, ítéljenek és 
döntsenek, nempedig stratégiailag és taktikailag.

Ha most az evangéliumból kiindulva akarnak cselekedni, akkor nem 
fogják bánni azt, hogy útjukat saját népük körében, de külföldön is, bal- s 
jobbfelől egyaránt, sok félreértés és fejcsóválás fogja kísérni, mert hiszen 
a hit nem mindenkinek ügye. Azt sem fogják bánni, hogy új útjuk kezdeté-
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tői fogva, vagyis ezt az új kezdést megelőző múlt óta a vezeklésnek és 
megszorítottságnak olyan állapotában vannak, amelyből saját magukat meg 
nem szabadíthatják, amelyből csak maga Isten vezetheti ki Önöket. Azt sem 
fogják bánni, hogy egyházuk igazi hitelét és tekintélyét népük és új kormá
nyuk előtt a legsajátosabb területükön végzett alázatos, hűséges és bátor 
munkájukkal kell visszaszerezniök. Ha az evangéliumból kiindulva cselekesz- 
nek, akkor természetesen az, amit cselekedni fognak, sohasem viselheti 
magán egy belső vonalra való visszavonulás jellegét. Megvallom, hogy ez 
a szó: „visszavonulás" az egyetlen, amelyik dr. Ravasz László nagyon szép, 
okos és méltó jelentésében egy kissé zavarólag hatott rám. Ha az egyház, 
lemondva mindazokról a számára alapjában lényegtelen és kétesértékű ha
talmi poziciókról és befolyási szférákról, eltökélten a legsajátosabb terüle
tére vonul, akkor nem visszavonulóban, hanem éppen „előrenyomulóban" van. 
Ugyanis éppen ekkor és éppen ebből — az evangélium tiszta hirdetéséből 
és az , Úri szent vacsorából való tiszta élésből — nyeri el az egyház azt 
a megbízatást és teljes felhatalmazást, amellyel a politikai és szociális élet
körben is íensőbbséggel, igazságosan és bátran gyakorolhatja vigyázói tiszt
jét, amelyet az új magyar állam keretei között sem szabad elmulasztania 
és amely nélkül egyszerűen nem lenne igaz egyház, hanem csak néma eb. 
Tovább menve, hadd mondjam meg még ezt is: ha az evangéliumból ki
indulva cselekesznek, akkor az Önök előtt lévő nagy és kis nehézségek köze
pette a következő szabályokat fogják magukévá tenni:

1. Ezekkel a nehézségekkel mindig frontálisan fognak szembenézni. 
A kivezető utat mindig előrefelé, vagyis a leghamisítatíanabb, legvakmerőbb 
k e r e s z t y é n  megoldás irányában és nem bármiféle, kitérő vagy fél
megoldások formájában iogják keresni.

2. A másik tárgyaló fellel ebben az esetben az új magyar állammal 
és annak kormányával mindig nyílt kártyával fognak szemben állni és ellene, 
minthogy nem akarnak hadat viselni, hadi cseleket sem alkalmaznak, hanem 
hozzászoktatják, hogy — akkor is, ha talán nem tartaná be az ellenfél jog
szabályait — az Önök igenje i g e n  és az Önök nemje n e m és ezenkívül 
séhimi más.

3. Az útjukat, gondolkodásukat, szavaikat, magatartásukat semmi körül
mények között — sem pozitív, sem negatív értelemben — nem engedik az 
ellenfél részéről előírni, sem a nemtetszésétől, sem a tetszésétől való féle
lem hatása alatt.

Szeretnék az utolsó ponttal kapcsolatban valamit még elmondani. Zsinati 
tanácsuk 10 pontja között voltak egyesek, amelyeknek szövege és hangja, 
annak ellenére, hogy nagy megértéssel vagyok mindaz iránt, amit mondani 
akartak, egy kissé annyiban nyugtalanítottak, hogy az elmondottak, látásom 
szerint, kissé tovább mentek a kelleténél az állam előtt való meghajlás irá
nyában. Véleményem szerint akkor járnak el a leghelyesebben kormányukkal 
és az Önöknél uralkodó párttal szembep, ha egészen felegyenesedve állnak 

- előtte márcsak azért is, mert így. sokkal inkább abban a helyzetben vannak, 
hogy a kormányíérliaknak férfiakként tekintsenek szemükbe.

Ezzel szemben a budapesti püspökválasztás kérdésében a következőket 
gondolnám: Ügy látom, Önök egyetértenek abban, hogy tisztán egyházi és 
theológiai szempontból nézve a dolgot, a jelenleg — mint most hallom — 
előtérbe állított Bereczky lelkész az a férfiú, akire most ezen a helyen szük
ségük van. Ügylátszik azonban, hogy az Önök körében kételyek merültek fel 
ezzel a jelöléssel kapcsolatban, mert Bereczky lelkész a mai magyar rezsim
hez tárgyi és személyi szempontból túlságosan közel áll s mert az ő meg
választása éppen ezért ehhez az irányhoz való alkalmazkodás, sőt talán 
a kapituláció látszatát kelthetné. Bizonyára tudnak arról, hogy maga Bereczky 
lelkész ugyanezzel az érveléssel vonta ki magát elég hosszú ideig a jelölés 
alól. Igaza van, hogy most már nem ezt teszi. Mert, Atyák és Testvérek,



éppen most nem kellene így érvelni. Ha a saját ügyük felől jó lelkiisme
rettel biztosak s ezen az alapon lelki, egyházi és theológiai szempontból az 
a meggyőződésük, hogy fontos (lenne ennek az embernek adni ezt a tiszt
séget, akkor nem lélek szerint, hanem test szerint gondolkoznának, hogyha 
nem adnák neki — félve a „Gleichschaltung” említett, bel- és külföldön 
támadható látszatától. Ha nem félnek és pedig valóban nem félnek kormá
nyuk nemtetszésétől és miként is félhetnének tőle, hiszen nem neki állnak 
vagy esnek, hanem Uruknak, aki mindenek Ura, — akkor nem kell félniök 
olyan döntéstől sem, amelyik neki (t. i. a kormánynak) tetszenek, vagy leg
alább is nemtetszését nem váltaná ki. Még ezt a tételt is vállalom: Abban, 
hogy ettől a második félelemtől megszabadulnak, mutatkozik majd megi 
hogy egyáltalában nem félnek, tehát az az első félelem sincs meg Önökben'

Mindnyájukat köszöntőm, még pedig a Máté 10: 16-tal: „Legyetek oko
sak, mint a kígyó és szelídek (hamisságnélküliek), mint a galambok" és az 
I. Kor. 15 : 58-cal: „Erősen álljatok mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Urnák 
dolgában mindenkor, tudván, hogy a Ti munkátok nem hiábavaló az Ürban.“

Basel. 1948 május 23.
Barth Károly.

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

lélek közössége mindnyájatokkal!
Szeretett munkatársaim!
36/XV/1947—48. szám. A Mátraszentimrei „Evangélikus Diáküdülő", 

amely 840 m magasságban fekvő erdei tisztáson épült, 11 éven felüli leá
nyok részére júliusban, fiúk részére pedig augusztusban ezévben is nyitva 
lesz Evangélikus diákok havi díja 400. másvallásúaké 500 forint. Bővebb fel
világosítással szolgál: Glatz Józsefné, vallástanár, Mátraszentimre, Bagolyirtás.

A Diákiidülöre felhívom lelkészeink, pedagógusaink cs rajtuk keresztül 
a szülők figyelmét.

37/XV/1947—48. szám. A vagyondézsma kérdésében tett felterjesztésre 
az Egyházegyetem a pénzügyminisztertől 191.586/1948. szám alatt a követ
kező választ kapta:

„Értesítem, hogy az evangélikus egyházak istentiszteleti, közművelődési, 
jótékonysági és kegyeleti célokat szolgáló vagyonuk tekintetében a vagyon
dézsma alól mentesek.

Minthogy a vagyondézsma kivetése legtöbb helyen a vonatkozó jog
szabályok pontos betartása mellett helyesen történt, továbbá minthogy a ki
vetések befejeződtek, már csak papírtakarékossági szempontból sem lenne 
kívánatos az összes kivető hatóságokat ennek a rendelkezésnek betartásán 
felhívni.

Ha a kivetés során valamely egyházközség terhére a vagyondézsmá*: 
helytelenül vetették ki, módjában áll az egyházközségnek a kivetés ellen 
a pénzügyigazgatósághoz fellebbezni, majd ezt követcieg a közigazgatási 
bírósághoz panasszal élni

A bevallások késedelmes benyújtása miatt kiszabott bírságok törlése 
iránt általánosságban ugyancsak nem áll módomban intézkedni, az egyénen- 
kint előterjesztett ilyirányú kérelmeket azonban a legméltányosabban fogom 
elbírálni.”

Felhívom az illetékeseket, hogy konkrét esetekben a fentiek értelmében 
járjanak el.

38/XV/I947M8. szám. Az egyházi adók együttes kezelése tárgyában az 
Egyházegyetem felterjesztéssel élt, amelyre a pénzügyminiszter 191.586/1948 
VII. szám alatt a következő választ adta, amelyet miheztartás céljából közlök.
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Az 1948. évben bármely felekezet által kivetett egyházi adók ezidosze- 
rint az együttes adókezelésbe nem vonhatók be. Ez a tiltó rendelkezés nem 
érinti az egyházaknak azt a jogát, hogy az általuk bé nem szedett adókat 
a községek (városok) be ne hajtsák. Az egyházaknak az általuk szedett 
adókban jelentkező hátralékokat minden év október 15. napjáig kell behaj
tásra kimutatni: A behajtás elrendelése előtt azonban a pénzügyigazgatóság 
megvizsgálja, hogy a kivetett adók nem túlzott mértékben vannak-e meg
állapítva, mert az ilyen adók behajtását nem engedélyezheti.

39/XV/1947—48. szám. Az óraadó hitoktatók 1947 48. tanévi óradíjukat 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 31.786 1948. II. főo. szám alatt kelt 
értesítése szerint az erre a célra kiutalt ellátmányból az illetékes vár
megyei tanfelügyelőktől kaphatják meg.

40/XV/1947—48. szám. Kitelepítés miatt elnéptelenedett iskolák épülete 
és felszerelése a hozzájuk tartozó tanítói lakással együtt, az esetben, ha 
ezidőszerint nem áll egyházi cél szolgálatában, amennyiben az állam . iskolai 
célokra bérbevenni óhajtja, helyi visonyok iigy elembe vételé vei, az egyház
megyei elnökség jóváhagyása mellett létesülő szerződés alapján bérbeadható, 
azzal a fenntartással azonban, hogy a bérlet felmondás alapján megszüntet
hető, ha a szóbanforgó objektumokra az egyháznak akár egyházi, akár isko
lai célokra ismét szüksége lesz.

Minden ilyen ügyletről, annak megkötése előtt részletes jelentést várok 
AZ ÜR BÉKESSÉGE LEGYEN VELETEK!

Budapest, 1948. évi június hó 15-én.

TÚROCZY ZOLTÁN s. k.,
a tiszai .egyházkerület püspöke.

SZABÓ JÓZSEF s. k„
a dunáninneni egyházkerület püspöke.

D. ORDASS LAJOS s. k.,
a- bányai egyházkerület püspöke.

NÉMETH KÁROLY s. k.,
esperes, püspökhelyettes.

K Ö N Y V T Á R B A N
MO L N Á R  R U D O L F :  A FINN 

EVANGÉLIUMI MOZGALOM ELŐZ
MÉNYEI ÉS KIALAKULÁSA. — Fébé 
Evangélikus Diakonissza Egyesület 
Könyvkiadóvállalatának kiadása. Buda
pest, 1947., 137 lap. (Doktori érteke
zés.) Ára 20 Ft. —• Minden magyar 
evangélikus lelkész kell, hogy bizonyos 
érdeklődéssel tekintsen a finn kérész- 
lyénség felé. Nemcsak azért, mert a 
finn keresztyénségnek nálunk — sok
szor túlzottan és elhibázottan — le
gendás Ilire van, hanem azért is, mert 
a finn ébredés kétségkívül jó irány
ban befolyásolta és befolyásolja ma is 
a magyar evangélikus egyház ébredé
sét. A finn evangélikus egyház életé
ben a legnagyobb érdeklődésre az ú. n. 
ébredési mozgalmak tarthatnak szá
mot. Ezek közül mindegyik a kinyilat
koztatásnak egyik vagy másik mozza- 
nalát domborítja ki különösképpen. Ez

a kidomborított mozzanat adja meg 
aztán az illető mozgalom sajátos vere
tét, de ugyanakkor ez húz bizonyos 
választóvonalat is közte és a többi 
ébredési irányok közé. Négy főmoz- 
galmat tarthatunk számon a mai finn 
keresztyénségben: a laestadianusok, a 
felébredtek, az imádkozok és az evan
géliumiak mozgalmát. Könyvünk az 
ítóbbi mozgalom ismertetésére vállal
kozik és pedig nem egyházrajzi, ha
nem egyháztörténeti és dogmatörténeti 
vonalon. Nagy alapossággal és apró
lékos gonddal húzza meg azokat a 
szálakat, amelyek a pietizmus és herrn- 
hutizrnus felől, valamint más kortörté
neti áramlatok felől a finn evangé
liumi mozgalom felé mulatnak. Meg
rajzolja azt a finn egyháztörténet! hát
teret, amelyben az evangéliumi moz
galom kialakult. De különös gonddal 
foglalkozik a mozgalom vezéralakja-
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történet olyatl területét igyekeztem 
megvilágítani, amely olvasóim előtt 
eléggé ismeretlen." Valóban, eddig ná
lunk csak egészen keyesen foglalkoz
tak behatóbban a finn ébredési irá
nyokkal. Jó, ha a magyar evangélikus 
lelkész legyőzi a könyv olvasása köz
ben esetleg jelentkező nehézségeket 
és alaposan végigtanulmányozza ezt a 
komoly gonddal és nagy alapossággal 
megírt munkát. Az áttanulmányozása 
megéri a fáradságot. Ha megkaptuk, 
ne tegyük félre olvasatlanul, hanem 
foglalkozzunk vele olyan szeretettel, 
amilyennel a szerző dolgozott rajta.

T. Gy.

A M E LE  s v á jc i  K önyv ah d ó j a
Kedves Lelkésztestvéreim!
A Lelkipásztor májusi iszámában (188 l.) már bejelentettem, hogy 

az Ökuinene utján Svájcban megjelent teológiai könyveket fogunk be
szerezni s ígéretet tettenn arra, hogy .svájci kiadók katalógusaiból a 
megrendelendő könyvek kiválogatása ;végeit egy jegyzékei állítok össze.
Est a jegyzéket öt kiadó katalógusaiból legjobb igyekezettel elkészítettem 
és most a Lelkipásztor útján közrebocsátom. Csaknem másfélszáz címe.l 
tartalmaz a teológiai tudományok, különböző ágazataiból. A gyakorlati 
hasznosság szempontját különösen is figyelembe vettem. Ha valaki a 
felsoroltakon kívül óhajt még más, tudomása szerint Svájcban megjelent 
)iémetnyelvű vagy ott esetleg kapható angolnyelvű könyvet megrendelni, 
közölje s meg fogjuk kísérelni a beszerzését. A könyvek címe után jelölve 
vari a könyvek ára svájci frankban ;kb. hárommal kell szoroznunk, akkor 
kapjuk meg a forint értékét. Tehát egy könyv, amelynél „Fr. 5.—" van 
árként jelezve, kb. H —15 forintba kerül.

A könyveket az Ökumené fogja megvásárolni a lelkészeknek nyúj
tandó pénzbeli segély számlájára s mint könyvadományt hozzánk eljut
tatni. Azok, akik könyveket rendelnek, az ősszel esedékes külföldi segély
ből a rendelt könyvek árával kevesebbet kapnak, illetve< úgy kell venniök, 
hogy a segély egy részét könyvadomány formájában kapták meg. Ne 
rendeljen tehát senki több értékű könyvet', 'mint amennyi segély-összeget 
legutóbb kapott.  v

A lebonyolítás sürgős. A Lelkipásztor e. számának kézhezvételétől 
számított e g y  h é t  a l a t t  kérem a kiválasztott könyvek címét velem 
közölni. (Budapest, XIV., Lőcsei ú t 32.) Későbbi rendeléseket nem való
színű, hogy figyelembe vehetek.

Kérem Lelkésztestvéreimet, használjéik fel ezt a nagyszerű lehető
séget, szenteljenek egy órát a könyvjegyzék yondos áttanulmányozására 
és .hozzák meg füst az áldozatot is, hogy pénzbeli segélyük egy részéről 

lemondanak a; teológiai irodalom javára, hiszen ezzel a szolgálatukat

llak, Hedberg Frederik Gabriel-nek 
élettörténetével és a keresztyén élet
ben való fejlődésével. A könyvnek 
különösen értékes része az, amikor 
Hedberg tusakodását és a tiszta evan
géliumi felfogás felé való határozott 
előretörését mutatja be. Nagyon esz- 
méltetők a Hedberg igehirdetéseiből 
vett idézetek. A könyv végén rövid, 
de jó ismertetést találunk a négy fő 
ébredési irányról és az evangéliumi 
mozgalomnak a finn ébredési rnozgal- 
között elfoglalt helyzetéről.

Molnár Rudolf munkájának jelen
tősége elsősorban abban van, amit az 
előszóban saját maga így fogalmaz 
meg: „ . . .  dolgozatommal az egyház-
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erősítik. Boldog volnék, ha minél többen rendelnének könyvet, hogy így 
ebbeli tárgyalásaim és munkám ne bizonyulnának hiábavaló, jelesleges 
fáradozásnak.

Szolgatársi szíves köszöntéssel: SCHOLZ LÁSZLÓ.
a MELE elnöke.

Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel.
Waltér Lüthi, Das Unservater, Fr. 4.—, — Walter Lühti, Die Bauleute 

Cottes (Nehemia), Fr. 4.50, — Walter Lühti, Die kommende Kirche (Dániel), 
Fr. tk—, — Walter Lühti, Dies ist‘s, was war dér Prophet Amos' gesehen 
hat, Fr. 2.50, — Walter Lüthi, Habakuk rechlet mit Gott, Fr. 2.—, _ Wal
ter Lühti, Johannes, Das vierte Evangélium, Fr. 7.—, —* Walter Lühti, And- 
rchten íür allé Tagé des Jahres, Fr. 7.50, — Walter Lühti, Das ewigé Jahr 
Werktagspredigten, Fr. G.50, — Walter Lühti, Deutschland zwischen gesterh 
und morgcn, Fr. 4.50. — W Lühti und Róbert Brunner: Dér Heiland Ein 
Gang durch die Bergpredigt, Fr. 4.50, — Róbert Brunner, Dér Gottesknechl 
(Hiob), Fr. 3.—, — Eduard rhumeysen, Dér Brief des Jakobus, Fr. 4.50, — 
Eduard Thurneysen, Dér Brief des Paulus an die Philipper, Fr. 4.50, — Wil- 
helmi Vischer, Cliristenlehre, Fr. 1.50, — A. Rihbany, Morgenlandische Sit
ten ím Leben Jesu, Fr. 5.50, — Adolf Meier, Die Umwelt Jesu und seiner
Aposiel, Fr. 5.50, — Adolf Meier, Tűt Busse und glaubet, Eine Einíührüng
ins Urchrstentum, Fr. 4.—, — Adolf Maurer, Ob Berge weichen! Trostbuch, 
Fr. 7.50, — Kari Sciienkel, Hilfe fíir unsere lieben Altén, Fr. 2.—, — Kari 
Schcnkel, Hilfe für Trauernde, 1.80, — Kari Schenkel, Hilfe íür Kranke, 
Fr. 1.50, — Pierre Couprie, Sie und Du, Ein Wort an die Manner, Fr. 3.—’ 
B. Balscheit' und W. Eichrodt, Die soziale Botschaft des Altén Testamentes 
íür die Gegenwart, Fr. 2. —, — W. A. Visser‘t Hooft, Die Nőt dér Kirche 
und die Oekumene, —.75 Fr., — A. de Quervain, Christi Reich und die
irdischen Reiche, Fr. 1.50, — Heinrich Frick, Das Evangélium und die Reli-
gionen, Fr. 2.20, — Wilhelm Michaelis, Reich Gottes und Geist Gottes nach 
dem Neuen Test., Fr. 2.—, — Dóra Rappard, Durch Leiden zűr Herrlichkeit, 
Fr. 6.50, — E. Síickelberger, Dér schiefergraue Engel (Elisabeth Fry), Fr. 
7.—, — Eberhard Zellwcger, Was wissen wir vöm ewigen Leben? Fr. 3.—, 
Wilhelm Vischer, Psalmen, Fr. 4.50, — W. Lühti, Hat die Kinderstaufe Sinn? 
Fr. —.25.

Verlag von Heinrich Majer, Basel.
Erich Schíck, Johann Hinnrich Wichein — ein Herold des Helfens, Fr. 

4.50, — Erich Schick, Theodor Fliedner dér Begriinder dér Diakonie . . .  Fr. 
5 50, — Erich Schick, Grossfürstin Elisabeth von Russland. Eine Heidin in 
Glanz und Grauen, Fr. 160, — Erich Schick, Jung-Stillings Heimwehr und 
Heimat, Fr. 4.50, — Erich Schick, Die Botschaft des Pietismus in dér theolo- 
gischen Kampíen dér Gegenwart, Fr. 1.90, — Erich Schick, Ihr Ende schauet 
an Zeugnisse christlichen Sterbens, Fr. 3. —, Erich Schick, Botén des 'Un- 
sichtbaren. Von dér Führung durch verborgene Erlebnisse, Fr. 4.50, — Erich 
Schick, Vöm Zustand nach dem Tode. Eine biblische Studie. Fr .1.75, — Erich 
Schick, Vöm Dienst dér Engel, Fr. 1,20, — Erich Schick, Er erquicket meine 
Seele, Betrachtungen zum 23. Psalm, Fr. 4.80, — Erich Schick, Dér Engel 
von Morcote, Fr. —.80, — Erich Schick, Beichte und Seelsorge, Fr. 1.60, — 
Erich Schick, Psychologie und Heiliger Geist, Fr. 1.60, — Erich Schick, Aller- 
st-elen, Fr. 1.60, — Erich Schick, Brücken dér Hilfe im Kranken- und Sterbe- 
zimmer, Fr. 2.50, — Erich Schick, Worte über Grabern, Fr. 2. 50, — Erich 
Schick, leh hehe meine Augen áuf, Bertrachtungen zum 121. Psalm, Fr. 3.80, 
Erich Schick, Seelsorge an dér eigenen Seele, Fr. 2.50, — Gottfried Frankhauser.



Dití bibiische Geschichte in Sonntagsschule und Religionsstunde, Fr. 8.— , — 
Gottíried Fankhauser, Sieben Gleichnisse des Herrn, Kindern erzahlt, Fr. 4.50, 
Gottíried Fankhauser, Geschichten dér Heiligen Schrift, 4 Bande a, Fr. 11.50, 
A. Lüscher, lm Bannkreis des Aberglaubens und dér Zauberei, Fr. 2.50, — 
Gottfried Keller, Matthias Claudius, Fr. 3.20, — Oscar Cullmann, Weihnachten 
in dér Altén Kirche, Fr. 1.50, — Alfréd Stucki, Ludwig Hofacker, Fr. 2.20, — 
E. Zellweger, Dér jüngere Blumhardt, Fr. 4.80, — Wilhelm Michaelis, Uber- 
setzungen, Konkordanzen und Konkordante Übersetzung des Neuen Testa- 
ment, Fr. 9.80, — Wilhelm Michaelis, Die Erscheinungen des Auferstandenen, 
Fr. 6.50, — J. C. Lavater, Vöm Leben im Jenseits, Fr. 1.90, — Ernst Gaugler, 
Was ist uns die Bibéi? Fr. 1.40, — Ernst Gaugler, Johann Christoph Blum
hardt, Fr 3.50, — A. Köberle, Die Zeichen dér Zeit im Lichte des Evange- 
liums, Fr. —.90.

Evangelischer Verlag AG. Zollikon-Zürich.
Kari Barth, Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, Fr. 27. —, 

Wilhelm Vischer, Die evangelische Gemeindeordnung (Mt. 16—20.), Fr. 5.40, 
Márkus Barth, Dér Augenzeuge, Eine Untersuchung über die Wahrnehmung 
des Menschensohnes durch die Apostel, Fr. 18.—, — Rudolf Weckerling, Die 
evangelische Kirche. zwíschen Őst und West, Fr. —.80, — Oskar Farner, 
Martin Luther, Ein Wort des Gedáchtnisses, Fr. —.80, — Oscar Culmann, 
Chrislus und die Zeit. Die urchristliche Zeit- und Geschichtsauffassung, Fr. 
12.—, — Hendrik Kraemer, Die christliche Botschaft in einer nichtchristlichen 
Welt, Fr. 12.50, — W. Lühti und E. Thurneysen, Abendmahl und Beichte, 
Fr. 2.30, — Alfréd de Quervain, Die Heiligung, Ethik, I. Teil, Fr. 19.50. — 
Alfréd de Quervain, Kirche, Volk, Staat, Ethik, I I .  Teil, Fr. 20. —, — Eduard 
Thurneysen, Die Lehre von dér Seelsorge, Fr. 15.—, — Wilhelm Vischer, Das 
Christuszeugnis des Altén Testamentes, I. Das Gesetz, Fr. 10.—, I I .  Die 
früheren Propfeten, Fr. 17.50, — Wilhelm Vischer, Hiob, Fr. 1.30, — Hein- 
rich Vogel, Eiserne Ration eines Christen (Glaubenslehre), Fr. 4.80, — Oscar 
Cullmann, Königsherrschaft Christi und Kirche im Neuen Test., Fr. 2.50, — 
Kari Barth, Die kirchliche Lehre von dér Taufe, Fr. 2.20, — Kari Barth, 
Christengemeinde und Bürgergemeinde, Fr. 2.50, — Kari Barth, Die Schrift 
und die Kirche, Fr. 2.50, — Günther Dehn, Unsere Predigt heute, Fr. 2.20, 
Theo Preiss, Das innere Zeugnis des Heiligen Geistes, Fr. 2.50, — A. 
Frey, Dér Katholizismus im Angriff, — A. Landolt und A. Frey, Dér poli- 
tische Katholizismus in dér Schweiz, Fr. 2.80, — Rose Marié Barth, eine 
junge Mutter, Ein Brief über die Probleme dér Mütterlichkeit, Fr. 1.60, — 
Hans Hoppeler, Vöm Sterben und ewigen Leben, Fr. 3.25, — Hans Hoppeler, 
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Zwingli-Verlag, Zürich,
Oscar Cullmann, Urchristentum und Gottesdienst, ? —, Walther Eich- 

rodt, Das Menschenverstandnis des Altén Testament, Fr. 5.50, — Georg 
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Emil Brunner, Die Christusbotschaít und dér Staat, Fr. 1.—, — Emil Brun- 
iser, Vöm Werk des Heiligen Geistes, Fr. 2.60, — Hermann Grossmann, Ein 
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Die Hoffnung dér Kirche, Fr. 3.50, — Johann Christoph Blumhardt (Vater) 
Ausgewahlte Werke, Bd. I. Bibelauslegung, Fr. 12.—, Bd. II. Die Verkündig- 
ung, ca 12.— Fr., ■-*- Eduard Schweingruber, Luthers Erlebnis des unfreien 
Willens, Fr. 6.50, — Dér Weg von dér Bibéi zűr Welt, Bericht von zwei 
oekumenischen Studien-Tagungen über „Die Autoritat dér Bibéi für die so- 
ziale und politische Botschaft dér Kirche in dér Gegenwart.” ? — Wilhelm 
Niesel, Dér Weg dér bekennenden Kirche, Fr, 1.50.

M E G J E L E N T  D. Dr. Prőhle Károly:
A H IT  V I L Á G  A.

Bevezetés a keresztyén hittanba.
Az előzetes megrendelők e sorok megjelenésével egyidőben már megkapták. 
A régen várt, hőn óhajtott magyar evangélikus dogmatikát kapjuk benne 
kézbe. Még mindig megrendelhető az előfizetési áron június hó végéig az 
Üj Harangszó kiadóhivatalánál (Győr, Petőfi tér 1) 40 forintért. Az összeg 

két részletben is befizethető.

A Hittudományi Kar Sopronban június 29—július 8. napokon, a 
fakultás 25 éves jubileumán

theológiai konferenciái
rendel, melynek összefoglaló tárgya: „Az egyház".

A  konferenciára a lelkészt estvér eket szeretettel hívja és várja; a 
HKtudományi Kar. Részletes progmmmról és részvételi feltételekről a 
Kar nyújt tájékoztatást.__________________________________________

LELKÉSZEK SZÍVES FIGYELMÉBE!
Keresztelési-, házassági-, halotti-, konfirmációi-, áttérési-, kitérési-, anya

könyvi űrlapok. Anyakönyvi kivonatok számára űrlapok. íktatókönyv — 
postakönyv — nyugta, eilennyugta — ‘nyomtatványok. Lelkész-szolgálati 
napló űrlapok, egészen gyakorlati alapon szerkesztve.

Aliandó raktári áron beszerezhetők a HARANGSZÓ könyvkereskedésében.
Nyomdánk minden e szakmába vágó munkát vállal. Megrendelésével 

keresse fel. Cím: HARANGSZÖ, Győr, Petőfi tér 1. szám.

Baross-nyomda (Harangszó nyomdája], Koncz József Győr, Bajesy-Zsilinszky-út 24. Tel. 7-63.


