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P A P I  I M Á D S Á G O M

Ebben az imádságban annyi alázatos odaadás van, hogy az 
eddigiek után nem következhetek más felsóhajtás és könyörgés, mint 
az hogy tessék az Istennek az én minden alkalmatlanságomat vala
miképpen alkalmassággá átváltoztatni.

„. . .  használj fel eszközül.*'
Felajánlottam sorjában számat, nyelvemet, szívemet. Késznek 

mondottam magamat arra is, hogy isten népét tanítsam, arra is, 
hogy magam is mindig tanuljak, sáfárkodjam az igével és arról 
szorgalmasán gondolkozzam: itt átlók tehát reljes készséggel a szol
gálatra, mint egy ásó, vagy egy kapa, beütve a földbe, amelyet meg 
kell kapálnom, vagy fel kell ásnom. Jöjj Uram, végy a kezedbe, 
forgassad meg velem a Te földedet. Használj fel. Eszköznek használj 
fel. Ez a szó nagyon kell ebben az imádságban. Nem hiányozhatik 
belőle, hiszen ez az imádság valójában az eszköznek az imádsága 
az után, hogy dolgozzanak vele . . .

Itt válik teljessé a személytelenség. Semmit magamért, min
dent az űrért. Semmit az előmenetelemért, hanem mindent azért, 
hogy „előre menjen az evangélium.“ Semmit dicsérgetésekért, mert 
nekem nem lehet semmi másban dicsekedésem, mint a mi Urunk 
Jézus Krisztus keresztjében, — hanem mindent engedelmességből, 
még pedig örvendező engedelmességből. Ha csak alázatosságot érez
tem ennél a mondatnál, akkor még mindig kerülgetett annak a ' 
veszélye, hogy szívem mélyén az alázatosságom felett ott lappang 
a büszkeség: Imé, milyen jól használható eszköz vagyok é n ! . . .  
Olyankor mondtam el jól ezt a kérést, ha szégyenkezést is éreztem 
azon, hogy csak ilyen rozsdás, életlen eszköznek tudom magamat 
oda adni az én Uram kezébe.

Különös belső feszültséggel kell tehát figyelnem: vájjon nem 
yehetném-e észre, hogy mit akar az én Uram? Valamit tudok arról, 
hogy m it, akar ezzel a világgal. Valami homályos megérzésem van 
arról, hogy ő számomra beláthatatlan időegységben tervez.és cselek
szik. De azt eltakarja mindnyájunk előtt, hogy amit Velünk végeztet, 
amire minket basznál eszközül, abból mi lesz valamikor, — valószínű
leg úgy, mint másck munkájának talán egyetlen láncszeméből. mely 
velem együtt élő lelkipásztorok és igehirdetők külön-külön apró erő
feszítéseit fogja egybe. Ugyan, hogyan tudhatnám, hogy mikor és 
mi származik majd a lelkek világában, vagy még közelebbről: Krisz
tus anyaszéntegyházában ebből az igehirdetésből, amely előtt állok 
és amelyiknek a megkezdése előtt szorongva sóhaitozok: használj fel 
eszközül!? Szeretnék olyan eszköz lenni, amelyik marta is dolgozni 
akar tíz öl dolgoztató akaratnak. Helyes ez? Szabad erre vágya
kozni? Talán igen. Hiszen én élő eszköz vagyok. Meggyőzött, meg
tanított eszköz. Isten Szentleikével legyőzött és átformált szolga. 
Nem akaratom ellenére dolgozom. Akarok dolgozni szolgálni. Uram
nak is. és az ő nevében mindenkinek is. Jó bilincsekben vagyok,

- mint ahogy Pál örvendezett az ő bilincséinek és fogságának.
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Ebben a vonatkozásban egészen sajátságos. megvilágítást kap 
a két fiúról szóló példázat (Máté 21 :28, 31.). Most egészen nekünk 
szól. Isten szolgáinak. A maga feje, a maga tervei és szándékai 
szerint dolgozó pásztoroknak, akik például valami szemmel látható 
eredmény érdekében fáradoznak és szívesen dicsekednek egy statisz
tikai adattal, vagy egy gyülekezeti ház felépítésével, vagy egy hosszú 
adósság tisztázásával, de ez a munkájuk Isten szemében arra a gyü
lekezetre vonatkozólag ugyanannyi, mint a példázatbeli fiú tagadó 
válasza: nem megyek. Szól arról a másik lelkésztípusról, amelyik 
minden lelki munkában gyorsan elindul, de abbahagyja, mielőtt iga
zán megkezdené. Mindkettőnél szükséges valami a felelet és a csele
kedet között. Megtérés kell közben. Mert megtérés nélkül nincsen 
engedelmesség. Engedelmesség nélkül nem lehetsz eszköz. Megtérés 
nélkül nem lehetsz örvendező eszköz Isten kezében. . .

El tehát a kedvetlen .munkával az életünkből, a. szolgálatunk- * 
hói. Miért gondolnám, hogy nagyobb helyet, jobb gyülekezetét, 
gondtalanabb helyzetet, vagy több megbecsülést érdemelnék, mint; 
amennyi most az osztályrészem. Hát el tudok végezni mindent? És 
ha el tudnám végezni minden munkámat, akkor is nem kellene-e 
haszontalan szolgának mondanom magamat, mert csak azt végeztem 
el, amit parancsoltak? És jól végeztem-e el? Kérdezd meg a gyiile-. 
kezeted tagjait. Nincs az a telkipásztor, akivel az egész gyülekezet 
elégedett volna, még ha csak személyes okaik vannak az elégedetlen
ségre, akikor is ítéletet jelentenek reánk, akik kötelesek vagyunk 
mindeneinek. Isten ítélete pedig mi lehetne az ő szolgáiról, ha duz
zogva, vagy személy válogatással végzik m unkájukat? ...

Használj fel eszközül: ez a folytonos készenlétet jelenti. 
Várakozást a munkára* odaadást a munkában. Sőt készenlétet a szá
madásra is. Boldog az a szolga, akit az ő Ura, mikor hazajő. mun
kában talál. A lelkipásztori élet folytonos munkát jelent. Része 
ennek a folytonos munkának az önképzés, a felkészülés, a kimondott 
szó. a külső magatartás, az egyéni élet, a csendesen maradó kereszt- 
hordozás, a békességre igyekezés, a szegénység, a szelíd derű. az 
igazsághoz való hűség éppen úgy, mint a csüggedés nélküli kitartás 
a hiábavalónak látszó munkatereken. Eszköz vagyok, nem az én 
dolgom az eredmény. A munka az enyém. Vagy ha másnak a mun
kájába küld az aratás Ura. az ő aratásába, akkor ez a munka az 
enyém. He, hogy ezzel az artással milyen más hratás idejét indítja 
el az Ur és abba majd kiket fog küldeni; — ez nem az eszköz dolga. 
Eelkipásztori életem hosszú időszakában gyakran gondoltam magam
ról. hogy én azután mégis csak engedelmes szolga vagyok és nagy
sokára tanított meg az Űr arra. hogy lm tudattalanul is, de enge
detlenségben éltem.

Ma már tudom, hogy mindent-mindent összeszámítva is .milyen 
szégyenletesen kevés az, amit szolgáltam. Ma már tudom, hogy 
mekkora kegyelem az, amelyik azt mondhatja rólam: jól van, hű 
szolgám, kevesen hű voltál . .. Hiszen ahhoz is ő adott erőt. Én 
bizony tehetetlen voltam, eleitől végig hivatásom jó betöltésére. 
Eltelt az életem: magamtól nem tudom sem jobban kezdeni, sem



jobban folytatni. Papi imádságomban ezért mostani r gyorsan folyó 
és vissza nem térő idő feletti bánk(Kiássál is és sürgető vágyakozással 
is sóhajtom : Siess, Uram, segítségemre, — használj fel eszközül!...

Kemény Lajos.

A gyülekezet imádsága

Imádkozzunk az egyház uagyjaival
R E G G E L I   I M Á D S Á G O K :

Mindenható Istenünk és Atyánk! Dicséretet, dicsőséget és hálát 
adok néked, hogy te engem szegény bűnös embert atyailag meg
őrzői és megtartasz, bár én olyan sokféleképpen vétkeztem a te isteni 
akaratod, kegyelmed és irgalmasságod ellen.
Kérlek téged, Uram, Istenem, légy nekem irgalmas és kegyelmes 
és bocsásd meg minden vétkemet. Vedd el kőszivemet. Vedd el óem
beremet. Újítsd meg szívemet és telkemet, hogy téged, legfőbb java
mat, megismerjelek, igazán szeresselek, parancsolataidat szorgalma
san tanuljam és engedelmességben, legjobb igyekezetemmel mocsok- 
talanul járjak.
Uram, mindenható hűséges Isten! Kérlek téged szeretett Fiad a 
Jézus Krisztus kínos szenvedése és halála által, oltalmazz meg en
gem ma és mindenkor, hogy ne széntségtelenítsem meg a te szent 
nevedet és ne szegjem meg a te szent akaratodat. Szabadíts meg- 
engem magamról, gonosz természetemtől és tégy engem magadévá, 
hogy önmagámtól teljesen szabad legyek és magamat élő igaz hittel, 
erős reménységgel és forró szeretettel neked adhassam.
0  Uram Jézus Krisztus! Kérlek téged. Mennyei Atyád szeretete 
által vezess engem a te kegyelmeddel. Irányíts üdvössége® igéd útján  
ezen tévelygő és gonosz világon át. nehogy engem valaki a te igéd
től eltérítsen, hogy téged elfelejtselek és istentelenül éljek. Drága 
Uram Jézusom! őrizz meg engem és minden embert bűntől és hitet
lenségtől, gonosz. gondolatoktól, gonosz szavaktól és cselekedetektől 
és botránkoztató élettől, hogy Mennyei Atyád bennüpk és általunk 
Veled és a Szentlélekkcl együtt dicsértessék, dicsőíttessék és magasz- 
taltassek. Ámen. Bugenhagen János f  1558.

Ó Te szent és igaz Isten, akinek dicsősége előtt arcukfedve éné
kelnek a szeráfok: szent, szent, szent a mi Istenünk, óh engedd, 
hogy én is neved igaz megszentelésével végezhessem a szent angya
lok szolgálatát.
Segíts, hogy minden emberrel együtt mindenható hatalmadat 
ismerjem, irgalmasságodat szeressem, igazságodban szívből bizakod
jam és dicsőítsem, igazságosságodat féljem, szentségedet imádjam,
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parancsolataidnak engedelmeskedjek, segítségedben vigasztalódjak, 
jóságodban örvendezzek.
Adjad, hogy semmiben ne keressem a magam dicsőségét és tisz

teletét,' hanem mindenben szívem szerint hűségesen keressem a Te 
dicsőségedet és a Te szent nevednek a dicséretét, hogy egyedül Te 
tisztelt essél* dicsőítessél és dicsértessél. Adjad, hogy igédet arany
nál, sok színaraynál jobban szeressem és abból Tégedet lényed .és 
akaratod szerint megismerjelek, hogy ugyanazon Te igédnek higyjek 
mint gyermek, aszerint igazán és szentül éljek és minden tévely
géstől általa megőriztessek. Add, hogy örömömet Benned leljem, 
mert így Ígérted, hogy megadod, amit szívem kíván.
Adjad, hogy neked minden jóságodért hálát adjak és szívből gyer
meki módon féljelek, tiszteljelek és szeresselek, minden szükségben 
erős bizalommal segítségül hívjalak, Szent Nevedet és igédet jó és 
balsorsban bátran valljam és mindvégig az igaz hitben és szent élet
ben állhatatos maradjak és Téged minden angyalokkal és válasz
tottakkal itt. ideig és ott örökké dicsérjelek és magasztaljalak. Ámen.

Amdt János f 1621.

Seregek Istene és Ura, minden létezők teremtője, hasonlíthatat- 
lan irgalmadból egyszülött Fiadat, a mi Urunkat Jézus Krisztust 
nemünk üdvére elküldötted, szent kereszthalála által bűneink vád
levelét megsemmisítetted és a sötétség hatalmain és urain győzedel
meskedtél. Irgalmas, jóságos Istenünk, fogadd tőlünk a bűnösöktől 
is ebben a reggeli órában hálánkat és könyörgésünket s szabadíts 
meg a sötétség minden cselekedeteitől, látható és láthatatlan ellen
ségeinktől. akik vesztünket keresik. Segíts félelmedben testünket 
megfeszíteni és ne engedd, hogy lelkünk szentségtelen gondolatokban 
és szavakban csapongjon, hanem töltsd meg szivünket irántad való 
vággyal, hogy mi t'ántoríthatatlanul Reád tekintve! világosságod 
által magasságodból vezetve. Téged a megfoghatatlan örök világos* 
sásot távolról szemléljük és néked szüntelenül dicséretet és hálát 
áldozhassunk. Néked az örök Atyának, egyszülött Fiaddal és Te 
megelevenítő Széntlelkoddel most és mindenkor és mindörökké. Ámen.

Basilius f 379.

Örökkévaló Isten, Világosság, amelynek kezdete nem volt és vége 
sem lesz. minden teremtmény alkotója, irgalmasság forrása, jóság 
tengere, szeretet kimeríthetetlen mélységei
Yilágoltasd rajtunk orcád világosságát U runk! Ragyogj szívünkbe 
igazság igaz napja és töltsd be drágalátos voltoddal lelkünket.
Taníts bennünket, hogy mindenkor ítéleteidre gondoljunk, azok
ról szóljunk ôs Téged a mi Urunknak és jóltevőnknek szüntelenül 
valljunk. Irányítsd akaratod szerint kezeink munkáját és vezess 
h ím ünket az igaz úton, hogy azt tegyük, á.mi neked kedves és tét*
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szésed szerint való, s általunk, méltatlanok által is. dicsőíthessék a Te 
szent neved, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a neve, akit 
e"vedül illet dicsőség, tisztesség és imádás örökké. Ámen.

Basilius f 379.

E S T I  I M A D S Á  G O K :

Hálát adok neked, Uram Istenem, azért a csodálatos szeretetért, 
amellyel bennünket méltatlanokat szeretett Fiad által megmentet
tél. Mert úgy szeretted a világot, hogy egyszülött Fiadat odaadtad, 
hogy mindenki, aki csak benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen. Az az örök élet, hogy mi Téged, aki igaz Isten vagy és 
Jézus Krisztust, akit Te küldtél, megismerjük. Öh mérhetetlen sze
retet, odaadtad a fiút a-szolgáért, hogy- azt megszabadítsd és a go
nosz minden hatalmából megmentsd. Krisztus emberré lett a mi 
üdvünkre és kereszthalált szenvedett. Ö a Bárány, aki elvette a 
világ bűneit, aki meghalván megsemmisítette a halált és feltámad
ván megújította az életet. Mit adhatunk Néked, óh Isten, irgalmas
ságod' nagy jótéteményéért!! Hogyan dicsérjünk Téged és hogyan 
adjunk hálát?! Határtalan szerelmet! meghalad minden ismeretet. 
Legyen tetszésedre szívünk gyermeki hálája. Dicsőségedben fogadd 
el lelkünk gyönge sóhajtását. Neked áldozunk minden irgalmadért, 
amellyel nékünk Fiadban, Megváltónkban segítségünkre jöttél. Meg
halt- a mi bűneinkért, feltámadott a mi megigazulásunkért s most * 
a Te jobbodon örökké uralkodik és könyörög érettünk. Minden hatal
mat neki. adtál, hogy térdeink meghajoljanak nevére és minden 
nyelv vallja, hogy ő az Űr a Te dicsőségedre.
Istenünk, mindenható A tyánk! Dicsért essék a Te szent neved 
örökké. Óh tégy bennünket méltókká, mennyei Atyánk, szent Fiad 
nagy Ígéretére. Vidd végbe amit elkezdettél és engedd, hogy mindig ✓  
bőségesebben élhessünk kegyelmeddel. Méltass bennünket irgalmas
ságod titkába való mélyebb pillantásra és oszlasd el szívünk minden 
sötétségét örök világosságod sugaraival. Erősíts, gyarapíts és formálj 
bennünket Megváltónk tiszta ismeretével. Lásd, szeretjük őt. Segíts, 
hogy jobban szerethessük. Hiszünk, légy segítségül a mi hitetlensé
günkben. Ámen 

(Péntek esti imádság) Augusztinusz + 430.

Mindenható örök Isten, aki mindnyájunk mennyei Atyjának 
mondottad magad (Ef. 3. 15.), hogy mi a Te országod gyermekei 
lehessünk, — ad d ,, hogy legszentségesebb neved szívünk és életünk 
kegyessége által megszenteltessék bennünk. Munkáld, hogy kegyel
med és irgalmad országa szívünkbe költözzék. Segíts, hogy mind 
halálig engedelmeskedjünk és legyőzhessük a világot és a poklot 
s mint a mennyei seregek, közösségben, egyértelemben éljünk. Add 
meg a mindennapi kenyeret testünknek és igéd kenyerét lelkűnknek 
táplálékául. Segíts, hogy ellenségeinknek és gyalázóinknak készsége-
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seri álljunk elébe és vétkeiket szívesen megbocsássuk, hogy Te is 
megbocsáthasd a mi vétkeinket). Ne engedd, hogy erőnk feletti kísér
tésbe essünk és elvesszünk, hanem add, hogy minden nyomorúság
ban felismerhessük atyai bölcs akaratodat. Végül add jóságos 
Atyánk, hogy kegyelmedből testünk és lelkünk minden gonosztól 
megváltva a mennyei örökségbe emeltessék, amelyet számunkra szent 

       Fiad vére szerzett és az angyalok társaságában örök örömben része
süljünk Jézus Krisztus a mi Megváltónk által, akinek Veled és a 
Szentlélekkel legyen dicséret, dicsőség és magasztalás örökké. Ámen.

Savanarola t 1498.

Téged illet, Istenem és Uram, dicséret, dicsőség és hálaadás, 
hogy atyai jóakaratodat és tanácsodat a mi megváltásunkra igéd 
prédikálása által nekünk kinyilatkoztattad. Valaha a halál sötétségé
ben és árnyékában ültünk; Te azonban evangéliomod tiszta világá
val minden sötétséget eloszlattál. Hálás szívvel teszek vallást most 
is végtelen jóvoltodról, hogy tetszett néked az evangélium igéje által 
Fiad gazdag kegyelmi javait nekünk kinyilatkoztatni. Milyen szerel- 
metések a hírnökök lábai, akik örömhírt hoznak és békességet hirdet
nek. Ezt a lelkiismereti békességet, ezt az üdvösséget kínáltad ma is 
a léleknek az evangélium által és ma is hívsz bennünket Fiad 
országába.
Tévelygésekbe és hamis utakra jutottam. Te azonban az igéd 
által az igaz útra hívogatsz vissza. Boldogtalan és elveszett voltáéi, 
Te azonban felkínálod evangéliumod igéjében Krisztus jótétemé
nyeit., Krisztus jótéteményeiben kegyelmedet, kegyelmedben bűneim 
bocsánatát, bűneim bocsánatában megigazulást, a megigazulásban 
életet és üdvösséget. Kicsoda képes irgalmad mélységeit szavakban 
méltóképpen kifejezni? Ki gondohatná meg lelkében jóságod nagy
ságát? Megváltásunk titkát, amely kezdettől fogva el volt rejtve, 
megnyitod az evangélium kinyilatkoztatása által'. A békesség gondo
latait. amelyek a világ alapítása előtt voltak, feltárod az ige prédi
kálása által, amely sötét völgyben szövétnekünk az örök életre. 
Egész nap kinyújtod ka ind utánunk, szívünk ajtaján naponként 
kopogtatsz és igéd által valamennyiünket hívogatsz magadhoz — 
ó kegyelemteljes Jézus! Hányszor megérdemeljük mi, hogy igéd 
szövétnekét elvedd tőlünk, amikor megvetjük azt. Te azonban hosszű- 
türő maradsz és megtartasz bennünket kegyelmed teljességéből. 
Drága kincsünk ez a szent ige! Ezért a jóságodért örökké áldunk 
Téged és alázatosan kérünk, hogy tartsd meg ezt számunkra ezu
tán is. Ámen.

(Vasárnap esti imádság). Dr. Gerhard János f 1637.

Űr Jézus sötét éjszakában tündöklő hajnali csillag! Világosítsd 
meg lelkünket, hogy a világ minden sötétségében higvjünk eljövendő 
napod világosságában.
Maradj velünk most, amikor a nap lehanyatlik és bocsátsd meg, 
ha ma valamiben eltávoztunk tőled. Ö Urunk, mi beszéltünk, akar-
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tűnik és cselekedtünk, mintha urak volnánk és nem a te szolgáid. 
Ezért volt a napunk olyan fáradságos, olyan szeretetten szegény, 
olyan erőtlen. Űr Krisztus, aki a keresztfán értünk áldoztattál, kö
nyörülj rajtunk és bocsáss meg nekünk. Maradj velünk és oltal
mazz meg bennünket az éjszaka sötétségében. Óvj meg minket ke
gyelmeddel a bűntől, erősíts meg hitben, tartsd éberen reménysé
günket és szereteteddel köss össze mindnyájunkat. Tekints a kereső 
szivekre, a megkeseredettekre, az elhagyottakra, a szenvedőkre, a 
bűnösökre, segítsd őket mindnyájukat haza az Atyához és vedd kö
rül őket békességeddel.
Tartsd távol a gonosz hatalmát, '
Légy paizsa és kardja a tieidnek.
Terjeszd országodat közöttünk. Építsd egyházadat, áldd meg népün
ket, Te légy naggyá közöttünk és engedd, hogy a tieid legyünk és 
maradjunk örökké. Ámen. Lőhe Vilmos f  1872.

Örökkévaló Isten, életünk Atyja és Ura!
Életünk mint árnyék tovatűnik, de a te kegyelmed örökkön-örökké 
megmarad. Tekints reánk most is kegyelmesen. Lásd, félünk Téged 
és szeretnénk megtartani parancsolataidat, hogy méltatlanok ne 
legyünk a velünk kötött szent szövetségedre. Téged keresünk, a 
Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, Öérette könyörgünk, bo
csásd meg tudva és tudatlanul, akarva és akaratlanul elkövetett 
bűneinket. „Kicsoda ismerheti meg bűneit," — Te egyedül, ítélet 
Ura, látsz és ismersz meg bennünket igazán. Urunk, ha a bűnünket 
számon tartod, kicsoda maradhat meg? Hadd ismerhessük hát meg 
ú jra  ma és most is mélységét és magasságát szerelmednek. Erősíts 
meg minket lelkünk és életünk minden nyomorúságában, Ínségében, 
keserűségében. Segíts bennünket az élet harcán, hogy el ne fárad
junk, meg ne lankadjunk, ösvényed útjáról le ne térhessünk. E rő
síts a kereszthordozásban, a bizonyságtételben, a szent életben, hogy 
minden bűnt legyőzve növekedhessünk a belső emberben. Ha pedig 
egykor külső porsátorunk elomlik, segíts kegyelmesen, hogy boldo
gan távozhassunk a múlandó világból a Te dicsőséged országába, 
ahol nincs sem fájdalom, sem gyász. 0  Uram, Istenem egy hét 
utolsó estéjén magasztaljuk és áldjuk szent nevedet ezért a remény
ségért, Aniig pedig még itt tart az életünk, segíts meg minket 
kegyelmesen és őrizz meg bennünket az anyaszentegyház ölén. Ha 
új napra ébredhetünk, engedd, hogy ünnepet szentelve Néked, 
testvéreinkkel együtt újra áldhassunk, imádhassunk és magasztal
hassunk. Ámen.

(Szombat esti imádság).
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Augusztus 15-i imádság a világ lutheranizmusáért!
25 évve) ezelőtt 1923- augusztusában alakult meg a németországi 

Eisenachban a világ evangélikusságának átfogó szerve, a Lutheránus Világgyü- 
lés. Ebből alakult 1947-ben a svédországi Lundban a Lutheránus Világ- 
szövetség.

A 25 éves évforduló emlékezetében a Lutheránus Világszövetség arra 
kéri az evangélikus gyülekezeteket, hogy augusztus 15-én imádkozzanak 
mindenütt a Szövetség végrehajtó bizottságáért, amely ebben az 'időben a 
hollandiai Hoekelun várában ülésezik, (Ezen remélhetőleg részt tud venni , 
D. Ordass Lajos püspök, a Lutheránus Világszövetség alelnöke is). Az erre 
szánt alábbi imádságot Eidem Erling dr. svéd érsek írta.

Köszönjük Néked, Krisztus Urunk által mennyei Atyánk, 
hogy atyáinkra bíztad tiszta igédet s azt megőrizted nekünk 
-a fiáknak is. Könyörgünk, cselekedd meg velünk kegyelmesen, 
hogy szilárdan megmaradjunk élő igédben s az igaz hitben: 
hogy üdvösségünk egyedül szabad kegyelmedtől függ.

Könyörgünk Hozzád minden kegyelem Istene, különösen 
is szolgáidért, testvéreinkért a Lutheránus Világgyűlés végre
hajtó bizottságában, akik e napokban jönnek össze a köztük 
való egységért. Áraszd rájuk gazdagon Szent Lelkedet, az alá
zatosság, bizalom és szeretet lelkét. Ezt kérjük Jézus Krisztus 
Urunk és Megváltónk által, Ámen.

Közli: Szabó József.

I g e h ir d e tő  m ű h e lye

Siószéki ige: Máté 12, 46—50. Oltári ige: Csel. 16, 16—32.
AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Ennél a textusnál nem az idői, vagy 

földrajzi, hanem a lelki helyzetet kell tisztázni. Két szempontból is. 1. a csa
lád; 2. Jézus szempontjából.

1. A család szempontjából: Mi késztette a családot arra, hogy Jézus 
után menjenek? Az ige szerint; .akarván ő vele szólni*. 46. v. A párhuza
mos szakaszban Mk. 3, 32-ben pedig az áll, hogy; keresik őt. Mk. 3-nak 
előző versei azonban inár többet sejtetnek. Mk. 3, 20—21. v.-ben azt olvas
suk: , .  . övéi .. . eljövének, hogy megfogják őt; mert azt mondják vala, 
hogy magán kívül van.*1 Erre gondolva, számolni lehet azzal, hogy Jézus 
családjához Jézus íelöl „rossz" hírek érkeztek. Nem arról csupán, amit ő 
tett és cselekedett, hanem ahogyan cselekedte. (Nem vigyáz magára, nem 
eszik rendesen, agyon fárasztja magát stb.). E hírek aggodalommal töltik 
el a családot. Magánkívülinek vélik és ezért erőszakkal is, de meg akarják 
menteni. Szerintük Jézus érdekében akarják őt hazavinni. Jézus és családja 
között itt nagy az ellentét. Jézust nem értik meg. Szándékuk a maguk szem
pontjából tiszta és nemes, de nem gondolnak arra, meit nem is tudnak 

gondolni feá, .hogy a megmentés Jézus-elvesztését jelentené. A családban.
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amikor itt Jézust keresi, nem a nyár idején egy munkaerő megnyerése, 
vagy a látott sikerek feletti irigység, hanem Jézus féltése ébred fel. Féltik 
Jézust, ezért keresik és ezért akarják elvinni.

2. Jézus szempontjából: Jézus a család hívására nem megy. Ez nem 
tiszteletlenség. Téved az, aki itt a családi kötelékek felbontását véli ki
olvasni. Jézus szerette anyját és testvéreit. (Még a keresztfán is gondos
kodik Máriáról, Jánosra bízza). Számára a családi kötelék szent. De az egy 
szükséges dológ mégis az Isten és az ö nagy családja, a gyülekezetbe való 
beilleszkedés. 0  a családi kötelékeket nem oldja fel, hanem megszenteli, s 
megerősíti. Eljárásában benne van az a kívánság és vágy, hogy testvérei 
ebben az új vonatkozásban is testvérei legyenek. Hogy Jézusnak ez volt 
a gondolata és célja, kitűnik a következményekből. Jézus testvérei a Csele
kedetek könyve szerint az ős gyülekezetben szerepelnek. Ennek ilyen látása 
fontos. Ma sokan feloldva érzik magukat a családi kötelékek alól. Jézus 
erre nem ad jogcímet. Ö engedelmes volt, nemcsak 12 éves korában, de fel
nőtt korában is. Amikor azonban az Ö hivatásában akarják akadályozni, 
akkor beállott az a pont, amelyben inkább Istennek enged és szembehelyez
kedik a vérségi kötelékkel.

AZ ALAPIGE MAGVA: Jézus családja. A természetszerinti, de rajta 
kívül .álló család nem érti Jézust, akadályozza munkájában: a belül állá, Isten 
akaratát cselekvő család érti és munkáját előmozdítja.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: A beszéd tengelyébe lehet 
tenni a „nem“-et. Sokszor jelentkezik ez. Pl. Nemzedékek ellentéte (apa-fiú, 
leány-anya, öreg-fiatal); érdekek ellentéte: egyén-társadalom, egyház-állam 
stb. Van-e joga az embernek nemet mondani? És ha igen, miikor? Az ellen
tétek csak egyetlen egy esetben jogosítanak fel a .nem* kimondására: ha az 
Istentől akarnak elszakítani. Ha az Istenhez való viszonyt, kapcsolatot bont
ják meg. Ha Isten és család, Isten és barát, Isten és társadalom, Isten és 
király, Isten és állam viszonylat ellentétbe kerülnek és nekem dönteni kell, 
akkor kell inkább az Istennek engedelmeskdeni, mint az embereknek. Kérdés 
lehet, mikor mondja ki az ember a nemet? Hol van a határ, ameddig az em
ber elmehet? Ott származik baj, amikor a nem vagy korán, vagy elkésve 
jelentkezik. Igen fontos a belső, lélektani pillanat megtalálása és meg
ragadása.

Másik gondolat: az anyaszenteyyház, mint belső család, Krisztus csa
ládja. Jézus otthontalan, családtalan lett, hogy otthont és családot teremt
hessen az anyaszentegyházban. Ezért a családért adta életét s áldozott érte 
mindent, hogy itt kapjon és nyerjen kárpótlást az ember azért, amit oda
hagy a családért. Jézus eljárásában igazolta azt, amit Péternek mondott 
ML 19, 29. v.-ben: „És aki elhagyta... anyját, vagy feleségét... az én 
nevemért, mindaz száz annyit vészen és örökség szerint nyer örök életet* 
Az egyház hivatása Krisztusban egy családdá formálni híveit az Isten aka
ratának teljesítése által.

Nyíregyházai munkaközösség.
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Szenthárom ság után 9. vasárnap
Szószéki ige: Mólé VI, i i —i6. Oltári ige: Csel. 17, 16—34.

AZ ALAP1GE MAGYARAZATA. Parabolák ezek a példázatok és nem 
allegóriák. Az értelmezésnél tehát az a dolgunk, hogy megkeressük a hason- 
litási pontot, amiért Jézus ezt a két példázatot elmondotta. Ez a két szereplő
nek az eljárásában van. A szántóíöldön munkálkodó napszámos kincsre buk
kan. Csak azt tehetné, hogy ellopja. Ö azonban becsületes utat akar válasz
tani. Megvásárolja a szántóföldet, övé mostmár jog szerint is a kincs, ame
lyet oda visszarejtett. Nem .egész korrekt az eljárása, de nem ezt akarja 
Jézus megláttalni, hanem, hogy mennyire rajta van, hogy a kincshez hozzá

jusson: a világért se tudna lemondani róla. Ezt mondja lényegében a keres
kedő példázatában is, csak még inkább ki van domborítva az értékért, „érté
ket* jelleg. A szegény munkásnak nem igen van mit eladnia, de a gazdag 
kereskedőnél sokai értünk a „mindenét* kifejezésen. Cselekedete szinte az 
esztelenség határát súroló merészség; mégis csak kockázatos egy kártyára 
tenni fel mindent! Ö is úgy van, mint az a napszámos: meglátta a drága
gyöngyöt, nincs nyugta, amíg nem az övé, kerüljön amibe kerül! — A 
basileia tou ouranón ill. (ou-theou kifejezésen értendő minden, amit a kegye
lem, Jézus, az üdvösség jelent, nemcsak a földi-, hanem az örökélet szem
pontjából. Elsősorban Istennek bennünket az ő kegyelmébe vevő királyi 
ténykedésére kell gondolni.

AZ ALAPIGE MAGVA. .Aki valamit is meglátott Jézus által Isten orszá
gának e világon csak rejlett dicsőségéből, az semmi áldozatot sem sajnál érte.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Igehirdetésünkben érvényesül
nie kell az isteni kegyelem és az emberi felelősség dialektikájának. Ma külö
nösen fontos volna, ha meg tudnék értetni, hogy a kegyelemnek nem tét
len, passzív magatartás felel meg. Istennek a Krisztusban megjelent ke
gyelme a legnagyobb aktiváló erő. Akit „megragadott Krisztus*, úgy fut, 
„mint nem bizonytalanra”, úgy viaskodik, „mint aki nem levegőt vagdos*. 
Távol legyen az a gondolat, hogy az üdvösségét úgy kell megvásárolni, de 
viszont az is, hogy Jézusért nem kell szakítani semmivel, nem kell oda
hagyni semmit. Hát miért beszél O nem egyszer a saját keresztjével együtt 
a mi Érette felvállalandó keresztünkről és miért emlegeti az ő nagy apos
tola Krisztus halálával kapcsolatosan a mi meghalásunkat?! (Lk. 9, 22—25; 
Róm. 6, 3—12.) Hinni annyit jelent, hogy az ember minden fogódzót ki
enged a keze közül, hogy ezek helyett egyetlen egybe, a kegyelembe ka
paszkodjék. (Fii. 3, 8—9.) A kereskedőnek lehettek kedves dolgai, amelyeket 
szeretett volna megtartani és lealkudni az árból. Hasztalan, mindent oda 
kellett adnia! Nem egyet szívesen megtartana az ember kedvenc bálványai, 
bűnei közül, de a „meghalás* totális, mint ahogy a kegyelem is az. Sokan 
hagyják a kincset a szántóföldben, mert nem hisznek az igének, s a gyön
gyöt a kirakatban, mert sokallják az „árát*.

Itt kell még rámutatnunk valamire. A hit hívés az igének, Jézusnak. 
A „kincs* viszonylagos értékéről tapasztalatilag meggyőződhetünk, arról 
másokat is meggyőzhetünk, de annak abszolút értékét csak egy látta tisz
tán, az, aki- tényleg mindent odaadott érte: Jézus, ö  jelenti ki ezekben a 
példázatokban, hogy mit ér a kincs. Higyjünk a szavának s induljunk meg 
nyomában, még ha keresztvállalást jelentene is. Eljön majd az értékbeváltás 
ideje, amikor a hit szinről-színre való látássá változik, akkor kitűnik majd, 
hogy akik él el redut’álra a kincs melleit döntöttek, helyesen döntöttek, a lég-



nagyobb áldozatot is megérte. Talán épp ennek az eschatólogiai mozzanatnak 
a kikapcsolása hozza magával, hogy a mi elnyárspolgáriasult keresztyénsé- 
günk semmi ‘rendkívülire, nem képes, mint ahogy itt az, amit a két példázat 
szereplője tett, a -többiek szemében érthetetlen volt. Nem volt ez így az 
első keresztyének, vagy a reformáció idejében s ma is az Isten ügyének 
mérhetetlen kárára van így. Kemenesaljái munkaközösség.

Szenthárom ság után 10. vasárnap
Szószéki ige: Máié 23, 34—39. Oltárt ige: Csel. 20, 17—38.

AZ ALAPIGE MAGYARAZATA: Igénk a farizeusoknak és írástudók
nak mondott kemény íeddő beszédekhez tartozik. 34. v. „Annakokáért‘ : 
hogy valóban olyanok legyenek, mint Jézus fentebb megállapította róluk és 
neki igaza legyen, küldi el prófétáit (újszövetségi értelemben, akik Jézustól 
vettek kijelentést), bölcseket (akiknek az egyetlen igazi bölcseség Jézus 
Krisztus),. írástudókat (akik az frásból bizonyítják, hogy Jézus a Krisztus 
Csel. 18, 28.). Ezekkel ugyanazt cselekszik, mint atyáik cselekedtek a prófé
tákkal, hiába erősködtek, hogy „Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem 
lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében.' (30. v.) — 35. v. Ami
kor Jézus küldötteit megölik, megfeszítik, megostorozzák, üldözik (előre 
mutatás a jövendőre), magukra zúdítják azt a bünáradatot, amely az „igaz 
vér ontásával** múltjukban (ez a bűn Ábel meggyilkolásával kezdődött és 
Zakariás meggyilkolásával végződött. II. Krónika 24, 20—22; Ábel esete az 
Ószövetség első lapjain, Zakariásé utolsó lapjain van a héber Bibliában) fel
halmozódott. Bűntársaikká (30. v.) lesznek atyáiknak és a mértéket betöl
tik. (32. v.). — 36. v. Jézus szavát a tények igazolják, minden tiltakozás 
és önámítás ellenére. Ezzel a bűnükkel fogják eljátszani Jeruzsálem drága 
kegyelmi idejét és teszik kikerülhetetlenné történelmi ítéletét (1. 38. verset). 
37. v. Jézus fájdalmas panasza és szemrehányása a sokszor felajánlott kegye
lem _  „hányszor akartam egybegyűjteni* — következetes és makacs — 
„de te nem akartad*1 — elutasítása miatt. — 39. u. A szomorú történelmi 
ítéletet növeli az, hogy Jézus elvétetik tőlük, egyben azonban megcsillan az 
újra való megkegyelmezés áldott lehetősége is. — „mindaddig, mignem. . . “ 
— Jézus befogadásával.

AZ ALAPIGE MAGVA. A Jézus korabeli hitetlen zsidóság elutasította 
Jézust és megölte küldötteit. Ezzel magáréi vette hz algái állal kiöntött ösz- 
szes mártírvéri; elveszítette Jézust (eljátszotta a kegyelmi időt), mindaddig, 
ntjg meg nem tér; szabad folyást engedett Isten történelmi ítéletének.

AZ ALAPTGE MAI MONDANIVALÓJA. Amely nép vagy közösség Jézust 
elutasítja, menthetetlenül megérik a pusztulásra, Isten ítéletére. Semmiesetre 
sem állhatunk meg igehirdetésünkben a közvetlen mögöttünk álló idők 
katasztrófáinak (zsidóüldözés, a hitleri Németország sorsa) indokolásánál. 
Nem szorítkozhatunk arra sem. hogy rámutatunk azoknak sorsára, akik a 
történelem folyamán az egyház megrontására törtek, vagy a mostani idők
ben fordulnak szembe ellenséges érzülettel Krisztus népével. Igénk Ítéletét 
a ma keresztyén magyarságának kell hirdetnünk. Ha népünk csak másokra 
vonatkoztatja igénknek igen súlyos mondanivalóját, de Krisztust el nem 
fogadja, részestársává válik azoknak, akiket elítél, eljátssza kegyelmi idejét 
és biztossá teszi a saját pusztulását is. Sőt az a gyülekezet is, amely szigo
rúan elítél minden egyházüldözést, amikor a maga hitetlenségével és makacs
ságával elzárja a szívét Krisztus elől, akaratlanul is azok sorába áll. akikre
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ítéletet kiált, bármennyire tiltakozik is ellene (23 : 30. v.) és maga sem 
kerülheti el ítéletét

Elemi erővel kell megszólaltatnunk a kegyelmi idő, a megtérés áldott 
lehetőségét. Krisztus nagy mentő szeretetének próbálkozása ma még tart. 
(A sok gyülekezeti, evangelizáló stb. alkalom!) De ennek is vége szakadhat. 
Egyetlen mentség: már most örömmel fogadni azt, aki jött az Urnák 
nevében. Győri munkaközösség

Szenthárom ság után 11. vasárnap
.Szószéki ige: Luk. 7, 36—50. Oltárt ige: Róma 6, 33—39.

AZ ALAPIGE MAGYARAZATA: Textusunkat a parallel helyekkel 
dMálé 26, 7—13, Márk 14, 3—9, különösen János 12, 3—8.) összevetve, azt 
.mondhatjuk, hogy valószínűleg Lukács közlése más történetről való tudó
sítás. — A láb megkenése a megkülönböztető tiszteletadás kifejezője 
(Egyébként vesd össze: Lelkipásztor 1948 márciuási szám 86. lap.)'Az asz- 
szony nem szemközt áll meg. Csókolgatja Jézus lábait: megalázkodik egé
szen, Kibontott hajjal (így törli meg lábait) férfiak előtt nem volt szokás 
megjelenni. A farizeus gondolatát is meglátja Jézus, annyira .próféta* 
(39—40. y.) A 41—42. vers példázata kézenfekvő. Ritkaság, hogy Jézus nyom
ban és helyben alkalmazza példázatát! A 47. vers első fele egyszeri olva

dásra könnyen megtéveszthet, a katolikus magyarázatnak adva igazat. Pedig 
ez csak a jelen helyzet ismertetése, magyarázata. Talán szabadabban így: 
„Néki nyilván sok bűne bocsáttatott meg — ebből fakadt nagy szeretete; 
hiszen nagy szeretete igazolja sok bűne megbocsátását*. Jézus kinyilvánítja, 
tudatosítja is a bünbocsáhatot (48. v.)

AZ ALAPIGE MAGVA: Simon farizeus szeretete elégtelen udvariasság 
csaliéin; 1 a bűnös asszony szeretete áradó és áldozatos, tökéletes szeretet. 
Jézus felfedi ennek forrását: a bűnbocsánatot.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Mi egészen emberi indokkal 
szoktuk szeretetre buzdítani, indítani az embereket (az egységre, egymásra 
utaltságra, segítésre stb. hivatkozással), holott a szeretet igazi forrása nem 
más, mint egyedül Jézus bűnbocsánata. Igehirdetésünkben határozottan meg
világíthatjuk a farizeus féi-szeretetét, amely inkább csak külső előzékenység 

. és udvariasság. Meghívta ugyan Jézust, meg is vendégelte; adott — de nem 
áldozatosan, túláradó szeretettel (44—46. v.) (Pascal.- Az emberek természet
től gyűlölik egymást, s hogy az együttlét, a társulás lehetővé legyen: fel
találták a szeretet látszatképét: az udvariasságot). Van szeretet miközöttünk 
is. Sok szociális gondolat, szeretet-intézmény létesülése erről beszél, de 
mjndez gyakran ilyen farizeusi sekélyes szeretet, csak belőlünk, emberi érzé
sek kútjából fakad — s ha szárazság jön, kiapad a kút egészen, vagy sáros 
pocsolya marad a helyén. A jólnevelt, társaságbeli emberek éppen a jóságu-k 
kai akadályai saját megtérésüknek.

Világosan és merészen juttassuk kifejezésre tehát, hogy megbocsátás, 
bűnök bocsánata nélkül nincsen igazi, tökéletes szeretet. Engedd megbocsá
tani bűneidet, majd meglátod, tudsz akkor szeretni! Itt tárul fel előttünk 
a bíínbocsánat és szeretet titokzatos kapcsolata! A bűnbocsánat megtapaszta

lása a szeretet forrása. Ezt megfordítva: azért nincs áldozatos szeretet ben
nünk, mert nincs a bűnbocsánatban hitünk; vagy mondhatjuk így is: mert 
megboesálatlan bűneink vannak! A 47. Verset kidomborítva bizonyságot tehe-
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tönk arról, hogy ott van igazán szeretet, ahol megbocsátott büníi emberek 
szeretik egymást — de még ellenségeiket is a gyülekezetben!

Szeretetünk vizsgálatánál tegyük próbára előbb Jézus iránt való szere- 
tétünkét! A bíinös asszony példája arra figyelmeztet, hogy a bíínbocsánat-. 
bán élő keresztyénség szeretete nemcsak a diakoniára, az emberek egymás 
közötti szeretetére és szolgálatára korlátozódik, hanem kiterjed a liturgiára, 
az istentiszteleti életre, szentségekkel való élésünkre, Jézus imádására is!' 
Hiszen a bűnbocsánat nem másról, mint Jézus szeretetérő! győz meg. (V. ö. 
epistola. Róm. 8, 39.) A bűnös nő szeretete azért oly drága, forró és áldo
zatos, mert megismerte, tudja, hiszi, hogy Jézus még jobban szereti őt!' 
(Máté 13, 46 mindent feláldozó kereskedőjére gondoljunk!)

Még egyet, amiről nem feledkezhetünk meg textusunkkal kapcsolat
ban: Bűneink Krisztushoz hajtanak! A bűnös asszony milyen alázatosan áll 
meg Jézus háta mögött, hódoló, megalázkodó mozdulattal borul térdre, 
könnyeit hullatva, mert igazán látja bűneinek nagyságát, s ez a látás Jézus
hoz .kényszeríti őt! Festi munkaközösség.

Szenthárom ság után 12. vasárnap
Szószéki ige: Jón. S, 31- 36. Oltári ige: Csel. 16, 9—15.

AZ ALAPIQE MAGYARAZATA. Perikopánk külső tagozódása: a) 
31—32. v.: Jézus szavai a benne hívő zsidókhoz, b) 33—36. v.: A tömeg
ből felhangzó ellenvetésre az Ür a jelenlévő zsidóság egészéhez fordul, v. ö.- 
37. és 44. v. Belső menete: Krisztus igéjében való megmaradás — az igazság 
(és hazugság) megismerése — megszabadulás a rabság állapotától.

3‘2. a.: este — gnosesthe, eleutherosei: az utóbbi futurumok arra mutat
nak. hogy az igazságra és szabadságra való eljutás folyamat, nem egy
szerre történik (és itt a földön nem is fejeződik be). — 33. v. dedouleukamen: 
praesens perfectum, nem voltunk és nem vagyunk szolgaságban! — 3Í. v. 
amén, amén, lego: Jézus legfontosabb igéi előtt: botránkoztató tartalma miatt 
is! — poión tén hamartian: aki a benne rejlő gyökeres romlottságot (ezt 
jelenti ugyanis a hamartia, nem az egyes bűnöket) életfolytatásában, cselek
véseiben állandóan realizálja (praes. impf.), — doulos: rabszolga, önmagával 
tehetetlen, ura kénye-kedvének kiszolgáltatott „tárgy”. 35. v. doulos ou ménéi: 
eladhatják, elcserélik, elajándékozzák: teljes kiszolgáltatottság és bizony
talanság- a fiú ellenben csak akkor kerül ki a házból, ha maga hagyja el 
(tékozló fiú). V. ö. Izsák és Izmáéi (I. Móz. 21.). A zsidók a fiúval azono
sították magukat; Jézus igéje élesen rámutat szolgaságukra és arra is, hogy 
a „fiú” Ö és az övéi! (36. v.).

Az első szakasz (31—32. v.) szelíd, pásztori hangjával szemben itt a 
második szakaszban már érződik az a nagy feszültség, amely a 37. es kov. 
(40, 44, 48.) versekben robban ki.

AZ ALAPIGE MAGVA: Egyedül az ismeri meg e világ és önmaga sátáni 
rabságát és egyedül az jut el ' ebből az állapotból a megszabadító igazságra, 
aki az igén keresztül élő közösségben van a Fiúval.

AZ ALAPIGE MAI ÜZENETE: 1. A tanítványság alfája és ómegája, 
a keresztyén élet fundamentuma: áz igében való megmaradás. Mit jelent ez? 
Egyfelől azt, hogy Krisztussal egyedül az ő beszédén, az életnek beszédén, 
az igén keresztül lehet élő közösségünk (igével táplálkozó élet, naponkénti 
igeoivasás, igehallgatás). Másfelől: az igében maradás nemcsak az ifije hall
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gatását, hanem cselekvését is jelenti. Urunk beszéde .parancs* (15, 10—14.) 
Az igéből élő tanítvány az igéi cselekvő tanítvány!

2. Aki ilyen kapcsolatban van az igével és az igén keresztül Krisztus
sal. egyedül az ismeri meg (nem intellektuális, hanem hivő, exisztenciális, 
bibliai „ismeréssel*) a valóságot, ö  ugyanis a világ világossága (8, 12.). Az 
ő fényében eltűnik az éjszaka. A bűn egyik következménye a lelki vakság; 
álom, lepel van a szemünkön, nem látjuk életünk hazúg voltát (33. v.). De 
most lehull az álarc. A dolgok a maguk igazi valóságában mutatkoznak. Elő
tűnik a világ rettenetes hazugság-álarca. De lelepleződik a magunk felől való 

igazság is. Félelmes, de mégsem kétségbeejtő ez a nagy lelepleződés. Mert 
ugyanakkor Krisztus világosságában előtűnik a világnak és magunknak 
az a képe is, amelyet Isten megváltó-megszentelő szándéka készített el 
számunkra (II. Kor. 5, 171).

3. Aki így ismeri a bűn világának hazúg voltát, de látja Krisztus közös-, 
ségében élő új embert'is, az kimondhatatlanul vágyódik át az egyik világ
ból, a bűn világából, a másik, új világba. Mivel pedig az igazság, amelyről 
itt szó van, nem elméleti, hanem személyes igazság (14, 6!), ez az átmenetei 
valósággal is végbemegy. Az igazság (az Igazság, a Fiú) megszabadít. Bűn
től, haláltól, ördögnek hatalmából. Istennel való élő közösségre.

Ez a szabadság nem kiváltságosoké. A „sperma Abruam“ akkor a testi 
Izraelhez tartozást jelentette. Ma talán templomozó kegyességünket, vala
milyen közösséghez tartozásunkat, presbiterségiinket stb. Nincs ilyen külső 
jogcím, egyedül a Fiú szabadítása!

A Fiú szabadsága nem külső, testi, c világi szabadság. Lehet valaki 
börtöncella mélyén is, bilincsben is tanítvány, a Fiú megszabaditottja (Mt. 
10, 27.).

Végül: a Fiú szabadsága felszabadulás a törvény rabsága alól is (Gál. 
5, 1.). A tanítvány élete nem a keserves „kell cselekednem", hanem a boldog 
„szabad tennem"; hálás, spontán gyümölcstermés Isten dicsőségére.

Pécsi munkaközösség.

István király napja
Augusztus 20.  Szabad textus.

AZ ÜNNEP JELLEGE. Ezt az ünnepet két vonás különbözteti meg 
más nemzeti ünnepeinktől. Az egyik az, hogy augusztus 20-án sohasem 
-dominált a multbanézés, a történelmi emlékezés úgy mint más nemzeti 
ünnepeinken, meri István király országalapító műve' nemzetünk köztudatában 
még mindig olyan eseményként él, mely jelenünket is meghatározza. A 
másik az, hogy az ünnep nemzeti jellegével elválaszthatatlanul egybeforrt 
az egyházi, — közelebbről; katolikus jelleg. Ennek országraszóló kifejezése 
a Szentjobb-körmenet. Boldogasszony évében a katolikus jelleg külön hang
súlyt nyer azzal, hogy országunk katolikus hit szerint István király felaján
lása révén „Mária országává” lett. A sokszor propagandisztikusan kidombo
rított katolikus jelleg miatt ismételten kérdésessé vált, hogy protestánsok is 
tartsanak-e egyházi ünnepet ezen a napon. Reformátusok idegenkednek tőle. 
Evangélikus templomainkban általában tartanak istentiszteletet, de az ünnep 
evangélikus egyházi értelmének közelebbi meghatározása tudomásunk sze
rint-még nem történt meg.
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Mi ezen a napon is Krisztust prédikáljuk, de nem általánosságban, 
hanem abban a konkrét vonatkozásban, hogy István király történelmi műve 
révén dőlt el egyszersmindenkorra az, hogy a mi népünk is a maga egészé
ben Krisztusé. Az országalapító király mint bölcs építőmester erre fundáita 
országát. Minden egyéb műve elévülhet, de ez az egy maradandó és minden 
magyart minden időre kötelez. A reformáció a mi országunkban sem alapí
tott új egyházat, hanem a meglévő alapot tisztította meg és arra épített. 
(A krisztusi alap István király idejében talán nem is volt nagyon elfedve. 
Lásd „Lelki ébredés István első királyunk körül” c. cikket a Lelkipásztorban 
1944, év 348. lap.) Minden mai országépítési szándéknak is az az értékmérője, 
hogy erre az alapra épít-e, és hogy mit épít reá. A maroknyi magyar evan- 
gélikusság az egész nemzet szempontjából döntő jelentőségű szolgálatot 
végez, ha minden egyéb szemponttól és érdektől mentesen a krisztusi alapon 
áll, és arra építi népünk életét.

ALAPIGÉK. 1. Kor. 3, 10—13: Eredeti értelme szerint Pál mini bölcs 
építőmester Krisztusra fundálja a korinthusi gyülekezetei. Az alapot az utána 
következők sem mozdíthatják el, sőt munkájuk értéke ehhez az alaphoz való 
viszonyukon fordul meg. Az ige alkalmazása a fentiekből magától adódik.
— Jón. 14, 6. Az előzőhöz hasonló igazságok megszólaltatására alkalmas.
— Zsolt. 33, 8—12: Boldog az a nép, melynek Istene az Ür: Isten ezt a 
boldogságot népünknek is megadta; boldogulásunk a Hozzá való hűségen 
fordul meg. Vagy; Az Ür tanácsa megáll: Isten akarata, hogy népe legyünk, 
ezen semmiféle ellenkező szándék nem változtat. — /. Sám. 12, 21—25: 
Elveszünk-e vagy megmaradunk? Az Űr népe vagyunk (István óta), s az Ur 
nem hagyja el népét. De ebből következik, a) hogy a nép ne térjen hiába
valóságok után, melyek meg nem szabadítanak, hanem szolgáljon az Ürnak, 
és b) hogy a „próféták” ne szűnjenek meg könyörögni és tanítani a jó és 
igaz útra. .— Jel. 3, 8. 10. 11: Isten ajtót nyitott a mi népünknek is, amelyet 
senki be nem zárhat (!). Vagy: Tartsd meg, ami nálad van, — ma különösen 
szükséges intés. — Lukács 12, 32—34: A kicsiny nyáj nagy öröksége: Ma 
is ilyen nagy jelentősége van népünk testében a hívek kicsiny nyájának, ha 
az anyagias világban 33. vers szerint gondolkodik és él. Ehhez hasonló alkal
mazás lehetséges Máté 13, 33. alapján. Soproni lelkészi nutnkaközössig.

Szenthárom ság után 13. vasárnap
Szószéki iye: Márk 1:, 41—44. Ollári kje: Csel. 5, 34—42.

AZ ALAPIQE MAGYAR AZ AT A: Az özvegyasszony kétfillérnyi ado
mányának értékelése is kapóra jövő alkalom a farizeusok lelkiségének leleple
zésére. Márknál és Lukácsnál megegyeznek az előzmények. Mindkét evan
géliumban az elsőség előnyét, tekintélyét élvezni szerető, de azért minden 
vonalon áldozatot hozni nem tudó farizeusi lelkiségétől, kegyesség álarca 
mögé rejtőző, alapjábanvéve önző és Isten előtt is utált és_ leplezetlen szel
lemétől óvja Jézus övéit. Ezek nem átalják az özvegyek házát és az árvák 
vagyonát sem felemészteni. Az ilyenmódon szerzett nagy vagyonuk csekély 
töredéke az a „sok“, amit a perselybe vetnek. Az özvegyasszony — lehet, 
hogy az ő gonosz, vagyonból kiforgató üzelmük áldozata, — még azt is, 
ami megmaradt, készséggel és teljesen odaadja a perselybe. „Etheórei“ nem 
a közönséges nézést fejezi ki, hanem a látó, gondolatokat szülő, értékelő és 
véleményt, ítéletet formáló nézést. Fordíthatjuk így is: ,elnézi', amint a 
tömeg, oehlos (és nem gyülekezet, vagy hívek) milyenmódon veti bele a 
perselybe rézpénz darabjait (nem az aranyakat). A tömegben eg;y özvegy is 
odajárul a perselyhez és két pénzdarabot (leptos: szűk; vékony, keskeny, 
„vékonypénzü”) dob bele, mely csak negyedrésze a mások által bedobott
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rézpénzeknek. Erre Jézus felhívja a tanítványok figyelmét és kijelenti, hogy 
az egész tömeg sok adománya nem ér fel annak az egy szegény özvegy* 
asszonynak adományával, mert míg a többiek csak a fölöslegükből adtak* 
abból, amiben bővelkedtek, míg ez az özvegy az ő sokhiánytlátó szegény
ségéből mindenét odaadta, amije csak volt és még egy kivétellel jellemzi; 
az ő egész létalapját (bios) bevetette.

AZ ALAPIGE MAGVA: Az Isién előtt az adomáin) értéke nem annak 
mennyiségétől függ (anyagi értékétől, numerikus voltától), hanem a körül
ményektől és lelkűiéitől, amelyből az megszületik és attól, hogy mennyire 
■ marad meg még az adományozónak. (A sáreptei özvegy esete I. Kir. 17, 12.)

ÁZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Az anyaszentegyházban ma 
nemcsak megállapításbeli, hanem valósgáqs ítélet és rosta alá kerültek a 
„sokat1- áldozó és emléktáblák márványában megörökített nevű patríciusok, 
patrónusok, oszlopos egyháztagok és adakozók, a „fejedelmi bőkezűséggel11 
adakozók. Az egyház anyagi alapjai teljesen megrendültek. És csodálatos, 
hogy az Egyház Ura engedi, hogy az emberi intézményekhez igen erősen 
hozzáfűző szálakat egymásután elvághassák ugyancsak emberi kezek és 
intézkedések. Évezredes anyagi bázisok máról-holnapra kicsúsztak az egyház 
alól, emberi vérrel, fegyverrel és sok szenvedéssel kivívott évszázados tör
vénycikkek egy tollvonással érvénytelenné tétettek. Ma minden numerikus 
számvetés haszontalan és céltalan papirosmunka. Az egyszeregy reális sza
bálya legfeljebb az iskola tábláján jó elmegyakorló eszköz, de nem az egy
ház számvitelében.

Ma az egyház az Ür Jézus Krisztus értékelése szerint kell, hogy szá
moljon és a vékonypénzű, szegény, de szívük teljességéből adakozó özvegyek 
és szegények adományából kell, hogy éljenek, akik maguk is hitből élnek 
inkább, mint pénzből, mint ahogy az egyháznak is hitből kell élnie, ha Isten 
előtt kedves szeretne lenni. Ma a teljesszívűség erkölcsi tőkéje tártja fenn 
az egyházat. Ma mindjobban kitűnik, hogy az egyház az Istennek legdrágább 
adornányg: anyaszentegyház, melynek léte nélkül a világ legszerencsétlenebb 
árvái volnánk és a természetben nem volna vesztesebb lény az embernél. 
Ma az egyház azért kell, amiért az Isten rendelte: lelki édesanyának. Isten 
lelke adományainak egyetlen közvetítője és nem az, amivé züllött: anyagi és 
földi uralmi pozíciók kegyes biztosítója.

Pesti felső egyházmegye 2. számú munkaközössége.

Szentháromság után 14. vasárnap
Szószéki ige: János 5, 1—74, Oltári ige: I. Tim. 1, 12—77.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Ez a textus bevezetése Jézus harcá
nak, melyet a zsidókkal vív. Jézus számára ez gyűlöletet, halált jelent, de 
a bűn ellen való harcában nem ismer félelmet. — 7. o. Bizonytalan időpont 
Jézus galileai tartózkodása után. Talán Tombsátor ünnepe, melyre mint népe 
kegyes fia megy iel Jézus. — 2. i>. V. ö. Neh. 3, 1—32. 12, 39. Talán juh
itató. Bethesda =  kegyelem háza. — 3/b, 4. n. A pöstyéni, szovátai gyógy
vizet is felkotorják, hogy hatásosabb legyen. — 5. n. 38 év óta beteg, de 
nem annyi idő óta van Bethesdánál. — 6. i>. Jézus a kérdéssel felcsigázza 
a beteg vágyát, tudatosítja nyomorúságát. — 7. v. A beteg feleletében 
megvan a válasz, a reménytelenség kifejezője. Az „anthróposz” =  talán rab-
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szolga vagy hozzátartozó. — 8—9. o. Az ágy felvétele munkát jelent, ez lesz 
a további vita kiindulópontja. — 10. i>. Zsidók = valószínűleg vezető embe
rek. Jer. 17, 21-re hivatkoznak. — 12—13. ». A beteg nem ismerte eleinte 
Jézust, mert elvegyült a tömegben. — 1b. v. Találkozás a templomban. Meg
lepő, hogy csak most, a gyógyulás után beszél Jézus a bűnről. Jézus tud 
a bűn és betegség összefüggéséről, de annak minden esetre való mechanikus 
alkalmazásától távol áll. (V. ö. Ján. 9, 1—3.)

AZ ALAPIGE MAGVA. Jézus széttöri a bűn bilincseit, akár betegség-  
ben, akár emberi rendelkezésekben jelentkezik is az. (Epistola: akár tudat* 
lan hitetlenségben).

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Három csomópontja _ vám
1. Az ember nyomorúsága. Az ember és a világ tele van nyomorúság

gal. Ki sem fogynánk a felsorolásában. Itt vannak a'háborús bűnök áldozatai! 
Az ige a bűn és- betegség összefüggő nyomorúságát említi. Ha nem lenne 
bűn, nem ietnne betegség. Ha Isten kegyelmét vennők, volna erőnk e nyo
mor leküzdésére (V. ö. I. Kor. J 1, 29—30.). A betegség nem mindig á sze
mélyes bűn büntetése, ez azonban nem tompítja azt a tényt, hogy a beteg
ség általában a bűn miatt van. Ilyenek vagyunk, mint ez az ember: tele 
betegséggel, reménytelenséggel, szeretet nélkül, az egyedülvalóság borzal
mával. Istennel együtt elvesztettük a felebarátunkat is, aki segítsen. Micsoda 
ellentét: templom közelében, részvétlen szeretetlenségben megkövesedett 
vallásosság és a kegyelem házánál önző egymást-tiprás.. A bűnben való 
maradás egészséges testi állapot melleit is kárhozatot jelent.

2. Jézus gyógyítása. Ezért jött. (V. ö. Ésa. 53, 3—5.) Szerető irgalmá
val ránéz (idón) a. nyomorúságra. A 19. v. magyarázza, hogy miért éppen 
ezt az egy beteget gyógyítja meg. Módszere nem sablonos. Máskor előbb 
hitet,. megtérést követel, most csak utólag beszél a bűnről. Szava teremtő 
erő. A meggyógyult ember mássá lett. nincs szüksége sem a tó vizére, sem 
a nyoszolyára. Széttört a betegség bilincse, de széttört a szombat is, mert

, nagyobb van itt a szombatnál. Ilyenek lehetünk mi, mint ez az . ember, ha 
szabadulni akarunk és nem nyugszunk, bele bűn okozta nyomorúságunkba, 
ha Jézus szavaiba teljes bizodalommal belegyökerezünk. Bűnbocsánat által 
minden embert kész újjáteremteni, de csak ő. Jézus.

3. Gyógyulás után. A meggyógyultat hálája viszi a templomba. Itt 
ismeri meg teljesen gyógyítóját. Megkapja az új feladatot: bizonyságot tenni 
az emberek előtt. Az elfogadott kegyelem nagy öröm, de pagy felelősség 
is. Bizonyságtétel, kereszt, bűnnel való szakítás kell. hogy kövesse. Ellen
kezőleg jön a visszaesés és a bizonyos rosszabb: az ítélet és kárhozat.

Vázlat lehetne: Jézus úf a betegség, a szombat, a vétkek felett.
Szegedi munkakőzösség.
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Szenthárom ság után 15. va sárnap
Szószéki ige: János 11, /—II. Ollári ige: II. Thess. 3, ti 13.

AZ ALAPIGE MAGYARAZATA. 1. v. Betliánia Jeruzsálemtől három
negyed óra járásnyira fekvő falu az Olajfák hegyén. A három testvér háza 
Jézus kedves tartózkodási helye (Lk. 10, 38—42.). Érthető, hogy a bajban 
a két testvér Jézushoz fordul segítségért. — A 2. o. utalás Jn. 12, 1 — 11 -re. 
mely nem azonos a bűnös nő történetével (Lk. 7, 36—50.) — Az emberek 
véleménye szerint Jézus szeretete nem több, mint emberi vonzódás, ragasz
kodás (filoó 3. ».), az evangélista szerint azonban isteni eredetű, önfeláldozó 
egészen mély szeretet , (.5. v. agapaó v. ö. Mk. 10, 21. és 1. János 1, 1.)—
4. u. Jézus kijelentése, hogy Lázár betegsége nem halálos, utalás a bekövet
kező csodára. — 6. v. .„azon a helyen": Bethabara Pereában, ahol Keresz
telő János keresztelt (Jn. .10, 40. és t, 28.). Jézus két napos késedelme 
szándékos: Isten dicsőségét jobban mutatja majd a halott Lázár feltámasz
tása, mint a beteg Lázár meggyógyítása. — 7. n. ,,Menjünk,ismét Júdeába”, 
vagyis Lázárhoz. — 8. v. A tanítványok aggodalma és intése emberileg 
érthető (Jn. 8, 59. és 10, 31 ). — 9—10. v. A zsidók a nappalt 12 egyenlő 
órára osztották napkeltétől napnyugtáig. A tizenkettedik óra a közeli be- 
sötétedést jelenti. A hasonlat értelme: Aki ismeri Isten akaratát (világos
ság van benne) és aszerint cselekszik, nem kell. félnie. Aki Isten akaratá
nak ismerete nélkül él, az minduntalan megüti magát (proszkoptei). — ti. v. 
Á kekoimétai kétértelmű: alszik, vagy meghalt. A tanítványok'félre is értik. 
Jézus a következő versekben fedi íel tévedésüket. Jézus tehát a betegség 
halálos voltát és a halál bekövetkezését is tudta.

AZ ALAPIGE MAGVA. Jézust lehet kérni, de nem lehel siettetni, sem 
útját állni, mert ö nem emberek kedvére, hanem Isten dicsőségére cselekszik.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. 1. Manapság igen sok a 
kérnivaló (kenyér, munka, nyugalom, békesség stb.). Akik Jézust ismerik, 
tudják, hogy hozzá bátran fordulhatnak segítségért. A kérésre feljogosít ben
nünket az a tudat, hogy Jézus önfeláldozó isteni szeretettel -szeret ben
nünket.

2. Nincs meg nem hallgatott kérés, ha sokszor késik is a segítség. (Jele
nések 5, 8.). Az Ür.nem siet, de nem is késik (kánai mennyegző, kananeus 
asszony). Pedig mi sokszor siettetni szeretnénk segítő kezét, és ha nem 
kapunk mindjárt feleletet kérésünkre, akkor elcsüggedünk. Pedig Isten kése
delmével nevelni akar: legyünk kitartók a kísértésben, türelmesek a vára
kozásban, állhatatosak a szenvedésben és tanuljunk meg Isten akaratára 
hagyatkozni (Miatyánk harmadik kérése). Isten mindig meghallgatja kéré
sünket: vagy .elhárítja a bajt, vagy erőt ad elviselésére (Luther).

3. Krisztust és ügyét (egyházát) nem kell félteni. Félelemből és aggo
dalomból nem szabad, de nem is lehet visszatartani a cselekvés útján. Amíg 
tart a ma '(nappal), Krisztus feltartóztathatatlanul végzi munkáját e világon 
Egyházán keresztül.

4. Tudnunk kell, hogy minden próbatétel, amit Isten ránkmér, az (f 
dicsőségéi szolgálja. Minél nagyobb a próbatétel, annál nagyobb fényben 
mutatkozik meg a segítségben Isten dicsősége.

Tütni munkaközösség.
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Szenthárom ság után 16. vasé nap
Szószéki ige: Máté 11, 25—30. Ollári ige: Zsid. 12, 18—24.

AZ ALAPIGE MAGYARAZAIA. Valószínűleg három egymással össze
nem luggo szakasz sorakozik egymás mellé: 25—26., 27. és 28 30. v. A
három rész azonban egymáshoz illeszkedik, úgyhogy kezelése egységes ige
ként nem okoz nehézséget. J b &

Exegelikai megjegyzések: 25. i>. „abban az időben" a Lukácsnál talál- 
1 ̂  ,^un êx ûs 21 22) elhelyezkedésének útmutatása szerint talán a 

kiküldött tanítványok visszatérése utáni időre utal. Lehet azonban, hogy csak 
szolásformáról van szó, amely a szakaszt a megelőző szöveggel kívánja 
összekapcsolni. (A 28—30. versek egyébként csak Máténál találhatók meg.) 
— „Hálákat adok” — „exomologumai" kifejezésben bennerejlik a „vallást 
teszek , „magámévá teszem", „igenelem" értelme. Jelentése: Jézus örömmel 
mond igent Isten üdviervére. A „bölcsek és értelmesek" az írástudók és a 
farizeusok, a „kisdedek" pedig a lelki szegények (Máté 5, 3), akik a hatalmas 
Isten előtt megérték saját bölcseségük csődjét és úgy állnak Előtte, mini 
s  tehetetlen gyermekek atyjuk előtt, akinek kezében van sorsuk. Isten eljá
rása, amelyen Jézus ujjong, jóllehet a keresztet jelenti számára, azt fcélozza, 
hogy az ember Istennek és szándékainak megismerése tekintetében is átélje 
reáutaltságát a kegyelemre. „Ezeket rejtette el, azaz üdvözítő cselekvését 
Jézusban, az Egyszülött Fiú egész titkát. Az elrejtésben ítélet is van az 
emberi bölcseség felett, amely Isten dolgain is úrrá kíván lenni. — 27. v. 
Teljes és zavartalan közösségben Istennel csak a Fiú van. Ezért ismeri Öt 
egyedül az Atya és ismeri az Atyát egyedül Ö. A természetes konzekvencia: 
„Senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam." (J. 1,4, 6. b.) — 28. i>. 
A „megfáradtak” azok, akik minden erejük megfeszítésével vesződnek, veríté- 
keznek, küzködnek, hogy Istenhez megérkezzenek; a „megterheltek” a tör
vény terhe alatt sóhajtoznak, amelynek betöltésével kívánnak megállni Isten 
előtt (v. ö. Máté 23, 4; Csel. 15, 10; Róm. 7, 7—25). A „megnyugosztaltatás” 
békességre jutás. — 29. v. A törvény igája helyett Jézus a maga igáját 
rakja azok vállára, akik neki engedelmeskednek, Reá bízzák magukat. Ez 
a szelídség, azaz emberszeretet igája az emberek felé és az alázatosságé, 
a keresztvállalás készségéé Isten előtt. — 30. v. Jézus igája „chrésztos”, 
azaz kényelmes, az emberhez szabott és ezért „könnyű”, mert- nem sebez meg.

AZ ALAPIGE MAGVA: Jézus a „kisdedeket“ megnyugosztalja azáltal, 
hogy megmutatja nekik az Atyát. Ezzel leveszi róluk súlyos terhüket.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. 1. A lélek békességére, lelki 
kiegyensúlyozottságra csak úgy lehet eljutni, hogy az ember megérkezik 
Istenhez és benne megismeri mennyei Atyját. Ebben a tekintetben az elmúlt 
2000 év alatt semmi sem változott és a mai hasadt lelkű és tépett idegzetű 
ember és emberiség számára sincs más orvosság, mint az evangélium

2. Az Atyához találás akadályai is mindig ugyanazok: a „bölcseség” 
gőgje, amely magához méri még az Istent és dolgait is, és a bizakodás az 
önigazságban, amely megkeményíti az embert Istennel szemben. A felelet 
reá Isten ítélete elrejtőzködése formájában.

Ha pedig valaki vágyakozásában Isten után a törvény betöltésével akar 
békességre jutni, csak megfáradt és megterhelt, tulajdonképen kétségbeesett 
ember marad. Mindig csak a szigorú Istennel találhatja magát szemben, ha 
becsületes módon nem ámítja magát.

3. A békességre jutás útja Krisztus. 0  mutatja meg az Atyát! Meg
mutatja azoknak, akik kisdedek módjára elfogadják kegyelmét (Mk. 10, 15), 
azoknak, akik magukra veszik az Ö igáját, az önigazságról lemondanak és 
alázatosságban, i!l. szelídségben követik Öt.
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4. Alapingénkböl a 28—30. verseket közönségesen vigasztaló igeként 
értelmezik és értékelik. Valóban minden időben kirriéríthetetlen erőforrásnak 
bizonyult a mindenféle nyomorúságban megfáradtak és megterheltek számára. 
Ezzel szemben meg kell állapítanunk, hogy alapigénié eredeti éltelme szerint 
kétségtelenül egyoldalúan a törvény igájáról és az ezzel kapcsolatos nyomo 
rúságról, illetve az ilyen nyomorúságtól való szabadulás lehetőségéről szól.

Mégis nyugodt lelkiismerettel kitágíthatjuk a nyomorúság körét ige
hirdetésünkben is és reámutathatunk arra, hogy minden baj és szerencsétlen
ség akkor vezet megfáradásra és a teher alatt sóhajtozásra, ha valaki rajta 
keresztül nem tud beletekinteni az Atya szemébe. Erre a megkönnyebbülésre 
csak Krisztus állal lehet eljutni. Az igének ilyen tágabb értelmezése mellett 
azonban nem rövidülhet meg eredeti, tuiajdonképeni értelme.

Soproni teológiai konferencia munkaközössége.

Szenthárom ság után 17. vasárnap
Szószéki ige: Máié 12, 1—8. Oltári ige: Zsid. i, 9—/.V.

AZ ALAPIGE MAGYARAZATA. 1. v. Kairos: rendelt idő, évad. Tois 
sabbasin: töbesszám. Sabbath: a munkaszünet napja. V. Móz. 23, 25. szerint 
a kalásztépés megengedett. — 2. v. Eksestin: törvényszerű, illendő. Nem 
a kalásztépést vetik a tanítványok, közvetve Jézus szemére, hanem azt ara
tásnak minősítve, a szombat, megtörését. — 3—4. v. Dávid és társai éhségük 
szükséghelyzetében ették meg az „artous tés protéseos”-t, az Isten elé hálá
ból kitett, hetenként váltott kenyereket. — 5. v. Az istentisztelet végzése 
érdekében a papok bűn nélkül dolgozhattak éppen a templomban szombaton 
is. — 6. v. A „nagyobb” némely kéziratban himnemű, másutt semlegesnemű 
alakban található. Előbbi esetben Jézusra, utóbbiban Jézus követésére, művére, 
vagy a helyre vonatkozik. A nevesebb kéziratok, továbbá a Vulgata "és 
Luther nyomán az előbbit fogadjuk el: Jézus magára mutatva mondja: na- 
gyobb van itt a templomnál. — 7. v. Ginoskó: érteni, megérteni. A helyes 
fordítás: ha megértettétek volna. A vers értelme: Isten az ünnepet irgalomból 
cs irgalomra adta, nem pedig nyűggé tett áldozatokra. —- 8. v. Némely 
kéziratból hiányzik az ,,is”. Az „embernek Fia“ nem általában az ember, 
— mint a paralell Márk helyen a 2., 27. mintha ezt látszanék mutatni, — 
hanem Krisztus. Lapos antropocentrikus humanitarizmus . helyett Krisztus 
ünnep-meghatározó hatalmáról van szó.

Jézus farizeusokkal való harca a szombat körül élesedik végzetessé. 
Ezért keresik először halálra. Máté 12, 14—15; János 5, 16. Jézus nem 
törli el, hanem inkább betölti az ünnepet. Itt is: megöl a betű. Jézus az 
ünneprontás vádjától négy érvvel védi meg tanítványait. Ha Dávidnak sza
bad volt éhsége szükségében a szent kenyereket megenni, akkor az o tanít
ványainak is szabad éhségük csillapítására búzafejet tépni. Ha a papoknak 
az áldozat érdekében szabad a templomban szombaton is dolgoam, az o 

• tanítványai sem ünneprontók ha jelenlétében kalászt tépnek, hiszem vele 
lenni- istentisztelet. A szombatot különben sem tehernek, hanem áldásnak 
adta Isten. A legfontosabb oedig.az, hogy ő szuverén isteni hatalmával a 
szombat felől is rendelkezik.

AZ ALAPIGE MAGVA. A szombatnak Jézus az ura.
AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Hogy Jézus mennyire ura u 

szombatnak, annak hatalmas illusztrációja, hogy a zsidók bálvánnyá telt 
betűrágó szombatját feltámadásával és Szentlelke kitöltésével áthelyezte 
vasárnapra. (lőscl Győri János: Szombat vagy vásárnap.)



1. Jézus az ünnep ura': itt tehát mérhetetlenüi többről van szó puszta 
 munkaszünetnél. tweekend; kirándulás, vasárnapi hosszú-alvás.)

2. Jézus az ünnep ura: itt tehát mérhetetlenül többről van szó áldozat-
ős misehallgatás-szerü, arcfürdős, üres templomjárásnál. Vele lenni, igéjét 
hallgatni (lásd az epistolát), jót tenni, ez az ünnep.. Az irgalmasság gyakor
lása (adakozás és engedelmeskedés Jakab 1, 27-nek) szerves része az ünnep
nek. Lásd Ezs. 1, 10—1?. __

3. Jézus az ünnep ura: ünnepet tehát csak ő rendelhet és ő értelmezhet.
4. Jézus az ünnep uia. Ahol ő van, ott ünnep van. S mivel minden 

napnak ő az ura, mindennap az Ür napja, tehát ünnep (vasárnapi keresztyé
nek, Luther.) Escatológikus reménységünk az ünnep felöl: „Van Isién népé
nek szombatja. Ott végetér hétköznapunk.” Mert ott. a szombatot Üj szom
bat váltja fel S szombatolók örök Ünnepe nem fogy e l . . .  Abelard-Babits.

Illusztrációk. Voltaire mondotta: Ha az egyházat el akarjuk pusztítani, 
először a vasárnapot kell megölni. — A skót egyház nemrégiben hivatalosan 
tiltakozott, mikor az angol trónörököspár Párisban vasárnap lóversenyen 
vett részt, este pedig mulatóhelyet látogatott.

Balassagyarmati munkaközösség.

Scholtz Ödön
1947 június 7-én, közel 80. éves korában meghalt Sopronban Seholtz 

Ödön ny. esperes. 47 évig volt ágfalvai lelkész, 25 évig intézte mint esperes 
a soproni felső egyházmegye ügyeit. Hosszú évekig volt a dunántúli egy
házkerület Gusztáv Adolf Gyámintézetének elnöke.

Mint fiatal lelkész, szomorúan látta az üres templomokat, a vezető körök 
racionalizmusát, az egyházi élet tespedtségét, és nagy buzgósággal vetette 
magát munkába. 1898 óla Szeberéuyí Lajos Zsigmond Evangélikus Egyházi 
Szemléje küimisszió'i rovatát vezeti, maid nemsokára önállóan jelenik meg 
szerkesztésében a Külmisszió cimű lap. Célja: „evangélikus egyházunk újjá
születése. a misszió' érzék és kedv ébresztése és terjesztése." A „lutheri hit- 
vallásszerűség" elve irányítja. Néhány társával évente hol itt. hol ott ren
dez missziói ünnepségeket. Munkálkodásának eredménye az 1909-ben meg
alakult Missziói Egyesület, melynek első elnöke. Közben sok munkát ad 
néki több mint 5000 lelkes nagy gyülekezete. Példás rendet tart. Akarata tör
vény. Élete egész folyamán fáradhatatlanul forgatta a tollat. 40 évig, eleinte 
társszerkesztőként, maid önállóan adta ki a „Gotthold“-naptárt. 16 évig a 
„Gotthold“-lapot. Ott állott társszerkesztőként a „Luther-Naptár" bölcsőjé
nél. Megírta gyülekezete történetét és a missziói ügy fejlődését Magyar- 
országon.

Nehéz szívvel gondolunk, az elhunytra a német-kérdésben elfoglal! 
álláspontja miatt. De nem ítélkezünk most már felette. Csak ide jegyezzük, 
hogy az ő szívét is kegyetlenül marcangolta a fájdalom, mikor látnia kel
lett.. hova fejlődött a dolog. Öreg kora másik nagy fájdalma az volt. hogy 
sok egyéb dolgok miatt nem tudott az egyes lelkek után menni pásztori 
szeretettel.

Legyen bennünk a fiatal Seholtz buzgósága, áz öreg Seholtz valóság- 
látása! Beyer Pál,
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F a k u ltá su n k  k ö s z ö n t é s e
E l h a n g z o t t  a  s o p r o n i  E v a n g é l i k u s  H i t -  

t u d o m á n y i  K a r  f e n n á l l á s á n a k  2 5 . é v e s  j u b i 
l e u m á n  S o p r o n b a n , 1 9 4 8  j ú n i u s  2 9 - é n .

F ö t is z t e l e n d ö  H i t t u d o m á n y i  K a r !
A M a g y a r h o n i  E v a n g é l i k u s  L e l k é s z e k  E g y e s ü l e t é n e k  ü d v ö z 

le t é t  é s  j ó k i v á n a t a i t  h o z o m  E v a n g é l i k u s  H i t t u d o m á n y i  K a r u n k  25. 
é v e s  j u b i l e u m á n a k  s z é p  ü n n e p n a p j á r a .

A z  a n y a s z e n t e g y h á z  U r a  a p o s t o lo k  és p r ó f é t á k  m e l le t t  n é 
m e l y e k e t  r e n d e l t  t a n í t ó k u l ,  n é m e l y e k e t  p e d ig  p á s z t o r o k u l .  E z t  a 
k e t t ő t  n e m c s a k  k e z d e t b e n  n e m  le h e te tt  t ö k é le t e s e n  k e t t é v á l a s z 
ta n i ,  —  h is z  P á l  a p o s t o l  t a n í t o t t  is, p á s z t o r o l t  is. A n n y i r a  s z é t 
v á l a s z t a n i  e z t  a k e t t ő t  a z  a n y a s z e n t e g y h á z b a n  s o h a s e m  le h e te tt ,  
h o g y  a l e l k i p á s z t o r o k n a k  n e  k e l le tt  v o l n a  p r o f e s s z o r k o d n i o k  is  
a g y ü l e k e z e t b e n ,  a p r o f e s s z o r o k n a k  ne k e l le t t  v o ln a  p á s z t o r k o d -  
n io k  is  a r á j u k  b í z o t t a k o n .  É s  m é g is  i g a z  m i n d  a m a i  n a p i g l a n ,  
h o g y  a m i  U r u n k  J é z u s  K r i s z t u s  n é m e l y e k e t  r e n d e l t  p r o f e s s z o 
r o k u l ,  n é m e l y e k e t  p e d ig  g y ü l e k e z e t i  p á s z t o r o k u l .

M o s t  a p á s z t o r o k  j ö n n e k  k ö s z ö n t e n !  a t a n í t ó k a t .  A  m a g y a r  
e v a n g é l i k u s  e g y h á z  h i v a t a l o s  t a n í t ó i t  é s  a l e l k i p á s z t o r o k  t a n í t ó i t  
is. E z t  i t t  a n n y i v a l  in k á b b  e l m o n d h a t j u k ,  m e r t  e n n e k  a F a k u l t á s 
n a k  a p a d j a i b ó l  25 é v  a l a t t  a m a  é lő  és m u n k á l k o d ó  l e l k é s z e k 
ne k  m i n t e g y  k é t h a r m a d a  k e r ü l t  ki i m m á r  a le ik é s z i  s z o l g á l a t b a .  
C s a k n e m  e g y  n e m z e d é k !

M iu t á n  Is t e n n e k  h á l á t  a d t u n k ,  m e g á l l u n k  h á t  e ze n  a z  ü n n e p 
n a p o n  p r o f e s s z o r a i n k  e lő tt  é s  n é k ik  is e l m o n d j u k  a k ö s z ö n e t  
s z a v a i t .

K ö s z ö n e t ü n k  n e m  e m b e r m a g a s z t a l á s ,  n e m  is ü r e s  u d v a r i a s 
s á g ,  h a n e m  t a n u s á g t é t e l .

M i  p á s z t o r o k  t a n ú s á g o t  t e s z ü n k  a r r ó l ,  h o g y  p r o f e s s z o r a i n 
k a t  t i s z t e l j ü k  és m e g b e c s ü l j ü k .  T a n ú s á g o t  a r r ó l ,  h o g y  e z  a F a k u l 
t á s  e g y  n e g y e d s z á z a d  a la t t  o l y a n  l e l k é s z n e m z e d é k e t  n e v e l t ,  m e l y  
s z i v e  ü g y é n e k  te k in t i  a te o l ó g iá t .  M a g a m  is l á t t a m  e g y - k é t  k ü l 
f ö ld i  e g y e t e m e t  s t a n ú s á g o t  t e s z e k  a r r ó l ,  h o g y  n in c s  s e m m i  s z é 
g y e n k e z n i v a l ó n k  a m i  S o p r o n u n k  m ia t t .  T a n ú s á g o t  t e s z ü n k  p e d ig  
le g f ő k é p p e n  a r r ó l ,  h o g y  e z  a z  á l l a m i  F a k u l t á s  e d d ig  m in d i g  a 
l u t h e r i  h i t v a l l á s o k  a l a p j á n  á l l t  és íg y  e v a n g é l i k u s  e g y h á z u n k n a k  
s z o l g á l t  m in d e n e s t ü l .  „ A  h it  v i l á g a "  —  h o g y  a K a r  n y u g a l m a z o t t  
s z é n i o r - p r o f e s s z o r á n a k  n e m r é g  m e g je l e n t  d o g m a t i k á j á r ó l  a c í m e t  
e l le s e m  -  v a l ó b a n  itt  a m i  e v a n g é l i k u s  k e r e s z t y é n  h i t ü n k  v i lá g a .

T a n u s á g t é t e l ü n k  a z o n b a n  c s a k  a k k o r  v á l ik  m i n d e n e s t ü l  
ő s z i n t é v é ,  h a  i m á d s á g u n k  é s  f e l a j á n l k o z á s u n k  is h o z z á j á r u l .  M i  
l e l k é s z e k  i m á d k o z u n k  p r o f e s s z o r a i n k é r t ,  h o g y  a M in d e n h a t ó  a d 
j o n  b e l é jü k  e g y s é g e t ,  e g y  le lk e t ;  c s a k  íg y  r e m é l h e t j ü k  a p á s z t o 
r o k  e g y s é g é t  is. É s  f e l a j á n l j u k  m a g u n k a t ,  m u n k á n k a t ,  g y ü l e k e z e t 
b e n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t a i n k a t  s e g í t s é g ü l  a n n a k  a k í s é r t é s n e k  le 
g y ő z é s é r e ,  m e ly  a t a n í t ó k n a k  k i v á l t k é p p e n  v a l ó  k ís é r t é s e ,  h o g y  
a z  é le ttő l ,  a g y ü l e k e z e t e k  é le té tő l  el ne s z a k a d j a n a k .

H a  e z t  a z  i m á d s á g o t  m e g h a l l g a t j a  a z  I s t e n  és e z t  a s e g í t ő -  
k e z e t  m e g r a g a d j á k  a z  e g y h á z  ta n í t ó i ,  n e m  k é t s é g e s ,  h o g y  t a n í t ó k  
é s  p á s z t o r o k  e g y ü t t e s e n  é p í t ik  a K r i s z t u s  a n y a s z e n t e g y h á z á t .

E z e k k e l  a g o n d o l a t o k k a l  k ö s z ö n t ö m  i s m é t e l t e n  a j u b i l á l ó  
H i t t u d o m á n y i  K a r t  a le l k é s z e k  n e v é b e n  és k í v á n o m ,  v a j h a  a d n á  
I s t e n ,  h o g y  n á l u n k n á l  s o k k a l t a  k ü l ö n b  n e m z e d é k e k  is  e l h a g y h a t 
n á k  m é g  e s z e n t  c s a r n o k o t .  S C H O L Z  L Á S Z L Ó

a M E L E  e ln ö k e .
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Új élet jelei
a v ilá g  e g yh á za ib a n

A legújabb kor egyháztörténelmének nagy eseménye, az amszter
dami világgyülés előtt állunk. Az ökumenikus világmozgalom igazi 
jelentőségét •— kellő távlat h í j j á n — teljesen még nem tudjuk 
í'elmémi. De annyi máris kétségtelen, hogy szűk falak közé szorí
tott horizontunkat igen nagy mértékben tágította és új, eddig nem 
látott kérdéseket és felismeréseket nyitott meg előttünk.

A következőkben a világgyűlés előkészítésére szétküldött öku
menikus iratanyag alapján *) kísértünk meg vázlatos és rövid át- 
tek]ihtéslt adni a világ egyházainak mali életéről. Pünkösd után 
vagyunk. De a világ egyházaiban — ott, ahol az igén és a szent
ségeken keresztül, sok más egyház ezer megkötöttsége ellenére' is —  
jelen van az egyház Ura és munkálkodik a Szentlélek Úristen, 
nem avul meg a pünkösdi csoda. Erről szólnak ezek a híradások. 
Arról tanúskodnak, hogy a földi egyház életének sok árnyéka mel
lett ott a fényes oldal is. A Lélek világossága az emberi bűn sötét
ségében. Jó nekünk ebbe a világosságba néznünk és a világ hívői
nek nagy közösségével együtt könyörögnünk a még, teljesebb vilá
gosságért.

Áttekintésünk első részében a keresztyénség régi területeire, 
az elvilágiasodás minden nyomorúságának kitett európai és ameri
kai keresztyénség életére korlátozódunk. A második részben az ifjú  
egyházak, a hódító és terjeszkedő keresztyénség életére nézünk. 
Amott az ú jat keressük, az új élet friss "rügyeit a kétezeréves' tör
zsön. Itt, az ifjú egyházakban, az élet jeleit nem is kell keresnünk. 
Mutatkoznak maguktól is. A pogánysággal vívott nehéz harcban 
érik az új vetés.

I.

E u ró p a i és a m e r ik a i  k e r e s z ty é n s é g
Legszembetűnőbb vonása kétségkívül az elvilágiasodás. A nagy 

tömegek csak névleg élnek benne a gyülekezetekben, de lélekben 
távol vannak az egyháztól. Ez a helyzet a ,,történelmi keresztyén- 
ség“ legsúlyosabb kérdése. Nemcsak" nálunk, hanem világszerte. 
Egyetlen megoldás van; a halódó vagy stagnáló egyházaknak és 
gyülekezeteknek az igén és a szentségeken keresztül, a Lélek erejé
vel. újra hódító, az elesett és lehullott tagokat újra összegyűjtő 
egyházzá és gyülekezetté kell lenniök! Az első feltétel tehát a belső

*) Különösen két forrásra támaszkodunk. Mindkettő a genfi ökume
nikus kijzponl kiadványa: O. Wyon, Signs of new life in the Church Uni- 
versal (1948) és The Gospel ^successfully at work (1947).
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megújulás. A második: a megújult egyház hódító hadjárata az ige 
és a szentségek erejével a névleges keresztyének között.

1. Hogy ez a belső megújhodás, kiszikkadt keresztyén terüle
tek megéledése, valóban mindenfelé mutatkozik és hogy a külső 
nyomorúság nemhogy megoltotta volna, hanem inkább éleszti a Lélek 
tüzet, erről egyöntetüleg beszámolnak a híradások.

Világszerte nagy éhség.jelentkezik Isten igéje utált. Az európai 
keresztyénség területéről két példát említünk. Az 1933—1945 között 
élet-halálharcát vívó német evangélikus egyházét. A hitleri rezsim 
hihetetlen találékonysággal és erőszakkal próbálta megakadályozni 
a Biblia kiadását és terjesztését. Mégis, 1933 és. 1939 között az 
évente eladott Bibliák száma átlag kétszázezerrel múlta felül az 
állam minden erővel terjesztett hivatalos „bibliáját", a Mein 
Kampfot. Az 1930. évi kétszázharmincezerről 1939-ben egymillió- 
kétszázharmincezerre emelkedett az eladott Bibliák száma. Á római 
katolikus egyházban ugyanez alatt az idő alatt német területen 
ugyancsak ötven százalékkal emelkedett a Biblia-eladás. Az anglikán 
Bibliaolvasó közösség 1922-ben Londonban 100 taggal alakult meg, 
ma 350.000 tagja van a világ minden részében és folyóirata öt nyel
ven jelenik meg (köztük kínai, arab, tamil nyelveken is). Hasonló 
hírek érkeznek a  keleti orthodox egyház területéről is.

Az ige utáni éhség másik fő megnyilvánulási formája a világ
szerte jelentkező teológiai megújulás. Nem egyes teológiai iskolák 
vagy irányzatok feléledéséről van itt szó. Szinte minden egyházban 
hatalmas és átütő erejű odafordulás mutatkozik a Szentírás és a ki 
jelentés igazsága felé. A keresztyén teológia történetének egyik 
leghatalmasabb vállalkozása folyik az amszterdami konferencia anya
gát előkészítő, világrészekre kiterjedő, két éve folyó teológiai mun
kában. A külmisszió munkaterületeiről pedig állandóan hangzik a 
kiáltás keresztyén teológusok után. Kína. India és Afrika ifjú egy
házai nélkülözik és várják a kijelentés tudományának munkásait.

Az új lelki tavasz jelei mutatkoznak világszerte az egyház 
istentiszteleti, liturgikus életének megújulásában. Mi, akik csak 
magyar evangélikus egyházunk megújulási törekvéseit látjuk ezen 
a területen, csodálkozással és örömmel vehetjük észre, hogy egyete
mes világjelenség részesei vágyunk. S ennek a törekvésnek a közép
pontjában csaknem mindenütt első helyen az úrvacsorának az eddigi 
„járulékos" helyzetből a gyülekezeti istentisztelet megillető helyére 
való emelése áll. Ez a főtörekvése a francia reformált egyház litu r
gikus mozgalmának. Ugyanez Francia-Svájc ..Egyház és litu r
gia" szervezetének a célja. A német evangélikus liturgikus megúju
lási törekvések eléggé ismertek. A római katolikus liturgikus meg
újulási mozgalom központjai Ausztria, Franciaország, Belgium, 
Olaszország és Portugália. Hatalmas liturgikus irodalmuk sok tekin
tetben most ju t el oda, ahova, a reformáció már négyszáz évvel ez
előtt elérkezett. Célkitűzései közt ott szerepel a nemzeti nyelvű isten
tisztelet, a bibliaolvasás élterjesztése, az egyház újszövetségi fogal
mának feltárása stb.
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Az eddigiekben az egyházi élet egész területére kiterjedő meg
újulás jeleiről szóltunk. Igen nagy részt foglalnak el a beszámolók
ban a kisebb-nagyobb keresztyén csoportokról, közösségekről szóló 
híradások Ezek — reménység szerint — az új lelki tavasznak első, 
magányos hírnökei a még száraz, élettelen területeken.

Megragadó híradás tudósít a francia protestantizmus legnehe
zebb. munkaterületein dolgozó „keresztyén sejtek“ szolgálatáról. 
Páris külvárosi negyedeiben itt is, ott is megtelepednek ezek a kis 
közösségek. Öt-hat tagból állnak. Világiak mind. Először csak segí
tenek, szolgálnak Szeretetük, szolgálatkészségük néhány hét alatt 
megnyitja előttük az utat a környező szegény családok szívéhez, 
lassan egyre többen gyűlnek össze közös bibliaolvasásra, imádko
zásra. Egy-két év múltán az ilyen kis sejtek már önálló gyüleke
zetekké alakulnak és új „sejteket11 bocsátanak ki. Hasonló munka
módszerről hallunk a görög orthodox egyházból. A német megszállás 
alatt Chrysanti Makrakis asszony, egy híres tudós felesége, a leg
különbözőbb társadalmi osztályokból asszonyok és férfiak csoportját: 
gyűjtötte maga köré. Először az athéni egyetem jogi fakultásán, 
vasárnap délutánonként tartott előadásokkal kezdték meg szolgála
tukat. Ez a „Keresztyén Kör“ mozgalom a görög orthodox egyház 
belső megújhodásának ma egyik élenjáró csapata. Tagjai az athéni 
kórházakban és a város melletti lepratelepen is végzik szolgálatukat.

Egyik leghatalmasabb és legismertebb ilyen közösség a skót 
Iona-Cornmunity (Iona-Közösség). 1938-ban alakult. Megalapítója 
—-  a skót egyház egyik lelkésze — hármas meggondolásból indult e l : 
az egyház elvesztette kapcsolatát a munkássággal; kívülről hiába 
próbálja felvenni ezt a kapcsolatot; ezért velük közösségben, életü
ket élve és szeretve, problémáikat ismerve, belülről kell elvinni hoz
zájuk az egyházra bízott jó hírt, az evangéliumot. A skót tenger
part egy elhagyott kis szigetét, Iona szigetét, választotta ki munka- 
területül. Innen indult ki a VI. században Skócia és Anglia evangé- 
lizációja. A közösség munkaterve a következő. Tagjai — felerészben 
ipari munkások és kézművesek, felerészben fiatal teológusok — a 
nyári hónapokat együtt töltik a szigeten, kemény testi munkában, 
a szigeten levő rom-apátságot építve és ugyanakkor szigorú diszcip- 
linájú imádkozó és igeolvasó keresztyén közösségben. A téli hóna
pok alatt a közösség tagjai szétszélednek gyülekezeteikbe és ott vég
zik szolgálatukat. A mozgalomnak ma már külön lapja van. otthona, 
centrumai a nagy iparvárosokban. Egyik sajátos szolgálata a közép
kori „vallásos dráma11 felújítása és az evangéliumnak ezen az új- 
tzerű módon való hirdetése a szekularizált nagyvárosi ifjúság és 
munkásság között. — Megemlítjük még a svájci Cluny Mozgalmat. 
Tágjai fiatal egyetemisták, akik kolostorszerű önkéntes közösségben 
élnek és — éppen Luther szavaira hivatkozva —  ebben a zárt közös
ségben, magukat a szigorú keresztyén fegyelemben, a liturgikus élet
ben és a keresztyén közösségben gyakorolva, kívánják szolgálni az 
egyház megújulását.
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2 A megújulás első fázisa az egyházi élet egész területére ki
ható vagy esetleg csak kis sejtekben és közösségekben jelentkező 
megél edés. Ha ez valóban a Lélek erejében megy végbe, új, hatal
mas lendülettel fordul azonnal a Krisztus testéről leszakadtak, az 
elvilágiasodott tömegek felé. A kettő együtt já r  és egymás nélkül 
nem lehetséges.

Ennek a visszahódító hadjáratnak a neve világszerte .fivangé- 
l i z á c i ó Világjelenség, csak a módszerei mások. Amerikai híradások 
szerint a töinegevangélizáeió ideje ott már letünőben van. Helyébe 
új módszerek lépnek. Egy európai példád már említettünk; a párisi 
,.sejtevangélizáciőt“, amely igen nagy eredményeket ért el teljesen 
szekularizált területeken, ahol a tömegevangélizáció sem mutatott .fel 
eredményt. Szóltunk a lona-közösség „vizuális evangélizáció járói*‘, 
mely különösen az ifjúság között volt eredményes. U j. munkamód
szer a film  és a rádió segítségével végzett evangélizáció. Az Új 
Harangszóban ismertettük az ecuadori, 17 nyelven sugárzó evangeli
zációs rádió nagy-adó munkáját. Ilyent szándékozik az Egyházak 
Világtanácsa felállítani Európában is. A film területén egyelőre 
a római katolikusok vezetnek, népszerű nagy filmjeikkel, melyek 
nálunk is igen nagy hatással szerepeltek (Bernadetté,' Mennyország 
kulcsa stb.). A nyugati protestáns egyházak az ifjúság közti-evangé- 
lizáeiős munkára fektetik a súlyt, Egy példát említünk, az 1947 
februárjában végzett oxfordi egyetemi evangélizációt. Igen tanulsá
gos a munkamódszere. A hangsúly az előkészítő munkán volt, vala
mint a háttér-szolgálaton, A „főevangélizátor" mellett húsz munka
társ állott, akik a különböző kollégiumokban jóelőre kis munka
csoportokat szerveztek. Ezek az imádkozásban és a bizonyságtevés
ben voltak foglalatosak. Az egész evangélizációs szolgálat legjelen
tősebb részét nem is annyira az éjszakába nyúló esti előadások alkot
ták, amelyek Oxford legnagyobb helyiségében folytak, hanem ezek
nek a kis csoportoknak az előkészítő és a háttérben, alátámasztásul 
végzett munkája. Ezek a sejtek az evangélizáció befejezése után is 
továbbvitték a munkát és — az érzelmi hatásokat szigorúan kizáró 
iőevangélizációs szolgálat folytatásaként — teljessé tették az ered
ményt. v •

De az evangélizáció is még mindig csak egy részét éri el az el
idegenedett tömegeknek. Főleg a munkásság látszik megközelíthetet- 
leiinek. Az egyház és az ipari munkásság kérdésében legelőször meg 
kell szabadulnunk bizonyos előítéletektől. Először; Európa értelmi
sége sok tekintetben szekularizáltabb, mint a munkásság. Másodszor: 
„Mi lelkészeik olyan környezetben élünk, olyan kultúránk van, amely 
kifejezetten polgári kultúra. Akárhonnan jöttünk, csakhamar ehhez 
a polgári kultúrához akklimatizálódunk" — írja egy francia lelkész.. 
Ezen a bajon kell segíteni. Az első, amit meg kell tanulnunk; az 
egyház szolgája ne tekintsen az egyháztól még a legtávolabb álló 
munkásra sem úgy, mint po gúnyra, hanem mint a Krisztus teste 
tagjára. Hiszen megkeresztelt ember, talán gyermekeit is megkeresz
teltette, templomban esküdött stb. Itt a kiindulópont: van kapcso-
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lata az egyházzal! S ezt kell teljesebbé terüli, innen kell tovább
haladni. —  Új kísérletekben, .ú,j módszerekben nincs hiány. Csak 
kettőt említünk: Angliában ma 250 „gyárkápláii“ működik, nagy 
iparvállalatoknál. Nagy részüknek ez a második gyülekezete". De a 
tapasztalatok igen jók. Kezdeti közönyösség és szórványos ellensé
geskedés után igen barátságos fogadtatásra találtak. Néhány lelkész 
gyári munkássá is lett. Jónak bizonyult ez, de nem feltétlenül szük
ségesnek. A cél: műhely csoportok alakítása. A legtöbb helyen ez is 
gyorsan ment. A munkásság hálás volt érte,, hogy az egyház törődik 
vele és mellette áll szolgálatával. A másik híradás egy francia lel
készről S£Ó1, aki dokkmunkás lett Marseilles nyomornegyedében. 
Esténként istentiszteleteket tartott szegényes szobájában. Egyszerű 
asztal volt az oltár. De a szoba mindig kicsinek bizonyult és tele 
volt az egyszerű, szegény munkások virágaival. Nem* kívülről,, belül
ről, közöttük kell továbbadnunk az evangélium jó hírét! Mennyi 
a mulasztásunk és tennivalónk még ezen a területen és mennyi új 
,,missziói" munkaterület van körülöttünk!

Végül még egy hatalmas és nagyjelentőségű új munkaágat 
említünk meg: a „hivatás-missziót“. Európai indítás, nagy lendü
lettel folyik a tengeren túl is. Elgondolása az, hogy a keresztyén 
férfiakat — az egyháztól leginkább elidegenedett réteget — hiva
tásán keresztül vezesse el az- Isten-szolgálat útjára. A keresztyén hit 
jelentőségét éppen a számukra legfontosabb területen, a hétköznapi 
munkájuk számára kívánja megmutatni s így az evangéliumot az* 
életük centrumába helyezni. Ezért egyhivatásúakat gyűjt össze. 
Munkásokat, orvosokat, újságírókat (ők a legnehezebb réteg, írja  
a beszámoló), ügyvédeket, parasztokat, művészeket stb. Célja ket
tős : egyfelől munkájukban mutatni meg az evangélium erejét, más
felől a keresztyén közösség csodálatos ajándékaira vezetni el őket. 
Igen eredményes munka világszerte. Hozzánk legközelebb >Bossey- 
ban (Svájc) és Bad Boll'ban (Németország) működnek ilyen hivatás- 
missziói centrumok. Az első, ökumenikus intézmény, a második a 
német evangélikus ..keresztyén akadémiák" leghíresebbje. Nálunk 
a paraszti népfőiskolák ennek a munkának az egyik hajtása. Leg
nagyobb jelentőségük az egyház számára abban van. hogy meg
oldják az egyház ..laikus munkásainak“ képzését is. Ezek a ..laiku
sok" alkotják azután az evangélizációs munka ..dárdahegyét".

Folytathatnánk még a beszámolókat. De hely hiányában csak 
a legfontosabb híradásokat emelhettük ki a tudósításokból. Annyit 
mindenesetre belőlük is láthatunk, hogy — ha az európai keresz- 
íyénség öreg, korhadt törzs is — a pünkösdi Lélek ereje sarjaszt 
rajta új, friss hajtásokat. Imádságunk és reménységünk, -hogy Isten 
éppen a legnagyobb nyomorúságban van a legközelebb egyházához: 
és adja néki az új élet ajándékát.
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I f jú  e g yh á z a k D élen  és T á vo lk e le te n  -
Régen elmúlt az az idő, amikor a nyugati keresztyénség fel

sőbbrendűsége öntudatával tekinthetett a külmissziói területek ifjú 
egyházára és gyülekezeteire. Ez az ifjú egyház időközben felnőtt. 
Számbelileg is milliós keresztyén tömegeket jelent. Belsőképen pedig 
friss, ifjú élete áradó erejével és elevenségével szárnyalja túl a meg
öregedett nyugati egyházakat. „A nyugati világ ezidő szerint a re
ménytelenség, sőt majdnem a kétségbeesés hangulatában v an ; a 
távolkeleti ifjú egyházak viszont telve vannak lendülettel és biza
kodással'' — írják a skandináv evangélikus püspökök a világ evan
gélikussá gához intézett tavaszi üzenetükben. Bontakozó, friss, élettel 
télé hí jú  hajtások ezek a színes keresztyén egyházak az öreg, kétezer 
éves törzsön. Amikor körülvesz bennünket a szekularizáció minden 
átkával megvert nyugati keresztyénségünk tenger nyomorúsága, 
feléjük tekintünk reménységgel. Rajtuk látjuk és látja a világ, hogy 
a Krisztus evangéliuma valóban Istennek ereje és hatalma nemcsak 
egyesek, hanem törzsek és népek számára is. Ma már bizony sokszor' 
ék a tanítómestereink keresztyéni hitnek, szeretetnek és martírium- 
nak dolgában! Az ő sokkalta nehezebb körülmények közt kisarjadó 
keresztyénségükbe alig-alig tudunk belehelyezkedni. Nehéz őket vala- 
rnenniyre is megismernünk. Körülöttük több a harc, ezért igazabb, 
teljesebb bennük a keresztyén élet ereje. És a szívükben is több az 
öröm. A következő néhány távoli híradás néhány felvillanó fény
nyalábot vet csak ismeretlen, távoli életükre. Színes testvéreinkre 
a Krisztusban.

1. Néhány héttel ezelőtt egy rövid, tízperces filmhíradót lát
tam. A címe ez volt: Karácsony Afrikában. Megragadó és megdöb
bentő volt egyszerre. Nem a külső furcsaságai m iatt: karácsony 
az Egyenlítő forró homokjában, pálmaágakból összekötözött kará
csonyfa, fekete Kisjézus a kezdetlegesen összeeszkábált jászolbölcső
ben. Nem ez, hanem a képekből kicsapó, rajtuk átizzó. átélés forró
sága ragadott mellen: Felvillanó néger arcok. Mélységes áhítatuk, 
amint ifjak, férfiak sorra leborultak a kis bölcső előtt. A tam-tam 
dobok pergése közben áhitatos karácsonyi táncát járó törzs ujjongó, 
mélyről jövő, égreszáló öröméneke. Különös és megrendítő volt, Egv 
pillanatra kitárult valami a mi megszokott, átöröklött keresztyén
ségünk előtt az első szeretet, az első keresztyének füzéből.

Egy másik. -írott híradás arról számol be, hogyan ünnejűik 
egy ugandai fekete gyülekezetben a húsvétot, A nagyszombatot az 
egész törzs csendes előkészületben és áhítatban tölti. Késő este isten- 
tiszteletre gyülekeznek össze. Kis templomuk közepét egy szürke 
kőből kezdetlegesen kifaragott „Krisztus koporsója" foglalja el. Az 
oltárhoz vezető feljárót pedig egy nagy kőtömb zárja le. Az éjsza
kába nyúló istentisztelet után néhány asszony és férfi viszamarad, 
előkészíteni a templomot a másnapi húsvéti communiora. Amikor az 
ünnep reggelén az istentiszteletre jövők belépnek a templomba, a

II.
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„koporsót" leemelt fedéllel, üresen látják, a kőtömb az oltár elől 
félre van hengerítve s az oltár körül földön tengernyi piros virág, 
közöttük — ragyogó csillagként — rengeteg apró, égő kis gyertya. 
Az egész istentistzelet egyetlen dicsőítés, hálaadás és a Feltámadott 
Urnák ujjongó örömmel tele, magasztaló imádása.

Az indiai és a kínai keresztyén gyülekezeteknek a legjellem
zőbb, legszembetűnőbb vonása is ez a mélyről jövő, állandó öröm. 
Még a' legnagyobb nyomorúságok között is.

•Kétségtelenül ott vannak ezeknek az ifjú gyülekezeteknek az 
életén is a bűnök sötét foltjai. De egészükben mégis telve vannak 
az első keresztyének izzó szeretedének belső erejével. Egyfelől talán 
azért is, mert a legtöbb színes egyházban a keresztyénné lévés ma
is súlyos dolog, állandó, újra meg újra történő döntést, exisztenciális 
leszámolást jelent. Nincsenek „névleges keresztyenek.11 Másfelől, 
mert ez a döntés egész életre szóló nehéz harcot hoz magával. Sok 
esetben a családdal, a rokonokkal, sok esetben a törzzsel vagy népük 
nacionalizmusával. Keresztyénnek lenni igen sokszor jelent kizáratást 
a törzs tagjai közül vagy szembekerülést a saját népével. Kínában 
is. De különösen a mai Indiában és Indonéziában. Ezért drágább 
dolog a színes keresztyénnek a hite és keresztyénsége, mint nálunk.

2. Az ifjú egyház életének hatalma, erejének jelei mutatkoz
nak abban is, ahogyan keresztyénségük új formákat, új kereteket 
teremt. Az evangélium hatalma nem rombolja le teljesen régi életü
ket, szokásaikat, ősi intézményeiket, hanem megtölti őket új erővel, 
új tartalommal. Két példát említünk.

A kínai keresztyén missziói munka számára egyideig teljesen 
elérhetetlenek voltak a kolduló buddhista szerzetesbarátok, akik egy 
kis rizses tállal és egy bottal a kezükben rótták száz és ezerszámra 
Kína végtelen országútjait, a mindenről való lemondásban keresve 
üdvösségüket. Ezek számára alakult Tao Fong Shan, egy gyönyörű 
fekvésű hegyi kolostor, keresztyén missziói állomás, amelynek kapui 
állandóan nyitva álltak előttük. Cellák várják itt okét. Maradhat
nak, ameddig akarnak és felelnek nékik. Krisztus felől hallanak, 
ha kérdeznek. Az eddig ott megfordult nyolcezer buddhista vándor
ból száznál több talált ebben a „kínai kolostorban" Urat és új életet, 
közülük több maga is beállt a misszió munkájába. Tao Fong Shan 
jelvénye a kereszt a lótuszvirág fölött. Nem benne vagy belőle, ha
nem fölötte! De fényét reásugározza Kelet misztikus szimbólumá
nak leveleire és megérlcli, kibontja annak virágát !

A másik megragadó példa az indiai keresztyén ashram-ok- 
története. Az ashram két és félezer éve meglévő hindu életforma, 
szerzetszerü közösség. Ma India- minden részében vannak már keresz
tyén ashramok is. Néhány Krisztustól elhívott ember kiszakad a 
falu vagy város közösségéből. Bibliatanulmányozásban, imádkozásban 
és egyszerű életfolytatásban élnek együtt és gyakorlati szeretetszol
gálatot végeznek, gyermekeket tanítanak, betegeket gondoznak, sze
gényeket segítenek. E közben szüntelenül hirdetik a Krisztus evan
géliumát. Érinthetetlenek és magasabb kasztok tagjai együtt élnek
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és szolgálnak. A kezdeti néhány főből sokszor többszáz főnyi ashram- 
má lesznek. Esetleg új ashramokat is bocsátanak ki. Egy hindu 
szellemi vezető azt mondotta róluk, hogy bennük látja India új 
jövendőjének útjelzőit. *

„Hagyjátok meg magatoknak keresztyénségteket, de hozzátok 
nékünk Krisztust!‘‘ — mondotta egyszer egy hindu a keresztyén 
igehírdetőnek. Akármennyire is meglepő az első pillanatra ez a 
mondás, mély igazságot takar. Krisztus nem a nyugati keresztyén- 
ség Ura csupán, hanem Ura a Távolkeletnek és a fekete világrész
nek is. Hatalmas és kegyelmes Űr, aki nékik az ő nyelvükön és az ö 
életformáik között adja az új élet ajándékát.

3. Megragadó könyv került a kezembe nemrégiben. Az Ószö
vetségnek a világegyházban való szerepével foglalkozik (G. Phillips: 
The Old Testament in the World Church, London 1942). Egészen 
új távlatokat nyitott meg az Otestamentum fontosságának meglátá
sára. Leírja többek között, hogy a primitív népeik világa és az 
Ószövetség világa, annak pogány háttere, közt mekkora az azonos.

' ság. Önmagukra ismernek az ószövetségi történetekben. Azok a leg
teljesebb életközelségben prédikálják ezeknek a benszülötteknek Isten 
teremtő hatalmát és Űr voltát.

Ez a könyv is küzd azzal a kérdéssel, ami a színes keresztyé
neknek, Kína, India keresztyénéinek nagy problémája. Kapcsolódd* 
meglévő vallásos értékeikhez (kínai többévezredes mély böleseség és 
erkölesiség, hindu bhakti-böleseség, a Kúrál mélységes erkölcsi taní
tása) vagy teljesen új kezdésf Savarimuthu, egy hindu keresztyén 
teológus. írja erről a kérdésről, "hogy a keresztyén misszió a múlt 
században hosszú időn át Krisztust, mint a Nagy Tanítómestert 
állította az ő népe elé. így azonban Krisztus besorolódott a hindu
izmus nagyjai, kétségtelenül.hatalmas szellemei közé. Ez az ú t nem 
járható. Krisztus a feltámadott Űr. személyes életünk Ura és egye
düli Megváltónk bűneinkből. Ez a kiinduló pont a primitív törzsek 
és a magasabbrendü pogány vallások tagjai számára egyformán. 
Rzen keresztül lesz egyedül nyilvánvalóvá a teljes írás üzenete. A 
mai színes népek maguk kívánják, hogy a külmisszió ne adjon mást, 
mint amit Pál apostol vitt a pogánvok közé: a megfeszített és fel
támadott Krisztus evangéliumát, az Ószövetség kitáruló, megértető 
hátterén.

4. Dél és különösen Kelet ifjú egyházai ma már azon az úton 
vannak, hogy teljesen felszabadulni kívánnak a nyug (éti keresztyén- 
.ség gyámsága alól. Minden külmisszói munka célja, hogy feleslegessé 
tegye önmagát. Ahol a nyugati keresztyénség még nem merte meg
tenni. megteszi ott ezt Isten. -És a saját lábukra állított i f jú egyhá
zak erőseknek, élettel teljeseknek bizonyultak. ’

A Távolkelet színes egyházaira irtózatos terheket rakott az 
elmúlt évtizedekben Isten hatalmas keze. Indiában Gandhinak a 
keresztyénséggel mint a Nyugat vallásával szembeni magatartása, 
a hindu nacionalizmus fellángolása és legújabban az angol uralom 
megszűnése ma igen súlyos légkört jelent n hindu keresztyénség
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számára. Erre az önállósulásra Isten hosszú évtizedeken keresztül 
készítette elő indiai testvéreinkét. S a hindu-keresztyénség ma már 
azon az úton van, hogy az ellene fellángoló gyűlölet súlya alatt érjék 
az önmagát marcangoló, négyszázmilliós óriás jövendőjének egyetlen 
kivezető írtjává. Talán ez a nagy külső nyomás magyarázza meg az 
összefogásra irányuló úniós törekvések lendületét (Délindiai unióit 
keresztyén egyház, Madras 1947), amelynek hatásáról azonban még 
korai lenné ítéletet mondanunk. De kétségtelenül a belső erő és a 
diadalmas új élet-jele, hogy ez a nemrég még kizárólagos küimissziói 
terület ma már maga is missziónál: hindu misszionáriusok munkál
kodnak a pápuák között és Óceánia szigetvilágában.

Kína keresztyénségéré is reánehezedik Isten próbáló keze. Le
sújt, hogy fölemeljen. A már két évtizede tartó'állandó polgárhábo
rúk és a japán háború minden elképzelhetetlen borzalma, árvizek, 
éhínségek nyomorúságai közepette diadalmasan tör előre és áll a 
saját lábaira a kínai keresztyénség. Soha ilyen erős és eleven nem 
volt, mint most. Példaképen itt van egy kicsiny gyülekezet törté
nete. Fukow kis város a nagy Sárga folyó árvíz-látogatta partján. 
A japánok elűzték a kis gyülekezet fehér misszionáriusait. Szomorú 
szívvel hagyták el ezek fiatal nyájukat.- Mi lesz vele egymagában, 
a háború borzalmai közt? Pár év múlva, a háború végén visszatértek. 
Három napon át kiszikkadt iszaprétegeken haladtak, a kis városka 
felé vezető nagy gát tetején. Részben a háború, részben az árvizek 
rombadöntötték a városkát. Elérték a Missziói Telepet. Legnagyobb 
csodálkozásukra a kapunál őr fogadta őket, csinos, tiszta missziói 
házat, megújított, szép templomot és virágzó keresztyén iskolát talál
ták, zsúfolva gyermekekkel. A -vezetők azután elmondták, hogy a 
japánok közeledtére kínai keresztyén presbiterek álltak a gyülekezet, 
élére. Csekély holmijukat, amit az árvízből megmenthettek, behord- 
ták a missziói központ épületeibe. Ettől kezdve éveken át itt éltek 
együtt, közösségben. Amikor a japánok alatt minden tevékenység 
lehetetlenné vált, imádsággal és bibliatanulmányozással töltötték 
napjaikat. Az Actát és a Római levelet tanulmányozták, sokan fejből 
is megtanulták ezt a két könyvet. Megszervezték az iskolát. Temp
lomuknak romjaiból való megújítására eladták minden nélkülözhető 
holmijukat. Es közben egyre növekedett a hitük, erősödött a szero- 
tetük. teljesedett az örömük és nagyobbodott a gyülekezet. Mindez 
nem kivételes eset. Csak egy példa a sok közül. Egy másik körzet
ijén a japán megszállás, súlyos évei alatt 1800 új megkeresztelttel 
növekedett a hívek száma, egy másik helyen negyven százalékkal. 
Krisztus a nagv nyomorúságok között ott jár Kína végtelen térsé
gein és viszi néki az életet, az új élet ajándékát.

Indonézia mártír-keresztyéneiről nem kell bővebben szólnunk. 
Iloekendijk holland misszionárius révén nemrégiben hallhattunk 
és olvashattunk ennek a fiatal, lassan önállósuló, japánoktól és 
nacionalista fajtestvéreiktől egyformán véresen üldözött és megkín
zott ifjú egyháznak erővel teljes életéről.

* Eszünkbe ju t Luther mondása Istennek a világrészek felett 
tovahaladó kegyelméről. Először a Közelkel eten járt a kegyelem
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Mliője. Aztán Nyugaton. S talán eltávozik tőlünk is, Távolkeleti-e 
vagy Dél felé. De reménységünk lehet a felől, hogy Isten, a nyugati 
keresztyénséget is nagy és kemény próbáknak vetve alá, a nagy 
nyomorúságban — mint Kelet ifjú egyháza élete mutatja — kereső 
kezét nyújtja mégegyszer felénk.

Egy amerikai teológus (R. Mackay) könyvében az emberiség 
mai helyzetét az ommausi tanítványok helyzetéhez hasonlítja. Hús
vét után voltak, de mégis előtte még. Nem tudták, hogy a Feltáma
dott TJr halad mellettük. Ok később felismerték az élet Urát és 
„kényszeríték“ őt, hogy náluk maradjon. Vájjon a világ népei, és 
különösen is a nyugati ember, felismerik-e ma újra Őbenne a halá
lon diadalmas élet egyedüli Urát?

Ez a mai világ legaktuálisabb, legégetőbb kérdése.
])r. Nagy Gyula.

E m lékezés  S o p ro n ra
Egykori hallgató gondolatai a régi esztendőkről
O opron, Sopron, le vagy az oka mindennek. Szép idő volt, jó.idő volt,- 
éu kár, hogy elmúlt.
1928-at írtunk. Ezelőtt 20 esztendővel. A győr-soproni állomáson ijedt

képű legenyke szállt ki a vonatból. Még nem töltötte be a 18. életévet. 
Messziről, az ország" túlsó részéről -.szalasztották' ide. Zsebében érettségi 
bizonyítványa egy 'hajdúsági város, gimnáziumából, kezében a messziről 
hozott útitáskák. Sohase látta még Sopront. Iratai között Kiss Jenő dékán 
értesítése a hittudományi karra történt felvételről és Deák János Otthon
igazgató levele. Az a nehány feketeruhás utitárs, akikkel Budapesttől és- 
Győrtől idáig megismerkedett, sok mindenfélét elmesélt ugyan arról, hogy 
mi várja Sopronban az elsőéves leendő teológust („ha ugyan az lesz, ne gon
dolja kollége úr, hogy, aki idejön, az mind teológus lesz'), ez az értesülés 
azonban nem volt valami megnyugtató. Jóindulatú tanácsok a íelsőbbévesek, 
a „fényesábrázatú atyák' részéről.

T  gy érkeztem Sopronba. Bizony itt nem fogadta üdvözlő küldöttség a
* szorongó jelöltet, a fehérruhás leányok sorfala sem volt sehol. Csak 

az állomás épülete emelkedett komoran és szürkén, előtte egy kisded térség. 
A szűk folyosót gyanús komolysággal álldogáló feketeruhás „tisztelendő urak' 
állták el. Szúrós tekintettel mérték végig a jövevényt. A bátortalan bemutat
kozás mégis mosolyra indította őket. „Igazi bagoly' — hallottam a hátam 
mögött, — ..no majd kézbe vesszük.' — De nini, a sorokat áttörve egy 
magashomlokú. meleglekintetű. komoly férfiú lep elém barátságos kéznyuj- 
tással, testvéri köszöntéssel. „Mutatkozzék be a szénior úrnak' — löknek 
meg hátulról. ..Danhauser László vagyok, — mondja —, Deák professzor úr 
megbízásából jöttem eléd, lakásod Templom-utca. 7. Táskáidat helyezd el a 
kézikocsin és jer velem.' Ez igen. Mostmár helyben vagyunk. Deák profesz- 
szor úr, hallottam felőle a vonaton. „Beszélhetnék vele kérem?' A leírás a
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professzor úrról már ismeretes, napbarnított ember, alacsonytermetű, kemény 
tekintetű, kalapját állandóan a kezében hordja, feje kopasz, járása ruga
nyos. .Majd találkozik vele kolléga úr, úgy lehet, gyakran.*

Az út végeláthatatlan téren vezet keresztül.
— Meg tudná-e mondani, kolléga úr, milyen tér ez? — hangzik felém 

a kérdés.
A felelet egyszerű, a tér sarkán állunk, előttem a nagy betűs tábla: 

Deák-tér. Zavartan nyögöm a választ.
— Ügy van, nagyszerű —, hangzik a diadalmas kiáltás a körülvevők 

ajkáról. — Látszik, hogy tud olvasni. De meg tudná-e mondani, kiről nevez
ték el ezt a teret?

Mit tudjak szólni. Fejem zakatol már a sok tanácstól, felvilágosítástól. 
Attól kell tartanom, hogy mindjárt elém toppan a kicsiségében is előttem 
olyan hatalmas nagyra növekedett Deák professzorunk alakja és jaj nekem, 
ha őt megtagadom, előbb, mint megismertem. No — fuccs a felvételnek, ha 
a választ elvétem. De a zavarból nem segít ki senki. Valamelyik járókelőt 
kellene megkérdeznem, de ez lehetetlen, a kör szorosan bezárult körülöttem. 
.Istenem, aki eddig, az 500 kilométeres úton segítettél, most ne hagyj el*, 
sóhajtok és fel is tekintek az égre s egyszerre megakad a szemem valamin, 
vagy valakin. Az emeletes ház falában, magasan egy ember ül, bronzalak, 
bevonta patinával az idő. S ennek a szoboralaknak dús bajusza és homlokára 
hajló h a j a  van. Ez nem lehet más, csak a .haza bölcse*. Deák professzor 
úrról elfelejtek mindent, hogy ő a héber nyelv rettenetes tanára, ő az Otthon 
kérlelhetetlen igazgatója, csak egyet tudok halálos bizonyossággal, hogy vilá
gokat mozgató szemöldökei felett nincsen haja. Sámsont a haja elvesztése 
sodorta végzetébe, engem az elvesztett haj mentett meg a kudarctól.

Nemsokára szemtől szemben álltam vele. Szigorú tekintete rajtam volt 
négy esztendőn át, „azt is mondhatnám kérem* — az ő szavaival élve — 
az azóta eltelt húsz esztendő óta is. Sok csapással sújtott életére hintsen 
fényt a tanítványi, gyermeki hála, mert tudom én, hogy ez a megalkuvást 
nem ismerő tekintet, tudott és tud simogatni is. csak egyet nem'tud: el
feledkezni azokról, akik egyszersmindenkorra reábízattak.

Tsmeri-e már kolléga úr Prőhle bácsit? — .kérdezte egy yidámkedvű 
idősebb teológus, aki kezdettől a kegyeibe fogadott.

— Hallottam róla, úgy tudom, minket is fog tanítani.
— Nohát nézze meg jól, mert itt jön.
A fakultás egykori helyén, a líceum épületében, a felvételi napok egyi

kén történt. Méltóságteljes tekintetű, pirosarcú, fehérhajú tanár jött a lép
csőn fiatalos könnyedséggel. (Amikor mostani frisseségéért hálát- adunk Isten
nek, most tudjuk, milyen' fiatal volt még akkor). A tudomány embere, a 
tudós komolyságával, akinek minden szava súlyos, mondatszerkesztése klasz- 
szikus volt. Csak az ajka körül játszadozó mosoly, a tekintet melegsége árulta 
el, hogy nemcsak a tudomány felmérhetetlen erejű bajnokával, hanem a szív 
emberével állunk szemben, akiben a feltétlen igazságossággal a végletekig 
menő megértő jóság párosult. Előadásaiban a keresztyén hittudomány igaz
ságai, mint szédítő magasságú templom márványból faragott, végtelenbe 
nyúló oszlopai magaslottak előtiiink. benne mintegy mélyhangú orgona zúgá
saként hömpölygőit az Isten magasságban járó, mégis mindig alázatos em-
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béri hang. Az Istennek nagytudományú mélyen hívő embere állt előttünk, 
aki nem előadott, hanem bevezetett „A hit világáéba. Mélységes hite, izzó 
evangélikussága lenyűgöző erővel járta át tanítványait a síri csendben, 
lélekzetvisszaíojtva kerültek papírosra az előttünk született bizonyságtevő 
szavak. Mindez újra életté válik előttem, mikor az ősz professzor élete gyü
mölcsét, drága könyvét olvasom. Csupán egy dolog tölt el csodálattal: a teo
lógiai tudomány szinte feloldhatatlan tömörségű, a tudomány lényegelvéhez 
hozzátartozó szakkifejezések utolérhetetlen mestere, hogyan tudta könyvében 
egyszerű hívek nyelvén megszólaltatni ugyanazon mélységes  igazságokat. 
Szinte azt kell gondolnom, hogy ha én a dogmatika kollokvimnon ezzel az 
egyszerűséggel adtam volna számot, professzorom szelíd szavával így feddett 
volna meg:

— Noohát, Nikodémusz uur, amit elmondott, ait nagyjából hasonlít 
ahhoz, amit az előadáson éntőlem hallott.

A  hallgatóság kedvence és céltáblája rendesen a legfiatalabb profesz- 
szor volt. Az én időmben ez a nem egészen hálás és mégsem hálát

lan szerep két fiatal tanárnak jutott, Lic. Karner F. Károlynak és Dr. Wiczián 
Dezsőnek. A diákhumor élénken működött. Az előbbinek különösen az öt
részes neve adott okot tréfára. (Azóta el is hagyott belőle hármat, egyszerűen 
Karner Károlyt ír, Lic. és F„ sőt Dr. nélkül). Kovács Gyula évfolyamtársam
mal (ma szécsényi lelkész) meg is esett, hogy az öt névaikatrészből kifelej
tett s leckekönyvét ilyen beírással vitte láttamoztatni: Lic. Dr. F. Károly. 
Nagy baj nem történt, Karner professzor (akkor még magántanár) sajátos 
kiejtésével csak annyit kérdezett: Ugyebár kedves Kovács úr, _ez én vol
nék? Utána mosolyogva aláírta, azt, ami a leckekönyvből kimaradt (a leg
lényegesebb!): Karner. Egyébként mindenkinek ezt irta. Wiczián professzor 
úr (akkor még előadó) egy, a Teológusok Otthonában tartott farsangi tréfás 
est alkalmával került terítékre, e sorok írója lévén megbízva a humor szol
gáltatásával. Humorosnak szánt előadását komoly képpel azzal a bevezetés
sel kezdte meg, hogy a feladatnak nem tudott megfelelni azon egyszerű 
oknál fogva, mert az Otthonban beállt a „Wiczhiány*. (Wiczián az Otthon 
bejárata mellett lakott). Az egyháztörténelem előadója nem haragudott meg 
a tréfáért.

        yilvános rendes tanár volt, de. az én tanulmányaim kezdetén kezdte N meg előadását Podmaniczky Pál professzorunk, a hallgatók népszerű 
„Podi bácsija". Filozófiai előadásai voltak nagy hatással a hallgatókra, külö
nösen mikor professzorunk egy-egy kisebb jelentőségű filozófust felfedezett 
s azokról órákon át magyarázott. Böhme Jakab nevét azt hiszem egyetlen 
akkori hallgatója sem tudja elválasztani szeretett professzorunk nevétől, mért 
azt „újra meg újra" előhozta. Ennél meghatóbb és maradandóbb alkotása 
csak egy volt, amit ma is áhítatos komolysággal és misztikus hangsúlyo
zással emlegetünk, a következő két szó (az első szótag erősen megnyomva): 
Parita rei. Az ezzel járó tekintetet, amit professzorunktól láttunk, nem tudta 
és nem igen tudja ma sem rajta kívül halandó érzékeltetni, egyedül Mik- 
lóssy Endre barátom Mezőberényben. (Nem feledkezve meg a karok kttá- 
rásáról).
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\ z  emlékezés hálás szavaival kell megemlékeznem két előadóról, Ha
mar Gyula tanítóképzőintézeti igazgatóról és Dr. Kund Vilmos or

vosról. Tartalmas, fűszeres előadásaik bennünk élnek, akik hallgattuk őket.

[T  add szóljak néhány szót, kegyeletes hálás megemlékezéssel, azokról 
a professzorokról, akik nincsenek már közöttünk. Szívünkben élnek 

mind a hárman. Nevük bevonult egyházunk történelmébe. Olyan sorrendben 
sorolom lel őket, amint eltávoztak tőlünk: Stráner Vilmos, Payr Sándor és 
Kovács Sándor. Az első ment el legelőbb, koporsójánál' én is ott voltam. 
Egy éven át engem is tanított. A gyakorlati teológia, a hosszú gyakorlati 
lelkészi szolgálat után lelkészjeölltek lelkipásztorává lett professzor szolgá
latában, eleven életté lett bennünk. Gyakorlati tanácsait ma is megszívlelem. 
Eleven, életszerű, gyakorlati példákkal ékes előadásait jó lenne jegyzeteink 
alapján közkinccsé tenni. Ebből nem hiányozhat rég porladó szívének köz
tünk maradt derűje sem.

O ayr Sándor bácsi az egyháztörténet atyja. Működésének legutolsó 
esztendeiben hallgattam. Tudása eleven kincsestár, fürgesége, szor

galma, utolsó napjáig végzett munkája egyházunk legnagyobbjai közé 
emelik.

j /  ovács Sándor professzorunk alakját élővé teszi páratlan közvetlen- 
ségü előadásmódja, ízes magyar beszéde, csillogó humora. Kavics 

bácsinak hívtuk, pedig gyémánt volt a legdrágábbak közül. Ízes mondásai, 
szállóigéi egybeforrtak lebilincselő előadásával. Nem lakott Sopronban, Buda
pestről járt előadásait megtartani. Utazásai alkalmával a vasútállomáson és 
a vonatban sokszor vette körül hallgatói serege. Volt úgy, hogy útban men
tek végbe a kollokviumok is. Aki ezeket könnyen vette s a professzor ked
ves közvetlenségét gyengeségnek gondolta, az a szigorlatokon tudta meg, 
hogy tárgyait nem lehet felületes készüléssel elintézni. Protestáns egyház
történetírásunk megteremtője, élő lelke ő. A szüntelen alkotni akaró elme 
törékeny testben lakozott. A rendszerető elme kereteit messze túlnőtte ma
gasba törő, az egészen a maga sajátos útján haladó örökmozgó szelleme. 
Ereztük lelke  ̂szárnyalását, a benne lobogó tüzet, mint örök szépségű éneké
nek sorai mondják:

Magasba tör vágyam merészen.
A test alá a porba von.
Arasznyi létem terhét érzem,
Veríték gyöngyöz arcomon.

Ez mindenben Kovács Sándor: a professzor, a költő, a püspök, az ember. 
Féltett kincseim iegkedvesebbike, beiktatásomra kézzel írt levele:

„Mindig őszinte érdeklődéssel kísértem pályafutását éls meg vugyok 
győződve, hogy kicsi gyülekezetében nem csupán földi életlehetőséget 
keres, hanem Isten országát akarja építeni hívei lelkében. A beiktatás 
idején egy kis üdülést engedtem kimerült lelkemnek f 1911 március 30.) 
s csak virágvasárnapra tértem Itaza. Legyen meggyőződve, hogy tiszta 
örömmel látom révbe jutását s- imádkozom, hogy híveiben, gyülekezeté
ben megtalálja azt az áldott termőföldet, mely 60 és 100 annyit terem . . 
Nékem már nem sok idő jut a földi életből, de azzal a hittel szeretnék 
távozni, hogy tanítványaim egytöl-egyig hű munkásai az Isten országá
nak. Isten áldását kéri murikájára igaz jóakaró bátyja: Kovács Sándor.“
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 A z ószövetség professzorával kezdtem, hadd zárjára-az újszövetség 
tanárával, "kinek egyénileg köszönhettem legtöbbet, Kiss Jenő volt 

 ez, a fakultás akkori dékánja. Szórványsorsomból az ö biztatása, segítsége 
vitt a soproni teológiára. Szorgalmas, fiatal tanár volt abban az időben, 
Őszbeborult fejét akkor még szénfekete haj borította. A szórakozott tudás 
professzor képe volt előttünk. Tekintete sokszor messze járt. Gondolatait 
az. építő művész gondosságával rakta egymáshoz, mindig csiszolva, igazítva 
beszéd közben is. Megesett, hogy a megkezdett mondatot a tökéletesítés 
kedvéért mégegyszer kezdte. Előadását könnyű volt jegyezni. Sok bánat, 
csapás viselte meg őt is azóta. Biztatásét, szeretetét nem felejthetem el soha. 
Minden hallgatót „fiamnak* szólított. Zárkózottnak látszott, pedig életét 
nekünk ajándékozta. Mikor szigorlatomat középszerű eredménnyel végeztem 
el, látva arcomon a csalódást, hozzám jött és melegen megszorítva kezemet 
csak ennyit mondott:

— Majd az életben mutassa meg, hogy többet tud.
Hiába, az éleiben sem lehettem több. mint kicsi gyülekezetem pász

tora, de talán ez több mindennél.

C s akhogy újra én vagyok az, aki Soprontól legtávolabb estem, távol 
 azoktól is, akikkel együtt a drága Alma Máter gyermeke voltam. 

Talán azért gondolok legtöbbet a soproni fakultásra s most 25 éves év
fordulóján megköszöm Istennek, hogy ebből a 25 évből az utóbbi 20 az én 
életemet is betöltötte. Szívem megdobban neved hallatára Sopron s most 
feltörő könnyeim között is azt mondom: Sopron, drága Sopron, áldott legyen 
az emlék, mit szívemben hordok felőled végső dobbanásáig, áldott legyen 
az Isten, aki oda elvezérelt s legyenek .áldottak életükben s áldott poraik
ban azok, akik az ott töltött felejthetetlen évek alatt mindörökre a szívemhez 
fofrtak. Nikodémusz János.

Zsinat e lé :

"Vallástanítás" — "egyházi oktatás"
1. A tennivaló.
Évek óta mondom, hogy egyházi törvénykönyvünknek súlyos 

hibája van a vallástanítás tekintetében. A róla szóló rendelkezések 
bele vannak csapva az egyház iskoláiról szóló V. tc-be. Utoljára a 
„Zsinat elé“ rovatunk legutóbbi cikkében figyelmeztettem erre a 
fonákságra. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem az új fejlemények 
tették nyilvánvalóvá az egyházi törvénynek e részben való hibáját, 
hanem az a teológiai meggyőződés, hogy a vallástanítás az evangé- 
liomhirdető szolgálatnak egyik közvetlen megnyilvánulása. Egyhá
zunknak. mint mást is, a vallástanítást elsősorban a maga szempont
jából kell néznie, 'és csak másodsorban szabad számításba vennie, 
hogy a vallástanítás miképpen kapcsolódhatok, ill. de facto, mikép
pen kapcsolódik rajta kívül álló berendezkedéssel. Sürgős tenni
valónk tehát új egyházi törvény alkotása a vallástanításról.
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2. Minek nevezzük?
Nevezzük-e tovább is vailásianításnak egyházunknak azt a tevé

kenységét, amely az egyház ifjúságára irányul abból a célból, hogy 
az megismerje az egyház tanítását, életét, történelmét? Az a néze
tem, hogy más szót kell keresnünk az eddigi helyett. Hosszan tud
nám indokolni nézetemet, de inkább a helyette most ajánlott ki
fejezés mellett érvelek. A legutóbbi cikkemben pedzett kifejezése
ket is elvetve, ajánlom ezt: „egyházi o k t a t á s A z  „egyházi" szó 
egyszerre fejezi ki a tevékenység alanyáról is, tartalmáról is, hogy 
az sajátosan egyházi valami: az egyház végzi, és amit végez, az is 
sajátosan egyházi munka. Az „oktatás" szó pedig azért mutat
kozik megfelelőbbnek a „tanítás"-nál, mert „tanítás" -on egyaránt 
lehet érteni „tan“ -t és a tanítás műveletét. Bizonyos érdeket látnék 
abban, hogy amiről szó van, „gyülekezeti oktatás"-nak neveztessék, 
azonban ez a kifejezés nemcsak a hosszúsága miatt szorul háttérbe 
az ajánlott mellett, hanem a miatt is, hogy teológiai és egyházigaz-- 
gatási félreértéseket okozhatna. Hagyományra utalhatna a „keresz
tyén oktatás" kifejezés, és ez hosszabb sem volna, mint az ajánlott, 
azonban éppen annak a kidomborítása hiányzik belőle, ami ma hom
loktérben á ll : olyan oktatásról van itt szó, amely az egyház közös
sége által megy végbe, az egyház közösségében, az egyház közössége 
javára. — Az „egyházi oktatás" kifejezést ma azért is-jónak érzem, 
mert könnyű megalkotni belőle a szükséges többi jelölést. Beszél
hetünk „evangélikus egyházi oktatásiról, „egyházi oktató iró l, 
„evangélikus egyházközségi oktató-lelkészről", „evangélikus egyház- 
megyei oktató-lelkészről" stb.

3. Mi legyen az egyházi oktatás?
Általában, tágabb értelemben véve, egyházunknak az a tevé

kenysége, amellyel tagjait oktatja mind a felől, amit nekik éppen 
mint keresztyéneknek-evangélikusoknak t.udniok kell (Isten, Isten 
igéje, Jézus Krisztus, Krisztus egyháza, az egyház története és élete, 
az egyház tanítása az emberről és közösségről stb.), különösen pedig 
szűkebb értelemben véve, egyházunknak az a tevékenysége, amellyel 
ifjú tagjait oktatja a felől, amit nekik hallaniok és ismerniük kell 
Isten igéjéből, az egyház tanításából stb-ből. A pontos meghatáro
zást nem tartom feladatomnak; csak annak a hangsúlyozása fontos 
számomra, hogy az egyházi oktatás egyfelől az egyházi (evangéliom- 
hirdető) szolgálat egyik megnyilvánulása, másfelől azonban más is, 
mint az. mert az egyház történetének, közösségi életjelenségeinek 
ismertetését s többek közt pl. az egyház énekeiben való gyakorlást is 
magában foglalja.

4. Ki végezze?
Az egyház jórendjéből folyó követelmény, hogy az egyházi ok

tatást „szabályosan elhívott" személyele végezzék. De hogy ez a 
követelmény valóság legyen, erre kell éppen új egyházi törvény. 
Sürgősen! A jelenlegi egyházi törvény a lelkészeken kívül csak a 
vallástanárnőknek, evangélikus iskolai osztálytanítóknak és tanítói 
vagy tanári oklevéllel bíró, külön megbízatású személyeknek engedi
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a vallástanítást. (V. te. 23, 26, 29. §.) Ennek a rendelkezésnek a 
helytelenségét szintén régóta éreztük. Most azonban a bánkódásnál 
többet ér az okulás: az alkotandó új rendelkezés legyen rugalmas, 
ne kösse meg az egyházkormányzatot, éppen csak azt szabja meg 
követelményül, hogy az egyházi oktatást, mint az egyházi szolgálat 
egyik ágát szabályosan megbízott, rendelt személyeknek kell végez
niük, Hogy ez a „rendelés'1 avatásszerüen történjék-e, ez már másod
rendű kérdés, azzal együtt, hogy miképpen kapcsolódjék a „rende
léssel" a. képesítés. A rugalmasság annál inkább szükséges, mint
hogy sürgősen gondoskodnunk kell olyan személyekről, akik egy
házunk megbízásából, kifelé is bizonyítottan egyházunk hivatalos 
embereiként látják el a vallástanítás—egyházi oktatás feladatát, akik 
viszont egyelőre nem szerezhetik meg azt a képesítést, amit később, 
a rendeződés után méltán teszünk majd a „rendelés" feltételévé. 
Ilyesmire gondolok: helyesen tervezgethetjük, hogy az egyházi okta
tás munkájába csak azok állíthatók, akik ilyen meg ilyen tanfolya
mokon resztvettek, ilyen meg ilyen vizsgákat megállották; azonban 
ideiglenesen munkába kell állítanunk olyanokat is, akik esetleg egy 
néhány-napos kurzuson sajátították el a legszükségesebb ismerete
ket ; viszont az ilyenek is csak mint az egyház által „rendelt" sze
mélyek állhatnak munkába. A jórend követelménye az is, hogy az 
egyházi oktatók képesítése és „rendelése" a lelkészek képesítésének 
és avatásának a példája szerint történjék, azonban egy átmeneti 
időre felhatalmazást kellene adnunk az egyházközségi lelkészeknek, 
hogy maguk vizsgálják meg az egyházi oktatásba állítandók alkal
masságát és maguk „rendeljék" őket szolgálatra. Ilyen felhatalma
zás nélkül csak látszatra őrizünk meg bizonyos érdekeket, valójában 
hitelét rontjuk az egyházi törvénynek és kaput nyitunk a rendet
lenségnek. Az egyházközségi lelkésznek amúgy is el kell végre fog
lalnia méltó helyét az egyházi oktatás berendezésében. Ami most az 
V. te, 24 §-ába van eldugva, annak az élen kell állania az egyházi 
oktatás személyi rendjében. Az alkotandó új törvénynek világosan 
meg kell állapítania, hogy az egyházi oktatás az egyházközségi lel
kész feladata, és ha nem is ő végzi, akkor is a felügyelet első fokon 
az ő tiszte. Csak ennek a megállapítása után következhetik a ren
delkezés, hogy az egyházközségi lelkész helyett ki, mely hatóság 
megbízásából, milyen állásban végezheti az egyházi oktatást. A 2. 
pont végére írt. kifejezésekkel már céloztam is arra, hogy az oktatói 
állás szervezése továbbra is történhetik az egyház akármelyik önkor
mányzati testületétől.

5. Az egyházi oktatás és a konfirmációi oktatás viszonya.
Kevésbbé sürgős, de említetlenül nem hagyható kérdés az álta

lam egyházi oktatásnak nevezett vallástanítás és a konfirmációi ok
tatás viszonya. Habár ugyanis ú jra az egyházegyetemre kell hagy
nia. a zsinatnak a tanterv’ megalkotását, mégis célszerű már a zsinat
nak valamilyen keretet adnia az oktatási anyag tekintetében. Sze
retnék óvni a kísértéstől, hogy az egyházi oktatás látszólagos érde
kében annak végére helyezzük; a konfirmációt, i ll . ' úrvacsorához
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bocsátást. A Krisztustól a bűnünk megbocsát tatásának bizonyságául 
és a Vele egyesülésre szerzett úrvacsorát nem vonhatjuk meg többé 
azoktól, akiknek ehhez éppen annyi joguk van, mint a felnőtteknek, 
s éppen annyi szükségük is van reá, mint azoknak; nem vonhatjuk 
meg az ifjúságtól azon a koron túl, amelyben már meg tudják külön
böztetni az Űr testét és a másféle ételt. Már a serdülés kora előtt, 
tehát 10— 12 éves korban úrvacsorához kell bocsátanunk gyerme
keinket. Viszont emberi berendezkedés, hogy kit mikor, milyen elő
készítés után fogadunk be egyházunk ú. n. felnőtt tagjai közé, tehát 
pl. mikor adjuk meg a jogosítványt keresztszülői tiszt vállalására. 
É n most helyénvalónak tartom, hogy az ú. n. felnőtt tagok közé 
való felvételt" az egyházi oktatás befejezéséül végezzük. Hogy aztán 
az úrvacsorára való bocsátást nevezzük-e konfirmációnak, vagy 
pedig a felnőtt taggá való felvételt; ez szerintem mellékes dolog 
ahhoz képest, hogy emberi mesterkedésünkkel ne keresztezzük Krisz
tus rendelését. De valószínű, hogy a zsinat, ill. az egyházegyetem 
a konfirmáció szót az úrvacsorához való bocsátásra fogja alkalmazni. 
Ezért már most azt javaslom, hogy az egyházi oktatás tanterve két 
pontra nézőén épüljön fel. Az első fele nézzen az úrvacsorához bo
csátásra (a konfirmációra), á másik fele a gyülekezetbeli nagy- 
korúsításra. Ugyancsak erősen szeretnék óvni attól, a kísértéstől, 
hogy a tanterv felépítésében valamilyen fajta iskolához igazodjunk. 
De ha valaki mégis a nyolc osztályú általános iskolához kíván iga
zodni, akkor is fontolja meg jól: mennyire lenne célszerű, hogy az 
általános iskolabeli vallástanítás befejeződése ne essék egybe az első 
úrvacsorával, hiszen kívánatos, hogy az, aki addig oktatta a gyüle
kezet ifjú tagját, ugyanaz szoktassa is őt az úrvacsorában való 
rendszeres részesülésre. Az úrvacsorában részesülő fiú és leány 
kapjon tovább is egyházi oktatást; csak így küszöbölhető ki az ?. 
félreértés, hogy az úrvacsora nagykorú sí tási ünnepély,, az iskolai 
vallástanítási kor lezárása.

6. Az egyházi oktatás és az iskolai vallástanítás viszonya.
Amint erre már utaltam, célszerű lesz, hogy a zsinat csupán 

keret-törvényt alkosson az egyházi oktatásról. Ne rendelkezzék a- 
felől se, hogy az egyházi oktatás mennyiben végeztessék vasárnapi 
iskolában, iskolában, „tanórában" avagy más módon. Bízza rá az 
egyházegyetemre, hogy rendelkezzék az a mindenkori jogi helyzet
nek megfelelően — és mindig idejében! — az iskolai vallástanítás 
és az előbb vázolt egyházi oktatás fogaskerekeinél? egymásbailleszté- 
séről. Ha pedig nem fogják is egyházi oktatásnak nevezni azt, ami
ről szó van, hanem tovább is mind a két vonalon vallástanításról 
fogunk beszélni, akkor is szükségessé válik az előbbi egymásba- 
illesztés; mindössze így kell megfogalmazni a feladatot: ren
dezni kell majd az egyházi (gyülekezeti) és az iskolai vallástanítás 
viszonyát. Sólyom Jenő dr.

Saitóhibaigazítás
A májusi számunk 183. lapján alulról a 16. sorban .házastársi* helyett 

„háztartási”, a 185. lap 1. sorában „célszerűen* helyett „célszerűtlen" olvasandó.
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A z őrállói szolgálat
1. ŐRÁLLÓI SZOLGÁLATON értjük a gyülekezel vezetőitől megbízást 

nyert „nem-hivatásos" (1‘aikus) vagy más megjelöléssel „önkéntes egyházi 
miinkások“-nak a gyülekezetben végzett ielkimunkáját és igeszolgálatát. Maga 
az őrállói kifejezés Ezékiel 3, 17-ből származik: Embernekfia,' őrállóul adtatak 
én léged Izrael házának, hogy ha szót hallasz számból, intsd irteg őkel az én 
nevemben. Ha ezt mondom a hitetlennek:: halálnak halálával halsz meg, és 
te öl meg nem, inted és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő 
gonosz útjáról, hogy él jen: az a gonoszleyő az ő vétke miatt ha! meg, de 
vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent és ő meg 
nem tért hitetlenségéből és gonosz útjáról: ő az ő vétke miatt meghal, de te 
megmentetted a te lelkedet." Az őrálió szó az első pillanatra nagyon sztatikus 
tartalmúnak tűnik fel, de ha átgondoljuk annak ezékieli értelmét, akkor meg
látjuk annak erősen dinamikus jelentését.

2. Az örálló szolyálat ALAPJA számunkra az e g y e t e m e s  p a p s á g 
b a n  van, mely Isten felé azt jelenti, hogy Eléje a Krisztust Urának valló 
ember, minden más emberi közvetítést kizárva, maga is mint pap léphet, 
tehát közvetlenül van Hozzá iineiraetette, másfelől azt jelenti, hogy a keresz
tyén embernek mások felé is papnak kell lennie a reábízott lelki szolgálat 
végzése állal. Egészem éles lutheri kifejezéssel élve az egyetemes papság arra 
kötelezi a keresztyén embert, hogy a „másik KrisztusáváK legyen. Luther 
részletesebben is kifejti az egyetemes papságban gyökeredző keresztyén szol
gálat tartalmát: „Senki sem hallhatja meg az evangéliumot, csak a maga 
számára. Hanem mindenkinek hirdetnie kell azt mások számára, akik még 
nem tudnak róla. Elég ugyan (az üdvösségre), ha az ember a saját szívé
ben hisz, azonban a hívő embernek arra is kell törekednie, hogy másokat is 
elősegítsen erre a) hitre és ismeretre, hogy az egyik a másiknak a pásztora 
legyen, legeltesse, gondozza és pászlorolja azt ebben a világban az élet éjsza
kájában . . . Akad-e valaki is a világban, akinek a környezetében ne lenné
nek szerencsétlen, nyomorult, beteg, tévelygő vagy bűnös emberek? S miért 
nem gyakoroljuk velük 'szemben a szerété lünket? Miért nem tesszük azt 
velük, amit Krisztus tett velünk? (Templomi posztilla, Karácsony, ev. préd, 
WA. 10. 1. 1, 86, 16.) Luthernak nincs kétsége aiffeftöl, begy Jézus Krisztus 
ígéretei, felhatalmazása a missziói munkára nemcsak egyes kiváltságosoknak 
szól, hanem a gyülekezet minden egyes tagjának. „Krisztus vigasztaló és 
áldott országot alapított a földön, amikor így szólt: „Miként az Atya küldött 
engem, akként küldtelek titeket." Ezekkel a szavakkal szentelte fel mindngá- 
iunkat papokká, hogy hirdessük egymásnak a bűnök bocsánatát" (Templomi 
posztóba, Husv. u. 1. vas. evang. préd. WA. 49, 150.)

Az őrállói munka az egyetemes papság kötelezésén kívül az egyház 
l é n y e g é b ő l  fakadó szolgálata a gyülekezel tagjainak. Az egyház Krisztus 
teste (Ef. 1, 2:—23), amely közelebbről azl jelenti; hogy az egyház tagjai 
egy testet alkotnak, amelynek tagjai különféle életfunkciókat végeznek. Az 
egyház, mint Krisztus lesle, egy élő, egységes organizmus, amelyben az egyes 
tagoknak különböző feladatai és kötelezettségei vannak, amelyet minden tag
nak magának kell elvégeznie, mert azok el nem végzése éppen a funkcionális 
egységet bontja meg, mely által az élő organizmus jogi értelembe veti orga
nizációvá süllyed le. Az egyházban a tagok csak úgy' szolgálhatnak a fejnek: 
Krisztusnak, ha egymásnak szolgálnak. Világosan mondja ezt Pál apostol: 
„ . . . . mindenestől fogva növekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban, Akiből 
az egész test szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő sege
delmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való mun
kássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga felépítésére szeretetben." 
(Ef. 4, 16.) Pál apostol egyházfogalmából hiányzott az cl paposodat! élet
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forma, melyben :t gyűtekezpt veaetőjie teljesen mngira-mamdoa szolgálja a 
többit, akik csak elfogadnak, ahelyett, hogy dolgoznának az Isten Szentlelke, 
által nékik ajándékozol! karizmák szerint „mérlek szerint való munkásság- 
ctal“, amint I. Kor. 12, 27—28-ban olvassuk: „Ti pedig a Krisztus teste 
vagytok és tagjai rész szerint. És pedig némelyeket rendelt az Isten az anya- 
szentegvházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor taní
tókul, azután csodatevő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolőkát, 
kormányokat, nyelvek nemeit.“

3. Az őrállói szolgálat SZÜKSÉGESSÉGE több szempontból áll előttünk:
a) Az Egyház Ura az Ö igéjében parancsolja az. Ö gyülekezeteinek, hogy 

tagijai a Tőle kapott karizmákkal szolgáljanak és engedjenek a Szentlélek 
munkájának, aki megeleveníti a gyülekezeteket.

b) Magyar evangélikus egyházunk jelen sorsának alakulása és jöven
dője, — amelynek körvonalai mindjobban kibontakoznak —, azl mutatja, 
hogy az elpaposodott gyülekezeti életforma már most az Isten ítélete aló 
esett és a jövőben még inkább az alá esik. Azért ha csak nem akarunk Isten 
ítéletével botor módon szembehelyezkedni, az elpaposodott életformát fel kell 
váltania „az önkéntes gyülekezeti intunkások'j szolgálatával élő gyülekezeti 
életformával. Vannak ugyanis olyan helyzetek, amelyekben egyszerűen meg
bénul a gyülekezet élete, ha az emberileg egy személyre, a lelkészre, van fel
építve. Ezért kel! az őrállók miunkába állítása által olyan életformát elfo
gadni Istentől, melyben továhb-lükte! az élet akkor is, ha az igehirdetésre 
elsősorban elhívott gyülekezeti vezető bármily oknál fogva szolgálatát nem 
tudja teljesíteni, de a test tagjai foflytalólagosan továbbvégzilk feladatukat 
„egyetéirtőileg gondoskodva egymásról.“ (I. Kor. 12, 25.)

c) Még abban az esetben is, iba a gyülekezetek elhívott vezetői mind a
jelenten, mind a jövőben külső akadályok nélkül végezhetik az Egyház Urá
tól rájuk-bízott szolgálatot, múlhatatlanul meg kell szervezni a gyülekezetek
ben az őrállói szolgálatot, meri különösen városokban és szórványokban a 
magára-maradt lelkész akkor sem tudja elvégezni igehirdetői és pásztori szol
gálatát, ha éjt nappallá téve égeli él önmagát az Isten oltárán. Hogy is tudná 
akár csak részben is ellátni igehirdetői és pásztori szolgálatát az a városi 
lelkész, akinek 2—3000 vagy 6000 gyülekezeti tagja van, vagy az a falusi 
lelkész, aki nagy szórványtengerben küzködik híveiért. Ez a nehézség a jövő
ben még csak növekedni fog, meri a körülmények alakulása folytán a jövő
ben mindjobban a személyes pásztori munkára kell helyeznünk a fűsúlyt, 
nem elégedhetünk meg azzal, hogy az ige csak pár megszokott helyen szóljon 
és ne jusson el azokhoz, akik nem tudnak vagy nem akarnak ezekre a meg
szokott helyekre jönni. —

d) A konferenciákon, ebangelizációkon, népfőiskolákon hitre-jutott tel
keknek szolgálatot kell adni, mert a hil nehezen, tartható meg anélkül, hogy 
ne szolgáljanak vele. Az evangolizáció munkája megbénulhat vagy zsákutcába 
futhat, ha nem adunk munkalehetőséget azoknak, akiknek a Szentlélek hitük 
gyümölcseképpen a szolgálat karizmáját adja. Ez a felismerés is sürget ben
nünket az őrállói szolgálni megszervezésére.

4. Az őrállói szolgálat CÉLJA az, hogy az őrátlók munkájukkal egy 
egységes, élő és eleven organizmus nagyszerű sej trendszerében segítségére Le
gyenek a gyülekezet igehirdetésre és pásztori szolgálatra elsődlegesen elhívott 
szolgájának vagy szolgáinak abban a munkában, amelynek célja az evangé
lium hirdetése. Eredménye pedig a gyülekezet tagjainak a Jézus Krisztusban 
Maló hitre-jutása és a hitben való megerősödése, *á Szentlélek gyümölcse
képpen.

5. AZ ÖRÁLLÓK SZEMÉLYÉVEL kapcsolatban világosan kell látnunk, 
hogy emberi oldalról nézve szinte minden azok alkalmasságán fordul meg.
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Hisszük, hogy Is Lennek van hatalma arra, hogy olyan őr-állón keresztül is 
csodálatosan dolgozzon, akit látásunk szerint nem tartunk megfelelőnek, mégis 
a tapasztalat azt mutatja, hogy nagy általánosságban ezen a ponton áll nagy 
bukik az őrállói szolgálat.

Határozottan meg kell mondanunk, lrogy a gyülekezet férfi és nőtagjai 
köziül csak azok jöhetnek számításba az őrállói szolgálatban, akik erre az 
Egyház lírától elhívást kaplak (interna vocatio), Kár elkezdeni az őrállói 
munkát olyan személyekkel, akiknek nincs belső bizonyosságuk afelől, hogy 
ők a szolgálatra rendelteitek. Végezhetnek ezek is némileg hasznos munkát 
(pl. készülő reversálisok jelentése st-b.), de amiért iaz őrállók első sorban 
küldetnek, azt a szolgálatot nem tudják betölteni.

Mivel az őrállói szolgálat nem valami zugolyában folyó munka, hanem 
a gyülekezetben és a gyülekezet előtt nyilvánosan folyik, szükségesnek tart
juk, hogy az őrállók belső elhívásuk mellett külső elhívást (externa vocatio) 
is kapjanak a gyülekezettől, illetőleg annak vezetőitől. Vagyis az őrállói szol
gálat feltétele az interna és exlerne vocatio találkozása.

A gyülekezet vagy annak vezetősége kell, hogy bizonyos jegyek alap
ján, — amelyet maga Isten mutat meg rajtuk —, hívja el és bízza meg szol
gálattal az önállókat. Csak olyan gyülekezeti tagokat hívhat el a gyülekezet 
önállóiul, akik az igével és az úrvacsora szentségével rendszeresen élő és 
ezekre hittel és életlel igent mondó, imádkozó, \az anyaszen'tegyház közösségé
ben benne élő emberek, akik örömmel és áldozatosan szolgálnak és nem azt 
kérdezgetik: „avagy őrizöje vagyok-a az én atyámfiának?*, hanem boldogan 
vallják, hogy igenis -önzői az ő atyafiaiknak. E fő szempontok mellett szük
séges megemlíteni (okulva keserves példákból), hogy az őrállóknak olyan 
embereknek kell lenniük; akik tudnak emberekkel bánni és jó pedagógiai 
érzékük van. Ez közelebbről azt jelenti, hogy nem akarnak azonnal minden
kit „tűzzel-vassal* megtéríteni (mert ezzel, rendesen egyszersmindenkorra el
rontották egyes személyek előtt dolgukat!), hanem mindenkinek más-más 
módon nyújtják a változhatatlan igét. Erőszakoskodó őrálló rendesen rossz 
munkát végez, mert elriaszt.

Egészen gyakorlatilag gyülekezetünkben az önállók személyének kivá
lasztásánál két eset állt fenn. Voltak olyan gyülekezeti tagok, akiket bizonyos 
jegyek alapján én magam alkalmasnak tartottam a szolgálatra. Ezeknek fel
tettem a kérdési, hogy belső bizonyossággal vállialják-e a szolgálatot? Ha 
válaszuk igenlő volt, munkába állítottam őket. (A presbilériuini névszerinti 
megbízás egyelőre nincs meg.) A másik eset az. volt, hogy voltak gyülekezeti 
tagok, akik valóban önként, belső indításra jelentkeztek őrállói szolgálatra 
és ha én is alkalmasnak tartottam őket, akkor a szolgálattal megbíztam őket. 
Természetesen több ízben megtörtént egyfelől az, hogy valakit én alkalmas
nak találtam, de ő a belső elhívás hiányában nem merte vállalni a szol
gálatot, másfelől valaki önként jelentkezelt a szolgálatra és én egyelőre nem 
mertem vállalni őt a munkában.

-4z őrállói tisztnek a presbiteri tiszthez való viszonyulása kérdésében 
meg kell mondanunk, hogy gyülekezetünkben, — mivel a presbitereket leg
többször nem ablról a szempontból választották, mint az őrállókat kell, — 
m'agának a  presbiteri tisztségnek viselése nem jelentette magától értetődően 
az őrállói szolgálat viselését is. Voltak természetesen olyan presbiterek is, 
akik alkalmasak voltak az őrállói szolgálatra is, de csak kevesen, inkább 'a  
presbitériumon kívülállók közül kellett az őrállókat elhívni. Viszonl ha valaki 
az őrállói szolgálatban jó munkál végzett, megválasztottuk presbiternek is. 
Mondanom sem kell, hogy ezt az állapotot kényszerhelyzetnek tartom, amely 
megszűnik akkor, ha a presbitereket — mint ahogy most már csináljuk •—, 
a lelki munkára való alkalmasság szempontjából választjuk. Ebben az eset
ben már nem kell « presbitériumon kívülálló gyülekezeti tagokat (legalább is
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férfiakat!) elhívni a/, őrál tói szolgálatra, mert a presbiteri elhívás egyben őr
állói elhívást is jelent.

(i. .4z örállókat szolgálatukra NEVELNI KELL. Elvilog fenn kell tar
tani azt a követelményt, hogy az óráitok szolgálatba állásuk előtt több hó
napon keresztül vagy esetleg még ennél is hosszabb időn át nevelést kapja
nak. Ennek a nevelésnek első sorban magában a gyülekezetben kell történnie, 
de nagy szükség van arra, hogy legyenek olyan konferenciák és csendeshetek, 
amelyeknek főcélja a gyülekezeti önkéntes munkások kiképzése.

Gyakorlatilag az őrálló szolgálat megszervezését gyülekezetünkben olyan 
sürgősnek láttam, hogy előképzés nélkül állítottuk munkába az örállókat. 
Viszont ez a helyzet azt a kötelezést rótla reánk, hogy a nevelést a már 
megindult őrállói munka közben végezzük.

Az őrállók továbbképzése két irányban folyik: közösségi és személyi 
vonalon. Rendesen 1—3 havonként tartunk őrállói gyűlést, melyen a szol
gálattal kapcsolatos kérdésekről tartunk egy-egy előadást, melyet megbeszélés 
követ. Ezenfelül az őrállókat közben egyenként hosszabb beszélgetésre hívom 
be, ahol egészen személyhez szólón tárgyaljuk meg az illető őrálló nehézsé
geit, örömeit és körzetébe tartozó családok helyzetét.

Gyülekezetünk önállóinak nagyrészc egy-egy konferencián vagy evange- 
lizáciön kapott indítási <a szolgálatra. Azért ahol az őtállói szolgálatot szeret
nék megszervezni, előbb tanácsos evangelizációt tartani és azokat, akiket látá
sunk szerint önállói szolgálatba szeretnénk állítani, konferenciákra elküldeni. 
Rendesen ezek az alkalmak egyben a legjobb előképzések is.

7. Az elhívott és megbízott őrállókat a gyülekezetben MUNKÁBA KELL 
ÁLLÍTANI. A munkaterület kijelölése céljából a gyülekezetét, továbbá a 
leány-, fiók- és szórványgyülekezeteket fal kell osztani körzetekre úgy, hogy 
egy-egy körzetbe legfeljebb 20—30 család jusson. A körzetek élére egy férfi 
és egy női őrállót kell állítani. A női önállókra nemcsak azért van szükség, 
hogy a körzet szeretetszolgálatát hatékonyabban lehessen végezni, hanem 
azért is, mert különösen városban a  gyülekezet legtöbb családja vegyes-vallása 
és ahol a család női-águ evangélikus, oda helyesebb több oknál fogva női 
őrállót küldeni.

Gyülekezetünkben az őrállók munkábaállílása a következőképpen tör
tént: Először is arra törekedtünk, hogy a gyülekezet tagjairól lehetőség szerint 
pontos névsor álljon rendelkezésünkre. Ennek összeállítása egyfelől úgy tör
tént, hogy nőegyletünk és leány egy lelünk tagjai házról-házra járva össze
írták az evangélikusokat, másfelől a városháza adóbevallási íveiről, melyek 
legnagyobb részén a vallás is szerepeli, leírtuk a hozzánk tartozó családokat. 
A szórványokba is kiszálllak gyülekezetünk tagjai és ott hasonló felkutatással 
összeírást végeztek. Az összeírás után a város, illetőleg gyülekezet területét 

-24 körzetre osztattuk, így egy-egy körzetbe 40 család, illetőleg személy (ve
gyesvallás miatt) jutott. Minden őrállói körzet élén 1 férfi és 1 női örálló 
van. A férfi a férfikat, a nő a nőket gondozza, ahol mind a két házastárs 
evangélikus, mind a két örálló szolgai. Ennek következtében őrállóinkra 
20—25 személy pásztorolása esik.

Az önállók legnagyobb része saját körzetében lakik.
Munkába indulásuk előtt az ő rá Hók1 megkapták a reáfuk-bizottak pontos 

névsorát, lehetőleg az összes szükséges adatokkal együtt. (Életkor, foglalko
zás, lakáscím).

A mimika megkezdését bejelentettük a gyülekezet közgyűlésének, majd 
több ízben kihirdettük a szószéken azzal a kéréssel, hogy a gyülekezet tagjai 
fogadják szívesen a hozzájuk liekopogtaló önállóinkat. A gyülekezet értesítő 
lapjában is, — amelyet kézhez, kap minden gyülekezeti tag —, közöltük 
a munka megkezdését és célját. Így aztán, amikor az őrállók a szolgálatot 
megkezdték, legtöbb helyen már jól tudták, miről van szó.
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A körzetekre osztást a szórványokban is elvégeztük. Itt kél Vonalon 
folyik a munka. Vannak olyan szórvány-Srállík, akik kint laknak a szórvány
ban s a körzetükbe eső evangélikusok lelki gondozását végzik és vannak 
olyan szórvány-őrállók, akik az anyagyülekezetből mennek ki vidékre az őr
állói szolgálat végzésére. Idetartozik még az is, hogy a szórványban élő 
nagyobb lányokat személy szerint reábíztuk egy-egy anyagyülekezetben élű 
leányra azzal, hogy lépjenek egymással levelezési kapcsolatba és kölcsönösen 
látogassák meg egymást, fcz a munka jól folyik.

Az őrálló körzetekbe való beosztásnál még két szemponlra kell figye
lemmel lenni. Az egyik az, hogy különösen városban az őrálló lehetőleg ne 
legyen ú. n. .alacsonyabb társadalmi osztályból* való, mint a reájuk-bízottak. 
Természetesen ezt a szempontot legtöbbször nehéz gyakorlatilag megoldani, 
mert a város minden helyén laknak mindenféle foglalkozású és állású gyü
lekezeti tagok, de arra általánosságban ügyelhetünk, hogy a belvárosban 
inkább inteltektüel őrállók szolgáljanak. A parasztőrállóknál azt tapasztal
tuk, hogy a paraszt-gyülekezet szívesen fogadja a szolgálatukat, de csak 
akkor, ha szolgálatuk mögött aranyfedezetképpen olt van Istennek odaszen- 
lelt életük. A másik szempont, amit jó figyelembe venni az, hogy egyes őr
állókat nem kell körzetekbe osztani, hanem bizonyos foglalkozási ágakban élő 
gyülekezeti lúgokhoz kell őket küldeni szolgálatra. Az őrállói munka itt 
kapcsolódik igen erősen az ú. n. hivatás-misszió munkájába és a keltő egy
mást kiegészíti.

8. Az örállók MUNKÁJA abban áll, hogy a körzetükbe tartozó családo
kat rendszeresen látogassák (lehetőleg havonként vagy *2 havonként'^ őket 
istentiszteletekre, biblia-órákra, úrvacsorai-asztafhoz hívogassák, értük imád
kozzanak (sok esetben névszerinti, velük lelki-dolgokról elbeszélgessenek, ahol 
orra alkalom nyílik, házi-áhítatot tartsanak (esetiéig egy-egy vasárnapi prédi
káció vagy biblia-órán hallott írásmagyarázat nyomán). Feladatok még, hogy 
a család szociális helyzetét jól áttekintve a szeretetszolgálatot végezzék. Sem
miképpen nem tartozik szolgálatukba a pénzbeszedés, mert sok helyen ez
által hitelüket vesztik.

Az őrállók munkája nem pótolja a lelkész pásztori munkáját, csak ki
teljesíti és sok tekintetben megkönnyíti. A lelkésznek mindenütt olt kell lennie 
az őrállók nyomában és a munkát tovább kell mélyítenie.

Gyülekezetünkben az őrállói szolgálat igen jól bevált. Az őrállókon 
keresztül az elmúlt 2 évben Isten igen sok adást adott á gyülekezetnek. Sok 
új arcot látunk istentiszteleteken, biblia-órákon, úrvacsonai-asztalnál, akiknek 
nagyrészét az őrállók hívogatták be. iA lelkipásztori látogatások a fontosság 
és sürgősség sorrendjében folyhatnak. Vad-házasságokról, cgvházilag meg 
nem kötöttt házasságokról, betegekről sokkal inkább tudomást szerzünk, 
mint eddig. A szeretetmunka kiteljesedett, a rászorultságot jobban meg tudjuk 
állapítani, mint a múltban.

Gyülekezeti tagjainknak nagyrésze örömmel veszi az őrállók szolgálatát. 
Sok helyen igénylik gyakori meglátogatásukat.

A lelkészeknek igen nagy segítség az őrállói munka. A .látogatásukról 
vezetett őrátlói naplót időnként bekérem és annak átolvasása után végzem 
lehetőleg körzetenként a lelkipásztori látogatásokat. A most előttem fekvő őr
állói naplóból hadd írjak ide pár sort: 1. ,x. y. cipész. Ritkán jár temp
lomiba. Este látogatandó.* 2. , i .  y. htb. 5 éve nem vett úrvacsorát. Nagy 
szüksége van lelki beszélgetésre.* 3. »x. y. rendesen jár templomba. Hiányol
ták, hogy nagytiszteletű úr még nem volt náluk.* 4. .x. y. Közönbös, langy- 
meleg ember. Templomba nem jár. Bármikor látogatható.* stb.

9. Természetesen az őrállói munka igen sok NEHÉZSÉGGEL jár. Bi
zony vannak akadályai és sokszor nem megy olyan magától értetődően min
den, mini ahogy egy ilyen cikk. elolvasása után az ember gondolná. S«k
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győzelem melletI, sok kudarc is van. Egy bizonyos: 'ez 1 a munkál, imádkozó 
hátvéd nélkül nem lehet végezni. Ahol viszont könyörgések és esedezések van- 
nak, ott tetszik az Egyház lírának ezt a munkát megáldani.

Tudort azt is, hogy mind cWi, mind gyakorlati szempontból több érvet 
lehet felhozni e munka ellen. Azonban az idő annyira sürget bennünket, 
hogy itt nem új érvekre, hanem új tényekre van szükség. Ne beszéljünk 
arról, hogy mi volt, mert azt úgyis tudjuk, arról se sokat beszéljünk, hogy 
mi lesz, mert azt meg pontosan úgy se tudjuk, hanem beszéljünk arról, ami
nek lennie kell és azt igyekezzünk Isten erejével megvalósítani.

Én hiszem, hogy Isten előtt kedves ez a. munka és tudom, hogy bősé
gesen ad hozzá erőt, ha kérjük Tőle. Káldy Zoltán.

E számunk
homiletikai munkaközösségei:

A nyíregyházai munkaközösség. Fábry István, Jurányi István, L. Kovács 
András, Rozsé István, Solymár András, Solymár János, Tarján Béla, Táróczy 
Zoltán püspök. A kéziratot összeállította: Megyer Lajos.

Kemenesaljái munkaközösség: Balázs Béla, Garami Zoltán, Hubert István, 
Mesterházy Sándor, Molitórisz János. Vezette és a kéziratot összeállította: 
Szabó Lajos.

Győri munkaközösség: Mesterházy Ferenc, Lukács István, Molnár Sán
dor, Veöreös Imre. Vezette és a kéziratot összeállította: Kovács Géza.

Pesti munkaközösség: Korén Emil, dr. Molnár Rudolf. Vezette: Scholz 
László. A kéziratot összeállította: Bencze Imre.

Pécsi munkaközösség: Geyer Zoltán, Káldy Zoltán, Dr Schulek Tibor, 
Szabó Gyula. Vezette és a kéziratot elkészítette: Dr Nagy Gyula.

Soproni telkészi munkaközösség: Beyer Pál, Hanzmann Károly, Kiss 
János, Dr Pusztai László, Várallyay János, Ziermaim Lajos. Vezette és a kéz
iratot összeállította: ifj. Prőhle Károly.

.4 pesti felső egyházmegye 2. számú munkaközössége: Erős Sándor, 
Bártfai Kelló Gusztáv, Kűhn Ernő, Medvey Mátyás, Terey Endre, Torda 
Gyula, Páltfi István. Vezette és a kéziratot összeállította: Bogva Géza.

Szegedi munkaközösség: Bártfai Lajos, ifj. Benkóczy Dániel, Békés 
József, Endrcffy János, Fecske Pál, Kriszt Péter, Matthaeidssz Gyula, Szabó 
Lóránt, Szenlgyörgyi Ferenc, Szlovák Pál, Virányi Lajos, Zalán Pál, Zátonyi 
Pál. A munkaközösségei vezette: Benkóczy Dániel. A kéziratot összeállította: 
Zátonyi Pál és Marschalkó Gyula.

Tatai munkaközösség: Szakáls László, dr. Schulek Tibor, Túrmezei Sán
dor. Vezette: Németh Géza. A kéziratot összeállította: Selmeczi János.

Soproni teológiai konferencia munkaközössége: Tagjai voltak it június 
29-től július 8-ig tartó, hittudomáoy-kari jubileumi konferencia résztvevői. 
Vezette: Budaker Oszkár.

'Balassagyarmati munkaközösség: Csekey Zoltán, Fúria Zoltán, Szilárd 
Gyula. A munkát vezette és a kéziratot összeállította Szabó József püspök.
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A hitvalló egyház útja
A hitleri Németország egyházi harcairól annak idején elég sokat 

hallottunk, de mégis keveset ahhoz, hogy a német evangélikus egy
ház életéről, belső viszonyairól tiszta, képet alkothattunk volna. Azok
ban az időkben a német egyetemeken tanulmányokat folytató lelké
szeink is csak részleges ismeretekre tehettek szert. Attól függ ugyan 
hol voltak, milyen körökkel kerültek kapcsolatba. Heckel püspök 
propagandája gondoskodott róla, hogy az állami ösztöndíjas külföldi 
lelkészek lehetőleg az egyházi viszonyokat is szépítve lássák, helye
sebben, hogy sok mindent meg ne lássanak.

A hitleri Németország azonban már a múlté. Félelem nélkül 
lehet beszélni és írni annak történetéről. Elő lehet szedni és nyilvá
nosságra lehet hozni azokat a leleplező bizonyítékokat, melyek előt
tünk eddig ismeretlen dolgokra, eseményekre és összefüggésekre 
fényt derítenek.

A német evangélikus egyház életére vonatkozó háború utáni 
irodalmi termékek közül kezünkbe került a református Kálvin-kutató 
Niesel Vilmosnak „A hitvalló egyház útja“ címen .1947-ben írt 
füzete. A szerző, mint írásából kitűnik, az egyházi harcokban részt 
vett, ismerte azok minden részletét és megbízható bizonyítékok alap
ján rövid történeti távlatból is világos képet tudott rajzolni a német 
evangélikus egyház küzdelmeiről.*

Bizonyára nem lesz hiábavaló, ha mi is megismerjük azokat 
a küzdelmeket és megpróbáltatásokat, melyeket a német egyháznak 
át kellett élni, melyekben megtapasztalta, hogy az egyház Ura az 
ő népét a legsúlyosabb időkben sem hagyja el, hanem csodálatosan 
segíti és vezeti.

* * *
1933 ELŐTT
A múlt század teológiájának szellemi hagyatékaképpen virágzik 

még az első világháború után is egyházunkban a rendek (Ordnun-

:í Niesel áttekintése főként az északnémetországi, porosz uniált és hozzá 
hasonló helyzetben levő egyházakra van tekintettel, míg a lutheri evangélikus 
(bajor, württenbergi, hannoveri) egyházak helyzetét kevésbbé érinti s ezek 
magatartása iránt hiányzik is belőle a megértés. Pedig ezek az egyházak 
bátor és igeszerű hitvalló magatartásról tettek tanúságot, csak más módon 
és más úton jártak, mint a Bekennende Kirche radikálisabb ága. A hitvalló 
irányzatnak inkább református és inkább lutheri vonala között az ellentétek 
azóta is tovább éleződtek, amint ebből az idei februári számunk: „A mai 
német egyházi helyzet háromféle szemmel* című cikke ízelítőt nyújt. Érde
kes, hogy Brunner a lutheri egyházak magatartásának ad igazat, míg a 
Barth vonalán haladók erősen támadják azt. Sajnos, a németországi úgy
nevezett „intakt*, lutheri egyházak hitvalló útjáról és szempontjairól össze
foglaló kép nem áll rendelkezésünkre. Amíg ilyent közölhetünk, utalunk az 
említett februári cikkünkre. Mindezen túl Niesel cikke —, amelynek itt követ
kező magyar feldolgozása úgyis figyelmen kívül hagyja az eredetinek a 
lutheri állásponttal szemben jelentkező egyoldalúságait és saját tapasz
talataival is kiegészíti a tájékoztatást — rendkívül tömör és tanulságos 
képet nyújt a németországi hitvalló egyház iránymutató küzdelméről. (Szerk.)
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gén), teológiája1', mely a fajnak, a népnek és államnak isteni adott
ságát dicsőíti. Ennek szellemétől erősítve indul el a Német Keresz
tyének — Deutsche Christen, rövidítése DC — mozgalma, mely H it
ler rendeletére 1932-ben alakul. Mintha csak bizonyos pozitív teoló
gusok tanították volna, éppen úgy beszélnek ennek a politikailag 
irányított egyházi mozgalomnak az emberei is. „Mi a fajban, népi. 
ség ben és a nemzetben Istentől kapott és ránk bízott életrendet 
látunk". Hangsúlyozzák „a német Luther-szellemnek és a hősies 
kegyességnek megfelelő Krisztus-hit" kialakítását, hasonlóképpen 
egy birodalmi egyház megteremtésének a szükségességét.

Ez a mozgalom m indjárt szembetalálja magát a jóval előbb 
keletkezett megújhodott reformátori teológiai irány táborával, mely
nek egyik vezető tagja Barth Károly, folyóirata a „Zwischen den 
Zeiten", későbben, az egyházi harcok idején a „Theologische Exis- 
tenz heute". Ebből, ill. ennek a. mozgalomnak a vezetésével alakul 
ki az egyházért küzdő Hitvalló Egyház — Bekennende Kirche, rövi
dítése BK.

1933. A NÉMET KERESZTYÉNEK HATALOMRAJDTÁSA
1933 nemcsak az álltam, hanem az egyház életében is fordulatot 

jelent. A DC bevonul az egyházba. H itler a hatalom átvétele után 
kinevezi maga mellé az egyházi ügyek teljhatalmú megbízottjává 
Müller Lajos katonalelkészt, akit a német keresztyének mindjárt 
birodalmi püspöknek szeretnének megválasztani. Az evangélikus egy
ház felelős vezetősége a DC szándékáról értesülve, megválasztja biro
dalmi püspöknek a Bethel-i intézmények nagytekintélyű vezetőjét, 
Bodelschwingh Frigyest. Ez azonban vajmi keveset változtat a dol
gokon. A DC egyre nagyobb helyet foglal el az egyház vezetésében. 
Kidolgozzák és törvényerőre emelik a német evangélikus egyház új 
alkotmányát, melynek értelmében általános egyházi választásokat 
rendelnek el. Hitler a választások előestéjén rádiószózatot intéz a 
néphez, melyben világosan kifejezi az egyházra vonatkozó véleményét: 

„A német nemzet ú jra felemelkedése érdekében. . .  
érthető, ha azt kívánom, hogy az új egyházi választások 
eredménye támogassa a mi népi és állami politikánkat. 
Mert ha az állam kész a vallásos élet belső szabadságát 
biztosítani, akkor joggal elvárja, hogy a felekezetekben 
azok az erők kerülnek felszínre, melyek felhasználhatók 
a nemzet szabadsága érdekében... Ezeket az erőket én 
a német népnek abban a csoportjában látom, mely a DC- 
ben tudatosan a nemzetiszocialista állam talaján áll."

1933 július 23-án megtörténtek a választások. Az eredmény 
nem kétséges. A többség DC. Ok foglalják el a kulcspozíciókat. Ez
után megindul a szervezkedés. Először összehívják a „barna" porosz 
zsinatot, majd hamarosan utána az egész német evangélikus egyház 
részére Wittenbergben a nemzeti zsinatot. Ezen megválasztják új 
birodalmi püspöknek a kancellár bizalmasát, Müllert. Müllec a 
püspöki helyeket lehetőleg politikailag megbízható DC lelkészekkel



288

tölti be. Felállít maga mellé egy egyházi minisztériumot, mely az 
állam irányítása mellett vezeti az egyház ügyeil.

1933 nov. 13-án a berlini sportarénában tartott DC napon 
olyan nyilatkozat hangzik el, melyből nyilvánvaló, hogy az egyház 
(illeni harc már folyik. Dr. Krause kerületi vezető — frauobmann :— 
kijelenti;

„Elvárjuk országos egyházunktól, hogy az árjaren- 
deletet minden változtatás nélkül a lehető leggyorsab
ban végrehajtsa. Elvárjuk, hogy a mi egyházunk, mint 
egy német népi egyház, mentesíti magát istentiszteleté
ben és hitvallásában minden idegen elemtől, különösen 
az Otestamentomtól és annak üzleti-erkölcsétől."

A birodalmi püspök pedig rendelkezik, hogy azon lelkészek, 
akik az árjarendelet végrehajtásának eleget tenni vonakodnának, 
állásuktól megfosztassanak és ellenük fegyelmi eljárás indíttassák.

MEGINDUL A HITVALLO EGYHÁZ KÜZDELME
A DC szelleme és a birodalmi püspök ténykedés,e mindenfelé az 

egyház „élő" tagjai sorából ellenállást vált ki. Niemöller Márton, 
Berlin—Dahlem-i lelkész megalapítja a lelkészi szükség-szövetséget 
—- Pfarremotbund —, mely felveszi a harcot a DC ellen és a wit
tenbergi nemzeti zsinat alkalmával mindenfelé falragaszokon is köz
hírré feszi tiltakozását:

„Az a tény és mód, ahogyan az egyházban új rendid 
léptettek életbe, sok keresztyén embert lelki válságba 
sodort. A döntően fontos zsinatokon a mostani többség 
a kisebbség képviselőinek megtiltotta a tanácsadást és 
szabad hozzászólást azokban a kérdésekben is, amelyek az 
egyház legbelsőbb lényegére és feladatára vonatkoznak. 
Az egyházi élet néhány hónap óta egy egyházi csoport 
hatalmának nyomása alatt van. Egyházi zsinatokon az új 
egyházkormányzat hallgatólagos beleegyezésével olyan 
törvényeket hoznak és juttatnak érvényre, melyek a 
Szent írással és az egyház hitvallásával ejlentétben áll
nak. Különösen az árjarendeletet kell megemlíteni . . . 
Nem engedhető meg, hogy az evangéliumot emberi tör
vények korlátozzák vagy érvénytelenítsék."

A következőkben a lelkészi szükségszövetség szószéki hirdeté
sekkel és Isten igéjével küzd az egyházromboló szellem ellen. És a 
BK egyre erősebb lesz. Mindig többen és többen látják meg az ese
mények mögött a veszedelmes valóságot és síkra-szállnak az egyház 
igazságáért.

A barmeni és rajnai egyházakban, de másfelé is hitvalló gyü
lekezeti napokat tartanak és a hivatalos egyházi gyűlések betiltása 
miatt szabad közgyűléseken és zsinatokon tárgyalják meg az egyház 
ügyeit és vallást tesznek Isten igéjének egyedüli igazsága mellett. 
Az egyház vezetése ezután ilyen szabad zsinatokon történik, mert a 
^birodalmi egyházkormányzat hivatalos intézkedéseit a gyülekezetek 
nagy része nem ismeri el.
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Nevezetes az ulm>i gyülekezeti nap, melyen a délnémet országos 
egyházak képviselői, a szabad zsinatok elnökségei és egész Német
ország evangélikus egyházainak a megbízottai részt vesznek. Ennek 
a gyülekezeti napnak a közössége az „igazi német evangélikus egy
ház" nevében tiltakozik a birodalmi püspök egyházellenes tényke
dései ellen. A jelenlevő püspökök nyilvánosan megszakítanak minden 
kapcsolatot Müller püspökkel.

Ebben a helyzetben feltétlenül szükségessé válik egy egyetemes 
szabad zsinat összehívása, amely az egyház vezetésének és rendjé
nek helyreállítása felől intézkedik. 1934 május 29—31-én a barmeni 
református tíemark gyülekezetben jön össze az első egyetemes hit
valló egyházi szabad zsinat. Részt vesznek rajta majdnem az összes 
országos és tartományi egyházak képviselői. Főtémája a német evan
gélikus egyház helyzetének teológiai tisztázása. A hitvalló egyház 
vezetésével megbízza a birodalmi testvértanácsot —  Reiehsbruderrat 
—, melynek szervei az országos és tartományi testvértanácsok, A 
zsinat 6 tételbe foglalja határozatait, melyekben az egyház vitás 
kérdéseire a Szentírás alapján ad döntő feleletet. A kor tévtanait 
elveti. Felekezeti különbségre való tekintet nélkül vallják meg a 
jelenlevők az evangélium igazságához és az egyház Érához való ra
gaszkodásukat és hűségüket. Mintha a reformáció hitvallásainak 
hangját hallanánk, úgy hat vallástételük:

„Jézus Krisztus, akiről a Szentírás bizonyságot tesz, 
az Isten igéje egyedül, akire hallgatni, akinek engedek 

 meskedni életünkben és halálunkban kötelességünk. E l
vetjük azt a hamis tanítást, mintha az egyház az egy 
isteni igén kívül más dolgokat, hatalmakat és igazságokat 
isteni kinyilatkoztatásként elismerhetne."

A DÉLNÉMETORSZÁGI EGYHÁZI HARCOK
A birodalmi püspök a barmeni zsinat határozott állásfoglalása 

ellenére tovább folytatja egyházromboló munkáját. Maga mellé veszi 
a párt egyik fő vezető tagját jogi tanácsadónak és annak segítsé
géve] egyesíteni akarja az eddig különálló országos egyházakat. 
„Nemzeti zsinaton" törvénybe foglaltatja az egyesítést és annak 
végrehajtására rendelkezik. Ez a délnémet egyházakban nagy ellen
állásba ütközik. A gyülekezetekben mindenfelé hitvalló istentisztele
teket tartanak és felvonulásokkal tüntetőleg is tiltakoznak a tör
vény végrehajtása ellen. Erre a titkosrendőrség — Gestapo — el
fogja és bezárja Wurm és Maisor püspököket, A 1)0 mégsem tudja 
átvenni az egyházak vezetését, A gyülekezetek küldöttségei Berlinbe 
es Münchenbe, a minisztériumokba mennek és követelik a püspökök 
szabadonbocsátását és hivatalbahelyezését, továbbá a bajor országos 
egyház régi helyzetének meghagyását.

A birodalmi testvértanács az események hatására a gyülekeze
tekhez a következő bátorhangú nyilatkozatot intézi:



290

„Vádolunk: Abban az egyházban, mely az evangé
liumról neveztetik, az evangélium erejét vesztette. Ön
kény és hazugság jutottak uralomra benne. Az egyház 
elpusztításáért Müller Lajos birodalmi püspök és jogi 
ügyvivője, Jaeger Ágoston felelős. Általuk a sátán mun
kálkodik . . . “

Ilyen előzmények után jön össze a második egyetemes szabad 
zsinat Dahlemben, 1934 okt, 19—20-án. A megnyitóbeszédben Koch 
elnök kifejti, hogy a banmeni tételek gyakorlati követeléseit feltét
lenül meg kell valósítani, ha ■-a német evangélikus egyház valóban 
egyház akar maradni. A zsinat felszólítja a gyülekezeteket és azok 
vezetőit, hogy a jövőben csak a hit valló zsinatok rendelkezéseihez 
tartsák magukat és a birodalmi egyházkormányzattól semmiféle uta
sítást el ne fogadjanak. Ugyancsak a birodalmi kormányhoz is fel- 
terjesztést küld, melyben kéri a zsinat határozatainak elismerését és 
annak biztosítását, hogy az egyház igehirdetésében, tanításában és 
rendjében állami felügyelet és beleavatkozás nélkül végezhesse mun
káját. A beadványra felelet nem jön.

Mikor a kormány látja, hogy egyházpolitikája a „teljhatalmú 
megbízott" révén nem ér célba, Hitler hirtelen elhatározással okt. 
30-ra Berlinbe hivatja a két délnémet püspököt — akiket azonban 
előbb még ki is kellett szabadítani — és a hannoveri püspököt. Foga
dásuk alkalmával tudtukra adja, hogy csalódott az egyházban, ö  azt 
várta, hogy az evangélikus egyház államegyház lesz. Amennyiben ez 
nem történik meg, lássák a következményeket.

A püspökök fogadása után a hitvalló egyház vezetősége komoly 
tárgyalásokat folytat. Többen úgy látják, hogy az államhoz való vi
szony rendezése céljából a hitvalló zsinatokon felállított vezetőség 
helyére — az 1933-as —  egyházi alkotmánynak megfelelő egyházi 
kormányt kell alakítani. És felállítanak egy ideiglenes vezetőséget, 
melynek élére az állam által is szívesen látott személy, Marahrens 
országos püspök kerül. A radikális Barth és Niemöller ezért kilép
nek a birodalmi testvértanácsból.

A POROSZORSZÁGI ÁLLAPOTOK
A porosz országos egyházban is a hitvalló egvház kezében van 

a vezetés. Első és legfontosabb ténykedése a lelkészképzés biztosítása. 
A birodalmi püspök a teológiai szemináriumokat bezáratta egv kelet- 
poroszországi DC mintaszeminárium kivételével. Ott történt, hogy 
hallgatók nagy része tiltakozott az előadott tévtanok ellen és meg
tagadta Müller püspök iránt az engedelmességet. Erre kizárják őket. 
a szemináriumból. A B E  gondoskodik további képzésükről es hiva
talba állításukról.

Második jelentős munkája a kollektakérdés rendezése. Gondos
kodik róla, hogy csak egyházi célokra történjék gyűjtés a gyüleke
zetekben. A DC ugyanis a gyülekezeti offér tórium okát egyenesen 
egyházellenes célokra fordítja, Ezen intézkedést az egész B E  átveszi.
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Említésre méltó, hogy a 11. porosz zsinat erélyesen tiltakozik 
a faji gondolat túlzásai ellen. A következő szószéki hirdetést ren
deli el: ,

„Látjuk, hogy népünkét halálos veszedelem fenye
geti. A veszedelem egy új vallásban v an . . .  Ez az új 
vallás az 1. parancsolat elleni vétkezés. Benne a faji és 
népi világnézet mítosszá lesz. Benne a vért és fajt, népi- 
séget, becsületet és szabadságot bálványozzák. . .  Az 
ilyen bálványimádáshoz a pozitív keresztyénségnek nincs 
köze. Az egyház óva inti a népet az ilyen bálványozástól, 
mert avval Isten haragját és ítéletét vonja m agára. . .  
Istent mindenek felett féljük és szeressük!“

Mielőtt a hirdetést felolvasták volna, a Gestapo több száz lel
készt letartóztat, úgyhogy kevés gyülekezetben kerül az felolvasásra. 
Az állam, miután álcázott csapata, a birodalmi egyházkormányzat 
csődöt mond, kénytelen ú jra  nyíltan beleavatkozni az egyházi har
cokba. Hitler az egyházi ügyek intézésére korlátlan rendelkezési 
joggal birodalmi minisztert nevez ki. Ez a porosz testvértanács előtt 
kijelenti 1935 nov. 27-én;

„Az igazi keresztvénség és a nemzeti szocializmus 
között nincs ellentét. Az állam nem is gondol arra, hogy 
valamiképpen a vallási dolgokba beleavatkozzék. . .  Az 
államnak mindkét rész (I)C és BK) az egyház. Szüksé
ges, hogy a két fél megtalálja egymást és belőlük ki
alakuljon egy ú. n. harmidikfajta egyházias ember, ame
lyik a kinyilatkoztatást helyesen fogja fel . . . “

Erre .felel Miikler Frigyes dahlemi lelkész:
„ ; . . a  hitvalló egyház nem emberi alkotás, hanem 

Isten igéje hozta létre azt. Ember nem teremthet új 
egyházat, csak az ige. Az igéből van a mi megbízatásunk 
is a cselekvésre . . . “

Mikor a miniszter ezt a feleletet értelmetlennek tartja, meg
szakadnak a tárgyalások, a testvértanács a Gestapo árnyékában 
megy a; maga útján. A miniszter pedig kiadja a rendeletéit. Meg
tiltja a testvértanács rendelkezési jogát; a lelkész jelöltek ordinálá- 
sát, kollekták kiírását, hirdetések közzétételét és zsinatok összehívá
sát. Ennek ellenére a rendelet megjelenését követő napon Dibelius 
ordinál és összehívják a dahlemi zsinatot. Meg is tartják azt. Ez a 
zsinat határozatilag kimondja, hogy az •állam sérti az egyház sza- 
badsagát. Közben megjelenik a Gestapo és a zsinatot feloszlatja 
elnökének pedig tudtára adja, hogy a miniszter a viselkedését állam
ellenesnek tartja.

Az állam igyekszik megbénítani a BK életét, de még nagyobb 
veszedelem,,. h°£y annak egysége is megbomlik. Ennek az egységnek 
n helyreállítására törekszik az augsburgi zsinat 1935 jún. 4—6-án, 
melyen helyreáll a jóviszony az ideiglenes egyházi vezetőség és a 

irodalmi testvertanács között. A hitvalló egyházat elismerik a né- 
m-t evangélikus egyház zsinati szervének. A birodalmi testvértanács
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újra hivatalba helyezi a régebben kilépett tagokat és úgy látszik, 
hogy az állam is megértéssel van, mert a zsinat alkalmával szaba- 
donbocsáttatja a koncentrációs táborokban levő lelkészeket.

Ezt az egységet teljesen felborítja a Hitler által kinevezett — 
már előbb említett — egyházi miniszter a maga intézkedéseivel. 
Evvel szemben az oeynhauseni zsinat is tehetetlen. A zsinal után a 
porosz testvértanács kibocsát egy nyilatkozatot, mely szerint a hit
valló egyház vezetősége mellett nem ismeri el a birodalmi biztos és 
bizottságainak működését.

Ezután átalakul a poiosz testvértanács és a BK ideiglenes 
vezetősége is. Mindkettő élére Müller dahlemi lelkész kerül, aki ezen 
a helyen a háborús évekig rendkívül jelentős munkát végez-; Tehát 
a két szerv egyesül és az egész német BK vezetését a porosz egyház 
veszi a kezébe.

A második ideiglenes egyházi vezetőség ténykedései közül ki kell 
emelni, hogy sokat fáradt az egész német egyház érdekében. Emlí
tésre méltó, hogy nemsokkal hivatalbalépése után emlékiratot küld 
Hitlernek, mely az egyházi harcokra, és a világnézeti kérdésekre 
vonatkozó állásfoglalást tartalmaz. Ennek az emlékiratnak rövid 

' tartalmát szószékről a gyülekezetekben is kihirdetik:
„Tekintettel arra, ami nálunk történik, bizonyságot 

teszünk a német nép előtt Isten örök igazságáról. Az 
Űr. a mi Istenünk szent Isten és nem hagyja magát meg- 
esúfolni. A keresztyének kötelesek a felsőbbségnek enge
delmeskedni, ameddig az olyasmit nem követel, ami Tsten 
parancsolata ellen van. A keresztyének kötelesek ellen
állni akkor, ha tőlük olyasmit követelnek, ami az evan
gélium ellen van. A német nép minden felsőbbségét kér
jük. komolyan gondolja meg, hogy mindenért, amit tesz, 
egyszer számadásra hívja az élő isten, üli esküvel köte
lezzük magunkat arra. hogy ezután semmit sem teszünk 
és nem hagyunk, ami Isten parancsolata ellen és az Isten
ben megkötött lelkiismeret szabadsága ellen van.“

Az emlékirat az igazságot szólta. Kiadásáért az ideiglenes egy- 
 házi vezetőség irodaigazgatóját letartóztatták és bezárták.

A csehországi válság idején 1938 szept. 27-én kibocsát az ideig
lenes egyházi vezetőség egy bűnbánati imát, melynek felolvasására 
kéri a gyülekezetek vezetőit. Az imádság szövege a következő:

„Urunk. Isten! Mi szegény bűnös emberek, meg-, 
valljuk előtted egyházunk bűneit.. . Megváltjuk előtted 
népünk bűneit is. Sokan meggyalázzák a Te nevedet, 
Igédet elnyomják és igazságodat visszautasítják. Nyíltan 
és titokban sok jogtalanság történik. A szülők és urak 
tisztelete kivész közöttünk, az életet pusztítják, a házas
ságtörés természetessé válik, a magántulajdont elrabol
ják és a felebarát becsületét beszennyezik. Oh Istenünk,^ 
elpana»szoljuk előtted a mi bűneinket és a mi népünk 
bűneit."
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Csak néhány helyen tartottak bűnbánati istentiszteletet és 
  mondták el ezt az imádságot, amely mintegy az utolsó kísérlet volt 
a német népnek a pusztulás útján való megállítására. De már nem 
lehetett a lejtőn megállni.

AZ ÁLLAM NYÍLT TAMADASA AZ EGYHÁZ ELLEN
Az 1936. viszonylagos nyugalomban telt el. Talán a berlini   

olimpiai játékokra való tekintettel. Annál hevesebben indulnak meg 
a hareok a következő évben. A belügyminiszter nincs megelégedve az 
egyházi miniszter által felállított bizottságok munkájával. Maga el
rendeli hogy ezután nem szabad kihirdetni a kitéréseket, kollektát 
csak hivatalos birodalmi egyházi rendelkezésre szabad szedni. Az 
Í>S birodalmi vezető is beleavatkozik a harcba és meg akarja aka
dályozni a lelkészi továbbképzést. De ez neki sem sikerül. A szemi
náriumok a szó szórás értelmében a katakombákba vonulnak és vég
zik a munkát mindaddig, amíg a Gestapo a tanárokat mind a bör
tönbe nem veti, ami 1941-ben következik l>e.

1937-ben a Gestapo általános hadjáratot intéz a lelkészek és 
b k  \ezetok ellen. A fürstenwaldi törvényszék .foghazába egy na
pon bezártak közül 7 volt a lelkész. Novemberben 145 lelkész ül 
börtönben. Egész ̂  évben összeszámoltak >S04 letartóztatást. A ki
térések kihirdetését megtiltó rendelet meg nem tartása miatt az 
egész porosz testvértanács börtönbe kerül. Legtöbben szívesen vise
lik a börtön szégyenét, mert tudják, hogy az az egyház szabadságá
éi! történik. A bebörtönözöttek hitvalló szenvedése erősíti a gyüle
kezeteket és a gyülekezetek könyörgő imádsága pedig erősíti a fog
lyokat. •— A börtönbüntetések mellett más büntetések is vannak: 
az igehirdetés megtiltása, hivatalos ténykedés felfüggesztése (Schnie- 
\vind professzor egy évig nem tarthatott előadásokat), cikkírások 
és előadások tilalma stb.

A főcsapás Niemöller lelkész elfogatása 1937 júl.'-én. Csupán 
rövid kihallgatásra idézik be, de ez a „rövid kihallgatás" majdnem 
S évig tart.

Alikor a harc és a bebörtönzések a leghevesebbek, akkor ül össze 
a porosz hitvalló zsinat és állást foglal az állam intézkedéseivel 
szemben és felszólítja a gyülekezeteket az ellenállásra:

....... Nem láthatunk mást az állam intézkedéseiben
mint azt az egyre világosabbá váló törekvést, liogv az 
egyházat teljesen a hatalmába kerítse, feladatainak vég
hezvitelét megnehezítse, ill. megakadályozza és ezáltal 
hangját népünk nyilvánossága ('lőtt elnémítsa. Az egy
házat az Isten igéje kötelezi, hogy ezen a ponton a hit. 
engedelmességében meg ne tántorodjék, hanem ellenállást 
fejtsen ki."

Ez az üzenet sok megrettent léleknek erősítésül szolgál.
Az állam látja, hogy evvel a megfélemlítő politikával sem éri 

el célját. Újra előhozza a hivatali eskü problémáját. Az egvházi 
miniszter azokat a lelkészeket, akik az esküt Hitlerre nem akarják
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letenni, elbocsátással fenyegeti. Erre és a H itler-ifjúság felesketé
sére vonatkozóan is hallatja a BK tiltakozó álláspontja .

1937 óta az országos egyházak tanácsainak konferenciája az a 
hely amelyen még a BK tagjai tanácskozásra összegyűlhetnek. Ha 
nincs is határozathozatali joga, mégis néhány fontos kérdésben kép- 
viseli az egyház álláspontját. 1938 dec. 10 12-re Berlinbe gyule-
kezeti napot hív össze az állam újabb egyházellenes ténykedéseinek, 
mint a zsidó és zsidókeresztyén üldözés és egyéb lényeges problémák
nak megtárgyalása végett. A tárgyalások eredményét hatarozott- 
liangú nyilatkozatban közzé is teszi.

Az állam ezután már leplezetlenül arra törekszik, hogy az egy
házat megsemmisítse. Még a háború sem téríti el ettől a céljától. 
1940-ben a „barna liáz“ 13 pontba foglalja további egyházpolitikai 
programját. Ezt Wartegauban akarja először kipróbálni, és ha be
válik, egész Németországban alkalmazni. Ezen program szerint az 
egyház elveszti nyilvánosjogú testületi jellegét, nem szedhet adót és 
nem szedhet offertóriumot, csak járulékot fogadhat el. Nem lehet 
földje és egyéb ingatlana. Belmissziói munkát és az iskolákban val
lástanítást nem végezhet. Az egyháztagságot csakis felnőtt ember 
szerezheti meg írásbeli nyilatkozat alapján. —— Elképzelhető mi tör
tént volna, ha Isten meg nem akadályozza ennek az egyházat meg
semmisíteni szándékozó tervnek a megvalósítását. '

A barna ház programját a birodalom többi részeiben is kezdik 
végrehajtani. Feloszlatják a belmissziói intézményeket, .ifjúsági és 
nőegyleteket. Aggok és gyógyíthatatlan! betegek otthonaiból H itler
it júsági házakat és lelencotthonokat csinálnak, volt lakóikat pedig 
mint „értéktelen életeket" gázkamrákban semmisítik meg. Így já rt 
NeuendetteLsau pár filiája, Bethelt csak Bodelschwingh tekintélye 
mentette meg.

1941-ben néhány teológiai szaklap kivételével beszünteti az állam 
az összes egyházi sajtótermékek megjelenését. Állítólag papírhiány 
miatt. De a sokféle haszontalan újság és pornográf irat megjelen
tetésére ju t papír.

A híres Bormann-deklaráció, melynek címe; „A nemzetiszocia
lizmus és a keresztyénség viszonya" — aztán teljesen leleplezi az 
állam szándékait. Idézzük belőle a következő mondatokat: .

„Senki sem tudna a keresztyénségről, ha gyermek
korban a papok nem verték volna belé. . .  Ha azért ifjú
ságunk arról a keresztyénségről, melynek tanításai mesz- 
sze a miénk alatt állanak, nem fog hallani, magától el
tűnik a z . .. Minden olyan befolyást, mely a Führemek 
a párt segítségével folytatott politikáját korlátozza vagy 
megkárosíthatja, ki kell kapcsolni. . .  Amint az asztro
lógusok, jövendőmondók és egyéb csalók befolyását az 
állam kikapcsolja és elnyomja, éppenúgy maradék nél
kül meg kell semmisíteni az egyház működésének minden 
lehetőségét. . .  Csak így lesz biztosítva népünk és biro
dalmunk élete minden időre."



295

Mi már tudjuk, hogy bizony elég rövid ideig tartott ez a "m in- 
den idő“ .

A HITVALLO EGYHÁZ MUNKÁJA A HÁBORÚS ÉVEKBEN
A BK a háborús években már csak országos és tartományi zsi

natokat tart és ezeken irányítja az egyház életét és védekezik a tá
madások ellen. 1940. évi lipcsei zsinat felszólítja a gyülekezeteket, 
hogy a hit erősítésére havonként vagy gyakrabban szolgáltassák ki 
az úrvacsorát. Továbbá rámutat a lelkészhiány miatt a presbitérium 
és a gyülekezeti tagok szolgálatának fontosságára. 1941. évi hamburg- 
hammí zsinat a sok katonai szolgálatra behívott lelkész pótlására el
rendeli a laikusok szükségszolgálatának beállítását. A következő év
ben ugyanazon helyen összejövő zsinat rendezi a teológiai képzést 
nyert nők vikáriusi szolgálatát.

Közben az állam az összes BK lelkészeket behívja rendes katonai 
vagy segédszolgálatra, hogy megbénítsa az igehírdetői munkát. Ezek
kel a segédszolgálatos lelkészekkel nem egyszer a legnehezebb testi 
munkát végezteti néha fegyelmek társaságában.

Az utolsó hitvalló porosz zsinat 1943 okt . 16-án jön össze Bres- 
lauban. Különösén két döntése fontos. A zsidók és gyógyíthatatlan 
betegek tömeges legyilkolásával kapcsolatosan nyíltan utal az V. pa
rancsolat magyarázatára. Elrendeli, hogy a gyülekezetekben 1943 
nov. 14-én tartandó bűnbánati napon az V. parancsolatra vonatko
zóan a következő hirdetést kell felolvasni:

„Jaj nekünk és népünknek, ha az istenadta életet 
nem becsüljük meg eléggé és az Isten képére teremtett 
embert csak a haszna szerint értékeljük; ha jogosnak 
tartjuk hasznot- nem hajtó vagy másfajta emberek meg
ölését, ha megengedjük a gyűlöletnek és a könyörtelen
ségnek a terjedését. Álért Isten azt mondja: ..Ne ölj 1“ 
...V a llju k  meg bűnbánattal: Ali keresztyének is vétke
sek vagyunk a szent parancsolatokkal való visszaélések
ben és azok megvetésében. Sokszor hallgattunk, egyálta
lán nem vagy csak félve mertünk kiállni Isten szent pa
rancsolatainak érvényesítéséért."

A breslaui zsinat másik fontos döntése egy bizottság kiküldése, 
melyet avval a feladattal bíz meg, hogy „A helyes egyházi rendről" 
dolgozzon ki egy emlékiratot. Ha a III. birodalom összeomlanák, az 
egyház újjászervezésére legyenek készenlétben bizonyos irányelvek. 
Ezen emlékirat el is készül, de jóváhagyására nem került sor, mert 
1944.-ben már a zsinatot nem lehetett összehívni. Említésre méltó 
még az is. hogy a breslaui zsinat a porosz testvértanáes elnökévé a 
még fogságban levő Niemöllert választotta meg.

Es a hitleri birodalom nemsokára összeomlott. Láttuk, eleinte 
közvetve, álcázott csapatával a DC-vel, majd pedig nyílt erőszakos 
beavatkozással akarta megsemmisíteni az egyházat, de célját nem 
érte el. Álért Isten nem esúfoltatik meg. Az Egyház a megdicsőült
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Krisztus élő teste, melyen a poklok kapui sem vehettek és vehetnek 
diadalt.

AZ ÖSSZEOMLÁS UTÁN
A háború befejezése után nemsokára találkoznak a hitvalló egy

ház börtönökből és koncentrációs táborokból előkerült vezetői és tag
jai. Az első találkozás 1945 aug. 21—24-én volt Frankfurt/a. M-ben, 
melyet az Isten kegyelmének és viszontlátás örömének a sugarai 
hatották át. Utána a treysai közgyűlésen megkezdik az egyház ú jjá
szervezésének munkáját.

Remélhető, hogy a jövőben a német evangélikus egyház meg
marad Krisztusról vallástevő, hitvalló egyháznak és végezheti igen 
fontos szolgálatát a háború által súlyosan megpróbált német nép éle
tében és dicsérheti Urát az ő megsegítő kegyelméért,

Szolgáljon nekünk magyar evangélikus egyháznak és lelkészei
nek is okulásul a német hitvalló egyház útja, hogy a fenyegető vesze
delmek és megpróbáltatások keresztje alatt tudjunk mi is mindig 
hívek maradni az egyház Urához és az 0  igéjéhez és hogy a mi aj
kunkon se némuljon el soha az Úr Krisztus dicsérete.

„Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege,
Nem árthat teneked senki gyűlölete.
A  világ ellened akármiig kegyetlen.
Ne fél j , Krisztus nem hagy Tégedet szégyenben

Kiesel Wilh elm — dr. Pusztai László.

Amerikai egyházi helyzet
A háború alatti, elszigeteltségünk következtében kevés hír jutott el 

hazánkba más országok vallási helyzetéről. Az alábbiakban néhány adat 
közlésével szeretnénk ezen a hiányosságon segíteni.

A  va llá s i h e l y z e t  É s z a k - A m e r ik á b a n
Az Egyesült Államok általánosságban a vallási differenciálódás hazá

jaként ismeretes. Valóban, ha a legutolsó felekezeti statisztika 228 szerve
zett vallási csoportosulást jelző számát tekintjük, á\ felekezetek nagy száma 
igazolja ezt a tételt. Más eredményre jutunk azonban, ha megvizsgáljuk ezen 
vallási közösségek számszerű nagyságát: Ebben az esetben csak 54 feleke
zeti szervezet haladja meg az 50.000 tagnál több követőt magukba foglaló 
szervezetek határát, ami egy 140.000.000 lakosú szövetséges államban elég 
kicsiny csoportot jelent. Tovább csökken a felekezeteknek a sokasága, ha 
elgondoljuk, hogy a legtöbb felekezeti csoport nem alkot egységes szerve
zetet, hanem több, egymástól független szervezetben tömörült. Így 19 féle 
methodista, 23 féle baptista, 10 féle presbiteriánus, 6 féle egyéb református, 
11 féle görög keleti egyházi szervezet van! Végül nem hagyható figyelmen 
kívül, hogy a felekezeti megoszlás legnagyobb részében nem Amerika föld
jén történt szakadás, vagy „felekezetalapítás1' következménye, hanem a be
vándorlók által régi hazájukból magukkal hozott differenciált vallási meg
oszlás vetülete.

Az Egyesült Államok lakóinak kb. 53%-a tartozik valamilyen vallási kö
zösségbe, pontosan 73,673.182 lakos tagja valamelyik 50.000 tagnál többet



magában foglaló felekezetnek. Ezek őzül 43,635.058 protestáns jellegű val
lási közösség tagja, 24,402.124 római katolikus, 725.000 görög keleti és 
4,641.000 izraelita. Tehát a lakosság tele majdnem semmiféle vallási közös
séghez nem tartozik, hanem missziói területet képez a felekezetek számára.

Ha tovább vizsgáljuk a 43 millió protestáns jellegű amerikai egyházi 
hovaiartozandóságát, a következő kép tárul elénk:

Baptista . . . .  14,960.929
Methodista . . 10,169.125
Lutheránus . . . 5,079.986
Presbiterián . . . 3,044.809

Mormon . . .

Egyéb ref. és uniált 1,005.881 
Anglikán (Prot. episc.) 2,155.514 
Disciples oí Christ 1,889.066 
Congregacionalista . 1,140.824
. . . 1,028.167

Kanada 12,000.000 körüli lakosából 96% tartozik valamely felekezet- 
hez. Itt a római katolikus száma 4,800.000, az Egyesült Kanadai Egyházé 
(Methodisták, kongregacionalisták és a presbiteriánusok egy részének egye
süléséből) 2,200.000, az anglikánoké 1,700.000, nem-egyesült prsebiteriánusoké 
880.000, lutheránusoké 500.000, baptistáké ugyanannyi.

A Federai Council of the Churches of Christ in America (Krisztus Egy
házainak Szövetségi Tanácsa Amerikában) nevű ökuménikus szervezet 25 
protestáns íelekezetet_foglal magában, kb. 28,000.000 egyháztaggal, tehát az 
amerikai protestantizmus kétharmad részét. A lutheránusok ebben az öku
ménikus szervezetben azonban csak tanácskozó résztvevők. (A közölt ada
tok a „Yearbook of American Churches, 18 Issue, 1947 Edition Lebanon Pa.“ 
című kiadványból valók.)

A lutheránusok az Egyesü li Államokban 
és Kanadában.

A kanadai evangélikusok ugyanazokban az egyházszervezetekben élnek, 
mini az U. S. A.-bán élő testvéreik, így a statisztika együtt szól róluk. Az 
északamerikai evangélikusság, vagy ahogy ők magukat nevezik: lutheraniz- 
mus 18 féle egyházi szervezetben él. Ez megint csak nagy széttagoltságra 
utal, azonban ha közelebbről nézzük szervezeteiket s egy egészen kicsiny, 
alig '/2 % - ot kitevő mindentől független csoporttól eltekintünk (9, L0, 11 és 
18. számú csoport a statisztikában), akkor az amerikai evangélikusok két 
jólszervezett, és igen aktivan munkálkodó ágát különböztethetjük meg. Az 
egyik a National Lutheran Council (Nemzeti Lutheránus Tanács), amely 
8 egyháztestet foglal magában, közel 4 millió evangélikust (1—8-ig terjedő 
csoport a statisztikában), a másik a Lutheran Synodical Conference of North 
America (Észak-Amerika Lutheránus Zsinati Gyűlése),✓ amely 6 egyháztest 
összefogószerve, több, mint másfélmillió evangélikusé (12—17-ig terjedő 
csoport).

A két összefogó’ szervezet nem alkot valami felsőbb _egyházkormány- 
zatot, hanem mindkettő íederatív jellegű alakulat. Az előbbi testesíti meg 
Amerika hitvallásos evangélikusságának . a világ többi evangélikusai és a 
világ keresztyénsége felé felelősséget érző csoportját, míg az utóbbira az 
azt túlnyomórészben alkotó, minden ökuménikus kapcsolattól óvatosan tar
tózkodó ú. n. Missouri Zsinat nyomja rá bélyegét. Mindazonáltal az ellen
tét a két csoport között ma már, ha lassan is, de fokozatosan enyhül. A há
ború alatt és után a két csoporthoz tartozó kiküldöttek többször a közös 
cselekvés útjára léptek, mind a missziói, mind a segélymunka területén. Az 
ú. n. Missouri Zsinat legutolsó évi közgyűlésén annak egyik kiemelkedő 
tagja, aki a lundi Lutheránus Világgyűlésen is résztvett, javasolta a zsinat
nak a National Lutheran Council-hoz való csatlakozását. Ha ez az elgon
dolás ma még néni is valósulhatott meg, az amerikai evangélikusság több
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sége erősen bízik abban, hogy Észak-Amerika harmadik legerősebb protes
táns csoportja, az amerikai lutheranizmus, egyetlen egyházszervezetbe tömö
rülve végezheti majd szolgálatát. Az amerikai evangélikusok nem élnek 
püspöki egyházszervezetben: ennek ellenére „hierarcchikusabb* az egyház
szervezetük a mienknél, mert a kerületek, konferenciák (egyházmegyék), 
vagy zsinatok és egyházszervezetek (egyházkerületek, egyházegyetem) élén 
a zsinatok (nem a gyülekezetek!) által választott elnökök állanak, akik a lel- 
készi karból kerülnek ki és jogkörük, valamint befolyásuk nagyobb a mi 
püspökeink hatáskörénél. A legtöbb ,elnökinek nincs is gyülekezeti szol
gálata.

A Nemzeti Lutheránus Tanács legutolsó (1947.) statisztikája a követ
kező képet mutatja:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10. 
11. 
12.

13.
14.
15.
16. 
17. 

T8-

S zervezet
M egkeresz te ltek K o n firm á lta k

G y ü lekeze
tek L elkészek

V as. is-

ULCA 1,845.042 1,277.860 4091 3844 718.818
ALC 646.700 457.484 1989 1757 243.625
Augustana S. 413.692 306.786 1175 992 146.305
ELCA 700.474 506.396 2617 1604 288.400
LFCA 55.225 40.360 357 2 2 2 24.588
UELCA 41.415 29.841 190 187 15.176
‘Danish ELCA 19.596 14.378 78 75 4.404
Suomi Synod 29.732 22.235 172 70 9.198
Eielsen Synod 1.390 1.085 10 4 100
Luth. Brethren 2.757 1.438 31 40 1.870
Finn Apóst. Luth. 14.511 ? 67 23 1.450
Finn. Nat. L. Ch. 7.448 5.613 72- 23 1.452
Missouri S. 1,516.368 1,049.785 4322 4428 460.030
Wisconsin S. 324.492 191.008 836 742 54.198
Slovak L. Ch. 23.377 16.962 65 60 5.375
Norwegian S. 9.367 6.518 .  6 6 52 2.821
Negro Miss. 13.231 7.682 87 60 11.143
Függ. gyülekezetek 7.645 5.690 2 0 17 2.008
Összesen: 5,672.462 3,941.121 16.241 14.200 1,990.963

Az amerikai lutheranizmus vagyona ugyanekkor 476,000.000 dollár (kb. 
5'/2 milliárd forint!) volt, egy évi kiadásai 117,000.000 dollárt (11/a milliárd 
forintot) tettek ki. Mindennél tekintetbe kell venni, hogy az amerikai evan
gélikusok társadalmilag a szakmunkások, gazdálkodók (farmerek), kis- és 
középtisztviselők, iparosok és kiskereskedők csoportjához tartoznak leg
inkább. A vagyonosabbak inkább methodisták, de még inkább a presbiteriá- 
rius és anglikán egyházhoz tartoznak, amelyeket a „gazdagok egyháza" 
névvel szoktak néha emlegetni. Egy amerikai protestáns évenként átlag 
22 ^.fiárt (250 forintot) ad egyházi célra!

Néhány magyarázat az egyházi szervezetekhez:
ULCA — United Lutheran Church of America. A legnagyobb evan

gélikus tgyházszervezet Amerikában. Eredete a 200 év előtt Pennsylvániába 
bevándorolt, majd Műhlenberg M. Henrik által megszervezett németeredetü 
gyülekezetekre nyúlik vissza. Ezeket véglegesen 1918-ban foglalták egy 
erőteljes egyházszervezetbe össze. Hitvallásos alapon álló, igen -aktív szer
vezőmunka, liturgikus mozgalmak, és ökumenikus hajlandóság jellemzi az 
ULCA-t. Központja New-Yorkban van, súlypontja a keleti és északkeleti 
államokban.

ALC — American Lutheran Church. A hajdani poroszországi unióhoz 
hitvallási okok miatt csatlakozni nem akaró kivándorlókból, Lőhe Vilmos 
hatása alatt álló csoportokból és a Missourit otthagyó szigorú lutheri kegyes- 
ségű gyülekezetekből 1930-ban szervezték meg. Az ALC kegyessége és hit- 
vallásossága konzervatív jellegű, de szívesen együttmunkálkodik bizonyos
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határon belül a többi egyházakkal. Gyülekezetei főleg az ú. n. középnyugati 
államokban vannak. (Chicago a központ.)

Augustana — Evangélical Lutheran Augustana Synod. Svéd evangé
likus bevándorlók gyülekezeteiből 1860-ban alakult zsinat. Jóknűködö egyházi 
szervezete, egészséges, lutheri pietizinusa és ökumenikus hajlandósága közép
ponti helyet biztosítanak ennek az egyháznak az amerikai lutheránus közös
ségben. Az egyházi igazgatás székhelye Minneapolisban van, a zsinat másik 
fókusza Iock Island Illinonisban.

ELCA — Evangélical Lutheran Church in America. Három norvég egy
háztest 1917-ben történt egyesítése által szervezték meg ezt az egyházat. 
Hitvallásosság, kegyességi mozgalmak és erőteljes evangélizációs munka 
adják meg ennek az egyháztestnek sajátos jelegét a többi evangélikus egy
ház között. Középpontja Minneapolis Minnesotában.

LFCA --  Lutheran Free Church in America. 1897-ben az ELCA-t ma 
alkotó egyik norvég zsinatból vált 'ki. Középpontja szintén Minneapolis. A' 
kiválás oka egy iskolaügy volt annakidején.

UELCA — United Evangélical Lutheran Church. Eredetileg 1896-ban 
két dán csoport egyesülése által keletkezett. A dán belmissziói-hagyomány, 
Beek Vilmos mozgalmának az örököse ez az egyház. Központja" szintén 
Minneapolisban van, gyülekezetei főleg középnyugaton.

Danish ELCA — Dánish Evangélical Lutheran Church of America. 
1894-ben alakult és a Grundtvig féle kegyességi típus őrzője.

A Suomi Synod a iinneket összefogíalaló evangélikus egyházak legje
lentősebbike. 1890-ben alakult. Szemináriuma és középpontja Hanckock, 
Michigan-ban van.

A Eíelsen Synod gyülekezetei 1846-ban, Hauge norvégébredési mozgal
mának híveiből alakultak, akiknek első lelkészük Hauge egyik tanítv'nya, 
Elling Eielsen volt.

A Church of the Lutheran Brethren norvég származásúak egyháza. 
Wiscounsin államban 1900-ban kivált néhány gyülekezet a többi norvég 
gyülekezet kötelékéből, mert nem tudtak velük az egyháztagság, egyház
fegyelem és más kérdésekben egyetérteni.

A Finnish Apostolié Lutheran Church 1872-ben alakult finn laestadianu- 
sokból. Igen lazán szervezett egyházi közösség, a gyülekezeteket a nyáron 
tartott nagy találkozók fogják egybe testvéri közösségbe.

A- Finnish Evangelic Lutheran National Church in America 1898-ban 
vált ki a Suomi Synodból és a Missouri csoporthoz csatlakozott. A szervezet 
a hedbergiánus finneket (ú. n. „evangéliumiak”) foglalja össze.

Missouri S. — Evangélical Lutheran Synod of Missouri, Ohio and other 
States. A műit század közepén Szászországból hitvallásukhoz szigorúan 
ragaszkodó bevándorlók érkeztek középnyugatra és a Missisippi völgyébe. 
Egyik vezetőjük, Walther C. F. Vilmos szervezőmunkája révén, erőteljes 
orthodox evangélikus szervezetet alkottak, amely a hangsúlyt a helyes taní
tásra helyezte. Ennek következtében elutasított minden kapcsolatot más hit
vallási állásponton állókkal. Ugyanakkor a zsinat céltudatos nevelőmunkát 
kezdett, kiépítve egyházi iskoláinak nagyszerű rendszerét, és lendületes 
missziói munkába fogott. Megfelelő szervezőkészség és céltudatos tevékeny
ség a második legerősebb evangélikus egyházzá tette a zsinat Amerikában. 
Híveit igen nagy áldozatkészségre neveli, ugyanakkor szigorú egyházfegyel
met tart. Theológiai szemináriumában, St. Louis-ban 700 theológus készül 
az egyház szolgálatára! Ez egyike a legnépesebb protestáns theológiának az 
országban. Központja Chicago-ban és St. Louisban vanak.

Wiscomnsin S. — Evangélical Lutheian Joint Synod of Wisconsin and 
Other States. Felfogásában, történetében majdnem azonos a Missouri zsinat- 
fal, csakhogy főleg az északi államok németszármozású lutheránusait foglalja 
össze. 1850-ben- alakult meg a szervezet Milwaukee-ban.
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Slovak Evangélical Ltitheran Church. Az orthodox szlovák evangéliku
sokat foglalja össze ez az 1902-ben alapított független zsinat. A szlovák 
 evangélikusok másik része önálló egységet képez az ULCA-ban.

Norwegian Synod of tke American Evangélical Lutheran Church. 1918- 
ban egy kis norvég csoport, nem akarván egyesülni a többi norvégekkel, 
kivált az eredeti közösségből és külön szervezetet alakított.

Negro Missions. A Missouri zsinat missziói munkájának gyümölcse ez 
a négereket magában foglaló evangélikus egyház a déli államokban.

Az ALC, Augustana S. ELCA, LFCA, UELCA közös egyházi szövet
ségre léptek 1930-ban az egyházi munka összehangolása és további egyesülés 
munkálása érdekében, mely közösség az American Lutheran Conference 
nevet viseli.

A felsorolt szervezeteken kívül igen sok evangélikus él tulajdonképpen 
református vagy más egyházi szervezetben. A németországi uniált egyházak
ból származó kivándorlók -legtöbbször hitvallási helyzetük bizonytalansága 
miatt vesztek el az evangélikus egyház számára. Hasonlóképen elvesztek az 
evangélikus egyház számára Amerika első lutheránusai, az 1621-ben a mai- 
New-York helyén letelepedő holland evangélikusok, akiknek nem engedték 
meg, hogy papot tartsanak, ugyanez lett sorsuk az 1668-ban Delaware-ban 
letelepedő svédeknek, akik később paphiány miatt az anglikán egyházba 
tértek be.

Tekintettel arra, hogy az Egyesülj: Államokban nem a mi népegyházi 
rendszerünk szerint jelzik az evangélikusok számát, — azok száma, akik 
családi kötelék, az egyházzal való közösség vagy más okok miatt kapcsolat
ban állanak az evangélikus egyházakkal, jóval nagyobb. Dr, Wentz A. l?oss 
gettysburgi egyháztörténész professzor, európai módszer szerint számolva, 
20,000 090-ra teszi azok számát, akik az evangélikus egyházzal kapcsolatban 
vannak. (The Luth. Church oí Am. History, 428. l.j, azaz a. világlutherániz- 
mus egy-ötödének mondja. Ezt a számítást igazolni látszik az a tény, hogy 
Dr. Maier -Walter heti „Lutheránus óráját” átlag 20,000.000 ember hallgatja 
rendszeresen. (Egyike a legnépszerűbb rádióműsorszámoknak a „Lutherá
nus óra”.)

A különböző nemzetekből erydő amerikai lutheránusok ma már szinte 
teljesen egy-nyelvűvé váltak, mert kevés kivételtől eltekintve mindenütt az 
angol istentiszteleti nyelvet használják. Ez a tény is erősíti az egységrejutás 
útját, mert a nyelvi határok a múltban a szervezeti egységet sokszor meg
nehezítették.

E gyházi iskolák, vallásos nevelés Amerikában.
Hazánkban eléggé elterjedt az a nézet, hogy Amerikában nincsenek 

egyházi iskolák. Ez nem teljesen felei meg a. valóságnak. Kezdetben itt is 
minden egyház igyekezett hitvallásos iskolát felállítani temploma mellé. 
Később azonban, ahogy az önkormányzati hatóságok (nem az állam, hanem 
a községek) kezdtek iskolákat felállítani, az önkormányzati autonómia külön
féle bizottságaiban a szülők és az egyház annyira -éreztethette befolyását, 
hogy nem látszott szükségesnek az egyházi aisóbbfokú iskolák fenntartása. 
Tekintettel arra, hogy az ellenőrzés is sokkal kisebb mértékben centralizált az 
Egyesült Államokban, mint Európában, az iskolafenntartó községeknek mód
jukban van iskoláik szellemét meghatározni, amely mindig tekintettel van 
a helység vallási összetételére

Voltak azonban egyházak, amelyek nem adták fel iskoláikat, hanem 
továbbfejlesztették azokat. Ezek közé tartozik a római katolikus egyház, 
melynek mindenült ott állanak iskolái a templomok mellett és az evangélikus 
egyház. (Főként a Missouri zsinat és ULCA.) Ma, kis kivételektől eltekintve



301

az U. S A-ban a szekuláris iskolák mellett' jóformán esak a római egyház
nak és az evangélikusoknak vannak nyilvános iskolái alsóbb fokon!

Más azonban a helyzet a felsőfokú iskolák terén. Tekintettel arra. hogy 
a felsőoktatás szorosan összefügg a lelkészképzéssel, az egyházak és vallási 
közösségek igyekeztek ezt mindvégig kezükben tartani. Á legutóbbi adatok 
(1947) zerint az Egyesült Államokban 230 lelkészképző intézet theológiai 
fakultás szeminárium, vallási főiskola működött, ezek közül 20 volt lutherá
nus. Ugyanakkor az egyházak igyekeztek a kezükbe tartani a theo’ógiákhoz 
kapcsolt lobbi karokat, valamin! az arra előkészítő főiskolákat (College: a mai 
középiskoláink felső osztályainak és alsóbbfokú bölcsészeti karnak megfelelő 
főiskola, szakrendszerrel). Ma kb. 560 amerikai egyetem és főiskola (College) 
van vallási testületek kezében!

Ugyancsak nem állítható az sem, hogy nem lenne Amerikában hitokta
tás. Amikor a parókiális iskolák helyett községi iskolákat kezdtek felállítani, 
a hittanóráknak megfelelő oktatást továbbra is a régi egyházi iskolában 
tartották, ebből a szokásból alakult ki a mai rendszer: vallásos oktatás, 
vasárnapi iskola _ (itt nem csupán gyermekistentisztelet vagy katechizáció 
pótlására, mint nálunk, hanem minden koroszláiyt átölelő egyházi katechetikai 
tevékenységként) a parókián, a templomban, a vasárnapi iskolai helyiségben 
van! Vannak helyek. ahoT az iskolák fenntartói engedélyezik, hogy a lelkészek 
részére az iskolaépületben bocsássanak helyet rendelkezésre a gyermekekkel 
együtt; ilyen helyen az oktatás a mi módszerünkhöz hasolóan megy. A kollé
giumokban és egyetemeken ugyancsak vannak válási tárgyakat előadó faná
rok, így a felsőbb oktatás alkalmával is részesülhetnek a diákok vallásos 
nevelésben.

Magyar evangélikusok Amerikában.
A múlt század végén és a mostani század elején egészen a huszas 

évekig, sokszázezer magyar hagyta el hazáját, hogy itt új hazát keressen. 
Ezek között nem kis számmal voltak evangélikusok is. Ezek egy részét 
sikerült úttörő munkát végző szervező lelkészeknek és a nyájat megtartó 
későbbi pástoroknak kis gyülekezetekké szervezni. Ma a következő helyeken 
vannak magyar evangélikus gyülekezetek: Allentown Pa, Betlehem Pa, 
Butíalo N. Y., Caldvvell N. J., Cleveland O. East Side, Cleveland O. West 
Side, Detroit Mich.. Lorain O.. New-Brunswick N. J„ Perth Amboy N. J., 
Piltsburg Pa. — Canadában Windsor. Ont. és Montreal Queb.-ban élnek 
magyarnyelvű evangélikusok Gyülekeztünk mind az ULCA kötelékébe tar
toznak, magyar konferenciát képeznek és az „Erős Vár” című lapot adják 
ki. Mindegyikben párhuzamosan angolnyelvíí istentiszteletek is vannak az 
angolul jobban értő hivek számára.

Sajnos a múltban több megkezdett missziói gyülekezeti munkát lelkész- 
hiány vagy más akadályok miatt nem lehetett folytatni. Ugyancsak elmaradt 
a nagyvárosokba került magyar evangélikusok megszervezése: se New-York- 
ban, se Chicago-ban nincsen magyar evangélikus gyülekezet! Ezek-*'a munkák 
kb. mind 30—35 évvel ezelőtt voltak aktuálisak, mikor a bevándorlás nagy 
arányokban folyt. Elmaradásuk mind evangélikus, mind magyar szempontból 
sajnálatos. Egy része hajdani híveinknek egyházi kötelék nélkül maradt, 
mások — különösen a kétnyelvű gyülekezeteinkből — inkább a sziovák 
evangélikus gyülekezetekhez csatlakoztak, harmadik részük pedig a magyar 
reformátusokhoz ment, akiknek ügyes munkával sikerült sok erős gyüleke
zetei szervezni és azokat lelkészekkel ellátni: ma kb. 120 magyar református 
gyülekezet van az Egyesült Államokban (igaz, hogy ezek meg 7 féle külön
böző egyházszervezetbe tartoznak!!. Eekben közel 70 lelkész szolgál, az 
evangélikus gyülekezetekben 11! Magyarországi Evangélikus Egyházunkkal 
való közösségüknek kicsinységük ellenére is tudatában vannak, és igy illő 
dolog, hogy mi is tudjunk szolgálatukról. Pósfay György.
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Liturgikus m agatartás
7. Úrvacsoraosztás

Érvényben lévő Liturgikus Rendünkben az úrvacsora osztás 
külön istentiszteleti alkalomként szerepel. A gyakorlatban talán az 
egy nagycsütörtöki úrvacsorái istentiszteleten kívül rendesen a vasár
napi, illetve ünnepnapi istentisztelethez csatlakozik, de úgy, hogy 
tőle teljesen elkülönül, vele semmiféle szerves kapcsolatban nincs.

Mindnyájan tudjuk, hogy ez a gyakorlat fájdalmas elszaka
dást jelent az ősi egyházi istentiszteleti tradíciótól, amely szerint az 
úrvacsora szervesen illeszkedett bele a rendes istentiszteletbe. Még 
Luther „Deutsche Messe"-jében is, amely pedig Formula Missae- 
iéhez képest máris jelentős elszegényedést jelent, magától értetődő 
ez az egység-. Az úrvacsorának a rendes istentisztelettől való elkülö
nülése azután, bár kevés helyen, de mégis megtörtént már a XVI. 
században. így pl. Augsburgban ekkor már csak évenként egyszer 
csatlakozott a prédikációs istentisztelethez. A további fejlődés során 
azután eljutottunk oda, ahol ma tarunk. Remélnünk kell, hogy már 
nem sokáig! Valamennyi liturgikus megújhodási mozgalom az úr
vacsorának az istentiszteleti rendbe való szerves beépítését is célozza. 
Ebben nem pusztán a tradíció megbecsülésének újraéledése, vagy 
líturgikai elméleti megfontolások hatnak közre, hanem magától 
következik ez a fejlődési irány a szentség jelentőségének újra való 
felismerésiből. Erről bővebben szólni nem tartozik feladatunkhoz. 
De örülhetünk annak a tapasztalatnak, hogy magának az egyház 
népének a köréből szólal meg egyre sűrűbben az a kívánság, hogy 
gyakrabban élhessenek a hívek az úrvacsorával. Egyes gyülekezetek
ben máris vasárnaponként, vagy kéthetenként, esetleg havonként 
egyszer terítik meg az Űr asztalát. Igaz, hogy ez egyelőre még az 
istentisztelet keretén kívül történik. De legyen csak még sürgetőbb 
a vágy a Krisztussal való egyesülés után, amint ez az Ö vacsorája 
élvezetének a földi kereteket szétfeszítő élményében - kínálkozik, és 
majd magától értetődő lesz, hogy az Űr ezen kegyelmi ajándékának 
az ige mellett, a gyülekezet istentiszteletének keretén belül van a 
helye! Legközelebbi liturgikus reformunknak számolnia kell majd 
ennek az ősi istentiszteleti tradícióhoz való visszatérésnek a szüksé
gességével. A nehézségekkel, amelyeket ezzel szemben hangoztatni 
szoktak (pl. azzal, hogy vájjon lehet-e azzal számolni hogy mindig 
lesz majd, aki élni kíván a szentséggel), itt természetesen nem fog
lalkozhatunk. Adott alkalommal szembe lehet nézni velük. De csak 
azért, hogy lekiizdjiik őket.

Cikksorozatunkban tudatosan a bevezetett Liturgikus Rendhez 
alkalmazkodunk. Azért az úrvacsoraosztással kapcsolatban tanúsí
tandó magatartás tisztázásánál is ezt tesszük. Egy tekintetben azon
ban most mégis eltérünk attól a különben feltétlenül tiszteletben 
tartan  dónak ítélt elvtől, hogy a bevezetett rendtől való egyéni elté
résektől — a rend kedvéért! — tartózkodjunk. Még új rendnek 
általános bevezetése előtt is ajánljuk, hogy
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a gyónást különítsük el magától az úrvacsorától.
Az úrvaeso ráoszt ás jelenlegi rendjének egyik főfogyafékossága, 

hogy a kettő szerves egységet alkot benne. De ennél is nagyobb baj,' 
hogy nemcsak egységgé kapcsolódik össze benne a két, lényege sze
rint egymástól független cselekvény, hanem elemeik még össze is 
keverednek egymással. így pl. a praefatio a hozzá csatlakozó S-anctus- 
sal egészen a gyónás elejére kerül, jóllehet ez a kettő kimondottan 
az úrvacsora rendjének eleme. A distribut.iot megelőző imádságnak 
pedig (a megtörtént feloldozás után is!) bűnbánó jellege van és így 
sehogyan sem fér össze az úrvacsorához' készülő lelkek természetes, 
boldog örömével. Ez a disszonancia különben — függetlenül minden 
tekintettől a tradícióra — értelemellenesnek bélyegzi meg a gyónás
nak az úrvacsorával való egybeolvasztását. A gyónásnak természetes 
alaphangja a bűnbánat, a szomorúság. Az úrvacsoráé azonban a fel
szabadult öröm, szinte újjongás azon a kegyelmen, amely a szentség
ben kínálkozik. Egészen a 13. századig nem is volt kapcsolat a két. 
cselekvény között. Még kevésbé kívánta meg az egyház, hogy a hívek 
az úrvacsora előtt nyilvános bűnvallást tegyenek.

Természetesen nincs szó itt arról, mintha a gyónás és az ú r
vacsora között semmiféle belső összefüggés, nem állna fenn. Az 
úrvacsorához legjobb előkészület a gyónás és a feloldozás. Csak az 
előbbi biztosíthatja igazán azt, hogy valaki megbecsülje, azaz meg
különböztesse az Űmak testét (I. Kor. 11, 29, ahol „diakrinón" 
áll!). Es csak az utóbbi adhatja meg azt az örömöt, amelynek birto
kában igazán boldogan várhatjuk az Urat. Ezért mondja az Ágostai 
Hitvallás is XXV. cikkében: ,,A gyónást a részünkön levő gyüleke
zetekben nem törölték el. Csak azoknak szokták ugyanis a Krisztus 
testét kiszolgáltatni, akiket előbb megvizsgáltak és feloldoztak. Azon
kívül igen gondosan kioktatják a ménét a feloldozásban való hitről/* 
I)e a gyónásnak értékeléséből az áldásos" űrvacsora feltételeként nem 
következik a kettőnek olyan összeolvasztása, amilyennel ma szembon- 
találjuk magunkat. A helyes gyakorlat az. lia a gyónást az úrvacsora 
napját megelőző napon, tehát szombaton, vagy az ünnepet megelőző 
napon tartjuk. Jó megoldás az is, ha megelőzi az istentiszteletet 
amelyhez az úrvacsora a mai gyakorlat szerint csatlakozik. Hogy ez 
a megoldás lehetséges, ezt. bizonyítja az a körülmény, hogy máris 
gyakorolják néhány gyülekezetünkben.

Ha végrehajtjuk a ma helytelenül összekapcsolt, sőt összeke
vert két cselekmény szétválasztását, akkor a mai rendből egyszerűen 
kimarad a commemoratáoval kezdődő rész a consecratioig és a 
consecratiot követő imádságból kihagyjuk legalább is a bűnbánati 
elemet, így a praefatio a Sanctus-sal közvetlenül a szereztetési igék 
elé kerül. (Luther a Formula Misae-ben a szereztetési igék után 
helyezte el a Sa-nctust, szemben a római hagyománnyal. A Deutsche 
Messe-ből a praefatiot kihagyta, a Saneust nődig a distributio köz
ben énekeltette. K ár volna, ha ebben követnők.)

Az elkülönített gyónást az érvényben lévő rend szerint ta r t
hatjuk meg. A salutatio, valamint a feloldozás után megfelelő imád
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ságot- mondunk. Tudom, hogy itt is vannak kérdések, amelyek felett 
tanakodunk, talán egyenesen tanácstalankodunk. Ilyen az abeolutio- 
hoz rendünkben csatlakozó retentio kérdése. Sokan pl. Mohi is, hatá
rozottan szükségesnek tartják. Nézetem szerint elég fenntartás rejlik 
a biztatásban: ., Bízzatok, igazán megtérő hívek. . .  !" Nyomatéko
sabb retentio abban a formában, amelyet úrvacsorái rendünk közöl, 
sokszor éppen nem a felületes, hanem az aggályoskodó híveket dönti 
bizonytalanságba, hogy! szabad-e magukat feloldozott boldog kegye
lembefogadottak közé számítaniok.

Magának a feloldozásnak a formulázása tekintetében is eltérők 
a vélemények. Egyesek, talán a többség is, a deprecatív („H irdetőn 
n e k te k ..." ) , mások az indicativ („Én m egbocsátom ...") formula 
mellett foglalnak állást. Bizonyos, hogy nyugaton a 10. századig 
egyedül a depreeativ absolutios formulával élt az egyház'. De bizo
nyos az is, hogy Luther viszont az indicativ formulát ajánlja. 
Pedig bizonyára távol állt tőle, hogy ebben hierarchikus szempontok
nak engedjen és a jogot a feloldozásnak indicativ módon való gya
korlására egyedül az igéből (dán. 20, 22—23; Máté 18, 18.) merí
tette. Lehet azonban, hogy gyülekezeteink ma még nem tartanak 
ott, hogy az utóbbi módot elbírják a nélkül, hogy félreértenék és 
megbotránkoznának rajta. A magam részéről egyelőre még nem. 
merném eldönteni a kérdést.

A gyónás önálló cselekményének természetesen azoknak a hí
veknek a számára is megvolna az értelme, akik nemcsak az úrvacso
rára való előkészülés céljából élnének vele. Áldásos alkalom lehetne 
arra, hogy megnehezedett szívű és nyugtalan lelkiismeretű emberek 
bármikor megkönnyebbüljenek.

Mai rendünk a. kis gyülekezetek számára az egyenkénti f  el
oldozást írja elő. Nyilván arra a hosszú időre gondol, amelyet nagy 
gyülekezetekben —  különösen nagyünnepek alkalmával — igénybe 
venne, amikor ebben a tekintetben különbséget tesz kis és nagy 
gyülekezetek között. A kézrátétellel kísérti egyenkénti feloldozásnak 
csak akkor van igazán értelme, ha egyenkénti, azaz magángyónás 
előzte meg. Érdekes azonban, hogy ma sokan vannak, nemcsak kis 
gyülekezetekben, akik határozottan kívánják az egyenkénti feloldo- 
zást. Vájjon nem azért-e, mert az általános gyónás már nem elégíti 
ki őket. és a kézrátételben látják azt a nagyobb biztosítékot, hogy 
valóban megszabadultak bűnük terhétől?! Ez a biztosíték persze 
nincs vele összekötve. És igazi megkönnyebbülést és bizonyosságot 
a bűnbocsánat felől sokan majd csak akkor nyernek, ha megismerik 
a magánvgvónás áldását. De mivel valóban bizonyos nvomatékot ad 
az egyenkénti felöldozás az általános gyónás alkalmával is feltétle
nül érvényesen megadott absolntionak. addig is gyakorijuk a z t! De 
nagy gyülekezetekben is! A külön gyónási eselokvény mellett idő is 
lesz hozzá még nagyszámú hívek gvónása mellett is.

A gyónási cselekvőnv keretében is minden! imádságot, magát 
a gvónő imádságot is az oltár felé fordulva mondja a litnrgus! A 
gyónókérdések és a feláldozás természetesen a. hívek felé hangza
nak el.
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A kézrátétel alkalmával az a helyes el járás," ha mindkét kezün
ket tartjuk egy-egy ember feje fölé úgy, hogy fejét érintjük. Mivel 
azonban nem mágikus cselekedetről van szó, hanem csak szimbólum
ról, jeléről a felülről áradó kegyelemnek, végezhető úgy is, hogy 
egyszerre két-kéí* ember fejére tesszük egy-egy kezünket. A fontos 
az, hogy minden tség. nélkül a szent cselekedethez illő ünnepé
lyességgel menjünk végig az oltártéren az oltár előtt térdelő sorokon. 
A feláldozást éppen úgy, mint az úrvacsoraosztást, az oltár bal, 
cpistolai oldalán kezdjük. A jobb oldalon végezve, ugyancsak ünne
pélyes lassúsággal visszatérünk az oltár közepére és onnan bocsátjuk 
el a híveket a felszólítással: „Menjetek el békességgel!‘‘ Kereszt
vetés nincs! Kezünket az elbocsátó formula alatt összekulcsoljuk.

v Budaker Oszkár.

Hogyan készül Barth Károly prédikációra ?
Barth Károly legutóbbi magyarországi látogatása során Sárospatakon 

a következőkben jelölte meg prédikációra való készülésének alapelveit:
TÉMA, TEXTUS.

— Most soha sincs témám. A textust igyekszem megszólaltatni. Régen 
tele voltam eszmékkel. Ifjabb éveimben témákról prédikáltam" a gyülekezet-, 
nek Ilyenek voltak a szociális kérdés és a háború. A gyülekezet így tulajdon
képen az én eszméimet hallgatta, amikhez textust kerestem. De később meg 
kellett tanulnom, hogy le kell szoknom a szép eszmékről. Egyedül csak- 
a textus lehet az igehirdetés tartalma.

— Nagyon örülök, ha nem nekem kell textust választani. Ha nekem 
kell, szívesen folyamodom a Brüdergemeinde Losuiig-jához (magyarul Út
mutató, FÉBÉ kiad.). Szeretem a perikópát. S mindig jó néven veszem, ha 
megadják a textust.

EXEGÉZ1S, KOMMENTÁROK.
— Az exegézis nem tartozik bele az igehirdetésbe. Az az előkészü

letbe tartozik. Az exegézis a dolgozószoba ügye és ott is kell hagyni azt  
20 évvel ezelőtt azt hittem, hogy elég a bibliai igazságot prédikálni. Most 
úgy látom, hogy az explikáció akkor prédikáció, ha applikáció. A prédikáció 
nem az exegézisben telettünk lebegő bibliai igazság, hanem leszállás a földre. 
Antii a textus mond, nem szabad még egyszer elmondani, hanem a prédiká
ciónak olyannak kell lennie, amelyik a textus magyarázatát az alkalmazás
ban adja.

— Mindért prédikációmban az egész evangéliom megszólaltatására 
törekszem, mert csak Krisztus-prédikáció van, más nincs. Az 'egész evan
gélium van benne minden textus különleges mondanivalójában. A különle
gesen keresztül süt ál az Egyetlen.

— Az a benyomásom, hogy ha az igehirdetés az exegézlsböl nem lép át 
az életbe, akkor hiábavalóság ..

— Ha van időm, akkor a textusról megnézem Luther prédikációját és 
Kálvin kommentárját. Ez prédikációm vasszerkezete. Ha erre nincs időm és 
alkalmam, akkor emlékezetemre bízom magamat.
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AZ ELSŐ ÖT PERC:
— Alapelvemmé tettem, iiogy ami fontos, azt igehirdetésem első 5 

percében elmondom. Nem igen tévedek, ha azt állítom, hogy a hallgatóság 
90%-a csak öt percig tud figyelni. Ez alatt az idő alatt tehát el kell mon
dani a prédikáció anyagát. Éspedig nem pl. a korinthusiak baját, hanem 
a textus magyarázatának az alkalmazását.

PRÉDIKÁCIÓI RAS, JEGYZ'ET.
—• 15—20 év óta nem írom ie a prédikációimat. Azelőtt leírtam. Fel

jegyzést azonban mindig készítek és azt legalább kétszer átírom. Sohasem 
improvizálok. Ragaszkodom a szószéken ahhoz, amit leírtam, vagy elgondol
tam. A jegyzetekben gondolatokat írok le és nem mondatokat. A mondat, 
mint stílus, az elkészült gondolatból a szószéken születik. Korábban sok kri
tikai mozzanat volt a mondanivalómban. Most megöregedtem, barátságosabb 
lettem. Azelőtt sokat prédikáltam a törvényt, most inkább szólom az evan
géliumot.

IMÁDSÁG.
— Nagyon fontosnak tartom, hogy az utóbbi években az imádságot 

az istentisztelet előtt leírom. Mégpedig mind a prédikáció előttit, mind pedig 
a prédikációt követő imát. Könyvből sohasem szerettem imádkozni. Mert 
az imádság a mi nyelvünk, ami a prédikációhoz tartozik. Az egyik hozzá 
vezet. A másik lezárja azt. Evek óta előre elkészítem az imádságot és szó- 
szerint felolvasom, anélkül, hogy a felolvasás feltűnő lenne. .Az énekeket is 
én választom a prédikációhoz. Az ima mai kell hogy legyen és-' az ének is 
szerves része az igehirdetés egészének.

NÉHÁNY APRÖSAG.
— A németországi egyházi harcok idején is, amikor alig volt rá időm, 

az igehirdetésre vonatkozó jegyzeteimet akkor is kétszer mindig átírtam.
— Prédikációimról a legjobb emlékeim katonakoromból származnak. 

Amikor együtt aludtunk a szalmán és arról prédikáltam, amit ott hallottam. 
Az nem volt mindig szép és kellemes. Hallgattam őket s amit hallottam, 
reggel azt belevettem a prédikációmba és imádságomba. Ez volt prédiká
cióm számára a legkedvezőbb helyzet és ez nagyon sok örömet jelentett 
nekem

— Régi gyülekezetemet minden évben meglátogatom és ott prédikálok. 
Minden négy évben összejönnek egész Svájcból azok a férfiak és nők, 
akiket én konfirmáltam. Ök alkotják „A Barth Károly által konfirmáltak 
egyesületét”. Ilyenkor beszélek hozzájuk és megmondom nekik, hogy ők 
az „első barthiánusok". Ez az egyik theológiai humorom.

— Minthogy ellene vagyok a gyermekkeresztségnek és mióta különö
sen ellene vagyok, azóta én keresztelem meg az unokáimat. Mert a gyermek- 
keresztség egyházam rendtartása szerint még nincs eltörölve. Ez a másik 
theológiai humorom.

Mikor indult a gépkocsija, akkor mondotta még:
— A" legfontosabbat még elfelejtettem az igehirdetésre való készülő-. 

désnél megemlíteni. Minden prédikációra való készülődésemnél be szokott 
következni, hogy olyan holtpontra jutok, amikor azt érzem: mindaz, amit 
gondoltam és írtam, teljesen haszontalan és erőtelen. Nem és nem megy. 
Az ilyen holtponton, a teljes képtelenségem magam sem tudom hogyan, 
de végül mégis mindig keresztül vezet Isten.
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A  m ai m agyar m arxizm us és a 
keresztyénség

Lukács György, a mai hazai marxista-leninista irány gondol
kodója, „A marxista filozófia feladatai az új demokráciában1' címen 
megjelentette a marxista filozófusok milánói kongresszusán, 1947 
december 20-án előadott tanulmányát.

Bennünket közelebbről érdekel a „Vallási problémák" című 
fejezete:

.Itt látható világosan az áthidalhatatlan szakadék marxizmus és vallás 
között. A természet dialektikájának felismerése a világ önmozgásának alap
ján álló világképet ad (gondoljunk Engels, polémiájára Newton elképzelése 
ellen, hogy a világ felhúzott óramű). A történelmi materializmus és benne 
a marxista etika az emberiség önmozgását, az ember magamegteremtését 
mutatja meg.

A minél több vallásos érzésű emberrel való gyakorlati politikai együtt
működés minden lehetősége és kívánatossága ellenére ez a világnézeti sza
kadék nem hidalható át és nem is kell, hogy áthidalják. Itt is k é t  hamis 
szélsőséget látunk. T ú l z ó  b a l o l d a l i  e l l e n á l l á s t  látunk a marxista 
pártok helyes demokratikus taktikájával szemben, amelyek szoros együtt
működést követelnek minden demokratikus érzésű emberrel és csoporttal, 
tekintet nélkül azok világnézeti vagy vallási felfogására. Az elzárkózás 
ennek az együttműködésnek szükségessége elől szűk látókörű szektáriusság. 
Lenin már egy emberöltővel ezelőtt rámutatott annak helytelenségére, hogy 

"az igazán forradalmi, a gazdasági és politikai harc erőit harmadrangú véle
mények, vagy agyrémek miatt szétforgácsoljuk. Most, mikor a fasizmus 
csökevényei és felújulási kísérletei ellen küzdünk, az új demokrácia felépí
téséért, e világnézeti különbségek felvetésével, előtérbe állításával, kiélezé
sével csak a reakciónak tennénk szolgálatot.

Ez "összefüggések félreértett vagy eltúlzott belátásából másfelől 
f ö l ö s l e g e s  e n g e d m é n y e k  állanak elő a vallásos világnézetek javára. 
Például olyan felfogások, hogy mondjuk az etika kérdésében világnézeti 
megegyezésre juthatnánk a vallásokkal. Mi ezeket a felfogásokat téveseknek 
tartjuk. Senki sem tagadja a keresztyén etika nagy történelmi jelentőségét 
például a Hegyibeszédben, az Apostolok Cselekedeteiben stb., de itt is át
hidalhatatlan szakadék marad — éppen, ha minden túlvilágiság, minden túl- 
világi segítség elutasításában, az emberiség önmozgásában a marxista világ
nézet magvát látjuk.

E különbségek világos belátása nem akadályozhatja meg és nem is 
szabad, hogy megakadályozza a taktikai együttműködést. Sőt helytelen az 
a nézet, hogy világnézeti koncessziók, a világnézeti különbségek elkenése 
által a nagyobb bizalom légköre teremthető meg marxisták és vallásos érzü
letű emberek között. Azt hisszük: éppen ellenkezőleg ezek az engedmények 
intelligens emberekre csak őszintétlenül, rossz értelemben vett taktikának 
hathatnak. Éppen a világnézeti kérdésekben való nyíltság, a politikai együtt
működés őszinteségével és azzal a becsületes szándékkal, hogy világnézeti
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különbségeket csak a demokrácia eszközeivel intézzünk el, idézheti elő a 
kölcsönös bizalomnak ezt a légkörét.

Marx és Lenin világosan felismerte a mai vallásos érzések társadalmi 
alapjait és pedig mint a vallásos érzések szociális természetét. Ezek a kapi
talista élet megoldhatatlannak látszó borzalmasságából és bizonytalanságából 
keletkeznek. Ebből a szemszögből néz.ve nem lephet meg, hogy a vallások 
és egyházak befolyását a fasizmus, a háború és az utána következő idők 
erősítették és nem gyöngítették. A marxisták feladata az, hogy a mozgásba 
,ö lt , tömegek figyelmét korunk társadalmi lényegére, irányítsák, a tényleges 
felszabadulásra, a fasizmus megsemmisítésére, az imperializmus ' és háború 
elleni harcra stb. Mindezt ma minden gyakorlati ember tudja. Elméletileg 
fontos Leninnel belátnunk azt, hogy ez nem áll ellentétben a marxizmussal, 
amely materializmus lévén, ateista. Meg kell értenünk, hogy csak lenini be
látás és taktika alapján senyvedhetnek el — nagyon lassan és nagyon egyen
lőtlenül — a vallások szociális gyökerei, hogy közben a munkások és parasz
tok élcsapatának materialista nevelése továbbmehet és kell is, hogy menjen, 
ÜQgy a becsületesen haladó, de vallásos érzésű emberekkel való szövetség 
éppen ezen az alapon lehet valóban szilárd.

Külön kérdés, amelyet itt röviden érinteni kell, az értelmiség egy ré
szének modern ateizmusa. Ez a 19. és 20. század folyamán fejlődött ki lassan
ként. Előbb csak egy szubjektive nyomasztó vigasztalanság és perspektivát- 
lanság mutatkozott. Ezekből nőtt ki lassanként Nietzsche és néhány Doszto- 
jevszkij-alak vallási ateizmusa. Ma a vallási" ateizmus filozófiáját* látjuk 
Heideggeiné! és Sarlrenél. Ebben a fejlődésben a nihilista összetevő folyton 
erősebb lesz. Vele párhuzamosan e felfogások nyitvamaradása minden reak
ciós és dekadens szellemi áramlat számára.

Azt hisszük, hogy éppen itt éles ideológiai harcra van szükség, annak' 
felmutatására, hogy ez az a t e i z m u s  semmiképen sem gátja a reakciós 
nézeteknek. Mert a mi szemünkben az ateizmus csak egyik következménye, 
egyik negatív következménye annak, hogy a világ az anyag önmozgásán 
alapszik, hogy —• mióta-az .emberiség társadalmi tudatra ébredt — a társa
dalomnak tudatos, öntudatos önmozgása van. Itt Isten eltűnt — és nem hagy 
maga után rést. Viszont Nietzschenél és Dosztojevszkijnél Isten meghalt; 
azelőtt értelmes, Istennel telt világ volt, az Isten nélküli világ üres és értel
metlen. Heideggernél és Sartrenél ugyancsak nincsen Isten, de a világ náluk 
is Istentől elhagyatott üres világ. A vallási szükséglet megmaradt, meg kellett 
maradnia, mert társadalmi alapja, az élet borzalmassága és bizonytalansága 
e filozófiák „ontológiai" alapténye. Ezért kell itt minden ateizmus mellett a 
vallási szükségletek misztikus mitológiai kielégülését keresniök, sőt Heideg- 
ger ateizmusa ellenére átvehette Kierkegaard teológiai fogalommeghatáro
zásait. Viszont a marxista ateizmus része egy társadalmi gyakorlatnak, mely 
valamikor az egész emberiség számára olyan életet fog teremteni, amelyben 
a vallási szükségletek elhaltak. És az e célért küzdő tudatos harcos számára 
már ma sincsenek. Éppen, mert a valóság itt az emberiség ez önfelszabadí
tásának harcteréül tűnik fel, az Isten nélküli világ itt nem a vigasztalan 
prózaiság világa."

Lukács Györgynek fenti okfejtésében örömmel üdvözöljük a 
kendőzés nélküli őszinteséget. Legyünk tisztában egymással, marxi z-



A LELKIPÁSZTOR JÚLIUS—AUGUSZTUSI KETTŐS SZÁ
MÁBA SAJNÁLATOS TÖRDELÉSI HIBA CSÚSZOTT.

„A mai magyar marxizmus és a keresztyéni ég “ c. cikk utolsó 
bekezdése helyesen így hangzik:

3. Isten kinyilatkoztatása és keresztyén valóságlátásunk alap
ján a bűn; szenvedés és halai kérdését ezen a földön semmiféle 
társadalmi rendszer nem tudja megoldani, majd csak az onnan fe-_ 
1 ülről leszálló, de már itt közöttünk terjedő transcendens (túlvilági!) 
Isten országa. Ezért nem fognak soha „elhalni a vallási szükségle
tek", míg ez a világ fennáll. A mi reménységünk Isten eljövendő 
országa felé száll. Csakhogy ez- nem politikai reménység, hanem 
vallási reménység. Az utolsó napon majd eldől, hogy kinek volt 
igazi a reménysége.

A TÖRDELÉSI HIBA A LAPPÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ
KÉPPEN JAVÍTHATÓ:

y  X

A 311. oldal alján törlendő az utolsó két sor.

A 309. oldal aljára pedig odaragasztandó a következő, ide
gen cikkbe került és fentebb töröltetett két sor:

társadalmi rendszer nem tudja megoldani, majd csak az onnan fe
lülről leszálló, de már itt közöttünk terjedő transcendens (túlvilági!)



A Magyar Evangélikus Egyház Püspöki Karának Körlevele

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent
léleknek közössége mindnyájatokkal!

Szeretett Munkatársaim!

43/XV/1947—48. szárn. A hátralékos közalapi járulékok sürgős levoná
sáról való gonaosKodasra íemerem a lelkeszeKet. A közalap Devéteieinek 
lelosztasa meglőném, a z  egyes egyhazkeruleiekoen a segélyezendő egynaz- 
községek csak o,yan szazalekoan kaphatjuk meg segélyüket, amilyen száza
lékban az lile ló egyházkerület kozaiapi járulékának Deszolgáltatasa megtör
ténik, mert a közalapból csak olyan százalékos juttatásban részesül az egy
házkerület. Így a késedelemből a nehéz Viszonyok kozott e,o egynázkoz- 
segekre súlyos következmények háramoinak. A: késedelem tehát erkölcsi és 
anyagi íeLeiosséggel jár. Ki-ki hárítsa el azt magáról gyors intézkedéssel.

44/XV/iy4r—48. szám. A nyuginjintézeti hátralékok ügyében a nyug
díjintézett uizottság úgy határozott, hogy aki pengohátraiekat 1948. évi 
ütcemuer ho 3l-ig lerója, egy pengő után egy íonntot tizet, mégpedig 
kamatmentesen, a  nevezett muporiug be nem nzeiett pengőhátralékok
íorintra való átszámítási kulcsát a bizottság a pengő es a lorint értékará
nyának szem előtt tartasavai állapítja majd meg es egyidejűleg a kamat- 
mentességi kedvezményt is megszünteti.

Felhívom a nyugdíjintézet! tagokat és fenntartókat, hogy pengőhátra
lékukat a jelenlegi kedvező teltételek mellett még ebben az évoen rendezzék.

A forintháralékok, valamint a lolyó éyi járulékok befizetésére is uta
sítást adok.

A nyugdíjintézet romos bérházának teljes karbahozatalát csak Na hát
ralékok lerovása teszi lehetővé, márpedig az az épület állagának megóvása 
és az összes lakások bérbeadásának, tehát a beiektetett töke hozamának 
biztosítása szempontjából egyaránt elengedhetetlenül szükséges és nemcsak 
az intézet, de a nyugdíjintézeti tagok érdekét is- szolgálja.

45/XV/1947—48. szám. Szolgálatunk a koporsónál címen írt Dr. Kosa 
Pál rákoskeresztúri lelkész doktori értekezést, mely a közel jövőbén hagyja 
el a sajtót. A temetés kérdését teszi vizsgálat tárgyává dogmatikai, litur- 
gikai és homiletikai szempontból. A lelkészi szolgálat fontos és nehéz . kér
déseire ad a tanulmány eszméltető feleletet. A munka megjelenése — tekin
tettel arra, hogy a -szerző csak lelkészolvasókra számíthat — csak akkor 
lehetséges, ha lelkészi karunk azt előjegyzéssel lehetővé teszi. Bizalommal 
kérem azért a lelkészeket, fogadják az előfizetési felhívást jóindulattal és 
tegyenek annak eleget.

46/XV/1947—48. szám. Anyakönyvi kutatás. Dely Kálmán, Budapest, 
VII., Erzsébet körút 53. I. em. 2. keresi Pintér Simon keresztlevelét. Pintér 
Simon 1810—1870 körül született valószínűleg Győr megyében, de születési 
helyéről semmi biztos adat nincs. A keresztlevélért Dely Kálmán ötszáz 
forintot fizet. 

AZ ÚR BÉKESSÉGE LEGYEN VELÜNK!
Budapest, 1948 július 15.

Túróczy Zoltán s. k.,
a tiszai egyházkerület püspöke.

D. Ordass Lajos s. k.,
a bányai egyházkerület püspöke.

Szabó József s. k.,
a dunáninneni egyházkerület püspöke.

Németh Károly s. k.,
esperes,

a dunántúli egyházkerület 
püspökhelyettese.

B aro ss -n y o m d a  (Harangszó  nyomdája )  Koncz József , G yőr . Bajcsy-Zs il insz ky-út 24. T. : 7-63.
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mus és keresztyénség! — ez a legelső követelmény mindenütt, ahol 
c két történelemformáló világjelenség egymással találkozik.

A közölt fejtegetések egyházunk lelkészeinek a marxizmussal 
kapcsolatos világos állásfoglalásához jelentősen hozzájárulhatnak 
anélkül, hogy különösebb magyarázó szót igényelnének. Csak néhány 
tanulság álljon hát itt, amit a fenti, leghitelesebb megnyilatkozás
ból levonhatunk:

1. A hivatalos marxista gondolkodó megállapítása szerint 
v i l á g n é z e t i l e g  nincsen híd a marxizmus és a keresztyénség 
között. Szellemileg e kettő tűz és víz. Az egyik a világ és az élet 
teljes önmagától és önmagában valóságát tanítja, az Isten személyét 
egészen kikapcsolva. A másik a világ és az élet Istentől és Istenben 
valóságát tanítja, mindenekben és mindenek fölött az élő Istent 
látva. Ezért az egyik látóhatára: ez a világ és ez az élet. A másik
nak földi látóhatárát áttöri az örökkévalóság végtelen perspektívája,

2. A hivatalos marxista gondolkodó megállapítása szerint p o li- 
t i k a i l a g  lehet híd a marxizmus és a keresztyénség közt. A  mar- 
xizmus-leninizmus részéről ez azt jelenti, hogy a vallás, illetve az 
ateizmus kérdését taktikai szempontból nem tolja előtérbe, mert nem 
akarja a vallásos embereket, hívő keresztyéneket elriasztani politikai 
támogatásától. Teszi pedig ezt abban a reményben, hogy a szocia
lizmus megvalósulása, a társadalmi kérdéseknek és az emberi élet- 
körülményeknek kommunista megoldása, az emberek lelkében magá
tól ki fogja ölni a vallásos érzéseket. A vallásosság és a keresztyén
ség’, a marxizmus ilyetén látása szerint, megtört és úgyis kimulóban 
levő jelenség.

A hivő keresztyén ember és az egyház részéről viszont az a 
kérdés vetődik fel. hogy a mai marxizmusban a politikum és a világ-' 
nézet széjjeltart-atik-e ? A felelet erre a kérdésre azon az egyszerű 
próbakörön dől e l : engedik-e az egyháznak, hogy szellemi ereiével 
szembeszállhasson a materialista világnézettel, mint modem hitetlen
séggel! Vagy pedig már ezt a vallási, világnézeti síkon történő hitbeli 
kritikát is politikumnak minősítik! Tehát nem csak az a kérdés, 
hogy eltűrnek-e komoly hívő keresztyént ú soraikban, hanem hogy 
eltörik-e ennek hódító bizonyságtételét, -amely mindig ítélet az 
ateizmuson!

Mindenesetre az egyház számára a másik fél tűrő vagy fenye
gető állásfoglalásától függetlenül feladhatatlan kötelesség, hogy a 
marxista államhatalomnak való -politikai alattvalói engedelmesség' 
mellett a marxista világnézet hitetlenségére rávilágítson és hirdesse 
a modern pogányságnak is Jézus Krisztust.

3. Isten kinyilatkoztatása és keresztyén valóságlátásunk alap-- 
ján a bűnf szenvedés és halál kérdését ezen a földön semmiféle.
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Isten ors zága. Ezért nem fognak soha „elhalni a vallási szükségle
tek'', míg ez a világ fennáll. A mi reménységünk Isten eljövendő 
országa felé száll. Csakhogy ez nem politikai reménység, hanem 
vallási reménység. Az utolsó napon majd eldől, hogy kinek volt 
igazi a reménysége. Veöreös Imre.

A z  e lb o c sá tá s  te r v e z e te  a te m e té s i  á g e n d á b ó l
üt. Kása Pál, rákoskeresztúri lelkész hittudományi 

doktori értekezése: „Szolgálatunk a koporsónál“ rövi
desen megjelenik. A jelentős tanulmány az evangélikus 

 temetés dogmatikai, liturgikai és homiletikai alapvetését
adja. Az'alábbi cikket a szerző tollából ízelítőként 
közöljük.

Miután az élet és halál Ura úgy akarta, hogy a mi keresztyén 
társunk* eltávozzék a gyülekezetből, földi maradványait helyezzük 
az anyaföld ölére:

Atya Isten, amit te teremtettél,
Fiú Isten, amit te megváltottál,
Szentlélek Isten, amit te megszenteltél, 

szentséges kezeidbe helyezzük, pori a pornak^ hamut a hamunak 
(háromszoros földhintés!) a Jézus Krisztus által való feltámadás 
bizonyos reménységében, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos tes
tünket, hogy hasonló legyen az ö dicsőséges testéhez, amaz 8 hatol, 
más munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

G y ü l e k e z e t ;  Ámen, ámen, ámen. (Háromszoros respon
sorium.)

L e l k é s z :  Közülünk senki sem él önmagának Halleluja.
G y ü l e k e z e t :  Közülünk senki sem hal önmagának. Halle

luja-
L e l k é s z :  Mert. ha. élünk az Úrnak élünk, lia meghalunk 

az Úrnak halunk meg. Halleluja.
G y ü l e k e z e t :  Azért akái* éljünk, akár haljunk az Űréi. 

vagyunk. Halleluja.
L e l k é s z ;  Mert azért halt meg, és támadott fel és elevene

dett meg a Krisztus, hogy mind a holtakon, mind. az élőkön ural
kodjék. Halleluja.

G yü 1 e k e z e t : Neki legyen dicsőség örökön örökké. Halleluja.
Világosan felismerhető a fenti elbocsátásban 2 elem. Az egyik a szlo- 

váknyelvű agendákból került Szeberénvi Gusztáv agendáján keresztül ma
gyarnyelvű gyülekezeteinkbe és igen sok helyen ismert és használatos. — 
A másik a waldecki votum (Erde zűr Erde, Asche zűr Asche, Staub zűr 
Staub) mely főleg német és német-magyar gyülekezeteinknek közismert 
formulája^ Ezen kívül a lutheránus agendák szerves része! Az elsőt nem 
szeretném elhagyni a magyar múlttal való kapcsolat, a másikat az oikumene 
miatt szerintem a kettő kapcsolható (a föltevés szimbolikus cselekedet

*Öngyilkos esetében: Mivel a mi keresztyén iársunk eltávozott a 
gyülekezetből. . .
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ugyancsak ökumenikus!) és csak a pleonazmus miatt hagynám el a „Erde 
zűr Erde” kjfejezést, mivel a „port a porhoz", vagy „port a porba", vagy 
..port a pornak" teljesen ugyanazt mondja. Kérdéses lehet az, hogy „amit*, 
vagy „akit” kifejezési használjunk-e? Az amit mellett azért állanék, mert 
nem az egész embert adjuk át a sírnak, csak azt, ami por és hamu!

A doxologikus hallelujás responsorium igen szokatlan, (v. ö. »Löbe 
agendája!) A dicséret és öröm kifejezésére a sírnál nem igen szokott sehol- 
sem sor kerülni. Helye van azonban! Ott, ahol van erre előkészítő igehirdetés 
és gyülekezeti nevelés, nem is okoz nehézséget az alkalmazása. Általában 
világos előttem az, hogy új liturgiával — legyen az bármennyire jó és 
helyes teológiai szempontból —, nem lehet rendelet formájában rátörni a 
híveinkre. A temetési agendával is csínján kell bánni. Ha lesz — remélem 
igen — egységes temetési agendánk, azzal először a lelkészi karnak kell 
teológiai szempontból megbarátkoznia, azután a gyülekezeteket kell tapin
tattal ránevelnie. Dr. Kósa Pál.

A gyülekezeti elv a lelkészi munkában
Az egyház a szentek közössége. Kisebb és nagyobb viszonylat

ban egyaránt. Tehát ugyanezt kell mondanunk a gyülekezetről is. 
Semmivel sem szűkítjük meg az egyház fogalmát, ha a gyülekezetei 
is hasonlóan határozzuk meg. Sőt — nem szabad másképpen meg
határozni.

A keresztyén élet minden jelenségének a gyülekezetben kell 
lefolynia. Minden munkának, minden intézménynek abból kell 
folynia és abba kell beleilleszkednie. Röviden: a keresztyénség élet
kerete a gyülekezet.

Ez az életkeret időtállónak bizonyult mind a mai napig. Nyil
vánvalóan annak kellett bizonyulnia, hiszen alapításánál fogva örök. 
Sok minden vált le már a keresztyén gyülekezet testéről, ami korhoz 
tapadó volt. Ezután is így lesz. Az egyház kialakít a kornak és a 
szükségletnek megfelelően intézményeket, amelyek azonban az idő
ben el is tűnnek. Régi vonások eltűnnek, újak keletkeznek. De az 
alap. a gyülekezet örök.

Nemzedék- és korszakváltás határán ez az elv jó eligazítást ad. 
Nekünk — ma élőknek —  jutott a feladat, hogy a korszakváltás 
által felszínre dobott feladatokat elvégezzük és kialakítsuk azokat 
a kereteket, amelyek a gyülekezet örök elvéből folynak és a munka 
elvégzésére alkalmasak, tehát korszerűek.

Az első feladat a tájékozódás. Egyházi életünk eddigi keretei 
felbomlóban vannak. A folyamat megindult és idő kérdése, hogy fel 
is bomoljanak. Egyházi jogi meghatározottságunk az állammal való 
új viszonyunk kialakítása után korszerűtlenné válik. Az államegyház 
— mert az voltunk, ha nem is abszolút értelemben — helyét fel
váltja a misszión aló egyház, a hitből élő. állandóan a hit rizikóját 
társadalmi rendszer nem tudja megoldani, majd csak az onnan fe
lülről leszálló, de már itt közöttünk terjedő tn rm c e n d f,n s  (túlvilág!'!)
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vállaló egyház. A hivatalnok-lelkész eltűnik és helyébe lép misszió
nak) lelkész, az evangélista lelkész. A gyülekezet kormányzás és egy
házkormányzás helyébe a gyülekezet-gyűjtés és egyházépítés mun
kája lép. A birtokállományt védő egyház helyébe a birtokállomány- 
szerző, hódító egyháznak kell lépnie.

ú j feladatok itt vannak az ajtó előtt és zörgetnek már.' 
Akkor végzünk tehát jó munkát, ha a nyöszörgés bármilyen fajtája 
helyett hozzálátunk a feladatok személyszerinti konkretizálásához és 
a munkára való pozitív felkészüléshez.

Jó dolog, hogy ebben nem kell nekünk új dolgot kitalálnunk, 
csak a magunk számára újra fogalmaznunk az örök igazságot, amely 
szerint az egyháznak dolgoznia kell. •

Az egyház Ura elküldött bennünket az ő igéjének hirdetésére, 
tanítványok szerzésére, gyülekezet építésére, gyűjtésére. Erre a mun
kára megtéréssel tesz bennünket alkalmassá. Ez minden munkának 
a kiinduló pontja. Lelkészi munkánkban tehát az első és legfonto
sabb lépés, hogy mondanivalónkat állandóim tisztázzuk. Annak tisz
taságáért állandóan küzdjünk. Annak korszerű közlési módjáért is. 
A mondanivaló nélküli prédikálás lehetősége megszűnt. A misszio- 
náló egyházban a döntő a mondanivaló. Ennek olyannak kell lenni, 
amilyent ezen a világot) senki nem tud adni. Éz a mondanivaló 
megvan. De nekem magamévá kell tennem és ki kell mondanom. A 
mondanivalót nem tudja pótolni semmiféle emberi pótlék. Szép a 
szép szertartás, de csak kerete ennek; szép a körmenet, de felvonulni 
más is t u d ; szép az egyháznak nagyszerűen kiépített szervezete, de 
mindennek tartó tengelye az ige. És ha ennek tisztasága elhomályo
sul. ha a mondanivalója bizonytalan, akkor a keret előbb-utóbb 
szétesik.

A lelkészi munka célja, hogy az üdvösség kérdése az emberek 
számara fontos üggyé, a legfontosabb üggyé legyen. Az egyháznak 
hovatovább az lesz a tagja, akit egyéni hite odaviszi, akinél ez ügye.

Az apostolok és a reformátorok ezt tudták elvégezni. Bizonysá
gaink szerint azokban a korokban, amikor az egyház növekvő egy
ház volt, ez így volt. Tudunk arról, hogy piacokon, sőt vendéglőkben 
az üdvösség beszédtéma volt. Konkréten tehát ez most úgy jelent
kezik, hogy a keresztyénség ügyét ■>— nem az egyházpolitikai kér
déseket — témává kell tenni. Utcán, vasúton, plakáton stb. Ha yent 
tudjuk az üdvösség kérdését először a magunk számára, azután a 
köz számára üggyé tenni — akkor felködlik annak a veszedelme, 
hogy kenyérkérdéssé torzul az egyház ügye. Ugyanis csak hívő gyü
lekezet fogja a papját eltartani. Ez jelenti azt, hogv a kötelező egy
háztagság megszűnésével eltűnik, megszűnik a hivatalnok-lelkész 
típusa.

A gyülekezet állandó építése lesz a feladatunk. Nem lesz sok 
ágú szervezetünk, egyesületünk. A szeretetni unkát sem fogja el
végezni egy erre a célra külön szerevezett egyesület, hanem maga 
az egyénenként felelősséget érző hívő. Minden munka mögé a gyüle
kezet egészét kell állítani. A lelkész nyersanyaga az ember, akivel
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foglalkoznia kell állandóan. Valóban pásztornak kell lennie, hogy 
mindig tudja, kit hova kell állítani.

Nem lesz látható és láthatatlan gyülekezetünk. Olyan, amelyik 
eljön a templomba és egy soha nem látott láthatatlan sereg. Nem 
lesz lehetséges olyan lelkész, aki a gyülekezet minden tagját ne 
ismerje és vele kapcsolatban ne legyen. Ez a gyülekezeti elv leg
hétköznapibb kifejezése.

De ugyan ilyen hangsúllyal keli megjelölni a munkának azt 
az ágát is, amely szintén feladattá lesz. A térítés-munkája. Nem lesz 
mindenki az egyháznak tagja, jogilag sem, tehát vinni kell az evan
géliumot széjjel, hogy növekedjék számbelileg is a gyülekezet.

A gyülekezetépítésbe sorol be a. lelkész vallástanítói kötelezett
sége is. Nem lesz mindenütt vallástanító lelkész.

A gyülekezeti elv követeli meg, hogy a mai egyházkormányzati 
szerveink — presbitérium — lelkimunkát végző szervekké legyenek 
és csak mellékesen maradjanak egyházkormányzati szervek.

Nagyon vigyázni kell arra, hogy ne bizottságokat szervezzünk, 
lumem a gyülekezet mint munkába állító közösség hívjon minél több 
tagot a gyülekezetépítés szolgálatába.

* Űj feladatként fog jelentkezni a gyülekezet tagjai egymáshoz 
való viszonyának az ápolása. Megtagadása a gyülekezetnek, hogy 
a tagok idegenek egymással szemben. Csak cél, különösen városon, 
de ebből kifolyólag állandó lelkészt feladat; a gyülekezet tagjainak 
egymáshoz való testvéri viszonyának ápolása.*

Az egyesületi élet megszűnése is a gyülekezeti munka kiszéle
sítését kívánja még. Nem szükséges abbahagyni a munkát, amelyet 
eddig az egyesületek végeztek, hanem azt gyülekezeti keretbe kell 
állítani. Tisztikar nélkül, keret nélkül, gyülekezeti alapon. De a fő
tengely a bibliai munka legyen. Itt is érvényesül az, ami minden 
téren kell, hogy érvényesüljön: amit senki más nem tud elvégezni, 
azt végzi a gyülekezet. Amit pedig más is el tud végezni, nem 
döntő jelentőségű dolog, ha leválik is a gyülekezet testéről.

Nem új dolgok ezek. Eddig, is úgy volt, ahol gyülekezet volt.
Mesterházy Ferenc.

Néhány érdekes adat a MELE svájci könyvakciójának 
visszhangjáról

70 lelkész rémiéit meg összesen 586 könyvet.
Mindössze tíznehány olyan könyv akadt a másfélszázból, melyet senki- 

sem rendelt meg.
W. Lüthi, E. Thurneysen, E. Brunner és E. Schick könyvei a legkelen

dőbbek. A legtöbben Thurneysen Jakab leveléről szóló kommentárját ren
delték meg (25-en). Utána következik Lüthi János-kommentárja (21 pld.).

Az érdeklődés elsősorban írásmagyarázati munkák iránt és az eschato- 
logia tárgyköre iránt nyilvánult meg. Ezen kívül még többen érdeklődtek 
szociáletikai (egyház, állam), pasztorális és a Szentiélekről szóló könyvek 
iránt.
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Az amsterdami világgyűlés tárgyalási anyaga
Az előkészület hosszú évei után elérkeztünk az amszterdami 

világ-gyűlésnek, a világkeresztyénség első hivatalos találkozójának 
a küszöbére. Jelentőségét semmi sem m utatja jobban, mint az a 
tény, hogy eddig a világ százharmincnál több egyházi közössége 
jelentette be rajta részvételét (köztük a világ- evangélikus egyházai 
mellett a reformátusok, anglikánok, görögkeletiek és számos kisebb- 
nagyobb protestáns-felekezeti), a római egyház pedig nagyszámú 
megfigyelővel képviselteti magát.

Az egyháztörténelemben ez az első ilyen hatalmas és hivata
los tanácskozás. Célkitűzése kettős. Egyfelől végleges határozatokat 
kell hoznia az Egyházak Világszervezetének kérdésében. Másfelől 
állást kell foglalnia a világ keresztyénségének legaktuálisabb kér
déseiben.

Ami a világgyűlés munkájának egyik részét illeti, a végleges 
szervezet megalkotása és az ideiglenes vezetőség helyett munkába- 
álló végleges vezetőség megválasztása a kisebb feladat, A nagyobbik 
kérdés az lesz, hogyan tekintsen ez a világszervezet önmagára és 
miben lássa feladatát ? Az Egyházak Világtanácsa egyfelől több 
akar lenni puszta egyházak-közti hivatalos szervezetnél, irodák és 
segítőakciók dolgánál. Másfelől viszont a jelenlegi vezetők jól lát
ják, milyen messze van attól, hogy az Una Sancta valamiféle formá
ban való megjelenésének tekinthesse magát és a világegyház ábránd
ját kergesse. Ennél sokkalta több és lényegbevágóbb különbség vá
lasztja el tag-egyházait egymástól. Mi tehát az Egyházak Világ- 
tanácsa, mi a viszonya az egy, egyetemes keresztyén anyaszentegy- 
házhoz, a tag-egyházakhoz és ezek viszonya egymás között f Ezek a 
kérdések még sok nehéz munkát adnak a világkonferenciának.

A konferencia fő tárgyalási anyagát azonban mégsem ezek a 
kérdések alkotják. A központi tárgykör: Isten terve (rendje) és az 
emberiség jelenlegi zűrzavara. A világ ma a háború szörnyű követ
kezményei'alatt szenved. Az embervilág mai zűrzavarában kívánja 
a világgyűlés megfogalmazni és a világ egyházai, valamint újra az 
emberiség elé tárni a keresztyén üzenetet. Isten üzenetét a mai 
világhoz.

A központi tárgykör nagysága miatt a íotémát négy rész
témára osztották fe l ; négy bizottságot bíztak meg még 1946 elején 
ezeknek kidolgozásával és azzal, hogy a tag-egyházak e négy kér
déscsoportot feldolgozó előkészületeit irányítsák. A teológiai felké
szülés közel két éven át tartott (nálunk is két ökumenikus konferen
cia foglalkozott az alábbi kérdésekkel; tárgyalásuk anyaga most 
jelent meg „Egyház a világban" címmel). A világszerte folyó teo
lógiai előkészítés eredménye négy nemzetközi, több nyelven meg
jelenő kötetben lát napvilágot és ezeknek a köteteknek anyaga al
kotja a világgyűlés tanácskozásainak kiindulópontját.

Az első témakör: Az egyetemes egyház, mint Isten rendjének 
ígérete. Isten rendje, az „új rend", Jézus Krisztusban száll alá a
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földre és az ő egyházában lett a világban —- elrejtetten — már most 
benneélő realitássá, A főkérdések: keresztyén tanítás az egyházról, 
mint Isten új rendjéről a világban; a földi egyházak megújúlásó- 
nak kérdése; a gyülekezeti élet újjáépítése; a keresztyén egyházak 
egymáshoz való viszonyának teológiai és gyakorlati kérdései.

A második témakör: Isten rendjének proklanválása a világban, 
tehát a megváltás evangéliumának hirdetése, a keresztyén igehirde
tés alapvető mai kérdései. Hogyan hirdesse az egyház a mai ember
nek az örök evangéliumot! Különös gondot kíván fordítani ez a 
témakör az evangélizáeió módszereinek, új formáinak (film, rádió 
stb.) megvizsgálására, valamint az ifjú  (színes) egyházak missziói 
igehirdetésének kérdéseire.

A harmadik témakör: A  társadalom zűrzavara és az egyház. 
Éhség, rosszúl táplálkozás, személytelenített tömegélet,otthonok tö
meges elpusztulása, a háborúval járó erkölcsi lezüllés, kiáltó nyo
morúság és újgazdagok ellentéte, főként pedig a mai ember életé
nek teehnizálődása: ezekben a. kérdésekben sem maradhat néma a 
keresztyénség. A világgyűlésnek elő kell készítenie a ta la jt ezeknek 
a kérdéseknek a jövőben való behatóbb megvilágítására.

A negyedik témakör: A  nemzetközi rend és_ az egyház feladata. 
Ez alatt a cím alatt a világgyülés a nemzetek közti igazságos rend 
és a tartós béke alapkérdéseit tűzte ki tárgyalási anyagul. Az atom
háború borzalmas fenyegetése sürgeti a világ egyházait — írja  a 
tervezet — hogy támogassák a világbéke fenntartásának munkáját. 
Mielőtt a nemzetek közti új rend és az igazságos béke kérdéseiről 
a világ elé tárandó üzenetét megszerkesztené, foglalkoznia kell a 
világgyűlésnek az új világrend vallási és erkölcsi előfeltételeivel is.

Végül a négy tanulmányi kör háttereként szükség’ van egy 
alaptanulmányra, „A Szentírás tekintélyének kérdése, különös tekin
tettel az írás szociális üzenetének fontosságára" tárgykörrel.

* * *
Egyházunk nem néz sem kishitűséggel, sem túlzott optimiz

mussal a világkonferencia tanácskozásai elé. Ez az utóbbi magatar
tás főleg azoknak a vélekedésére vonatkozik, akik ennek a világ- 
szervezetnek munkájától az egyházak valamilyen formában való 
újraegyesülését várják. Minden olyan egység-törekvés, amely az 
igazság kérdését félretéve próbálna valamilyen szeretet-közösségbe 
egyesíteni a világ keresztyénségét, csak ideiglenes, múló eredmények
kel járhatna. Egyházunk csak egyféle egységet ismerhet és fogad
hat el: egységet Isten igéjében és a szentségekben (Ág. Hitv. VII. 
cikk.). De ugyanakkor látja a világkeresztyénség együttes munkájá
nak, a Jézus Krisztusban adott igazság közös keresésének és a közös 
szeretetszolgálat lehetőségének nagy ajándékát. És érvényesíteni 
igyekszik sajátos evangéliumi látását, különösen a harmadik és 
negyedik bizottság munkájával kapcsolatban. Luthernek Isten ket
tős kormányzásáról vallott bibliai megalapozottságú tanítása — 
ahogyan ez Bring professzor soproni előadásában is megmutatkozott 
— mutatja nekünk az utat,
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Egyháztörténeti fontosságú, nagy esemény előtt állunk az 
amszterdami világgyűlés kapcsán. Imádkozzunk azért, hogy a világ- 
konferencia hitvallása — „Jézus Krisztus Űr!“ —  valóban élő 
hitvallás lehessen a világ előtt, és tanácskozásain ne csak a világ' 
keresztyénségének delegátusai, hanem Istennek Lelke is jelen legyen 
világosságával és erejével! Dr. Nagy Gyula.

Egyik püspökünk a konferenciákról
K ö r le v é l-r é s z le t

Kedves Lelkésztesvér!
Evangélikus népünknek megújhodásra van szüksége. A  kényel

mes életkeretek felbomlása, az államsegélyes bebiztosítottság állapota 
után az ecclesia militans kockázatos missziói helyzetébe jutva, az 
egyház csak akkor indulhat új feladatokra, ha gyülekezeteit át meg 
átjárja élőhitű hívek kovásza.

Megújhodást csak a Szentlélek támaszthat az igével, ott és 
akkor, ahol és amikor akarja.

A  tapasztalat azt mutatja, hogy a mi korunkban és> hazánkban 
a konferencia és evangelizáció az ébresztő Szentlélek munkájának 
különleges alkalma. Ezért különleges felelősséget hordozunk a kon
ferenciák és evarigelizációk iránt.

Közlöm a nyári evangélikus konferenciák csoportosított táblá
zatát. Imádkozzunk mindnyájan ezekért a konferenciákért.

Nyomatékosan kérlek arra, kövess él mindené, hogy ezekre a 
konferenciákra gyülekezetedből minél többen menjenek. Mikor kit- 
kit a neki megfelelő alkalomra biztatsz, leendő munkatársaidat 
toborzod.

Különösen ajánlom ajánlásra az ifjúsági konferenciákat. Köz
tük is elsősorban a vasárnapi iskolai vezető konferenciákat1. A  ma
gad számára pedig a leikészevangelizációkat. Különös felelősséggel 
hordozzuk imádságainkban a nógrádi lelkészevangelizációt.

Szeptember 1-re .jelentést kérek arról, hogy gyülekezetedből 
mely konferenciákon hányán vettek részt. '

Gáncs Aladár, a jelenkori magyar evangélikus ébredés hűség
ben elégett, szolgája mondotta egyszer: „Most érkeztünk el az evan
gélikus egyház szempontjából arra a vonalra„ amelyen igazi gyüle
kezeti ébredés és egyházi megújhodás indulhat, ilost tömörülnek 
azok a lelkészek, akik az ébredés ügyét nem akarják csak egyesü
letek izzé> kohójában hagyni, hanem 'szükségesnek látják a gyüleke
zeti és általános egyházi ébredésért való imádkozást.. . “

„Áron is megvegyétek az alkalmakat. . . ! “
Balassagyarmat., 1948 június 9.

Szerető szolgatársad: 
SZABÓ JÓ ZSEF s. k. püspök.
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Az e v a n g é lik u s  kántorképzés és k ép esítés  
a tan ító k épző k  á lla m o s ítá s a  után

Az evangélikus kántorképzés régóta mindeddig az evangélikus tanító
képzőkben történt. Ez a képzés a zeneművészeti főiskolai zenei képzéshez 
viszonyítva elemi fokon áliott s nagyobb követelményeket zeneileg nem 
támaszthatott, mert a tanítói általános ének-zenei képzés mellett csak szük
ségszerű megoldás volt. Mégis általánosságban megfelelt egyházunk egyszerű 
liturgiái követelményeinek s nem egy esetben egészen kiváló, minőségű 
kántorokat is produkált, akik a magasabb kántori és orgonistái követelmé
nyek tekintetében is megállották a helyüket. Azt is számba kell venni, hogy 
az evangélikus tanítóképzőkben folytatott tanulmányaik közben a jelöltek az 
intézeteink jellegéhez képest még zeneileg is abban a szellemben nevelődtek, 
amely szellem megfelel az evangélikus kántortól elvárt világnézetnek.

Az evangélikus kántorképesítést is mindeddig a tanítói oklevél birtoká
ban szerezhette meg az evangélikus kántorjelölt az arra feljogosított egyházi 
bizottság előtt. Ilyen bizottság működött legutóbb a soproni, a miskolci és a 
szarvasi evangélikus taniloképzőkben s az Egyházegyetem rendelkezése alap
ján , csak azok a tanítók voltak feljogosítva a kántori teendők, végzésére, 
akik az említett bizottságok valamelyikétől kapták kántori képesítésüket.

A tanítóképzőink államosításával megváltozott helyzetben az egyház
nak halaszthatatlan teendői közé került immár a kántorképzés-és képesítés 
folyamatosságának biztosítása. Ennek a biztosító és elrendező munkának 
egységesen, gyorsan és rugalmasan kell történnie, nehogy a kántori teendők 
ellátásában lehetetlen helyzetek támadjanak az egyház mérhetetlen kárára. 
Az egységes orgonakönyv (orgonadarabok és karénekek gyűjteménye) hiánya, 
illetőleg beszerzésének szinte lehetetlensége, továbbá az új énekeskönyv és 
a hozzáillő orgonakönyv megjelenésének késése miatt úgyis nagyfokúvá vái- 
egyházunkban a zenei anarchia, s már mérhetetlen távolságra süllyedt egy
házunk zenei szintje attól, hogy „az éneklő egyház” elismerő jelzőjével 
illessék Ezért a dekadenciáért sajnos első sorban a „hivatalos egyház” felelős, 
amely nem ismerte fel kellőképpen és idejében, amelyek ének- és zeneügyé
nek felvirágoztatására valók. Most . immár ütött a tizenkettedik óra, s ha még 
sokáig tart a késlekedés, pótolhalallanná válik a veszteség.

Hogy mekkora erőt jelent az egyházi ének és zene, azt a róm. kát 
egyház állásfoglalása mulatja: a XVI. században még elzárkózik az új éne
kek elől; később felismeri bennük a propaganda nagyszerű fegyvereit, s 1629 
óta tervbe veszi régibb és újabb magyar egyházi énekek egyetemes gyűjte
ményét. Mióta ez a gyűjtemény napvilágot látott (Cantus Catholici 1651). 
azóta újból a róm. kai. egyházé a zenei, vezérszerep.” (Szabolcsi Bence: A 
magyar zene története). Sapienti sat.

Gondolva már most a hazai evangélikus kántorképzés és képesítés jövő
beli mikéntjére, kizártnak látszik, hogy ez a tisztán felekezeti ügy az állam? 
tanítóképzőkben megoldható. Az sem lehetetlen, miszerint a tanítókat, hogy 
teljesen hivatásuknak élhessenek, előbb-utóbb eltiltják mindennemű mellék
foglalkozástól. így a kántori teendők végzésétől is. Megtörténhetik, hogy 
nem akad egyik-másik egyházközségünk területén olyan evangélikus állam? 
tanító, aki a kántori leendőket elvállalja. Végül megeshetik. hogy valamely

\
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egyházközség területén egyáltalán nincs az állami tanítói karban evangélikus 
vallású tanító, arról tehát le keli mondani, hogy ésak tanító lehessen kántor. 
Ámde a kántori teendők végzését mégsem szabad akárkire bízni s az evan
gélikus kántori és orgonistái teendők végzését nem szabad csupán zenei 
szempontból értékelni. Leghelyesebbnek látszik tehát, ha az egységes szellem 
és eljárás biztosítása végett, országszerte egyetlen egyházi bizottság színe 
előtt történnék kisebb egyházközségek kántori, illetve orgonistái teendőinek 
végzésére pályázó vagy vállalkozó olyan egyének képesítése, akik az ének- 
zenében egyébként megfelelő tudással és gyakorlattal bírnak.

Az egyház 1 ellát saját érdekében sürgősen gondoskodjék az egyetemes 
énekügyi bizottság elnökének elnökletével működő szűkebbkörű (4—5 tagból 
álló) kántorképesítő-bizoilság megalakításáról, továbbá olyan tájékoztató 
füzetről, amely a kántori vizsgálat anyagát és módját tartalmazza.

Nagyon helyesen meg lehetne oldani az evangélikus kántorképzés és 
képésítés ügyét a pécsi egyetem soproni evangélikus Hittudományi Karán, 
ha megszerveznének ott egy himnológiai-liturgikai tanszéket (egybekötve a 
fakultás egyetemi templomának karigazgatói tisztségével), amelyet olyan 
theológiailag képzett tanárral töltenének be, aki a zeneművészeti főiskolának 
:egalább evangélikus egyházzenei tanfolyamát is elvégezte, ami egyáltalában 
nem tartozik a lehetetlenségek közé. Ebben az esetben a kántorképzés és 
képesítés legcélszerűbben és legegységesebben a theológiai fakultáson történ
hetnék, mégpedig a theol. hallgatók részére kötelezően, de a zenében jártas 
egyéb tanult emberek, tanárok, tanítók, tanítónők, diakonisszák, hívő világiak 
stb. részére is, pl. nyári egyetemen. Hamar Gyula.

A  K I E m un ka
Legutóbbi számunkban Erős Sándor, az evangélikus ifjúsáyi munkának 

régebbi országos irányítója és Tekus Ottó a dunántúli ifjúsági missziónak 
lelkésze szólt egyházunk ifjúsági munkájának időszerű kérdéseiről. E szá
munkban „a harmadik fél“, az evangélikus K1E mai irányzatának hozzá
szólását közöljük. A cikk hangja néhol élesebb, mint ami a Lelkipásztor 
hasábjain megszokott, de a cikket mégis változtatás nélkül közreadjuk, mert 
az EKIE körül forrongó kérdések tisztánlátásához szükséges, hogy képviselői 
szabadon nyilatkozhassanak meg. A cikket az EKIE jelenlegi világi elnöke, 
Vajda Aurél lelkész-lanár írta.

A cikk szóhasználatának megértéséhez előre kell bocsátanunk, hogy 
„egyház“ és „egyházi" szavakat a mai, „látható“ evangélikus egyháztól elvá
lasztva az „anyaszentegyház“ értelmében használja.

A cikk igazságmozzanátaioal &s a mozgalom hitébresztő hálásánál komo
lyan számolva, keresnünk l<;ell a testvéri szót és a testvéri jobbot az EKIE 
f&lé, nehogy a meglévő súrlódások szakadássá váljanak, s nehogy az EKIE 
mai irányzatát valló testvéreink — áldott munkájuk ellenére — modern 
gnózis kísértésébe essenek: (Szerk.)

* * *
A keresztyén ifjúsági munka egyházi munka, az egyház munkája. Ezzel 

mindent megmondottunk róla. Nincs és nem lehet más irányítója, más funda
mentuma, más rendeltetése és munka-módszere, mint az egyháznak, az Isten 
ekklésiájának .



319

Ki az egyház irányítója? Isten, az ő Szentlelke által. Ö hívta életre, 
Ö cselekszik benne mindent, Ö adja a különféle kegyelmi ajándékokkal 
i endelkező munkásokat, valamint a szolgálatokat, munkaalkalmakat (Róm. 12; 
i Kor. 12., 13. és 14; Ef. 4.), ö  helyezi el (I. Kor. 12, 18.), rakja és szer- 
Keszti egybe szép renddel a Krisztus testének tagjait (I. Kor. 12. 24; Ef. 1, 
iO; 4, 16.), Ö épít (Ef. 2, 22.) Ö adja a növekedést (I. Kor. 3, 7.), Ó vonja 
magához az egyház leendő tagjait (Ján. 6, 44.), Ö gyarapít (Ap. Csel. 2, 47.). 
Isten szuverén ura egyházának. Munkájában nem tárgyal senki emberfiával, 
testülettel vagy szervezettel. Nem tanácskozik „testtel és vérrel.” Ö paran
csol és hozzá engedelmeskedve lehet csak viszonyulni.

A megújhódc evangélikus KIÉ hisz ezekben az igékben, bennük Istennek 
és ê  szerint igyekszik is cselekedni. Az elmúlt évtizedek emberfeletti, iázas 
munkája, az evangélikus ifjúság ezreit megmozgató, megállást, pihenést 
nem ismerő fáradozásai után a mai KIE-munkának csendben, engedelmes 
szívvel Isten misszióra küldő szavára figyel. Isten parancsszavára ügyel 
egyedül. Nem külső jelekre néz, s nem azokhoz szabja szolgálatait. Meg
történt az iskolák államosítása? Nosza, építsük ki fokozott buzgalommal 
az egyházias ifjúsági munkát, alapozzuk meg „bölcs” .építőmesterekként 
egyre jobban kiszéiesülő vasárnapi iskolai és serdülő-munkával! — mondják. — 
Mi nem akarunk újra Bábel sorsára jutni (I. M. 11,4—9.)! Természetszerűen 
a KIÉ tagjai, mint az egyház tagjai nem mondanak le, mert nem mondhatnak 
le, az egész evangélikus ifjúság, s ezen túlmenően minden fiatal lélek, mindejt 
ember missziónálásáról. Nem toboroz azonban a KIÉ harsonazengéssel, el- 
hallgattalva Istennek hozzá intézendő intő-nevelő szavát, mikor történetesen 
a maga portáján keli. rendet teremtenie. Nem misziónál akkor és ott, amikor 
és ahová nincsen küldetése., Bűnbánatot tart, és bűnbocsánatot kér, mikor 
engedelmességében emberi útakra téved. Tagjai nem annak örülnek, ha 
ifjú vagy egyéb lelkek engednek a prófétai szónak, az igének, hanem azon 
örülnek, hogy neveik fel vannak írva a mennyben, hogy Istenhez való 
viszonyuk eleven, zavartalan (Lukács 10, 20.). Hogyan növeli, gyarapítja 
Isten pl. a békéscsabai KIE-t? Egy csabai leány a gyulai kórházba került. 
Betegágyán'megmozdult szívében a sóvárgás Isten igéje után. Egy mellétté 
fekvő szegedi lány. a megújhódott csabai KIE-t ajánlotta néki közösségül. 
Azóta köztünk van, bár fiútestvére révén, ki KIE-serdülő volt, tudott addig 
is a KIE-ről.

Az egyház és núnden egyházi munka fundamentuma Krisztus (I. Kor 
3, 11; Ef. 2, 20.). Az emberi aggályoskodás egyebütt tévelyeg, más alapot 
keres. RÍ. az ifjúsági munka fundamentumának a vasárnapi iskolát és a ser
dülőmunkát vallja. A keresztyén ifjúsági munka épületét is a Krisztus- 
fundamentum tartja. Nem is kell, hogy ömöljék az eső, hogy árvíz jöjjön 
és fújjanak a szelek, Összedől az az épület, mely nem erre a kősziklára épít
tetett. A keresztyén missziói parancs mindenki irányában egyformán kötelező 
érvényű, tehát a serdülők és a gyermekek irányában is, a missziói programmba 
azonban nem vegyülhetnek bele emberi meggondolások (utánpótlás, biztosítás, 
emberi módon való óvás más hatásoktól stb.). A legjelentéktelenebbnek 
látszó fundamentum-pótlék kicsinyíti, sőt semmissé teszi Isten mentő-munká
ját, a megvetett fundamentumot, a meghalt és feltámadott Krisztust 
(Gál. 5, 2.). Az országos evangélikus KIÉ apród (gyermek) és a több évtize
des, ha nem is általános, serdülőmunkája számos példát nyújt ehhez is. Az 
„ifjú nyelvén” történő szolgálat ért el ugyan látszat-eredményt, ez azonban 
felmorzsolódott még a „békés idők" hétköznapjaiban is. A csabai KIÉ életé
ből vett két példa szolgáljon tanításul azok számára, akik Isten igéjéből 
nem hajlandók még most sem elhinni és tudomásul venni mindezt. Évekkel 
ezelőtt serény serdülőmunka folyt a városi KIE-ben. Vezetője bibliás ifjú 
volt,' agilis cserkész-múlttal rendelkezve. Minden, mi hivő serdülőmunkástól 
megkivántatik, együtt volt. Három éven át folyt szakadatlanul* „a serdülő
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korú ifjú nyelvén” az evangélium hirdetése. Körülbelül négyszáz serdülő 
— ki hosszabb, ki lövideb ideig — veti részt a serdülő-alkalmakon, zajlott 
a iundamentum-építés a nagy-KIE számára, azonban három, illetve két fiú 
tartatott meg látásunk szerint eddig. Folyt „serdülőmunka’' közben az egyik 
íiliabeli gyülekezeti bibliaórán is. Egy KlE-s ifjú végezte, nem külön a „ser
dülőkorú ifjú nyelvén”, hanem — különböző korúak vettek részt a bibliaórán — 
mindenféle korú ember nyelvén szólaltatva meg az evangéliumot, érthetően, 
tisztán hirdetve azt. Nem folyt külön serdülő-munka, nem vegyült az ige
hirdetésbe semmilyen „kiilön-szempont”, és mégis a résztvevő serdülők fele 
megmaradt mindmáig. Amióta a városi K1E — volt több serdülőmunka
akciója is — semmi egyébről nem akar tudni, mint a megfeszített Jézus 
Krisztusról, gyarapszik serdülőkkel is. Nem szerzemények ezek, hanem aján
dékok. A fentiekből nem következik, hogy nem folyhat külön is keresztyén 
gyermekmunka, vagy serdülőmunka: Végeznek KIE-sek is vasárnapi iskolai 
munkát, ha nem is a Vasárnapi Iskola módszereskedésekbe vesző hivatalos 
útmuiatása szerint, végeznek serdülőmunkát is, tartanak, ha kell, serdülő
táborokat is, csak azért, mert a nékik erre a mentőszolgálatra adott kegyelmi 
ajándékkal készséggel kell sáfárkodniok.

Ami az egyház rendeltetése, az a rendeltetése minden egyházi munká
kénak, a kér. ifjúsági munkának is. Az egyház által válik megismerhetővé 
az Istennek sokféle bölcsesége (Ef. 3, 10.). Rendeltetése tehát az egyháznak 
az evangélium hirdetése, a keresztről való beszéd, a sokféle kegyelmi ajándék 
gyiimölcsöztetése. Ez lehet egyesegyedül a feladata a kér. ifj. munkának is.

Mi alapján mondható az eddigiek mellett a megújhódó evangélikus KIÉ 
egyházi munkának? A következőkben — csak a jellegzetes jegyeket sorolom 
fel — mutatkozik ez meg: szól az evangélium, hangzik a prófétai szó, az 
igehirdetés és a tanítás megalkuvás nélkül, eleven a tudat a Szentlélek által 
egy testté formáló keresztség hálaadására indító kegyelméről (I. Kor. 12, 13.), 
gyakori a Krisztus testével való közösség, az egy kenyérből való részesedés 
(I. Kor. 10, 16—17.), közlik egymással a pneumatikus ajándékokat..., hogy. 
együtt felbuzduljanak egymás hite által (Róni. 1, 11—12.), megvaliják egy
másnak bűneiket (Jak. 5, 16.), meg is bocsátják azokat (Mt. 6, 12; 18, 
21—35.), megmutatkoznak a Szentlélek által a közösség felett gondviselővé 
tett ifjú vigyázok (episkopos) is (Ap. Csel. 20, 28.), emlékeztetés állal 
ébreszgetik és serkentik egymást (I. P. 1, 12—13; 3, 1—2.), képesek egy
mást is inteni (Róm. 15, 14; Zsid. 10. 24.), vigasztalják egymást (I. Thess. 
5, 11.), bátorítják a félelmes szívüeket, gyámolítják az erőtleneket (I. Thess. 
5, 14.), a szükségletekre adományokat nem a külföldi vagy magyar egyete
mes egyháztól várják, hanem egymást segítik, jókedvűek lévén az adako
zásra (II Kor. 8. és !).). Ahol pedig a feladatok meglátására és elvégzé
sére való törekvés van még csak meg, illetve az ezért való könyörgés, ott 
sem tagadható meg a munka egyházi jellege. Ennek, a sokágú feladatnak a 
tükrében milyen szánalmas az Isten igéjét az ifjúság közé kerülő utakon, 
lopva vivő s azt az ifjúság nyelvére .lefordító", „életszerűvé tevő”, azaz 
elsikkasztó vezető mesterkedése, mely csak a küldetéshiány, az erőtelenség 
és tanácstalanság fedezése. All ez a kísértés mindenfajta egyházi mun
kára! Nem kívánatosabb azonban azoknak a sorsa sem, kik évek múlásával, 
a szüntelenül megnyilvánuló kegyelem ellenére is megrekedtek a .kiskorú" 
ság állapotában, akik vezetőikkel együtt újra meg újra az Isten beszéde 
kezdő elemeinek tanítására szorulnak rá, akiknek még mindig tejre van 
szükségük és'nem kemény eledelre (Zsid. 5,12—14.).

A ker. ifj. munka módszere azonos az egyház munka-módszerével. Itt, 
ezen a területen nír.cser.ek praktikus módszerbeli szabályok, nincsen az egy
ház munkájának módszertana. Egy módszer van és egyesegyedül ez a helyes 
módszer: Isten igéjének világos, határozott hirdetése (nem közvetve, rej
tetten!) és egyedül a vele való foglalkozás, tekintet nélkül korra, nemre.
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foglalkozásra, alkalomra. Vallották és vallják ezt mások is a Kién kívül, de 
kérdés, vájjon akként cselekszenek-e? Jó megvizsgálni mozgalmainknak, 
egyesületeinknek, gyermekek, serdülő leányok, fiúk, asszonyok és férfiak 
közt folyó ' különféle egyházi munkáknak, konferenciáknak, táboroknak, nép
főiskolái tanfolyamoknak, vezetőképző alkalmaknak munka-módszerüket, hogy 
vájjon a gyakorlat, az eredmény nem mond-e ellene az alapelveknek. A meg- 
újhodó Kiében végbement és végbemegy a reformáció ezen a területen is. 
Nincsen egy egyesületi alkalom, ha öt összejöveteli alkalma van is egy 
héten, melyen az igén kívül hglyet kapna másvalami. All ez konferenciára,, 
táboraira, evangélizációs alkalmaira, meg orosházi népfőiskolájára is. Lássuk 
ez utóbbi munkáját! Az evangélikus KIÉ orosházi népfőiskolája szakítva a 
nagy tárcsái népfőiskola hamis irányával, kiküszöbölt munkájából minden e 
világi munka-módszert. A dunántúli, a bányakerületi és a Febé népfőisko
lájával szemben, melyek több-kevesebb módosulással a nagytarcsai nyomo
kon haladnak, boszorkányosán keverve az e világiakat a nem e világiakkal, 
az orosházi .Kie-hépíőiskola száműzte munkatervéből a „hívő" gazdát és 
gazdaasszonyt nevelő különböző gyakorlati útmutatásokat (gyümölcsfaápolás, 
lótenyésztés, csipkeverés, egészségügy, csecsemőápolás stb.), száműzte a 
néphagyomány pogány világát, nem oktat — jó egyháztagokat akarva szál
lítani, — gyülekezeti munkák végzésére (gyermek-munka, felnőttek közti 
munka) sem. Isten igéjéé az egész nap, és amikor délutánonként pl. a világ- 
történelem jelentős és tanulságos fordulópontjaira néznek, Isten szemével 
néznek reájuk, amint erre látásukat a próféták, az evangélisták, Auguszti- 
nusz, Luther, Bunyan stb. nevelgetik. A történelemre, mely az idővet egy, 
úgy tekintenek, mint az örökkévalóságból kiszakadt, de abba újra beltorkolló, 
azaz megszűnő jelenségre, mely büntetésül lett, de egyúttal kegyeimül is.

Minden, a Kiével kapcsolatos fenti megállapításra áll az, amit Pál 
a Fii. 3, 12—14-ben önmagáról mond. Nem mondjuk, hogy már elértük 
volna,. . . ,  hanem. igyekszünk, hogy el is érjük, amiért meg is ragadott min- 
kei a Krisztus Jézus.

Tudjuk, hogy munkánk egyházi munka, az Isten ekklésiájának mun
kája, ezért haladunk a megkezdett úton célegyenest előre. Nem. vagyunk 
szekta, amellyel önmagukat ijesztgetik a hivatalosak. Párt sem vagyunk, 
amely váddal az Élő Víz-felelős szerkesztője próbált nemrég megbélyegezni 
minket, sokak helyeslésétől kísérve, valószínűleg az I. Kor. 3, 4—5-re gon
dolva. Nem bánt minket az sem. ha megmosolyognak azért, hogy egy kies, 
laikus parasztfiú vagy inasgyerek különbséget tesz bibliaolvasásában a szel
lem és a lélek között vagy a sarx és soma között, vagy hogy nem cseréli 
össze a katabolé kosmou-t a ktisis kosmou-val, melyet még Karner Máté 
evangéliuma is összezavar. Igen sokan, még felelős helyekről is „csácsognak 
ellenünk gonosz szavakkal* (III. Ján. 1, 10.). Sőt részünk volt már gyüle
kezetből, egyházmegyékből, kerületből való „kivetésben* is (III. Ján. 1„ 10.).

Vizsgálják meg az ítélkezők önmagukat és munkájukat! Vájjon ami
ben minket megítélnek, nem önmagukat kárhoztatják-e? (Róm. 2, 1. és kk.)

A lelki, a pszichikus ember, kiről Jak. 3, 15. nem éppen hízelgőén még 
azt is jelzi, hogy földi, ördögi, nem foghatja meg Isten pneumájának dol
g a it.... meg nem értheti. . (I. Kor. 2. 14.). Az egyház pedig és az elágazó 
egyházi munkák pneumatikus természetűek. Vajda Aurél.
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Az excommunicatióról
szóló római katolikus tanítást ismertette összefoglalóan számunkra S. J. a 
„Lelkipásztorban." Az volt a célja, hogy a napi pciitikai harcokban is szereplő 
kifejezést megmagyarázza és óvjon bennünket evangélikus lelkészeket, 
nehogy az excommunicatióról való téves nézetek tervezgetésre csábítsanak 
az egyháziegyelem terén.

Evangélikus keresztyén tanításunk szerint, egyetemes keresztyén hit
tapasztalat következtében az egyházfegyelem azonban igeszolgálat és nem 
büntetés. Evangélikus egyházfegyelmünk biblikus bázisa nyilvánvalóan iga
zolja ezt: Máté 18. 15—18; II. Thess. 3, 6. 14; I. Thess. 5 ,14; I. Kor. 5, 13; 
Jakab 5, 19—20; Judás 22, 23. stb. Az egyházfegyelem igeszolgálat jellegét 
a cikk is tükrözi. Tagadja azonban a megnyilatkozás a fegyelem végső 
következményeinek a megvonását: azt, hogy az igehírdető lelkipásztornak 
tisztéből kifolyólag (suo iure!) van joga és kötelessége bűnöket megbocsátani 
és megtartani. Ezt nyilván összetéveszti ,,a külön papirend hatalmára épített 
üdvésségosztó berendezkedéssel”, ami azonban a római gyakorlatnak is vul
gáris protestáns bírálata csupán.

Egyházi tanításunk szerint Isten igéjének oidozó és kötöző hatalma 
érvényesül általában mindenki számára a „tisztán és igazán hirdetett igében”, 
individuális, személyes értelemben pedig az áldozat szolgáltatásában és annak 
megtartásában. (C. A. XXVIII.) Az oldozat megtagadásának a jogosultságát 
(retinere peccala) mind a két Káté és különösen nyomatékosan pedig a 
Schmaikaldi cikkek VII. és IX. (De clavibus, de excommunicatione) cikkei 
juttatják kifejezésre. Sok tanulságul szolgál Melanchton terjedelmes irata is, 
amely hitvallást könyvünkben található és amely hitvallás tekintélyével bír 
fDe potestate et primatu papae tractatus). A Cikkek „vera et christiana” 
excommunicatióról beszélnek és csak attól óvnak, hogy Világi büntetésekkel 
elegyítsük a fegyelem gyakorlását. Ettől a korszerű figyelmeztetéstől telve 
vannak a XVI. századi hitvallásaink. A C. A. magvasan így tanít:
.......impios, quorum nóta est impietas excludere a communione ecclesia,
sine vi humana, séd verbó“. „ . . .é s  az istenteleneket, akiknek istentelensége 
nyilvánvaló, az egyház közösségéből kizárni nem' emberi erőszakkal, hanem 
az igével.“ (XXVIII.)

Hitvallásaink ilyen értelmezését találjuk meg azok legmeggyőzőbb 
kornmentáraiban a XVI. századi rendtartásokban, amelyek az elvi tanítás 
gyakorlati illusztrációi. Mindegyik rendtartásban ott van az excommunicatióról 
vagy „Bann”-ról szóló fejezet, amely a lelkipásztor kezébe helyezi a kulcsok 
hatalmának a gyakorlatát pozitív formában az oldozat szolgáltatásában és 
negatív formában az excomnmnicatió-ban, amely az egyházfegyelmi eljárás 
végső, stációja. Ez a gyakorlat szilárdult meg a rituálékban és agendákban 
egyaránt. Legbecsesebb forrásértéke talán Veit Dietrich, Luther famulusa 
agendájának van (Agendbüchlein 1543.) Mellette Brenz János kátéja (1551.) 
képviseli talán leghívebben és legteljesebben az egyház hitvallásos tanítását. 
Mind a kettőben nyomatékos figyelmeztetés van arra, hogy az oldozat mel
lett a kötést is gyakorolni kell! Hazai forrásaink között Bornemisza Péter 
és Gerengel Simon írásaiban, valamint még az 1699-ben megjelent Lutherá
nus Magyar Agendában is megtalálhatjuk egyebek mellett hitvallásos tanítá
sunk kifejtését. Az óegyházban előbb a kötözés alakult ki és annyira egy
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oldalú volt, hogy a dogmafejlődés során döntő ereje lett Ambrósiusnak 
Cyprianússal szemben való érvelése: Qui solvendi ius non habét, nec ligandi 
babét! Ma, mint ebből a közleményből is látjuk, fordított a- helyzet. Az 
oldozat jogosultsága mellett a kötözés szorul háttérbe és azért azt kell 
mondani: aki a kötözést nem gyakorolja, nem gyakorolhatja az oldozatot sem.

Ide tartozik mostmár az a részletkérdés, hogy evangélikus értelemben 
ti reverzális mlás bűn-e és jogosull-e vele kapcsolatban az lirvacsorátóI való 
eltiltás? S. J. óva int bennünket az úrvacsorától való eltiltástól,* mert sze
rinte az csupán a római gyakorlat: példájából, mint hamis dolog érvényesülhet 
evangélikus talajon és „minden más teológiai meggondolást felfüggesztve” 
a cikk, ennek a „módszernek” a sikertelenségét emlegeti. A siker szempont
jából különbözők a tapasztalatok és ezért különbözők lehetnek a vélemények 
Is. Mi azonban a hittudományi igazságot keressük! Sokat lehetne arról 
beszélni, a mai empirikus egyházi helyzetünket szem előtt tartva, hogy hol 
es mikor, milyen adott feltételek mellett gyakorolhatjuk az igehirdetésnek 
es a lelkipásztorkodásnak ezt a módját. Finomabb és otrombább formában 
széles gyakorlat alakult már ki. Evangélikus keresztyén gyülekezetben, 
evangélikus lelkész természetszerűen csak az igéhez kötött lel kiisme re téré 
hallgathat és követheti azt a meggyőződését, hogy a reverzális adás bűn 
és az ilyen bűn következményeit nem vállaló testvéreit távol tartsa az 
úrvacsorától. Lelkipásztori felelősségünk parancsolja ezt a lelkek üdvössége 
érdekében! A reformátor Luther még 1539-ben —- pályája végén — is 
gyakorolja mint igehirdető lelkipásztor ezt a kötelességét. A maga ment
ségére. a bűnös üdvössége iránti, felelősségen kívül azt mondja: „Hogyan 
lehetek más embernek bűnében részes, elég nekem a saját bűnöm Hogyan 
jönnék hozzá, hogy mások bűne miatt elkárhozzam?!”

Szent Ágostonnal fejezem be: fn ecclesia non valet, hoc ego dico, hoc 
tu dicis, hoc ille dicit, séd haec dicit Dominus! Az Ür pedig világos útmuta
tást adott egyházfegyelmi gyakorlatunk számára és nyilvánvaló ez az egyház 
történetéből is. A reverzális kérdésében az egyházfegyelmezés ügyét pedig 
döntsé el — legfőbb ideje, — az egyházi felsőbbségünk. Kun-Kaiser József.

* S. J. —saját kijelentése szerint — reverzális nyújtás esetén hajlandó 
helyet adni az úrvacsorától való eltiltásnak, de nem de iure divino, hanem 
de iure humano, — azzal a megfontolással, hogy amiképpen a konfirmációval 
jogosítványt adunk az úrvacsoravételre, ügy azt meg is vonhatjuk. (Szerk.)

_
K i  Evangélikus Hittudományi Kar soproni teológiai konferenciája

június 29-től július 8-ig tartott. A konferenciáról részletes beszámolót nem 
közlünk, mert az előadások anyaga külön kiadványban megjelenik. Komoly 
teológiai élményt jelentett Bring svéd professzor aktuális dogmatikai előadás- 
sorozata: „Áz egyházi es világi hatalomról szóló evangélikus tanítás és az 
amszterdami konferencia”, „Az evangélikus egyház tanítása a Bibliáról", 
„Az egyház evangélikus (lutheri) értelme”. Még három északi megnyilat
kozást hallhattunk: Az egyház aktuális teológiai kérdései Norvégiában 
(Seland), Dániában (Zeuthen Mogens), Finnországban (dr. Molnárné Helkiö 
Elmi). A magyar előadások (dr. Deák János, dr. Kiss Jenő, dr. Wiczián Dezső, 
dr. Nagy Gyula, dr. Jánossy Lajos, dr. Schulek Tibor. dr. Karner Károly. 
Budákéi Oszkár, Bácsi Sándor, dr. Sólyom Jenő, dr. Podmaniczky Pál, 
Zulauf Henrik szintén az összefoglaló „egyház”-témához kapcsolódtak. Homi- 
letikai munkaközösséget vezettek: Scholz László, dr. Kosa Pál, Tarján Béla, 
Budaker Oszkár. Így ünnepelte az Alma Mater munkával a jubileumát.
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Közöljön-e kész prédikációkat előre a Lelkipásztor?
Márciusi számunkban vetettük fel a kérdést. Kértük azt is, hogy 

minél több leikésztestvér írja meg nekünk röviden álláspontját. A beérke
zett válaszok lassan gyűltek s így csak most ismertetjük azokat.

I g e n
Nagy István, Ostífyasszonyfa:
A magam részéről a kész prédikációk közlése mellett foglalok állást. 

Egészen röviden csak annyit fűzök hozzá véleményemhez, hogy ha vannak 
olyan „jó memóriájú* testvérek, akik „képesek" más prédikációját meg
tanulni és elmondani, azokat az eddigi szokástól az sem fogja viszatartani, 
hogyha a Lelkipásztor nem közöl kész prédikációkat. Legfeljebb keresnek 
és bizonyára találnak másutt. Hiszen van elég régebben megjelent beszéd
kötet. S ha csakugyan akadnak ilyenek, akkor azt a gyülekezetét tesszük 
meg szegényebbé, amelyik ' mégis csak hallhatott volna egy jobb beszédet 
akkor, ha „szpikere" történetesen hozzájuthatott volna!

Kovács István, Csönge:
  Előrebocsátom, hogy én még soha senki prédikációját el nem mondtam. 

Hallant azonban eleget hallottam személyesen is. mástól is, hogy testvéreink 
mások beszédét szóról-szóra adták elő. Magam határozottan jelesnek tartott 
társaimtól is hallottam személyesen. Egyiküknek pl. az volt a véleménye, 
ha ö Ravasz beszédét mondja el egyik vasárnap szóról-szóra, másik 
vasárnapra is erősen kell igyekeznie, hogy rendkívül silány módon ne beszél
jen. Másiknak pedig az volt a véleménye, hogyha ő a hires igehirdető beszé
dét betanulja, számára ez egyenesen komoly élmény. Olyan, min.t mikor a 
művész egy. Liszt-darabot tanul be és ad elő. Nekem is az volt a vélemé
nyem, hogy azért ez nem ugyanegy, de lehet rajta gondolkodni. Azt állít
hatom, hogy a gyülekezet, melyik ezeket a prédikációkat hallgatta, épült 
rajtuk. Rám magamra is nagyobb hatást .tettek, mint amikor csak olvastam 
őket. Talán több szolgálatot is teljesítettek, mint helyükben egy a híveket 
le nem kötő gyengébb beszéd.

Elgondolásom ez: A Lelkipásztor hagyassák meg a mostani tormájá
ban. Ne hozzon kész. prédikációkat. Mellette, alakul jon egy másik lap. ha 
elegendő előfizető jelentkezik. Ez aztán hozzon gondosan kidolgozott beszé
deket. Elsősorban a kijelölt textusokról, azonkívül délutáni s egyéb alkal
makra írásmagyarázatokat. Lehetne az új lapnak kapcsolata a Lelkipász
torral, de alakulhatna külön is. Fogjanak össze azok, akik legjobban hiányát 
érzik. Ha igaz értéket fog képviselni, azt hiszem, a lelkészek többsége elő
fizet rá.

Kincses Lajos, Balassagyarmat:
Jó és célravezető lenne az előírt perikópák alapján kész igehirdetése

ket közölni. Mégpedig azért, mert vannak lelkésztestvérek, akik a sokszor 
nehéz igerészek előtt megrettennek s akiknek bizony „mankó* kell, hogy 
híveiknek teljességgel tolmácsolhassák Isten üzenetét. Sokan még a textus 
főgondolatát se tudják megtalálni és a racionalizmus korához hasonlóan 
mellébeszélnek. Kész prédikációkat a most előírt eisenachi perikoparendszer- 
hez nem találnak, s így sokszor félreteszik az előírt igét, mást vesznek elő, 
olyat, amelyhez forrást találnak. Megesik, hogy a lelkész más elfoglaltsága 
nijatt nem tud kellőkép és kellő időben a szöveg tanulmányozásához fogni 
és így a gyülekezet nem épülhet és nem örvendhet az evangélium üze
netének. Mindezt a hiányt nem pótolja az a tudományos exegczis. melyet
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a Lelkipásztor most megjelentet,'sem az a mutatóba időnkint közölt egy-egy 
prédikáció.

Ha a kész prédikációk közlése bármilyen oknál fogva lehetetlenné válna, 
úgy olyan közbe vető' megoldást is lehetne találni, hogy a Lelkipásztor kö
zölne minden textushoz legalább egy-két distribuciót és esetleg rövid váz
latot, melyet ki-ki saját gyülekezetének szempontjai és szükségletei szerint 
dolgozhatna ki, természetesen már könnyebben, mintha az alapvető munkát 
egymagának kellene elvégeznie.

Fónyad Pál, Iharosberény:
A készüléshez, meditációhoz igen-igen jó segítséget adtok a jelenlegi 

módszeretekkel. Valóban erre elengedhetetlenül szüksége van minden igehir
detőnek, aki komolyan akar készülni szolgálatára. Mégis azonban meg kell 
mondanom azt is, hogy mint falun élő lelkész, akinek nagyon ritkán adódik 
alkalom egy másik szolgatársát hallgatni, lelkileg, a lélek elmélyülését és 
gazdagodását illetően kívánatosnak tartom, hogy ha már kész prédikációkat 
nem is hoztok, legalább a tudományos előkészítés kapcsán a teljes gyakor
latiassággal és minden gyülekezet életét tekintő igehirdetői készséggel pré
dikációvázlatokat is közöljetek. Én a Te helyedben nem riadnék vissza kész 
prédikációk közlésétől sem, mert aki olyan gyarló, hogy nem tud egy pré
dikációt elkészíteni, a cél érdekében segítsetek rajta: adjatok kezébe kenye
ret, hogy megegye, nehogy éhen haljon ő és a gyülekezete. Ne félj annyira 
a plagizálástól. Én képtelen lennék másét megtanulni, de velem együtt 
sok testvérünk és mégis közben szeretném tudni, hogy például bármelyik 
városi lelkész, aki a falusi gyülekezetek életét csak hallomásból ismeri, mit 
is tudna mondani, vagyis hogyan tudná apróra váltani a husvét hatalmas 
tényét és a pünkösd döntő jelentőségét. A Lelkipásztorban közölt kész pré
dikációból sokat kaptam. Nemcsak egymás hite által kell erősödnünk, hanem 
egymás tudása, tapasztalata, készsége minden bizonnyal áldást jelentene 
számunkra.

Dr. Bányai Béla, Várpalota:
A kész prédikáció mellett foglalok állást, még akkor is, ha egyesek 

talán Tesajnálolag „a más típusú papok” közé sorolnak, s akkor is, ha az én 
véleményem nean is lesz „méltó* a lelkészi közvéleményhez. Bár itt meg kell 
jegyeznem, hogy a lelkészi közvélemény meggyőződésem szerint közelebb 
van az én álláspontomhoz, mint az ellenkezőhöz. Csak az a baj, hogy nincs 
mindenkinek bátorsága nyíltan is színt vallani, de talán nem is csoda, mert 
esetleg rásütik azt a bélyeget, hogy .nem igazi igehirdető*. A cél érdekében 
azonban én még ezt is vállalom.

A lelkész legnagyobb felelősséggel járó szolgálata az igehirdetés. Ha 
meggondoljuk, hogy emberi lelkek vannak reánk bízva, akiknek az örök
élete talán azon dől el, hogy mi hogyan hirdettük előttük az Isten igéjét, 
szinte össze kell roskadnunk. Tudjuk, hogy az ember hit által igazul meg, 
s a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Éppen ezért felelős
ségünk tudatában minden igehirdetésünk alkalmával elsősorban arra kell 
gondolnunk, hogy a hitet hogyan tudjuk a legjobban felkelteni és erősíteni 
híveink lelkében.

Igehirdető szolgálatunk azonban nemcsak nagy felelősséggel, hanem 
nagy fáradsággal is jár. Ma már minden lelkésznek olyan sokirányú elfog
laltsága van, hogy a meditációra, a prédikáció elkészítésére csak nagyon 
kevés idő áll rendelkezésére. Nem igaz az, hogy a lelkésznek havonta csak 
négy prédikációt kell írnia, hanem nagyon sokszor hetenként is 6—8 pré
dikációt kell mondania. De nemcsak ez a munkája, hanem hitoktatás heti 
10—15 órával, adminisztráció, számadások készítése, híveinek látogatása s 
híveinek a lelkészi irodában türelmes meghallgatása. Ilyenkor bizony nagy
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előnyt jelent számunkra, ha elővehetünk egy-egy megfelelő prédikáeiót, nem 
azért, hogy szóról szóra betanuljuk, hanem hogy gondolatai által újabb gon
dolatokat ébresszen bennünk. Egyik professzorom mondotta: Csak a z'seni 
tud mindig önmagából termelni. Mi pedig — valljuk be őszintén — nem 
vagyunk mindannyian zsenik! A régiek sokkal őszintébbek voltak e tekin
tetben, nem szégyelték bevallani, hogy másoktól is mernek tanulni. Sőt olvas
tam püspöki és esperesi jegyzőkönyveket, amelyekben egyenesen előírták 
a lelkészeknek, hogy milyen prédikációs könyveket használjanak. Nem hiszem, 
hogy volna közöttünk olyan, aki még soha ne használt volna fel idegen 
gondolatokat. Ha nem magyar forrásból merített, de merített német, finn, 
svéd, angol stb. forrásokból. Vessük le azért hüpokrita álarcunkat, mert 
Jézus a képmutatókat mindig a legsúlyosabb szavakkal illette.

De a kész prédikációk mellett török pálcát azért is, mert sok lelkész
nek nemcsak ideje, de tehetsége sincs ahhoz, hogy önállóan prédikációkat 
készítsen. Ez magában véve még nem elviselhetetlen hiba, mert Istennek 
nen> tudós, hanem hívő szolgákra van szüksége. Olyan embernek pedig 
aki nem tud a maga lábán járni, erkölcsi kötelességünk, hogy hóna alá 
nyúljunk és „mankót" adjunk a kezébe. Gondoljuk csak meg, hogy melviken 
épül inkább a gyülekezet, az eredeti rossz, vagy az idegen forrásokból szár
mazó jó prédikáción? A cél pedig nem lehet egyéni tudásunk fitoktatása, 
hanem a gyülekezet építése. Jó prédikáció elkészítése nem is könnyű dolog. 
Szerkesztő testvérünk is elismeri, hogy exegézist könnyebb volt adni, mint 
meditációt és homilézist. Ez utóbbival volt mindig ,,a legelégedetlenebb." 
Pedig ha ezt egy ilyen tudós lelkésztestvérünk, aki igazán benne él a leg
mélyebb teológiai tudományokban, nem tudja megelégedésére elvégezni, 
hogyan tudhatná akkor egy olyan szegény gyakorló lelkész, aki tudományos 
teológiai műveknek nem juthat közelébe. Kommentárokat nem tudunk venni, 
mert nincsenek, vagy nem tudjuk megfizetni őket, pedig valamire mégis 
csak kellene támaszkodni. S az a tény, hogy a régi Lelkipásztor kész pré
dikációival szemben olyan sok kritika merült fel, szintén azt mutatja, hogy 
még a kiváló lelkészek is, mert hiszen csak a kiválók kiváló prédikációit 
közölték le, milyen sok rossz, használhatatlan prédikációt készítettek. Hát 
akkor hogyan tudnának Isten együgyű, egy talentumos szolgái jó prédi
kációkat készíteni? Ezért bizony szükség van egymás támogatására.

Ez a meggyőződés nemcsak az én szerény véleményem, hanem nagyon 
•sok lelkészé. Szerkesztő testvérünk is megjegyzi, hogy a múlt évi dunán
túli egyházkerületi Lelkészegyesület közgyűlésén „meglepően sok felszóla
lásban szinte elemi erővel jelentkezett az igény teljes szövegű vasárnapi 
prédikációk olvasására a Lelkpiásztorban." Ha tényleg ez az igény, akkor 
bizonyára azért jelentkezik olyan elemi erővel, mert szükség van reá, ha 
pedig igy van, akkor félre kell tenni minden hiúsági kérdést, s az igényt 
kell kielégíteni. Nem tudom megérteni, hogy ezen igény kielégítése miért 
késztetné a lelkészeket „az igehirdető szolgálatban való hűtlenségre?" Mert 
hiszen a lelkész az igével való személyes tusakodást akkor sem kerülheti el, 
ha készülése közben forrásmunkát vesz igénybe. És ha csakugyan ilyen 
igény jelentkezik a kész prédikációkra vonatkozólag, akkor a Lelkipásztor
ban való „helyszűke" sem lehet kifogás. Találni kell valamilyen megoldást 
A püspöki körlevelet lehet külön is kiadni, s egyes cikkeket^ le lehet közölni 
vagy a Harangszóban, vagy az Evangélikus Teológiában. Tehát egy kis 
jóakarattal és szeretettel, ami hála Isten szerkesztőnkben megvan, mindent 
meg lehet oldani. És mi gyakorló lelkészek várjuk is a megoldást!
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N e m
Takács János, Hódmezővásárhely:
A kész prédikációra vonatkozólag az a nézetem: „álló víz” kísértését 

rejti magában. S ha élő vizet nem ad a „kútfő*, akkor inkább semmit. Igen 
hasznosak a jelenlegi textusfeldolgozások.

Túrmezei János, Gérce:
Semmiképpen nem tartanám helyesnek, ha a Lelkipásztor kész prédi

kációkat közölne.
Bencze Imre, Pesterzsébet:
Nagyon helyes az utólagos közlése a kész igehirdetéseknek. En magam 

is, egyszer s másszor előveszem két-három hetes, akár egy éves prédiká
ciómat és így is sokat épülök, hát ha még másvalakiével is össze tudom azt 
hasonlítani. — Párhuzamosan ezzel azonban a „Postilla* gyűjteményt is 
várom!

Krecsák Kálmán, Nyíregyháza:
Helyesnek tartom a Lelkipásztor eddigi vonalvezetését s a fenti kér

désben elfoglalt álláspontját! Helyes, hogy alkalmilag közöltök olyan beszé
det, mint amilyen a decemberi és a februári számban voltak a Berggrav és 
Szabó-féle beszédek. Hogy a másik igény is kielégíttessék, lenne egy javas
latom. Minden számhoz adjatok egy prédikációs mellékletet, azok számára, 
akik ezt kérik és előre be is küldik á kiadás költségeire megállapított külön 
díjat. Gondolok a reformátusok által régebben kiadott rádióbeszédekre, ame
lyeket istentisztelet után írásban is megkaphatott az igehallgató. Nem előre 
kidolgozott beszédek lennének ebben a kiadványban, hanem már elhangzott 
s gyorsírással lerögzített élő beszédek. Így alkalmunk volna látni, hogy mi 
valósul meg az „Igehirdető műhelyéből*, amely az előkészítésben igazán 
komoly munkát végez. Ennek igazán nem volna technikai akadálya s a már 
meglévő szép számú munkaközösségek vállalnák a munkának ezt a részét, 
is. A gondolatot csak megpendítettem, mégis jó lenne valamilyen formában 
ezt a gondolatot megvalósítani. Tanulságul és tanúságul szolgálna!

Józsa Márton, Főt:
A kész prédikációk közlésére vonatkozó kérdéssel kapcsolatosan a vála

szom: nem!
A fejér-komáromi evang. egyházm. lelkészegyesületi elnöke:

A tegnap Tatabányán a lelkész-testvérek teljes számú részvételével 
megtartott lelkészegyesületi összejövetelünkön felvetettem a „Lelkipásztor*- 
ban közlendő prédikációk kérdését is s az a vélemény alakult ki, hogy a 
Lelkipásztorban az egyházmegye lelkészi kara a teljes prédikációk közlését 
nemcsakhogy nem tartja szükségesnek, de egyenesen károsnak ítéli. Leg
feljebb már elmondott prédikációkról lehet szó időnként, amiből megláthat
juk, hogyan kell egy-egy textusról az adott helyzetben prédikálni.

Oroszlány, 1948 április 29. Milán János leik. e. elnök.
Heib J. István, Keszőhidegkút:
A „Kész prédikációk a Lelkipásztorban?* közöltekre, mint Jugoszláviá

ból menekült lelkész, ki egész könyvtárát elveszítette, csak a következőket: 
Az „Igehirdető műhelyéiben kidolgozott előírt textusokért nagyon hálás 
vagyok. Nem szeretném őket nélkülözni. Szívesen látnám azonban, ha illuszt
rációkat is közölnének. Miután azonban eddig csak németajkú gyülekezetek
ben munkálkodtam, szívesen olvasom a kész prédikációkat is. Elsősorban 
azonban mégis nem kész prédikációkat várok a Lelkipásztorban.

Mckis Ádám, Békéscsaba:
Nem tartom szükségesnek kész prédikációknak a Lelkipásztorban való 

megjelentetését. Elegendőnek és szükségesnek tartom azonban, a most meg
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alakult munkaközösségek beküldött meditációit, — legfeljebb arra lehetne 
kérni azokat, hogy „az alápige mai mondanivalóját* igyekezzenek pontokba 
foglalni, különben könnyen lesz szétfolyó.

Győri János, Nagytarcsa:
A feltett kérdésre a leghatározottabban osztom álláspontodat, azzal a 

megjegyzéssel, hogy mindig adjanak a feldolgozások utalást az egyházi idő
szak jelentőségére. Azt is helyeslem, ha egy múltban elmondott igehirdetés 
közöltétik.

Tarjáni Gyula, Balassagyarmat:
A magam részéről nagyon helytelennek tartanám csupa kész igehirdetés 

közlését. A havi egy beszéd közlését is csak úgy tartom jónak, ha olyan- 
igehirdetést közölnek, amit már elmondtunk. Most például a következő vasár
napi textus van feldolgozva. Nem merem megnézni, nehogy Dedipszky gon
dolatai nagyon befolyásoljanak. A prédikációnak úgy kell kiszakadni belő
lünk. És ha a közölt beszéd csak azért van, hogy megnézzük egymás mód
szerét, akkor ne hozzátok kísértésbe az embert olyan beszéd közlésével, 
amelynek elmondása még előttünk áll. Módszert lehet tanulmányozni régibb 
textusú prédikáción is. Vagy ezzel a más típúsú papoknak akartál kedvezni, 
hogy csak 3 prédikációt kelljen írniok havonta?. . .  (Már megjelent ez a 
megjegyzés a márciusi számunkban. — Szerk.j

Túróczy Zoltán püspök, Nyíregyháza:
Az igehirdetőnek nagy kísértése sokszor az óember lustasága, sokszor 

a beképzelt rutin, sokszor a szolgálati alkalom lebecsülése, néha az idő hiánya 
miatt az, hogy elnagyolja az igehirdetésre való készülést. A kész prédiká
cióknak a Lelkipásztorban való leközlése ezt a kísértést növeli. A Lelkipász
tor tehát ne adja fel azt az elvi álláspontját, hogy kész prédikációkat nem 
közöl.

Emellett, természetesen egy-egy kidolgozott minta a feldolgozott anyag 
és a kitusakoáott üzenet formába öntésére jó tanítást és útbaigazítást adhat.

Budaker Oszkár egyetemi tanár, Sopron:
A márciusi számban kutatod a közvéleményt a kész prédikációk köz

lésének kérdésében. Egészen röviden: nem kell ilyeneket közölni! Nagyon 
megfelelőnek és helyesnek tartom a segítésnyujtásnak azt a módját, ahogyan 
azt a munkaközösségek munkába állításával megvalósítottad. Ennek sok
szoros áldására nem terjeszkedem ki, csak hangsúlyozom azt.

A kész prédikációk közlése ellen elfoglalt álláspontom indoklására 
csak ennyit: 1. még kényelmesebbé teszi az amügyis kényelmes lelkészt;
2. az önállóan készülő lelkészt is könnyen túlságos módon befolyásolja és 
meggátolja egyéni munkájában; 3. nem is az a segítség, amilyennek lát
szik, mert tapasztalatból tudom, hogy a megrendelésre folyóirat számára 
készített prédikációkból hiányzik az a spontán frisseség, amely inkább meg
van akkor, amikor az ember az általa ismert gyülekezete számára dolgozik.

Összegezés
1. Az elvi kérdésben megoszlanak a vélemények. Egyházunkban igen 

jelentős súlyt képviselő szolgatársak vallják a határozott „nem* álláspont
ját, viszont sokak részéről erőteljes óhaj az „igen.*

2. Megegyezünk mindnyájan abban, hogy a) homiletikai példának, min
tának közlése jó szolgálatot tesz; b) a Lelkipásztortól helyszűke miatt is 
függetlenített, új posztiilás-kötetre vagy posztillás-füzetsorozatra szükség 
van.

A Lelkipásztor a válaszok összegezése alapján:
1. folytatni kívánja a homiletikai példák közlését, hogy láthassuk egy

más igehirdető módszerét, s tanulhassunk belőle;
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2. változatlanul szeretné az Igehirdető Műhelyét használhatóbbá tenni 
és mindenkivel megkedveltet™. A munkaközösségi munka lelkesedéssel talál
kozott, amit mutat, hogy önként is jelentkeznek egyre újabb munkaközös
ségek, feladatot kérve. A meglévő és dolgozó homiletikai munkaközösségek 
máris lassan behálózzák egyházunk' egész területét. A munkaközösségek fel- 
dolgozási módszere állandó javító változtatásra szorul, amin az egyes munka- 
közösségek is gondolkodjanak hiszen a jelenlegi irányelvek változtatásra 
szorulhatnak. Üjabban egyre erősebb lesz pl. az a meggyőződésünk, hogy a 
gyakorlati cél érdekében még tovább szűkítenünk kell az exegetikai’részt és 
növelnünk kell a homiletikai részt, az utóbbival szemben a több gyakorla
tiasság kívánalmával, esetleg a rövid vázlathoz való elérkezés lehetőségével. 
Az Igehirdető Műhelyének feldolgozásait különben akkor kedvelik meg majd 
a ma még idegenkedők, ha maguk is megkóstolják ennek a munkának az ízét 
és így a gyakorlatban veszik át az igehirdetésre való készülésnek a textusba 
belemélyedő módszerét.

3. A Lelkipásztor már tavaly fontosnak látta posztillás könyv kiadá
sát, azonban tervétől hamarosan kénytelen volt eláliani, mert tudomására 
jutott, hogy az „Élő Víz* már régebben megkezdte ilyen jellegű kötet össze
állítását, amelynek kiadására azonban még nem kerülhetett sor. Ez idő. 
szerint Zulauf Henriknék sorozatosan megjelenő, az egész egyházi esztendőt 
felölelő igehirdetése ugyanilyen hiányt pótol.

Szerkesztő.

S z é lh á m o s s á g  a z  Ú r v a c s o r á v a l
A szélhámosságnak legfájdalmasabb fajtájával ez év tavaszán találkoz

tam s a napokban hallottam, hogy az eset hasonló formában s a leírás szerint 
valószínűleg ugyanazon tettessel megismétlődött a szomszédos kis városká
ban is. Ez indít arra, hogy főleg a városi lelkésztestvéreim figyelmét fel
hívjam az újabban felbukkant csalásra!

Hivatalos idő előtti korai órában megjelent egy jó arcú asszony és a 
már serénykedő papnénak jelentette be, hogy atyja (név, utca, kor papírra 
jegyezve) halálos beteg, úrvacsorát kér. Máris sietnie kell, mert a beteg
nek csak órái vannak s még orvosságot is kell vinnie neki.

Majd itt hirtelen kónyörgőre váló hangon a gyógyszerkiváltáshoz segít
séget: pontosan 31 forintot kér, amit a mindenkin segíteni kész, könnyekig 
hatódott jólelkű papné, ha nagy gonddal is, de pillanatok alatt előteremtett 
s máris biztatja az apja iránti jóságától önelégült „kegyes hívőt*, hogy csak 
siessen, „nehogy rajta múljék valami*. El is tűnt pillanatok alatt, még a 
távozása irányát is nehéz lett volna megállapítani.

Elindulva a beteg felkutatására arra gondoltam, hogy valami idetele
pült családról lesz szó, mert a név, a megadott cím szokatlanul ismeretlen 
előttem. Vagy téves címzés, elírás történt?! Valóban alapos elírásról volt 
szó !... Érdeklődöm az utcában, utcanegyedben, semmi nyomravezető adat, 
Lelkiismeretíurdalásokat érzek: jobban kellene ismerni a n y á ja t... Valahol 
égy haldokló türelmetlenül vár reám, talán a lelkén, szeretne könnyíteni... 
Megbénító szomorúsággal ballagok hazafelé.. . míg egy ismerős hang: a 
református szolgálatos köszöntése riaszt fel. Palástja a kezén. Csatlakozva 
elmondja, hogy úrvacsorát osztani hívták egy idős férfihez (név, utca más), 
akinek a leánya orvosságra pénzt is kért; de ő új ember, nem tudja, jó 
irányba halad-e. Szíves útbaigazítást kér . . .

Rögtön átvillant az agyamon: testvér, azonos rászedés áldozatai va
gyunk mind a L etten!... Úgyis volt. Kollégám sem találta meg a betegét!

Milyen szomorú, hogy az Ür szent vacsorájának is vannak már lelki- 
ismeretlen vámszedői! Rónay Zoltán.
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V a sá rn a p i is k o la  a  s z ó r v á n y b a n
Hogyan lehetne egy ébredező leány csoportot a hitben megtartani, 

s a z  ige munkáját bennük valami módon maradandókig biztosítani? 
így adódoll kérdés az egyik oldalról.

Hogyan lehetne egy szétszórt gyülekezet gyermeknépét, rendszeresen 
az ige hatása alá vonni, és a technikai okokból elégtelenül megtartható 
szórványhií tanórák mellett valami más módot is találni a gyermekek 
Krisztushoz vezetésére? —adódott a kérdés a másik oldalról.

Szolgálatba kell állítani az ébredő leányokat a gyermekek megmeri 
lésére. — adott, a két kérdésre egy feleletet az Isten által támasztott 
szükség. S ezzel megindult a vasárnapi iskola. A leányok elmentek vasárnapi 
iskolai vezetőképző tanfolyamra, s nagy lelkesedéssel és szolgáltnivágyássai 
jöttek haza. Nemsokára alkalom is nyílt az első próbálkozásokra. Micsoda 
izgalmas leladal volt: odaállni a gyermekük elé és beszélni nekik Krisztusról! 
De azért egymásután megpróbálkoztak! megbirkózni a feladattal, és egyelőre 
az voll a szolgálat, hogy vasárnaponként felváltva foglalkoztak a gyermekek
kel egy iskolában a központi gyülekezetben.' Ekkoriban heti két előkészítő 
órát tartottunk. A hét elején megbeszéltük az igét, a hél közepére a leányok 
teljesen kidolgozva leírták a tanítást és a hét végére második megbeszélésre 
gyűltünk össze. A megjegyzésekkel megtűzdelt „dollgozat“-ot visszakapták, és 
« végső megbeszélés után megtanulták. Így ment ez hosszú hónapokig. Nagy 
szolgálatkészséggel és alázattal vetették alá magukat az irányításnak, s egy idő 
múltán már nem .volt szükség rá, hogy „dolgozat"-ot írjunk. Közben újabb 
munkások i« csatlakoztak hozzánk, s lassan megérett a kis tanítványi 
sereg a szétküldésre. A következő lépésünk volt a közelebbi szórvány
iskolákba a vasárnapi iskola bevezetése. Mostmár három csoportunk műkö
dött, Üjabb csatlakozások után felszaporodott a, vezetők száma 12-re, 
s egy vasárnap reggel a legtávolabbi szórvány iskolákban is felcsendült 
a gyermekének. Hat szórványba kettesével járnak a vezetők, mint vala
mikor az apostolok, s némelyik 3 km-t, más meg 8—9 km-t gyalogol vagy 
kerékpározik, míg eléri a szórványiskolát.

Tél van. Derékig érő hó fútta be az útakat. Elszántan és jókedvvel 
gázolják a. mély havat az erdőkön keresztül, de egy vasárnap sem ma
radnak el, akármilyen az idő.

Egy alkalommal vendége akad az egyik csoportnak. Beült a gyerme
kek mögé az iskolapadba egy presbiter bácsi, hogy meghallgassa, mit 
is csinálnak a leányok a gyermekekkel? Egy kicsit lámpalázas a vezető, 
de meg kell szokni a felnőtt vendígrt is. A gyermekek elbocsátása előtt 
számbaveszi a vezető a hiányzókat; a presbiter bácsi fülel, és megjegyzi 
a távolim) radottak nevét. Legközelebb a notórius mulasztókkal kézenfogva 
állít be. S attól kezdve vasárnap reggelenként a presbiter járja  a gyer
mekeket és toborozza őket

A tél egyre hidegebbé válik, hónapokig tartó -szénszünet népteleníti 
el a tanyai iskolákat is. H ittanórára képtelenség összeszedni a gyerme
keket. -De a vasárnapi iskola működik! Az iskola terem a szénszünetben 
egészen áthült ugyan, de a presbiter a saját otthonát nyitja meg a gyer-

’i
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mrkék előtt. „Valaki egyet befogad e .kicsinyek közül az én nevemben . .
A másik távoli szórványban is erre kerül sor, van olyan iskola is, ahol 
a másvallású tanító nem tűri meg a gyermekeket. Nem b a j! A kitasizí- 
totfcság és a túzrevalóban szegény tél ellenére is meleg- szobában éneklik a 
gyermekek: Kis madárka csicsergő... Sőt szaporodik a közönség. Fel
nőttek fs mind gyakrabban vendégeivé lesznek a vasárnapi iskolának. 
Rendszerint összejönnek a szomszédok, öregek és fiatalok, és áhítattal 
figyelik, hogy a 15—18 éves vezető hogyan hasogatja gyermeknyelven 
Isten beszédét. Honnan szerezte tudását — áJtnélkodnak — hiszen csak 
hat elemit járt?  Hej, ha én is fiatalabb volnék... — sóhajt a másik -  
de boldogok is ezek a mai fiatalok!

Vége felé közeledik a gyermekekkel való foglalkozás, s az apró 
emberkék kórusban harsogva szavalják az aranymcndást. De érdemes is 
ám megjegyezni, mert aki legelsőnek mondja el hibátlanul az aranymo-n- 
dást, vagy emlékszik a múlt óraira, az ka>p egy „gfrá"-t. Ha van három 
gírája, beváltja egy' 3 gírásra, ha ebből is van hárem, egy 9 garasra. 
S akinek sok gírája van, áz bárm it megvásárolhat érte a gyülekezet ira t
terjesztésében, mert a gíra jó pénz, h:« nem is jegyzik a tőzsdén árfolya
mát. Egy Luther-rózsa pl. 27 gírába kerül. S nincs nagyobb boldogság, 
mint az így megszerzett Luther-rózsát viselni!

A leányok szent szenvedélyei készülnek hétről-hétre a vasárnapra. 
Hétfő este tartjuk  előkészítő összejövetelünket. „Csak úgy' adhatsz m ás
nak, ha Tőle veszel” — ezért összejövetelünk első felében bibliaórát ta r
tunk a sorra kerülő ige alapján a magunk számára. Csak azután vesszük 
elő a vezérfonalat. Megpróbáljuk tudatossá tenni a vázlatban foglalt 
szempontokat és a tanítás felépítését. Ha több nézőpont lehetséges, leg
inkább kipróbáljuk a többi lehetséges megoldásokat is, és van úgy, hogy 
egészen máshol kötünk ki, mint ahova vezérfonalunk vezetne. Szeretnénk 
inkább uraivá, mint rabszolgáivá lenni a vezérfonalnak, de ez elég nagy 
feladat', különösen ha nem találunk jobb megoldást, mint amit készen 
kapunk. A nyárra éppen az a tervünk, hegy az önálló váz1atkészíté sbe 
belegyakoroljíuk magunkat, miután a nyáron nem támaszkodhatunk majd 
a vezérfonalra. A központban lévő vasárnapi iskolát a nyáron át is szeret
nénk összetartani és az összes vezetőkkel, mintegy gyakorlati szeminárium
ban, felváltva ebben a .csoportban gyakorolni a leggondosabb készülést 
és tanítást.

Csodálatosan bizonyította meg' Isten a mi ifjúságunk életében is, 
hogyha valaki fölébred és.h itre  jut, de önző módon csak magának való- 
keresztyén marad, vagy kényelmességből nem indul szolgálatra az Űrért, 
előbb-utóbb eleenyved hitében és visszaesik. Leányaink köziül többen 
mások is vettek részt .különböző konferenciákon, a legbiztatóbb megindu
lást m utatta életük "fegy darabig, s ma m ár az egyik erre, a másik 
am arra kallódik, a Biblia kiesett kezéből ennek is, annak is. Közösségi 
összejövetelen alig vagy egyáltalán nem látjuk őket. Hitben fejlődő és 
gyarapodó életet csak azok mutatnak, akik nem félnek a szolgálattól. 
Minden hivő hitében beáll néha a holtpont, s milyen katasztrofális ilyen
kor, ha nincs lendítőerő, ami tovább vigye. Ha valaki szolgálatban áll 
az Űrért, ilyen lendítőerővé lesz számára a szolgálat szent kényszerűsége.
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Kedvetlen vagyok? Nincs hangulatom a bibliaolvasásra? Kényszerítve 
vagyok reá, mert holnap tanítanom kell a vasárnapi iskolában! S kényszerű
ségből a kezembe veszem és egyszerre megint szíven talált az igével az 
Isten és isméi az Ö foglya vagyok.

  Ez csak egyik jutalma a szolgálatnak. Ha csak ez volna a célja a 
szolgálatnak, akkor a szolgálat öncél volna. Szolgálatunk célja az Ür, 
akit . a gyermekben is szolgálni akarunk. Örömünk az, ha a gyermek 
arcán az Úr képe és hasonlatossága ragyog fel. Boldog az, aki magáról 
mit sem tudva ebben a szolgálatban ég el. Lupták Gyula.

K Ö N Y V T Á R B A N
AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN. A ma

gyarországi ökumenikus egyházak bi
zonyságtétele a'z amszterdami világ- 
zsinat alkalmából. Az Ökumenikus Bi
zottság kiadványa. 460 lap. Ara kb. 
30 forint.

Az Egyházak Világtanácsának tanul
mányi osztálya az amszterdami világ- 
zsinat tárgyalási anyagának előkészí
tésére programmtervezetet dolgozott 
ki. Ebbe az előkészületbe kapcsolódtak 
bele a magyarországi ökumenikus 
egyházak ezzel a kötettel. A kötet 
felosztása nagyjából megegyezik a 
fentemlitett programmtervezet gondo
latmenetével.

A kötet összefoglaló témái: Isten 
terve, a Szentírás tekintélye, az egy
ház Isten tervében, Isten terve és az 
egyház időszerű bizonyságtétele, az 
egyház prófétai szolgálata, az egyház 
és a nemzetközi viszonylatok.

Örvendetes maga a könyv megjele
nése is, de különösen a benne talál
ható bizonyságtételek, aról, hogy egy
házi életünkben a Biblia felé való for
dulás milyen nagy méretű. Az „Una 
Sancta" szolgálata valóban csak úgy 
 lehetséges, ha mindegyik rész foko
zott mértékben merül bele a Biblia 
tanulmányozásába és így akar engedel
meskedni Istennek. De egyben ez a 

• saját egyházának legigazibb szolgálata 
is. Az igazi ökumenikus gondolatban 
az egyes részek értékeik megsemmi
sülése nélkül tudnak feloldódni. — 
Igen örvendetes, hogy a bizonyságte- 
vésekböi egységesen csendül ki az a

felismerés, hogy az egyház munkájá
nak gyülekezeti munkának kell lenni. 
Olyan gyülekezeti munkának, amely
nek összehívó ura az Isten. Ez külön
bözteti meg a gyülekezetét és egyhá
zat a világban minden mástól. Ha az 
egyház így dolgozik, akkor tud szol
gálni a világban a világnak is. Az 
Ökumenetől származik például az At
lanti Carta alapelve.

Áldjuk Istent, hogy a kötet megje
lenhetett és szolgálhattunk vele az 
ökumenikus világnak.

Mesterházy Ferenc.

MÁTYÁS ERNŐ Dr.: PÉTER ÉS 
JAKAB EVANGÉLIUMA. (Sárospata
ki Főiskola kiadványai, i. Dolgozatok" 
a bibliai theológiai tudományok köré
ből, 1. sz.) Sárospatak 1947. 8, 60 lap.

Ennek az értékes tanulmánynak a 
tárgya a Péter és Jakab leveleiben 
foglalt evangélium (maga a munka 
egyébként a szerzőnek rövidesen 
Svájcban is megjelenő, „Újszövetségi 
kijelentéstörténet” című, nagyobb mü
ve kiegészítése és folytatása).

Mindhárom apostoli levél és mind
hármuk evangéliumhírdetése rendkívül 
aktuális a mai keresztyén ember szá
mára. Péter első levelének egyháza a 
külső veszélyeztetettség állapotában él, 
erre való tekintettel is íródott (Néró 
kora!). A második Péter-levél szituá
ciója a .belülről fenyegető veszedelem (a 
transzcendenciát és a parúziát tagadó, 
immanens beállítottságú „keresztyén- 
ség” tévtana).. Végül Jakab levelének 
egyháza mindkét veszedelemnek egy-



formán súlyos nyomása alatt él: külső 
helyzete hasonló, mint az első Péter- 
leveiben, belső veszedelme viszont az 
eivilágiasodás, a világ elterpeszkedése 
az egyházban. Ennek a hármas szituá
ciónak a tükrében kerül hozzánk egé
szen közel ezeknek a leveleknek a 
mondanivalója Istenről, Krisztusról, a 
bűnről és a megváltott ember életéről 
itt a világban.

Az első levél középpontjában a 
kereszt áll. Isten atyai szeretete halál- 
bavívő szeretet! A kereszthalálon át 
vite a Fiút a dicsőségbe. A szenvedé
sek keresztjének felvállalása az egye
düli útja a tanítványnak is a mennyei 
dicsőségbe.

A második levél a hamis tanítások 
veszedelmével foglalkozik. Egy imma
nens és parúzia nélküli ál-keresztyén- 
ség igényli magának a keresztyén ne- 

x vet. Megállás vele szemben egyedül 
'  a Szentlélek indításából származott
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„prófétai szóban”, a kijelentett igében 
van.

* Jakab levelének centrális üzenete is 
egészen modern és nékünk szól. Isten 
az Or. Mi ,a bűn nyomorult rabjai va
gyunk. Isten törvényét (újszövetségi 
„törvény!”) egyedül a cselekvő (nem 
intellektuális, hanem szeretetben mun
kás) hit töltheti be. Nem posthumus, 
hanem eleven, újszövetségi, praktikus 
keresztyénség árad ebből a levélből! 
Világosan mutat rá a szerző a páli és 
a Jakab-féle evangéliumnak a megiga- 
zulás kérdésében való végső, gyöke
res azonosságára.

Hívja fel ez a rövid kis ismertetés 
a gyülekezetek munkásainak figyelmét 
erre a hasznos könyvre, ez a könyv 
pedig ennek a három, sokszor elha
nyagolt apostoli levélnek égető aktua- 

' litására!
Dr. Nagy Gyula-

„Ö t szót érte lem m el''
Bojtos Sándornak most megjelent, ISO prédikáció-vázlatot 
tartalmazó könyve előszavából.

A címnek választott páli mondás (I. Kor. 14, 19.) közlési alapeiv és 
teológiai hitvallás.

Közlési alapeiv; mely nemcsak a dolgozószobai vázlat rövidségét, de 
a templomi igehirdetésnek is megfelelő rövidségét, cicomázatlan stílusát 
foglalja magában. Manapság mind az, igehirdető, mind a gyülekezet idegi 
teherbírása e mellett érvel, nem szólva arról, hogy a profán és művészi 
élményközlés is elevenségét és korszerűségét éppen abban bírja, hogy egy 
képnél nem időz tovább, mint amíg a közölni szándékolt gondolat, vagy 
érzés az átlagtehetségű ember lelkében a mondottak során felmerül.

Ugyanez világosan teológiai hitvallás is. A dagályosság külsőségével 
együtt az újpietizmus sokszor ortodoxkülsejű túlzásai is idegenek tőlem 
Míg amaz formai, ez tartalmi holtsúlyával válhatik akadályává az evangélium 
közlésének egyháztagjaink többsége előtt.

Sokszor találja a lelkészt az igehirdetés alkalma fáradtan, indisponál- 
tan, irodai, anyagi, családi bajokkal tele. Ilyenkor szívesen ültetne le vala
kit magával szemben, és szívesen váltana lelkitársával baráti eszmecserét, 
mely elindítaná, eszmét adna neki. Ezt a szolgálatot kívánja nyújtani e 
néhány vázlat néha-napján pillanatnyilag tikkadt társaimnak. A sovány váz
lat a beszélő lelki tartalmával telik meg. újból-születésében okvetlen és szük
ségszerűen egyéni igehirdetés válik belőle. Egy sereg dologgal a szóló nem 
tudja magát azonosítani, egy sereg dolgot hozzátesz.
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A vázlatok tárgyszerűségéhez biztosan sok helyen szó férhet, sikerült-e 
azt mondani el az igéről, amit az igéről el kell mondani, vagy elténfergett 
a közlés és olyasmit beszél, amit éppen el lehet róla mondani. A korrekció 
itt társaimra vár. Mindenesetre igyekeztem az újrafelfedezett őskeresztyén 
és reformációi alapelv szerint hirdetni — Krisztust mindenütt —, sokszor 
azonban úgy, hogy az ugyancsak szóhoz jutó lélektani, vagy bölcseleti szem
lélődések mint kerítő háló húztak a cél, a megoldás felé a téma agyon- 
beszéiése helyett.

Arányosak-e a vázlatok? Némelyik úgy fest, mint a vízfejű gyermek. 
Ennek magyarázata az, hogy vannak fogalmi körök, melyek egy szó pen- 
dítésére ébrednek, és vannak egyéni mondanivalók, melyeket csaknem a 
közlés teljességében kell vázlatba foglalni. Ilyennek tekinthető elsősorban 
a bevezetés és a befejezés, ahol a szavakon is hangsúly lehet.

A mondatoknak néhol bekezdésekre tagolása arra mutat, hogy a szavak 
külön-kiiiön kifejtendő tételt képviselnek.

A vázlatok gondolatkörök szerinti csoportosítása mellett áttekinthető
ség kedvéért a feldolgozott alapigék a füzet végén bibliai sorrendben van
nak felsorolva.

Ht-ott megcsillan a vázlatok múló aktualitása. Ilyen esetekben ment
ségül és magyarázalul feltüntettem a szerzés dátumát is.

Bárcsak e sokszor mérlegre vetett, s most megvalósult terv, tehetne 
némi szolgálatot Isten országa minden áron való hirdetésében!

Bojtos Sándor.

A MAGYARHONI EVANGÉLI KUS LELKÉSZEK EGYESÜLETE
a nyár folyamán

k ét l e lk é s z e v a n g é l iz á c ió t
rendez.

I. BALASSAGYARMATON 1948 július 27— 30. napjain. (Elsősorban 
nógrádi lelkészek részére).

Az evangélizáció előadásokat Turóczy Zoltán püspök tartja „Zakariás, 
az Isten embere” (Lukács 1 5—25; 57—80.) címen. A sorozat részcímei-
1. Igaz és feddhetetlen. 2. Mégis kételkedik. 3. A megnémító hitetlenség.
4. a némaság alatt. 5. Bátor új kezdés, t). Hallelujah. 7. A látás. 8. Isten 
eltűnő embere.

A reggeli és esti áhítatokat Zászkaliczky Pál fóti esperes tartja 
„Ószövetségi evangélium” (Hóseás próféta) címen. Részei: 1. Elv.ész a tudo
mány nélkül való. (Hős. 4, 6.) 2. Elszakadtál a te Istenedtől (9, 1.) 3. Nem 
tud titeket meggyógyítani (5, 13.) 4. Térjünk vissza az Űrhöz. (14, 3.)
5. Ingyen kegyelemből (14, 5.) 6. Meggyógyít és bekötöz (6, 1.) 7. Szeretetet 
és nem áldozatot. (6, 6.) 8. Aratást készít (6. 11.).

A bibliaköri anyagot Schulek Tibor komáromi lelkész dolgozza fel. 
.,Hiszed-c ezt?” címen a következő 4 textusból áll: 1. A szűz fogan raéhében 
(Máté 1, 18—25 és Lukács 1. 26—38.) 2. Sarat tőn szemeimre és látok 
Lián. 9.) 3. Az egész Izrael megtartatik (Róm. 11.) 4. Megbocsáttattak a 
te bűneid (Máté 9, 1—8).
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Tudnivalók: Jelentkezni kell július 15-éig a balassagyarmati püspöki 
hivatalnál. Elszállásolásról a balassagyarmati egyházközség gondoskodik. 
Kötelezően csak három napra való kenyeret, cukrot és zsiradékot kell vinni. 
Kezdődik július 27-én reggel 9-kor.

2. GYENESDIÁSON 1948 aug. 24—27. napjain. (Országos lelkészevan- 
gelizáció.) 

Az evangélizáló előadásokat Szabó József püspök tartja. Cseleke- 
cieíek könyvének második fejezete alapján: .Jövel Szentlélek Or Isten!" 
címen: 1. A pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldetek. (1—13. v.) 
2. Meglelvén ők Szentlélekkel Kezdének szólni nyelveken. (1—13. v.j 3. Te 
tanitád régenten a prófétákat. Igazgatád ö nyelveket és írásokat. (14—21. v.)
4. Őrizz hamis tudománytól, Hogy mi ne tanuljunk mástól. (22—36. v,) —
5. Adjad megismernünk természetünket, Tekintsd meg szükségünket, kö
nyörgésünket. (37—41. v.) — 6. Mi szívünket megújítsa, Veszett erkölcsün
ket megjobbítsa. (37—41. v.) — 77 Plántáljon nagy egyességet. Igaz és 
szent szeretetek (42—47. v.)

A reggeli és esti áhítatokat Budaker Oszkár soproni, egyet, tanár tartja, 
összefoglaló cím: Én vagyok! 1. Az élet. (Ján. 14, 6.) — 2. Az igazság 
(Ján. Í4. 6.) — 3: Az út. (Ján. 14, 6.) — 4. A világ világossága. (Ján. 8, 
12.) — 5. Az ajtó. (Ján. 10, 9.) — 6. A jó pásztor. (Ján. 10, il.) — 7. Az 
élet kenyere. (Ján. 6, 35.) és A szőlőtő. (Ján. 15, 1.) — 8. Az Alfa és az 
Omega. (Jel. 1, 11.)

A bibliai anyagot Kovács Géza győri püspöki másodlelkész dolgozza fel. 
„Kívül harc, belül félelem" címen a következő 4 textusból áll: I, „Engedel
meskedjetek minden emberi rendelésnek". (I. Pét. 2, 13—17.) — 2. „Ha 
Krisztus nevéért gyaláznak titeket". (I. Pét. 3, 13—17; 4. 12—19.) — 3. 
„Istennek kell inkább engedni". (Csel 4, 1—22; 5, 17—33.) — 4. „Még egy 
kevés ideig nyugodjatok*. (Je l.'6, 9—11.)

Tudnivalók: Részvételi díj: 30 forint és a fejadag (1 kg. kenyérliszt, 
*/2 kg. fehérliszt, 10 dkg. zsír, 10 dkg. cukor, 6 drb. tojás). Jelentkezés 
augusztus 10-ig. Belmissziói Otthon, Gyenesdiás, Zala m. címen. Útikölt
ségre némi segélyt tudunk majd adni. de ezt a jelentkezéssel egyidejűleg 
kérjék a távolabbról jövő rászorulók. Hozzon magával ki-ki Régi Magyar 
Istenes Énekek-et. Érkezés augusztus 23-án estig.

Isten idén nyáron is elkészítette elcsendesedésünk alkalmait. „Áron is 
megvegyétek az alkalmakat, mert a napok gonoszak." (Ef. 5. 16.)

Üj munkaterületre hívja a Harangszó könyvkereskedés 
Lelkészeket! Szórványgondozókat! Iratterjesztöket!

Elkészült az új iratterjesztési egységcsomag. — Tartalma: változatos. 
Ara: 25.— Ft. — A 20% engedményt áruban adjuk. — A csomag tartalma: 
vallásostárgyú könyv kb. 10.— Ft-os keretben. Evangélizációs füzetek kb.
5.— Ft-os keretben. Igés levélpapírok, levelezőlapok, 2.50 Ft-os keretben. 
Bibliai jelzők 2.50 Ft-os keretben. Luther rózsa (férfi, női) 5.— Ft-os keret
ben. Zsebnoteszek, ceruzák, tollhegyek stb. 5.— Ft-os keretben.

Külön kívánságokat az összeállításnál készséggel veszünk figyelembe. 
Keresse fel, vagy írjon a Harangszó könyvkereskedésnek, Győr, Ráth 

Mátyás- tér 2.
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A Magyar Evangélikus Egyház Püspöki Karának Körlevele
Az Ür Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent

iéleknek közössége mindnyájatokkal!
Szeretett Munkatársaim!
41/XV/1947—48. szám. Egyházi javadalmazások községi pótadómentes

sége. Az 1886. XXII. te. 138. §-ának az egyházi javadalmasok részére a föld
adó után járó községi pótadó alól mentességet biztosító rendelkezése a 
7120/1946. M. E. sz. rendelet hatályának tartama alatt is változatlanul érvény
ben lévő és e rendelkezésben foglaltak figyelembe vételével alkalmazandó 
jogszabály.

42/XV/1947—48. szám. Pedagógus Evangélizáció lesz GyenesdiásoiY 
augusztus hó 11—15. napjain, az Egyázegyetem rendezésében.. Felhívom rá 
összes pedagógusaink és minden lelkészünk figyelmét, aki híve a pedagó
gusok és lelkészek lelki találkozásának, azzal, hogy azon minél nagyobb 
számban vegyenek részt. Az evangélizáció programmja a következő:

Reggeli bibliatanulmány Az igazi tanító. 1. Máté 9, 35—38. Tanítók 
kerestetnek. 2. Máté 5. 17—20. „A t i ' igazságotok." 3." János 8. 31—32. 
Örök tanítványok. 4. Máté 7, 24—29. „Mint akinek hatalma van."

Bibliakörök: A bibliatanulmány igéjének gyakorlati és személyes meg
beszélése.

Evangélizáló előadássorozat: Tanítvány, vagy írástudó? János 5, 39—47 
1, Az írástudó. 2. Az Írás titka. 3. A tanítvány. 4. Egyedül a Mesterrel. 
János 6, 67—69.

Délutáni megbeszélések: Munkánk az evangélium fényében. 1. Amit 
tanítunk: szellemtudományok. 2. Amit a t anítunk: természettudományok.
3. Ahogy nevelünk: a módszer. 4. Akik nevelnek: a nevelői viszony.

Esti áhitatsorozat: A gyümölcstermés. János 15, I —10. 1. A gyümölcs- 
termés szüksége. 2. A gyümölcstermés lehetősége. 3. A gyümöcstermés 
feltétele. 4. A gyümölcstermés ígérete és ítélete.

AZ ÜR BÉKESSÉGE EEGYEN VELÜNK!
Budapest, 1948 július 1.

Felhívjuk a lelkésztestvérek figyelmét az Üj Harangszó július 18-i szá
mának „Evangélikus telepítést!” című cikkére! Elkésve bár, de még tegyünk 
meg mindent, ami megtehető!

Dr. Kosa Pál: Szolgálatunk a koporsónál
címen megjelenő munkájára jelen számunk egyik cikkével is külön felhívjuk 
a figyelmet. Megrendelési felhívást, az ár megjelölésével, a leíkésztestvérek 
közvetlenül kapnak.
B aross-r.vom da íH arangszó  nyom dája). K onca József, G yőr. B a jc sy -7 sd in sz k y -ú t 24. T .:7 -6 3 .

Túróczy Zoltán s. k..
•a tiszai egyházkerület püspöke.

D. Ordass Lajos s. k .
bányai egyházkerület püspöke.

Szabó József s. k..
a dunáninneni egyházkerület püspöke

Németh Károly s. k„
esperes,

a dunántúli egyházkerület 
püspökhelyettese.



ad. 183/II'1948.

F e l h í v á s
tanítók gyermekneveltetési segélyére vonatkozó igénybejelentésre.
Az 1930. évi VII. törvénycikkel létesített „Protestáns Tanítói Interná- 

tusok Alapjából” való segélyezésre evangélikus egyházunk nevében pályáza
tot hirdetek oiyan, gyermekeiket az 1946/47. és 1947/48. tanévben taníttatott 
tanítók gyermekneveltetésének céljaira, akik falvakon, tanyákon teljesítenek 
szolgálatot és ennél fogva gyermekeik továbbneveltetéséről a maguk erejé
ből gondoskodni nem tudtak. Kivételesen és különösen indokolt esetben ezen 
kategórián kívül eső tanítók segélykérvénye is elbírálás alá kerül. Figyelem
mel az alap rendeltetésére és a miniszter úr intenciójára, különös figy_elem- 
beri részesülnek azok a folyamodók, akik gyermekeiket evangélikus interná
tusbán helyezték el. A kérvényben feltüntetendő: a tanító neve, életkora, 
h i v a t a l i  m i n ő s é g e ,  működési helye, családi viszonyai, teljesített hadi- 
szolgálata, házon kívül taníttatott gyermekeinek neve, életkora, iskoláztatási 
(melyik iskolába járt) és elhelyezési adatai (internátus, magánház, rokonság), 
tanulmányi előmenetele. Az utóbbi adatok okmányilag igazolandók. Továbbá 
a tanítói javadalom pontos adatai tételenként és végösszegben forint érték 
szerint és a magánvagyon. Az illetékes püspök úrhoz intézendő, bélyegmen
tes kérvény az illetékes esperes úrhoz folyó évi július hó 10-ig nyújtandó 
be, onnan pedig július hó lS-ig az illetékes püspök úrhoz terjesztendő fel, 
hogy július hó 2Ö-án kezeim között lehessen.

A kívánt adatokat nem tartalmazó, az előírt okmányokkal való igazolást 
nélkülöző, valamint a határidő után érkező kérések nem vétetnek figyelembe.

Budapest, 1948. évi június hó 19-én.
D. Radvánszky Albert s. k.

egyetemes felügyelő.

Bojtos Sándor: Öt szót értelemmel
című könyve a hegyaljai lelkészegyesület kiadásában és a Harangszó nyo
másában megjelent. A könyv előszavát e számunkban közöljük tartalmi tájé
koztatóul. A 120 oldalas könyv ára 24 forint. Megrendelhető Baross Nyomda 
(Harangszó nyomdája) Győr, Bajcsy Zsilinszky-u. 24. címen az összegnek 
postautalványon történő befizetésével. Ismertetésére visszatérünk.

Prőhle Károly: A hit világa
című munkáját lelkészek a már életbelépett 50 forintos bolti ár helyett még 
mindig 40 forint előfizetési áron rendelhetik meg a Harangszóná! (Győr, 
Petőfi-tér 1.).

Zulauf Henrik: Velünk az Isten
címen a Fébé kiadja vezető-lelkészének egy esztendei igehirdetését. Az első 
füzet már megjelent 48 oldalon. Advent első vasárnapjától ó-év estjéig tar
talmaz igehirdetéseket az 1943—1947. években elhangzott anyagból válo
gatva. Kapható a Fébénél és a Harangszónál. Ismertetésére visszatérünk.


